สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในนามของผู้ บ ริ ห ารและบุ คลากรมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี รู้ สึ ก เป็ น เกี ยรติ แ ละ
ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม สัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่
ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 นี้ โดยมีมหาวิทยาลัยและสถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมนาเสนอผลงานทาง
วิชาการและวิจัย ซึ่งเท่ากับเป็นการแสดงให้ประจักษ์ชัดว่า บทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในด้าน
พลังงานทดแทน จาเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อีกทั้งยังนาองค์ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและยั่งยืนขึ้นไป
ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่า งยิ่งว่า ผลจากการประชุมในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะเปิดโอกาส
ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้นาเอาองค์ความรู้และวิวัฒนาการทางด้าน
เทคโนโลยีทันสมัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง เป็นการเพิ่มศักยภาพที่ดี
อยู่แล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานทดแทนสู่ชุมชนสืบต่อไป ซึ่งนับได้ว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทาง
ความคิดในการประชุมครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่ว มใจกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง รวมทั้ง
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้คณะกรรมการจัดงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความ
เจริญ
และขอให้การจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนี้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุก
ประการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สารจากคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับ
เกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย
ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8
ในปัจจุบันประเทศไทยได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นและเป็นระบบ
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานหลักในรูปแบบของชุมชนสีเขียว ลดปริมาณการนาเข้า
น้ามัน สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนในปะเทศ และรวมถึงวิจัย พัฒนา ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนประสิทธิภาพสูงเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนั้นองค์กรภาครัฐและเอกชนจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงานที่เหมาะสม ซึ่งจะเห็นได้จากจานวนบทความและบทความวิจัยที่นาเสนอ
และเผยแพร่การประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีขอร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งจะมุ่งเน้นและผลักดัน
การสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานด้านพลังงานทดแทนสู่ชุมชนต่อไป
สาหรับการจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้ง
ที่ 8 นี้ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมฉลองในโอกาสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ก่อตั้งครบ 40 ปี และเป็นวาระ
ครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วย
สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้คณะกรรมการจัดงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความ
เจริญ และขอให้การจัดงานประชุมเชิงวิชาการนี้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สารจากนายกสมาคม
พลังงานทดแทนสูช่ ุมชนแห่งประเทศไทย
ในนามของนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการศึกษา วิจัย สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศอย่างยั่งยืน โดยเน้นการนา
พลังงานทดแทนและรูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อนาไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมต่อชุมชนใน
ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล และพลังงานจากน้า ซึ่งเป็นพลังงาน
ต้นกาเนิดทีม่ ีอยู่ในชุมชนทุกที่ การจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในครั้ง ที่ 8 (TREC8-REUNION) นี้เป็นการจัด
งานในรูปแบบใหม่อีกครั้งหนึ่งของสมาคมฯ ที่เน้นนาเอาทั้งนักวิชาการ ชุมชนและองค์การต่างๆเข้ามาร่วมกัน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิชาการ นัก ศึกษา และประชาชนทั่วไปในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ โดยจะมีผลต่อการพัฒนา
พลังงานทดแทนของประเทศอย่างเหมาะสม ซึ่งจะทาให้เราอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ในอนาคต โดยสมาคมฯจะเป็นศูนย์กลางในการดาเนินกิจกรรมที่ดี ทางด้านพลังงานที่ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง การบริหารจัดการที่เหมาะสม การสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน อย่างยั่งยืนคู่กับประเทศไทยตลอดไป
ในฐานะตั ว แทนของสมาคมพลั ง งานทดแทนสู่ ชุ ม ชนแห่ ง ประเทศไทย ขอโอกาสพิ เ ศษนี้ ใ คร่
ขอขอบคุ ณ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี เจ้ า ภาพในการจั ด งาน
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ และผู้สนับสนุนทุกท่าน รวมถึง
ทีมงานในการจัดงานครั้งนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 8 นี้จะสาเร็จลุล่วงด้วยดี และเป็น
ประโยชน์ต่อองค์ความรู้โดยรวมทั้งภาคชุมชน ภาควิชาการและองค์กรต่างๆของประเทศไทย

(ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์)
นายกสมาคมฯ
สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการดาเนินงานการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
(The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-8))
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย กาหนดให้มีการจัด
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (The 8th Thailand Renewable Energy for
Conference:TREC-8) ระหว่างวัน ที่ 4 – 6 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญ บุ รี วิท ยาเขตธัญ บุ รี
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวด
วงวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับเครือข่ายการ
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากภายนอก
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ดังนี้
1. ที่ปรึกษาโครงการ
1.1
1.2
1.3
1.4

พลเอก อนันตพร
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์
ศ.ดร.ทนงเกียรติ
ผศ.ดร.วิรชัย

กาญจนรัตน์
รัตนเดโช
เกียรติศิริโรจน์
โรยนรินทร์

ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

2. คณะกรรมการอานวยการ
2.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.2 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด)
2.3 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา โพธิ์พ่วง)
2.4 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์)
2.5 รองอธิการบดี (นายวิชัย พยัคฆโส)
2.6 รองอธิการบดี (นายวิรัช โหตระไวศยะ)
2.7 รองอธิการบดี (นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา)
2.8 รองอธิการบดี (นางวนิดา ปอน้อย)
2.9 ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์)
2.10 ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ณฐา คุปตัษเฐียร)
2.11 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน)
2.12 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ รังรองรัตน์)
2.13 ผู้ช่วยอธิการบดี (นายวิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร)
2.14 ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
2.3
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการดาเนินงาน
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรชัย โรยนรินทร์)
ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี อริยวิริยะนันท์)
ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ สนธิสมบัติ)
ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพล ทองอินทร์คา)

I

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3.9 ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลชาติ จุลเพ็ญ)
3.10 หัวหน้าสานักงานคณบดี
3.11 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
3.12 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3.13 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3.14 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3.15 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
3.16 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3.17 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ
3.18 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
3.19 หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3.20 หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
3.21 ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรี ศรีนนท์ฉัตร)
3.22 หัวหน้าสานักงานบัณฑิตศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี
4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพล
4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรชัย
4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรี
4.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยัง
4.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย
4.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวิทย์
4.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุ
4.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย
4.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์
4.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์
4.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรพงษ์
4.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณศิริ
4.14 นายณฐภัทร
4.15 นายวีระศักดิ์
4.16 นางหมิง
4.17 นายมนูศักดิ์
4.18 นายชัยภพ
4.19 นางสาวกุลวดี
4.20 นายฉัตรชัย
4.21 นายเกียรติศักดิ์
4.22 นางสาวเมทิกา
4.23 นางสาวเกวลี

อริยวิริยะนันท์
ทองอินทร์คา
โรยนรินทร์
ศรีนนท์ฉัตร
ปลั่งกลาง
แดงเอม
ลวณะสกล
ประทุมนพรัตน์
ต่อสกุล
กิมะพงศ์
แก่นทอง
ภวสุปรีย์
จักรบุตร
พันธ์คง
ละอองจันทร์
จิ๋ง
จานทอง
ศิระวรกุล
สังข์สนิท
วีระนิติสกุล
แสงประดิษฐ์
หมั่นทองสุขพร
โพธ์ทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศรีนนท์ฉัตร
ลิมปิทีปราการ
ศลิษฏ์ธนวัฒน์
คมปรียารัตน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดการประชุม
5.1
5.2
5.3
5.4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณธร
นายวีระ

II

5.5 นายวิเชียร
5.6 นายจักรกฤษ
5.7 นายสถาพร
5.8 นายพฤศยน
5.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณย์ฤทธิ์
5.10 นางสาวปิยวรรณ
5.11 นางสาวปัทมาภรณ์
5.12 นางสาวศศิประภา

อูปแก้ว
อ่อนชื่นจิตร
ทองวิค
นินทนาวงศา
ประสาทแก้ว
แน่นนอก
ประดิษฐ
รัตนพันธ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทองอินทร์คา
โอเจริญ
สารีชีวิน
เตรียมล้าเลิศ
ศรีสวัสดิ์
โอเจริญ
ประเสริฐ
คงเพ็ชรศักดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โรยนรินทร์
ผลสุวรรณ
ปราณีตพลกรัง
แววดี
แสดใหม่
อ่างบุญตา
เนตรกรรม
แสดใหม่
วงศ์อามาตญิกา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จุลเพ็ญ
เรืองวารี
หาชานนท์
พัฒนะอิ่ม
จันทรศรี
พูนนายม
เนียมหลาง
จิตจาเนียร
แหวนครุฑ
เธียรศิริพรชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและต้อนรับ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพล
นายณรงค์ชัย
นางกุลยา
นายศิริชัย
นายนที
นางปรางทอง
นายมรกต
นางสาวณัฐนันท์

7. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรชัย
นายอโณทัย
นายชัยยะ
นายสมควร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์
นางสาวธนาวดี
นางสาวกรุณา
นางสาวโชติกา

8. คณะกรรมการฝ่ายการงานเลี้ยงรับรอง
8.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลชาติ
8.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานวย
8.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ
8.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสิทธ์
8.5 นายศักดิ์ชัย
8.6 นายปราโมทย์
8.7 นางสาวสุมนมาลย์
8.8 นางสาวบุษราภรณ์
8.9 นางสาวมยุรี
8.10 นางสาวนฤภร

III

9. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
9.1
9.2
9.3
9.4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ
นายพัฒณ์รพี
นายวินัย
นางสาวอัญชลี

สนธิสมบัติ
สุนันทพจน์
จันทร์เพ็ง
สีมอ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

10. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
10.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์
10.2 นางสาวเมธ์รัฐญา
10.3 นางสาวกานต์คริษฐา
10.4 นางสาวนงนุช
10.5 นางรัศมิ์ลภัส
10.6 นางสาวฐิตาภัสร์

อัศวนรากุล
เจตน์คุณาวัฒน์
โพธิ์ศรี
เทียมวรรณ์
อัศวนรากุล
สิทธิอัมพลวุฒิ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เกียรติศิริโรจน์
รัตนเดโช
ฤทธิเดช
พัฒนเศรษฐานนท์
ภูมิกิตติพิชญ์
หัสโรค์
ศรีนนท์ฉัตร
เอกบูรณะวัฒน์
ไชยญาติ
ปลั่งกลาง
ประสาทแก้ว
มีนา
ทองท้วม
โรยนรินทร์
อริยวิริยะนันท์
ภวสุปรีย์
มงคลมะไฟ
เรืองวารี
บุญช่วย
เรืองรุ่งชัยกุล
อินระวงศ์
โห้ทองคา
มณีโชติ
พินิจจิตรสมุทร
สมดุลยกนก
พรหมมาศ
ยงประยูร
อูปแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

11. คณะกรรมการพิจารณาบทความ
11.1 ศ.ดร.ทนงเกียรติ
11.2 ศ.ดร.ผดุงศักดิ์
11.3 ศ.ดร.สัมพันธ์
11.4 รศ.ดร.สิงห์ทอง
11.5 รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์
11.6 ผศ.ดร.กชศร
11.7 ผศ.ดร.จักรี
11.8 ผศ.ดร.เจนศักดิ์
11.9 ผศ.ดร.นัฐพร
11.10 ผศ.ดร.บุญยัง
11.11 ผศ.ดร.บุณยฤทธิ์
11.12 ผศ.ดร.พัฒนพล
11.13 ผศ.ดร. ยุทธนา
11.14 ผศ.ดร.วิรชัย
11.15 ผศ.ดร.วารุณี
11.16 ผศ.ดร.สรพงษ์
11.17 ผศ.ดร.โสรัตน์
11.18 ผศ.ดร.อานวย
11.19 ดร.ชาญวิทย์
11.20 ดร.ธนิท
11.21 ดร.ประจวบ
11.22 ดร.ประสพโชค
11.23 ดร.พิสิษฏ์
11.24 ดร.มนต์ชัย
11.25 ดร.มนตรี
11.26 ดร.รัฐศักดิ์
11.27 ดร.รวิภา
11.28 ดร.วิเชียร

IV

11.29 ดร.วรจิตต์
11.30 ดร.ศักดิ์ชาย
11.31 ดร.ศุภกิจ
11.32 ดร.สันติ
11.33 ดร.สาเนียง
11.34 ดร.สุบิน
11.35 ดร.สหัถยา
11.36 ดร.หทัยทิพย์
11.37 ดร.อนันต์
11.38 ดร.อนุสรณ์
11.39 ดร.อาพล
11.40 ผศ.บัญญัติ
11.41 อาจารย์วราคม
11.42 อาจารย์อดิศร
11.43 อาจารย์พุฒิพงศ์

เศรษฐพรรค์
เพ็ชรตรา
วรศิลป์ชัย
ไทยยืนวงษ์
องสุพันธ์กุล
หินจันทร์
ทองสาร
นิลสนธิ
พงศ์ธรกุลพานิช
แสงประจักษ์
อาภาธนากร
นิยมวาส
วงศ์ชัย
ถมยา
เกิดพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

12.คณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมด้านพลังงานสู่ชุมชน
12.1 คุณโกศล
12.2 คุณดรุณพร
12.3 คุณพุทธพร
12.4 คุณพิสาร
12.5 คุณวิสูตร์
12.6 คุณสุภรัตน์
12.7 นายวสัน

แสงทอง
กมลพัส
ประวาลพฤกษ์
หมื่นไกร
ยังพลขันธ์
ฤทธิชัย
ดอนชัย

ประธานกลุ่มรวมใจตามรอยพ่อ จ.เพชรบุรี
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
นายก อบต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี

V

สถิติการตอบรับบทความการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
ชื่อมหาวิทยาลัย

จานวน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

26

มหาวิทยาลัยนเรศวร

12

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

5

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

6

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

1

มหาวิทยาลัยบูรพา

1

รวม

88
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สาขาบทความการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที8่
CF : เชื้อเพลิงชุมชน

12 บทความ

CP : ไฟฟ้าชุมชน

14 บทความ

CT : ความร้อนชุมชน

5 บทความ

EM : การจัดการพลังงานในชุมชน

8 บทความ

EN : สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน

4 บทความ

ES : การประหยัดพลังงาน

15 บทความ

IR : นวัตกรรมพลังงานทดแทนทดแทน

30 บทความ

รวม

88 บทความ

vii

กำหนดกำรงำนประชุมสัมมนำวิชำกำรรูปแบบพลังงำนทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
ระหว่ำงวันที่ 4 – 6 พฤศจิกำยน 2558
ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
วันพุธที่ 4 พฤศจิกำยน 2558
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน บริเวณชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (อาคาร 9 ชั้น)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
09.00
ประธานในพิธีเดินทางมาถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
09.00 - 09.15 น. กล่าวรายงานความเป็นมาของสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย
09.15 - 09.30 น. กล่าวแนะนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
09.30 – 10.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ประธานในพิธีเปิด กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ พร้อมบรรยายพิเศษ “ด้านนโยบายและ
ทิศทางพลังงานทดแทนของประเทศไทย”
10.00 – 10.10 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี มอบของที่ระลึกแก่ท่านประธานในพิธี
10.10 – 10.20 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ประธานในพิธีมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
10.20 – 10.45 น.
เยี่ยมชมนิทรรศการและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 11.05 น. การบรรยายพิเศษ
โดย บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
11.05 – 11.25 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้วิศวกรรมทางความร้อนและผลของแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อความ
ยั่งยืนด้านอาหารของชุมชนและประเทศไทย
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.25 – 11.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

viii

11.45 – 13.00 น. การเสวนาพิเศษภาคชุมชน ภาคเอกชน และนักวิชาการ (I)
Lunch Talk
“การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมในไทย”
โดย 1. ผู้แทน บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนฯ
3. ดร. อาพล อาภาธนากร สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
4. ผู้แทนจากเครือข่ายพลังงานพลังงานทดแทนสู่ชุมชน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. นาเสนอบทความ
นาเสนอบทความ
นาเสนอบทความ
นาเสนอบทความ
CP - 1
CF - 1
ES - 1
IR - 1
ห้อง E02- 401
ห้อง E02- 402
ห้อง E02- 403
ห้อง E02- 404
เยี่ยมชมนิทรรศการและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน
15.00 – 15.15 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.15 - 17.00 น. นาเสนอบทความ
นาเสนอบทความ
นาเสนอบทความ
นาเสนอบทความ
EN - 1
CF – 2 และ CT - 1
ES - 2
IR - 2
ห้อง E02- 401
ห้อง E02- 402
ห้อง E02- 403
ห้อง E02- 404
เยี่ยมชมนิทรรศการและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน
17.00 – 18.00 น.
พักรับประทานอาหารเย็น
18.00 – 20.00 น.
เยี่ยมชมนิทรรศการและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน
หมายเหตุ กาหนดการและสถานทีอ่ าจจะมี การเปลีย่ นแปลงและปรับเพือ่ ความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ในวันทีจ่ ดั งาน

ix

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกำยน 2558
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. บรรยายพิเศษ “กังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่าเพื่อชุมชนไทย”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรชัย โรยนรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
09.30 - 10.00 น. บรรยายพิเศษ “การจัดการพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาชุมชน”
โดย ดร. พิสิษฐ์ มณีโชติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.00 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ “ประสบการณ์ในการส่งเสริมการเผาถ่านให้กับชุมชน”
โดย Mr. Tsuyoshi Hirowaka Head of Charcoal Association of Japan
10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 11.45 น. การเสวนาพิเศษภาคชุมชน ภาคเอกชน และนักวิชาการ (II)
โดย ผู้แทนชุมชนจาก 4 ภูมิภาค # 01
ผู้แทนชุมชนจาก 4 ภูมิภาค # 02
ผู้แทนชุมชนจาก 4 ภูมิภาค # 03
ผู้แทนชุมชนจาก 4 ภูมิภาค # 04
ผู้แทน บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย โรยนรินทร์ นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนฯ
ดร. พิสิษฐ์ มณีโชติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.45 – 12.00 น.
มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. นาเสนอบทความ นาเสนอบทความ นาเสนอบทความ นาเสนอบทความ
CP - 2
EM - 1
IR - 3
IR - 4
ห้อง E02- 401
ห้อง E02- 402
ห้อง E02- 403
ห้อง E02- 404
นาเสนอ
คลีนิค
คลีนิค
คลีนิค
ผลงานของชุมชน
การออกแบบ
การใช้พลังงาน
การเชื่อมต่อ
ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ผลิตภัณฑ์และ
ทดแทนใน
เครือข่ายระหว่าง
การตลาด
ชีวิตประจาวัน
ชุมชนกับหน่วยงาน
ห้องประชุมย่อย
ผลงานของชุมชน รัฐและเอกชนเพื่อ
ชั้น 4
ห้องประชุมย่อย
ต่อยอดสนับสนุน
ชั้น 4
งานวิจัย
ห้องประชุมกาสะ
ลอง
เยี่ยมชมนิทรรศการและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน
15.00 – 15.15 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

x

15.15 - 18.00 น. ประชุมกรรมการและสมาชิกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย
ห้องประชุมราชพฤกษ์
นาเสนอ
ผลงานของชุมชน
ห้อง E02- 401

คลีนิค
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และ
การตลาด
ห้อง E02- 401

คลีนิค
การใช้พลังงาน
ทดแทนใน
ชีวิตประจาวัน
ผลงานของชุมชน
ห้อง E02- 403

คลีนิค
การเชื่อมต่อ
เครือข่ายระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงาน
รัฐและเอกชนเพื่อ
ต่อยอดสนับสนุน
งานวิจัย
ห้อง E02- 404
เยี่ยมชมนิทรรศการและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน
18.00 - 22.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น (งานเลี้ยงรับรอง)
พิธีมอบรางวัลต่างๆ
พิธีมอบธง TREC
หมายเหตุ เวลาและสถานทีอ่ าจจะมี การเปลีย่ นแปลงและปรับเพือ่ ความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถ
สอบถามรายละเอียดได้ในวันทีจ่ ดั งาน

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกำยน 2558
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
15.15 – 16.00 น.
16.00 – 17.30 น.

ศึกษาดูงาน บึงพระราม 9 เรื่องการจัดการน้าและการใช้พลังงานลมกับการสูบน้า
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ศึกษาดูงาน บึงพระราม 9 เรื่องการจัดการน้าและการใช้พลังงานลมกับการสูบน้า
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ศึกษาดูงาน การนาพลังงานทดแทนใช้กับการเกษตร ที่ธัญญ่าเพาเวอร์ คลอง 4
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ศึกษาดูงาน การนาพลังงานทดแทนใช้กับการเกษตร ที่ธัญญ่าเพาเวอร์ คลอง 4
พิธีปิด

หมายเหตุ เวลาและสถานทีอ่ าจจะมี การเปลีย่ นแปลงและปรับเพือ่ ความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถ
สอบถามรายละเอียดได้ในวันทีจ่ ดั งาน

xi

รายละเอียดห้ องนาเสนอและรหัสบทความ
CP – 1 ประกอบด้วย
CP – 2 ประกอบด้วย
CF – 1 ประกอบด้วย
CF – 2 ประกอบด้วย
CT – 1 ประกอบด้วย
EM – 1 ประกอบด้วย
EN – 1 ประกอบด้วย
ES – 1 ประกอบด้วย
ES – 2 ประกอบด้วย
IR – 1 ประกอบด้วย
IR – 2 ประกอบด้วย
IR – 3 ประกอบด้วย
IR – 4 ประกอบด้วย

CP 001, 002, 006, 007, 008, 009, 010, 011
CP 013, 014, 016, 017, 018, 019
CF 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009
CF 010, 011, 012, 013
CT 002, 003, 004, 005, 006
EM 001, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010
EN 001, 002, 003, 004
ES 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008
ES 009, 010, 011, 012, 013, 015, 017
IR 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009
IR 011, 012, 013, 014, 016
IR 018, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 028
IR 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 037,038

xii

สารบัญ
CP 001

การควบคุมความถี-่ โหลดของระบบไฟฟ้าเชื่อมโยง 2 พื้นที่ด้วยตัวควบคุมแบบไอ
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IR 002
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มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

260-263

IR 008
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการควบคุมความถี่ –โหลดด้วยตัวควบคุมแบบ I
ของระบบไฟฟ้าเชื่อมโยง 2 พื้นที่ เพื่อรักษาความถี่ของระบบให้คงที่ไม่แปร
ผันตามโหลดที่ เปลี่ย นแปลงของในแต่ ละพื้น ที่ การควบคุ มความถี่ ข อง
ระบบไฟฟ้าให้ใกล้เคียงหรือเท่ากันบ่งชี้ถึงความสมดุลของกาลังไฟฟ้าจริงใน
ระบบที่มีการเชื่อมโยงกัน การออกแบบตัวควบคุมเพื่อที่จะปรับปรุงระบบ
ควบคุ ม ความถี่ –โหลดของการเชื่ อ มโยงระบบไฟฟ้ า ได้ มี ก ารจ าลองตั ว
ควบคุม 2 กรณี คือ ไม่มี ตัวควบคุม กับ มีตัวควบคุมแบบไอ โดยจ าลอง
ระบบเป็นแบบสองพื้นที่เปรียบเทียบกั นทั้ง 2 กรณี จากการศึก ษาพบว่า
การใช้ตัวควบคุมแบบไอสามารถควบคุมการแกว่งของความถี่โหลดหรือ
กาลังไฟฟ้าจริงได้
คาสาคัญ: ตัวควบคุมแบบไอ การควบคุมความถี่–โหลด ระบบไฟฟ้ากาลัง

บทความนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและปรับปรุงตัวควบคุมความถี่ของ
โหลดมาใช้ในการแก้ปัญหา วิธีการหนึ่งคือการออกแบบตัวควบคุมความถี่ โหลดของระบบไฟฟ้าเชื่อมโยงที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและลดการ
แกว่งของระบบให้น้อยลงด้วยตัวควบคุมแบบ I โดยมีลาดับการนาเสนอดัง
ต่อนี้ไป

2. ระบบไฟฟ้ากาลัง 2 พื้นที่
การศึกษาและพิจารณาระบบควบคุมแบบสองพื้นที่ประกอบไปด้วย
การเชื่อมโยงดังรูปที่ 1 [1] ซึ่งเป็นการควบคุมเครื่องกาเนิดแบบอัตโนมัติ
ดังสมการ
AREA 1
Power Plant 3

AREA 2
Power Plant 4
∆P21

TIE-LINE

Abstract
This paper presents control of load frequency of twoarea interconnected power system using I-controller. In order
to control the load frequency when the sudden load
changing, the interconnected power system has to improve
the controller in power plant and substation. The controller
and controller gain are designed for the load frequency using
I-controller with control loop characteristic. The simulation for
the proposed method is divided into two processes, namely:
non-controller and I controller. The simulation results showed
that the I-controller can control the load-frequency
compared with non-controller that mean the proposed
system can control real power.
Keywords: I-controller load-frequency control, power system

1. บทนา
ระบบการจ่ายไฟจะเริ่มจากระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ผลิตกาลังไฟฟ้าที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าขนาด 13.8 kV ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า
กาลัง เพื่อเพิ่มระดับแรงดันให้มีระดับแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้นเพื่อจ่ายผ่านระบบ
ส่งจ่ายไฟฟ้า เครื่องกาเนิดของแต่ละเขตแต่ละพื้นที่มีการเชื่อมโยงกัน จึงมี
ความสาคัญต่อเสถียรภาพในการจ่ายกาลังไฟฟ้าของแต่ละพืน้ ที่[1] การเกิด
ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในลักษณะสัญญาณรบกวนขนาดใหญ่ในระบบไฟฟ้า
ทาให้เกิดการแกว่งของโรเตอร์ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่และการเปลี่ ยนแปลงกาลังไฟฟ้าจริง
การใช้ตัวควบคุมระบบการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้
เกิดเสถียรภาพจากการใช้พลังงานไฟฟ้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของโหลด
แต่ละพื้นที่ จะทาให้ระบบมีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น[2]

คณะวิศวกรรมศาสตร์

∆P12

LOAD CHANGE

รูปที่ 1 ไดอะแกรมทั่วไปของระบบไฟฟ้ากาลังแบบสองพื้นที่
x  t   Ax  t   Bu  t   P  t 

(1)

เมื่อ A คือ ค่าคงที่เมทริกซ์, B และ Γ คือ ค่าคงที่ของเมทริกซ์
ด้านเข้า,1
x(t )  [ x x ... x ]T
(2)
1 2 7
 [f1f2 pg1pg 2 X E1X E 2 Ptie ]T
∆f1 คือ ความถี่ที่เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่หนึ่ง ∆pg1 คือ กาลังทาง
กลที่ เปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ ที่ ห นึ่ ง ∆XE1 คื อ ค่ า ต าแหน่ ง ควบคุ ม ที่
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่หนึ่ง ∆f2 คือ ความถี่ที่เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่
สอง ∆pg2 คือ กาลังทางกลที่เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ สอง ∆XE2 คือ ค่า
ตาแหน่งควบคุมที่เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่สอง ∆ptie คือ ค่ากาลังไฟฟ้าที่
เปลี่ยนแปลงในการเชื่อมโยงของสองพื้นที่ ขั้นแรกของการควบคุมการเชื่อง
โยงของสองพื้นที่ คือการทาให้ค่ากาลังไฟฟ้าของระบบเชื่อมโยงสมดุลเพื่อ
รักษาค่าความถี่ให้ คงที่แ ละทาให้ พื้นที่ควบคุม แต่ละพื้นที่เป็ นศูนย์ตาม
สมการ
T
u  t    PC1 PC 2 
(3)
P  t    Pd 1 Pd 2 
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ACEi   Ptie,ij  bi fi

(5)
เมื่อ bi คือ ค่าสัมประสิทธ์ความถี่ป้อนกลับของพื้นที่ ∆Ptie,ij คือ
ค่ า ก าลั งไฟฟ้ า ที่ เปลี่ ย นแปลงไปในการเชื่ อ มโยงของสองพื้ น ที่ และมี
บล็อกไดอะแกรมฟังก์ชันถ่ายโอนทั้งแบบไม่มีการควบคุมดังแสดงในรูปที่ 2
และมีการควบคุมดังแสดงในรูปที่ 3

∆Pd1

0.504

j 1

4. ผลการจาลองการทางาน
ผลการจาลองระบบกรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโหลดที่เกิดขึ้นและมี
การเชื่อต่อกันระหว่างสองพื้นที่พื้นที่จะแสดงผลได้ดังรูปรูปที่ 6 จากรูปที่ 6
ผลการจาลองระบบแบบสองพื้นโดยที่ยังไม่มีตัวควบคุมอัตโนมัติ โดยรวม
ค่าความถี่ที่เปลี่ยนแปลงที่ได้ทั้งทางด้านไทไลน์ทางด้านอินพุทและทางด้าน
เอ้าท์พุท จะเห็นได้ว่าค่าลูกคลื่นสูงสุดทางด้านอินพุทพื้นที่ 1 เท่ากับ 0.25
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รูปที่ 2 แบบจาลองระบบไฟฟ้าเชื่อมโยงสองพื้นที่ที่ไม่มีการควบคุม
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รูปที่ 3 แบบจาลองระบบไฟฟ้าเชื่อมโยงสองพื้นที่ที่มีการควบคุมไอ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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การจาลองการควบคุมความถี่ -โหลดของระบบไฟฟ้าเชื่อมโยงแบบ
สองพื้นที่ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Simulink ของ MATLAB ซึ่ง
ระบบที่จ าลองขึ้ นนี้ป ระกอบด้วยระบบไฟฟ้ าน้าเชื่อ มโยงสองพื้ นที่ โดย
เลือกใช้การเปลี่ยนแปลงของโหลดแบบทันทีทันใด (step load) ค่าตัวแปร
โดยที่ Th1 = Th2= 0.08 s. , Tt1 = Tt2= 0.3 s. , Tp1 = 34 s. , Tp2
= 17 s. R1 = R2 = 2.4 p.u. MW/Hz. , Kp1 = 288 Hz/p.u.MW. ,
Kp2 = 83 Hz/p.u.MW. , T12=0.86., B1=B2=0.425 p.u.MW/Hz.,
a12= -1 . , ∆Pd1 = 0.01 p.u. , ∆Pd2 = 0.03 p.u. , Kr1 = Kr2 =
0.4 Hz / p.u. MW., Ki1 = Ki2 = 0.2 Hz/p.u.MW. , Tr1 = Tr2 = 4s.
จากรูป ที่ 4 แบบจ าลองระบบไฟฟ้ า เชื่ อ มโยงสองพื้ น ที่ ที่ ไม่ มี ก าร
ควบคุมกับค่าตัวแปรต่างๆ ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนโรงที่ 3 เป็ น
พื้ น ที่ 1 และโรงที่ 4 เป็ น พื้ น ที่ 2 ที่ จ ะใช้ โปรแกรมเพื่ อ วิ เคราะห์ แ ละ
เปรียบเทียบผลจากการจาลอง จากรูปที่ 5 แสดงการจาลองระบบของการ
เชื่อมโยงแบบสองพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนโรงที่ 3 เป็นพื้นที่ 1
และโรงที่ 4 เป็นพื้นที่ 2 ที่จะใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบผล
แบบใช้ตัวควบคุมไอ.
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ที่ 4 แบบจาลองระบบไฟฟ้าเชื่อมโยงสองพื้นที่ที่ไม่มีการควบคุมกับค่าตัวแปรต่างๆ
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รูปที่ 5 แบบจาลองระบบไฟฟ้าเชื่อมโยงสองพื้นที่ที่มีการควบคุมกับค่าตัวแปรต่างๆ

ค่าลูกคลื่นสูงสุดทางด้านอินพุทพื้นที่ 2 เท่ากับ 0.3 ค่าลูกคลื่นสูงสุดด้าน
เอ้ า ท์ พุ ท พื้ น ที่ 1 เท่ า กั บ -0.07 ค่ า ลู ก คลื่ น สู งสุ ด ด้ า นเอ้ า ท์ พุ ท พื้ น ที่ 2
เท่ากับ -0.06 ค่าลูกคลื่นสูงสุดด้านไทไลน์เท่ากับ 0.003 ค่าสภาวะคงตัว
ของระบบทางด้านอินพุทพื้นที่ 1 เท่ากับ 0.02 ค่าสภาวะคงตัวของระบบ
ทางด้านอินพุทพื้นที่ 2 เท่ากับ 0.02 ค่าสภาวะคงตัวของระบบทางด้าน
ไทไลน์พื้นที่ 2 เท่ากับ 0 และด้านเอ้าท์พุทด้านพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2ไม่เข้า
ใกล้ ค่ า สภาวะคงตั ว ของระบบ (Steady State Error = 0 p.u.) แต่ ค่ า
สภาวะคงตัวของระบบจะอยู่ที่ประมาณ -0.047
จากรูปที่ 7 ผลการจาลองระบบแบบสองพื้นโดยที่มีตัวควบคุมพีไอ
โดยรวมค่าความถี่ที่เปลี่ยนแปลงที่ได้ทั้งทางด้านไทไลน์ทางด้านอินพุทและ
ทางด้ า นเอ้ า ท์ พุ ท จะเห็ น ได้ ว่า ค่ า ลูก คลื่ น สูงสุ ดทางด้ า นอิ น พุ ท พื้ นที่ 1
เท่ากับ 0.26 ค่าลูกคลื่นสูงสุดทางด้านอินพุทพื้นที่ 2 เท่ากับ 0.35 ค่าลูก
คลื่ น สู ง สุ ด ด้ า นเอ้ า ท์ พุ ท พื้ น ที่ 1 เท่ า กั บ -0.062 ค่ า ลู ก คลื่ น สู ง สุ ด ด้ า น
เอ้าท์พุทพื้นที่ 2 เท่ากับ -0.07 ค่าลูกคลื่นสูงสุดด้านไทไลน์เท่ากับ 0.003
ค่าสภาวะคงตัวของระบบทางด้านอินพุทพื้นที่ 1 เท่ากับ 0.02 ค่าสภาวะคง
ตัว ของระบบทางด้า นอิ นพุ ท พื้ น ที่ 2 เท่ ากั บ 0.02 ค่ า สภาวะคงตั ว ของ
ระบบทางด้านไทไลน์พื้นที่ 2 เท่ากับ 0 และด้านเอ้าท์พุทด้านพื้นที่ 1 และ
พื้นที่ 2เข้าใกล้ค่าสภาวะคงตัวของระบบ (Steady State Error = 0 p.u.
จากรูปที่ 8 ผลที่ได้จากการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าทางด้านออกพื้นที่ 1
ของโรงไฟฟ้าที่ 3 ที่ค่าความผิดพลาดที่สภาวะคงที่เท่ากับศูนย์ (Steady
State Error =0) ที่ให้ โหลดทางด้านพื้นที่ 1 มีก ารเปลี่ยนแปลงไป 0.02
ต่อหน่วย ชนิดที่ไม่มีตัวควบคุมแบบอัตโนมัติได้ค่าการหน่วงของเวลาที่เข้า
สู่สภาวะคงที่เท่ากับ 1.1 วินาที ค่าลูกคลื่นสูงสุดเท่ากับ -0.063 และชนิดที่
มีตัวควบคุมแบบพีไอได้ค่าการหน่วงของเวลาที่เข้ าสู่สภาวะคงที่เท่ากับ
0.51 วินาที ค่าลูกคลื่นสูงสุดเท่ากับ 0.061 เปรียบเทียบสมรรถนะของค่า
ความมั่นคงของระบบ ได้การใช้ตัวควบคุมแบบพีไอมีค่าดีกว่ าแบบยังไม่มี
การควบคุมอัตโนมัติ
จากรูปที่ 9 จากการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าทางด้านพื้นที่เชื่อมโยง 1, 2
ของโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่ง 4 ชนิดที่ไม่มีตัวควบคุมแบบอัตโนมัติได้ค่าการ
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หน่ ว งของเวลาที่เข้ า สู่ สภาวะคงที่เท่ า กับ 1.04 วินาที ค่า ลูก คลื่ นสู งสุ ด
เท่ากับ -0.004 และชนิดที่มีตัวควบคุมแบบพีไอ ได้ค่าการหน่วงของเวลาที่
เข้ า สู่ ส ภาวะคงที่ เท่ า กั บ 0.79 วิ น าที ค่ า ลู ก คลื่ น สู งสุ ด เท่ า กั บ -0.004
เปรียบเทียบสมรรถนะของค่าลูกคลื่นสูงสุด ได้การใช้ตัวควบคุมแบบพีไอมี
ค่าดีกว่าแบบยังไม่มีการควบคุมอัตโนมัติ
จากรูปที่ 10 จากการเชื่อมโยงระบบระบบไฟฟ้าทางด้านออกพื้นที่ 2
ของโรงไฟฟ้าที่ 4 ชนิดที่ไม่มีตัวควบคุมแบบอัตโนมัติได้ค่าการหน่วงของ
เวลาที่เข้าสู่สภาวะคงที่เท่ากับ 0.93 วินาที ค่าลูกคลื่นสูงสุดเท่ากับ -0.07
และชนิดที่มีตัวควบคุมแบบพีไอ ได้ค่าการหน่วงของเวลาที่เข้าสู่สภาวะคงที่
เท่ากับ 0.42 วินาที ค่าลูกคลื่นสูงสุดเท่ากับ -0.069 เปรียบเทียบสมรรถนะ
ของค่าความมั่นคงของระบบได้การใช้ตัวควบคุมแบบพีไอมีค่าดีกว่าแบบยัง
ไม่มีการควบคุมอัตโนมัติ

รูปที่ 9 เปรียบเทียบผลการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าแบบสองพื้นที่

รูปที่ 10 เปรียบเทียบผลการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าแบบสองพื้นที่ทางด้านออกพื้นที่ 2
รูปที่ 6 ผลจาลองการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าแบบสองพื้นที่โดยไม่มีตัวควบคุมอัตโนมัติ

5. สรุป
บทความนี้ เสนอการจ าลองศึก ษาการวิเคราะห์ ก ารควบคุ ม
ความถี่ของโหลดแบบสองพื้นที่โดยเปรียบเทียบการไม่ใช้ตัวควบคุมความถี่โหลดกับการใช้ตัวควบคุมความถี่ แบบ I-Controller ซึ่งจากการทดลอง
ผลตอบสนองของระบบที่ มีก ารใช้ตัว ควบคุ มความถี่ แ บบ I-Controller
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมความถี่ใช้เวลาในการเข้าสู่สภาวะ
เสถียรภาพของการควบคุมความถี่ของโหลดน้อยกว่าแบบไม่มีตัวควบคุม
และอัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่น้อยกว่าทาให้ระบบดีขึ้น นาผลที่ได้
จากการจาลองระบบมาวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนา และแก้ปัญหาเสถียรภาพ
การควบคุมความถี่-โหลดของระบบไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบจริงได้

รูปที่ 7 ผลจาลองการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าแบบสองพื้นที่โดยใช้พีไอเป็นตัวควบคุม

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 8 เปรียบเทียบผลการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าแบบสองพื้นที่ทางด้านออกพื้นที่ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

[1] จักรินทร์ วิเศษยา และ กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ , “การศึกษาการ
วิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันของระบบไฟฟ้ากาลังโดยใช้โปรแกรม
PSAT”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
3, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี ,
2553, pp. 1-5.
[2] H. Saadat, “Power System Analysis”, Singapore: McGrawHill Companies, Inc, 2002.
[3] โตศัก ดิ์ ทัศนานุตริยะ, “การวิเคราะห์ ร ะบบไฟฟ้า กาลัง ,” บทที่ 9
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลัง: กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540
[4] P. Kundur, “Power System Stability and Control,” Part II
Equipment Characteristics and Modelling, Chapter 11, New
York: McGraw-Hill, 1994. pp. 581-610.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

4-6 พฤศจิกายน 2558

3

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

CP002

การศึกษาความล้มเหลวของอุปกรณ์และผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า 22,000 โวลต์
Study of Failure Rate and Economic Impact of 22kV Power Substation
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บทคัดย่อ
บทความนี้ เสนอวิ ธี ก ารประเมิ น และวิ ธี ก ารวิ เคราะห์ อั ต ราการ
ล้มเหลวของอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า 22,000 โวลต์ และผลกระทบเชิง
เศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการล้มเหลวดังกล่าวด้วยข้อมูลความเสียหาย
ของระบบไฟฟ้ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาในอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยมี ก ารใช้ ก าร
เปรียบเทียบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการจัดอันดับเทียร์
รวมไปถึ งการวิ เคราะห์ ค่ า ความสู ญ เสี ย ในเชิ ง ของพลั งงานและความ
เสียหายในเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อองค์กรที่มีผลกระทบมาจากระบบไฟฟ้ามี
ปั ญ หา โดยผลจากการวิเคราะห์ สามารถน าไปหาแนวทางการป้ อ งกั น
เพื่อที่จะปรับปรุงและลดอัตราความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตและ
เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าในองค์กรและภาคอุตสาหกรรมต่อไป
คาสาคัญ: อัตราการล้มเหลว, การจัดอันดับเทียร์, ความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้,
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับ

Abstract
This paper explains and demonstrates how to analysis
and evaluate the failure rate of electrical component in 22 kV
power substation and economy impact. The outcome result
from electrical component breakdown history from the past
until present. Also, this proposed analysis can be
demonstrated the interruption energy loss, economy Impact
to organization. The simulation result is compared with
standard and the data from this analysis will be help to
improve the electric reliability and to reduce the failure rate
in power substation in industrials in the future.
Keywords: Failure rate, Tear classification, Electric reliability,
Interruption energy rate

1. บทนา
ระบบไฟฟ้าสาหรับ โรงงานอุตสาหกรรมถื อได้ว่าเป็ นหัว ใจหลัก ที่มี
ความสาคัญมากสาหรับทุกๆกิจกรรมในการดาเนินธุรกิจเช่น ผลิตสินค้า
แปรรูป วัตถุ ดิบ ระบบการสื่อ สาร ระบบอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
เนื่ อ งจากระบบไฟฟ้ า เป็ น ระบบต้น ก าลังที่ จ ะแปรเปลี่ย นเป็ น พลั งงาน
รูปแบบต่างๆ ที่ทาให้กระบวนการต่างๆสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ แต่
เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ใช้งานภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีระดับแรงดัน
ใช้งานที่หลากหลายระดับ ตามลักษณะของภาระทางไฟฟ้าที่ต่อเข้าไปใน
ระบบ ดั ง นั้ น การดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาระบบไฟฟ้ า ให้ มี เ สถี ย รภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งยวด เพื่อให้ระบบไฟฟ้าที่จ่าย
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เข้าไปในโรงงานมีความต่อเนื่องตลอดเวลาสามารถสนับสนุนสายการผลิต
ได้ ต ามเป้ า หมาย และในขณะเดี ย วกั น ระบบไฟฟ้ า ที่ ดี จ ะต้ อ งมี ค วาม
ปลอดภั ย สาหรับ ผู้ ที่เข้ า ไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ บริเวณแหล่งจ่ า ยระบบไฟฟ้ า
เพราะถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่มีอันตรายต่อผู้ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่แล้วจะทา
ให้เกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ในด้านชีวิตและทรัพย์สิน
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ด้านความเสียหายของ
ระบบไฟฟ้ าภายในสถานี ไฟฟ้ าย่อ ยระดับ แรงดัน 22,000 โวลต์ ซึ่งเป็ น
แรงดันที่ป้อนเข้าไปสู่พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่จะลดแรงดันที่ระดับ
ต่างๆตามอุปกรณ์ที่ใช้งานภายในโรงงานอุตสาหกรรม การดูแลรักษาระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าจึงต้องมีความถูกต้องและเข้าใจ
ในหลักการการบารุงรักษาที่ถูกต้อง รวมไปถึงจะต้องมีการประเมิ นความ
เสี่ยงด้านต่างๆที่จะเกิดความเสียหายกับระบบไฟฟ้า เพื่อ ทีจ่ ะหามาตรการ
ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ในระบบให้มีเสถียรภาพที่ดีขึ้น
บทความนี้เป็นการศึกษาการวิเคราะห์อัตราความล้มเหลวด้านความ
เสีย หายของอุ ป กรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าย่อ ยระดับ แรงดัน 22,000
โวลต์ โดยมีการหาค่าอัตราความล้มเหลว (Failure Rate) เพื่อหาค่าอัตรา
ความสูญเสีย ต่อภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น จากความเสียหายของอุปกรณ์
ไฟฟ้ า ในสถานี ไฟฟ้ า ย่ อ ย เพื่ อ ให้ มี ก ารวางแผนการจั ดการที่ เป็ น ระบบ
ถูกต้องตามหลักการ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการดูแลรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย การยืดอายุการใช้
งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานี การวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ต่างที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตและปั ญ หาด้ า นอื่ น ๆ รวมทั้ งใช้ แ นวทางการ
ประเมินความเสี่ยงเข้าไปวิเคราะห์ระบบอื่นๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
ทางานที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคตต่อไป

2. ทฤษฏีและหลักการ
2.1 การศึกษาและวิเคราะห์อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า
2.1.1 ความน่าจะเป็นในการทางานของอุปกรณ์
ในสถานีไฟฟ้าจะมีอุปกรณ์ที่หลากหลายซึ่งจะมีหน้าที่แตกต่างกันแต่
พฤติกรรมการทางานของอุปกรณ์เหล่านั้นจะมีความเหมือนในระดับของ
ฟังก์ชั่นการทางานคือจะประกอบด้วยสถานะทางานปกติ (Up) และสถานะ
ท างานล้ ม เหลว (Down) โดยจากหลั ก การของการท างานของอุ ป กรณ์
เหล่านั้นจะเป็นไปตามวัฏจักรเวลา [1] โดยการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
ระยะยาวจะใช้ค่า ประมาณเป็ นระยะเวลาเฉลี่ย ที่อุ ป กรณ์ อ ยู่ในสถานะ
ทางานเป็นปกติและมีความต่อเนื่อง และระยะเวลาเฉลี่ยที่อุปกรณ์อยู่ใน
สถานะล้ม เหลวจะมี มี ก ระบวนการซ่อ มแซมเพื่ อ ที่ จ ะให้ ระบบกลับ มา
ทางานได้ในสภาวะปกติอีก ครั้งหนึ่ง ซึ่งพฤติก รรมการทางานของระบบ
ไฟฟ้าสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1
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ประกอบไปด้ ว ย สถานะที่ อุ ป กรณ์ ท างานตามปกติ (Up) และสถานะที่
อุปกรณ์ทางานล้มเหลว (Down) [2] จะมีลักษณะดังรูปที่ 2

สถานะ

𝜆
MTBF

MTBF

MTBF

Up

MTBF

ปกติ

Down

𝜇
รูปที่ 2 แบบจาลองการทางาน 2 สถานะของอุปกรณ์

ล้มเหลว

เวลา
MTTF MTTR MTTF MTTR MTTF MTTR MTTF MTTR MTTF

รูปที่ 1 ช่วงเวลาการทางานของอุปกรณ์เมื่อประมาณเป็นค่าเฉลี่ย

โดยที่ MTTF (Mean Time to Failure) คือระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่อุปกรณ์
อยู่ในสถานะทางานปกติหรือสามารถอธิบายได้ว่า ระยะเวลาที่คิดว่าระบบ
จะสามารถท างานได้ก่อ นการเสีย หายครั้งแรกจะเกิ ดขึ้ น [5] เช่น ถ้ า มี
ระบบที่เหมือนกันทุกประการ 𝛮 ชุด เริ่มทางานพร้อมกันที่เวลา 𝑡0 และ
ทาการจับเวลาที่อุปกรณ์ทางานก่อนเกิดการล้มเหลวในการทางานครั้งแรก
ค่าเฉลี่ยของเวลาดังกล่าวคือ ค่า MTTF และถ้าระบบ 𝑖 สามารถทางาน
เป็นเวลา 𝑡𝑖 ก่อนจะเสียหายครั้งแรก ค่า MTTF จะสามารถหาได้ดังสมการ
𝑀𝑇𝑇𝐹 =

∑𝑛
𝑖=1 ti

1

(2)

𝜇

MTBF (Mean Time between Failures) คื อ ช่ ว งเวลาในหนึ่ ง คาบการ
ทางานของอุปกรณ์ หรือสามารถอธิบายได้ว่า คือค่าเวลาทั้งหมด หารด้วย
จานวนครั้งที่เกิดความเสียหาย ในระบบที่พบในช่วงเวลา 𝑇 สมมุติว่าระบบ
มีคุณภาพการทางานเหมือนใหม่หลังการซ่อมแซม ความสัมพันธ์ระหว่าง
MTTF และ MTTR สามารถแสดงโดยรูปที่ 1 หลังจากเริ่มทางาน โดยเฉลี่ย
ระบบจะทางานเป็นระยะเวลา MTTF ก่อนการเสียครั้งแรก จากนั้นก็ทา
การซ่อมโดยใช้เวลา MTTR เพื่อที่จะซ่อมแซมความเสียหายและนาระบบ
กลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากการซ่อมระบบสมบูรณ์เหมือนใหม่อีก
ครั้งหนึ่ง และจะสามารถทางานได้เฉลี่ยเท่ากับ MTTF ก่อนการเสียหาย
ครั้งต่อไป เพราะฉะนั้น ค่า MTBF คือผลรวมของ MTTF และ MTTR ได้
ดังสมการ
𝑀𝑇𝐵𝐹 = 𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅

(3)

2.2 แบบจาลองการทางานของอุปกรณ์
ลักษณะรูปแบบการจาลองการทางานของอุปกรณ์จะมีลักษณะเป็น
แบบ 2 สถานะ ซึ่งแบบจาลองสถานะการทางานของอุปกรณ์ 2 สถานะนั้น
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ฟังก์ชั่นความเสียหาย (ครั้งต่อปี)
ช่วงที่1

ช่วงที่2

ช่วงที่3

(1)

𝑁

MTTR (Mean Time to Repair) คือ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่อุ ปกรณ์ อยู่ใน
สถานะล้มเหลวหรือค่าเฉลี่ยของเวลาที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมระบบ การ
ประมาณค่า MTTR ทาได้ค่อ นข้างยาก เนื่อ งจากการเสียหายมีลักษณะ
แตกต่างกัน ดังนั้นการหาค่า MTTR มัก จะทาการประมาณค่า โดยการ
ทดลองสร้างกลุ่มของความเสียหายเข้าไปในระบบ จากนั้นทาการวัดเวลาที่
ต้องการในการซ่อมแซมอุปกรณ์ ให้ 𝑖𝑡ℎ ของความเสียหายของอุปกรณ์ 𝛮
ชุด ต้องการเวลาในการซ่อมแซมเท่ากับ 𝑡𝑖 ค่า สามารถประมาณเวลาเฉลี่ย
ในการซ่อมแซม โดยค่า MTTR จะสามารถหาได้ดังสมการ
𝑀𝑇𝑇𝑅 =

โดยที่ 𝜆 คื อ อั ต ราการล้ ม เหลว (Failure Rate) 𝜇 คื อ อั ต ราการ
ซ่อมแซม (Repair Rate) จากรูปแบบการจาลองการทางานของอุปกรณ์นั้น
เราสามารถเปรียบเทียบกับกราฟของฟังก์ชั่นของอัตราความเสียหายต่อ
ช่วงเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ [3] ดังรูปที่ 3

การเสียหาย
ช่วงเริ่มต้น

ช่วงใช้งาน

ช่วงเสื่อมสภาพ
การใช้งาน
เวลา

รูปที่ 3 กราฟฟังก์ชั่นของอัตราความเสียหายต่อช่วงเวลาของอุปกรณ์

จากกราฟฟังก์ชั่นความเสียหายในช่วงที่ 1 นั้นหมายถึงเมื่ออุปกรณ์ได้
ผลิตออกมาจากโรงงาน อัตราการล้มเหลวหรืออุปกรณ์ที่มีข้อบกพร่องนั้น
จะมีอยู่มาก ในบางครั้งเราจึงเรียกช่วงเริ่มแรกนี้ว่า ช่วงเบิร์นอิน (Burn In)
ส่ว นในช่วงที่ 2 เป็ นช่วงการใช้ป ระโยชน์ (Useful Life) จากอุ ป กรณ์ ได้
หมายถึงว่าหลังจากที่มีการตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ข้อบกพร่องในช่วง
แรกเริ่มแล้วจะได้อุปกรณ์ที่บกพร่องน้อยหรืออาจจะไม่มีเลย ในช่วงนี้อัตรา
การล้ ม เหลวของอุ ป กรณ์ ค่ อ นข้ า งคงที่ นั่ น คื อ การแจกแจงของความ
ล้มเหลวจึงเป็นแบบสุ่ม ในช่ว งเวลาที่ 3 เรีย กว่าช่ว งเสื่อมถอย (Wear Out) โดยปกติอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอายุการใช้งานเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง จะ
เกิดการเสื่อมถอยและอัตราการล้มเหลวจะเพิ่มมากขึ้น การอธิบายลักษณะ
การแจกแจงของความล้มเหลวในช่วงเวลานี้ในทางสถิติจะใช้การแจกแจง
แบบปกติ

2.3 การหาค่าอัตราการล้มเหลวของอุปกรณ์
การคานวณอัตราการล้มเหลวและอัตราการซ่อมของอุปกรณ์ ภายใต้
สมมติ ฐานว่า การกระจายของระยะเวลาท างานเฉลี่ ย ของอุ ป กรณ์ แ ละ
ระยะเวลาซ่อมเป็นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลนั้นสามารถหาค่าได้ดังสมการ
∑𝑇 𝑁𝑜𝑢𝑡−𝑖
𝜆 = 𝑖=1
(4)
∑𝑇 𝑛𝑖
𝑖=1

โดยที่ 𝑁𝑜𝑢𝑡 − 𝑖

คือ จานวนครั้งที่ไฟดับหรืออุปกรณ์เสียหาย ปีที่ 𝑖
𝑁𝑖
คือ จานวนอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบ ในปีที่ 𝑖
𝑇
คือ จานวนปีที่เก็บข้อมูล
หรือสามารถคานวณได้อีก 1 วิธีการจากสมการดังนี้
1
𝜆=
(5)
𝑀𝑇𝑇𝐹
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2.4 ดัชนีความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์ที่จุดโหลด
การคานวณดัชนีความน่าเชื่อ ถือของอุป กรณ์ไฟฟ้าที่จุดโหลด ด้วย
วิธีการจาลองเหตุการณ์แบบมอนติคาร์โล [1] สามารถคานวณดัชนีต่างๆได้
ดังสมการ
𝑁
𝜆= ∑
(6)
𝑇𝑛
𝑟=
𝑈=∑

โดยที่

𝑇𝑛
𝑇𝑑
𝑁
𝜆
𝑈
𝑟

∑ 𝑇𝑑

(7)

𝑁
∑ 𝑇𝑑

รูปที่ 4 รูปแบบระบบไฟฟ้าขนาด 22,000 โวลต์ ในภาคอุตสาหกรรม

(8)

𝑇𝑛+∑ 𝑇𝑑

คือ เวลาที่สามารถจ่ายพลังไฟฟ้าให้กับโหลดได้
คือ เวลาที่ไม่สามารถจ่ายพลังไฟฟ้าให้กับโหลดได้
คือ จานวนครั้งที่เสียในช่วงเวลาที่ทาการสุ่ม
คือ อัตราการล้มเหลว
คือ ระยะเวลาที่เกิดเหตุขัดข้องในหนึ่งปี
คือ ระยะเวลาที่เกิดเหตุขัดข้องของอุปกรณ์

2.5 การจัดอันดับเทียร์
การจัดอันดับเทียร์ (Tear Classification) [2] คือเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ในการแบ่งระดับการประเมินระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่โหลดโดย
พิจารณาจากค่าความพร้อมมูลของจุดโหลดนั้นๆ ซึ่งการจัดอันดับเทียร์เป็น
มาตรฐานที่บ่งบอกได้ว่าระบบที่ทาการพิจารณานั้นมีความเชื่อถือได้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีเพียงใด
มาตรฐานการจัดอันดับเทียร์แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับมี
ข้อกาหนดและโครงสร้างของระบบที่แตกต่างกัน โดยค่าความพร้อมมูล
ระดับที่ 1 คือ 99.67% ค่าความพร้อมมูลระดับที่ 2 คือ 99.75% ค่าความ
พร้อมมูลระดับที่ 3 คือ 99.98% ค่าความพร้อมมูลระดับที่ 1 คือ 99.99%

3. การประเมินอัตราการล้มเหลวของอุปกรณ์ไฟฟ้า
3.1 รูปแบบอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า 22,000 โวลต์
เนื่องจากสถานีไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ เป็นระดับแรงดัน
ที่ป้ อนเข้ าไปให้ภ าคอุตสาหกรรมเป็ นส่วนใหญ่ ดังนั้นรูป แบบอุป กรณ์ใน
สถานีไฟฟ้าจึงค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบเดียวกัน ที่มีมาตรฐาน ซึ่งประกอบ
ไปด้ ว ยฟิ ว ส์ แ รงสู ง (Drop out fuse) สายป้ อ นแรงสู ง (High Voltage
Feeder Cable) ริงเมนยูนิท (Ring Main Unit-Switch Gear) หม้อแปลง
ไฟฟ้า (Transformer) สายป้ อ นแรงต่า (Low Voltage Cable) และเมน
เบรคเกอร์แรงต่า (Circuit Breaker) ดังรูปที่ 3

3.2 การประเมินความเสี่ยงความเสียหายอุปกรณ์ในสถานี
ไฟฟ้า 22,000 โวลต์
การประเมินความเสี่ยงด้านความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานี
ไฟฟ้ า ที่ระดับ แรงดัน 22,000 โวลต์ นั้ นจะต้อ งพิ จ ารณาให้ ครบทั้ งระบบ
โดยรวมเพื่ อ ที่ ผ ลจากการวิ เคราะห์ จ ะครอบคลุ ม ถึ ง ทุ ก ปั จ จั ย ที่ มี ส่ ว น
เกี่ย วข้ อ งเพื่อ ที่ จ ะหามาตรการป้ อ งกั นได้ครบในทุก ๆด้านที่มีโอกาสจะ
เกิดขึ้น โดยทาการเก็บข้อมูลสถิติจากบริษัท แห่งหนึ่ง มาทาการวิเคราะห์
หาอัตราการล้มเหลวที่เกิดขึ้นดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลจานวนครั้งที่เหตุการณ์ระบบไฟฟ้ามีปัญหา
ปี

อุปกรณ์

Dropout Fuse
HV. Feeder Line
Switch Gear
Transformer
LV. Cable Line
ACB (MDB)
Total

2553
(ครั้ง)
1
1
3
7
12

2556
(ครั้ง)
1
4
1
6
12

2557
(ครั้ง)
5
8
13

การประเมินค่าความเสียหายและค่าพลังงานไฟฟ้าดับที่เกิดจากการ
ล้ ม เห ล วข อ งอุ ป ก รณ์ ไฟ ฟ้ า [1] โด ย อั ต ราค่ าพ ลั งงาน ไฟ ฟ้ าดั บ
(Interruption Energy Rate: IER) คื อ ดั ช นี ซึ่ ง สามารถบ่ งบ อกได้ ว่ า
พลั งงานที่ ห ายไปหนึ่ งหน่ ว ยจากระบบไฟฟ้ า ดั บ นั้ น จะเกิ ด มู ลค่ า ความ
เสี ย หายเท่ า ใด และอั ต ราค่ า ความเสี ย หายต่ อ ครั้ ง เมื่ อ เกิ ด ไฟฟ้ า ดั บ
(Interruption Cost per Event: ICPE) คื อ ดั ช นี ซึ่ ง บ่ ง บอกว่ า การเกิ ด
ไฟฟ้าดับในแต่ละครั้งนั้นมีมูลค่าความเสียหายเท่าใด ซึ่งสามารถคานวณได้
จากสมการดังนี้
∑𝑁
𝑘=1(𝐶𝐶𝐷𝐹(𝑡𝑘) Χ 𝑃𝑘)

𝐼𝐶𝑃𝐸 =

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2555
(ครั้ง)
1
4
6
11

3.3 การประเมินค่าความเสียหายและค่าพลังงานไฟฟ้าดับใน
ในสถานีไฟฟ้า 22,000 โวลต์

IER =

รูปที่ 3 รูปแบบวงจรระบบไฟฟ้าขนาด 22,000 โวลต์ ในภาคอุตสาหกรรม

2554
(ครั้ง)
2
1
7
1
10
21

∑𝑁
𝑘=1(𝑃𝑘 Χ 𝑡𝑘
∑𝑁
𝑘=1(𝐶𝐶𝐷𝐹(𝑡𝑘)Χ 𝑝𝑘)
𝑁

(9)
(10)

โดยที่ 𝐶𝐶𝐷𝐹(𝑡𝑘) คือค่าความเสียหายของผู้ใช้ไฟฟ้าของการเกิด
ไฟฟ้าดับครั้งที่ 𝑘
𝑃𝑘
คือปริมาณกาลังไฟฟ้าที่ไม่สามารถจ่ายได้เมื่อเกิด
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ไฟฟ้าดับครั้งที่ 𝑘
คือระยะเวลาของการเกิดไฟฟ้าดับครั้งที่ 𝑘
คือจานวนการเกิดไฟฟ้าดับทั้งหมด

𝑡𝑘
𝑁

4. ผลการประเมิน
4.1 อัตราการล้มเหลวของอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า
22,000 โวลต์
ในส่ ว นของการประเมิน ผลของอั ต ราการล้ม เหลวของอุ ป กรณ์ ใ น
สถานีไฟฟ้า นั้น ได้แ บ่งการประเมินผลออกเป็ น 2 ส่ว นด้วยกัน คือ การ
ประเมินอัตราการล้มเหลวของอุป กรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าดังตารางที่ 2
และการหาค่ า อั ต ราความสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากพลั ง งานไฟฟ้ า ดั บ ในเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 2 อัตราการล้มเหลวและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า
2553

2554

2555

2556

2557

2558

𝜆(f/yr.)
𝑟(hr./yr.)
𝑈(hr./yr)

0.00152
4.16667
50

0.00268
8.50000
97

0.00153
4.61904
83

0.00165
6.91666
102

0.00153
4.61538
60

0.00076
2.11427
22

Tear
Classification

T#1
< 99.67%

T#1
< 99.67%

T#1
< 99.67%

T#1
< 99.67%

T#1
< 99.67%

T#1
< 99.67%

0.003

0.00268

0.002

0.00152

0.00153

0.00165

0.00153
0.00076

0.001
0
2553

2554

2555

2556

2557

2558

รูปที่ 5 อัตราความล้มเหลวของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยรวม

4.2 อัตราการค่าพลังงานไฟฟ้าดับ

ล้มเหลวในอัตราที่สูงมาก และเมื่อพิจารณาเข้าไปถึงผลจากการวิเคราะห์ที่
มี ผ ลกระทบที่ มี ต่ อ อั ต ราความเสี ย หายในเชิ งเศรษฐศาสตร์ ยิ่ งพบว่ า มี
ผลกระทบที่ สู ง มากจนท าให้ ส ามารถมองให้ เห็ น ถึ งความจ าเป็ น และ
ความสาคัญของการดูแลรักษาระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพมากที่สุด ซึ่งจะ
ทาให้ เราสามารถลดความสูญ เสีย ที่ จะเกิดขึ้ นในอนาคตได้แ ละจากการ
ประเมิ น ความสู ญ เสี ย ในปี ถั ด มา หากต้ อ งการลดความสู ญ เสี ย ทาง
เศรษฐศาสตร์ลงจากเดิมประมาณ 50เปอร์เซ็นต์ จะต้องลดความเสี่ยงจาก
ความเสียหายของระบบไฟฟ้าอีกถึง 65 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะสามารถทาได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดยหากหามาตรการป้องกันความล้มเหลวที่เกิดขึ้น และ
มีการดูแลระบบป้องกันไฟฟ้าขัดข้องในรูปแบบของการบารุงรักษาที่ถูกต้อง
ตามหลักการ จะสามารถป้องกันความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยังสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการนี้ ถ่ายทอดในภาคอุตสาหกรรม
ได้อย่างแพร่หลายในอนาคตได้อีกด้วย

เอกสารอ้างอิง
[1] วิศนุพ งษ์ เด่นไชยรัตน์ “การประเมินความเชื่อ ถือ ได้ และอัตราค่า
พลังงานไฟฟ้ า ดับ ของระบบไฟฟ้ า ด้ว ยวิธีก ารมอนติค าร์โล” การ
ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37), 2557,
249-252.
[2] สุ ท ธิ พ งษ์ รั ต นาภากร “การประเมิ น ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องการจั ด
อั น ดั บ เที ย ร์ ส าห รั บ ก ารอ อ ก แ บ บ ระบ บ ไฟ ฟ้ า ” ภ าควิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552, 11-12.
[3] อานาจ ขวัญ ไสวธรรม “การวิเคราะห์แ จกแจงอัตราความเสียหาย
ของอุปกรณ์ในระบบจาหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549, 6-7.
[4] Billington, R., and Li, W, “Reliability Assessment of
Electrical Power System Using Monte Carlo Method,” New
York: Plenum Press, 1994.
[5] ชัยยศ มิตรเชื้อชาติ “การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าย่อย
ร่ ว มกั บ การพิ จ ารณาความคุ้ ม ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ” ภาควิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555, 33-35.

ตารางที่ 3 อัตราอัตราค่าไฟฟ้าดับ
𝐼𝐸𝑅
บาท/
กิโลวัตต์ชั่วโมง
𝐼𝐶𝑃𝐸

บาท/
ครั้ง

2553

2554

2555

2556

2557

2558

422.35

471.36

362.08

427.21

424.91

105

982,007

1,815,624

975,182

1,252,178

980,571

500,000

5. สรุป
จากการประเมินอัตราการล้มเหลวของอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า
22,000 โวลต์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ ผลจากการล้มเหลวของระบบไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบทั้ ง ทางด้ า นระบบไฟฟ้ า โดยตรงและผลกระทบทางด้ า น
เศรษฐศาสตร์ โดยผลกระทบจากทางด้านความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่า เนื่องจากระบบไฟฟ้าอยู่ในระดับเทียร์ 1 และการพิจารณา
อั ต ราการล้ ม เหลว (Failure rate) ยังมี ตั ว เลขที่ สู ง เนื่ อ งจากระยะเวลาที่
ระบบไฟฟ้าหยุดนานจนเป็นเหตุให้กระทบกับระบบการผลิตโดยรวมเป็น
อย่างสูง โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุการณ์ของอัตราการล้มเหลวที่เกิดจาก
ระบบสายป้ อ นทั้ ง ที่ เป็ น แรงต่ าและแรงสู ง จะมี ผ ลกระทบต่ อ ค่ า การ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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CP006

เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสาหรับใช้ในครัวเรือน
Small Rice Milling Machine for Using in Household
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บทคัดย่อ

1. บทนา

ในปั จ จุ บั นการผลิต ข้ าวที่น ามาบริโภคส่ว นใหญ่ ผ่านกระบวนการ
รมควันเพื่อป้องกันมอดและแมลงจึงทาให้เกิดสารพิษตกค้างในเมล็ดข้าว
ซึ่งเมื่อผู้บริโภคนามาบริโภคก็จะได้รับสารพิษทาให้สะสมในร่างกายเป็ น
สาเหตุทาให้เกิดโรคภัยต่างๆ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนาเสนอเครื่องสีข้าวขนาด
เล็กสาหรับใช้ในครัวเรือน ที่ควบคุมการทางานโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
PIC16F887 ซึ่งเครื่องสีข้าวที่นาเสนอนี้สามารถสีได้ทั้งข้าวกล้องและข้าว
ขาว สามารถตั้งเวลาการสีข้ า วได้ ในงานวิ จั ย นี้ท าการศึก ษาการปรับ
ความเร็วรอบของมอเตอร์เครื่องสีข้าวขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับการสี
ข้าวแต่ละชนิด โดยทาการทดสอบกับข้าว 7 ชนิด ได้แก่ กข 31, กข 41,
กข 47, พิษณุโลก 2, ปทุมธานี 1, ข้าวเหนียวก่า และข้าวเหนียวขาว จาก
ผลการทดสอบพบว่าความเร็วรอบของมอเตอร์ที่เหมาะสมกับการสีข้าวขาว
และข้าวกล้องอยู่ที่ประมาณ 3,300 rpm และ 3,500 rpm ตามลาดับ และ
ผลการทดสอบการสีข้าวกล้องและข้าวขาว ของข้าวทั้ง 7 ชนิดได้ข้าวกล้อง
และข้าวขาวเฉลี่ยแล้วไม่ต่ากว่า 60 % และ 40 % ตามลาดับ

ที่ผ่านมามีนัก วิจัยหลายท่านได้ทาการศึกษาและสร้างเครื่องสีข้ าว
สาหรับใช้ในชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชน ที่จะได้
ข้ า วที่ มี คุ ณ ภาพดี แ ละปลอดสารเคมี สุ วั ฒ น์ สงวนเขี ย ว, สั ม พั น ธ์
คงเจริญ และนิพนธ์ จงไพศาลสกุล [3] ได้ออกแบบและสร้างเครื่องสีข้าว
ขนาดเล็ก แต่มีปัญ หาในเรื่องของการฟุ้งกระจายของแกลบและการไหล
ของข้าวมายังถุงรองรับข้าว, ยุทธนา โคนลอย และธีรชัย ชารงเชิดศิริ
[4], สุรสิทธิ์ ช่อวงศ์ [5], ศศิธร แต่งงาม [6] ได้นาเสนอเครื่องสีข้าว
ซึ่งสี ได้ เฉพาะข้ า วกล้ อ งเท่ า นั้ น ไม่ สามารถสี เป็ น ข้ า วขาวได้ , ธนรัต น์
ศรีรุ่ งเรื อ ง และวัช ระ ชั ย สงคราม [7] ได้ อ อกแบบโรงสี ข้ า วชุ ม ชน
เคลื่อนที่ ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานในชุมชน งานวิจัยนี้จึงนาเสนอเครื่องสี
ข้าวขนาดเล็กสาหรับใช้ในครัวเรือน ซึ่งสามารถสีข้าวได้ทั้งข้าวกล้อง และ
ข้าวขาว วัตถุประสงค์ ของงานวิจัยนี้คือ 1) เพื่อศึกษาและออกแบบเครื่อง
สี ข้ า วขนาดเล็ ก ที่ เหมาะส าหรั บ ใช้ ในครัว เรื อ น 2) เพื่ อ ศึ ก ษาการปรั บ
ความเร็ ว รอบ มอเตอร์ ข องเครื่ อ งสี ข้ า วขนาดเล็ ก และออกแบ บ
โปรแกรมควบคุมการทางานของเครื่องสีข้าว

คาสาคัญ: ข้าว เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ไมโครคอนโทรลเลอร์

Abstract
Currently, most of rice has to through fumigating process
to prevent weevil and insect which caused to pesticide
residue and effect to consumer for receiving pesticide residue
and cause to sickness. Therefore, this research proposed
small rice milling machine for using in household that control
by microcontroller PIC16F887. This machine can use for
milling both of white rice and brown rice. It can be set time
for milling rice. Varying speed of motor for finding the suitable
speed for each rice species was conducted in this study.
Seven species of rice namely Kor Khor 31, Kor Khor 41, Kor
Khor 47, Phitsanulok 2, Pathum Thani 1, Black Sticky rice and
Sticky rice, were used for testing. The experimental results
found that the suitable speed of motor for milling white rice
and brown rice is about 3000 rpm and 3500 rpm, respectively.
Percentage of brown rice and white rice of seven species of
rice after milling are more than 60% and 40%, respectively.
Keywords: rice, small rice milling machine, microcontroller
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2. ทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับการสีข้าว
กรรมวิธีการสีข้าว เป็นกระบวนการในการกะเทาะเปลือกออกจาก
ข้าวเปลือก เพื่อให้ได้ข้าวสาหรับการบริโภค ซึ่งกระบวนการสีข้าวอาจใช้
เครื่องทุ่นแรงง่ายๆ เช่น ครกตาข้าว ไปจนถึงการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยใน
การสีข้าว การใช้เครื่อ งจั กรในการสีข้ าว จาเป็ นต้องออกแบบให้ มีความ
เหมาะสม ปริม าณข้ า วสารที่ ได้ จ ากกระบวนการสีรวมทั้ งคุ ณ ภาพของ
ข้าวสาร จะขึ้นอยู่กับ ชนิดและประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ โรงสีข้าวที่ใช้
เครื่องจักรที่มีความทันสมัย จะได้ปริมาณข้ าวสารมากกว่าโรงสีข้ าวที่ใช้
เครื่องจักรแบบดั้งเดิม ประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ ในขณะเดียวกันจะได้
ปริ ม าณข้ า วสารเต็ ม เมล็ ด มากกว่ า และมี ค วามเสี ย หายน้ อ ยกว่ า ด้ ว ย
ลักษณะการทางานของโรงสีที่ดีจะประกอบด้วย 1) สีข้าวเปลือกได้ปริมาณ
ข้าวสารสูง 2) ข้าวสารที่ได้มีคุณภาพสูง 3) มีความสูญเสียข้าวเปลือกน้อย
และ 4) ค่าใช้จ่ายในการสีข้าวต่า

2.2 การกะเทาะข้าวเปลือก [1]
เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดต่อเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นรา และไม่ทา
ให้เมล็ดข้าวเปลือกเกิดการแตกหัก จะขึ้นอยู่กับการออกแบบเครื่อง การ
บารุงรักษา และการปรับแต่งเครื่องจักรรวมทั้งคุณสมบัติของข้าวก่อนที่จะ
กะเทาะ เช่น การแตกร้าวภายในเมล็ด ซึ่งเป็นผลมาจากการเก็บเกี่ย วที่
ล่าช้า หรือการเก็บรักษาเมล็ดข้าวเปลือกไม่ดีการออกแบบเครื่องกะเทาะ
ปัจจุบันสามารถแบ่งวิธีการการกระเทาะเปลือกข้าวออกได้เป็น 3 ลักษณะ
ได้ แ ก่ 1) อาศั ย แรงกดและแรงเฉื อ น ท าให้ แ กลบหลุ ด ออกจากเมล็ ด
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ตารางที่ 1 ระดับชั้นของเมล็ดข้าว

ข้าวเปลือก 2) อาศัยแรงเหวี่ยงกระทบ ทาให้ แ กลบหลุด เนื่อ งจากการ
กระทบกั บ ผิ ว สั ม ผั ส ที่ เป็ น พื้ น ยาง 3) อาศั ย แรงเสี ย ดทาน ที่ เกิ ด ขึ้ น ที่
ผิวสัมผัส ทาให้แกลบหลุดจากข้าวเปลือก

ชั้นของเมล็ด
เมล็ดยาวชั้น 1
เมล็ดยาวชั้น 2
เมล็ดยาวชั้น 3
เมล็ดสั้น

2.2.1 เครื่องสีข้าวแบบแกนเหล็กหล่อ
เป็นนวัตกรรมใหม่โดยการกะเทาะเปลือกข้าวและขัดข้าวให้ ขาว
ด้วยแกนเหล็กซึ่งเป็นเหล็กหล่อทรงเกลียวกระบอก ซึ่งหน้าแกนเหล็ก มี
ความคมลักษณะเดียวกับหน้าหินเจียรซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งเหล็กสี่เหลี่ยม
ยาว ทาหน้าที่ในการอัดเม็ดข้าวเข้าหาแกนเหล็กจึงสามารถกะเทาะเปลือก
ข้าวและขัดข้าวได้เร็วกว่าเครื่องสีข้าวขนาดเล็กทั่วไป แกนเหล็กยาวมีสัน
นูนแนวยาวตลอดแกนทามุม 5 องศา ระหว่างสันร่องลึก จานวน 2 เส้นไล่
รีดเมล็ดข้า วได้เร็วขึ้ นเพื่ อท าหน้าที่ก ะเทาะข้ า วเปลือ กข้ าว ตะแกรงคัด
ปลายข้าวมีความยาวพิเศษ จึงทาให้ดักจับเม็ดข้าวหักออกได้ดีกว่าพร้อมยั ง
ลดการสึกหรอได้ดีคงสภาพใช้งานยาวนาน
2.2.2 การแยกข้าวออกจากข้าวเปลือกและราข้าว [1]
วัตถุประสงค์ของการใช้ตะแกรงคัดแยก คือ เพื่อทาการแยกข้าวออก
จากข้าวเปลือก และราข้าวที่ได้จากเครื่องกะเทาะ หลักการในการคัดแยก
คือ อาศัยคุณสมบัติความแตกต่างระหว่างข้าวข้าวเปลือกและราข้าว เช่น
น้าหนักจาเพาะ แรงลอยตัว ขนาดและผิวสัมผัส ชนิดของตะแกรงแยกดัง
แสดงในรูปที่ 1.

รูปที่ 1 ตะแกรงแยกข้าวและข้าวเปลือก [1]

จากรูป ที่ 1 จะใช้หลักการทางานของระบบการคัดแยกข้าวเปลือก
เป็นแบบตะแกรงทรงกระบอกในแนวนอน ภายในมีหลุมตะแกรงพิเศษช่วย
ในการคัดแยกข้าวสามารถแยกข้าวออกเป็น 2 ส่วนโดยส่วนของข้าวเมล็ด
เต็มจะไหลลงสู่ถาดรองรับส่วนของข้าวหักจะตกลงในถาดที่ติดตั้งอยู่กลาง
ตะแกรง
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สหรัฐอเมริกา
(mm)
>7.5
6.61 – 7.5
5.51 – 6.6
<5.5

รูปที่ 2 เมล็ดข้าวแต่ละชั้น

3. วิธีการดาเนินงาน
ในงานวิจั ย นี้ จ ะท าการศึก ษาการออกแบบและสร้างเครื่อ งสีข้ า ว
ขนาดเล็กที่สามารถปรับความเร็วรอบในการสีข้าวให้เหมาะสมกับชนิดของ
ข้าวแต่ละสายพันธุ์ได้และประยุกต์อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเข้าไปเพื่อช่วยในการ
ควบคุมอุปกรณ์ในการสั่งการทางานให้มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น
ลดขนาดของเครื่อ งสีข้ าวลงจากเดิมแต่ป ระสิทธิภ าพการทางานยังคงมี
ความใกล้เคีย งกัน มีรูป ลัก ษณ์ แ ละลัก ษณะที่ ทันสมั ย มากยิ่งขึ้ น ทาให้
ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากข้าวมากกว่าเดิม และข้าวที่ผ่านการสีออกมา
จะมี คุณ ภาพได้ข้ า วที่ไม่แ ตกหั ก มากเกิน ไป ซึ่งในปั จ จุ บั นโรงสีข้ า วตาม
ชุมชนจะใช้ความเร็วรอบในการสีข้าวคงที่ไม่ว่าจะเป็นข้าวชนิดไหน ข้าวที่
ได้ออกมานั้นจึงมีเปอร์เซ็นต์การแตกหักของข้าวมาก ซึ่งหมายความว่าจะ
ได้ข้าวที่มีคุณภาพน้อยลงออกมา แผนผังการควบคุมทางานของเครื่องสี
ข้าวแสดงดังรูปที่ 3

2.2.3 การวัดคุณภาพของเมล็ดข้าว [2]
การวั ด คุ ณ ภาพข้ า วทางกายภาพ ซึ่ ง หมายถึ ง คุ ณ สมบั ติ
ภายนอกของเมล็ดที่เห็นได้ง่าย สามารถตรวจสอบด้วยสายตาได้เช่น ชั่ง,
ตวง, วัด การซื้ อ ขายข้ า วยั งใช้คุ ณ สมบั ติ เมล็ด ข้ า วทางกายภาพในการ
จาแนกเกรดข้าวทุกชนิด ทั้งนี้มีความชัดเจนและตรวจสอบได้รวดเร็วซึ่ง
จาแนกเป็นการวัดจาก ความยาว กว้าง หนาของเมล็ด แต่ในการพิจารณา
คุณ ภาพเมล็ดทั่ ว ไปจะหมายถึ งความยาวของเมล็ด มาตรฐานข้ า วไทย
กาหนดระดับชั้นของเมล็ดให้ เป็น 4 ขนาด เช่นเดียวกับมาตรฐานกาหนด
ชั้นของเมล็ดของสหรัฐอเมริกา แต่มีขนาดแตกต่างกัน ชั้นของเมล็ดข้าว
ตามมาตรฐานข้าวไทยและสหรัฐอเมริกาแสดงในตารางที่ 1. และในรูป
ที่ 2 แสดงเมล็ดข้าวแต่ละระดับชั้น

ไทย
(mm)
>7.0
6.6 – 7.0
6.2 – 6.6
<6.2

รูปที่ 3 แผนผังการควบคุมทางานของเครื่องสีข้าว

แผนผั ง การควบคุ ม ท างานของเครื่ อ งสี ข้ า ว ที่ แ สดงในรู ป ที่ 3
ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 230 V 50 Hz ซึ่งจะจ่าย
แรงดันไฟฟ้าให้กับ สวิตช์ชิ่งซัพ พลาย และอิ นเวอร์เตอร์ ซึ่ง สวิตช์ชิ่งซัพ
พลาย จะแปลงแรงดันจาก 230 Vac เป็น 5 Vdc เพื่อเป็นไฟเลี้ยงให้ กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และ มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรง ในส่ ว นของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะทาหน้าที่ควบคุมชุดขับมอเตอร์และแสดงผลผ่าน
ทางหน้ า จอ LCD และมี ส วิ ต ช์ ท าหน้ า ที่ เปิ ด /ปิ ด การท างานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
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4. ตั้งเวลาในการสีข้าวโดยการกดปุ่มที่ 3 ซึ่งตั้งเวลาได้สูงสุด 3 นาที
(ปุ่มตั้งเวลาในรูปที่ 5)
5. เริ่มการทางานโดยการกดปุ่มที่ 4 (ปุ่มเริ่มการทางานในรูปที่ 4)

รูปที่ 4 ปุ่มควบคุมเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสาหรับครัวเรือน

เครื่ อ งสี ข้ า วขนาดเล็ ก ส าห รั บ ใช้ ค รั ว เรื อ น ที่ ค วบ คุ ม โดยใช้
ไมโครคอนโทลเลอร์ในการควบคุมระบบการทางานแสดงดังรูป ที่ 4 ซึ่ง
ประกอบด้วย หน้าจอ LCD ซึ่งทาหน้าที่แสดงผลการทางานของเครื่อง ปุ่ม
เลือกข้าวกล้อง ปุ่มเลือกข้าวขาว ปุ่มตั้งเวลาการทางาน ปุ่มเริ่มการทางาน
และ สวิตช์ เปิด-ปิด การทางานของเครื่อง

รูปที่ 4 ขั้นตอนการทางานโดยรวมของการสีข้าว

3.2 การหาขนาดของมอเตอร์

รูปที่ 5 ส่วนประกอบของเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสาหรับครัวเรือน

รูป ที่ 5 แสดงส่ว นประกอบของเครื่อ งสีข้ า วขนาดเล็ก ส าหรับ ใช้ใน
ครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย ที่สาหรับใส่ข้าวเปลือก ตัวปรับความขาวของ
เมล็ดข้าว ช่องออกของข้าวที่สีแล้ว และช่องรับแกลบและราข้าว

3.1 ขั้นตอนการทางานของเครื่องสีข้าวมีดังนี้
ขั้ น ตอนการท างานโดยรวมของการสีข้ า ว โดยมี รายละเอี ย ดการ
ทางานดังนี้
1. ใส่ข้าวในช่องสาหรับใส่ข้าวเปลือก (รูปที่ 5) สุดไม่เกิน 1 กิโลกรัม
2. เลือกชนิดของข้าวที่ต้องการสี ในรูปที่ 4
2.1 ปุ่มแรกซ้ายมือสุดสาหรับเลือกสีข้าวเป็นข้าวกล้อง
2.2 ปุ่มที่สองสาหรับเลือกสีข้าวเป็นข้าวขาว
3. ปรับการขัดขาวของที่ข้าวต้องการทางด้านขวาของเครื่อง (ตัวปรับ
ความขาวของเมล็ดข้าวในรูปที่ 5)
3.1 ถ้าปรับไปทางขวาสุดจะเป็นข้าวขาว
3.2 ถ้าปรับไปทางซ้ายสุดจะเป็นข้าวกล้อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขนาดของมอเตอร์ที่จะนามาใช้ในการหมุนเพื่อขับ โหลด และการ
เลือกความเร็วที่ต้องการในการสีข้าวขาวและข้าวกล้อง จากการหาน้าหนัก
ของแกนเหล็กสาหรับกะเทาะเปลือกข้าว วัดค่าออกมาได้ 200 กรัม เส้น
ผ่านศูนย์กลางของเพลาแกนเหล็ก เท่ากับ 8 มิลลิเมตร รัศมีจึ งเท่ากับ 4
มิลลิเมตร
การคานวณหาแรงบิด (Torque) ของมอเตอร์ในการสีข้าว
จากสมการ
𝑇 =𝐹×𝑟
(1)
𝐹 =𝑚×𝑔
(2)
𝐹 = 0.2 × 9.81 kg-m/s²
= 1.962 N
𝑟 = 0.004 m
𝑇 = 1.962 × 0.004 Nm
= 0.0078 Nm
แรงบิดมอเตอร์ในส่วนชุดสีข้าวเท่ากับ 0.0078 Nm
ความเร็ ว รอบของมอเตอร์ ในการสี ข้ า วจะใช้ ค วามเร็ ว รอบของ
มอเตอร์ประมาณ 1800 rpm
การคานวณหากาลังไฟฟ้าของมอเตอร์
จากสมการ 𝑃 = 2 × 𝑇 × 𝑁
(3)
เมื่อ 𝑇 มีค่า 0.0078 Nm และ 𝑁 มีค่า1800 rpm
ดังนั้น
𝑃 = 2 × 0.0078 × 1800
= 88.22 W
กาลังไฟฟ้าของมอเตอร์ในส่วนชุดต้นกาลังเท่ากับ 88.22 วัตต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
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จากผลการคานวณน้าหนักที่มอเตอร์จะต้องรับภาระคือประมาณ
0.2 kg จึงเลือกใช้มอเตอร์เกียร์กระแสตรง 24 V 100 W 3500 rpm ที่มี
ความสามารถรับโหลดได้ไม่เกิน 1 kg

4. ผลการทดลอง
จากการดาเนินงานศึกษาและทาการออกแบบสร้างเครื่องสีข้าวขนาด
เล็กสาหรับใช้ในครัวเรือนขึ้นร่วมทั้งทดสอบระบบการทางานของอุปกรณ์
ได้ผลการดาเนินงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักสถิติพื้นฐานเพื่อ
ทาการเปรียบเทียบข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องสีข้าว
ขนาดเล็กสาหรับใช้ในครัวเรือนได้ดังต่อไปนี้ รูปที่ 5 แสดงเปอร์เซ็นต์ของ
ข้าวกล้อง แกลบ/รา และข้าวขาว ของข้าวทั้ง 7 ชนิด

ความเร็วรอบของมอเตอร์ที่เหมาะสมกับการสีข้าวขาวและข้าวกล้องนั้นจะ
อยู่ ที่ ป ระมาณ 3,300 rpm และ 3,500 rpm ตามล าดั บ และผลการ
ทดสอบการสีข้าวกล้องและข้าวขาว ของข้าวทั้ง 7 ชนิด ได้ข้าวกล้องและ
ข้าวขาวเฉลี่ยแล้วไม่ต่ากว่า 60 % และ 40 % ตามลาดับ

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสาหรับใช้ในครัวเรือน เป็นโครงการ
ที่จัดทาขึ้นโดยได้รับการนับสนุนจากเงินงบประมาณประจาปี 2559 จาก
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงการวิจัยนี้ดาเนินการและสาเร็จ
ไป ได้ ด้ ว ย ดี ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย ข อ ข อ บ คุ ณ ภ า ค วิ ช าวิ ศ ว ก รรม ไฟ ฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เอื้อเฟื้อ
สถานที่ในการทางานวิจัยในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 5 เปอร์เซ็นของข้าวกล้อง ข้าวขาว และแกลบ/รา ที่ได้จากการสีข้าวแต่ละชนิด
ตารางที่ 2 ค่ากระแส ค่าแรงดันและค่ากาลังไฟฟ้า ที่วัดได้ในขณะสีข้าวกล้องและข้าวขาว
ข้าวกล้อง
ข้าวขาว
ครั้งที่ กระแส แรงดัน กาลังไฟฟ้า กระแส
แรงดัน กาลังไฟฟ้า
(A)
(V)
(W)
(A)
(V)
(W)
1
3.75
19.73
73.98
3.19
21.15
67.47
2
3.69
20.02
73.87
3.17
21.23
67.3
3
3.55
20.59
73.09
2.89
22.87
66.09
4
3.44
21.13
72.69
2.76
23.04
63.59
5
3.47
21.07
73.11
2.73
23.12
63.12
เฉลี่ย
3.58
20.51
73.35
2.95
22.82
65.51

จากการทดสอบวัดค่ากระแสและแรงดันของการสีข้าวกล้องและ
ข้าวขาวในตารางที่ 2 ได้ค่ากระแสเฉลี่ยของการสีข้าวทั้งสองประเภทตั้งแต่
2.95-3.58 A และได้ค่าแรงดันเฉลี่ยตั้งแต่ 20.51-22.82 V พร้อมทั้งหาค่า
ก าลั ง ไฟฟ้ า เฉลี่ ย ของการสี ข้ า วทั้ งสองประเภทตั้ งแต่ 65.51-73.35 W
เนื่องจากมอเตอร์ที่นามาใช้งานมีพิกัดกระแส 5 A พิกัดแรงดัน 24 V และ
พิกัดกาลังไฟฟ้า 100 W ซึ่งมอเตอร์สามารถรับภาระการสีข้าวได้ทั้งสอง
ประเภท ส่วนค่าความไม่คงที่ของกระแสและแรงดัน อาจเกิดจากการไหล
ของข้าวไม่คงที่และระดับความเร็วรอบของมอเตอร์ในการสีข้าว

[1] รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์. “เครื่องจักรที่ใช้ในการสีข้าว,” [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก: http://www.arda.or.th/kasetinfo/rice/
rice_product/rice-product4_2.html, ม.ป.ป.
[2] สานักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
“คุณภาพทางกายภาพ”[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.rakbankerd.com/ agriculture/page.php?id
=4696&s=tblrice, 2555.
[3] สุวัฒน์ สงวนเขียว, สัมพันธ์ คงเจริญ และนิพนธ์ จงไพศาลสกุล.
2544. เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ.
[4] ยุทธนา โคมลอย และธีรชัย ธารงเจิดสิริ. การออกแบบและ
เปรียบเทียบเครื่องสีข้าวกล้อง. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต.
สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, 2549.
[5] สุรสิทธิ์ ช่อวงศ์. “การสร้างเครื่องสีข้าวกล้อง”. สารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์. (มกราคม – เมษายน 2553): 133-143.
[6] ศศิธร แต่งงาม. การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่เหมาะสมกับการใช้
ในครัวเรือน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร, 2554.
[7] ธนรัตน์ ศรีรุ่งเรือง และวัชระ ชัยสงคราม. “การศึกษาและ
ออกแบบโรงสีข้าวชุมชนเคลื่อนที่สาหรับเกษตรกรในจังหวัด
นครสวรรค์,” รายงานการวิจยั . คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2552.

5. สรุป
จากการศึกษาและออกแบบสร้างเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสาหรับใช้ใน
ครัวเรือน ที่ควบคุมการทางานโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 ซึ่ง
เครื่องสีข้าวที่นาเสนอนี้สามารถสีได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว สามารถตั้ง
เวลาการสีข้ าวได้ ในงานวิจัย นี้ทาการศึก ษาการปรับ ความเร็วรอบของ
มอเตอร์เครื่องสีข้าวขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับการสีข้าวแต่ละชนิด โดย
ทาการทดสอบกับข้าว 7 ชนิด ได้แก่ กข 31, กข 41, กข 47, พิษณุโลก 2,
ปทุมธานี 1, ข้าวเหนียวก่า และข้าวเหนียวขาว จากผลการทดสอบพบว่า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

เกี่ยวกับผู้วิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ แหงมงาม
ปั จ จุ บั น เป็ น อาจารย์ ป ระจ าภ าควิ ช า
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
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CP007

การทานายประสิทธิภาพทางความร้อนของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์แบบอุณหภูมิตาจากตัวแปรไร้มิติ FOM
Prediction of Low Temperature Organic Rankine Cycle (ORC) Thermal Efficiency by A Dimensionless FOM

ธรณิศวร์ ดีทายาท 1 และ ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Email : thoranisdee@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้สร้างสมการที่ใช้ในการทานาย ประสิทธิภาพทางความ
ร้ อ นของวั ฏ จั ก รแรงคิ น สารอิ น ทรี ย์ (organic Rankine cycle, ORC)
ทางานที่อุณหภูมิต่า โดยใช้ตัวแปรไร้มิติในรูป Figure of Merit, FOM ซึ่ง
ครอบคลุมตัวแปรได้แก่ จาคอบนัมเบอร์, อุณหภูมิควบแน่นและอุณหภูมิ
ระเหย สารทางานที่พิจารณามี 6 ชนิด ได้แก่ R245fa, R245ca, R227ea,
R236ea และ R152a โดยอุ ณ หภูมิสารท างานในช่ว งการท าระเหย 80130ºC และอุณหภูมิควบแน่น 25-40ºC
ผลการศึก ษาพบว่า เมื่อ นาประสิทธิภ าพทางความร้อ นของ ORC
จากข้อมูลการทดสอบจริงและงานวิจัยที่ผ่านมา ไปเปรียบเทียบกับค่าที่ได้
จากสมการที่พัฒ นาพบว่า ค่าความคลาดเคลื่อ นไม่เกิน 3.66% เทคนิค
ดังกล่าวสามารถนาไปหากาลังงานที่ผลิตได้ เมื่อกาหนดอุณหภูมิและอัตรา
การไหล ของน้าร้อนที่เป็นแหล่งความร้อนให้แก่วัฏจักร และอุณหภูมิและ
อัตราการไหลของน้าเย็นที่ระบายความร้อน
คาสาคัญ: วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์, ประสิทธิภาพทางความร้อน, Figure
of Merit

Abstract
This paper proposed a model to predict thermal
efficiency of low temperature organic Rankine cycle (ORC) in a
form of dimensionless term namely Figure of Merit, FOM. The
term combines Jacob number with condensing temperature
and evaporating temperature. The considered working fluids
are R245fa, R245ca, R227ea, R236ea and R152a. The
evaporating temperature and the condensing temperature are
in ranges of 80-130°C and 25-40°C, respectively.
The results from the model were compared to those
from some testing data and existing literature. It was found
that the results fitted very well of which the deviation was less
than 3.66%. This technique also used to calculate power
generation from ORC when the temperatures and the flow
rates of the hot and the cold water as the heat source and
heat sink, respectively were defined.
Keywords: organic Rankine cycle, thermal efficiency, Figure of Merit

ฟอสซิล ก่อ ให้ เกิดปั ญ หาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษ ทางอากาศ ได้แ ก่
คาร์ บ อนไดออกไซค์ (CO2) คาร์บ อนมอนออกไซค์ (CO) มี เทน (CH4)
ซัลเฟอร์ไดออกไซค์ (SO2) และ ไนโตรเจนออกไซค์ (NOx) ทาให้เกิดสภาวะ
โลกร้อน การทาลายชั้นโอโซนและฝนกรด ในระหว่างปี ค.ศ.2010-2014
[2] พบว่าการใช้พลังงานด้านไฟฟ้ามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง
ที่สุด ซึ่งก๊าซดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักของปรากฏการณ์เรือนกระจก
จากเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย ภายในปี ค.ศ.
2021 [3] จะมี ก ารส่ งเสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการผลิ ต และการใช้
พลังงานทดแทนโดยมีสัดส่วนเป็น 25% ของการใช้พลังงานทั้งหมด รัฐบาล
ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ , พลังน้าและชีวมวลค่อนข้างสูง
อีกทั้งยังมุ่งเน้ นผลิตไฟฟ้าระดับ หมู่บ้ านให้แก่ราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดย
สนับสนุนการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าระดับชุมชน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือชุมชนเจ้าของพื้นที่มีส่วนร่วม เป็นเจ้าของโครงการ สามารถ
บริหารงานและบารุงรักษาเองได้ในอนาคต
วัฏ จั ก รแรงคิ น สารอิ น ทรี ย์ (Organic Rankine Cycle) ดั งรู ป ที่ 1
เป็นวัฏจักรผลิตไฟฟ้าที่น่าสนใจ สาหรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก เนื่องจากวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ มีระบบโครงสร้าง
เหมื อ นวัฎ จั ก รแรงคิ น ไอน้ า โดยมี ลัก ษณะโครงสร้า งที่ไม่ซั บ ซ้อ น และ
บ ารุงรัก ษาง่า ย มี ก ารใช้ สารอิ น ทรีย์ ที่ มี จุ ด เดื อ ดต่ าเป็ น สารท างาน ซึ่ ง
สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นไออิ่มตัวหรือไอร้อนยวดยิ่งเมื่อได้รับความร้อน
จากแหล่งความร้อนอุณหภูมิไม่สูงมากนัก ทาให้สามารถใช้แหล่งความร้อน
ได้ ห ลายชนิ ด เช่ น พลังงานจากการเผาขยะ พลั งงานจากแสงอาทิ ต ย์
พลังงานจากชีวมวล ซึ่งพลังงานเหล่านี้สามารถหาได้ในชุมชนรวมถึงความ
ร้อนทิ้งจากอุตสาหกรรมเป็นต้น

บทนา

รูปที่ 1. วัฎจักรแรงคินสารอินทรีย์

การผลิตไฟฟ้าโดยใช้วัฎจักรไอน้า ยังเป็ นวิธีหลักวิธีห นึ่งในปั จจุบั น
ข้อเสียของการใช้น้าเป็นสารทางานในวัฏจักรแรงคินนั้น คือต้องให้ความ
ร้อนที่สูงถึงประมาณ 600°C [1] เพื่อให้สามารถเปลี่ยนน้าเป็นไอน้าอิ่มตัว
และ ในระดับ ไอร้อ นยวดยิ่ง เพื่ อ ลดการควบแน่น ระหว่า งการขยายตั ว
เชื้อ เพลิงที่ใช้ในการให้ ความร้อ นแก่วัฏ จั ก รในปั จ จุบั น ยังเป็ นเชื้อ เพลิง
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ถ่ายเทความร้อ นหรือ ที่เรียกว่า ไอเซนทรอปิก สถานะของสารทางานที่
ทางเข้าปั๊มและเทอร์ไบน์อยู่ในสภาวะอิ่มตัว
แต่ในทางปฏิบัติ ประสิทธิภาพไอเซนทรอปิกที่การอัดและการ
ขยายน้อยกว่า 100% เพื่อให้ง่ายต่อการคานวณ จึงกาหนดให้ งานที่เกิด
จากแรงอัดนั้นถือว่าน้อยมาก ดังนั้นประสิทธิภาพจริงของวัฏจักรสามารถ
คานวณได้ดังนี้
𝜂𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 = 𝜂𝑡ℎ 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 × 𝜂 𝑇
(7)

รูปที่ 2 แผนภาพอุณหภูมิ-เอนโทรปีสาหรับสารทางานใน ORC

ประสิทธิภาพทางความร้อนของระบบ ORC เกี่ยวข้องกับสมบัติ
ทางกายภาพทางเธอร์โมไดนามิก ส์ห ลายๆตัว ในงานวิจั ย ทั่ว ไปนั้น ต้อ ง
คานวณหาประสิทธิภาพทางความร้อนโดยใช้สมบัติทางเธอร์โมไดนามิกส์
ซึ่งมีความยุ่งยากและใช้เวลานาน Kuo et al. 2009 [4] ได้เสนอตัวแปรไร้
มิ ติ ใ นรู ป “Figure of Merit”(FOM) ที่ ป ระกอบด้ ว ยจาคอบ นั ม เบอร์
(Jacob number) อุ ณ หภู มิ ร ะเหยและอุ ณ หภู มิ ค วบแน่ น ซึ่ งส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภ าพทางความร้อนที่ใช้สารทางานชนิดต่า งๆโดยตรง อีก ทั้งยัง
สามารถเลือ กสารทางานเพื่อ ทาให้ ป ระสิทธิภ าพของ ORC มีค่าสูง โดย
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนจะลดลงเมื่อ FOM มีค่าสูงขึ้น
ในงานวิจัยนี้ เทคนิคการคานวณ FOM ที่นาเสนอโดย Kuo et
al. 2009 [4] ได้ ถูก น ามาหาประสิท ธิภ าพทางความร้อ นของ ORC ที่ ใช้
อุณ หภูมิระเหยอยู่ในช่วง 80-130°C อุ ณ หภูมิควบแน่น 25-40°C ทั้งนี้
วิธีก ารดังกล่าวไม่ต้อ งใช้สมบั ติทางเธอร์โมไดนามิกส์ ทาให้ ก ารคานวณ
สะดวกและรวดเร็ว โดยมีความแม่นยาสูง

ประสิทธิภาพทางความร้อนของวัฏจักรของแต่ละสารทางาน
นั้น สามารถคานวณได้จากอุณหภูมิระเหยและอุณหภูมิควบแน่น โดย Kuo
et al. 2009 [4] ได้เสนอพารามิเตอร์ที่รวมกันให้อยู่ในรูปของตัวแปรไร้มิติ
ในเทอมที่เรียกว่า “Figure of Merit, FOM” โดยใช้ทานายประสิทธิภาพ
ทางความร้อนของ ORC ที่ได้ดังสมการต่อไปนี้
𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑

𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑒 𝑜𝑓 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡 (𝐹𝑂𝑀) = 𝐽𝑎0.1 (

𝐸

สาหรับ วั ฏ จั ก รในอุ ด มคติ งานจาก การขยาย (expansion)
และการอัด (compression) เป็ นกระบวนการที่ย้อนกลับได้โดยไม่มีการ
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(8)

โดยที่
= Jacob number
= อุณหภูมิควบแน่น (ºC)
= อุณหภูมิระเหย (ºC)
เงื่อนไขของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ และขอบเขตสาหรับการ
ประมวลผล มีดังนี้
𝐽𝑎
𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑
𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝

ตารางที 1. เงื่อนไขที่ใช้ในการคานวณ
พารามิเตอร์
ข้อมูล
ประสิทธิภาพไอเซนทรอปิกปั๊ม (𝜂𝑝 )
1
1
80-130ºC
25-40ºC
25ºC

ประสิทธิภาพไอเซนทรอปิกเทอร์ไบน์ (𝜂 𝑇 )
อุณหภูมิทาระเหย
อุณหภูมิควบแน่น
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม

ทฤษฎี
วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์
วัฏ จั ก รแรงคินสารอิ นทรีย์ มีร ะบบโครงสร้า งเหมือ นวัฎ จั ก ร
แรงคิ น ไอน้ า วั ฏ จั ก รพื้ น ฐานประกอบไปด้ ว ยอุ ป กรณ์ 4 ตั ว คื อ ปั๊ ม
(Pump) เครื่ อ งระเหย (Evaporator) เทอร์ ไบน์ (Turbine) และเครื่ อ ง
ควบแน่น (Condenser) ดังรูปที่ 1 และสมการที่คานวณพลังงานในรูปของ
งานและความร้อนที่อุปกรณ์ต่างๆ สามารถพิจารณาจากสมบัติทางเธอร์โม
ไดนามิกส์ตามสภาวะต่างๆ จากแผนภาพอุณหภูมิ -เอนโทรปี ตามรูปที่ 2
ดังนี้
ปั๊ม:
𝑚̇𝑣 (𝑃 −𝑃 )
𝑊̇𝑝 = 1 2 1
(1)
𝜂𝑃
𝑊̇𝑝 = 𝑚̇(ℎ2𝑎 − ℎ1 ).
(2)
เครื่องระเหย:
𝑄̇𝐸 = 𝑚̇(ℎ3 − ℎ2𝑎 ).
(3)
เทอร์ไบน์:
𝑊̇𝑇 = 𝑚̇(ℎ3 − ℎ4 )𝜂 𝑇 .
(4)
เครื่องควบแน่น:
𝑄̇𝐶 = 𝑚̇(ℎ4𝑎 − ℎ1 ).
(5)
ประสิทธิภาพทางความร้อน
𝑊̇ −𝑊̇
𝜂𝑡ℎ = 𝑇 ̇ 𝑃 .
(6)
𝑄

𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝

0.8

)

สาหรับสารทางานที่เลือกใช้ในงานวิจัยนี้จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น
เวลาที่สารตกค้างในบรรยากาศ ศักยภาพในการทาลายโอโซน ศักยภาพใน
การทาให้โลกร้อน อุณหภูมิวิกฤติ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกสารทางาน
6 ชนิ ด คื อ R245fa, R245ca, R227ea, R236ea และ R152a โดย มี
คุณสมบัติต่างๆ ดังตารางที่ 2 และในการคานวณตามสมการทางเธอร์โม
ไดนามิกส์ คุณสมบัติสารทางานอ้างอิงตาม REFPROP [5]
ตารางที 2 คุณสมบัติต่างๆของสารทางาน
Physical Data
สาร
ทางาน

Environmental Data
ชนิดสาร
ทางาน

อุณหภูมิ
วิกฤติ(ºC)

อุณหภูมิจุด
เดือดที่ความ
ดันบรรยากาศ
(ºC)

ALT
(ปี)

O
DP

R245fa

154.01

15.14

7.6

0

710

แห้ง

R245ca

174.42

25.13

6.2

0

693

แห้ง

R227ea

101.75

-16.34

34.2

0

3220

แห้ง

R152a

113.3

-24

1.4

0

124

เปียก
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R123

183.7

27.8

1.3

0.0
2

77

ไอเซน
ทรอปิก

R236ea

139.29

6.19

8

0

710

แห้ง

ผลการศึกษาและอภิปราย
วัฏจักรอุดมคติ
ในรูป ที่ 3 แสดงถึ งความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประสิ ท ธิภ าพทาง
ความร้อนในอุดมคติและ FOM โดยใช้สารทางานต่างๆ ที่อุณหภูมิเครื่องทา
ระเหยและอุณหภูมิเครื่องควบแน่นต่างๆกัน พบว่าเมื่อ ค่า FOM จะมีค่า
ลดลง ประสิทธิภาพทางความร้อนจะมีค่าสูงขึ้น

รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพวัฏจักรในอุดมคติและ
FOM สาหรับสารทางานต่างๆ ที่อุณหภูมิควบแน่นและอุณหภูมิทาระเหย

93.7
37.1

94.6
37

92.8
37

ºC
ºC

71.4

67.9

56.6

%

9.40

8.81

7.37

%

จากสมการที่ 9 ประสิทธิภาพทางความร้อนทางอุดมคติของวัฎ
จั ก ร ORC ที่ สภาวะเดีย วกัน กับ ตารางที่ 3 คื อ 12.92%, 13.08% และ
12.80% ตามลาดับ เมื่อนามาคูณกับประสิทธิภาพไอเซนทรอปิกของเอ็กซ์
แพนเดอร์ 71.4%, 67.9% และ 56.6% ดังสมการที่ 7ดังนั้น ประสิทธิภาพ
ทางความร้ อ นข องวั ฏ จั ก รจริ ง จะได้ 9.23%, 8.88% และ 7.25%
ตามลาดับ ซึ่งเมื่อ เทียบกับ ข้อมูลทดสอบในตารางที่ 3 มีค่าใกล้เคียงกัน
พบว่าเปอร์เซ็นต์ค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าไม่เกิน 1.81% ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ประสิทธิภาพทางความร้อนของข้อมูลทดสอบเปรียบเทียบกับการทานายจาก
โมเดล

จากรู ป ที่ 3 เราสามารถสร้ า งสมการที่ ใ ช้ ใ นการท านาย
ประสิ ท ธิ ภ าพทางความร้ อ น (𝜂𝑡ℎ ) โดยท าให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของอุ ณ หภู มิ
ควบแน่น (𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑 ) และ FOM ได้ ดังสมการ
2
]+
𝜂𝑡ℎ 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = [40.44 − 0.17𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑 + 0.0035𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑
2
[−132.76 + 3.604𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑 − 0.0428𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑 ]𝐹𝑂𝑀 .
80°C ≤ 𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 ≥ 130°C และ 25°C ≤ 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑 ≥ 40°C

อุณหภูมิขาเข้าเทอร์ไบน์
อุณหภูมิขาออกเทอร์ไบน์
ประสิทธิภาพไอเซนทรอปิกของ
เทอร์ไบน์
ประสิทธิภาพวัฏจักร

(9)

วัฏจักรจริง
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเทคนิคดังกล่าว จึงได้นาสมการ
ที่ 9 มาทานายประสิทธิภาพทางความร้อนของสารทางานแบบสารเดี่ยว
แล้วคูณด้วยประสิทธิภาพทางไอเซนทรอปิกของเทอร์ไบน์ เพื่อประเมินวัฏ
จักรจริงของสารทางาน R245fa ORC ซึ่งมีข้อมูลทดลองดังตารางที่ 3

สมการที่ 9 ยังนามาใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความร้อน
กับ งานวิจั ย ของ Saleh et al.[6] โดยสภาวะที่ใช้คือ อุ ณ หภูมิเครื่อ งท า
ระเหยส าหรั บ R245fa, R245ca และ R236ea คื อ 100ºC, อุ ณ หภู มิ
เครื่อ งทาระเหยสาหรับ R152 และ R227ea คือ 72.59ºC และ 83.88ºC
ตามลาดับ ส่ว นอุณ หภูมิควบแน่นคือ 30 ºC โดยมีป ระสิทธิภาพไอเซน
ทรอปิกของเทอร์ไบน์คือ 85%
ในรูป ที่ 5 แสดงประสิทธิภ าพทางความร้อ นของสารทางาน
ต่างๆเปรียบเทียบระหว่างงานของ Saleh et al. กับงานปั จจุ บัน พบว่า
สมการที่ 9 สามารถใช้ทานายประสิทธิภาพทางความร้อนได้ใกล้เคียงกับ
งานของ Saleh et al. โดยค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดมีค่าเท่ากับ 3.66%

ตารางที่ 3 ข้อมูลการทดสอบของ 245fa ORC 20kW รุ่น Hanbell model : RC2-300
hot water source, 3P380V50Hz Induction generator
รายละเอียด

อุณหภูมิน้าร้อนขาเข้า
ความจุแหล่งความร้อน
เครื่องควบแน่น
อุณหภูมิน้าเย็นขาเข้า
ความจุแหล่งระบายความร้อน

เงือนไข 1

เงือนไข 2

เครืองทาระเหย
116
107.8
244
238.3

เงือนไข 3

หน่วย

97
228.8

ºC
kW
ºC
kW

28
219
เทอร์ไบน์

28
215.6

28
210.9

ความดันขาเข้าเทอร์ไบน์

1097

1120

1074

ความดันขาออกเทอร์ไบน์

227.4

227.4

227

คณะวิศวกรรมศาสตร์

kPaAbs
kPaAbs

รูปที่ 5 กราฟแสดงประสิทธิภาพทางความร้อนของ Saleh et al. เปรียบเทียบกับการ
ทานาย

เทคนิค ที่พั ฒ นายังสามารถน าไปประเมิน ก าลั งงานที่ ผลิต ได้
จากวัฏจักร เมื่อกาหนดอุณหภูมิน้าร้อนและอัตราการไหลของน้าร้อนใน
การแลกเปลี่ยนความร้อนกับวัฏจักร ดังแสดงในรูปที่ 6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

4-6 พฤศจิกายน 2558

14

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

ประสิทธิภาพทางความร้อนของ ORC ทางานที่อุณหภูมิต่า สามารถ
ประเมิน ได้จ ากตั วแปรไร้มิติในรูป FOM ซึ่งครอบคลุมตั วแปรได้ แ ก่ จา
คอบนัมเบอร์, อุณหภูมิควบแน่นและอุณหภูมิระเหย สารทางานที่พิจารณา
มี 6 ชนิ ด ได้ แ ก่ R245fa, R245ca, R227ea, R236ea และ R152a โดย
อุณหภูมิสารทางานในช่วงการทาระเหย 80-130ºC และอุณหภูมิควบแน่น
25-40ºC ซึ่งเมื่อนาไปทดสอบเทียบกับ ข้อมูลการทดสอบจริงและงานวิจัย
ที่ผ่านมา พบว่ามีความแม่นยาสูง เทคนิคดังกล่าวสามารถนาไปหากาลัง
งานที่ผลิตได้ เมื่อก าหนดอุ ณ หภูมิแ ละอั ตราการไหล ของน้าร้อ นที่เป็ น
แหล่งความร้อนให้แก่วัฏจักร และอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้าเย็นที่
ระบายความร้อ น โดยไม่ต้ อ งใช้ส มบั ติ ทางเธอร์โมไดนามิ ก ส์ ทาให้ ก าร
คานวณทาได้สะดวกและรวดเร็ว

กิตติกรรมประกาศ
รูปที่ 6 แผนภาพอุณหภูมิ-เอนโทรปี ในการวิเคราะห์สมรรถนะวัฏจักร ORC

จากรูปที่ 6 เมื่อกาหนดพินช์พอ้ ยท์ (ΔTPP) ในการแลกเปลี่ยนความร้อนที่
เครื่องทาระเหยและเครื่องควบแน่น, อัตราการไหลของน้าร้อน, อุณหภูมิ
ของน้าร้อน (THi) และอุณหภูมขิ องน้าเย็น (TCi)
กาหนด 𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝
𝑇 ∗ = 𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 + ∆𝑇𝑃𝑃
(10)
∗)
(𝑚̇𝐶𝑝 )(𝑇𝐻𝑖 − 𝑇 = 𝑚̇𝑅 (ℎ2𝑓 − ℎ3 )
(11)
(𝑚̇𝐶𝑝 )(𝑇 ∗ − 𝑇 ∗∗ ) = 𝑚̇𝑅 (ℎ2𝑓 − ℎ2 )
(12)
กาหนด 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑

𝑇 # = 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑 − ∆𝑇𝑃𝑃
(𝑚̇𝐶𝑝 )(𝑇 # − 𝑇𝐶𝑖 ) = 𝑚̇𝑅 (ℎ4𝑔 − ℎ1 )
(𝑚̇𝐶𝑝 )(𝑇 ## − 𝑇 # ) = 𝑚̇𝑅 (ℎ4 − ℎ1 )

(13)
(14)
(15)

จากสมการที่ 6 และ 9 เมื่อทราบ 𝜂𝑡ℎ และกาหนดให้ 𝑊̇𝑃 มีค่าน้อยมาก
ดังนั้น เราสามารถทราบ 𝑊̇𝑇 ได้จาก
𝑊̇𝑇 = 𝜂𝑡ℎ × (𝑚̇ 𝐶𝑝 )(𝑇𝐻𝑖 − 𝑇∗∗ )
(16)
ผลที่ได้แสดงดังตัวอย่างในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตัวอย่างการคานวณหากาลังงานที่ได้จากวัฏจักร ORC
รายละเอียด
สารทางาน
อุณหภูมิน้าร้อนขาเข้า (𝑇𝐻𝑖 )
อัตราการไหลน้าร้อน (𝑚̇)
อุณหภูมิระเหย (𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 )
พินช์พ้อยท์ (∆𝑇𝑃𝑃)
อุณหภูมิควบแน่น (𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑 )
ประสิทธิภาพไอเซนทรอปิกของเทอร์ไบน์
ประสิทธิภาพของวัฏจักร (𝜂𝑡ℎ )
กาลังงานที่ได้จากวัฏจักร (𝑊̇𝑇 )

สภาวะ
R245fa
150
5
90
10
40
80
9.23
115.57

หน่วย
ºC
Kg/s
ºC
ºC
ºC
%
%
kW

ขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้การ
สนับสนุนงานวิจัย และขอขอบคุณหน่วยวิจยั ระบบทางอุณหภาพ ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้
เอื้อเฟื้อสถานที่ทางานวิจยั
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จากตัวอย่างการคานวณ เมื่อทราบอุณหภูมิน้าร้อน อัตราการ
ไหลของน้ าร้อ น โดยก าหนดอุ ณ หภูมิ ระเหยและอุ ณ หภูมิ ควบแน่น จะ
สามารถทาให้ทราบกาลังงานที่ได้จากวัฏจักรได้ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการ
คานวณเทียบกับการวิเคราะห์โดยการคานวณตามสมการเธอร์โมไดนามิกส์

สรุปผลการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

ℎ1 เอนทาลปีที่สภาวะที่ 1 (kJ/kg)
ℎ2 เอนทาลปีที่สภาวะที่ 2 (kJ/kg)
ℎ2𝑎 เอนทาลปีที่สภาวะที่ 2a (kJ/kg)
ℎ3 เอนทาลปีที่สภาวะที่ 3 (kJ/kg)
ℎ4 เอนทาลปีที่สภาวะที่ 4 (kJ/kg)
ℎ4𝑎 เอนทาลปีที่สภาวะที่ 4a (kJ/kg)
𝑚̇ อัตราการไหลของสารทางานในวัฎจักร (kg/s)
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𝑃1 ความดันที่สภาวะที่ 1 (kPa)
𝑃2 ความดันที่สภาวะที่ 2 (kPa)
𝑄̇𝐶 อัตราความร้อนที่สูญเสียจากเครื่องควบแน่น(kW)
𝑄̇𝐸 อัตราความร้อนที่ให้แก่เครื่องระเหย (kW)
𝑣1 ปริมาตรจาเพาะที่สภาวะที่ 1 (m3/kg)
𝑊̇𝑇 กาลังงานที่เทอร์ไบน์ได้จากวัฏจักร (kW)
𝑊̇𝑝 กาลังงานที่ป้อนเข้าปั๊ม (kW)
𝜂𝑡ℎ

ประสิทธิภาพทางความร้อน
ประวัติโดยย่อ
นายธรณิศวร์ ดีทายาท
ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
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พลังงานในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
งานวิจัยทีสนใจ
Biofuels; Combined Cooling, Heat and
Power, Energy Efficiency
ประวัติโดยย่อ
นายทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ทางเทคโนโลยีอุณหภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวิจัยทีสนใจ การพัฒนาน้ามันจากชีวมวลและ
การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบพลังงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ขนาด 20 กิโลวัตต์ โดยชีวมวลในพื้นที่ภาคเหนือ

Analysis of Electricity Cost from 20 kWe Organic Rankine Cycle by Using Biomass in the
Northern Thailand
อภิวัฒน์ ยิ้มประเสริฐ1*, นัฐพร ไชยญาติ2 และจักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล3
1* วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Email: aphiwat.yimprasert@hotmail.com
2 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Email: benz178tii@hotmail.com
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
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บทคัดย่อ

1. บทนา

งานวิจัยนี้ได้ทาการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากวัฏจักรแรงคิน
สารอินทรีย์ (Organic Rankine Cycle, ORC) ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้า
20 kWe โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตน้าร้อนป้อนให้กับวัฏจักรแรงคิน
สารอินทรีย์ ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ทาการทดสอบวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์โดย
ใช้น้าร้อนอุณหภูมิอยู่ในช่วง 90oC-120oC ผลการศึกษาพบว่า ระบบ ORC
มีประสิทธิภาพของวัฏจักรประมาณ 8% และเมื่อนาผลจากการทดสอบไป
วิเคราะห์หาต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า (Electricity cost; EC) จากเชื้อเพลิง
ชีวมวลที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคเหนือ อันประกอบด้วย แกลบ ซังข้าวโพด
และเศษไม้ พบว่า ราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ของแกลบ ซังข้าวโพดและ
เศษไม้ มี ค่ า ประมาณ 9.46 Baht/kWh 8.89 Baht/kWh และ 10.33
Baht/kWh ตามลาดั บ และต้ น ทุ น ราคาชี ว มวลทั้ ง 3 ชนิ ด ที่ เหมาะสม
สาหรับ ค่าการรับ ซื้อ ไฟฟ้า จากเชื้อ เพลิงชีว มวลของประเทศไทยที่ 5.34
Baht/kWh อยู่ที่ 1,150 Baht/Ton 680 Baht/Ton และ 540 Baht/Ton
ตามลาดับ
คาสาคัญ วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ ชีวมวล ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

Abstract
This study analyzed an electricity cost (EC) from a 20 kWe
Organic Rankine Cycle (ORC) by using biomass fuel for
generating heat to the ORC system. In this study. From the
experiment, the ORC system was supplied hot water
temperature in the range between 90-120 oC. It could be
found that the average ORC efficiency was around 8%, which
this result was used to analyze the EC by using biomass fuel in
the northern area. Rice husk, corn cobs and wood chips were
selected to evaluate the EC, which that the thermo-economic
results of the biomass-ORC system were 9.46, 8.89 Baht/kWh
and 10.33 Baht/kWh, respectively. Moreover, the Feed-in Tariff
of biomass energy in Thailand at 5.34 Bath/kWh, the optimal
costs of the 3 biomass fuels were 1,150, 680 and 540
Baht/Ton, respectively,
Keywords: Organic Rankine Cycle, Biomass, Electricity cost
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จากปัญหาทางด้านวิกฤติพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เกิดจาก
การเผาไหม้ เชื้ อ เพลิ งฟอสซิ ล จึ ง ท าให้ มี ก ารน าพลั งงานทดแทนมาใช้
ประโยชน์เนื่อ งจากเป็นพลัง งานที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม เช่น พลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล เป็ นต้น ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการทาเกษตรกรรมจานวนมากและมีวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรที่สามารถนามาใช้ผลิตพลังงานได้ เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า
จากวั ฏ จั ก รแรงคิ น สารอิ น ทรีย์ (Organic Rankine Cycle; ORC) เป็ น
เทคโนโลยีที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ที่ความร้อนอุณหภูมิต่า 90-120 oC และ
ใช้สารทางานอินทรีย์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในการศึ ก ษานี้ จึ ง ท าการเชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลที่ มี ศั ก ยภาพในพื้ น ที่
ภาคเหนือ [1] อั น ประกอบไปด้ว ย แกลบ ซังข้ าวโพด และเศษไม้ เพื่ อ
นามาใช้ในการวิเคราะห์ หาต้นทุนการผลิตไฟฟ้า (Electricity Cost, EC)
โดยใช้ระบบ ORC ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้า 20 kWe

2. ทฤษฎี
วัฏ จั ก รแรงคิ น สารอิ น ทรีย์ เป็ น วั ฏ จั ก รผลิ ต ไฟฟ้ า ที่ มี ลัก ษณะการ
ทางานคล้า ยคลึงกับ วัฏ จั ก รแรงคิน (Rankine Cycle) ทั่ ว ไป แต่ วัฏ จัก ร
แรงคินสารอินทรีย์ใช้สารอินทรีย์ซึ่งมีจุดเดือดต่ากว่าน้า ดังนั้นในการผลิต
ไฟฟ้าจากวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์สามารถใช้ความร้อนอุณหภูมิต่าและใช้
ความดันไม่สูงเท่ากับ โรงไฟฟ้าไอน้าทาให้ การบารุงรักษาง่ายและมีความ
ปลอดภัยสูง โดยหลักการทางานของวัฏจักรเริ่มต้นจากน้าร้อนเข้าสู่ เครื่อง
ระเหย (Evaporator) และถ่ายเทความร้อนให้กับสารทางานในวัฏจักร ทา
ให้สารทางานเดือดกลายเป็นไอและมีความดันสูงผ่านเข้าสู่สกรูเอ็กซ์แพน
เดอร์ (Screw expander) ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า
หลังจากนั้นสารทางานออกจากสกรูเอ็กซ์แพนเดอร์มีความดันต่าลงและมี
สถานะเป็นไอ เข้าสู่เครื่องควบแน่น (Condenser) เพื่อเปลี่ยนสถานะไป
เป็นของเหลวและถูกปั๊ ม (Pump) ขึ้นไปรับความร้อนที่เครื่องระเหย และ
เริ่มการทางานใหม่ต่อไป
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3. วีธีดาเนินงานวิจัย
3.1 วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ขนาด 20 kWe

Screw Expander
QE

การทดสอบวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ขนาด 20 kWe ที่ใช้สารทางาน
R-245fa ในระบบ โดยการใช้น้าร้อนอุณหภูมิอยู่ในช่วง 90-120 oC และใช้
น้าหล่อเย็นอุณหภูมิ 28 oC ซึ่งจุดตรวจวัดต่างๆ ประกอบไปด้วย อุณหภูมิ
อัตราการไหลของน้าร้อ นและน้าระบายความร้อน ความดันสารทางาน
ความดันน้ามันหล่อลื่น กาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบ ORC กาลังไฟฟ้าที่
ใช้ของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ ORC โดยที่รูปที่ 4 แสดงภาพถ่ายของระบบ
ORC ที่ใช้ในการทดสอบและเก็บข้อมูล

QC

Evaporator

Condenser

Pump

รูปที่ 1 ไดอะแกรมวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์
PH

T1

Screw
Expander

Generator
PL

THW,o

Boiler

POil
THW,i

T2

Valve

R245fa
Oil
Hot Water
Cooling water

Oil Seperate
TCW,o

Oil Pump

Cooling
Tower

Pump
TCW,i

Pump

Pump

รูปที่ 2 แสดงจุดตรวจวัดในการทดสอบระบบ ORC ขนาด 20 kWe

จากรูปที่ 2 สมการทางคณิตศาสตร์ของระบบ ORC มีดังต่อไปนี้
ประสิทธิภ าพทางความร้อนของวัฏ จักรแรงคินสารอินทรีย์ (ηORC)
แสดงดังสมการที่ 1
W
(1)
ORC  net
QE
อั ต ราความร้อ นที่ ได้ จ ากการเผาไหม้ โดยตรงจากชี ว มวลแสดงดั ง
สมการที่ 2
QBiomass  Boilerm f LHV
(2)
เมื่อ QBiomass คือ อัตราความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล (kW)
Boiler คือ ประสิทธิภาพของเตาเผาชีวมวล
m͘f คือ อัตราการป้อนเชื้อเพลิงชีวมวล (kg/s)
LHV คือ ค่าความร้อนทางต่าของชีวมวล (kJ/kg)
อัตราการระบายความร้อนที่เครื่องควบแน่นแสดงดังสมการที่ 3
Q C  m CW Cp CW ( TCW,o  TCW,i )
(3)
การคานวณต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้สมการที่ 4 และสมการที่ 5

crf.C Invest  C OM
E net
i (1  i ) n
crf  d nd  k insulance
(1  i d )  1

EC 

3.2 วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า อาศัยผลการทดสอบประสิทธิภาพ
เครื่อง ORC ในหัวข้อที่ผ่านมา มาใช้ในการการประเมินศักยภาพในการ
ผลิตไฟฟ้าโดยเชื้อเพลิงชีวมวล อันประกอบไปด้วย แกลบ ซังข้าวโพดและ
เศษไม้ โดยมีเงื่อนไขในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

เงินลงทุนเริ่มต้นแสดงดังตารางที่ 1

ค่าดาเนินการและบารุงรักษาต่อปีคิดที่ 3.5% ของเงินลงทุน [3]

ราคาเชื้อเพลิงชีวมวลแสดงดังตารางที่ 2

จานวนชัว่ โมงการทางาน 8,000 h/y [5]

มูลค่าซาก (kInsurance) ต่อปีคิดที่ 0.6% ของเงินลงทุน [6]

อัตราดอกเบี้ย (id) 6.525% [7]

อายุการใช้งานของระบบ (n) คิดที่ 20 y [2]

แผนภาพการทางานแสดงในรูปที่ 5
Biomass boiler

(4)

Screw expander

Pump
Pump

(5)

เมื่อ EC คือ ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า (Baht/kWh)
CInvest คือ ต้นทุนโครงการ (Baht)
COM คือ ค่าดาเนินการและบารุงรักษา (Baht/year)
Enet คือ อัตราการผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อปี (kWh)
id คือ อัตราดอกเบีย้
kInsurance คือ มูลค่าซากรายปี (Baht/year)
n คือ อายุการใช้งานของระบบ (year)
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รูปที่ 3 เครื่อง ORC ต้นแบบขนาด 20 kWe (Hanbell : model SC2-300)

Evaporator

Generator

Condenser

Pump

รูปที่ 4 แผนภาพการทางานของระบบ ORC ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
ตารางที่ 1 รายละเอียดเงินลงทุนเริ่มต้นของระบบ ORC ขนาด 20 kWe

ข้อมูล
เครื่อง ORC 20 kWe
ราคาหม้อต้ม (Boiler) สาหรับชีวมวล2
ราคาที่ดนิ 3
ราคาการก่อสร้างโรงเรือน ระบบท่อน้าร้อน
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ระบบระบายความร้อน และระบบไฟฟ้า4
เงินลงทุนเริรายละเอี
่มต้น ยด

ข้อมูล 3,930,500

อุณหมายเหตุ
หภูมิน้าร้1อเครื
นเข้่องาเครื
ORC่องราคา 2,50097USD/kWe107.8
รวมคิดขนส่ง116
คิดที่ 50% ของราคา
oC
ระเหย (THW,iเครื) ่อง ORC [8] ที่อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน [9]
2
อุณหภูมิน้าหล่อ้าองอิเย็งนจากเข้าQingdao East Power Industry Equipment Co., oLtd.
28
28
28
C
[10]
เครื่องควบแน่
3 น (TCW,i)
อ้างอิงราคาจาก สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ [11]
4 าสกรูเอ็กซ์
ความดันขาเข้
อ้ า งอิ ง ราค าจากต้ น แบ
บ โรงไฟฟ้1,120
า ระบ บ Organic
1,074
1,097Rankine
kPacycle
แพนเดอร์ (Pมหาวิ
) ยาลัยแม่โจ้ [8]
Highท
ความดันขาออกสกรู
เอ็กซ์
ตารางที่ 2 ค่าความร้อนและราคาเชื
งชีวมวลแต่ล227.4
ะชนิด [2] kPa
227 ้อเพลิ227.4
แพนเดอร์
(P
)
ชีวมวลLow
ค่าความร้อน (MJ/kg)
ราคา (Baht/ton)
กาลังไฟฟ้
าของปั๊มสาร
แกลบ
14.75
1.19
1.19
1.781600 kWe
ทางาน
(W
P)
ซังข้าวโพด
11.30
1100
กาลังไฟฟ้
าของปั๊มน้ามัน
เศษไม้
10.37
1.4
1.4
1.41300 kWe
(WOP)
4.ผลต่ผลการศึ
างอุณหภูกมษา
ิน้าร้อนและ
oC
69
79.8
88
น้าหล่ผลการทดสอบวั
อเย็น (THW,i – TCW,iฏ) จักรแรงคินสารอินทรีย์ขนาด 20 kWe
4.1
พลังงานที
่ผลิตได้ (WTurฏ) จั ก รแรงคิ16.7
ผลการทดสอบวั
นสารอิ น21.36
ทรีย์ ข นาด21.5
20 kWe kW
ที่ ใช้e สาร
ประสิ
ภาพของระบบ
ทางานทธิR-245fa
โดยทาการทดสอบที่น้าร้อนอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 90-120
8.11
8.49
8.73
%
o(η
C ORC
และน้
) าหล่อ เย็น 28 oC ดั งแสดงในตารางที่ 3 พบว่า ประสิทธิภ าพ
ของวัฏจักรจะเปลี่ยนแปลงตามผลต่างของอุณหภูมิน้าร้อน (THW,i) ที่เข้าสู่
เครื่องระเหย และอุณหภูมิน้าระบายความร้อน (TCW,i) ดังแสดงในรูปที่ 6
โดยเมื่อ น าผลต่ า งอุ ณ หภู มิ ดั งกล่า วมาพล็อ ตในแนวแกนนอน และน า
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ของระบ บ ORC มาแสดงในแก นตั้ ง จะเห็ นได้ ว่ า
ความสั ม พั น ธ์ ข องผลต่ า งอุ ณ หภู มิ น้ าและประสิ ท ธิภ าพมี ลั ก ษณะเป็ น
เส้นตรง อนึ่งในงานวิจัยนี้จะเรียกสมการดังกล่าวว่า สมการสมรรถนะของ
ระบบ ORC (The ORC performance curve) ดังแสดงในสมการต่อไปนี้
ηORC = 0.0328(THW,I – TCW,I ) + 5.8572
(6)
จากความสัมพันธ์ดังกล่าว พบว่า มีความสอดคล้องกับวัฏจักรคาโนร์
ที่กล่าวไว้ว่า เมื่อของไหลอุณหภูมิสูง (Heat source) เคลื่อนตัวมายังแหล่ง
ความร้ อ นต่ า (Heat sink) จะมี ก ารผลิ ต งานเกิ ด ขึ้ น และเมื่ อ ผลต่ า ง
อุณหภูมิเพิ่มมากขึ้น จะทาให้เกิดงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบระบบ ORC ขนาด 20 kWe

รูปที่ 5 สมการสมรรถนะของระบบ ORC

คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.2 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
ผลการวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ าแสดงได้ดังตารางที่ 4 พบว่า
ราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของแกลบ ซังข้าวโพดและเศษไม้ มีค่าประมาณ
9.46 Baht/kWh 8.89 Baht/kWh และ 10.33 Baht/kWh ตามล าดั บ
โดยเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่าสุด คือ ซังข้าวโพด รองลงมา คือ
แกลบ และเศษไม้มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งจากผลดังกล่าวพบว่า
การลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าระบบ ORC โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทั้ง 3 ชนิด ไม่มี
ความคุ้มค่าต่อการลงทุน เนื่องด้วยปัจจุบันรัฐบาลมีการอุดหนุนการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากเอกชนแบบ Feed-in Tariff (FiT) อยู่ที่ 5.34 Baht/kWh
สาเหตุหลักที่ทาให้ก ารผลิตไฟฟ้าด้ว ยระบบ ORC ไม่คุ้มค่าต่อ การ
ลงทุน ส่วนหนึ่งมาจากราคาของระบบ ORC ขนาดเล็ก ที่ น้อ ยกว่า 200
kWe มีราคาค่อนข้างสูง (ประมาณ 1,800 USD/kWe [8]) และเมื่อรวมค่า
ขนส่งและภาษีการนาเข้า (ประมาณ 50% ของราคาระบบ ORC [8]) ทา
ให้ ไม่คุ้มค่า ต่ อ การลงทุน แต่ห ากขยายก าลังการผลิตให้ มากขึ้ นที่ข นาด
มากกว่ า 200 kWe จะท าให้ ร าคาของระบบ ORC มี ค่ า ลดลง และมี
แนวโน้มที่จะคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งงานวิจัยจะไม่นาเสนอผลกระทบของ
ราคาระบบ ORC ต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิต
ระบบ ORC ค่อนข้างมาก การสืบค้นราคาต่อกาลังการผลิตไฟฟ้า จึงทาได้
ยากตามไปด้วย
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

ข้อมูล
แกลบ
ระบบ ORC (kWe)
20
8
ηORC (%)
QE (kWth)
250
88
ηBoiler (%)
QBiomass (kWth)
284
ค่าความร้อน (kJ/kg)
14,750
อัตราการป้อนเชื้อเพลิง
69.34
(kg/h)
ชั่วโมงการทางาน (h/y)
8000
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
555
(ton/y)
ค่าดาเนินการและ
137,567
บารุงรักษา (Baht/y)
ค่าแรงงาน (Baht/y)
108,000
ค่าเชื้อเพลิงชีวมวล
887,519
(Baht/y)
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่อ
160,000
ปี (kWh/y)
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
9.46
(Baht/kWh)

ซังข้าวโพด
20
8
250
88
284
11,300

เศษไม้
20
8
250
88
284
10,370

90.51

98.62

8000

8000

724

789

137,567

137,567

108,000

108,000

796,460

1,025,686

160,000

160,000

8.89

10.33

จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4 เมื่อทาการศึกษาราคาต้นทุนของ
ชี ว มวลทั้ ง 3 ชนิ ด ที่ ท าให้ คุ้ ม ค่ า ต่ อ การลงทุ น ของโครงการ โดยการ
เปลี่ยนแปลงราคาชีวมวล ดังแสดงในรูปที่ 7
จากรู ป ที่ 7 ราคาต้ น ทุ น เชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ที่
เหมาะสมต่อการผลิตไฟฟ้าร่วมกับระบบ ORC ขนาด 20 kWe พบว่า ราคา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

19

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

ที่ เ หมาะสมของแกลบ ซั ง ข้ า วโพด และเศษไม้ มี ค่ า เท่ า กั บ 1,150
Baht/Ton 680 Baht/Ton และ 540 Baht/Ton ตามลาดับ
ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า (Baht/kWh)

6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0

แกลบ

3.5

ซังข้าวโพด

y = 0.0035x + 3.9161

เศษไม้

y = 0.0045x + 3.9161

y = 0.0049x + 3.9161

3.0
100

150

200
250
300
350
ราคาเชื้อเพลิงชีวมวล (Baht/Ton)

400

450

500

รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการผลิตไฟฟ้ากับราคาเชื้อเพลิงชีว
มวลแต่ละชนิด

5. สรุปผล
จากผลการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า จากระบบ ORC
ขนาดก าลั งการผลิ ต ไฟฟ้ า 20 kWe โดยใช้ เชื้ อ เพลิ งชี ว มวลเป็ น แหล่ ง
พลังงาน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ประสิทธิภาพของระบบ ORC มีค่าประมาณ 8% ที่อุณหภูมิน้าร้อน
มากกว่า 90 oC และอุณหภูมิน้าระบายความร้อนประมาณ 28 oC

ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวมวลของแกลบ ซังข้าวโพด
และเศษไม้ มีค่าประมาณ 9.46 Baht/kWh 8.89 Baht/kWh และ
10.33 Baht/kWh ตามลาดับ

ต้นทุนราคาชีวมวลของแกลบ ซังข้ าวโพด และเศษไม้ ที่เหมาะสม
สาหรับ ค่าการรับ ซื้อไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวมวลของประเทศไทยที่
5.34 Baht/kWh อยู่ที่ 1,150 Baht/Ton 680 Baht/Ton และ 540
Baht/Ton ตามลาดับ

[4] นโยบายการรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ าจากพลั งงานหมุ น เวี ย นในรู ป แบบ Feed-in Tariff
ที่ ม า http://www.eppo.go.th/power/fit-seminar/Fit_2558.pdf (สื บ ค้ น วั น ที่
5 สิงหาคม 2558).
[5] จั กรพั น ธ์ ถาวรงามยิ่งสกุ ล และ ทนงเกียรติ เกีย รติ ศิ ริโรจน์ , การศึ กษาเชิ ง
เศรษฐศาสตร์โรงไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินที่ใช้สารอินทรีย์ที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง , การ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่
4, ลาปาง, 28-30 พฤศจิกายน 2554.
[6] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “การศึกษาศักยภาพการผลิต
ไฟฟ้ า ด้ ว ยพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ ร ะบบความร้อ นในประเทศไทย” รายงานวิ จั ย
กันยายน 2549.
[7] ธนาคารกรุงไทย “อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื้ อ ” [ระบบออนไลน์ ] แหล่งที่มา
http://www.ktb.co.th (5 สิงหาคม 2558).
[8] นัฐพร ไชยญาติ “ต้นแบบโรงไฟฟ้าระบบ Organic Rankine Cycle”
[ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ] แ ห ล่ ง ที่ ม า
http://www.researchgate.net/publication/279977792__Organic_
Rankine_Cycle (10 ตุลาคม 2558).
[9] ธนาคารกรุงเทพ “อัตราการแลกเปลี่ย นเงิน ” [ระบบออนไลน์ ] แหล่งที่มา
http://www.bangkokbank.com (10 ตุลาคม 2558).
[10] Qingdao East Power Industry Equipment Co., Ltd. “Class A
industrial boilers; -Steam boiler, water boiler, thermal oil
boiler” [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.alibaba.com/productdetail/Fish-meal-used-Solid-fuel-fired_60147276154.html (10
ตุลาคม 2558).
[11] สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ “ราคาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่” [ระบบ
ออนไลน์] แหล่งที่มา http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/ (10
ตุลาคม 2558).
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Abstract
The aim of this paper was to investigate the use of
phase change material (PCM) to reduce a polycrystalline solar
cell module temperature for increasing electricity generation.
This paper also found out the appropriate thicknesses of
different commercial PCMs having various melting
temperatures by numerical enthalpy method when the solar
cell module was in use under clear sky condition of Chiang
Mai. The simulation results showed that the appropriate
thickness of PCM with low melting point was thicker than that
of PCM with high melting point .An experimental study was
also carried out with 50 mm of RT42 PCM. The numerical
results on the module temperature agreed well with those of
the experimental data. The module temperature of the
tested solar cell module with the PCM was lower than that of
the unit without the PCM. The maximum temperature
difference was 11 °C and the maximum generated power
could be increased around 10 %.
Keywords: Solar cell, Phase change material, Enthalpy
method, explicit finite difference method

1. Introduction
The solar cell module temperature is depended on many
factors: solar radiation, ambient temperature, local wind
speed, module orientation and panel material composition [1,
2]. Increase of solar cell module temperature drops the
electrical efficiency around 0.4 % to 0.5 % per degree Celsius
[3 - 5]. Figure 1 shows I-V curve of a solar cell. When the
temperature increases, the open circuit voltage drops with a
little increase in short circuit current. The wattage of electrical
energy output also decreases.

The peak power output of solar cell is given by the
standard testing with a solar radiation of 1,000 W/m2 and the
cell temperature is maintained at 25 ºC. But in real operating
condition, the solar radiation is varying with time during a day
and the operating cell temperature is normally over 25 ºC
then the generated power and the conversion efficiency of the
solar cell will be less than those at the standard condition.
Many methods to reduce solar cell module have been
reported. Thermal model to estimate solar cell module
temperature caused by combination of free and forced
convections under varying wind speeds was described [1, 7].
Studies on a use of PCM to reduce module temperature have
also been presented. There was a study of RT25 PCM installed
at the back of a building integrated PV (BiPV) to maintain the
module temperature [6]. The melting temperature of the PCM
was 26.6 ºC and the temperature of the solar cell module was
maintained lower than 29 °C for 2 hours under the solar
radiation of 750 W/m2 and the ambient temperature of 23 °C.
Similar experiment was also operated under the UK condition
[5]. The solar cell module temperature could be maintained at
the operating temperature less than 40 °C about 2 hours at
the solar radiation of about 1,000 W/m2.
In this study, the series of commercial PCM RUBITHERM
(RT): RT35, RT42, RT47 and RT55 PCMs with melting
temperatures of 35, 42, 47 and 55 °C were taken. Each PCM
attached at the back of a polycrystalline PV to absorb the
solar heat and maintain the module temperature to be lower
than that without the PCM. Numerical simulation was carried
out to find the suitable thickness for each PCM. Experimental
study was also performed to verify the numerical study with
the module with RT42 PCM.

2. Enthalpy method
The enthalpy method was applied for predicting the
temperature of PCM during heating and melting. The equation
of heat conduction in the PCM could be given by
𝜕ℎ
= 𝛻 ∙ (𝑘𝛻𝑇).
𝜕𝑡
Where ℎ is the specific enthalpy, 𝜌 is the density, 𝑘
thermal conductivity, and 𝑇 is the temperature.
𝜌

Figure 1 I-V curve in difference solar cell module temperature [9].
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Figure 2 shows the relation between enthalpy and
temperature for isothermal phase change that take place at
melting temperature.

When the solar radiation reaches to the solar cell module
front surface, some part could be absorbed by the module
which could be calculated from
(7)
𝑄̇𝑠𝑟 = (𝜏𝛼) ∙ 𝐼𝑇 ∙ 𝐴.
When there is temperature difference between the solar
cell module surface and the ambient, there is convective heat
loss from the module surface. The convective heat transfer
coefficient at the front surface is the combination of free and
forced convection and it could be found to be [1]
3

3
3
ℎ𝑓 = √ℎ𝑓𝑟𝑒𝑒
+ ℎ𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒
.

The convective heat loss to the air surrounding is:

Figure 2 Enthalpy and temperature relationship for isothermal phase
change.

𝑄̇𝑐𝑣 = ℎ𝑓 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇∞ − 𝑇𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 ).

From Figure 2, the relations of the enthalpy to the
temperature could be
𝑐𝑝𝑠 (𝑇 − 𝑇∞0 ),
ℎ={
0
𝑐𝑝𝑠 (𝑇𝑚 − 𝑇∞ ) + 𝑙 + 𝑐𝑝𝑙 (𝑇 − 𝑇𝑚 ),

𝑇

𝑇 < 𝑇𝑚
𝑇 > 𝑇𝑚

(2)

Conversely, the temperature is determined by

=

𝑇∞0 + ℎ/𝑐𝑝𝑠 ,
𝑇𝑚 ,
ℎ−𝑙
𝑇𝑚 +
− 𝑐𝑝𝑠 /𝑐𝑝𝑙 (𝑇𝑚 − 𝑇∞0 ),
𝑐𝑝𝑙
{

ℎ < 𝑐𝑝𝑠 (𝑇𝑚 − 𝑇∞0 )
𝑐𝑝𝑠 (𝑇𝑚 − 𝑇∞0 ) ≤ ℎ ≤ 𝑐𝑝𝑠 (𝑇𝑚 − 𝑇∞0 ) + 𝑙

(3)

ℎ > 𝑐𝑝𝑠 (𝑇𝑚 − 𝑇∞0 ) + 𝑙

During melting, the thermo-physical properties will be
determined by the mixture of solid and liquid as
The mixture density:
𝜌 = (1 − 𝑔)𝜌𝑠 + 𝑔𝜌𝑙 .
(4)
The mixture of thermal conductivity:
𝑘 = (1 − 𝑔)𝑘𝑠 + 𝑔𝑘𝑙 .
(5)
Subscripts s and l represent solid and liquid phases,
respectively. 𝑔 is liquid volume fraction is determine by:
0, 𝑇 < 𝑇𝑚
ℎ − 𝑐𝑝𝑠 (𝑇𝑚 − 𝑇0 )
𝑔=
, 𝑇 = 𝑇𝑚 .
𝑙
1, 𝑇 > 𝑇𝑚
{

(9)
At the module front surface, there is radiative heat loss
from the surface to the sky which could be calculated by
𝑄̇𝑟 = 𝜀𝜎𝐴(𝑇𝑓4 − 𝑇𝑠4 ).
(10)
𝑇𝑠 is the sky temperature which could be commonly
calculated by [2]
𝑇𝑠 = 0.0552 ∙ 𝑇∞1.5 .
(11)

3.2 Finite difference method
A set of differential equations for calculation PCM
temperature could be performed by discretize the PCM by a
discrete spatial step ∆𝑥 as shown in Figure 3. Explicit finite
difference method was applied to N nodes of the PCM in onedimension.

(6)

3. Temperature Reduction of Solar Cell Module
with PCM
The big effect on solar cell module performance is the
radiation from the sun which is absorbed at the module front
surface. If the heat losses by heat convection and radiation to
the surrounding are not enough, the module temperature will
increase and less power generation is obtained. In this study,
PCM is filled at the back of solar cell module to absorb the
heat from the solar cell module by latent heat of melting.
This technique could be used to reduce the module
temperature without any external power.

3.1 Heat Transfer at the Module Front Surface

Figure 3 Spatial discretization step ∆x of PCM.

The discrete spatial step ∆𝑥 is depending on thickness 𝐿
and the number of nodes 𝑁, so ∆𝑥 is given as:
𝐿
(12)
∆𝑥 =
.
𝑁−1
From the enthalpy method, the energy storage inside the
control volume could be:
𝜌(𝐴∆𝑥)

𝑑ℎ
.
𝑑𝑡

(13)

At the internal node, (i=2, 3, …,N-1), all the energy
transfers by heat conduction from neighboring nodes of i, as
shown in Figure 4 are equal to the stored energy in the
control volume as
𝑄̇𝑖−1→𝑖 + 𝑄̇𝑖+1 = 𝜌(𝐴∆𝑥)
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Then

𝑘𝐴 𝑡
𝑘𝐴 𝑡
(𝑇𝑖+1 − 𝑇𝑖𝑡 ) +
(𝑇 − 𝑇𝑖𝑡 )
∆𝑥
∆𝑥 𝑖−1
ℎ𝑖𝑡+∆𝑡 − ℎ𝑖𝑡
= 𝜌(𝐴∆𝑥)
,
∆𝑡

ℎ𝑖𝑡+∆𝑡 = ℎ𝑖𝑡 +

𝑘 ∆𝑡
𝑡
(𝑇 𝑡 + 𝑇𝑖−1
− 2𝑇𝑖𝑡 ).
𝜌 ∆𝑥 2 𝑖+1

Then
𝑡+∆𝑡
𝑡
ℎ𝑁
= ℎ𝑁
+2

𝑘 ∆𝑡
(𝑇 𝑡 − 𝑇𝑁𝑡 ).
𝜌 ∆𝑥 2 𝑁−1

(16)

(14)
Figure 6 Energy balance at the control volume of back node, N.

4. Experimental set up
Figure 4 Energy from neighboring nodes conduct to control volume of
node i.

The superscripts 𝑡 and ∆𝑡 mean the condition at time 𝑡
and time 𝑡 + ∆𝑡, respectively.

3.3 Boundary conditions
Difference from the internal nodes, the dimensions of the
superficial node at the front 1 and the back node N have only
half of ∆𝑥 which is ∆𝑥/2; so the control volume of the
superficial node is 𝐴(∆𝑥/2) as shown in Figures 5 and 6. The
accumulated energy could be:
𝜌 (𝐴

∆𝑥 𝜕ℎ
) .
2 𝜕𝑡

In Figure 5, the energy balance at the front node is given
as:
𝑄̇𝑠𝑟 + 𝑄̇𝑟 + 𝑄̇𝑐𝑣 + 𝑄̇2→1 = 𝜌 (𝐴

∆𝑥 𝜕ℎ1
)
,
2 𝜕𝑡

(𝜏𝛼)𝐼𝑇 𝐴 + ℎ𝑓 𝐴(𝑇∞ − 𝑇1 ) + 𝜀𝜎𝐴(𝑇𝑓4 − 𝑇𝑠4 ) +

𝑘𝐴 𝑡
(𝑇 − 𝑇1𝑡 )
∆𝑥 2

∆𝑥 ℎ1𝑡+∆𝑡 − ℎ1𝑡
)
,
2
∆𝑡
𝑘
∆𝑡
∆𝑡
= ℎ1𝑡 + 2
(𝑇 𝑡 − 𝑇1𝑡 ) + 2
[ℎ (𝑇 𝑡 − 𝑇1𝑡 )
𝜌 ∆𝑥 2 2
𝜌∆𝑥 𝑇 ∞
𝑡 (𝜏𝛼)
4
+ 𝐼𝑇
+ 𝜀𝜎(𝑇1 − 𝑇𝑠4 )] ∙
= 𝜌 (𝐴

ℎ1𝑡+∆𝑡

(15)

In the simulation, ∆𝑥 and ∆𝑡 should be less than 1.25
mm and 1 s, respectively, to maintain the calculation stability.
A commercial polycrystalline solar cell module, EVEREXCEED
EMS250-156 with maximum power output 250 W at the
Standard Testing (1000 W/m2 irradiance, air mass AM1.5, and
cell temperature 25 ºC) was considered. A commercial PCM,
RUBITHERM RT42 was installed at the back of the solar cell
module to keep the temperature lower than the normal
operating condition. The thermo-physical properties of the
PCM are shown in Table 1. It could be noted that the latent
heat of each PCM is nearly the same.
Table 1 Thermo-physical properties of PCMs
Model
RT35
RT42
RT47
Melting point [ºC]
35
42
47
Latent heat [kJ/kg]
160
174
170
Specific heat [kJ/kg-K]
2
(s) 860
880
880
Density [kg/m3]
(l) 770
760
770
Thermal conductivity
0.2
[W/m-K]

RT55
55
172
880
770

Two identical solar cells were tested in this experiment;
one was coupled with PCM at the back named PV-PCM and
the other one without PCM was used as a reference and
named PV-R.

Figure 5 Energy balance at the control volume of node 1.

It could be noted that the front node temperature of the
PCM is assumed to be as the solar cell module temperature.
If the back node is well insulated as shown in Figure 6,
the energy balance is given as
∆𝑥 𝜕ℎ𝑁
)
,
2 𝜕𝑡
𝑡+∆𝑡
𝑡
𝑘𝐴 𝑡
∆𝑥 ℎ𝑁 − ℎ𝑁
(𝑇𝑁−1 − 𝑇𝑁𝑡 ) = 𝜌 (𝐴 )
,
∆𝑥
2
∆𝑡
𝑄̇𝑁−1→𝑁 = 𝜌 (𝐴
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The PV-PCM, PV-R were tested outdoor, facing south with
10° inclination angle. A set of T-type Thermocouples (9 points)
were connected at the back of each PV-R and PV-PCM with a
data-logger S220-T8 as shown in Figure 7. Another
thermocouple was used for measuring the ambient
temperature 𝑇∞ . The solar radiation could be recorded by a
CMP3 Pyranometer with a data-logger, EXPERT EX9018P.
Measurement of electrical power from the solar cell
module could be performed by a multi-meter, UNI-T UT20.
Two 150 W lamps (13117 150W GX5.3 17V 1CT) as shown in
Figure 7 were used as the external load of the solar cell
module. The electrical power output and the module
efficiency were calculated by
𝑃𝑒 = 𝑉 × 𝐼.

(17)

𝜂𝑒 = 𝑃𝑒 /𝐼𝑇 𝐴.

(18)

Figure 8 The solar radiation and the ambient temperature on April 27,
2015.

5. Results and discussions
5.1 Appropriate thickness of PCMs
Figures 9-12 illustrate the simulation results of module
temperature by varying PCM thicknesses from 20 mm to 50
mm of different PCM types. The simulations were carried out
under the weather data given in Figure 8. Figure 9 shows the
module temperature or the front surface temperature of RT35.
At the beginning, the surface temperature of each thickness
increased sharply till it reached melting point at around 35 ºC.
After this, the surface temperature increased slowly due to the
PCM melting. In this Figure, for the PCM thickness of 20 mm,
the front surface temperature after around 60 ºC shot up to a
maximum value nearly 75 ºC because all PCM became liquid.
With enough amount of PCM, with 30 mm or more thickness,
higher heat amount could be absorbed by PCM melting thus
there was no shooting up temperature and the maximum
front surface temperature reduced followed the increase of
the thickness. In this case, when the thickness was higher than
40 mm, the front surface temperature history was nearly the
same which meant that the thickness of 40 mm was high
enough for controlling the solar cell module temperature.

Figure 9 Surface temperature of RT35 (Simulation).

Figure 10 Surface temperature of RT42 (simulation).

Figure 11 Surface temperature of RT47 (simulation).
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RT42 in a clear sky day. It could be seen that the simulated
results agreed quite well with the experimental data which
meant that the developed model was quite good to predict
the module temperature with the PCM.

Figure 12 Surface temperature of RT55 (simulation).

Similar results were found in Figures 10-12 for the PCMs
having different melting points. However, if the PCM amount
was high enough, the maximum module temperature could
be reduced more compared with the PCM with lower melting
point. Figure 13 shows the surface temperatures with suitable
PCM thicknesses of the 4 PCMs operating in the clear sky day.
It could be seen that with the lower melting point if the PCM
amount was high enough the more reduction of module
temperature could be obtained. Anyhow, the RT42 PCM was
recommended since the temperature was slightly higher than
that of the average ambient temperature of Thai climate.

Figure 15 Comparison of module temperatures of PV with and without
RT42 PCM of the experiments on April 27, 2015.

Figure 16 Electrical powers measured on August 11, 2015 for the tested
solar cell with and without RT42 PCM.
Figure 13 Comparison of the surface temperatures with the PCMs with
different melting points (simulation).

5.3 Temperature of solar cell module with PCM
Figure 15 shows the surface temperatures of the tested
solar cell with and without 50 mm RT42 PCM under a clear sky
condition. It could be seen that the temperature of the
module with PCM increased gradually and the module
temperature could be controlled to be less than that without
the PCM. The maximum temperature difference was around
11 ºC.

5.4 Electricity generation
Figure 14 Experiment and simulation results of the tested solar cell with
PCM RT42 on April 27, 2015.

5.2 Simulation validation
Figure 14 shows the measured and simulated surface
temperature of the tested solar cell module with 50 mm of

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Figure 16 presents the generated electrical power from
the solar cell modules with and without 50 mm RT42 PCM
under cloudy condition (data from August 11, 2015). The
electrical power was rather fluctuated following the solar
radiation input. With PCM, the module temperature was
reduced and 10 % more of electrical power could be
generated compared with that without the PCM.
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6. Conclusion
The numerical enthalpy method was developed to find
out the appropriate thicknesses of PCMs; RT35, RT42, RT47
and RT55, having different melting temperatures for controlling
solar cell module temperature. An experiment on RT42 PCM
was carried out to verify the developed model and the
simulated results agreed well with the experiment data. The
maximum difference of the module with and without RT42
PCM was around 11 ºC and the electrical power could be
increased 10% by the unit with the PCM.

[9] Pattanapong Jumrusprasert, Geoff Smith, and Leslie Kirkup,
"Comparing the Efficiency of Fixed Solar Cell Panels in a
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การออกแบบและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้าแบบใบพัดอยูท่ ่อเพื่อใช้ติดตังในล้าน้า
Design & Development of the Electricity Generation by cylindrical micro hydro turbine with propeller in pipe
ไตรรัตน์ ปะทิ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Email: TRP_OFF@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ท้าการออกแบบและสร้างกังหันน้้าผลิ ตไฟฟ้าขนาดเล็ก
แบบน้าใบพัดรับแรงขับใส่กระบอกทรงท่อส้าหรับวางในล้าน้้า โดยอาศัย
แรงดัน จากการไหลของน้้า ในการขั บ เคลื่อ นกังหั นน้้ า ให้ ห มุ นขั บ เครื่อ ง
ก้าเนิดไฟฟ้าขั้วแม่เหล็กถาวร 56 ขั้วแม่เหล็กแบบสเตอเตอร์หมุน ความเร็ว
รอบของกังหั นน้้าที่ห มุนจะขึ้นอยู่กับ อั ตราความเร็วการไหลของน้้า ส่ง
ก้าลังผ่านแกนเพลาที่มีเฟื อ งทดความเร็วรอบและช่วยเพิ่ม แรงขับ ให้ กับ
สเตเตอร์ของเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าหมุน ผลิตแรงดันไฟฟ้าด้านขาออกเป็ น
ระบบ 3เฟส ที่แ รงดันไฟฟ้ าเฉลี่ย 25 โวลต์ ผ่า นวงจรเรีย งกระแสเพื่ อ
แปลงกระแสสลั บ เป็ น กระแสตรงแล้ ว ส่ งพลังงานไฟฟ้ า ประจุ เข้ า วงจร
ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของกังหันน้้าโดย
การทดสอบตามอัตราความเร็วการไหลของน้้าเทียบกับความเร็วรอบของ
เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า แล้วท้าการประจุเข้าแบตเตอรี่พิกัด 12V, 35Ah ที่ค่า
อัตราความเร็วการไหลของน้้า 150เมตรต่อนาที ใช้ระยะเวลา 9ชั่วโมงใน
การชาร์จให้เต็มประจุเฉลี่ย 1.35 โวลต์ต่อชั่วโมง ที่อัตราความเร็วการ
ไหลของน้้า 60 เมตรต่ อ นาที ท้ า การประจุ แ บตเตอรี่ใช้ ระยะเวลา 13
ชั่วโมง เฉลี่ยเวลาในการประจุ 0.95 โวลต์ต่อชั่วโมง เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าใน
งานวิจัยนี้สามารถต่อโหลดไฟฟ้าโดยตรงที่แรงดันกระแสตรง 12 โวลต์พิกัด
ก้าลังไม่เกิน 100 วัตต์ หรือใช้พลังงานด้านขาออกของแบตเตอรี่ที่ประจุ
เต็มแล้วจะสามารถจ่ายโหลดต่อเนื่องได้สูงสุด 6 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะกับการใช้
พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชนบทที่มีแหล่งน้้าไหลผ่านตลอดปี
ค้าส้าคัญ: กังหันน้ำ, แบตเตอรี่, เครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำ, กำรไหลของน้ำ

Abstract
This paper to present a design and development of
the Electricity Generation by micro hydro turbine (cylindrical).
The propeller was thrust into cylindrical tubes, placed in the
river. the pressure force of water flow to drive the turbine,
The rotation speed of the turbine depends on water flowing
rated. The designed turbine was built with the gear for added
this sharp torque. rectifier circuits to convert AC to DC everage
25volt 56pole, three phase permanence magnet type
generator. for Generate 12V to battery charger. The results of
turbine’s efficiency with the water flow method against. the
rotation speed, It was founded that the water flow about 150
meter per minute, in order to charger for 9 hours of 12 V
batteries, increasing rate 1.35 Volt per hour, 60 meter per
minute of water flow rated, It has 13 hours charger time of the
12V battery, 0.95 Volt per hour is voltage increasing rate. The
generator research can be electricity generate for DC voltage
12 volt, not over 100 watt maximum load. will be able to load

up to 6 hours, with a fully battery charger. It is ideal for
electrification in remote areas, or the locate have water flow
throughout all year
Keywords: hydro turbine, water flow, charger, battery
บทน้า
ปั จ จุ บั น จ้ านวนประชากรของสังคมไทยมีจ้ านวนมากขึ้ นและยังมี
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ท้าให้การใช้พลังงานต่างๆ
นับวันยิ่งสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพลังงานเชื้อเพลิง รวมไปถึงพลังงานไฟฟ้าที่
เพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันเป็นเพราะปัจจุบันสังคมต้องการความเร่งรีบจึงมีการ
ผลิตสิ่งอ้านวยความสะดวกขึ้นมาใช้เป็นจ้านวนมากและสิ่งอ้านวยความ
สะดวกส่วนใหญ่และสิ่งอ้านวยความสะดวกมักจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า
เป็ น ส่ ว นใหญ่ แ ละยั งมี ก ารใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายส่ งผลท้ า ให้ มี ก ารใช้
พลังงานไฟฟ้าขึ้นอย่างต่อเนื่องและจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในจ้านวนที่
เพิ่มขึ้นนั้นท้าให้ต้องมีการผลิตกระแสไฟฟ้าให้มากขึ้นตามไปด้วย เพื่อให้
เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให้ มี ความเพี ย งพอต่อ การใช้งานซึ่งการผลิต นั้ นเป็ น ต้น เหตุ
ส้า คัญ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพ ยากรธรรมชาติก็ถื อ ว่าเป็ นปั ญ หาที่ ส้า คัญ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรพลังงานไฟฟ้า และมีแนวโน้มที่ปัญหาดังกล่าวจะ
เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ แต่อย่างไรก็ตามยังหาวิธีที่จะผลิตกระแสไฟฟ้ามา
ใช้งาน จากแหล่งพลังงานที่ไม่สิ้นเปลืองมาช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้า
กังหั นน้้าเป็ นเครื่อ งจั ก รกลที่สามารถรับ พลังงานจลน์ จากการไหลของ
กระแสน้้าให้เป็นพลังงานกลได้จากนั้นน้าพลังงานกลมาใช้ประโยชน์โดย
น้ามาผลิตกพลังไฟฟ้า การพัฒนากังหันน้้าเพื่อใช้ประโยชน์มาตั้งแต่โบราณ
และมีความต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยการออกแบบกังหันน้้าโดยอาศัย
ความรู้ทางด้านพลศาสตร์ของน้้าในแต่ละช่วงฤดูกาลและหลักการทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ในแขนงต่างๆเพื่อให้ได้พลังงานและประสิทธิภาพสูง
จากการได้ศึกษาการท้างานของกังหันน้้าและการใช้กังหันน้้ามาผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยหลักการท้างานของกังหันน้้าผลิตกระแสไฟฟ้านั้น เมื่อมี
น้้าไหลผ่านใบพัดท้าให้ใบพัดหมุนท้าให้เกิดพลังงานจลน์ที่เกิดจากแรงไหล
ของน้้าจะท้าให้ กังหันน้้าหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมา พลังงานกล
จากแกนหมุ น ของกังหั น น้้า จะต่อ ขั บ กับ เครื่อ งก้า เนิ ดไฟฟ้ า เพื่ อ เปลี่ย น
รูปแบบพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้า จ่ายกระแสไฟฟ้าออกมาผ่านวงจร
ควบคุ มไฟฟ้ า ของระบบและจ่ า ยกระแสไฟฟ้ าออกไปใช้งานต่อ ไป โดย
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของน้้าในการไหลผ่านกังหัน
และพื้นที่การติดตั้งกังหันน้้า
การสร้างกังหันน้้าผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้งานเพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานไฟฟ้ า และลดค่ า ใช้จ่ า ยในเรื่อ งค่า ไฟได้ ส่ว นหนึ่ งและยังใช้ เป็ น
ต้นแบบส้าหรับพื้นที่ที่ห่างไกลจากการไฟฟ้า กังหันน้้าแบบท่อวางตามน้้าที่
ออกแบบในงานวิจัยนี้จะถูกสร้างขึ้นและต่อยอดพัฒนาให้มีประสิทธิภาพใน
การใช้งานสูงสุดต่อไป

2. กังหันน้า (Hydro Turbine)
กังหันน้้าเป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาจากวงล้อน้้า ซึ่งเดิมใช้ส้าหรับการทด
น้้าและโม่แป้ง ในปี ค.ศ. 1832 วิศวกรชาวฝรั่งเศสชื่อเบนอย์ต ฟูเนรองซ์
( Benoit Fourneyron) ป ระสบ ความส้ า เร็ จ ในการพั ฒ นากั ง หั น น้้ า ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนพลังงานน้้าไปเป็นพลังงานกล โดยเรียกชื่อว่า
กั ง หั น น้้ า ของฟู เนรองซ์ หลั ง จากที่ ว งล้ อ น้้ า ไม่ เคยมี ก ารพั ฒ นาหรื อ
เปลี่ยนแปลงมากว่า 2,000 ปีก่อนหน้านี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ส้าคัญอย่างยิ่ง
ในการพั ฒ นากั งหั นน้้ า ในปั จ จุ บั น กังหั น น้้า ได้ถู ก พั ฒ นาให้ มีข นาดและ
รู ป ร่ า งที่ แ ตกต่ า งกั น มากมายและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กั ง หั น น้้ า เป็ น
ส่วนประกอบที่ส้าคัญที่สุดของโรงไฟฟ้าพลังงานน้้าเพราะจะท้าหน้าที่ใน
การเปลี่ยนพลังงานจลน์ของน้้าไปเป็นพลังงานกล โดยการท้าให้ใบพัดของ
กังหั นน้้าเกิดการหมุนส่งผลให้แ กนของเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ อยู่
หมุนตามและสามารถผลิตไฟฟ้าออกมาได้
รูปที่ 2 แบบโครงสร้างกังหันน้้าแบบท่อวางในล้าน้้าในงานวิจัย
Pipe Line Hydro Turbine

รูปที่ 1 ผังการออกแบบงานวิจยั

3. การออกแบบ
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้ากังหันน้้าแบบท่อวางตาม
ล้าน้้า ส้าหรับ ผลิตไฟฟ้ า เป็ นต้นแบบการด้า นการน้าศักยภาพพลังงาน
ธรรมชาติในพื้ น ที่ ม าใช้ ในการผลิ ต ไฟฟ้ า อย่ า งเหมาะสม ด้ ว ยแนวคิ ด
งานวิจัยนี้คือกังหั นน้้าขับเคลื่อนได้ด้วยความเร็วของกระแสน้้าที่ไหลเข้า
กระแทกใบพัดท้าให้วงล้อหมุนขับส่งก้าลังผ่านโซ่ซึ่งติดอยู่ที่เพลาวงล้อไปสู่
เครื่อ งก้า เนิดไฟฟ้ า ซึ่งต่อ เข้ ากับ ชุดชาร์จ เข้ าเก็บ พลังงานไว้ที่แ บตเตอรี่
จากนั้นเราสามารถน้าอินเวอร์เตอร์เปลี่ ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจาก
แบตเตอร์รี่เปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจากให้กับโหลด ในการออกแบบ
และวิเคราะห์ต้นก้าลังของระบบจะท้าการศึกษาพารามิเตอร์ความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน การเลือกต้าแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมในการติดตั้ง การ
เก็บข้อมูลและวัดค่าทางอุทกวิทยา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความส้าคัญในการ
ออกแบบมิติรูป ร่างของโครงสร้างเครื่อ งก้ าเนิด ตลอดจนความเร็วของ
กระแสน้้าจะเป็นข้อมูลส้าคัญในการออกแบบเครื่องก้าเนิด
ซึ่งในทางทฤษฏีความเร็วรอบของใบพัดจะแปรผันกับแรงดันไฟฟ้าที่
ผลิตออกมา การออกแบบต้นแบบกังหันน้้าแบบท่อวางตามล้าน้้าส้าหรั บ
ผลิตไฟฟ้าจะถูกมาใช้ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้าและเป็นการใช้
ศักยภาพพลังงานธรรมชาติมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าอย่างเหมาะสม

โครงสร้างของท่อส้าหรับติดตั้งใบพัด ใช้แผ่นเหล็กน้ามาม้วนเป็นทรง
กลมกระบอกยาว โดยมีความกว้างปากกระบอกอยู่ที่ 50 ซม. และความ
ยาวของกระบอกล้าท่ออยู่ที่ 200 ซม. จากนั้นได้น้าเหล็กเพลทมาเชื่อมติด
รอบปากถังทั้งสองด้านเพื่อเสริมความแข็งแรง ด้านรับน้้าจะท้าประตูกั้น
น้้า เพื่อที่จะได้บังคับทิศทางการไหลของน้้าให้ไหลเข้ามายังภายในตัวถังให้
ปริมาณน้้าเข้าล้ากระบอกท่อเพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มแรงดันของน้้าซึ่งมีผลให้ใบพัด
จะได้หมุนในรอบที่มีความเร็วสูง จากนั้นได้ท้าการน้าเหล็กติดตั้งบริเวณหัว
ท้า ย ท้ า การยึดลูก ปื นให้ อ ยู่บ ริเวณกึ่งกลางปากถั งโดยสามารถปรับ หา
ศูนย์กลางได้โดยหมุนเหล็กเพลาขยับไปมา เพื่อความสะดวกและง่ายต่อ
การถอดประกอบส้าหรับซ่อมบ้ารุง
การท้าฐานติดตั้งเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า โดยเริ่มจากเชื่อมเหล็กฉากเป็น
ฐานในการยึด เป็นแท่นขึ้นมาให้อยู่ตรงกลางเพื่อให้เครื่องก้าเนิดได้ฉากกับ
ตั ว เฟื อ งโซ่ เป็ น เฟื อ งทด เชื่ อ มเหล็ ก ฉากติ ด ที่ ฐ านสองข้ า งยื่ น ออกมา
ด้านหลังของถังและเชื่อมเหล็กฉากอีกชุดเพื่อเป็นแท่นยึดลูกปืน จากนั้นน้า
เฟือ ง 34 ฟัน และ 49 ฟัน มาติดที่แ กนเพลาตรงกลางเป็ นสองชุด โดย
ด้านบนจะใช้เฟือง 34 ฟัน ส่วนด้านล่างจะใช้เฟือง 14 ฟัน โดยระบบส่ง
ก้าลังจะใช้เป็นโซ่

รูปที่ 3 ชุดเฟืองทดของเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า
4. ล้าดับขันและผลการทดสอบ

การทดสอบเครื่อ งก้าเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็ก ถาวรโดยไม่ต่อ โหลด
(No-load Test) โดยที่การทดสอบเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร
โดยไม่ต่อโหลดทดสอบความเร็วในที่นี้จะทด สอบความเร็วรอบที่วัดค่าได้
ตามความเร็วของกระแสน้้าที่ท้าให้เครื่องก้าเนิดหมุนแต่ละครั้ง เพื่อหาค่า

แรงดั น ไฟฟ้ า ที่ ได้ โ ดยไม่ มี ภ าระโหลดซึ่งกระแสไฟฟ้ า ที่ อ อกจากเครื่อ ง
ก้าเนิดจะได้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดยจะผ่านการแปลงกระแสไฟฟ้าจาก
กระแสสลับเป็นกระแสตรง โดยชุดวงจรเรียงกระแสแล้วน้ามิเตอร์มาวัดหา
ค่าแรงดัน

รูปที่ 5 กราฟแรงดันไฟฟ้าจากวงจรเรียงกระแสจากเจนเนอเตอร์
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยการทดสอบผลของกระแสและแรงดันจากเจนเนอเร
เตอร์ขณะไม่มีโหลดและขณะมีโหลด
พิกัด
รอบใบพัด
รอบของ
แรงดัน กระแสจาก
โหลดไฟฟ้า กังหันน้า
เจนเนอ
เจนเนอ
เจนเนอ
เตอร์
เรเตอร์
เรเตอร์
No Load
250 rpm
45.1 rpm 20.74 V
0.60 A
18 Watt
57.2 rpm 20.1 rpm 12.26 V
0.31 A
20 Watt
57.2 rpm 20.1 rpm 12.23 V
0.28 A
50 Watt
57.2 rpm 17.8 rpm 12.11 V
0.21 A
100 Watt 57.2 rpm 12.4 rpm 11.45 V
0.17 A

รูปที่ 4 การทดสอบกังหันน้้า
4.1 การทดสอบหาค่าพารามิเตอร์ของกังหันน้้า
การทดสอบวัดค่าแรงดันเทียบกับความเร็วรอบต่อนาที ที่อัตราการ
ไหล 0.049928 ลูก บาศก์เมตรต่อ วินาที จะเห็ น ได้ว่า ในการเก็บ ผลการ
ทดลองในการประจุ แบตเตอรี่ให้ เต็มใช้เวลา 13 ชั่วโมง แต่ละชั่ว โมงจะ
ประจุได้ 0.95 โวลต์
ตารางที่1 การทดสอบกังหันน้้าผลิตกระแสไฟฟ้าวัดค่าแรงดันเทียบ
กับความเร็วรอบต่อนาทีที่อัตราการไหล 0.37446 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

จากตารางที่ 2 การท้างานของกังหันน้้าขณะไม่มีโหลดจ้า นวนรอบ
ใบพัดของกังหั นน้้า ที่วัดได้ 250 รอบต่อ นาที ได้จ้ านวนรอบของเจนเนอ
เรเตอร์ ที่ วั ด ได้ 45.1 รอบต่ อ นาที แรงดั น จากเจนเนอเรเตอร์ ที่ วั ด ได้
20.74 โวลต์ กระแสจากเจนเนอเรเตอร์ที่วัดได้ 0.6 แอมป์ ขณะมีโหลด
จ้ า นวนรอบใบพั ด ของกั ง หั น น้้ า จะลดลงเหลื อ 57.23 รอบต่ อ นาที
จ้านวนรอบของเจนเนอเรเตอร์ 20.1 รอบต่อนาที

รูปที่ 6 ชุดวงจรเรียงกระแสและวงจรแบตเตอรี่ 12V
4.2 การทดสอบแบตเตอรี่จ่า ยแรงดันไฟฟ้าให้ กับ หลอดฟลูอ อเรส
เซนต์กระแสตรงขนาด 12V/18W จ้านวน 1 หลอด
จากการทดสอบของแบตเตอรี่12 โวลต์ ในการทดสอบการท้างานกับ
หลอดฟลูออเรสเซนต์กระแสตรงขนาด 12 โวลต์ ได้ค่าก้าลังไฟฟ้า 18 วัตต์
จ้านวน 1 หลอด จะสังเกตได้ว่าแรงดันของแบตเตอรี่จะค่อยๆลดลงแรงดัน
ของแบตเตอรี่เริ่มต้นที่ 12.34 โวลต์ ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้ 0.77 แอมป์
ระยะเวลาเริ่มในช่วง 9.00 น. หลอดไฟท้างานเป็นไปตามปกติจนถึงเวลา
18.30 น การท้างานของหลอดไฟจะหยุดการท้างานทันทีค่ากระแสวัดได้
ต่้าสุด 0.13 แอมป์ ระยะเวลาเปิดใช้งานจริง 9 ชั่วโมง 30 นาที

รูปที่ 7 กราฟแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า

รูปที่ 8 สัญญาณกระแสเมื่อต่อโหลดไฟฟ้า

รูปที่ 13 สัญญาณที่วัดจากเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าในงานวิจยั

รูปที่ 9 สัญญาณแรงดันจากแบตเตอรี่
4.3 การทดสอบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า
จากการทดสอบการท้างานของแบตเตอร์รี่ 12 โวลต์ ให้ กับ หลอด
ฟลูออเรสเซนต์กระแสตรง ขนาด 12 โวลต์ ค่าก้าลังไฟฟ้า 18 วัตต์ จ้านวน
2 หลอด จากตารางที่ 4.8 จะสังเกตได้ว่าแรงดันของแบตเตอร์รี่จะค่อยๆ
ลดลงแรงดันของแบตเตอรี่เริ่มต้นที่จากตารางจะสังเกตได้ว่าแรงดันของ
แบตเตอรี่จะค่อยๆลดลงแรงดันของแบตเตอรี่ได้เริ่มต้นที่ 12.10 โวลต์ จะ
ได้ค่า กระแสไฟฟ้า ที่วัดได้ 1.55 แอมป์ ระยะเวลาเริ่มในช่ว ง 14.00 น.
หลอดไฟท้ า งานเป็ น ไปตามปกติ จ นถึ งเวลา 19.00 น การท้ า งานของ
หลอดไฟจะหยุ ด การท้ า งานทั น ที ค่ า กระแสวั ด ได้ ต่้ า สุ ด 0.79 แอมป์
ระยะเวลาเปิดใช้งานจริง 5 ชั่วโมง 30 นาที

รูปที่ 14 สัญญาณที่วัดจากวงจรเรียงกระแส

รูปที่ 15 สัญญาณที่วัดจากวงจรประจุแบตเตอรี่ 12V
5. สรุป

รูปที่ 10 กราฟแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายพลังงานออก

รูปที่ 11 สัญญาณกระแสจากชุดวงจรประจุแบตเตอรี่

รูปที่ 12 สัญญาณแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในช่วงการต่อใช้งาน

จากการออกแบบและสร้างกังหันน้้าผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กแบบ
ท่อวางตามล้าน้้า ด้วยอาศัยแรงดันจากการไหลของน้้าในการขับเคลื่อ น
กังหันน้้าให้หมุน อัตราความเร็วรอบของกังหันน้้าที่หมุนจะขึ้นอยู่กับอัตรา
การไหลของน้้า ตัวกังหันที่ออกแบบนี้จะมีกับเฟืองเพื่อทดความเร็วรอบ
และเพิ่มแรงขั บให้กับเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ท้าการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าผ่านวงจรเรียงกระแสเพื่อแปลงกระสลับเป็นกระแสตรง
แล้วส่งก้าลังไฟฟ้าไปยังวงจรประจุแบตเตอรี่พิกัด 12 โวลต์
ผลการทดสอบกังหันน้้าผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กแบบท่อวางตามล้า
น้้าเพื่อหาประสิทธิภาพของกังหันน้้าโดยการทดสอบวัดค่าอัตราการไหล
ของน้้ า เที ย บกั บ ความเร็ ว รอบของเครื่ อ งก้ า เนิ ด ไฟฟ้ า ที่ อั ต ราการไหล
0.06241 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ท้าการประจุแบตเตอรี่ให้ ได้ 12 โวลต์
โดยใช้ระยะเวลา 9 ชั่วโมงในการชาร์จให้เต็ม ในแต่ละชั่วโมงจะประจุได้
ประมาณ 1.35 โวลต์ และการทดสอบที่อัตราการไหล 0.049928 ลูกบาศก์
เมตรต่อ วินาที ท้าการประจุ แ บตเตอรี่ให้ ได้ 12 โวลต์ โดยใช้ระยะเวลา
13 ชั่ ว โมงในการชาร์ จ ให้ เต็ ม ในแต่ ล ะชั่ ว โมงจะประจุ ไ ด้ ประมาณ
0.95 โวลต์และการทดสอบที่อัตราการไหล 0.037446 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที ท้าการประจุแบตเตอรี่ให้ได้ 12 โวลต์ โดยใช้ระยะเวลา 18 ชั่วโมง
ในการชาร์จให้เต็มในแต่ละชั่วโมงจะประจุได้ ประมาณ 0.60 โวลต์ และ
สามารถต่อโหลดไฟฟ้าโดยตรงที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 12 โวลต์ พิกัด
ก้าลังไฟฟ้าสูงสุด 100 วัตต์
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุถึง
โอกาสและอุปสรรคในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจของผู้บ ริห ารโครงการนาไปสู่ก ารจั ดตั้งอย่างยั่งยืน โดยใช้ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มตัว อย่างที่สัมพันธ์กับ การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีว มวล
จานวนทั้งสิ้น 30 ราย โดยทาการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง นาข้อมูลที่ได้มา
ทาการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปเป็นผลการวิจัยได้ดังนี้ ปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน ได้แก่ การจัดการชีวมวล การตระหนักรู้
ต่อโรงไฟฟ้าชีวมวล ปัญหาต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค และ
นโยบายการสนับ สนุนจากรัฐบาล ด้านโอกาสและการพัฒ นาการจัดตั้ง
โรงไฟฟ้าชีวมวล ได้แก่ ใช้เงินลงทุนไม่มาก ลดความเสี่ยงเรื่องเชื้อเพลิงและ
การต่อต้านจากชุมชน ลดปัญ หาด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่ใช้มีความ
ปลอดภัยสูง
คาสาคัญ: โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน โอกาส อุปสรรค

Abstract
The purpose of this qualitative research was to identify
the opportunities and threats for establishment of community
based biomass power plant in order to guide investor making
a decision for sustainability of power plant establishment. By
using in-depth interview form as an effective tool, the
purposive sampling was conducted with 30 participants. Data
were analyzed by content analysis method. Our findings
provide that constraints are biomass residue power plant,
ecosystem impact, environmental impact, public utility
problem, and government policy. The opportunities are low
cost investment, diminished of biomass supply, acceptance
from community, condensed of environmental impact, and
safety technology.
Keywords: community based biomass power plant, CBP,
opportunities, constraints

1. ความสาคัญและที่มาของการทาวิจัย
ภาวะวิกฤตการณ์ขาดแคลนพลังงานเนื่องจากปริมาณการผลิตมีไม่
เพียงพอ ทาให้ประเทศไทยยังคงนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก
จากข้อมูลในปี 2554 พบว่ากว่าร้อยละ 60 ของความต้องการพลังงานเชิง
พาณิชย์ขั้นต้นมาจากการนาเข้า โดยมีสัดส่วนการนาเข้าน้ามันสูงถึงร้อยละ
80 ของปริมาณการใช้น้ามันทั้งหมดภายในประเทศและยังมีแนวโน้มจะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สูงขึ้นอีกเพราะไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในประเทศได้ทัน
กับความต้องการใช้งาน ดังนั้นการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจังจะ
ช่วยลดการพึ่งพาและการนาเข้าน้ามันเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่น และ
ยังช่ว ยกระจายความเสี่ย งในการจัดหาเชื้อ เพลิงเพื่อ การผลิตไฟฟ้า ของ
ประเทศ พลังงานทดแทนจึ งเป็ นหนึ่ งในเชื้อ เพลิงเป้ าหมายที่ คาดว่า จะ
สามารถนามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีนัยสาคัญ และหากเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนเหล่านี้มีต้นทุนถูกลงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ก็อาจสามารถพัฒนาให้เป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าสาหรับประเทศ
ไทยได้ในอนาคต [1]
ในปั จจุบันการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาดใหญ่
ประสบปัญ หาอยู่หลายประการ เช่น การต่อต้านของชุมชนในพื้นที่รอบ
โครงการ และข้อจากัดด้านศักยภาพชีวมวลในพื้นที่ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พ ลังงาน (พพ.) จึงมีแนวความคิดในการพัฒนาจัดตั้ง
โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน ซึ่งอาจเป็ นทางออกในการสร้างการยอมรับ ของ
ชุมชน เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้ามาจากของเหลือใช้ทางการเกษตร
ของชุมชน และทาให้ชาวบ้านเกิดความคุ้นเคยกับโรงไฟฟ้าชีวมวลมากขึ้น
ซึ่งจะช่วยให้กระแสต่อต้านโรงไฟฟ้าลดลงหรือผ่อนคลายได้ในอนาคต [2]
ดังนั้นการระบุ ถึงโอกาสและอุ ปสรรคในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล
ชุมชนจึงมีความสาคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโครงการ ซึ่งจะนาไปสู่
การพัฒนาโครงการให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนแบบครบวงจร หมายถึง โรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีที่
ตั้งอยู่ในชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมและมีสิทธิในการควบคุมโรงไฟฟ้าผ่าน
การเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า กล่าวโดยรวมคือ คนในชุมชนต้องได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน [2]
รศ.ดร. สุนีรัตน์ ฟูกุดะ [3] พบว่า การพัฒนาเทคโนโลยีชวี มวลให้
ประสบความสาเร็จ ได้แก่ การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ การลด
ต้นทุนของผลผลิตจากการลดค่าใช้จา่ ยในการซื้อไฟฟ้า นอกจากนีแ้ ล้วการ
สนับสนุนเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐและงบประมาณงานวิจัย คือ
ปัจจัยที่สาคัญในการขยายผลและใช้แพร่หลายได้ในเชิงพาณิชย์ คือ ทาให้
งานวิจัยเป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี อีกทั้งมาตรฐานการ
ปล่อยมลพิษอย่างเข้มงวด ชุมชนรอบข้างไม่เดือดร้อน และในต่างประเทศ
จะให้ความสาคัญกับชุมชน เช่น ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดส่งวัตถุดิบ
และหุ้นในบริษัท เป็นต้น และ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ [4] ที่เห็นว่า
ควรให้ความสาคัญกับการสร้างองค์ความรู้ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้า
ชีวมวลหรือโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดสาธิตกระจายตามภูมภิ าคต่างๆ เพือ่ ให้
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีชีวมวลเพิ่มขึ้น และ Claudia and
Taraneh [5] พบว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนการใช้พลังงานชีวมวลคือ ศักยภาพใน
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การสร้างรายได้ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการลดการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล การส่งเสริมให้ชุมชนเลือกใช้แหล่งพลังงานของตนเอง
เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเพิ่มความยั่งยืน

3. วิธีการศึกษาวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่ม
ตัวอย่า ง จ านวน 30 ราย ในสาขาต่ า ง ๆ ได้แ ก่ ผู้ที่ ทางานในกระทรวง
พลังงาน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงาน นัก สิ่งแวดล้อ ม นักเศรษฐศาสตร์
ผู้ ป ระกอบการ ผู้ จั ด การโรงงาน ตั ว แทนสถาบั น การเงิ น ตั ว แทน
สถาบั นการศึก ษา ผู้นาชุมชน และตัวแทนองค์ก รไม่มุ่งหวังก าไร (NGO)
เก็ บ้ อ มู ล ระหว่ า งเดื อ นเมษายน ถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ายน 2558 โดยใช้ แ บบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
จากสาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และชุมชนสัมพันธ์ พบว่ามีความเหมาะสม
ของเนื้ อ หาและส านวนภาษา และค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งของแบบ
สัมภาษณ์มีค่าเป็น 1 จึงมีความเหมาะสมที่ใช้เก็บข้อมูลได้ [6] การวิจัยทา
โดยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจั ก ษ์ ที่ได้จ ะถู ก นามาวิเคราะห์ เชิงเนื้อ หา (Content Analysis) โดย
วิธีการบรรยายความ

4. ผลการศึกษาและอภิปราย
จากการศึกษาปัจจัยในการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนของมูลนิธิ
พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม [2] พบว่ามีปัจจัยหลัก 4 ด้าน คือ ศักยภาพของ
ชีวมวลชุมชน ขนาดโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนที่เหมาะสม ความเข้มแข็งและ
ความพร้อมของชุมชน และความเป็นไปได้ในการลงทุน
ผู้ เชี่ ย วชาญส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ไว้ ใ นแนวทางเดี ย วกั น ว่ า
โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นจานวนมากมักจะขออนุญ าตดาเนินการโดยมีขนาด
กาลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกกะวัตต์ เพื่อหลีกเลี่ยงการทาการประเมินผล
กระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA) ยกเว้ น กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการซึ่ ง จะให้
ความสาคัญที่ความสามารถในการลงทุนเพื่อใช้ในการกาหนดขนาดของ
โรงไฟฟ้าชีวมวล แต่หากความสามารถในการลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด
10 เมกกะวัตต์ ก็จะเลี่ยงโดยการขออนุญ าตติดตั้งไม่เกิน 10 เมกกะวัตต์
แทน เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการดาเนินการ

4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน
ด้านศักยภาพชีวมวลชุมชน ส่วนใหญ่มองว่าเมื่อมีการเดินระบบของ
โรงไฟฟ้าชีวมวลระยะเวลาไม่นาน ก็จะประสบปัญหาเกีย่ วกับการจัดการ
วัตถุดิบ เนื่องจากชีวมวลที่กระจัดกระจาย และการวางแผนจัดหาและเก็บ
รวบรวมยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอ นอกจากนีแ้ ล้วแต่ละโรงไฟฟ้ายัง
ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ชีวมวลเพียงชนิดเดียว เนื่องจากปริมาณที่จัดหา
ได้ ในขณะที่ผู้จัดการโรงงานและผู้ประกอบการมองว่าสามารถที่จะจัดการ
กับปัญหานี้ได้ สาหรับการดาเนินการของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ผ่านๆ มานั้น
ส่วนใหญ่มีกาลังการผลิตที่มากกว่า 1 เมกกะวัตต์ แต่ใม่เกิน 10 เมกกะวัตต์
เพื่อหลีกเลี่ยงการทาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยี
ส่วนใหญ่ที่ใช้นั้นเป็นการเผาชีวมวลโดยตรงทาให้เกิดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง
และการต่อต้านจากชุมชน การขอจัดตัง้ โรงไฟฟ้าชีวมวลส่วนใหญ่นั้นมักจะ
ดาเนินการอย่างรวบรัดโดยขาดความเห็นชอบจากประชาชนอย่างแท้จริง
ทาให้เกิดปัญหาการต่อต้านตามมาเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ในขณะที่มี
การดาเนินการ โรงไฟฟ้าชีวมวลยังส่งผลเสียต่อระบบนิเวศทางดินและน้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในเชิงของการเสื่อมโทรมของพื้นที่ ความหลากหลายของพืชและสัตว์ การ
แย่งชิงทรัพยากรน้าในพื้นที่การเกษตร ตลอดจนการปลดปล่อยน้าเสีย ทั้ง
ยังก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากฝุ่นละอองและขี้เถ้าจากการเผาไหม้
ปัญหาด้านสาธารณูปโภค คือ การชารุดเสียหายของถนนซึ่งเป็นเส้นทาง
ลาเลียงชีวมวลเข้าสู่โรงไฟฟ้า นอกจากนี้แล้ว งบประมาณในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีในการกาจัดฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพยังมีราคาที่
สูงมาก เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีพื้นฐาน อีกทั้งแรงจูงใจจากทางภาครัฐใน
ด้านนโยบายสนับสนุนการใช้ชีวมวลก็ยงั ไม่ดีเพียงพอ
นอกจากนี้แล้วอุปสรรคที่สาคัญ คือ แรงจูงใจในการลงทุนและพัฒนา
พลังงานชีวมวลลดลง เนื่องจาก ราคารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย
จากพลังงานชีวมวลมีราคาต่ากว่าราคารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่
จากเชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่มาก

4.2 โอกาสและการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กจะใช้เงินลงทุนไม่มาก ลดความเสี่ยงเรื่องเชื้อเพลิง
และปัญหาการต่อต้านจากชุมชน เนื่องจากเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงที่ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน คือ แก๊สซิฟิเคชั่น ซึ่งลด
ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง และยังสามารถนาไปใช้ได้ทั้งในรูปของพลังงานความ
ร้อนและกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้แล้วแก๊สซิฟิเคชั่นยังไม่มีความเสี่ยงใดๆ
เลยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแรงดันไอน้าเนื่องจากเสี่ยงต่อการระเบิด และ
สูญเสียน้าในการเผาไหม้อีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังสามารถสร้างรายได้เพิ่ม
จากวัตถุดิบเหลือทิ้ง อีกทั้งปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าก็ยังมีสูงขึ้นทาให้
มีความน่าสนใจในการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน ซึ่งเทคโนโลยีที่ได้รับ
การพัฒนานี้กอ็ าจจะได้รับความสนใจจากต่างชาติทาให้สามารถต่อ
ยอดขายและติดตั้งเทคโนโลยีได้อีกด้วย

4.3 ประเด็นและข้อเสนอแนะ
โรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในกระบวนการเริ่มต้นพิจารณาและที่ได้รับการ
ตอบรับจากรัฐบาลมีเป็นจานวนมากที่กาลังการผลิตไม่ถึง 10 เมกกะวัตต์
ท าให้ ไม่ ต้อ งจั ด ท ารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม [7] ซึ่ ง
โรงไฟฟ้าเหล่านี้มักสร้างปัญหาให้แก่ชุมชน ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล
ชุมชนนั้ น มูลนิ ธิพ ลังงานเพื่ อ สิ่งแวดล้อ ม [2] มองว่า ศัก ยภาพชีว มวล
ขนาดโรงไฟฟ้า ความเข้มแข็งของชุมชน และความเป็นไปได้ในการลงทุน
ส่วนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนก็ควรมีทั้งด้านการลงทุนและด้านการ
บริหารจัดการโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ ดีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ [7] ยังคงให้
ความสาคัญ กับ การสอดคล้องกับ ผังเมือง การศึกษาผลต่อสุขภาพ และ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีมลพิษต่า รวมถึง
จัดทาแผนการลดผลกระทบ อย่างไรก็ดี การดาเนินการบนพื้นฐานของ
กฏหมาย และคานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนในชุมชน น่าจะเป็น
แนวทางที่ดีที่สุดที่จะทาให้การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลมีความยั่งยืน

5. สรุป
กระแสไฟฟ้ า ที่ ได้ จ ากโรงไฟฟ้ า ชี ว มวลชุ ม ชนนั้ น ถื อ เป็ น พลั งงาน
สะอาดไม่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อ ม นอกจากนี้แล้ว รัฐบาลยังให้ การ
สนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ดังเช่นในระยะเริ่มแรกที่ มีการจ่ายค่า
adder ให้ แ ก่ผู้ ข ายไฟฟ้ า ที่ ใช้ พ ลังงานทดแทนเป็ น เชื้อ เพลิงในการผลิ ต
ไฟฟ้า [8] หรือแม้กระทั่งในปั จจุบั นที่มีก ารเปลี่ย นมาใช้ระบบ Feed-intariff ซึ่งถือเป็นการจูงใจให้มีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนมาก
ขึ้น แต่หากราคารับซื้อไม่เป็นที่น่าพอใจรัฐบาลก็จาเป็นต้องปรับราคาใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

4-6 พฤศจิกายน 2558

28

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลให้สูงขึ้น และเพิ่มแนวทางในการวิจัย
และพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลให้มากขึ้น
เพื่ อ ลดปั ญ หาการหลี ก เลี่ ย งการท าการประเมิ น ผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อมในโรงไฟฟ้าที่มีขนาดกาลังการผลิตที่ใหญ่ รัฐบาลจึงควรเร่ง
พิจารณาเห็นควรให้ทาประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในโรงไฟฟ้าที่มี
ขนาดกาลังการผลิตมากกว่า 1 เมกกะวัตต์ เพื่อเป็นการลดการต่อต้านจาก
ชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้า และเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปั ญ หาการต่ อ ต้ า นของชุ ม ชนส่ว นใหญ่ เกิ ด เนื่ อ งมาจากการได้รั บ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการสูญเสียผลประโยชน์ของคนในชุมชน
ดังนั้นจึงควรที่จะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน เนื่องจากใน
โครงการที่ ผ่ า นมา ผู้ ที่ ได้ รั บ ผลประโยชน์ ที่ แ ท้ จ ริ งคื อ นายทุ น ส าหรั บ
ชาวบ้านในพื้นที่กลับเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงาน โดยเมื่อ
เกิดปัญหาก็ยังไม่มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างจริงจัง
ดังนั้นการจัดตั้งโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืนจึงควรที่จะให้ความสาคัญกับการ
ให้ข้อเท็จจริงต่อชุมชนอย่างเปิดเผย มีส่วนร่วมกับประชาชนอย่างจริงจัง
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การประเมินค่าประสิทธิภาพของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาสามเฟสแบบต่อเข้าระบบกริด
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการประเมินค่าประสิทธิภ าพของเครื่อ งกาเนิด
ไฟฟ้า เหนี่ย วนาสามเฟสชนิดต่อ เข้ ากับ ระบบกริด ด้ว ยแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ในการหาขนาดก าลังไฟฟ้าที่ผลิตป้ อนกลับคืนระบบ โดยใช้
ค่าพารามิเตอร์ในส่วนของ สเตเตอร์ โรเตอร์ และ แกนเหล็ก ที่ได้จากการ
วัดทดสอบ ด้วยวิธี โวลต์-แอมป์มิเตอร์ ทดสอบโดยการลัดวงจร และเปิด
วงจร มาสร้า งแบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ในการวิเคราะห์ ทิศทางและ
ขนาดการไหลของกาลังไฟฟ้ า รวมไปถึงการประเมินค่าประสิทธิภาพของ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนา มอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟสที่มีจาหน่าย
ตามท้องตลาดในประเทศไทย จานวน 2 เครื่อง ขนาด 380 โวลต์ 1 แรงม้า
แบบ 6 ขั้วแม่เหล็ก 1 เครื่อง และแบบ 4 ขั้วแม่เหล็ก 1 เครื่อง นามาใช้ใน
การจาลองและทดลองเปรียบเทียบในห้องปฏิบัติการ จากผลการทดสอบ
พบว่าประสิทธิภาพของเครื่องกาเนิดที่ได้จากการจาลอง และชุดทดลองที่
สร้า งขึ้ น ให้ ผลลัพ ธ์ใกล้เคี ย งกั น ที่ ป ระสิ ท ธิภ าพไม่ น้ อ ยกว่า ร้อ ยละ 80
ที่สลิป -3 ถึง -5 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย ร้อยละ 4.73
ซึ่งผลที่ได้จากแบบจาลองที่นาเสนอ สามารถนาไปช่วยในการเลือกขนาด
ของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนาเพื่อที่จะนามาทาเป็นเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบ
ต่อเข้าระบบจาหน่ายหลักได้
คาสาคัญ: เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนา ระบบกริด การไหลของกาลังไฟฟ้า
ประสิทธิภาพเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนา

Abstract
This paper presents a power flow model of induction
generator for grid connected system. In order to determine
the power of induction generator that flow to the electrical
distribution system. Parameters of a three-phase squirrel cage
induction motor in which obtain from stator, rotor and ironcore are used in characteristic analyzing. There parameters
are also employed to establish a mathematical model of the
induction generator. The simulation results from the proposed
model are compared to the results of the implemented
testing set in the laboratory. Then the efficiency of the
generators is discussed. From the experimental results, it is
found that the model simulation provided power flow results
tend to be the same as the testing set with efficiency of over
80% at slip of 4% with mean percent of error 4.73. As the
simulation result, it can conclude that the proposed model
can help for induction generator sizing selection.
Keywords: Induction Generator, Grid System, Power Flow,
Efficiency of Induction Generator

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. บทนา
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลได้ มี ก ารสนั บ สนุ น การผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยพลั ง งาน
หมุ น เวี ย นมากขึ้ น โดยเฉาะแหล่ ง ผลิ ต ขนาดเล็ ก (Very Small Power
Producers, VSPP) มีกาลังการผลิตไม่เกิน 10 MW โดยใช้เครื่องยนต์ก๊าซ
ชีวภาพเป็นต้นกาลัง เริ่มมีก ารนามอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวแบบกรงกระรอก
(Squirrel cage induction motor, SCIM) มาใช้เป็ นเครื่อ งกาเนิดไฟฟ้ า
อย่ า งแพ ร่ ห ลายมากขึ้ น แทนเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟ ฟ้ า แบ บ ซิ ง โครนั ส
(Synchronous Machine, SMC) เนื่ อ งจากเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟ ฟ้ าแบบ
เหนี่ยวนามีข้อดี คือ 1.ไม่ต้องใช้ ไฟฟ้ากระแสตรงในการกระตุ้นเพื่อสร้าง
สนามแม่เหล็ก 2.ราคาถูกเมื่อเทียบกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสที่
ขนาดพิกัดเท่ากัน 3.ต้นทุนการบ ารุงรัก ษาต่า 4.โครงสร้า งแข็ งแรง [1]
และ 5.สามารถต่อเข้ากับระบบกริดไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องทาการซิงโครไนซ์
ทาให้ง่ายกับการต่อเข้าระบบไฟฟ้าหลัก
อย่า งไรก็ต าม เครื่อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า เหนี่ ย วน า ยังจ าเป็ นต้ อ งได้ รับ
กาลังไฟฟ้ารีแ อคตีฟ เพื่อ ให้ เครื่อ งก าเนิดไฟฟ้าเหนี่ย วนาสามารถผลิต
กาลังไฟฟ้าได้ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ [2-4]และในประเทศ
ไทย [5-6] จะวิจัย เครื่อ งก าเนิดไฟฟ้า เหนี่ย วนาระบบที่จ่ ายโหลดจาก
เครื่องก าเนิดเองหรือ แบบกระตุ้นตัวเองโดยใช้คาปาซิเตอร์มาต่อ ทาให้
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาระบบนี้ควบคุมแรงดันไฟฟ้า และความถี่ที่ขั้ว
แม่ ห ล็ ก ให้ ค งที่ ได้ ย าก เมื่ อ โหลดมี ก ารเปลี่ ย นแปลง [8] จากข้ อ จ ากั ด
ดังกล่าว จึงมีแนวความคิดที่จะศึกษาวิจัยการนาระบบต่อเชื่อมเข้าระบบ
จาหน่ายหลักหรือระบบกริด [7]
บทความนี้นาเสนอการประเมินค่าประสิทธิภ าพของเครื่อ งกาเนิด
ไฟฟ้ า เหนี่ ย วน าสามเฟสแบบกรงกระรอก ด้ ว ยวิ ธี ก ารจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ และเทียบผลกับชุดทดลองที่สร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้
ช่วยในการเลือกขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนามาประยุกต์ใช้เป็ นเครื่อ ง
กาเนิดไฟฟ้าแบบต่อเชื่อมเข้าระบบกริด

2. เครื่องกาเนิดไฟฟ้าและการไหลของกาลังไฟฟ้า
2.1 หลักการทางานของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนา
การท างานของมอเตอร์ ไฟฟ้ า เหนี่ ย วน าแบบกรงกระรอก จะรั บ
ก าลั งไฟฟ้ า เปลี่ ย นเป็ น ก าลั งงานกล หรื อ ท างานเป็ น มอเตอร์ ในช่ ว งที่
ความเร็วรอบของโรเตอร์มีค่าน้อยกว่าความเร็วรอบของสนามแม่เหล็กหมุน
ซึ่งค่ า สลิป จะเป็ นบวก ในทางกลับ กัน ถ้ า ความเร็ว รอบของโรเตอร์มีค่ า
มากกว่ า ความเร็ ว รอบของสนามแม่ เหล็ ก หมุ น ท าให้ ค่ า สลิ ป เป็ น ลบ
มอเตอร์จะทาตัวเป็นเครื่องกาเนิดไฟฟ้า โดยกระแสไหลกลับทิศทางออก
จากมอเตอร์ เป็นการจ่ายกาลังไฟฟ้ากลับออกมา ดังแสดงในรูปที่ 1 จาก
พฤติกรรมดังกล่าวจะเห็นว่า ถ้าสามารถควบคุมค่าสลิป (Slip) ของมอเตอร์
ให้เป็นลบ มอเตอร์จะทาตัวเป็นเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
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รูปที่ 3 จรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา [9]

รูปที่ 1 กราฟแสดงพฤติกรรมของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา [1]

2.2 กระบวนการสร้างกาลังไฟฟ้าและทิศทางการไหล
กระบวนการสร้างกาลังไฟฟ้าไหลกลับเข้าสู่ระบบกริดสามารถทาได้
โดยการทาให้สลิปเป็นลบ ด้วยการใช้เครื่องยนต์ต้นกาลังมาขับเพลาของ
มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนาให้ความเร็วรอบของโรเตอร์มากกว่าความเร็วรอบ
ของสนามแม่ เหล็ ก หมุ น ที่ ส เตเตอร์ห รือ ความเร็ ว ซิ ง โครนั ส ในขณะที่
มอเตอร์ต่อเข้าอยู่กับระบบกริด มอเตอร์จะรับกาลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ (ค่า Q)
จากระบบ และผลิตกระแสไหลย้อนกลับเข้าระบบกริด จึงทาให้ทิศทางของ
กาลังไฟฟ้าไหลกลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้าหลัก ดังในรูปที่ 2

iii) ทดสอบในภาวะไร้โหลด (No-load test) หาค่าความต้านทานที่
แท น ก าลั ง สู ญ เสี ย ใน แ ก นเห ล็ ก , Rfe แ ละ รี แ อ คแ ตน ซ์
กระตุ้น, Xm

4. การหาทิ ศ ทางการไหลของก าลั งไฟฟ้ า และการประเมิ น
ประสิทธิภาพ
พารามิเตอร์ที่ได้จากทดสอบด้วยวิธีการที่กล่าวมาแล้ว จะถูกนามาใช้
สร้า งแบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์จ ากวงจรสมมูลเฟสเดีย วของมอเตอร์
เพื่อที่จะใช้คานวณกาลังไฟฟ้าและทิศทางการไหลของมอเตอร์ ในขณะที่มี
พฤติกรรมเป็นเครื่องกาเนิด โดยสามารถคานวณค่าต่างๆ ได้จากสมการ
(1) – (5) [9]
Z0 

R fe  jX m
R fe  jX m

Z1  R1  jX1

3. การหาพารามิเตอร์ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนา
เนื่องจากการหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนา มีความจาเป็น
ส าหรั บ การสร้ า งแบบจ าลองเพื่ อ ใช้ ใ นการจ าลองการไหลกลั บ ของ
กาลังไฟฟ้า โดยสามารถหาจากวงจรสมมูลของมอเตอร์เหนี่ยวนา แสดงดัง
รูปที่ 3 พารามิเตอร์ที่จาเป็นต้องหาได้แก่
R1 : ความต้านทานขดลวดสเตเตอร์, 
X1 : รีแอคแตนซ์รั่วของขดลวดสเตเตอร์, 
R2 : ความต้านทานของขดลวดโรเตอร์, 
X2 : รีแอคแตนซ์รั่วของขดลวดโรเตอร์, 
Rfe : ความต้านทานทีแ่ ทนกาลังสูญเสียในแกนเหล็ก, 
Xm : รีแอคแตนซ์กระตุ้น, 
Sl : สลิปของมอเตอร์

(3)

Z p  Z0  Z 2

(4)

Zin  Z p  Z1

(5)

Sl

โดยที่คานวณค่าสลิปจากสมการ (6)
Sl 

ns  nr
ns

I1 

V
Z in

(6)
(7)

แทนค่า I1 ลงในสมการที่ (8)
S  3VI1

(8)

สมการทีใ่ ช้หาประสิทธิภาพ [10]

ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวสามารถหาได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติ
การ โดยทาการวัดและทดสอบด้วยวิธีการดังนี้
i) วิธีโวลต์-แอมป์มิเตอร์ หาค่าความต้านทานสเตเตอร์, R1
ii) ทดสอบในภาวะโรเตอร์ล็อก (locked Rotor test) หาค่าความ
ต้า นทานของขดลวดโรเตอร์ , R2 , รีแ อคแตนซ์ รั่ว ของขดลวด
สเตเตอร์, X1 และ รีแอคแตนซ์รั่วของขดลวดโรเตอร์, X2

คณะวิศวกรรมศาสตร์

(2)

 jX 2

Z2 

รูปที่ 2 ทิศทางการไหลของกาลังไฟฟ้าเมื่อสลิปมีค่าเป็นลบ [6]

R2

(1)
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Pe
100
Pm

(9)

Pm  P  Pjr  Pjs  Pfv

(10)

Pjr  I12  R2

(11)

Pjs  I12  R1

(12)
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Pfv 


Pe
Pm
Pjr
Pjs
Pfv

Rfe
E
R1
R2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

E2
R fe

(13)

ประสิทธิภาพ
กาลังไฟฟ้าที่ป้อนกลับคืนระบบไฟฟ้าหลัก
กาลังงานกลอินพุต
กาลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดโรเตอร์
กาลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดสเตเตอร์
ค่าสูญเสียแกนเหล็กรวมค่าเสียดทาน และ ลม
ค่าความต้านทานแทนการสูญเสียที่แกนเหล็ก
แรงดันไฟฟ้าของระบบต่อเฟส
ความต้านทานของขดลวดที่สเตเตอร์
ความต้านทานของขดลวดที่โรเตอร์

จากสมการ (1)-(13) นามาสร้างแบบจาลองการไหลของกาลังไฟฟ้าและหา
ประสิทธิภาพของ เครื่อ งก าเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาที่ต่อเข้าระบบกริด ด้วย
โปรแกรม MATLAB ดังรูปที่ 4
รูป ที่ 5 เป็ น ชุ ด ทดลองที่ ส ร้า งขึ้ น ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ใช้ ในการ
เปรี ย บเที ย บผลที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบจริ ง กั บ ผลที่ ไ ด้ จ ากแบบจ าลอง
คณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย มอเตอร์เหนี่ยวนา 3 เฟส ขนาด 1 แรงม้า
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงใช้เป็นต้นกาลังแทนเครื่องยนต์ ชุดควบคุมการ
จ่ายไฟสาหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
Start
Input terminal voltage and induction machine data
Calculate Phase voltage
Calculate Synchronous speed
Calculate initial value for the slip

รูปที่ 5 วงจรชุดทดลองการไหลของกาลังไฟฟ้าที่สร้างขึ้น

4. การทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง
4.1 การทดลอง
ในการทดลองใช้ มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนาสามเฟสแบบกรงกระรอก
จานวน 2 ตัว นามาใช้ในการทดสอบ ซึ่งมีขนาดพิกัดและข้อกาหนดเฉพาะ
ดั ง นี้ 1.ขนาดพิ กั ด ก าลั ง 1 แรงม้ า แรงดั น 380 โวลท์ กระแส 2.20
แอมแปร์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ มีจานวนขั้วแม่เหล็ก 6 ขั้ว มีการต่อขดลวด
แบบสตาร์ 2.ขนาดพิกัดกาลัง 1 แรงม้า แรงดัน 380 โวลท์ กระแส 1.90
แอมแปร์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ มีจานวนขั้วแม่เหล็ก 4 ขั้ว มีการต่อขดลวด
แบบสตาร์
โดยท าการทดสอบการไหลของก าลั งไฟฟ้ า ในฟั ง ก์ ชั น มอเตอร์ ที่
ความเร็วต่ากว่าความเร็วซิงโครนัส ทดสอบในฟังก์ชันลอยตัว ที่ความเร็ว
เท่ า กั บ ความเร็ ว ซิ งโครนั ส และทดสอบในฟั ง ก์ ชั น เครื่อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า
ที่ ค วามเร็ว สู งกว่ า ความเร็ ว ซิ งโครนั ส ค่ า พารามิ เตอร์ ว งจรสมมู ล ของ
มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนาที่ได้จากการทดสอบในห้ องปฏิบัติการ แสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบ

Calculate the total impedance of induction machine
Calculate the current value of induction machine
Update value for the slip
Calculate Power Losses of Machine

Iter = Iter + 1

Converged

Calculate the active power injection to grid system
and calculate Efficiency
Stop

Parameters

No.

Pole
Type

R1

R2

X1

X2

Rfe

Xm

1

6

13.23

8.22

23.86

23.86

11377

133.12

2

4

9.24

9.23

10.18

10.18

4150.60

223.15

4.2 ผลการทดลอง
จากการทดสอบการประเมินค่าประสิทธิภาพของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
เหนี่ยวนาแบบต่อเข้ากับระบบกริด โดยการทดลองจริงด้วยชุดทดลอง และ
จากการจาลองการไหลของกาลังไฟฟ้าด้วยโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่สร้าง
ขึ้นด้วยโปรแกรม MATLAB โดยนาผลการทดสอบทั้งสามพฤติก รรมมา
เปรีย บเทีย บกัน ซึ่งผลของการเปรียบเทีย บให้ ผลลัพ ธ์ใกล้เคียงกัน โดย
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบต่อเข้ากับระบบกริดมีประสิทธิภาพไม่ต่า
กว่า 80 เปอร์เซนต์ จากการจ าลอง ผลที่ ได้ จ ากการทดลองจริง ได้ ค่ า
ประสิทธิภ าพประมาณ 76% ที่สลิป -3.5% ดังแสดงในตารางที่ 2 และ
มากกว่ า 85% ที่ ส ลิ ป -4% ดั ง แสดงในตารางที่ 3 โดยมี ค่ า ความ
คลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 4.73 ส าหรั บ เครื่อ งหมายลบเป็ น การแสดง

รูปที่ 4 ขั้นตอนคานวณจาลองการไหลของกาลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพของเครื่องกาเนิด
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Efficiency Simulation VS. Testing Set of the implemented GCIG

ทิศทางของกาลังไฟฟ้าที่ไหลกลับเข้าระบบจาหน่ายไฟฟ้าหลักหรือระบบ
กริด

100
Simulation
Testing set

90

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องกาเนิด 6 ขั้วแม่เหล็ก

80
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0
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รูปที่ 8 กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพของมอเตอร์ 6 ขั้ว
Efficiency of Simulation VS. Testing Set of the implemented GCIG System
100
Simulation
Testing set

90

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของเครื่องกาเนิด 4 ขั้วแม่เหล็ก

80

Efficiency ( % )
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รูปที่ 9 กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพของมอเตอร์ 4 ขั้ว

5. สรุปผลการทดลอง

Developed torque and line current VS. rotor speed for induction machine openation
5000

15
CURRENT
TORQUE

10

0

Generator action

Torque(N-m)

Motor action
0

-5

-10

-15

0

500

1000

Speed ( rpm )

1500

-5000
2500

2000

รูปที่ 6 กาลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในช่องอากาศของมอเตอร์ 6 ขั้ว
Developed torque,and line current VS. rotor speed for induction machine operation
5000

20
Current
Torque
15

10

5

Motor action
0

0

Generator action

Torque(N-m)

Line current(Amp)

Line current(Amp)

5

จากผลการทดลองเห็ น ว่า แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ที่ น าเสนอ
สามารถประเมินค่าประสิทธิภาพของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบต่อ
เข้าระบบกริดมีค่าใกล้เคียงในทิศทางเดียวกัน สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การตัดสินใจเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนามาทาเป็นเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
เหนี่ยวนาแบบต่อเข้าระบบกริดได้
อย่ า งไรก็ ตามในการท าวิจั ย ยังมี ข้ อ จ ากัด ในการใช้ ม อเตอร์ไฟฟ้ า
กระแสตรงมาขับ ซึ่งยังไม่ถึงพิกัดสูงสุด แต่ผลที่ได้ในพิกัดที่มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงสามารถขับได้มีความถูกต้อง ใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการจาลอง
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-20
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รูปที่ 7 กาลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในช่องอากาศของมอเตอร์ 4 ขั้ว
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การระบุตาแหน่งความผิดพร่องในระบบ 22 kV ในรูปแบบพิกัดทางภูมิศาสตร์
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Fault Locating in 22 kV System in form of Geographic Coordinate
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1การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอบางปะอิน

บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอวิธีการศึกษาการระบุตาแหน่งความผิดพร่อง
ในระบบแรงดันไฟฟ้า 22 kV กรณีศึกษาวงจรที่ 3 สถานีไฟฟ้าบางปะอิน 3
ในรูปแบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ โดยการใช้โปรแกรม DIgSILENT จาลองหา
ค่ากระแสผิดพร่องตามความยาวของสายไฟบนหัวเสาไฟฟ้าจากหน้าสถานี
ไ ฟ ฟ้ า บ า ง ป ะ อิ น 3 จ น ถึ ง หั ว เ ส า ไ ฟ ฟ้ า
ร้านอาหารครัวสุนทรแล้วนาค่ากระแสผิดพร่องที่ได้จากการจาลองมาระบุ
พิ กัด บนแผนที่ ท างภู มิ ศาสตร์ และน าเอาค่ า พิ กัด ภู มิ ศาสตร์ที่ ได้ ม านั้ น
ประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรม GIS (Geographic Information System )
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยค้นหาตาแหน่งที่เกิดความผิดพร่องได้
อย่างรวดเร็ว
คาสาคัญ : ตาแหน่งความผิดพร่อง พิกัดภูมิศาสตร์ DIgSILENT

Abstract
This paper presents a method for fault locating in
22 kV system of Bang Pa-in substation as a case study in from
of geographic coordinates. DIgSILENT program is used for
determine simulation fault current follow the length of
transmission line from the substation to Sothron restaurant.
The distance of each pole is adding for calculating. Then the
fault current from simulation is employed to locate
coordinates on geographic map include the remarkable place
nearby in form of Excel table. This information can be
associated with Geographic Information System (GIS) program
of PAE for helping the officer to the fault location faster.
Keywords: Fault locating, Geographic coordinate, DIgSILENT
1.

คานา

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานที่จาหน่ายกระแสไฟฟ้า
ในระบบจ าหน่าย 115 kV, 33 kV และ 22 kV ให้ กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท
ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จ ะ เป็ น โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย
โดยปั จจุบันความต้อ งการ การใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ดังนั้น
การรักษาเสถียรภาพในการจ่ายไฟ และการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องให้
รวดเร็วจึงมีความสาคัญ มากต่อ ค่าดัชนีความน่าเชื่อ ถือได้ในระบบไฟฟ้า
หรือ ค่า SAIFI และ SAIDI ในงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการหาตาแหน่งที่
เกิดความผิดพร่องในระบบไฟฟ้า เรื่องการระบุตาแหน่งความผิดพร่องใน
ระบบ 115 kV ของสถานีไฟฟ้าลาลูกกาในรูปแบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ [3]
น าเสน อ ใน ก ารป ระ ชุ ม วิ ช าก ารท างวิ ศ วก รรมไฟ ฟ้ าครั้ ง ที่ 36
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(EECON 36) ได้ ร ะบุ ต าแหน่ ง แบบเป็ น ค่ า พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร์ UTM
(Universal Transverse Mercator) โดยเป็ นพิกัดที่มีค่า X และค่า Y ใช้
เป็ น ข้ อ มู ล ในโปรแกรม GIS (Geographic Information System) ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภ าคสาหรับ ค้นหาตาแหน่งที่เกิดความผิดพร่อ งโดยใช้
สถานที่ ห ลั ก ตามข้ อ มู ล จากโปรแกรม GIS ซึ่ งอยู่ บ ริ เวณใกล้ เคี ย งกั บ
ตาแหน่งผิดพร่อ ง ตามพิกัดของสายไฟทุก 1 กิโลเมตร จากสถานีไฟฟ้า
ลาลูก กาจนถึงบริษั ทบางกอกกล๊าสนั้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะช่วยลด
เวลาในการเริ่ม ค้น หาต าแหน่งผิดพร่อ งแต่ ยังท าให้ เสีย เวลาในช่ว งการ
ค้ น หาละเอี ย ดเนื่ อ งจากพิ กั ด ที่ ไ ด้ ยั ง มี ข อบเขตที่ ก ว้ า งอยู่ ใ นระยะ
1 กิโลเมตร อีกทั้งยังทาในระบบ 115 kV ซึ่งอัตราการเกิดความผิดพร่อง
น้อยกว่าในระบบ 22 kV
บทความนี้นาเสนอการระบุตาแหน่งความผิดพร่องในระบบ 22
kV กรณี ศึ ก ษา วงจรที่ 3 สถานี ไฟฟ้ า บางปะอิ น 3 ในรูป แบบพิ กัดทาง
ภูมิศาสตร์ให้มีความละเอียดมากขึ้น โดยการระบุตาแหน่งความผิดพร่อง
ตามต าแหน่ ง ของเสาไฟฟ้ า จากหน้ า สถานี ไ ฟฟ้ า บางปะอิ น 3 จนถึ ง
ร้านอาหารครัวสุนทร โดยใช้โปรแกรม DIgSILENT ในการจาลองสาหรับ
แสดงค่ากระแสผิดพร่อ งตามตาแหน่ งของเสาไฟฟ้า น าค่า ตาแหน่ งเสา
ไฟฟ้ าที่ได้มาทาแผนที่ ผังทางภูมิศาสตร์ โดยทาเป็ นข้ อ มูลตาราง Excel
แสดงค่ า กระแสผิ ด พร่ อ งและต าแหน่ ง ผิ ด พร่ อ งในรู ป แบบพิ กั ด ทาง
ภูมิ ศ าสตร์ สาหรับ ให้ พ นั ก งานแก้ ไขกระแสไฟฟ้ า ขั ด ข้ อ งท าการค้ น หา
ตาแหน่งที่ผิดพร่อง โดยใช้ค่ากระแสผิดพร่องที่วัดได้จากเครื่องวัดคุณภาพ
ไฟฟ้าติดตั้งที่ วงจรที่ 3 สถานีไฟฟ้าบางปะอิน 3 แจ้ งมาให้ พ นักงานแก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้องทาการค้นหาตาแหน่ง กระแสผิดพร่องและระยะทาง
พร้อมพิกัดค่า X และ Y เพื่อค้นหาสถานที่หลัก ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับ
ตาแหน่งที่เกิดความผิดพร่อง ทาให้พนักงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องที่เข้า
ใหม่หรือพนักงานที่ยังไม่ชานาญเส้นทาง ได้หาตาแหน่งกระแสผิดพร่อง
เร็ ว ขึ้ น และเข้ า ปฏิ บั ติ ง านได้ ร วดเร็ ว ขึ้ น จึ ง มี ผ ลท าให้ ค่ า ดั ช นี ค วาม
น่าเชื่อถือได้ หรือ ค่า SAIDI ลดลง

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความผิดพร่องในระบบไฟฟ้า
การวิ เคราะห์ ค วามผิ ด พร่ อ ง (Fault Analysis) ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การ
พิจ ารณาค้นหาตาแหน่งในระบบไฟฟ้ า ระดับ แรงดัน 22 kV แบ่ งเป็ น 2
ชนิ ด คื อ ความผิ ด พ ร่ อ งแบบ สมมาตร (Symmetrical Fault) ห รื อ
ความผิดพร่อง 3 เฟส (Three-Phase Fault) เกิดจากกระแสลัดวงจรทั้ง 3
เฟส เช่น มีกิ่งไม้หรือสัตว์พ ลาดที่สายแล้ว สัมผัสกันทั้งสามเส้น ทาให้เกิด
การลัดวงจรขึ้ น และความผิด พร่อ งแบบไม่ สมมาตร (Unsymmetrical
Fault) แบ่งเป็น ความผิดพร่องเฟสเดียวลงดิน (Line to Ground Fault)
เช่นสายไฟ 1 เส้นขาดลงดินหรือกิ่งไม้พาดสายไฟ 1 เส้น ความผิดพร่อง 2
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เฟส (Line to Line Fault) เกิดจากสาย 1 เส้นขาดมาสัมผัสอีกเส้น หรือมี
สัตว์มาสัมผัสสายไฟทั้ง 2 เส้น และความผิดพร่อง 2 เฟสลงดิน (Double
Line to Ground Fault) เกิดจากสายไฟขาดลงดินทั้งสองเส้น หรือมีกิ่งไม้
และสัตว์มาสัมผัสกับสายทั้ง 2 เส้น

2.2 ระบบจาหน่าย 22 kV
ระบบจาหน่าย 22 kV เป็ นระบบที่รับ พลังงานไฟฟ้าจากระบบส่ง
พลังงานไฟฟ้าเพื่อจาหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟบริเวณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม อาคาร บ้านพัก ที่อยู่อาศัย โดยการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าของ
ระบบจ าหน่า ย 22 kV ที่ กฟภ. ใช้ส่วนมากจะมีอ ยู่ด้วยกัน 2 แบบ คื อ
ระบบ 3 เฟส 3 สาย และ ระบบ 3 เฟส 4 สาย ซึ่งจะเรียกระบบจาหน่าย
นี้ว่าระบบจาหน่ายแบบแรงดันปานกลาง และทาการจาหน่ายให้ผู้ใช้ไฟใน
ระดับแรงดันต่า ที่ระดับแรงดัน 380 โวลต์ และระดับแรงดัน 220 โวลต์
ตามลาดับ

3. หลักการศึกษาหาตาแหน่งกระแสผิดพร่อง
3.1 แนวทางและวิธีการในการหาตาแหน่งกระแสผิดพร่อง

ที่เสาไฟฟ้าต้นแรกของวงจรที่ 3 สถานีไฟฟ้าบางปะอิน 3 จนถึงเสาต้น
สุ ด ท้ า ยของวงจร คื อ บริ เวณร้ า นอาหารครั ว สุ น ทร เป็ น ระยะทาง
10 กิโลเมตร โดยระหว่างวงจรมีโหลดรวม 20.1 MW และ 12.50 Mvar
ซึ่งเป็นค่าจากข้อมูลในโปรแกรมที่ได้นาเข้าจากข้อมูลของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โดยคิดที่ 20 % ของโหลดรวมทั้งหมด

รูปที่ 1 ระบบการจ่ายไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าบางปะอิน 3

3.3 สร้างข้อมูลค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์
เมื่อได้ข้อมูลระบบจาหน่ายสถานีไฟฟ้าบางปะอิน 3 ทาการสร้าง
ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ตลอดวงจรที่ 3 ทุก 100 เมตร ระยะทางของสายไฟ
ตามตาแหน่งของเสาไฟฟ้าที่อยู่ด้านหน้าสถานีไฟฟ้าไปจนถึงเสาไฟฟ้า ต้น
สุดท้ายบริเวณร้านอาหารครัวสุนทร โดยใช้โปรแกรม GIS ของ กฟภ. ดัง
รูปที่ 2 และ รูปที่ 3

แนวทางและวิธีการที่ใช้ในการศึกษาการหาค่ากระแสและตาแหน่งที่
เกิดความผิดพร่อ งของบทความนี้ได้นาเสนอ 2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 คือ การ
ติดตั้งเครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้าแล้วนาค่ากระแสผิดพร่องที่ได้มาจาลองใน
โปรแกรมเพื่อหาตาแหน่งกระแสผิดพร่อง วิธีที่ 2 คือการนากระแสที่ได้
จากการบั น ทึ ก ของรี เลย์ ก ระแสเกิ น (Over Current Relay) แล้ ว น า
ค่ากระแสผิดพร่องที่ได้มาจาลองในโปรแกรมเพื่อหาตาแหน่ง

3.1.1 การติดตั้งเครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้า
ในระบบจ าหน่ า ย 22 kV ของ กฟภ. จะไม่ มี รี เ ลย์ ร ะยะทาง
(Distance Relay) ติดตั้งในระบบ แต่จะมีรีเลย์กระแสเกิน ติดตั้งในระบบ
สามารถบอกกระแสและระยะทางที่กระแสผิดพร่องได้เช่นกัน แต่จะบอก
เหตุ ก ารณ์ เพี ย ง 5 เหตุ ก ารณ์ และจะบอกระยะทางเป็ น โซนที่ เกิ ด ขึ้ น
เท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะใช้การติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า
ยี่ห้อ Dranetz รุ่น PX5 ติดตั้งที่ชุด CT วงจรที่ 3 ทาการบันทึกค่ากระแส
ให้ ล ะเอี ย ดมากขึ้ น โดยบั น ทึ ก ค่ า กระแสและแรงดั น เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล
สาหรับ เปรีย บเที ย บกับ การจ าลองโปรแกรมให้ ก ารหาระยะตาแหน่งที่
กระแสผิดพร่องละเอียดมากยิ่งขึ้น และใช้ค่าตาแหน่งกระแสผิดพร่องที่ได้
จากพนักงานแก้ไฟทาการจาลองโปรแกรมกระแสผิดพร่องที่ตาแหน่ง นั้น
เพื่อเปรียบเทียบค่ากระแสผิดพร่อง

3.1.2 ค่ากระแสผิดพร่องจากรีเลย์กระแสเกิน
ในวิธีการนี้จะใช้ค่ากระแสผิดพร่องที่ได้จากรีเลย์กระแสเกิน นา
ค่ากระแสผิดพร่องมาทาการจาลองโปรแกรม ในตาแหน่งที่วัดได้จากรีเลย์
กระแสเกินโดยจะบอกเป็นโซน แล้วทาการจาลองโปรแกรมค่ากระแสผิด
พร่อ งในพื้ นที่โซนที่บ อกแล้วทาการเปรียบเทีย บค่ากระแสผิดพร่องและ
ตาแหน่งกระแสผิดพร่องที่ได้จากพนักงานแก้ไฟ

3.2 ระบบการจ่ายไฟ
สาหรับการศึกษาหาตาแหน่งที่เกิดความผิดพร่องจะใช้ข้อมูล
ระบบจาหน่าย 22 kV ของสถานีไฟฟ้าไฟฟ้าบางปะอิน 3 วงจรที่ 3 ทา
การจ าลองศึ ก ษาหาค่ า กระแสผิ ด พร่ อ งของวงจรที่ 3 ด้ ว ยโปรแกรม
DIgSILENT จาลองหาค่ากระแสผิดพร่องระยะทางทุก 100 เมตร ทาการ
จาลองค่ากระแสผิดพร่องแบบ 1 เฟส (Single line to Ground Fault)
และ 3 เฟส (Three Phase Fault) ของหัวเสาไฟฟ้าแต่ละต้น โดยเริ่มต้น
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รูปที่ 2 ค่าพิกัดของตาแหน่งของเสาไฟฟ้าจากโปรแกรม GIS

รูปที่ 3 ค่าระยะทางของเสาไฟฟ้าจากโปรแกรม GIS

3.4

การสร้างแบบจาลองด้วยโปรแกรม DIgSILENT

เมื่ อ ได้ ระยะทางของสายไฟตามต าแหน่งของเสาไฟฟ้ าตั้ งแต่ห น้ า
สถานี ไ ฟฟ้ า บางปะอิ น 3 จนถึ ง เสาต้ น สุ ด ท้ า ยคื อ เสาต้ น บริ เวณหน้ า
ร้านอาหารครัวสุนทร แล้วสร้างแบบจาลองการเกิดความผิดพร่องแบบสาย
เฟสเดียวลงดิน และสามเฟสลงดิน เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นความผิด
พร่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยใช้ค่าพารามิเตอร์ของแหล่งจ่ายที่สถานีไฟฟ้า
บางปะอิน 3 และสายไฟฟ้าในระบบจาหน่าย 22 kV อ้างอิงตามงานวิจัย
ของกองแผนงานระบบไฟฟ้า สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [5-6] จาลองหา
ค่ากระแสผิดพร่องโดยใช้โปรแกรม DIgSILENT โดยค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ใน
การจาลองมีดังต่อไปนี้

3.4.1 ค่าพารามิเตอร์สาหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้า [5]
แบบจ าลองต้ อ งการค่ า พารามิ เ ตอร์ คื อ แรงดั น 22 kV ความถี่
50 Hz ค่า Positive Sequence Impedance และค่า Zero Sequence
Impedance เพื่อเป็นข้อมูลให้แหล่งจ่าย ตามตารางที่ 1 ซึ่งได้มาจากการ
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คานวณค่าพารามิเตอร์ของสถานีไฟฟ้าบางปะอิน 3 ตามคู่มือค่ากระแส
ลัดวงจรในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ปี 2557
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ของสถานีไฟฟ้าบางปะอิน 3
สถานีไฟฟ้าบางปะอิน 3
BUS
kV
22

R1

X1

R2

X2

R0

X0

หน่วย

0.0169

0.363

0.017

0.365

0.006

0.295



ตารางที่ 2 ค่าอิมพีแดนซ์ที่ได้จากการคานวณของสถานีไฟฟ้าบางปะอิน 3
Z1=R1+X1
Z0=R0+X0
Z1
Z0
Degre
Degree
()
()
()
()
e
0.01695+j0.363

0.36367

87.32

0.00638+j0.29576

0.2958

รูปที่ 4 แบบจาลองของโปรแกรม DIgSILENT

88.76

3.4.2 ค่าพารามิเตอร์สาหรับระบบจาหน่าย 22 kV[6]
สาหรับ การตั้งค่าพารามิเตอร์ของสายเนื่องจากในการจาลอง
โปรแกรมการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้โปรแกรม DIgSILENT ซึ่งในตัวโปรแกรมเอง
สามารถนาเข้า (Import) ขนาดสาย และอุปกรณ์ ในระบบ ได้จากข้อมูล
สายของ PEA Library และอุ ป กรณ์ ในระบบได้จ ากโปรแกรม GIS ของ
ก ฟ ภ . ซึ่ ง ใ น ก า ร จ า ล อ ง โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บ บ จ า ห น่ า ย
22 kV ของวงจรที่ 3 จะมีชนิดของสายป้อนอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ สาย Cable
ที่มีระยะสาย 200 เมตร แรกเริ่มต้นจากสถานีไฟฟ้าบางปะอิน 3 และอีก
9.8 กิ โ ลเมตรที่ เหลื อ เป็ น สายป้ อ นชนิ ด Overhead Line ซึ่ ง รวมเป็ น
ระยะทางทั้งหมด 10 กิโลเมตร โดยค่า พารามิเตอร์ข องสายแสดงดังใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าอิมพีแดนซ์ที่ได้จากการคานวณของสถานีไฟฟ้าบางปะอิน 3
สายป้อนระบบจาหน่าย 22 kV ของวงจรที่ 3
ชนิดของสาย
R1
X1
R0
X0
Z1
/km
/km
/km
/km
/km
Degree
Cable
0.0002 0.004 0.0004 0.0066 0.00401 87.137
Overhead
Line

0.006

0.009

0.012

0.058

0.0114

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =

=

54.796

3.4.3 ค่าพารามิเตอร์สาหรับสร้างความผิดพร่อง
ก าหนดข้ อ มู ล ส าหรั บ จ าลองความผิ ด พร่ อ ง โดยจ าลองให้ เกิ ด
ความผิดพร่องชนิดสายเฟส A ลงดิน และ 3 เฟสลงดิน มีระยะเวลาที่เกิด
ความผิดพร่อง 5 วินาที ตามข้อมูลจากการ Reclosing ของรีเลย์กระแส
เกิน โดยกาหนดให้เริ่มเกิดความผิดพร่อง 2 วินาที

4. การทดสอบและผลการทดสอบ
4.1. จาลองหาค่ากระแสผิดพร่องโดยโปรแกรม DIgSILENT
จากค่าพารามิเตอร์ที่กล่าวในหั วข้อที่ 3.2 นามาสร้างแบบจ าลอง
ด้ ว ยโปรแกรม DIgSILENT ตามระบบการจ่ า ยไฟของสถานี ไ ฟฟ้ า
บางปะอิน 3 ตามรูปที่ 4 จากนั้นทาการจาลองโปรแกรมเพื่อหาค่ากระแส
ผิดพร่อง โดยจาลองกระแสผิดพร่องแบบ 3 เฟสลงดิน จาลองเป็นค่า RMS
ตามตาแหน่งกระแสผิดพร่องและชนิดกระแสผิดพร่องที่ได้จากการบันทึก
ข้ อ มู ล ของพนั ก งานแก้ ไฟฟ้ า ขั ด ข้ อ ง ท าการจ าลองกระแสผิ ด พร่อ งใน
โปรแกรมจะได้ค่ากระแสผิดพร่องและสัญญาณแสดงดังรูปที่ 5

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปที่ 5 ค่ากระแสผิดพร่องในรูปแบบ RMS จากโปรแกรม DIgSILENT

จากผลการทดสอบการจ าลองในโปรแกรม DIgSILENT ได้
ค่ากระแสผิดพร่องเฟส A เท่ากับ 2.374 kA นามาเปรียบเทียบค่ากระแส
ผิดพร่องที่บันทึกจากรีเลย์กระแสเกิน มีค่ากระแสผิดพร่องเฟส A อ่านได้
เท่ากับ 2.353 kA โดยนามาคานวณหาความคลาดเคลื่อนได้จาก สมการ
𝐼 จากการจาลองโปรแกรม−𝐼 จากรีเลย์กระแสเกิน
𝐼 จากการจาลองโปรแกรม

× 100

(1)

2.374 𝑘𝐴 − 2.353 𝑘𝐴
× 100
2.374 𝑘𝐴

% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0.88%

จากการค านวณได้ ผ ลเป็ น ที่ น่ า พอใจ จากนั้ น ท าการจ าลองหา
ค่ากระแสผิดพร่องตามความยาวของสายไฟทุก 100 เมตร โดยเริ่มต้นที่
สถานีไฟฟ้าบางปะอิน 3 จนถึงเสาต้นสุดท้ายที่ร้านอาหารครัวสุนทร เป็น
ระยะทางรวม 10 กิโลเมตร

4.2. สร้างตารางข้อมูลพิกัดกระแสผิดพร่องและสถานที่หลัก
เมื่อได้ค่าพิกัด ค่ากระแสผิดพร่อง และสถานที่หลักบนตาแหน่งของ
เสาไฟฟ้าแล้ว นามาทาเป็ นข้อมูลสถานที่หลักและค่ากระแสผิดพร่องใน
รู ป แบบข้ อ มู ล ตาราง Excel ตามตารางที่ 4 เพื่ อ ให้ พ นั ก งานแก้ ไ ข
กระแสไฟฟ้าขัดข้องใช้เป็นข้อมูลในการค้นหาตาแหน่งที่เกิดความผิดพร่อง
ตารางที่ 4 ข้อมูล พิกัดกระแสผิดพร่องในรูปแบบตาราง Excel
กระแส Ifault
ระยะห่างจาก
พิกัด X
พิกัด Y
สถานที่หลัก
เฟส A
สถานี (km)
(kA)
6.495004 663537.984 1566656.586
0.78
ร้านครัวป่าลั่น
4.784707 662985.193 1567673.071
2.08
บ.ชัยยงการเกษตร
3.591609 662746.008 1569108.679
3.56
คลังปุ๋ยอยุธยา
2.997568 664720.995 1569818.511
6.50
วัดโบสถ์สมพรชัย
2.394295 665846.383 1569387.768
7.86
บ.บางปะอินชัย
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จากตารางที่ 4 เมื่ อ พนั ก งานแก้ ไฟทราบค่ า กระแสผิ ด พร่ อ งที่ ได้ จ าก
เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า หรือที่รีเลย์กระแสเกิน จากนั้นพนักงานแก้ไฟจะดู
ตามตารางที่ 4 ในการหาค่าพิกัด X และ พิกัด Y เพื่อทาการระบุพิกัดลงใน
โปรแกรม GIS ของ กฟภ.ตามรูปที่ 6 จะสามารถทราบตาแหน่งที่กระแส
ผิดพร่อง และจากโปรแกรม GIS สามารถดูพิกัดแผนที่ Google map ได้
ในกรณี ที่ อ ยู่ ห น้ า งานยั ง สามารถใส่ พิ กั ด ลงใน Google map เพื่ อ หา
ตาแหน่งกระแสผิดพร่องได้เช่นกัน

[3] โบนัส ทรงวิ จิ ตร์ และฉั ต รชัย ศุภ พิ ทั ก ษ์ สกุ ล “การระบุ ตาแหน่ ง
ความผิดพร่องในระบบ 115 kV ของสถานีไฟฟ้าลาลูกกาในรูปแบบ
พิกัดทางภูมิศาสตร์” EECON 36, pp 129- 132, Dec 2556
[4] ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์.การป้องกันระบบไฟฟ้า(Power System
Protection) กรุงเทพ :เอ็มแอนอี 2545
[5] ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า กองแผนงานระบบไฟฟ้า. คู่มือค่ากระแส
ลัดวงจรในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ปี 2557. กรุงเทพ : การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค, มิถุนายน 2555
[6] ฝ่ า ย วางแผนระบ บ ไฟ ฟ้ า ก องแผน งาน ระบ บ ไฟ ฟ้ า . คู่ มื อ
ค่ า พารามิ เตอร์ ส ายระบบจ าหน่ า ยแรงสู ง 22/33 เควี , ระบบ
จ าหน่ า ยแรงต่ า 380/220 โวลท์ และ ระบบสายส่ ง 115 เควี .
กรุงเทพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, พฤศจิกายน 2548

รูปที่ 6 แสดงการใส่ค่าพิกัดในโปรแกรม GIS ของ กฟภ.

รูปที่ 7 แผนที่แสดงพิกัดจุดเกิดกระแสไฟฟ้าผิดพร่องจาก Google

5. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาการระบุตาแหน่งความผิดพร่องในระบบ 22 kV
พบว่าในการจาลองโปรแกรม DIgSILENT เพื่อหาค่ากระแสผิดพร่องด้วย
ระบบจริงของวงจรที่ 3 สถานีไฟฟ้าบางปะอิน 3 ได้ค่ากระแสใกล้เคียงกับ
ค่ากระแสผิดพร่องที่เกิดขึ้นจริงที่อ่านได้จากรีเลย์กระแสเกิน โดยมีค่าความ
คลาดเคลื่อน 0.88% จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แบบจาลองและวิธีที่
นาเสนอ สามารถนามาคานวณหาค่ากระแสผิดพร่องในระยะต่างๆได้ และ
สามารถทาการบั นทึก ค่าพิกัดค่า X และ Y และจัดทาเป็ นตารางข้ อ มูล
เปรียบเทียบค่ากระแสผิดพร่องให้ทราบพิกัดแล้วทาการใส่ค่าพิกัด X และ
พิกัด Y ลงในโปรแกรม GIS ของ กฟภ. จากนั้นจะทราบตาแหน่ง สถานที่
หลัก และระยะห่างจากสถานีละเอียดขึ้น ทาให้พนักงานแก้ไฟที่ไม่ชานาญ
ทางเดินทางยังตาแหน่งที่เกิดกระแสผิดพร่องได้อย่างรวดเร็ว

เอกสารอ้างอิง
[1] Shenxing Shi; Xinzhou Dong; Shuangxi Zhou, "Analysis of
Single-Phase-to-Ground Fault Generated Initial Traveling
Waves,
"Transmission and Distribution Conference and Exhibition:
Asia and Pacific, 2005 IEEE/PES, vol., no., pp.1-4, 2005
[2] Yuan Liao, "Generalized Fault-Location Methods for
Overhead Electric Distribution Systems," Power Delivery,
IEEE Transactions on, vol.26, no.1, pp. 53-64, Jan. 2011
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CP016
การเปรียบเทียบสาหรับการสร้างแบบจาลองของฟาร์มกังหันลมขนาดเล็กซึ่งประกอบด้วยเครื่องกาเนิดไฟฟ้า6

เหนี่ยวนา 1 ทิศทาง และเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนา 2 ทิศทางโดยโปรแกรม PSCAD
เชาวน์ ชนะดี 1, เจษฎา สายใจ2, ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์3, บุญยัง ปลั่งกลาง4
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1,2

Email : chao.chanadee@gmail.com, jedsada@eng.buu.ac.th
3,4ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Email : nattapan@mail.rmutt.ac.th, pboonyang@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ

1. บทนา

บทความนี้นาเสนอการเปรียบเทียบสาหรับฟาร์มกังหันลมขนาดเล็ก
ซึ่งประกอบด้วยเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนา 1 ทิศทาง และเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้ า เหนี่ ย วน า 2 ทิ ศ ทาง โดยโปรแกรม PSCAD เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า
เหนี่ยวนา 1 ทิศทาง จะทางานโดยดึงกาลังไฟฟ้าเสมือนจากระบบไฟฟ้า
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เมื่อ มีความผิดพลาดเกิดขึ้ นในระบบไฟฟ้า ความไม่
เสถียรของระบบ และถูกตัดออกจากระบบไฟฟ้า ในบทความนี้โครงสร้าง
ฟาร์มกังหั นลมใช้เครื่อ งก าเนิดไฟฟ้ าเหนี่ย วนาแบบ 2 ทิศทาง โดยการ
ควบคุ ม แบคทู แ บค คอนเวิร์ท (back to back converter) ไม่ ต้อ งใช้
กาลังฟ้า และกระแสไฟฟ้าควบคุมลูป การออกแบบนี้ลดความซับซ้อนของ
ระบบ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานชั่วคราวของทั้งระบบไฟฟ้า
ก าลั ง ผลการจ าลองแสดงให้ เ ห็ น ชั ด เจนว่ า โครงสร้ า งที่ น าเสนอมี
ประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนของการออกแบบระบบเพื่อลดความผัน
ผวนของแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากังหันลมทั้งสองเช่นเดียวกับ
การปรับปรุงเสถียรภาพชั่วคราวของฟาร์มกังหันลม
คาสาคัญ: เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนา 1 ทิศทาง ,ครื่องกาเนิดไฟฟ้า
เหนี่ยวนา 2 ทิศทาง, โปรแกรม PSCAD

พลังงานทดแทนเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่สาคัญมีความเกี่ยวโยง
กับเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งลมเป็นพลังงานที่นามาใช้ประโยชน์ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไปซึ่งเป็นที่
นิยมใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ ด้วยเหตุนี้ได้เกิดแนวความคิดที่ จะน า
กังหันลมมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยให้สอดคล้องและใช้งานได้กับความเร็วลมที่
จากัดอย่างประเทศไทย โดยการศึกษาคุณสมบัติและวิธีการควบคุมเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้ า ให้ ส ามารถท างานได้ ถึ ง แม้ ว่ า ความเร็ ว ลมต่ า โดยที่ เ ครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า
เหนี่ยวนาแบบป้อนได้สองทิศทาง (Double-Fed Induction Generator : DFIG)
เป็ นเครื่อ งกาเนิ ดไฟฟ้า ที่มี คุ ณ สมบั ติที่ แ ตกต่า งออกไปจากเครื่อ งกาเนิ ดไฟฟ้า
เหนี่ยวนา(Induction Generator : IG) แบบความเร็วคงที่ [1] สาหรับการศึกษา
ในงานวิ จั ย นี้ ได้ ใช้ โ ปรแกรม PSCAD/EMTDC [2] จ าลองระบบที่ จ ะศึ ก ษา
หลังจากได้ศึกษาในส่วนของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบป้อนได้สองทิศทาง
เบื้องต้นเครื่องกาเนิดไฟฟ้าชนิดนีส้ ามารถรับและจ่ายกาลังไฟฟ้าได้สองทางคือทาง
โรเตอร์(Rotor)และทางสเตเตอร์(Stator) จากคุณสมบัติดังกล่าวจึงทาให้เกิดความ
สนใจที่จะนามาใช้ในการพัฒนาโดยการควบคุมการจ่ายกาลังไฟฟ้าให้กับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า

Abstract
This paper presents the comparison for a small scale
wind farm which is composed of singly fed induction and
doubly fed induction wind turbine generator systems. The
singly fed induction generator are actually largely depended
on reactive power, particularly when a fault occurs in the
power system, otherwise such induction wind turbine
generator become unstable and have to be disconnected
from the power system. In this paper, a wind farm topology is
considered, where connected wind turbine generator is
represented by a doubly fed induction generator, which
controlled by a back to back converter. No extra power or
current control loops are required, this simplify the system
design and improve transient performance of the whole
system. Simulation results clearly show that the proposed
topology is a cost effective solution and simplify a system
design to minimize voltage fluctuation of both wind turbine
generators as well as to improve the transient stability of the
wind farm.
Keywords: singly fed induction generator, doubly fed
induction generator, PSCAD

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. ทฤษฎีพื้นฐานของการควบคุมเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนา [3]
การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนากระแสสลับนั้นค่อนข้างที่จะ
ซับซ้อน ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเกิดแนวคิดที่จะเปรียบ
ให้เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนากระแสสลับเป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง วิธี
ดั ง กล่ า วสามารถท าได้ โดยการโอนย้ า ยตั ว แปรต่ า งๆของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า
เหนี่ยวนากระแสสลับมาอยู่บนแกนอ้างอิง

2.1 การแปลงแกนจากระบบสามเฟสเป็นระบบสองแกน (
(

)

การแปลงแกนจากระบบ 3 เฟส (a,b,c) ไปยั ง ระบบสองแกน
) จะเป็นไปตามสมการที่ 2.1 กาหนดให้แกน และ ตั้งฉากกัน

(2.1)
เมื่อพิจารณาให้อยู่ในรูปของแรงดันดังรูปที่ 2.1 จะสามารถเขียนได้ดังสมการที่
2.2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รูปที2่ .1การแปลงระบบสามเฟสที่หยุดนิ่งไปยังระบบสองแกนอ้างอิง
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(

)

(2.2)

ส่ว นประกอบ จะสร้ างเส้ น แรงแม่ เหล็ ก ในช่ อ งว่ างอากาศซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
เวกเตอร์เส้นแรงแม่เหล็กหมุนเชื่อมกับสเตเตอร์ ในขณะที่ส่วนประกอบ จะ

กาหนดให้ เป็นศูนย์เพือ่ ทาให้แกน ขนานกับแกน as และไม่สนใจ
ส่วนประกอบของแกนศูนย์จะได้ความสัมพันธ์ดังนี้
(2.3)

สร้างเส้นแรงแม่เหล็กที่มุมขวาของเวกเตอร์นี้ แรงบิดในเครื่องจักรกลเป็นการ
สร้างสองเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกัน และด้วยเหตุนี้เพียงส่วนประกอบ จะก่อให้เกิด

(2.4)

แรงบิดเครื่องจักรกลและพลังงาน ส่วนประกอบ ควบคุมกาลังไฟฟ้าเสมือนที่
เข้าเครื่องจักรกล ถ้า และ สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยาจะทาให้สามารถ

(2.5)
ในทางตรงกันข้าม
(2.6)
(2.7)
เพื่อความเข้าใจที่ง่ายต่อการศึกษาจะกาหนดให้แกนอ้างอิง
(แกนอ้างอิงที่อยู่กับที่ตามทฤษฎีของClarke transform)

2.2 การแปลงระบบไฟฟ้าสองแกนนิ่ง
หมุน
(

ไรซี ส ที่ ตั้ ง ไว้ เพื่ อ น าไปจ่ า ยสั ญ ญาณพั ล ส์ ให้ กั บ IGBT ท างานตาม
เงื่อนไขที่กาหนดและจะได้ค่ากระแสไฟฟ้าที่ออกจากวงจรอินเวอร์เตอร์ตรงตาม
ความต้องการ
กระแสโรเตอร์ ข องเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า (
และ )
สามารถแก้ไขได้โดยตรงและการสร้างพื้นที่สี่เหลี่ยมส่วนประกอบ และ โดย

แทนด้วย

ไปยังสองแกนอ้างอิง

รูป 2.2 แสดงถึงการแปลงระบบไฟฟ้าสองเฟสบนแกนอ้างอิงนิ่ง
) มาเป็นระบบไฟฟ้าสองแกนอ้างอิงหมุน (
)

รูปที่ 2.2 การแปลงจากสองแกนนิ่ง
ไปยังสองแกนอ้างอิง
หมุน
ซึ่งสามารถแปลงได้ดังสมการ
(2.8)

ควบคุมกาลังไฟฟ้าจริงและกาลังไฟฟ้าเสมือนได้
ขั้น ตอนส าหรั บการสร้ างค่ า ที่ ถู ก ต้ อ งของ

และ

ที่ ไหลเข้ า โร

เต อ ร์ จ ะ ส าม า ร ถ ท า ได้ โด ย ก าร ส ร้ า งก ร ะ แ ส อ้ า งอิ งที่ เฟ ส ต ร งกั น
(
และ
) จากนั้ น ใช้พื้ น ฐานการแปลงแรงดัน ที่
เหมาะสม (Voltage Source Converter : VSC) จะบังคับให้กระแสเหล่านี้ไหล
เข้าสู่โรเตอร์ โดยมีการดาเนินการที่ไม่ซับซ้อนและสามารถทาได้หลายวิธีโดยใน
โครงงานนี้จะกล่าวถึงการมอดูเลชั่นความกว้างพัลล์ที่ใช้กระแสอ้างอิง ขั้นตอนที่
สาคัญคือการได้รับตาแหน่งของเวกเตอร์เส้นแรงแม่เหล็กหมุนที่รวดเร็วเพื่อให้ได้
กรอบหมุนอ้างอิง สามารถทาได้โดยตระหนักถึงกฏของเลนซ์เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า
(Lenz’s law of electromagnetism) แรงดันไฟฟ้าสเตเตอร์ (หลังจากลดลงที่
ความต้านทานโรเตอร์) จะถูกแปลงเป็นแบบคลาร์ก ( และ ) ส่วนประกอบ
และ ซึ่งตั้งฉากกันในสภาวะคงที่สมดุล
การมอดูเลชั่นความกว้างพัลส์กระแสอ้างอิงทาให้การกาเนิดรูปคลื่น
กระแสในโหลดชนิดความต้านทานและเหนี่ยวนา (R-L Load) ในรูป 2.3 แสดงถึง
แถบสูงสุด และต่าสุด ที่ยอมรับได้ อยู่รอบๆ รูปคลื่นกระแสอ้างอิงที่ ต้องการ ถ้ า
ค่ากระแสจริงที่เกิดขึ้น ต่ากว่าเกณฑ์ ค่าต่ าสุด ให้ส วิตซ์ T1/D1 ท างานซึ่งจะได้
แรงดันเป็นบวก (E/2) ที่โหลด แหล่งจ่ายกระแสจึงเพิ่มขึ้นตอบสนองต่อค่าแรงดัน
ที่ลดลงดังกล่าว เมื่อค่ากระแสเพิ่มขึ้น สูงกว่าเกณฑ์ค่าสูงสุด สวิตซ์ T1/D1 ปิ ด
วงจรและให้ T2/D2 ท างานซึ่ ง จะได้ แ รงดั น เป็ น ลบ (-E/2) ที่ โหลด และท าให้
ค่ากระแสลดลง ดังนั้นความแตกต่างระหว่างค่ากระแสที่ต้องการกับค่ากระแสจริง
จะเกิดขึ้นภายในเกณฑ์ค่าที่กาหนด โดยการทาให้ thresholds เล็กลง ค่ากระแส
ที่ต้องการสามารถประมาณระดับใดๆ ได้ แต่มีขีดจากัดซึ่งสามารถทาได้ เพราะ มี
ขนาด thresholds เล็กเนื่องจากการสวิตซ์น้อยลง
การใช้เทคนิคนี้จะให้รูปคลื่นกระแสที่สามารถสังเคราะห์ได้เป็นวิธีที่
กาจัดฮาร์มอนิกส์ทั้งหมดจากการสร้างขึน้ โดยใช้วิธีการทีแ่ สดงดังรูป 2.4 ซึ่งวิธีการ
นี้ได้มาจากข้อเสียที่ เกิดความถี่สวิต ซ์ที่ไม่ สามารถคาดเดาได้และสามารถทาให้
วงจรไฟฟ้ามีพิกัดใหญ่ขึ้น (ตัวกรองด้านกระแสสลับมีขนาดใหญ่ขึ้น)

และเมื่อพิจารณาในส่วนของกระแสจะเหมือนกับสมการแรงดันทุกประการ
2.3 การควบคุมกระแสอ้างอิง (Current reference control)
วิธีการควบคุมที่เรียกว่าการมอดูเลชั่น ความกว้างพัลส์แบบกระแส
อ้างอิง ซึ่งได้รับการพัฒนาและใช้กันอย่างแพร่หลายในลักษณะงานต่างๆ โดยการ
ใช้ร่วมกั บเครื่องกาเนิ ดไฟฟ้าก็ใช้ งานได้ อย่างดีแม้ มีความเร็วของเครื่องกาเนิ ด
ไฟฟ้าที่ค่อนข้างแตกต่างจากความเร็วซิงโครนัสก็ตาม เครื่องกาเนิดไฟฟ้าดังกล่าว
จึงสามารถทางานได้โดยไม่จาเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยที่มากเกินไปสัญญาณกระแส
อ้างอิงจะใช้เพียงสัญญาณกระแสอ้างอิงแกนตั้งฉาก (
) โดยนาสัญญาณ
กระแสอ้ า งอิ งแปลงค่า ให้ อ ยู่ ในรู ปสั ญ ญาณกระแสอ้ างอิ งสามเฟสแล้ ว -น ามา
เปรี ย บเที ย บกั บ สั ญ ญาณกระแสจริ ง ในแต่ ล ะเฟสของขดลวดสเตเตอร์
(
และ ) จะได้ค่าความผิดพลาด (Error) นามาเทียบกับค่าฮิสเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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3.3) ระบบโครงข่ายมีพกิ ัด 690โวลต์ 50 เฮิรตซ์

4 การจาลองระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

รูปที่ 2.4 การควบคุม CR-PWM

3. การออกแบบระบบ
3.1) ขนาดพิกัดของเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าเหนีย่ วนาแบบป้อนได้สองทิศทาง1500กิโล
โวลต์แอมป์690โวลต์3 เฟส
3.2) ขนาดพิกัดของเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าเหนีย่ วนา 1500กิโลโวลต์แอมป์690โวลต์3
เฟส

องค์ประกอบของระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วยเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า 2 ชนิดคือ เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบป้อนได้สองทิศทางมีพิกัดกาลัง
เท่ากับ1500 กิโลโวลต์แอมป์ 690 โวลต์ และเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนามีพิกัด
ก าลั ง เท่ า กั บ 1500 กิ โ ลโวลต์ แ อมป์ 690 โวลต์ ดั ง นั้ น ระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า มี
กาลังไฟฟ้ารวมทั้งระบบเท่ากับ3เมกกะโวลต์แอมป์ โดยเครื่องกาเนิดไฟฟ้าทั้งสอง
ชนิ ด จะต่ อ อยู่ กั บหม้ อ แปลงแรงดัน ไฟฟ้ าขึ้ น (Step-up transformer) ซึ่งหม้ อ
แปลงไฟฟ้ า หลั ก จะมี ข นาดก าลั ง เท่ า กั บ 3 เมกกะโวลต์ แ อมป์ จ ากนั้ น จ่ า ย
กาลังไฟฟ้าไปยังโครงข่ายไฟฟ้าที่มีขนาดแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 690 โวลต์ 50 เฮิร์ต
3 เฟส แสดงดังรูป 4.1
หมายเหตุระบบโครงข่ายไฟฟ้านี้เป็นการออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการทดลองและ
วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าแบบป้อนได้สองทิศทาง

รูปที่ 4.1 แสดงการออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้า

4.1 ส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม
ส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมประกอบไปด้วยเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า 2 ชนิดคือ เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบป้อนได้สองทิศทางและเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนา โดยผลิตไฟฟ้าที่ความเร็วลม10 เมตรต่อวินาทีแสดงดังรูป
ที่ 4.2

รูปที่ 4.2 ส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม
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: Graphs
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Active Pow er of IG

1.00

4.2 การออกแบบวงจรแบ็ค-ทู-แบ็ค คอนเวอร์เตอร์
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จากคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบป้อนได้
สองทิศทางที่มีการเข้าถึงได้ทางขั้วโรเตอร์ทาให้การควบคุมเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ชนิดนี้ไม่ได้ถูกจากัดอยู่เพียงการควบคุมผ่านขั้วสเตเตอร์เท่านัน้ แต่ยังสามารถทา
การควบคุมผ่านขั้วโรเตอร์ได้เช่นกัน โดยที่การประยุกต์ใช้งานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
เหนี่ยวนาแบบป้อนได้สองทิศทางกับพลังงานลมจะใช้เทคโนโลยีทางด้านวงจร
อิเล็กทรอนิกส์กาลังที่เรียกว่า แบ็ค-ทู-แบ็ค คอนเวอร์เตอร์ซึ่งมีคุณสมบัติในการ
ปรับค่าแรงดัน มุมเฟส และความถี่แสดงดังรูป 4.2
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รูปที่ 5.1 กาลังไฟฟ้าจริงของ DFIG และ IG ขณะเกิด 2L-G Fault
Main : Graphs
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รูปที่ 5.2 กาลังไฟฟ้าเสมือนของ DFIG และ IG ขณะเกิด 2L-G Fault

รูปที่ 4.3 แสดงลักษณะวงจรแบ็ค-ทู-แบ็ค คอนเวอร์เตอร์

Main : Graphs
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จากรู ป ที่ 4.3 เป็ น วงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง 2 วงจรคื อ วงจร
เปลี่ยนแรงดันกระแสตรงเป็นกระแสสลับและวงจรเปลี่ยนแรงดันกระแสสลับเป็น
กระแสตรงนามาเชื่อมต่อกันผ่าน Dc-link ชุดแรกเชื่อมต่ออยู่กับขั้วของโรเตอร์
เรี ยกว่ าคอนเวอร์ เตอร์ ท างด้ า นโรเตอร์ (Rotor Side Converter : RSC)ซึ่ งใช้
วงจรเปลี่ยนแรงดันกระแสตรงเป็นกระแสสลับส่วนชุดที่สองเชื่อมต่ออยู่กับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเรียกว่าคอนเวอร์เตอร์ทางด้านระบบไฟฟ้
(Grid Side Converter: GSC) ซึ่ ง ใช้ ว งจรเปลี่ ย นแรงดั น กระแสสลั บ เป็ น
กระแสตรงจากวงจรแบ็ค-ทู-แบ็ค คอนเวอร์เตอร์สามารถแยกวงจรออกเป็น 3
ส่วนคือ
4.2.1ส่วนของวงจรคอนเวอร์เตอร์ทางโรเตอร์
4.2.2 ส่วนของวงจรคอนเวอร์เตอร์ทางโครงข่าย (Grid Side Converter (GSC))
4.2.3ส่วนของอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินทีแ่ รงดันไฟตรง (OVPS)
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รูปที่ 5.3 แรงดันที่สเตเตอร์ของ DFIG และ IG ขณะทีเ่ กิด 2L-G Fault
Stator Current : Graphs
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5. ผลการทดลอง
กรณีศกึ ษาสภาวะเกิดความผิดพร่องใกล้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าโดยไม่มีการ
ป้องกัน

-5.0

เนื่องจากการวิเคราะห์ผลจะเน้นผลที่เกิดขึ้นกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
เหนี่ยวนาแบบป้อนได้สองทิศทางจึงเกิดกรณีศึกษานี้ขึ้นเพื่อบันทึกและวิเคราะห์
ผลที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาการเกิดความผิดพร่องแล้วไม่มีการป้องกัน (ไม่มีการตัด
วงจรจากเซอร์กิตเบรกเกอร์)
เพื่อชี้ให้เห็นผลการทดลองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงกาหนดการทดลอง โดย
ให้ เกิ ด ความผิ ด พร่ อ งขึ้ น บริ เวณใกล้ กั บ เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ที่ เวลา 1 วิ น าที
จากนั้นให้ความผิดพร่องดาเนินไปเป็นเวลา 0.2 วินาที หลังจากนั้นระบบจะกลับ
เข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้ง ความผิดพร่องที่เกิดขึ้นเป็นแบบความผิดพร่องสายส่ง
สองสายลงดิ น แบบไม่ ส มมาตร (Unsymmetrical 2L-G Fault) และความผิ ด
พร่องสายส่งสามสายสมมาตร (Symmetrical 3L Fault)
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รูปที่ 5.4 กระแสทีโ่ รเตอร์ของ DFIG ขณะเกิด 2L-G Fault
Main : Graphs
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5.1 ความผิดพร่องสายส่งสองสายลงดินแบบไม่สมมาตร
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รูปที่ 5.5 กระแสทีโ่ รเตอร์ของ DFIG ขณะเกิด 2L-G Fault
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รูปที่ 5.11 กระแสทีโ่ รเตอร์ของ DFIG ขณะเกิด 3L Fault

รูปที่ 5.6 แรงดันกระแสตรงที่ Dc-link ขณะเกิด 2L-G Fault
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DGIF_Controls : Graphs

5.2 ความผิดพร่องสายส่งสามสายสมมาตร (Symmetrical
3L Fault)
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รูปที่ 5.7 กาลังไฟฟ้าจริงของ DFIG และ IG ขณะเกิด 3L Fault
Main : Graphs
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ส่วนของกรณีศกึ ษาในหัวข้อที่ 5 แสดงให้เห็นว่าเมือ่ เกิดความผิด
พร่องแล้วไม่มกี ารป้องกันนัน้ ค่ากาลังไฟฟ้าจริงและกาลังไฟฟ้าเสมือนของเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้าทั้งสองชนิด จะมีค่าตกลงมาจากค่าเฉลี่ยอย่างมากเนือ่ งจากความผิด
พร่องที่เกิดได้ดาเนินไปโดยไม่มกี ารตัดออกจากระบบ เมือ่ ความผิดพร่องในระบบ
หายไปค่าพารามิเตอร์ต่างๆก็เริ่มกลับเข้าสูส่ ภาวะคงตัวเช่นเดิม
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รูปที่ 5.8 กาลังไฟฟ้าเสมือนของMainDFIG
และ IG ขณะเกิด 3L Fault
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6.สรุปผลการทดลอง
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รูปที่ 5.9 แรงดันที่สเตเตอร์ของ DFIG และ IG ขณะทีเ่ กิด 3L Fault
Stator Current : Graphs
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รูปที่ 5.12 แรงดันกระแสตรงที่ Dc-link ขณะเกิด 3L Fault
ทั้งนี้เนือ่ งจากการจ่ายแรงดันกระแสตรงให้กับ Dc-link เพื่อใช้ในการ
ควบคุมเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบป้อนได้สองทิศทางเป็นแบบวงจรเรียง
กระแสจึงทาให้เมือ่ เกิดความผิดพร่องขึน้ แรงดันกระแสตรงที่ได้จากวงจรเรียง
กระแสจะแปรผันไปตามแรงดันที่เกินจากการเกิดความผิดพร่องจะสังเกตได้จาก
กราฟของแรงดันกระแสตรงที่ Dc-link จะมีการแกว่งในขณะเกิดความผิดพร่อง
ขึ้นในระบบและในสภาวะที่เกิดการผิดพร่องขึ้นนัน้ การกาหนดค่ากระแสอ้างอิงก็
เกิดการแกว่งขึน้ จึงส่งผลต่อการควบคุมเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบป้อนได้
สองทิศทางด้วย

การศึกษาเกี่ยวกับการชดเชยกาลังไฟฟ้าเสมือนให้กับเครือ่ ง
กาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบป้อนได้สองทิศทางในสภาวะที่เกิดความผิดพร่อง
ขึ้นในระบบผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลังที่เรียกว่า แบ็ค-ทู-แบ็ค คอนเวอร์
เตอร์โดยใช้เทคนิคการมอดูเลชั่นความกว้างพัลส์ที่ใช้กระแสอ้างอิงเพือ่ ควบคุม
กระแสทีโ่ รเตอร์จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าในขณะที่เกิดความผิดพร่อง
ขึ้นในระบบ ค่ากาลังไฟฟ้าเสมือนของเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบป้อนได้
สองทิศทางจะได้รับการชดเชยผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลังให้กับเครือ่ ง
กาเนิดไฟฟ้า และยังคงความสามารถในการกลับเข้าสู่สภาวะคงตัวได้เร็วกว่า
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนา
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รูปที่ 5.10 กระแสทีโ่ รเตอร์ของ DFIG ขณะเกิด 3L Fault
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอเกี่ย วกับ สถานีป ระจุ แบตเตอรี่สาหรับจั ก รยาน
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานในอนาคต
ต้อ งการใช้พ ลังงานที่ สะอาด ดั งนั้ น อุ ต สาหกรรมรถจั ก รยานไฟฟ้ า ที่จึ ง
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารประจุ แ บตเตอรี่ ส าหรั บ จั ก รยานไฟฟ้ า ที่ ใช้ มี ข นาด
แรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 24 V เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนจักรยานไฟฟ้า
โดยทั่วไปแล้วไม่สามารถหาที่ป ระจุแบตเตอรี่ได้โดยทั่วไป จึงเป็นปัญ หา
หลักในการใช้รถจักรยานไฟฟ้าในปัจจุบัน จากปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดที่
จะสร้างเครื่องชาร์จแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งนา
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการนาแรงดันที่ได้จาก
โซล่ า เซลล์ ม าเพิ่ ม แรงดั น ให้ ม ากขึ้ น โดยวงจรทบระดั บ แรงดั น เพื่ อ ที่ จ ะ
สามารถประจุแ บตเตอรี่จั ก รยานไฟฟ้ า 24 V 12A/h ได้ ในวงจรประจุ
แบตเตอรี่สามารถประจุกระแสสูงสุดได้ไม่เกิน 3 A ผลการทดลองพบว่า
วงจรทบระดับสามารถยกระดับ แรงดันไฟฟ้าเพื่อทาการประจุแบตเตอรี่
ขนาด 24 โวลต์ได้
คาสาคัญ: สถานีประจุไฟฟ้า แบตเตอรี่ จักรยานไฟฟ้า

ผู้ ใช้ ร ถจั ก รยานไฟฟ้ า ในการเดิ น ทาง จึ ง มี แ นวทางสร้ า งเครื่ อ งชาร์ จ
แบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งนาพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. โซล่าเซลล์
ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic System) เพื่อ
ใช้สาหรับสถานีประจุไฟฟ้าจาเป็น ต้องทราบพารามิเตอร์ของระบบเซลล์
แสงอาทิตย์โดยกาหนดให้อยู่ในรูปแบบของระบบแผงเซลล์ เกี่ยวกับ การ
จาลองตัวกาเนิดไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สาหรับการศึกษา เมื่อพิจารณา
ถึงการหาค่ากาลังสูงสุดของระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือกาลังไฟฟ้าขา
ออกที่ผลิตได้จากระบบ จะมีขันตอนดังนี คือ 1). หารูปแบบการเชื่อมต่อ
2). แปลงสมการคุณลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์ 1 เซลล์ให้เป็นสมการ
คุณลักษณะ 3). แก้ปัญหาพารามิเตอร์ของสมการคุณลักษณะ4). คานวณ
ค่าสมการคุณลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกระแส และแรงดัน จากนันทา
การหาค่า PGDC ดังสมการที่ (1) และ (2)

Abstract
This paper presents the PV charging station for electric
bicycle. According to the growing-up of electric bicycle, the
battery as the energy sources of this vehicle is very important
and need to be charged everyday. The sizing of battery is 24V
12A/h that directly connected to converter and motor of
bicycle. Therefore, this paper will show the PV charging station
using PV source. The simulation and experiment results are
shown that the proposed PV charge station for electric bicycle
can be worked with the maximum 3A charging current.
Keywords: PV Charge station, Battery, Bicycle

1. บทนา
เนื่องจากปัจจุบันพลังงานนามันเป็นพลังงานที่มีความขาดแคลนและ
มี ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยค่ อ นข้ า งสู งซึ่ ง ส่ ง ผลให้ น ามั น มี ร าคาสู ง ตามไปด้ ว ย
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนของประเทศไทยมี ค วามต้ อ งการและมี
แนวทางลดการใช้พลังงานนามัน ดังนันประชาชนเห็นด้วยกับการลดการใช้
พลังงานนามันโดยเริ่มมีการหันมาใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการ
เดินทางในชีวิตระจาวันเป็ นจ านวนมากขึ น ซึ่งอั ตราการใช้ย านพาหนะ
ไฟฟ้าในอนาคตเพิ่มมากขึนเรื่อยๆ ต่อไปก็จะเข้ามาแทนที่ยานพาหนะที่ใช้
พลังจากนามัน เพราะพลังงานไฟฟ้าราคาถูกกว่านามันมาก สามารถลด
ค่า ใช้ จ่ า ยด้ า นของเชื อเพลิ งได้ ม ากขึ น รถจั ก รยานไฟฟ้ า เหมาะกับ การ
เดินทางระยะทางสันๆ และช่วยลดมลพิษให้โลก สถานีบริการสาหรับการ
ชาร์ จ แบตเตอรี่ ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น จึ ง มี ไ ม่ เพี ย งพอต่ อ การใช้ ง านกั บ
รถจักรยานไฟฟ้าที่มีอัตราการใช้งานเพิ่มมากขึน จึงเป็นปัญหาสาคัญของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

P̂ = V̂
PGDC PmaxAE max( P̂ )
=
=

(1)
(2)

โดยที่ : PGDC คื อ ค่ า ก าลั ง ไฟ ฟ้ าขาออ กก ระแ สตรงที่ ถู ก ก าห น ด
สภาพแวดล้อม (วัตต์ ) และ PmaxAE คือ ค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่ถู กก าหนด
สภาพแวดล้อม (วัตต์)
จากวงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์ในรูปที่ 1 จะเห็นว่ามี 5 ตัวแปรที่
มีผลต่อกระแสและแรงดันขาออกของเซลล์แสงอาทิตย์ คือ Is , N เป็นผล
ของไดโอด, ค่า Iph เป็นผลของแสงที่ตกกระทบ และค่า RS , Rsh เป็นค่า
ความต้านทานซึ่งถือเป็นการสูญเสียที่เซลล์แสงอาทิตย์ กราฟการทางาน
ของโซล่าเซลล์เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ดังรูปที่ 1

Rs
Iph

Rsh

D1

Load

รูปที่ 1 วงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์

3. การออกแบบวงจรทบระดับแรงดัน
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วงจรทบระดั บ แรงดั น ดั งรูป ที่ 2 ท าหน้ า ที่ เพิ่ ม แรงดั น ด้ า นออกให้
มากกว่าแรงดันด้านเข้า ด้วยการสวิตซ์ซิ่งที่ข า G ของมอสเฟตสามารถ
คานวณหาค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในวงจรได้ดังนี [2]

L

D

Vin

C

R

Vout

3. การออกแบบสถานีประจุแบตเตอรี่
วงจรทบระดับ แรงดันในงานวิจัย นีกาหนดแรงดัน ไฟฟ้าด้านเข้าของ
วงจรทบแรงดันด้านระดับที่ค่าเท่ากับ 20 V และแรงดันด้านออกของวงจร
ทบระดับมีค่า 30 V ที่ความถี่สวิตซ์ 25 kHZ โดยในงานวิจัยนีใช้มอสเฟต
ซึ่งมีอั ตราทนแรงดันเท่ ากับ 75 V กระแส 82 A ความต้า นทาน 100 Ω
จากค่าต่างๆ ที่กาหนดนีสามารถนามาหาค่าตัวเหนี่ยวนา และค่าตัวเก็บ
ประจุของวงจรทบระดับแรงดันไฟฟ้าได้ดังนี
การทางานของวงจรจะรับ แรงดันด้านเข้าโดยผ่านตัวเก็บ ประจุ C1
พิ กั ด ขนาด 2200 ไมโครฟารั ด และผ่ า น IC LM317ท าหน้ า ที่ รั ก ษา
แรงดันไฟฟ้าด้านออก ขณะตอนประจุโดยการทางานของ LM317 ต้องมี
แรงดันด้านเข้ามากกว่า และกระแสไม่ให้เกินค่าที่ตังไว้ ดังรูปที่ 4

รูปที่ 2 วงจรสมมูลทบระดับแรงดัน
หาค่า duty clcye ที่ทาให้ได้ตามเงื่อนไขที่กาหนด ดังสมการที่ (1)
V
O 1
V
1 D
S

(1)

หาค่าความเหนีย่ วนาที่มีขนาดเล็กที่สุดในวงจรทบระดับแรงดันไฟฟ้า
L

min

2
D 1  D  R
2f

(2)
รูปที่ 4 วงจรประจุแบตเตอรี่

ค่าตัวเก็บประจุที่ทาให้อัตราระลอกคลื่นเท่ากับ 1 %
C

D
V
O
Rf
V
O

(3)

4. ผลการทดลอง
4.1 ผลการทดลองจากการวัดสัญญาณไฟฟ้าด้านออกของวงจรทบระดับ
เท่ากับ 18.2 โวลต์ดัง แสดงสัญญาณสีฟ้า สีส้มจะได้แรงดันด้านไฟฟ้าด้าน
ออกเท่ากับ 30 โวลต์

การทางานของวงจรสมมูลทบระดับแรงดันแสดงสถานการณ์ทางานใน
แต่ของสวิตช์ละช่วงทาโดย(4)ค่าของแรงดันด้านเข้าโดยจะมีค่าความ
เหนี่ยวนาจะมีผลของการเปลี่ยนแปลงของกระแสและค่าตัวเก็บประจุ Vo
คือแรงดันด้านออกของวงจรทบระดับแรงดัน C คือ ค่าตัวเก็บประจุของ
วงจรทบระดับแรงดัน
 diL 1
 (V )

 dt L in
, 0  t  dT , Q : ON

 dvo  1 ( vo )

R
 dt C

(4)
รูปที่ 5 แรงดันไฟฟ้าด้านออกและแรงดันด้านเข้าของวงจรทบระดับแรงดัน

การทางานของวงจรสมมูลทบระดับแรงดันแสดงสถานการณ์ทางานใน
แต่ของสวิตช์ละช่วง(5)ค่าของแรงดันด้านเข้าโดยจะมีค่าความเหนีย่ วนาจะ
มีผลของการเปลี่ยนแปลงของกระแส
 diL 1
 dt  L (Vin  vo )
, dT  t  T , Q : OFF

 dvo  1 (i  vo )
 dt C L R

4.2 ผลการทดลองจากการวัดสัญญาณจริงVin 20 V จะได้ Vout 33.2V

(5)
รูปที่ 6 แรงดันไฟฟ้าด้านออกและแรงดันด้านเข้าของวงจรทบระดับแรงดัน
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4.3 ผลการวัดสัญญาณออกจากวงจรชาร์จประจุโดยรับแรงดันมาจาก
วงจรทบระดับแรงดัน Vin 29.6 V แรงดันไฟฟ้าที่ออกจากLM 317 เท่ากับ
28.7 โวลต์

6. ทดลองขณะทาการประจุแบตเตอรี่
แรงดันที่ได้รับการประจุเมื่อเวลาผ่านไปตอนแรกจะมีแรงดันน้อย
เมื่อได้รับการประจุเป็นเวลานานแรงดันก็จะเพิ่มขึนเรื่อยๆจนถึงรับแรงดัน
ที่แบตเตอรี่จะสามารถรับการประจุได้ที่ 25.1 V ดังรูป 11

รูปที่ 7 แรงดันไฟฟ้าด้านออกของวงจรควบคุมการประจุแบบเตอรี่
4.4 การทดสอบแรงดันไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ใน 1 วัน
รูปที่ 11 แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการประจุ
กระแสขณะประจุแบตเตอรี่ เมื่อเริ่มการประจุครังแรกจะมีกระแส
สูงมากตังแต่ 2.5 Aและลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อกระแสถึง 1 A กระแสจะ
เริ่มลดลงอย่างช้าๆจนกระทังกระแสมีค่าเป็น 0A แสดงว่าแบตเตอรี่นันเต็ม
แล้วดังรูป 12

รูปที่ 8 แรงดันของโซล่าเซลล์
4.5 การทดสอบกระแสโซล่าเซลล์ใน 1 วัน

รูปที่ 12 กระแสไฟฟ้าขณะประจุแบตเตอรี่
รูปที่ 9 กระแสของโซล่าเซลล์
4.6 การทดสอบกาลังไฟฟ้าที่ออกมาจากโซล่าเซลล์ใน 1 วัน

6.สรุป
จากผลการทดลองของวงจร จะเห็ นว่าเมื่อ โซล่าเซลล์ได้รับ
แสงจากดวงอาทิตย์จะมีแรงดันตังแต่ 3-21 โวลต์ แต่ในการทดลองครังนี
ใช้แรงดันจากโซล่าเซลล์ตังแต่ 15-21 โวลต์ จากนันได้ทาการทบแรงดัน
ไว้ให้มีค่าสูงกว่า 30 โวลต์ ซึ่งใช้ Duty cycle 50% ก่อนไปเข้าวงจรชาร์จ
แบตเตอรี่ซึ่งต้องการแรงดันมากกว่า 30 โวลต์ เพื่อที่จะรักษาแรงดันในการ
ชาร์จแบตเตอรี่ไว้ที่ 28 โวลต์ กระแสสูงสุดในการชาร์จ 3 A เพื่อไม่ให้
เป็นอั นตรายต่อแบตเตอรี่อันเป็นสาเหตุของแบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพ จะ
เห็นได้ว่าเมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันน้อยกระแสในการชาร์จก็จะสูงตาม แต่เมื่อ
แรงดันแบตเตอรี่เข้ า ใกล้ 24 โวลต์ จะทาให้ ก ระแสที่ไหลในการประจุ
แบตเตอรี่น้อยลงตามลาดับ

รูปที่ 10 กระแสของโซล่าเซลล์
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการออกแบบและสร้างชุดทดสอบอินเวอร์เตอร์
สาหรับพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้มาตรฐานมาตรฐาน IEC 62116 เพื่อ
นามาใช้ทดสอบประสิทธิภาพของชุดอินเวอร์เตอร์ ซึ่งอินเตอร์เมื่อใช้งาน
เป็นในระยะเวลานานอาจจะทาให้เครื่ องมีป ระสิทธิภาพลดลง เนื่องจาก
องค์ประกอบอื่น เช่น ความชื้น หรือฝุ่นละออง จึงต้องมีการวัดเทียบผล
การทดสอบที่แสดงว่าอินเวอร์เตอร์มีคุณสมบัติตามข้อกาหนดโดยรายงาน
ผลการทดสอบต้องออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันทดสอบที่เป็นกลางและ
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานห้องทดสอบตรวจสอบและยอมรับจากการ
ไฟฟ้าส่วนภุมิภาค โดยรับรองว่าอินเวอร์เตอร์สามารถทางานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ สูงสุด ตามข้อกาหนด
คาสาคัญ: อินเวอร์เตอร์ เซลแสงอาทิตย์ IEC 62116

Abstract
This paper presents Test Bench of PV Inverter under IEC
62116:2008 Standard. The IEC62116 standard is focused on
the test of the inverter for PV to check the performance and
operation of the proposed inverter. Under the operation
condition of PV-Inverter, the inverter is operated under several
conditions which may be caused efficiency reduction. The
simulation and experimental results are shown that the
testing process can be verified the performance of inverter
and operation condition of PV-inverter.

เครื่องอินเวอร์เตอร์เพราะเครื่องอินเวอร์เตอร์มีการผลิตออกมาหลายรุ่น
หลายขนาด อิ น เวอร์เตอร์ที่ ใช้ ม าเป็ น ระยะเวลานานอาจท าให้ เครื่อ ง
อินเวอร์เตอร์มีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากองค์ประกอบต่างๆ อาทิ เช่น
ความชืน หรือ ฝุ่นละออง ต่างๆตามสภาวะอากาศในสถานที่นันๆ
บทความนี จึ งได้ จั ด ท าชุ ด ทดสอบอิ น เวอร์ เตอร์ ส าหรับ พลั งงาน
แสงอาทิตย์มาตรฐาน IEC62116:2008 เพื่อนามาทดสอบผลการทางาน
ของอินเวอร์เตอร์ ซึ่งชุดทดสอบอินเวอร์เตอร์ สาหรับพลังงานแสงอาทิตย์
นีจะช่วยให้ผู้ที่ผลิตอินเวอร์เตอร์ได้นาอินเวอร์เตอร์ที่ผลิตขึนมาได้นามาทา
การทดสอบให้ได้ตามมาตรฐานที่รองรับ และจะทาให้เกิดความเชื่อมั่นว่า
อินเวอร์เตอร์นีได้คุณภาพของอินเวอร์เตอร์ตามมาตรฐาน

2. อินเวอร์เตอร์
อิน เวอร์เตอร์ (Inverters) คือ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้แ ปลงไฟฟ้ากระแสตรง
(DC) จากแผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์ และแบตเตอรี่ให้ เป็ นไฟฟ้ า กระแสสลับ
(AC) ให้มีขนาดรูปคลื่นและความถี่ที่ต้องการได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ส์
อิ น เวอร์ เตอร์ ที่ ใช้ แ ปลงพลั งงานไฟฟ้ า เช่ น เครื่อ งแปลงกระแสไฟฟ้ า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (DC-AC Inverter) ดังรูปที่ 1

Keywords: Inverter, Solar Cell, IEC62116
รูปที่ 1 อินเวอร์เตอร์ 1 เฟส Sunny boy ของ SMA

1. บทนา
เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยมีความนิยมนาพลังงานทางเลือกมา
ใช้กันอย่างแพร่หลาย อาทิ เช่น พลังงานนา พลังงานลม พลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ และ พลังงานแสงอาทิตย์ โดยพลังงานแต่ละพลังงานสามารถ
นามาใช้ได้ขึนอยู่กับพืนที่ทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศของแต่ละภาค
ของประเทศ โดยการผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
พลังงานที่ได้รับ ความนิย มอย่างมากในขณะนีก็คื อ พลังงานแสงอาทิต ย์
เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
อีกทังยังการติดตังระบบไม่ยุ่งยากมาก แต่ร ะบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลจะทาการผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาเป็นไฟฟ้า
กระแสตรงซึ่ง อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ที่ เราใช้ อ ยู่ ส่ว นใหญ่ เป็ น ไฟฟ้ า กระแสสลั บ
ไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต ออกมาจากแผงโซล่ า เซลจึ ง ต้ อ งน ามาแปลงด้ ว ยเครื่ อ ง
อินเวอร์เตอร์ แปลงไฟจากกระแสตรงเป็ นกระแสสลับถึ งจะนามาใช้กับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า แต่อินเวอร์เตอร์ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ยังขาดสถานที่
ทดสอบวัดผลและผู้ที่ให้การรับรองมาตรฐานประสิทธิภาพการทางานของ
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3. มาตรฐาน IEC 62116
เมื่ออินเวอร์เตอร์จ่ ายไฟให้โหลดเชิงเส้นที่สมดุล (Balanced Linear
Load) อิ น เวอร์เตอร์ จ ะต้ อ งไม่ ส ร้า งกระแสฮาร์ ม อนิ ก จ่ า ยเข้ า สู่ ร ะบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเกินขีดจากัดดังต่อไปนี
ตารางที่ 1 ค่าเป็นร้อยละเทียบกับกระแสพิกัดของอินเวอร์เตอร์
อันดับคี่
ขีดจากัดกระแส (%)
อันดับคู่
ขีดจากัดกระแส (%)
3-9
4
2-10
1
11-15
2
12-16
0.5
17-21
1.5
18-22
0.375
23-33
0.6
24-34
0.15
35 ขึนไป
0.3
36 ขึนไป
0.075

3.1 แรงดันกระเพื่อม
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อิ น เวอร์เตอร์จ ะต้ อ งไม่ ก่อ ให้ เกิด แรงดั น กระเพื่ อ มเกิ น ขี ด จ ากั ด ที่
กาหนดไว้ตามมาตรฐาน IEC 61000-3-3 (2008) สาหรับอินเวอร์เตอร์ที่มี
กระแสพิกัดไม่เกิน 16 A หรือมาตรฐาน IEC 61000-3-5 (2009) สาหรับ
อินเวอร์เตอร์ที่มีกระแสพิกัดเกินกว่า 75 A หรือมาตรฐาน IEC 61000-311 (2000) สาหรับอินเวอร์เตอร์ที่มีกระแสพิกัดไม่เกิน 75 A

3.6 การเชื่อมต่อหลังไฟฟ้ากลับคืน
ภายหลังจากที่อิ นเวอร์เตอร์ปลดวงจร เนื่อ งจากเกิดไฟฟ้าดับ หรือ
แรงดันไฟฟ้า และความถี่ ไม่อ ยู่ในช่วงที่ก าหนด และเมื่อระบบโครงข่ าย
ไฟฟ้ากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วอินเวอร์เตอร์จะต้องหน่วงเวลาการเชื่อมต่อ
กลับเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นเวลาอย่างน้อย 2 นาที

3.2 การจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
อินเวอร์เตอร์จะต้องไม่สร้างไฟฟ้ากระแสตรง (DC Injection) จ่ าย
เข้ า สู่ ร ะบ บโครงข่ า ยไฟ ฟ้ า เกิ น กว่ า 0.5 % ของกระแสพิ กั ด ของ
อินเวอร์เตอร์

3.7 การทดสอบการออกแบบ (Design Test)
เป็นการทดสอบกับอินเวอร์เตอร์เพียงตัวเดียวที่เป็นตัวแทนของรุ่น
เพื่ อ ยื น ยั น ว่ า อิ น เวอร์เตอร์รุ่ น ที่ จ ะน ามาติ ด ตั งใช้ งานมี ก ารออกแบบที่
เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกาหนดทังในด้านการควบคุมคุณภาพไฟฟ้าและ
การตอบสนองต่อระบบไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์รุ่นที่เคยผ่านการทดสอบการ
ออกแบบแล้วไม่จาเป็นต้องทาการทดสอบการออกแบบซาอีก การทดสอบ
การออกแบบต้องดาเนินการในทุกหัวข้อการทดสอบคือ ฮาร์มอนิก แรงดัน
กระเพื่อม ช่วงแรงดันทางาน ช่วงความถี่ทางาน และต้องผ่านการทดสอบ
โดยสถาบันที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.5 เท่านัน

3.3 ช่วงแรงดันทางาน
อินเวอร์เตอร์จะต้อ งปลดวงจรออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้า หาก
ขนาดของแรงดัน Line to Line หรือ Line to Neutral ในระบบโครงข่าย
ไฟฟ้ามีค่าออกนอกช่วงเวลา 346-416 V และ 200-240 V ตามลาดับใน
ระยะเวลาดังนี
ตารางที่ 2 ช่วงของแรงดันทางานต่อระยะเวลาการปลด
ช่วงแรงดัน (โวลต์)
เวลาในการปลดวงจรสูงสุด
Line to Line

Line to Neutral

V < 119

V < 115

0.1

119 < V < 346
346 < V < 416
416 < V < 539

115 < V < 200
200 <V < 240
240 < V < 311

2
ทางานต่อเนื่อง
2

V > 539

V > 311

0.05

3.4 ช่วงความถี่ทางาน
อินเวอร์เตอร์จะต้องปลดวงจรออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายใน
เวลาไม่เกิน 0.1 วินาที หากความถี่ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่อยู่ในช่วง
49-51 Hz
3.5 การป้องกันสภาวะไอส์แลนดิ่ง
ในกรณีที่เกิดสภาวะไอส์แลนดิ่ง อินเวอร์เตอร์จะต้องตรวจพบและ
ปลดวงจรออกจากระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า ภายในเวลาไม่ เกิ น 2 วิ น าที
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงมีการติดตังระบบสับ เปลี่ย น
แหล่งจ่ายไฟโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อลดระยะเวลาการ
เกิดไฟฟ้าดับและผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า โดยขณะที่ระบบข้างต้นทางาน
ผู้ใช้ไฟฟ้าจะประสบเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นเวลาประมาณ 0.3 วินาที นั่น
คื อ อิ น เวอร์เตอร์จ ะประสบกั บ สภาวะไอส์ แ ลนดิ่ งเป็ น เวลา 0.3 วิ น าที
เช่นกัน หลังจากผ่านไป 0.3 วินาที เมื่อระบบการไฟฟ้าจ่ายแรงดันกลับคืน
มา หากอินเวอร์เตอร์ไม่ปลดวงจรออกไปภายในช่วงเวลาดังกล่าว อาจเกิด
ปัญหา Out of Synchronization คือแรงดันที่จ่ายจากอินเวอร์เตอร์มีมุม
เฟสแตกต่า งจากแรงดัน ที่จ่ า ยจากระบบการไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลให้ เกิ ด
แรงดันกระชากสร้างความเสีย หายกับอิ นเวอร์เตอร์และอุป กรณ์ อื่นๆใน
ระบบไฟฟ้าได้ ดังนันเมื่อเกิดสภาวะไอส์แลนดิ่ ง หากอินเวอร์เตอร์ของผู้
เชื่อมต่อไม่ปลดวงจรออกจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายในเวลา 0.3 วินาที
และก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบไฟฟ้าของผู้เชื่อมต่อหรือระบบของ
การไฟฟ้านครหลวงเนื่องจากปัญหา Out of Synchronization ผู้เชื่อมต่อ
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึนนัน
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3.8 การทดสอบประจาเครื่อง (Routine Test)
เป็นการทดสอบที่ต้องดาเนินการกับอินเวอร์เตอร์ทุกเครื่องที่จะนาไป
ติดตังใช้งาน เพื่อ ให้ เกิดความมั่นใจในความปลอดภัย สูงสุดและป้ อ งกัน
ผลเสียที่อาจมีต่อระบบไฟฟ้า หัวข้อทดสอบที่ต้องทาการทดสอบประจา
เครื่องคือ ช่วงแรงดันทางาน ช่วงความถี่ทางาน การทดสอบประจาเครื่อง
สามารถดาเนินการโดยสถาบันที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.5หรือห้องทดสอบ
ของผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ซึ่งได้รับการตรวจสอบและยอมรับจากการไฟฟ้า
นครหลวง
3.9 ขั้นตอนการทดสอบอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด IEC
62116:2008
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รูปที่ 5 ค่ากระแสที่ได้จะอินเวอร์เตอร์ขณะไร้โหลด

รูปที่ 2 การทดสอบอินเวอร์เตอร์สาหรับพลังงานแสงอาทิตย์

จากรูปที่ 5 เป็นค่ากระแสของเครื่องอินเวอร์เตอร์ขณะทาการทดสอบ

4. ผลการทดสอบ
4.1 ผลการทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากโซล่าเซลล์
จากรูป ที่ 3 จะเห็ นกราฟแสดงพลังงานที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์
เป็นการบันทึกค่าภายใน 24 ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าค่าของแรงดันที่ได้ในช่วง
ของแต่ ล ะช่ ว งเวลาจะมี ข นาดแรงดั น ที่ ไม่ เท่ า กั น ตลอดทั งวั น เนื่ อ งจะ
ปริมาณแสงแดดในของช่วงแต่ละเวลาแตกต่างกันไปก็ทาให้ได้แรงดันดังรูป
ที่ 3

4.3 ผลการทดสอบฮาร์มอนิก
จากรูปที่ 6 เป็นการทดสอบกระแสฮาร์มอนิก เป็นการจ่ายโหลดให้กับ
หลอดไฟ 300 วัตต์ ค่ากระแสฮาร์มอนิส์ที่ได้ดังรูป
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กราฟแสดงพลังงานของ Pv

เวลา

รูปที่ 6 ค่ากระแสฮาร์มอนิกขนาดโหลด 33 %
รูปที่ 3 ผลการทดสอบแรงดันของแผงโซล่าเซลล์ตามช่วงเวลา

4.2 ผลการทดสอบอินเวอร์เตอร์ SMA SUNNY BOY 1200
การทดสอบนีจะเป็ นการทดสอบ อิ นเวอร์เตอร์ SMA SUNNY
BOY 1200 โดยก ารจ่ า ยไฟ ฟ้ ากระแสตรงจากชุ ด ท ดสอบ ไป ยั ง
อินเวอร์เตอร์ ซึ่งแรงดันที่เริ่มทางานของเครื่อ งนีจะเริ่มทางานที่แ รงดัน
130 โวลต์ดีซี เข้าที่ อินเวอร์เตอร์ เมื่ออินเวอร์เตอร์เริ่มทางานก็เริ่มการ
ทดสอบได้ซึ่งจะได้ค่าผลการทดสอบดังนี
4.1.1 ค่าแรงดันที่ได้จากอินเวอร์เตอร์ที่ทาการทดสอบ

รูปที่ 7 ค่ากระแสฮาร์มอนิกขนาดโหลด 66 %

จากรูปที่ 7 เป็นการทดสอบกระแสฮาร์มอนิก เป็นการจ่ายโหลดให้กับ
หลอดไฟ 660 วัตต์ ค่ากระแสฮาร์มอนิส์ที่ได้ดังรูป

รูปที่ 4 ค่าแรงดันที่ได้จากอินเวอร์เตอร์ที่ทาการทดสอบ

จากรูปที่ 4 เป็นการวัดค่าแรงดันทางด้านขาออกของอินเวอร์เตอร์เครื่องที่
ทาการทดสอบ
4.1.2 ค่ากระแสที่ได้จากอินเวอร์เตอร์ขณะสภาวะไร้โหลด

รูปที่ 8 ค่ากระแสฮาร์มอนิกขนาดโหลด 100 %

จากรูปที่ 8 เป็นการทดสอบกระแสฮาร์มอนิก เป็นการจ่ายโหลดให้กับ
หลอดไฟ 1000 วัตต์

5. สรุป
จากการที่ได้ออกแบบและสร้างชุดทดสอบอินเวอร์เตอร์ และจาก
การทดสอบอินเวอร์เตอร์สามารถสรุป การทดลอง นอกจากการทดสอบ
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และสรุปผลการทางานของชุดทดสอบอินเวอร์เตอร์ ยังมีปัญหาต่างๆที่เกิด
ขึ นอยู่ ห ลายส่ ว นไม่ ว่า จะเป็ น การด าเนิ น งาน ระหว่ า งด าเนิ น งานหรื อ
ดาเนินงานเสร็จแล้วก็ตามทางคณะผู้จัดทาจึงได้รวบรวมแนวทางในการ
นาไปศึกษาเพื่อพัฒนาไม่ให้มีข้อผิดพลาดในการทดสอบระดับต่อไป
การออกแบบและสร้ า งชุ ด ทดสอบ อิ น เวอร์ เ ตอร์ ส าหรั บ พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ เพื่อที่จะทดสอบอินเวอร์เตอร์ที่จะใช้เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า
เอกสารอ้างอิง
[1] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน,
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าถึงได้ที่: http://www.dede.go.th
/dede/index.php?id=98.
[2] คมกฤตย์ ชมสุวรรณ, อินเวอร์เตอร์เชื่ อ มต่อ สายส่งสาหรับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ควบคุมการทางานด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลซึ่งให้
ค่ากระแสฮาร์โมนิก ส์ต่า, วิท ยานิพ นธ์ป ริญ ญาโทสาขาวิศ วกรรมไฟฟ้ า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545.
[3] ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
[4] ข้อกาหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง,
เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 6.1
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การออกแบบและวิเคราะห์วงจรควบคุมแบบวงปิดสาหรับอุปกรณ์ TCSC

CP019

Design and Analysis of Close Loop Control Circuit for TCSC
วรรณวิช จุลกัลป์ * และกฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Email : 1156704210094@mail.rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
วิ ศ วกรรมระบบไฟฟ้ า ก าลั ง เผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายในการเพิ่ ม
ความสามารถในการส่งจ่ า ยพลั งงานไฟฟ้ า ภายใต้ สายส่ งที่ มี อ ยู่เดิ ม ซึ่ ง
ปั จ จุ บั น เท ค โน โล ยี อุ ป ก รณ์ FACTS (Flexible AC Transmission
Systems) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเพิ่มความยืดหยุ่นของการส่ง
จ่ า ยพลั ง งานไฟฟ้ า ซึ่ ง ตั ว เก็ บ ประจุ อ นุ ก รมควบคุ ม ดวยไทริ ส เตอร์
(Thyristor Controlled Series Capacitor: TCSC) เป็นอุปกรณ์ FACTS
ชนิดหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างมากในตระกูล FACTS ติดตั้งโดยต่ออนุกรม
เข้ากับระบบสายส่ง ทาหน้าที่ชดเชยค่ารีแอคแตนซ์ในสายส่ง ทาให้สายส่ง
สามารถส่งจ่ ายพลังงานได้อย่างมี สมรรถนะมากขึ้น โดยควบคุมผ่านมุม
ทางาน (Thyristor firing angle: 𝛼) ซึ่งสามารถควบคุมได้อ ย่า งรวดเร็ว
และถูกต้องอย่างต่อ เนื่อง บทความนี้นาเสนอการสร้างแบบจาลองวงจร
ควบคุมแบบวงปิดสาหรับอุปกรณ์ TCSC ในระบบไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรม
PSCAD/EMTDC เพื่อที่จะชดเชยกาลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ เมื่อเบรกเกอร์เปิด
วงจรหลั งจากเกิ ด ความผิ ด พร่ อ งในระบบไฟฟ้ า ของตั ว น าสายส่ งวงจร
ข้างเคียง

1. บทนา

คาสาคัญ : อุปกรณ์ FACTS, ตัวเก็บประจุอนุกรมควบคุมดวยไทริสเตอร์,
มุมทางาน, วงจรควบคุมแบบวงปิด

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวของ
2.1 สภาวะชัว่ ครู่

Abstract
Power system engineers are currently facing challenges
to enhance the power transfer capabilities of existing
transmission system. This is where the Flexible AC
Transmission Systems (FACTS) technology comes into effect.
Thyristor Controlled Series Capacitor (TCSC) is one of the
important member of FACTS family, is an impedance
compensation which is used in series reactance on an AC
transmission system to provide smooth control of series
reactance by controlling thyristor firing angle (𝛼) to increase
the capability of the reactive power compensation of the
transmission line. This paper presents design of control system
by MATLAB/PSCAD which is used to implement the
performance of the proposed control circuit in case of peak
load and half load of the transmission line where the
simulation shows a good result where the reactive power is
compensated and transmission line capacity is extended.
Keywords: FACTS, TCSC, Thyristor firing angle, Close loop
control

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปั จ จุ บั น ระบบไฟฟ้ า ก าลังนั บ วัน จะมี ความซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น เรื่อ ยๆ
เนื่ อ งจากผู้ใช้ ไฟฟ้ า มีค วามต้ อ งการพลังงานไฟฟ้ า ที่ สูงขึ้ น อย่า งรวดเร็ว
ต้องการคุณภาพไฟฟ้าที่ดีขึ้น และความมั่นคงสูงขึ้น แต่บางครั้งการสร้าง
โรงไฟฟ้าแห่งใหม่อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก เนื่องจากต้องคานึงถึงปัจจัย
หลายๆด้าน ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อ มและเศรษฐศาสตร์ การหาพื้นที่เพื่อ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือก่อสร้างสายส่งใหม่ทาได้ลาบากขึ้น การก่อสร้างต้อง
ใช้ระยะเวลานาน ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟ จึงเป็นสิ่ง
สาคัญที่จะต้องบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วให้ ยังสามารถรองรับ
การจ่ า ยพลังงานไฟฟ้ า ได้อ ย่า งเพี ย งพอ อุ ป กรณ์ FACTS (Flexible AC
Transmission Systems) จึงได้เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มความยืดหยุ่นใน
การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ทาให้สามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ในปริมาณ
ที่สูงขึ้น และควบคุมการไหลของกาลังไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง
ตั ว เก็ บ ประจุ อ นุ ก รมควบคุ ม ดวยไทริ ส เตอร์ (Thyristor Controlled
Series Capacitor: TCSC) เป็นหนึ่งอุปกรณ์ FACTS ที่มีความสาคัญ

สภาวะชั่วครู่ คือ การเกิดของสัญ ญาณในช่ว งเวลาสั้น ๆ ของการ
เปิ ด –ปิ ด สวิ ต ช์ ช่ ว งเวลาสั้ น ๆ นี้ ส ภาพวงจรจะเปลี่ ย นไป เรี ย กการ
เปลี่ยนแปลงของวงจรไฟฟ้านี้ว่าเป็นการเกิดของสัญญาณในช่วงเวลาชั่วครู่
ซึ่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในขณะที่เปิดหรือปิ ดสวิตช์ของวงจรไฟฟ้า
ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า จึงพิจารณาตั้งแต่ก่อนหรือหลังการทางานของ
สวิตช์ คือช่วงก่อนสวิตช์จะต่อหรือตัดวงจร ที่เวลา t = 0 ซึ่งเรียกช่วงเวลา
นี้ว่า “ช่วงเวลาทรานเชียนต์” ผลตอบสนองรูปคลื่นของแรงดันไฟฟ้าหรือ
กระแสไฟฟ้าที่ได้ในช่วงเวลานี้เรียกว่าผลตอบสนองต่อทรานเชียนต์ หรือ
การเกิดทรานเชีย นต์ ซึ่งจะไม่เกิดขึ้ นในวงจรไฟฟ้าที่มีตัวต้านทานเพีย ง
อย่างเดียวเพราะว่าตัวต้านทาน ไม่สามารถเก็บหรือสะสมพลังงานไว้ที่ตัว
มัน เองได้ พลังงานที่ ตั ว ต้า นทานได้รับ นั้ น จะกระจายออกไปในรูป ของ
พลังงานความร้อน ส่วนในวงจรไฟฟ้าที่มีขดลวดเหนี่ยวนาหรือตัวเก็บประจุ
ต่อ อยู่จะมีการเกิดทรานเชียนต์ขึ้น เพราะว่าขดลวดเหนี่ยวนา และตัวเก็บ
ประจุสามารถเก็บหรือสะสมพลังงานไว้ได้

2.2 องค์ประกอบทางกายภาพและลักษณะการทางานของ
อุปกรณ์ TCSC
วงจรพื้นฐานของอุปกรณ์ TCSC ประกอบด้วยตัวเก็บประจุค่าคงที่
(fixed series capacitor: FSC) ต่อขนานกับตัวเหนีย่ วนาที่ควบคุมโดยไทริ
สเตอร์ 2 ตัวต่อขนานแต่กลับทิศทางต่ออนุกรม ดังรูปที่ 1 ซึ่งการทางาน
ของ TCSC ซึ่งการทางานของ TCSC อาศัยการควบคุมมุมจุดชนวนของไท
ริสเตอร์เพื่อปรับเปลี่ยนค่ารีแอคแตนซ์สุทธิ ( 𝑿𝑻𝑪𝑺𝑪 ) สามารถแบ่งการ
ควบคุมออกเป็น 3 โหมด [3] ดังนี้
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1. โหมดยับยั้ง (block mode) คือ การหยุดป้อนสัญญาณจุดชนวน
ให้กับไทริสเตอร์ จึงเสมือนว่าขณะนี้เปิดวงจร TCSC ทางานเป็นตัวเก็บ
ประจุค่าคงที่ (𝑋𝐶 )
2. โหมดลัดผ่าน (bypass mode) คือ ป้อนสัญญาณจุดชนวนให้มี
กระแสไหลผ่านไทริสเตอร์ตลอดเวลา TCSC ทางานเป็นตัวเหนี่ยวนาคงที่
(𝑋𝐿 )
3. โหมดควบคุม (control mode) คือ ป้อนสัญญานจุดชนวนตาม
มุมการทางานที่เหมาะสมทุกๆไซเคิลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งค่ารีแอกแตนซ์ของ
อุปกรณ์ TCSC จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามมุมทางาน (𝛼) ตามสมการ
[4] ที่ 1 และ 2 และมีพฤติกรรมตามกราฟ[5] ดังรูปที่ 2
𝑋𝑇𝐶𝑆𝐶 (𝛼) =
𝑋𝐿 (𝛼) =

𝑋𝐶 𝑋𝐿 (𝛼)
𝑋𝐿 (𝛼) − 𝑋𝐶

𝜋
, 𝑋 ≤ 𝑋𝐿 (𝛼) ≤∝
𝜋 − 2𝛼 − 𝑠𝑖𝑛𝛼 𝐿

รูปที่ 3 วงจรควบคุมแบบวงปิด ชนิด Constant-Current (CC) Control

(1)
(2)

เมื่อ 𝑋𝐿 = 𝜔𝐿 และ 𝛼 คือ มุมทางาน (องศา)
รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง VTCSC กับ IL ในสภาวะคงตัว

2.4 ระบบที่ออกแบบ
รูปที่ 1 วงจรพื้นฐานของอุปกรณ์ TCSC

รูปที่ 2 กราฟพฤติกรรมของอุปกรณ์ TCSC

2.3 วงจรควบคุมสาหรับอุปกรณ์ TCSC แบบวงปิด
(Close loop control)
วงจรควบคุมแบบวงปิด ชนิด Constant-Current (CC) Control [1]
เป็นการควบคุมเพื่อต้องการรักษาระดับกระแสให้มีขนาดคงที่ตาม
ค่ากระแสอ้างอิง แสดงวงจรดังรูปที่ 3 โดยจะนาค่ากระแสทีว่ ัดได้เป็น rms
มาเปรียบเทียบค่ากับกระแสอ้างอิง ผ่านตัวกรองสัญญาณ ส่งให้วงจร
ควบคุม proportional-integral (PI) ซึ่งจะเป็นตัวคานวณหาค่ามุมทางาน
ที่เหมาะสม โดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง VTCSC กับ IL ในสภาวะคงตัว ดังรูป
ที่ 4 ซึ่งหลักการควบคุมจะพยายามรักษาค่าแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุให้
เป็นบวก พฤติกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วง คือช่วง OA, AB และ BC โดยช่วง OA
และ BC แสดงให้เห็นค่าสูงสุดและค่าต่าสุดของค่ารีแอคแตนซ์ ส่วนช่วง AB
แสดงให้เห็นช่วงที่สามารถควบคุมให้ค่ากระแสโหลดมีค่าคงที่ตาม
ค่ากระแสอ้างอิงได้ด้วยการควบคุมมุมทางานของไทริสเตอร์
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เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าเมื่อมีการเกิดของสัญญาณใน
ช่วงเวลาสั้น ๆ จากการเปิดสวิตช์ ในช่วงเวลาสั้น ๆ ของเซอร์กิตเบรกเกอร์
และศึกษาพฤติกรรมของอุปกรณ์ TCSC ที่มีวงจรควบคุมแบบเปิด และ
แบบวงปิด ที่มีความแตกต่างในการการชดเชยกระแสไฟฟ้าที่จา่ ยให้กับ
โหลด จึงได้สร้างแบบจาลองระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วย
แหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันคงที่ 1 เฟส ขนาด 22 kV จ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับโหลด R-L ที่มีค่าความต้านทาน 2 Ω รีแอกแตนซ์
0.030846 H ผ่านตัวนาสายส่งขนานกัน 2 เส้น ที่มีค่าอิมพีแดนซ์ในสายแต่
ละเส้นเท่ากัน 159.12 mH โดยมีอุปกรณ์ TCSC ต่อขนานอยูก่ ับสายส่ง
และเส้นบนมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ต่ออนุกรมอยู่ วงจรสมมูลดังรูปที่ 5 โดย
จาลองเหตุการณ์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและพฤติกรรมของ
อุปกรณ์ TCSC กรณีเปิดเบรกเกอร์ ที่เวลา 1.8 วินาที หลังจากเกิด
ความผิดพร่องในระบบ ซึ่งทาให้ตัวนาเส้นหนึ่งหลุดออกจากระบบแบบ
ทันทีทันใด เนื่องจากเมื่อเบรกเกอร์เปิด ทาให้สายส่งเส้นหนึ่งหลุดออกจาก
ระบบ เหลือสายส่งเพียงเส้นเดียว ค่าอิมพีแดนซ์ของสายส่งมีค่าสูงขึ้น
ส่งผลให้ค่ากระแสมีค่าลดลง ซึ่งอุปกรณ์ TCSC จะทาหน้าทีจ่ ่ายค่ากาลังคา
ปาซิทีฟให้กับระบบ เพื่อรักษาค่ากระแส ณ จุดนั้น ให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
ต้องการ
โดยวงจรที่ใช้ในการควบคุมการทางานของอุปกรณ์ TCSC [2] แบบ
Close loop ดังรูปที่ 6 ใช้หลักการควบคุมกระแสคงที่ (ConstantCurrent Control) ด้วยการวัดค่า rms ของกระแสโหลด (𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑 ) กรอง
สัญญาณฮาร์มอนิกส์ออก แล้วนามากลับมาเปรียบเทียบกับค่า rms ของ
กระแสอ้างอิง (𝐼𝑟𝑒𝑓 ) ส่งสัญญาณค่าความแตกต่างเข้าสู่ PI Controller
เพื่อคานวณมุมทางาน Firing angle ที่เหมาะสม ไปสั่งไทริสเตอร์ของ
อุปกรณ์ TCSC เพื่อลดค่าอิมพีแดนซืในสายส่ง และยกค่ากระแสโหลดให้
เพิ่มขึ้นเท่ากับก่อนการเปิดเบรกเกอร์ตอ่ ไป
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รูปที่ 5 วงจรสมมูลแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา

ผลการทดลองที่สภาวะคงตัวของระบบไฟฟ้าที่ใช้วงจรควบคุมแบบ
เปิดสาหรับ TCSC: ค่ากระแส rms ของโหลด มีเท่ากับ 1.30 kA และเมื่อ
เบรกเกอร์เปิดที่เวลา 1.8 วินาที ค่ากระแส rms โหลด ลดลงมีค่าเท่ากับ
1.19 kA ดังรูปที่ 10 และรูปกราฟกระแสโหลดและแรงดันโหลดได้ ดังรูปที่
12และ 14 ตามลาดับ
ผลการทดลองที่สภาวะคงตัวของระบบไฟฟ้าที่ใช้วงจรควบคุมแบบวง
ปิดสาหรับ TCSC: ค่ากระแสโหลด rms มีค่าเท่ากับ 1.30 kA ตามรูปที่ 11
ซึ่งมีค่าเท่ ากับ ก่อ นเปิ ดเบรกเกอร์ และแสดงรูป กราฟกระแสโหลดและ
แรงดันโหลดได้ ตามรูปที่ 13 และ 15 ตามลาดับ โดยมุมทางานที่ถูกผลิต
ออกมาเพื่อปรับค่ากระแส rms ของโหลดให้มีค่าคงที่ มีค่าเริ่มต้นที่ 130o
และปรับ ลดลงเหลือ 124o ดังรูปที่ 16 ซึ่งส่งผลให้ค่าอิมพิแดนซ์รวมของ
อุปกรณ์ TCSC มีค่าคาปาซิแตนซ์เพิ่มขึ้นตามพฤติกรรมของอุปกรณ์ TCSC
ดังรูปที่ 2 ทาให้ค่ารีแอคแตนซ์รวมของสายส่งรวมมีค่าลดลง จึงสามารถ
ยกระดับกระแสไฟฟ้าให้มีค่าเพิ่มขึ้นได้

รูปที่ 6 วงจรที่ใช้ในการควบคุมการทางานของอุปกรณ์ TCSC แบบ Close loop

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
ผลการทดลองสร้างแบบจาลองระบบไฟฟ้าที่ใช้วงจรควบคุมแบบวง
ปิดสาหรับ TCSC ในระบบไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC ดังรูป
ที่ 7 ทดลองเปิดเบรกเกอร์ที่เวลา 1.8 วินาที เพือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลกระทบของระบบในสภาวะชัว่ ครู่ และพฤติกรรมแบบพลวัตของ TCSC
ระหว่างระบบไฟฟ้าที่ใช้วงจรควบคุมแบบเปิด ดังรูปที่ 8 กับวงจรควบคุม
แบบวงปิด ดังรูปที่ 9 โดยกาหนดให้ค่าเริ่มต้นของมุมทางานมีค่าเท่ากับ
130 o และมีค่ากระแสอ้างอิงเท่ากับ 1.30 kA ซึ่งมีผลการทดลองดังนี้

รูปที่ 10 ค่ากระแส rms ของโหลด ของระบบไฟฟ้าที่ใช้วงจรควบคุม
แบบเปิดสาหรับ TCSC

รูปที่ 7 แบบจาลองระบบไฟฟ้าต่อ TCSC โดยใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC
รูปที่ 11 ค่ากระแส rms ของโหลด ของระบบไฟฟ้าที่ใช้วงจรควบคุม
แบบวงปิดสาหรับ TCSC

รูปที่ 8 วงจรควบคุมแบบเปิดสาหรับ TCSC

รูปที่ 12 กราฟกระแสโหลด ของระบบไฟฟ้าที่ใช้วงจรควบคุม
แบบเปิดสาหรับ TCSC

รูปที่ 9 วงจรควบคุมแบบวงปิดสาหรับ TCSC
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อ้ างอิ ง ที่ ค่า 1.30 kA ได้ โดยใช้เวลาประมาณ 2 ไซเคิล ดังรูป รูป ที่ 11
และ 13 จะเห็ นได้ว่า ระบบไฟฟ้าที่ต่อ อุ ป กรณ์ TCSC และควบคุม ด้ว ย
วงจรแบบวงปิด สามารถรักษาค่ากระแสโหลดให้มีค่าคงที่

รูปที่ 13 กราฟกระแสโหลด ของระบบไฟฟ้าที่ใช้วงจรควบคุม
แบบวงปิดสาหรับ TCSC

รูปที่ 14 กราฟแรงดันโหลด ของระบบไฟฟ้าที่ใช้วงจรควบคุม
แบบเปิดสาหรับ TCSC
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รูปที่ 15 กราฟแรงดันโหลด ของระบบไฟฟ้าที่ใช้วงจรควบคุม
แบบวงปิดสาหรับ TCSC

รูปที่ 16 ค่ามุมทางานจากวงจรควบคุม
แบบวงปิดสาหรับ TCSC

4. สรุป
บทความนี้เป็นการสร้างแบบจาลองและวิเคราะห์การควบคุมแบบวง
ปิดสาหรับอุปกรณ์ TCSC จากผลการทดลองสรุปได้ว่า จากแบบจาลองนี้
เมื่อมีตัวนาสายส่งเส้นหนึ่งหลุดออกจากระบบอย่างทันทีทันใด และเหลือ
สายส่งเพียงเส้นเดียว สาหรับระบบที่ควบคุมแบบเปิดที่สภาวะคงตัว ทาให้
ค่ากระแส rms ของโหลด ลดลงจาก 1.30 kA เหลือเพียง 1.19 kA คิดเป็น
ลดลง 8.46% ดั ง รูป ที่ 10 และ 12 ส าหรั บ ระบบที่ ค วบคุ ม แบบวงปิ ด
สามารถทาให้ค่ากระแส rms ของโหลดมีค่ากลับมาเท่ากับค่ากระแส rms
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บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซล
เกษตรกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงผสม ดีเซล/ไบโอดีเซล/น้้า ในรูปอิมัลชัน เป็ น
เชื้อเพลิง การผสมจะใช้เทคนิคการน้าคลื่นอัลตร้าโซนิคที่ระดับความถี่ 20
kHz ที่สัดส่วนเชื้อเพลิงผสม ดีเซล/ไบโอดีเซล/น้้า 70:25:5, 60:35:5 และ
50:45:5 โดยปริ ม าตร เครื่ อ งยนต์ เกษตรกรรมที่ ใช้ ในการทดสอบใน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร คื อ เครื่ อ งยนต์ ดี เซลยั น มาร์ รุ่ น TF 75-LM ซึ่ ง ผล
การศึ ก ษาพบว่ า เชื้ อ เพลิ ง ผสมในรู ป อิ มั ล ชั น ที่ สั ด ส่ ว น 60:35:5 และ
70:25:5 มีสมรรถนะของเครื่องยนต์ใกล้เคียงน้้ามันดีเซล แต่มีมลพิษในไอ
เสียจากการเผาไหม้ต่้ากว่า และเมื่อสัดส่วนของน้้ามันดีเซลลดลงไปกว่านี้
สมรรถนะของเครื่องยนต์จะลดต่้าลงมาก เชื้อ เพลิงผสมในรูปอิมัลชันที่
สัดส่วน 60:35:5 ยังน้าไปทดสอบเป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า
รุ่น ET-80 ซึ่งเป็ น เครื่อ งยนต์ดีเซลเกษตรกรรมในสภาพการใช้งานจริง
พบว่า สมรรถนะของเครื่อ งยนต์แ ละอั ต ราการสิ้ นเปลือ งเชื้อ เพลิงมีค่ า
ใกล้เคียงกับการใช้น้ามันดีเซล โดยเชื้อเพลิงผสมดังกล่าวจะมีราคาถูกลง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และทางเกษตรกรผู้ใช้มีความพึงพอใจ
ในการใช้เชื้อเพลิงผสมดังกล่าว
ค้าส้าคัญ : การทดสอบสมรรถนะ, เครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรม, น้้ามัน
อิมัลชัน, เชื้อเพลิงผสม

Abstract
Performance test of an agricultural diesel engine was
carried out by running with blended fuel diesel oil/biodiesel/
water emulsified oil. Ultrasonic wave at 20 kHz was used to
blend fuel at the compositions of 70: 25: 5, 60: 35: 5 and 50:
45: 5 by volume. A diesel engine tested in the laboratory was
Yanmar TF 75-LM diesel engine. It was found that the
blended fuel at the compositions of 60: 35: 5 and 70: 25: 5
gave the engine performances close to that by the diesel oil
but the emissions were less. If the diesel oil composition in
the blended fuel was less than 60% the engine performance
dropped down drastically.
The blended fuel emulsified oil at 60: 35: 5 was also
tested in another agricultural diesel engine, Kubota ET-80,
used in a real practice in a paddy field. The engine
performance and the fuel consumption were quite close to
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those from the diesel oil. The oil was cheaper and more
environmental friendly. The farmer expressed the satisfaction
on the use of such fuel in the diesel engine.
Keywords: Performance test, Agricultural Diesel Engine,
Emulsified oil, Blended fuel

1. บทน้า
น้้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อภาคเกษตรกรรม
ในประเทศไทย ในภาวะราคาน้้ามันปิโตรเลียมสูงขึ้นอย่างมากส่งผลให้
ต้ น ทุ น ในภาคการผลิ ต สู งขึ้ น มี ผ ลกระทบต่ อ การพั ฒ นาของประเทศ
นอกจากนี้ปริมาณความต้องการและการใช้น้ามันที่เพิ่มขึ้น ท้าให้ปริมาณ
แก๊ ส คาร์ บ อนไดออกไซด์ เพิ่ ม ขึ้ น เพิ่ ม ปั ญ หาโลกร้ อ น รวมถึ ง การ
ปลดปล่อยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของฝนกรดและปัญหา
สุขภาพของสิ่งมีชีวิต และเขม่าจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ส่งผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพ ท้ า ลายระบบทางเดิ น หายใจ ในปี 2556 การใช้ น้ า มั น
ส้าเร็จรูปของประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 790 พันบาร์เรลต่อวัน โดยการใช้
น้้ามันดีเซลมีสัดส่วนมากที่สุดคือร้อยละ 45 รองลงมาเป็นก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) ร้อยละ 20 น้้ามันเบนซิน ร้อยละ 18 น้้ามันเครื่องบิน ร้อย
ละ 12 น้้ามันเตา ร้อยละ 5 [1]
รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทน โดยลดการจัด เก็บ
เงินเข้ า กองทุ นน้้ า มัน เชื้ อ เพลิงเพื่ อ เป็ นการจู งใจให้ ป ระชาชนหั นมาใช้
พลังงานทดแทนมากขึ้ น และมีนโยบายที่จ ะส่งเสริมให้ มีก ารคิดค้นหา
พลังงานหมุนเวียนเพื่อน้ามาทดแทนน้้ามันดีเซล โดยเฉพาะการผลิตไบโอ
ดีเซล แต่การน้าเอาไบโอดีเซลไปใช้ในเครื่องยนต์โดยตรง พบว่าไบโอดีเซล
มีความหนืดมากกว่าน้้ามันดีเซลจึงท้าให้เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ แรงบิ ด
ของเครื่องยนต์ต่้า เมื่อน้าไปใช้ในสภาพการใช้งานจริง ประสิทธิภาพของ
เครื่องยนต์ลดลง แต่ปัจจุบันเริ่มมีการทดลองใช้น้ามันในรูปอิมัลชัน เช่น
การน้าน้้ามันดีเซลผสมน้้า [2] การน้าน้้ามันดีเซลผสมน้้ามันพืชดิบและน้้า
[3] แต่ทั้งสองกรณีนี้มีผลเสียคือยังมีการสิ้นเปลืองน้้ามันดีเซลและยังลด
สัดส่วนน้้ามันดีเซลไม่ได้มากนัก รวมถึงมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ ซึ่งยัง
อยู่ในระดับสูง
ในงานวิจัยนี้ จึงได้ให้ความสนใจที่จะศึกษาการน้าเอาไบโอดีเซลที่
ผลิตจากน้้ามันพืชใช้แล้ว มาผสมกับน้้ามันดีเซลและน้้า โดยใช้คลื่นอัลตร้า
โซนิคในการผสม ซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ามันดีเซลและลดมลพิษที่เกิดจาก
การเผาไหม้ ได้มากกว่าการน้าน้้ามันพื ชดิบมาผสม หรือใช้น้าผสมน้้ามัน
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ดีเซลโดยตรง นอกจากนี้ยังได้มีการน้าเอาเชื้อเพลิงผสมในรูปอิมัลชันไปใช้
ในเครื่องยนต์เกษตรกรรม ภายใต้สภาพการใช้งานจริง

การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ จะพิจารณาจากค่าดังต่อไปนี้

2.3.1 แรงบิด (Torque)
แรงบิด คือ แรงหมุนของเพลาเครื่องยนต์ เป็นแรงที่ใช้เพื่อส่งก้าลัง
ของเครื่องยนต์ไปหมุนเกียร์ เพลา และ ล้อรถ เพื่อให้รถเคลื่อนที่ไปได้ หา
ได้จากสมการดังต่อไปนี้

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การผลิตไบโอดีเซล
การผลิตไบโอดีเซล คือ การน้าน้้ามันพืชหรือไขมันสัตว์ที่เป็นไตรกลี
เซอไรด์ (Triglyceride) ซึ่งเป็ นสารประกอบทางเคมีข องน้้า มันพื ชและ
ไขมันสัตว์ ที่ประกอบด้วยกรดไขมัน (Fatty acid) มารวมตัวกับสารเร่ง
ปฏิ กิริย าชนิดที่เป็ นกรดหรือ ด่าง เช่น โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH)
โดยมีปริมาณของแอลกอฮอล์ที่ท้าปฏิกิริยากับกรดไขมันมากเกินพอ จะ
ท้าให้เกิดการรวมพันธะของกรดไขมันและแอลกอฮอล์ เกิดเป็นไบโอดีเซล
โดยมี ก ลีเซอรอล (Glycerol) เป็ นผลพลอยได้ห ลังจากการท้าปฏิ กิริย า
ปฏิกิริยานี้เรียกว่า “ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน” ดังรูปที่ 1

T  F r

(1)

เมื่อ
T = แรงบิดของเครื่องยนต์ (N.m)
F = แรงที่กระท้า (N)
r = ความยาวแขนที่แรงกระท้า (m)
ในการทดสอบจะใช้ Load cell เพื่อใช้วัดค่าแรงที่กระท้าดังแสดง
ในรูปที่ 3

รูปที่ 1 ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันในการผลิตไบโอดีเซล [4]

2.2 อิมัลชัน (Emulsion)
อิมัลชัน [5] เกิดจากของเหลวอย่างน้อย 2 ชนิด ที่ไม่ละลายกัน เช่น
น้้าและน้้ามัน ให้สามารถรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้ โดยใช้ตัวที่ท้าหน้ าที่
ประสานที่เรียกว่า อิมัลซิฟายเออร์ ( Emulsifier) อิมัลชันที่เกิดขึ้นถ้ามอง
ด้ ว ยตาเปล่ า จะเห็ น ลั ก ษณะเป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น แต่ ถ้ า มองด้ ว ยกล้ อ ง
จุลทรรศน์ก็จะเห็นเป็น 2 วัฏ ภาค คือ เห็ นเป็ นหยดเล็กๆของของเหลว
ชนิ ด หนึ่ ง ที่ เรี ย กว่ า วั ฎ ภาคภายใน (Internal or dispersed phase)
กระจายตัวแทรกอยู่ในของเหลวอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า วัฏภาคภายนอก
(External or continuous phase)
การผสมน้้ า มั น ในรู ป อิ มั ล ชัน ยังสามารถกระท้ า ด้ว ยเทคนิ ค คลื่ น
ความถี่สูงเรียกว่า คลื่นอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic) ซึ่งมีคลื่นความถี่อยู่ที่
ในช่วง 20-106 kHz คลื่นอัลตร้าโซนิคจะท้าให้เกิดฟองไอ เกิดความดัน
สูง และเกิดความร้อน คลื่นอัลตร้าโซนิคจะเกิดการสั่นสะเทือนในระดับ
โมเลกุล ท้าให้อนุภาคของสารหนึ่งสามารถแทรกเข้าไปอยู่ในอนุภาคของ
อีกสารหนึ่งได้ ซึ่งในงานนี้จะเลือกความถี่ที่ท้าให้อนุภาคของน้้ากระจายใน
หยดน้้ามัน

2.3 สมรรถนะการท้างานของเครื่องยนต์
เครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมที่ใช้ทดสอบในห้อ งทดลอง คือ
เครื่องยนต์ดีเซลยันมาร์ รุ่น TF 75-LM ขนาดก้าลังสูงสุด 7.5 กิโลวัตต์ ที่
ความเร็วรอบ 2,200 rpm ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 3 Load cell

2.3.2 ก้าลังเบรก (Brake Power)
ก้ า ลั งเบรก คื อ ก้ า ลั งของเครื่ อ งยนต์ ที่ วัด ได้ จ ากเพลาข้ อ เหวี่ ย ง
โดยตรง และเป็นก้าลังที่น้าไปใช้งาน ซึ่งเป็นก้าลังที่เหลือจากการเอาชนะ
ความฝืดหรือความเสียดทานต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดหาก้าลังเบรก
เรีย กว่า ไดนาโมมิ เตอร์ โดยจะวัดออกมาในรูป ของแรงบิ ด (Torque)
และรอบการหมุนของเครื่องยนต์ ส้าหรับ ก้า ลังเบรกสามารถค้านวณได้
จากสมการต่อไปนี้


2  T  N
Pb 
60 1,000

(2)

เมื่อ
Pb = ก้าลังเบรก (kW)
T = แรงบิดของเครื่องยนต์ (N.m)
N = ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ (rpm)
ในการทดสอบจะใช้เซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบ ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 เซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบ
รูปที่ 2 เครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมที่ใช้ทดสอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

57

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

2.3.3 อั ต ร า ก า ร สิ้ น เป ลื อ ง เชื้ อ เพ ลิ ง (Fuel
Consumption)
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง คือ ปริมาณการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่อ
เวลา สามารถหาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้ ดังสมการต่อไปนี้

Fuel
(3)
m 
f

time

เมื่อ

HHV คือ ค่าความร้อนสูงของเชื้อเพลิง (kJ/kg ) จากการทดสอบมี
ค่ า ดั ง นี้ : น้้ า มั น ดี เซล 46,935.23 kJ/kg, เชื้ อ เพลิ ง ผสมในรู ป อิ มั ล ชั น
(70:25:5) 43,881.09 kJ/kg, เชื้ อ เพลิ ง ผสมในรู ป อิ มั ล ชั น (60:35:5)
42,007.92 kJ/kg, เชื้ อ เพลิ ง ผสมในรู ป อิ มั ล ชั น (50:45:5) 38,097.79
kJ/kg

3. วิธีการด้าเนินงาน

ֺmf คือ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (kg/hr)
Fuel คือ ปริมาณของเชื้อเพลิง (kg)
time คือ เวลาที่เชื้อเพลิงถูกใช้ไป (hour)
ในการทดสอบจะใช้กระบอกตวง ดังรูปที่ 5 และจับเวลาเพื่อหาอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

รูปที่ 5 กระบอกตวงน้้ามัน

ในงานวิจัยนี้จะท้าการผลิต เชื้อเพลิงผสมในรูปแบบอิมัลชัน (น้้ามัน
ดีเซล:ไบโอดีเซล:น้้า ) ซึ่งสัดส่ว นน้้าจะก้าหนดที่ 5% เนื่อ งจากเมื่อ เพิ่ ม
สัดส่วนน้้ามากขึ้นจะท้าให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ลดลง[6] ในการผสม
จะใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค ที่ความถี่ 20 kHz ซึ่งเพียงพอที่จะท้าให้ส่วนผสม
ทั้งหมดเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน และใช้เวลา 5 นาที ผลิตครั้งละ 1 ลิตร โดย
ค่าใช้จ่ายในการใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค 0.2 บาท/ลิตร จากนั้นน้าเชื้อเพลิง
ผสมในรูปอิมัลชันไปทดลองในเครื่องยนต์เกษตรกรรมที่ต่อเข้ากับเจเนเร
เตอร์เพื่อผลิตไฟฟ้า โดยมีภาระที่เป็นลวดความร้อ น ก้าหนดความเร็ว
รอบการท้ า งานของเครื่ อ งยนต์ ตั้ ง แต่ 1,200-2,000 rpm และเพิ่ ม
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ครั้งละ 200 rpm แล้วน้าผลที่ได้มาวิเคราะห์
สมรรถนะของเครื่องยนต์ เพื่อ หาสัดส่วนเชื้อเพลิงผสมในรูปอิ มัลชันที่
เหมาะสม จากนั้นจะน้าเชื้อเพลิงผสมในรูปอิมัลชันในสัดส่วนดังกล่าว ไป
ทดสอบกับเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมในสภาพการใช้งานจริงเทียบกับ
น้้ามันดีเซล ส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมที่ใช้ในสภาพการใช้งาน
จริง คือ เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า รุ่น ET-80 ขนาด 8 แรงม้า ดังแสดงใน
รูปที่ 6

2.3.4 อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ้าเพาะ (Specific
Fuel Consumption)
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ้าเพาะ คือ ปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใช้
ไปต่อหนึ่งหน่วยเวลาต่อก้าลังเบรกของเครื่องยนต์ หาได้จาก


(4)

mf
SFC 
Pb

รูปที่ 6 เครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมที่ใช้ในสภาพการใช้งานจริง

เมื่อ
SFC คือ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ้าเพาะ (kg/kW.h)
mf คือ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (kg/h)
Pb คือ ก้าลังเบรก (kW)

2.3.5 ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เชิ ง ค ว า ม ร้ อ น (Thermal
Efficiency)
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างก้าลังงานที่
เครื่อ งยนต์ส่งออก (Power Output) กับ พลั งงาน (Energy) ที่ เกิดจาก
การสันดาปน้้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถค้านวณจาก
Thermal Efficiency 

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการวิ เ คราะห์ ส มรรถนะของเครื่ อ งยนต์ ดี เ ซล
เกษตรกรรมในห้องปฏิบัติการ
เมื่อท้าการทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรม โดยใช้เชื้อเพลิงผสม
ดี เซล/ไบโอดี เซล/น้้ า ที่ ใช้ ค ลื่ น อั ล ตร้ า โซนิ ค ที่ ค วามถี่ 20 kHz เป็ น
เชื้อเพลิง ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 1,200-2,000 rpm เพื่อศึกษา
สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมเทียบกับน้้ามัน ดีเซล ในการ
ทดสอบจะทดสอบซ้้าที่เงื่อนไขเดียวกัน 3 ครั้ง โดยค่าเฉลี่ยจะแสดงในรูป
ที่ 7-10

(5)

3600
 100
SFC x HHV

เมื่อ
Thermal Efficiency คือ ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (%)
SFC คือ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ้าเพาะ (kg/kW.h)
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รูปที่ 7 แรงบิดของเครื่องยนต์ที่ความเร็วรอบต่างๆ ที่ใช้น้ามันดีเซลและน้้ามันในรูป
อิมัลชันเป็นเชื้อเพลิง

จากรูปที่ 7 ในช่วงความเร็วรอบ 1,200-2,000 rpm พบว่าเชื้อเพลิง
ผสมในรูปอิมัลชัน มีค่าแรงบิดที่ได้ต่้ากว่าการใช้น้ามันดีเซล เนื่องจากค่า
ความร้ อ นของเชื้ อ เพลิ ง ผสมในรู ป อิ มั ล ชั น ที่ ล ดลง ท้ า ให้ ก้ า ลั งอั ด ใน
กระบอกสูบต่้ากว่าการใช้น้ามันดีเซล เมื่อความเร็วรอบประมาณ 1,800 2,000 rpm ที่สัดส่วน 70:25:5 จะมีค่าแรงบิดใกล้เคียงกับน้้ามันดีเซล มี
ข้อสังเกตว่าเชื้อเพลิงผสมในรูปอิมัลชันที่สัดส่วน 60:35:5 ที่ความรอบต่้า
ให้แรงบิดใกล้เคียงกับน้้ามันผสมที่สัดส่วน 70:25:5 ส้าหรับเชื้อเพลิงผสม
ในรูปอิมัลชันที่สัดส่วน 50:45:5 จะให้ค่าแรงบิดที่ต่้าที่สุด

รูปที่ 8 ก้าลังเบรกของเครื่องยนต์ที่ความเร็วรอบต่างๆ ที่ใช้น้ามันดีเซล
และเชื้อเพลิงผสมในรูปอิมัลชันเป็นเชื้อเพลิง

จากรูปที่ 8 ก้าลังเบรกของเครื่องยนต์ในช่วงความเร็วรอบ 1,2002,000 rpm เช่นเดียวกันเนื่องจากเชื้อเพลิงผสมในรูปอิมัลชันมีค่าความ
ร้อนต่้ากว่าน้้ามันดีเซล ดังนั้นค่าก้าลังเบรกของเครื่องยนต์ที่ได้จะต่้ากว่า
การใช้น้ามันดีเซล อย่างไรก็ตามที่ ความเร็วรอบสูงๆ เชื้อเพลิงผสมในรูป
อิมัลชันที่สัดส่วน (70:25:5) จะมีค่าก้าลังเบรกของเครื่องยนต์ใกล้เคียงกับ
น้้ามันดีเซล อย่างไรก็ตามน้้ามันผสมในรูปอิมัลชันที่สัดส่วน 60:35:5 มีค่า
ก้าลังเบรกใกล้เคียงกับสัดส่วน (70:25:5) แต่เชื้อเพลิงผสมในรูปอิมัลชัน
ที่สัดส่วน (50:45:5) จะมีค่าก้าลังเบรกของเครื่องยนต์ที่ต่้าที่สุด

รูปที่ 9 อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ้าเพาะของเครื่องยนต์ที่ความเร็วรอบต่างๆ ที่ใช้
น้้ามันดีเซลและเชื้อเพลิงผสมในรูปอิมัลชันเป็นเชื้อเพลิง

จากรูปที่ 9 เมื่อพิจารณาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ้าเพาะของ
เครื่องยนต์ในช่วงความเร็วรอบ 1,200-2,000 rpm พบว่าเชื้อเพลิงผสมใน
รูป อิ มั ล ชั น มี ค่ า อั ต ราการสิ้ น เปลื อ งเชื้ อ เพลิ งจ้ า เพาะของเครื่อ งยนต์
มากกว่า การใช้น้ามั นดีเซล โดยที่ เชื้อ เพลิงผสมในรูป อิ มัลชันที่ สัดส่ว น
70:25:5 จะมี ค่ า อั ต ราการสิ้ น เปลื อ งเชื้ อ เพลิ งจ้ า เพาะของเครื่อ งยนต์
ใกล้เคียงกับน้้ามันดีเซล อย่างไรก็ตามเชื้อเพลิงผสมในรูปอิมัลชันที่สัดส่วน
60:35:5 มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงใกล้เคียงกับน้้ามันผสมที่สัดส่วน
70:25:5 แต่เชื้อเพลิงผสมในรูปอิมัลชันที่สัดส่วน 50:45:5 จะมีค่าอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ้าเพาะของเครื่องยนต์มากที่สุด

รูปที่ 10 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ที่ความเร็วรอบต่างๆ ที่ใช้น้ามันดีเซล
และเชื้อเพลิงผสมในรูปอิมัลชันเป็นเชื้อเพลิง

จากรูป ที่ 10 ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ งความร้ อ นของเครื่อ งยนต์ ในช่ ว ง
ความเร็ว รอบ 1,200-2,000 rpm พบว่า เชื้อ เพลิงผสมในรูป อิ มัลชัน ทุ ก
สัดส่วนมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ที่ใกล้เคียงกัน แต่มี
ค่าต่้ากว่าประสิทธิภ าพเชิงความร้อนของน้้ามันดีเซล เมื่อความเร็วรอบ
สูงๆ พบว่าเชื้อเพลิงผสมในรูปอิมัลชันทุกสัดส่วนจะมีค่าประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนของเครื่องยนต์ใกล้เคียงกับน้้ามันดีเซล แสดงว่าการใช้น้าเข้าไป
ผสมในรูปอิมัลชันช่วยท้าให้การเผาไหม้สมบูรณ์ ช่วยชดเชยค่าความร้อนที่
ลดลง

4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าไอเสียจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
ไอเสียจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ จะประกอบไปด้วยปริมาณ
ของแก๊ส คาร์บ อนมอนอกไซค์ (CO) แก๊สไนโตรเจน (NOx) เมื่อ ท้า การ
ทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรม โดยใช้ เชื้อเพลิงผสม ดีเซล/ไบโอ
ดีเซล/น้้าที่ใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคที่ความถี่ 20 kHz เป็นเชื้อเพลิงเทียบกับ
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น้้ามันดีเซล ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 1,200-2,000 rpm ค่าไอเสีย
จากการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นดังแสดงในรูปที่ 11

แสดงในตารางที่ 1 รวมถึงสภาพการท้างานของเครื่องยนต์ไม่แตกต่างจาก
น้้ามันดีเซล เวลาที่ใช้ในการท้างาน 40 นาที/ไร่
ตารางที่ 1 อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่อไร่
น้้ามันดีเซล
รายละเอียด
(ลิตร/ไร่)
- อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่อไร่

0.850

เชื้อเพลิงผสมในรูป
อิมัลชัน
(ลิตร/ไร่)
0.870

เนื่องจากเครื่องผสมอัลตร้าโซนิคมีราคาแพง อาจจะสามารถใช้วิธี
เขย่าและเติมอิ มัลซิไฟเออร์เป็ นตัวประสาน ซึ่งเมื่อ เขย่า แล้วคุณสมบั ติ
น้้ า มั น จะใกล้ เคี ย งกั บ การผสมโดยใช้ ค ลื่ น อั ล ตร้ า โซนิ ค และเมื่ อ ทิ้ ง
เชื้อเพลิงผสมไว้ประมาณ 3 วัน จะมีการแยกชั้น แต่เมื่อมีการเขย่าด้วยมือ
เชื้อเพลิงผสมจะกลับคืนสู่สภาพอิมัลชัน และสามารถน้ามาใช้เดินเครื่องได้
ตามปกติ
จากการสอบถามความเห็นของผู้ใช้ พบว่าเกษตรกรมีความเข้า ใจใน
การท้างานและพึงพอใจในสมรรถนะของเครื่องยนต์เมื่อใช้ เชื้อเพลิงผสม
และอยากให้มีการส่งเสริมการใช้น้ามันผสมดังกล่าว

5. สรุปผลการศึกษา

รูปที่ 11 ค่าไอเสียจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ความเร็วรอบต่างๆ ที่ใช้น้ามันดีเซล
และเชื้อเพลิงผสมในรูปอิมัลชันเป็นเชื้อเพลิง

จากรูปที่ 11 เมื่อพิจารณาค่าไอเสียของเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงผสม
ในรูป อิ มั ล ชัน มี ก ารปล่ อ ยไอเสี ย ในปริ ม าณที่ ต่้ า กว่า น้้ า มั น ดี เซล โดย
สามารถอธิบายได้ดังนี้
ปริมาณของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ CO พบว่าเชื้อเพลิงผสมในรูป
อิมัลชันมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่าน้้ามันดีเซล ส่งผลให้ปริมาณของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ CO ที่ปล่อยออกมามีปริมาณต่้ากว่าน้้ามันดีเซล
ปริมาณของก๊าซ NOx พบว่าเชื้อเพลิงผสมในรูปอิมัลชัน มีปริมาณ
การปล่อยก๊าซ NOx ที่ต่้ากว่าน้้ามันดีเซล
ผลที่ได้ แ สดงว่า การน้า เชื้อ เพลิงผสมในรูป อิ มัลชันไปทดสอบกับ
เครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรม พบว่าน้้ามันผสมในรูปอิมัลชันมีการเผาไหม้
ที่สมบูรณ์กว่าน้้ามันดีเซล จึงท้าให้ค่า CO, NOx ลดลง
เมื่อเลือกสัดส่วนที่เหมาะสมของเชื้อเพลิงผสมในรูปอิมัลชันจะพบว่า
น้้ามันผสมที่สัดส่วน 60:35:5 จะมีค่าสมรรถนะใกล้เคียงกับ น้้ามันผสมที่
สัดส่วน 70:25:5 รวมถึงค่าเปอร์เซ็นต์ของ CO และ NOx ในไอเสีย ดังนั้น
ในงานวิ จั ย นี้ จ ะน้ า เชื้ อ เพลิ ง ผสมที่ สั ด ส่ ว น 60:35:5 ไปทดสอบใน
เครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมในสภาพการใช้งานจริง

4.3 ผลการวิเคราะห์เครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมในสภาพ
การใช้งานจริง
เมื่ อ น้ า เชื้ อ เพลิ ง ผสมในรู ป อิ มั ล ชั น ไปใช้ ใ นเครื่ อ งยนต์ ดี เ ซล
เกษตรกรรมในสภาพการใช้งานจริง โดยเป็นเครื่องยนต์ที่ติดตั้งกับรถไถ
เดินตาม ส้าหรับพลิกหน้าดินเพื่อเตรียมเพาะปลูกข้าวในแปลงนา ที่บ้าน
ดอกบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา พื้นที่ในการทดสอบ 4 ไร่ พบว่าอัตรา
การสิ้น เปลือ งเชื้อ เพลิงมีค่า ใกล้เคีย งกับ น้้ ามั นดีเซล โดยผลการศึ ก ษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชื้อ เพลิงผสมในรูป อิ มัลชันที่สัดส่วน 60:35:5 และ 70:25:5 เมื่อ
น้าไปทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ยันมาร์ รุ่น TF 75-LM พบว่า มี
สมรรถนะของเครื่องยนต์ใกล้ เคียงน้้ามันดีเซล แต่มีมลพิษในไอเสียจาก
การเผาไหม้ ต่้ า กว่ า และเมื่ อ สั ด ส่ ว นของน้้ า มั น ดี เซลลดลงไปกว่ า นี้
สมรรถนะของเครื่องยนต์จะลดต่้าลงมาก
ปริมาณของก๊ าซไอเสีย ที่ เกิ ดจากการเผาไหม้ข องเครื่อ งยนต์ที่ ใช้
เชื้อเพลิงผสมในรูปอิมัลชัน มีปริมาณของก๊าซไอเสียที่ต่้ากว่าการใช้น้ามัน
ดีเซล และการเผาไหม้สมบู รณ์ ก ว่าการใช้น้ามันดีเซล จึ งท้า ให้ ค่า CO,
NOx ลดลง
ส้าหรับการทดสอบเครื่องยนต์ดีเซล ที่ใช้เชื้อเพลิงผสมในรูปอิมัลชัน
ที่สัดส่วน 60:35:5 ได้ถูกน้าไปทดสอบเป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์ดีเซลคู
โบต้า รุ่น ET-80 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมในสภาพการใช้งาน
จริง พบว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมีค่า
ใกล้เคียงกับการใช้น้ามันดีเซล และผู้ใช้มีความพึ่งพอใจในสมรรถนะของ
เครื่องยนต์เมื่อใช้เชื้อเพลิงผสมและอยากให้มีการส่งเสริมการใช้ เชื้อเพลิง
ผสมดังกล่าว
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การศึกษาการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกโดยเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลงขนาดเล็ก
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The study of gasification of municipal plastic waste in small scale downdraft gasifier
อธิภัทร ทวิชศรี1, *และสุรชัย สนิทใจ2
1, 2

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140 โทร 0-2470-9658โทรสาร 0-2470-9109
Email : ich_me@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ได้ ท างานศึ ก ษาถึ ง ความเป็ น ไปได้ ในการผลิ ต ก๊ า ซ
เชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงผสมระหว่างพอลีเอทีลีนความหนาแน่นสูงที่อยู่ในรูป
ของถุงหิ้วจากขยะชุมชนร่วมกับไม้สับที่อัตราส่วนพอลีเอทีลีนในเชื้อเพลิง
ร้ อ ยละ 0, 5, 10และ 15 ภายในเตาแก๊ ส ซิ ไ ฟเออร์ ข นาดเล็ ก โดย
ทาการศึกษาถึงองค์ประกอบของก๊าซเชื้อเพลิง ค่าความร้อน อัตราการผลิต
ก๊าซเชื้อเพลิง และประสิทธิภาพของเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิง ผลการทดลอง
พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของเตาแก๊ ส ซิ ไฟเออร์ จ ะมี แ นวโน้ ม ที่ สู ง ขึ้ น เมื่ อ
อั ต ราส่ ว นของพอลี เอที ลี น ความหนาแน่ น สู งในเชื้ อ เพลิ งสู งขึ้ น โดยมี
ประสิ ทธิภ าพสูงสุด 55.55 % ที่ อั ต ราส่ ว นของพอลีเอที ลี นในเชื้อ เพลิ ง
15% องค์ป ระกอบของก๊าซเชื้อ เพลิงที่ผลิตได้ ประกอบด้วย N2 59.6364.56 %, H2 14.7-17.94 %, CO 4.30–4.85 %, CO2 8.36–11.74%
และ CH4 6.54-7.54%
คาสาคัญ: เตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลง ไม้สับ พอลีเอทีลีนความหนาแน่น
สูง ขยะชุมชน

Abstract
This experiment is a study on gasification of mixture of
High Density Polyethylene (HDPE) from municipal solid waste
and wood chips as fuel in small-scale downdraft gasifier. The
mixed fuels in this experiment consist of 0-15 % HDPE and
wood chip. The main objective is to study the feasibility of
gasification process of the mixed fuel and to investigate the
characteristic of gas and gasifier efficiency. The experimental
results show that the maximum of gasifier efficiency was
55.55% at 15% of HDPE in mixture. The gas composition
consists N2 59.63-64.56%, H2 14.7-17.94%, CO 4.30–4.85%, CO2
8.36–11.74% and CH4 6.54-7.54%
Keywords: downdraft gasifier, wood chip, HDPE, Municipal
Solid Waste

1. บทนา
ปัจจุบันปัญหาขยะจัดเป็นวาระสาคัญ ระดับชาติ เป็นหน้าที่ของทุก
ภาคส่วนที่จะต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ ในครั้งนี้ ในปัจจุบันการ
กาจัดขยะในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้การฝังกลบและการเผาไหม้โดยตรง
ซึ่งไม่ เพีย งพอต่อ การเพิ่มขึ้ นของขยะที่เข้า มาในแต่ละวั น มีก ารน าเอา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในเผาการทาลายขยะเช่น การเผาโดยใช้
กระบวนการพลาสม่ า แก๊ ส ซิ ฟิ เ คชั่ น [1] และ Circulating- fluidize

คณะวิศวกรรมศาสตร์

bed(CFB) ข้อดีคือสามารถเผาทาลายสารพิษจาพวกไดออกซินและลดสาร
โลหะหนักที่ปะปนออกมากับ ก๊าซไอเสีย ได้ ข้อ เสีย คือ เป็นเทคโนโลยีที่มี
ราคาสูงเกินไป
แก๊ ส ซิ ไฟเออร์ [2] หรือ เรีย กอย่ า งหนึ่ งว่ า กระบวนการผลิ ต ก๊ า ซ
เชื้อ เพลิง คือ กระบวนการทางเคมีความร้อนที่เปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็ง เช่น
ถ่านหิน หรือชีวมวล ให้อยู่ในรูปของก๊าซเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นก๊าซที่สามารถ
นาไปใช้ในการเผาไหม้ให้ความร้อนได้ สามารถนาไปใช้ในการต้มน้าร้อน
หรือไอน้าในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม นาไปใช้เผาไหม้โดยตรงใน
กระบวนการอบปุ๋ ย หรื อ การหลอมอลู มิ เนี ย ม สามารถน าไปใช้ ในการ
สันดาปภายในเครื่องยนต์ทางการเกษตรเพื่อการสูบน้าในท้องไร่ท้องนา
Chart Chiemchaisriและคณ ะ [3] ได้ ท าการทดลองผลิ ต ก๊ าซ
เชื้อเพลิงจากก้อนเชื้อเพลิงขยะ(RDF) ขนาด 40x40 มม. ที่ผลิตจากเหง้า
มันผสมพลาสติกจากหลุมฝังกลบ ที่อัตราส่วนของเชื้อเพลิงขยะต่อเหง้ามัน
1:0.2, 1:0.4, 1:0.6, 1: 0.8, 1.1, 1:1.2, 1:1.4 และ 1:1.6 ภายในเตาผลิต
ก๊าซเชื้อเพลิง ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ม. สูง 1.1 ม. ทาการปรับอัตรา
การป้อนอากาศ 30 และ 50 m3/h พบว่ากรณีอัตราการป้อนอากาศ 30
m3/h องค์ประกอบของก๊าซเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอน
มอนออกไซด์ (CO) 9.27-10.94 % ก๊ า ซไฮโดรเจน(H2) 0.0-0.05% ก๊ า ซ
มี เ ทน(CH4) 0.76-1.16 % และก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) 9.7312.28% มีค่าความร้อน 1.36-1.61 MJ/m3 และประสิทธิภาพของเตา 2937 % ส่ว นกรณี อั ตราการป้ อนอากาศ 50 m3/h ก๊าซเชื้อ เพลิงที่ ผลิตได้
ประกอบด้ ว ยก๊ า ซคาร์ บ อนมอนออกไซด์ (CO) 8.77-12.83 % ก๊ า ซ
ไฮโดรเจน(H2) 0.04-0.10% ก๊ า ซมี เ ทน(CH4) 1.08-1.60 % และก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) 8.37-11.01 % มี ค่ า ความร้ อ น 1.41-2.08
MJ/m3และประสิทธิภาพของเตา 50-77 %
P. Garcı´a-Bacaicoaและคณะ[4] ศึกษาการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจาก
เศษกิ่งไม้ร่วมกับเม็ดพลาสติกชนิดHDPE ขนาด 40x40x50มม. และ5x5x2
มม. ตามลาดับ ทาการทดสอบเชื้อเพลิงผสมที่มีปริมาณพอลีเอทีลีนความ
หนาแน่นสูงร้อยละ 0, 10, 15 โดยทาการปรับอัตราการป้อนอากาศที่ 4060Nm3/h เข้าสู่ภายในเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงขนาด 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
พบว่าก๊าซเชื้อเพลิงที่ผลิตจากเชื้อเพลิงผสมHDPEจะมีองค์ป ระกอบของ
ก๊าซไฮโดรเจน(H2) ก๊าซมีเทน(CH4) และ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่
สูงขึ้น ในขณะที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จะลดลง ตามสัดส่วนของ
พอลีเอทีลีนในเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งก๊าซที่ผลิตขึ้นมายังมีองค์ประกอบ
ของคาร์ บ อน 2 โมเลกุ ล (C2) ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ค่ า ความร้ อ นและ
ประสิ ท ธิ ภ าพของเตาสู ง ขึ้ น องค์ ป ระกอบของก๊ า ซเชื้ อ เพลิ งที่ ผ ลิ ต ได้
ประกอบด้วย N2 49.2- 59.3%, H2 11.2-15.1%, CO 9.4–22.5%, CO2
7.3–17.3% และ C2 0.7-1.7% โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด 93.6 % ที่อัตรา
การป้ อ นอากาศ 52.5 Nm3/h และมี อั ต ราส่ ว นของพอลี เอที ลี น ความ
หนาแน่นสูงในเชื้อเพลิงร้อยละ 17.4
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งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้มีแนวคิดที่จะนาเอาขยะภายในชุมชนมาคัดแยก
โดยคัดแต่พ ลาสติกมาใช้ในการทดสอบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงร่วมกับ ชีวมวล
โดยพลาสติกที่นามาใช้ในการทดสอบครั้งนี้คือ ถุงหิ้วพลาสติกชนิดพอลีเอที
ลีนความหนาแน่นสูง โดยถุงพลาสติกชนิดHDPE จะถูกนามาตากแห้งแล้ว
สับให้มีขนาดไม่เกิน 5x5 ซม. จากนั้นนามาผสมกับไม้สับที่อัตราส่วนต่างๆ

2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

รูปที่ 1 ไม้เบญพรรณสับ (ซ้าย) และถุงHDPE ที่ถูกสับให้มีขนาด 5x5 ซม.(ขวา)

เชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ประกอบด้วย ไม้สับและพลาสติก
ชนิ ด พอลี เ อที ลี น ความหนาแน่ น สู ง อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย ชิ้ น นี้
ประกอบด้วย เตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลง ระบบทาความสะอาดก๊า ซ
เชื้อเพลิง และระบบป้อนอากาศเข้าเตา

2.1 เชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ เชื้อเพลิงผสมระหว่างพลาสติก
ชนิ ด HDPEและไม้ สั บ ดั ง แสดงในรู ป ที่ 1 โดยท าการทดลองที่ อั ต รา
ส่วนผสมของHDPE ในเชื้อเพลิงร้อยละ 0, 5, 10 และ 15
1) ไม้ สั บ ที่ ใ ช้ ใ นก ารทดลองมาจากไม้ เ บ ญ พ รรณ ในป่ าทางภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีขนาดประมาณ 1.5-2.5 ซม. จาก
การวิ เคราะห์ ไ ม้ สั บ ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แบบประมาณ (Proximate
analysis) พบว่ า ไม้ สั บ มี อ งค์ ป ระกอบของ สารระเหย (VM) 41.02%
ค า ร์ บ อ น ค ง ตั ว (FC) 55.99% แ ล ะ เถ้ า (ASH) 2.99% มี ค ว า ม ชื้ น
(moisture, as receive) 15.85% ดั ง แสดงในตารางที่ 1 ส่ ว นผลการ
วิเคราะห์ แ บบแยกธาตุ (Ultimate analysis) พบว่า ไม้สั บ ประกอบด้ ว ย
คาร์ บ อน (C) 45.45% ไฮโดรเจน (H) 5.63% ออกซิ เ จน(O) 48.64%
ไนโตรเจน(N) 0.23% และซั ล เฟอร์ (S) 0.05% มี ค่ า ความร้ อ นทางสู ง
5,173 kcal/kg ดังแสดงในตารางที่ 2
2) พลาสติกชนิดพอลีเอทีลีนความหนาแน่นสูง(HDPE) ที่ใช้ในการทดสอบ
นี้นามาจากบ่อขยะเขตอ่อนนุช กทม. โดยทาการคัดแยกชนิดของขยะ เพื่อ
เลือกเอาแต่พลาสติกชนิดพอลีเอทีลีนความหนาแน่นสูงที่อยู่ในรูปของถุง
หิ้ว นามาตากแห้ ง 2-3 วัน แล้วสับ ให้มีขนาด ไม่เกิน 5x5 ซม. จากการ
วิเคราะห์พลาสติกชนิดHDPEจากขยะด้วยวิธีการวิเคราะห์ แบบประมาณ
(Proximate analysis) พบว่าHDPE มีองค์ป ระกอบเป็น สารระเหย(VM)
92.22% คาร์ บ อนคงตั ว (FC) 0.85% และเถ้ า (ASH) 6.93% มี ค วามชื้ น
(moisture, as receive) 0.41% ดั ง แสดงในตารางที่ 1 ส่ ว นผลการ
วิเคราะห์แบบแยกธาตุ (Ultimate analysis) พบว่าHDPE ประกอบด้วย
คาร์ บ อน(C) 75.30% ไฮโดรเจน(H) 13.35% ออกซิ เ จน(O) 11.23%
และซัลเฟอร์(S) 0.05% มีค่าความร้อนทางสูง 9,130 kcal/kg ดังแสดงใน
ตารางที่ 2

ไม้สับ
HDPE

2.2 เตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลง
เตาแก๊ ส ซิ ไฟเออร์แ บบไหลลงที่ ใช้ ในการทดลอง มี ค วามสู ง 160
เซนติเมตร โดยออกแบบเตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิงให้สามารถปลดปล่อยความ
ร้อนสูงสุดได้ 50 กิโลวัตต์ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ส่วน คือ ช่องเก็บ
เชื้ อ เพลิ ง (Hopper), โซนเผาไหม้ (Combustion zone), โซนรี ดั ก ชั่ น
(Reduction zone) และห้ อ งเก็ บ เถ้ า (Ash pit) ดั ง แสดงในรู ป ที่ 2 มี
รายละเอียดดังนี้
1) ช่องเก็บเชื้อเพลิง (Hopper) ประกอบด้วยโซนอบแห้ง (Drying zone)
และโซนไพโรไลซิ ส (Pyrolysis zone) โดยช่ อ งเก็ บ เชื้ อ เพลิ ง ใช้ เ ป็ น
ทางผ่า นของเชื้อ เพลิ งให้ ไหลลงไปยั ง โซนไพโรไลซิ ส และโซนเผาไหม้
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในช่องเก็บเชื้อเพลิง ประกอบด้วยกระบวนการ
อบแห้งและกระบวนการกลั่นสลาย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. สูง
57 ซม. ด้านล่างของช่องเก็บเชื้อเพลิงออกแบบให้มีลักษณะเอียง 60 องศา
2) โซนเผาไหม้ (Combustion zone) ในบริเวณนี้ เชื้อเพลิงแข็งจะถูกเผา
ไหม้กับออกซิเจนในปริมาณที่จากัด เพื่อผลิตพลังงานความร้อน สาหรับใช้
ในโซนอื่ นๆ การออกแบบโซนเผาไหม้ จึ งมีความสาคัญ ต่อ การผลิตก๊า ซ
เชื้อเพลิงเนื่องจากความร้อนที่ใช้ในกระบวนการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงทั้งหมด
ได้มาจากโซนเผาไหม้เพียงแหล่งเดียว ภายในหล่อด้วยปูนทนไฟหนา 5 ซม.
รอบโซนเผาไหม้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. สูง 40 ซม.
3) โซนรีดักชั่น (Reduction zone) ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในชั้นนี้ เป็นปฏิกิริยา
ที่เปลี่ยนก๊าซผลิตภัณฑ์และไอน้าให้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงที่สามารถเผาไหม้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่ออกจากโซนเผาไหม้จะทาปฏิกิริยาต่อในโซนรีดักชั่น มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. สูง 11.5 ซม. ภายในหล่อด้วยปูทนไฟหนา 5
ซม. บริเวณด้านล่างของโซนรีดักชั่นติดตั้งเข้ากับส่วนของห้องเก็บเถ้า
4) ห้อ งเก็บ เถ้า (Ash pit) เถ้ าที่เหลือ จากการเผาไหม้ในห้อ งปฏิกิริยาซึ่ง
ส่วนที่ทาปฏิกิริยาเสร็จแล้วจะถูกกวาดลงไปสู่ห้องเก็บเถ้าโดยห้องเก็บเถ้ามี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. สูง 30 ซม. ด้านหน้ามีประตูสาหรับนา
เศษเถ้าออกขนาดกว้าง 20 ซม. สูง 25 ซม. ด้านล่างจะมีช่องสาหรับถ่าย
เถ้าออกจากเตาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม.

ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์เชื้อเพลิงแบบประมาณ
Moisture
Proximate analysis (% at dry basis)
(% as receive)
VM
FC
ASH
15.85
41.02
55.99
2.99
0.41
92.22
0.85
6.93

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์เชื้อเพลิงแบบแยกธาตุและค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
Ultimate Analysis
HHV
(% at dry basis)
(kcal/kg)
(% at dry basis)
C
H
O
N
S
ไม้สับ
45.45 5.63 48.64 0.23
0.05
5,173
HDPE
75.30 13.35 11.23
0.12
9,130
รูปที่ 2 เตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลง
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2.3 ระบบทาความสะอาดก๊าซเชื้อเพลิง
ก่อนการนาก๊าซเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ไปใช้งาน ต้องมีการทาความสะอาด
ก๊าซเชื้อ เพลิงเสียก่อน เพื่อกาจัดสิ่งปนเปื้ อ นต่างๆ ขั้นตอนการทาความ
สะอาดก๊าซเชื้อเพลิง เริ่มต้นจากก๊าซเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ออกมาจากเตาผลิต
ก๊าซเชื้อเพลิง อนุภาคของฝุ่นจะถูกพาออกมาด้วย ซึ่งไซโคลนจะทาหน้าที่
ดักจับฝุ่นละลองเหล่านั้น โดยฝุ่นที่ดักจับได้จะร่วงลงมาสู่ถังกักเก็บด้านล่าง
ในขณะที่ก๊าซเชื้อเพลิงจะย้อนกลับขึ้นไปด้านบนของไซโคลนไปสู่อุปกรณ์
จับฝุ่นแบบเปียก (Wet scrubber) เพื่อดักจับฝุ่นที่ยังหลงเหลืออยู่ภายใน
ก๊า ซเชื้อ เพลิงออกให้ ได้ มากที่ สุ ด โดยการใช้ สเปรย์ น้ าฉี ดพ่ น ลงมาจาก
ด้านบนสวนทางกับก๊าซเชื้อเพลิงที่ไหลขึ้นมา ทั้งยังสามารถลดอุณหภูมิของ
ก๊าซเชื้อเพลิง ส่งผลให้ทาร์ที่ป ะปนมากับ ก๊าซเชื้อเพลิงเกิดการควบแน่น
บางส่วนจะผสมกับน้าที่ฉีดพ่นลงมา ตกลงสู่ถังรองรับด้านล่าง จากนั้นก๊าซ
เชื้อเพลิงที่ออกจากอุปกรณ์จับฝุ่นแบบเปียก เข้าสูอ่ ุปกรณ์ลดอุณหภูมิของ
ก๊าซเชื้อเพลิง (Gas cooler) เพื่อให้ไอน้าและทาร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในก๊าซ
เชื้อเพลิงได้ควบแน่นออกมาจากก๊าซเชื้อเพลิง ดังแสดงในรูปที่ 3

การเก็บก๊าซเชื้อเพลิงเพื่อนาไปวิเคราะห์ จะทาในขณะที่ระบบผลิต
ก๊าซเชื้อเพลิงกาลังทางานในสภาวะปกติ (ดังแสดงในรูปที่ 4) ประมาณ 50
นาทีหลังจากเริ่มจับเวลา (ประมาณนาทีที่ 200 ดังแสดงเอาไว้ในรูปที่ 5)
การทดลองจะหยุดลงเมื่อระดับของเชื้อเพลิงภายในช่องเก็บเชื้อเพลิงลดลง
จนถึ งระดับ คอคอดที่ช่อ งเก็บ เชื้อเพลิง (บริเวณล่างสุดของโซนอบแห้ง )
แล้วทาการบั นทึก เวลาที่ใช้ในการเผาไหม้ ทาการทดลองซ้าโดยเปลี่ย น
เชื้อเพลิง ให้มีอัตราส่วนของพอลีเอทีลีนอยู่ร้อยละ 0, 5, 10 และ 15

รูปที่ 5 อุณหภูมิภายในเตาเปรียบเทียบกับเวลาในการทดลองเชื้อเพลิงผสม HDPE
ร้อยละ 15

3. ผลการทดลอง
จากการทดลองผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงผสมระหว่างพอลีเอที
ลีนความหนาแน่นสูงและไม้สับ ที่อัตราส่วนพอลีเอทีลีนความหนาแน่นสูง
ร้อยละ 0, 5, 10 และ 15 โดยใช้อัตราการป้อนอากาศ 200 ลิตรต่อนาที

3.1 องค์ประกอบของก๊าซเชื้อเพลิง
รูปที่ 3 แผนผังอุปกรณ์การทดลอง

2.4 วิธีการทดลอง
หลังจากติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ ก ารทดลองต่ า งๆตามแผนผั งอุ ป กรณ์ ก าร
ทดลองดั งแสดงในรูป ที่ 3 และเตรีย มเชื้ อ เพลิ ง ที่ ใช้ ในการทดสอบ 60
กิโลกรัม เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเริ่มทาการทดลอง โดยการเติมเชื้อเพลิงให้
เต็มช่องเก็บเชื้อเพลิง(Hopper) ด้วยเชื้อเพลิง 30 กิโลกรัม ต่อมาทาการจุด
ไฟเข้ าไปในบริเวณช่อ งจุ ดไฟเข้ าเตาที่โซนเผาไหม้ จ ากนั้นเปิ ดพัดลมดูด
อากาศแล้วทาการตั้งค่าอัตราการไหลของอากาศเข้าภายในเตาให้ได้ 200
ลิต รต่ อ นาที และท าการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล อุ ณ หภู มิ ภ ายในเตา จากนั้ น เมื่ อ
อุณหภูมิภายในเตามีแนวโน้ม ที่คงที่ (ประมาณนาทีที่ 150 ดังแสดงเอาไว้
ในรูปที่ 5) และเมื่อเชื้อเพลิงภายในเตาจะถูกเผาไหม้จนระดับของเชื้อเพลิง
ภายในเตาลดลงถึงระดับคอคอดของช่องเก็บเชื้อเพลิง (บริเวณล่างสุดของ
โซนอบแห้ง ดังแสดงเอาไว้ในรูปที่ 2) จึงทาการเติมเชื้อเพลิงที่เหลืออีก 30
กิโลกรัม เข้าสู่ช่องเก็บเชื้อเพลิงพร้อมทั้งเริ่มจับเวลา

หลั ง จากการเก็ บ ก๊ า ซเชื้ อ เพลิ ง ตั ว อย่ า งไปท าการวิ เคราะห์ ค่ า
อ งค์ ป ระ ก อ บ ก๊ า ซ เชื้ อ เพ ลิ งโด ย Gas Chromatography พ บ ว่ า
องค์ประกอบชองก๊าซเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ป ระกอบด้วย CO ร้อยละ 4.294.85, CH4ร้ อ ยละ 6.54-7.54, H2 ร้ อ ยละ 14.70-17.94, CO2 ร้ อ ยละ
8.37-11.74 และ N2ร้อยละ 59.63-64.57 และยังพบว่าเมื่ออัตราส่วนของ
HDPE ในเชื้อเพลิงสูงขึ้น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซมีเทน (CH4)
และก๊าซไนโตรเจน (N2) ในก๊าซเชื้อเพลิงจะมีแ นวโน้มที่สูงขึ้ น ในขณะที่
ก๊าซไฮโดรเจน (H2) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จะมีแนวโน้มที่ลดลงดัง
แสดงไว้ในรูปที่ 6

รูปที่ 6 องค์ประกอบของก๊าซเชื้อเพลิงที่อัตราส่วน HDPE ต่างๆ

3.2 ค่าความร้อนของก๊าซเชื้อเพลิง
จากผลการวิเคราะห์องค์ป ระกอบของก๊าซเชื้อเพลิง ทาให้ ทราบถึ ง
ปริมาณก๊าซ CO, H2และ CH4 ซึ่งเป็นก๊าซที่สามารถเผาไหม้ให้ความร้อนได้
สามารถนามาคานวณค่า ความร้อนของก๊าซเชื้อเพลิงได้จากสมการที่ (1)
จากการทดลองพบว่า ค่าความร้อ นของก๊าซเชื้อเพลิงในกรณี อั ตราส่ว น
HDPE ในเชื้อเพลิง 0, 5, 10 และ 15 มีค่าเท่ากับ 5.41, 5.58, 5.32 และ
5.48 MJ/Nm3 ตามลาดับ ดังแสดงเอาไว้ในรูปที่ 7
รูปที่ 4 การทดลองผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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𝐻𝐻𝑉𝑓𝑢𝑒𝑙 = ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแข็ง (MJ/Nm3)
𝑚̇𝑓𝑢𝑒𝑙 = อัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง (kg/h)

โดยที่
𝐻𝐻𝑉𝑔𝑎𝑠
𝑀𝐹
𝐻𝐻𝑉
𝑉

(MJ/Nm3)

= ค่าความร้อนของก๊าซเชื้อเพลิง
= เศษส่วนโมลของก๊าซแต่ละชนิด
= ค่าความร้อนของก๊าซแต่ละชนิด (MJ/Nm3)
= ปริมาตรของก๊าซเชื้อเพลิง (Nm3)

รูปที่ 9 ประสิทธิภาพของเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงที่อัตราส่วนHDPE ต่างๆ

4. สรุปผล
รูปที่ 7 ค่าความร้อนและอัตราการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงที่อัตราส่วนHDPE ต่างๆ

3.3 อัตราการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง
อั ต ราการผลิ ต ก๊ า ซเชื้ อ เพลิ ง สามารถค านวณได้ จ ากสมการที่ (2)
พบว่า เมื่ อ อั ต ราส่ ว นของ HDPE ในเชื้ อ เพลิ งสู งขึ้ น อั ต ราการผลิ ต ก๊ า ซ
เชื้อเพลิงจะมีแนวโน้มลดลงตาม ดังแสดงในรูปที่ 7 โดยอัตราการผลิตก๊าซ
เชื้ อ เพลิ ง ในกรณี อั ต ราส่ ว นHDPE ในเชื้ อ เพลิ ง 0, 5, 10 และ 15 มี ค่ า
เท่ากับ 15.90, 15.79, 14.82 และ 14.68 Nm3/h ตามลาดับ
𝑄𝑔𝑎𝑠 = 𝑄𝑎𝑖𝑟 𝑥[𝑁2,𝑎𝑖𝑟 /𝑁2,𝑔𝑎𝑠 ]
(2)
โดยที่
𝑄𝑔𝑎𝑠
= อัตราการไหลของก๊าซเชื้อเพลิง (Nm3/h)
𝑄𝑎𝑖𝑟
= อัตราการป้อนอากาศเข้าเตา (Nm3/h)
𝑁2,𝑎𝑖𝑟 = ปริมาณไนโตรเจนในอากาศ (%)
𝑁2,𝑔𝑎𝑠 = ปริมาณไนโตรเจนในก๊าซเชื้อเพลิง (%)

3.4 อัตราการใช้เชื้อเพลิง
จากการทดลองเผาเชื้ อ เพลิ ง แข็ ง 30 kg ภายในเตา พบว่ า เมื่ อ
อัตราส่วนของHDPE ในเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น อัตราการใช้เชื้อเพลิงจะมีแนวโน้ม
ที่ลดลง ดั งแสดงในรูป ที่ 8 โดยอั ตราการใช้ เชื้อ เพลิ ง ในกรณี อั ตราส่ ว น
HDPE ในเชื้อเพลิง 0, 5, 10 และ 15 มีค่าเท่ากับ 8.45, 7.64, 6.67 และ
6.0 kg/h ตามลาดับ

จากการทดลองผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงผสมระหว่างพอลีเอที
ลี น ความหนาแน่ น สู ง และไม้ สั บ พบว่ า เมื่ อ อั ต ราส่ ว นของ HDPE ใน
เชื้อเพลิงสูงขึ้น องค์ประกอบของก๊าซเชื้อเพลิงจะมีการเปลี่ยนแปลงโดย
CH4, COและ N2จะมี แ นวโน้ ม ที่ สู ง ขึ้ น แตกต่ า งกั บ CO2และ H2ที่ มี
แนวโน้มที่ลดต่าลง และพบว่าเมื่ออัตราส่วนของ HDPE ในเชื้อเพลิงสูงขึ้น
อัตราการไหลของก๊าซเชื้อเพลิงและอัตราการเผาไหม้ลดลง แต่อัตราการ
เผาไหม้ที่ลดลงส่งผลให้ประสิทธิภาพของเตามีแนวโน้มที่สูงขึ้น สอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของP. Garcı´a[3] โดยค่ า ความร้ อ นของก๊ า ซที่ ผ ลิ ต ได้ จ ะมี
ค่าสูงสุดที่ 5.57 MJ/Nm3 ในกรณี HDPE 5 % ส่ว นประสิทธิภ าพสูงสุด
ของเตามี ค่ า 55.55 % ในกรณี HDPE15 % องค์ ป ระกอบของก๊ า ซ
เชื้อเพลิงที่สามารถใช้ในการเผาไหม้ได้ ประกอบด้วย H2 14.7-17.94%,
CO 4.30–4.85% และ CH4 6.54-7.54%

5. ข้อเสนอแนะ
1) อั ต ราส่ ว นผสมของ HDPE ในเชื้ อ เพลิ งแข็ ง ท าได้ สู ง สุ ด เพี ย ง 15%
เนื่องจาก อัตราส่วนของHDPE ที่สูงเกินกว่าร้อยละ 15 จะทาให้เกิดความ
ดัน ลดภายในเตาสู งเกิ นไปเป็ น เหตุให้ พั ด ลมดูด อากาศไม่ สามารถป้ อ น
อากาศเข้าสูเ่ ตาได้ และยังส่งผลให้การไหลของเชื้อเพลิงแข็งภายในเตาเกิด
การติดขัด ไหลลงได้ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากเชื้อเพลิงผสมจะมีความหนาแน่น
ต่า ส่งผลให้กระบวนการเผาไหม้ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะต่อการนามา
ผลิตก๊าซเชื้อ เพลิง โดย P. Garcı´a[3] ได้เสนอในงานวิจัยว่า ร้อยละของ
HDPE ในเชื้อเพลิงต้องไม่เกินร้อยละ 17
2) ระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสามารถสร้างให้ทางานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่
ต้องใช้แรงงานคนคอยเติมเชื้อเพลิง หรือถ่ายเถ้าออกมาจากเตา โดยการใช้
ระบบควบคุ ม และสั่ ง การอั ต โนมั ติ (PLC) สั่ งการสายพานในการป้ อ น
เชื้อเพลิงเข้าสู่เตา หรือสั่งการสกูรลาเลียงในการถ่ายเถ้าออกจากเตา

เอกสารอ้างอิง
รูปที่ 8 อัตราการใช้เชื้อเพลิงที่อัตราส่วนHDPE ต่างๆ

3.5 ประสิทธิภาพของเตาแก๊สซิไฟเออร์
ประสิทธิภาพของเตาแก๊สซิไฟเออร์ สามารถคานวณได้จากสมการที่
(3) พบว่าเมื่ออัตราส่วนของ HDPE ในเชื้อเพลิงสูงขึ้น ประสิทธิภาพของ
เตาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นตาม ดังแสดงในรูปที่ 9 โดยประสิทธิภาพของเตาใน
กรณีอั ตราส่วนHDPE ในเชื้อเพลิง 0, 5, 10 และ 15 มีค่าเท่ากับ 47.02,
51.27, 50.75 และ 55.55% ตามลาดับ
𝜂𝑔𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟 =

[𝐻𝐻𝑉𝑔𝑎𝑠 𝑥 𝑄𝑔𝑎𝑠 ]
[𝐻𝐻𝑉𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑥 𝑚̇𝑓𝑢𝑒𝑙 ]

𝑥 100

โดยที่
𝜂𝑔𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟 = ประสิทธิภาพของเตาแก๊สซิไฟเออร์ (%)
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การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ร่วมกับหญ้าข้าวนก
Biogas producing from dung with barnyard grass
เพชรรัตน์ ใจบุญ
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
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บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ เป็ น การศึก ษาการเกิด ก๊ า ซชีว ภาพจากมู ล สัต ว์ 3 ชนิ ด
ได้แ ก่ มูล สุก ร มู ลโค และมู ล นกกระทา รวมทั้ งการศึ ก ษาการเกิด ก๊ า ซ
ชีวภาพจากมูลสัตว์ทั้ง 3 ชนิดร่วมกับหญ้าข้าวนก โดยใช้ถังหมักขนาด 200
ลิตร ในอัตราส่วนมูลสัตว์ต่อน้้า 1:1 และอัตราส่วนมูลสัตว์ต่อน้้าต่อหญ้ า
ข้าวนก 5:3:2 ผลการทดลองพบว่า ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้ นจากการ
หมักมูลนกกระทามีปริมาณก๊าซชีวภาพมากที่สุดคือ 0.10 m3 รองลงมา
ได้แก่มูลสุกรคือ 0.01 m3 และมูลโคคือ 0.009 m3 ตามล้าดับ ส้าหรับ
การหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 3 ชนิดร่วมกับหญ้าข้าวนก มีปริมาณก๊าซ
ชีวภาพที่เกิดขึ้นจากการหมักมูลนกกระทา มูลสุกร และมูลโคคือ 0.01 m3,
0.009 m3 และ 0.007 m3 ตามล้าดับ เมื่อน้าก๊าซชีวภาพจากการหมักมูล
สัตว์ 3 ชนิดไปทดสอบหาค่าความร้อนในการต้มน้้า ความร้อนสูงสุดของน้้า
ต้มคือ 17.16 kJ และ 15.48 kJ ส้าหรับมูลสุกรและมูลโคตามล้าดับ ส่วน
มูลนกกระทาจุดไฟไม่ติดจึงไม่สามารถทดสอบหาค่าความร้อนได้
คาสาคัญ: ก๊าซชีวภาพ ความร้อน วัชพืช

Abstract
The objective of this research was to study the biogas
producing from 3 fermented dung i.e., cow dung, swine dung
and francolin dung and study the fermentation 3 dungs mixed
with barnyard grass by using 200 liters tanks. The ratio of
mixture of dung and water is 1:1 and the ratio of mixture of
dung, water and barnyard grass is 5:3:2. The result showed
that, the biogas from fermented francolin dung had highest
was 0.10 m3 next below, swine dung was 0.01 m3 and cow
dung was 0.009 m3, respectively. In the case of the dung
mixed with barnyard grass, the biogas from barnyard grass
mixed with francolin dung, swine dung and cow dung were
0.01 m3, 0.009 m3 and 0.007 m3, respectively. An amount of
heat of water obtained the use of biogas as a fuel from the
mixed barnyard grass with cow dung and swine dung were
17.16 kJ and 15.48 kJ, respectively. The biogas from fermented
barnyard grass and francolin dung cannot test because it was
incombustible biogas.
Keywords: Biogas, Thermal, Weed

1. บทนา

เช่น น้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ ที่มีแนวโน้มก้าลังจะหมดไปท้าให้มีราคาเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีการน้าเข้าพลังงานสุทธิ
1,017 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้้ามันดิบต่อวัน เพื่อน้ามาผลิตพลังงานไฟฟ้า
และใช้ในการคมนาคมนับว่าเป็นการสูญเสียเงินจ้านวนมหาศาล [1] รัฐบาล
จึงส่งเสริมให้มีการคิดค้นและพัฒนาพลังงานทดแทน โดยเฉพาะในด้านการ
พัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวล และก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติจากการย่อยสลายอินทรีย์สาร เช่น มูลสัตว์ ขยะอินทรีย์ เป็น
ต้น โดยจุ ลิน ทรี ย์ภ ายใต้ ส ภาวะที่ ป ราศจากออกซิ เจน ก๊า ซชี ว ภาพนี้ มี
องค์ ป ระกอบส่ ว นใหญ่ คื อ ก๊ า ซมี เทน (CH4) ประมาณ 60-65% โดย
ปริมาตร ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 34-39% และก๊าซอื่นๆ
ประมาณ 1% เช่น ก๊าซไนโตรเจน (N2) และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ก๊าซ
มีเทนเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญที่สามารถน้ามาใช้ในการให้ความร้อนหรือ
เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี [2] จากการศึกษาของจรูญ อินเอกและคณะ
[3] ท้ า การศึ ก ษาเปรีย บเที ย บปริมาณก๊า ซชีว ภาพจากการหมัก มู ลสุก ร
ร่วมกับใบยางพาราและมูลสุกรร่วมกับทางปาล์ม อัตราส่วน 15:1 kg เติม
วัสดุหลังจากหมัก 3 วันใช้เวลาในการหมักทั้งหมด 15 วันในถังหมัก 150 L
ภายใต้อุณหภูมิห้อง พบว่า ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นจากการหมักมูล
สุก รร่วมกับ ใบยางพาราและมูลสุก รร่วมกับทางปาล์มคือ 73.12 L และ
91.68 L ตามล้าดับ พลังงานความร้อนที่ได้จากการน้าก๊าซชีวภาพจากการ
หมักมูลสุกรร่วมกับใบยางพาราและมูลสุกรร่วมกับทางปาล์มไปทดสอบ
การต้ ม น้้ า คื อ 17.4 kcal และ 129.6 kcal ตามล้ า ดับ มุ ทิ ต า ค้ า ไพ [4]
ท้าการศึก ษาการหมักมูลโคร่วมกับ วัชพืช 3 ชนิดคือหญ้ าข้ าวนก ต้นกก
และผักตบชวาในถัง 200 ลิตร พบว่าปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการ
หมักมูลโคร่วมกับหญ้าข้าวนกมีมากที่สุด
เนื่องจากมูลสัตว์มีผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อม ส่งกลิ่นเหม็น และ
เป็นแหล่งเพาะพันธ์แมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะน้าเชื้อโรค การน้ามูลสัตว์มาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 3 ชนิด ซึ่งหาได้ง่ายจากชุมชน
ได้แก่ มูลโค มูลสุกร และมูลนกกระทา และการน้ามูลสัตว์ทั้ง 3 ชนิดหมัก
ร่วมกับหญ้าข้าวนก โดยการหมักด้วยถัง 200 ลิตร เพื่อศึกษาปริมาณของ
ก๊าซชีวภาพและปริมาณความร้อนที่เกิดจากการหมักมูลสัตว์ทั้ง 3 ชนิด

2. วิธีวิจัย
การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 3 ชนิด ได้แก่ มูลโค มูล
สุกร และมูลนกกระทา อัตราส่วนระหว่างมูลสัตว์ต่อน้้า คือ 1:1 และการ
เกิดก๊าซชีวภาพของมูลโค มูลสุกร และมูลนกกระทาผสมกับหญ้าข้าวนก
อัตราส่วนมูลสัตว์ต่อ น้้าต่อ หญ้ า ข้า วนก 5:3:2 โดยใช้ถั งหมักขนาด 200
ลิตร จ้านวน 3 ถังต่อเข้ากับถังเก็บก๊าซชีวภาพ 3 ถัง ท้าการวัดปริมาณแก๊ส
ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันระยะเวลา 30 วัน แสดงดังรูปที่ 1

ปัจจุบันความต้องการพลังงานของแต่ละประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว และสถานการณ์ด้านพลังงานก้าลังเข้าสู่ขั้นวิกฤติ ท้าให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล
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รูปที่ 1 การหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ด้วยถัง 200 ลิตร
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รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการหมักมูลสัตว์ร่วมกับหญ้า
ข้าวนก กับระยะเวลาที่ท้าการทดลอง

การทดสอบปริมาณความร้อน หาได้จากสมการ
Q  mcT

(1)

เมื่อ Q = ปริมาณความร้อน ( kJ )
m = มวลของน้้า ( kg )
c = ความร้อนจ้าเพาะของน้้า
= 4.18 ( kJ )
kg  C

T = อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ( C )

รูปที่ 3 แสดงการเกิดก๊าซชีวภาพจากการหมักมูลสัตว์ 3 ชนิดร่วมกับ
หญ้ าข้าวนก ระยะเวลา 25 วัน พบว่า ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการ
หมักมูลสุกรร่วมกับหญ้าข้าวนก และมูลโคร่วมกับหญ้าข้าวนก มีอัตราการ
เพิ่มขึ้นอย่างสม่้าเสมอ ในขณะที่มูลนกกระทาร่วมกับหญ้าข้าวนกมีความ
ผันผวนของปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นโดยปริมาณก๊าซชีวภาพเฉลี่ยของ
มูลนกกระทา มูลสุกร และมูลโค ร่วมกั บหญ้าข้าวนกคือ 0.01 m3, 0.007
m3 และ 0.009 m3 ตามล้าดับ
cow dung
cowdung+barnyard grass

0.014

3. ผลการวิจัย
รูปที่ 2 แสดงปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพจากการหมักมูลโค มูลสุกร
และมูลนกกระทาในแต่ละวันที่ท้าการทดลองระยะเวลา 1 เดือน (30 วัน)
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รูปที่ 4 ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการหมักมูลโคและการหมักมูลโคร่วมกับหญ้าข้าวนก
ระยะเวลา 25 วัน
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รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการหมักมูลสัตว์
3 ชนิดกับระยะเวลาที่ท้าการทดลอง

จากรูป ที่ 2 พบว่าปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีค่าไม่
แน่นอนโดยมีค่าที่เพิ่มขึ้นและลดลงตลอดระยะเวลาที่ท้าการทดลองโดย
ก๊าซชีวภาพที่เกิดจากมูลนกกระทามีค่ามากที่สุดคือ 0.01 m3 รองลงมามูล
สุกรคือ 0.01 m3 และมูลโคคือ 0.009 m3 ตามล้าดับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จากรูปที่ 4-6 แสดงการเปรียบเทียบการเกิดก๊าซชีวภาพของมูล สัตว์
3 ชนิด และการหมักมูลสัตว์ 3 ชนิดร่วมกับหญ้าข้าวนก พบว่า มีเพียงการ
หมักมูลโคร่วมกับหญ้าข้าวนกเท่านั้นที่ท้าให้เกิดก๊าซชีวภาพมีค่าอยู่กงึ่ กลาง
ของการหมัก มูล โคเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ในขณะที่ มู ลสั ตว์อี ก 2 ชนิ ด เมื่ อ มี
สัดส่วนของหญ้าข้าวนกมาผสมท้าให้ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นมีค่าลดลง
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4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
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รูปที่ 5 ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการหมักมูลสุกรและการหมักมูลสุกรร่วมกับหญ้า
ข้าวนกระยะเวลา 25 วัน

กิตติกรรมประกาศ

francolin dung
francolin dung+barnyard grass

ขอขอบคุณนางสาวพนิดา ศิลธรและนางสาวศิรินันท์ ทองนาง ที่ช่วย
ท้ า การเก็ บ ข้ อ มู ล วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ศู น ย์ เทคโนโลยี ที่ เหมาะสม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อนุเคราะห์สถานที่ และ ขอขอบคุณกรมปศุ
สัตว์จังหวัดสกลนครที่ให้ความอนุเคราะห์มูลสัตว์ในการท้าวิจัยในครั้งนี้
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รูปที่ 6 ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการหมักมูลนกกระทาและการหมักมูลนกกระทา
ร่วมกับหญ้าข้าวนกระยะเวลา 25 วัน
cow dung+barnyard grass
swine dung+barnyard grass
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Thermal energy (kJ)

การหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 3 ชนิด โดยเฉลี่ยต่อวัน พบว่าการ
หมั ก ของมู ล นกกระทาได้ ป ริ ม าณก๊ า ซชี ว ภาพมากที่ สุ ด คื อ 0.10 m3
รองลงมาคื อ การหมั ก ของมู ล สุ ก ร 0.01 m3 และการหมั ก ของมู ล โคมี
ปริมาณน้อยที่สุดคือ 0.009 m3 ส่วนการหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ 3
ชนิดผสมกับหญ้าข้าวนกโดยเฉลี่ยต่อวัน พบว่า การหมักของมูลนกกระทา
มูลสุกร และมูลโค มีปริมาณก๊าซชีวภาพคือ 0.01 m3, 0.009 m3, 0.007
m3 ตามล้าดับ ส้าหรับการทดสอบหาค่าความร้อนในการต้มน้้า ความร้อน
สูงสุด ของน้้ า ต้ ม คือ 17.16 kJ และ 15.48 kJ ส้ า หรับ มูล สุ ก รและมู ลโค
ตามล้าดับ ส่วนมูลนกกระทาจุดไฟไม่ติดจึงไม่สามารถทดสอบหาค่าความ
ร้อนได้ จากปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นท้าให้ทราบข้อมูลส้าหรับการน้า
วัชพืชคือหญ้ าข้าวนกมาผสมกับมูลโคได้โดยปริมาณก๊าซชีวภาพไม่ลดลง
เหมือนการหมักร่วมกับมูลสัตว์อีก 2 ชนิด

16
14

[1] กระทรวงพลังงาน, (2555), พลังงานเชื้อเพลิง, ค้นเมื่อ ธันวาคม, 16,
2555, จาก www.eppo.go.th/info/cd-2012/pdf/cha1.pdf.
[2] ก๊าซชีวภาพ, ค้นเมื่อ ธันวาคม, 16, 2555, จาก
http://biogas.erdi.or.th/biogasTech_sub_adv.php.
[3] จรูญ อินเอก และคณะ, (ไม่ปรากฏปีทพี่ ิมพ์), การเปรียบเทียบปริมาณ
ก๊าซชีวภาพจากการหมักมูลสุกรร่วมกับใบยางพาราและมูลสุกร
ร่วมกับ กางปาล์ม, ค้นเมื่อ เมษายน, 3, 2556, จาก
https://goo.gl/VXfgSt.
[4] มุทิตา ค้าไพ, (2555), การผลิตก๊าซชีวภาพจากวัชพืช 3 ชนิด,
ปริญญานิพนธ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 46 หน้า.
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ดร.เพชรรัตน์ ใจบุญ (ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน)
อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สาขางานวิจัยที่สนใจ เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีอบแห้ง

รูปที่ 7 ปริมาณความร้อนของน้้าที่น้ามาทดสอบการติดก๊าซชีวภาพจากมูลโคและมูลสุกร
ร่วมกับหญ้าข้าวนก

รูปที่ 7 แสดงปริมาณความร้อนของน้้าที่น้ามาทดสอบต้มน้้าด้วยการ
จุดติดก๊าซชีวภาพจากมูลโคและมูลสุกรร่วมกับหญ้าข้าวนก พบว่าปริมาณ
ความร้อนของน้้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยค่าความร้อนสูงสุดของมูลโค
ร่ว มกับ หญ้ าข้ า วนก และมูลสุก รร่ว มกับ หญ้ า ข้ าวนกคือ 15.48 kJ และ
17.16 kJ ตามล้าดับ ส่วนก๊าซชีวภาพของมูลนกกระทาจุดไฟไม่ติดจึงไม่
สามารถทดสอบหาค่าความร้อนได้
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CF004

THE POTENTIAL OF SOLID WASTE UTILIZATION IN MAHASARAKHAM UNIVERSITY
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บทคัดย่อ
ขยะคือสิ่งของที่ไม่ต้องการ ในอีกแง่มุมหนึ่งขยะเหล่านี้ สามารถถูก
นามาใช้ประโยชน์ได้หลายแง่ รวมถึงการนาขยะมาเพื่อผลิตเป็นพลังงานที่
สามารถทดแทนพลังงานในรูปแบบเดิมโดยมักจะถูกนาเข้าจากต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเป็ นชุมชนหนึ่งที่เป็ นแหล่งก าเนิดขยะจ านวนมาก ดังนั้น
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาองค์ประกอบของขยะ รวมถึงการ
ประเมิ น ศั ก ยภาพการผลิ ต พลั งงานจากขยะของชุ ม ชนมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นแหล่งกาเนิดขยะเฉลี่ย
1,173.30 ตันต่อปี องค์ประกอบหลักๆของขยะ คือ พลาสติก เศษอาหาร
และกระดาษ ซึ่งขยะเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดมูลค่าได้เช่นการรีไซเคิลและ
นาไปทาเป็นอาหารสัตว์ นอกเหนือจากนี้ยังมีขยะจาพวกเศษไม้และใบไม้
แห้ ง เศษพลาสติ ก และกระดาษที่ ป ระมาณรวม 641.21 ตั น ต่ อ ปี ซึ่ ง
สามารถน าไปเผาไหม้เพื่ อ ผลิต พลั งงานได้ การประเมิน คุณ สมบั ติข อง
เชื้อ เพลิงขยะโดยการทดลองคุณ สมบั ติข องเชื้อ เพลิง RDF-5 ซึ่งผลการ
ทดสอบคุณสมบัติให้ผลค่าคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมี
ค่าความร้อนเฉลี่ยประมาณ 18.20 MJ/kg โดยสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า 307,780 กิโลวัตต์ต่อปี โครงการจะมีความคุ้มค่า
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หากแต่พิจารณาเพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงขยะจากแหล่ง
ชุมชนที่ใกล้เคียงและมีการบริหารอย่างครบวงจรพร้อมส่งเสริมให้ชุมชน
ดาเนินการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการส่งเสริมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่
พัฒนาและยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ: เชื้อเพลิงขยะ ชุมชนมหาวิทยาลัย

Abstract
Waste is any substance which is discarded after primary
use, or it is worthless, defective and of no use. However,
waste can be utilized such as reuse recycle and energy
generated. The University community is one that generates a
lot of waste. So, this research aims to study the composition
of the waste, including the assessment of the potential for
energy production from Waste University community.
University community produced of waste about as 1,173.30
tons, which the major component of plastic food waste and
paper as cab be utilized for make benefit for university, but
some of waste can be to fuel in term of Refuse Derived Fuel:
RDF for combustion about 641.21 ton/year. This study is
Evaluated of potential of energy generated from fuel
properties RDF-5, which the test results values similar to
related research with the average heating value
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approximately 18.20 MJ/kg. The University community can be
generated electricity around 307,780 kilowatts/year base on
fuel consumption 2 kg of RDF5/ kWh. The project is not well
to economic value. However, if the university is consider
increased the amount of waste fuel from neighboring
communities and has a comprehensive management and
encourage community action involved for the energy and
environment and sustainable development.
Keywords: Refuse Derived Fuel: RDF, University Community

1. บทนา
อั ตราการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศถู ก พบว่ามีป ริมาณ
41,532 ตันต่อวันในปี พ.ศ. 2557 กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งกาเนิดขยะ
ที่มีปริมาณมากที่สุดถึง 8,766 ตันต่อวัน โดยเฉลี่ยคนไทยจะผลิตขยะมูล
ฝอยประมาณ 1.15 กิโลกรัมต่อวันต่อคนที่แปรผันตรงมาจากจานวนของ
ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น อย่างไรก็ตามขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้
ในแต่ละวันจะถูกส่งไปกาจัดยังสถานที่กาจัดขยะในแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นกาจัดแบบรวบรวมไว้กลางแจ้งถึง 25,713 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นการกาจัด
ที่ไม่เหมาะสมตามหลักการด้านสิ่งแวดล้อมนัก โดยอาจจะเกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในด้าน กลิ่น พาหะนาโรค การปนเปื้อนต่อน้าใต้ดินและ
น้าผิวดิน เป็ นต้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากเพิ่มขึ้ นหากไม่มี
วิ ธี ก ารจั ด การที่ เ หมาะสม การจั ด การขยะที่ ยั่ ง ยื น ควรเริ่ ม ตั้ ง แต่
แหล่งกาเนิดขยะ เพื่อลดปริมาณหรือส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ เช่น ระดับชุมชนควรให้มีความรู้ความเข้า ใจในการคัด
แยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และแปรรูป ขยะให้ เกิดประโยชน์เพื่อเป็ น
แหล่ งพลังงานเพื่ อ ความยั่ งยืน ของชุ ม ชมซึ่ งสอดคล้ อ งต่ อ นโยบาลของ
ภาครัฐบาลที่พยายามผลักดันให้เป็นชุมชนสีเขียว (Green city)
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามเป็ น ชุ ม ชนที่ มี ป ระชากรทั้ งหมด
ประมาณ 50,000 คน ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ การศึ ก ษา
องค์ประกอบของขยะ รวมถึงการประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานจาก
ขยะ อันเป็นการส่งเสริมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาและยั่งยืน
ต่อไป

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) เป็นรูปแบบของการจัดการ
ขยะเพื่อนามาใช้เป็นเชื้อเพลิง วิธีหนึ่ง โดยการปรับปรุงและแปลงสภาพ
ของขยะมูล ฝอยให้ เป็ น เชื้อ เพลิ งแข็ งที่มี คุณ สมบั ติในด้ านค่ าความร้อ น
(Heating Value) ความชื้น ขนาด และความหนาแน่น เหมาะสมในการใช้
เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ป้ อ นหม้ อ ไอน้ าเพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ า หรื อ ความร้ อ น และมี
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องค์ประกอบทั้งทางเคมีและกายภาพสม่าเสมอ ทั้งนี้ขั้นตอนและรูปแบบ
เพื่อเปลี่ยนสภาพจากขยะมาเป็นเชื้อเพลิงนั้นก็มีอยู่หลากหลายขึ้นอยู่กับ
สภาพของขยะและสภาพของเชื้อเพลิงขยะที่ต้องการ แต่ขั้นตอนโดยทั่วไป
จะประกอบด้วยการคัดแยก การลดขนาด การลดความชื้นเป็นต้น ซึ่งในแต่
ละขั้ น ตอนนั้ น ก็ จ ะมี ร ายละเอี ย ดของเทคโนโลยี แ ตกต่ า งกั น ออกไป
หลักการทางานของเทคโนโลยี RDF เริ่มจากการคัดแยกขยะที่ไม่สามารถ
เผาไหม้ได้ (โลหะ แก้ว เศษ หิน) ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิลออกจาก
ขยะรวม โดยคัดแยกมูลฝอยที่มีเหล็กและอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบออก
จากมูลฝอย จากนั้นจึงป้อนขยะมูลฝอยไปเข้าเครื่องสับ -ย่อยเพื่อลดขนาด
และป้อนเข้าเตาอบเพื่อลดความชื้นของมูลฝอย โดยการใช้ความร้อนจาก
ไอน้าหรือลมร้อนเพื่ออบขยะให้แห้งซึ่งจะทาให้น้าหนักลดลงเกือบ 50%
(ความชื้นเหลือไม่เกิน 15%) และสุดท้ายจะส่งไปเข้าเครื่องอัดเม็ด (Pellet)
เพื่อทาให้ได้เชื้อเพลิงขยะอัดเม็ดที่มีขนาดและความหนาแน่นเหมาะสมต่อ
การขนส่งไปจาหน่ายเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งในบางกรณีจะมีการเติมหินปูน (CaO)
เข้าไปกับมูลฝอยระหว่างการอัดเป็นเม็ดเพื่อควบคุมและลดปริมาณก๊าซพิษ
ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ เชื้อเพลิงขยะสามารถแบ่ งออกได้เป็ น 7 ชนิด
ตามมาตรฐาน ASTM E-75 ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ กระบ วนการจั ด การที่ ใ ช้
ประกอบด้ว ย RDF1 : MSW, RDF2 : Coarse RDF, RDF3 : Fluff RDF, RDF4 :
Dust RDF, RDF5 : Densified RDF, RDF6 : RDF Slurry, และ RDF7 : RDF Syngas [3] อย่ า งไรก็ ต าม ในงานวิ จั ย ได้ พิ จ ารณาศึ ก ษาขยะจากชุ ม ชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงขยะชนิด RDF-5
ซึ่งการปรับปรุงและแปลงรูปของขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นเชื้อเพลิงแข็งที่มี
คุณสมบัติในการใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน้าเพื่อผลิตความร้อนหรือผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยองค์ป ระกอบตามมาตรฐานทั้งทางเคมี แ ละกายภาพ
สม่าเสมอโดยทั่วไปเชื้อเพลิงขยะคือ มีความหนาแน่นมากกว่าขยะทั่วไป
(ประมาณ 450 – 600 kg/m3) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 – 30 มิลลิเมตร
ความยาว 30 – 150 มิลลิเมตร ค่าความร้อนสูงเทียบกับชีวมวล (ประมาณ
13 – 18 MJ) มีความชื้นต่า (ประมาณ 5 – 10 เปอร์เซ็นต์) และปลอดเชื้อ
โรค ไม่มีกลิ่น ไม่เกิดมลภาวะหลังการเผาไหม้

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษา 2 ส่วนหลักๆ คือ ศึกษาการจัดการขยะใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงขยะ โดยการ
ทดสอบหาคุ ณ สมบั ติ ข องเชื้ อ เพลิ งขยะอั น ได้ แ ก่ ค่ า ความร้ อ น ความ
หนาแน่น ความชื้น และปริมาณเถ้า การทดสอบได้เปรียบเทียบสัดส่วน
องค์ประกอบของเชื้อเพลิงขยะซึ่งประกอบไปด้วย กระดาษ พลาสติก และ
กิ่ ง ไม้ / ใบไม้ ที่ อั ต ราส่ ว น 1:1:1, 2:2:1 และ 3:4:5 ตามล าดั บ โดยมี ตั ว
ประสาน คือ แป้งมัน ในอัตราส่วนร้อยละ 20 โดยน้าหนัก คุณสมบัติของ
เชื้อเพลิงขยะที่ได้จะถู กนาไปประเมินศัก ยภาพเชื้อ เพลิงขยะ RDF-5 เพื่อ
เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ในระบบผลิ ต พลั ง งาน พร้ อ มการวิ เ คราะห์ ท างด้ า น
เศรษฐศาสตร์ในเบื้องต้น

4. ผลการดาเนินงานวิจัย
4.1 ศึกษาการจัดการขยะในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยได้จัดให้มีจุดรวบรวมขยะจานวน
8 จุ ด ได้ แ ก่ หอพั ก นิ สิต สานั ก งาน ตลาดมอ สนามกีฬ ากลาง คอนโด
อาจารย์ ตึกบรมราชกุมารี ลานจอดรถคณะวิทยาศาสตร์ ลานจอดรถคณะ
พยาบาล และได้ทาการสารวจเป็นระยะเวลา 7 วันต่อเนื่อง ซึ่งผลของการ
ชั่งน้าหนักและหาค่าเฉลี่ยของปริมาณขยะต่อวันในแต่ละจุด เพื่อประเมิน
ปริมาณขยะต่อปี จากข้อมูลปริมาณขยะจากแหล่งกาเนิดในแต่ละจุดของ
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มหาวิทยาลัยมหาสารคามแสดงได้ดังรูปที่ 1 ซึ่งถูกพบว่า ตลาดมอ เป็ น
แหล่งกาเนิดขยะมากที่สุดถึง ปริมาณขยะทั้งหมดที่ได้จากการประเมิน มี
ปริมาณเฉลี่ยต่อวันมีค่าเท่ากับ 4.45 ตันต่อวัน หรือ คิดเป็น 1,171.54 ตัน
ต่ อ ปี และเมื่ อ น ามาคิ ด เฉลี่ ย ต่ อ จ านวนประชากรของมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ที่ มี อ ยู่ 49,089 คน สามารถเที ย บเป็ น อั ต ราการเกิ ดขยะ
เท่ากับ 0.07 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีค่าน้อยกว่าอัตราการ
ผลิตขยะมูลฝอยโดยทั่ ว ไปประมาณ 1.15 กิโ ลกรัมต่อ วัน อั น เนื่ อ งจาก
จานวนประชากรที่ถูกอ้างอิงฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลานจอดรถคณะ
พยาบาล
15%

หอพักนิสิต
12%

ลานจอดรถคณะ
วิทยาศาสตร์
14%
ตึกบรมราชกุมารี
3%

สานักงาน
6%

ตลาดมอ
27%

คอนโดอาจารย์
9%
สนามกีฬากลาง
14%

รูปที่ 1 ปริมาณขยะจากแหล่งกาเนิดในแต่ละจุดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

องค์ประกอบโดยอาศัยวิธหี าค่าเฉลีย่ ของน้าหนักและคัดแยกขยะออกเป็น
8 กลุ่ม งานวิจยั นี้ถูกพบว่า ขยะทีเ่ กิดขึ้นมากที่สุดคือ ขยะประเภท
พลาสติก เศษอาหาร และกระดาษ ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ 27% 25 % และ
22 % ของปริมาณขยะทั้งหมด ตามลาดับ ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวขยะ
ประเภทเศษอาหารสามารถถูกนาไปขายเป็นอาหารสัตว์และทาปุ๋ยได้
รวมถึงขยะที่สามารถรีไซเคิลในแต่ละแหล่งกาเนิดในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สามารถจัดตั้งเป็นธนาคารขยะหรือศูนย์รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิล
ได้ และมูลฝอยทีมีศักยภาพจะถูกคัดแยกนากลับมาเป็นมูลฝอยรีไซเคิล
ประมาณ 664.30 ตันต่อปี หรือร้อยละ 56.62 และหากมีการนาขยะมูล
ฝอยภายในมหาวิทยาลัยไปขายจะมีรายได้มากสุดประมาณ 8,975,100
บาทต่อปี

4.2 การประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงขยะ
การศึกษาคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงของแท่งเชื้อเพลิงขยะ RDF-5 โดย
ได้ทดสอบและเปรียบเทียบสัดส่วนองค์ประกอบของเชื้อเพลิงขยะซึ่ง
ประกอบไปด้วย กระดาษ พลาสติก และกิ่งไม้/ใบไม้ ที่อัตราส่วน 1:1:1,
2:2:1 และ 3:4:5 ตามลาดับ โดยมีตวั ประสาน คือ แป้งมัน ในอัตราส่วน
ร้อยละ 20 โดยน้าหนัก ผลจากการศึกษาแสดงได้ตารางที่ 1 เชื้อเพลิงขยะ
ที่มีความร้อนมากที่สุดคือ สัดส่วนองค์ประกอบ 2: 2: 1 ซึ่งมีค่าความร้อน
อยู่ที่ 18.41 MJ/kg เชื้อเพลิงขยะที่มีปริมาณเถ้าน้อยที่สุด คือ 3: 4: 5 ซึ่ง
มีปริมาณเถ้าเพียง 12.54 % ส่วนเชื้อเพลิงขยะที่มีความหนาแน่นมาก
ที่สุดคือ 1:1:1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1276.73 kg/m3 และเชื้อเพลิงขยะที่มีคา่
ความชื้นน้อยที่สุด คือ 3:4:5 ซึ่งมีค่าความชื้นอยู่ที่ ร้อยละ 3.65 มาตรฐาน
เปียก
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบคุณสมบัติเชื้อเพลิงขยะ RDF-5
ส่วนผสม Pl: ความชื้น (%) ความหนาแน่น
ปริมาณเถ้า
ความร้อน
Pa: W
(kg/m3)
(%)
(MJ/kg)
1:1:1
1,250.17
17.98
4.75
15.33

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

4-6 พฤศจิกายน 2558

70

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

3.78
3.65

2:2:1
3:4:5

13.45
12.54

1,276.73
1,267.33

18.41
18.23

หลังจากทดสอบคุณ สมบั ติเชื้อ เพลิงขยะแล้ว ทางคณะผู้วิจั ย ได้ท าการ
เปรีย บคุ ณ สมบั ติ เชื้อ เพลิ งขยะเฉลี่ ย ที่ ได้ จ ากการทดสอบกั บ งานวิจั ย ที่
เกี่ยวข้องวิจัยอื่นๆ ซึ่งถูกพบ ค่าความชื้นของเชื้อเพลิงขยะมหาวิทยาลัย
มหาสารคามมี ค่า เท่ ากั บ ร้อ ยละ 4.06 ซึ่ งมี ค่า น้ อ ยกว่า ค่า ความชื้น ของ
สถาบันอื่น ๆ ที่นามาเปรียบเทียบ ค่าความหนาแน่นของขยะเชื้อเพลิงถูก
พบว่าเชื้อเพลิงขยะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีค่าเท่ากับ 1,264.74
kg/m3 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าความหนาแน่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ
1,559.33 kg/m3 แต่ มี ค่ า ความหนาแน่ น มากกว่ า มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ
เรื่องของค่าความร้อนที่มีความสาคัญต่อเชื้อเพลิงขยะถูกพบว่า ค่าความ
ร้อนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีค่าความร้อนอยู่ที่ 18.20 MJ/kg ซึ่งมี
น้ อ ยกว่ า ค่ า ความร้ อ นของเชื้ อ เพลิ งขยะจาก มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีค่าความร้อนเท่ากับ 33.82 MJ/kg 19.11 MJ/kg 18.53
MJ/kg และ 18.56 MJ/kg ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติโดยรวม
ของเชื้อเพลิงขยะมีค่าใกล้เคียงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หากประเมิน
ศักยภาพเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่อ้างอิงแหล่งข้อมูลของอัตราการผลิต
พลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง จะต้อ งใช้เชื้อ เพลิงขยะ 2 กิโลกรัม [3]
จากการประเมินปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า
ขยะที่สามารถนามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะมีปริมาณ 641.21 ตันต่อปี และ
มีค่าความร้อนของเชื้อเพลิงขยะ 18,410 กิโลจูลต่อกิโลกรัมนั้น สามารถ
นามาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าประมาณ 320,605 กิโลวัตต์ต่อ ปี ห รือ 160
กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เมื่อคิดระยะเวลาการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า 8 ชั่วโมง
ต่ อ วัน เดิ น เครื่ อ งทั้ งหมด 250 วั น จากการประเมิ น เบื้ อ งต้ น ถู ก พบว่ า
โครงการสร้างโรงไฟฟ้า มีการใช้เงินลงทุนในโครงการนี้ค่อนข้างสูง ซึ่งเมื่อ
เทียบกับผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนแล้วพบว่าการลงทุนในโครงการสร้าง
โรงไฟฟ้าจะคืนทุนภายใน 25 ปี ซึ่งถือว่ายังไม่มีความคุ้มค่าทางด้านการ
ลงทุ น อย่ า งไรก็ ต าม หากต้ อ งการให้ โ ครงการดั ง กล่ า วน่ า สนใจควร
พิจารณาเพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงจากแหล่งชุมชนที่ใกล้เคียงและมีการบริหาร
อย่างครบวงจรพร้อมส่งเสริมให้ชุมชนดาเนินการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
ความพึ่งพาตัวเองได้

กระดาษ
ซึ่งขยะเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดมูลค่าได้เช่นการรีไซเคิลและ
นาไปทาเป็นอาหารสัตว์ นอกเหนือจากยังมีขยะจาพวกเศษไม้และใบไม้
แห้ง เศษพลาสติก และกระดาษที่สามารถนามาผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF-5
ต้องเป็นขยะที่เผาไหม้ได้ประมาณ 641.21 ตันต่อปี ซึ่งให้ค่าความร้อน
เฉลี่ยประมาณ 18.20 MJ/kg โดยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการผลิต
พลังงานไฟฟ้า 307,780 กิโลวัตต์ต่อปี โครงการจะมีความคุ้มค่าทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ หากแต่พิจารณาเพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงขยะจากแหล่งชุมชนที่
ใกล้เคียงและมีการบริหารอย่างครบวงจรพร้อมส่งเสริมให้ชุมชนดาเนินการ
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อการส่งเสริมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาและ
ยั่งยืนต่อไป
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าคุณสมบัติเชื้อเพลิงขยะ RDF-5
คุณลักษณะ
งานวิจัย

ประเภท

ความชื้น
(ร้อยละ)

ความ
หนาแน่น
(kg/m3)

ความร้อน
(MJ/kg)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานศึกษา

4.06

1264.74

18.20

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานศึกษา

6.48

1559.33

33.82

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานศึกษา

4.39

1042.45

19.11

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานศึกษา

5.42

1011.39

18.53

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เทศบาล

6.27

1204.62

18.56
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การศึกษาอิทธิพลของการใช้เหง้ามันสาปะหลังร่วมกับเชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง
ต่อการเกิดตะกรันเกาะผิวท่อและเถ้าหลอมในหม้อไอน้า
Study on Influence of combined Cassava Rhizome Pellet and Refuse-Derived Fuel 5(RDF 5)
to Deposit and Sintering in Boiler
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บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมที่ใช้หม้อไอน้าในอดีตนิยมใช้น้ามันเตาและถ่านหินเป็น
เชือเพลิง ซึ่งในปัจจุบันการใช้เชือเพลิงดังกล่าวส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
มาก ท้าให้โรงงานอุตสาหกรรมบางส่วนเริ่มหันมาใช้เชือเพลิงชีวมวล แต่
เนื่องจากการใช้เชือเพลิงชีวมวล ยังประสบปั ญ หาเรื่อ งราคา และสมบั ติ
ทางเคมีและกายภาพของเชือเพลิงชีวมวล ที่มีค่าความร้อนต่้า มีปริมาณ
ด่าง(Alkali) สูง ส่งผลต่อการเกิดตะกรันและเถ้าหลอมภายในห้องเผาไหม้
หม้ อ ไอน้ า ซึ่ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย นี เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ เหง้ า มั น
ส้าปะหลังอัดเม็ดและเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ด้วยการใช้เชือเพลิงขยะ
ที่มีค่าความร้อนสูงกว่า ตลอดจนศึกษาอิทธิพลที่เกิดภายในห้องเผาไหม้
ของหม้อไอน้าชนิดท่อน้า โดยการใช้เชือเพลิงขยะและเหง้ามันส้าปะหลัง
อัดแท่ง อัตราเชือเพลิงขยะ 100, 70, 50 และ เหง้ามันส้าปะหลังอัดแท่ง
100 % พบว่า อัตราการใช้เชือเพลิงลดลงอย่างต่อ เนื่อ งโดยสามารถ
รักษาความดันคงที่ 10-12 บาร์ ที่อัตราการไหล 358.5-438.2 กิโลกรัมไอ
น้าต่อชั่วโมง โดยปริมาณเถ้ าที่จับ ตัว เป็ นก้อนลดลงเมื่อ ผสม RDF 5 แต่
อัตราการเกิดตะกรันเกาะผิวท่อภายนอกสูงขึนอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: : เชือเพลิงแท่งตะเกียบ, เหง้ามันส้าปะหลัง, เชือเพลิงขยะ

Abstract
The heavy fuel oil and coal were the fuel in previous
times which affected to the environment. Thus, the bio-fuel
has been generated in the industries. However, the bio-fuel
utilization in the boiler is still limited due to its high price, low
heat value and high alkali content. These may affect the
fouling and slagging in the combustion chamber. The research
was aimed to study the rhizome cassava pellet and waste
fuel to increase the combustion efficiency in order to
evaluate its effects in boiler. The 100, 70 and 50% waste fuel
and 100% rhizome cassava pellet showed the continuous
reduction of fuel consumption with pressure 10-12 bar and
flow rate 358.5-438.2 kg vapor/hr. The agglomeration of
slagging reduced whereas the rate of corrosion increased with
RDF5..

1. ข้อมูลทั่วไป
พลังงานซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สาคัญในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วย
รัฐจึงต้องมีการจัดหาพลังงาน ให้มีปริมาณที่เพียงพอ มีราคาที่เหมาะสม
และมีคุณภาพที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งแนวทางในการ
พัฒนาพลังงานของประเทศ จึงต้องคานึงถึงการใช้ ทรัพยากรพลังงาน ที่มี
อยู่อย่างจากัด ให้มีการใช้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และต้องพิจารณา
เลือกใช้เชื้อเพลิง ที่มีราคาถูก ที่มีป ริมาณ ที่เพียงพอและแน่นอน มีก าร
กระจายแหล่งเชื้อเพลิงหลายชนิด เพื่อกระจายความเสี่ยง และต้อ งเป็ น
เชื้อเพลิงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยสุดด้วย
โดยปัจจุบันรัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้ชีวมวลและขยะ มีมาตรการ
จูงใจให้เอกชนมาลงทุนในการนาขยะไปผลิตไฟฟ้าโดยการให้อัตราส่วนเพิ่ม
ค่ารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ซึ่งเริ่มมีการนาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ไฟฟ้า แต่ในทางกลับกันในอุตสาหกรรมขนาดเล็กยังมีอุปสรรคด้านการนา
เชื้อเพลิงชีวมวลและเชื้อเพลิงขยะนามาใช้ เนื่องจากทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม
และอิทธิพลที่จะเกิดขึ้นในหม้อไอน้าหรือห้องเผาไหม้ เช่น การเกิดตะกรัน
เกาะผิว ท่อ และการเกิดเถ้ าหลอมในห้ อ งเผาไหม้ ท าให้ ปั จ จุ บั นยังไม่ มี
โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อไอน้าไม่มีการนาเชื้อเพลิงอื่นๆเข้ามาทดแทน
เชื้อเพลิงเดิม เช่น ถ่านหิน หรือ น้ามันเตา ซึ่งเชื้อเพลิงเหล่านี้จะส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมจานวนมาก โดยเฉพาะแหล่งชุมชน โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้น
วิจั ย การหาเชื้อ เพลิงทางเลือ กและแนวทางที่ เหมาะสม ข้ อ จ ากั ดด้ า น
คุณภาพของเชื้อเพลิง กระบวนการแปรรูปที่เหมาะสม (การลดความชื้น ,
การเพิ่ ม ค่ า ความร้อ น , การเพิ่ ม ความหนาแน่ น พลั งงานสู ง ) ตลอดจน
การศึก ษาและพัฒ นาเทคโนโลยีก ารผลิตพลังงานความร้อนและไอน้าที่
สามารถใช้เชื้อเพลิงขยะที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการป้อนเชื้อเพลิ ง
การศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของการใช้เชื้อเพลิงร่วมที่ไม่มีผลต่อ
ระบบป้อนเชื้อเพลิง เพื่อประสิทธิภาพการเผาไหม้ดีขึ้น และไม่เกิดปัญหา
และความเสียหายต่อระบบ /อุปกรณ์ (การเกิดเถ้าหลอม ตะกรัน และ การ
สึกกร่อนภายในห้องเผาไหม้ ) ดังกล่าว ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาและลด
ข้อจากัดดังกล่าวได้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาการใช้เหง้ามันสาปะหลังอัดแท่ง ร่วมกับเชื้อเพลิงขยะ
อัดแท่ง (RDF5) ในระบบเผาไหม้โดยตรง(Direct Combustion) ของหม้อ
ไอน้า

Keywords: Pellet, Cassava Rhizome, RDF
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2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเกิดตะกรันเกาะผิวท่อและเถ้าหลอม
ของการใช้เหง้ามันสาปะหลังอัดแท่งร่วมกับเชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง (RDF-5)
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของหม้อไอน้า
3) เพื่อศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการใช้เหง้ามันสาปะหลังอัดแท่ง
ร่ว มกั บ เชื้ อ เพลิ งขยะอั ด แท่ ง (Refuse-Derived Fuel 5) ที่ ไม่ ส่ งผลต่ อ
สิ่งแวดล้อม

 Boiler 

m Water hsteam  hwater 
m fuel LHV 

(4)

m Water คือ อัตราการผลิตไอน้า
m fuel คือ อัตราการการป้อนเชื้อเพลิง

hwater คือ เอทาลปีของน้าที่ป้อน

3. อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
1) ศึกษาสมบัติทางกายภาพ คือ ความชื้น (Moisture Content) อ้างอิง
ตามมาตรฐาน ASTM D3173 และความหนาแน่ น ( Appearance Density)
ของ เชื้อเพลิงเหง้ามันสาปะหลังและขยะอัดแท่ง (RDF-5)
2) ศึกษาสมบัติทางเคมีของเชื้อเพลิงเหง้ามันสาปะหลังและขยะอัด
แท่ ง (RDF-5)โดยการวิ เคราะห์ แ บบประมาณ (Proximate Analysis) ตาม
มาตรฐาน ASTM D1762-84 และASTM D2015 และวิเคราะห์แบบแยกธาตุ
( Ultimate Analysis) ได้ แ ก่ C, H, N, S, O (CHNS Analyzer) โด ย ใช้ เค รื่ อ ง
วิเคราะห์ปริมาณธาตุ (CHNS Elemental Analyzer) รุ่น Analyzer CHNS-932
3) ประเมินแนวโน้มการเกิดตะกรันเกาะผิวท่อและการเกิดเถ้าหลอม
จากเชื้อเพลิงและเถ้าของเชื้อเพลิง โดยการวิเคราะห์ออกไซด์จากวัตถุดิบ
โดยใช้ เครื่ อ ง X-ray Fluorescence Spectrometer (XRF) และน ามา
ประเมินดังสมการ (1)-(3) ซึ่งจะได้ค่า AI (Alkali Index), Rb/a (Base to
Acid Ratio) และ BAI (Bed Agglomeration Index) โดยจะใช้ ข้ อ มู ล
ปริมาณ Cl และ Na เป็นส่วนประกอบการประเมินแนวโน้ม
AI=kg(K2O+Na2O)/GJ

(1)

BAI = %(Fe2O3) / %( K2O+Na2O)

(2)

Rb/a= %(Fe2O3+CaO+MgO+K2O+Na2O)/
%(SiO2+TiO2+Al2O3)

(3)

hSteam คือ เอทาลปีของไอน้า

LHV คือ ความร้อนของเชื้อเพลิง ( kJ/kg )
5) ศึกษาและประเมินแนวโน้มการเกิดตะกรันเกาะผิวท่อและการเกิด
เถ้าหลอมจากเถ้าเชื้อเพลิงที่ทาการเผาไหม้ของการทดสอบหม้อไอน้าโดย
การวิ เ คราะห์ เ ถ้ า จะใช้ เ ครื่ อ ง X-ray Fluorescence Spectrometer
(XRF) ออกไซด์ในเถ้ า เพื่ อ ใช้ในการประเมิ น ดังสมการที่ (1)-(3) และใช้
เครื่ อ ง Scanning Electron Microscope (SEM) และเครื่ อ ง X-ray –
Diffraction (XRD) เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของเถ้า

4. ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
เชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง (RDF-5) เป็ นการนาเชื้อเพลิงขยะ RDF-3 ไป
บดละเอี ย ดโดยใช้ เครื่ อ ง Hammer mill ได้ เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ขยะ RDF-4
จากนั้ น น าไปอั ด เป็ น แท่ ง โดยใช้ เครื่ อ ง Pelletizing machine ซึ่ งจะได้
เชื้อเพลิงขยะ RDF-5 และเหง้ามันสาปะหลังก็ทาในลักษณะเดียวกันเพื่อให้
ได้เชื้อเพลิงอัดแท่ง พบว่า เชื้อเพลิงขยะ RDF-5 จะมีขนาดที่สม่าเสมอ มี
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 8 mm x ยาว 30-40 mm และความชื้นมี
ค่า ประมาณ 14.32 % (wb) มีความหนาแน่นสูงเฉลี่ย 560 kg/m3 ส่วน
เหง้ามันสาปะหลังอัดแท่งมีขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ ย 8 mm x ยาว
30-40 mm และความชื้ น มี ค่ า ประมาณ 15.00 % (wb) มี ค วาม
หนาแน่นสูงเฉลี่ย 588 kg/m3 และเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงขยะ RDF5 กับเหง้ามันสาปะหลังอัดแท่งมีคุณสมบัติทางกายภาพความเหมาะสมที่
จะนามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อต้มไอน้า โดยผลการวิเคราะห์คุณ สมบัติ
ความเป็นเชื้อเพลิงของเปลือกไม้ยูคาฯแบบประมาณ (Proximate Value)
และแบบแยกธาตุ (Ultimate Value) ดังตารางที่ 1

ซึ่ ง ถ้ า ค่ า AI มี ค่ า อยู่ ในช่ ว ง 0.17-0.34 kg/GJ อาจเกิ ด Fouling และ
Slagging แต่ถ้าค่า AI มากกว่า 0.34 kg/GJ มีแนวโน้มการเกิด Fouling
และ Slagging แน่นอน ส่วนค่า BAI นั้น ถ้ามีค่าน้อยกว่า 0.15 เบด(Bed)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของเหง้า
จะจั บ ตั ว เป็ น ก้ อ น และ B/A ratio จะบอกแนวโน้ ม ของเถ้ า ซึ่ ง
ประกอบด้วยโลหะต่าง ๆ จะรวมตัวกันที่อุณหภูมิสูงเกิดเป็นเกลือที่มีจุด มัน สาปะหลังและขยะอั ดแท่ งแบบประมาณ (Proximate Value) และ
หลอมเหลวต่า B/A ratio จะบอกถึง ลักษณะการหลอมตัวและแนวโน้ม แบบแยกธาตุ (Ultimate Value)
การเกิด Slag
เหง้ามัน
4) การทดสอบและประเมินประสิท ธิภ าพเชิงความร้อ นของระบบ
RDF-5
ส
าปะหลัง
คุณสมบัติความเป็นเชื้อเพลิง
(Thermal Efficiency %) การทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนในการ
อัดแท่ง
วิจัยนี้อ้างอิงการทดสอบตามมาตรฐาน DIN EN 2032 ประสิทธิภาพเชิง ร้อยละความชื้นเริ่มต้น(Wet basis)
14.32
15.00
ความร้ อ นหาได้ จ ากค่ า ความร้ อ นสั ม ผั ส ที่ น้ าได้ รั บ วั ด ค่ า อุ ณ หภู มิ ที่
ร้อยละของสารระเหย (%VM)
81.57
75.80
องค์ประกอบ
แบบประมาณ ร้อยละของเถ้า (%Ash)
10.15
8.43
เปลี่ยนแปลงไปเทียบกับปริมาณความร้อนที่ได้รับจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
(Dry
basis)
ร้
อ
ยละของคาร์
บ
อนคงตั
ว
(%FC)
8.30
14.73
ซึ่งหาได้จากเวลาที่ใช้ในการต้มน้าและอัตราการไหลของแก๊สเชื้อเพลิงแล้ว
ร้อยละของคาร์บอน (%C)
62.72
34.70
นามาคานวณหาดังสมการที่ (4) โดยการทดสอบในหม้อไอน้าจะทาการใช้
ร้อยละของไฮโดรเจน (%H)
8.76
5.57
องค์ประกอบ
เชื้อเพลิงขยะและเหง้ามันสาปะหลังอัดแท่ง อัตราเชื้อเพลิงขยะ 100, 70,
แบบละเอียด
ร้อยละของไนโตรเจน (%N)
0.66
0.58
50 และ เหง้ามันสาปะหลังอัดแท่ง 100 %โดยน้าหนัก ซึ่งกาหนดให้ความ
(Dry basis)
ร้อยละของซัลเฟอร์(%S)
0.29
0.04
ดันในหม้อไอน้าที่ 10-12 บาร์ และปล่อยไอน้าสู่บรรยากาศเป็นภาระ และ
ร้อยละของออกซิเจน (%O)
27.57
59.11
ทาการป้อ นอากาศเกิน 10-15% โดยวิเคราะห์ จากไอเสียที่ปล่อยออกที่ ค่าความร้อนสูง HHV (kJ/kg)
24,910
14,734
17.733
N.D.
วิ เ คราะห์ ด้ ว ยเครื่ อ งเครื่ อ งวั ด Flue Gas Analyzer (Model Testo- ร้อยละของคลอรีน(Dry basis)
หมายเหตุ: N.D. = non detected
350XL)
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ผลการวิเคราะห์ ออกไซด์จ ากวัตถุ ดิบ จากตารางที่ 1 และ 2 เพื่อ
ประเมิน แนวโน้ม การเกิดตะกรันเกาะผิวท่ อ และการเกิดเถ้ าหลอมจาก
วั ต ถุ ดิ บ พ บ ว่ า RDF-5 จ ะมี ป ริ ม าณ Cl สู ง ถึ ง 17.7.33% ซึ่ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับ เหง้ามันสาปะหลังตรวจไม่พ บปริมาณ Cl ซึ่งเป็ นต้นเหตุ
ของการกัดกร่อนท่อไอน้า ซึ่งจากการวิเคราะห์แนวโน้มการกัดกร่อนไม่ควร
เกิน 0.5% ถือว่ารุ่นแรงมาก และการกัดกร่อนจะเกิดเมื่ออุณหภูมิผิวท่อสูง
เกิน 450-500 องศาเซลเซีย ส ในขณะที่ ไอระเหยที่มากับ ก๊าซในรูป ของ
ออกไซด์และสารประกอบที่มากับเถ้าลอยจะทาการกัดกร่อนท่อของหม้อไอ
น้า ทาให้เกิดปฏิกิริยาที่ท่อเหล็กกับออกไซด์ของโลหะและก๊าซที่เป็นคลอ
ไรด์ เช่น Cl2 และ HCl ทาให้ ท่อ เกิดการกัดกร่อ น เพราะฉะนั้นการน า
เหง้ามันสาปะหลังอัดแท่งมาผสมในรูปของเชื้อเพลิงจะส่งผลให้ปริมาณ Cl
ลดลง และปริมาณ Cl ที่วิเคราะห์จากเถ้าหนักจะลดลงด้วย เนื่องจากใน
วัตถุดิบของเหง้ามันสาปะหลังไม่มีปริมาณ Cl และผลให้การกัดกร่อนช้าลง
โดยข้ อ ดี ข องการผสมเหง้ า มั น ส าปะหลั ง จะช่ ว ยเพิ่ ม Al2O3 ซึ่ ง จะท า
ปฏิกิริยา K2O และ SiO2 จะส่งผลต่ออุณหภูมิหลอมเหลว
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปริมาณออกไซด์ของวัตถุดิบและ ออกไซด์ของ
เถ้าหนักของเชื้อเพลิงผสม
ออกไซด์
%

วัตถุดิบ
RDF-5

เหง้ามัน
สาปะหลัง
อัดแท่ง
1.838
8.636
54.792

เถ้าหนักเชื้อเพลิงผสม
RDF-5:เหง้ามันสาปะหลังอัดแท่ง
100:0

70:30

50:50

0:100

N.D.
2.884
MgO
3.858
8.856
Al2O3
25.769
33.859
SiO2
N.D.
9.547
N.D.
P2O5
17.733
N.D.
8.735
Cl
2.806
5.966
2.246
K2O
33.829
11.133
31.699
CaO
6.144
2.188
4.114
TiO2
0.093
0.152
0.067
Cr2O3
0.202
0.343
0.198
MnO2
8.638
5.093
6.685
Fe2O3
0.104
0.038
0.243
CuO
0.445
0.046
0.161
ZnO
0.015
0.014
N.D.
Br2O
N.D.
N.D.
N.D.
Rb2O
0.116
N.D.
0.02
SrO
N.D.
0.189
N.D.
ZrO2
N.D.
N.D.
0.201
CdO
0.01
0.024
0.016
HgO
0.238
N.D.
0.015
PbO
หมายเหตุ: N.D. = non detected

3.594
13.821
30.213

4.532
7.27
45.49

8.376
8.174
59.01

N.D.
9.807
1.835
31.105
3.999
0.058
0.144
4.967
0.191

6.104
4.784
2.676
20.97
2.505
0.05
0.168
5.13
0.077

7.321
N.D.
3.405
9.354
0.791
0.038
0.259
3.168
0.011

0.186
N.D.
0.006
0.035
0.027

0.092
N.D.
0.006
0.017
N.D.

0.015
N.D.
0.004
0.013
N.D.

N.D.
N.D.
0.013

0.136
N.D.
N.D.

0.061
N.D.
N.D.

Agglomeration Index) ของเชื้อเพลิงขยะและเหง้ามันสาปะหลังอัดแท่งมี
ค่า 3.07 และ 0.85 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.15 Bed ไม่มีแนวโน้มการจะ
จับตัวเป็นก้อน 3) พารามิเตอร์ Rb/a (Base to Acid Ratio) ของเชื้อเพลิง
ขยะและเหง้ามันสาปะหลังอัดแท่งมีค่า 1.26 และ 0.34 ตามลาดับ ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 2.6 การรวมตัวกันที่อุณหภูมิสูงเกิดเป็นเกลือที่มีจุดหลอมเหลว
ต่า และแนวโน้มการหลอมตัวและแนวโน้มการเกิด Slag น้อย และเมื่อนา
เหง้ามันสาปะหลังอัดแท่งผสมเชื้อเพลิงขยะ และนาออกไซด์ของเถ้าหนัก
เชื้อเพลิงมาวิเคราะห์ มีเพียงการใช้เหง้ามันสาปะหลังอัดแท่งซึ่งแนวโน้ม
การเกิดตะกรันและการจับตัวเป็นก้อน และเมื่อทดสอบในเตามีการจับตัว
เป็นก้อนดังการประเมินของแนวโน้มวัตถุดิบ ส่วนค่า BAI และ Rb/a เมื่อ
นามาวิเคราะห์แนวโน้มการหลอมตัวและแนวโน้มการเกิด Slag จะเกิดขึ้น
น้อย และซึ่งจากการทดสอบมีเพียงเหง้ามันสาปะหลังอัดแท่งเป็นสาเหตุ
การเกิด Slag
ตารางที่ 3 ค่าพารามิเตอร์ที่ทาให้เกิด Slagging และ Fouling ของ
เชื้อเพลิงขยะและเหง้ามันสาปะหลังอัดแท่ง
พารามิเตอร์
RDF-5
เหง้ามันสาปะหลังอัดแท่ง
เถ้า RDF-5 100:เหง้ามันฯ 0
เถ้า RDF-5 70:เหง้ามันฯ 30
เถ้า RDF-5 50:เหง้ามันฯ 50
เถ้า RDF-5 0:เหง้ามันฯ 100
แนวโน้มเกิด Slagging และ Fouling

BAI
3.07
0.85
2.976
2.707
1.917
0.930
<0.15

Rb/a
1.260
0.340
0.868
0.789
0.521
0.234
>2.6

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปริมาณออกไซด์ของตะกรันที่เกาะท่อ
ตะกรันที่เกาะท่อของเชื้อเพลิงผสม
RDF-5:เหง้ามันสาปะหลังอัดแท่ง

ออกไซด์ %

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบออกไซด์จากวัตถุดิบเชื้อเพลิงขยะ
อัดแท่งและเหง้ามันสาปะหลังอัดแท่ง พบว่า แนวโน้มการเกิดตะกรันเกาะ
ผิวท่อและการเกิดเถ้าหลอมจากเชื้อเพลิงดังสมการที่ 1-3 1) พารามิเตอร์
AI (Alkali Index) ของเชื้อเพลิงขยะมีค่า 0.11 AI ต่ากว่า 0.17 ซึ่งแนวโน้ม
การเกิดตะกรันและการจับตัวเป็นก้อนจะน้อยหรือไม่เกิดสาหรับเชื้อเพลิง
ขยะ ส่ ว นเหง้ า มั น ส าปะหลั ง อั ด แท่ ง มี ค่ า 0.40 AI มากกว่ า 0.34 มี
แนวโน้ มการเกิดตะกรันและการจั บ ตัว เป็ นก้อ นรุน แรง 2) BAI (Bed

คณะวิศวกรรมศาสตร์

AI
0.11
0.40
0.09
0.084
0.135
0.231
>0.34
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100:0

70:30

MgO
2.569
N.D.
Al2O3
7.192
1.761
64.503
9.508
SiO2
P2O5
2.883
N.D.
Cl
N.D.
N.D.
K2O
0.559
0.489
CaO
17.051
1.725
TiO2
1.748
N.D.
Cr2O3
0.043
0.008
MnO2
0.104
0.504
Fe2O3
3.258
85.854
0.072
0.018
CuO
ZnO
N.D.
0.085
Br2O
N.D.
N.D.
Rb2O
N.D.
N.D.
SrO
0.02
N.D.
N.D.
N.D.
ZrO2
CdO
N.D.
N.D.
HgO
N.D.
0.048
N.D.
N.D.
PbO
หมายเหตุ: N.D. = non detected

50:50
1.449
2.34
14.617
N.D.
N.D.
0.534
2.521
0.353
0.128
0.481
77.297
0.014
0.141
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0.094
0.03

0:100
4.041
2.711
46.325
26.584
N.D.
7.774
4.244
0.773
0.032
0.226
6.232
0.024
0.988
0.002
0.013
0.016
0.028
N.D.
N.D.
0.076
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ผลการวิเคราะห์ปริมาณออกไซด์ของตะกรันที่เกาะท่อ พบว่า
ปริมาณ Fe2O3 ที่เกิดขึ้นจะเกิดจากปริมาณการกัดกร่อนเนื่องจากออกไซด์
ของสารประกอบที่อยู่ในเชื้อเพลิง ไปควบแน่นและทาปฏิกิริยากับผิวโลหะ
การทดสอบหม้อไอน้าด้ว ยเชื้อ เพลิงขยะอัดแท่ง RDF-5 และ
ผสมเหง้ามันสาปะหลังอัดแท่ง โดยการทดสอบเบื้ องต้นหม้อต้มไอน้าทา
การควบคุ ม การป้ อ นเชื้ อ เพลิ ง ให้ รั ก ษาความดั น ไว้ ที่ 10-12 บาร์
แบบต่อเนื่อง พบว่า การทดสอบเหง้ามันสาปะหลังอั ดแท่ง 100 % เป็ น
เชื้ อ เพลิ ง ในระยะเวลา 3 ชั่ ว โมง พบว่ า อั ต ราการใช้ เชื้ อ เพลิ ง 157.3
กิโลกรัม ภายในห้องเผาไหม้เกิดการจับตัวเป็นก้อนที่เกิดจากการเกิด เถ้า
หลอม เนื่องจากเหง้ามันสาปะหลังจะมีส่วนที่เป็นดินและทรายติดมากับ
วัตถุดิบทาให้ปริมาณซิลิกาในเชื้อเพลิงสูง ทาให้การใช้เหง้ามันสาปะหลัง
อัดแท่งเพียงอย่างเดียวพบอุปสรรค และการใช้เหง้ามันสาปะหลังอัดแท่ ง
ยังมีบางส่วนยังเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ทาให้ เชื้อเพลิงบางส่วนยังไม่เผาไหม้
และเมื่อวิเคราะห์ปริมาณเถ้าที่เกิดขึ้น มีปริมาณสูงถึง 15 เปอร์เซ็นต์ โดย
การเผาไหม้จะเกิดตะกรันเกาะท่อน้อยมาก
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบหม้อต้มไอน้าต่อการเกิดตะกรันเกาะท่อและ
ปริมาณเถ้าที่เกิด
ชนิดเชื้อเพลิง
เหง้ามันอัดเม็ด
RDF 50%
RDF 70%
RDF 100%

ตะกรันที่สะสม
เฉลี่ยต่อชั่วโมง
(กรัม)
0.37
10.91
8.64
11.92

อัตราการใช้
เชื้อเพลิง
(กก/ชม)
157.33
101.5
89.6
79.75

ปริมาณเถ้า
(ก.ก.)

Ash
%

108
69
138
99

15.25
8.49
19.24
15.5

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของหม้อต้มไอน้า
เชื้อเพลิง
เหง้ามันฯ
อัดแท่ง
RDF 50%
RDF 70%
RDF 100%

เอทาลปี
ของน้า
(KJ/kg)

เอทาลปี
ของไอน้า
(KJ/kg)

ปริมาณ
ไอน้าที่
ผลิตได้
(kg/hr)

410.61

2774

358.5

157.3 14734

402.18
402.18
389.34

2780
2779
2781

438.2
407.0
419.0

101.5 19822
89.6 21857
79.75 24910

อัตรา
เชื้อเพลิง
(kg/hr)

ค่าความ
ร้อน
เชื้อเพลิง
(KJ/kg)

ประสิทธิ
ภาพ
(%)

หม้อ ไอน้าสามารถลดลงได้ ด้วยการใช้เชื้อ เพลิงขยะเข้ าไปผสมในอั ตรา
50:50 เนื่ อ งจากองค์ ป ระกอบของออกไซด์ ข องเหง้า มั น สาปะหลังที่ มี
ปริ ม าณ SiO2 สู ง มาก ซึ่ ง ถ้ า ปริ ม าณแคลเซี ย มมี พ อเพี ย งจะเพิ่ ม จุ ด
หลอมเหลวในเถ้ า ได้ ซึ่งจากการประเมิ นแนวโน้ มด้ ว ยค่ า AI, BAI และ
Rb/a ยังจาเป็นต้องนาพารามิเตอร์อื่นมาประเมินร่วม เช่น ปริมาณ Cl หรือ
Na ซึ่งจะส่งผลพารามิเตอร์อื่นๆต่อการประเมินแนวโน้มการเกิด slagging,
fouling เช่ น ค่ า fouling index ที่ ต้ อ งทราบค่ า Na2 O เพราะฉะนั้ น การใช้
เชื้อเพลิงขยะอัดแท่งผสมเหง้ามันสาปะหลังอัดแท่งในอัตราที่เหมาะสมคือ
50:50 สามารถผลิตไอน้าได้ 438.0 kg-steam/hr และประสิทธิภาพสูงสุดมี
ค่า 51.77% ปริมาณเถ้าต่าสุด 8.49 % โดยเมื่อผสมเชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง
ประสิท ธิภ าพจะสูงขึ้ น โดยเมื่ อ มีก ารใช้อั ตราสู งขึ้ น จะท าให้ ท่ อ ไอน้ ามี
แนวโน้มโดยการกัดกร่อนสูงขึ้น
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36.55
51.77
49.40
50.44
แสกนรูปถ่าย

จากศึ ก ษาการผลิ ต ไอน้ าด้ ว ยเชื้ อ เพลิ ง ขยะอั ด แท่ ง และเหง้า มั น
สาปะหลังอั ดแท่ง พบว่าเชื้อเพลิงขยะอัดแท่งผสมเหง้ามันสาปะหลังอั ด
แท่ ง ในอั ต รา 50:50 สามารถผลิ ต ไอน้ าได้ 438.0 kg-steam/hr และ
ประสิทธิภาพสูงสุดมีค่า 51.77% ทาให้การเผาไหม้สมบูรณ์ มีปริมาณเถ้า
ต่าสุด 8.49 % โดยเมื่อ ผสมเชื้อเพลิงขยะอั ดแท่งประสิทธิภ าพจะสูงขึ้ น
โดยเมื่อมีการใช้อัตราสูงขึ้นจะทาให้ท่อไอน้ามีแนวโน้มโดยการกัดกร่อนสูง

นายพินิจ จิรัคคกุล
สาขางานวิจัย ด้านพลังงานทดแทน ด้าน
เครื่องจักรกลเกษตร และอุตสาหกรรม
เกษตร
ปัจจุบัน
เป็นวิศวกรการเกษตรอยู่
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น

2 ซม x 2 ซม

5. สรุปและเสนอแนะ
การศึกษาอิทธิพลของการใช้เหง้ามันสาปะหลังร่วมกับเชื้อเพลิงขยะ
อัดแท่งต่อการเกิดตะกรันเกาะผิวท่อและเถ้าหลอมในหม้อไอน้า สามารถ
ลดการเกิ ด ตะกรั น เกาะผิ ว ท่ อ เนื่ อ งจากเหง้ า มั น ส าปะหลั ง จะดู ด ซั บ
Potassium เป็น KAl2Si3AlO10(OH)2 ที่อุณหภูมิ 700-800 C ทาให้จุด
หลอมเหลวสูงขึ้น แต่การเกิดเถ้าหลอมจากเหง้ามันสาปะหลังอัดแท่งใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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การสกัดน้ามันจากเมล็ดกระเจี๊ยบแดงด้วยการสกัดเย็นเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซล
The oil extracted from the roselle seeds use as a feedstock for biodiesel production
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บทคัดย่อ
น้้ำมันดีเซลเป็นน้้ำมันเชื้อเพลิงที่ส้ำคัญที่ใช้ในงำนอุตสำหกรรมด้ำน
ต่ำงๆ เช่น กำรคมนำคม กำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรผลิตไฟฟ้ำ
ท้ำให้กำรเสำะแสวงหำแหล่งพลังงำนอื่น ๆ เข้ำมำทดแทนกันมำกขึ้น พืช
น้้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่นิยมค้นคว้ำหำมำผลิตไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน้้ำมัน
ดีเซล ซึ่งพืชน้้ำมันบำงชนิดเหมำะสมกับกำรเจริญเติบโต และให้ผลผลิต
ได้ดี กั บ ภู มิอ ำกำศที่ แ ตกต่ ำ งกัน ไป ตำมภู มิ ภ ำคของประเทศไทย เช่ น
ปำล์มน้้ำมัน ที่ใช้ในกำรผลิตไบโอดีเซลหลักของประเทศไทยส่วนใหญ่
ได้มำจำกภำคใต้ข องประเทศ ท้ ำให้ มีค่ำ ขนส่งเพิ่มขึ้ นในกำรผลิตใช้ใน
ภูมิภำคอื่นของประเทศไทย ดั้งนั้นในงำนวิจัยนี้ สนใจที่จะศึกษำกำรผลิต
น้้ำมันจำกเมล็ดกระเจี๊ยบแดง ซึ่งจะศึกษำกรรมวิธีในกำรสกัดน้้ำมันด้วย
วิธีกำรสกัดเย็นและเพื่อหำคุณสมบัติของน้้ำมันที่สกัดได้จำกเมล็ดกระเจี๊ยบ
แดงด้วยกรรมวิธีสกัดเย็นให้ได้น้ำมันดิบไปใช้ในกำรผลิตน้้ำมันไบโอดีเซล
ต่อไป โดยมีกระบวนกำรในกำรสกัดดังนี้ ใช้เครื่องบีบอัดแบบสกรูเพรส
บีดอัดน้้ำมันออกจำกเมล็ดกระเจี๊ยบแดง เครื่องบีบอัดใช้มอเตอร์ขนำด 3
แรงม้ำ เป็ นต้นก้ำลังขั บผ่ำนชุดเกียร์ทด 1:40 rpm ปริมำณน้้ำมันดิบ
จำกกระเจี๊ยบแดงต่อเมล็ดกระเจี๊ยบคือ 1ลิตร/14กิโลกรัม มีค่ำควำมเป็น
กรด 1.86 mgKOH/g ค่ ำ ควำมหนื ด น้้ ำ มั น 65.68 cSt ค่ ำ ไอโอดี น
40.05g I2 /100 g oil จุดวำบไฟ 308 จุดติดไฟ 313 และค่ำควำม
ถ่วงจ้ำเพำะ 0.910 จำกคุณสมบัติของน้้ำมันเมล็ดกระเจี๊ยบที่ได้ควรน้ำมำ
ผ่ำนกระบวนกำรทรำนเอสเทอริฟิเคชั่น ซึ่งจะได้น้ำมันไบโอดีเซลจำกเมล็ด
กระเจี๊ยบแดง
ค้าส้าคัญ: สกัดเย็น กระเจี๊ยบแดง ไบโอดีเซล ปำล์ม ทรำนเอสเทอริฟิเคชั่น

Abstract
Diesel fuel is used in various fields as Transport,
agriculture, industry and power generation cause the quest for
other energy sources to replace more. Oil vegetables are part
of the popular quest for the production of biodiesel for
renewable diesel. The implantation of oil vegetables depends
on the different climate of the region of Thailand. Palm oil
can be used as biodiesel fuel which is mainly grow in the
southern part of Thailand. In order to use palm oil, the cost
of transportation of palm oil production from other part of
Thailand will be increased. Therefore, in this study interest to
study the methods of oil extraction by cold extraction from
roselle seeds and the properties of roselle seeds oil extracted

คณะวิศวกรรมศาสตร์

by cold extraction. A crude oil from roselle seeds oil extracted
will be used to produce biodiesel. In the process of roselle
seeds oil extracted, the screw press with motor power 3 hp.
and reduction gear 1:40 rpm are used. The volume of roselle
crude oil per roselle seeds is 1 litre / 14 kg, which has acid
value is 1.86 mgKOH/g, oil viscosity of roselle seeds is 65.68
cSt, Iodine value is 40.05g I2 /100 g oil
, and the specific gravity is 0.910,
The properties of roselle seed oil from the process have to be
taken through the process tran-esterification in order to get
biodiesel fuel.
Keywords: cold extraction, Roselle Seeds, Biodiesel, palm,
Tran-esterification.

1. ความเป็นมาและความสาคัญ
น้ามันดีเซลเป็นน้ามันเชื้อเพลิงที่สาคัญที่ใช้ในสาขาต่างๆ เช่น การ
คมนาคม การเกษตร อุ ตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้า และอื่ น ๆ ในปี
พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีการใช้น้ามันดีเซลอยู่ที่ 57,406 ล้านลิตรต่อ
วัน[1] ซึ่งส่วนใหญ่นาเข้าจากต่างประเทศ น้ามันดีเซลที่ใช้อยู่ในประเทศ
นั้นส่วนหนึ่งได้นาเข้าในรูปน้ามันสาเร็จรูป และอีกส่วนหนึ่งเป็นการนาเข้า
น้ามันดิบ เพื่อ กลั่นเป็ นน้ามันสาเร็จ รูป ทาให้ ป ระเทศไทยต้อ งสูญ เสีย
เงินตราต่างประเทศเป็นจานวนมหาศาลในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่า งยิ่งใน
ปัจจุบันราคาน้ามันดิบโลกมีแนวโน้ม ที่จะขยับตัวสูงขึ้นตามกลไกลตลาด
ตลอดเวลา ทาให้การเสาะแสวงหาแหล่งพลังงานอื่น ๆ เข้ามาทดแทนกัน
มากขึ้นโดยเฉพาะ ไบโอดีเซลที่ผลิตจาก เมล็ดสบู่ดา เมล็ดทานตะวัน งา
ถั่ว ปาล์ม เป็นต้น
ซึ่งพืชน้ามันบางชนิดเหมาะสมกับการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้
ดีกับภูมิอากาศที่แตกต่างกันไป ตามภูมิภาคของประเทศไทย เช่น ปาล์ม
น้ามัน ที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลหลักของประเทศไทยส่วนใหญ่ได้มาจาก
ภาคใต้ของประเทศ ทาให้มีค่าขนส่งเพิ่มขึ้นในการผลิตใช้ในภูมิภาคอื่ น
ของประเทศ พืชบางชนิดต้องใช้ปริมาณมากในการสกัด เอาน้ามัน แต่
ได้ผลทางน้ามันดิบของพืชได้น้อย ที่จะนามาใช้ในการผลิตไบโอดีเซลได้ไม่
คุ้มค่ากับการนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่น จากการลงพื้นที่ศึกษา
ข้ อ มู ล พื ช กระเจี๊ ย บแดง ปลู ก ในภาคกลางของประเทศไทยในจั งหวั ด
สุพรรณบุรี เป็นพืชฤดูกาลเดียว ปลูกได้ทุกภาค ทุกพื้นที่และทุกฤดูกาล
ชอบอากาศร้อนหรือค่อนข้างร้อน ทนต่อความแห้งแล้ง เป็นพืชกึ่งพืชไร่กึ่ง
พืชสวน ช่วงเก็บเกี่ยวใช้เวลา 4 เดือน เกษตรกรจะเก็บเฉพาะกลีบดอก
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และกระเปาะเมล็ด ส่วนเมล็ดภายในกระเปาะเกษตรกรจะคัดเฉพาะเมล็ด
พันธุ์ไว้ปลูกในครั้งต่อไป ส่วนที่เหลือจะทิ้ง
ดั้งนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษากรรมวิธีในการสกัดน้ามันด้วยวิธีการ
สกัดเย็น และเพื่อศึกษาคุณสมบัติของน้ามันสกัดจากเมล็ดกระเจี๊ยบแดง
ด้วยวิธีสกัดเย็นให้ได้น้ามันดิบไปใช้ในการผลิตน้ามันไบโอดีเซลต่อไป

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กลี บ ดอก มี ส ารแคลเซี ย ม ช่ ว ยบ ารุ งกระดู ก และฟั น ให้ แ ข็ ง แรง น้ า
กระเจี๊ ยบแดงที่ได้สีแดงเข้ ม สาร Anthocyanin นาไปแต่งสีอ าหารตาม
ต้องการ[2]
2.2 สมการ
การหาความชื้นในเมล็ดพืชสามารถหาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อ ม
เนื่องจากเมล็ดกระเจี๊ยบมีความแห้งต่ากว่า 13 เปอร์เซ็นต์ จึงเลือกใช้วิธี
วัดทางตรงขั้นตอนเดียว โดยการนาเมล็ดกระเจี๊ยบแดงมาบดแล้วนามาชั่ง
1 กิโลกรัม จากนั้นนามาอบที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1
ชั่วโมง นาออกมาชั่งบันทึกค่าจากนั้นแทนค่าลงในสมการที่ (1) และ (2)
เพื่อหาค่าความชื้นเปียก และความชื้นแห้ง[3]
ความชื้นเปียก

รูปที1่ กระเจี๊ยบแดง กระเปาะ เมล็ด
2.1 กระเจี๊ยบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus sabdariffa L. ชื่อสามัญ :
Jamaican Sorel, Roselle วงศ์ : Malvaceae ชื่ อ อื่ น : กระเจี๊ ย บ
กระเจี๊ ย บเปรี้ย ว ผัก เก็งเค็ง ส้ม เก็ งเค็ง ส้มตะเลงเครง ลัก ษณะทาง
พฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม สูง 50-180 ซม. มีห ลายพันธุ์ ลาต้นสีม่วงแดง ใบ
เดี่ยว รูปฝ่ามือ 3 หรือ 5 แฉก กว้างและยาวใกล้เคียงกัน 8-15 ซม. ดอก
เดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีชมพูหรือเหลืองบริเวณกลางดอกสีม่วงแดง
เกสรตัวผู้เชื่อมกันเป็นหลอด ผลเป็นผลแห้ง แตกได้ มีกลีบเลี้ยงสีแดงฉ่าน้า
หุ้มไว้ สรรพคุณ :กลีบเลี้ยงของดอก หรือกลีบที่เหลืออยู่ที่ผล เป็นยาลด
ไขมันในเส้นเลือ ด และช่วยลดน้าหนัก ด้ว ยลดความดันโลหิ ตได้โดยไม่มี
ผลร้ายแต่อย่างใดน้ากระเจี๊ยบทาให้ความเหนียวข้นของเลือดลดลงช่วย
รักษาโรคเส้นโลหิตแข็งเปราะได้ดีน้ากระเจี๊ยบยังมีฤทธิ์ขับ ปัสสาวะ เป็ น
การช่วยลดความดันอีกทางหนึ่งช่วยย่อยอาหาร เพราะไม่เพิ่มการหลั่งของ
กรดในกระเพาะเพิ่มการหลั่งน้าดีจากตับเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยให้ร่างกายสด
ชื่น เพราะมีกรดซีตริคอยู่ด้วยใบแก้โรคพยาธิตัวจี๊ด ยากัดเสมหะ แก้ไอ ขับ
เมือกมันในลาคอ ให้ลงสู่ทวารหนัก ดอก แก้โรคนิ่วในไต แก้โรคนิ่วในกระ
เพราะปัสสาวะ ขัดเบา ละลายไขมันในเส้นเลือด กัดเสมหะ ขับเมือกใน
ลาไส้ให้ลงสู่ทวารหนัก ผลลดไขมันในเส้นเลือด แก้กระหายน้า รักษาแผล
ในกระเพาะ เมล็ดบารุงธาตุ บารุงกาลัง แก้ดีพิการ ขับปัสสาวะ ลดไขมัน
ในเส้นเลือด
นอกจากนี้ได้บ่งสรรพคุณโดยไม่ได้ระบุว่าใช้ส่วนใด
ดังนี้คือ แก้อ่อนเพลีย บารุงกาลัง บารุงธาตุ แก้ดีพิการ แก้ปั สสาวะพิการ
แก้คอแห้งกระหายน้า แก้ความดันโลหิตสูง กัดเสมหะ แก้ไอ ขับเมือกมัน
ในล าไส้ ลดไขมั น ในเลื อ ด บ ารุ ง โลหิ ต ลดอุ ณ หภู มิ ใ นร่ า งกาย แก้
โรคเบาหวาน แก้เส้นเลือดตีบตัน นอกจากใช้เดี่ยวๆ แล้ว ยังใช้ผสมใน
ตารับยาร่วมกับสมุนไพรอื่น ใช้ถ่ายพยาธิตัวจี๊ด วิธีและปริมาณที่ใช้ :โดย
นาเอากลีบเลี้ยง หรือกลีบรองดอกสีม่วงแดง ตากแห้งและบดเป็ นผง ใช้
ครั้งละ 1 ช้อนชา (หนัก 3 กรัม) ชงกับน้าเดือ ด 1 ถ้วย (250 มิลลิลิตร)
ดื่มเฉพาะน้าสีแดงใส ดื่มวันละ 3 ครั้ง ติดต่อกันทุกวันจนกว่าอาการขัดเบา
และอาการอื่นๆ จะหายไป สารเคมี ดอก พบ Protocatechuic acid,
hibiscetin, hibicin, organic acid, malvin, gossypetin คุ ณ ค่ า ด้ า น
อาหาร น้ากระเจี๊ยบแดง มีรสเปรี้ยว นามาต้มกับน้า เติมน้าตาล ดื่มแก้
ร้อนใน กระหายน้า และช่ว ยป้ องกันการจับ ตัวของไขมันในเส้นเลือ ดได้
และยังนามาทาขนมเยลลี่ แยม หรือใช้เป็นสารแต่งสี ใบอ่อนของกระเจี๊ยบ
เป็นผักได้ หรือใช้แกงส้ม รสเปรี้ยวกาลังดี กระเจี๊ยบเปรี้ยวมีชื่อเรียกอีกชื่อ
ว่า "ส้มพอเหมาะ" ในใบมี วิตามินเอ ช่วยบารุงสายตา ส่วนกลีบเลี้ยงและ
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เปอร์เซ็นต์ความชื้น (%) = น.น.น้าในเมล็ด × 100
น.น.เมล็ดพืชทั้หมด

(1)

ความชื้นแห้ง
เปอร์เซ็นต์ความแห้ง (%) =น.น.น้าในเมล็ด × 100
น.น.เมล็ดแห้งทัง้ หมด

(2)

3. วิธีการและวัสดุ
3.1 แผนภูมิการผลิต
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เริ่ม
แยกกลีบดอกออกจากกระเปาะ
นากระเปาะตากแดดเพื่อแยกเมล็ด
นาเมล็ดตากแดดกาจัดความชื้น

ทาความสะอาดเมล็ดห้ามล้างด้วยน้า
นาเมล็ดมาบีบอัดด้วยเครื่องบีบอัด
นาน้ามันดิบมากรองทิ้งให้แยกชั้น

จบ
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3.2 ขบวนการและขั้นตอนการผลิต
หลังการเก็บเกี่ยวนาผลกระเจี๊ยบแดงที่ได้มาทาการแยกกลีบดอก
ออกจากกระเปาะของกระเจี๊ยบแดง จากนั้นนากระเปาะกระเจี๊ยบแดง
ตากแดดให้แห้ง จนกว่ากระเปาะแตกตัวออกจากกัน เมื่อกระเปาะแตก
ตัวออกจากกันดีแล้ว ให้เอาเมล็ดที่อยู่ด้านในของกระเปาะออก หลังจาก
ได้เมล็ดกระเจี๊ยบแดงแล้วจากนั้น นามาตากแดดเพื่อกาจัดความชื้นออก
จากเมล็ดกระเจี๊ยบแดงขั้นตอนต่อไปทาความสะอาดเมล็ดกระเจี๊ยบโดยใช้
ลมเป่าฝุ่นละอองออกห้ ามใช้วิธีล้างน้า ต่อ จากนั้น นาเมล็ดที่ได้ทาความ
สะอาดใส่ ล งในช่ อ งรับ เมล็ ด ของเครื่อ งบี บ อั ด เครื่ อ งจะล าเลี ย งเมล็ ด
กระเจี๊ยบด้วยเพลาของสกรูเพลสบีบอัดไปตามเสื้อเพลาของสกรู ส่วนที่
เป็นของเหลวจะไหลลงถาดรองรับด้านล่าง ส่วนเศษเปลือกเมล็ดกระเจี๊ยบ
จะออกตามทิศทางการหมุนส่งของสกรูเพลส
ชุดใส่เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

เสื้อสกรูเพลส

มากกว่า >120 g l2/100g oil ค่าของจุดวาบไฟเท่ากับ 308 c และค่า
จุดติดไฟเท่ากับ 313

5.

สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองที่ ได้ ท าให้ ท ราบถึ ง คุ ณ สมบั ติ เบื้ อ งต้ น ของ
น้ามันดิบกระเจี๊ยบแดงมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรซึ่งจากข้อมูลของประกาศ
กรมธุ รกิ จ พลั งงาน เรื่อ งก าหนดลั ก ษณะและคุ ณ ภาพของไบโอดี เซล
สาหรับเครื่องยนต์การเกษตร พ.ศ. 2549 คุณสมบัติที่ได้ตามตารางที่1
ไม่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก าหนดไว้ [4] จึ ง ไม่ ส ามารถน าไปใช้ กั บ
เครื่องยนต์การเกษตรได้ แต่ข้อมูลบอกให้รู้ถึงถ้านาไปผ่านขบวนการผลิต
การทาปฏิกิริยาทางเคมีให้มีโมเลกุลเล็กลง เรียกว่า “ปฏิกิริย าทรานเอ
สเทอริฟิเคชั่น (Tranesterification) ” ซึ่งมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นไตรกลี
เซอไรด์ และใช้แอลกอฮอล์เป็นสารตั้งต้นในการทาละลาย โดยมีด่างพวก
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิประมาณ 60 C การทาปฏิกิริยาเพื่อเป็ นการ
ปรับปรุงคุณสมบัติพื้นฐาน ให้เหมาะสมกับการใช้งานกับเครื่องยนต์ดีเซล
การเกษตร[5]

เอกสารอ้างอิง

มอเตอร์

ชุดเกียร์
บล็อค

ถาดรอง
น้ามันมัน
ดิบ

รูปที่1 เครื่องบีบอัดเมล็ดกระเจี๊ยบแดง

เครื่องบีบอัดมีต้นกาลังขับมอเตอร์ 3 แรงม้า ส่งผ่านมู่เลย์ขบั
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ส่งกาลังให้มู่เลย์ตาม ขนาด 8 นิ้ว ขับ
ผ่านชุดเกียร์บล็อค 1 : 40 ส่งกาลังขับสกรูเพลสที่ความเร็วรอบเท่ากับ
19 rpm. ของเหลวที่ได้จากเครื่องบีบอัดด้วนสกรูเพลสนามากรองตั้งทิ้ง
ไว้จนเกิดการแยกชั้นจะได้น้ามันดิบจากเมล็ดกระเจี๊ยบแดง

4.
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เกี่ยวกับผู้เขียน

ผลการทดลองและอภิปราย
ตารางที่1 ผลการวิเคราะห์น้ามันดิบกระเจี๊ยบแดง

ค่ามาตรฐาน
รายการ
ผลวิเคราะห์
ค่ามาตรฐานEN14214
ชุมชน
ค่าความเป็นกรด
1.86 mgKOH/g
<0.5 mgKOH/g <0.8 mgKOH/g
ความหนืดของน้ามัน
65.68 cSt
ค่าไอโอดีน
40.05 g l2/100goil >120 g l2/100g oil
จุดวาบไฟ
308
จุดติดไฟ
313

จากตารางที่1 ผลการทดลองที่ได้ ค่าความเป็นกรดของเมล็ด
กระเจี๊ยบอยู่ที่ 1.86 mgKOH/g แต่ค่ามาตรฐาน EN14214 ต้องมีค่า
ความเป็นกรดน้อยกว่า <0.5 mgKOH/g และค่ามาตรฐานชุมชนต้อง
น้อยกว่า <0.8 mgKOH/g ซึง่ ค่าที่ได้มีค่าสูงกว่ามาตรฐานทั้งสอง
สาหรับค่าความหนืดของน้ามันดิบกระเจี๊ยบแดงอยู่ที่ 65.68 cSt ค่า
ไอโอดีน 40.05 g l2/100g oil ซึ่งค่ามาตรฐาน EN14214 ให้มีค่า
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การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันมะเยาหิน
The study on optimum condition of biodiesel production from China wood oil
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บทคัดย่อ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันมะเยา
หิ น คุ ณ สมบั ติ ข องน้ า มั น มะเยาพบว่ า มี ค่ า ความหนื ด 12.30 ตาราง
มิลลิเมตรต่อ วิน าที ความหนาแน่น 937 กิโลกรัมต่อ ลูก บาศก์เมตร ค่ า
ความเป็ นกรด-เบส 5.5 ปริมาณกรดไขมัน อิ ส ระ 2.96 % น้ า มาศึก ษา
สภาวะที่เหมาะสมผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล คือ ปริมาณน้ามันมะ
เยาหิ น ตั ว เร่ งปฏิ กิ ริ ย า และอุ ณ หภู มิ ที่ เหมาะสมในการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
การศึก ษาโซเดีย มไฮดรอกไซด์แ ละโพแทสเซีย มไฮดรอกไซด์เป็ นตั วเร่ง
ปฏิ กิ ริ ย า ที่ อุ ณ ห ภู มิ คื อ 55 60 และ 65 °C พ บ ว่ า สภ าวะที่ ใ ช้
โพแทสเซี ย มไฮดรอกไซด์ เป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า ที่ อุ ณ หภู มิ 55 °C ได้
ปริมาณไบโอดีเซลมากที่สุด เมื่อศึกษาปริมาณน้ามันมะเยาหินที่เหมาะสม
และเวลาที่ใช้ในการท้าปฏิกิริยา ปริมาณน้ามันมะเยาหินต่อตัวเร่งปฏิกิริยา
โพแทสเซีย มไฮดรอกไซด์ 2.00 กรัม อั ตราการกวน 500 rpm พบว่า ที่
ปริมาณน้ามันมะเยาหิน 90 ml และเวลาที่ท้าปฏิกิริยา 15 min ปฏิกิริยา
เกิดได้ไบโอดีเซล 88 ml เมื่อน้าไปวิเคราะห์คุณสมบัติ พบว่าไบโอดีเซลที่
ผลิตได้ มีความหนืด 5.45 ทังหมดส่วนจุดวาบไฟ 151 °C และให้ค่าความ
ร้ อ น 457.2747 กิ โ ลจู ล ต่ อ กิ โ ลกรั ม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ไบโอดี เซล
มาตรฐาน จะเห็นได้ว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไบโอดีเซลมาตรฐาน และได้
ค่าความร้อนสูงกว่าไบโอดีเซลมาตรฐาน แสดงให้เห็นว่าที่สภาวะเหมาะสม
ดังกล่าวสามารถน้ามาผลิตไบโอดีเซลที่มีประสิทธิภาพได้ ดังนันน้ามันมะ
เยาหินเป็นพืชพลังงานชนิดใหม่ที่สามารถน้ามาผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้เป็น
พลังงานทางเลือกในอนาคตได้
ค้าส้าคัญ: น้ามันมะเยาหิน ไบโอดีเซล ตัวเร่งปฏิกิริยา

Abstract
This study was investigated the optimum conditions for
biodiesel production from China wood oil or tung oil. The
characteristics of tung oil were kinematic viscosity 12.30 mm2
s-1, density 937 kg/m3, pH 5.5 and free fatty acid 2.96%. The
biodiesel was produced by using transesterification reaction.
The effects of parameters, including tung oil content, catalyst
(NaOH or KOH) and reaction temperature (55, 60 and 65°C)
were studied. The effect of catalyst found that the highest
volume of biodiesel was obtained when KOH was used as
catalyst at 55°C. The optimum condition for biodiesel
production was obtained under the condition of tung oil to
KOH ratio 90 ml: 2 g, agitation rate 500 rpm and reaction time
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15 min which 88 ml of biodiesel was achieved. The
characteristics of biodiesel found that kinematic viscosity 5.45
mm2/s, flash point 151°C and heat of combustion 457.2747
KJ/Kg which to be acceptable according to the ASTM standard
of biodiesel specification. This research indicated that tung oil
is appropriate for used as alternative energy plant, especially
to produce biodiesel.
Keywords: Tung oil, biodiesel, catalyst

1. บทน้า
ไบโอดี เซลหรือ fatty acid methyl ester (FAME) เป็ น พลั งงาน
ทางเลือก ซึ่งผลิตจากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น ของนามันพืช หรือ
นามัน สัตว์ หรือ นามันที่ถู ก ใช้แ ล้ว กับ แอลกอฮอล์ ในสภาวะที่มี สารเร่ง
ปฏิกิริยา [1] ในปัจจุบัน วัตถุดิบหลักของการผลิตไบโอดีเซลเป็นนามันที่ใช้
เป็นอาหาร อาทิเช่น นามันจากเมล็ดคาโนล่า ในประเทศยุโรป นามันถั่ ว
เหลืองในอเมริกา และนามันปาล์มในประเทศแถบเอเชียตะวันนออกเฉียง
ใต้ [2] อย่า งไรก็ ต ามการใช้ น ามั น ที่ เป็ น พื ช อาหาร ตรงกั น ข้ า มกั บ การ
เคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบันและนโยบายพลังงาน ดังนันการผลิตไบโอ
ดีเซลจากนามันที่ไม่ได้ใช้เป็นอาหาร อาทิเช่ น นามันสบู่ดา [3, 4, 5] และ
นามันมะเยาหิน [6] นามันมะเยาหินถูกนามาใช้ในอุตสาหกรรมนามันที่ใช้
ในการอบแห้งสีเคลือบสีและสาหรับกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ มะเยาหิน
สามารถจั ดจ าแนกได้เป็ น 2 สายพั นธุ์ คือ Vernicia montana (Lour.)
และVernicia fordii (Hemsl.) มะเยาหิ น สายพัน ธุ์ Vernicia montana
(Lour.) หรือ Chinese wood oil จากการค้นคว้าพบว่านามันมะเยาหิน
สามารถนามาผลิตเป็นไบโอดีเซลได้ ซึ่งในเมล็ดของมะเยาหินมีนามันสูงถึง
41% ให้ผลผลิต 300-450 kg/ha [7] และมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูงทา
ให้มีความหนืดสูง ความหนืดจะลดลงเมื่อผ่านปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิ
เคชั่น และจะได้ไบโอดีเซลออกมา นอกจากนีโดยลักษณะของต้นมะเยาหิน
ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น สามารถมีความสูงได้ถึง 20 เมตร สามารถปลูกเพื่อป่าได้
ทาให้เกิดผลดีกับสภาพแวดล้อม สัตว์ป่า [8] ดังนันมะเยาหิน สามารถใช้
เป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงในการนามาผลิตเป็นไบโอดีเซลได้ กรด
ไขมันที่สาคัญ ในนามันมะเยาหิ นเป็ น 9Z,11E,13E--elaeostearic ซึ่ง
เป็นกรดไขมันที่มีที่มีพันธะคู่ 3 พันธะ ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวและมีจุด
เดือ ดต่า เมื่อ นาไปผลิตไบโอดีเซลจะได้ไบโอดีเซลที่มีคุณสมบัติดี (cold
filter plugging point, CFPP ต่ า และมี kinematic viscosity, KV สู ง )
[9] เหมือนกับนามันดีเซลและสามารถผสมกับนามันดีเซลได้ดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

79

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

เมทานอลเป็นแอลกอฮอล์ที่นิยมใช้ในการผลิตไบโอดีเซลมากกว่าการ
ใช้เอทานอล ทังนีเนื่องจากเมทานอลมีราคาถูกที่สุด [10] ความสามารถใน
การละลายของเมทานอลทาให้เกิดปัญ หาในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ดังนันการการกวนผสมเพื่อให้เกิดการผสมกันระหว่างนามันและเมทานอล
จึงมีความสาคัญ [7] นอกจากนีตัวเร่งปฏิกิริยาที่นิยมนามาใช้ คือ NaOH
และ KOH [10,11] ในอุ ต สาหกรรม นิ ย มใช้ ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าทั งสอง
เนื่องจากราคาถูก [12] ในปัจจุบัน อัลคอกไซด์ เช่น โซเดียมเมทอกไซด์ ยัง
ได้รับการความนิยมใช้ในการผลิตไบโอดีเซลอุตสาหกรรม เนื่องจากการเร่ง
ปฏิกิริยาของพวกเขาสูงขึนและง่ายขึนการทาให้บริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ไบโอ
ดี เซล [13] ดั ง นั นในการผลิ ต ไบโอดี เซลจากน ามั น มะเยาหิ น นี จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากนามันมะ
เยาหิน ได้แก่ ชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยา อุณหภูมิ อัตราส่วนของปริมาตร
นามันต่อปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา ระยะเวลาในการทาปฏิกิริยา เพื่อให้ไบโอ
ดี เซลที่ ไ ด้ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมในการใช้ เป็ น พลั ง งานเชื อเพลิ ง ใช้ ใ น
เครื่องยนต์ได้

2. วิธีการด้าเนินงานวิจัย
2.1 วัตถุดิบ
นามันมะเยาหิ น จากศูนย์ เพาะชากล้าไม้ จั งหวัดอุ ดรธานี จั งหวัด
อุดรธานี ประเทศไทย

2.2 การศึกษาการผลิตไบโอดีเซล
2.2.1 การศึกษาการผลิตไบโอดีเซล โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเปรียบเทียบ
การเกิดปฏิกิริยา
เติมนามันมะเยาหิน 250 ml ในบีกเกอร์ นาไปอุ่นที่อุณหภูมิ 55 °C
เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
(KOH) 2.00 กรัม ที่ละลายในเมทานอลและปรับ ปริมาตรเป็ น 100 ml
กวนด้วยความเร็ว 500 rpm ที่อุณหภูมิ 55 60 และ 65 °C เป็นเวลา 15
min ถ่ายใส่ก รวยแยก จนแยกชันระหว่างกลีเซอลีน (ชันล่าง) กับไบโอ
ดีเซล (ชันบน) แยกกลีเซอลีน ทาการล้างไบโอดีเซลด้วยนาอุ่นที่ 55 °C จน
ค่าพีเอชเป็นกลาง ระเหยนาออก นาไปวิเคราะห์คุณสมบัติของไบโอดีเซลที่
ได้
2.2.2 การศึก ษาอั ต ราส่ ว นที่ เหมาะสมในการผลิ ต ไบโอดีเซล ระหว่า ง
อัตราส่วนของปริมาตรนามันต่อปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
แปรผันปริมาตรนามันมะเยาหิน 60 70 80 และ 90 ml ถ่ายลงใน
บีกเกอร์ นาไปอุ่นที่อุณหภูมิ 55 °C เติมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซด์ (KOH) 2.00 กรั ม ที่ ล ะลายในเมทานอลและปรั บ ปริ ม าตรเป็ น
100 ml กวนด้วยความเร็ว 500 rpm ที่อุณหภูมิ 55 60 และ 65 °C เป็น
เวลา 15 min ถ่ายใส่กรวยแยก จนแยกชันระหว่างกลีเซอลีน (ชันล่าง)
กับไบโอดีเซล (ชันบน) แยกกลีเซอลีน ทาการล้างไบโอดีเซลด้วยนาอุ่นที่
55 °C จนค่ า พี เอชเป็ น กลาง ระเหยน าออก น าไปวิ เคราะห์ คุ ณ สมบั ติ
ของไบโอดีเซลที่ได้
2.2.3 การศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการทาปฏิกิริยาระหว่างนามันกับเมทา
นอล
เติมนามันมะเยาหินปริมาตร 90 ml ในบีกเกอร์ นาไปอุ่นที่อุณหภูมิ
55 °C เติมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 2.00 กรัม ทีล่ ะลาย
ในเมทานอลและปรับปริมาตรเป็น 100 ml กวนด้วยความเร็ว 500 rpm
ที่อุณหภูมิ 55 60 และ 65 °C เป็นเวลา 10 15 20 25 และ 30 min ถ่าย
ใส่กรวยแยก จนแยกชันระหว่างกลีเซอลีน (ชันล่าง) กับไบโอดีเซล (ชันบน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

แยกกลีเซอลีน ทาการล้างไบโอดีเซลด้วยนาอุ่นที่ 55 °C จนค่าพีเอชเป็น
กลาง ระเหยนาออก นาไปวิเคราะห์คุณสมบัติของไบโอดีเซลที่ได้

2.3 การวิเคราะห์คุณภาพไบโอดีเซลตามมาตรฐานน้ามันไบ
โอดีเซล
2.3.1 การวิเคราะห์ ค่า ความหนืด ของนามั นไบโอดี เซลโดยใช้เครื่อ งวัด
ความหนืดแบบ Saybolt (Saybolt Viscometer)
2.3.2 การวิเคราะห์จุดวาบไฟของนามันไบโอดีเซลโดยใช้เครื่องวัดจุดวาบ
ไฟ (Digital Electric Pensky-Martens)
2.3.3 การวิเคราะห์ค่าความร้อนของนามันไบโอดีเซลโดยใช้บอมบ์แคลอริ
มิเตอร์ (Bomb Calorimeter)

2.4 ผลการทดลอง
2.4.1 คุณสมบัติของนามันมะเยาหิน
องค์ประกอบเบืองต้นของนามันมะเยาหิน จากศูนย์เพาะชากล้าไม้
จังหวัดอุดรธานี ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า นามันมะเยาหินมีความหนืด
102.30 mm2 s-1 ความหนาแน่น 0.937 g/ml ค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.5
และปริมาณกรดไขมันอิสระ 2.61% ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับรายงานของ [7]
พบว่า มะเยาหิ นมีค่าความหนาแน่น 0.941 g/ml ที่อุ ณหภูมิ 15 °C ค่า
ความหนืด 102.7 mm2 s-1 ที่อุณหภูมิ 40 °C
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของนามันมะเยาหิน
คุณสมบัติของนามันมะเยาหิน
ความหนืดของนามัน (ที่ 40 °C)
ความหนาแน่นของนามัน (ที่ 24 °C)
ค่าความเป็นกรด-เบส ของนามัน
ปริมาณกรดไขมันอิสระในนามัน

ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์
102.30 mm2 s-1
0.937 g/ml
5.5
2.61 %

2.4.2 ผลการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
การศึก ษาการผลิตไบโอดี เซลโดยเปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพการ
ผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) เพื่อเปรียบเทียบปริมาตรไบโอดีเซลและ
กลี เซอรี น โดยเตรี ย มน ามั น มะเยาหิ น ปริ ม าตร 250 ml สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 2.00
กรัม ละลายในเมทานอลและปรับปริมาตรด้วยเมทานอลเป็น 100 ml เติม
ลงในนามันมะเยาหิน กวนด้วยความเร็ว 500 rpm ที่อุณหภูมิ 55 60 และ
65 °C เป็นเวลา 15 min พบว่า ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ที่อุณหภูมิ 55 60 และ 65 °C ได้ปริมาตรไบโอดีเซล 215 216 และ 218
ml ได้ปริมาตรกลีเซลรีน 53 58 และ 52 ml ตามลาดับ ใช้โพแทสเซียมไฮ
ดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิ 55 60 และ 65 °C ได้ปริมาตรไบ
โอดีเซล 249 245 และ 244 ml ได้ปริมาตรกลีเซลรีน 38 39 และ 36 ml
ตามลาดับ จะเห็นได้ว่า ใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้
ปริมาตรไบโอดีเซลมากที่สุด คือ 249 ml ที่ อุณ หภูมิ 55 °C ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เหมาะสมใช้เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล มีรายงานวิจัย ว่า [7] การศึกษา
ศัก ยภาพในการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้นามันมะเยาหินด้วยกระบวนการ
ดังเดิม พบว่า การผลิตโดยใช้อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อนามันมะ
เยาหิน เป็น 6:1 โดยมีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 3.0 %
ของนาหนักนามัน ผลได้ของไบโอดีเซลสูงสุด 96%นอกจากนี การเพิ่มขึน
ของผลได้ของปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชั่น จาก 92.5% เป็น 96.1% เมื่อเพิ่ม
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อุณหภูมิในการทาปฏิกิริยาจาก 20 เป็ น 40 °C แสดงให้ เห็ นว่าอุณหภูมิ
เป็นปัจจัยที่สาคัญในการเกิดปฏิกิริยา
2.4.3 ผลการศึกษาปริมาตรนามันที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล
การศึ ก ษาปริม าตรน ามั น ที่ เหมาะสมในการผลิ ต ไบโอดี เซลเพื่ อ
เปรียบเทียบสีของไบโอดีเซล โดยเตรียมนามันมะเยาหินปริมาตร 60 70
80 และ 90 ml ตามลาดับ เตรีย มสารละลายโพแทสเซีย มไฮดรอกไซด์
(KOH) 2.00 กรัม ละลายในเมทานอลและปรับปริมาตรด้วยเมทานอลเป็น
100 ml เติมลงในนามันมะเยาหิน กวนด้วยความเร็ว 500 rpm ที่อุณหภูมิ
55 °C เป็นเวลา 15 min พบว่า ไบโอดีเซลที่ได้โดยใช้ปริมาตรนามันมะเยา
หิน 60 70 80 และ 90 ml ให้สีของนามันเหลืองใสทังหมด จะเห็ นได้ว่า
ปริมาตรนามันมะเยาหิน 60 70 80 และ 90 ml สามารถนามาผลิตไบโอ
ดีเซลได้ทังหมด ทังนีต้องพิจารณาปริมาตรไบโอดีเซลและกลีเซอรีน ดัง
แสดงในตารางที่ 3 เพื่อศึกษาปริมาตรไบโอดีเซลที่มากที่สุดในการผลิตไบ
โอดีเซล
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบปริมาตรไบโอดีเซลและกลีเซอรีนที่แยกได้หลังทาปฏิกิริยาโดย
ใช้โซเดียม ไฮดรอกไซด์ (NaOH) และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ที่อุณหภูมิ 55 60 และ 65 °C
ตัวเร่ง
ปริมาตรนามัน อุณหภูมิ
ปริมาตรผลิตภัณฑ์หลังทาปฏิกิริยา
ปฏิกิริยา
มะเยาหิน
(°C)
ปริมาตรกลีเซอ
ปริมาตรไบโอ
(ml)
รีน (ml)
ดีเซล (ml)
55
53
215
NaOH
250
60
58
216
65
52
218
55
38
249
KOH
250
60
39
245
65
36
244
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาปริมาตรนามันที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล
ตัวเร่ง
ปริมาตรนามัน
ปริมาตรผลิตภัณฑ์หลังทา
ผลได้ไบโอ
ปฏิกิริยา
มะเยาหิน
ปฏิกิริยา
ดีเซล (%)
(ml)
ปริมาตรกลีเซอ
ปริมาตรไบ
รีน (ml)
โอดีเซล
(ml)
60
41
58
96.67
70
40
66
94.29
KOH
80
38
75
93.75
90
37
88
97.78

2.4.4 ผลการศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการทาปฏิกิริยาระหว่างนามันกับ
เมทานอล
การศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการทาปฏิกิริยาระหว่างนามันกับเมทา
นอลเพื่อปริมาตรไบโอดีเซลและกลีเซอรีน โดยเตรียมนามันมะเยาหินใน
ปริมาตร 90 ml เตรียมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 2.00
กรัม ละลายในเมทานอลและปรับปริมาตรด้วยเมทานอลเป็น 100 ml เติม
ลงในนามันมะเยาหิน กวนด้วยอัตราเร็ว 500 rpm ที่อุณหภูมิ 55 °C เป็น
เวลา 10 15 20 25 และ 30 min ตามลาดับ พบว่า เมื่อ เวลาในการท า
ปฏิกิริยาเพิ่มขึน ปริมาตรไบโอดีเซลและปริมาตรกลีเซอรีนจะลดลงตาม
เวลาที่เพิ่มขึน เวลาที่ใช้ในการทาปฏิกิริยา 10 15 20 25 และ 30 min
ตามลาดับ ได้ปริมาตรไบโอดีเซล 89 87 82 81 และ 74 ml ได้ปริมาตรกลี
เซอรีน 41.0 38.0 37.0 34.0 และ 33.5 ml และผลได้ไบโอดีเซลคิดเป็น
98.89 96.67 91.11 90.00 และ 82.22 % ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่
4 จะเห็นได้ว่า เวลาที่ใช้ในการทาปฏิกิริยา 10 min ให้ผลได้ไบโอดีเซลสูง
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ที่สุด แต่เมื่อพิจารณาเวลาที่ใช้ในการแยกชันระหว่างชันของไบโอดีเซลกับ
ชันของกลีเซอรีน พบว่า ใช้เวลาในการแยกชันนานที่สุด 30 min ดังนันเมื่อ
พิจารณาเวลาที่ใช้ในการทาปฏิกิริยา 15 min พบว่า ให้ผลได้ไบโอดีเซล
รองลงมา และใช้เวลาในการแยกชันระหว่างชันของไบโอดีเซลและชันของ
กลีเซอรีนน้อยกว่า คือ 10 min แสดงให้เห็นว่า เวลาที่ใช้ในการทาปฏิกิริยา
ที่เหมาะสม คือ 15 min
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาปริมาตรนามันที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล
ตั ว เ ร่ ง ปริมาตร เวลาทา
เวลา ปริมาตรผลิตภัณฑ์หลัง
ปฏิกิริยา นามัน ปฏิกิริยา ในการ
ทาปฏิกิริยา
มะเยา
(min)
แยก ปริมาตร ปริมาตรไบ
หิน
ชัน
กลีเซอ
โอดีเซล
(ml)
(min) รีน (ml)
(ml)
10
30
41.0
89
15
10
38.0
87
KOH
90
20
10
37.0
82
25
10
34.0
81
30
10
33.5
74

ผลได้ไบ
โอดีเซล
(%)
98.89
96.67
91.11
90.00
82.22

2.4.5 ผลการเปรียบเทียบไบโอดีเซลจากนามันมะเยาหินและไบโอดีเซล
มาตรฐาน
จากการทดลองการผลิตไบโอดีเซลจากนามันมะเยาหิน จะเห็นได้ว่า
น า มั น ม ะ เย า หิ น ป ริ ม าต ร 90 ml เม ท า น อ ล ป ริ ม า ต ร 100 ml
โพแทสเซีย มไฮดรอกไซด์ป ริมาณ 2.00 กรัม ใช้เวลาในการทาปฏิ กิริย า
ร ะ ห ว่ า ง น า มั น ม ะ เย า หิ น กั บ เม ท า น อ ล 15 min ที่ อุ ณ ห ภู มิ
55 °C พบว่า เมื่อนาไปวิเคราะห์คุณสมบัติของไบโอดีเซลจากนามันมะเยา
หินกับไบโอดีเซลมาตรฐาน มีค่าความหนืด 5.45 mm2 s-1 จุดวาบไฟ 117
°C และค่าความร้อน 71,619.97 กิโลจูลต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับไบ
โอดีเซลมาตรฐาน จะเห็นได้ว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไบโอดีเซลมาตรฐาน
คือ ความหนืด จุดวาบไฟ แต่มีค่าความร้อนสูงกว่า ไบโอดีเซลมาตรฐาน
แสดงให้เห็นว่า ที่สภาวะเหมาะสมดังกล่าวสามารถนามาผลิตไบโอดีเซลที่มี
ประสิทธิภาพได้
ตารางที่ 5 เปรีย บเที ย บคุ ณ สมบั ติ ข องไบโอดี เซลจากน ามั น มะเยาหิ น
และไบโอดีเซลมาตรฐาน
คุณสมบัติ
ความหนืดของนามัน
จุดวาบไฟของนามัน
ค่าความร้อนของนามัน

มาตรฐานไบโอดีเซล
3.66-6.32
69.2-152
40,390-47,317

ไบโอดีเซลจากนามันมะเยาหิน
5.45
151
47,328.40

หมายเหตุ ความหนืดของนามัน (ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซลเซียส)
จุดวาบไปมีหน่วย คือ องศาเซลเซียส
ค่าความร้อนของนามัน มีหน่วย คือ กิโลจูลต่อกิโลกรัม

2.5 สรุปผลการทดลอง
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากนามันมะเยา
หิ น ซึ่ งในงานวิ จั ย ครังนี ใช้ ม ะเยาหิ น จากศู น ย์ เพาะช ากล้ า ไม้ จั งหวั ด
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานีประเทศไทย เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซล พบว่า โพแทสเซีย มไฮดรอกไซด์ เป็ นตั ว เร่งปฏิ กิริย า ได้ ป ริมาตร
ไบโอดีเซลสูงสุด คือ 249 ml ที่อุณหภูมิ 55 °C และสภาวะที่เหมาะสมใน
การผลิ ต ไบโอดีเซลจากน ามั น มะเยาหิ น คือ น ามั น มะเยาหิ น ปริ ม าตร
90 ml เมทานอลปริมาตร 100 ml โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ปริมาณ 2.00
กรัม ใช้เวลาในการทาปฏิกิริยาระหว่างนามันมะเยาหินกับเมทานอล 15
min ที่อุ ณหภูมิ 55 °C เมื่อนาไปวิเคราะห์คุณสมบัติของไบโอดีเซลจาก
นามันมะเยาหินกับไบโอดีเซลมาตรฐาน มีค่าความหนืด 5.45 จุดวาบไฟ
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117 °C และค่าความร้อน 71,619.97 กิโลจูลต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบ
กับ ไบโอดีเซลมาตรฐาน จะเห็ นได้ว่ามีคุณสมบั ติใกล้เคีย งกับ ไบโอดีเซล
มาตรฐาน คือ ความหนืด จุดวาบไฟ แต่มีค่าความร้อนสูงกว่า ไบโอดีเซล
มาตรฐาน แสดงให้เห็นว่า ที่สภาวะเหมาะสมดังกล่าวสามารถนามาผลิตไบ
โอดีเซลที่มีประสิทธิภาพได้

2.6 กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สถาบั นวิจัย และพัฒ นา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุ ดรธานี
และส านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ ที่ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย นี
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ทีออนุเคราะห์เครื่องมือวิเคราะห์ และ
ศูนย์เพาะชากล้าไม้อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่อนุเคราะห์นามันมะเยาหิน
ในการวิจัยในครังนี
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาศักยภาพการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่ง
ได้แก่ ฟางข้าว ซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และขี้เลื่อย นามาผลิตเป็นเม็ด
เชื้อเพลิงชีวมวล โดยแบ่งขนาดอนุภาค 4 ขนาด คือ อนุภาคที่ผ่านการบด
ย่อยด้วยตะแกรง 3 mm และขนาด 40, 60, 80 Mesh โดยทดลองอัดขึ้น
รูปเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm ความยาว 20-40
mm ก าหนดให้ ค่ า ความชื้ น ก่ อ นการอั ด ขึ้ น รู ป อยู่ ร ะหว่า ง 8% - 15%
จากนั้นทาการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทดสอบองค์ประกอบของ
เชื้อเพลิงและค่าความร้อน ซึ่งผลการทดสอบ พบว่าเม็ดซังข้าวโพดและขี้
เลื่อยมีคุณสมบัติด้านเชื้อเพลิงดีที่สุดเมื่อเทียบกับเม็ดเชื้อเพลิงทั้ง 4 ชนิด
เนื่อ งจากมีค่า ความร้อ นสูงและปริมาณขี้ เถ้ าต่าซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐาน
European Standard DIN EN 14961-2 โดยเม็ดขี้เลื่อย มีค่าความร้อน
สูงถึง 17.68 MJ/kg ปริมาณเถ้า 1.2% และเม็ดซังข้าวโพดมีค่าความร้อน
สูงถึง 16.75 MJ/kg ปริมาณเถ้า 2.4% ซึ่งจากผลการทดสอบสมบัติด้าน
กายภาพและด้านเชื้อเพลิง ฟางข้าว ซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และขี้
เลื่อย สามารถนามาผลิตเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลได้ แต่อาจมีสมบัติด้าน
กายภาพและด้านเชื้อเพลิงต่ากว่ามาตรฐานเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าการ
ผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลได้เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการกาจัดวัสดุเศษพืช
เหลือใช้ทางการเกษตรที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มมูลค่า
และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดในชุมชน
คาสาคัญ: เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล, ความหนาแน่น, ความทนทาน, ค่าความ
ร้อน และ ปริมาณเถ้า

Abstract
This analysis aims to study the potential of using
agricultural waste such as rice straw, corn cob, soybean hulls
and sawdust to produce biomass fuel pellets. The particle
sizes were separated into 4. First, with 3 mm sieve and then
follow by 40, 60, and 80 Mesh. Compression use pellet with 8
mm diameter and 20-40 mm in length with 8%-15% moisture
content before compression. Test of physical property and
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component of fuel and heat value. The test reveals that corn
cob and sawdust have the best fuel property among the 4
raw materials due to high heat value and less ash content
according to European Standard DIN EN 14961-2. Sawdust has
heat value of 17.68 MJ/kg and ash content of 1.2 %. Corn cob
has heat content of 16.75 MJ/kg with ash content of 2.4%.
The test of physical and fuel property of rice straw, corn cob,
soybean hull, and sawdust reveals that the raw materials can
be used for the production of biomass fuel pellets even with
slightly less than standard physical and fuel property. This
reveals that production of biomass fuel pellet is another
alternative in turning agricultural waste into energy. It is an
effective and a beneficial way to increase value of the waste
and reduce environmental impact within community.
Keywords: pellets, biomass, density, durability, heating value
and ash content.

1. บทนา
ปัจจุ บันนี้เชื้อเพลิงชีวมวลจากพืชเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็ น
อย่างมาก เนื่อ งจากเชื้อเพลิงจากธรรมชาติใต้ดินมีราคาสูงขึ้ นอย่างมาก
และเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น ๆ มีต้นทุนที่สูงยากต่อการลงทุน เชื้อเพลิงชีว
มวลอัดเม็ดจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในการผลิตความร้อนตามบ้านเรือนใน
ประเทศเขตหนาว ใช้ ในการผลิ ต ไฟฟ้ า ส าหรั บ โรงไฟฟ้ า หรื อ โรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ มีข้อดีคือให้ความร้อนสูงกว่าชีวมวลอย่างอื่น ขนส่งได้
สะดวกเนื่ อ งจากมี ความหนาแน่ น มาก มี เถ้ า น้ อ ย รวมทั้ งส่ งผลเสี ย ต่ อ
สิ่งแวดล้อมน้อยมาก [1] ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีวัตถุดิบหลายชนิดที่
สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานชีวมวลโดยทั่วไปสามารถหาได้จากพืชและ
สัตว์ ตัวอย่างเช่น ไม้ ฟืน แกลบ ต้นอ้อย ซังข้าวโพด ต้นข้าวโพด และมูล
สัตว์ต่างๆ รวมไปถึงของเสีย จากโรงงานแปรรูปทางการเกษตรและขยะ
เช่น ขยะในชุมชน ขี้เลื่อย เป็นต้น การนาขยะเหล่านี้มาทาการแปรรูปเพื่อ
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ใช้ เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ให้ ค วามร้ อ นทั้ ง ในครั ว เรื อ นและอุ ต สาหกรรมโดย
กระบวนการแปรรู ป ชี ว มวลหรื อ ของเหลื อ ใช้ [2] และเนื่ อ งจากพื ช
เศรษฐกิจหลักที่สาคัญของประเทศไทย ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด และถั่วเหลือง
และจากข้ อ มูลการพยากรณ์ผลผลิตจากสานัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พยากรณ์ผลผลิตข้าวในปี 2555/56 จะมี
ปริม าณ 28,443,163 ตัน ข้ า วโพดจะมี ผลผลิ ต 4,878,530 ตัน และถั่ ว
เหลือง 76,499 ตัน [3] ซึ่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชเศรษฐกิจกลุ่มนี้จะมี
เศษเหลือใช้ในอัตราส่วน 1-1.5 ตัน ต่อผลผลิตที่ได้ นั่นหมายถึงว่าชีวมวล
เหล่านี้มีป ริมาณที่มากเพียงพอต่อ การนามาผลิตใช้เป็ นเชื้อเพลิงชีวมวล
สาหรับการผลิตพลังงานทดแทน ในกระบวนการผลิตพลังงานด้วยชีวมวลที่
ได้กล่าวถึง สามารถทาได้โดยการเผาโดยตรงและพบว่าเชื้อเพลิง ชีวมวล
จากฟางข้าวมีค่าความร้อนสูงถึง 10.24 MJ/kg ในขณะที่ซังข้าวโพดให้ค่า
ความร้อ นสูงถึ ง 18.04 MJ/kg และเปลือ กถั่วเหลืองมีค่าความร้อ นสูงถึ ง
19.44 MJ/kg [4] ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการศึกษาศักยภาพการ
ใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนามาผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อ เพิ่ม
มูลค่าและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดในชุมชน

3. การทดสอบคุณสมบัติของเม็ดเชือ้ เพลิง
3.1 การทดสอบความหนาแน่ น ของเม็ ด เชื้ อ เพลิ ง ชี วมวล
(Pellet Density)

2. การออกแบบและการดาเนินงาน
2.1 การเตรียมวัตถุดิบ

โดยน าภาชนะ ขนาดเส้นผ่า นศูนย์ก ลาง 78 mm สูง 60 mm ที่ มี
น้าหนักไม่เกิน 100 g มาชั่งน้าหนักและบันทึกผลของภาชนะ จากนั้นใส่
เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลลงในภาชนะโดยเทจากความสูง 150 mm จากขอบ
ภาชนะ ทาการเคาะ 5 ครั้งจากความสูง 150 mm เพิ่มเม็ดเชื้อเพลิงลงไป
ถ้ าเกิน จากขอบภาชนะให้ เอาออก ชั่งน้าหนัก รวมของภาชนะและเม็ ด
เชื้อเพลิงชีวมวล จากนั้นคานวณค่าความหนาแน่นรวม ดังสมการที่ 2

วั ส ดุ ที่ ใช้ ในการผลิ ต เม็ ด เชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลเป็ น วั ส ดุ ที่ เหลื อ ใช้ ท าง
การเกษตร ได้แก่ ซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง ฟางข้าว และขี้เลื่อย ที่ได้
จากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างจาก ตาบลน้าเลา อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
โดยนามาทดสอบบดย่อยด้วยตะแกรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร
จากนั้นนาไปคัดแยกขนาดด้วยเครื่องเขย่าเพื่อให้ได้ ขนาดอนุภาคที่ 40,
60 และ 80 Mesh

โดยใช้เครื่องหาความหนาแน่นแบบชั่งวัตถุรวมกับน้า นาตัวอย่างมา
ทาการเคลือ บด้วย Petroleum Jelly เพื่อ ไม่ ให้ น้าซึมเข้ า ไปในตัว อย่า ง
จากนั้นนาไปชั่งน้าหนักในอากาศ (A) และชั่งในน้า (B) จากนั้นคานวณหา
ความหนาแน่นของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล ดังสมการที่ 1
Q

เมื่อ

A
B
D
Q

A
d
A B

คือ
คือ
คือ
คือ

(1)

น้าหนักในอากาศ (g)
น้าหนักในสารละลาย (g)
ความหนาแน่นของน้า (g/cm3)
ความหนาแน่น (g/cm3)

3.2 ทดสอบความหนาแน่นรวม (Bulk density)

Bulk density  kg / m3  

 weigh of box and sample  –  weigh of box 
 volume of box 

(2)

2.2 การอัดขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล

3.3 ทดสอบความทนทานเม็ดเชื้อเพลิง (Pellet Durability)

นาวัตถุ ดิบ ทั้ง 4 ชนิด ที่ผ่านการบดย่อยด้วยตะแกรง 3 มิลลิเมตร
และที่ ข นาดอนุ ภ าค 40, 60, 80 Mesh มาท าการอั ด ขึ้ น รู ป เป็ น เม็ ด
เชื้อเพลิงชีวมวล ดังรูปที่ 1 โดยกาหนดค่าความชื้นของวัตถุดิบไม่เกิน 15
เปอร์เซ็นต์ [5]

การทดสอบเปอร์เซ็นต์ก ารแตกหั ก โดยการนาเม็ดเชื้อ เพลิง
500 กรัม ลงในกล่อ งสี่เหลี่ ย มที่ มี ข นาด (300 x 300 x 125) มิล ลิเมตร
ด้านในมีใบกวนขนาด ทดสอบหมุนที่ความเร็วรอบ 50 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 10 นาที ตามมาตรฐานทดสอบ DIN EN 15210-1 จากนั้นนามาร่อน
ด้ ว ยตะแกรงขนาด 3.15 มิ ล ลิ เมตร และน ามาชั่ งน้ าหนั ก เพื่ อ คิ ด เป็ น
เปอร์เซ็นต์นาหนักหลังการร่อน

3.4 การทดสอบองค์ประกอบของเชื้อเพลิงและค่าความร้อน
โดยการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D 7582 และ ASTM D
5865 ได้รับรองผลการทดลองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน

4. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล
รูปที่ 2 แสดงเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลหลังการอัดขึ้นรูปด้วยขนาดอนุภาคต่างๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จากการทดสอบอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลตามตัวแปรที่กาหนด มวล
พบว่าไม่สามารถอัดขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิงภายใต้ตัวแปรที่ก าหนดได้ทุกตัว
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ฟางข้าว
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ซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง
ชนิดวัตถุดิบ

รูปที่ 2 กราฟแสดงผลการทดสอบความหนาแน่นของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลของขนาดผง
บดต่างๆจากชีวมวลทั้ง 4 ชนิด

ผลการทดสอบความหนาแน่ น ของเม็ด เชื้ อ เพลิง แสดงดังรูป ที่ 2
พบว่ า ค่ า ความหนาแน่ น แต่ ล ะขนาดผงบดมี ค่ า ต่ า งกั น เล็ ก น้ อ ย เมื่ อ
เปรีย บเที ย บค่า ความหนาแน่น ของเม็ด เชื้ อ เพลิงชี วมวลทั้ ง 4 ชนิ ด กั บ
มาตรฐาน DIN 51731 ที่ก าหนดมาตรฐานคุณ ภาพเม็ดเชื้อ เพลิงในโซน
ยุโรป ซึ่งก าหนดความหนาแน่ น เม็ ด เชื้อ เพลิ งชีว มวลควรมี ค่ า มากกว่ า
1,000 kg/m3 [6] พบว่า เม็ดซังข้ าวโพดความหนาแน่นต่ากว่ามาตรฐาน
ก าหนดเล็ ก น้ อ ย (996 kg/m3) ในส่ ว นของเม็ ด ฟางข้ า ว เม็ ด เปลือ กถั่ ว
เหลือง และเม็ดขี้เลื่อยมีความหนาแน่นเม็ดตามมาตรฐานกาหนด

3 mm
40 Mesh
60 Mesh
80 Mesh
ฟางข้าว

ซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง
ชนิดของวัตถุดิบ

ขี้เลื่อย

รูปที่ 3 กราฟแสดงผลการทดสอบความหนาแน่นรวมของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลของขนาด
ผงบดต่าง ๆ จากชีวมวลทั้ง 4 ชนิด

ในส่วนการทดสอบความหนาแน่นรวมของเม็ดเชื้อเพลิงแสดงดังรูปที่
3 พบว่าค่าความหนาแน่นรวมของแต่ละขนาดผงบดมีค่าต่างกันเล็กน้อย
เช่นเดียวกับความหนาแน่นของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล และเมื่อเปรียบเทียบ
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ขี้เลื่อย

รูปที่ 4 กราฟแสดงผลการทดสอบความทนทานของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลของขนาดอนุภาค
ต่าง ๆ จากชีวมวลทั้ง 4 ชนิด

ขี้เลื่อย
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ซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง
ชนิดวัตถุดิบ

ผลการทดสอบความทนทานของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลแสดงดังรูปที่ 4
พบว่าค่าความทนทานของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลค่าอยู่ระหว่าง 92% - 98%
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน DIN EN 14961-2 ซึ่งกาหนดความทนทาน
ของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลควรมีค่ามากกว่า 97.5% [7] พบว่าเม็ดเชื้อเพลิง
ส่วนใหญ่มีค่าความทนทานต่ากว่ามาตรฐานกาหนดเล็กน้อย แต่เม็ดเปลือก
ถั่วเหลือง ที่ขนาดอนุภาค 40, 60 Mesh และเม็ดขี้เลื่อยที่ขนาด 40 Mesh
มีค่าความทนทานตามมาตรฐานกาหนด (98%)
Ash
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ค่าความหนาแน่นของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลทั้ง 4 ชนิด กับมาตรฐาน DIN
EN 14961-2 ซึ่งกาหนดความหนาแน่นรวมของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลควรมี
ค่ามากกว่า 600 kg/m3 [7] พบว่าเม็ดซังข้าวโพดมีค่าความหนาแน่นรวม
ต่ากว่ามาตรฐานกาหนด ในส่วนของเม็ดฟางข้าว เม็ดเปลือกถั่วเหลือง และ
เม็ดขี้เลื่อยมีความหนาแน่นรวมตามมาตรฐานกาหนด

องค์ประกอบของเชื้อเพลิง (%)

ความหนาแน่นเม็ด (kg/m3 )

แปร ดังรูปที่ 1 ขนาดผงบดที่ผ่านการบดย่อยด้วยตะแกรงขนาด 3 mm ไม่
สามารถอัดขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิงจากฟางข้าว และซังข้าวโพดได้ ที่ขนาดผง
บด 40 Mesh ไม่สามารถอั ดขึ้ นรูป ฟางข้ าว และซังข้ า วโพดได้สมบู รณ์
และที่ขนาดผงบด 60 Mesh ไม่สามารถอัดขึ้นรูปซังข้าวโพดได้ เนื่องจาก
เม็ดเชื้อเพลิงที่ได้ไม่มีความแข็งแรงหัก แตกง่าย ที่ขนาดผงบด 80 Mesh
สามารถอัดขึ้นรูปวัตถุดิบได้ทุกชนิด และพบว่าความยาวของเม็ดเชื้อเพลิง
ชีวมวลมีความยาวอยู่ระหว่าง 20 – 40 มิลลิเมตร

13
12

ฟางข้าว

เปลืกถัวเหลือง
ซังข้าวโพด
ชนิดวัตถุดิบ

ขี้เลื่อย

รูปที่ 5 แสดงค่าองค์ประกอบของเชื้อเพลิงและค่าความร้อนของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล
จากฟางข้าว, เปลือกถั่วเหลือง, ซังข้าวโพด, ขี้เลื่อย

จากการทดลองอั ด เม็ ด เชื้ อ เพลิ งชี ว มวลในข้ า งต้ น เมื่ อ น าเม็ ด
เชื้ อ เพ ลิ ง ที่ อั ด ขึ้ น รู ป ที่ ข นาดผงบด 80 Mash มาท าการทดสอบ
องค์ป ระกอบของเชื้อ เพลิงและค่าความร้อนดังรูป ที่ 5 เพื่อ เปรีย บเทีย บ
และพิจารณาตามมาตรฐานข้อกาหนดระดับคุณภาพของเม็ดเชื้อเพลิงชีว
มวลในโซนยุโรป DIN EN 14961-2 พบว่าเม็ดซังข้าวโพด และขี้เลื่อ ยมี
คุณ สมบั ติด้ า นเชื้ อ เพลิ งที่ ดี โดยเม็ด ขี้ เลื่ อ ยมีค่ า ความร้อ นสู งถึ ง 17.63
MJ/kg ปริมาณความชื้น 9.6% และปริมาณเถ้า 1.5% เม็ดซังข้าวโพดมีค่า
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ความร้อน 16.75 MJ/kg ปริมาณความชื้น 8.9% และปริมาณเถ้า 2.4%
ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานกาหนด (Heating value: 16-19 MJ/kg,
Moisture: ≤10%, Ash: 0.7%- 3%)[7] ในส่วนของเม็ดเปลือกถั่วเหลืองมี
ค่าความร้อน 15.66 MJ/kg ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปริมาณเถ้า 7.7% สูง
กว่า เกณฑ์ มาตรฐานก าหนดไว้ และเม็ ดฟางข้ าวมี ค่า ความร้อ น 15.28
MJ/kg ต่ากว่าเกณฑ์ มาตรฐาน และมีป ริมาณเถ้า 13.8% สูงกว่า เกณฑ์
มาตรฐานกาหนดไว้

5. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดสอบสมบัติด้านกายภาพและด้านเชื้อเพลิง พบว่าเม็ด
ซังข้า วโพดและขี้ เลื่อ ยมีคุณ สมบั ติด้านเชื้อ เพลิงดีที่สุดเมื่อ เทีย บกับ เม็ ด
เชื้อ เพลิงทั้ง 4 ชนิ ด เนื่ อ งจากมีค่า ความร้อ นสูงและปริมาณขี้ เถ้ า ต่าซึ่ ง
เป็ น ไปตามมาตรฐาน European Standard EN 14961-2 ก าหนด แต่
จากการทดสอบสมบัติด้านกายภาพ พบว่าเม็ดซังข้าวโพดมีความหนาแน่น
และความทนทานต่ากว่ามาตรฐานกาหนด แต่อย่างไรก็ตามความหนาแน่น
และความทนทานอาจไม่ใช่ปัญ หาในการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลเพราะ
สามารถปรับปรุงสมบัติด้านกายภาพได้ โดยการเพิ่มแรงในการอัดหรือเพิ่ม
ขนาดเครื่องต้นกาลังของเครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล และการผลิตเม็ด
เชื้อเพลิงชีวมวลจากฟางข้าว เปลือกถั่วเหลือง ซังข้าวโพด และขี้เลื่อย เป็น
อี ก หนึ่ ง แนวทางในการก าจั ด วั ส ดุ เศษพื ช เหลื อ ใช้ ท างการเกษตรที่ มี
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าและช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดในชุมชน

[5] Duncan, A., Pollard, A. and Fellouah, H. (2013). Torrefied,
spherical biomass pellets through the use of experimental
design. Applied Energy 101. pp. 237–243
[6] DIN (Deutsches Institut fu¨ r Normung e.V.). 1996. Din
51731: testing of solid fuels e compressed untreated wood
e requirements and testing (German version);.
[6] DIN (Deutsches Institut fu¨ r Normung e.V). 2010. Din
14961-14962: solid biofuels - fuel specifications and classes
- part 2: wood pellets for non-industrial use (draft, German
version);.
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บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ท าการศึ ก ษา, ออกแบบ, และสร้า ง
เครื่องสาหรับอบแห้งเศษพืชเหลือใช้งานจากงานเกษตรกรรม ให้มีปริมาณ
ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ความร้อนจากก๊าซ LPG สามารถ
อบแห้งชีวมวลได้ครั้งละ 50 กิโลกรัม ที่น้าหนักหลังการอบแห้ง จากการ
ทดสอบพบว่าเครื่องอบแห้งสามารถทางานได้เป็นอย่างดีโดยไม่เกิ ดปัญหา
ใดๆ และจากการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสมรรถนะของ
เครื่องอบแห้งชีวมวล โดยทาการอบแห้งวัตถุดิบที่ปริมาณความชื้นเริ่มต้น
20, 25, 30, 35, และ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพบว่าที่อุณหภูมิอบแห้งคงที่ๆ 70
องศาเซลเซียส ปริมาณความชื้นเริ่มต้นมีผลต่อระยะเวลาในการอบแห้ ง
ปริมาณความชื้นเริ่มต้นที่สูงทาให้ ระยะเวลาในการอบแห้ งเพิ่มขึ้น และ
ความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณความชื้น
เริ่มต้น โดยปริมาณความชื้นเริ่มต้นที่ 20 เปอร์เซ็นต์ ใช้ระยะเวลาประมาณ
7-8 นาที, ปริมาณความชื้นเริ่มต้นที่ 25 เปอร์เซ็นต์ ใช้ระยะเวลาประมาณ
10-15 นาที , ปริ ม าณความชื้ น เริ่ ม ต้ น ที่ 30 เปอร์ เซ็ น ต์ ใช้ ระยะเวลา
ประมาณ 30-34 นาที , ปริ ม าณความชื้ น เริ่ ม ต้ น ที่ 35 เปอร์เซ็ น ต์ ใช้
ระยะเวลาประมาณ 60-65 นาที , และปริ ม าณความชื้ น เริ่ ม ต้ น ที่ 40
เปอร์เซ็นต์ ใช้ระยะเวลาประมาณ 67-75 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดวัตถุดิบ
ด้วย
คาสาคัญ : กระบวนการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล, เครื่องอบแห้งชีวมวล,
ความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ

Abstract
The purpose of this analysis is to study, design, and build
machine for drying plant waste from agriculture through
different testing. The goal is to maintain moister content
below 15% using heat generated from LPG. The drying process
using LPG produces 5 0 kg of dry biomass. The test revealed
that the machine works effectively and took into account
various factors that might affect the performance of this
machine. The test started with drying raw material with
moisture content at 2 0 % , 2 5 % , 3 0 % , 3 5 % , and 4 0 %
respectively. The drying temperature was stable at 70 oC and
proved that moisture content effected drying time. High
moisture content prolonged the drying time and increased
specific energy. Moisture content at 20% consumed
approximately 7-8 mins. Moisture content at 25% consumed
approximately 10-15 mins. Moisture content at 30%
consumed approximately 30-34 mins. Moisture content at
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35% consumed approximately 60-65 mins. Lastly, moisture
content at 40 % consumed approximately 67-75 mins. Time
consumed by different moisture contents is dependent on the
types of raw materials.
Keyword: production of biomass fuel pellets, drying of
biomass, specific energy.

1. บทนา
ชีวมวล คือ สารอินทรีย์ทั่วๆ ไปจากธรรมชาติ ที่จะสะสมพลังงานเก็บ
เอาไว้ในตัวของมันเอง และสามารถนาพลังงานของมันที่เก็บสะสมเอาไว้มา
ใช้ประโยชน์ได้ ตัวอย่างของสารอินทรีย์เหล่านั้น เช่น เศษหญ้า เศษไม้ ที่
เหลือทิ้งจากการเกษตรหรืออุตสาหกรรม เช่น ขี้เลื่อย ฟางข้าว แกลบ ชาน
อ้ อ ย เป็ น ต้ น การน าเชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลที่ เป็ น เศษพื ช เหลื อ ใช้ จ ากงาน
เกษตรกรรมมาใช้ ป ระโยชน์ โดยตรงนั้ น สามารถท าได้ ย าก เนื่ อ งจากมี
คุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน คือ มีขนาดไม่สม่าเสมอ มีความชื้น
สูงและมีความหนาแน่ นต่า ทาให้ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บและขนส่งมาก
สิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว
โดยการแปรรูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ ผ่านกระบวนการอัดด้วยแรงดัน
สูงทาให้มีความหนาแน่นสูง [1] และมีขนาดเล็กทาให้สามารถที่จะนาระบบ
การป้ อ นเชื้อ เพลิงอั ต โนมั ติ ม าใช้ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถ
กาหนดปริมาณของเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นยา ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการ
เผาไหม้ที่สูง และสามารถควบคุมได้ กระบวนการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการบดย่อยเศษ ขั้นตอนการ
อบไล่ความชื้น และขั้นตอนการอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล
ในกระบวนการผลิ ตเม็ด เชื้ อ เพลิงชีว มวลมีห ลายปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ
คุณภาพของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น ขนาดชีวมวล ปกติแล้วขนาดชีวมวล
ยิ่งเล็กก็จะยิ่งง่ายต่อการอัดเม็ดและเพิ่มความหนาแน่นให้มากขึ้นได้ง่าย
และปริมาณความชื้น ปริมาณความชื้นในวัตถุดิบชีวมวลเป็นปัจจัยในการ
เพิ่มความหนาแน่น เนื่องด้วยความชื้นช่วยในการถ่ายเทความร้อน หากมี
ปริม าณความชื้น ต่าเกิ นไปก็ จ ะทาให้ ก ารเพิ่ มความหนาแน่ น ท าได้ย าก
เพราะการถ่ายเทความร้อนไม่ดี นอกจากนี้ความชื้นมีส่วนช่วยในการสร้าง
พันธะระหว่างเนื้อชีวมวลขณะอัด แต่หากมีความชื้นสูงเกินไป จะทาให้เกิด
ไอน้าและการระเบิดขึ้นได้ระหว่างการอัด แน่น [2] โดยปริมาณความชื้นที่
เหมาะสมสาหรับการอัดขึ้นรูปควรมีค่าไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ [3, 4, 5]
ในกระบวนการอบแห้ งชี ว มวลนิ ย มใช้ เครื่ อ งอบแห้ ง แบบโรตารี
เนื่องจากการหมุนของตัวถังทรงกระบอกวัตถุดิบจะเกิดการเคลื่อนที่อย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้วัตถุดิบสัมผัสกับลมร้อนได้โดยตรง และเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส
ระหว่างวัตถุดิบกับลมร้อน [6] แต่การนาเครื่องอบแห้งแบบโรตารีมาใช้นั้น
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จะใช้พื้นที่มากในการติดตั้ง ทาให้ไม่เหมาะกับ โครงการนาร่องโรงงานผลิต
เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งเชื้อเพลิง
ชีวมวล เพื่อให้ได้ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ลมร้อนจากการเผา
ไหม้ของก๊าซ LPG โดยมีแนวทางในการออกแบบให้ เหมาะสมสาหรับเป็น
โครงการนาร่องโรงงานผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ที่อยู่ ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบและมีป ริมาณที่เหมาะสม
เพียงพอ รวมทั้งจะช่วยลดต้นทุนและปัญหาการขนส่งวัตถุดิบสู่โรงงานผลิต
ที่มีขนาดใหญ่

ทดสอบคือ ฟางข้าว ซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และขี้เลื่อย ที่ได้จากการ
ลงพื้ น ที่ เก็ บ ตั ว อย่ า งจาก ต.น้ าเลา อ.ร้ อ งกวาง จ.แพร่ และปริ ม าณ
ความชื้ น เริ่ม ต้ น ของวัต ถุ ดิ บ ที่ 20, 25, 30, 35, 40 เปอร์เซ็ น ต์ ในการ
ทดสอบแต่ ล ะครั้งจะใช้ วั ต ถุ ดิ บ 50 กิ โ ลกรัม ที่ มี ป ริม าณความชื้ น 15
เปอร์เซ็น ต์ จากนั้น นามาเพิ่ม ปริมาณความชื้น ด้ว ยน้า (คิดตามสัด ส่ว น
เปอร์เซ็นต์ของน้าหนัก) ตามตัวแปรที่กาหนด ในส่วนของการเก็บผลการ
ทดลองจะทาการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุกๆ 10 นาที เพื่อนาไปทดสอบหาค่า
ความชื้นแต่ละช่วงเวลาของการอบแห้ง

2. การออกแบบและการดาเนินงาน
2.1 การออกแบบเครื่องอบแห้งชีวมวล

เพื่ อ หาปริ ม าณของน้ าที่ มี อ ยู่ ในวั ต ถุ ดิ บ โดยความชื้ น ในวั ต ถุ ดิ บ
สามารถหาได้ จ ากความชื้ น มาตรฐานแห้ ง นิ ย มใช้ ใ นการวิ เคราะห์
กระบวนการอบแห้ งทางทฤษฎี เพราะมวลแห้ งจะมี ค่ า คงที่ ต ลอดการ
อบแห้ง [7] สามารถคานวณได้จากสมการที่ (1)

เพื่อให้เหมาะสมสาหรับเป็นโครงการนาร่องโรงงานผลิตเม็ดเชื้อเพลิง
ชีวมวลสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ดังนั้นการออกแบบ
เครื่อ งอบแห้ งเชื้ อ เพลิงชี ว มวลจึ งออกแบบให้ มีข นาดไม่ ใหญ่ มาก และ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ ซึ่งเครื่องอบแห้งเชื้อเพลิงชีวมวลที่
ได้ทาการออกแบบแสดงดังรูปที่ 1 โดยออกแบบการทางานของเครื่องอบ
แห้งชีวมวลอาศัยลมร้อนจากการเผาไหม้ของก๊าซ LPG และดูดความร้อน
เข้ า ไปในตั ว ถั งเพื่ อ ท าการไล่ ค วามชื้ น ในวั ต ถุ ดิ บ ด้ า นในของตั ว ถั งถู ก
ออกแบบให้ มี ชุดใบกวนซึ่งท าหน้าที่ เป็ นตัว หมุนเพื่อ กระจายวัตถุ ดิบ ได้
อย่างทั่วถึง ทาให้สามารถไล่ความชื้นที่สะสมอยู่ในวัตถุดิบได้เร็วขึ้น

3.2 การทดสอบค่าความชื้นในวัตถุดิบ

M
เมื่อ M

d

w
d

d

 [(w  d ) / d ] 100

(1)

คือ ความชื้นมาตรฐานแห้ง,เศษส่วน
คือ มวลของวัสดุเปียก (kg)
คือ มวลของวัสดุแห้ง (ไม่มีความชื้น)

3.3 การประเมินสมรรถนะของเครื่องอบแห้งชีวมวล
3.3.1 อัตราการอบแห้ง (Drying Rate, DR)
โดยคิดจากปริมาณน้าที่ระเหยออกจากวัตถุดิบต่อระยะเวลาในการ
อบแห้ง ซึ่งสามารถคานวณได้จากสมการที่ (2)
DR  (mpi  mpf ) / t

เมื่อ

DR

m pi

m pf
รูปที่ 1 เครื่องอบแห้งเชื้อเพลิงชีวมวล

2.2 การสร้างเครื่องอบแห้งชีวมวล
หลั ง จากท าการออกแบบเครื่ อ งเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว จากนั้ น
ด าเนิ น การสร้า งเครื่อ งตามที่ ได้ อ อกแบบไว้ ดั งรู ป ที่ 2 พร้อ มกั บ ติ ด ตั้ ง
ตู้ควบคุมไฟฟ้า

t

คือ
คือ
คือ
คือ

อัตราการอบแห้ง (kg/hr)
น้าหนักวัตถุดิบก่อนอบ (kg)
น้าหนักวัตถุดิบหลังอบ (kg)
เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการอบแห้ง (hr)

3.3.2 ความสิ้ น เปลือ งพลั งงานจ าเพาะ (Specific Energy
Consumption, SEC)
การประเมินค่าพลังงานที่ใช้ในการอบแห้งในรูปของค่าพลังงานที่ใช้
ต่อปริมาณน้าระเหย มีหน่วยเป็ น MJ/kg water สามารถคานวณได้จาก
สมการที่ (3) ซึ่งคิดจากพลังงานไฟฟ้า และพลังงานที่เกิดจากการเผาไหม้
ของก๊าซ LPG ซึ่งมีค่าความร้อน (HHV) 49.7 MJ/kg [8] โดยเครื่องอบแห้ง
ชีวมวลใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 5 แรงม้า เป็ นเครื่องต้นก าลังขั บ เคลื่อ นใบกวน
และใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 0.5 แรงม้าสาหรับพัดลม โบลเวอร์
Specific Energy Consumption, SEC  E / (mpi  mpf )

เมื่อ

การทดสอบเครื่อ งอบแห้ งชีว มวล โดยมีตัว แปรในการทดสอบคื อ
วัตถุ ดิบ และปริมาณความชื้นเริ่มต้นของวัตถุ ดิบ ซึ่งวัตถุ ดิบ ที่ใช้ในการ
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m pi

คือ ความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ (MJ/kg)
คือ พลังงานรวมที่เข้าไปในระบบ (MJ)
คือ น้าหนักวัตถุดบิ ก่อนอบ (kg)

m pf

คือ น้าหนักวัตถุดบิ หลังอบ (kg)

SEC

E

รูปที่ 2 เครื่องอบแห้งเชื้อเพลิงชีวมวล

3. ขั้นตอนและวิธีการทดสอบ
3.1 การทดสอบ

(2)

(3)

4. ผลการทดลองและการวิเคราะห์
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4.1 ผลการอบแห้งชีวมวล
จากการทดสอบอบแห้ ง วัต ถุ ดิบ ทั้ ง 4 ชนิ ด ที่ มี ค วามชื้ น เริ่ม ต้ น ที่
แตกต่า งกั น ดั งรูป ที่ 3 พบว่า ปริม าณความชื้ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตาม
ระยะเวลาในการอบอย่างเห็นได้ชัด และจากผลการทดสอบสามารถนามา
วิเคราะห์เพื่อหาระยะเวลาในการอบแห้งเพื่อให้ได้ความชื้นสุดท้ายที่ 15
เปอร์เซ็นต์ ดังรูปที่ 4 พบว่ายิ่งปริมาณความชื้นเริ่มต้นมีมากก็จะส่งผลให้
ระยะเวลาในการอบแห้ งมากขึ้นด้ว ย จากรูป ที่ 4 ก) ฟางข้า วมีป ริมาณ
ความชื้นเริ่มต้นที่ 20 เปอร์เซ็นต์ จะใช้เวลาในการอบแห้ง 8.5 นาที หาก
ฟางข้ า วมี ป ริม าณความชื้ น เริ่ม ต้ น ที่ 30 เปอร์ เซ็ น ต์ จะใช้ เวลาในการ
อบแห้ งประมาณ 30 นาที หากฟางข้ าวมีป ริม าณความชื้นเริ่มต้นที่ 40
เปอร์เซ็น ต์ จะใช้เวลาในการอบแห้ งประมาณ 73 นาที และที่ ป ริม าณ
ความชื้นเริ่มต้นที่เท่ากัน วัตถุดิบทั้ง 4 ชนิดใช้เวลาในการอบแห้งแตกต่าง
กันเล็กน้อย ดังนั้นเพื่อประเมินสมรรถนะของเครื่องอบแห้งชีวมวลผู้วิจัยจึง

นาผลการทดลองการอบแห้งฟางข้าวมาวิเคราะห์หาสมรรถนะของเครื่อง
อบแห้งชีวมวลดังแสดงในตารางที่ 1
จากตารางผลการทดลองสามารถนามาวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่อง
อบแห้งฟางข้าวได้ โดยพบว่าที่ปริมาณความชื้นเริ่มต้น 20 เปอร์เซ็นต์ มี
อัตราการอบแห้งมากที่สุด คือ 76.9 kg/hr และค่าพลังพลังงานที่ใช้ในการ
อบแห้งหรือความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะมีค่าน้อยที่สุด คือ 0.90 MJ/kg
ทั้งนี้เกิดจากปริมาณน้าหรือความชื้นในวัตถุดิบมีน้อยทาให้ความสามารถใน
การอบแห้งมีมาก ดังที่กล่าวในข้างต้นว่ายิ่งปริมาณความชื้นเริ่มต้นมีมากก็
จะส่งผลให้ระยะเวลาในการอบแห้งมากขึ้นด้วย และเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น
อัตราการอบแห้งก็จะลดลง ส่งผลให้ความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากในการทดสอบอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า และก๊าซ LPG
ค่อนข้างคงที่ซึ่งหากใช้เวลาเพิ่มขึ้นก็จะให้พลังงานเพิ่มขึ้นด้วย

รูปที่ 3 กราฟแสดงผลการทดสอบค่าความชื้นเฉลี่ยหลังการอบแห้งฟางข้าว ก) ซังข้าวโพด ข) เปลือกถั่วเหลือง ค) และขี้เลื่อย ง)

รูปที่ 4 กราฟแสดงระยะเวลาในการอบแห้งฟางข้าว ก), ซังข้าวโพด ข), เปลือกถั่วเหลือง ค) และขี้เลื่อย ง) เพื่อให้ได้ความชื้นสุดท้ายที่ 15 เปอร์เซ็นต์
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ตารางที่ 1 สมรรถนะของเครื่องอบแห้งชีวมวลจากการอบแห้งฟางข้าวที่
ระดับความชื้นเริ่มต้นต่างๆ
รายการ
ปริมาณวัตถุดิบก่อนอบ (kg)
ปริมาณวัตถุดิบหลังอบ (kg)
ความชื้นหลังอบ (%)
อุณหภูมิ (ºC)
เวลา (min)
ปริมาณแก๊สที่ใช้ในการอบ (kg)
อัตราการอบแห้ง; DR (kg/hr)
ความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะ;
SEC (MJ/kg)

20%
60.00
50.00
15.00
70.00
8.5
0.13
76.9
0.90

ปริมาณความชื้นเริ่มต้น
25% 30% 35%
62.5 65.00 67.50
50.00 50.00 50.00
15.00 15.00 15.00
70.00 70.00 70.00
15.0 30.0 62..2
0.17 0.50 1.07
75.0 30.0 16.3
1.19 2.15 3.85

40%
70.00
50.00
15.00
70.00
72.2
1.26
15.8
3.92

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

7. เอกสารอ้างอิง

4.2 การวิเคราะห์ต้นทุน
4.2.1 ต้นทุนการสร้างเครื่องอบแห้งชีวมวล
สามารถแบ่งค่าใช้จ่ายต่างๆออกเป็น 2 ส่วนคือ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ต้นทุนการสร้างเครื่องอบแห้งชีวมวล
1) ราคาทาเครื่อง และส่วนประกอบต่างๆ
1.1 ตัวถัง,โครงเครื่อง ฝาปิดด้านบน,ถาดรองวัตถุดิบ
ชุดใบกวน
ห้องเผาไหม้
2) อุปกรณ์ประกอบเครื่อง
มอเตอร์ 3 เฟส 5 แรงม้า
ชุดเฟืองทด
พัดลมโบล์เวอร์
โซ่ส่งกาลัง
ตู้ควบคุม
ถังแก๊ส
หัวเผาไหม้แก๊ส,กล่องจุดติดอัตโนมัติ
สายไฟ ขนาดต่างๆ
ชิ้นส่วนมาตรฐาน
ค่าสี
รวม

ปริมาณความชื้นในวัตถุดิบแต่ละช่วงเวลาในการอบมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ระยะเวลาในการอบแห้ง และปริมาณความชื้นเริ่มต้นในวัตถุดิบยิ่งมีมากยิ่ง
ทาให้ระยะเวลาในการอบแห้งเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราการอบแห้งลดลงและ
ความสิ้นเปลืองพลังงานจาเพาะสูงขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณความชื้น
เริ่มต้น เนื่องจากในการทดสอบอัตราการใช้ พลังงานไฟฟ้า และก๊าซ LPG
ค่อนข้างคงที่

55,000
25,000
7,000

บาท
บาท
บาท

6,500
5000
7,500
1200
15,000
2,400
4,000
15,000
500
2,000
146,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4.2.2 ต้นทุนในการผลิต
อัตราค่าไฟฟ้าคิดจากอัตราค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเภทกิจการ
ขนาดเล็ก ที่อัตราปกติ โดยมีแรงดันไฟฟ้าในโรงงานอยู่ระหว่าง 22-33 กิโล
โวลท์ มีอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า 3.4230 บาท/หน่วย [9] เนื่องจากเครื่อง
อบแห้ งชี ว มวลใช้ม อเตอร์ข นาด 5 แรงม้ า และ 0.5 แรงม้ า ดังนั้ น การ
คานวณหาอัตราการใช้ไฟฟ้าสามารถคานวณได้ ดังนี้
มอเตอร์ขนาด 5.5 แรงม้า = 5.5 X 746 = 4,103 วัตต์
ไฟฟ้า 1 หน่วย
= ไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์ ใน 1 ชั่วโมง
ดังนั้น ค่าไฟฟ้า 1 ชั่วโมง = (4,103 วัตต์/1,000 วัตต์) X 3.4230 บาท

= 14.045 บาท/ชั่วโมง
ราคาเชื้ อ เพลิ ง จากการทดลองใช้ เวลาในการอบไล่ค วามชื้ น 1
ชั่วโมง สิ้นเปลืองก๊าซ LPG ในการอบ 1 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยก๊าซ LPG
1 ถัง น้าหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 395 บาท [10]
ดังนั้นก๊าซ LPG 1 กิโลกรัม = 395 /15 บาท

= 26.33 บาท

[1] สานัก งานนโยบายและแผนพลังงาน,กระทรวงพลังงาน. นโยบาย
พ ลั ง ง า น . ว ร ส า ร . อ อ น ไ ล น์ . เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก
http://www.eppo.go.th/vrs/VRS102.pdf
[2] นคร ทิพยาวงศ์. 2553. เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล. กรุงเทพ
สานักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 34-43
[3] Deniel Ciolkosz. (2009). “Manufacturing Fuel Pellets from
Biomass”, Renewable and alternative energy fact sheet,
College of Agricultural Science, Agriculture Research and
Cooperative Extension, Department of Agriculture and
Biological Engineering. Penn state, USA. pp 1-4
[4] Sudhagar Mani, Lope G. Tabil and Shahab Sokhansanj.
(2006) Effects of compressive force, particle size and
moisture content on mechanical properties of biomass
pellets from grasses. Biomass and Bioenergy: 30.
[5] Duncan, A., Pollard, A. and Fellouah, H. (2013). Torrefied,
spherical biomass pellets through the use of experimental
design. Applied Energy 101. pp. 237–243
[6] สมชาติ โสภณรณฤทธ์ (2540). การอบแห้งเมล็ดพืชและอาหารบาง
ประเภท. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
[7] สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2555. การอบแห้งอาหารและวัสดุ
ชีวภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[8] ส ม บั ติ ทั่ ว ไ ป ข อ ง LPG. [อ อ น ไ ล น์ ]. เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก :
https://sites.google.com/site/ mithdynamite/lpg-khux-xari/
khunsmbati-thawpi-khxng-lpg
[9] อั ต ร า ค่ า ไฟ ฟ้ า – ก า ร ไฟ ฟ้ า ส่ ว น ภู มิ ภ า ค , [อ อ น ไล น์ ]
https://www.pea.co.th/Docum ents/Rate2012.pdf
[10] ราคาก๊ า ซหุ งต้ม ปตท 15 กิ โลกรัม . [ออนไลน์ ]. เข้ า ถึ งได้ จ าก :
http://www.manager.c o.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?
NewsID=9580000009004.
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5. สรุปผล
จากการทดสอบอบแห้งฟางข้าว ซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และ
ขี้ เลื่ อ ย ที่ ระดับ ปริม าณความชื้น เริ่มต้ นแต่ละระดั บ สามารถสรุป ได้ ว่า
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การออกแบบและสร้างเครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยระบบดายน์อัด

CF011

Design and construct the machine for compressing the biomass fuel pellets
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทาการออกแบบและสร้างเครื่องอัดเม็ด
เชื้อเพลิงชีวมวล จากฟางข้าว ซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และขี้เลื่อย ที่
เป็น เศษพืชเหลือ ใช้ จากงานเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม และทาการ
ทดสอบคุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของเม็ ด เชื้ อ เพลิ งชี ว มวล ได้ แ ก่ ความ
หนาแน่น เม็ด ความหนาแน่น รวม และความทนทานของเม็ดเชื้อ เพลิ ง
ชีวมวล จากผลการทดลองพบว่า เครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลสามารถใช้
งานได้ตามที่ออกแบบไว้ โดยเครื่องมีปริมาณการผลิตอยู่ระหว่าง 145-165
kg/hr ขึ้ น อยู่ กั บ ชนิ ด ของวั ต ถุ ดิ บ และจากการทดสอบคุ ณ สมบั ติ ท าง
กายภาพของเม็ดเชื้อเพลิงพบว่าเม็ดฟางข้าว เม็ดเปลือกถั่วเหลือง และเม็ด
ขี้เลื่อยมี ค่าความหนาแน่ นเม็ดและค่าความหนาแน่น รวมตามมาตรฐาน
DIN 51731 (<1,000 kg/m3) แ ล ะ DIN EN 14961-2 (<600 kg/m3)
กาหนด ในส่วนของเม็ดซังข้าวโพดมีค่าต่ากว่ามาตรฐานกาหนด แต่จาก
การทดสอบความทนทาน พบว่าเม็ดเชื้อเพลิงส่วนใหญ่มีค่าความทนทานต่า
กว่ า มาตรฐาน DIN EN 14961-2 (<97.5%) ก าหนด อย่ า งไรก็ ดี ค วาม
หนาแน่ น และความทนทานอาจไม่ ใช่ ปั ญ หาในการผลิต เม็ ด เชื้ อ เพลิ ง
ชีวมวล เพราะสามารถปรับปรุงสมบัติด้านกายภาพได้ โดยการเพิ่มแรงใน
การอัดขึ้นรูปหรือเพิ่มขนาดเครื่องต้นกาลัง
คาสาคัญ: ความหนาแน่นเม็ด, ความหนาแน่นรวม, และความทนทานของ
เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล

Abstract
The purpose of this analysis is to design and build
machine for compressing biomass fuel pellets from agricultural
and industrial wastes such as rice straw, corn cob, soybean
hull, and sawdust. Test of biomass pellet physical property
include single bulk density, total bulk density, and durability.
The result of the test reveals that the compressing machine
works according to design. The machine capacity is 145-165
kg/hr depending on the type of raw materials. The test of
biomass pellet physical property reveals that corn cob pellet,
soybean hull pellet, and sawdust pellet have single bulk
density and total bulk density according to standard of DIN
51731 (<1,000 kg/m3) and DIN EN 14961-2 (<600 kg/m3).Rice
straw pellet has lower than standard physical property. In
term of durability, the test reveals that most pellets are lower

คณะวิศวกรรมศาสตร์

than standard of DIN EN 14961-2 (<97.5%). However, bulk
density and durability are not the problem in producing
biomass pellets because improvement in physical property
can be made through increase in compression or size of power
engine.
Keywords: Pellet Density, Bulk Density, Pellet Durability.

1. บทนา
เป็นที่ทราบกันดีว่ามีความต้องการใช้พลังงานในประเทศเพิ่มมากขึ้น
เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ พลังงาน
ส่ ว นใหญ่ ที่ ใช้ ในปั จ จุ บั น ได้ ม าจากเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล เช่ น น้ ามั น ก๊ า ซ
ธรรมชาติ และถ่านหิน ซึ่งเชื้อเพลิงฟอสซิลไม่สามารถผลิตขึ้นมาทดแทนได้
ทันกับความต้องการ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องมองหาพลังงานทางเลือ ก
ชนิดใหม่มาทดแทน พลังงานจากชีวมวลจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
เนื่ อ งจากชี ว มวลนั้ น เป็ น สิ่ งมี ชี วิ ต หรื อ เป็ น สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น จากสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่
สามารถผลิตขึ้นทดแทนได้ตลอดเวลา[1] โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็ น
ประเทศเกษตรกรรม ทาให้มีเศษพืชเหลือทิ้งจากเกษตรกรรมเป็นจานวน
มาก เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด และเปลือกถั่ วเหลือง หรือจากกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรม เช่น ขี้เลื่อย ที่เหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปไม้
อย่า งไรก็ ดี ก ารน าเชื้ อ เพลิ งชี ว มวลที่ เป็ น เศษพื ช เหลื อ ใช้ จ ากงาน
เกษตรกรรมมาใช้ ป ระโยชน์ โดยตรงนั้ น สามารถท าได้ ย าก เนื่ อ งจากมี
คุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน คือ มีขนาดไม่สม่าเสมอ มีความชื้น
สูง และมีความหนาแน่นต่า ทาให้ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บและขนส่งมาก
สิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว
โดยการแปรรูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ผ่านกระบวนการอัดด้วยแรงดัน
สูงทาให้มีความหนาแน่นสูง [2,3] และมีขนาดเล็ก ทาให้สามารถนาระบบ
การป้ อ นเชื้อ เพลิงอั ต โนมั ติ ม าใช้ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถ
กาหนดปริมาณของเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นยา ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการ
เผาไหม้ที่สูง และสามารถควบคุมได้
ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง มุ่ งเน้ น ที่ จ ะออกแบบและสร้ า งเครื่ อ งอั ด เม็ ด
เชื้อ เพลิ งชีว มวลด้ว ยระบบดายน์ อั ด โดยมีแ นวทางในการออกแบบให้
เหมาะสมสาหรับ เป็ นโครงการน าร่อ งโรงงานผลิต เม็ด เชื้อ เพลิ งชี ว มวล
สาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ที่อยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิ บ
และมีปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งจะช่วยลดต้นทุนและปัญหาการ
ขนส่งวัตถุดิบสู่โรงงานผลิตที่มีขนาดใหญ่
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2. การออกแบบและการดาเนินงาน
2.1 การออกแบบเครื่องอบแห้งชีวมวล

3. ขั้นตอนและวิธีการทดลอง
3.1 เตรียมวัตถุดิบในการทดลอง

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
ที่ เกี่ ย วกั บ กระบวนการอั ด เม็ ด เชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวล ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การ
ออกแบบและสร้างเครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษพืชเหลือใช้จาก
งานเกษตรกรรม ตามเครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิงแบบ Flat die pellet press
[4] ดังรูป ที่ 1 การท างานของเครื่อ งเป็ น แบบกลิ้งอั ด เม็ด (Disk matrix
press) ลู ก กลิ้ งจะหมุ นอั ด วัตถุ ดิ บ ชี ว มวล ลงไปในแผ่นเหล็ก กล้า เจาะรู
(ดายน์อัด) ดังรูปที่ 2 ซึ่งเมื่อวัตถุดิบชีวมวลเคลื่อนที่ลงในรูอัดอย่างต่อเนื่อง
จะทาให้เกิดแรงเสียดทานขึ้นระหว่างผนังรูอัดกับวัตถุดิบชีวมวล การเสียด
ทานนี้ทาให้เกิดความร้อนในกระบวนการอัดเม็ด ความชื้นของเม็ดเชื้อเพลิง
จะลดลง จากสภาวะที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันและความร้อนในกระบวนการ
อั ด เม็ ด เชื้ อ เพลิ ง ยั งส่ งผลให้ ลิ ก นิ น ที่ มี อ ยู่ ในวัต ถุ ดิ บ ชีว มวล เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงสถานะไปเป็นตัวประสาน ทาให้วัตถุดิบชีวมวลจับตัวเป็นเม็ด
เชื้อเพลิง [5,6]

วัตถุ ดิบ ที่ใช้ท ดสอบบดย่อ ยได้แ ก่ ฟางข้ า ว ซังข้ าวโพด เปลือ กถั่ ว
เหลือ ง และขี้ เลื่อ ย ที่ ได้จ ากการลงพื้น ที่เก็บ ตั วอย่างจาก ตาบลน้าเลา
อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยนามาทดสอบบดย่อยด้วยตะแกรงขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร จากนั้นนาไปคัดแยกขนาดด้วยเครื่องเขย่า
เพื่อให้ได้ ขนาดอนุภาคที่ 40, 60 และ 80 Mesh

3.2 อัดขึ้นรูป
นาวัตถุดิบ ทั้ง 4 ชนิด ที่ผ่านการบดย่อยด้วยตะแกรง 3 มิลลิเมตร
และที่ผ่านการแยกขนาดอนุภาค 40, 60, และ 80 Mesh และ มาทาการ
อัดขึ้นรูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล ดังรูปที่ 4 โดยกาหนดค่าความชื้นของ
วัตถุดิบไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ [7]

รูปที่ 4 แสดงเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลหลังการอัดขึ้นรูปด้วยขนาดอนุภาคต่างๆ
รูปที่ 1 โครงสร้างเครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล

3.3 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
3.3.1 การทดสอบความหนาแน่นของเม็ดเชื้อเพลิง
โดยใช้เครื่องหาความหนาแน่นแบบชั่งวัตถุรวมกับน้า นาตัวอย่างมา
ทาการเคลือ บด้วย Petroleum Jelly เพื่อ ไม่ ให้ น้าซึมเข้ า ไปในตัว อย่า ง
จากนั้นนาไปชั่งน้าหนักในอากาศ (A) และชั่งในน้า (B) จากนั้นคานวณหา
ความหนาแน่นของเม็ดเชื้อเพลิง จากสมการที่ (1)
Q

เมื่อ
รูปที่ 2 แสดงลักษณะดายน์อัดสาหรับขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล

A
B
d

2.2 การสร้างเครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล
ดาเนินการสร้างเครื่องตามที่ออกแบบไว้ ดังรูปที่ 3

Q

A
d
A B

คือ
คือ
คือ
คือ

(1)

น้าหนักในอากาศ (g)
น้าหนักในสารละลาย (g)
ความหนาแน่นของน้า (g/cm3)
ความหนาแน่น (g/cm3)

3.3.2 ทดสอบความหนาแน่นรวมของเม็ดเชื้อเพลิง
โดยน าภาชนะขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 78 มิ ล ลิ เมตร สู ง 60
มิลลิเมตร ที่ มีน้าหนัก ไม่เกิน 100 กรัม มาชั่งน้าหนัก และบั นทึก ผลของ
ภาชนะ จากนั้นใส่เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลลงในภาชนะโดยเทจากความสูง 150
มิลลิเมตร จากขอบภาชนะ ทาการเคาะ 5 ครั้งจากความสูง 150 มิลลิเมตร
เพิ่มเม็ดเชื้อเพลิงลงไป ถ้าเกินจากขอบภาชนะให้เอาออก ชั่งน้าหนักรวม
ของภาชนะและเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล จากนั้นคานวณค่าความหนาแน่นรวม
ของเม็ดเชื้อเพลิง จากสมการที่ (2)

รูปที่ 3 เครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Bulk density  kg / m3  
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 weigh of box and sample  –  weigh of box 
 volume of box 
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การทดสอบเปอร์ เซ็ น ต์ ก ารแตกหั ก โดยการน าเม็ ด เชื้ อ เพลิ ง
500 กรัม ลงในกล่อ งสี่เหลี่ย มที่ มีข นาด (300 X 300 X 125) มิลลิเมตร
ด้านในมีใบกวน ทดสอบการหมุนที่ความเร็วรอบ 50 รอบต่อนาที เป็นเวลา
10 นาที ตามมาตรฐานทดสอบ DIN EN 15210-1 ต่อจากนั้นนามาร่อ น
ด้ ว ยตะแกรงขนาด 3.15 มิ ล ลิ เมตร และน ามาชั่ ง น้ าหนั ก เพื่ อ คิ ด เป็ น
เปอร์เซ็นต์น้าหนักหลังการร่อน

4. ผลการทดลองและการวิเคราะห์
4.1 ผลการทดลองอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล
จากการทดลองอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล พบว่าเครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิง
ชีวมวลมีปริมาณการผลิตอยู่ระหว่าง 145-165 kg/hr ขึ้นอยู่กับชนิดของ
วัตถุดิบ และจากการทดลองตามตัวแปรที่กาหนด พบว่าไม่สามารถอัดขึ้น
รูป เม็ดเชื้อเพลิงภายใต้ตัวแปรที่กาหนดได้ทุกตัวแปร ดังรูปที่ 4 ที่ขนาด
อนุภาค 40 Mesh ไม่สามารถอัดขึ้นรูป ฟางข้าว และซังข้าวโพดได้สมบูรณ์
และที่ขนาดอนุภาค 60 Mesh ไม่สามารถอัดขึ้นรูปซังข้าวโพดได้ เนื่องจาก
เม็ดเชื้อเพลิงที่ได้ไม่มีความแข็งแรงหักแตกง่าย ที่ขนาดอุภาค 80 Mesh
สามารถอัดขึ้นรูปวัตถุดิบ ได้ทุกชนิด ในส่วนของอนุ ภ าค 3 มิลลิเมตร ไม่
สามารถอัดขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิงจากฟางข้าว และซังข้าวโพดได้ และพบว่า
ความยาวของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลมีความยาวอยู่ระหว่าง 20–40 มิลลิเมตร
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3 mm
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ฟางข้าว

ซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง
ชนิดวัตถุดิบ

ขี้เลื่อย

รูปที่ 5 กราฟแสดงผลการทดสอบความหนาแน่นของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลของขนาด
อนุภาคต่างๆจากชีวมวลทั้ง 4 ชนิด

ความหนาแน่นรวม (kg/m3)

3.3.3 ทดสอบความทนทานเม็ดเชื้อเพลิง

ความหนาแน่นเม็ด (kg/m3 )
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ชนิดของวัตถุดิบ

ผลการทดสอบความหนาแน่นของเม็ดเชื้อเพลิงแสดงดังรูปที่ 5 พบว่า
ค่าความหนาแน่นแต่ละขนาดอนุภาคมีค่าต่างกันเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าความหนาแน่นของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลทั้ง 4 ชนิด กับมาตรฐาน DIN
51731 ที่กาหนดมาตรฐานคุณภาพเม็ดเชื้อเพลิงในโซนยุโรป ซึ่งกาหนด
ความหนาแน่ นเม็ดเชื้อ เพลิงชีวมวลควรมีค่ามากกว่า 1,000 kg/m3 [7]
พบว่า เม็ด ซังข้ า วโพดความหนาแน่น ต่ ากว่า มาตรฐานก าหนดเล็ก น้ อ ย
(996 kg/m3) ในส่วนของเม็ดฟางข้าว เม็ดเปลือกถั่วเหลือง และเม็ดขี้เลื่อย
มีความหนาแน่นเม็ดตามมาตรฐานกาหนด

4.2.2 การวิเคราะห์ผลการทดสอบความหนาแน่นรวมของเม็ด
เชื้อเพลิง
ผลการทดสอบความหนาแน่นรวมของเม็ดเชื้อเพลิง แสดงดังรูปที่ 6
พบว่าค่าความหนาแน่นรวมของแต่ละขนาดอนุภาคมีค่าต่างกันเล็กน้อย
เช่นเดียวกับความหนาแน่นของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล และเมื่อเปรียบเทียบ
ค่าความหนาแน่น รวมของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลทั้ง 4 ชนิด กับมาตรฐาน
DIN EN 14961-2 ซึ่งกาหนดความหนาแน่นรวมของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล
ควรมีค่ามากกว่า 600 kg/m3 [9] พบว่าเม็ดซังข้าวโพดมีค่าความหนาแน่น
รวมต่ากว่ามาตรฐานกาหนด ในส่วนของเม็ดฟางข้าว เม็ดเปลือกถั่วเหลือง
และเม็ดขี้เลื่อยมีความหนาแน่นรวมตามมาตรฐานกาหนด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปที่ 6 กราฟแสดงผลการทดสอบความหนาแน่นรวมของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลของขนาด
อนุภาคต่าง ๆ จากชีวมวลทั้ง 4 ชนิด

4.2.3 การวิ เคราะห์ ผ ลการทดสอบความทนทานของเม็ ด
เชื้อเพลิง

ความทนทาน (%)

4.2 การวิเคราะห์ผลการทดสอบต่างๆ
4.2.1 การวิ เคราะห์ ผลการทดสอบความหนาแน่ น ของเม็ ด
เชื้อเพลิง
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ขี้เลื่อย

รูปที่ 7 กราฟแสดงผลการทดสอบความทนทานของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลของขนาดอนุภาค
ต่าง ๆ จากชีวมวลทั้ง 4 ชนิด

ผลการทดสอบความทนทานของเม็ดเชื้อเพลิงแสดงดังรูปที่ 7 พบว่า
ค่าความทนทานของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลค่าอยู่ระหว่าง 92-98 เปอร์เซ็นต์
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน DIN EN 14961-2 ซึ่งกาหนดความทนทาน
ของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลควรมีค่ามากกว่า 97.5 เปอร์เซ็นต์ [9] พบว่าเม็ด
เชื้อเพลิงส่วนใหญ่มีค่าความทนทานต่ากว่ามาตรฐานกาหนดเล็กน้อย แต่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เม็ดเปลือกถั่วเหลือง ที่ขนาดอนุภาค 40, 60 Mesh และเม็ดขี้เลื่อยที่ขนาด
40 Mesh มีค่าความทนทานตามมาตรฐานกาหนด (98%)

5. สรุปผล
จากผลการทดลองอั ด เม็ ด เชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวล พบว่ า เครื่ อ งอั ด เม็ ด
เชื้อเพลิงชีวมวลสามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้ เมื่อนาผงบดไปอัดเป็น
เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลตามตัวแปรที่กาหนด พบว่าไม่สามารถอัดขึ้นรูปได้ทุก
ตัวแปร โดยที่ขนาดผงบดที่ผ่านการบดย่อยด้วยตะแกรง 3 มิลลิเมตร ไม่
สามารถอัดขึ้นรูปฟางข้าว และซังข้าวโพดได้ สมบูรณ์ ที่ขนาดอนุภาค 40
Mesh ไม่ สามารถอั ด ขึ้ นรูป ฟางข้ า ว และซังข้ าวโพด ได้สมบู รณ์ และที่
ขนาดอนุภาค 60 Mesh ไม่สามารถอัดขึ้นรูปซังข้าวโพดได้ เนื่องจากเม็ด
เชื้อเพลิงที่ได้ไม่มีความแข็งแรงหั ก แตกง่าย ในส่วนของขนาดอุ ภ าค 80
Mesh สามารถอัดขึ้นรูปวัตถุดิบได้ทุกชนิด และเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลมีความ
ยาวเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20–40 มิ ลลิเมตร จากการทดสอบคุณ สมบั ติทาง
กายภาพของเม็ดเชื้อเพลิง พบว่าเม็ดฟางข้าว เม็ดเปลือกถั่วเหลือง และ
เม็ ด ขี้ เ ลื่ อ ย มี ค วามหนาแน่ น เม็ ด (1,221-1,252 kg/m3, 1,200-1,301
kg/m3, 1,098-1,233 kg/m3) และความหนาแน่น รวม(618-628 kg/m3,
601-626 kg/m3, 608-630 kg/m3) ตามมาตรฐาน DIN 51731 (<1,000
kg/m3) และ DIN EN 14961-2 (<600 kg/m3) ก าหนด แต่ จ ากการ
ทดสอบความทนทาน พบว่าเม็ดเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ มีค่าความทนทานต่า
กว่ามาตรฐาน DIN EN 14961-2 (<97.5%) กาหนด มีเพียงเม็ดเปลือกถั่ว
เหลือง ที่ขนาดอนุภาค 40, 60 Mesh และเม็ดขี้เลื่อยที่ขนาด 40 Mesh ที่
มีค่าความทนทานตามมาตรฐานกาหนด (98%)
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อิทธิพลของขนาดบดผงอนุภาคเศษพืชเหลือใช้จากงานเกษตรกรรมสาหรับอัดขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล
The effect of grounded powder particle of residues from agriculture for compressing the biomass fuel pellets
ดร.อนินท์ มีมนต์1,*, ผศ.ศุภเอก ประมูลมาก1, และ นายจิรวัฒน์ ใจอู2่
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องบดย่อยชีว
มวล เพื่อทาการบดย่อย ฟางข้าว ซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และขี้เลื่อย
ด้วยตะแกรงขนาด 3 มิลลิเมตร และนามาคัดแยกผงบดให้ได้ขนาด 40, 60
และ 80 Mesh เพื่อศึกษาขนาดผงบดที่มีผลต่อการอัดขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิง
ชีว มวล โดยท าการทดสอบความหนาแน่ น เม็ ด (Density Pellet) และ
ความหนาแน่นรวม (Bulk density) จากการทดลองอัดขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิง
ชีวมวลที่ พบว่าที่ขนาดผงบดที่ผ่านการบดย่อยด้วยตะแกรง 3 มิลลิเมตร
ไม่สามารถอัดเม็ดฟางข้าว และซังข้าวโพดได้ ที่ขนาดอนุภาค 40 Mesh ไม่
สามารถอัดขึ้นรูป ฟางข้าว และซังข้าวโพด ได้สมบูรณ์ และที่ขนาดอนุภาค
60 Mesh ไม่สามารถอั ดขึ้ นรูป ซังข้ า วโพดได้ โดยเม็ดเชื้อ เพลิงที่ได้ ไม่ มี
ความแข็งแรงหักแตกง่าย ในส่วนของขนาดอุภาค 80 Mesh สามารถอัด
ขึ้นรูปวัตถุดิบได้ทุกชนิด และจากการทดสอบความหนาแน่นเม็ดและความ
หนาแน่นรวม พบว่าเม็ดฟางข้าว มีค่าความหนาแน่นเม็ด 1,252 – 1,221
kg/m3 และค่ า ความหนาแน่ น รวม 618 - 628 kg/m3, เม็ ด เปลื อ กถั่ ว
เหลื อ ง มี ค่ า ความหนาแน่ น เม็ ด 1,200 – 1,301 kg/m3 และค่ า ความ
หนาแน่นรวม 601 - 626 kg/m3 และเม็ดขี้เลื่อยมีค่าความหนาแน่นเม็ด
1,098 – 1,233 kg/m3 และค่าความหนาแน่นรวม 608 - 630 kg/m3 ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 51731 (<1,000 kg/m3) และ DIN EN 149612 (<600 kg/m3) กาหนด ในส่วนของซังข้าวโพดมีความหนาแน่นเม็ดและ
ความหนาแน่นรวมต่ากว่ามาตรฐานเล็กน้อย 996 kg/m3 และ 508 kg/m3
ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความหนาแน่นเม็ด, ความหนาแน่นรวม,

Abstract
The purpose of this analysis is to design, and build
biomass grinding machine for the grinding of rice straw, corn
cob, soybean hull and sawdust with 3 mm sieve. After that,
powder sizes were separated according to 40, 60, and 80
Mesh to study the affect in single and bulk density of biomass
fuel pellet compression. The test reveals that powder size
that go through compression with 3mm sieve cannot be used
for the production of pellets made from rice straw, and corn
cob. Powder size of 40 Mesh cannot be used for the
production of pellets made from rice straw, and corn cob due
to imperfection. Powder size at of 60 Mesh cannot be used for
the production of pellets made from corn cob due to lack of
durability (easily breakdown). However, powder size of 80

คณะวิศวกรรมศาสตร์

mesh can be used for the compression of any raw materials.
From the test of single and bulk density, the test reveals that
pellet made from rice straw has single density of 1,252-1,221
kg/m3 and bulk density of 618 - 628 kg/m3. Soybean hull
pellet has a single density of 1,200 – 1,301 kg/m3 and bulk
density of 601 - 626 kg/m3.Sawdust pellet has a single density
of 1,098 – 1,233 kg/m3 and bulk density of 608 - 630 kg/m3.
All met the standard of DIN 51731 (<1,000 kg/m3) and DIN EN
14961-2 (<600 kg/m3). Corn cob pellet however, has the single
and bulk density slightly lower than standard of 996 kg/m3
and 508 kg/m3 accordingly.
Keywords: pellet density, bulk density

1. บทนา
ชีวมวล (Biomass) เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติที่อยู่ ใน
รูปของสารอินทรีย์และสามารถนาพลังงานที่กักเก็บไว้มาใช้ผลิตพลังงานได้
เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือหรือกากจากกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมการเกษตร [1] แหล่งพลังงานชีวมวลจัดว่าเป็นแหล่งพลังงาน
ที่สามารถใช้ได้โดยไม่มีวันหมดถ้าสามารถรักษาสมดุลระหว่างการนามาใช้
และการสร้ า งคื น ให้ แ ก่ ธ รรมชาติ ประเทศไทยขึ้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น ประเทศ
เกษตรกรรม และประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ กสิ ก รรม มี ก าร
เพาะปลูกพืชเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย เช่น ข้าว ข้าวโพด และ
ถั่ว เหลือ ง และจากข้ อ มูลการพยากรณ์ ผลผลิตจากสานั ก งานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ พ ยากรณ์ ผ ลผลิ ตข้ า วในปี
2557/58 จะมีปริมาณ 33.805 ล้านตัน ข้าวโพดจะมีผลผลิต 5.01 ล้านตัน
และถั่วเหลือ ง 51,740 ตัน [2] ซึ่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ
กลุ่ ม นี้ จ ะมี เศษเหลื อ ใช้ ในปริ ม าณที่ เพี ย งพอต่ อ การน ามาผลิ ต ใช้ เป็ น
เชื้อเพลิงชีวมวลสาหรับการผลิตพลังงานทดแทนได้
อย่างไรก็ดี ก ารนาเชื้อ เพลิงชีว มวลที่เป็ น เศษพื ชเหลือ ใช้จ ากงาน
เกษตรกรรมมาใช้ ป ระโยชน์ โดยตรงนั้ น สามารถท าได้ ย าก เนื่ อ งจากมี
คุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน คือ มีขนาดไม่สม่าเสมอ มีความชื้น
สูงและมีความหนาแน่ นต่าทาให้ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บและขนส่งมาก
สิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว
โดยการแปรรูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ ผ่านกระบวนการอัดด้วยแรงดัน
สูงทาให้ มีความหนาแน่นสูง [3,4] และมีขนาดเล็ก ทาให้ สามารถที่จะนา
ระบบการป้อนเชื้อเพลิงอัตโนมัติมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
กาหนดปริมาณของเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นยา ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการ
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เผาไหม้ที่สูง และสามารถควบคุมได้ ขั้นตอนของการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีว
มวลประกอบด้วย ขั้นตอนการบดย่อย ขั้นตอนการอบแห้งวัตถุดิบเพื่อให้ได้
สภาวะที่ เหมาะสมส าหรั บ อั ด เป็ น เม็ ด กระบวนการบดย่ อ ยเป็ น อี ก
กระบวนการที่สาคัญที่ทาให้วัตถุดิบมีขนาดอนุภาคที่เท่ากัน และมีขนาด
เล็กจะช่วยให้เม็ดเชื้อเพลิงมีค่าความหนาแน่นที่สม่าเสมอ ลดแรงในการอัด
ขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นทาการออกแบบและสร้างเครื่องบดย่อยชีว
มวล เพื่อทาการบดย่อย ฟางข้าว ซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และขี้เลื่อย
โดยมีแ นวทางในการออกแบบให้ เหมาะสมสาหรับ เป็ นโครงการน าร่อ ง
โรงงานผลิตเม็ดเชื้อ เพลิงชีวมวลสาหรับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มธุรกิจ
ขนาดเล็ก และศึกษาขนาดผงบดที่มีผลต่อการอั ดขึ้นรูปเม็ดเชื้อ เพลิงชีว
มวล เพื่ อ น าไปสู่ ก ระบวนการอั ด ขึ้ น รู ป ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท าให้ ค วาม
หนาแน่นของเม็ดเชื้อเพลิงมีความสม่าเสมอ และได้มาตรฐาน

2. การออกแบบและการดาเนินงาน
2.1 การออกแบบเครื่องบดย่อยชีวมวล
เพื่ อ ให้ เหมาะสมส าหรั บ เป็ น โครงการน าร่ อ งโรงงานผลิ ต เม็ ด
เชื้อเพลิงชีวมวลสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ดังนั้นการ
ออกแบบเครื่องบดย่อยชีวมวล จึงออกแบบตามรูปแบบของเครื่องบดแฮม
เมอร์มิ ล ล์ ดั งรู ป ที่ 1 ประกอบด้ ว ย ชุ ด ของค้ อ นหรื อ ใบตี (hammer)
จ านวน 64 ใบ ติด ตั้งโดยห้ อ ยอยู่กั บ โรเตอร์ (rotor) ซึ่ งติ ดกั บ เพลาขั บ
(drive shaft) ชุดค้อนตีจ ะหมุนอยู่ในห้อ งบด (grinding chamber) ซึ่งมี
ตะแกรง (screen) ห่อหุ้มหรือล้อมรอบอยู่ ใช้เครื่องต้นกาลังมอเตอร์ไฟฟ้า
10 แรงม้า ทาการขับ เคลื่อ นให้ เพลาโรเตอร์ห มุนด้วยความเร็วประมาณ
1,000 รอบต่อนาที เมื่อชุดโรเตอร์ห มุน ทาให้ ใบตีที่ห้อยอยู่สวิง (swing)
หรือกางออกตีเป็นมุมฉากกับโรเตอร์ และพร้อมที่จะตีหรือทุบวัตถุดิบที่เข้า
มาในห้องบดให้แตกออกหรือมีขนาดลดลง เมื่อขนาดของวัตถุดิบเท่ากับ
หรือเล็กกว่าขนาดของรูตะแกรงวัตถุ ดิบก็จะลอดผ่านรูตะแกรง จากนั้น
วัตถุดิบจะถูกดูดออกด้วยชุดพัดลมดูดผงบด เพื่อบรรจุลงในถุงกระสอบที่
เตรียมไว้ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มเติมชุดใบมีดตัดหยาบ เพื่อรองรับวัตถุดิบ
ที่มีขนาดใหญ่เช่น ซังข้าวโพด เป็นต้น ชุดใบมีดตัดหยาบประกอบไปด้วย
ใบมีดสองตัวมีมุมคมตัดที่ 45 องศา

รูปที่ 2 เครื่องบดย่อยชีวมวล

3 ขั้นตอนและวิธีการทดสอบ
3.1 การทดสอบ
วัตถุดิบ ที่ใช้ทดสอบบดย่อยได้แก่ ฟางข้าว ซังข้าวโพด เปลือกถั่ ว
เหลือ ง และขี้ เลื่อ ย ที่ ได้จ ากการลงพื้น ที่เก็บ ตั วอย่างจาก ตาบลน้าเลา
อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยนามาทดสอบบดย่อยด้วยตะแกรงขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง จากนั้น
นาไปคัดแยกขนาดด้วยเครื่องเขย่าเพื่อให้ได้ ขนาดผงบดที่ 40, 60 และ 80
Mesh เพื่อนาไปอัดขึ้นรูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล

3.2 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
3.2.1 การทดสอบความหนาแน่นของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล
(Pellet Density)
โดยใช้ เครื่ อ งหาความหนาแน่ น แบบชั่ งวั ต ถุ ร วมกั บ น้ า น า
ตัวอย่างมาทาการเคลือบด้วย Petroleum Jelly เพื่อไม่ให้น้าซึมเข้าไปใน
ตัวอย่าง จากนั้นนาไปชั่งน้าหนักในอากาศ (A) และชั่งในน้า (B) จากนั้น
คานวณหาความหนาแน่นของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล ดังสมการที่ 1
Q

เมื่อ

A
B
D
Q

3.2.2

รูปที่ 1 ลักษณะโครงสร้างเครื่องบดย่อยชีวมวล

2.2 การสร้างเครื่องอบแห้งชีวมวล
ดาเนินการตามที่ออกแบบไว้ดังดังรูปที่ 2
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A
d
A B

คือ
คือ
คือ
คือ

(1)

น้าหนักในอากาศ (g)
น้าหนักในสารละลาย (g)
ความหนาแน่นของน้า (g/cm3)
ความหนาแน่น (g/cm3)

ทดสอบความหนาแน่นรวม (Bulk density)

โดยนาภาชนะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 78 mm สูง 60 mm
ที่มีน้าหนักไม่เกิน 100 g มาชั่งน้าหนักและบันทึกผลของภาชนะ จากนั้นใส่
เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลลงในภาชนะโดยเทจากความสูง 150 mm จากขอบ
ภาชนะ ทาการเคาะ 5 ครั้งจากความสูง 150 mm เพิ่มเม็ดเชื้อเพลิงลงไป
ถ้ าเกิน จากขอบภาชนะให้ เอาออก ชั่งน้าหนัก รวมของภาชนะและเม็ ด
เชื้อเพลิงชีวมวล จากนั้นคานวณค่าความหนาแน่นรวม ดังสมการที่ 2
Bulk density  kg / m3  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 weigh of box and sample  –  weigh of box 
 volume of box 
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เปลือกถั่วเหลือง
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รูปที่ 4 แสดงเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลหลังการอัดขึ้นรูปด้วยขนาดอนุภาคต่างๆ

ความหนาแน่นเม็ด (kg/m3 )

จากผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการบดย่อยวัตถุดิบทั้ง 4
ชนิด ภายใต้การทดสอบตามตัวแปรที่กาหนด ดังรูปที่ 3 พบว่าชนิดของ
วัตถุดิบมีผลต่อการบดย่อย โดยเฉพาะ ฟางข้าว ซึ่งมีปริมาณการบดย่อยต่า
ที่สุดเนื่องจากลักษณะของฟางข้าวเป็นเส้นยาวมีความเหนียวทาให้การบด
ย่อ ยทาได้ยาก นอกจากนี้ฟ างข้าวยังมีความหนาแน่นต่าทาให้ ก ารป้ อ น
วัต ถุ ดิ บ ท าได้ ช้ า เมื่ อ พิ จ ารณาน้ าหนั ก ผงบดหลั งการคั ด แยก พบว่า ได้
ปริมาณหลังการคัดแยกน้อยมากเมื่อเทีย บกับ ปริมาณการบดย่อย(18%
ของปริมาณการบดย่อย)
ในส่วนของซังข้ าวโพดมีป ริมาณการบดย่อยสูงกว่าฟางข้ าวแต่ยัง
น้อยกว่าเปลือกถั่วเหลืองและขี้เลื่อย เมื่อพิจารณาน้าหนักอนุภาคหลังการ
คัดแยก พบว่าได้ปริมาณหลังการคัดแยกน้อยมาก โดยเฉพาะที่ขนาด 80
Mesh มีปริมาณน้อยที่สุด เนื่องจากซังข้าวโพดมีขนาดใหญ่และมีความแข็ง
ทาให้การลดขนาดทาได้ยาก ส่งผลให้สามารถคัดแยกขนาดผงบดที่ 40, 60
และ 80 Mesh ได้ น้ อ ย (46% ของปริ ม าณการบดย่ อ ย) เนื่ อ งจากซั ง
ข้าวโพดมีความเปราะทาให้ง่ายต่อการบดย่อยด้วยการทุบหรือตี แต่ข นาด
ซังข้าวโพดยังมีขนาดใหญ่กว่าเปลือกถั่วเหลืองและขี้เลื่อยทาให้ใช้เวลาใน
การบดย่อยมากกว่า
ในส่วนของเปลือกถั่วเหลืองมีปริมาณการบดย่อยมากกว่าฟางข้าว
และซังข้าวโพด เพราะลักษณะของเปลือกถั่วเหลืองมีขนาดเล็กและเปราะ
ทาให้ บ ดย่อ ยง่ายกว่า เมื่อ นาไปคัดแยกขนาดสามารถแยกขนาดผงบด
พบว่าได้ปริมาณหลังการคัดแยกมากกว่า ฟางข้าว และซังข้าวโพด (54%
ของปริมาณการบดย่อย) เนื่องจากเปลือกถั่วเหลืองมีขนาดเล็ก ลักษณะ
เป็นเปลือกบาง มีความเปราะ ทาให้เปลือกถั่วเหลืองสามารถบดย่อยได้ง่าย
โดยเฉพาะวิธีการทุบหรือตี
ขี้เลื่อยมีปริมาณการบดย่อยสูงที่สุดและสามารถนามาคัดแยกขนาด
ผงบดที่ 40, 60 และ 80 Mesh ได้มากที่สุดเมื่อเทียบกันกับวัตถุดิบทั้ง 4
ชนิด (72% ของปริมาณการบดย่อย) เนื่องจากขี้เลื่อยมีขนาดที่เล็ก หรือ
บางส่วนอาจมีขนาดเล็กกว่ารูตะแกรงทาให้ใช้เวลาในการบดย่อยน้อย

ข้าวโพดได้สมบูรณ์ และที่ขนาดผงบด 60 Mesh ไม่สามารถอัดขึ้นรูปซัง
ข้า วโพดได้ เนื่อ งจากเม็ดเชื้อ เพลิงที่ ได้ไม่มีความแข็งแรงหั ก แตกง่าย ที่
ขนาดผงบด 80 Mesh สามารถอั ดขึ้ นรูป วัตถุ ดิบ ได้ทุ ก ชนิด และพบว่า
ความยาวของเม็ ด เชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลมี ค วามยาวอยู่ ร ะหว่ า ง 20 – 40
มิลลิเมตร
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ซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง
ชนิดวัตถุดิบ

ขี้เลื่อย

รูปที่ 5 กราฟแสดงผลการทดสอบความหนาแน่นของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลของขนาดผง
บดต่างๆจากชีวมวลทั้ง 4 ชนิด

ความหนาแน่นรวม (kg/m3)

4. ผลการทดลองและการวิเคราะห์
4.1 ผลการทดลองบดย่อย
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ขี้เลื่อย

ซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง
ชนิดของวัตถุดิบ

ขี้เลื่อย

รูปที่ 3 กราฟเปรียบเทียบปริมาณการบดย่อยวัตถุดิบทั้ง 4 ชนิด และผลการคัดแยก
ขนาดผงบด 40, 60 และ 80 Mesh

รูปที่ 6 กราฟแสดงผลการทดสอบความหนาแน่นรวมของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลของขนาด
ผงบดต่าง ๆ จากชีวมวลทั้ง 4 ชนิด

เมื่ อ น าผงบดที่ ท าการบดย่ อ ยและคั ด แยกขนาดมาอั ด เม็ ด เป็ น
เชื้อเพลิงชีวมวล พบว่าไม่สามารถอัดขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิงภายใต้ตัวแปรที่
กาหนดได้ทุกตัวแปร ดังรูปที่ 4 ขนาดผงบดที่ผ่านการบดย่อยด้วยตะแกรง
ขนาด 3 mm ไม่ ส ามารถอั ด ขึ้ น รูป เม็ ด เชื้ อ เพลิ งจากฟางข้ า ว และซั ง
ข้าวโพดได้ ที่ขนาดผงบด 40 Mesh ไม่สามารถอัดขึ้นรูป ฟางข้าว และซัง

ผลการทดสอบความหนาแน่นของเม็ดเชื้อเพลิงแสดงดังรูปที่ 5 พบว่า
ค่าความหนาแน่นแต่ละขนาดผงบดมีค่าต่างกันเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าความหนาแน่นของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลทั้ง 4 ชนิด กับมาตรฐาน DIN
51731 ที่กาหนดมาตรฐานคุณภาพเม็ดเชื้อเพลิงในโซนยุโรป ซึ่งกาหนด
ความหนาแน่นเม็ดเชื้อ เพลิงชีว มวลควรมีค่ามากกว่า 1,000 kg/m3 [5]
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พบว่าเม็ดซังข้าวโพดความหนาแน่นต่ากว่ามาตรฐานกาหนดเล็กน้อย (996
kg/m3) ในส่ว นของเม็ดฟางข้ า ว เม็ดเปลือ กถั่ วเหลือ ง และเม็ดขี้ เลื่อ ยมี
ความหนาแน่นเม็ดตามมาตรฐานกาหนด
ในส่วนการทดสอบความหนาแน่นรวมของเม็ดเชื้อเพลิงแสดงดังรูปที่
6 พบว่าค่าความหนาแน่นรวมของแต่ละขนาดผงบดมีค่าต่างกันเล็กน้อย
เช่นเดียวกับความหนาแน่นของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล และเมื่อเปรียบเทียบ
ค่าความหนาแน่นของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลทั้ง 4 ชนิด กับมาตรฐาน DIN
EN 14961-2 ซึ่งกาหนดความหนาแน่นรวมของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลควรมี
ค่ามากกว่า 600 kg/m3 [6] พบว่าเม็ดซังข้าวโพดมีค่าความหนาแน่นรวม
ต่ากว่ามาตรฐานกาหนด ในส่วนของเม็ดฟางข้าว เม็ดเปลือกถั่วเหลือง และ
เม็ดขี้เลื่อยมีความหนาแน่นรวมตามมาตรฐานกาหนด
สรุปผล
จากการทดสอบบดย่อยฟางข้าว ซังข้าวโพด เปลือกถัวเหลือง และขี้
เลื่อย ด้วยตะแกรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร และนาไปคัดแยก
ขนาดผงบดที่ 40, 60 และ 80 Mesh พบว่าชนิดของวัตถุดิบมีผลต่อการ
บดย่อย โดยเฉพาะ ฟางข้ าว ซึ่งมีป ริมาณการบดย่อ ยต่าที่สุดเนื่อ งจาก
ลักษณะของฟางข้าวเป็นเส้นยาวมีความเหนียวทาให้การบดย่อยทาได้ยาก
จากการแยกขนาดผงบดพบว่าได้ปริมาณหลังการคัดแยกน้อยมากคิดเป็น
18% ของปริมาณการบดย่อย ในส่วนของซังข้าวโพดมีปริมาณการบดย่อย
สูงกว่าฟางข้าว เนื่องจากซังข้าวโพดมีความเปราะทาให้ง่ายต่อการบดย่อย
เมื่อนามาแยกขนาดผงบดพบว่าได้ปริมาณหลังการคัดแยกคิดเป็น 46%
ของปริมาณการบดย่อย ในส่วนของเปลือกถั่วเหลืองมีปริมาณการบดย่อย
มากกว่า ฟางข้ าวและซังข้ า วโพด เพราะลั กษณะของเปลือ กถั่ ว เหลือ งมี
ขนาดเล็กและเปราะทาให้บดย่อยง่ายกว่า เมื่อนาไปคัดแยกขนาดสามารถ
แยกขนาดผงบด พบว่าได้ปริมาณหลังการคัดแยกมากกว่า ฟางข้าว และซัง
ข้าวโพด คิดเป็น 54% ของปริมาณการบดย่อย และขี้เลื่อยมีปริมาณการ
บดย่อยสูงที่สุดและสามารถนามาคัดแยกขนาดผงบดได้ม ากที่สุดคิดเป็ น
72% ของปริมาณการบดย่อย
เมื่อ นาผงบดไปอั ดเป็ น เม็ดเชื้อ เพลิงชีว มวลตามตัว แปรที่ก าหนด
พบว่าไม่สามารถอัดขึ้นรูปได้ทุกตัวแปร โดยที่ขนาดผงบดที่ผ่านการบดย่อย
ด้วยตะแกรง 3 มิลลิเมตร ไม่สามารถอัดขึ้นรูปฟางข้าว และซังข้าวโพดได้
สมบูรณ์ ที่ขนาดอนุภาค 40 Mesh ไม่สามารถอัดขึ้นรูป ฟางข้าว และซัง
ข้าวโพด ได้สมบูรณ์ และที่ขนาดอนุภาค 60 Mesh ไม่สามารถอัดขึ้นรูปซัง
ข้าวโพดได้ เนื่องจากเม็ดเชื้อเพลิงที่ได้ไม่มีความแข็งแรงหัก แตกง่าย ใน
ส่ ว นของขนาดอุ ภ าค 80 Mesh สามารถอั ด ขึ้ น รู ป วั ต ถุ ดิ บ ได้ ทุ ก ชนิ ด
นอกจากนี้ยังพบว่าความยาวของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลมีความยาวเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 20 – 40 มิลลิเมตร
จากการทดสอบความหนาแน่นเม็ด (Density Pellet) และความ
หนาแน่ น รวม (Bulk density) พบว่า เม็ด เชื้ อ เพลิ งชี ว มวลจากฟางข้ า ว
เปลือกถั่วเหลือง และขี้เลื่อยมีค่าความหนาแน่นเม็ด และค่าความหนาแน่น
รวม ต าม ม าต รฐาน DIN EN 51731 แ ล ะ ม าต รฐาน European
Standard EN 14961-2 ก าห น ด (Density Pellet: ≥ 1,000, kg/m3,
Bulk density: ≥ 600 kg/m3) โดยเม็ดฟางข้ าว มีค่า ความหนาแน่นเม็ด
1,252 – 1,221 kg/m3 และค่าความหนาแน่นรวม 618 - 628 kg/m3 เม็ด
เปลือกถั่วเหลือง มีค่าความหนาแน่นเม็ด 1,200 – 1,301 kg/m3 และค่า
ความหนาแน่นรวม 601 - 626 kg/m3 และเม็ดขี้เลื่อยมีค่าความหนาแน่น
เม็ด 1,098 – 1,233 kg/m3 และค่าความหนาแน่นรวม 608 - 630 kg/m3
ในส่วนของซังข้าวโพดมีความหนาแน่นเม็ดและความหนาแน่นรวมต่ากว่า
มาตรฐานเล็กน้อย 996 kg/m3 และ 508 kg/m3 ตามลาดับ
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การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งขนมหวาน
Biogas Production from Dessert Waste
จินตนา ทองเอี้ยว บุญญฤทธิ์ เผ่าเพ็ง และพงษ์ศักดิ์ นพรัตน์*
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
*Email : ball_biot@hotmail.com

บทคัดย่อ
เศษเหลือทิ้งขนมหวานเป็ นวัตถุดิบที่ดีสาหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารอินทรีย์ของเศษเหลือทิ้งขนม
หวานต่ อ การผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพในการหมั ก แบบไร้ อ ากาศครั้ ง เดี ย ว
การทดลองนี้ ป ระกอบด้ ว ย 4 ชุ ด การทดลองที่ อั ต ราเจื อ จางเจื อ จาง
1:0 ,1:1 ,1:2 และ1:3 มี ป ริ ม าณสารอิ น ทรี ย์ เท่ า กั บ 208000, 144000,
128000 และ 80000 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ ทุกชุดการทดลองหมักที่
อุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) ค่าพีเอชเริ่มต้น 7.0 เป็นเวลา 15 วัน
พบว่า ที่อัตราเจือจาง 1:0 ให้ผลผลิตก๊าซชีวภาพสูงที่สุด เท่ ากับ 11700
มิลลิลิตรต่อลิตร สามารถกาจัดสารอินทรีย์ได้ 75.87 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: ก๊าซชีวภาพ เศษเหลือทิ้งขนมหวาน สารอินทรีย์

Abstract
Dessert waste is good substrates for biogas production.
Thus, the objective of this research was to study of the effect
of organic in dessert waste on biogas production in anaerobic
co-digestion batch process. This research comprised of four
treatments those different of dilution (1:0, 1:1, 1:2 and 1:3).
They had 208000, 144000, 128000 and 80000 mg/L of COD,
respectively. All of treatment was operated at room
temperature (30±2˚C) and initial pH to 7.0 for 15 days. The
result shown that maximum cumulative biogas yield was
obtained as 11700 ml/L in the diluted of 1:0 and COD
removal of 75.87%.
Keywords: biogas, dessert waste, organic

1. บทนา
พลังงานเป็นปัจจัยในการดารงชีวิตเพื่ออานวยความสะดวกสบายด้าน
ต่างๆ เช่น ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือสาหรับยานพาหนะเพื่อการคมนาคม
ปัจจุบันนามันดิบและพลังงานจากวัตถุ ดิบธรรมชาติกาลังขาดแคลนและ
หมดไปซึ่งทาให้ เกิดความสนใจในการสารวจหาแหล่งที่มาของพลังงาน
ทางเลือกที่สะอาดโดยพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงาน
ธรรมชาติจ ากแสงอาทิตย์ ลม และชีว มวลซึ่งสามารถใช้ได้ ไม่มีวันหมด
นอกจากนีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น การใช้พ ลังงานความร้อ นร่ว มซึ่งเปลี่ย นรูป ความร้อ นที่เกิดขึ นจาก
กระบวนการผลิต ให้ เป็ นพลังงาน เช่น การผลิตก๊าซชีว ภาพก็ถื อ ว่า เป็ น
พลังงานสะอาดเช่นกัน โดยพลังงานสะอาดนีจะช่วยลดการลดปล่อยก๊าซ
เรือ นกระจกโดยเฉพาะก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์สามารถแก้ปั ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทางปฏิบัติ
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เป็นการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยกว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ช่วยให้คุณภาพอากาศใน
ชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้าดีขึ นช่วยสร้างงานในภาคพลังงานหมุนเวียนและ
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ [1]
ก๊า ซชี ว ภาพ (Biogas) เป็ น ก๊ า ซที่ เกิ ดจากการหมั ก และย่ อ ยสลาย
สารอินทรีย์ที่มีอยู่ในนาเสียรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยกลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดที่
ไม่ใช้อากาศทาหน้าที่หมักและย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เปลี่ยนรูปไปเป็น
ก๊าซชีวภาพโดยจะมีส่วนผสมของก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) และก๊า ซอื่ น ๆ ในอั ต ราส่ว นประมาณ 65:33:2 ตามลาดับ ซึ่งก๊ า ซ
ชีวภาพที่มีสัดส่วนของก๊าซมีเทนที่สูงกว่าร้อยละ 50 สามารถจุดติดไฟได้ดี
ดังนัน ก๊าซชีวภาพที่ได้นีจะสามารถนาไปใช้ทดแทนพลังงานจากเชือเพลิง
อื่นๆ ได้ [2]
เศษเหลืองทิงขนมหวานเป็นของเหลือทิงที่มีป ริมาณนาตาลสูง (21
บริกซ์) และในแต่ละวันร้านขนมหวาน 1 ร้านมีเศษเหลืองทิงขนมหวาน
ประมาณ 20 ลิตรต่อ วัน ถ้าทิงลงในแหล่งนาอาจทาให้ ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเพราะเศษเหลือทิงขนมหวานเป็นอาหารของจุลินทรีย์โดยทาให้
จุลินทรีย์เจริญ อย่างรวดเร็วทาให้ออกซิเจนในนาลดลงส่งผลทาให้นาเสีย
ดังนั นงานวิจัย นีจึ งนาเศษเหลือ ทิงขนมหวานมาใช้ให้ เกิดประโยชน์โดย
น ามาผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพซึ่ ง เป็ น พลั ง งานสะอาด ที่ ไ ม่ ท าให้ เกิ ด ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสาหรับชุมชน

2. วัสดุและวิธกี ารทดลอง
2.1 การเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ
2.1.1 เก็บตัวอย่างเศษเหลือทิงขนมหวานจากร้านขนมหวาน (ภาพที่
1) ใส่ในภาชนะปิดฝาสนิทของร้านขนมหวานป้ายา ถนนตลาด ตาบลตลาด
อาเภอเมือง จั งหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็ นขนมหวานจาพวกที่มี แป้ งและ
นาตาลเป็นองค์ประกอบ เช่น บัวลอย กล้วยเชื่อม ฟักทองเชื่อม เป็นต้น
ผู้วิจั ย เลื อ กเศษเหลื อ ทิ งจากร้า นขนมหวานป้ า ยาเนื่อ งจากเป็ นร้า นที่ มี
ปริมาณขนมหวานมากและมีเศษเหลือทิงขนมหวานมากกว่าร้านอื่น ๆ

รูปที่ 1 เศษเหลือทิงขนมหวานจากร้านขนมหวานป้ายา

2.1.2 หั ว เชื อจุ ลิ น ทรี ย์ จ ากบ่ อ ไร้อ ากาศของโรงสกั ด น ามั น ปาล์ ม
ซึ่ ง เป็ น หั ว เชื อที่ ใช้ ในการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพของระบบ Covered Lagoon
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2.2 การเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์
2.2.1 ท าการปรับ สภาพให้ คุ้นเคยกับ เศษเหลือ ทิ งขนมหวานก่อ น
นาไปใช้ โดยนาหัวเชือจากบ่ อ ไร้อากาศของบริษัท ทักษิณปาล์ม (2521)
จากัดปริมาตรการหมัก 700 มิลลิลิตร โดยนาหัวเชือมาเลียงที่อุณหภูมิห้อง
(30 + 2 องศาเซลเซียส) เป็ น เวลา 1 สัป ดาห์ แ ล้ว ถ่ ายปริมาตรออก 50
มิลลิลิตร
2.2.2 เติ ม เศษเหลื อ ทิ งขนมหวาน (ปรั บ พี เอชด้ ว ยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 2 นอร์มอลให้มีค่าเท่ากับ 7 [3] ปริมาตร 50
มิลลิลิตรและพ่นก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 3 นาที
2.2.3 ทาการเลียงเชือจุลินทรีย์จากบ่อไร้อากาศในสภาวะไร้อากาศที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 สัปดาห์เพื่อใช้เป็นหัวเชือเริ่มต้น

2.3 ผลของปริมาณสารอินทรีย์ต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ
2.3.1 นาเศษเหลือทิงขนมหวานที่มีนาตาล 21 บริกซ์ มาปรับพีเอช
ให้ มี ค่ า เท่ า กั บ 7 โดยใช้ ส ารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (NaOH) 2
นอร์มอลหรือสารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4) 2 นอร์มอล
2.3.2 เลียงหั วเชือจุ ลินทรีย์ที่ผ่านการเตรียมไว้แล้วในเศษเหลือ ทิง
ขนมหวานโดยมีการปรับความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในนาทิงโดยเจือจาง
ในอัตราการเจือจาง 1:0, 1:1, 1:2 และ1:3 (เศษเหลือทิงขนมหวาน:นา)
2.3.4 คานวณค่าซีโอดีของแต่ละการเจือจาง
2.3.5 นานาทิงไปผลิ ตก๊าซชีวภาพในขวดซีรั่ม ขนาด 120 มิลลิลิตร
มีป ริมาตรการหมัก 50 มิลลิลิตร เติมหัวเชือปริมาตร 40 มิลลิลิตร ลงใน
เศษเหลือทิงขนมหวานของแต่ละความเจือจางปริมาตร 10 มิลลิลิตร โดย
ไม่มีการฆ่าเชืออาหารที่ใช้ในการทดลองและพ่นก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 1
นาที
2.3.6 ท าการหมั ก ก๊ า ซชี ว ภาพภายใต้ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง (30±2 องศา
เซลเซีย ส) วัดค่าพี เอชและสารอิ นทรีย์ในรูป ซีโอดี (Chemical Oxygen
Demand, COD) ก่อนหมักและหลังหมัก
2.3.7 วัดปริมาตรก๊าซชีวภาพที่เกิดขึนทุกวันโดยการแทนที่นา (fluid
displacement method) [4] (ทาการทดลอง 3 ซาโดยมีชุดการทดลองที่
ไม่เติมเศษเหลือทิงขนมหวานเป็นชุดควบคุม)
2.3.8 นาอัตราการเจือจางที่เหมาะสมมาผลิตก๊าซชีวภาพในถังหมัก
ขนาด 1 ลิตร (รูปที่ 2) โดยมีปริมาตรการหมัก 700 มิลลิลิตร เติมโซเดียม
ไฮโดรเจนฟอสเฟต (NaHPO4 ) 2.5 กรัมต่อ ลิตร [5] ปรับ พีเอชให้ อ ยู่ใน
สภาพเป็ น กลาง (พี เอช 7) [3] โดยใช้ ส ารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์
(NaOH) 2 นอร์มอล หรือ สารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4) 2 นอร์มอล
และพ่นก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 3 นาที

รูปที่ 2 การออกแบบการทดลองการผลิตก๊าซชีวภาพในถังหมักขนาด 1 ลิตร
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2.3.9 ท าการหมั ก แบบไร้อ ากาศครั งเดี ย วที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง (30±2
องศาเซลเซียส) และมีการกวนผสมที่ความเร็ว 100 รอบต่อ นาที [6] วัด
ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึนในแต่ละวัน (ทาการทดลอง 3 ซาโดยมีชุดการ
ทดลองที่ไม่เติมเศษเหลือทิงขนมหวานเป็นชุดควบคุม)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
3.1 อัตราการเกิดก๊าซชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพมีปริมาณเพิ่มมากขึนหลังจากเริ่มการหมัก โดยมีปริมาณ
ก๊าซเกิดขึนสูงสุดในช่วงวันที่ 2 ของการหมักซึ่งอาจเป็นผลมาจากการปรับ
สภาพการทางานของแบคทีเรียในการผลิตก๊าซมีเทนที่สามารถป้องกันไม่ให้
ทาลายสารอินทรีย์จากเชือราและแบคทีเรียสาหรับการแปลงเป็นพลังงาน
(ก๊ า ซชี ว ภาพ) [7] จากการทดลอง พบว่า คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมั น
แร่ธาตุและวิตามิน เป็นสารอาหารที่ถูกย่อยสลายตัวโดยจุลินทรีย์สาหรับ
ผลิตก๊า ซชีวภาพจากนันจะลดต่าลงในช่ว งวัน ที่ 4 และ 5 ของการหมั ก
ทังนีเนื่องจากเป็ นช่วงเริ่มเดินระบบหมักปริมาณสารอาหารยังมีมากพอ
และย่อ ยสลายง่ายสาหรับ ให้ จุ ลิน ทรีย์ก ลุ่ม ผลิ ตก๊ าซมีเทนใช้เป็ น แหล่ ง
อาหารและพลังงานในการเจริญของช่วงแรกก่อน และเพิ่มจานวนเซลล์ของ
จุลินทรีย์สาหรับการย่อยสลายสารอินทรีย์ จึงทาให้เกิดก๊าซชีวภาพอย่าง
รวดเร็ว หลังจากนันจะเหลือปริมาณสารอาหารอยู่น้อยและย่อยสลายยาก
จึงทาให้เกิดก๊าซชีวภาพลดน้อยลงจากนันก๊าซชีว ภาพที่เกิดขึนจะเพิ่มขึน
เล็ก น้อยและก๊าซชีวภาพจะเกิดขึนค่อนข้ างคงที่จ นถึ งวันที่ 15 ของการ
หมัก ในทุกอัตราการเจือจาง (รูปที่ 3) อัตราการเจือจางที่ให้ปริมาณก๊าซ
ชีวภาพสะสมหลังจากการหมัก 15 วันสูงที่สุด คือ อัตราการเจือจาง 1:0
ให้ก๊าซชีวภาพ เท่ากับ 11,700 มิลลิลิตรต่อลิตร
ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสม (มิลลิลิตรต่อลิตร)

ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จากัด เลขที่ 331
ถนนธราธิบดี ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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รูปที่ 3 ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมจากการหมักเศษเหลือทิงขนมหวานที่อัตราการเจือจาง
ต่าง ๆ ภายใต้สภาวะไร้อากาศที่อุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วัน

จากการผลิตก๊า ซชีว ภาพในถั งหมัก ขนาด 1 ลิตร (รูป ที่ 4) โดยใช้
อั ต ราการเจื อ จาง 1:0 พบว่ า มี อั ต ราการเกิ ด ก๊ า ซชี ว ภาพสู งสุ ด ที่ 300
มิลลิลิตรต่อวัน ที่ระยะการหมักหลังวันที่ 11 (รูปที่ 5) ปริมาณก๊าซชีวภาพ
ลดลงเพราะการทดลองมีก ารเติมหั วเชือจุ ลินทรีย์ และเศษเหลือ ทิงขนม
หวาน เพียงครังเดียวจึงทาให้ปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพของการทดลอง
ค่อ ยๆ ลดลงและไม่เกิ ด ก๊า ซชีว ภาพหลั งจากการหมั ก เป็ น เวลา 15 วั น
ดังนันเมื่อพิจารณาปริมาณก๊าซชีวภาพหลังจากการหมัก 15 วัน พบว่าให้
ปริ ม าณก๊ า ซชี ว ภาพสะสมสู งสุ ด เท่ า กั บ 6792.5 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ ลิ ต ร ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลของอัตราส่วนนาเสียต่อกากมันสาปะหลังที่มีผลต่อการ
เกิดก๊าซชีวภาพ พบว่า มีอัตราการเกิดก๊าซชีวภาพสูงสุดที่ 258 มิลลิลิตร
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ต่อวัน และเมื่อการทดลองผ่านไป 10 วันปริมาณอัตราการเกิดก๊าซชีวภาพ
จะลดลง [8]

ชีวภาพที่เกิดขึนส่วนหนึ่งเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เมื่อละลายนา
แล้วจะทาให้ค่าพีเอชลดลง [9]

3.3 ปริมาณสารอินทรีย์ต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ

ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสม (มิลลิลิตร/ลิตร)

รูปที่ 4 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 1 ลิตร ที่อุณหภูมิห้อง (30±2.0 องศาเซลเซียส)
เป็นเวลา 15 วัน

7,000

จากการทดลองการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพได้ ท าการวิเคราะห์ ป ริ ม าณ
สารอินทรีย์ในรูปของซีโอดี (COD) ก่อนหมักก๊าซชีวภาพในอัตราเจือจาง
ของเศษเหลือ ทิงขนมหวานต่อ นา คือ 1:0, 1:1, 1:2 และ 1:3 มีค่าซีโอดี
เท่ า กั บ 208,000 144,000 128,000 และ 80,000 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร
ตามล าดับ หลังจากการหมั ก เป็ น เวลา 15 วัน พบว่ า ค่า ซี โอดี เท่ า กั บ
50,200 52,800 43,200 และ 48,000 มิลลิก รัมต่อ ลิตร ตามล าดับ การ
ลดลงของสารอินทรีย์ เท่ากับ 75.87, 63.33, 66.25 และ 40 เปอร์เซ็นต์
เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ ปริม าณก๊ า ซชี ว ภาพที่ เพิ่ ม สู งขึ นแสดงว่า จุ ลิน ทรี ย์
สามารถนาเศษเหลือทิงขนมหวานไปใช้เป็นอาหารในการเจริญ เพื่อผลิต
ก๊าซชีวภาพซึ่งการศึกษานีสอดคล้องกับการทดลองของ [10] รายงานว่า
การเพิ่มขึนของการผลิตก๊าซชีวภาพกับการการลดลงขอค่าซีโอดีซึ่งสามารถ
อธิ บ ายได้ ว่ า กลุ่ ม เมทาโนจี นิ ก ปรั บ สภาพและท าให้ ก ารย่ อ ย สลาย
สารอินทรีย์ภายใต้สภาวะไร้อากาศได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นตัวบ่งชีว่าจุลินทรีย์
ในถั งหมั ก 1:0 มี ก ารผลิต ก๊า ซชีว ภาพและการลดลงของซีโอดีม ากกว่ า
ส่วนผสมอื่นๆ
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รูปที่ 5 การผลิตก๊าซชีวภาพสะสมหลังจาก 15 วันของการหมัก ในถังหมักก๊าซชีวภาพ
ขนาด 1 ลิตร

3.2 ค่าพีเอชต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ
ก่อนการหมักค่าพีเอชในแต่ละอัตราการเจือจางมีค่าเท่ากับ 7 เมื่อ
หมัก ก๊า ซชีว ภาพเป็ นเวลา 15 วัน จะเห็ นได้ว่า ค่า พี เอชลดลงอยู่ในช่ว ง
4.65 – 4.91 เพราะในช่วงแรกแบคทีเรียที่สร้างกรดเจริญอย่างรวดเร็วทา
ให้ค่าพีเอชลดลง ถ้าค่าพีเอชต่ากว่า 5 จะมีสภาพความเป็นกรดส่งผลให้
แบคทีเรียกลุ่มสร้างมีเทนหยุดกระบวนการย่อยสลายและทาให้แบคทีเรีย
ตาย เนื่องจากแบคทีเรียกลุ่มผลิตมีเทนนันอ่อนไหวต่อความเป็นกรดด่าง
มาก โดยจะไม่เจริญหากค่าพีเอชต่ากว่า 6.5 ในช่วงท้ายของกระบวนการ
หมักและในขณะเดียวกันความเข้มข้นของแอมโมเนียม (NH4) จะมากขึน
ตามการย่อยสลายไนโตรเจนที่เพิ่มขึน ซึ่งจะส่งผลให้ค่าพีเอชเพิ่มขึนโดย
อาจเกิน 8 จนกระทั่งระบบผลิตเริ่มมีความเสถียร ค่าพีเอชจะอยู่ระหว่าง
6.8 – 8 [9] จากการรายงานของสมยศ เนตรสงคราม และคณะ (2557) ได้
ศึ ก ษาหั ว เชื อจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ เหมาะสมต่ อ การผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพโดยใช้ หั ว
เชือจุลินทรีย์จากฟาร์มสุกรฟาร์มวัวและโรงงานแป้งมันสาปะหลังและปรับ
ค่าพีเอชเท่ากับ 7 ที่อุณ หภูมิ 35 องศาเซลเซียส พบว่า หัวเชือจุลินทรีย์
จากโรงแป้งมันสาปะหลังเกิดก๊าซชีวภาพมากที่สุด นอกจากนีค่าความเป็น
กรด-ด่ า งจะมี ความสัม พั น ธ์กั บ อั ตราการการเกิ ด ก๊ า ซชี ว ภาพ โดยก๊า ซ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราการเจือจางที่เหมาะสมต่อการผลิตก๊าซชีวภาพในขวดซีรั่มขนาด
120 มิ ล ลิ ลิ ต ร คื อ 1:0 โดยมี ป ริม าณการเกิ ด ก๊ า ซชี ว ภาพสู งสุ ด เท่ า กั บ
11,700 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ ลิ ต ร และมี อั ต ราการเกิ ด ก๊ า ซชี ว ภาพสู ง สุ ด ต่ อ วั น
เท่ากับ 252.33 มิลลิลิตรต่อวัน และมีปริมาณสารอินทรีย์เริ่มต้นเท่ากับ
208,000 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร หลั ง การหมั ก เป็ น เวลา 15 วั น ปริ ม าณ
สารอินทรีย์ลดลงเท่ากับ 75.87 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อนาไปผลิตก๊าซชีวภาพ
ในถังหมักขนาด 1 ลิตร มีปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมสูงสุด เท่ากับ 6792.5
มิลลิลิตรต่อลิตร และมีอัตราการเกิดก๊าซชีวภาพสูงสุดที่ 300 มิลลิลิตรต่อ
วัน หลังการหมักเป็นเวลา 15 วัน โดยก๊าซชีวภาพที่ได้มีองค์ประกอบของ
ก๊าซมีเทน 55 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในอัตราการเจือจาง 1:0 สามารถนาไปผลิต
ก๊า ซชีว ภาพในถั งหมัก ขนาด 200 ลิตร เพื่อ ใช้เป็ นพลังงานทดแทนก๊า ซ
LPG ในระดับครัวเรือนได้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนีขอขอบคุณ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จากัดที่ให้ความ
อนุเคราะห์หัวเชือจุลินทรีย์จากบ่อไร้อากาศและร้านขนมหวานป้ายาที่ให้
ความอนุเคราะห์เศษเหลือทิงขนมหวานสาหรับการทาวิจัย
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Testing and Performance Analysis of Gasifier System for Grain Drying
นิกราน หอมดวง1 ณัฐวุฒิ ดุษฎี1 กิตติกร สาสุจิตต์1
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บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้มีวัตถุ ป ระสงค์เพื่อ ทดสอบและวิเคราะห์ สมรรถนะของ
ระบบผลิตความร้อ นจากกระบวนการก๊าซซิฟิเคชั่น ที่ ใช้งานร่ว มกับ เตา
ชีวมวลแบบดั้งเดิ มในการอบแห้ งเมล็ดพื ช การทดสอบแบ่ งออกเป็ น 2
เงื่อนไขประกอบด้วย การทดสอบโดยใช้ระบบก๊าซซิไฟเออร์ร่วมกับเตาชีว
มวลแบบดั้งเดิม (ระบบผลิตความร้อนร่วม) กับการทดสอบโดยใช้เตาชีว
มวลแบบดั้งเดิม ทางานอย่า งเดีย ว เตาชีว มวลแบบดั้งเดิมใช้ซังข้ า วโพด
ร่วมกับเศษไม้สับเป็นเชื้อเพลิงส่วนระบบก๊าซซิไฟเออร์ใช้ซังข้าวโพดเพียง
ชนิดเดียว เครื่องผลิตโปรดิวเซอร์ ก๊าซที่ใช้ทดสอบเป็ นแบบไหลลงขนาด
600 kWth ติ ด ตั้ ง ร่ ว มกั บ ระบบท าความสะอาดก๊ า ซโดยทดสอบเป็ น
ระยะเวลารวม 30 ชั่วโมงต่อ เนื่อ ง อุ ณ หภูมิที่ใช้ในการอบให้ ความร้อ น
เมล็ดพืชเฉลี่ย 145 C ผลการทดสอบพบว่าการใช้งานระบบแก๊สซิไฟเออร์
มีอั ตราความสิ้นเปลื อ งซังข้ าวโพดเฉลี่ย 88.05 kg/h ค่า ความร้อ นและ
อั ต ราการไหลของโปรดิ ว เซอร์ ก๊ า ซตลอดช่ ว งทดสอบมี ค่ า เฉลี่ย 5,308
kJ/Nm3 และ 252.09 m3/h ตามลาดั บ ประสิท ธิ ภ าพความร้อ นเฉลี่ ย
63.41% การใช้ระบบก๊าซซิไฟเออร์ร่วมกับเตาชีวมวลแบบดั้งเดิมให้อัตรา
ความสิ้น เปลือ งชีว มวลและพลังงานต่ ากว่า การใช้เตาชีว มวลชนิด เดีย ว
30% และให้ต้นทุนการผลิตความร้อนในการอบแห้งพืชต่ากว่าเตาชีวมวล
แบบดั้งเดิม โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนการใช้งานของอุณหภูมิห้องอบแห้ง
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 10-15 %
คาสาคัญ: ก๊าซซิไฟเออร์ ก๊าซซิฟิเคชั่น โปรดิวเซอร์ก๊าซ เตาชีวมวล

Abstract
The objectives of this research were to test and
performance analysis of heat production system from
gasification process that use with conventional biomass stove
for grain drying. Testing is divided two cases consist of gasifier
system with conventional biomass stove (dual heat
production) and single conventional biomass stove. The
conventional biomass stove use corn and wood chip are fuel
while the gasifier system use corn only. The gas generator is
used to 6 0 0 kWth downdraft gasifier and Installed with gas
cleaning system and testing of 30 hours continuously. The
grain drying temperature is average of 145 C. The result was
found that, the corn consumption use in gasifier system is
average of 88.0 5 kg/h. The calorific value and producer gas
flow rate throughout test is average of 5,308 kJ/Nm3 and
252.09 m3/h respectively. The thermal efficiency of gasifier is
average of 63.41%. The use of dual heat production was low
than biomass consumption and energy with 30% compered
single conventional biomass stove and also cost of heat

คณะวิศวกรรมศาสตร์

production. The accuracy temperature of drying room is in the
range 10-15%.
Keywords: gasifier, gasification, producer gas, biomass stove

1. บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ตลาดโลกในปีละหลายๆ ล้านตัน [1] การอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรจึง
มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับประเทศไทย โดยเฉพาะ เกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชนและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาการอบแห้งจะปลอด
เชื้ อ รา ซึ่ งส่ งผลต่ อ คุณ ภาพสิ นค้ า เมื่อ น าส่งออกขายต่ า งประเทศ ปกติ
ความชื้นหลังการอบแห้ งจะมี ค่าประมาณ 14% [2] การจ าแนกวิธีก าร
อบแห้งสามารถจาแนกได้ 2 กลุ่มใหญ่ คือ การอบแห้งด้วยการตากแห้ ง
ธรรมชาติและการอบแห้งโดยใช้เครื่องอบแห้ง [3] ปัญหาของตากแห้งคือ
ผลผลิตมีความสกปรกและมีปัญหาในการเคลื่อนย้ายหรือเก็บ ส่วนปัญหา
ของการใช้เครื่องอบแห้งหรือระบบอบแห้งขนาดใหญ่คือการใช้พลังงานที่
ค่อนข้างสูงเมื่อมีการใช้เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล อย่างไรก็ตามโรงอบแห้ง
ผลผลิตทางการเกษตรในปัจจุบั นก็หันมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งก็ทาให้ลด
ต้นทุนลดลงได้ การนาเอาชีวมวลมาใช้ในการอบแห้ งส่วนใหญ่ จ ะใช้กับ
เตาเผาแบบธรรมดา ซึ่งความร้อนที่ได้จากเตาจะถูกนาไปแลกเปลี่ยนความ
ร้อนกับอากาศและอากาศนั้นจะถูกเป่าเข้าสู่ห้องอบผลผลิตทางการเกษตร
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบค่อนข้างต่าและทาให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น
เทคโนโลยีก๊าซซิฟิเคชั่นเป็นเทคโนโลยีที่ให้ประสิทธิภาพความร้อนสูง
เมื่อเทียบกับการเผาไหม้แบบธรรมดา ดังนั้นถ้านาเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้เป็น
แหล่งความร้อนร่วมกับเตาเผาแบบธรรมดาจะส่งผลให้ประสิทธิภาพความ
ร้อนของเตาเผาแบบธรรมดามีค่าเพิ่มสูงขึ้นได้และทาให้ ต้นทุนการผลิต
ความร้อนในการอบแห้งลดลง ประกอบกับในสภาวะปัจจุบันวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมี ป ริมาณค่อ นข้ างสูง เช่น ข้ าวโพด เศษไม้ห รือ เหง้ามั น
สาปะหลัง มีการเผาทาลายซึ่งก่อให้เกิดควันและมลพิษมากมาย การนาเอา
เทคโนโลยีก๊าซซิฟิเคชั่นมาใช้จะช่วยลดการเผาลงได้และจะเป็นทางเลือก
หนึ่งของการเป็นแหล่งความร้อนสาหรับการอบแห้งพืชผลทางการเกษตร
ในอนาคตได้

2. ทฤษฏี
2.1 ก๊าซซิไฟเออร์แบบเบดนิ่ง
เครื่องผลิตโปรดิวเซอร์ ก๊าซหรือก๊าซซิไฟเออร์แบบเบดนิ่งสามารถ
จาแนกได้ เป็น 3 ชนิด คือเครื่องผลิตโปรดิวเซอร์ ก๊าซแบบไหลขึ้น (Updraft) และเครื่องผลิตโปรดิวเซอร์ก๊าซแบบไหลขวาง (Cross-draft) เครื่อง
ผลิตโปรดิวเซอร์ก๊าซแบบไหลลง (Down-draft) [4]
1. เครื่องผลิตโปรดิวเซอร์ก๊าซแบบไหลขึ้น แบ่งโซนเชื้อเพลิงเป็น 4
โซน เรีย งจากด้ านบนลงด้ านล่า งคือ โซนอบแห้ ง โซนกลั่นสลาย โซนรี
ดักชั่น โซนเผาไหม้ โดยอากาศจะไหลเข้ามาทางด้านล่างและก๊าซที่ผลิตได้
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จะไหลออกมาทางด้านบน ก๊าซซิไฟเออร์ประเภทนี้ไม่ค่อยเป็ นที่นิยมมาก
นักเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องการละลายและรวมตัวเป็นก้อนของขี้เถ้า, ทาร์
และต้องมีการเติมไอน้าเข้าไปช่วยในการทาปฏิกิริยาที่โซนรีดักชั่น
2. เครื่องผลิตโปรดิวเซอร์ ก๊าซแบบไหลขวางเป็ นเครื่องผลิตก๊าซที่
สามารถการออกแบบได้ง่ายและมีขนาดเล็ก อากาศจะเข้ามาทางด้านหนึ่ง
และก๊าซที่ผลิตได้จะออกไปในด้านตรงกันข้ามอากาศที่เข้ามาในตอนแรก
โดยผ่ า นโซนเผาไหม้ แ ละโซนรี ดั ก ชั่ น ตามล าดั บ อากาศที่ เข้ า มาจะมี
ความเร็วและปริมาณสูงมากเพื่อให้การเผาไหม้ที่บริเวณ โซนเผาไหม้เป็นไป
อย่างรวดเร็ว บริเวณของโซนเผาไหม้และโซนรีดักชั่นจะอยู่ตรงกลางของ
ก๊าซซิไฟเออร์และมีเชื้อเพลิงที่ยังไม่เผาไหม้ล้อมรอบอยู่ ซึ่งจะเป็นการดี
เพราะว่าเป็นการป้องกันอุณหภูมิของผนังเตาไม่ให้สูงเกินไป
3. เครื่ อ งผลิ ต โปรดิ ว เซอร์ ก๊ า ซแบบไหลลง แบ่ ง โซนเชื้ อ เพลิ ง
ออกเป็น 4 โซน เรียงจากด้านบนลงมาด้านล่างคือ โซนอบแห้ง โซนกลั่น
สลาย โซนเผาไหม้และโซนรีดักชั่น โดยอากาศจะไหลเข้ามาทางด้านบน
และก๊าซที่ผลิตได้จะไหลออกมาทางด้านล่าง ซึ่งข้อดีของเครื่องผลิต ก๊าซ
ประเภทนี้ คือบริเวณโซนเผาไหม้จะไม่ติดกับบริเวณส่วนที่เป็นขี้เถ้า ดังนั้น
ในกรณีที่ อุณ หภูมิของโซนเผาไหม้สูง ๆ จะไม่ทาให้ เกิดการละลายและ
รวมตัวเป็นก้อนของขี้เถ้าและนอกจากนี้ ก๊าซซิไฟเออร์ชนิดนี้ยังสามารถนา
ความชื้นที่ได้จากการอบเชื้อเพลิงที่บริเวณโซนกลั่นสลายมาใช้ในการทา
ปฏิกิริยาที่โซนรีดักชั่นได้ด้วย

ความชื้นที่ออกมานั้นจะใช้ในการทาปฏิกิริยากับ คาร์บ อนในโซนรีดักชั่น
เพื่อผลิตไฮโดรเจน (ในกรณีของเครื่อ งผลิตโปรดิวเซอร์ ก๊าซแบบไหลลง)
โดยอุณหภูมิในโซนนี้จะอยู่ในช่วง 200-500 C
4. โซนอบแห้งในโซนนี้ความร้อนจะลดลงมากทาให้อุณหภูมิไม่สูง
พอที่จะทาให้เกิดการสลายตัวของสารระเหยแต่ความชื้นในเชื้อเพลิงจะ
ระเหยออกมาได้โซนนี้จะมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 100-200 C

2.2 กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น

เมื่อ HVSyngas คือค่าความร้อนของก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ (MJ/Nm3)

การผลิตโปรดิวเซอร์ก๊าซจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าก๊าซซิฟิเคชั่นซึ่งมี
หลักการทางานคือการนาเอาเชื้อเพลิงแข็งมาเผาไหม้ในตัวของเครื่องผลิ ต
โปรดิวเซอร์แก๊สแล้วเกิดเป็ น ก๊าซซึ่งเรียกว่าแก๊สชีวมวลหรือ โปรดิวเซอร์
ก๊าซ องค์ประกอบหลักของก๊าซที่ติดไฟประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนมอน๊อค
ไซด์ (CO) มีเทน (CH4) ไฮโดรเจน (H2) โปรดิวเซอร์ก๊าซเป็นก๊าซที่จุดติดไฟ
ง่าย สามารถนาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับการให้ความร้อนและเครื่องยนต์
สันดาปภายในได้แบ่งโซนการทางานออกเป็น 4 โซนดังนี้ [5]
1. โซนเผาไหม้จะเป็นบริเวณที่เชื้อเพลิงถูกเผาไหม้ร่วมกับอากาศที่
ใส่เข้ามาปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้น คือ
C + O2
CO2 + Thermal Energy (1)
ปฏิกิริยาในสมการเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน ผลของปฏิกิริยาจะ
เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และคายความร้อน โดยอุณหภูมิในโซนนี้
จะอยู่ในช่วง 1,100 – 1,500 C
2. โซนรีดักชั่นเป็นบริเวณที่มีหน้าที่เปลี่ยน CO2 เป็น CO โดย
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น คือ
CO2 + C
2CO
(2)
H2O + C
CO + H2
(3)
ผลผลิตที่ได้จากบริเวณนี้คือก๊าซคาร์บอนมอน๊อคไซด์และไฮโดรเจน ซึ่งเป็น
ก๊าซเชื้อเพลิงเมื่อนาไอน้าเข้ามาทาปฏิกิริยากับคาร์บอนในโซนรีดักชั่น ใน
กรณีของเครื่องผลิตโปรดิวเซอร์ก๊าซแบบไหลลงจะมาจากตัวของเชื้อเพลิง
ในขณะที่เครื่องผลิตโปรดิวเซอร์ก๊าซแบบไหลขึ้น จะต้องมีการเติมไอน้าเข้า
มากับอากาศเพื่อเข้าทาปฏิกิริยา เพราะว่าทิศทางการไหลของก๊าซทาให้
ความชื้นที่ได้จากเชื้อเพลิงไม่สามารถไหลผ่านมายัง โซนรีดักชั่นได้อุณหภูมิ
ในโซนนี้จะอยู่ในช่วง 500-900 C
3. โซนกลั่นสลายหรือโซนไพโรไลชีส บริเวณนี้เป็นที่เก็บเชื้อเพลิงที่
ยังไม่เผาไหม้โดยจะอยู่ด้านบนสุดของก๊าซซิไฟเออร์และความร้อนจากการ
เผาไหม้ ด้านล่าง จะช่วยในการอบไล่ความชื้นออกจากเชื้ อ เพลิง โดยที่
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2.3 การประเมินสมรรถนะแก๊สซไฟเออร์
2.3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์
องค์ ป ระกอบโปรดิ ว เซอร์ ก๊ า ซสามารถวิ เคราะห์ ได้ โ ดยการเก็ บ
ตั ว อย่ า งโปรดิ ว เซอร์ ก๊ า ซแล้ ว น าไปทดสอบที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ องค์ประกอบของโปรดิวเซอร์ก๊าซ
ก๊าซส่วนใหญ่ ป ระกอบด้วย แก๊สคาร์บ อนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน มีเทน
ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนและมีรายงานผลเป็นสัดส่วน
โดยปริมาตร การวิเคราะห์ ค่า ความร้อ นของโปรดิว เซอร์ ก๊าซหาได้ จ าก
สมการดังต่อไปนี้ [6]
HVSyngas 

12680VCO  10800VH 2  35900VCH4
1  2.38VCO  238VH 2  9.52VCH4

VCO คือสัดส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยปริมาตร
VH 2 คือสัดส่วนของก๊าซไฮโดรเจนโดยปริมาตร
VCH4 คือสัดส่วนของก๊าซมีเทนโดยปริมาตร

2.3.2 อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชีวมวล
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ชีวมวลของระบบก๊าซซิไฟเออร์ หาได้จาก
การวัดปริมาณของชีวมวลที่ป้อนให้กับระบบเทียบกับเวลาภายใต้สภาวะ
การทางาน อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชีวมวลหาได้ จากสมการดังต่อนี้
[7]
FC Biomass 

3600  V f  
t

เมื่อ FC Biomass คืออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชีวมวล, (kg/hr)
V f คือปริมาตรของชีวมวลในถังเก็บเชื้อเพลิง
 คือความหนาแน่นของชีวมวล, (kg/m3)
t
คือระยะเวลาการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล, (Sec)

2.3.3 ประสิทธิภาพความร้อนระบบก๊าซซิไฟเออร์
ประสิ ท ธิ ภ าพความร้ อ นระบบก๊ า ซซิ ไฟเออร์ คื อ อั ต ราส่ ว นของ
พลั งงานจากก๊ า ซเชื้ อ เพลิ ง สั งเคราะห์ ที่ ร ะบบผลิ ต ได้ ต่ อ พลั ง งานของ
เชื้อเพลิงชีวมวลที่ป้อนให้กับระบบผลิต ก๊าซ สมการการหาประสิทธิภาพ
ระบบระบบก๊าซซิไฟเออร์แสดงดังต่อไปนี้ [6]
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เมื่อ  gasifier คือ ประสิทธิภาพความร้อนระบบก๊าซซิไฟเออร์
3
HVsyngasคือค่าความร้อนของโปรดิวเซอร์ก๊าซ (MJ/Nm )

คืออัตราการไหลของโปรดิวเซอร์ก๊าซ (m3/s)
msyngas
LHVBiomass คือค่าความร้อนของชีวมวล (MJ/kg)
FC Biomass คืออัตราการความสิ้นเปลืองชีวมวล (kg/s)

3. อุปกรณ์และการทดลอง
3.1 อุปกรณ์และเครื่องมือการทดลอง
3.1.1 ระบบก๊าซซิไฟเออร์
ก๊าซซิไฟเออร์ที่ใช้ทดสอบดังรูปที่ 1 เป็นแบบไหลลง เติมเชื้อเพลิงได้
ต่ อ เนื่ อ งขนาด 600 kWth ของพลั งงานความร้อ นที่ ผ ลิ ต ได้ ภายในถู ก
ออกแบบโดยใช้อิฐและปูนทนไฟก่อผนังเป็นรูปทรงกระบอก ด้านบนมีช่อง
เติ ม เชื้ อ เพลิ งพร้อ มฝาปิ ด การป้ อ นซังข้ า วโพดใช้ ก ระพ้ อ และสายพาน
ลาเลียงนาเอาซังข้าวโพดจากถังเก็บป้อนสู่เตาแก๊สซิไฟล์ ด้านล่างของเตา
ออกแบบให้ มี ต ะแกรงและชุ ด ก าจั ด ขี้ เถ้ า ออก โดยมี ถั ง เก็ บ น้ ารองรั บ
ปริมาณขี้เถ้า ด้านข้ างเป็ นท่อ นาอากาศเข้ าเตาพร้อมกับ มีวาวล์ควบคุม
ปริมาณอากาศ ท่อ อากาศต่อร่วมกับหั วฉีดอากาศโดยมีการฉีดเป็นแบบ
หมุ น วน โปรดิ ว เซอร์ ก๊ า ซที่ ผ ลิ ต ได้ จ ะไหลออกทางด้ า นล่ า งของเตา
ก๊า ซซิไฟเออร์ ผ่า นโซนรีดัก ชั่น และไหลผ่ านชุดท าความสะอาดแก๊สซึ่ ง
ประกอบด้วย ไซโคลนและชุดดักจับทาร์แบบใช้พื้นที่ผิวสัมผัส การลาเลียง
โปรดิวเซอร์ก๊าซออกจากระบบผลิตก๊าซใช้โบว์เวอร์ขนาด 5 kW และท่อส่ง
แก๊สขนาด 15 cm ปลายท่อส่งแก๊สออกแบบเป็นหัวเตาเจาะรูขนาด 1.5
cm ล้อมรอบปลายท่อส่ง หั วเตาที่ใช้งานต่อ ให้ความร้อนร่วมกับ เตาเผา
แบบดั้งเดิมซึ่งเป็นเตาเผาแบบพื้นอยู่กับที่ (Fixed Grate)
3.1.2 เตาชีวมวลแบบดั้งเดิมและเครื่องลดความชื้นเมล็ดพืช
เตาชีวมวลแบบดั้งเดิมของระบบอบแห้งเมล็ดพืชเป็นเตาแบบพื้นอยู่
กับที่ ออกแบบให้มีขนาดกว้าง 1.2 m ยาว 2 m สูง 1.5 m ผนังด้านบน
เป็นรูปโค้ง ก่อด้วยอิฐทนไฟ ท้ายเตามีช่องนาเอาแก๊สร้อนจากการเผาไหม้
ชีวมวลขึ้นไปให้ความร้อนกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ พัด
ลมจะเป่าอากาศร้อนที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับแก๊สร้ อนเข้าสู่ห้องอบแห้ง
แก๊สร้อนหลังจากผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจะไหลเข้ าสู่ห้ องฝุ่น
หนัก ห้องฝุ่นเบาและห้องควันก่อนปล่อยสู่บรรยากาศโดยมีพัดลมดูดขนาด
5 kW เครื่องลดความชื้นเมล็ดพืชที่ใช้ทดสอบเป็นแบบคอลัมน์ ชนิดเมล็ด
พืชไหลคลุกเคล้า มีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมแนวตั้งถังบรรจุเมล็ดพืชจะต่อ
เข้ ากับ ท่อ ลมร้อ มที่แ ลกเปลี่ย นความร้อ นดับ แก๊สร้อ น มีหั ววัดอุ ณ หภู มิ
ภายในห้องอบแห้ง โดยใช้เป็นสัญ ญาณเซนเซอร์ให้ กับอัตราการป้อนชีว
มวลให้กับเตาชีวมวลแบบดั้งเดิม โดยปกติอุณหภูมิอากาศร้อนที่ใช้ในการ
อบเมล็ดพืชทั่วไปจะใช้อุณหภูมิเฉลี่ย 150C
3.1.4 เครื่องมือวัดในการทดลอง
การวัดน้าหนักเชื้อเพลิงก่อนป้อนให้กับระบบผลิตโปรดิวเซอร์ ก๊าซ
และเตาชีวมวลแบบดั้งเดิม ใช้เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอลของ DIGI รุ่น
DS-530 ชั่ งน้ าหนั ก ได้ สู งสุ ด 60 kg ต่ าสุ ด 0.4 kg และมี ค วามละเอี ย ด
0.01 g การวัดอัตราการไหลของโปรดิวเซอร์ ก๊าซใช้เครื่องวัดแบบออริฟิค
โดยวัดร่วมกับเครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนซึ่งเป็นของ KIMO รุ่น VT
200 สามารถวัดอัตราการไหลโปรดิวเซอร์ก๊าซอยู่ในช่วง 0 – 9999 m3/h
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ที่อุณหภูมิใช้งาน 0-50 C การวัดอุณหภูมิในการทดสอบวัดทั้งหมด 5 จุด
ประกอบด้วย อุณหภูมิอากาศแวดล้อม เตาเผาชีวมวล (บริเวณขอบเตา)
ห้องอบแห้งข้าวโพด อุณหภูมิโปรดิวเซอร์ก๊าซ และอุณหภูมิอากาศก่อนเข้า
เครื่อ งผลิตโปรดิว เซอร์ ก๊า ซ โดยทั้งหมดใช้เทอร์โมคัป เปิ ลแบบ type K
และอ่านค่าอุณหภูมิจากเครื่องบันทึกอุณหภูมิโยโกกาว่า (YOKOKAWA)
รุ่ น DX 220-1-2 เครื่ อ งเก็ บ ตั ว อย่ า งโปรดิ ว เซอร์ แ ก๊ ส เป็ น ชุ ด ปั๊ ม ดู ด
โปรดิวเซอร์ก๊าซผ่านชุดกรอง สารความชื้น ก่อนปล่อยเข้าถุงเก็บก๊าซขนาด
5 ลิ ต ร โปรดิ ว เซอร์ ก๊ า ซที่ เก็ บ ได้ จ ากท่ อ ส่ ง ก๊ า ซได้ น าเข้ า ไปตรวจหา
องค์ ป ระกอบก๊ า ซในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโดยก๊ า ซโครมาโทกราฟี เป็ น ของ
Shimadzu GC-8A ข อ ง ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การวิเคราะห์ แบบประมาณและแบบแยกธาตุทา
ตามมาตรฐาน ASTM E870-82 และ ASTM D3176 ตามลาดับ ค่าความ
ร้อนเชื้อเพลิงทาตามมาตรฐาน ASTM E711-87 และASTM E775-87 [8]
Biomass
Producer gas
cleaning

Biomass
filter

Gasifier
Air
Blower

Hot gas

Conventional
biomass stove
Gas meter
Biomass

Burner
Ash chamber

รูปที่ 1 ไดอะแกรมการทดสอบสมรรถนะระบบก๊าซซิไฟเออร์สาหรับการ
อบแห้งเมล็ดพืช

3.2 วิธีการทดลอง
ในการทดสอบและวิเคราะห์ สมรรถนะระบบก๊าซซิไฟเออร์ในการ
อบแห้ งผลผลิตทางการเกษตรแบ่ งการทดสอบออกเป็ น 2 ส่ว น คือ การ
ทดสอบการอบแห้งโดยใช้เตาเผาแบบดั้งเดิมและการใช้เตาเผาแบบดั้งเดิม
ร่วมกับระบบก๊าซซิไฟเออร์ การทดสอบเตาเผาแบบดั้งเดิมใช้ซังข้าวโพด
และเศษไม้สับเป็นเชื้อเพลิงส่วนระบบก๊าซซิไฟเออร์จะใช้ซังข้าวโพดเพียง
ชนิ ด เดี ย วเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการอั ต ราการใช้
เชื้อเพลิงและพลังงานและอุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้งซึ่งส่งผลต่อต้นทุน
ในการผลิตความร้อนสาหรับการอบแห้ง ในการทดสอบทั้ง 2 กรณีจะเริ่ม
จากการนาเอาชีวมวลคือซังข้าวโพดและไม้ที่ใช้ทดสอบหาคุณสมบัติทาง
กายภาพ เคมี แ ละค่ า ความร้อ น ในส่ ว นเตาชีว มวลแบบดั้ งเดิ ม ต้ อ งหา
สัดส่วนชีวมวลซังข้าวโพดต่อเศษไม้สับ การทดสอบเตาชีวมวลแบบดั้งเดิม
จะเริ่ ม จากการจุ ด เตาและเผาชี ว มวล ความร้ อ นที่ ได้ จ ะผ่ า นอุ ป กรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนและระบายออกตามปล่องไอเสียความร้อนที่ได้จาก
อุป กรณ์ แ ลกเปลี่ย นความร้อ นจะถู กพั ดลมเป่ า เข้ าสู่ห้ องอบแห้ งผลผลิต
ทางการเกษตร การป้อนชีวมวลจะใช้อุณหภูมิจากห้องอบแห้งส่งสัญญาน
ให้มอเตอร์หมุนขับสกรูป้อนเชื้อเพลิงให้กับห้องเผาไหม้เตาเผาชีวมวลแบบ
ดั้งเดิม ในส่วนของระบบเชื้อเพลิงร่ว มเตาชีวมวลจะทางานร่วมกับระบบ
ก๊าซซิไฟเออร์โดยหัวเตาของระบบแก๊สซิไฟเออร์ จะให้ความร้อนด้านล่าง
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ของเตาเผาแบบดั้งเดิ ม ในการทดสอบสมรรถนะเตาเผาแบบดั้งเดิม จะ
วิเคราะห์ อั ตราความสิ้ น เปลือ งชีว มวล อั ต ราความสิ้ น เปลื อ งพลั งงาน
อุณหภูมิภายในห้ องอบแห้ ง ส่วนระบบก๊าซซิไฟเออร์ร่วมกับเตาชีวมวล
แบบดั้งเดิมจะวิเคราะห์หาอัตราความสิ้นเปลืองซังข้าวโพดและพลังงาน
ปริมาณแก๊สที่ผลิตได้และประสิทธิภาพความร้อนเตาแก๊สซิไฟเออร์

3.3 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของชีวมวล
เชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ในการทดสอบเป็นซังข้าวโพดผสมกับเศษไม้สับ
ซึ่งก่อนการใช้งานจะมีการนามาผสมกันก่อน ซังข้าวโพดที่นามาใช้ได้มา
จากวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปจากการสีข้าวโพด ส่วนเศษไม้สับได้มาจาก
การรับซื้อจากเกษตรกรที่อยู่บริเวณรอบๆ โรงงาน ซังข้าวโพดส่วนใหญมี
ขนาดอยู่ในช่วง 3 – 8 cm ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 – 3 cm และขนาด
ของเศษไม้ ที่ ป นอยู่ มี ข นาดเฉลี่ ย อยู่ ในช่ ว ง 1 cm – 3.5 cm เมื่ อ น ามา
วิเคราะห์สัดส่วนของซังข้าวโพดต่อเศษไม้พบว่าในปริมาณชีวมวล 1 หน่วย
น้าหนัก มีสัดส่วนซังข้าวโพดและเศษไม้โดยเฉลี่ย 72.06 % และ 27.94 %
ตามลาดับ ความหนาแน่นของซังข้ าวโพดและไม้มีค่าเฉลี่ย 250 kg/m3
และ 300 kg/m3 ตามลาดับ และค่า ความร้อ นของซังข้ า วโพดและไม้ มี
ค่าเฉลี่ย 22,472.92 kJ/kg และ 22,386.35 kJ/kg ตามลาดับ
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์โดยประมาณของซังข้าวโพดและเศษไม้
Characteristic parameters
Corn
Wood chip
Moisture content (%)
10.6
8.28
Volatile matter (%)
80.8
73.12
Fixed carbon (%)
5.54
12.82
Ash (%)
3.09
5.81
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์แบบแยกธาตุของซังข้าวโพดและเศษไม้
Characteristic parameters
Corn
Wood chip
Carbon (%)
42.28
43.73
Hydrogen (%)
6.34
6.09
Oxygen (%)
40.26
40.41
Nitrogen (%)
1.20
0.16
Sulfur (%)
LOQ
LOQ
Calorific value (kJ/kg)
22,472.92
22,386.35

4. ผลการวิจัยและวิจารณ์
4.1 การทางานของระบบก๊าซซิไฟเออร์
การทดสอบการทางานของระบบก๊าซซิไฟเออร์ทางานร่วมกับเตาชีว
มวลแบบดั้งเดิมสาหรับ ห้ อ งอบแห้ งเมล็ด พืช พบว่า ระบบก๊ าซซิ ไฟเออร์
สามารถทางานร่วมกับเตาชีวมวลแบบดั้งเดิมได้ดี การผลิตก๊าซสามารถ
ผลิตได้อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาการทดสอบ 30 ชั่วโมง มีเพียงช่วงเวลา
ของท้ า ยการทดสอบที่ ป ระสิ ท ธิภ าพของระบบก๊ า ซซิ ไฟเออร์ เริ่ม ตกลง
เนื่องจากระบบกาจัดขี้เถ้ามีการลาเลียงขี้เถ้าออกจากระบบได้ไม่ต่อเนื่องซึ่ง
มีสาเหตุจากการออกแบบการนาขี้เถ้าได้ไม่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามใน
ส่วนของระบบทาความสะอาดก๊าซโปรดิวเซอร์ก็สามารถทางานได้โดยไม่มี
ผลกระทบกับสมรรถนะของระบบก๊าซซิไฟเออร์ในการผลิตความร้อนให้กับ
ห้องอบแห้ง

4.2 องค์ประกอบและค่าความร้อนโปรดิวเซอร์ก๊าซ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

องค์ประกอบของโปรดิวเซอร์ก๊าซมีความสาคัญต่อค่าความร้อนของ
โปรดิวเซอร์ก๊าซที่จะนาไปใช้งาน ผลการวิเคราะห์หาองค์ประกอบก๊าซใน
พบว่าองค์ประกอบก๊าซเชื้อเพลิงที่สาคัญมีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงหรือสูงกว่าค่า
มาตรฐานที่อ้างอิง โดยสามารถพิจารณาสัดส่วนองค์ประกอบก๊าซออกเป็น
2 ช่ ว งได้ แ ก่ ช่ว งเวลา 07.00 – 22.00 น. และ 22.00 – 13.00 น. โดย
ในช่วงแรกนั้นองค์ประกอบก๊าซติดไฟมีค่าสูงกว่าองค์ประกอบก๊าซติดไฟ
ในช่วงที่ 2 เฉลี่ยอยู่ในช่วง 18.8 % การลดลงขององค์ประกอบก๊าซติดไฟ
เกิดจากอัตราการไหลของอากาศที่ป้อนเข้าเครื่องผลิตโปรดิวเซอร์ ก๊าซมี
ค่าเฉลี่ยที่ลดลงซึ่งมีสาเหตุมาจากการระบายขี้เถ้าของระบบไม่ต่อเนื่องทา
ให้เกิดการสะสมของชั้นขี้เถ้าที่สูงส่งผลให้พัดลมดูดปริมาณอากาศได้ต่าลง
ตารางที่ 3 องค์ประกอบและค่าความร้อนโปรดิวเซอร์ก๊าซ
Gas composition (%)
Sample
no.
H2
CO
CH4
N2
O2
CO2
no. 1
no. 2
no. 3
no. 4
no. 5
no. 6
Average

24
23
23
14
14
14
18.67

21
21
21
22
22
23
21.67

2.1
1.9
1.8
1.5
1.4
1.5
1.70

28
29
29
35
35
35
31.83

8.7
9.6
9.5
13
14
13
11.30

16
16
15.7
14
14
13.5
14.87

Calorific
value
(kJ/Nm3)
5,999.20
5,809.52
5,770.78
4,727.77
4,691.36
4,853.96
5,308.77

4.3 ประสิทธิภาพความร้อนระบบก๊าซซิไฟเออร์
พิจารณาตารางที่ 4 แสดงการเปรียบประสิทธิภาพความร้อนของ
ระบบก๊ า ซซิ ไฟเออร์ ในช่ ว งเวลาต่ า งเป็ น ระยะเวลา 30 ชั่ ว โมง พบว่ า
ประสิ ท ธิ ภ าพความร้อ นระบบก๊ า ซซิ ไฟเออร์ มี ค่ า ที่ ใกล้ เคี ย งกั น แต่ ล ะ
ช่ ว งเวลามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพความร้อ นแตกต่ า งอยู่ ในช่ ว ง 2-16 % โดยที่
ช่วงเวลา 17.00 - 22.00 น. ให้ประสิทธิภาพความร้อนสูงสุดเฉลี่ย 68.09
% และ ช่วงเวลา 07.00 - 12.00 น. ให้ประสิทธิภาพความร้อนต่าสุดเฉลี่ย
55.72 % ซึ่งมีสาเหตุมาจากภายในเครื่องผลิตโปรดิวเซอร์ก๊าซมีอุณหภูมิตา่
ทาให้ความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ส่วนหนึ่งถ่ายเทให้กับผนังเตาทาให้มี
อัตราการใช้เชื้อเพลิงที่สูงและทาให้ประสิทธภาพความร้อนช่วงนั้น ลดต่าลง
[10] ประสิทธิภ าพความร้อ นระบบก๊าซซิไฟเออร์ เฉลี่ยการทดสอบทั้ง 6
ช่วงเวลา 63.41 %

4.4 การเปรียบเทียบอัตราการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
ผลการทดสอบการเปรียบเทียบอัตราการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลพบว่า
ระบบอบแห้งแบบใช้ความร้อนร่วม (ระบบก๊าซซิไฟเออร์ร่วมกับเตาชีวมวล
แบบดั้งเดิม) ให้อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชีวมวลเฉลี่ยรวม 287.93 kg/h
โดยแบ่งสัดส่วนการใช้ซังข้าวโพดในระบบก๊าซซิไฟเออร์เฉลี่ย 88.05 kg/h
ในเตาชีวมวลแบบดั้งเดิมเฉลี่ย 199.45 kg/h และเศษไม้ในเตาชีวมวลแบบ
ดั้งเดิม 56.15 kg/h ส่วนในกรณีการอบแห้ งโดยการเตาเผาชีวมวลแบบ
ดั้งเดิมใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ยรวม 405.95 kg/h แบ่งสัดส่วนการใช้ซังข้าวโพด
292.53 kg/h และเศษไม้ 113.42 kg/h ดังรูปที่ 2 โดยในช่วงแรกของการ
เติมจะมีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงค่อนข้างสูง ดังรูปที่ 2 เนื่องจากอุณหภูมิใน
เตาเผาชีว มวลและห้ อ งอบแห้ งมี อุ ณ หภู มิต่ า ความร้อ นบางส่ ว นมี ก าร
สูญเสียไปกับผนังห้องเผาไหม้หรือผนังภายในห้องอบแห้งแต่เมื่อระยะเวลา
ผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมง อัตราการใช้ชีวมวลเริ่มมีค่าคงที่ ในส่วนของการ
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ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพความร้อนระบบก๊าซซิไฟเออร์
Sample
msolid
mpg
HVpg
Period time
no.
kg/s
m3/s
kJ/Nm3
07.00-12.00
no. 1
0.0356
0.074
5,999.20
12.00-17.00
no. 2
0.0279
0.071
5,809.52
17.00-22.00
no. 3
0.0264
0.070
5770.78
22.00-03.00
no. 4
0.0249
0.069
4,727.77
03.00-08.00
no. 5
0.0198
0.063
4,691.36
08.00-13.00
no. 6
0.0202
0.061
4853.96
Average
0.0270
0.070
5,306.96

Biomass consumption kg)

1,200

200
150

100
50
0
Time h)

รูปที่ 2 อุณหภูมิห้องอบแห้งเมล็ดพืชและสิ่งแวดล้อม
Th
(%)
55.72
65.79
68.09
58.30
67.16
65.44
63.41

Gasifier+ Biomass stove
Biomass stove

1,000

TS Gasifier+Biomass stove
Tdry Gasifier+Biomass stove
TS Biomass stove
Tdry Biomass stove

250

Temperature C)

ใช้ระบบเชื้อเพลิงร่วมพบว่ามีอัตราการใช้ชีวมวลค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับ
การใช้เตาเผาชีวมวลแบบดั้งเดิม แต่ในช่วงแรกของการใช้งานยังถือว่ามี
การใช้เชื้อเพลิงค่อนข้างสูงเมื่อ เทีย บกับการใช้งานช่วงเวลาอื่ นๆ การใช้
เชื้อเพลิงที่สูงในช่วงแรกนั้นเกิดจากการที่ความร้อนบางส่วนมีการสู ญเสีย
ให้กับผนังเตาชีวมวลและผนังระบบก๊าซซิไฟเออร์และอุณหภูมิห้องอบแห้ง
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของระบบเชื้อเพลิงร่วมต่ากว่าเตาเผาชีวมวลแบบ
ดั้งเดิมเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงร่วมมีแหล่งความร้อน 2 แหล่งทาให้อุณหภูมิ
ภายในเตาชีวมวลสูงและเกิดการถ่ายเทไปยังผนังเตาได้อย่างรวดเร็ว ทาให้
การสะสมความร้อนของผนังเตาเผาชีวมวลใช้เวลาสั้นลง การทาอุณหภูมิ
ภายห้องอบข้าวโพดใช้เวลาสั้นลง การสั่งจ่ายชีวมวลมีการจ่ายน้อยลงเมื่อ
เทียบกับเตาเผาชีวมวลแบบดั้งเดิม

800
600
400
200

4.6 อัตราการใช้พลังงานและต้นทุนเชื้อเพลิงชีวมวล
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงานของระบบ
อบแห้งแบบใช้ความร้อนร่วม (ระบบก๊าซซิไฟเออร์ร่วมกับเตาชีวมวลแบบ
ดั้งเดิม) กับการใช้เตาชีวมวลแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียวและพบว่าการใช้
ระบบความร้อนร่วมให้อัตราความสิ้นเปลืองพลังงานต่ากว่าการใช้เตาชีว
มวลแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว เนื่องจากระบบความร้อนร่วมเป็นระบบที่
ใช้กระบวนการก๊าซซิฟิเคชั่นในเผาไหม้ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพความร้อนสูง
กว่าการเผาไหม้ปกติ ระบบอบแห้งแบบใช้ความร้อนร่วมมีการใช้พลังงาน
เฉลี่ย 1,791.82 kW ระบบที่ใช้เตาเผาชีวมวลแบบดั้งเดิมมีการใช้พลังงาน
เฉลี่ย 2,527.10 kW คิดเป็นอัตราการประหยัดพลังงานลงเฉลี่ย 29.52 %
และถ้าพิจารณาต้นทุนการผลิตเทียบกับเวลาใช้งานโดยที่ราคาซังข้าวโพด
และเศษไม้สับที่ซื้อขายตามท้องตลาดเฉลี่ย 1,500 บาท/ตัน และ 2,000
บาท/ตัน ตามลาดับ พบว่าการใช้ระบบความร้อนร่ว มมีต้นทุนการผลิต
ความร้อนต่ากว่าการการใช้เตาชีวมวลแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียวต้นทุน
เชื้อเพลิงชีวมวลความร้อนร่วมและต้นทุนเตาชีวมวลแบบดั้งเดิมเฉลี่ย 460
บาท/h และ 666 บาท/h

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0

Time (h)

รูปที่ 2 การเปรียบเทียบอัตราการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

4.5 การเปรียบเทียบอุณหภูมิห้องอบแห้งเมล็ดพืช
รูปที่ 3 แสดงผลการวัดอุณหภูมิ ภายในห้องอบแห้งเมล็ดพืชเมื่อใช้
ระบบความร้อนร่วมเปรียบเทียบกับการใช้งานเตาเผาชีวมวลแบบดั้งเดิม
โดยพบว่าการใช้งานชีวมวลทั้ง 2 รูปแบบให้ อุณหภูมิภายในห้องอบแห้งที่
ใกล้เคียงกัน ดังรูปที่ 3 โดยถ้าเป็นการใช้ระบบเชื้อเพลิงร่วมจะให้อุณหภูมิ
การใช้ งานที่ เวลาสั้ น กว่ า ประมาณ 20 นาที ความคงที่ ข องอุ ณ หภู มิ ใน
ห้องอบมีลักษณะใกล้เคียงกันและบางช่วงมีอุณหภูมิลดลง ทั้งนี้มีสาเหตุมา
จากระบบการป้อนชีวมวลให้กับเตาชีวมวลแบบดั้งเดิมมีความไม่ต่อเนื่อง
จึงส่งผลให้อุณหภูมิบางช่วงเวลา ลดลง อุณหภูมิเฉลี่ยของการใช้เตาเผา
ชีวมวลแบบดั้งเดิมและระบบเชื้อเพลิงร่วมมีอุณหภูมิเฉลี่ย 145 C และมี
ความคลาดเคลื่อนในการใช้งานอยู่ในช่วง 10-15 %

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตารางที่ 10 อัตราการใช้พลังงานของระบบเชื้อเพลิงร่วมกับเตาชีวมวลแบบดั้งเดิม
Gasifier+Biomass stove
Biomass stove
Biomass
FC (kg/h)
Energy (kW)
FC (kg/h)
Energy (kW)
Corn

231.78

1,441.31

292.53

1,819.08

Wood chip

56.15

350.52

113.42

708.02

Total

287.93

1,791.82

405.95

2,527.10

5. สรุป
- การน าเอาระบบก๊า ซซิไฟเออร์ ไปใช้งานร่ว มกับ เตาชีว มวลแบบ
ดั้งเดิมสาหรับห้องอบแห้งเมล็ดพืชสามารถทางานร่วมกับเตาชีวมวลแบบ
ดั้งเดิมได้ดีและสามารถผลิตโปรดิวเซอร์ก๊าซได้อย่างต่อเนื่อง
- องค์ ป ระกอบของแก๊ ส ที่ ติ ด ไฟได้ เฉลี่ ย คื อ ไฮโดรเจน 18.67%
คาร์บ อนมอนอกไซด์ 21.67% และมี เทน 1.70% มี ค่า ความร้อ นเฉลี่ ย
5308 kJ/Nm3
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- ประสิทธิภ าพความร้อ นของระบบก๊า ซซิไฟเออร์ เฉลี่ ย อยู่ในช่ว ง
56.72-68.09 %
- การใช้ ระบบก๊า ซซิไฟเออร์ร่ว มกั บ เตาชีว มวลแบบดั้ งเดิม ในการ
อบแห้งเมล็ดพืชให้อัตราความสิ้นเปลืองชีวมวล พลังงานและต้นทุนต่ากว่า
การใช้เตาชีวมวลแบบดั้งเดิมเพียงชนิดเดียวประมาณ 30%
- อุณหภูมิเฉลี่ยของการใช้เตาเผาชีวมวลแบบดั้งเดิมและระบบความ
ร้อนร่วมมีอุณหภูมิเฉลี่ย 145 C และมีความคลาดเคลื่อนในการใช้งานอยู่
ในช่วง 10-15 %
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะของเตาแก๊สซิไฟเออร์
แบบไหลลงที่ เติ มเชื้อ เพลิงได้อ ย่า งต่อ เนื่ อ ง และติดตั้งร่ว มกับ ระบบท า
ความสะอาดและชุดลดอุณหภูมิแก๊สโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรใน
ท้องถิ่นเป็นเชื้อเพลิงซึ่งประกอบด้วยปาล์มอัดแท่งและไม้ลาไย โดยมีการใช้
อัตราส่วนระหว่างอากาศต่อเชื้อเพลิง เป็น 2.88, 3.43, 3.84 สาหรับปาล์ม
อัดแท่ง และ 2.88, 3.50, 4.03 สาหรับ ไม้ลาไย จากผลการศึกษาเมื่อใช้
ปาล์มอัดแท่งและไม้ลาไยเป็นเชื้อเพลิงพบว่าระบบมีป ระสิทธิภาพความ
ร้อนสูงสุด 63.80% และ 84.42% ที่อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง 3.43
และ 3.50 ตามลาดับ แก๊สซิไฟเออร์มีอัตราการใช้ปาล์มอัดแท่งและไม้ลาไย
เฉลี่ย 7.00 kg/hr และ 6.66 kg/hr และมีค่าความร้อนสูงสุดของโปรดิว
เซอร์แ ก๊สจากปาล์มอั ดแท่งและไม้ลาไยเท่ากับ 4,406.11 kJ/Nm3 และ
3,441.70 kJ/Nm3 เนื่องจากว่าโปรดิวเซอร์แ ก๊สที่ได้จากปาล์มอั ดแท่งมี
สัดส่วนของแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน และมีเทน ที่สูงกว่าเมื่อ
เทียบกับของโปรดิวเซอร์แก๊สที่ผลิตได้จากไม้ลาไย งานวิจัยนี้จะเป็นการ
สนับสนุนให้มีการใช้เชื้อเพลิงปาล์มอัดแท่งและไม้ลาไยในการทดแทนการ
ใช้แก๊สหุงต้มในการผลิตพลังงานความร้อนในระดับชุมชนต่อไป
คาสาคัญ: เตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลง โปรดิวเซอร์แก๊ส เชื้อเพลิงอัดแท่ง
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

Abstract
This research aims to conduct the performance
assessment of the downdraft gasifier with a continuous fuel
supply, gas cleaning and cooling system. Two local
agricultural residues, longan wood and palm briquette, are
carefully examined. The A/F ratios of 2.88, 3.43, 3.84 for palm
briquette and 2.88, 3.50, 4.03 for longan wood are used during
the gasification process. According to the study, the highest
thermal efficiencies of the system are calculated to be
63.80% and 84.42% at A/F ratio 3.43 and 3.50 for palm
briquette and longan wood, respectively. The average fuel
consumption of the gasifier system is found to be 7.00 kg/hr
for palm briquette and 6.66 kg/hr for longan wood. The high
heating values of 4,406.11 kJ/Nm3 and 3,4 41.70 kJ/Nm3 are
estimated for the syngas produced when using palm briquette
and longan wood in the gasification process. The higher
heating value of the producer gas results from the difference
in chemical compositions. Using the chemical analysis, it is

คณะวิศวกรรมศาสตร์

confirmed that the composition of CO, H2 and CH4 in the
producer gas obtained from the palm briquette is higher than
that derived from the longan wood. This research will support
the use of palm briquette and longan wood as a
replacement fuel of LPG for thermal energy production in the
community.
Keywords: Downdraft Gasifier, Producer gas, Fuel Briquette,
Agricultural residues

1. บทนา
จากสภาวะโลกร้อ นและการเพิ่ม ขึ้ นของราคาเชื้อ เพลิงฟอสซิล ใน
ปัจจุบันทาให้การใช้พลังงานทดแทนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ประเทศไทยมี
นโยบายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งมีทั้งพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม พลังงานใต้พิภพ พลังงานน้า พลังงานชีวภาพ และพลังงานชีว
มวล การหันมาให้ความสนใจพลังงานทดแทนนั้นเป็นการนาพลังงานมาใช้
ให้ เกิ ด ป ระโยชน์ แ ละเพี ย งพ อกั บ ความต้ อ งการขอ งก ารใช้ ง าน
ภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีก ารวิจั ย และพัฒ นาการใช้งานพลังงาน
ทางเลือกเพื่อ ให้เกิดประสิทธิภ าพในการใช้งานที่สูง สุด และเนื่องจากว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทาให้มีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นจานวนมาก
ดังนั้นชีวมวลจึงเป็นแหล่งพลังงานทดแทนอีกทางเลือกหนึ่งที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่ามีศักยภาพสูง และการนาชีวมวลมาใช้ในการผลิตพลังงานจะช่วย
ลดปัญหาการจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ไม่ถูกวิธี
การนาเชื้อเพลิงชีวมวลมาใช้งานจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนสภาพของ
วัตถุดิบก่อนการใช้งาน [1] โดยกระบวนการที่ได้รับความนิยมประกอบไป
ด้วยกระบวนการเพิ่มความหนาแน่น [2] และกระบวนการเปลี่ยนรูปทาง
เคมีความร้อนซึ่งรวมไปถึงกระบวนการไพโรไลซิส [3] กระบวนการคาร์บอ
ไนเซชัน [4] และกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน [5] โดยกระบวนการแก๊สซิฟิเค
ชันเป็นเทคนิคที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายเนื่องจากกระบวนการนี้
เป็นการแปลงสภาพชีวมวลที่เป็นของแข็งให้กลายเป็นแก๊สเชื้อเพลิงหรือ
โปรดิวเซอร์แก๊ส (Producer gas) ที่อุณหภูมิประมาณ 1,100-1,500ºC [6]
ภายใต้ ส ภาวะที่ มี อ ากาศจ ากั ด ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ จ ะเป็ น แก๊ ส เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี
องค์ประกอบของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีเทน (CH4) และไฮโดรเจน
(H2) ที่ มี ค่ า ความร้อ นประมาณ 3-10 MJ/Nm3 [7] แก๊ ส เชื้ อ เพลิ ง ที่ ได้
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การใช้เป็นแก๊สเชื้อเพลิงใน
เครื่องยนต์ การใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า การเผาไหม้เพื่อให้ความ
ร้อนแก่หม้อไอน้า เป็นต้น
เชื้ อ เพลิ งชี ว มวลทุ ก ชนิ ด สามารถเกิ ด ปฏิ กิ ริย าแก๊ ส ซิ ฟิ เคชั น และ
เปลี่ยนรูปไปเป็นโปรดิวเซอร์แก๊สได้ภายใต้ปริมาณอากาศในห้องปฏิกรณ์ที่
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รูปที่ 1 ไดอะแกรมของระบบผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สในเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลง

เหมาะสม โดยปริมาณและองค์ประกอบของแก๊สเชื้อเพลิงจะขึ้นอยู่กับชนิด
ของเชื้ อ เพลิ ง เป็ น ผลท าให้ คุ ณ ภาพและปริ ม าณโปรดิ ว เซอร์ แ ก๊ ส ที่ ได้
แตกต่างกันออกไป [8] ในการเกิดโปรดิวเซอร์แก๊สนั้นมาจากการควบคุม
ปริ ม าณอากาศเพื่ อ ให้ ส มดุ ล กั บ ปริ ม าณเชื้ อ เพลิ งในห้ อ งเผาไหม้ จาก
การศึกษางานวิจัย พบว่า อัตราส่วนสมมูลที่ทาให้มีค่าความร้อนสูง 6.34
MJ/Nm3 ในการใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงเท่ากับ 0.205 [9] และสาหรับวัสดุ
เหลือทิ้งจากการเกษตรประเภททะลายปาล์มน้ามัน พบว่า อัตราการจ่าย
อากาศที่เหมาะสม คือ 18 Nm3/hr สามารถผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สได้ 28.7
m3/hr มีค่าความร้อนสูงเท่ากับ 4.58 MJ/Nm3 [10] มีการใช้ตะกอนน้า
เสียของนิคมอุตสาหกรรมทดสอบสภาวะการทางานจริงที่มีการป้อนอากาศ
100 Nm3/hr พบว่ า มี อ งค์ ป ระกอบแก๊ ส เชื้ อ เพ ลิ ง ที่ ป ระกอบด้ ว ย
คาร์บอนมอนอกไซด์ 14.95% มีเทน 1.13% ไฮโดรเจน 9.92% ไนโตรเจน
61.50% ออกซิเจน 0.67% และคาร์บ อนไดออกไซด์ 11.83% โดยมีค่ า
ความร้อนค่าสูง 3.30 MJ/Nm3 [11]
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทาการศึกษาและประเมินสมรรถนะของเตาแก๊สซิ
ไฟเออร์โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 2 ชนิด
คือ ปาล์ม อั ด แท่ งและไม้ ล าไย ซึ่ งเป็ น วัส ดุเหลือ ทิ้ งทางการเกษตรที่ พ บ
แพร่หลายในพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย และมีการใช้
ระบบเตาแก๊สชีวมวลแบบไหลลง (Downdraft gasifier) พร้อมชุดทาความ
สะอาดแก๊สและชุดลดอุณหภูมิแก๊ส โดยจะศึกษาผลของอัตราการไหลของ
อากาศ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ประสิทธิภาพความร้อนสูงสุด และค่า
ความร้อนของโปรดิวเซอร์แก๊ส งานวิจัยนี้สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดการ
ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน เพื่อให้เกิดการใช้งานในระดับชุมชนหรือระดับ
อุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากชีวมวลอย่างสูงสุดต่อไป

2. วิธีการทดลอง
2.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการทดลอง
ระบบผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สจะใช้เตาแก๊สซิไฟเออร์ แบบไหลลงที่เติม
เชื้อเพลิงได้อย่างต่อเนื่อง และติดตั้งร่วมกับระบบทาความสะอาดและชุด
ลดอุณหภูมิแก๊สดังรูปที่ 1 ในกระบวนการผลิตโปรดิเซอร์แก๊สนี้จะมีการใช้
พัดลมเพื่อป้อนอากาศเข้าสู่เตาแก๊สซิไฟเออร์ ถังบรรจุ เชื้อเพลิงสามารถ
บรรจุเชื้อเพลิงได้ครั้งละ 35-40 kg ตามลาดับ ระยะเวลาในการเกิดโปรดิว
เซอร์แก๊สจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที หลังจากการเติมเชื้อไฟในห้อง
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เผาไหม้และเติมเชื้อเพลิงจนเต็มถังบรรจุ สามารถทดสอบการเกิดโปรดิว
เซอร์แก๊สได้โดยการจุดติดไฟบริเวณหัวเผาแก๊สหรือท่อทางออกแก๊ส โปรดิ
เซอร์แก๊สที่มีคุณภาพดีจะมีสีของเปลวไฟใกล้เคียงกับเปลวไฟของแก๊ส LPG
นอกจากนี้ บ ริเวณภายนอกห้ อ งเผาไหม้จ ะมีท่อ เพื่ อ ตรวจดูเปลวไฟ ท่ อ
อากาศเข้าและช่องระบายเศษขี้เถ้าออกเมื่อหยุดใช้งาน
การวัดอัตราการไหลของโปรดิวเซอร์แก๊ส และการวัดอัตราความเร็ว
ลมที่ป้อนเข้าสู่เตาแก๊สซิไฟเออร์จะใช้เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด ของ
Lutron Electronic รุ่น YK-80 AM แบบใบพัดโลหะ สามารถวัดความเร็ว
ของแก๊สอยู่ในช่วง 0.4-35 m/s ความละเอียด 0.1 m/s การวัดใช้ท่อพีวีซี
ขนาด 2 นิ้ว ต่อร่วมกับหน้าแปลนพีวีซี 2 ด้าน วางเครื่องวัดอัตราการไหล
ตรงกลางและประกอบเข้ากับท่อลาเลียงอากาศและโปรดิวเซอร์แก๊ส
อุปกรณ์เก็บตัวอย่างโปรดิวเซอร์แก๊สเป็นอุปกรณ์สาหรับเก็บตัวอย่าง
เพื่ อ น าไปทดสอบวิ เคราะห์ ห าองค์ ป ระกอบของโปรดิ ว เซอร์ แ ก๊ ส ใน
ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างประกอบไปด้วย ท่อ
ลาเลียงแก๊สที่ลาเลียงแก๊สผ่านการลดอุณหภู มิเรียบร้อยแล้วเข้าสู่อุปกรณ์
ทาความสะอาดแก๊สที่มีการใช้สาลีในการกรองสิ่งเจือปนที่อยู่ในแก๊สอีกครั้ง
จากนั้นแก๊สจะถูกลดความชื้นด้วยซิลิเจล ต่อเข้ากับท่อลาเลียงโปรดิวเซอร์
แก๊สที่ติดตั้งกับปั๊มสูญญากาศเพื่อดูดแก๊สเข้าถุงเก็บตัวอย่างแก๊ส

2.2 การเตรียมเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงที่เลือกใช้ คือ ปาล์มอัดแท่งและไม้ลาไย โดยปาล์มอัดแท่งที่
นามาใช้จะมีอัตราส่วนการอัด ทางใบต่อทะลายต่อกาก ในอัตราส่วน 1:2:1
และใช้ตัวประสานปู นขาวร้อยละ 15 โดยน้าหนัก รายละเอีย ดการผลิต
เชื้อเพลิงอัดแท่งสามารถสืบค้นได้จากเอกสารอ้างอิงที่ 12 [12] และนามา
ตัดให้ มีความยาวประมาณ 1 นิ้ว สาหรับ ไม้ลาไยจะนามาตัดให้ มีข นาด
ประมาณ 20-30 mm ดังแสดงในรูปที่ 2 เพื่อเตรียมที่จะนาไปใช้ในการ
ผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส ในส่วนของคุณสมบัติของปาล์มอัดแท่งและไม้ลาไย
ดังแสดงในตารางที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของเชื้อเพลิงปาล์มอัดแท่งและไม้ลาไย [12-13]
คุณสมบัติของเชื้อเพลิง
ปาล์มอัดแท่ง
ไม้ลาไย
Moisture (%)
20.65
3.50
Volatile (%)
53.48
77.40
Fixed carbon (%)
20.71
16.60
Ash (%)
4.38
2.50
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คุณสมบัติของเชื้อเพลิง
C (%)
H (%)
O (%)
Higher heating value (MJ/kg)

ปาล์มอัดแท่ง
40.15
5.14
53.11
16.57

ไม้ลาไย
48.80
5.20
44.60
17.80

สู่ห้องเผาไหม้ของเตาแก๊สซิไฟเออร์ 3 ระดับ สาหรับเชื้อเพลิงแต่ละชนิด
ได้แก่ 2.10 2.50 และ 2.80 m/s สาหรับ ปาล์มอั ดแท่ง และ 2.00 2.43
และ 2.80 m/s สาหรับ ไม้ลาไย จากตารางจะเห็ นได้ ชัดเจนว่าเมื่อมีการ
ปรับอัตราการไหลของอากาศจะทาให้อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
ด้วยอยู่ที่ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 2.88-3.84 สาหรับปาล์มอัดแท่ง และ 2.884.03 สาหรับไม้ลาไย และมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงปาล์มอัดแท่งอยู่ที่
7.0 kg/hr และไม้ลาไยเท่ากับ 6.66 kg/hr ตามลาดับ
ตารางที่ 2 อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง
v (m/s)
FC (kg/hr)

A/F ratio

เชื้อเพลิง
รูปที่ 2 ตัวอย่างเชื้อเพลิงปาล์มอัดแท่งและไม้ลาไย

2.3 การประเมินสมรรถนะของเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลง

3. วิเคราะห์ผลการทดลอง
3.1 อัตราการสิ้ น เปลื อ งเชื้อ เพลิงและอั ตราส่ วนอากาศต่ อ
เชื้อเพลิง

ไม้ลาไย

2.88
3.43
3.84
2.88
3.50
4.03

องค์ป ระกอบของโปรดิวเซอร์แก๊สมีผลต่อค่าความร้อ นของโปรดิว
เซอร์แก๊สที่จะถูกนาไปใช้งานต่อไป การนาโปรดิวเซอร์แก๊สไปวิเคราะห์เพื่อ
หาองค์ประกอบของแก๊สนั้นจะทาได้โดยการเก็บตัวอย่างโปรดิวเซอร์แก๊ส
จะเว้นช่วงการเก็บตัวอย่างแก๊สประมาณ 5 นาที หลังจากนั้นจะนาตัวอย่าง
แก๊ ส ไป ทดสอบ ในห้ องทดลองทางวิ ท ยาศาสตร์ ด้ ว ยเครื่ อ ง Gas
Chromatography ซึ่ งอ งค์ ป ร ะ ก อ บ แ ก๊ ส ที่ ได้ ป ร ะ ก อ บ ไป ด้ ว ย
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน มี เ ทน ออกซิ เ จน ไนโตรเจน และ
คาร์บอนไดออกไซด์
รูปที่ 1 แสดงองค์ประกอบแก๊สที่ติดไฟของเชื้อเพลิง ปาล์มอัดแท่งที่
อั ต ราส่ ว นอากาศต่ อ เชื้ อ เพลิ ง ค่ า ต่ า งๆ จากกราฟพบว่ า เมื่ อ เปลี่ ย น
อัตราส่วนระหว่างอากาศต่อ เชื้อเพลิง จะทาให้สัดส่วนของแก๊สติดไฟใน
โปรดิ ว เซอร์ แ ก๊ ส เปลี่ ย นแปลง โดยพบว่า อั ต ราส่ว นระหว่า งอากาศต่ อ
เชื้ อ เพลิ งเท่ า กั บ 3.43 โปรดิ ว เซอร์ แ ก๊ ส ที่ ผ ลิ ต ได้ จ ะมี สั ด ส่ ว นของแก๊ ส
คาร์บอนมอนอกไซด์และมีเทนมากที่สุดคือ 18.96% และ 2.03% สาหรับ
เชื้อเพลิงไม้ลาไย (รูปที่ 2) พบว่าอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงเท่ากับ 3.50
โปรดิวเซอร์แก๊สจะมีสัดส่วนของแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ และไฮโดรเจน
มากที่ สุ ด คื อ 17.53% และ 9.29% ตามล าดั บ และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ระหว่างเชื้อเพลิงปาล์มอัดแท่งกับไม้ลาไยที่อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงดี
ที่สุด จะพบว่าโปรดิวเซอร์แก๊สที่ได้จากปาล์มอัดแท่งมีสัดส่วนของแก๊สติด
ไฟทุกชนิดสูงกว่าของไม้ลาไย
25

ในการทดลองการประเมินประสิทธิภาพเตาแก๊สซิไฟเออร์ ได้มีก าร
ควบคุมปริมาณอากาศจากความเร็วลม ตารางที่ 2 แสดงอัตราส่วนของ
อากาศต่อเชื้อเพลิงที่ความเร็วลมต่างๆ ในการทดลองมีการป้อนอากาศเข้า
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7.00
7.00
7.00
6.66
6.66
6.66

3.2 องค์ประกอบและค่าความร้อนของโปรดิวเซอร์แก๊ส

สัดส่วนก๊สติดไฟ (%)

การประเมินสมรรถนะของเตาแก๊สซิไฟเออร์เริ่มจากการวัดอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สโดยใช้เชื้อเพลิงปาล์มอัดแท่ง
และไม้ลาไย อัตราการใช้เชื้อเพลิงคานวณได้จากปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ หาร
ช่ว งเวลาที่ ใช้ งาน ตามสมการที่ 1 โดยอั ต ราการสิ้ น เปลื อ งเชื้ อ เพลิง นี้
สามารถนาไปหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงได้
M
(1)
m fuel 
T
เมื่อ m fuel คือ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (kg/hr) M คือ ปริมาณ
เชื้อเพลิงที่ใช้ (kg) T คือ เวลาที่ใช้ในการทดลองทั้งหมด (hr)
การวิเคราะห์อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง จะเริ่มจากการหาปริมาณ
อากาศที่ใช้ในปฏิกิริยาภายในห้องเผาไหม้โดยสามารถหาได้จากสมการที่ 2
m air    A  v
(2)
เมื่ อ m air คื อ ปริ ม าณอากาศ (kg/s) ρ คื อ ความหนาแน่ น ของ
อากาศที่ อุ ณ หภู มิ สิ่ งแวดล้ อ ม (kg/m3) A คื อ พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด (m2) v คื อ
ความเร็วลมที่ป้อนเข้าสู่เตา (m/s) จากนั้นนาปริมาณอากาศที่ได้ไปคานวณ
อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง ตามสมการที่ 3
m
A / Fratio  air
(3)
m fuel
การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพความร้อนของเตาแก๊สซิไฟเออร์ ซึ่งเป็น
การนาข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาคานวณตามสมการที่ 4
m  HVgas
th  gas
 100
(4)
m fuel  HVfuel
เมื่อ  th คื อ ประสิทธิภ าพความร้อ นของเตาแก๊สซิไฟเออร์ (%)
HVgas คื อ ค่ า ความร้อ นของโปรดิ ว เซอร์แ ก๊ ส (MJ/Nm3) HVfuel คื อ ค่ า
ความร้อนของเชื้อเพลิง (MJ/kg)

2.10
2.50
2.80
2.00
2.43
2.80

ปาล์มอัดแท่ง
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20
15

CO

H2

CH4

18.96

17.62
14.36

17.10
13.58

12.61

10
5

2.03

0.95

0
2.88

3.43

A/F ratio

1.55

3.84

รูปที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาณแก๊สที่ติดไฟได้ของเชื้อเพลิงปาล์มอัดแท่ง
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สัดส่วนแก๊สติดไฟ (%)

25

CO

20
15

H2

และมีค่าความร้อ นของโปรดิว เซอร์แ ก๊สสูงสุดเท่า กับ 4,406.11 kJ/Nm3
และ 3,441.70 kJ/Nm3 จะเห็นได้ว่าปาล์มอัดแท่งจะให้โปรดิวเซอร์แก๊สที่มี
ค่าความร้อนสูงกว่าไม้ลาไย แต่ในขณะที่ประสิทธิภาพความร้อนจะต่ากว่า
มีสาเหตุเนื่องมาจากไม้ลาไยจะมีความหนาแน่นที่แน่นอนกว่าปาล์มอัดแท่ง
แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร การนา
วั ส ดุ เหลื อ ทิ้ ง จากปาล์ ม มาแปรรู ป เพื่ อ ใช้ เป็ น เชื้ อ เพลิ ง นั้ น จึ ง มี ค วาม
เหมาะสมที่จะนามาเชื้อเพลิงทดแทนไม้ลาไยได้

CH4

17.53
14.08

10

13.79

9.29

8.94

5

1.46

0
2.88

8.55
0.90

3.50

0.78

4.03

5. กิตติกรรมประกาศ

A/F ratio

ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ ศูนย์วิจยั พลังงาน และวิทยาลัย
พลังงานทดแทน ที่ให้คาแนะนา การสนับสนุนอุปกรณ์ในการวิจัยในครั้งนี้

รูปที่ 2 การเปรียบเทียบปริมาณแก๊สที่ติดไฟได้ของเชื้อเพลิงไม้ลาไย

สัดส่วนของแก๊สที่ติดไฟได้ในโปรดิวเซอร์แก๊สสามารถนามาคานวณ
ค่าความร้อนสูงของโปรดิวเซอร์แก๊สได้ดังสมการที่ 5 [14]
HHV 

(%CO 2  282,900)  (%H2  285,840)  (%CH 4  890,360)
24.46

(5)

ตารางที่ แสดงค่ าความร้อ นสูงของโปรดิ วเซอร์แ ก๊ สที่ได้ จ ากการ
คานวณ ในตารางจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของโปรดิวเซอร์แก๊สจากปาล์ม
อัดแท่งมีค่าความร้อ นสูงสุด อยู่ที่ 4,406.11 kJ/Nm3 ซึ่งมีค่ามากกว่า ไม้
ลาไยที่มีค่าความร้อนสูงสุดเพียง 3,441.7 kJ/Nm3 ค่าความร้อนที่มากกว่า
เป็นผลมาจากองค์ประกอบของแก๊สที่ ติดไฟได้ในโปรดิวเซอร์แก๊สที่ได้จาก
ปาล์มอัดแท่งมีสัดส่วนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับของโปรดิวเซอร์แก๊สที่ได้
จากไม้ลาไย
ตารางที่ 3 องค์ประกอบของแก๊สที่ติดไฟและค่าความร้อนของโปรดิวเซอร์แก๊ส
Hight Heating Value
 th (%)
เชื้อเพลิง
A/F ratio
(kJ/Nm3)
2.88
4,062.46
58.83
ปาล์มอัดแท่ง
3.43
4,406.11
63.80
3.84
4,129.56
59.79
2.88
3,205.16
78.63
ไม้ลาไย
3.50
3,441.37
84.42
4.03
2,878.51
70.62

3.3 ประสิทธิภาพความร้อนของเตาแก๊สซิไฟเออร์
ประสิทธิภาพของเตาแก๊สซิไฟเออร์ที่คานวณจากสมการที่ 4 ซึ่งจะ
พบว่าประสิทธิภาพความร้อนของเตาแก๊สซิไฟเออร์จากปาล์มอัดแท่งต่า
กว่า ไม้ลาไย โดยมีป ระสิทธิภาพความร้อ นอยู่ในช่วง58.83-63.80% ใน
กรณี ข องไม้ ล าไยประสิ ท ธิ ภ าพจะอยู่ ในช่ ว ง 70.62-84.42% เป็ น ผล
เนื่องมาจากปาล์มอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีความหนาแน่นต่ากว่าไม้ลาไย ที่
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง นอกจากนี้อัตราส่วน
อากาศต่อเชื้อเพลิงจะมีผลต่อประสิทธิภาพความร้อนของเตาแก๊สซิไฟเออร์
จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาการใช้ปาล์มอัดแท่งและไม้ลาไยเป็นเชื้อเพลิง
ส าหรับ เตาแก๊ ส ซิ ไฟเออร์ พ บว่า ระบบมี ป ระสิ ท ธิภ าพความร้ อ นสู งสุ ด
68.70% และ 84.42% อั ตราส่วนอากาศต่อเชื้อ เพลิงที่เหมาะสม 3.43
และ 3.50 ตามลาดับ

4. สรุปผลการทดลอง
การประเมินสมรรถนะของเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลง โดยใช้วัสดุ
เหลือทิ้งจากการเกษตรปาล์มอัดแท่งและไม้ลาไยเป็นเชื้อเพลิง พบว่า เตา
แก๊ สซิ ไฟเออร์ ป ระสิ ท ธิภ าพความร้อ นสู งสุ ด 63.80 % และ 84.42 % ที่
อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงที่เหมาะสมคือ 3.43 และ 2.88 ตามลาดับ
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การพัฒนาเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบแนวตั้ง ด้วยเทคนิคแก๊สซิฟิเคชั่น
Development of charcoal kiln vertical power size 200 liters by gasification techniques
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายใน
เตาเผาถ่าน ขนาด 200 ลิตร แบบแนวตั้ง โดยใช้เทคนิค แก๊สซิฟิเคชั่น โดยใช้
วัตถุดิบในการผลิตถ่าน คือ ไม้ จากการทดสอบพบว่า อุณหภูมภิ ายใน
OC อุณหภูมห
เตาเผา 754.4
ิ น้าเตาเผา 566.7 OC อุณหภูมิที่ปล่อง
O
ควัน 678.4 C อุณหภูมิด้านบนสุดของเตาโดยเฉลี่ย 618.6 OC ถ่าน
ไม้ที่ผลิตได้ 7.1 กิโลกรัม ใช้เวลาในการผลิต 2 ชั่วโมง 30 นาที

7% 6.9%
7.9%
49.3%
10.7%
18.2%

This research is a study temperature profile within
charcoal kiln vertical power size 200 liters by gasification
techniques that the material for testing is wood. The result of
this research were shown that the temperature within
charcoal stove was 754.4 OC , the temperature lower inside
the charcoal stove was 566.7 OC, the temperature within
chimney tube was 678.4 OC, the temperature on the top
inside charcoal stove was 618.6 OC that the charcoal product
to produce was 7.1 kg which using time in the process 2.30 hours
Keywords: Charcoal stove vertical, gasification techniques

1. บทนา
ปัจจุบันพลังงานเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับมนุษย์อย่างมากและจะยิ่ง
ทวีค วามสาคั ญ มากขึ้ น เมื่อ โลกมี ก ารพั ฒ นามากขึ้ น ประกอบกั บ การที่
ประชากรของโลกเพิ่มมากขึ้นทาให้ความต้องการพลังงานมีปริมาณเพิ่มขึ้น
อย่ า งมากและมี แ นวโน้ ม ที่ สู งขึ้ น ในทุ ก ๆ ปี โดยประเทศไทยมี ก ารใช้
พลังงานในช่ ว ง 5 เดือ นแรกของปี 2556 มีป ริม าณ 25.078 ล้ า นตั น
เทียบเท่าน้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.5% คิดเป็นมูลค่า
581,904 ล้ า นบาท การใช้ พ ลั ง งานยั ง คงเพิ่ ม ขึ้ น ตามการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ โดยที่น้ ามั นสาเร็จ รูป ยังคงเป็ น พลังงานที่ใช้มากที่สุด คิ ดเป็ น
49.3% ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาประกอบด้วยไฟฟ้า
พลังงานหมุน เวียนดั้งเดิม พลังงานหมุน เวียน ถ่ านหิ น /ลิก ไนต์แ ละก๊า ซ
ธรรมชาติ คิดเป็ น 18.2%, 10.7%, 7.9%, 7.0% และ 6.9% ตามลาดั บ
ดังภาพที่ 1
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนใน
ประเทศเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดสัดส่วน
การใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่าในช่วง 4
เดือนแรกของปี 2556 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 2,589 พันตัน
เทียบเท่าน้ามันดิบ เพิ่มขึ้น 16.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน [1]
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คาสาคัญ: เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบแนวตั้ง เทคนิคแก๊สซิฟิเคชั่น

Abstract

น้ำมัน

รูปที่ 1 การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นทางเศรษฐกิจ

ในสภาวะที ่ทั ่ว โลกก าลัง ขาดแคลนพลัง งานบวกกับ วิก ฤตการณ์
ทางด้า นสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมไปยัง
ทุกประเทศทั่วโลก และประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนั้นด้วย โดยเฉพาะ
วิกฤตการณ์ทางด้านพลังงาน ที่ส่งผลโดยตรงต่อรายจ่ายในระดับครัวเรือน
โดยพบว่ารายจ่ายของครัวเรือนทางด้านพลังงานสูงขึ้น 30 - 40 % ของ
รายได้ครอบครัวอันเนื่องมาจากราคาแก๊สหุงต้มและราคาน้ามันเชื้อเพลิงที่
สู งขึ้ น ปั จ จุ บั น แก๊ ส หุ งต้ ม มี ราคาประมาณกิ โลละ 18 - 20 บาท และมี
แนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการแบ่งตลาดนาไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงในด้านการขนส่ง ทาให้มีความต้องการเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยัง
มีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในชุมชน เช่น เศษไม้ ถ่านไม้ แกลบ ขี้กบไม้
ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนได้ เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยัง
สามารถทดแทนการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนได้ [2]
ประเทศไทยในแถบชนบทยังมีการใช้เตาถ่านเพื่อหุงต้มอาหาร
เป็นจานวนมาก เนื่องจากมีราคาถูก หาเชื้อเพลิงได้ง่าย ประหยัดพลังงาน
แต่เตาถ่านที่ใช้อยู่นั้นไม่ได้มีการออกแบบที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม จึงทาให้
เกิดการเผาไหม้ที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ทาให้เกิด
ก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ทาง
หน่วยงานด้านพลังงานจึงได้มีการคิดค้นสร้างเตาแก๊สชีวมวล เพื่อใช้ในการ
หุงต้มให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม เตาแก๊สชีวมวลได้ถูกพัฒนามาจากเตา
หุงต้มแบบทั่วไป คือ ให้มีการใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลาย เช่น วัสดุที่เหลือใช้
ทางการเกษตร หรือ ทางธรรมชาติได้กลับมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังช่วย
ลดค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิงแอลพีจี (LPG) ในครัวเรือน ทั้งยังส่งผลกระทบ
ทางแวดล้อมที่น้อยลง [3] เตาแก๊สชีวมวลเป็นเทคโนโลยีสาหรับการเปลี่ยน
รูปเชื้อเพลิงแข็งให้กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิงหรือจากัดอากาศให้เหมาะสมกับ
เชื้อเพลิง โดยกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งที่มี
คาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น ไม้ ถ่านไม้ ถ่านหิน แกลบ และขี้เลื่อย และ
วัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถติดไฟได้ให้กลายเป็นแก๊สที่สามารถ
เผาไหม้ได้ โดยแบ่งเตาที่ผลิตแก๊สชีวมวลได้เป็น 4 แบบ คือ แบบไหลขึ้น
แบบไหลลง แบบฟลูอิไดซ์เบด และ แบบไหลตัดขวาง จากเหตุผลดังกล่าว
การผลิ ต ถ่ า นเพื่ อ ใช้ เป็ น เชื้ อ เพลิ งส าหรั บ ใช้ ร่ว มกั บ เตาแก๊ ส ชี ว มวลก็ มี
ความสาคัญและเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบันทั้งในชุมชนเกษตรกรผู้มี
รายได้ น้ อ ย ผู้ ป ระกอบการร้า นปิ้ งย่า ง รวมถึ งการพั ฒ นาสู่ ก ารส่งออก
ต่างประเทศ ถ้าสามารถผลิตถ่านที่มีคุณภาพ ให้ค่าความร้อนที่สูง ใช้เวลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

114

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

ในการผลิตน้อยกว่าเตาเผาแบบปัจจุบัน ลดขั้นตอนการผลิต และสามารถ
ผลิตได้ในกระบวนการที่ง่ายกว่าเดิม จึงน่าจะเป็นตัวเลือกให้เกิดการผลิต
ถ่านในวิธีสู่วิถีที่ยั่งยืนในระดับชุมชนผู้ผลิตในงานวิจัยนี้สามารถตอบโทย์สู่
การพัฒนาและผลิตถ่านที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาเตาเผาถ่านขนาด 200
ลิตร แบบแนวตั้ง ด้วยเทคนิคแก๊สซิฟิเคชั่น ซึ่งเป็นเทคนิคและกระบวนการ
ที่จะลดเวลาการผลิต ช่วยเพิ่มความร้อนภายในเตาให้มีอุณหภูมิสูง โดยใช้
กระบวนการที่ไม่ยุ่งยากซับ ซ้อน เพื่อให้ ได้ถ่านไม้ที่มีคุณภาพ และให้ค่า
ความร้อ นที่สูง เพื่ อการขยายผลและส่งเสริมในการผลิตในระดับ ชุมชน
เกษตรกร ผู้ประกอบการ และการส่งออกต่างประเทศต่อไป จะสามารถ
สร้างรายได้ให้ ชุมชน เพิ่ มมาตรฐานการดารงชีวิตที่ดีขึ้ น และลดการใช้
พลังงานจากฟอสซิลให้ น้อ ยลงและอยู่อ ย่า งพอเพี ยงตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ยั่งยืน นอกจากเทคนิคการใช้แก๊สซิฟิเคชั่นในเตาเผาแล้ว ยังได้
มีการศึกษาเกี่ยวกับฉนวนในเตาเผา พบว่าเตาที่มีฉนวนกันความร้อน จะมี
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเตาไม่มีฉนวน เพราะฉนวนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเตาให้มีการเผาไหม้ที่ดีขึ้นและยังประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วย [4] ซึ่งจะ
เป็นโจทย์ของการพัฒนาในขั้นตอนต่อไป โดยใช้วัสดุที่หาง่ายภายในชุมชน
มาใช้เป็ นฉนวนของเตาเผาถ่าน และยังช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มคุณภาพ
ถ่านที่จะผลิตต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในเตาเผาถ่าน ขนาด 200 ลิตร
แบบแนวตั้ง โดยใช้เทคนิคแก๊สซิฟิเคชั่น

2.1 ขอบเขตของโครงการวิจัย
- เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบแนวตั้ง
- วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถ่านไม้ คือ ไม้ท่อนเบญจพรรณ ขนาดความยาว
50 เซนติเมตร จานวน 30-35 กิโลกรัม
- ใช้เทคนิคแก๊สซิฟิเคชั่นเข้าร่วมในการผลิต และเพิ่มคุณภาพถ่านใน
การผลิต

2.2 ทฤษฎี และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ความหมายของเตาแก๊สชีวมวล [4]
เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นสาหรับเตาแก๊สชีวมวล เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ที่เหมาะสมสาหรับ การนาไปใช้ในการหุงต้มและการประกอบอาหารใน
ชีวิตประจาวันทาให้สามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิงแอลพีจี (LPG)
ในครัวเรือนจะใช้หลักการของกระบวนการแก๊สซิ ฟิเ คชั่น เป็น เทคโนโลยี
สาหรับ การเปลี่ย นรูป เชื้อ เพลิงแข็ งให้ก ลายเป็นแก๊สเชื้อ เพลิงหรือจากัด
อากาศให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิง โดยกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการที่
เปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น ไม้ ถ่านไม้ ถ่านหิน
แกลบ ขี้ เลื่ อ ย และวัส ดุที่ เหลื อ ใช้ ท างการเกษตรที่ สามารถติ ดไฟได้ให้
กลายเป็ น แก๊ ส ที่ ส ามารถเผาไหม้ ได้ โดยการเผาไหม้ เชื้ อ เพลิ งในที่ ๆ มี
ออกซิ เจนอยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ซึ่ ง แก๊ ส ที่ ไ ด้ มี ส่ ว นประกอบหลั ก คื อ แก๊ ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไฮโดรเจน (H2), แก๊สมีเทน (CH4) และพวกสารระเหย
ต่างๆ ซึ่งแก๊สเชื้อเพลิงที่ผลิตได้นี้ เรียกว่า โปรดิวเซอร์แก๊ส (Producer gas)
ซึ่งประสิทธิภาพของการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สขึ้ นกับกระบวนการผลิตและ
คุณภาพของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตเป็นหลัก ทั้งนี้เตาแก๊สชีวมวลโดยทาง
วิชาการแล้วแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ แบบไหลขึ้ น แบบไหลลง แบบ
ฟลูอิไดซ์เบด และ แบบไหลตัดขวาง
.

การแปรรูปเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงาน [5]
การแปรรูปเชื้อเพลิงให้เป็นพลังงานมีอยู่หลายวิธี ในส่วนศึกษาจะ
เป็นการแปรสภาพทางเคมีความร้อน ซึ่งมีกระบวนการดังนี้
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การเผาไหม้โดยตรง (Direct Combustion)
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในที่ซึ่งมีอากาศ เพื่อให้เกิดการสันดาป
อย่างสมบู รณ์ การสันดาปเป็ นปฏิกิริย าการรวมตัว กันของเชื้อ เพลิงกั บ
ออกซิเจนอย่างรวดเร็วพร้อมเกิดการลุกไหม้และคายความร้อน ในการเผา
ไหม้ส่วนใหญ่จะไม่ใช้ออกซิเจนล้วนๆ แต่จะใช้อากาศแทนเนื่องจากอากาศ
มีออกซิเจนอยู่ 21% โดยปริมาตรหรือ 23% โดยน้าหนักเชื้อเพลิงชีวมวล
ประกอบด้วยธาตุต่างๆ ดังนี้คือ คาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน และธาตุ
อื่น ๆ ที่ สาคัญ ได้แก่ ไนโตรเจนและซัลเฟอร์ เนื่ อ งจากจะท าให้ เกิดแก๊ส
ไนโตรเจนออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็ นแก๊สที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดการเผาไหม้ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม เมื่อนาเชื้อเพลิงชีว
มวลมาเผาไหม้จะมีขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาดังนี้

ไพโรไลซิส (Pyrolysis)
เป็นกระบวนการย่อยสลายชีวมวลโดยใช้ความร้อนในที่ที่มีอากาศ
จ า กั ด (Destructive Distillation) อุ ณ ห ภู มิ แ ล ะ ค ว า ม ดั น ที่ ใช้ ใน
กระบวนการไพโรไลซิ ส จะต่ ากว่ า กระบวนการผลิ ต แ ก๊ส ชีว ม ว ล
(Gasification) ผลผลิต ที ่ไ ด้ขึ ้น อยู ่ก ับ อุณ หภูม ิ ความดัน ปริม าณ
ความชื้น และส่วนประกอบของชีวมวล โดยทั่วไปผลผลิตหลัก ที่ได้ คือ
ถ่าน (Charcoal) ผลผลิตรองที่ได้ คือ น้ามัน ไพโรไลติก (Pyrolytic oil)
เมทธานอล กรดน้าส้ม และผลิตภัณฑ์ที่เป็ นแก๊ส ซึ่งแก๊สที่ได้นี้ สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการอบชีวมวลที่จะใช้ในกระบวนการหรือใช้เผาไหม้
เป็นเชื้อเพลิงซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการ โดยปกติการเผาถ่านที่กระทากันอยู่ คือ
กระบวนการไพโรไลซิส แต่เนื่อ งจากลัก ษณะของเตาที่ใช้เผาและการเก็บ
ผลผลิ ต เพี ย งแค่ ถ่ า น ท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการเผาถ่ า นต่ า
พลังงานที่ได้จากถ่านจะได้เพียง 20% ของพลังงานทั้งหมดที่มีอยู่เดิมในชีว
ม ว ล USAID (United States Agency for International
Development) ได้ ท ดลองตั้ ง สถานี เผาถ่ า นในประเทศกานา โดยใช้
เทคโนโลยี ท างไพโรไลซิ ส ที่ สามารถเก็ บผลิ ตภั ณ ฑ์ รอง อาทิ แก๊ สต่ างๆ
กลั บ มาใช้ ได้ อี กปรากฏว่ าวิ ธี นี้ จะสามารถได้ พ ลั งงานทั้ งหมด 80% ของ
พลังงานเดิมที่มีในชีวมวลนั้น
การผลิตแก๊สชีวมวล (Gasification) [6]
เป็ น กระบวนการ Partial Oxidation ที่ ใ ช้ อุ ณ หภู มิ สู ง ดั ง นั้ น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงอยู่ในสภาพของแก๊สที่ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยแก๊ส
ไฮโดรเจน และคาร์บอนมอนอกไซด์
การผลิตแก๊สชีวมวลเป็นกระบวนการที่ใช้กันมานานแล้วไม่ว่าจะใช้
กับถ่านหิน เศษไม้ หรือขยะ ได้มีการพัฒนาเตาผลิตแก๊สชีวมวล (Gasifier)
เพื่อใช้กับวัสดุดังกล่าวกับเตาผลิตแก๊สชีวมวลที่ใช้กับไม้ ได้ทาการออกแบบ
ให้ใช้ได้ที่ความดันบรรยากาศ ซึ่งต่างกับเตาผลิตแก๊ส ชีวมวลที่ใช้กับถ่าน
หินซึ่งใช้ความดันที่ 400 Psi หรือสูงกว่านี้ ความแตกต่างหนึ่งระหว่างการ
ผลิตแก๊สชีวมวลของไม้และถ่านหิน คือ กระบวนการผลิตแก๊สชีวมวลของ
ไม้ แก๊สที่ได้จะมีปริมาณความชื้นสูง ความชื้นนี้เกิดจากกระบวนการแล้วยัง
มาจากไม้ที่ใช้ แต่สามารถกาจัดออกจากแก๊สที่เกิดขึ้นได้
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กระบวนการผลิตแก๊สชีวมวล
แก๊สชีวมวลได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งในที่ซึ่งมีปริมาณออกซิเจน
จากัด เชื้อเพลิงแข็ง ได้แก่ ไม้ ถ่านหิน แกลบ ขี้เลื่อย หรือวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร แก๊ ส ชี ว มวลที่ ผ ลิ ต ได้ จ ะมี ส่ ว นประกอบส่ ว นใหญ่ เป็ น แก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน และมีเทน
ปฏิกิริยาเคมีทางความร้อนของการเกิดแก๊สชีวมวล
ในกระบวนการเกิดแก๊สชีวมวลภายในเตาเผา เราสามารถแบ่งโซน
การเกิดแก๊สตามปฏิกิริยาทางเคมีและความแตกต่างของอุณหภูมิได้เป็น 4 โซน ดังนี้
โซนสั นดาป (Combustion Zone) ห รื อ ออกซิ เ ด ชั่ น โซ น
(Oxidation Zone)
อากาศจะถูกส่งเข้ามาในโซนนี้ซึ่งเป็นตาแหน่งที่อากาศและเชื้อเพลิง
สัมผัสกันเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างแก๊สออกซิเจนในอากาศกับคาร์บอน
และไฮโดรเจนซึ่งอยู่ในเชื้อเพลิง ผลของปฏิกิริยาดังกล่าวก่อ ให้ เกิดแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์และน้า ดังสมการ

ปฏิกิริยาในสมการเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนและความร้อนที่เกิดขึ้น
จะถูกนาไปใช้ในปฏิกิริยาดูดความร้อนในโซนรีดักชั่นและโซนไพโรไลซิส
อุณหภูมิในโซนสันดาปจะมีค่าระหว่าง 1,100 - 1,500 องศาเซลเซีย
รีดักชั่น (Reduction Zone)
แก๊สร้อนที่ผ่านมาจากกระบวนการแรกจะไหลผ่านมายังโซนรีดักชั่น
ซึ่งมีปฏิกิริยาหลักคือ รีดัก ชั่น อุณ หภูมิในโซนนี้จ ะมีค่า ระหว่า ง 500 900 องศาเซลเซีย ส ในโซนนี้จ ะเป็ น เขตของการสังเคราะห์แก๊สติดไฟ
ทั้งหมด เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน และมีเทน และมีการเปลี่ยน
แก๊สบางส่วนที่เผาไหม้ไม่ได้ซึ่งก็ คือ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และน้าในโซน
สั น ด า ป ให้ ก ล า ย เป็ น แ ก๊ ส ที่ ส า ม า ร ถ เผ า ไห ม้ ได้ โด ย ที่ แ ก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์และไอน้าที่เกิดขึ้นจะไหลผ่านคาร์บอนที่กาลังลุกไหม้
อยู่ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาได้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจนดังสมการ

ประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สชีวมวลต่า แต่ถ้าขนาดของเชื้อเพลิงมีขนาด
เล็กก็จะทาให้เกิดการสูญเสียของความดันภายในเตามาก จึงต้องใช้พัดลม
ขนาดใหญ่ ทาให้สิ้นเปลือ งพลังงานมากขึ้นและแก๊สชีวมวลที่ผลิตได้จะมี
ปริมาณของฝุ่นมากขึ้น จากปฏิกิริยา Boudouard reaction ถ้าอุณหภูมิในโซนรี
ดักชั่นสูงกว่า 900 องศาเซลเซี ย สแก๊ สคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 90% จะถู ก
เปลี่ยนเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์และถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่า 1,100 องศาเซลเซียสจะ
ทาให้ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั้ งหมดถู กเปลี่ยนเป็ นคาร์บอนมอนอกไซด์ นั่นคื อ
ประสิท ธิ ภ าพของเตาเผาจะเพิ่ มขึ้ น ตามอุ ณ หภู มิ ในโซนของรีดั ก ชั่น ใน
ขณะที่ แ ก๊สร้อ นจากการเผาไหม้ไหลเคลื่อ นที่เข้ า สู่โซนรีดัก ชั่นจะท าให้
อุณหภูมิของแก๊สลดลง เนื่องจากปฏิกิริยาในสมการ (8) และ (9) เป็นปฏิกิริยา
ดูดความร้อน ดังนั้นไอน้ากับคาร์บอนจะทาปฏิกิริยากันเพื่อก่อให้เกิดแก๊ส
ไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ดังปฏิกิริยาในสมการ (10) ซึ่งจะเกิดขึ้นที่
อุณหภูมิประมาณ 500 – 600 องศาเซลเซียส ปฏิกิริยานี้จะมีความสาคัญเพราะทา
ให้ส่วนผสมของไฮโดรเจนในแก๊สชีวมวลมีค่ามากขึ้น ซึ่งมีผลต่อค่าความร้อนที่ได้ใน
กระบวนการแต่ ถ้ ากระบวนการมี ไอน้ ามากเกิ น ไปอาจท าปฏิ กิ ริ ย ากั บ
คาร์บอนมอนอกไซด์ทาให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนดังปฏิกิริยา (11)
ปฏิกิริยานี้เรียกว่าปฏิกิริยาชิฟท์ (Water Shift Reduction) ทาให้ค่าความร้อน
ของแก๊สชีวมวลที่ได้มีค่าลดลง ดังนั้นเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้จะต้องมีความชื้นไม่
มากเกินไป ในกระบวนการแก๊สไฮโดรเจนบางส่วนอาจจะทาปฏิกิริยากับ
คาร์บ อนทาให้เกิดแก๊สมีเทนขึ้ นได้เล็กน้อย ดังปฏิกิริยา (12) ซึ่งเรียกว่า แก๊ส
มีเทน (Methane Production)
ไพโลไรซิส (Pyrolysis) ความร้อนจากโซนรีดักชั่นจะแพร่เข้า
สู่โซนนี้ เพื่อที่จะเผาไหม้สารอินทรีย์ซึ่งก็คือเชื้อเพลิงแข็งนั่นเอง ผลผลิตที่
เกิดขึ้นจากปฏิกิริย าไพโรไลซิสส่ว นใหญ่ เป็ นของเหลว เช่น เมทธานอล
กรดน้ าส้ ม และน้ ามั น ดิ น อุ ณ หภู มิ ในโซนนี้ จ ะมี ค่ า 200 – 500 องศา
เซลเซีย ส ของแข็ งที่ เหลือ อยู่ ภ ายหลั งจากผ่ า นกระบวนการนี้ แ ล้ว คื อ
คาร์บอนในรูปของถ่าน ซึ่งจะทาปฏิกิริยาต่อในโซนรีดักชั่นและโซนสันดาป
ปฏิกิริยาที่ได้ในโซนนี้อาจเขียนอยู่ในรูปของสมการทางเคมี ดังนี้

ไดร์อิง โซน (Drying Zone) ในโซนนี้ความร้อนจะลดลงมาก
ท าให้ อุ ณ หภู มิ ไม่ สู งพอที่ จ ะท าให้ เกิ ด การสลายตั ว ของสารระเหย แต่
ความชื้นในเชื้อเพลิงจะถูกความร้อนทาให้ระเหยตัวออกมาในรูปของไอน้า
โซนนี้จะมีอุณหภูมิประมาณ 100 - 200 องศาเซลเซียส

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ปฏิกิริยาในสมการเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 900 องศา
เซลเซีย ส แก๊ส ที่ได้จ ากทั้ งสมการทั้งสองเป็ นแก๊สที่ เผาไหม้ได้แ ละแก๊ ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ในแก๊สชีวมวลนี้จะขึ้นอยู่กับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ว่าจะทาปฏิกิริยากับคาร์บอนได้มากน้อยเพียงใดในโซน รีดักชั่นนี้ปฏิกิริยา
ที่เกิดขึ้นจะดีเพียงใดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความเร็วระหว่างแก๊สที่สัมผัสกับ
เชื้อเพลิงแข็งและพื้นที่ที่แก๊สสัมผัสกับ ผิวของเชื้อเพลิงแข็ ง ดังนั้ นขนาด
และปริมาณของเชื้อ เพลิงแข็ งที่ป้ อนเข้าไปยังเตาเผาจึงมีผลต่อการผลิต
แก๊สชีวมวล เชื้อเพลิงขนาดใหญ่จะมีอัตราส่วนของพื้นที่ผิวต่อปริมาตรต่า
จะยากต่ อ การจุ ด เผาภายในเตาและจะท าให้ เกิ ด ปริ ม าณของช่ อ งว่ า ง
ระหว่างเชื้อเพลิงด้วยกันมาก เป็นผลทาให้มีออกซิเจนไหลผ่านเข้า ไปใน
ระบบมาก ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ จ ะน้ อ ยลงตามไปด้ ว ย ท าให้

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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4. ผลการวิจัย

6. ข้อเสนอแนะ

ในการทดสอบการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในเตาเผาถ่าน
ขนาด 200 ลิ ตร แบบแนวตั้ ง โดยใช้ เทคนิ คแก๊ สซิ ฟิ เคชั่ น เพื่ อ จะช่ ว ยลด
ระยะเวลาการผลิต ได้พลังงานความร้อนภายในเตาที่สูงขึ้น คุณภาพถ่านที่
มีคุณภาพกว่าเผาแบบปกติ ลดขั้นตอนความยุ่งยากในการผลิต จากผลการ
ทดสอบสามารถแสดงผลของการเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการต่างๆ สามารถแสดงดังกราฟที่ปรากฏทางด้านล่าง

นอกจากเทคนิ ค การใช้ แ ก๊ ส ซิ ฟิ เคชั่ น ในเตาเผาแล้ ว ยั งได้ มี
การศึกษาเกี่ยวกับฉนวนในเตาเผา พบว่าเตาที่มีฉนวนกันความร้อน จะมี
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเตาไม่มีฉนวน เพราะฉนวนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเตาให้มีการเผาไหม้ที่ดีขึ้นและยังประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วย

7. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ บริษัท ปตท. จากัดมหาชน ในการ
สนับสนุนระบบฯ และขอบคุณวิทยาลัยพลังงานทดแทน ที่ให้การสนับสนุน
พื้นที่ติดตั้งระบบฯ และอุปกรณ์เครื่องมือสาหรับวิจัยในครั้งนี้

8. เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในเตาเผาถ่าน ขนาด 200 ลิตร แบบแนวตั้ง
โดยใช้เทคนิคแก๊สซิฟิเคชั่น

หมายเหตุ ; CH11 = อุ ณ หภู มิ ด้ า นล่ า งของเตา; CH12 =
อุณหภูมิภายในเตา, CH13 = อุณหภูมิด้านบนของเตา, CH14 = อุณหภูมิ
ปล่องควัน, CH15 = อุณหภูมิอากาศแวดล้อม
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ประวัติผู้เขียน

จากกราฟสามารถอธิบายได้ว่าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายใน
เตาเผาถ่าน ขนาด 200 ลิตร แบบแนวตั้ง โดยใช้เทคนิคแก๊สซิฟิเคชั่น โดยใช้
วัตถุดิบในการผลิตถ่าน คือ ไม้ จากการทดสอบพบว่า อุณหภูมภิ ายใน
เตาเผา 754.4 OC อุณหภูมิหน้าเตาเผา 566.7 OC อุณหภูมิที่ปล่องควัน
678.4 OC อุณหภูมิด้านบนสุดของเตาโดยเฉลี่ย 618.6 OC ถ่านไม้ที่
ผลิตได้ 7.1 กิโลกรัม ใช้เวลาในการผลิต 2 ชั่วโมง 30 นาที

5. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิภายในเตาเผาถ่าน ขนาด 200 ลิตร
แบบแนวตั้ง โดยใช้เทคนิคแก๊สซิฟิเคชั่น โดยใช้วัตถุดิบในการผลิตถ่าน คือ
ไม้ จากการทดสอบพบว่า อุณหภูมภิ ายในเตาเผา 754.4 OC อุณหภูมิหน้า
เตาเผา566.7 OC อุณหภูมิที่ปล่องควัน 678.4 OC อุณหภูมิดา้ นบนสุด
ของเตาโดยเฉลี่ย 618.6 OC ถ่านไม้ที่ผลิตได้ 7.1 กิโลกรัม ใช้เวลาใน
การผลิต 2 ชั่วโมง 30 นาที ระบบสามารถตอบโจทย์ ทั้งจะช่วยลด
ระยะเวลาการผลิต ได้พลังงานความร้อนภายในเตาที่สูงขึ้น คุณภาพถ่านที่
มีคุณภาพกว่าเผาแบบปกติ ลดขั้นตอนความยุ่งยากในการผลิต
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การศึกษาความเป็นไปได้ของการนาห้องเผาไหม้ที่ทาจากเซรามิกมาใช้กับเตาแก๊สชีวมวล
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Feasibility Study of Combustion Chamber made from Ceramic applied to Biomass Gas Stove
พิสิษฏ์ มณีโชติ1*, ประพิธาริ์ ธนารักษ์1, วิกานต์ วันสูงเนิน1, บงกช ประสิทธิ์1 และอาภาภรณ์ จันทร์อยู่1
1

หน่วยวิจยั พลังงานชุมชน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
*Email : renewaboy@gmail.com

บทคัดย่อ
ในการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการ
ทาห้องเผาไหม้เตาชีวมวลจากเซรามิกนามาสร้างเตาชีวมวล โดยในการวิจยั
ได้มีก ารทดลองเนื้อดินปั่น โดยใช้วัตถุดิบคือดินดาสาเร็จรูป ขี้ เถ้าแกลบ
และดินเชื้อ นามาผสมตามอัตราส่วนโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างได้ 3 สูตร
เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพก่อนที่จะนามาใช้ทาห้องเผาไหม้ พบว่าใน
การศึกษาความเป็นไปได้โดยทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพนั้น เนื้อดินปั่น
ในสูตรที่ 3 ซึ่งมีส่วนประกอบคือเนื้อดินปั่น ร้อยละ 90 ขี้เถ้าแกลบร้อยละ
5 และดินเชื้อร้อยละ 5 เป็นสัดส่วนที่มีความเหมาะสมในการทาห้องเผา
ไหม้เซรามิก โดยมีค่าการหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 4 และก็ยังมีความคงทนต่อ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และสาหรับการประเมินวัฏจักรชีวิตทางด้าน
พลังงานในการนาห้ องเผาไหม้ที่ทาจากเซรามิก มาใช้กับ เตาแก๊สชีวมวล
พบว่า มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 91.28 kWh ต่อห้องเผาไหม้เซรามิก 1
ห้องและมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวัฏจักรชีวิต 55.6194
kgCO2eq หรือ 55.6 kgCO2eq
คาสาคัญ: เตาแก๊สชีวมวล, เซรามิก, ห้องเผาไหม้

Abstract
The purpose of this study was to investigate the
feasibility of the development on biomass combustion
furnace from ceramic, which was used to construct the
biomass stove. In this study, there were clay sculptures by
using raw ground black, ash and soil. The raw materials were
taken into 3 formulas in order to study the physical properties
before they were used in the combustion chamber. The
ceramic chamber in 3rd formula which was designed by using
raw ground black, ash and soil, which contains a clay mold of
90%, ash of 5% and the infection soil of 5%, is appropriate to
make the ceramics for combustion chamber with a
contraction of 4% and robust to change in temperature. And
life cycle assessment evaluation of energy in the combustion
chamber is made from ceramic used with biomass gas stove
found that the power consumption was 91.28 kWh per
combustion chamber ceramic one room and emissions
carbon dioxide over the life cycle 55.6194 kgCO2eq or 55.6
kgCO2eq.
Keywords: Gove Stove, Ceramic, Combustion Furnace

ต่อการพัฒนาของประเทศไทยมากขึ้นด้วย เชื้อเพลิงต่างๆที่นามาใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้ า เช่ น น้ ามั น ก๊ า ซธรรมชาติ ถ่ า นหิ น เป็ น ต้ น นั บ วั น จะมี
ปริมาณน้อยลงทุกที และจะต้องหมดไปในอนาคต พลังงานทดแทนจึงเป็น
ทางออกที่สาคัญ อี ก อย่างหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่ป ระสบปัญ หาทางด้านพลังงานอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็มี
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นพลังงานได้ และ
ความต้องการพลังงานของโลกก็มีอัตราเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี จึงส่งผลให้
เชื้อเพลิงฟอสซิลมีปริมาณสารองลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากประเทศไทย
เป็ นประเทศเกษตรกรรมและมี วัสดุเหลื อ จากการเกษตรมากมาย เช่ น
แกลบ ฟางข้ า ว กะลามะพร้า ว เป็ น ต้น ซึ่ งชีว มวลเหล่า นี้ เป็ น พลั งงาน
ทดแทน สาหรับเตาแก๊สชีวมวลเป็นเตาที่จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้สาหรับการหุ ง
ต้ม ในครัว เรื อ น โดยใช้ เศษไม้ แ ละเศษวัส ดุเหลื อ ใช้ ท างการเกษตรเป็ น
เชื้อเพลิง โดยมีหลักการทางานแบบการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวลแบบ
อากาศไหลขึ้ น ( Updraft Gasifier) เป็ น การเผาไหม้ เชื้ อ เพลิ งในที่ ที่ จ ากั ด
ปริมาณอากาศให้เกิดความร้อนบางส่วนแล้วไปเร่งปฏิกิริยาต่อเนื่อ งอื่นๆ
เพื่อเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งให้กลายเป็นแก๊สเชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟได้ ได้แก่
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) แก๊สไฮโดรเจน (H2) และแก๊สมีเทน (CH4)
เป็นต้น1 เตาแก๊สชีวมวลแบบใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง ถูกออกแบบเป็นเตาแก๊ส
ซิไฟเออร์แบบไหลขึ้น โดยมีลักษณะเป็นเตา 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นส่วนของ
ห้ อ งเผาไหม้ และชั้นที่ 2 เป็ น ช่อ งส าหรับ ให้ อ ากาศไหลผ่า นและมีช่อ ง
สาหรับอากาศไหลออกอยู่ด้านบนเตา โดยแก๊สชีวมวลที่ผลิตได้จะลอยขึ้นสู่
ด้านบนและเกิดการลุกไหม้บริเวณด้านบนของเตา โดยอาศัยอากาศร้อนที่
ถูกบังคับให้ไหลจากด้านล่างของเตาเข้าสู่ชั้นที่ 2 โดยการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนจากห้องเผาไหม้และไหลออกทางช่องด้านบนของเตา และเมื่ออากาศ
มีอุณหภูมิสูงขึ้น จะทาให้เกิดการติดไฟของแก๊สชีวมวลโดยจะสังเกตได้จาก
เปลวไฟที่ได้ จะมีลักษณะเป็นลาพุ่งออกมาจากช่องทางออกของอากาศ ซึ่ง
ในความเป็นจริง อากาศที่ไหลออกมาทาปฏิกิริยากับแก๊สเชื้อเพลิงและเกิด
การลุก ไหม้ โดยสามารถใช้ เศษไม้ กิ่ งไม้ เป็ น เชื้อ เพลิงและสามารถเติ ม
เชื้ อ เพลิ ง ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง2 ปั จ จุ บั น พบว่ า เตาแก๊ ส ชี ว มวลที่ ใช้ กั น อยู่
โดยทั่วไป จะมีส่วนประกอบหลักเป็นโลหะซึ่งทาจากเหล็ก โดยจะเห็นว่า
เมื่อเหล็กโดนความร้อนบ่อยๆจะทาให้เกิดสนิมและเกิดการสึกกร่อน ซึ่งจะ
มีอายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปี ดังรูปที่ 1

1. บทนา
จากวิกฤติทางด้านพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความต้องการด้าน
พลังงานถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ และนับวันจะมีผลกระทบรุนแรง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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อีกประการหนึ่งคือเหล็กเป็นโลหะที่มีการถ่ายเทความร้อนได้เร็วไม่
สามารถเก็บกักความร้อนได้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเตาชีวมวลโดย
การเปลี่ยนแปลงส่วนของห้องเผาไหม้ให้สามารถเก็บกักความร้อนจากการ
เผาไหม้ของเชื้อเพลิง และยังช่วยลดปั ญ หาเกี่ยวกับการกัดกร่อนบริเวณ
ห้องเผาไหม้ห ลังจากการใช้งานเป็ นเวลานานๆ ซึ่งในการวิจัยนี้จะศึกษา
ความเป็นไปได้ในการนาวัสดุทางเซรามิกมาพัฒนาใช้ทาห้องเผาแทนโลหะ
เพื่อให้เหมาะกับการนาไปใช้งาน และทาการประเมินวัฏจักรชีวิตทางด้าน
พลังงานในการนาห้องเผาไหม้ที่ทาจากเซรามิกมาใช้กับเตาแก๊สชีวมวล

2. วิธีการศึกษา

รูปที่ 3 การขึ้นรูปห้องเผาไหม้เซรามิกของเตาแก๊สชีวมวล

ในการวิจัย เพื่อ พัฒ นาห้ อ งเผาไหม้โดยใช้เซรามิก แทนโลหะนี้ ได้
ทาการศึกษาความเป็นไปได้การสร้างห้องเผาจากเซรามิกแล้วนาไปทดสอบ
หาประสิท ธิภ าพ ผู้วิ จั ย ก าหนดวิธี ดาเนิ น การวิจั ย โดยแบ่ งเป็ น 2 ส่ ว น
ประกอบด้วย

เมื่อทาการขึ้นรูปเสร็จแล้ว จากนั้นนามาตกแต่งและเจาะรูบริเวณส่วนบน
ของห้องเผาไหม้ ดังรูปที่ 4

2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของการนาเซรามิกมาทาห้องเผา
ไหม้เตาชีวมวล
ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ของการนาเซรา
มิก มาทาห้ อ งเผาไหม้เตาชีวมวล ลาดับ แรกศึกษาคุณสมบั ติของวัตถุ ดิบ
โดยการกาหนดกลุ่มตัวอย่างของเนื้อดินปั่น เพื่อนามาทาห้องเผาไหม้เซรา
มิก ซึ่งใช้ดินดาสาเร็จรูปจากบริษัทคอมเพาเคลย์ ขี้เถ้า แกลบและดินเชื้อ
จากนั้นเตรียมวัตถุดิบ โดยทาการศึกษาความเป็นไปได้ของกลุ่มตั วอย่างที่
นามาทดสอบดังต่อไปนี้
สูตรที่ 1 เนื้อดินปั่น 100 เปอร์เซ็นต์
สูตรที่ 2 เนื้อดินปั่น 90 เปอร์เซ็นต์ ขี้เถ้า แกลบดา 10 เปอร์เซ็นต์
สูตรที่ 3 เนื้อดินปั่ น 90 เปอร์เซ็นต์ ขี้เถ้ า แกลบดา 5 เปอร์เซ็นต์
และดินเชื้อ 5 เปอร์เซ็นต์
จากนั้นนาสูตรเนื้อดินปั่น ที่เตรียมไว้มาทาการขึ้นรูปด้วยการอัดแท่ง
ขนาด 1 x 12 x 1.5 cm จานวน 3 แท่ง แล้วนาไปตากลมให้แห้ง และเผาที่
อุณหภูมิ 800ºC หลังจากเผาเสร็จแล้ว นาแท่งทดสอบมาทดสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพด้านการดูดซึมน้า การหดตัว และความทนทาน

รูปที่ 4 แสดงการเจาะรูห้องเผาไหม้เซรามิกของเตาแก๊สชีวมวล

จากนั้นนามาผึ่งลมจนแห้งแล้วนาไปเผาที่อุณหภูมิ 800ºC ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 แสดงการนาห้องเผาไหม้เซรามิกใส่ในเตาเผา

เมื่อ เผาผลิตภั ณ ฑ์ ห้ อ งเผาไหม้เซรามิก เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ ว น ามาเตรีย ม
ประกอบกับโครงสร้างของเตาชีวมวล ดังรูปที่ 6

2.2 การสร้างห้องเผาไหม้จากเซรามิก
นาวัตถุดิบที่ได้จากการศึกษาความเป็นไปได้ของการนาเซรามิกมา
ทาห้องเผาไหม้ สร้างห้องเผาไหม้เพื่อนาไปประกอบกับเต้าชีวมวล โดยนา
ดินที่เตรียมไว้มาทาการขึ้นรูปเป็นรูปทรงและขนาดตามรูปที่ 2 โดยในการ
ขึ้นรูปจะใช้แป้นหมุนไฟฟ้าในการขึ้นรูป ดังรูปที่ 3

รูปที่ 6 ห้องเผาไหม้เซรามิก

รูปที่ 2 โมเดลห้องเผาไหม้เซรามิกของเตาแก๊สชีวมวล
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3. อภิปราย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจั ยเพื่อ ศึก ษาความเป็ นไปได้ข องการนา
เซรามิกมาทาห้องเผาไหม้เตาชีวมวล ซึ่งผลการศึกษามีดังต่อไปนี้

ที่
1
2
3

ตาราง 1 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพเซรามิก (การหดตัว,การดูดซึมน้า)
การหดตัว
การดูดซึมน้า
ความ
ความ
น้าหนัก
ยาวก่อน ยาวหลัง
น้าหนัก
ร้อยละ
หลัง
ร้อยละ
เผา
เผา
ก่อน (g)
(g)
(cm)
(cm)
10
9.2
8
38
45
15.55
10
9.2
5
32
39
17.94
10
9.6
4
32
39
17.94

จากตารางที่ 1 แสดงข้ อ มูลในการทดสอบเนื้อดินเพื่ อศึก ษาความ
เป็นไปได้ในการนามาทาห้องเผาไหม้เซรามิก โดยศึกษาการหดตัวและการ
ดูดซึมน้าของเนื้อดิน พบว่าเนื้อดินสูตรที่ 1 มีการหดตัวสูงสุด คิดเป็นร้อย
ละ 8 ลาดับรองลงมาเป็นเนื้อดินสูตรี่ 2 เนื้อดินมีการหดตัวคิดเป็นร้อยละ
5 และสูตรที่ 3 เนื้อดินมีการหดตัวคิดเป็นร้อยละ 4 ตามลาดับ ในส่วนของ
การศึกษาการดูดซึมน้าพบว่า เนื้อดินสูตรที่ 2 และ 3 มีการดูดซึมมากโดย

คิดเป็นร้อยละ 17.94 สาหรับสูตรที่ 1 มีการดูดซึมน้าคิดเป็นร้อยละ 15.55
ตามลาดับ
ตาราง 2 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพเซรามิก (ความคงทน)
การเปลี่ยนแปลงของดิน
(เผา 800ºC – แช่น้า)
มีฟองฟอดเสียงดัง
น้าใส
ไม่มีรอยร้าว
มีฟองฟอดเสียงดัง
น้าใส
ไม่มีรอยร้าว
มีฟองฟอดเสียงดัง
น้าใส
ไม่มีรอยร้าว

ที่
1
2
3

จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเซรา
มิก โดยศึกษาความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลันนั้น ดิน
ทุกสูตรสามารถคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ ซึ่งไม่เกิดการ
แตกร้าวที่แท่งทดสอบ อีกทั้งแท่งทดสอบยังคงสภาพตามปกติ
สาหรับการประเมินวัฏจักรชีวิตทางด้านพลังงานในการนาห้องเผา
ไหม้ที่ทาจากเซรามิกมาใช้กับเตาแก๊สชีวมวล

ตาราง 3 บัญชีรายการและค่าแฟคเตอร์การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าช่วงการจัดหาวัตถุดิบและประกอบชิ้นส่วนของห้องเผาไหมเซรามิก
ขั้นตอน

ชื่อ

หน่วย

ค่าแฟคเตอร์ (kgCO2eq /หน่วย)

kg
kg
kg

0.0004

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ปริมาณ
(หน่วย)

วัตถุดิบ
ดินเหนียว (Clay, at mine)
ขี้เถ้าแกลบ
น้าประปา

การขึ้นรูป
แป้นหมุนไฟฟ้า ขนาด 323 W ระยะเวลา 15 นาที
kWh
Electricity (Grid mix)
การอบแห้ง
ผึ่งลมตามธรรมชาติ
การเผาเซรามิก
เผาไฟฟ้า ขนาด 15,200 W ที่อุณหภูมิ 800 – 1,000 °C ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
kWh
Electricity (Grid mix)
การกาจัดซาก
Recycle ใช้เป็นส่วนผสมกับดิน หรือวัสดุอื่นได้

4. สรุป
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการทาห้องเผาไหม้เตาชีวมวลจาก
เซรามิกนามาสร้างเตาชีวมวล สาหรับการทดสอบคุณสมบัติการหดตัว
ของเนื้อดิน เนื้อดินที่มีการหดตัวสูงเกินกว่าร้อยละ 10 จะมีการแตกร้าว
ได้ง่าย และหากมีการผสมขี้เถ้าแกลบและดินเชื้อจะเป็นการช่วยลดการ
หดตัวลง จากการทดลองพบว่าเนื้อดินทั้ง 3 สูตร มีค่าการหดตัวไม่ถึง
ร้อยละ 10 สาหรับเนื้อดินที่มีการผสมขี้เถ้าแกลบและดินเชื้อเข้าไปจะ
ทาให้มีการหดตัวน้อยลง โดยเนื้อดินที่ผสมขี้เถ้าแกลบและดินเชื้อ ใน
สูตรที่ 3 มีค่าการหดตัวของเนื้อดินคิดเป็นร้อยละ 4 เท่านั้น และเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ เนื้ อ ดิ น ปั้ น ในสู ต รที่ 1 ก็ จ ะเห็ น ว่า มี ค่ า การหดตั ว ที่
น้อยลงเช่นกัน
การทดสอบคุณสมบัติการดูดซึมน้า โดยทั่วไปเนื้อดินที่มีความพรุน
มากจะมีความแกร่งต่า แต่ห ากคิดในแง่การถ่ ายเทความร้อนระหว่าง
อนุภ าคของดิน จะพบว่าที่ที่มีความพรุนมากการถ่ ายเทความร้อนจะ
ดีกว่า และไม่ทาให้เกิดการแตกร้าวง่าย และไม่เกิด thermal shock เมื่อ
กระทบกับ ความร้อ นและความเย็นทันที และในการผสมขี้ เถ้ าแกลบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

0.0007

Ecoinvent 2.2, IPCC2007 GWP 100a
ไม่นามาคิด
Thai national database

1.50
0.075
2.00

0.6093

Thai national database

0.0808

0.6093

Thai national database

91.20

ทรายหรือดินเชื้อลงในดินที่มีความเหนียวจะช่วยให้ดินมีค่าการดูดซึมน้า
ที่มากขึ้น ซึ่งจากการทดลองในครั้งนี้ พบว่าเนื้อดินที่ผสมขี้เถ้ าแกลบ
และดินเชื้อนั้นมีค่าการดูดซึมน้าที่เพิ่มมากขึ้นจากการเปรียบเทียบกับ
เนื้อดินที่ไม่มีการผสม โดยมีค่าการดูดซึมน้า คิดเป็นร้อยละ 17.94 โดย
มีค่าเพิ่มขึ้นจากเนื้อดินอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 2.39
การทดสอบคุณสมบัติความคงทนของดิน ห้องเผาไหม้โดยทั่วไป
เมื่อกระทบความร้อนและความเย็นอย่างกะทันหัน เป็นสาเหตุทาให้ดิน
เกิดการแตกร้าวได้ หากดินไม่แกร่งและมีความพรุนที่พอเหมาะ ดินที่มี
ความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกะทันหันจะต้องมีค่าการ
ดูดซึมน้าที่ค่อ นข้ างสูง และมีค่าการหดตัวต่า ซึ่งจากการทดลองก็จ ะ
พบว่าไม่เกิดการแตกร้าวขึ้นในเนื้อดินปั้ นทุกสูตร แต่สูตรดินที่มีความ
เหมาะสมคือดินสูตรที่ 3 เนื่อ งจากมีส่วนผสมของเนื้อดิน ขี้เถ้ าแกลบ
และดินเชื้อที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าในสูตรที่ 1 และ 2
และสามารถประเมินวัฏจักรชีวิตทางด้านพลังงานในการนาห้อง
เผาไหม้ ที่ ท าจากเซรามิ ก มาใช้ กั บ เตาแก๊ ส ชี ว มวล พบว่ า มี ก ารใช้
พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 91.28 kWh ต่อห้องเผาไหม้เซรามิก 1 ห้องและมี
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวัฏจักรชีวิต 55.6194 kgCO2eq
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หรือ 55.6 kgCO2eq ซึ่งการทาห้องเผาไหม้เตาชีวมวลจากเซรามิกนั้นมี
ความเป็ นไปได้ในการนามาสร้างเตาชีว มวลได้จ ริง โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติการหดตัวของเนื้อดิน คุณสมบัติการดูดซึมน้า และคุณสมบัติ
ความคงทนของดิน

เอกสารอ้างอิง
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การใช้ประโยชน์จากเส้นใยกัญชงในการผลิตฉนวนกันความร้อน
Utilization of Hemp thread by applying as heat insulator component
กิตติศักดิ์ กราบเคหะ1 ดารงศักดิ์ วงค์ฐาน1 และกรวัฒน์ วุฒิกิจ2,*
1, 2,*

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
Email: kor_wat@hotmail.com

บทคัดย่อ
กัญชงเป็ นพืช ที่มีความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และความทนทานสูง
ดังนั้นจึงถูกนาไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง แต่หลังจากการ
แปรรูปจะเหลือ ส่วนที่ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้คือ ส่วนลาต้นและ
แกนของต้นซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของต้นกัญชง ดังนั้นเศษเหลือใช้เหล่านี้
จึงถูกนามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นส่วนผสมสาหรับฉนวนกันความร้อน
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อน โดยทาการผสมเส้นใย
กัญชง น้ายางธรรมชาติ และน้า ที่อัตราส่วน 1:1:1 1:1:2 2:3:3 และ 3:2:4
โดยน้าหนัก ตามลาดับ แล้ว นาไปขึ้ นรูป ด้วยการพ่นฝอยในถาดสังกะสี
ขนาด 25x25x3 ตารางเซนติเมตร แล้วทาการอบจนแห้ง จากนั้นได้ทาการ
ทดสอบหาค่าการนาความร้อน และการทดสอบหาคุณสมบัติการลามของ
ไฟตามมาตรฐาน ASTM D635-98 ผลการวิจัยพบว่าที่อัตราส่วนผสมของ
ใยกัญชง น้ายางธรรมชาติ และน้า ที่อัตราส่วน 3:2:4 โดยน้าหนัก ให้ค่า
ความเป็นฉนวนเหมาะสมที่สุด โดยให้ค่าการนาความร้อนต่าที่สุดเท่ากับ
0.084 W/m.K และยังให้ ค่าการลามไฟต่าที่สุดเท่ากับ 16.61 mm/min
เนื่องจากที่ส่วนผสมดังกล่าวมีสัดส่วนใยกัญชงที่มากสุดเพราะใยกัญชงมีค่า
การนาความร้อนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับส่วนผสมอื่น นอกจากนั้นที่ส่วนผสม
ดังกล่าวยังมีรูพรุนมากทาให้มีรูอากาศที่มีคุณสมบัติฉนวนที่ดี
คาสาคัญ: ฉนวนกันความร้อนจากใยกัญชง

Abstract
Hemp is the plant which has high flexibility, strength and
durability. Therefore it is applied to widely utilize. However,
after the transformed-hemp manufacturing, there are the
waste components of hemp such as the trunk and its core
which are not utilized. So, such waste components are
applied to use in the fabrication of hemp insulator in this
research.
In the experiment, the insulator was fabricated by mixing
the hemp thread, natural Rubber Latex and water in the
weight ratios of 1 :1:1, 1:1:2, 2:3 :3 and 3:2:4. After that, this
mixture was formed in the 25x25x3 cm3 zinc tray by spraying.
Later, the formed insulator was baked in the oven until it was
completely dried. The fabricated insulators were tested their
property of thermal conductivity and fire spread with
standard of ASTM D635-98. The results show that the hemp
insulator with the weight ratio of 3: 2 : 4 provides more
appropriate than others. It yields the smallest thermal
conductivity and fire spread of 0.0839 W/m.K and 1 6 . 6 1
mm/min, respectively. This can attribute that such ratio
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comprises of the highest hemp thread proportion which is the
lowest heat conductor when comparing with other
components. Moreover, this ratio comprises of porosity, the
existence of air which has the good property of heat insulator.
Keywords: Hemp thread insulator

1. บทนา
กัญ ชง (Hemp) จั ด เป็ น พื ชเส้ น ใยคุณ ภาพที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ความ
แข็งแรง และความทนทานสูง สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อม
ของประเทศไทย และปรับ ตัวเข้ ากับ สภาพแวดล้อ มที่เปลี่ย นแปลงได้ดี
นอกจากนั้ น ยั งสามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งกว้า งขวาง เช่น สิ่งทอ
เสื้ อ ผ้า เครื่อ งนุ่ งห่ ม กระดาษ วัส ดุก่อ สร้า งบ้ า นเรือ น ชิ้น ส่ว นยานยนต์
เครื่องสาอาง ยา และอาหารสุขภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในประเทศไทย
กั ญ ชงจั ด เป็ น พื ช ห้ า มปลู ก ตามกฎหมาย ยกเว้ น แต่ เพื่ อ การศึ ก ษา
ค้นคว้าวิจัยที่ต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากกัญชงเป็นพืชที่อยู่ใน
วงศ์ Cannabi Family ตระกูลเดียวกันกับกัญชาซึ่งเป็นพืชเสพติดประเภท
ที่ 5 ตามพระราชบั ญ ญั ติย าเสพติดให้ โทษพุทธศักราช 2522 ทาให้ การ
เพาะปลูกต้นกัญชงในประเทศไทยมีไม่มากพอสาหรับการแปรรูป ต่อมาปี
ในปี พ.ศ. 2548 ต้นกัญชงได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) ให้มีปริมาณสารเสพติดให้ต่ากว่าค่าที่กฎหมาย
กาหนด มีปริมาณเส้นใยที่สูงขึ้น ยืดหยุ่นสูง แข็งแรง และทนทานสูง เพื่อ
ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์เส้นใยจากกัญชงในเชิงพาณิชย์และไม่
ผิดต่อกฎหมาย [1]
อย่างไรก็ตามหลังจากกระบวนการแปรรูปกัญชงแล้ว ยังเหลือส่วนที่ไม่
สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้คือ ส่วนลาต้นและแกนของต้น ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 70 ของผลผลิตทั้งหมดของต้นกัญชง ดังนั้นจึงมีการนาวัสดุเหลือใช้ทั้ง
ส่วนของแกนและลาต้นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Zero waste) ซึ่งในต่างประเทศมีการนาส่วนเหลือดัง กล่าว
มาแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างบ้านเรือน โดยเฉพาะการนาส่วนเหลือของกัญ
ชงมาเป็ นส่ว นผสมหลักในการทาส่วนผสมคอนกรีต ฉนวนกันความร้อ น
และวัสดุทดแทนไม้จากธรรมชาติ
ปัจจุบันการพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตรเช่น ใยฟางข้าว, ใยหญ้าแฝก, และซังข้าวโพด [2–4] เป็น
ต้น เพื่อทดแทนการนาเข้าสารแอสเบสทอลที่ เป็นสารองค์ประกอบหลัก
สาหรับของฉนวนความร้อนเพื่อลดปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังมี
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรอีกมากมายที่ยังไม่ได้มีการนามาศึกษา ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงต้องการที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการนาใยกัญชงที่เหลือใช้
จากกระบวนการแปรรูปต่างๆ มาศึกษาคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนที่
มีส่วนผสมของกัญ ชง เพื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพของวัสดุเหลือ ใช้ เพิ่ มรายได้ให้
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เกษตรกรบนพื้นที่ราบสูง รวมไปถึงการพัฒนาและสร้างความเป็นไปได้ ใน
การผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสมและสามารถนา ไปใช้งานได้

2. การทดสอบ
2.1 ขั้นตอนการขึน้ รูปฉนวนใยกัญชง
ต้นกัญชงที่มีความยาวขนาดประมาณ 2 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางไม่
เกิน 3 เซนติเมตร จานวน 6–7 ต้น ถูกนาใส่ในเครื่องสับจะได้ใยกัญชงที่มี
ลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมกับเส้นใยดัง รูปที่ 1

รูปที่ 4 การอบกัญชงระเอียดในตู้อบเตาแก๊ส
ใยกัญชงที่ผ่านการอบเพื่อไล่ความชื้นถูกนาไปใส่ในถาดสังกะสีขนาด
25x25x3 ตารางเซนติเมตร เพื่อรอการขึ้นรูปเป็นฉนวนดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 1 การสับต้นกัญชงให้มีขนาดเล็กลงโดยเครื่องสับ
นาต้นกัญชงที่สับแล้วนาไปแช่ในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์
เป็ นเวลา 3 วัน (รูป ที่ 2) เพื่ อ ทาให้ กัญ ชงเปื่ อ ยทาให้ ง่ายต่อ การการลด
ขนาดหลังจากทาการแช่ใยกัญชงเสร็จจะถูกลาเรียงเข้า เครื่องปั่นเพื่อลด
ขนาดใยกัญชงดังรูปที่ 3

รูปที่ 5 การเตรียมขึ้นรูปใยกัญชงในถาดสังกะสี
ก่ อ นที่ จ ะท าการขึ้ น รู ป ฉนวนใยกั ญ ชง น้ ายางธรรมชาติ ได้ ท าการ
จัดเตรียมไว้ ดังรูปที่ 6 และทาการพ่นลงในถาดใยกัญชงเพื่อทาการขึ้นรูป
ฉนวน ซึ่งในการขึ้นรูปฉนวนจะทาการฉีดพ่นตัวประสานและโรยใยกัญชง
สลับกันเป็นชั้น ๆ จนกว่าจะได้ความหนา 1.5 cm

รูปที่ 2 การแช่ใยกัญชงในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์
รูปที่ 6 การขึ้นรูปฉนวนใยกัญชงโดยการพ่นน้ายางธรรมชาติ
ฉนวนใยกัญชงที่ถูกขึ้นรูปถูกนาเข้าเตาอบเพื่อไล่ความชื้นด้วยอุณหภูมิ
100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 3 การลดขนาดกัญชงปั่นโดยเครื่องปั่น
ใยกัญชงที่ปั่นแล้ว ถูกนาไปเข้าเตาอบที่อุณ หภูมิ 80 C◦ เป็ นเวลา 8
ชั่วโมงเพื่อไล่ความชื้นออกจากใยกัญชง ดังรูปที่ 4
รูปที่ 7 การอบฉนวนใยกัญชง
หลังจากอบฉนวนใยกัญชงเสร็จทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาอย่างน้อย
หนึ่งคืนจะได้ฉนวนใยกัญชงที่พร้อมสาหรับการทดสอบ ในงานวิจัยครั้งนี้ได้
ใช้กัญชงที่ทาการเพาะปลูกต่างพื้นที่ 4 พื้นที่ มาเปรียบเทียบกันและยังได้
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ทาการผลิตฉนวนใยกัญชงโดยการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมดังแสดงในตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงส่วนผสมของฉนวนใยกัญชง
ประเภทกัญชง รหัสผลิตภัณฑ์
อัตราส่วน
ใยกัญชง : น้ายางธรรมชาติ : น้า
1
HRW1_111
1: 1: 1
HRW1_112
1: 1: 2
HRW1_233
2: 3: 3
HRW1_324
3: 2: 4
2
HRW2_111
1: 1: 1
HRW2_112
1: 1: 2
HRW2_233
2: 3: 3
HRW2_324
3: 2: 4
3
HRW3_111
1: 1: 1
HRW3_112
1: 1: 2
HRW3_233
2: 3: 3
HRW3_324
3: 2: 4
4
HRW4_111
1: 1: 1
HRW4_112
1: 1: 2
HRW4_233
2: 3: 3
HRW4_324
3: 2: 4

2.2 การติดตั้งอุปกรณ์และขั้นตอนการทดสอบ
2.2.1 การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อน
การทดสอบเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อน ได้ ทดสอบแบบ
Plane Plate Method ประกอบด้ ว ยแผ่น กลมท าจากทองแดง 2 แผ่ น
ประกบกัน โดยมีวัสดุทดสอบอยู่ระหว่างแผ่นทั้งสอง แผ่น ล่างจะถูกทาให้
ร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า ส่วนแผ่น บนถูกทาให้เย็นและมีอุณหภูมิคงที่ แผ่น
ทองแดงทั้ งสองจะถู ก หุ้ ม ด้ว ยฉนวนเพื่ อ บั งคั บ การถ่ า ยเทความร้อ นให้
เกิดขึ้นในทิศทางเดียวเท่านั้น เมื่อระบบเข้าสู่สภาวะคงที่จึงทาการตรวจวัด
ค่าการนาความร้อ นด้วยเครื่องวัดไฟฟ้า และทาการคานวณหาค่าการนา
ความร้อนตามกฎของฟูเรียร์ ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 เครื่องทดสอบการนาความร้อน
เมื่อทาการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นจึงทาการทดสอบหาค่าการนาความร้อนของฉนวนกันความร้อนที่มี
ส่วนผสมของกัญชง ซึ่งมีวิธีการดังนี้
ตัดแผ่นฉนวนใยกัญชงให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร หนา 1.5
เซนติเมตร ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 การเตรียมฉนวนใยกัญชงเพื่อทดสอบหาค่าการนาความร้อน
ทาการวามร้อ นให้ กับ ฮีต เตอร์ โดยปรับ ค่ ากระแสไฟฟ้ า คงที่ ที่ 5 A
และคานวณแรงดันไฟฟ้าจากกฎของโอห์ม การผลิตความร้อนจะขึ้นอยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้า ดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 ชุดจ่ายกระแสไฟตรงสาหรับฮีตเตอร์
ติด ตั้งฉนวนใยกั ญ ชงที่ตั ดไว้ ดังรูป ที่ 9 ให้ อ ยู่ระหว่า งแผ่ น ทองแดง
สาหรับทาความร้อนที่ประกบฉนวนอยู่ด้านบน กับแผ่นทองแดงสาหรับทา
ความเย็นที่ประกบฉนวนอยู่ด้านล่าง เพื่อทาการหาค่าการถ่ายเทความร้อน
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และสั มประสิท ธิ์ ก ารน าความร้อ นที่ อุ ณ หภู มิ ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยการวั ด
อุณหภูมิได้ติดตั้งเทอร์โมคับเปิ้ลชนิด K ไว้ที่ด้านบน ตรงกลาง และด้านล่าง
ของฉนวนใยกัญชง ดังรูปแสดงในรูปที่ 11 ข้อมูลอุณหภูมิที่ได้จะถูกบันทึก
ใ น Data logger (Thermometer 4 channels - SD Card Data
Logger)

รูปที่ 11 การวางชิ้นงานบนเครื่องทดสอบ
Data Logger ทาการบั นทึก ข้อมูล ทุกๆ 10 นาที จากนั้นนาข้อ มูลที่
ได้มาคานวณหาค่าการนาความร้อนของฉนวนใยกัญชง เพื่อความแม่นยา
ในการหาค่า ดังกล่าวฉนวนใยกัญ ชง ชิ้นงานที่เหมือนกัน 3 ชิ้นในแต่ละ
ส่ ว นผสมได้ ถู ก ทดลองซ้ าทั้ งหมด 3 ครั้ ง เพื่ อ ท าให้ ท ราบค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน

2.2.2

ผลการทดลองเพื่อ หาคุณสมบัติการเป็นฉนวนของฉนวนใยกัญ ชงได้
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D635-98 ผลการทดสอบถูกแบ่งออกเป็ น
สองส่วนคือการหาค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อ นและค่าการลามไฟซึ่ง
เป็นคุณสมบัติที่สาคัญของฉนวน ผลการทดลองมีดังนี้

2.3.1

การหาค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อน
จากการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ก ารนาความร้อ นดังที่ก ล่าวไว้ใน
หัวข้อที่ 2.2 ฉนวนใยกัญชงที่มีความหนา 1.5 เซนติเมตร ถูกให้ความร้อน
ด้า นบนโดยท าการแนบแผ่น ทองแดงที่ มี ก ารให้ ค วามร้อ นโดยใช้ไฟฟ้ า
ความร้อนถูกถ่ายเทผ่านฉนวนใยกัญชงมายังด้านล่างของฉนวนที่มีการแนบ
ติด กั บ แผ่น ทองแดงอี ก แผ่ น ที่ มี อุ ณ หภู มิ ค งที่ ที่ 25 องศาเซลเซี ย ส ค่ า
อุณหภูมิด้านบน ตรงกลาง และด้านล่างของฉนวนใยกัญชงถูกบันทึกผ่าน
เทอร์โมคับเปิ้ลและ Data logger จากนั้นค่าเหล่านี้ถูกคานวณเพื่อหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ก ารนาความร้อ นดังรูป ที่ 13 ที่ แ สดงค่า สัมประสิทธิ์ก ารน า
ความร้ อ นของฉนวนใยกั ญ ชง 4 ชนิ ด คื อ HRW1 HRW2 HRW3 และ
HRW4 แต่ละชนิดถูกผลิตขึ้นที่อัตราส่วนผสมโดยน้าหนักของใยกัญชง น้า
ยาง และน้า ที่อัตราส่วน (1: 1: 1) (1: 1: 2) (2: 3: 3) และ (3: 2: 4) ดังที่
แสดงไว้ในตารางที่ 1
A

การทดสอบหาค่าการลามไฟของฉนวน

การทดสอบการลามไฟได้ดาเนินการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D
635-98 โดยชิ้ น งานทดสอบมี ข นาด กว้ า ง 13 มิ ล ลิ เ มตร ยาว 125
มิลลิเมตร และมีความหนา 15 มิลลิเมตร ทาการทดสอบชิ้นงานทั้งหมด
16 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 3 ครั้งแล้วนาค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย แต่ละชิ้นจะทา
การทดสอบในห้องทดสอบ ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 23-25 องศาเซลเซียส
ใช้ก๊าชหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีวิธีการดังนี้
ตัดแผ่นฉนวนกันความร้อนที่มีส่วนผสมของกัญชง ให้ได้ขนาด 15 x
13 มิลลิเมตร ยาว 150 มิลลิเมตร จากนั้นนาไปวางไว้ในห้องที่ไม่มีอากาศ
ไหลผ่านแล้วเริ่มจุดไฟให้แผ่นฉนวนติดไฟ (รูปที่ 12)

B

C

รูปที่ 12 การทดสอบการลามไฟ
ทาการจับเวลาเทียบกับความยาวที่ได้แล้วบันทึกค่าการทดลอง เมื่อ
ทดสอบชิ้นงานแรกเสร็จทาการเปลี่ยนแผ่นฉนวนที่มีส่วนผสมต่างๆ แล้วทา
การทดลองซ้าจนครบ

2.3 ผลการทดลองและการวิเคราะห์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าชิ้นงานที่มีส่วนผสมดังกล่าวมีความพรุนมาก มี
อากาศแทรกในเนื้อชิ้นงานมากเพราะอากาศมีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดี จึง
ทาให้ความร้อนไหลผ่านได้น้อย นอกจากนั้นยังพบว่าสัดส่วนปริมาณน้าที่
ผสมอยู่ ในเนื้ อ ฉนวนส่ ง ผลต่ อ ความพรุ น ในเนื้ อ ฉนวนเพราะหลั ง จาก
กระบวนการอบเพื่อไล่ความชื้นออกจากฉนวน น้าที่ละเหยออกจากเนื้อ
ฉนวนจะคงเหลือรูพรุนไว้

D

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าความหนาแน่นและอัตราส่วนผสมของฉนวน
รูปที่ 10 ค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อนของฉนวนใยกัญชงเทียบกับเวลา
A HRW1 B HRW2 C HRW3 และ D HRW4 แต่ละชนิดถูกผลิตขึ้นที่อัตรา
ส่วนผสมโดยน้าหนักของใยกัญชง น้ายาง และน้า ที่อัตราส่วน (1: 1: 1) (1:
1: 2) (2: 3: 3) และ (3: 2: 4)
รูปที่ 10 แสดงค่าการคานวณสัมประสิทธิ์การนาความร้อนของฉนวน
ใยกัญชงทั้ง 4 ชนิด ผลการคานวณพบว่าเริ่มต้นค่าการนาความร้อนของ
ฉนวนใยกัญชงมีค่าประมาณ 3 W/m∙K เนื่องจากที่เวลาเริ่มต้นความร้อนที่
ถ่ายเทยังไม่กระจายสม่าเสมอทั่วทั้งแผ่นฉนวนทาให้เกิดความแตกต่างของ
อุ ณ หภู มิ ที่ ม าก แต่ เมื่ อ เข้ า สู่ ส ภาวะคงตั ว ของอุ ณ หภู มิ จ ะท าให้ ได้ ค่ า
สัมประสิทธิ์การนาความร้อนที่คงที่ซึ่งฉนวนที่ผลิตจากส่วนผสมที่ที่ต่างกัน
จะให้ค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อนที่ต่างกัน
รูปที่ 10A เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 260 นาที ชิ้นงาน HRW1_324 มี
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารน าความร้ อ นน้ อ ยที่ สุ ด รองมาคื อ HRW1_112,
HRW1_111 และ HRW1_233 มี ค่ า การน าความร้ อ นอยู่ ที่ 0.0915,
0.0919, 0.1010 และ 0.1224 W/m∙K ตามลาดับ แนวโน้มดังกล่าวเป็น
เหมือนกันทุกๆ ชนิดของฉนวนใยกัญชงดังนี้
รูป ที่ 10B HRW2_324 มีค่าสัมประสิท ธิ์ก ารนาความร้อนน้อ ยที่ สุด
รองมาคือ HRW2_112, HRW2_111 และ HRW2_233 มีค่าการนาความ
ร้อนอยู่ที่ 0.089, 0.093, 0.100 และ0.130 W/m∙K ตามลาดับ
รูป ที่ 10C HRW3_324 มีค่า สัมประสิทธิ์ก ารนาความร้อ นน้อ ยที่สุด
รองมาคือ HRW3_112, HRW3_111 และ HRW3_233 มีค่าการนาความ
ร้อนอยู่ที่ 0.085, 0.091, 0.092 และ 0.104 W/m∙K ตามลาดับ
รูป ที่ 10D HRW4_324 มีค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อนน้อ ยที่สุด
รองมาคือ HRW4_112, HRW4_111 และ HRW4_233 มีค่าการนาความ
ร้อนอยู่ที่ 0.084, 0.086, 0.090 และ0.097 W/m∙K ตามลาดับ
จากผลการหาค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อนที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้
ว่าฉนวนใยกัญชงที่อัตราส่วนโดยน้าหนักของใยกัญชงต่อน้ายางธรรมชาติ
ต่ อ น้ า เท่ า กั บ 3: 2: 4 (HRW1_324, HRW2_324, HRW2_324 และ
HRW2_324) สาหรับฉนวนใยกัญชงทุกประเภทให้ค่าการนาความร้อนต่า
ที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ ฉนวนใยกัญ ชงที่ ส่ ว นผสมอื่ น ๆ เนื่ อ งจากชิ้น งานที่ มี
ส่วนผสมน้ายางธรรมชาติต่อน้า เท่ากับ 3: 2: 4 มีอัตราส่วนของใยกัญชง
ต่อน้ายางมากที่สุด (1.5: 1) เนื่องจากใยกัญชงมีคุณสมบัติการนาความร้อน
ต่ากว่ากว่าน้ายางธรรมชาติ (น้ายางธรรมชาติมีค่าสัมประสิทธิ์การนาความ
ร้อ นประมาณ 0.245 W/m∙K) ดังนั้นฉนวนที่มีใยกัญ ชงเป็นส่วนผสมอยู่
มากจะมีการนาความร้อนที่น้อยลง
นอกจากนั้นเมื่อนาชิ้นงานทุกชนิดไปชั่งน้าหนักเพื่อหาความหนาแน่น
พบว่า ชิ้นงานที่มีส่วนผสมน้ายางธรรมชาติต่อน้า เท่ากับ 3: 2: 4 มีความ
หนาแน่นต่าที่สุดเมื่อเทียบกับส่วนผสมอื่น (ที่ปริมาตรเท่ากัน) ดังแสดงใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.3.2

ใยกัญชง : น้ายาง : น้า

ความหนาแน่น
( kg/m3)

3:2:4
1:1:2
1:1:1
2:3:3

154
166.11
170.66
202.66

การหาค่าอัตราการลามไฟของฉนวนใยกัญชง

ในการหาค่าอัตราการลามไฟ ฉนวนใยกัญ ชงถูกเตรียมและทดสอบ
ตามมาตรฐาน ASTM D635-98 ดังที่ ได้ก ล่า วไว้ในหั ว ข้ อ ที่ 2.3 ผลการ
ทดสอบมีดังนี้
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของแผ่นฉนวนที่ขึ้นรูปได้ พบว่า
ฉนวนใยกัญ ชงมีความยืดหยุ่นได้ดี สามารถม้วนงอได้ เมื่อทาการทดลอง
เพื่อ หาค่าอั ตราการลามไฟ พบว่า อั ตราการลามไฟมีแนวโน้มลดลงตาม
ปริมาณของเนื้อยางธรรมชาติในฉนวน และฉนวนที่มีการลามไฟน้อยที่สุด
คือชิ้นงานที่มีเนื้อยางในชิ้นงานน้อยที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 11

รูปที่ 11 แสดงอัตราการลามไฟของฉนวนใยกัญชงแต่ละชนิดที่อัตรา
ส่วนผสมต่างๆ
รูปที่ 11 ฉนวนใยกัญ ชงทุกชนิดมีแนวโน้มของค่าอัตราการลามไฟที่
คล้า ยกัน ฉนวนใยกั ญ ชงที่มี อั ตราส่ว นผสมของเส้น ใยกั ญ ชงต่อ น้ายาง
ธรรมชาติต่อน้าที่อัตราส่ว น 3: 2: 4 (HRW324) มีอั ตราการลามไฟน้อ ย
ที่สุดเมื่อเทียบกับทุกอัตราส่วนรองลงมาคือที่อัตราส่วน 1: 1: 1 (HRW111)
ยกเว้นฉนวนใยกัญชงชนิดที่ 4 อาจเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนของการ
ทดสอบฉนวนใยกัญชงที่มีค่าอัตราการลามไฟมากที่สุด คือฉนวนใยกัญชงที่
มีอัตราส่วน 2: 3: 3 เนื่องมาจากสัดส่วนของน้ายางธรรมชาติมีค่ามากที่สุด
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เมื่อเทียบกับสัดส่วนอื่น แสดงให้เห็นว่าฉนวนใยกัญชงที่มีสัดส่วนของน้า
ยางธรรมชาติ อ ยู่ ม ากส่ ง ผลให้ ก ารลามไฟมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากยาง
ธรรมชาติมีคุณสมบัติในการเป็นเชื้อเพลิงมากกว่าใยกัญชง ฉนวนใยกัญชง
ที่มีอั ตราการลามไฟได้ช้า ที่สุดคือคือ HRW4_324 มีค่าอั ตราการลามไฟ
เท่ากับ 16.61 mm/min

2.4 สรุป
การทดสอบครั้งนี้ได้นาใยกัญชงที่มีการเพราะปลูกต่างกัน 4 ชนิดมา
เป็ นส่วนผสมในการผลิตฉนวนกันความร้อ น ซึ่งค่าที่สามารถบ่ งบอกถึ ง
ความเป็นฉนวนที่ดีคือค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อน และค่าอัตราการ
ลามไฟที่ต่าตามมาตรฐาน ASTM D635-98
ผลการทดสอบพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อนของฉนวนใยกัญ
ชงขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการผสมระหว่างใยกัญชงต่อน้ายางธรรมชาติต่อน้า
และไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของใยกัญชง ฉนวนใยกัญชงที่มีอัตราส่วนผสม 3: 2:
4 ให้ ค่าสัมประสิทธิ์ก ารนาความร้อ นต่าที่สุด เพราะมีสัดส่ว นของน้ายาง
ธรรมชาติอ ยู่น้อย เนื่องจากน้ายางเป็นตัวนาความร้อนได้ดีกว่าใยกัญ ชง
นอกจากนั้นที่อัตราส่วนผสมนี้ยั งมีสัดส่วนของน้ามากที่สุด เมื่อระเหยน้า
ออกจากฉนวนจะเหลือ รูพรุนไว้มากกว่าส่วนผสมอื่ นสังเกตได้จากความ
หนาแน่นน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอัตราส่วนผสมอื่น รูพรุนที่มากส่งผลให้มีรู
อากาศอยู่ ข้ า งในซึ่ ง อากาศคื อ ฉนวนที่ ดี เช่ น กั น อั ต ราส่ ว นผสมที่ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์การนาความร้อนน้อยรองลงมาคืออัตราส่วน (1: 1: 2) (1: 1:
1) และ (2: 3: 3) ฉนวนใยกัญชงชนิด HRW4_324 มีค่าการนาความร้อน
ต่าที่สุด (0.084 W/m∙K)
ฉนวนใยกัญ ชงที่อัตราส่วนผสม 3: 2: 4 ยังให้ อัตราการลามไฟน้อ ย
ที่สุดเนื่องจากใยกัญชงมีคุณสมบัติก ารลามไฟน้อ ยกว่าน้ายางธรรมชาติ
การที่มีสัดส่วนของใยกัญชงที่มากทาให้อัตราการลามไฟต่าที่สุด ฉนวนใย
กั ญ ชงชนิ ด HRW4_324 ให้ ค่ า อั ต ราการลามไฟ ต่ าที่ สุ ด คื อ 16.61
mm/min

[7] วี ร ะศั ก ดิ์ อุ ด มกิ จ เดชา “วิ ท ยาศาสตร์ เส้ น ใย (Fiber Science)”
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2543
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ฟิสิกส์เซนเตอร์ 2533
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บทคัดย่อ

1. ข้อมูลทั่วไป

กำลังไฟฟ้ำจำกระบบผลิตเซลล์แสงอำทิตย์ มีควำมไม่แน่นอน โดยใน
แต่ ล ะช่ ว งเวลำมี ค วำมแตกต่ ำ งของค่ ำ พลั ง งำน ส่ ง ผลถึ ง ควำมไม่ มี
เสถี ย รภำพ กระทบต่ อ คุ ณ ภำพของระบบไฟฟ้ ำ โดยตรง จึ งมี ก ำรน ำ
โครงข่ำยประสำทเทียมมำประยุกต์ใช้เพื่อ กำรพยำกรณ์ค่ำพลังงำนจำก
ระบบเซลล์แสงอำทิตย์ ในบทควำมนี้ได้นำเสนอ กำรพยำกรณ์กำลังไฟฟ้ำ
ของระบบผลิตไฟฟ้ำเซลล์แสงอำทิตย์ ด้วยโครงข่ำยประสำทเทียม แบบ
แพร่ ย้ อ นกลั บ Back Propagation โดยใช้ ก ำรฝึ ก สอนโครงข่ ำ ยแบบ
Levenberg-Marquardt Algorithm และนำเข้ำข้อมูลควำมเข้มแสงเพื่อ
เปรียบเทียบค่ำกำลังไฟฟ้ำกับโปรแกรม Homer ผลกำรทดลองพบว่ำค่ำ
ควำมผิดพลำดในกำรพยำกรณ์เฉลี่ยต่ำที่สุดคือโครงข่ำยประสำทเทียมที่ใช้
ชั้ น ซ่ อ นที่ 1 และที่ 2 แบบ Log-Sigmoid Function และชั้ น เอ้ ำ ท์ พุ ท
Pure linear Function (5-2-1) มีค่ำควำมผิดพลำด (MAPE) ที่ 4.60%

ในปั จ จุ บั น ระบบผลิต ไฟฟ้ า เซลล์ แ สงอาทิ ตย์ ถู ก นามาใช้กั นอย่ า ง
กว้างขวาง เนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ ม
และมีก ารพัฒ นา จนมีความน่าเชื่อถื อ สูงขึ้น อย่า งไรก็ตามพบว่า กาลัง
ไฟฟ้ า จากระบบเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ นั้ น มี ค วามไม่ แ น่ น อน เป็ น ผลอั น
เนื่องมาจากในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างของค่าพลังงาน โดยค่าความ
เข้ ม ของรังสีด วงอาทิ ต ย์ และสภาพภู มิ อ ากาศอุ ณ หภู มิ , สภาพเมฆบน
ท้อ งฟ้ า ซึ่ งเมื่อ มี ก ารต่อ เชื่ อ มเข้ า กับ ระบบไฟฟ้ า จะส่ งผลถึ งความไม่ มี
เสถียรภาพ และกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าด้านคุณภาพของระบบไฟฟ้า
การพยากรณ์กาลังไฟฟ้าของระบบผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ [1] จะช่วย
ลดความสูญเสียพลังงานลง มีงานวิจัยที่กล่าวถึงการพยากรณ์ความเข้มรังสี
จากดวงอาทิ ตย์ โดยนาเสนอการพยากรณ์ ก าลั งไฟฟ้ าของระบบเซลล์
แสงอาทิตย์โดยไม่ใช้ตัววัดความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ [2] เพื่อพยากรณ์กาลัง
ไฟฟ้ารายชั่วโมงที่ระบบเซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตได้ ในวันถั ดไป ซึ่งมีค่า
ความผิดพลาดเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 20.42%
ในบทความนี้ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้โครงข่ ายประสาทเทีย บแบบ
แพร่ ย้ อ นกลั บ Back Propagation โดยใช้ ก ารฝึ ก สอนโครงข่ า ยแบบ
Levenberg-Marquardt และใช้ข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายชั่วโมง
ของวันถัดไปที่กระทาบนระนาบใดๆ จากโปรแกรม Homer ป้อนเข้าระบบ
โครงข่ายประสาทเทียม เพื่อพยากรณ์กาลังไฟฟ้ารายชั่วโมงที่ระบบจะผลิต
ได้ในวันถั ดไป โดยเปรีย บเทีย บผลการพยากรณ์ ค่ากาลังไฟฟ้ าที่ได้จ าก
โปรแกรม Homer

คาสาคัญ: กำรพยำกรณ์ โครงข่ำยประสำทเทียม รังสีแสงอำทิตย์

Abstract
The most significant limitation of PV power output is the
uncertainty of radiation. This will mainly affect the quality of
the electrical grid system. For this reason, artificial neural
network (ANN) has been used for several years for integrating
in PV energy management to improve PV systems. In this
paper, the learning property of ANN was applied to forecast
PV power generation. Levenberg-Marquardt optimization
technique was used as a back propagation algorithm for the
Multilayer Feed Forward model. It is formed and supervised
learning algorithm. The power output of the proposed ANN is
compared with output from Homer Simulation Program. From
the results it showed that ANN with Log-Sigmoid Function in
1st,2nd hidden layer and Pure linear Function (5-2-1) in
output layer have the lowest annual average forecasting error
at 4.60%.

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การคานวณหาความเข้มแสงอาทิตย์โดยโปรแกรม Homer
โปรแกรมโฮมเมอร์ (HOMER) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจาลองระบบ
พลังงานทดแทนต่างๆ รวมทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีการ
ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก โปรแกรมสามารถที่จะแสดงค่ารังสีดวงอาทิตย์
ณ บริเวณที่ต้องการทราบได้ เช่น รูปที่ 1 แสดงรังสีดวงอาทิตย์ที่ 14 องศา
2 ลิปดา เหนือ และ 100 องศา 34 ลิปดา ตะวันออก ของประเทศไทย

Keywords: Forecasting, Artificial Neural Network, Solar
Radiation
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โดย 𝑓𝑗 = Activation function นิวรอลที่ 𝐽
𝑛𝑒𝑡𝑗 = ผลคูณค่าถ่วงน้าหนักนิวรอลที่ 𝐽
𝑛𝑖

𝑛𝑒𝑡𝑗 = ∑ 𝑤𝑗,𝑖 𝑦𝑗,𝑖 + 𝑤𝑗,0

(4)

𝑖=1

โดย 𝑦𝑗,𝑖 = ค่าน้าหนักประสาท (𝑤𝑗,𝑖 ) แต่ละนิวรอลที่ 𝐽
𝑤𝑗,0 = ค่าไบแอสนิวรอลที่ 𝐽
ซึ่งมี ค่า ประมาณ 5 kWh/m2/d จะเห็ นว่า โปรแกรมสามารถช่ ว ย
พิ จ ารณารังสี ด วงอาทิ ตย์ ได้ ทั่ ว โลกได้ โดยการก าหนดพิ กัด พื้ น ที่ ได้ แ ละ
สามารถนาเข้า-ออกข้อมูลแสงแบบรายชั่วโมงได้

2.2 โครงข่ายประสาทเทียม
โครงข่ ายประสาทเทีย มแบบ Back Propagation ประกอบไปด้ว ย
ชั้นนิวรอลที่เรียงต่อกัน ได้แก่ ชั้นอินพุต (Input layer) ชั้นซ่อน (Hidden
layer) และชั้นเอาต์พุต (Output layer) โดยแต่ละชั้นจะส่งสัญญาณไปยัง
ทุกๆนิวรอลถัดไป ในการเชื่อมต่อระหว่างนิวรอลมีค่าที่สามารถปรับค่าได้
เรียกส่วนนี้ว่า ค่า ถ่ว งน้าหนัก (weight) และค่าไบแอส (Bias) ผ่านไปยัง
ทรานเฟอร์ฟังก์ชั่น (Transfer function)
โดยเมื่อมีข้อมูลขาเข้ามายังชั้น Input ที่มีจานวน R ข้อมูล Network
จะนาข้อมูลมาทาการคูณค่าน้าหนัก (weight) ของแต่ละขาข้อมูลจากการ
คูณกันในแต่ละนิวรอลจะถูกนามารวมกันและเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด การปรับ ค่าถ่ว งน้าหนัก จะใช้ก ารฝึกสอนด้วยวิธี LevenbergMarquardt Algorithm [3] โดยสามารถอธิ บ ายหลั ก การท างานได้ ดั ง
ขั้นตอนต่อไปนี้

2.2.3 การฝึกสอนและการปรับตัวถ่วงนาหนัก
ในขั้ นตอนการปรับ ค่าถ่ วงน้าหนัก โดยวิธี Levenberg-Marquardt
Algorithm เป็ นวิธีก ารจัดรูป สมการตามความสัมพันธ์ระหว่าง Hessian
matrix 𝐻 แ ล ะ Jacobian matrix 𝐽 ร ว ม เข้ า กั บ Gauss-Newton
algorithm ดังแสดงในสมการที่ 5
𝑤𝑘+1 = 𝑤𝑘 − ( 𝐽𝑘𝑇 𝐽𝑘 + 𝑢𝐼 )−1 𝐽𝑘 𝑒𝑘

กระบวนการระหว่ า งการฝึ ก สอนจะถู ก สลั บ การท างานระหว่ า ง
steepest descent algorithm แ ละ Gauss-Newton algorithm โดย
พิจารณาจากค่า coefficient 𝑢 ที่มีขนาดเล็กมากจนเข้าใกล้ศูนย์ GaussNewton algorithm จะถูกพิจารณาดังในสมการที่ 6
𝑤𝑘+1 = 𝑤𝑘 − ( 𝐽𝑘𝑇 𝐽𝑘 )−1 𝐽𝑘 𝑒𝑘

𝑃

𝑀

1
2
𝐸(𝑥, 𝑤) = ∑ ∑ 𝑒𝑝,𝑚
2

(1)

𝑝=1 𝑚=1

โดย 𝑥 = เวกเตอร์ข้อมูลขาเข้า
𝑤 = เวกเตอร์การปรับน้าหนักประสาท
𝑃 = ชั้นขาเข้า 1 − 𝑃 โดยที่ 𝑃 คือข้อมูลขาเข้า
𝑀 = ชั้นขาออก 1 − 𝑀โดยที่ 𝑀 คือข้อมูลขาออก
𝑒𝑝,𝑚 = ค่าความคลาดเคลื่อนข้อมูลชั้นขาออกจากการฝึกสอน 𝑚
เมื่อเทียบกับข้อมูลชั้นขาเข้า 𝑝
𝑒𝑝,𝑚 = 𝑑𝑝,𝑚 − 𝑜𝑝,𝑚
(2)
โดย 𝑑 = เวกเตอร์ข้อมูลขาออกที่กาหนด
𝑜 = เวกเตอร์ข้อมูลขาออกจากการฝึกสอน

2.2.2 ขั้นตอนการคานวณค่า Jacobian matrix
พิ จ ารณาเครือ ข่ า ย 𝑗 ชั้ น ส าหรั บ แต่ ล ะอิ น พุ ต 𝑛𝑖 โดย จะได้ ค่ า
เอาต์พุตคือ 𝑦𝑗,𝑖 เอาต์พุตของแต่ละนิวรอล 𝑗 สามารถคานวณได้ดังแสดง
ในสมการที่ 3
𝑦𝑗 = 𝑓𝑗 (𝑛𝑒𝑡𝑗 )
(3)
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(6)

และค่ า coefficient 𝑢 มี ข นาดให ญ่ มากๆ steepest descent
algorithm จะถูกพิจารณาดังในสมการที่ 7

2.2.1 กาหนดค่า Sum square error (SSE)
ส่วนนี้เป็นการพิจารณาค่าความผิดพลาดในระหว่างการฝึกสอน
(training) และกาหนดค่าข้อมูลขาออก (output) ได้ดังแสดงในสมการที่ 1

(5)

𝑤𝑘+1 = 𝑤𝑘 − 𝛼𝑔𝑘

(7)

ทั้งนี้ห ากพิจ ารณาค่า coefficient 𝑢 ยังคงมีข นาดใหญ่ อ ยู่สามารถ
ปรับค่า 𝛼 ดังในสมการที่ 8
1
(8)
𝛼=
𝜇

ขั้นตอนวิธีแพร่ย้อนหลังจะใช้กฎการปรับค่าทีละแบบรูป (Patternby-Pattern Updating Rule) ในการปรั บ ตั ว ถ่ ว งน้ า หนั ก การเชื่ อ มโยง
ภายในข่ า ยงาน โดยมีก ารจั บ คู่อิ นพุ ตและเป้ าหมายให้ ข่ า ยงานเกิดการ
เรียนรู้ ดังสมการที่ 9
{𝑃1 , 𝑡1 }, {𝑃2 , 𝑡2 }, {𝑃3 , 𝑡3 }, … , {𝑃𝑛 , 𝑡𝑛 }

(9)

ทาการฝึก สอนข่ า ยงานระบบประสาทโดยท า ซ้า ครบ N ครั้ง จะ
กล่าวได้ว่าข่ายงานระบบประสาทได้รับการฝึกสอนไปแล้วเป็นจานวน 1
รอบเวลา (Epoch) ด้วยคุณ สมบั ตินี้ โครงข่ายประสาทเทีย มจะสามารถ
จดจาข้อมูลในลักษณะที่เป็นลาดับเหตุการณ์ได้
โดยในบทความนี้จะใช้ Neural Network Toolbox ของโปรแกรม
MATLAB [5] ฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้วิธีการสอนโครงข่าย
แบบ Levenberg-Marquardt (trainlm) ทดลองกับ transfer function
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(tan-sigmoid, log-sigmoid, purelin) ห าค่ าค วาม ผิ ด พ ลาด Mean
Absolute Percent Error (MAPE) ต่าที่สุด โดยโครงข่ ายประสาทเทีย ม
ของการพยากรณ์ จ ะประกอบไปด้ ว ยชั้ น ข้ อ มู ล ขาเข้ า (Input layer)
จานวน 1 ชั้นมีปมประสาทเท่ากับจานวนชุดข้อมูล และชั้นซ่อน (Hidden
layer) 2 ชั้น จานวนปมประสาทจะขึ้นอยู่กับการทดลองออกแบบโครงข่าย
ชั้นข้อมูลขาออก (Output layer) มีจานวน 1 ชั้นดังแสดงในรูปที่ 2

ลาดับ
1
2
3

การพยากรณ์อากาศ
ท้องฟ้าแจ่มใส,มีเมฆบางส่วน
มีเมฆเป็นส่วนมาก
ฝนตก,หมอก

ดัชนีสภาพท้องฟ้า
0.9
0.6
0.3

ข้อมูลขาออก (output) ทีได้จากโครงข่ายประสาทเทียมคือค่า
กาลังไฟฟ้า (kW) รายชั่วโมงที่ผลิตได้ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ตั้งแต่
เวลา 0:00น. ถึง 23:00น.

2.4 การทดลองและผลการทดลอง
Ambient Temp (°C)

รูปที่ 2 โครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ในการพยากรณ์

2.3 การเลือกตัวแปรในการนาเข้าข้อมูลฝึกสอนและใช้
ทดสอบ
การเลือกนาเข้าตัวแปรในการพยากรณ์ จะใช้ค่าปริมาณแสงอาทิตย์
และค่ากาลังไฟฟ้า ในแบบรายชั่วโมงที่ผลิตได้ตั้งแต่ 0:00 - 23:00 จาก
โปรแกรม HOMER ดังแสดงในรูป ที่ 3, อุ ณ หภู มิ Ambient Temp (°C),
สภาพท้องฟ้าของวันถั ดไป นามาใช้ในการเรียนรู้ข องโครงข่ ายประสาท
เทียมผ่านโปรแกรม MATLAB จานวน 1 ปี

0 o'clock

12

Weather type for next day 1
Date

8 o'clock

1

IrraHours

12

IrraPreDaySameHour

12

IrraPreWeekSameHour

84

PV'sNeural
Energy
Network
Forecast
For next
day

9 o'clock
O
24 o'clock

ได้ ทาการสร้า งและฝึก สอนโครงข่ ายประสาทเที ย มด้ว ยโปรแกรม
MATLAB โดยใช้ข้อมูลแสงอาทิตย์ของโปรแกรม Homer แล้วนาข้อมูล 7
วันสุดท้ายของเดือนมาทาการทดสอบโครงข่ายประสาทเทียม นาค่านี้มา
เปรีย บเที ย บกั บ ค่ า จริ งของโปรแกรม Homer แล้ ว ค านวนณค่ า ความ
ผิดพลาดเฉลี่ย Mean Absolute Percentage Error ตามสมการที่ 10
𝑛

𝑀𝐴𝑃𝐸 =

|𝑃𝑓𝑖 − 𝑃𝑎𝑖 |
100
∑[
]%
𝑁
𝑃𝑎𝑖

(10)

𝑖=1

การทดลองหาค่าความผิดพลาดในการพยากรณ์เฉลี่ยต่าที่สุดและทา
การปรับเปลี่ยนโครงข่ายประสาทเทียมในชั้นซ่อนที่ 1 และที่ 2 และใช้ชั้น
เอ้าท์พุท แบบต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3
รูปที่ 3 ข้อมูลความเข้มแสงจากโปรแกรม Homer จานวน 1 ปี
ทาการฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมโดยนาข้อมูลวันสุดท้ายของ
เดือนมาทาการทดสอบ ในการฝึกสอนมีการกาหนดเป็นชุดข้อมูลขาเข้ า
Input Pattern ดังแสดงในตารางที่1

ชั้นซ่อน
ที่ 1
radbas

ตารางที่ 3. โครงข่ายประสาทเทียมที่ทาการศึกษาเปรียบเทียบ
ชั้นซ่อน
จานวน
MAPE
ชั้นเอ้าท์พุท
ที่ 2
นิวรอล
(%)
logsig
purelin
6-4-1
17.31

radbas

radbas

purelin

5-4-1

36.26

radbas

tansig

purelin

7-4-1

10.96

radbas

purelin

purelin

6-5-1

12.99

tansig

logsig

purelin

2-6-1

35.76

tansig

radbas

purelin

2-5-1

24.54

tansig

tansig

purelin

8-3-1

36.76

tansig

purelin

purelin

4-5-1

70.23

logsig

logsig

purelin

5-2-1

4.60

โดยข้อมูลสภาพท้องฟ้าของวันถัดไปในการทดลองนี้ได้มีการกาหนด
เป็นค่าดัชนีดังนี้ [2]

logsig

radbas

purelin

8-5-1

21.54

logsig

tansig

purelin

10-4-1

37.06

ตารางที่ 2 การนาเข้าข้อมูลการเรียนรู้

logsig

purelin

purelin

8-5-1

11.54

ตารางที่ 1 การนาเข้าข้อมูลการเรียนรู้
ข้อมูลการรียนรู้
ชั่วโมง
สภาพท้องฟ้าของวันถัดไป
ค่าอุณหภูมิรายชั่วโมงในวันพยากรณ์ Ambient Temp (°C)
แสงอาทิตย์รายชั่วโมงในวันพยากรณ์ 1 วัน
แสงอาทิตย์รายชั่วโมงก่อนการพยากรณ์ 1 วัน
แสงอาทิตย์รายชั่วโมงก่อนการพยากรณ์ 1 อาทิตย์
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จานวน
1
1
24
24
24
168
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purelin

logsig

purelin

9-4-1

30.35

purelin

radbas

purelin

10-5-1

68.17

purelin

logsig

purelin

4-2-1

16.69

3. อภิปราย
พบว่าโครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ฟังก์ชนั ในชั้นซ่อน Log- sigmoid
และฟังก์ชันในชั้นเอ้าท์พุท Pure linear มีความแม่นยาสูงที่สุดทาการ
เปรียบเทียบผลการพยากรณ์กับข้อมูลจากโปรแกรม Homer ที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าที่สุด ในแบบรายชั่วโมงและรายเดือน ดังแสดงในรูปที่ 4 - 6.

รูปที่ 4 เปรียบเทียบผลการพยากรณ์ใน 1 วัน

รูปที่ 5 เปรียบเทียบผลการพยากรณ์ ใน 1 เดือน

และชั้นเอ้าท์พุท Pure linear Function (2-5-1) ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่ง
มีค่าความผิดพลาด (MAPE) ที่ 4.60%
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4. สรุป
การพยากรณ์กาลังไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์โดยค่าความเข้ม
รังสีรวมของดวงอาทิตย์เป็ นข้ อมูล Input ให้ กับโครงข่ ายประสาทเทีย ม
แบบ Back Propagation โดยใช้วิธีก ารสอนโครงข่ ายแบบ LevenbergMarquardt และเปรียบเทียบผลการพยากรณ์กับโปรแกรม Homer ซึ่งผล
การศึกษาและทดลองได้ นาค่าปริมาณแสงอาทิตย์และค่ากาลังไฟฟ้า ใน
แบบรายชั่วโมงที่ผลิตได้ตั้งแต่ 0:00 ถึง 24:00 เข้ามาทดสอบระบบ ผลการ
ทดลองพบว่าค่าความผิดพลาดในการพยากรณ์เฉลี่ยต่าที่สุดคือโครงข่าย
ประสาทเที ย มที่ใช้ชั้นซ่อ นที่ 1 และที่ 2 แบบ Log-Sigmoid Function
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1. บทคัดย่อ
กิจกรรมการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสาหรับ ผู้เลี้ยงโคนมอ
ย่างครบวงจร เน้นการมีส่วนร่วมของนิสิตและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อ
ถ่ายทอดและเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมผ่านการบูรณา
การความรู้ในรายวิ ช าต่ า งๆ ประกอบด้ ว ย รายวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารฟิ สิ ก ส์
พลังงาน ,รายวิช าแหล่งพลังงานและการเปลี่ย นรูป ,รายวิช าพลั งงาน
แสงอาทิ ต ย์ รายวิ ชาพลั งงานชีว มวล และรายวิ ชาเทคโนโลยี แ ละการ
วางแผนพลังงานชุมชน ซึ่งเป็นวิชาที่เปิดการเรียนการสอนรองรับกิจกรรม
1 หลั ก สู ต ร 1 ชุม ชน ของนิ สิ ตสาขาฟิ สิก ส์ ป ระยุ ก ต์ พ ลังงาน ผ่า นการ
วางแผนให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มโดยการน าเอาหลั ก การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
(PDCA) มาใช้ ใ นการวางแผนการด าเนิ น งาน ควบคู่ กั บ การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) เพื่อให้การดาเนินงานเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลจากการจัดกิจกรรมผ่านการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม เกษตรส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก การติดตามผลการ
ดาเนิ นงานร่ว มกับ เกษตรกรผู้เลี้ย งโคนมที่ ได้รับ การส่งเสริมเทคโนโลยี
สร้างความผูกพันระหว่างมหาวิทยาลัย อาจารย์ นิสิต กับคนในชุมชน การ
เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของชุมชนถือเป็ นเรื่อ งปกติที่
เกิดขึ้นผ่านการยอมรับภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน
คาสาคัญ: พลังงานทดแทน, เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
2. บทนา
2.1 ข้อมูลพื้นฐานอาชีพโคนม
อาชีพโคนมเป็นอาชีพพระราชทาน ที่สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพล
อดุลย์เดช รัชกาลปัจจุบันทรงริเริ่มและส่งเสริมให้พสกนิกรของพระองค์ได้
มีอาชีพที่ยั่งยืนเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี ถึงแม้สหกรณ์
ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อมหาสารคาม จะเพิ่งก่อตั้งได้ไม่ถึง 20 ปี แต่ก็เป็นที่
รู้จักแพร่หลายในจังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียง สร้างอาชีพและ
รายได้ให้เกษตรครอบคลุมพื้นที่อาเภอเมืองมหาสารคาม อาเภอนาเชือก
และอาเภอบรบือ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัด
มหาสารคาม [1] เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความต้องการในการยกระดับกลุ่ม
อาชีพตนผ่านมาตรฐานการผลิตสินค้าทางเกษตร (Good Agricultural
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Practice; GAP) ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความพร้อมในการ
เรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อปรับใช้ในการดาเนินชีวิตทั้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพลังงานชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดมหาสารคาม (2555 - 2558) [2-3]
2.2 สภาพแวดล้อมและศักยภาพฟาร์ม
ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ (SWOT
Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อ
ค้ น หาจุ ด แข็ ง จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย หรื อ สิ่ งที่ อ าจเป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ในการ
ด าเนิ น งานสู่ ส ภาพที่ ต้ อ งการ หลั ก การส าคั ญ ของ SWOT ก็ คื อ การ
วิเคราะห์โดยการสารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน
และสภาพการณ์ ภ ายนอก [4] ผลจากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพชุมชนแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยบริบทของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
นมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ก่อเกิดความยั่งยืนภายในชุมชน โดย
ให้ เหตุ ผลทั้ งปั จ จั ย ภายในและภายนอก ประกอบด้ว ยจุ ดแข็ ง จุ ด อ่ อ น
โอกาส และอุปสรรค ของบริบทของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน ดังตารางที่ 1
3. วิธีดาเนินงาน
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้พลังงานทดแทนสาหรับผู้
เลี้ยงโคนมอย่างครบวงจร เป็นการดาเนินการระหว่างมหาวิทยาลัย
มหาสารคามรวมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ ผ่านการวางแผนโดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมโดยการนาเอาหลักการควบคุมคุณภาพ (PDCA) มาใช้ใน
การวางแผนการดาเนินงาน ควบคู่กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพ (SWOT) เพื่อให้การดาเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 3 ช่วงหลัก 5 ขั้นตอนดังนี้ ระยะต้นน้า 1. การเตรียมความ
พร้อมและระดมความคิดเห็น 2. สารวจและออกแบบเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ระยะกลางน้า 3. ทดสอบและติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
4. จัดเก็บข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ระยะปลายน้า 5.
ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสู่สมาชิกฟาร์มผู้เลี้ยงโคนม
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

จุดแข็งภายใน
- การร่วมตัวเป็นกลุ่มสหกรณ์
- มีต้นทุนทางด้านการเงิน สังคมและวัฒนธรรม
- เกษตรกรมีการใช้พลังงานชีวมวลกันอย่าง
แพร่หลายแทบทุกฟาร์ม
- เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานทางด้าน
ช่าง และความขยันทุกฟาร์ม
- บริเวณฟาร์มเป็นพื้นที่เปิดโล่งจึงมีศักยภาพ
พลังงานแสงอาทิตย์สูง

จุดอ่อนภายใน
-แหล่งน้าใต้ดินมีระดับความลึกตั้งแต่ 20 เมตรขึ้น
ไป
- ฟาร์มสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ไกลจากชุมชน
- ค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานส่วนใหญ่เกิดกับการใช้
ปั๊มน้านมในช่วงเช้าและเย็น
- เกษตรกรยังขาดความรู้ในการนาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์

โอกาส
- เกษตรกรมีความพร้อมทางด้านการเงิน
ในระดับดี เนื่องจากมีรายได้ทุกวันจากการ
ขายน้านม
- ฟาร์มโคนมมีวัตถุดิบทางด้านพลังงาน
ชีวภาพคือมูลสัตว์

การนาข้อได้เปรียบของจุดแข็งและโอกาสมาใช้
- ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมพร้อมรับ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่สามารถนาเขา
วัตถุดิบในฟาร์มมาเป็นเชื้อเพลิง และยอมรับใน
การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีบางส่วนหากใช้
งานได้จริง

การแก้ไขจุดอ่อนภายในโดยพิจารณาจากโอกาสที่
เป็นผลดีต่อเกษตรกร
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ในการใช้เป็น
พลังงานทดแทนสาหรับฟาร์ม
- การศึกษาวิจัยต่อยอดการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพขนาดเล็ก สาหรับฟาร์มเลี้ยงโคนม

อุปสรรค
- รูปแบบการเลี้ยงและจานวนโคนมของ
แต่ละฟาร์มแตกต่างกัน
- แนวความคิดของคนรุ่นเก่ายังยึดติดกับ
เทคโนโลยีดังเดิมคือชีวมวลส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

การแก้ไขหรือลดอุปสรรคภายนอก
โดยนาจุดแข็งภายในมาใช้
- การมีส่วนร่วมของสหกรณ์ในการวางแผน
และเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับฟาร์ม
- การสร้างฟาร์มต้นแบบในการเรียนรู้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้เพื่อการขยายผล

การแก้ไขหรือลดความเสียหายอันเกิดจากจุดอ่อน
และอุปสรรค
- การมีส่วนร่วมของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ผ่านกระบวนการเรียนรู้
การถ่ายทอดจากฟาร์มตัวอย่าง

1. การเตรียมความพร้อมและระดมความคิดเห็น

4. จัดเก็บข้อมูลการใช้งาน
เทคโนโลยี
ภาพประกอบ 1 การส่งเสริมการเรียนรู้พลังงานทดแทนสาหรับผู้เลี้ยงโคนม
3. ทดสอบและติดตั้งเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. สารวจและออกแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม

5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสู่สมาชิก
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4. การบูรณาการความรู้สู่ชุมชน

5. ผลดาเนินการ

4.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
การบริการวิชาการโดยนาความรู้ในบทเรียนมาถอดเพื่อสร้างบทเรียน
ใหม่สาหรับเกษตรผู้เลี้ยงโคนมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานมากขึ้น
ผ่านกระบวนการเรียนรู้วถิ ีชีวิตเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม นามาวางแผน
พลังงานในการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสม ทาให้คนใน
เกษตรที่เคยมองข้ามภูมิปัญญาของคนในอดีต ศักยภาพเชิงพื้นที่ของ
ท้องถิ่นคิดว่าไม่สาคัญ กลับมองเห็นคุณค่าดังกล่าวควบคู่กับการพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมมาพัฒนาใช้งานในสภาพความเป็น
จริงของการดาเนินชีวิต
4.2 การนาไปใช้ในการเรียนการสอน
การเรียนการสอนจากที่เคยเรียนในห้องเรียนเปลี่ยนเป็นการลงมือ
ปฏิบัติจริง ผ่านการบรูณาการในรายวิชาปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์พลังงาน ในการ
จัดการเรียนการสอนปรกติจะจัดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยเปลี่ยนเป็นเนื้อหา
บางส่วนผ่านกิจกรรมการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการเพิ่มเติมนอกมหาวิทยาลัย
ไม่ว่าจะเป็น การทดลองผลิตก๊าซชีวภาพ การทดลองเผาถ่าน รายวิชา
แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป นิสิตได้เรียนรู้วิธีชีวิตของชุมชนผ่าน
แบบสอบถามข้อมูลการใช้พลังงาน ข้อมูลที่ได้ถูกนามาวิเคราะห์เพือ่ การ
วางแผนและพัฒนาการใช้พลังงานภายในชุมชนต่อไปรายวิชาพลังงาน
แสงอาทิตย์ นิสิตได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนาพลังงานแสงอาทิตย์ผา่ น
การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ควบคู่กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งาน
โดยความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รายวิชาพลังงานชีวมวล นิสิตได้เรียนได้เรียนรู้คุณสมบัติของถ่านที่ผลิตได้
ผ่านการทดสอบค่าทางวัสดุศาสตร์โดยกล้อง EDX เพื่อหาคุณสมบัติหรือ
องค์ประกอบของถ่านที่ใช้งานกันภายในหมู่บ้าน และรายวิชาเทคโนโลยี
และการวางแผนพลังงานชุมชน นิสิตได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการวางแผน
พลังงาน เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับชุมชน โดยได้ลงมือปฏิบัติในการเก็บ
ข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านกิจกรรการเรียนการสอนนอกห้องเรียน
4.3 การนาไปใช้กับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีชีวิตชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ความ
เชื่อของคนในชุมชน จากกระบวนการสารวจข้อมูลรายครัวเรือน การไถ่
ถามสารทุกข์สุขดิบเป็นอีกหนึ่งกลไกลในการได้มาซึ่งข้อมูลจากคนในชุมชน
นิสิตมีส่วนร่วมในชุมชนเรียนรู้การทางานร่วมกัน
4.4 ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนสาหรับ
ผู้เลี้ยงโคนมอย่างครบวงจร นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อของคนในชุมชน ผ่านกระบวนการสารวจข้อมูล
รายครัวเรือน โดยนาความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
วิเคราะห์และส่งเสริมเทคโนโลยี ในมุมมองของชุมชนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ชาวบ้านมีความรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยสามารถเป็นที่พึ่งได้ของชุมชน

ผลจากการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนสาหรับผู้
เลี้ยงโคนมอย่างครบวงจร ผ่านกิจกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนสาหรับฟาร์มเลี้ยงโคนม ประกอบด้วย ระบบรั้วไฟฟ้าและแสงสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบก๊าซ
ชีวภาพสาหรับครัวเรือน สาหรับสหกรณ์โคนมโคกก่อ ประกอบด้วย ระบบ
นาความร้อนทิ้งมาใช้ประโยชน์ ระบบผลิตน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
ใช้ในกระบวนการพาสเจอร์ไลซ์ ระบบบาบัดน้าเสียพลังงานลม และการ
จัดการความรู้ในการอนุรักษ์พลังงานผ่านกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบ
สมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสาหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 13
พบว่า กิจกรรมมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน/
กลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก สามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน / การ
ปฏิบัติงานได้ ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และต่อสังคม ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก ดี และดีมาก ตามลาดับ การเข้าร่วมกิจกรรมทาให้เกิดการ
สร้างเครือข่ายในชุมชน/สังคม ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี การได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดความรูแ้ ละ
ประสบการณ์แก่ชุมชน/สังคมความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก สามารถนา
ความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
หรือนาไปสู่การขยายผลได้อยู่ในระดับดีมาก
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การศึกษาการใช้ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กสาหรับวิสาหกิจชุมชน
กรณีศึกษา : ตาบลหนองผักตบ อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

EM004

The study of using small solar drying room for communities
Case study : Nongpaktob Sub-district, Sisomdet District, Roi ed Province.
ปรีชา ศรีประภาคาร
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Email : sriprapakhan@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาการประยุก ต์ใช้ห้ องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตาบลหนองผักตบ อาเภอศรี
สมเด็ จ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด โดยได้ ท าการสร้ า งห้ อ งอบแห้ ง พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ ข นาด 3x4x2 ตารางเมตร และท าการวิ เคราะห์ ห าค่ า
ประสิทธิภาพทางความร้อน และคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยทาการอบ
เป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน มวลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการอบ 450 กิโลกรัม
พบว่า ที่ค่า ความเข้ ม รังสีแ สงอาทิ ตย์เฉลี่ย 564 วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
และค่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเฉลี่ย 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิห้องเฉลี่ย
อยู่ที่ 38.10 องศาเซลเซียส ให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนเฉลี่ยอยู่
ในระดับต่่ามีค่า 4.64 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ: ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

Abstract
This study is the application of small solar drying
room in the community. The areas focus at Nongpaktob
sub-district, Sisomdet district, Roi ed Province. The research
is construction a small solar drying room size,3x4x2
meter. The thermal efficiency and quality of products
were analyzed. The condition of the research is under
drying time 8 hours per day and the weight of products
are used in 450 kg. It was found that the solar radiation
intensity average 564 watt per square meter and the
average ambient temperature is 31 °C the average room
temperature is 38.10 °C. The thermal efficiency average
4.64 percent.
Keywords: solar drying room, communities

1. ข้อมูลทั่วไป
วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองผักตบ ต่าบลบ้านหนองผักตบ อ่าเภอ
ศรี ส มเด็ จ จั ง หวั ด ร้ อ ยอ็ ด เป็ น กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ที่ ป ระกอบการท่ า
การเกษตรด้านการท่านา และการท่ายาเส้น(ยาจี๊ด) ในแต่ละฤดูกลุ่ม
วิสาหกิจจะน่าเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาตากบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน
และทางเชื่อ มระหว่า งหมู่บ้ านซึ่งเป็ นถนนสองเลน ท่า ให้ การสัญ จร
ภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้านเกิดปัญหาเนื่องจากถนนกลายเป็น
ลานตากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในฤดู ฝ นกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ และชาวบ้ า นมี ค วาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เดือดร้อนเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ตากแห้งโดนฝน ท่าให้เกิดความชื้นและ
เชื้อรา ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย
ต่อมาชาวบ้านได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่คือ ข้าวฮางงอก ซึ่ง
เป็นข้าวสารแปรรูปที่ผลิตขึ้นตามกรรมวิธีภูมิปัญญาของชาวไทยอีสาน
มาตั้งแต่เดิม โดยการน่าเอาข้าวเปลือกมาแช่น้่าไว้ ให้น้่าท่วมข้าว แช่ไว้
12 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นให้สารอาหารต่างๆ จากเปลือกข้าวซึมเข้าไปใน
เมล็ดข้าว โดยที่ข้าวจะท่าให้ผลิตสารชนิดหนึ่งขึ้นมา คือ สาร GABA
(กาบาร์) ที่มีสว่ นในเรื่องความจ่า และเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย จากนั้นน่าข้าวที่แช่ครบ 12 ชั่วโมงแล้วมาท่าการนึ่ง เพื่อ
จัดเก็บสารอาหารให้คงไว้ (อาจใส่สมุนไพรหรือใบเตยด้วย) ระหว่างนึ่ง
ถ้าข้าวแห้งให้พรมน้่า 2-3 ครั้ง เมื่อเมล็ดข้าวแตก แสดงว่าข้าวสุกแล้ว
น่าข้าวที่สกุ ตากแดด หรือผึ่งลม ควรหมัน่ กลับข้าวเพื่อให้ขา้ วแห้ง และ
น่าไปสีโดยเครื่องสีข้าวกะเทาะเปลือก
ซึ่งในกระบวนการท่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ ก็ ยั งมี ก ารตากแห้ งอยู่ ใน
กระบวนการแบบเดิมอยู่ซึ่งพบว่าเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข
ดังนั้น การแก้ปัญหาด้านการจัดการชุมชน จึงเลือกเทคโนโลยี
การอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
โดยการสร้างห้องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ขึ้น เพือ่ น่ามาใช้เป็นเครื่องมือส่าหรับการแก้ไขปัญหาให้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเน้นการอยู่ร่วมในพื้นที่ในสังคม จึงได้เกิดเป็น
หัวข้อของการศึกษาในครั้งนี้

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การอบแห้ง
การอบแห้ ง (Drying) คื อ กระบ วนการก่ า จั ด ความชื้ น ใน
ผลิตภัณฑ์ออกไปจนเหลือค่าที่ความชื้นสุดท้ายที่ต้องการ ซึ่งการก่าจัด
ความชื้ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ สามารถท่ า ได้ ห ลายวิ ธี การลดความชื้ น
ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีอบแห้ง โดยทั่วไปจะเป็นไปตามกราฟของการอบแห้ง
(Drying Curve) ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ เ งื่ อ นไขของการอบแห้ ง ค งที่ เช่ น
อุณหภูมิ ความชื้น และความเร็วลมคงที่ [1]
การอบแห้ ง แบ่ ง ออกเป็ น 3 ช่ ว งดั ง นี้ ช่ ว งการให้ ค วามร้ อ น
เบื้ อ งต้ น แก่ วั ส ดุ (Initial Period) ช่ ว งการอบแห้ ง ความเร็ ว คงที่
(Constant Rate Period) และช่ ว งก ารอบ แห้ งความเร็ ว ลดลง
(Falling Rate Period) [2]
2.2 ประเภทของการอบแห้ง
การอบแห้ งจะแบ่ งออกเป็ น 3 ประเภทคื อ การอบแห้ งแบบ
(Passive) เป็ นการอบแห้ งที่ไม่ใช้ เครื่อ งมือ มาช่ว ยในการหมุน เวีย น
กระแสอากาศร้อนที่ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ เช่น พัดลม แต่จะ
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ใช้การเคลื่อ นที่ก ระแสอากาศร้อนแบบธรรมชาติเครื่อ งอบแห้ งด้ว ย
ระบบนี้ ต่ อ มาคื อ การอบแห้ ง แบบ (Active) เป็ น การอบแห้ ง ที่ มี
เครื่องมือช่วยบังคับให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่และหมุนเวียนในทิศทาง
ที่ต้องการ [3] เช่น พัดลมจะดูดอากาศภายนอกไปรับความร้อนจาก
ดวงอาทิ ต ย์ จากนั้ น จะมี ก ารถ่ า ยเทความร้อ นไปยั งอากาศและให้
อากาศเคลื่อ นที่ผ่านผลิตภัณฑ์เพื่ อลดความชื้นให้ เหลือตามต้องการ
ประเภทสุดท้ายคือ การอบแห้งแบบ (Hybrid) เป็นการอบแห้งที่อาศัย
พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ร่วมกับแหล่งความร้อนอื่น ซึ่งระบบ
นี้ใช้ในการแก้ปัญหาเช่น ค่าแสงอาทิตย์ไม่สม่่าเสมอ ดังนั้นเพื่อให้การ
อบแห้ งเป็ น ไปอย่ า งต่อ เนื่ อ งและมี ป ระสิท ธิ ภ าพการอบแห้ งสู งขึ้ น
รวมถึ งการลดระยะเวลาในการอบแห้ งให้ น้ อ ยลง ซึ่ งพบว่ า แหล่ ง
พลังงานความร้อนร่วมที่มีการน่ามาใช้ เช่น พลังงานความร้อนเสริม
จากไฟฟ้ า (Electrical) พลั งงานความร้ อ นจากชี ว มวล (Biomass)
พลังงานความร้อนจากแม้แต่แก๊สชีวภาพ (Biogas) เป็นต้น
2.3 ประสิทธิภาพทางความร้อน
ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของโรงอบแห้ งพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ [4] จึ ง
สามารถหาได้ตามสมการที่ 2.1
ηth,d =

mHfg
IT A

× 100

(2.1)

โดย th,d ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของห้องอบแห้ง
M คือ ปริมาณน้่าที่ระเหย (kg / day)
Hfg คือ ความร้อนแฝงกลายเป็นไอ (kJ/kg)
IT
คือ ค่าความเข้มของรังสีอาทิตย์ (MJ/m2-day)
A
คือ พื้นที่ของโรงอบแห้ง (m2)
2.4 ผลิตภัณฑ์ทดสอบ
การทดสอบใช้ผลิตภัณฑ์เป็นข้าวฮางงอก โดยการน่าข้าวเปลือก
ที่มีมาท่าการแช่นน้่า 1-2 วัน หลังจากนั้นจะน่ามาท่าการนึ่งไอน้่าโดย
ใช้เตาเศรษฐกิจเป็นแหล่งให้ความร้อน ชนิดเชื้อเพลิงเป็นฟืน

3. วิธีดาเนินงาน
3.1 ขั้นตอนติดตั้ง
ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ท่าการติดตั้งและทดสอบที่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองผักตบ ต่าบลหนองผักตบ อ่าเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีขนาด 3.00 x 4.00 x 2..00 เมตร ส่วนประกอบ
ของโรงอบแห้งมีดังต่อไปนี้ งานโครงสร้าง ใช้เหล็กกล่องขนาด 1x2 นิ้ว
หนา 1.2 มิลลิเมตร ทาสีป้องกันสนิม งานหลังคาและผนัง กรุด้วยแผ่น
โพลี่คาร์บอเนตแบบใส ขนาดความหนา 6 มิลลิเมตร มีความแข็งแรง
ทนต่ อ แสงยู วี บริ เวณขอบมี ซี ล กั น น้่ า ด้ า นงานคอนกรีต พื้ น เป็ น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานมีข นาด 3.00 x 4.00 x 0.10 เมตร มีความ
แข็ งแรง รองรับ น้่ า หนัก ของห้ อ งอบและผลิตภั ณ ฑ์ ทั้ งหมด ผิว หน้ า
คอนกรีตฉาบเรีย บ โรยผงฝุ่นสีด่าทับหน้า ก่อนการเทคอนกรีตปูทับ
หน้าดินด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อกันความชื้นจากผิวดิน งานโครงสร้างแต่
ละด้านประกอบกันโดยวิธีการเชื่อม ลักษณะประตูแบบ 2 บานเปิด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.2 ขั้นตอนการทดลอง
การทดสอบห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะน่าเอาข้าวฮางงอก
ที่ผ่านกระบวนการนึ่งเสร็จใหม่ๆ มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทดลอง
โดยในส่วนที่ 1 น่าผลิตภัณฑ์มาชั่งซึ่งผู้วิจัยได้ก่าหนดไว้ที่น้่าหนักของ
ผลิตภัณฑ์ที่น้่าหนัก 450 กรัม เมื่อได้น้่าหนักผลิตภัณฑ์แล้วจึงน่าไปใส่
ตะแกรงชั้นตากที่เตรียมไว้ในโรงอบ โดยจะใช้มุ้งพลาสติกรองด้านล่าง
และท่าการเกลี่ยให้เรียบ โดยใช้ระยะเวลาในการอบ 8 ชั่วโมง และเริ่ม
เก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ลักษณะอุณหภูมิของห้องอบ และค่าความเข้ ม
รังสีแ สงอาทิต ย์ เมื่อ สิ้ น สุด การเก็บ ข้ อ มู ลจะน่ า เอาผลิตภั ณ ฑ์ ม าชั่ ง
น้่ า หนั ก ท่ า การวิ เคราะห์ ห าประสิ ท ธิภ าพทางความร้ อ นของห้ อ ง
อบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ และในส่วนที่ 2 จะท่าการตรวจวัดค่าสี
ของผลิตภัณฑ์

4. ผลการดาเนินงาน
4.1 ประสิทธิภาพทางความร้อน
การทดสอบผลิต ภั ณ ฑ์ ได้ ท่ า การทดสอบและเก็ บ ข้ อ มู ล แบ่ ง
ออกเป็นลักษณะของอุณ หภูมิ ค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ น้่าหนัก
ผลิ ตภั ณ ฑ์ เพื่ อ มาค่ า นวณหาประสิ ท ธิภ าพทางความร้อ นแสดงดั ง
ตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ประสิทธิภาพทางความร้อนของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
Mi
Mo
TROOM
A
time
I
th
(kg)
(kg)
(C)
(m2)
(hr) (W/m2C)
%
1
450
430
38.3
21.5
8
578 4.26
2
450
427
37.6
21.5
8
542 5.04
3
450
424
39.4
21.5
8
592 5.37
4
450
433
37.1
21.5
8
544 3.88
Avg
450
428.5 38.10 21.5
8
564
4.64

น้่าหนักผลิตภัณฑ์ท่าการทดสอบ ครั้งละ 450 กิโลกรัม โดยจะท่า
การเก็บข้อมูลการอบแห้งเพื่อหาค่าประสิทธิภาพทางความร้อน และ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่า ค่าอุณหภูมิ ห้องเฉลี่ย
38.1 องศาเซลเซีย ส และค่ารังสีแ สงอาทิตย์รวมเฉลี่ย 564 วัตต์ต่ อ
ตารางเมตร สามารถท่าให้น้่าหนักผลิตภัณฑ์ทดสอบลดลงเฉลี่ย 4.77
เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน
รวมเฉลี่ยห้องอบแห้งมีค่า 4.64 เปอร์เซ็นต์
4.2 คุณภาพสี
การทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ท่าการทดสอบและเก็บข้อมูลโดยการ
ตรวจวัดสีของผลิตภัณฑ์ทดสอบโดยการใช้เครื่องยิงสี ซึ่งแสดงค่าเฉลี่ย
ตารางที่ 4.2 ดังนี้
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ตารางที่ 4.2 ตารางสรุปผลค่าเฉลี่ยการบันทึกผลการทดลอง

คุณภาพสีกอ่ น

คุณภาพสีหลัง

L*

a*

b*

L*

a*

b*

32.66

-5.79

18.22

38.41

-3.41

13.560
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การตรวจวัดคุณภาพสีโดยค่า L* คือ ความสว่าง มีค่าระหว่าง 0100 หรือ สีด่าถึ งขาว ค่า a*แสดงค่า (+) สีแ ดง หรือ (-) สีเขี ย ว b*
แสดงค่า (+) สีเหลือง หรือ (-) สีน้่าเงิน [5] พบว่าเมื่อท่าการอบแห้ ง
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ท่าให้สีของข้าวที่ได้มีสีที่สว่างมากขึ้นคิดเป็น
17.6 เปอร์เซ็นต์ มีสีเขียวลดลง 41.1 เปอร์เซ็นต์ และมีสีออกเหลือง
ลดลง 25.5 เปอร์ เซ็ น ต์ ตามล่ า ดั บ และได้ ท่ า การสอบถามกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน ผู้ซื้อ โดยการเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ เดิม และ
ผลิตภั ณ ฑ์ ที่ อ บในห้ อ งอบ พบว่า ในกลุ่มแม่บ้ า นวิส าหกิ จ ชุม ชน ให้
ระดับความพึงพอใจ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยให้เหตุผลคือ สีสวย ทอดแล้ว
ฟู และทอดออกมาแล้วไม่แตก ชิมดูแล้วไม่สากลิ้น ส่วนในกลุ่มผู้ซื้อ ให้
ระดับ ความพึงพอจึ 82 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ เหตุผลว่า ดูสะอาด แผ่น
ใหญ่กว่า ให้ความคุ้มค่ากว่า หวานกว่า ส่วน 18 เปอร์เซ็นต์ ให้เหตุผล
ว่าชอบแบบเดิม เพราะ ดูสีแล้วน่าจะกรอบกว่า เนื้อแน่นกว่า

นาย ปรีชา ศรีประภาคาร
ต่าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกสประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขางานวิจัย พลังงานชุมชน ระบบการ
ผลิตแก๊สชีวภาพ การอบแห้ง และการ
อนุรักษ์พลังงานในอาคาร

5. สรุป
ผลการศึกษาการทดลอง พบว่าห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ส่าหรับใช้ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ มีขนาดพื้นที่ 12 ตารางเมตร โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้คือข้างฮางงอก ทดสอบผลิตภัณฑ์อบแห้ งไม่เกิด 450
กิโลกรัม/วัน การศึกษาใช้ระยะเวลาในการอบ 8 ชั่วโมง พบว่าค่ารังสี
แสงอาทิ ต ย์ ร วมเฉลี่ ย 564 วั ต ต์ ต่ อ ตารางเมตร และค่ า อุ ณ หภู มิ
สิ่งแวดล้อ มเฉลี่ย 31 องศาเซลเซีย ส อุ ณ หภูมิห้ อ งเฉลี่ยอยู่ที่ 38.10
องศาเซลเซียส ให้ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ต่่ามี
ค่า 4.64 เปอร์เซ็นต์ และต้น ทุนสูง แต่ ก็เป็ น ทางเลือ กที่ ดี คื อ ท่า ให้
ผลิตภัณฑ์สะอาด ถูกสุขลักษณะมากขึ้น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์เข้าสู่
เกณฑ์มาตรฐานอาหารและยา เพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ ได้ดีขึ้น และ
ประหยัดเวลา ดังนั้นจึงควรน่าโรงอบนี้ไปการขยายผลเพื่อใช้ประโยชน์
ด้านพลังงานทดแทนในกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจขนาดเล็กต่อไป
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การศึกษาศักยภาพชีวมวลในพื้นที่ตาบลข่อยสูง อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
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Biomass Energy Potential Study In Tambon Khoi-Sung Amphoe Tron, Uttaradit.
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บทคัดย่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลข่อยสูง ได้รับการคัดเลือกจากสานักงาน
พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เข้าร่วมโครงการพัฒ นาศักยภาพทางด้าน
พลังงาน ซึ่งงานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวล
และความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าในเขตพื้นที่ โดยการเก็บข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งทาการ
สารวจได้ทั้งหมด 842 ครัวเรือน จากการสารวจข้อมูลในพื้นที่ทาให้ได้
ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ทางด้ า นพลั ง งาน คื อ ข้ อ มู ล การท าการเกษตรของ
ประชากรในพื้นที่ เพื่อนามาวิเคราะห์ถึงศักยภาพทางด้านพลังงานที่มีอยู่
ในท้อ งถิ่น โดยจะเน้นไปที่วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จากรายงานผล
จากการตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรในพื้นที่ทาการปลูก อ้ อ ย
โรงงาน และข้ า วเป็ น หลัก และมีก ารเลี้ย งสั ตว์บ้ า งเล็ก น้อ ย ซึ่ งข้ อ มู ล
ข้ างต้นท าให้ ทราบว่า พลังงานที่ เหลือ ทิ้ งไว้ในพื้ นที่ ที่ยังไม่ ได้นามาใช้
ประโยชน์มีเหลืออยู่ประมาณทั้งสิ้น 52,580.06 ตัน(เปียก) หรือประมาณ
40,486.65 ตั น (แห้ ง ) ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ปริ ม าณชี ว มวลแห้ ง ที่
โรงไฟฟ้าชีวมวล 1 เมกะวัตต์ ต้องการ คือ 10,800 ตัน/ปี นั่นคือ จาก
การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตาบลข่อยสูงมี
ความเป็นไปได้ เนื่องจากว่า ปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในพื้นที่มีปริมาณที่
มากถึง 25% ของเชื้อเพลิงที่มีทั้งหมดในพื้นที่ข่อยสูง
คาสาคัญ: ชีวมวล, โรงไฟฟ้าชีวมวล, วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

Abstract
Tambon Administrative Organization of Khoi-Sung has
been selected by Provincial Energy Office of Uttaradit to join
the energy potential developing project. The main objective
of this research is to study the potential of biomass as an
alternative energy resource and to validate the possibility of
building power plant in this area. The questionnaires were
collected from local people in 842 households. Agricultural
data were obtained and provided important information
regarding energy resource. Which used to analyze the energy
resource that exists in the local area especially the
agricultural waste. The result from questionnaires showed
that local people mostly planted sugarcane and rice, only a
few raised livestocks. The data showed that agricultural
waste in the area were about 52,580.06 ton(wet) or
40,486.65 ton(dry). Given that dry biomass needed for 1 MW

คณะวิศวกรรมศาสตร์

power plant is 10,800 ton/year, it is possible to build the
power plant in Tambon Administrative Organization of
Khoi-Sung because the available biomass quantity is as high
as 25% of all fuel in Khoi-Sung area
Keywords: Biomass, Biomass Power Plant, Agricultural Waste

1. บทนา
ในปัจจุบันประเทศไทยกาลังประสบปัญ หาทางด้านต้นทุนในการ
นาเข้ าเชื้อ เพลิงฟอสซิล ซึ่งจะต้อ งใช้เงินในจานวนที่สูงมากในแต่ละปี
และด้ว ยเหตุผลนี้เองจึ งทาให้ ในปั จ จุ บั น มีก ารแสวงหาแหล่งพลังงาน
ทดแทนที่ มี ศั ก ยภาพ และมี ป ริม าณที่ ม ากเพี ย งพอที่ จ ะน ามาใช้ เป็ น
พลังงานจากนโยบายที่ว่าด้วย 1 ชุมชน 1 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นนโยบายของ
ทางรัฐบาลเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนหันมาพึ่งพาตัวเองโดยการผลักดันให้
เกิดโครงการพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชน[1]
ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสาคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทน
จากชีวมวล เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงมีชีวมวลซึ่ง
เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากผลผลิตทางการเกษตรอยู่เป็นจานวนมาก สาหรับ
การนาชีวมวลมาใช้เป็ นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านั้น นับ เป็ นอี ก
ทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ที่เห็นได้อย่าง
ชัดในแง่ของการลดต้นทุนการนาเข้า และการจัดการกับเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรรวมทั้งยังสามารถสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับคนใน
ท้องถิ่นได้อีกด้วย[2] สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลข่อยสูงเป็นชุมชน
ตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกจากสานักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็น
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศัก ยภาพทางด้านพลังงาน ซึ่งองค์ก าร
บริ ห ารส่ ว นต าบลข่ อ ยสู ง เป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลขนาดกลาง
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 8 หมู่ บ้ า น มี ป ระชากรทั้ ง สิ้ น ประมาณ 4,286 คน
ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสาหรับการลงพื้นที่
เพื่อ สารวจแหล่งพลังงานในพื้นที่นี้จะทาให้ ทราบถึงศัก ยภาพทางด้าน
พลังงานโดยละเอียด ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า พื้นที่ตาบลข่อยสูงเป็น
ชุ ม ชนที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก และมี แ นวโน้ ม ว่ า จะมี ศั ก ยภาพทางด้ า น
พลังงานที่เพียงพอสาหรับการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 1 เมกะวัตต์

2. จุดมุ่งหมายของงานวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาศั ก ยภาพเชื้ อ เพลิ งชี ว มวลในเขตพื้ น ที่ ต าบลข่ อ ยสู ง
อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
2.2 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตาบล
ข่อยสูง อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
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3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1 พลังงานชีวมวล
ชีวมวล เป็นเชื้อเพลิงที่มาจากสิ่งมีชีวิต หรือสารอินทรีย์ที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นพลังงานได้ โดยรวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น แกลบ
ซังข้าวโพด เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงมูลสัตว์ และของเสียจากโรงงาน
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และของเสียจากชุมชนเป็นต้น[3]
3.2 ศักยภาพชีวมวล
ป ริ ม าณ ชี ว ม วล จ า ก วั ส ดุ เห ลื อ ใช้ ท างก ารเก ษ ต รที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศจะแปรผัน และขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
ของประเทศ[4] ซึ่งชีวมวลแต่ละประเภทจะให้พลังงานจากการเผาไหม้ที่
แตกต่า งกันตามลัก ษณะองค์ป ระกอบต่างๆ ของชีว มวลในแต่ละชนิด
แสดงดังตารางที่ 1

4.2 การวิเคราะห์ปริมาณวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ในการวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูก จะทาการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามเฉลี่ยต่อครัวเรือน และสัดส่วนของผู้ที่ทาการเกษตรต่อ
ผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และสมมุติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณ
ผลผลิต และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร[5] แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สัดส่วนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
พืช

ผลผลิตต่อไร่*
(kg/ไร่)
ข้าวนาปี
637

ข้าว
ข้าวนาปรัง
695

ตารางที่ 1 ศักยภาพเชื้อเพลิงแข็งบางชนิดในภาพรวมของประเทศ และภาคเหนือ
ชนิด
ข้าว
อ้อย
โรงงาน
ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
มัน
สาปะหลัง
โรงงาน

ประเทศ

ภาคเหนือ

สัดส่วนการ
ใช้งาน
(%)

12.00
10.00
20.00
50.73

ค่า
ความ
ร้อนต่า
(MJ/Kg)
13.52
12.33
15.48
7.37

3,018.54
15,231.84
7,673.59
5,314.19

1,006.98
5,081.38
2,254.71
1,561.45

80.06
10.13
10.45
ใช้หมด

41.70

9.83

1,674.46

1,054.84

5.00

42.00
48.40

9.62
7.54

371.85
1,187.75

234.25
236.56

59.40

5.49

923.10

183.86

82.44
ยังไม่มี
การใช้งาน

วัสดุ
เหลือใช้

ค่า
ความชื้น
(%)

แกลบ
ฟางข้าว
ใบและยอด
ชานอ้อย
ต้น ใบ
และยอด
ซังข้าวโพด
ต้น ใบ
และยอด
เหง้ามัน

ศักยภาพเทียบเท่าน้ามันดิบ
(ktoe)

ที่มา : รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2557

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงศักยภาพพลังงานในพื้นที่ตาบลข่อยสูง
เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งผู้วิจัยจะทา
การสารวจศักยภาพพลังงานจากพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ ดังนี้
4.1 การสารวจพื้นที่เพาะปลูก
การส ารวจพื้ น ที่ เพาะปลูก ในพื้ น ที่ต าบลข่ อ ยสู งมี วัต ถุ ป ระสงค์
เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพทางด้านพลังงานของพื้นที่ ซึ่งการสารวจทาได้
โดยการเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม แสดงดังตารางที่ 2

1
2
3
4
5
6
7
8

ตารางที่ 2 จานวนครัวเรือนที่ต้องการเก็บข้อมูล
ชื่อหมู่บ้าน
จานวนครัวเรือน
จานวนครัวเรือนที่
สุ่มตัวอย่าง
บ้านข่อยสูง
262
159
บ้านแหลมทอง
184
127
บ้านไผ่ลูกช้าง
168
119
บ้านดงจันทร์
105
84
บ้านแหลมถ่อน
130
99
บ้านสักลาย
132
100
บ้านข่อยสูงใต้
134
101
บ้านปลายรางบน
60
53
รวม
1,175
842

การเลือกกลุ่มตัวอย่างจะเป็นการเลือกแบบสุ่ม ตัวอย่างรายหมู่บ้าน
เนื่องจากประชากรในพื้นที่มีพฤติกรรมการดารงชีวิตที่แตกต่างกันออกไป
เช่น แต่ละหมู่บ้านมีการทาการเกษตรที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงใช้วิธีทาการ
สารวจโดยการสุ่มตัวอย่างรายหมู่บ้านเพื่อให้ได้จานวนของกลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ด้วยวิธีของทาโรยามาเน่(Taro Yamana)
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657

ม
มัน
สาปะหลัง

อ้อย

3,332

12,560

ฟางข้าว
ตอซัง
เมล็ดข้าวเปลือก
แกลบ
ราและปลายข้าว
รวม
เปลือกฝักข้าวโพด
ซังข้าวโพด
ต้นข้าวโพด
ใบและยอด
เมล็ดข้าวโพด
รวม
ต้นและใบ
เหง้ามัน
หัวมัน
รวม
ใบอ้อย
ยอดอ้อย
ลาต้นอ้อย
ชานอ้อย
น้าอ้อย
รวม

สัดส่วน (%)น้าหนักต่อ**
ต้น
ผลผลิต
14.61
23.18
22.39
35.53
63.01
14.81
23.50
13.40
100.00
3.14
6.55
10.49
21.92
28.02
58.52
10.46
21.85
47.88
100.00
15.80
20.61
7.54
9.84
76.66
100.00
9.74
12.69
13.55
17.66
76.72
23.86
31.10
68.90
100.00
-

หมายเหตุ: *ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
**รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาการใช้ชีวมวลในภาคเศรษฐกิจ
ต่างๆ และชีวมวลที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์(ภาคเหนือ)

4. วิธีการดาเนินงานวิจัย

หมู่ที่

ข้าวโพด

ส่วนประกอบ

4.3 การวิเคราะห์ศักยภาพทางด้านพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงแข็ง
ทาการประเมิน หาปริมาณเชื้อ เพลิ งที่ ต้อ งการส าหรับ การผลิ ต
กระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนาดกาลังการผลิต 1 MW ในการคานวณหา
ปริ ม าณเชื้ อ เพลิ ง ที่ โ รงไฟฟ้ า ต้ อ งการ โดยท าการวิ เคราะห์ ภ ายใต้
สมมุติฐาน ดังนี้
4.3.1 วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 1.5 kg(มวลแห้ง) ผลิตกระแสไฟฟ้าได้
1 kWh[3]
4.3.2 ทาการผลิตกระแสไฟฟ้า 300 วัน ใน 1 ปี โดยโรงไฟฟ้านี้ทาการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด

5. ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จะทาการศึกษาข้อมูลเรื่องแหล่งของพลังงานที่มีอยู่
ในชุมชนตาบลข่อยสูง อันจะนาไปสู่การพัฒนาแหล่งพลังงานของชุมชน
โดยได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
5.1 พื้นที่การเกษตร
จากการสารวจข้ อมู ลในพื้ นที่ พบว่า พื ชเศรษฐกิจ ที่สาคัญ ของ
ตาบลข่อยสูง คือ อ้อยโรงงาน ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง
โรงงาน ดังนั้นจึงทาการวิเคราะห์หาพื้นที่ของการปลูกพืชดังกล่าวเท่านั้น
ซึ่งจากตารางที่ 4 พบว่า เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรของพืชทั้ง 4 ชนิด
รวมกัน 18,674.36 ไร่ ของ 593 ครัวเรือ น จากครัว เรือ นที่เก็บ ข้อ มูล
ทั้งสิ้น 842 ครัวเรือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ตารางที่ 4 พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิดในพื้นที่ตาบลข่อยสูง
ชนิด
พื้นที่(ไร่)
ร้อยละ
อ้อยโรงงาน
ข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสาปะหลัง

12,603.83
5,798.80
73.01
198.72

67.49
31.05
0.39
1.07

รวม

18,674.36

100.00

5.2 ศักยภาพด้านพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น
สาหรับการวิเคราะห์ หาปริมาณวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อ
ทาการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงแข็งที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งพืชแต่ละชนิดทา
การวิเคราะห์หาปริมาณวัสดุเหลือทิ้งต่างๆ ดังนี้
5.2.1 วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากการทาไร่อ้อยโรงงาน
ใบและยอดอ้อย
โดยปกติเกษตรกรจะทาการเผาไร่อ้อยตอนที่ตัดอ้อยไปขาย ดังนั้น
จึงยังไม่มีการเก็บ และรวบรวมยอดและใบของอ้อย เพื่อนามาใช้ทางด้าน
พลังงานหรือด้านอื่นๆ จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็ นว่า ปริมาณใบและ
ยอดอ้อยในพื้นที่มีปริมาณมากถึง 48,045,295.81 kg
ชานอ้อย
ชานอ้ อ ยเป็ น วัสดุ เหลือ ทิ้ งจากอ้ อ ยที่ ม าจากกระบวนการผลิ ต
น้าตาล ดังนั้นชานอ้อยจะเก็บสะสมไว้ที่โรงงานน้าตาล และไม่มีเหลือใน
พื้นที่ ดังนั้น ปริมาณชานอ้ อ ยที่ วิเคราะห์ ในที่นี้จึ งเป็ นเพีย งชานอ้ อ ยที่
เกิ ด ขึ้ น จากการท าไร่อ้ อ ยในพื้ น ที่ เท่ า นั้ น ซึ่ งจากตารางที่ 5 พบว่า มี
ปริมาณชานอ้อยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ถึง 49,232,576.59 kg
ตารางที่ 5 ปริมาณ และศักยภาพของใบและยอด และชานอ้อย จากกระบวนการทาไร่
อ้อยโรงงาน
สถานที่
พื้นที่
ปริมาณอ้อย
ปริมาณใบ
ปริมาณ
เพาะปลูก
และยอด
ชานอ้อย
(ไร่)
(kg)
(kg)
(kg)
ตาบล
12,603.83 158,304,104.80 48,045,295.81 49,232,576.59
ข่อยสูง

5.2.2 วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากการทานาข้าว
แกลบ
โดยปกติแล้วปริมาณแกลบจะไม่มีเหลือสาหรับใช้ทั่วไป โดยในการ
ประเมินครั้งนี้จะทาการประเมิ นปริมาณแกลบที่เกิดขึ้นในท้อ งถิ่น ซึ่ง
พบว่ า ปริ ม าณแกลบที่ ไ ด้ จ ากการผลิ ต ข้ า วนาปี และข้ า วนาปรั ง มี
ประมาณ 868,051.37 kg และ 947,089.01 kg ตามลาดับ แสดงดั ง
ตารางที่ 6 และ 7
ฟางข้าว
ปริมาณฟางข้าวที่ได้จากกระบวนการผลิตข้าวนาปี และข้าวนา
ปรัง แสดงดังตารางที่ 6 และ 7 พบว่า ปริมาณฟางข้าวจากการทานาปี
และนาปรังมีประมาณ 856,231.09 kg และ 934,192.48 kg ตามลาดับ
ตอซังข้าว
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ได้จากกระบวนการทานาที่ยังไม่ได้มี
การนามาใช้เลยในปั จ จุ บั นนี้ คือ ตอซังข้ า ว จากการวิเคราะห์ พบว่า
ปริมาณตอซังข้าวที่ได้จากการผลิตข้าวนาปี และข้าวนาปรังมีประมาณ
1,312,419.79 kg และ 1,431,917.98 kg แสดงดังตารางที่ 6 และ 7

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตารางที่ 6 ปริมาณ และศักยภาพของแกลบ ฟางข้าว และตอซังข้าว จากกระบวนการ
ผลิตข้าวนาปี
สถานที่

ตาบล
ข่อยสูง

พื้นที่
เพาะปลูก
(ไร่)

ปริมาณ
ข้าวเปลือก
(kg)

ปริมาณ
แกลบ
(kg)

ปริมาณ
ฟางข้าว
(kg)

ปริมาณ
ตอซังข้าว
(kg)

5,798.80

3,693,835.60

868,051.37

856,231.09

1,312,419.79

ตารางที่ 7 ปริมาณ และศักยภาพของแกลบ ฟางข้าว และตอซังข้าว จากกระบวนการ
ผลิตข้าวนาปรัง
สถานที่

ตาบล
ข่อยสูง

พื้นที่
เพาะปลูก
(ไร่)

ปริมาณ
ข้าวเปลือก
(kg)

ปริมาณ
แกลบ
(kg)

ปริมาณ
ฟางข้าว
(kg)

ปริมาณ
ตอซังข้าว
(kg)

5,798.80

4,030,166

947,089.01

934,192.48

1,431,917.98

5.2.3 วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากการทาไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ลาต้น ใบและยอดข้าวโพด
วัสดุเหลือ ทิ้งจากการทาไร่ข้ าวโพดในส่วนนี้เป็ นส่วนที่ยังไม่ได้มี
การนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสาหรับการประเมินในครั้งนี้จะทาการ
ประเมิ น ปริม าณล าต้น ใบและยอด ที่ เกิด ขึ้ น ในพื้ น ที่ จากตารางที่ 8
แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณลาต้น ใบและยอดประมาณ 38,551.54 kg
ซังข้าวโพด
การท าไร่ข้ า วโพดวัส ดุ เหลื อ ทิ้ งทางการเกษตรที่ สาคั ญ คื อ ซั ง
ข้ า วโพด ส าหรั บ การประเมิ น ในครั้ง นี้ จ ะท าการประเมิ น ปริ ม าณซั ง
ข้า วโพดที่เกิดขึ้ นในพื้ นที่ จากตารางที่ 8 แสดงให้ เห็ น ว่า มีป ริมาณซัง
ข้าวโพดประมาณ 10,514.49 kg
สถานที่
ตาบล
ข่อยสูง

ตารางที่ 8 ปริมาณ และศักยภาพของต้น ใบและยอด และซังข้าวโพด
พื้นที่
ปริมาณ
ปริมาณต้น ใบ
ปริมาณ
เพาะปลูก
ข้าวโพด
และยอด
ซังข้าวโพด
(ไร่)
(kg)
(kg)
(kg)
73.01

47,967.57

38,551.54

10,514.49

5.2.4 วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากการทาไร่มันสาปะหลังโรงงาน
ลาต้น และใบมันสาปะหลัง
การใช้ประโยชน์ข องต้น และใบยังไม่ได้มีการนามาใช้ในรูปของ
พลังงาน จะมี ก ารใช้ ลาต้น ส าหรับ การเพาะปลูก ในฤดู ก ารผลิ ตต่ อ ไป
เท่ า นั้ น จากตารางที่ 9 แสดงให้ เห็ น ว่ า มี ป ริ ม าณต้ น และใบในพื้ น ที่
ประมาณ 136,466.03 kg
เหง้ามันสาปะหลัง
เหง้ามันสาปะหลังเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการทาไร่มันสาปะหลังสด
ที่ทิ้ งไว้โดยไม่ได้ ใช้ป ระโยชน์ทิ้ งไว้ในแปลง ดังนั้ นการรวบรวมจึ งเป็ น
ประเด็นสาคัญที่จะต้องพิจารณาในการนามาใช้ประโยชน์ จากตารางที่ 9
แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณของเหง้ามันประมาณ 65,154.09 kg
สถานที่
ตาบล
ข่อยสูง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตารางที่ 9 ปริมาณ และศักยภาพของต้นและใบ และเหง้ามัน
พื้นที่
ปริมาณ
ปริมาณต้น
ปริมาณ
เพาะปลูก
หัวมัน
และใบ
เหง้ามัน
(ไร่)
(kg)
(kg)
(kg)
198.72

662,135.04

136,466.03

65,154.09
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5.3 ศักยภาพเชื้อเพลิงแข็งในท้องถิ่น
เมื่อพิจารณาในภาพรวมของศักยภาพเชื้อเพลิงแข็งภายในพื้นที่ที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลข่อยสูง จากพืชเศรษฐกิจที่มีอยู่
ในพื้นที่ทั้งหมด แสดงดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ศักยภาพลังงานเชื้อเพลิงแข็งในพื้นที่
ศักยภาพพลังงาน
ปริมาณ
ชนิด
ประเภท
(ton)
TJ
ktoe
ใบและยอด
48,045.30
743.74
18.37
อ้อย
โรงงาน
ชานอ้อย
49,232.58
362.84
8.78
แกลบ
1,815.14
24.54
0.62
ข้าว
ฟางข้าว
1,790.42
22.08
0.59
ตอซังข้าว
2,744.34
32.99
0.82
ต้
น
ใบและยอด
38.55
0.38
0.01
ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
ซังข้าวโพด
10.51
0.1
0.004
ต้น และใบ
136.47
1.03
0.04
มันสาปะหลัง
โรงงาน
เหง้ามัน
65.15
0.36
0.02
รวม
103,878.46 1,188.06
29.25

ศักยภาพทางด้านพลังงานของเชื้อเพลิงแข็งในพื้นที่ตาบลข่อยสูง
มีป ริมาณทั้ งสิ้นประมาณ 103,878.46 ตัน คิดเป็ นพลังงานความร้อ น
ทั้ ง สิ้ น ประมาณ 1,188.06 TJ เที ย บเท่ า น้ ามั น ดิ บ 29.25 ktoe แต่
เนื่องจากศักยภาพทางด้านพลังงานของเชื้อเพลิงแข็งจากข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ และมันสาปะหลังโรงงานในพื้นที่ตาบลข่อยสูง มีเหลืออยู่ในปริมาณ
ที่น้ อ ยมากเมื่ อ เที ย บกับ ปริม าณของอ้ อ ยโรงงาน และข้ าว ซึ่ งคิ ดเป็ น
ร้อยละ 0.24 ของปริมาณเชื้อเพลิงแข็งทั้งหมด และประกอบกับปริมาณ
ชานอ้ อ ย และแกลบในพื้ น ที่ ไม่ มี เหลื อ เพราะมี ก ารซื้ อ ขายส่ งให้ กั บ
โรงงานนอกพื้นที่ ดังนีจ้ ึงไม่นามาวิเคราะห์ศักยภาพพลังงาน
ศักยภาพเชื้อเพลิงแข็ง
ยอดและใบอ้อย ฟางข้าว ตอซังข้าว
4%
5%
91%

แทนค่าจะได้ 0.23  52,580.06  d , d  40, 486.65 ตัน
52,580.06

ดังนั้นปริมาณมวลแห้งของเชื้อเพลิงแข็งที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชนตาบล
ข่อยสูง มีประมาณทั้งสิ้น 40,486.65 ตัน

5. อภิปรายและสรุปผล
จากการศึกษาศักยภาพชีวมวลในพื้นที่ตาบลข่อยสูง ทาให้ทราบถึง
ปริ ม าณของเชื้ อ เพลิ ง แข็ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ชุ ม ชน ซึ่ ง มี ค่ า ประมาณ
40,486.65 ตัน เชื้อเพลิงหลักที่มีในพื้นที่ คือ ยอดและใบอ้อย ฟางข้าว
และตอซังข้าว ซึ่งโรงไฟฟ้าในโครงการมีการผลิตกระแสไฟฟ้า 300 วัน/ปี
หรือ 25 วัน /เดื อ น จึ งมี ค วามต้ อ งการใช้ เชื้ อ เพลิ งประมาณ 10,800
ตัน/ปี หรือประมาณ 900 ตัน/เดือน นั่นคือ จากการศึกษาความเป็นไป
ได้ ใ นการสร้ า งโรงไฟฟ้ า ในเขตพื้ น ที่ ต าบลข่ อ ยสู ง มี ค วามเป็ น ไปได้
เนื่องจากว่า ปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในพื้นที่มปี ริมาณที่มากถึง 25% ของ
เชื้อเพลิงที่มีทั้งหมดในพื้นที่ตาบลข่อยสูง

เอกสารอ้างอิง
[1] โ ร ง ไฟ ฟ้ า เพื่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม [อ อ น ไล น์ ].เข้ า ถึ ง ได้ จ า ก :
www.thaivspp.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntyp
e=16.สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558.
[2] มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม.ประโยชน์ของโรงไฟฟ้าชีวมวล.2554.
[3] สานักวิจัยค้นคว้าพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลั ง งาน,คู่ มื อ การพั ฒ นาและการลงทุ น ผลิ ต พลั ง งานทดแทน
(พลังงานชีวมวลชุดที4่ ),2554.
[4] ศูน ย์สารสนเทศข้ อ มูล พลังงานทดแทนและอนุ รัก ษ์ พ ลังงานกรม
พั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน,รายงานพลั งงาน
ทดแทนของประเทศไทย,2557.
[5] กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,สถิติการเกษตรของประเทศไทย,2557.

รูปที่ 1 สัดส่วนศักยภาพเชื้อเพลิงแข็งภายในพื้นที่ตาบลข่อยสูง

จากข้อมูลดังกล่าวทาให้ทราบว่า พลังงานที่เหลือทิ้งไว้ในพื้นที่ที่ยัง
ไม่ได้นามาใช้ประโยชน์มีเหลืออยู่ประมาณทั้งสิ้น 52,580.06 ตัน คิดเป็น
พลั ง งานความร้ อ นทั้ ง สิ้ น ประมาณ 798.81 TJ เที ย บเท่ า น้ ามั น ดิ บ
19.78 ktoe
5.4 ศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแข็ง
5.4.1 วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ใบและยอดอ้อย ฟางข้าว และ
ตอซังข้าว มีค่าความชื้นในภาพรวมประมาณ 23.33% มาตรฐานเปียก[4]
5.4.2 โรงไฟฟ้าชีวมวล 1 MW ต้องการเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 1 ปี
1,000 kWh x 1.5 kg/kWh x 24 hr x 300 day/y เท่ากับ 10,800 ตัน
5.4.3 ปริมาณเชื้อเพลิงแข็งที่มีอยู่ในพื้นที่ คือ 52,580.06 ตัน
คานวณหาปริมาณมวลแห้งของเชื้อเพลิงแข็งที่มีอยู่ในท้องถิ่น
w d
(1)
M 
 100
w

เมื่อ

w

คือ ความชื้นของวัสดุ(%wb)
คื
w อ มวลของวัสดุ(ตัน)
d คือ มวลแห้งของวัสดุ(ตัน)

Mw
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การขยายผลเตาชีวมวลกรุห้องเผาประหยัดพลังงานสู่ชุมชน
To Expand biomass gas stove refractory brick cover with in chamber
for energy saving to community
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลและส่งเสริมความรู้
การสร้างเตาชีวมวลกรุห้อ งเผาประหยัดพลังงานสู่ชุมชน และนาความรู้
ด้านการสร้างเตาชีวมวลกรุเผาให้เป็นอาชีพให้แก่ชุมชนได้ จากผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก กาแพงเพชร เพชรบูรณ์ และ
ตาก ได้ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด โดยประเมินผลจากแบบติดตามประเมินผลในเรื่อง
การนาไปใช้ประโยชน์การนาความรู้ไปขยายต่อและใช้ประโยชน์การพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ความประทับใจ/ จุดเด่น /ปัญหา /อุปสรรค ในการจัดฝึกอบรมและจาก
การสัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มชาวบ้านที่ตั้งใจอยากช่วยกันพัฒนาต่อยอดเตา
แก๊สชีวมวลแบบกรุห้องเผา ให้เกิดเป็ นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทาให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เกิดการร่วมมือร่วมใจกันที่จะตั้งใจพัฒนาพัฒนา
ชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
คาสาคัญ : เตาชีวมวล, ห้องเผาไหม้, พลังงาน

Abstract
This research aimed to expand and promote knowledge
creation biomass gas stove refractory brick cover within
chamber for energy saving to the community and take to
knowledge about creation biomass gas stove refractory brick
cover within chamber which career to the community.
Training participants from four provinces including
Phitsanulok, KamphaengPhet, Phetchaboon and Tak.
Conclusions from questionnaires revealed that participants
can put their knowledge to use it all. The evaluation of a
monitoring and evaluation in the matter. Utilization
Knowledge to further expand and exploit. To develop training
courses The satisfaction of the participants. Feedbackabout
Impression / advantages /problems / barriers to training. And
from interviews. Found that the people who intend to help
further develop biomass gas stove refractory brick cover

คณะวิศวกรรมศาสตร์

within chamber That effect to create income for the
community which making communities to strength and
cooperation will be intended to develop within community.
Keyword: Gas Stove, Combustion Chamber, Energy

ที่มาและความสาคัญ
เตาแก๊สชุมชนเป็นเตาหุงต้มที่พัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยหลักการ
ของกระบวนการเกิดแก๊สชีวมวล ซึ่งแตกต่างจากเตาหุงต้มที่ทางานโดย
อาศัยหลักการของการเผาไหม้โดยตรง สาหรับหลักการของแก๊สชีวมวล
เป็นการเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งให้เป็นเชื้อเพลิงแก๊สก่อน แล้วจึงทาการเผา
ไหม้เชื้อ เพลิงแก๊สในลาดับ ต่อ มาผลจากวิธีก ารนี้ทาให้ เกิดการเผาไหม้ที่
สะอาด ไม่มีเขม่าและควัน ทาให้เตาหุงต้มชนิดนี้เป็นเตาหุงต้มที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนห้องเผาไหม้ที่นามาใช้ในเตาแก๊สชุมชนในปัจจุบัน มี
การใช้กันอยู่หลายแบบขึน้ อยู่กับวัสดุที่มีในท้องถิ่นที่ทาการสร้างเตานั้น แต่
ที่นิยมมากที่สุดคือ เหล็กแผ่นที่นามาม้วนขึ้นรูปซึ่งส่งผลกระทบต่ออายุการ
ใช้งานของเตาแก๊ส [1]เนื่ อ งจากเหล็ก ได้รับ ความร้อ นสูงโดยตรงและท า
ปฏิ กิ ริย ากั บ ออกซิ เจนท าให้ เกิ ด สนิ ม และผุ พั ง ในเวลาอั น สั้ น ซึ่ งส่ งผล
กระทบต่ อ อายุ ก ารใช้ งานและความคุ้ ม ค่ า ในการลงทุ น อี ก ทั้ งยั งส่ งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นต่อระบบแก๊สชีวมวลทั่วไปอีกด้วย การออกแบบเตา
แก๊สที่สามารถทาให้ ห้ อ งเผาไหม้ซึ่งทาจากเหล็ก แผ่นไม่ได้รับ ความร้อ น
โดยตรงจึ ง เป็ น การแก้ ปั ญ หาจากต้ น น้ า อิ ฐ ทนไฟที่ ใ ช้ ท าฉนวนใน
อุ ต สาหกรรมเซรามิ ก สามารถน ามาใช้ ก รุ ห้ อ งเผาไหม้ เพื่ อ ลดปั ญ หา
ดังกล่าว[2] เป็นแนวคิดในการแก้ปัญหาของเตาแก๊สชีวมวลโดยตรงห้อง
เผาไหม้ที่นามาใช้ในเตาแก๊สชุมชนในปัจ จุบั น มีการใช้กันอยู่ห ลายแบบ
ขึ้นอยู่กับ วัสดุที่มีในท้อ งถิ่ นที่ทาการสร้างเตานั้น แต่ที่นิยมมากที่สุดคือ
เหล็กแผ่นที่นามาม้วนขึ้นรูปซึ่งส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของเตาแก๊ส
เนื่องจากเหล็กได้รับความร้อนสูงโดยตรงและทาปฏิกิริยากับออกซิเจนทา
ให้เกิดสนิมและผุพังในเวลาอันสั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานและ
ความคุ้มค่าในการลงทุนอีก ทั้งยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อ มั่นต่อ ระบบ
แก๊สชีวมวลทั่วไปอีกด้วย[3] การออกแบบเตาแก๊สที่สามารถทาให้ห้องเผา
ไหม้ซึ่งทาจากเหล็กแผ่นไม่ได้รับความร้อนโดยตรงจึงเป็นการแก้ปัญหาจาก
ต้นน้า อิฐทนไฟที่ใช้ทาฉนวนในอุตสาหกรรมเซรามิกสามารถนามาใช้กรุ
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ห้องเผาไหม้เพื่อลดปัญหาดังกล่าว เป็นแนวคิดในการแก้ปัญหาของเตาแก๊ส
ชีวมวลโดยตรง
โครงการการขยายผลเตาชีวมวลกรุห้องเผาประหยัดพลังงานสู่
ชุมชน เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยให้เกษตรกรลดรายจ่าย
ในการผลิ ต และใช้ เทคโนโลยี ด้า นการเกษตรที่ มี ศั ก ยภาพเกิ ด จากองค์
ความรู้ภายในประเทศ หรือเกิดการรวมกลุ่มทางด้านการเกษตรเพื่อลด
ต้ น ทุ น ในการใช้ เครื่ อ งจั ก ร และเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
มาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มจังหวัดได้ ประกอบกับ
กลุ่ มจั งหวัด ที่ เข้ า ร่ว มโครงการ ถื อ เป็ นจั งหวัด ที่ เน้ น ในภาคการเกษตร
ดังนั้น การขยายผลเตาชีวมวลกรุห้องเผาประหยัดพลังงานสู่ชุมชน จะ
สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรกรรม สามารถสร้างรายได้
และ ลดรายจ่ายให้กับชุมชนได้ มีการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เข้ าไปช่วยในการจั ดการ เพื่อให้ เกิดการสร้างอาชีพ ในชุมชน
เพื่อที่จะสามารถพึ่งพาตนเองของชุมชนได้

จากตารางที่ 1 การติดตามประเมินผลเรื่องการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
จังหวัดพิษณุโลก พบว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่
ได้ไปใช้ประโยชน์หลังการอบรมหลังการอบรมทันที และหลังการอบรม
ภายใน 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 93.3 และ 6.7 ตามลาดับ
จังหวัดกาแพงเพชร พบว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ หลังการอบรมทันที, หลังการอบรมภายใน 1 เดือ น
และหลังการอบรมภายใน 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 43.3, 43.4 และ 13.3
ตามลาดับ
จังหวัดตาก พบว่าผู้เข้ารับ การอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์หลังการอบรมการอบรมทันที, หลังการอบรมภายใน 1 เดือน
และหลั ง การอบรมภายใน 6 เดื อ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 75, 10 และ 5
ตามลาดับ
จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่
ได้ไปใช้ประโยชน์หลังการอบรมทันที, และหลังการอบรมภายใน 1 เดือน
คิดเป็นร้อยละ 86.7 และ 13.3 ตามลาดับ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อขยายผลและส่งเสริมความรู้การสร้างเตาชีวมวลกรุห้องเผาประหยั ด
พลังงานสู่ชุมชน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาความรู้ด้านการสร้างเตาชีวมวลกรุเผาให้
เป็นอาชีพให้แก่ชุมชนได้

ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การนาไปใช้
ประโยชน์
หลังจากการขยายผลเตาชีวมวลกรุห้องเผาประหยัดพลังงานสู่
ชุ ม ชน ให้ กั บ กลุ่ ม เกษตรกรในพื้ น ที่ 4จั งหวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก
จั งหวั ด ก าแพงเพชร จั งหวัด ตาก และ จั งหวัด เพชรบู ร ณ์ ได้ ติ ด ตาม
ประเมิน ผลการดาเนิ น โครงการจากแบบติด ตามประเมิ นผล เรื่อ งการ
นาไปใช้ประโยชน์ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
การนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
1.หลังการอบรมทันที
2.หลังการอบรมภายใน
1 เดือน
3.หลังการอบรมภายใน
3 เดือน
4.หลังการอบรมภายใน
6 เดือน
5.ไม่ได้นาไปใช้
รวม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จังหวัด
พิษณุโลก
(ร้อยละ)
93.3

จังหวัด
จังหวัด
กาแพงเพชร ตาก
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
43.3
75.0

จังหวัด
เพชรบูรณ์
(ร้อยละ)
86.7

6.7

43.4

10.0

13.3

0

13.3

0

0

0

0

5.0

0

0
100

0
100

0
100

0
100

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของการนาความรู้ไปขยายต่อและใช้ประโยชน์
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
การนาความรู้ไปใช้
พิษณุโลก กาแพงเพชร
ตาก
ประโยชน์
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1. ป ระยุ ก ต์ ให้ เป็ น
49.3
66.7
60.0
องค์ความรู้ใหม่
2.ให้คาปรึกษา
8.6
10.0
10.0
3. ใช้ในการประกอบ
20.9
13.3
10.7
อาชีพ
4.นาความรู้ถ่ายทอดให้
10.6
10.0
19.3
บุคคลอื่น
รวม
100
100
100

จังหวัด
เพชรบูรณ์
(ร้อยละ)
60.0
6.7
26.7
6.7
100

จากตารางที่ 2 การติดตามประเมินผลการนาความรู้ไปขยาย
ต่อและใช้ประโยชน์
จังหวัดพิษ ณุ โลก ผู้เข้ารับ การอบรมสามารถเลือ กคาตอบได้
มากกว่า 1 ค าตอบ พบว่า ผู้เข้ า รับ การอบรมสามารถน าความรู้ที่ ได้ไป
ประยุก ต์ให้ เป็ นองค์ความรู้ใหม่, ใช้ในการประกอบอาชีพ นาความรู้ไป
ถ่ายทอดให้ กับบุ คคลอื่ น และ ให้ คาปรึก ษา คิดเป็ นร้อยละ 49.3, 8.6 ,
20.9และ 10.6 ตามลาดับ
จังหวัดกาแพงเพชร ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกคาตอบได้
มากกว่า 1 คาตอบ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาไปประยุกต์ให้เป็น
องค์ความรู้ใหม่ คิดเป็ นร้อ ยละ 66.7 รองลงมา คือ ใช้ในการประกอบ
อาชีพ คิดเป็นร้อยละ 13.3 ให้บริการ/คาปรึกษาและนาความรู้ไปถ่ายทอด
ให้กับบุคคลอื่นเท่ากันที่ร้อยละ 10.0
จังหวัดตาก ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกคาตอบได้มากกว่า
1 ค าตอบ พบว่ า ผู้ เข้ า รับ การอบรมสามารถน าไปประยุ ก ต์ ให้ เป็ น องค์
ความรู้ใหม่, ให้ บ ริก าร/คาปรึกษา ให้ ใช้ในการประกอบอาชีพ และนา
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ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่น คิดเป็นร้ อยละ 60, 10และ 10.7 และ
19.3 ตามลาดับ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกคาตอบได้
มากกว่า 1 คาตอบ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาไปประยุกต์ให้เป็น
องค์ความรู้ใหม่, ใช้ในการประกอบอาชีพ ให้บริการ / คาปรึกษา และนา
ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่น คิดเป็ นร้อยละ 60, 26.6 ,6.7 และ 6.7
ตามลาดับ

รูปที่ 1 การจัดฝึกอบรมเตาชีวมวล จ.กาแพงเพชร

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมต้องการให้พัฒนาหลักสูตรในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
จังหวัดกาแพงเพชร
- อบรมให้กับทุกหมู่บ้าน
- เตาชีวมวลรูปแบบอื่นๆ
จังหวัดตาก
- มีการอบรมในเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ์
- เตาชีวมวลรูปแบบอื่นๆ
- อบรมเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพ
จังหวัดพิษณุโลก
- เตาชีวมวลในรูปแบบอื่นๆ
- หาตลาดให้ถ่านอัดแท่ง

ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
ตารางที่ 3แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมจังหวัดกาแพงเพชร
ประเด็นความคิดเห็น
ด้านสถานที่/ระยะเวลา
อาหาร/สื่อและอุปกรณ์
ด้านวิทยากร
ด้านความรู้ความเข้าใจ

คิดเป็นร้อยละ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

58.68

41.32

0

0

0

54.66
66.7

45.34
33.3

0
0

0
0

0
0

รูปที่ 2 การติดตามประเมินผลหลังการจัดฝึกอบรมเตาชีวมวล จ.กาแพงเพชร
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมจังหวัดตาก
คิดเป็นร้อยละ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย
ด้านสถานที่/ระยะเวลา
52.0
48.0
0
0
อาหาร/สื่อและอุปกรณ์
64.0
51.94
0
0
ด้านวิทยากร
53.3
46.7
0
0
ด้านความรู้ความเข้าใจ

น้อยที่สุด
0
0
0

จากตารางที่ 4 เป็นการแสดงถึงความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
ในด้านต่าง ดังนี้
- ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร/สื่อและอุปกรณ์ ผู้เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.0 ความพึงพอใจมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 48.0
- ด้านวิทยากร ผู้เข้ าอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 64.0 ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 51.94
- ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 53.3 ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 46.7

จากตารางที่ 3เป็นการแสดงถึงความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมใน
ด้านต่าง ดังนี้
- ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร/สื่อและอุปกรณ์ ผู้เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.68 ความพึงพอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ 41.32
- ด้านวิทยากร ผู้เข้ าอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 54.66 ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 45.34
- ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 66.7 ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 33.3

รูปที่ 3 การจัดฝึกอบรมเตาชีวมวล จ.ตาก

รูปที่ 4 การติดตามประเมินผลหลังการจัดฝึกอบรมเตาชีวมวล จ.ตาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมจังหวัดเพชรบูรณ์
คิดเป็นร้อยละ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
ด้านสถานที่/ระยะเวลา
52.0
48.0
0
0
อาหาร/สื่อและอุปกรณ์
58.66
41.34
0
0
ด้านวิทยากร
33.33
66.7
0
0
ด้านความรู้ความเข้าใจ

น้อยที่สุด
0
0
0

- ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร/สื่อและอุปกรณ์ ผู้เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.0 ความพึงพอใจมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 32.0
- ด้านวิทยากร ผู้เข้ าอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 76.0 ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 24.0
- ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 60.0 ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 40.0

จากตารางที่ 5เป็นการแสดงถึงความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมใน
ด้านต่าง ดังนี้
- ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร/สื่อและอุปกรณ์ ผู้เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจมากที่ สุด คิดเป็นร้อยละ 52.0 ความพึงพอใจมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 48.0
- ด้านวิทยากร ผู้เข้ าอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 58.66 ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 41.34
- ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 66.7

รูปที่ 7 การจัดฝึกอบรมเตาชีวมวล จ.พิษณุโลก

รูปที่ 8 การติดตามประเมินผลหลังการจัดฝึกอบรมเตาชีวมวล จ.พิษณุโลก
รูปที่ 5 การจัดฝึกอบรมเตาชีวมวล จ.เพชรบูรณ์

ข้ อเสนอแนะเกี่ย วกั บ ความประทั บ ใจ/ จุ ดเด่ น /ปั ญ หา /
อุปสรรคในการจัดฝึกอบรม

รูปที่ 6 การติดตามประเมินผลหลังการจัดฝึกอบรมเตาชีวมวล จ.เพชรบูรณ์
ตารางที่ 6แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมจังหวัดพิษณุโลก
คิดเป็นร้อยละ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ด้านสถานที่/ระยะเวลา
68.0
32.0
0
0
0
อาหาร/สื่อและอุปกรณ์
ด้านวิทยากร
76.0
24.0
0
0
0
60.0
40.0
0
0
0
ด้านความรู้ความเข้าใจ

จากตารางที่ 6เป็นการแสดงถึงความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมใน
ด้านต่าง ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จังหวัดกาแพงเพชร
1. สิ่งที่ ผู้ เข้ า อบรมประทั บ ใจ และเห็ น ว่ า เป็ น จุ ด เด่น ในการ
ฝึกอบรม
- วิทยากรอธิบายดี /อธิบายเข้าใจง่าย
- เนื้อหามีประโยชน์
2. สิ่ งที่ ผู้ เข้ า อบรมคิ ด ว่า เป็ น ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคในการจั ด
ฝึกอบรม
- ผู้เข้าอบรมขาดความรู้ด้านช่าง
3. ข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรมเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาใน
การจัดฝึกอบรม
- อยากให้ มี ก ารจั ด การฝึ ก อบรมอี ก โดยเพิ่ ม เวลาในการ
ฝึกอบรมให้มากขึ้น
4.ข้อเสนอแนะประเด็นอื่นๆ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
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จังหวัดตาก

สรุปผลการติดตามประเมินผลหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี

1. สิ่งที่ ผู้ เข้ า อบรมประทั บ ใจ และเห็ น ว่ า เป็ น จุ ด เด่น ในการ
ฝึกอบรม
- เนื้อหามีประโยชน์
- วิทยากรอธิบายดี/อธิบายเข้าใจ
2. สิ่ งที่ ผู้ เข้ า อบรมคิ ด ว่า เป็ น ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคในการจั ด
ฝึกอบรม
- อากาศร้อน
- เวลาอบรมสั้น
3. ข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรมเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒ นาใน
การจัดฝึกอบรม
- อยากให้มีการจัดการฝึกอบรมอีก โดยเพิ่มเวลาการฝึกอบรม
ให้มากขึ้น
4.ข้อเสนอแนะประเด็นอื่นๆ
- อยากไปมีการพาไปดูงานนอกสถานที่
จังหวัดเพชรบูรณ์
1. สิ่งที่ ผู้ เข้ า อบรมประทั บ ใจ และเห็ น ว่ า เป็ น จุ ด เด่น ในการ
ฝึกอบรม
- วิทยากรใจดี/เป็นกันเอง
- เนือ้ หามีประโยชน์
2. สิ่ งที่ ผู้ เข้ า อบรมคิ ด ว่า เป็ น ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคในการจั ด
ฝึกอบรม
- อบรมตรงกับช่วงที่ทาเกษตรกรรม
3. ข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรมเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาใน
การจัดฝึกอบรม
- อยากให้มีการจัดการฝึกอบรมอีกในเรื่องอื่นๆ
4.ข้อเสนอแนะประเด็นอื่นๆ
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
จังหวัดพิษณุโลก
1. สิ่งที่ ผู้ เข้ า อบรมประทั บ ใจ และเห็ น ว่ า เป็ น จุ ด เด่น ในการ
ฝึกอบรม
- วิทยากรมีความเป็นกัน ใช้ภาษาในการอบรมที่เข้าใจง่าย
- เป็นเรื่องที่สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
- ให้ชุมชนเกิดการร่วมมือกัน
2. สิ่ งที่ ผู้ เข้ า อบรมคิ ด ว่า เป็ น ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคในการจั ด
ฝึกอบรม
- ไม่มีอุปสรรค
3. ข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรมเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาใน
การจัดฝึกอบรม
- น่าจะใช้วัสดุในการกรุห้องเผาที่หาได้ง่ายกว่านี้
4.ข้อเสนอแนะประเด็นอื่นๆ
- อยากให้ ห าตลาดมารองรับ จะได้สามารถเพิ่มรายได้ให้ แ ก่
ครอบครัวได้

การถ่ า ยทอดเทคโนโลยีก ารขยายผลเตาชี ว มวลกรุห้ อ งเผา
ประหยั ด พลั ง งานชุ ม ชน ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ า ง 4 จั ง หวั ด
ประกอบด้วย
1. ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
2. ตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
3. ตาบลบ้านกล้วย อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
4. ตาบลมะตูม อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ได้สรุปผลการดาเนินโครงการ ดังต่อไปนี้คือ
1. กลุ่ ม ชาวบ้ า นที่ ได้เข้ า รับ การฝึ ก อบรมมี ความตั้งใจอยาก
ช่วยกันพัฒนาต่อยอดเตาแก๊สชีวมวลแบบกรุห้องเผา ให้เกิดเป็นการสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน ทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เกิดการร่วมมือร่วมใจกัน
ที่จะตั้งใจพัฒนาพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
2. กลุ่มชาวบ้านที่ได้เข้ารับการอบรมการสร้างเตาแก๊สชีวมวล
แบบกรุ ห้ อ งเผา อยากให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรือ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน มีการจัดฝึกอบรมแก่ชาวบ้านในชุมชน
ทั้งการให้ความรู้และการปฏิบัติจริงช่วยส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาให้
ชุมชนอีกเรื่อยๆ พร้อมทั้งหาตลาดรองรับ ผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มชาวบ้านใน
ชุมชนอีกด้วย
3.การขยายผลเทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลกรุห้องเผาประหยัด
พลังงานชุมชน ทาให้ ชาวบ้ านได้รับ ความรู้จ ากการฝึก อบรมถ่ ายทอด
ความรู้จากคณะวิทยากร ชาวบ้านได้นาความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการ
ประยุกต์ให้เป็นองค์ความรู้ใหม่และนาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่น
4. การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลกรุห้อง
เผาประหยัดพลังงานชุมชน ทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เกิดการร่วมมือ
ร่วมใจกันที่จะตั้งใจพัฒนาพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
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เครื่องฉีกแยกเมล็ดในปาล์มน้ามัน
Palm Seeds Separating Machine
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บทคัดย่อ

2. เครื่องฉีกแยกเมล็ดในปาล์มน้ามัน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องฉีกแยก
เมล็ดในปาล์มน้้ามัน จากผลการทดลอง พบว่า เครื่องฉีกแยกเมล็ดในปาล์ม
น้้ามัน สามารถแยกเมล็ดในปาล์มได้ดีที่สุดที่ความเร็วรอบ 483 รอบต่อ
นาที โดยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการแยกเมล็ ด มากที่ สุ ด เท่ า กั บ 91.76
เปอร์เซ็นต์

การทางานของเครื่องฉีกแยกเมล็ดในปาล์มน้ามัน ลักษณะการทางาน
โดยการใช้แรงขับเพลาที่มีการติดตั้งตะแกรงสาหรับฉีกแยกเปลือกกับเมล็ด
ปาล์มน้ามัน เพื่อทาการป้อนผลปาล์มน้ามันลงในชุดเครื่องฉีกแยก จะได้
เปลือกกับ เนื้อของปาล์มน้ามันจะตกลงสู่ด้านล่างช่องทางเดียวกัน ส่ว น
เมล็ดปาล์มน้ามันจะถูกแยกออกคนละช่องทาง
ในการออกแบบเพื่อใช้อุปกรณ์ต่างๆให้เกิดความปลอดภัย และราคา
ไม่แพงมากนัก ง่ายต่อการบารุงรักษา โดยออกแบบและติดตั้งของตะแกรง
ฉี ก แยก เปลือ ก เนื้อ และเมล็ดปาล์มน้ ามัน ให้ ตกลงด้า นล่า ง เพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพในการฉีกแยกเพิ่มมากขึ้น ดังรูปที่ 1
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดทาเครื่องฉีกแยกเปลือ กของผลปาล์มน้ามัน
ออกจากเมล็ดใน การออกแบบให้ตะแกรงสาหรับฉีกแยกทรงกลมมีขนาด
เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 39.2 เซนติ เ มตร รู ข องตะแกรงทรงกลมมี ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร โครงสร้างของเครื่องใช้เหล็ก กล่อง 4 x 4
เซนติเมตร โดยมีขนาดความกว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร และ
สูง 70 เซนติเมตร ชุดป้ อ นเมล็ดปาล์มน้ามันทาจากเหล็กแผ่น ม้ว นเป็ น
ทรงกระบอกขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 40 เซนติ เมตร สู ง 40 เซนติ เมตร
ชุดตะแกรงฉีกแยกประกอบเข้ากับเพลา สาหรับเพลาที่ใช้ประกอบกับชุด
ตะแกรงได้มีก ารดัดแปลงโดยการกลึงทาเกลีย ว เพื่อให้ สามารถประกบ
ตะแกรงกับเพลาได้ สายพานใช้สายพานวี B54 มีหน้าที่ส่งกาลังจากมอเตอร์
ส่งไปยังชุดตะแกรง ชุดพลูเลย์ทดความเร็วรอบ พลูเลย์ที่ใช้มีอยู่ 4 ขนาด
คือ 2, 3, 4 และ 6 นิ้ว แต่ละตัวมีหน้าที่รับกาลังจากมอเตอร์ไปยังสายพาน
และสายพานไปยังชุดตะแกรง ดังรูปที่ 2
ส่วนการทางานของเครื่อง จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ต้นกาลังขนาด
1 แรงม้า ความเร็วรอบ 483, 725 และ 967 รอบต่อนาที ทาหน้าที่ส่งกาลัง
ผ่านสายพาน ไปยังชุดตะแกรงฉีกแยก ชุดตะแกรงฉีกแยกจะทาหน้าที่แยก
เปลือก เนื้อและเมล็ดปาล์มน้ามันออกจากกัน เปลือกและเนื้อปาล์มน้ามัน
ก็จะถูกแยกลอดผ่านตะแกรงลงสู่ด้านล่าง ส่วนเมล็ดปาล์มน้ามันจะถูกแยก
อีกช่องทางหนึ่ง ดังรูปที่ 3

ค้าส้าคัญ: เครื่องฉีกแยกเมล็ดในปาล์มน้้ามัน ปาล์มน้้ามัน

Abstract
The purpose of this research was to design and develop
of palm seeds separate machine. The results showed that the
palm seeds separate machine can separate palm seeds on
the best speed of 483 rpm with 91.76% of separating
efficiency.
Keywords: palm seeds separate machine, Oil Palm

1. บทน้า
การผลิตไบโอดีเซลได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลเป็นอย่างมาก เพื่อ
ผลักดันให้ มีการผลิตไบโอดีเซลให้ เพิ่มขึ้นเป็น 5.97 ล้านลิตรต่อวัน ในปี
2564จากปั จ จุ บั น ที่ มี ก าลั ง การผลิ ต เพี ย ง 1.62 ล้ า นลิ ต รต่ อ วั น ตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 2564) ของรัฐบาล [1] โดยที่ปาล์มน้ามันถูกเน้นให้เป็นพืชน้ามันที่สาคัญใน
การผลิตไบโอดีเซล ปาล์มน้ามันสามารถให้น้ามันได้จากทั้งเปลือกของผล
และเนื้อของเมล็ดใน ปัจจุบันน้ามันที่ได้จากน้ามันปาล์มแบ่งได้เป็นสองวิธี
วิธีแรกคือการบีบน้ามันโดยการแยกเปลือกของผลกับเนื้อเมล็ดใน จะทาให้
ได้น้ามันที่เกิดจากเปลือกของผลและน้ามันจากเนื้อเมล็ดใน โดยน้ามันที่ได้
จากเนื้ อ เมล็ ด ในจะนิ ย มน าไปใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ยาหรื อ
เครื่องสาอางค์เนื่องจากเป็นน้ามันคุณภาพดี ส่วนน้ามันที่ได้จากเปลือกของ
ผลนิยมนามาผลิตเป็นน้ามันไบโอดีเซล ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือน้ามันที่ได้มาโดย
การบีบรวมกันระหว่างเปลือกและเมล็ดใน ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
แยกเปลือกและเมล็ด อย่างไรก็ตามน้ามันที่ได้ในวิธีนี้จะเป็นน้ามันเกรดบี
[2-5] ดังนั้นเพื่อให้การนาพืชปาล์มน้ามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด
จึงควรมีการแยกเปลือกของผลและเมล็ดในออกจากกัน งานวิจัยนี้ได้สนใจ
ที่จะทาการศึกษาการบีบน้ามันปาล์มดิบจากเปลือกของผล โดยจะทาการ
แยกเปลือกออกจากเมล็ดใน เปลือกที่ทาการแยกออกมาจะถูกนามาบีบ
น้ ามั น ทั น ที ห ลั ง จากแยกเมล็ ด ส่ ว นเมล็ ด ในจะถู ก ท าการคั ด ออกเพื่ อ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ในส่ ว นอื่ น อี ก ทั้ ง ยั ง ส่ ง เสริ ม ด้ า นการเกษตรให้ แ ก่
เกษตรกรท้องถิ่น และช่วยเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
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รูปที่ 1 แบบแปลนเครื่องฉีกแยกเมล็ดในปาล์มน้ามัน
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3.2.2 น าผลปาล์ ม น้ ามั น ที่ ไ ด้ จ ากการอบแห้ ง ชั่ ง น้ าหนั ก ครั้ ง ละ
1 กิโลกรัม พร้อมนับจานวนผลปาล์มที่ได้เพื่อใช้ในการทดลอง
3.2.3 นาผลปาล์มน้ามันที่ผ่านการชั่งน้าหนักมาแล้วบรรจุเข้าไปในถัง

เพื่อทาการแยกเปลือก เนื้อและเมล็ดในปาล์มน้ามัน
3.2.4 นาภาชนะมารองตรงปากทางออกของเปลือก เนื้อและเมล็ดใน
ปาล์มน้ามัน
3.2.5 บันทึกผลการทดลอง ดังตารางที่ 1

3.3 การวิเคราะห์ผล
รูปที่ 2 เครื่องฉีกแยกเมล็ดในปาล์มน้ามัน

ประสิทธิภ าพการแยกเมล็ดใน หาได้จาก อัตราส่วนของเมล็ดในที่
ออกมาจากเครื่องบีบอัดน้ามันต่อจานวนผลปาล์มทั้งหมดที่ป้อนเข้าเครื่อง
K 

เมื่อ

K
 100%
Nt

(1)

 K คือ ประสิทธิภาพการแยกเมล็ดใน (%)
K คือ จานวนเมล็ดในปาล์มที่แยกได้ (เมล็ด)
N t คือ จานวนผลปาล์มทั้งหมดที่ป้อนเข้าเครื่อง (เมล็ด)

4. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง
รูปที่ 3 การทดลองเครื่องฉีกแยกเมล็ดในปาล์มน้ามัน

3. วิธีการด้าเนินงาน
3.1 วัสดุที่ใช้ทดลอง
ลั ก ษณะของผลปาล์ ม ที่ น ามาทดลองจะมี ข นาดความกว้ า งอยู่ ที่
2.1–3.3 เซนติเมตร ความยาวอยู่ที่ 2.3–4.5 เซนติเมตร ความหนาอยู่ที่
1.7–2.6 เซนติเมตร น้าหนักรวมของผลปาล์มที่ใช้ในการทดลอง 3 ซ้าอยู่ที่
1 กิโลกรัม ในการเลือกปาล์มที่นามาทดสอบนั้นจะใช้ ผลปาล์มที่ผ่านการ
อบด้วยลมร้อนเวลา 30 นาที ดังรูปที่ 4

ผลการทดลองของเครื่องเครื่องฉีกแยกเปลือกของผลปาล์มน้ามัน
ออกจากเมล็ดใน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จากการทดลองพบว่ า การท างานของเครื่ อ งแยกเมล็ ด ปาล์ ม ที่
ความเร็วรอบ 483 รอบต่อนาที จานวนผลปาล์มที่ป้อนเข้าเครื่อง กับเมล็ด
ในปาล์มหลังการทดลองมีจานวนลดลงเล็กน้อย ลักษณะของเมล็ดในปาล์ม
หลังการทดลองนั้ น มี สภาพที่ ค่ อ นข้ า งสมบู รณ์ แ ต่ ยังมี เนื้ อ ปาล์ มติ ด กั บ
เมล็ดในบางส่วน ส่วนลักษณะเปลือกกับเนื้อ ปาล์ม มีสภาพสมบู รณ์ แต่มี
เมล็ดในปนอยู่เล็กน้อย ดังแสดงในภาพที่ 5

รูปที่ 5 ลักษณะเปลือก เนื้อและเมล็ดในปาล์มหลังการทดลอง
ที่ความเร็วรอบ 483 รอบต่อนาที

รูปที่ 4 ผลปาล์มน้ามันอบด้วยลมร้อน 30 นาที

3.2 วิธีการทดลอง

จากการทดลองพบว่ า การท างานของเครื่ อ งแยกเมล็ ด ปาล์ ม ที่
ความเร็วรอบ 725 รอบต่อนาที จานวนผลปาล์มที่ป้อนเข้าเครื่อง กับเมล็ด
ในปาล์มหลังการทดลองมีจานวนลดลง ลักษณะของเมล็ดในปาล์มหลังการ
ทดลองนั้นมีเมล็ดบางส่วนแตกเสีย หาย และมีเนื้อ ปาล์มติดกับ เมล็ดใน
ส่ ว นลั ก ษณะเปลื อ กกั บ เนื้ อ ปาล์ ม มี ส ภาพสมบู ร ณ์ แ ต่ มี เมล็ ด ในปนอยู่
ดังแสดงในรูปที่ 6

การออกแบบและพั ฒ นาเครื่ อ งแยกเมล็ ด ปาล์ ม นี้ มี ปั จ จั ย ที่
ทาการศึก ษาคือความเร็วของชุดตะแกรงสาหรับฉีกแยกเปลือกกับเมล็ด
ปาล์มน้ามัน จานวน 3 ระดับ คือ 483 725 และ 967 รอบต่อนาที โดยแต่
ละระดับจะทาการทดสอบ 3 ซ้า แต่ละซ้าใช้เวลาในการทดลอง 35 วินาที
โดยมีวิธีการทดลองของแต่ละซ้าดังนี้
3.2.1 ตรวจสภาพความพร้ อ มและความเรี ย บร้ อ ยของชุ ด ฉี ก แยก
เปลือกของผลปาล์มน้ามันออกจากเมล็ดใน ก่อนทาการทดลองทุกครั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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รูปที่ 6 ลักษณะเปลือก เนื้อและเมล็ดในปาล์มหลังการทดลอง
ที่ความเร็วรอบ 725 รอบต่อนาที
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จากการทดลองพบว่ า การท างานของเครื่ อ งแยกเมล็ ด ปาล์ ม ที่
ความเร็ว รอบ 967 รอบต่ อ นาที ไม่ พ บจ านวนเมล็ ด ในปาล์ ม หลั ง การ
ทดลอง ส่วนลักษณะเปลือกกับเนื้อปาล์มมีสภาพสมบูรณ์แต่มีเมล็ดในปน
อยู่ด้วย ดังแสดงในรูปที่ 7

4

725

90

58

5

725

89

48

6

725

90

56

7

967

94

nd

8

967

91

nd

98

nd

9
967
หมายเหตุ : nd = not detect

จากผลการทดลองการแยกเมล็ดในปาล์มทั้ง 3 ระดับ ความเร็วรอบ
พบว่าความเร็วรอบที่ 483 รอบต่อนาที ให้ ค่าเฉลี่ยประสิทธิภ าพในการ
แยกเมล็ดมากที่สุด
รูปที่ 7 ลักษณะเปลือก เนื้อและเมล็ดในปาล์มหลังการทดลอง
ที่ความเร็วรอบ 967 รอบต่อนาที
การทดลองการแยกเมล็ดปาล์มทีค่ วามเร็วรอบ 483 รอบต่อนาที มี
เมล็ดปาล์มที่ใช้ในการทดลองคือ 99 96 และ 95 เมล็ด หลังการทดลอง
พบว่ามีจานวนเมล็ดในปาล์มที่แยกเปลือกได้ 88 89 และ 89 เมล็ด เมื่อนา
ข้อมูลที่ได้มาหาประสิทธิภาพในการทางานพบว่ามีค่า 88.89 92.71 และ
93.68 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 91.76 เปอร์เซ็นต์ การ
ทดลองการแยกเมล็ดปาล์มที่ความเร็วรอบ 725 รอบต่อนาที มีเมล็ดปาล์ม
ที่ใช้ในการทดลองคือ 90 89 และ 90 เมล็ด หลังการทดลองพบว่ามี
จานวนเมล็ดในปาล์มที่แยกเปลือกได้ 58 48 และ 56 เมล็ด ตามลาดับ
เมื่อนาข้อมูลที่ได้มาหาประสิทธิภาพในการทางานพบว่ามีค่า 64.44 53.93
และ 62.22 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 60.20 เปอร์เซ็นต์
สาหรับการทดลองการแยกเมล็ดปาล์มที่ความเร็วรอบ 967 รอบต่อนาที มี
เมล็ดปาล์มที่ใช้ในการทดลองคือ 94 91 และ 98 เมล็ด หลังการทดลอง
พบว่ามีจานวนเมล็ดในปาล์มที่แยกเปลือกได้ 0 0 และ 0 เมล็ด ตามลาดับ
เมื่อนาข้อมูลที่ได้มาหาประสิทธิภาพในการทางานพบว่ามีค่า 0 เปอร์เซ็นต์
ทั้ง 3 ซ้า ดังแสดงในรูปที่ 8 และตารางที่ 1

5. สรุป
จากผลการทดลองและวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่าเครื่องฉีกแยกเมล็ด
ในปาล์มน้ามัน สามารถแยกเมล็ด ในปาล์มได้ดีที่สุดที่ความเร็วรอบ 483
รอบต่อนาที โดยมีประสิทธิภาพในการแยกเมล็ดมากที่สุด เท่ากับ 91.76
เปอร์เซ็นต์

เอกสารอ้างอิง
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ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม 2549 จังหวัดนครราชสีมา.
[3] ชลิตต์ มธุรสมนตรี ศิวกร อ่างทอง กุลชาติ จุลเพ็ญ และประจักษ์อ่าง
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รูปที่ 8 ประสิทธิภาพการแยกเมล็ดปาล์มที่ความเร็วรอบต่างๆ
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการแยกเมล็ดในปาล์ม
การทดลอง
(ครั้งที่)

ความเร็วรอบ
(rpm)

จานวนผลปาล์มที่
ป้อนเข้าเครื่อง (เมล็ด)

จานวนเมล็ดในปาล์ม
หลังการทดลอง (เมล็ด)

1

483

99

88

2

483

96

89

3

483

95

89
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บทคัดย่อ
การประเมินผลกระทบจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ
ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านเขาน้อย ต.ดงประคา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลัก โดยใช้การสัมภาษณ์เกษตรกรถึงผลกระทบที่เป็นประโยชน์
และใช้การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ พบว่า ด้านมิติทางสังคม เกษตรกรสามารถนา
ความรู้ไปผลิตก๊าซ และพัฒนาต่อยอดความรู้ ทาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
จากหลายแหล่ง เช่น พลังงานจังหวัด สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
กลุ่มคนในชุมชน และยังขยายผลไปยังหน่วยงาน และชุมชนอื่นๆ โดยสามารถ
เรียนรู้ได้ในชุมชนดังกล่าวที่ได้จัดทาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการให้ ปฏิบัติจริง
ด้านมิติทางเศรษฐกิจ คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดรายจ่าย ด้านมิติทาง
วัฒนธรรม เกษตรกรยังคงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตเช่นเดิม และมีการเรียนรู้ร่วมกัน
มากขึ้นเพื่อพัฒนางาน เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อการประกอบอาชีพ
และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ด้านมิติทางสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดมลพิษ ลดความ
ขัดแย้งของคนในชุมชน และทาให้ชุมชนสะอาด ด้านมิติทางสุขภาพ มีสุขภาพจิต
ดี มีความสุขจากการได้พบปะ เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ส่วนผลกระทบต่อ
ผู้ให้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีด้านเดียวคือด้านมิติทางสังคม ต่อยอดความรู้
พั ฒนาต่ อยอดเทคโนโลยี เป็ นสื่ อและแหล่ งเรียนรู้ให้ กับนิ สิต นั กศึ กษาใน
มหาวิทยาลัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้มีผลตอบทางทางสังคมเท่ากับ 1.19
คาสาคัญ: การประเมินผลกระทบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตก๊าซ
ชีวภาพ

Abstract
The impacts assessment of biogas production technology transfer
to the farmers at Ban Khao Noi, Dongpracome, Phrompiram district,
Phitsanulok province, were studied by collecting the interviews. The
results suggested that in social aspect, the farmers such can apply the
technology and create a network of people who are interested in
biogas production such as the provincial energy office, schools, the
local administration offices and local people. Moreover, it can become
a model to schools and other communities. In the case of economic
aspect, local people have higher income and less expense. There is no
substantial change in the cultural aspect of the community, except the
local people can integrate technology into their lives. In environmental
aspect, the project can reduce the waste, emission and improve
environment of the community. Finally, it also strengthens physical and
mental health of the local people as they are happy to meet each
other and the sharing among the communities. The only social impact
of transfer technology is the beneficial knowledge and technology
transfer as a learning source for University students. The social return
on investment was 1.19.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Keywords : impacts assessment, technology transfer, biogas
production

1. ที่มาและความสาคัญ
การบริการวิชาการสู่สังคมถือเป็นพันธกิจสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ประเทศซึ่งมุ่งเน้นความเข้มแข็งของฐานราก นั่นคือ ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่ง
นับว่ามีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ โดยเฉพาะใน
ด้านการเป็ นกลไกขั บเคลื่ อน เพื่ อการแก้ ไขปั ญหาความยากจน การพั ฒนา
คุณภาพ ชีวิต การลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและ สังคมในชุมชนอันเนื่องมาจาก
การเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนการเป็นรากฐานที่
ส าคั ญ ของการพั ฒ นาในทุ กด้ านๆ ไม่ ว่ าจะเป็ นทางด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม
วัฒนธรรมการเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างชีวิต
ความเป็นอยูข่ องคนในชุมชนให้ดีขึ้น มีความสุข และมั่นคง รวมทั้งการเสริมสร้าง
ฐานรากของสังคมให้ โครงสร้างสังคมโดยรวมแข็งแรง มั่นคง และรองรับการ
พัฒนาประเทศให้มี ความมั่นคงและยั่งยืนได้ต่อไป [1]
การถ่ ายทอดเทคโนโลยี การผลิ ตก๊ าซชี วภาพ ถื อเป็ นพั นธกิ จหนึ่ งที่
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการดาเนินงานบริการวิชาการ
ตามวงจรคุณภาพหลังจากการวางแผน สู่การปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบและ
การปรับปรุงแก้ไข นับเป็นขั้นตอนสาคัญที่สะท้อนถึงผลการดาเนินงาน ทั้งในแง่
ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ ดังนั้นการประเมินคุณค่าของโครงการภาครัฐ ไม่
ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ใช่อยู่ที่ผลผลิตที่เกิดจากการดาเนิน
โครงการเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์ทางกายภาพ เพราะสิ่งนี้ยัง
ไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ หากแต่ต้องประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิด
จากผลงานของโครงการ ซึ่งมักจะเกิดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้ว จึงมัก
ปรากฏว่าไม่มีการดาเนินงานในส่วนของการค้นหาและพิสูจน์ผลลัพธ์ เพราะใช้
เวลานานกว่าจะเห็นผล ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจึงเน้นการจัดทาโครงการไป
ข้างหน้า มากกว่าจะมองย้อนหลังไปดูว่าผลงานที่ดาเนินงานไปแล้วเกิดผลลัพธ์
ตามเป้าหมายและความคาดหวังหรือไม่ [2] การติดตามและประเมินผลกระทบใน
การบริการวิชาการสู่สังคมจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของ
ประโยชน์ จึ งเป็ นเรื่องสาคัญที่สะท้ อนผลที่ เกิดต่อเนื่องจากผลผลิต และยัง
ตอบสนองต่อตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ในองค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการสู่สังคม ซึ่งมีหลักการสาคัญคือ การบริการทางวิชาการแก่
สังคมเป็ นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบั นอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและใน
ด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดย
กว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้
การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือ
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เพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคม
แล้ ว สถาบั น ยั งได้ รั บ ประโยชน์ ในด้ านต่ าง ๆ คื อ เพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อ
ใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของ
นักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
[3] เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ก๊าซชีวภาพจึงจาเป็นในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้างชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น มีความสุข และมั่นคง รวมทั้งการเสริมสร้าง ฐาน
รากของสังคมให้โครงสร้างสังคมโดยรวมแข็งแรง มั่นคง และรองรับการพัฒนา
ประเทศให้มี ความมั่นคงและยั่งยืนได้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ก๊าซชีวภาพ

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การประเมินคุณค่าของโครงการภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ ไม่ใช่อยู่ที่ผลผลิตที่เกิดจากการดาเนินโครงการ ซึ่งเป็นผลงาน
เชิงประจั ก ษ์ ท างกายภาพ เพราะสิ่ งนี้ ยั งไม่ ใช่ ผลสั ม ฤทธิ์ข องโครงการ
หากแต่ต้องประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากผลงานของโครงการ
ซึ่งมักจะเกิดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้ว จึงมักปรากฏว่าไม่มีการ
ดาเนินงานในส่วนของการค้นหาและพิสูจน์ผลลัพธ์ เพราะใช้เวลานานกว่า
จะเห็ นผล ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จึงเน้นการลุยจั ดทาโครงการไป
ข้างหน้า มากกว่าจะมองย้อนหลังไปดูว่าผลงานที่ดาเนินงานไปแล้วเกิดผล
ลัพธ์ตามเป้าหมายและความคาดหวังหรือไม่ [2]
ผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้นก็คือ การที่พิจารณาว่าสถานการณ์
จะเป็ น อย่า งไร หากไม่มี ก ารดาเนิ น โครงการนั้ น ๆ หรือ อาจจะมองว่ า
โครงการ/กิจกรรมได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น แต่การพิจารณา
ผลลัพ ธ์แ ละผลกระทบในเบื้ อ งต้น อย่า งเดี ย วคงไม่ เพี ย งพอ เพราะยังมี
ประเด็นอีกหลายประเด็นที่ควรพิจารณาและคานึงถึง เพราะผลลัพธ์และ
ผลกระทบทั้ง ทางบวกและทางลบ และทั้งที่ อยู่ในแผนและอยู่นอกแผน
(ความคาดหมาย) นอกจากนั้น ผลลัพธ์และผลกระทบอาจจะเป็นผลที่มา
จากการดาเนินงานหลายปี หรือเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ ซึ่งอาจจะ
ยากที่ จ ะพิ สู จ น์ ว่ า เป็ น ผลลั พ ธ์ ที่ ม าจากการด าเนิ น โครงการ โดยปกติ
ผลกระทบมักจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ เนื่องจากจะมีกระบวนการที่กิจการใช้
ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร เวลา เงิน สินทรัพย์ ชื่อเสียง เพื่อให้เกิดอย่างใด
อย่างหนึ่งที่เรีย กว่าผลผลิตซึ่งจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ใน
พฤติกรรมเกิดการใช้ประโยชน์ที่เรียกว่า ผลลัพธ์ ผลลัพธ์อาจจะอธิบายได้
ว่า เป็ นสิ่งที่วัดได้ง่าย(ฮาร์ด) หรือเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก (ซอฟท์) เป็นผลต่อ
ขยายจากการเกิดผลผลิตของโครงการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์
และผลกระทบแล้วคนส่วนใหญ่มักสนใจผลลัพธ์มากกว่าผลกระทบ [4]
นิ คม นาคอ้ าย [4] ได้ ติ ดตามประเมิ นผลกระทบที่ เป็ นประโยชน์ จาก
โครงการบริการวิชาการสู่สังคมที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากสถาบันวิจั ยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีงบประมาณ 2555 – 2556
ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ ตัวบ่งชี้ผลกระทบ และตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ เมื่อนามาเชื่อมโยงกับ ผลการ
วิเคราะห์ สารสนเทศจากการบริ การวิชาการสู่ สั งคมในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
ผลกระทบที่คาดหวังและเป็นประโยชน์จากการบริการวิชาการสู่สังคม จะสามารถ
ก าหนดมิ ติ ของผลกระทบได้ 5 มิ ติ 11 ตั วบ่ งชี้ ส าคั ญ (key performance
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Indicators) ได้ แก่ มิ ติ ผลกระทบทางสั งคม มี 6 ตั วบ่ งชี้ มิ ติ ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ มี 2 ตัวบ่งชี้ มิติผลกระทบทางวัฒนธรรม มี 1 ตัวบ่งชี้ มิติผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม มี 1 ตัวบ่งชี้ และมิติผลกระทบทางสุขภาพ มี 1 ตัวบ่งชี้
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านพลังงานทดแทนถือเป็นภารกิจหนึ่งของ
สถานศึกษาที่ต้องทาและเป็นที่พึ่งให้กับชุมชน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตก๊ าซชีวภาพก็เช่นเดียวกัน [5] สิ่งที่ขั บเคลื่อนการใช้พลังงานชีวมวลคื อ
ศักยภาพในการสร้างรายได้ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการลด
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล การส่งเสริมให้ชุมชนเลือกใช้แหล่งพลังงานของตนเอง
เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเพิ่มความยั่งยืน ซึ่ง
สมพงษ์ ใจมา (2547) อ้างถึงใน ประพิธาริ์ ธนารักษ์ (2558) [6] ได้กล่าวเช่นกัน
ในหัวข้อ “มารู้จักก๊าซชีวภาพกันเถอะ”ก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถ
ผลิตขึ้นใช้ได้เองอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ซึ่งนามาใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG)
ในครัวเรือน และสามารถน ามาผลิตไฟฟ้ าได้ และจากการทบทวนงานวิจั ยที่
เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการใช้พลังงานชีวมวลด้วย
วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาของ Francesco Cherubini
[7] พบว่างานวิจัยแต่ละเรื่องมีปัจจัยหลักในการพัฒนาทางด้านพลังงานชีวมวล
และการศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่ อมุ่งเน้นการลดผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยนาพลังงาน
ชีวมวลมาใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้นการประเมินผลกระทบจากโครงการ
ต่างๆ ที่ถ่ายทอดให้ กับชุมชนจึงมีความจาเป็นเพื่อติดตามตรวจสอบและการ
ปรับปรุงแก้ไข และเป็นขั้นตอนสาคัญที่สะท้อนถึงผลการดาเนินงาน ทั้งในแง่
ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ หลังจากดาเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง

4. วิธีการดาเนินการวิจัย,
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และยังคง
มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างผู้ให้การอบรมกับคนในชุมชน จากการอบรบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมหลายหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรบ้าน
เขาน้อย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และบุ คคลใน
ชุมชนอื่น เป็นกลุ่มที่สนใจเข้าร่วมอบรม การประเมินผลกระทบในครั้งนี้ไม่ได้มุ่ง
เพียงกลุ่มเป้าหมายหลักเพียงอย่างเดียว ถือว่าผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมีผลต่อ
ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมอบรม ในการประเมินผลกระทบ
ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมาสัมภาษณ์โดยใช้
แบบประเมินผลกระทบ ซึ่งการเลือกตัวแทนกลุ่มเป้าหมายเป็นการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาจากความตั้งใจในการอบรมและได้ทากิจกรรมที่เห็นถึง
ผลลัพธ์และผลกระทบได้ชัดเจนหลังจากการอบรม รวมไปถึงการสัมภาษณ์
ตัวแทนของผู้ให้การอบรม ได้แก่. นายจรัญ สิงห์กลิ่น ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรบ้าน
เขาน้อย ต.ดงประคา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายเรียม ทองอยู่ ตัวแทนบุคคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาบลดงประคา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นาย
อานาจ ตินะมาตร ตัวแทนบุคคลในสถานศึกษาใกล้ชุมชน นายขวัญชัย อนุรักษ์
วัฒนะ ตัวแทนบุคคลในชุมชนอื่น/พลังงานจังหวัดพิจิตร และดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ
ตัวแทนผู้ให้การอบรม
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการสั ม ภาษณ์ เป็ น แบบประเมิ น การประเมิ น ผล
กระทบจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง แบบ
ผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และวัชพืช ประกอบด้วย 2 ส่วน
ซึ่ งได้ พั ฒ นาปรั บ ปรุง มาจาก ประเมิ น ผลกระทบที่ เป็ น ประโยชน์ จ าก
โครงการบริการวิชาการสู่สังคมของ นิคม นาคอ้าย [4]
ส่ วนที่ 1 สั มภาษณ์ ผู้ เข้ ารั บ การอบรม ประกอบด้ วย 5 มิ ติ ได้ แ ก่
มิ ติ ผลกระทบทางสั งคม มี 3 ตั วบ่ งชี้ ประกอบด้ วย 1) ความสามารถในการ
ประยุ กต์ ใช้ความรู้ของผู้รับบริการในการพั ฒนา 2) เครือข่ ายความร่วมมือ /
เครือข่ายขยายผล 3) แหล่งเรียนรู้/ฐานข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ มิติผลกระทบ
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ทางเศรษฐกิจ มี 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือผลงาน
ของผู้รับบริการวิชาการ และ 2) มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดกับบุคคล กลุ่มคน และ
ชุมชน มิติผลกระทบทางวัฒนธรรม มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ การพัฒนาบนพื้นฐานอั ต
ลักษณ์ ของกลุ่ มผู้ รั บบริการ มิ ติ ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อม มี 1 ตั วบ่ งชี้ คื อ
สภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน / หน่วยงาน /พื้นที่ที่ได้รับการบริการวิชาการ และ
มิติผลกระทบทางสุขภาพ มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ สุขภาพของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 2 สัมภาษณ์ผู้ให้การอบรม มี 1 มิติ คือ มิติผลกระทบทางสังคม มี 3
ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 4) ประโยชน์และคุณค่าต่อคนในสถาบัน หรือต่อผู้ให้บริการ
วิชาการ 5) การนาผลการบริการวิชาการมาปรับปรุงกระบวนการบริการวิชาการ
และ 6) การได้รับรางวัล / ได้รับการยกย่องของผู้ให้บริการวิชาการ
จากการส ารวจและสั ม ภาษณ์ ได้ ก าหนดห่ ว งโซ่ ผ ลลั พ ธ์ ข องการ
วิเคราะห์ ในส่ ว นของ ปั จจั ยน าเข้ า (Input) กิ จกรรม (Activities) ผลผลิ ต
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome หรือ Impact) เพื่อประเมินผลตอบแทนทาง
สังคม (Social Return on Investment: SROI) โดยวิเคราะห์รายรับและ
รายจ่ า ยที่ สั ม พั น ธ์ กั บ กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เฉพาะมิ ติ ผ ลกระทบทาง
เศรษฐกิจ และใช้ค่าแทนทางการเงินของผลลัพธ์ทางสังคมที่ไม่มีราคาตลาด
ด้ว ยการประยุ ก ต์ใช้ระเบี ย บวิธีท างเศรษฐศาสตร์ซึ่งใช้ ในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis)

5. ผลการดาเนินการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการสัมภาษณ์ นายจรัญ สิงห์กลิ่น ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรบ้านเขาน้อย
มิติของ
ผลการสัมภาษณ์
ผลกระทบ
นาเศษอาหาร เปลือกสับปะรด นอกเหนือจากมูลสัตว์ มาเติมบ่อก๊าซ
อบรมให้ความรู้ขยายผลให้กับ เพื่อนบ้าน/ชุมชนอื่นๆ รวมถึงโรงเรียน
ในโครงการ Smart School ด้านพลั งงานทดแทน ไม่ต่ากว่า 100 บ่ อ
มิติผลกระทบ
ต่อยอดความรู้โดย การพัฒนาบ่อก๊าซ เช่น ทาเป็นบ่อลอย และทาบ่อ
ทางสังคม
พั ก ก๊ าช พั ฒ นาหลั ก สู ตรอบรม และพั ฒ นาเป็ น แหล่ งเรีย นรู้ ให้ กั บ
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ เป็นผลให้ สามารถใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์
เศษอาหาร เปลือกสับปะรด และอื่ นๆ ได้คุ้มค่า คนในชุมชนมีความรู้
ในการใช้พลังงานทดแทน ประหยัดค่าใช้จ่าย ฯลฯ
อบต. พลังงานจังหวัด โรงเรียน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.ราชภัฏ
ตัวบ่งชี้ที่ 2
พิบูลสงคราม ม.ราชภัฏกาแพงเพชร ชุมชนเขาน้อยพิษณุโลก
รายการทุ่งแสงตะวัน หนังสือ หลักสูตรการอบรม บ่อก๊าซชีวภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 3
แหล่งเรียนรู้ของหน่วยวิจัยพลังงานชุมชนวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ชุมชนเขาน้อยพิษณุโลก
มิติผลกระทบ ผลิตก๊าซได้มากขึ้นเพียงพอต่อการใช้งาน โดยพัฒนาปรับปรุงบ่อก๊าซ
ทางเศรษฐกิจ บ่อพักก๊าซ และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเศษอาหาร เปลือกสับปะรด
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ในการเติมลงบ่อก๊าซ
ลดรายจ่ายค่าก๊าซหุงต้มได้เดือนละ ประมาณ 400 บาท ลดค่าปุ๋ยได้
ประมาณปีละ 2,000 บาท ได้ค่าวิทยากรจากการอบรม/ถ่ายทอด
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ความรู้ประมาณครั้งละ 1,000 บาท (ถ่ายถอดความรู้.ในการสร้างบ่อ
ก๊าซชีวภาพมาแล้วประมาณ 100 บ่อ)
คนในชุมชนมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์มาก
มิติผลกระทบ ขึ้น และเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนโดยหาและพัฒนา
ทางวัฒนธรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเพื่อประกอบอาชีพและลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน แต่ยังคงวัฒนธรรม การใช้ชีวิตและการทางานเช่นเดิม
มิติผลกระทบ ลดความขัดแย้ง มลพิษในชุมชน ชุมชนสะอาดขึ้น
ทาง
สิ่งแวดล้อม
มิติผลกระทบ มีพลังงานมีความสุข ได้ออกกาลังกาย สุขภาพจิตดีเพราะลดรายจ่าย
ทางสุขภาพ
มีความสุขที่ได้พบเจอเครือข่ายที่ชอบพลังงานทดแทนเหมือนกัน
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ตารางที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ นายเรียม ทองอยู่ ตัวแทนบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มิติของ
ผลการสัมภาษณ์
ผลกระทบ
อบรมให้ความรู้ขยายผลให้กับชาวบ้าน/ชุมชนอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้คน
ในชุม ชนให้พลั งงานทดแทน ต่อยอดความรู้โดย การพั ฒ นาบ่อ ก๊าซ
มิติผลกระทบ เช่น ทาเป็ นบ่อลอย และทาบ่อพักก๊ าช พั ฒ นาหลักสูตรอบรม และ
ทางสังคม
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ร่วมกับคนใน
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ชุมชน เป็นผลให้ ระยะแรกมีคนในชุมชนใช้ก๊าซ จานวน 36 ครัวเรือน
รวมทั้ ง โรงเรี ย นในชุ ม ชน คนในชุ ม ชนมี ค วามรู้ ในการใช้ พ ลั ง งาน
ทดแทน ประหยัดค่าใช้จ่าย ฯลฯ
อบต. พลังงานจังหวัด โรงเรียน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.ราชภัฏ
ตัวบ่งชี้ที่ 2
พิบูลสงคราม ชุมชนเขาน้อยพิษณุโลก
หนังสือ หลักสูตรการอบรม บ่อก๊าซชีวภาพของคนในชุมชน แหล่ง
ตัวบ่งชี้ที่ 3
เรียนรู้ภายในชุมชนเขาน้อยพิษณุโลกด้านพลังงานทดแทน
มิติผลกระทบ ผลิตก๊าซได้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือน โดยพัฒนาปรับปรุงบ่อ
ทางเศรษฐกิจ ก๊าซ บ่อพักก๊าซ และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเศษอาหาร เปลือก
ตัวบ่งชี้ที่ 1
สับปะรดในการเติมลงบ่อก๊าซร่วมกับคนในชุมชน
ลดรายจ่ายค่าก๊าซหุงต้มได้เดือนละ ประมาณ 400 บาท/ครัวเรือน (36
ตัวบ่งชี้ที่ 2
บ่อ X 400บาท= 14,400) และลดค่าปุ๋ยได้ประมาณปีละ 2,000 บาท /
ครัวเรือน (36 บ่อ X 2,000 บาท= 72,400)
คนในชุมชนมีความรู้ด้านพลังงานทดแทนมากขึ้น เกิดเรียนรู้ร่วมกัน
มิติผลกระทบ
ระหว่างคนในชุมชน แต่ยังคงวัฒนธรรม การใช้ชีวิตและการทางาน
ทางวัฒนธรรม
เช่นเดิม
มิติผลกระทบ ชุมชนสะอาดขึ้น ลดปัญหาเรื่องกลิ่นในชุมชน
ทาง
สิ่งแวดล้อม
มิติผลกระทบ คนในชุมชนสุขภาพดีขึ้น เนื่องจากได้ใช้ปุ๋ยจากบ่อก๊าซมาทาเกษตร
ทางสุขภาพ
อินทรีย์
ตารางที่ 3 ผลการสัมภาษณ์ นายอานาจ ตินะมาตร ตัวแทนบุคคลในสถานศึกษาใกล้ชุมชน
มิติของ
ผลการสัมภาษณ์
ผลกระทบ
ต่อยอดความรู้โดยพัฒนาเป็นแบบฝังดินทั้งใบโดยใช้โอ่งและแบบฝัง
มิติผลกระทบ
ครึ่งใบ ส่วนแบบไม่ฝังจะต้องไม่ตากแดด ทาให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ทางสังคม
นักเรียน ชุมชน นักศึกษา ชาวต่างชาติ หน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ตัวบ่งชี้ที่ 1
และเอกชน
โรงเรี ย นในสั ง กั ด ของ สพฐ . อบต . วิ ท ยาลั ย พลั งงานทดแทน ม .
นเรศวร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ม.เชียงใหม่ สมาคมพัฒนาชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 2
จั ง หวั ด พิ จิ ต ร พลั ง งานจั ง หวั ด กระทรวงพลั ง งาน ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
แห่งชาติ (สวทน.) และชุมชนเขาน้อยพิษณุโลก ฯลฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 3
หนังสือ บ่อก๊าซชีวภาพในโรงเรียน
มิติผลกระทบ พั ฒ นาเป็ น บ่ อ ก๊ า ซแบบฝั ง ดิ น ทั้ ง ใบโดยใช้ โ อ่ ง และแบบฝั ง ครึ่ ง ใบ
ทางเศรษฐกิจ และแบบไม่ฝังดิน เป็นต้นแบบ/แหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และโรงเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1
อื่นๆ รวมถึงโรงเรียนในโครงการ Smart School ด้านพลังงานทดแทน
ผลิตก๊าซได้เพียงพอต่อการใช้งานในโครงการอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียน 70 คน ลดค่าใช้จ่ายก๊าซหุงต้มเดือนละ 1,060 บาท และมี
ตัวบ่งชี้ที่ 2
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนจากการมาดูงานของ
บุคคลภายนอก
มิติผลกระทบ นักเรียนมีความรู้ด้านพลังงานทดแทนมากขึ้นและวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ทางวัฒนธรรม ความรับผิดชอบเรื่องโลกร้อน
มิติผลกระทบ โรงเรียนและ ชุมชนสะอาดขึ้น ลดปัญหาเรื่องกลิ่นในชุมชน
ทาง
สิ่งแวดล้อม
มิติผลกระทบ สุขภาพจิตดีขึ้น เหลืองบประมาณไปพัฒนาโรงเรียนเพิ่มขึ้น
ทางสุขภาพ
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ตารางที่ 4 ผลการสัมภาษณ์ นายขวัญชัย อนุรักษ์วัฒนะ ตัวแทนบุคคลในชุมชนอื่น/
พลังงานจังหวัดพิจิตร
มิติของ
ผลการสัมภาษณ์
ผลกระทบ
สามารถน าความรู้ ป ระยุ กต์ ใช้ เกี่ ย วกับ การพั ฒ นางานที่ รับ ผิ ด ชอบ
มิติผลกระทบ พัฒนาหลักสูตรอบรม ทาบ่อก๊าซสาธิต และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางสังคม
ให้กับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ร่วมกับสมาคมพัฒนาชุมชนจังหวัด
ตัวบ่งชี้ที่ 1
พิจิตร หน่วยวิจัยพลังงานชุมชนวิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.นเรศวร
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม และโรงเรียนบ้านเขาน้อย
สมาคมพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร หน่วยวิจัยพลังงานชุมชนวิทยาลัย
พลังงานทดแทน ม.นเรศวร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม โรงเรียนบ้านเขา
ตัวบ่งชี้ที่ 2
น้อย ชุมชนบ้านเขาน้อย คนในชุมชนและหน่วยงานเอกชนที่สนใจเข้า
มาขอความรู้
เอกสาร ภาพถ่ า ย แหล่ งเรี ย นรู้ ให้ กั บ ชุ ม ชนและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ร่วมกับสมาคมพัฒ นาชุมชนจังหวัดพิจิตร หน่วยวิจัยพลังงานชุม ชน
ตัวบ่งชี้ที่ 3
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.นเรศวร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
มิติผลกระทบ เพิ่มพูนความรู้ มีแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน โดยได้พัฒนาเป็นบ่อก๊าซ
ทางเศรษฐกิจ แบบวงซีเมนต์ และที่เก็บก๊าซเป็นแบบฝาครอบลอย แบบถุง PVC
ตัวบ่งชี้ที่ 1
เกิดผลงานกับตนเองอาจมีผลต่อการปรับขั้นเงินเดือน ประหยัดเวลา
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ในการทางานเพราะมีแหล่งเรียนรู้ มีของจริงให้ดู และพลังงานจังหวัด
สนับสนุนให้ทาจนเกิดบ่อก๊าซขึ้นอีกในปีนี้รวม 60 บ่อ
ยังคงวัฒนธรรมการทางานเช่นเดิม แต่ที่ได้ความรู้เพิ่มขึ้น มีแหล่ง
มิติผลกระทบ
เรียนรู้ที่จะได้ชี้แนะให้กับคนที่สนใจด้านพลังงานและมีทางเลือกหรือ
ทางวัฒนธรรม
ลู่ทางในการลดรายจ่าย
มิติผลกระทบ ชุมชนสะอาดขึ้น ลดปัญหาเรื่องกลิ่นจากฟาร์มหมู
ทาง
สิ่งแวดล้อม
สุขภาพจิตดีขึ้นเพราะมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบชี้แนะ
มิติผลกระทบ
และบอกกับชุมชนหรือหน่วยงานเอกชนที่สนใจได้ และช่วยแก้ไขปัญา
ทางสุขภาพ
หาชุมชนได้
ตารางที่ 5 ผลการสัมภาษณ์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ ตัวแทนผู้ให้การอบรม
มิติของ
ผลการสัมภาษณ์
ผลกระทบ
มิติผลกระทบ ได้ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นสื่อแหล่ง
ทางสังคม
เรียนรู้ในกับนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 5
นาจุดด้อยมาปรับปรุงเรื่องสื่อประกอบการถ่ายทอดมีปรับปรุงให้ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 6
ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน และได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

ส่วนปั จจั ยน าเข้ าเป็ นเงินลงทุ นระบบผลิ ตก๊ าซชี วภาพและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวนเงิน 300,000 บาท ทาให้ผลการประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพในมิติผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ พบว่า มีอัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน เท่ากับ 1.19

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
การประเมินผลกระทบจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ
พบว่า ผลกระทบทางสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ มีการพัฒนาต่อยอดขยายฐานองค์
ความรู้ไปสู่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน ลดค่าปุ๋ ย ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ Claudia
Cambero and Taraneh Sowlati [5] พบว่ ามี ก ารจั ดการเศษอาหาร เปลื อ ก
สับปะรดและมูลสัตว์ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในชุมชน ผลกระทบทาง
สุขภาพ มี ความสุขจากการได้ ท างานในชุ มชนและได้ ออกก าลังกายเพิ่ มขึ้ น
สุขภาพดีจากการลดการใช้สารเคมี ซึ่งการประเมินผลกระทบทั้ง 4 มิตินี้เห็นผล
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เป็ นรูปธรรมที่ ชั ดเจน แต่ ผลกระทบทางวั ฒนธรรม ไม่ มี การเปลี่ ยนแปลง
เนื่องจากเทคโนโลยีไม่ได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยตรงของชุมชน ส่วนการประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพในมิติ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่า มีอัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
เท่ากับ 1.19 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงของผลการศึกษาของ วิสาขา [8] ที่ศึกษาการผลิต
พลังงานความร้อนทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนมีผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน 0.45-6.40

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตของ
การผลิตก๊าซชีวภาพสาหรับครัวเรือน สนับสนุนโดย สานักงานคณะกรรมการ
วิจั ยแห่ งชาติปี งบประมาณ 2559 ผู้ วิจั ยขอขอบคุ ณ ผอ.อ านาจ ติ นะมาตร
นายขวัญชัย อนุรักษ์วัฒนะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลังงานทดแทนบ้านเขาน้อย
พลังงานจังหวัดพิษณุโลก สาหรับการเป็นหุ้นส่วนวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ
ระบบติดตามดวงอาทิตย์เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ป ระโยชน์ให้ มากที่สุด รวมถึงการผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ บทความนี้นาเสนอระบบติดตามดวงอาทิตย์
แบบสองแกนซึ่งมีโครงสร้างและระบบควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ที่ง่าย
ไม่ซับ ซ้อน มีห ลักการทางานโดยใช้ความแตกต่างระหว่างศักย์ไฟฟ้า ของ
เซลล์แสงอาทิตย์ 2 แผ่นเป็นตัวตรวจหาตาแหน่งของดวงอาทิตย์ อุปกรณ์
และส่ว นประกอบที่ ใช้สร้างทั้งในส่ วนของโครงสร้า งและระบบควบคุ ม
สามารถหาซื้อ ได้ในตลาดภายในประเทศและมีราคาถู ก การทดสอบใน
สภาพภูมิอากาศจริงพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทางานได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ: ระบบติดตามดวงอาทิตย์, เครื่องติดตามดวงอาทิตย์

Abstract
Solar tracking system is an appropriate technology to
enhance the efficiency of solar energy applications, including
electricity production from solar cells. This paper presents a
dual-axis solar tracking system, which has a simple structure
and control system. The developed system uses voltage
difference between 2 small solar cells for detecting the sun
position. The assembly parts both for its structure and control
system are available cheaply in the domestic market. An
experiment under the real climate condition has proven the
good performance of the developed tracking system.
Keywords: solar tracking system, solar tracker

1. บทนา
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ นั บ เป็ น พลั งงานหมุ น เวีย นที่ ส าคั ญ และเป็ น
แหล่งกาเนิดของพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ บนพื้นโลก เช่น พลังงานชีวมวล
พลังงานน้า พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบน
ผิว โลกมี จ านวนมหาศาล ประเทศไทยถื อ ได้ว่า มีศัก ยภาพของพลังงาน
แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง โดยมีค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ย
ต่อ ปี ประมาณ 18.2 MJ/m2-day [1] มี ก ารน าพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ ม า
ประยุกต์ใช้ประโยชน์แตกต่างกันออกไป โดยสามารถจาแนกได้ 2 รูปแบบ
ใหญ่ๆ คือ การใช้พ ลังงานแสงอาทิ ตย์เพื่อ ผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่ อผลิตความร้อ น [2] ภาครัฐเองได้ส่งเสริมและมี
มาตรการสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ม าใช้ ป ระโยชน์
ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์อย่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต่อเนื่อง รวมถึงระบบติดตามดวงอาทิตย์เพื่อที่จะนาพลังงานแสงอาทิตย์มา
ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด โดยการปรับแผงรับ
พลังงานแสงอาทิตย์ให้ตั้งฉากกับทิศทางของรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบ
จากการศึ ก ษาของ D. Appleyard (2009) อ้ า งถึ ง ใน [3] พบว่ า ระบบ
ติดตามดวงอาทิตย์แบบแกนเดียวสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า
ระบบที่อยู่กับที่ ร้อยละ 27-32 ในขณะที่ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบสอง
แกนสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าระบบที่ติดตั้งอยู่กับที่ถึงร้อยละ 35-40
งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
สมภพ ผดุงพันธ์ [4] ได้ทาการวิจัยและพัฒนาเครื่องขับเคลื่อนแผง
เซลล์แ สงอาทิตย์ให้ สามารถเคลื่อ นที่ตามแสงอาทิตย์ได้อัตโนมัติ โดยใช้
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์สั่ งให้ ชุด ควบคุ ม การขั บ เคลื่ อ นท างาน ผล
การศึกษาพบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เคลื่อนที่ตามแสงอาทิตย์ให้พลังงาน
ไฟฟ้าเฉลี่ยมากว่าแผงที่วางคงที่ในแนวนอน ร้อยละ 13
กรธรรม สถิรกุล และ อภิญ ญา บุญ ประกอบ [5] ได้ทาการพัฒนา
ระบบติดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ต้นทุนต่าโดยใช้หลักการของการ
คานวณตาแหน่งของดวงอาทิตย์ด้วยสมการเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่โดย
เบื้องต้นและใช้เซ็นเซอร์วัดความเข้มเพื่อปรับตาแหน่งละเอียด สามารถชี้
ตาแหน่งดวงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยา ผิดพลาดไม่เกิน 1 องศา และใช้บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ราคาประหยัด
สิ ท ธิ ชั ย จี น ะวงษ์ และคณะ [6] ท าการพั ฒ นาระบบติ ด ตาม
แสงอาทิตย์แบบสองแกนด้วยการปรับสมดุลระดับน้า ควบคุมการทางาน
ทั้ งหมดด้ ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยรับ ค่ า การตรวจจั บ แสงผ่ า นตั ว
ต้านทานแปรค่าตามแสง (LDR) และเปรียบเทียบกับแรงดันอ้างอิง ผลการ
ทดสอบพบว่า แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ที่ มีระบบติด ตามแสงอาทิ ต ย์ ให้ ค่ า
กาลังไฟฟ้าเฉลี่ยมากกว่าแผงที่ติดตั้งอยู่กับที่ ร้อยละ 37.63
ปรีชา มหาไม้ และคณะ [7] ได้ทาการวิจัยการประจุแบตเตอรี่ด้วย
การติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกนแบบอัตโนมัติ โดยใช้วิธีการตรวจวัดค่า
ความเข้มแสงอาทิตย์จากเซ็นเซอร์แบบตัวต้านทานแปรค่าตามแสงร่วมกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผลการศึกษาพบว่าระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2
แกนสามารถเก็บพลังงานได้มากกว่าระบบที่ติดตั้งอยู่กับที่ ร้อยละ 17.72
มนูศักดิ์ จานทอง และ อธิราช ประดิษฐ์อภัย [8] ได้ทาการวิจัยการ
ควบคุมด้วยภาพสาหรับระบบรับรังสีรวมกลาง โดยออกแบบระบบติดตาม
ดวงอาทิ ต ย์ ที่ ใช้ ตั ว ควบคุ ม แบบพี ไอดี (PID controller) และใช้ ก ล้ อ ง
ดิจิ ต อลอุ ต สาหกรรมในการตรวจจั บ ต าแหน่ งของดวงอาทิ ต ย์ ผลการ
ทดลองการทางานของระบบติดตามดวงอาทิตย์พบว่าสามารถติดตามดวง
อาทิตย์ได้จริงและมีค่าความผิดพลาดอยู่ที่ ±5 พิกเซล
อนุชา ดีผาง และคณะ [9] ทาการวิจัยระบบติดตามดวงอาทิตย์ด้วย
อุปกรณ์ตรวจจับตาแหน่งดวงอาทิตย์เชิงดิจิตอล ซึ่งเป็นการนาเสนอเครื่อง
ติดตามดวงอาทิตย์แบบสองแกนโดยใช้หลักการบังเงาของฉากกั้น มีโฟโต้
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ทรานซิสเตอร์เป็นตัวตรวจจับ รังสีตรงดวงอาทิตย์ ผลการทดสอบพบว่า
เครื่องติดตามดวงอาทิตย์มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยประมาณ 2.5 องศา
นอกจากงานวิ จั ย ข้ า งต้ น ยังมีงานวิจั ย เกี่ ย วกั บ ระบบติด ตามดวง
อาทิตย์อี ก หลายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ [10-16] โดยมีก าร
ออกแบบกลไกและชุดควบคุมการเคลื่อนที่แตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่
จะใช้อุป กรณ์ ตรวจจับ ระดับความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ (เช่น โฟโต้ไดโอด
โฟโต้ทรานซิสเตอร์ หรือ ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง) ร่วมกับชุดควบคุม
การเคลื่อ นที่ติดตามดวงอาทิตย์ ที่อ าจเป็ นแบบเชิงกลหรือถ่ ว งน้าหนั ก
หรือใช้วงจรดิจิตอลหรือใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ประมวลผล
และควบคุมการเคลื่อนที่ติดตามดวงอาทิตย์ ซึ่งระบบดังกล่าวล้วนสามารถ
ติดตามดวงอาทิตย์ได้จริง แต่มีความซับซ้อนของอุปกรณ์และการออกแบบ
วงจรการควบคุมที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงมีค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้งอุปกรณ์สูง
งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบสอง
แกนราคาถูกเพื่อให้สามารถติดตามนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์
ให้คุ้มค่ามากที่สุดในราคาที่ประหยัด มีกลไกการควบคุมที่ง่ายไม่ซับซ้อน
ส าหรับ คนทั่ ว ไป และสามารถหาอุ ป กรณ์ ก ารควบคุ ม ได้ ง่า ยโดยไม่ ใช้
อุปกรณ์ตรวจจับความเข้มรังสีแสงอาทิตย์และไม่ต้องออกแบบผังวงจรการ
ควบคุ ม เฉพาะทาง เพื่ อ น าไปประยุ ก ต์ ใช้ กั บ ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั งงาน
แสงอาทิตย์สาหรับบ้านพักอาศัย (Solar Home System) สาหรับพื้นที่ที่
ไฟฟ้ าจากสายส่ งเข้ า ไม่ถึ ง ซึ่งจะช่วยให้ สามารถลดขนาดของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ลงได้และสามารถใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ห่างไกลให้ดีขึ้นและเป็นการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้แพร่หลายได้อีกทางหนึ่ง

2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบสองแกนราคาถูกสาหรับการ
ประยุกต์ใช้ในบ้านพักอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์

รูปที่ 1 โครงสร้างฐานรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ระบบควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์
ชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ เป็นวงจรควบคุมให้มอเตอร์ทั้ง 2
ตัวหมุนปรับ มุมขึ้ นลงตามตาแหน่งของดวงอาทิตย์ ซึ่งวงจรควบคุม การ
ติดตามดวงอาทิตย์ แ บบแกนเดีย ว แสดงดังรูป ที่ 2 สาหรับ วงจรควบคุม
แบบ 2 แกนที่ออกแบบสาหรับการวิจยั นี้มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่จัดทาขึน้
เป็น 2 ชุด ต่อขนานเข้าแบตเตอรี่ลูกเดียวกัน เพื่อควบคุมให้การปรับมุมใน
แนวตะวันออก-ตะวันตก และ แนวเหนือ-ใต้ ทางานเป็นอิสระต่อกัน
การตรวจหาตาแหน่งของดวงอาทิตย์อาศัยความแตกต่างระหว่า ง
ศัก ย์ไฟฟ้า ของเซลล์แ สงอาทิ ตย์ข นาดเล็ก (แผ่นเซลล์ตรวจหาตาแหน่ ง
ขนาด 5 วัตต์) 2 แผ่น ที่ผลิตได้เมื่อ ได้รับ แสงอาทิตย์ โดยเซลล์ตรวจหา
ตาแหน่งทั้ ง 2 แผ่นวางอยู่บ นฐานรองรับ ติดตั้งให้ หั นหน้า ออกจากกั น
ด้านบนของแผ่นทั้งสองเอียงเข้าหากันหรือติดกันในลักษณะเป็นยอดของ
สามเหลี่ยมหากดวงอาทิตย์อยู่ในตาแหน่งที่ตั้งฉากกับฐานรองรับ (ซึ่งเป็น
โครงสร้างสาหรับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลักที่ใช้งาน) จะเป็นจังหวะที่
แผ่นเซลล์ตรวจหาตาแหน่งทั้ง 2 แผ่นได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณเท่าๆ กัน
และผลิตไฟฟ้าออกมาเท่าๆ กัน หรือมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน ซึ่งจะหักล้างกัน
พอดี ส่งผลให้ระบบไม่มีการต่อวงจรไปขับเคลื่อนมอเตอร์ให้หมุนปรับมุม
ของฐานรองรับ
PVp2(W)

PVp1(E)

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ออกแบบและ
สร้างระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2) ทดสอบการทางานของระบบ
DB

3.1 การออกแบบและสร้างระบบติดตามดวงอาทิตย์
ระบบติ ด ตามดวงอาทิ ตย์ ที่ สร้ า งขึ้ น อาศั ย ความแตกต่ า งระหว่า ง
ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ในการตรวจหาตาแหน่งของดวงอาทิตย์
เพื่อกระตุ้นให้ระบบควบคุมทางานตัด-ต่อวงจรในการขับมอเตอร์เพื่อปรับ
ให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์หันเคลื่อนที่ติดตามดวงอาทิตย์ตลอดเวลา โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ว น คือ ส่ว นของโครงสร้า งฐานรองรับ และส่ว นของระบบ
ควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์
โครงสร้างทางกลของฐานรองรับ
ระบบที่พัฒนาและสร้างขึ้นสามารถหมุนเคลื่อนที่ปรับมุมได้ 2 แนว
คือ แนวตะวันออก-ตะวันตก และ แนวเหนือ-ใต้ โดยฐานรอบรับแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ จ ะถู ก ติ ด ตั้ งอยู่ บ นแกนหมุ น 2 แกนที่ ว างตั ว ไขว้ กั น เพื่ อ ให้
สามารถปรับมุมได้ทั้ง 2 แนว และเชื่อมยึดลงบนหัวเสาของโครงสร้าง การ
ขับเคลื่อนเพื่อปรับมุมฐานรองรับใช้มอเตอร์สาหรับปรับหน้าจานดาวเทียม
(Motor Actuator) ซึ่ งเป็ น มอเตอร์ ก ระแสตรง 2 ตั ว ต่ อ ยึ ด ปลายแขน
กระบอกมอเตอร์กับฐานรองรับทางด้านทิศตะวันออกและทิศเหนืออย่าง
ละ 1 ตัวสาหรับดึงหรือยกฐานรองรับให้ปรับมุมขึ้นลง ดังแสดงในรูปที่ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

RL1

RL2

Battery
(12 V)

รูปที่ 2 วงจรควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์

หากดวงอาทิ ต ย์ ไม่ ได้ อ ยู่ ในแนวตั้ งฉากกั บ ฐานรองรับ แผ่ น เซลล์
ตรวจหาต าแหน่ งจะได้ รับ แสงอาทิ ต ย์ ไม่ เท่ า กั น เช่ น ชุ ด ที่ ว างตั ว แนว
ตะวันออก-ตะวันตก ในช่วงเช้าแผ่นด้านตะวันออก (PVp1(E)) ซึ่งหันหน้า
เข้าหาดวงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าและมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าแผ่น
ทางด้านตะวันตก (PVp2(W)) ไฟฟ้าจากแผ่น ด้านตะวันออกจะไหลเข้าสู่
รีเลย์ตัวที่ 1 (RL1) ซึ่งมีไดโอดบริดจ์ (DB) ช่วยควบคุมทิศทางการไหลของ
กระแสไฟฟ้า ส่งผลให้มีการต่อวงจรจากแบตเตอรี่เพื่อจ่ายไฟให้กับมอเตอร์
(M) ขับให้โครงสร้างฐานรองรับหันเข้าหาดวงอาทิตย์ จนกระทั่งแผงเซลล์
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แสงอาทิ ต ย์ ห ลั ก อยู่ ในแนวตั้ งฉากกั บ ดวงอาทิ ต ย์ แผ่ น เซลล์ ต รวจหา
ตาแหน่ งทั้ งสองจะได้รั บ แสงอาทิ ต ย์ในปริม าณที่ เท่ า กัน อี ก ครั้ง ระบบ
ติดตามก็จะหยุดหมุน และระบบจะทางานในทิศทางตรงกันข้ามในช่วงบ่าย
เมื่อแผ่นเซลล์ตรวจหาตาแหน่งด้านตะวันตก (PVp2(W)) ได้รับแสงอาทิตย์
มากกว่า จะส่งผลให้ รีเลย์ ตั ว ที่ 2 (RL2) ท างานต่ อ วงจรเพื่ อ จ่ า ยไฟจาก
แบตเตอรีเ่ ข้ามอเตอร์ในทิศทางตรงกันข้าม ทาให้มอเตอร์หมุนกลับทิศและ
ปรั บ ให้ ฐ านรองรั บ หั น เข้ า หาดวงอาทิ ต ย์ จ นกระทั่ ง ฐานรองรั บ อยู่ ใ น
แนวตั้งฉากกับดวงอาทิตย์อีกครั้ง

3.2 การทดสอบการทางานระบบติดตามดวงอาทิตย์
การวิจัยนี้ทาการทดสอบการทางานเบื้ องต้นของระบบติดตามดวง
อาทิตย์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเท่านั้น โดยทาการติดตั้งและทดสอบการ
ตอบสนองต่อตาแหน่งของดวงอาทิตย์ในสภาพภูมิอากาศจริงและทดสอบ
โดยการบังเงาแสงอาทิตย์เพื่อให้แผ่นเซลล์ตรวจหาตาแหน่งได้รับความเข้ม
แสงอาทิตย์ไม่เท่ากันแล้วสังเกตการเคลื่อนที่ปรับมุมของฐานรองรับ

4. ผลการวิจัย
ระบบติด ตามดวงอาทิ ต ย์ แ บบ 2 แกนที่ อ อกแบบและสร้า งเสร็ จ
สมบู รณ์ แสดงดังรูป ที่ 3 ซึ่งมีโครงสร้างและวงจรการควบคุมที่ไม่ยุ่งยาก
ซับ ซ้อ น สามารถติดตั้งได้ง่า ย โดยมีต้นทุ น ในส่ว นของอุ ป กรณ์ ที่ต้อ งใช้
เพิ่มเติมจากระบบที่ติดตั้งอยู่กับที่ประมาณ 5,250 บาท (ตารางที่ 1) ซึ่งถือ
ได้ว่า เป็ นราคาที่ถู ก มากเมื่อ เปรีย บเทียบกับ ราคาของระบบติดตามดวง
อาทิตย์ที่นาเข้า จากต่างประเทศที่มีราคาในระดับ หลายหมื่นบาทจนถึ ง
ระดับ แสนบาท [5] อีก ทั้งอุ ปกรณ์ที่ใช้ยังสามารถหาได้ง่ายในท้อ งตลาด
ทั่วไปภายในประเทศ

แกนหมุนและโครงสร้างยึดมอเตอร์

1

400

รวม

400
5,250

การทดสอบระบบติดตามดวงอาทิตย์ ในเบื้องต้นเป็นการทดสอบใน
สภาพอากาศจริงซึ่งพบว่าในสภาพท้องฟ้าแจ่ มใสระบบสามารถติดตาม
ตาแหน่งของดวงอาทิตย์ได้ตลอดเวลา หากมีเมฆบังเงาหรือไม่มีแสงอาทิตย์
ตกกระทบลงบนเซลล์ตรวจหาตาแหน่ง ระบบจะหยุดนิ่ง จนกระทั่งเมฆได้
ผ่านพ้นไปและมีแสงตกกระทบลงแผ่นตรวจหาตาแหน่งอีกครั้ง ระบบก็จะ
หมุ น ปรั บ มุ ม หั น เข้ า หาดวงอาทิ ต ย์ ได้ ในทั น ที นอกจากนี้ ยั งได้ ท าการ
ทดสอบโดยลองใช้แผ่นกระดาษบังแสงอาทิตย์ที่เซลล์ตรวจหาตาแหน่งด้าน
ใดด้านหนึ่ง ระบบก็จะทาการหันปรับ ฐานรองรับไปในทิศทางตรงกันข้าม
ซึ่ ง เป็ น การจ าลองว่ า ดวงอาทิ ต ย์ อ ยู่ ในทิ ศ ทางนั้ น ซึ่ ง มี แ สงตกกระทบ
มากกว่า และเมื่อ นากระดาษออก ระบบจะหั นกลับ มาในตาแหน่ งเดิ ม
ในทันที แสดงให้เห็นว่าระบบติดตามดวงอาทิตย์สามารถทางานตอบสนอง
ต่อแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบลงบนแผ่นเซลล์ตรวจหาตาแหน่ง ได้เป็นอย่างดี
สาหรับ การทดสอบประสิทธิภ าพการทางานเปรียบเทีย บกับ ระบบที่ติด
ตั้งอยู่กับที่จะดาเนินการต่อในขั้นต่อไป

5. สรุปผลการวิจัย
ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบสองแกนที่ออกแบบและสร้างขึ้นจาก
งานวิจั ย นี้สามารถทางานตอบสนองต่อ ตาแหน่งของดวงอาทิตย์ได้เป็ น
อย่างดี โดยสามารถปรับมุมให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์หันเข้าหาดวงอาทิตย์
ได้ตลอดเวลาทั้งในแนวตะวันออก-ตะวันตกและแนวเหนือ-ใต้ มีโครงสร้าง
และวงจรการควบคุมที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ติดตั้งได้ง่าย อุปกรณ์ที่ใช้หาได้
ง่ายในท้องตลาดทั่วไป และมีต้นทุนต่า สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับระบบ
บ้านพักอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ได้

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ อาจารย์ นั น ท์ ภั ก ดี และคุ ณ อริชัย ทิ พ ยรัต น์ กุล ที่ ให้
แนวคิดและคาปรึกษาในการพัฒนาระบบติดตามดวงอาทิตย์ จนบรรลุผล
สาเร็จเป็นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3 ระบบติดตามดวงอาทิตย์ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์
ตารางที่ 1 ราคาอุปกรณ์ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกนที่สร้างขึ้น
ราคาต่อชิ้น ราคารวม
รายการ
จานวน
(บาท)
(บาท)
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5 วัตต์
4
300
1,200
ไดโอดบริดจ์

2

35

70

รีเลย์ 8 ขา 24 โวลต์ พร้อมฐาน

4

200

800

ขั้วต่อสายไฟ (Terminal block) 12 ช่อง

1

80

80

สายไฟ

1

300

300

กล่องใส่อุปกรณ์

1

200

200

มอเดอร์ขาจานดาวเทียม

2

1,100

2,200
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บทคัดย่อ
ระบบบําบัดนํ้าเสียด้วยกังหันน้ําพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับระบบเติม
อากาศในน้ํ า ที่ผู้ วิจั ย นํา เสนอนี้ มีวัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ออกแบบและสร้า ง
วิธีการเติมอากาศในน้ําที่มีคุณภาพต่ําหรือในแหล่งน้ําเสียให้มีคุณภาพที่ดี
ขึ้นและเหมาะสมกับการนําไปใช้ประโยชน์ ระบบดังกล่าวเป็นเครื่องกล
เติมกากาศวางบนทุ่นลอยไฟเบอร์กลาส ขนาด 240x40x35 ซม. จํานวน
3 ทุ่น รับน้ําหนักทั้งหมด 336 กิโลกรัม โดยใช้มอเตอร์ ดี.ซี.รอบต่ํา ขับใบ
กังหันน้ํา ขนาด 20 ซม. 6 ใบ จํานวน 4 ชุด ที่ความเร็วรอบที่ 60 รอบต่อ
นาที ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 290 Wp เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า และมี
แบตเตอรี่ขนาด 24V 36Ah เป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าซึ่งเพียงพอที่จะใช้ใน
การทํางานวันละ 4 ชั่วโมง ระบบเติมอากาศนี้ ช่วยในการบําบัดน้ําเสีย
ด้วยกังหันน้ําสามารถเพิ่มออกซิเจนในน้ํา ให้สูงขึ้น เมื่อวัดค่าออกซิเจนใน
น้ําก่อนการเปิดระบบบําบัดน้ําเสียวัดได้ 4.46 mg/L เมื่อใช้ระบบกังหันน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์สําหรับระบบเติมอากาศในน้ําสามารถเพิ่มค่าออกซิเจน
ในน้ําได้ถึง 6.45 mg/L ในเวลา 1 วัน พื้นที่ในการเก็บตัวอย่างน้ําขนาด 60
ตารางเมตร ปริมาตรน้ําประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร ระบบดังกล่าวเหมาะ
ที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในแหล่งน้ําที่ต้องการบําบัดในชุมชน เพราะติดตั้งได้
ง่าย ไม่ต้องมีการวางระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม
ค้ำส้ำคัญ : กังหันน้ํา แผงเซลล์แสงอาทิตย์ การเติมอากาศ คุณภาพน้ํา
ทุ่นลอยไฟเบอร์กลาส มอเตอร์ ดี.ซี.

Abstract
To present the water mill for water treatment with solar
energy by fills air method. The goals of this study has purpose
of the water treatment system lost fills the air in the water
with low quality or in the source of waste water was to have
good quality and suitable for the real application. The system
place on the fiberglass’s buoyancy dimension is 240 cmx40
cmx35 cm, and there were 3 buoy, which can support the
total weight is about 336 kg. The dc motor with low speed
gear drive was used. There is drive the 20 cm x 20 cm of 4 set
of 6 water blade. The driving speed is around 60 rpm. The
power supply is from 290 Wp solar panel with 1 set of the
24V 36Ah of battery to storage energy. The energy in this
system is enough for use for a day. The wastewater treatment
system with water mill can increase the oxygen in the water,
which dissolved in open water treatment system can be
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measured 4.46 mg / L. When running the water treatment by
water mill machine system can increase the dissolved oxygen
to 6.45 mg / L on a day. In the test, which uses water sample
collection to the oxygen in the water in the 60 square meters
water volume 15 cubic meters. This system is appropriate to
apply to use in the small water resource, because they are
easy to install and not need to wire a power cable.
Keywords: Water-Mill machine Photovoltaic-panel waterquality fiber-glass buoy DC motor

1. บทน้ำ
น้าเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญอย่างหนึ่งในการด้ารงชีวิตของมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในขณะเดียวกันน้าก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญอย่าง
หนึ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การชลประทาน
การประมง การสาธารณูปโภคการอุตสาหกรรมและการคมนาคมตลอดจน
การระบายของเสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นและจากการ
ส้ารวจของกองทุนสหประชาชาติเพื่อ ประชากร-ยูเอ็น เอฟ พี เอ พบว่า
ประเทศที่ก้าลังพัฒนาได้มีการใช้น้า ในปริมาณ 120 - 150 ลิตร/คน/วัน
แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วอาจใช้น้าปริมาณมากถึง 500ลิตร/คน/วัน จะ
เห็นได้ว่าจากความต้องการใช้น้า เพื่อการอุปโภค และบริโภค นันสูงมาก มี
การคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ.2568 อัตราการการเพิ่มของประชากร ใน
อนาคตอาจมีป ระชากรเพิ่มขึ นถึง 3 พันล้า นคนที่อ าศัย อยู่ในประเทศที่
ก้าลังพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้น้าเป็นอย่างมาก หารเกิดสภาวะที่ขาด
แคลนน้าในการอุปโภค บริโภคซึ่งเกิดผลกระทบโดยตรงต่อประชากรใน
ด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต ความเป็ น อยู่ สิ่ ง แวดล้ อ ม ฯลฯ ดั ง นั นน้ า จึ ง เป็ น
ทรัพยากรที่ส้าคัญยิ่ง และต้องได้รับการเอาใจใส่ ดูแล แต่จะเห็นได้ว่าใน
ปัจจุบันได้เกิดผลวิกฤตหรือมลพิษทางน้าเพิ่มขึนในแต่ละปี และยากต่อการ
ควบคุม โดยเฉพาะในด้ านคุ ณ ภาพของน้ า แต่ปั จ จั ย ส้า คัญ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
มลพิษ ทางน้าส่ว นใหญ่ จะมาจากการเกษตร โรงงานอุ ตสาหกรรม การ
คมนาคมทางน้า น้าทิงและสิ่งปฏิกูลจากแหล่งชุมชน เป็นต้น จากประเด็น
ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีสารพิษมากมายหลายอย่างที่ปนเปื้อนมากับน้า ท้า
ให้เกิดสภาวะน้าเสียในชุมชน อาจเกิดมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น สารจาก
ยาฆ่าแมลง ยาฉีดหญ้า ตะกั่ว ผงซักฟอก น้ามันเครื่อง รวมทังเศษอาหาร
และขยะ เป็นต้น ดังนันเมื่อมีน้าเสียเกิดขึน การบ้าบัดน้าเสียจะเป็นวิธีการ
หนึ่งที่ช่วยแก้ปั ญหาได้ และส่งผลให้ ลดการขาดแคลนน้า ในการอุปโภค
บริโภคทังในระดับครัว เรือ น ชุมชน และระดับ ประเทศ และยังเป็ นการ
ส่งเสริมใช้ชุมชนน้าวิธีที่เหมาะสมไปบ้าบัดน้าเสีย เพื่อให้สามารเป็นน้าที่มี
คุณภาพเหมาะสมที่จะน้ากลับมาใช้ประโยชน์ ได้ และท้าให้ผู้เกี่ยวข้อง
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ทุกฝ่ายเห็นความส้าคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ให้ ยั่งยืนต่อไป วิธีก ารบ้ าบั ดน้าเสียมีหลายวิธี ปัจ จุบั นได้มีก ารน้าเอา
กังหันน้ามาประยุกต์ใช้ในการบ้าบัดน้าเสียและน้าทิงจากแหล่งชุมชนแออัด
จากการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เช่น กังหันน้าเพิ่มปริมาณออกซิเจนใน
น้าเสีย [1] กังหันน้าชัยพัฒนาขับเคลื่อนด้วยพลังแสงอาทิตย์ [2] กังหันน้า
พลังงานแสงอาทิตย์ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ป ระเภทด้านพลังงาน [3]
เป็นต้น จากการที่ได้ศึกษารูปแบบโครงสร้างการท้างานของเครื่องกังหัน
น้า พบว่า รูป แบบที่มี 2 ทุ่น มีกั งหั น น้า 2 ชุด ติด อยู่ด้า นข้ า งของทุ่น และ
พบว่าบางครังเมื่อน้าไปใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง เครื่องบ้าบัดจะเกิด
การเอียงไม่สมดุลในการลอยตัวบนผิวน้าและใบพัดข้างหนึ่งของเครื่องจะ
เอียงขึนท้าให้การตีน้าไม่มีประสิทธิภาพ ดังนันคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาเครื่องกังหันน้าโดยให้เป็นระบบ 3 ทุ่นเพื่อเพิ่มความมั่ นคงในการ
ลอยตัวและมีความสมดุลในตัวมากขึนซึ่งมีการออกแบบให้ตัวกังหันน้ามี 2
ชุดติดตังอยู่ระหว่างชุดทุ่นท้าให้การตีน้าของกังหันน้ามีประสิทธิภาพและ
พัฒนาให้ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตังบนตัวโครงสร้างของกังหันน้าโดยตัง
มุมประมาณ 15 องศาทางทิศใต้และสามารถปรับให้หันทิศทางการรับแสง
อย่ า งมี อิ ส ระต่ า งจากโครงสร้ า งแบบเดิ ม ซึ่ งออกแบบให้ ชุ ด แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ติดตังแยกจากตัวกังหั นน้ าจึ งท้า ให้ ยุ่งยากต่อ การวางระบบ
สายไฟเพื่ อ ควบคุ ม กั ง หั น น้ า ท้ า ให้ ก ารเคลื่ อ นที่ ก ารขนย้ า ยมี ค วาม
ยากล้า บาก จึงเห็ นแนวคิดที่จ ะพัฒ นาโครงการระบบบ้ า บั ดน้าเสีย ด้ว ย
กังหันน้าพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับ ระบบเติมอากาศในน้ารูป แบบใหม่
งานวิจัยนีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและสร้างระบบบ้าบัดน้าเสียด้วย
กังหันน้าโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ และน้าไปทดสอบในสภาวะการ
ใช้งานจริง และประเมินประสิทธิ ผลของระบบบ้ าบั ดน้าเสีย ที่พัฒ นาขึ น
และเป็ น เพื่ อ เพิ่ ม ปริม าณออกซิ เจนในน้ า ให้ ได้ ไม่ น้ อ ยกว่า 5.0 mg/L
เพื่อให้น้ามีคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้ในการเกษตรกรรมและแหล่งน้าเพื่อ
การอนุรักษ์สัตว์น้า และได้ประยุกต์แนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ในเรื่อ งน้ า และพลั งงานทดแทน ไปสู่ก ารปฏิ บั ติ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมที่
เสื่อมโทรมลง ช่วยให้แหล่งน้าในชุมชนสะอาดขึนสารปนเปื้อนในน้าลดลง
และยังช่วยเพิ่มออกซิเจนในแหล่งน้า และสามารถน้าระบบบ้าบัดน้าเสีย
ด้วยกังหันน้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้งานได้จริงในแหล่งน้าเสียของชุมชน

6.น้าไปใช้งานจริง และ เก็บข้อมูล ตัวอย่างน้า
6.1 เปรียบเทียบค่าออกซิเจนในน้าก่อ นและหลังการทดลอง
โดยให้ระบบบ้าบัดน้าเสียด้วยกังหันน้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ท้างานโดย
ก้าหนดแรงดันที่ 24 V กระแส 10A ความเร็วรอบที่ 60 รอบต่อนาที รอบ
การท้างาน (1) เวลา 10.00 - 11.30 น. และ (2) เวลา 16.00 - 17.30 น.
เก็บข้อมูล วันที่ 5 - 6 เมษายน 2558 พืนที่ในการเก็บตัวอย่างน้า คือบึงน้า
ขนาด 2000 ตารางเมตร การติดตังกังหันน้าเพื่อการทดลองแสดงในรูปที่ 1
6.2 ล้าดับการทดลอง
1 ) ติ ด ตั งชุ ด ระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย ด้ ว ยกั ง หั น น้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ส้าหรับระบบเติมอากาศในน้าและเปิดระบบควบคุม
2 ) เปิดระบบบ้าบัดน้าเสียด้วยกังหันน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ฯ
ให้ท้างานตามระยะเวลา ตามข้อ 6.1

2. วิธีด้ำเนินงำน

3. ผลและอภิปรำย
3.1 ผลกำรพัฒนำเครื่องต้นแบบ

1. ศึกษาข้อมูล เพื่อให้ได้แนวทางในการออกแบบระบบบ้าบัดน้าเสีย
ได้ออกแบบให้มี 3 ทุ่น ที่มีน้าหนักน้อยและท้าให้ เกิดความสมดุลในการ
ลอยน้ามากขึน และติดตังชุดกังหั น 2 ชุดที่จุดกลางระหว่างทุ่นทัง 3 ลูก
เพื่อจะให้กังหันตีน้าได้เต็มที่และไม่เสียสมดุลในการทรงตัวและง่ายต่อการ
เคลื่อนย้าย
2. ศึก ษาวิธีก าร ออกแบบและติดตังระบบจ่ ายพลังงานไฟฟ้า จาก
เซลล์แสงอาทิตย์บนตัวโครงสร้างของระบบบ้าบัดน้าเสียโดยใช้พลังงานจาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์เพียงแหล่งเดียว
3. ด้าเนินการสร้างทุ่นลอยตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ โดยใช้ไฟเบอร์
กลาส 2 ชัน สร้างโครงเหล็ก และประกอบโครงสร้าง ติดตัง มอเตอร์ขั บ
ใบกังหัน เซลล์แสงอาทิตย์
4. ทดสอบสมดุล และทดสอบการท้างานเบื องต้นของระบบทางกล
ของเครื่องกลเติมอากาศ ออกแบบและสร้างวงจรควบคุมไฟฟ้า ทดสอบ
การท้างาน และปรับปรุงแก้ไข
5. สร้างเครื่องต้นแบบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปที่ 1 ผังการติดตังกังหันน้าเพื่อการทดลองในบึงน้า

3 ) เก็บ ตัวอย่างน้า ที่ระดับความลึก 30 ซม. จากต้าแหน่งที่
ก้าหนดไว้ในรูปที่ 1 จ้านวน 4 จุด เก็บตัวอย่างทุก 30 นาที ตังแต่เวลาที่
ระบบฯเริ่มท้างาน แล้วน้ามาเข้าห้องปฏิบัติการเคมี ที่คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ ศู น ย์น นทบุ รี เพื่ อ หาค่ า
ออกซิเจนในน้าก่อนและหลังการทดลองแล้วน้ามาบันทึกค่าผลการทดลอง
7. วิเคราะห์ ข้อมูลตัวอย่างน้า และประเมินผลทางสถิติ และเขีย น
สรุปผลการวิจัย

ระบบบ้ าบั ดน้าเสียด้วยกังหั นน้าพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับระบบ
เติมอากาศในน้ า ที่ พั ฒ นาขึ นนั น ใช้แ ผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์แ บบผลึก ผสม
ขนาด 290W Vmp = 44.4V, Imp= 6.5A ใช้มอเตอร์ ดี.ซี.ขนาด 250W 24
V เป็นต้นก้าลังในการขับเคลื่อนกังหันน้า ซึ่งใช้ความเร็วรอบที่ 60 รอบต่อ
นาที ซึ่งใช้แรงดัน 24 V 10A มีแบตเตอรี่ขนาด 12 V 18 Ah จ้านวน 2 ลูก
เป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยมีเครื่องควบคุมการประจุไฟฟ้าขนาด 20 A
24V ทุ่นลอยน้ามีขนาด ยาว 240 เซนติเมตรกว้าง 40 เซนติเมตรสูง 35
เซนติเมตร มีจ้านวน 3 ทุ่นซึ่งสามารถรับน้าหนัก 336 กิโลกรัม ซึ่งน้าหนัก
ของโครงสร้างทังหมด 200 กิโลกรัมเครื่องต้นแบบระบบบ้าบัดน้าเสียด้วย
กังหันน้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ แสดงในรูปที่ 2 และไดอะแกรมระบบการ
ควบคุมเครื่องต้นแบบ ระบบบ้าบัดน้าเสียด้วยกังหันน้าพลังงานแสงอาทิตย์
ส้าหรับระบบเติมอากาศในน้า แสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 2 เครื่องต้นแบบระบบบ้าบัดน้าเสียด้วยกังหันน้าพลังงานแสงอาทิตย์
ส้าหรับระบบเติมอากาศในน้า แบบ 3 ทุ่น

รูปที่ 5 ผลการเปรียบเทียบค่าออกซิเจนในน้า ที่ใช้ระบบบ้าบัดน้าเสียด้วยกังหันน้า
พลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับระบบเติมอากาศในน้า วันที่ 5เมษายน 2558

รูปที่ 6 ผลการเปรียบเทียบค่าออกซิเจนในน้า ที่ใช้ระบบบ้าบัดน้าเสียด้วยกังหันน้า
พลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับระบบเติมอากาศในน้า วันที่ 6 เมษายน 2558
รูปที่ 3 ไดอะแกรมระบบควบคุมและแหล่งจ่ายไฟฟ้าของกังหันน้าเติมอากาศแบบ 3 ทุ่นฯ

3.2 ผลกำรทดลอง
ผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบ เครื่องต้นแบบฯ ที่ สถาบันวิชาการทีโอที ถ.
งามวงศ์วาน ซ.งามวงศ์วาน 17 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โดยการวางชุด
ระบบบ้ าบั ดน้า เสีย ด้ว ยกังหั น น้า พลังงานแสงอาทิตย์ ส้าหรับ ระบบเติ ม
อากาศในน้า ดังรูปที่ 4 และผลการวัดค่า ออกซิเจนในน้าก่อ นการบ้ าบั ด
และหลังการบ้าบัดแสดงในรูปที่ 5 และรูปที่ 6

จากกราฟรูป ที่ 5 พบว่า ค่ า ออกซิเจนในน้ า ที่ เก็บ ตั ว อย่า งจาก
ต้า แหน่ งที่ เครื่อ งท้า งาน จะมีค่ าสู งขึ นหลั งจากระบบบ้ า บั ดน้า เสีย ด้ ว ย
กังหันน้าพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มท้างาน จากค่าก่อนบ้าบัดที่ 4.46mg/L
หลั ง จากบ้ า บั ด ไปแล้ ว เป็ น เวลา 7 ชั่ ว โมง (10.00 – 17.00) ที่ ใ ห้ ค่ า
ออกซิ เจนในน้ า เท่ า กั บ 6.39 mg/L และที่ จุ ด เก็ บ ตั ว อย่ า งจุ ด อื่ น ๆ ก็ มี
แนวโน้มเช่นเดียวกัน แต่ค่าออกซิเจนในน้าจะมีสัดส่วนผกผันกับระยะห่าง
จากตัวเครื่องบ้าบัดน้าเสียด้วยกังหันน้า
จากกราฟรูป ที่ 6 แสดงให้ เห็ น ว่า ในวัน ต่ อ มา (6 เมษายน 2558)
ก่อนระบบเริ่มท้างานค่าออกซิเจนในน้ามีค่าเท่ากับ 5.17 mg/L และจะมี
ค่าสูงขึนเมื่อระบบบ้าบั ดน้าเสียด้วยกังหันน้าพลังงานแสงอาทิตย์ท้างาน
จนกระทั่ งเวลา 17.00 น. ค่ าออกซิเจนในน้ า สูงขึ น เท่า กับ 6.33 mg/L
แสดงว่าระบบบ้ าบั ดน้าเสีย ด้วยกังหันน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท้างานได้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

4. สรุป

รูปที่ 4 จุดทดสอบระบบบ้าบัดน้าเสียด้วยกังหันน้าพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับระบบเติม
อากาศในน้าแบบ 3 ทุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กังหันน้าเติมอากาศแบบสามทุ่นใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ที่พัฒนาขึนนี สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนได้โดยตรง ระบบดังกล่าว
ช่ว ยเพิ่ ม ออกซิเจนในน้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ จากการตรวจสอบใน
ระยะเวลา 2 วั น พบว่ า ระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย ด้ ว ยกั ง หั น น้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ดังกล่าว เติมออกซิเจนในน้าได้เพิ่มขึนจริง ระบบบ้าบัดน้าเสีย
ด้วยกังหันน้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนาขึนนีไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟจาก
ภายนอก ช่วยให้ การน้าไปใช้งาน หรือการติดตังระบบบ้าบัดน้าเสียด้วย
กังหันน้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ง่าย ไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าในระยะไกล ช่วย
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการน้าไปใช้งานจริง เพราะใช้แหล่งก้าเนิดไฟฟ้า
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ร่วมกับแบตเตอรี่ ท้าให้ระบบบ้าบัดน้าเสียด้วย
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กังหั นน้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบนี สามารถพัฒนาต่อ ยอดไปสู่การ
พัฒนาชุมชนได้จริง ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะบ้าบั ดน้าให้
คุณภาพดีขึนได้ ตอบสนองและแก้ปัญ หาพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้เป็น
อย่างดี ควรพัฒนาระบบบ้าบัดน้าเสียด้วยกังหันน้าพลังงานแสงอาทิตย์นีให้
มีประสิทธิภาพสูงขึน โดยการเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ให้มีความจุมากขึน เพื่อ
จะได้ช่วยจ่ายพลังงานให้มอเตอร์ไฟฟ้าใช้งานได้มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน
ซึ่งจะช่วยเร่งการเติมออกซิเจนในน้าให้มากขึนได้อีกทางหนึ่งด้วย

กิตติกรรมประกำศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.สุนิษา และเซ็น อาจารย์ประจ้าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์นนทบุรี ที่ให้ค้าแนะน้าวิธีการเก็บตัวอย่างน้าและให้ความอนุเคราะห์
ห้องปฏิบัติการทดสอบค่าออกซิเจนในน้า
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ประวัติโดยย่อ
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เครื่องดักจับฝุ่นด้วยไซโคลนและไฟฟ้าสถิตสาหรับโรงสีข้าว
A cyclone and electrostatic precipitator for rice mill
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บทคัดย่อ
ฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิต
ทั้งมนุษย์และสัตว์ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กจะสามารถทะลุเข้าไปสู่ส่วนลึก
ในระบบหายใจ ทาให้เกิดการอักเสบหรือโรคภูมิแพ้ งานวิจัยนี้จึงนาเสนอ
เครื่อ งดักจับ ฝุ่นด้วยไซโคลนและไฟฟ้าสถิตสาหรับโรงสีข้าว จุดประสงค์
เพื่อลดปริมาณฝุ่นในโรงสีข้าว เครื่องดักจับฝุ่นด้วยไซโคลนและไฟฟ้าสถิต
ถูกออกแบบให้แ ผงของชุดดัก จับ ฝุ่นมีลัก ษณะผิวขรุขระ เพื่อให้ เกิดการ
โคโรน่าได้ง่าย ทาให้เพิ่มความสามารถในการดักจับฝุ่นที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงไม่สูงมาก จากผลการทดสอบโดยวัดปริมาณฝุ่นขาออกจาก
ไซโคลน พบว่ามีปริมาณฝุ่นเฉลี่ย 7.3 mg/m3 ฝุ่นที่เหลือจะเข้าไปยังชุด
ดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต เมื่อ วัดฝุ่นบริเวณทางออกของชุดดักฝุ่นด้วยไฟฟ้า
สถิตมีปริมาณฝุ่นเฉลี่ยเท่ากับ 0.909 mg/m3 จากผลการวัดปริมาณฝุ่นจะ
เห็นว่าเครื่องดักจับฝุ่นด้วยไซโคลนและไฟฟ้าสถิตสามารถช่วยลดปัญหาฝุ่น
ละอองในโรงสีข้าวลงได้
คาสาคัญ: ไซโคลน ไฟฟ้าสถิต เครื่องดักจับฝุ่น โรงสีข้าว ฝุ่น

Abstract
Dust is affecting to the health of an organism, both of
humans and animals. Smaller particles can penetrate deep
into the respiratory system that cause to inflammation or
allergies. This research presents a cyclone and electrostatic
precipitator for rice mill aim to reduce the amount of dust.
The precipitator skin of this machine is designed as rough skin
for the sake of easy to achieve a corona to increase the
ability for capturing dust by using DC voltage at low level. The
experimental results found that the dust from the cyclone is
average about 7.3 mg/m3. Remain dust will pass to
electrostatic precipitator. Dust from the electrostatic
precipitator is measured and found that the average of dust is
about 0 .9 0 9 mg/m3 . The results show that a cyclone and
electrostatic precipitator can reduce dust in the rice mill.
Keywords: cyclone, electrostatic, precipitator, rice mill, dust

1. บทนา
ที่ ผ่า นมามีนัก วิจัย หลายท่า นได้ท าการศึก ษาวิธีก ารดัก จั บ ฝุ่นและ
สร้างเครื่องดักจับฝุ่น ซึ่งมีส่วนในการรักษาสุขภาพของคนในชุมชน และ
เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ชญาศักดิ์ รัตนโชติ ,พีระพงศ์ ทีฑสกุลและ
ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล (ม.ป.ป.) [1] ได้ศึกษาและสร้างเครื่องตกตะกอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชิงไฟฟ้าสถิตชนิดเส้นลวดแผ่นเรียบสาหรับดักเขม่าจากการเผาไหม้ไม้ฟืน
ผลการทดลองเบื้องต้นปรากฏว่าเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตชนิดเส้น
ลวดแผ่นเรียบโดยให้แรงดันไฟฟ้าสูงสูด 12 kV (DC) มีประสิทธิภาพเฉลี่ย
58.43 % อย่างไรก็ตามควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงโดยศึกษาผล
ของตัวแปรที่สาคัญคือระยะระหว่างแผ่นเรียบและระยะระหว่างเส้นลวด
รวมทั้ งขนาดของอุ ป กรณ์ ต่ อ ประสิ ท ธิภ าพการดัก จั บ ดั ว ย พงษ์ ส วัส ดิ์
คชภูมิ [1] นาเสนอการดักฝุ่นแบบหลักการของไซโคลนประกอบกับการ
ดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต ซึ่งสามารถดักจับฝุ่นที่มีขนาดเล็กได้ และทางานได้
ในสภาวะอุณหภูมิสูงความดันสูง โดยอาศัยหลักแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
และการสร้า งสนามไฟฟ้าแรงดันสูง ซึ่งจะทาให้ ฝุ่นละอองมีสภาพเป็ น
ประจุเข้าไปในสนามไฟฟ้า ประวิทย์ ลี้เ หมือดภัย [2] ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
เครื่อ งตกตะกอนไฟฟ้ า สถิ ตสาหรับ การก าจั ดอนุภ าคไอเสีย จากเตาเผา
ชีวมวล โดยใช้เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าแบบหลายท่อในการหาประสิทธิภาพ
และขนาดที่เหมาะสม ผลทดสอบกับเตาเผาชีวมวลพบว่าประสิทธิภาพที่
ได้จากการทดสอบมีค่า 71.16% 60.22% และ 40.09% ซึ่งใกล้เคียงกับ
ค่าที่ได้จากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตที่
ออกแบบนี้สามารถนาไปใช้งานได้จ ริงและแบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์
สามารถใช้ ในการออกแบบได้ ซึ่งมี ค่า ความคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ย 11.89%
งานวิจัยนี้นาเสนอเครื่องดักจับฝุ่นด้วยไซโคลนและไฟฟ้ าสถิตสาหรับโรงสี
ข้าว โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาและออกแบบเครื่องดักฝุ่นด้วย
ไซโคลนและไฟฟ้าสถิต 2) เพื่อศึกษาและออกแบบชุดเพิ่มประจุไฟฟ้าให้ฝุ่น
ละอองเพื่อ ทางานร่ว มกับ สนามไฟฟ้า และ 3) เพื่อ ศึก ษาและออกแบบ
สนามไฟฟ้าบนแผ่นระนาบตัวนา

2. ทฤษฎีและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีมลภาวะอากาศ [3]
ถึ งแม้ ว่ า จะยั งไม่ มี ก ารศึ ก ษาผลกระทบต่ อ สิ่งแวดล้ อ มที่ เกิ ด จาก
กระบวนการผลิตของโรงสีข้าวและมาตรการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
เป็ น รู ป ธรรม แต่ ส ามารถสรุ ป ลั ก ษณะของปั ญ หามลพิ ษ ที่ จ ะเกิ ด ต่ อ
สิ่งแวดล้อมได้ ผลกระทบหลักที่เห็นได้เด่นชัดจากกิจกรรมการดาเนินการ
ของโรงสีข้าว คือฝุ่นละออง ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลของคุณสมบัติต่างๆ
ของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

2.1.1 สาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองในอากาศ
1) ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการสีข้ าวบริเวณลานตาก
ข้าวเปลือก เป็นฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการกระทบของเมล็ดข้าวขณะสี
ข้าว ตลอดจนกระบวนการแยกข้าวเปลือก
2) ฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์
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2.1.2 ผลกระทบของฝุ่นละอองจากโรงสีข้าว
1) ผลกระทบจากฝุ่นละอองที่มีต่อสุขภาพมนุษย์ สิ่งที่ปนเปื้อน
เข้ามาในอากาศจะทาให้คุณภาพของอากาศเปลี่ยนไป สิ่งแปลกปลอมต่างๆ
เหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบของฝุ่นละออง ควัน ไอ หรือปริมาณก๊าซที่ผิดปกติ
ไป ถ้ า สิ่ งปนเปื้ อ นมี ป ริม าณมากพอ และเกิด อั น ตรายต่ อ สิ่งมีชี วิต หรือ
รบกวนการดารงชีวิตของมนุษย์ได้
2) ผลกระทบในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ ขนาดของฝุ่น ในการพิ จ ารณา
ผลกระทบที่มีต่อมนุษย์จากฝุ่นละอองขนาดต่างๆ นั้น จากการศึกษาต่างๆ
สรุปว่าฝุ่นขนาดใหญ่กว่า 0.1 ไมครอน มัก จะติดอยู่ในจมูก และทางเดิน
อากาศส่วนบนเกือบทั้งหมด ส่วนฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จะผ่าน
เข้าไปถึงหลอดลมในปอด บางส่วนเข้าถึงอวัยวะส่วนอื่นของปอดได้ และ
ฝุ่นพวกนี้อาจถูกกาจัดออกไปโดยกลไกการทางานของปอด สาหรับฝุ่นที่มี
ขนาดเล็ก กว่า 0.1 ไมครอน จะสามารถผ่านเข้าออกปอดได้เช่นเดียวกับ
ก๊าซ และอาจติดอยู่ในปอดบ้างเล็กน้อย ดังนั้นอาจแบ่งฝุ่นที่มีผลกระทบต่อ
ร่างกายได้ 3 ขนาด คือ ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน ฝุ่นที่มีขนาด
ตั้งแต่ 0.1 – 10 ไมครอน ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอน

3. ขั้นตอนการดาเนินงาน

อนุภ าคฝุ่นขนาดเล็ก จะเคลื่อ นที่ผ่า นแผงดักฝุ่นของชุดดัก ฝุ่นด้ว ยไฟฟ้ า
สถิตย์ ซึ่งภายในแผงจะมีการสร้างสนามไฟฟ้าสถิตที่มีขั้วบวกและขั้วลบ
โดยการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้ามา ฝุ่นที่มีอนุภาคเป็นประจุลบจะติดอยู่
กับแผ่นที่ถูกต่อกับไฟฟ้ากระแสตรงขั้วบวกและมีแรงผลักเสริมจากแผ่นที่
ต่อด้วยไฟฟ้ากระแสตรงขั้วลบ โดยแผงของชุดดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตย์มี
การออกแบบพิเศษให้มีผนังของแผงเป็นผิวขรุขระเพื่อให้เกิดการโคโรน่าทา
ให้ ช่ ว ยในการจั บ ฝุ่ น ได้ ง่า ยขึ้ น ในแรงดั นไฟฟ้ ากระแสตรงไม่ สู งมาก เมื่ อ
อากาศออกจากชุดดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตจะมีปริมาณฝุ่นที่ออกน้อยมาก

3.1 ส่วนประกอบเครื่องดักฝุ่นด้วยไซโคลนและไฟฟ้าสถิต
ในการออกแบบเครื่องดักฝุ่นได้มีการแบ่งการออกแบบทั้งหมดเป็น 3
ส่วน ได้แก่ ชุดดักฝุ่นด้วยไซโคลน ชุดเพิ่มประจุ ชุดดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต

3.1.1 ชุดดักฝุ่นด้วยไซโคลน
ชุดดักฝุ่นด้วยไซโคลน (แสดงดังรูปที่ 2) เป็นการออกแบบขนาด
ตรงบริเวณต่าง ๆ ของไซโคลน ซึ่งการคานวณหาอัตราการไหลของอากาศ
และขนาดพื้นที่ทางลมเข้าของไซโคลนต้องกาหนดขนาดของไซโคลน โดย
ได้ออกแบบให้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (DC) เท่ากับ 20 cm

เครื่องดักจับฝุ่นเครื่องนี้ใช้หลักการของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางด้วย
ถังไซโคลนซึ่งจะดักฝุ่นที่มีอ นุภาคขนาดใหญ่ ไว้ ประกอบกับ มีการดักฝุ่น
ด้ว ยไฟฟ้ า สถิ ต ย์ซึ่ งเป็ น การดั ก ฝุ่ น ที่ มีอ นุ ภ าคขนาดเล็ก โดยมี ห ลัก การ
ทางานดังนี้ การทางานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ชุดดักฝุ่นด้วยไซโคลน
ชุดเพิ่มประจุไฟฟ้าและชุดดักฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต ตามแสดงในรูปที่ 1

20 cm
5 cm

6 cm

8 cm

5.8 cm
30 cm

6 cm

รูปที่ 2 ขนาดของถังไซโคลน

3.1.2 ชุดเพิ่มประจุไฟฟ้า
รูปที่ 1 โครงสร้างโดยรวมของเครื่องดักจับฝุ่น
จากรูป ที่ 1 อนุ ภ าคฝุ่ น จะถู ก ดูด เข้ า เครื่อ งด้ว ยเครื่อ งดู ด อากาศ
(Blower) ให้กาลังดันเข้าไปผ่านฟินเตอร์แบบหยาบก่อนที่จะเข้าไปในชุด
เพิ่มประจุ เนื่องจาก สภาวะปกติของอนุภาคฝุ่นเป็นลบ ชุดเพิ่มประจุจะ
ช่วยดักฝุ่นที่มีประจุบวก ทาให้ฝุ่นที่เป็นประจุบวกเกาะติดกับชุดเพิ่มประจุ
และทาให้อนุภาคประจุลบสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปยังชุดดักฝุ่นด้วยไซโคลน
ชุดดักฝุ่นด้วยไซโคลนจะใช้หลักการของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางจะเหวี่ยงที่
อนุภาคฝุ่นที่มีน้าหนักมากเหวี่ยงไปอยู่ตามบริเวณขอบของชุดดักฝุ่นด้วย
ไซโคลน ซึ่งจะมีการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขั้วบวกเข้าที่บริเวณขอบชุดดักฝุ่น
ด้ว ยไซโคลน สามารถช่ ว ยให้ ดั ก ฝุ่ น ที่ มี ป ระจุ ล บได้ ง่า ยมากยิ่งขึ้ น ตาม
หลัก การของสนามแม่เหล็กคือ ขั้ วที่เหมือนกันจะมีการผลักกัน แต่ขั้ว ที่
ต่างกันจะมีการดูดกัน อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กและอากาศจะถูกหมุนอยู่
บริเวณแกนกลางและถูกผลักด้วยกาลังดันภายในชุดดักฝุ่นด้วยไซโคลน ให้
ออกบริเวณด้านบนของชุดดัก ฝุ่นด้วยไซโคลน ไปยังชุดดัก ฝุ่นด้วยไฟฟ้า
สถิ ต ย์ ที่ มี ก ารดั ก ฝุ่ น ที่ มี อ นุ ภ าคเล็ ก โดยท างานในหลั ก การทางไฟฟ้ า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่ อ กระแสก๊ า ซที่ มี อ นุ ภ าคฝุ่ น ผสมเคลื่ อ นผ่ า นชุ ด เพิ่ ม ประจุ
อนุ ภ าคฝุ่ น จะมี ป ระจุ ส ถิ ต และเมื่ อ เคลื่ อ นตั ว ไปตามกระแสก๊ า ซเข้ า สู่
ไซโคลนซึ่งผนังไซโคลนจะเป็นอิเล็ก โทรดขั้นกราวนด์ จะเกิดแรงดูดทาง
ไฟฟ้าสถิตช่วยให้ฝุ่นเคลื่อนเข้าสู่ผนังไซโคลน และจะเคลื่อนที่ตามทิศทาง
ของกระแสก๊าซและตกลงสู่ถังเก็บฝุ่นด้านล่างของไซโคลน ส่วนก๊าซสะอาด
จะไหลออกทางด้านบนของไซโคลนแบบอิเล็กโทรดทรงกระบอกซ้อนแกน
ร่ ว ม โดยมี ลั ก ษณะทรงกระบอกซ้ อ นกั น อาศั ย จุ ด ศู น ย์ ก ลางเดี ย วกั น
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ ต้อ งการเพิ่ มประจุ ไฟฟ้ า ให้ อ นุ ภ าคฝุ่ นจึ งออกแบบให้
อิเล็กโทรดมีค่าสนามไฟฟ้าสม่าเสมอ โดยใช้หลักมิติที่เหมาะสม โครงสร้าง
ชุดอิเล็กโทรดซ้อนแกนร่วมแสดงดังรูปที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

r1
r0

รูปที่ 3 โครงสร้างชุดอิเล็กโทรดซ้อนแกนร่วม
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3.1.3 ชุดดักฝุ่นไฟฟ้าสถิตแบบอิเล็กโทรดระนาบ
เนื่ อ งจากฉนวนของชุด ดั ก ฝุ่ น ไฟฟ้ า สถิ ต เป็ น อากาศ เป็ น ชนิ ด
ฉนวนชั้นเดียวสามารถออกแบบด้วยสมการของสนามไฟฟ้าไม่สม่าเสมอ
เนื่องจากมีการนาแท่งปลายแหลมมาตัดกันแผ่นอิเล็กโทรดเพื่อช่วยให้เกิด
โคโรน่า ทาให้มีการดักจับฝุ่นละอองได้ดีขึ้นมีการออกแบบ ดังรูป 4

5 cm

รูปที่ 6 วงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรง

r=2.9 cm
40 cm

4. ผลการทดลอง
4.1 การทดสอบขีดความสามารถในการดักฝุ่นของไซโคลน

5 cm

60 cm
40 cm

รูปที่ 4 ชุดดักฝุ่นด้วยหลักการไฟฟ้าสถิต

0.8 cm

เป็นการทดสอบอุปกรณ์ในขั้นแรกโดยการนาฝุ่นมาผสมกับอากาศ
แล้ว ปล่อ ยเข้ า สู่ถั งไซโคลน ถั งไซโคลนนั้น จะมีห น้ าที่ คือ ดัก ฝุ่น ด้ว ยแรง
เหวี่ยงหนีศูนย์โดยฝุ่นที่ดักได้จะตกลงด้านล่างของไซโคลนลงในถุงเก็บฝุ่น
และฝุ่นส่วนหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กและไซโคลนไม่สามารถดักได้จะไหลไปตาม
กระแสก๊าซออกทางด้านบนของไซโคลน เพื่อเคลื่อนที่ไปยังชุดเพิ่มประจุ
ไฟฟ้าต่อไปในทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม ผลการทดสอบความสามารถใน
การดักฝุ่น แสดงในตารางที่ 1

1.2 cm

ตารางที่ 1 ปริมาณฝุ่นที่ออกจากชุดเพิ่มประจุ
ครั้งที่ทดสอบ
ปริมาณฝุ่นที่วัดได้ (mg/m3)
1
8.86
2
7.02
3
7.32
เฉลี่ย
7.73

รูปที่ 5 ขนาดของขั้วอิเล็กโทรด

จากรูปที่ 5 เป็นการบอกถึงระยะห่างของการวางแผ่นอิเล็กโทรดทั้ง
ระนาบแบบเรียบและระนาบแบบปลายแหลม โดยมีลักษณะการวางแผ่น
อิเล็กโทรด ดังรูปที่ 6

เมื่ อ ทดสอบจ่ า ยฝุ่ น เข้ า ถั ง ไซโคลนโดยปริ ม าณฝุ่ น เข้ า ถั งไซโคลน
ประมาณ 50 g / m3 จะมีปริมาณฝุ่นขาออกจากถังไซโคลนโดยทาการ
ทดลอง 3 ครั้งได้ค่าเฉลี่ย 7.73 mg / m3

4.2 การทดสอบการดักจับฝุ่นของชุดไซโคลนและชุดเพิ่มประจุ
เมื่อทราบค่าปริมาณฝุ่นเมื่อออกจากชุดไซโคลนจะทดสอบชุดเพิ่ม
ประจุร่วมกับชุดไซโคลนเพื่อ จะได้ทราบปริมาณฝุ่นก่อนจะเข้าฝุ่นดักฝุ่น
ด้วยไฟฟ้าสถิต โดยจะทดสอบจ่ายฝุ่นปริมาณ 50 g / m3 และปรับระดับ
แรงดันเข้าไปที่ 220 V แล้วทาการจ่ายฝุ่นวัดปริมาณฝุ่นที่ออกจากชุดเพิ่ม
ประจุ เพื่อให้ทราบว่าฝุ่นจะถูกดักจับที่ชุดเพิ่มประจุ ซึ่งได้ทาการทดสอบ
3 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย ผลการทดสอบการดักจั บฝุ่นของชุดไซโคลนและชุด
เพิ่มประจุแสดงในตารางที่ 2

รูปที่ 6 ลักษณะการวางแผ่นอิเล็กโทรด

3.1.4 วงจรสร้างแรงดันสูงไฟฟ้ากระแสตรง
การสร้ า งแรงดั น สู ง ไฟฟ้ า กระตรงแบบขั้ น บั น ไดจากแรงดั น
220 VAC ขึ้นมาเป็ น 10000 VDC จะมีก ารคานวณจ านวนชั้นที่เหมาะสม
โดยแรงดั น ขาเข้ า ค านวณจากแรงดั น ที่ อ อกจากหม้ อ แปลง 1000 VAC
วงจรสร้างแรงดันสูงกระแสตรงกระแสตรงแสดงดังรูปที่ 6

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ตารางที่ 2 ปริมาณฝุ่นที่ออกจากชุดไซโคลนและชุดเพิ่มประจุ
ครั้งที่ทดสอบ
ปริมาณฝุ่นที่วัดได้ (mg/m3)
1
6.47
2
4.81
3
5.66
เฉลี่ย
5.64

4-6 พฤศจิกายน 2558

166

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

จากการทดสอบชุ ด ดัก ฝุ่ น ด้ ว ยไซโคลนมี ป ริ ม าณฝุ่ น ขาออกเฉลี่ ย
7.73 mg/m3 เมื่อเพิ่มชุดเพิ่มประจุเข้าไปทาให้ปริมาณฝุ่นขาออกมีปริมาณ
ลดลงโดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.64 mg/m3 จึงทราบได้ว่าฝุ่นบางส่วนจะติดอยู่กับ
ชุดเพิ่มประจุ ซึ่งถ้าฝุ่นมีปริมาณมากทาให้ประสิทธิภาพในการแตกตัวของ
อนุภาคภายในชุดเพิ่มประจุลดลง

4.3 การทดสอบการดักฝุ่นของเครื่องดักฝุ่นด้วยไซโคลนและ
ไฟฟ้าสถิตที่ระดับแรงดันต่าง ๆ
เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการดักฝุ่นที่ระดับแรงดันต่าง ๆ ของ
เครื่อ งดัก ฝุ่น ด้ว ยไซโคลนและไฟฟ้ า สถิ ต โดยท าการปรับ แรงดัน ขาเข้ า
เพิ่มขึ้ นครั้งละ 10 V วัดปริมาณฝุ่นขาออกจากเครื่องดักฝุ่นด้วยไซโคลน
และไฟฟ้าสถิตทุกครั้งที่ปรับแรงดันจะทาการใส่ฝุ่นในตัวจ่ายฝุ่นที่ปริมาณ
50 g /m3 ผลการทดสอบแสดงดังในรูปที่ 7

5. สรุป
งานวิจัยนี้นาเสนอเครื่องดักจับฝุ่นด้วยไซโคลนและไฟฟ้าสถิตสาหรับ
โรงสีข้าว จากการทดสอบชุดไซโคลนจะสามารถดักจับฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ได้
ดี จากการวัดปริมาณฝุ่นขาออกจากไซโคลนมีปริมาณฝุ่นเฉลี่ย 7.3 mg/m3
ถังไซโคลนที่มีขนาดใหญ่จะมีความสามารถมากกว่าไซโคลนขนาดเล็ก ทั้งนี้
ต้องพิจารณาปริมาณลมขาเข้าถังไซโคลนให้มีความเหมาะสมกับถังไซโคลน
ฝุ่นที่ออกจากชุดดักจับฝุ่นด้วยไซโคลนไปยังชุดเพิ่มประจุ เพื่อทาให้ฝุ่นเกิด
การไอออไนเซชั่นเป็นประจุ หรือการแตกตัวของอากาศ ความสามารถใน
การแตกตัวของอากาศขึ้นอยู่กับผิวเล็กโทรด ถ้าผิวขุรขระจะสามารถแตก
ตัวได้ดีกว่าผิวเรียบ เมื่อพิจารณาปริมาณแรงดันถ้าแรงดันสูงจะสามารถทา
ให้เกิดการแตกตัวได้ดีกว่าแรงดันน้อย และเมื่อพิจารณาระยะห่างระหว่าง
ขั้วของทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม ระยะห่างน้อยจะมีความสามารถในการ
แตกตัวได้ดีกว่าที่ระยะห่างมาก นอกจากนี้ชุดเพิ่มประจุยังช่วยทาให้อากาศ
เกิ ดการหมุ นขณะออกจากชุ ดเพิ่ มประจุ และที่ ระดับ แรงดัน สูงกว่า จะ
สามารถดักจับฝุ่นได้ดีกว่าที่ระยะแกปเท่ากัน เนื่องจากมาความห่างของ
สนามไฟฟ้าขั้วบวก ขั้วลบ น้อยกว่า จะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นขาออกจากชุด
ดัก ฝุ่ น ด้ ว ยไฟฟ้ า สถิ ต มี ป ริ มาณฝุ่ น เฉลี่ ย จากการทดสอบเท่ า กั บ 0.909
mg/m3 เป็ น ปริม าณฝุ่ นที่ ห ลงเหลือ จากเครื่อ งดั ก ฝุ่น ด้ ว ยไซโคลนและ
ไฟฟ้าสถิต

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย เรื่อ งเครื่องดักจับฝุ่นด้วยไซโคลนและไฟฟ้าสถิตสาหรับ โรงสี
ข้ าวเป็ นโครงการที่จั ด ทาขึ้ น โดยได้รับ การนั บ สนุน จากเงิน งบประมาณ
ประจาปี 2559 จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงการวิจัยนี้
ด าเนิ น การและส าเร็ จ ไปได้ ด้ ว ยดี คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการ ทางานวิจัยในครั้งนี้
รูปที่ 7 ปริมาณฝุ่นที่วัดได้ในระดับแรงดันต่าง ๆ

4.4 การทดสอบไซโคลนร่วมกับชุดเพิ่มประจุไฟฟ้าและชุดดัก
ฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
ในการทดสอบชุดไซโคลนร่วมกับชุดเพิ่มประจุไฟฟ้าและชุดดักจับ
ฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแบบอิเล็กโทรด เพื่อหาขีดความสามารถในการดักฝุ่นเมื่อ
ทางานร่วมกัน ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 3 จากการทดสอบพบว่ามี
ปริมาณฝุ่นหลงเหลือจากเครื่องดักจับฝุ่นด้วยไซโคลนและไฟฟ้าสถิตสาหรับ
โรงสีข้ าว มีป ริมาณ 0.8907 mg/m3 ถือ ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับ
โรงสีข้าว สาเหตุที่ยังมีฝุ่นหลงเหลืออยู่บางส่วน เนื่องจากขนาดของเครื่อง
ดั ก จั บ ฝุ่ น ด้ ว ยไซโคลนและไฟฟ้ า สถิ ต ส าหรับ โรงสี ข้ า วมี ข นาดเล็ ก จึ ง มี
ประสิทธิภ าพต่ากว่าเครื่อ งที่มีขนาดใหญ่ และจานวนแผ่นอิ เล็ก โทรดมี
จานวนน้อยเกินไป เมื่อดักจับฝุ่นเป็นเวลา 1 ชั่วโมงแล้วหยุดเครื่องฝุ่นที่
เกาะตามแผ่นอิเล็กโทรดจะตกมาติดที่น้ามันทาให้เกิดการเปลี่ยนสภาพสี
ของน้ามันและมีตะกอนของฝุ่นผสมอยู่
ครั้งที่
1
2
3
เฉลี่ย
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ปริมาณฝุ่น
ปริมาณฝุ่น
ปริมาณฝุ่น
บริเวณทดสอบ
ที่จ่าย
ออกจากเครื่อง
0.016 mg/m3
50 g/m3
0.959 mg/m3
3
3
0.017 mg/m
50 g/m
0.850 mg/m3
0.022 mg/m3
50 g/m3
0.919 mg/m3
0.0183 mg/m3
50 g/m3
0.909 mg/m3
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
ในอาคารคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Feasibility study of Carbon Dioxide Reduction by Integrate of the PV Electrification System in the Biological
Science Building at Mahasarakham University

EN003

อนุสรณ์ แสงประจักษ์*, เจนจิรา เปี่ยมดี, กมลเนตร ดวงเพียราช
หน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 โทร 0-4375-4322 โทรสาร 0-4375-4379 Email: arnusorn.s@msu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ ในการลดการปลดปล่อย
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ โ ดยใช้ ร ะบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยเซลล์
แสงอาทิต ย์ในอาคารคณะวิท ยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม โดยการศึกษาได้ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึก
เดี่ยวซิลิคอนขนาดกาลังติดตั้งรวมเท่ากับ 157.6 kWp จ่ายเข้า
กับระบบไฟฟ้าของอาคาร จากการศึกษาพบว่า ระบบผลิตไฟฟ้า
ด้ ว ยเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ สามารถผลิ ต พลั ง งานไฟ ฟ้ า ได้
137,582.39 kW.hr/yr คิ ด เป็ น เงิ น ที่ ท าการขายคื น ให้ กั บ การ
ไฟฟ้า 0.9 ล้านบาท/ปี มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 10 ปี
สามารถชดเชยการปลดปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ด้
77,199.52 kgCO2/yr คิดเป็นมูลค่าเงินจากการซื้อขายก๊าซเรือน
กระจกได้เท่ากับ 21,398.16 บาท/ปี
คาสาคัญ: ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์, การลด
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, พลังงานทดแทน
Abstract
This research studies the possibility in the
carbon dioxide reduction by use the PV electrification
system in biological building, faculty of science,
Mahasarakham University. The mc-Si PV modules has
used in this study, which the installation size is setting
up to 157.6 kWp., and connects to the building’s grid
via the SMA grid tie inverters. The study found that
the potential of the system to produces electricity is
totally 137,582.39 kW.hr/yr, or 0.9 million baht/yr. The
payback period of the project is 10 years. The project
estimated to reduce carbon dioxides emission by
77,199.52 kgCO2/yr, or 21,398.16 baht/yr.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Keywords: PV Electrification System, CO2 Reduction,
Renewable Energy

1. บทนา
ปั จจุ บั นพ ลั ง งานมี ค วาม ส าคั ญ และจ าเป็ นต่ อ
ชีวิตประจาวันมากและนับวันจะหมดลงอย่างช้าๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพลังงานที่ได้จากน้ามันและถ่านหินซึ่งนอกจากจะหายาก
ขึ้ น ทุ ก วั น แล้ ว ขั้ น ตอนขบวนการผลิ ต ยั งยุ่ งยากซั บ ซ้ อ นและ
ทาลายสิ่ งแวดล้ อมอีก ด้ วย ซึ่ งในหลายๆ ประเทศได้ พ ยายาม
รณรงค์ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และเร่งพัฒนาหาแหล่งพลังงาน
ทดแทนในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น พลั ง งานจากน้ า พลั ง งานลม
พลังงานจากแก๊ส พลังงานจากแสงอาทิตย์ ฯลฯ ทั้งนี้ประเทศ
ไทยมีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งได้ตั้งอยู่บริเวณเส้น
ศูนย์สูตร ทาให้มีแสงอาทิตย์ในระดับที่เข้มมากพอต่อการผลิต
ไฟฟ้าได้ตลอดทั้งปี พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นพลังงานทางเลือก
ที่ น่ าสนใจแสงอาทิ ต ย์ เป็ น พลั งงานรู ป หนึ่ งในธรรมชาติ เป็ น
พลังงานสะอาดที่ปราศจากมลพิษและไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อ
สิ่งแวดล้อม กรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้รับรังสีอาทิตย์สูงสุดระหว่าง
เดื อ นเมษายนและพฤษภาคม โดยมี ค่ า อยู่ ในช่ ว ง 20 ถึ ง 24
MJ/m2-day เมื่อพิจารณาแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์
รายวันเฉลี่ยต่อปี พบว่าบริเวณที่ ได้รับรังสีอาทิตย์สูงสุดเฉลี่ยทั้ง
ปีอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และค่ารังสีรวมของดวงอาทิตย์
รายวันเฉลี่ ยต่ อปี ของพื้ น ที่ ทั่ วประเทศพบว่ามี ค่าเท่ ากั บ 18.2
MJ/m2-day จากผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพ
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ค่ อ นข้ า งสู ง ดั ง นั้ น แสงอาทิ ต ย์ จึ ง เป็ น
ทรัพยากรอย่างหนึ่งที่ถูกนามาพัฒ นาเป็นพลังงานทดแทนเพื่อ
ผลิ ต ไฟฟ้ า ในประเทศไทย เพื่ อ ชดเชยการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงาน
หนึ่งที่มี ป ริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีส่ ูงเกินระดับมาตรฐาน และเนื่องด้วยตัวอาคารมีพื้นที่
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หลังคาขนาดใหญ่ จึงเหมาะสมแก่การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึง ได้ทาการศึกษาความ
เป็ น ได้ ในการติ ด ตั้งระบบผลิต ไฟฟ้ าด้ วยเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ บ น
หลั งคาอาคารวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพขึ้ น เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์
พลั งงานและชดเชยการใช้ พ ลั งงานไฟฟ้ า จากแหล่ งเชื้ อ เพลิ ง
ฟอสซิล อีกทั้งเพื่อให้เห็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอาคารคณะวิทยาศาสตร์ โดย
ในส่ ว นของบทความวิ จั ย นี้ ได้ น าเสนอศั ก ยภาพในการผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าของระบบที่ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับตัวอาคาร
วิท ยาศาสตร์ ชีว ภาพ รวมทั้ งศั ก ยภาพในการลดปริ ม าณการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อใช้งานระบบดังกล่าว

ไปทาง ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ดังรูปที่ 1.

รูป ที่ 1. อาคารวิ ท ยาศาสตร์ ชีวภาพและต าแหน่ งส าหรั บ
ติดตั้งชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์

2. วิธีดาเนินงานวิจัย
การศึกษานี้ได้เลือกระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิต ย์
แบบเชื่อ มโยงระบบสายส่ง หรือ “on grid” เนื่องจากเหตุผ ล
ด้านความสะดวกในการดูแลระบบระยะยาว โดยมีรายละเอียด
ของการดาเนินการศึกษาวิจัยดังนี้
2.1 อุปกรณ์หลักในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
ในส่วนของข้อมูลจาเพาะของอุปกรณ์ ในระบบผลิตไฟฟ้ าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์นั้น ได้ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน
ขนาด 50 W จานวน 3,152 แผง โดยแผงเซล์แสงอาทิตย์ มีค่า
กระแสไฟฟ้าที่ระบุ และกระแสไฟฟ้าวงจรปิด เท่ากับ 3.5 และ
3.27 A ตามล าดั บ ส่ ว นแรงดั น ไฟฟ้ าที่ ร ะบุ แ ละแรงดั น ไฟฟ้ า
วงจรเปิดมีค่าเท่ากับ 17.4 และ 21.8 V ตามลาดับ โดยมีขนาด
ความกว้ า งและความยาวของแผงคื อ 0.445 และ 0.98 m
ตามลาดับ มีน้าหนัก 5.5 kg ต่อ 1 แผงราคาแผงละ 2,140 บาท
ส่วนอินเวอร์เตอร์ ได้เลือกใช้อินเวอร์เตอร์ รุ่น SMA Sunny
Tripower STP 20000-TLEE-10 เป็น Grid Tie Inverter
ขนาด 20 kW รับแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 400V มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 98% ราคา 183,505 บาทต่อหน่วย
2.2 ข้ อ มู ล อาคารและการติ ด ตั้ ง แผง PV หลั งคาอาคาร
วิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ มี พื้ น ที่ ห ลั งคาทั้ งหมด 3,600 m2 โดย
ต าแหน่ ง ของอาคารหั น หน้ า ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้นตั้งอยู่ใน
ละติ จู ด ที่ 16.247943 และลองติ จู ด ที่ 103.251287 จึ ง ควร
ติดตั้งให้แผงหันหน้าไปทางทิศใต้และแผงเอียงทามุมที่ 16 องศา
แต่ด้วยหลังคาของอาคารวิท ยาศาสตร์ชีวภาพนั้ นมี ความลาด
เอีย ง 30 องศาและไม่ ส ามารถติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ เสริม อื่ น ๆ ได้ จึ ง
จาเป็นต้องติดตั้งตามความลาดเอียงของหลังคา โดยหันหน้าแผง
คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผงเซลล์แสงอาทิตย์จานวน 3,152 แผง ใด้ถูกออกแบบให้
ติดตั้งบนหลังคา ณ ตาแหน่งต่างๆ กัน โดยหลังคาส่วนของทิศ
ตะวั น ตกเฉี ยงเหนื อ (NW) ทิ ศ ตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ (NE) ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงไต้ (SE) และทิศตะวันตกเฉียงไต้ (SW) มีขนาด
พื้ น ที่ ข องชุด แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ เท่ า กับ 313 375 313 และ
375 m2 ตามลาดับ ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 พื้นที่การติดตั้งชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร
2.3 การประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการ
ชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เนื่องจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ ออกแบบมีการวางบน
หลังคา ณ ตาแหน่งต่างๆ กัน ทาให้การประเมินพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้ต้องแยกตามทิศทางของการจัดวางชุดแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ โดยชุ ด สมการทางพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ถู ก
นามาใช้สาหรับประเมินค่าความเข้มรังสอาทิตย์ที่ตกกระทบบน
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในทิศทางต่างๆ กัน ซึ่งจะไม่ขอนาเสนอ ณ
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ที่ นี้ ในการประเมิ น การผลิ ต พลั งงานไฟฟ้ า ของระบบนั้ น ได้
กาหนดให้ จานวนชั่วโมงที่มีแดดโดยเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 5 ชั่วโมง
ต่อวัน สมการสาหรับประเมินพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากระบบ
ได้แก่
EPV =

inv ×PV ×Qsol ×APV ×𝒕
1000

(1)

โดยในสมการที่ (1) นั้น EPV ได้แก่ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ (kWh) inv คื อ
ประสิ ท ธิ ภ าพอิ น เวอร์ เตอร์ PV คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ Qsol คือความเข้มรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบนแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ (W/m2) APV คื อ พื้ น ที่ แ ผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ (m2)
และ t คือระยะเวลาที่รังสีตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (h)
2.4 การประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ มี ข้ อมู ล
จาเพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ดังนี้ ราคาเซลล์แสงอาทิตย์เท่ากับ
2,140 บาท/แผง ติดตั้งทั้งหมด 3,152 แผง ราคาอินเวอร์เตอร์
แบบ on grid เท่ากับ 183,505 บาท/ตัว ติดตั้งทั้งหมด 8 ตั ว
ค่ า บริ ก ารเท่ ากั บ 5,000 บาท/kW อั ต ราดอกเบี้ ย ธนาคาร (i)
เท่ากับ 5 % อายุโครงการ (n) เท่ากับ 25 ปี โดยเลือกค่างวด
ระยะเวลาคืนทุน (PB) เป็นดัชนีในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าอย่าง
ง่าย ซึ่งประเมินค่า PB จากสมการที่ (2)
𝑃𝐵 =

เงินลงทุนครั้งแรก
รายได้ต่อปี

ตารางที่ 1 ข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราย
เดือนจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ปี พ.ศ. 2556
เดือน
kgCO2/kWh เดือน
kgCO2/kWh
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

0.55
0.50
0.53
0.56
0.56
0.56

กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

0.57
0.59
0.57
0.58
0.58
0.60

ส่วนค่ าการซื้อ ขายคืน ก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ ลดได้ นั้ น
อ้างอิงตามตลาดคาร์บอนรายสัปดาห์ 22-26 ธันวาคม 2557 ซื้อ
ขายแบบส่งมอบทันทีและราคาสัญ ญาซื้อขาย EUAs ล่วงหน้ า
สาหรับส่งมอบในเดือนธันวาคม 2015 ที่ระดับราคา 7.355 ยูโร
ต่อตัน หรือ 277.18 บาท/ตัน

4. ผลการศึกษาวิจัย
จากการดาเนินการศึกษาวิจยั ได้ผลการศึกษาด้านต่างๆ ดังนี้
4.1 ความเข้ ม แสงรั ง สี อ าทิ ต ย์ ค่ า ความเข้ ม แสงนั้ น ได้
นาเสนอค่ าความเข้ มแสงอาทิ ตย์ เฉลี่ยเป็ น รายชั่วโมงของทุ ก
เดือนใน 1 ปี (ดังแสดงในรูปที่ 3) ณ ตาแหน่งพื้นที่ทาการศึกษา
โดยค่าความเข้มแสงมากที่สุดในเดือนเมษายนมีค่าประมาณ 900
W/m2

(2)

โดยเงินลงทุนครั้งแรกคือเงินลงทุนในการติดตั้งระบบทั้งหมด
และรายได้ ต่ อ ปี คื อ รายได้ จ ากการขายพลั งงานไฟฟ้ า ตาม
โครงการรับซื้อไฟฟ้าคืน ปี พ.ศ. 2556 ในกลุ่มอาคารธุรกิจนาด
เล็ก มีอัตราการรับซื้อคืนเท่ากับ 6.55 บาทต่อหน่วย
2.5 การประเมิ น การชดชเยค่ า การปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากเชื้อเพลิงฟอสซิล ทาการประเมินโดย
อ้างอิงข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รายเดือน

จากโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ปี พ.ศ. 2556 ดังแสดงในตารางที่ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปที่ 3 ค่าความเข้มแสงเป็นรายชัว่ โมง ทุกเดือน ใน 1 ปี ณ
ตาแหน่งพื้นที่ทาการศึกษา
4.2 พลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้ ค่าพลังงานไฟฟ้ ารายเดือนที่
ระบบผลิตได้นั้น ประเมินไว้ในตารางที่ 2 โดยจากตารางแสดงให้
เห็ น ว่ า ขนาดของระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ที่
ประเมิน ไว้ สามารถผลิต พลังงานไฟฟ้ าได้ เท่ ากับ 137,582.39
kWh โดยผลิ ต พลั งงานไฟฟ้ า ได้ สู งสุ ด ในเดื อ นพฤษภาคม ที่
13,690.56 kWh
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ตารางที่ 2 ข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราย
เดือนจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ปี พ.ศ. 2556
เดือน
kWh
เดือน
kWh
มกราคม
10,385.40
กรกฎาคม
12,748.60
กุมภาพันธ์
11,139.05
สิงหาคม
12,330.81
มีนาคม
13,022.61
กันยายน
10,964.04
เมษายน
13,202.43
ตุลาคม
10,403.50
พฤษภาคม
13,690.56
พฤศจิกายน
8,532.49
มิถุนายน
12,813.27
ธันวาคม
8,349.63
รวมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งสิ้น 137,582.39 kWh

4.3 การชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ผลการประเมิ น การติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยเซลล์
แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพแสดงให้เห็นว่า
ระบบสามารถผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า ได้ 137,582.39 kW.hr/yr
หรือคิดเป็นค่าการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
ทั้งสิ้น 77,199.52 kgCO2/yr ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

พลังงานไฟฟ้า
(kWh)
10,385.40
11,139.05
13,022.61
13,202.43
13,690.56
12,813.27
12,748.60
12,330.81
10,964.04
10,403.50
8,532.49
8,349.63
137,582.39

ปริมาณการชดเชย CO2 (kgCO2)
5,711.97
5,569.53
6,901.98
7,393.36
7,666.71
7,175.43
7,266.70
7,275.18
6,249.50
6,034.03
4,945.35
5,009.78
77,199.52

4.5 ความคุ้ม ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ต้น ทุนของระบบผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมโยงระบบสายส่ง
ขนาด 157.6 kWp บนหลังคาอาคารวิทยายาศาสตร์ชีวภาพ
นั้นประเมินงบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 9.0 ล้านบาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เท่ากับ 137,582.39
kWh/yr เมื่ อ จ าหน่ า ยตามโครงการรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า คื น ท าให้ เกิ ด
รายได้เท่ากับ 0.9 ล้านบาท/ปี โดยมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 10
ปี ในส่วนของค่ าการชดเชยการปลดปล่อยก๊ าซเรือนกระจกที่
เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ซื้ อ ขายกั บ โครงการซื้ อ ขายแลกเปลี่ ย นก๊ าซเรือ น
กระจก คิดเป็นมูลค่าเงินได้เท่ากับ 21,398.16 บาท

5. สรุป
การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการลดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
ในอาคารคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยประเมินการติดตั้งระบบขนาด 157.6 kWp บนหลังคา แบบ
เชื่ อ มโยงระบบสายส่ งในอาคาร ใช้ ต้ น ทุ น ในการติ ด ตั้ งระบบ
เท่ากับ 9.0 ล้านบาท ทาให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เท่ากับ
137,582.39 kWh/yr มีศักยภาพทาให้เกิดการชดเชยการปล่อย
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากับ 77,199.52 kgCO2/yr
คิ ด เป็ น มู ล ค่ า เงิ น ได้ เ ท่ า กั บ 21,398.16 บาท เมื่ อ จ าหน่ า ย
พลังงานไฟฟ้าตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าคืนจะมีมูลค่าเท่ากับ 0.9
ล้านบาทต่อปี โดยโครงการมีระยะเวลาคืนทุนที่ 10 ปี ซึ่งในเชิง
ของการลงทุน โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาคืนทุนที่ไม่เหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้
การสนับสนุนงานวิจัยนี้ ทั้งด้านงบประมาณและสถานที่ในการ
ศึกษาวิจัย
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การพัฒนารูปแบบผักสวนครัวคาร์บอนต่าของชุมชนเมืองกรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
Low Carbon Urban Home Vegetable Garden Development in Bangkok
สุวรรณา พูนผลทรัพย์1 และ วรจิตต์ เศรษฐพรรค์2, *
1

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Email : suwanna_pps@yahoo.com
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บทคัดย่อ
การเกษตรภายในครัวเรือนสามารถเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร ใช้
พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการใช้พลังงานฟอสซิล ซึ่งส่งผล
ต่อการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ จากระบบการขนส่งอาหาร
จากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภค จากผลการวิจัยควรส่งเสริมผู้ดูแลสวนครัวที่เป็น
ผู้หญิงอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวซึ่งมีพื้นที่ปลูกผัก 0-2 ตารางเมตร รูปแบบผัก
สวนครัวที่เหมาะสมกับชุมชนเมืองควรเป็นการปลูกผักปลอดสารพิษที่ไม่มี
สารตกค้างและดีต่อสุขภาพ โดยวิธีการปลูกควรเน้นการปลูกด้วยวัสดุปลูก
ในกระถางตามแนวดิ่งแขวนตามรั้วหรือระเบีย งบ้ านเพื่อลดพื้นที่ในการ
เพาะปลู ก และปลูก ในกระถางตามแนวดิ่ งลดระดั บ บนพื้น ราบ ควรมี
ระบบการดูแลที่ใช้เวลาน้อย เช่นระบบน้้าหยดและจ่ายน้้าอัตโนมัติ
ค่าส่าคัญ : รูปแบบสวนครัวเมือง การวิเคราห์จุดแข็งจุดอ่อน การเกษตร
คาร์บอนต่้า

Abstract
Urban home vegetable garden benefits food security,
efficient land use, and reduce fossil fuel & carbon emissions
from food miles. The priority to home garden promotion
should be directed toward women with single house of 0-2 m2
garden space. Pesticide free vegetables should be grown by
growing media and vertical pots along the fences or patio to
reduce the garden space. Minimal time maintenance system
such as automatic drip water should be applied.
Keywords: urban home garden model, SWOT, low carbon
agriculture

1. บทน่า
สวนครัวคือระบบการผลิตขนาดเล็กที่ใช้ต้นทุนในการผลิตต่่าสามารถ
พบได้ทั้งในเขตชุมชนเมืองและชนบท เป็นหนึ่งในแหล่งอาหารที่ส่าคัญใน
การจัดหาพืชและสัตว์ที่สดและมีคุณค่าทางโภชนาการนอกจากนี้ยังเป็ น
แหล่งรายได้ของครัวเรือน [1] โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ก่าลังพัฒนามี
วัฒนธรรมการท่าสวนครัวทั้งในเขตชุมชนเมืองและชนบทเพื่อการบริโภค
ภายในครัว เรือ น แจกจ่ า ยหรือ แลกเปลี่ ย นกัน ระหว่า งครัว เรือ น แต่ใน
ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรของประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
มีปริมาณลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองสู่ชนบท
และพื้ นที่รอบนอกตามความเจริญ ก้า วหน้าทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ
จ่านวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งคาดว่าจ่านวนประชากรโลก
จะเพิ่มขึ้นจาก 7.2 พันล้านคนในปี 2013 เป็นประมาณ 9.6 พันล้านคน
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ในปี 2050 [2] ท่าให้มีความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ลักษณะ
การท่ า เกษตรกรรมของประเทศไทยยังเป็ น การท่ าเกษตรที่ มุ่ งเน้น ทาง
การค้ามีการใช้ปุ๋ยเคมี และยาก่าจัดศัตรูพืชเป็นจ่านวนมาก ท่าให้เกิดผล
เสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของทั้งผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเอง จึงเกิด
กระแสความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกระตุ้นให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความส่าคัญต่อการท่าเกษตรอินทรีย์โดย
การรณรงค์ ให้ ป ระชาชนโดยเฉพาะในเขตชุ ม ชนเมื อ งหั น มาท่ า เกษตร
อินทรีย์ภ ายในครัวเรือ นหรือหน่ วยงานต่าง ๆ และเพิ่ มความมั่นคงทาง
อาหาร นอกจากนี้ก ารท่า เกษตรในเมือ งหรือ การท่าสวนครัวในเมือ งยัง
สามารถลดระบบการขนส่ ง อาหาร (Food Miles) จากแหล่ ง ผลิ ต ถึ ง
ผู้บริโภค [3] และสามารถเพิ่มพื้นที่การเกษตรรวมถึงใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ผลจากการระบบการขนส่งดังกล่าวข้างต้นสามารถลดการ
ใช้พลังงานฟอสซิลและลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจาก
การเผาไหม้เชื้อ เพลิงฟอสซิลสู่บ รรยากาศซึ่งเป็ นสาเหตุห นึ่งที่ก่อให้ เกิด
สภาวะเรือนกระจก
การท่ า สวนครัว ในเมื อ งโดยส่ ว นใหญ่ เป็ น การท่ า เพื่ อ การบริโ ภค
ภายในครัวเรือนประกอบด้วยปัจจัยหลายด้าน อาทิเช่น การดูแลสุขภาพ
ปัญหาเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การเกษตรหรือพืชสวนในเมือง (urban
horticulture) ส่วนมากจะได้รับ การสนับ สนุน ในประเทศที่ก่าลังพั ฒนา
เนื่ อ งจากเป็ น ส่ ว นส่ า คั ญ ในการส่ ง เสริ ม ความมั่ น คงทางอาหารและ
โภชนาการ การสร้างรายได้แ ละสร้า งงาน ลดปั ญ หาความยากจน การ
พัฒนาชุมชน การอนุรักษ์วัฒนธรรม การสร้างความยืดหยุ่นของการบริโภค
ในครัวเรือน การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนเมือง และลด
ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม [4-5] แต่ ก ารพั ฒ นาสวนครัว เมื อ งนั้ น อาจมี
ผลเสีย เช่นการเกิดปัญหาแก่ระบบน้่าในชุมชนถ้ามีการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นต้น
[5] จากการท่าเกษตรในเมืองของประเทศในทวีปก่าลังพัฒนาจ่านวน 15
ประเทศ พบว่าการท่าเกษตรในเมืองไม่ควรมุ่งเน้นส่วนแบ่งของรายได้และ
ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีอยู่อย่างจ่ากัด แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งการท่าเกษตร
ในเมืองก็ถือเป็นแหล่งรายได้และมีความส่าคัญต่อการด่าเนินชีวิตของคน
ยากจนเช่นกัน [6]
สวนครัวเมืองในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันเนื่องจากความต่าง
ทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมการด่ารงชีวิต จึงเกิดงานวิจัยที่
หลากหลายเพื่อศึกษารูปแบบของสวนครัวเมืองในด้านกายภาพเช่นรูปแบบ
ของความหลากหลายทางชีวภาพ ทางด้านการบริหารจัดการ เช่นนโยบาย
การส่งเสริมสนับสนุนสวนครัวในชุมชนเมือง และการบริหารจัดการอย่าง
ยั่ งยื น หรือ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การท่ า สวนครัว เมื อ งทั้ ง ด้ า นภายในและ
ภายนอก [7] ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศมีการท่าสวนครัวเมือง
โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมผ่านโครงการสวนผักคนเมืองของมูลนิธิ
เกษตรกรรมยั่งยืนดังปรากฏบนดาดฟ้าของที่ว่าการกรุงเทพมหานครหลักสี่
สวนคุ ณ ตา (สุ ขุ ม วิ ท 62) หอพั ก นวลพรรณแมนชั่ น นอกจากนี้ ยั ง มี
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การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้บริโภคและทัศนคติของผลิตภัณฑ์อาหาร
อินทรีย์ของคนกรุงเทพมหานครและทางภาคเหนือของประเทศไทยพบว่า
เหตุ ผ ลส่ า คั ญ ของการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารปลอดสารพิ ษ คื อ การ
คาดหวังในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีการศึกษาที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ซื้อและยังประสบกับปัญหา
ในเรื่องของความเชื่อมั่นในคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอุปสรรคที่
ส่าคัญในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ คือ ขาด
การกระจายข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษสู่ผู้บริโภค
การวิจัยด้านสวนครัวหรือด้านอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ใน
ครัวเรือนนั้นมีไม่มาก การหาข้อมูลท่าได้ยากเนื่องจากสวนครัวอยู่ในพื้ นที่
ส่วนตัว อยู่หลังรั้ว อยู่บนหลังคาเป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูล
ด้วยการสังเกตได้ ไม่เหมือนกับสวนครัวของชุมชนหรือ การเกษตรกรรม
ขนาดใหญ่ อีกทั้งการเก็บข้อมูลต้องประเมินตามแต่การบริโภคของแต่ละ
ครัวเรือนด้วย [8-9] ซึ่งมีตามแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของโลก อีกทั้งจาก
การสืบ ค้ นข้ อ มู ล ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เกี่ย วข้ อ งยั งขาดการผสมผสาน
ความรู้แบบองค์รวมและการประเมินผลจากข้อจ่ากัด ปัญหา อุปสรรคและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและพัฒนารูปแบบการท่าสวนครัวที่เหมาะของ
ประชากรในเขตชุมชนเมืองของกรุงเทพฯ ที่ประสบกับปัญหาการบริโภค
พืชอาหารที่มีสารเคมีตกค้าง ปัญหาค่าครองชีพที่ขยับตัวสูงขึ้น พื้นที่ที่มีอยู่
อย่างจ่ากัด มีเวลาในการบริหารจัดการน้อย ขาดข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ในการท่าสวนครัว ตลอดจนประสบกับ
ปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อม
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อน่าเสนอการประเมินพฤติกรรมและ
ค้นหาข้อจ่ากัด ปัญหา อุปสรรค รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและ
พัฒนารูปแบบสวนครัวเมืองของกรุงเทพมหานครฯ และการพัฒนารูปแบบ
ผักสวนครัวที่เหมาะสมกับชุมชนเมือง ซึ่งเป็นส่วนส่าคัญมากในการเลือก
เป้าหมายและรูปแบบของผักสวนครัวเพื่อผลักดันนโยบายผักสวนครัวใน
เมืองให้ เกิดเป็ นรูป ธรรมได้จริง จากผลที่ได้ในเบื้ องต้นจะน่าไปวิเคราะห์
ต่อ ไปส่ า หรับ การประเมิน ผลทางด้ า นเศรษฐศาสตร์แ ละผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ห ลัก การของวัฏจั กรชีวิตและการปลดปล่อ ยคาร์บ อน
สากล ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจัยดังกล่าวข้างต้นจะสามารถเพิ่มศักยภาพ
ในการพึ่งพาตนเอง มีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนมีสิ่งแวดล้อมที่
ดีขึ้ น สามารถลดรายจ่ ายและเพิ่ มความสัมพั น ธ์ระหว่า งสมาชิก ภายใน
ครัวเรือนและเพื่อนบ้านใกล้เคียง

โครงสร้างแบบเผชิญ หน้า (Semi-Structure Interview, Face to Face)
ด้วยระบบค่าถามปลายเปิดและปิดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ช่านาญ เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์แ ละประเมินผล แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บ
ข้อ มูลแบ่ งเป็ น 4 ตอน มีลัก ษณะค่าถามและรายละเอี ยด คือ ตอนที่ 1
ปั จ จั ย ส่วนบุ คคล ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึก ษา จ่ า นวน
สมาชิก ในครัวเรือ น อาชีพ ปั จ จั ย ด้า นเศรษฐกิ จ ได้แ ก่ รายได้ต่อ เดือ น
ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตผักปลอดสารพิษ
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ และการตัดสินใจในการ
เลือ กซื้อ ตอนที่ 2 พัฒ นารูป แบบผัก สวนครัวของชุมชนเมือ ง ตอนที่ 3
ข้อจ่ากัดและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกผัก สวนครัวของชุมชนเมือง
ตอนที่ 4 ประเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของรูปแบบผักสวนครัวของชุมชนเมือง

2. วิธีด่าเนินการ
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีศึกษา

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการท่าผักสวนครัวของชุมชน
เมืองกรณีศึกษากรุงเทพมหานคร แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ปัจ จัย พื้นฐานส่วนบุ คคล ปั จจั ยด้านจิตวิทยาและปัจ จัย ด้า น
เศรษฐกิจของชุมชนเมืองกรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านความรู้
ความเข้ า ใจ และแรงจู งใจ ได้ แ ก่ ระดั บ ความเข้ า ใจ ความกั งวล การ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือไม่เลือกซื้อ ความเหมาะสมของราคาและความ
เชื่อมั่นในคุณภาพ
2. ลัก ษณะและวิธีก ารท่ า สวนครัว ได้ แ ก่ ประสบการณ์ ความ
สนใจ ขนาดพื้นที่ ลักษณะสวนครัว ประเภทผัก วิธีการปลูก การดูแลรักษา
โดยการสืบค้นข้อมูล ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลที่ได้จาก
การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
3. ปั จ จั ย ที่ มีผลต่อ การตัดสินใจปลูก ผัก สวนครัว ประกอบด้ว ย
ประเภทและชนิดพืชอาหารที่ป ลูกอยู่ในปั จจุบั น ความสนใจในการที่จ ะ
ปลูกเพิ่ม ประสบการณ์ในการท่าสวนครัว มีความรู้ความเข้าใจมากน้อย

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่สนใจเลือกซื้อผักปลอด
สารพิษ ในซุป เปอร์มาเก็ตหรือ ร้านค้าที่จ่ าหน่ายผัก ปลอดสารพิษ ในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมถึงผู้ที่ปลูกผักสวนครัวอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้
ใช้ การสุ่มโดยความบั งเอิ ญ (Accidental Sampling) จ่ านวน 400 ราย
(ขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่)

2.2 เครืองมือทีใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยน่าหลักการ
ท่าสวนครัว การบริหารจัดการน้่า การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนน่าข้อมูล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การสุ่มโดยความบังเอิญและการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กึ่ง
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2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก การวิ จั ย ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารท างสถิ ติ เ ชิ ง พ รรณ น า
(Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลข้อมูล
ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ของผู้ ที่ ซื้ อ ผั ก ปลอดสารพิ ษ ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage), ค่ าเฉ ลี่ ย (Mean), ค่ า สู ง สุ ด (Maximum), ค่ าต่่ า สุ ด
(Minimum) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อ
วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
ในการพั ฒ นารูป แบบการท่ า สวนครัว ของชุ ม ชนเมื อ งกรณี ศึก ษา
กรุ งเทพมหานครต้ อ งเริ่ ม จากการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่
เกี่ย วข้ อ งเพื่อ หาหลัก การและองค์ป ระกอบของสวนครัวเมือ ง อี ก ทั้งยัง
อาศัยทฤษฎีและแนวคิดการปลูกพืชในภาชนะ การบริหารจัดการน้่า การ
ผลิตสารอินทรีย์ก่าจัดแมลงและศัตรูพืช การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้่า และความ
หลากหลายทางชีว ภาพ เพื่อ วิเคราะห์ แ ละพัฒ นารูป แบบสวนครัว เมือ ง
นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ในส่วนที่
1 ซึ่งประกอบด้ว ยลัก ษณะของสวนครัวเมือ ง ลัก ษณะของครอบครัว ที่
ประสบความส่าเร็จในการท่าสวนครัว รวมถึงข้อจ่ากัด อุ ปสรรค ปัญ หา
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์จะถูก
น่า มาวิเคราะห์ โดยใช้ ก ารวิเคราะห์ แ บบ จุ ด แข็ ง จุ ดอ่ อ น โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อหาข้อจ่ากัดและปัจจัยที่มีผลต่อการปลูก
ผักสวนครัวของชุมชนเมืองกรณีศึกษากรุงเทพมหานคร

3. ผลการทดลองและการอภิปราย
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เพียงใด แหล่งความรู้และวัตถุดิบ ข้อจ่ากัด ปัญหาและอุปสรรคในการท่า
สวนครัว

3.1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลและแรงจูงใจในการเลือกซื้อผัก
ปลอดสารพิษ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่าผู้ให้ข้อมูลมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็นเพศ
หญิงคิดเป็นร้อยละ 74.8 และรองลงมาเป็นเพศชายร้อยละ 25.2 โดย
ผู้ให้ ข้ อมูลส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาคือ
สถานภาพโสด ร้อยละ 39.0 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะ
เป็นวัยท่างานมีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคืออายุ 4150 ปี ร้อยละ 24.0 และยังมีการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งคิดเป็นร้อยละ
65.8 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญ ญาตรี ร้อยละ 21.5 โดยอาศัยอยู่ในบ้า น
เดี่ยวคิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือคอนโดมิเนียม ร้อยละ 33.2 จาก
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในวัย
ท่างาน มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สมรสแล้ว มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น
ไป มีฐานะปานกลางถึงสูง อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว และมีสมาชิกในครอบครัว
จ่านวน 3 คน ดังนั้นผลจากการศึกษาพอสรุปได้ว่ากลุ่มที่เหมาะที่จะท่าการ
ปลูกผักสวนครัวควรจะเป็นเพศหญิงและอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวซึ่งพอมีพื้นที่
บางส่วนที่จะใช้ในการปลูกผักสวนครัวได้ แต่มีข้อจ่ากัดในเรื่องของการดูแล
รักษาเนื่องจากผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่อยู่ในวัยท่างานจึงอาจจะไม่สะดวกในเรื่อง
ของเวลา จากผลที่ได้มาสามารถโยงไปยังนโยบายของการปลูกผักสวนครัว
ของกรุงเทพมหานคร โดยควรมุ่งเน้ นส่งเสริม กลุ่มเป้ าหมายที่ ผู้ห ญิ ง ใน
เบื้องต้นเพื่อขยายแนวทางการปลูกผักสวนครัวไปยังครอบครัวต่อไปได้
ผู้ให้ ข้ อ มู ลมีเหตุผลในเลือ กซื้อ ผั ก แตกต่า งกัน โดยส่ว นใหญ่ จ ะให้
ความส่าคัญ มากที่สุดในเรื่อ งของผลกระทบต่อ สุข ภาพและสิ่งแวดล้อ ม
ได้แก่ ไม่มีสารตกค้าง/มีน้อย ดีต่อสุขภาพ ดีต่อสิ่งแวดล้อม และความสด/
สะอาด คิดเป็นร้อยละ 73.3, 69.5, 57.2 และ 52.2 ตามล่าดับ รองลงมา
คือให้ความส่าคัญในระดับปานกลาง ได้แก่ การทดลองบริโภคและรสชาติ
คิดเป็นร้อยละ 38.5 และ 30.5 ตามล่าดับ และสุดท้ายคือให้ความส่าคัญ
น้อยในเรื่องของการตามกระแสความนิยม คิดเป็นร้อยละ 35.5 ดังรูปที่ 1

ผลจากการศึกษาปัจจัยความรู้ ความเข้าใจและแรงจูงใจ พบว่าผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่พอมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษบ้าง
แต่ไม่ค่อยมั่นใจในคุณภาพของผักที่จ่าหน่ายซึ่งระบุ ว่าเป็ นผักปลอดสาร
นอกจากนี้ยังรู้สึกว่าผักปลอดสารพิษมีราคาแพงอีกด้วย ส่วนในเรื่องของ
การเลือ กซื้อ หรือ ไม่เลือ กซื้อ ผัก ปลอดสารพิษ นั้นผู้ให้ ข้ อ มูลส่ว นใหญ่ จ ะ
เลื อ กซื้ อ ผัก ทั่ ว ไปที่ ข ายทั่ ว ไปในท้ อ งตลาดเนื่ อ งจากไม่ มี ความมั่น ใจใน
คุณภาพ นอกจากนี้ผัก ปลอดสารยังหาซื้อยากมีจ่าหน่ายเฉพาะที่แ ละมี
ราคาแพงอีกด้วย แต่ในกลุ่มของเลือ กซื้อเนื่องจากดีต่อสุขภาพ ไม่มีสาร
ตกค้าง สดและสะอาดและดีต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มของ
ผู้ที่ดูแลสุขภาพ

รูปที่ 2 ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลแยกตามเหตุผลที่ไม่เลือกซื้อผักปลอดสารพิษ
ตารางที่ 1 แสดงจ่านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลแยกตามชนิด/ประเภทผักที่นิยมซื้อ
ประเภทผัก ผักทั่วไป ผักปลอด ผักอินทรีย์ ผักไฮโดร ผักไร้สาร รวม (%)
(%)
สารพิษ
(%) โปนิกส์ (%)
(%)
(%)
ผักกวางตุ้ง 29 (72.8) 96 (24.0) 9 (2.3)
0
4 (1.0) 400 (100.0)
ผักคะน้า 281 (70.3) 103(25.8) 12 (3.0)
0
4 (1.0) 400 (100.0)
ผักบุ้งจีน 253 (63.3) 95 (23.8) 13 (3.3) 36 (9.0) 3 (0.8) 400 (100.0)
ถั่วฝักยาว 324 (81.0) 52 (13.0) 23 (5.8)
0
1 (0.3) 400 (100.0)
ผักชี
315 (78.8) 74 (18.5) 9 (2.3)
0
2 (0.5) 400 (100.0)
ต้นหอม
313 (78.3) 74 (18.5) 11 (2.8)
0
2 (0.5) 400 (100.0)
กะเพรา
314 (78.5) 72 (18.0) 11 (2.8)
0
3 (0.8) 400 (100.0)
โหระพา
315 (78.8) 70 (17.5) 13 (3.3) 1 (0.3) 1 (0.3) 400 (100.0)
พริก
312 (78.0) 72 (18.0) 14 (3.5)
0
2 (0.5) 400 (100.0)
ผักสลัด
273 (68.3) 64 (16.0) 17 (4.3) 39 (9.8) 7 (1.8) 400 (100.0)
มะนาว
335 (88.8) 31 (7.8) 10 (2.5)
0
4 (1.0) 400 (100.0)
แตงกวา
329 (82.2) 50 (12.5) 18 (4.5) 1 (0.3) 2 (0.5) 400 (100.0)

3.2 ลักษณะและวิธีการท่าสวนครัว
รูปที่ 1 ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลแยกตามเหตุผลที่เลือกซื้อผัก

นอกจากนี้ ปัจจัยที่ผู้ให้ข้อมูลไม่เลือกซื้อผักปลอดสารพิษที่ส่าคัญมาก
ที่สุดคือความไม่มีแน่ใจในคุณภาพของผัก คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมา
คือความไม่สะดวก/ขายเฉพาะ ไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง และชนิดผักไม่ตรง
กับที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 43.3, 37.8 และ 32.0 ตามล่าดับ และสุดท้าย
คือให้ความส่าคัญปานกลาง ได้แก่ ราคา คิดเป็นร้อยละ 40.2 ดังรูปที่ 2
โดยข้ อ มูลได้แ สดงให้ เห็ นว่ามากกว่ากึ่งของผู้ให้ ข้ อ มูลเลือ กซื้อผัก ทั่ว ไป
รองลงมาคือเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ ส่วนผักไฮโดรโปนิกส์และผักไร้สารมี
การเลือกซื้อเป็นล่าดับรองสุดท้ายและสุดท้าย ดังตารางที่ 1
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จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่ากึ่งหนึ่งของจ่านวนผู้ให้ข้อมูลไม่เคย
มีประสบการณ์ในการปลูกคิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมาคือเคยและเลิก
ปลูก แล้ว ร้อ ยละ 24.7 และล่าดับ สุดท้ายคือเคยและปลูก อยู่ในปั จจุบั น
ร้อยละ 19.8 ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมากกว่ากึ่งหนึ่งสนใจในการปลูกคิดเป็นร้อยละ
64.5 รองลงมาคือไม่สนใจ ร้อยละ 35.5 ในส่วนของผู้ที่สนใจในการปลูก
ร้อยละ 71.3 สนใจในการปลูกด้วยตัวเอง รองลงมาคือได้รับข้อมูลและค่า
น่าจากกิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ร้อยละ 16.7 และสุดท้าย
คือมีผู้แนะน่าให้ปลูก ร้อยละ 12.0 นอกจากนี้ ผู้ที่ยังปลูกผักสวนครัวใน
ปัจจุบัน จ่านวน 79 ตัวอย่าง เป็นผู้ดูแลผักด้วยต้นเองคิดเป็นร้อยละ 79.8
รองลงมาคือ ให้ คู่สมรสเป็ นผู้ดูแ ล ร้อยละ 13.9 และล่าดับ สุดท้ายคือ ให้
แม่บ้าน/คนงานเป็นผู้ดูแล ร้อยละ 6.3 พื้นที่ที่ใช้ในการปลูกผักร้อยละ
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53.2 มีขนาด 1-2 ตารางเมตรและรองลงมาคือร้อยละ 43.0 มีขนาดน้อย
กว่า 1 ตารางเมตร โดย 83.5 ปลูก ในกระถาง/ภาชนะปลูกและร้อยละ
16.5 ปลูกบนดินตามปกติ มากกว่ากึ่งของผู้ให้ข้อมูลใช้เวลาในการดูแลผัก
อาทิตย์ละ 2-3 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 65.8 รองลงมาคือทุกวัน วันละ 1
ชั่วโมง ร้อยละ 22.8 และล่าดับสุดท้ายคืออาทิตย์ละครั้ง ร้อยละ 11.4 ผัก
ส่วนใหญ่ที่ปลูกจะผลิตในประมาณ 0.5-1.0 กิโลกรัมต่อปี ได้แก่ พริกขี้หนู
ตะไคร้ ต้นหอม มะนาว และมะกรูด รองลงมาคือ กะเพราและโหระพา
ผลิตได้ในประมาณ 1.1-2.0 กิโลกรัมต่อปี ส่วนผักคะน้าและผักกวางตุ้งจะ
ผลิตได้ในปริมาณ 2.1- 3.0 กิโลกรัมต่อปี
ผลจากการศึกษาลักษณะและวิธีการท่าสวนครัวพบว่าผู้ให้ข้อมูลที่
ยังคงปลูกผักสวนครัวอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเริ่มปลูกได้ไม่นานคือน้อย
กว่า 6 เดือน นิยมที่จะปลูกผักอินทรีย์ในกระถาง/ภาชนะปลูก โดยใช้พื้นที่
ในการปลูกประมาณ 1-2 ตารางเมตร และดูแลผักสวนครัวด้วยตนเองโดย
ใช้เวลาในการดูแลประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนในเรื่องของผลผลิต
นั้นจะยังคงมีจ่านวนไม่มากส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 0.5-2.0 กิโลกรัมต่อปี
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการปลูกผักอินทรีย์จะให้ผลผลิตที่น้อยกว่าการปลูกทั่วไป

3.3 ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจปลูกผักสวนครัว
การวิเคราะห์ โดยใช้จุด แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุป สรรค (SWOT
Analysis) เพื่อหาข้อจ่ากัด ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูก
ผักสวนครัว จาการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ประชากร
ตัวอย่างและข้ อมูลทุติยภูมิ ที่ได้จากการรวบรวมจากต่ารา เอกสารทาง
วิชาการจากหน่วยงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า
จุดแข็งหรือข้อ ได้เปรียบ (Strengths) คือ แหล่งพืชอาหารไม่มีสาร
ตกค้ า ง/มี น้ อ ย; ดี ต่ อ สุ ข ภาพ; แหล่ งพื ช อาหารสด/สะอาด; เพิ่ ม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ; เพิ่มความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและ
เพื่อนบ้าน
จุ ดอ่ อ นหรือ ข้ อ เสีย เปรีย บ (Weaknesses) คือ ขาดคนดู แ ล; ไม่ มี
เวลา; ขนาดและพื้นที่จ่ากัด; ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัตถุ เช่น เมล็ดพันธ์;
ขาดความรู้ ประสบการณ์ การฝึกอบรมและค่าชี้แนะ; ขาดการเอาใจใส่
และด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง
โอกาสที่จะด้าเนินการได้ (Opportunities) คือ ลดรายจ่าย; แหล่ง
รายได้เสริม; เพิ่มศักยภาพของแม่บ้าน; เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
และผู้ที่สนใจ
อุปสรรค ข้อจ้ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด้าเนินงาน (Threats) คือ
ปัญหาเรื่องสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อม; ขาดการสนับสนุนจากหน่วย
ราชการ; ปัญหาค่าครองชีพขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง; วัฒนธรรม สังคม
และความสนใจในการท่าเกษตร

4. สรุป
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ลปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ รวมถึ งผลจากการตอบ
แบบสอบถามผู้ วิจั ย พบว่ า รู ป แบการปลู ก ผั ก สวนครั ว ที่ เหมาะสมควร
ประกอบด้วยองค์ประกอบ คือ ประเภทผักที่จะปลูก ควรเป็นผักประเภท
ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง พริกขี้หนู กะเพราและโหระพาเนื่องจากการปลูกผัก
ปลอดสารพิษจะให้ผลผลิตสูงกว่าผักอินทรีย์ ซึ่งการปลูกผักอินทรีย์พืชจะ
ได้ธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต โดยวิธีการปลูกและวัสดุปลูก
ควรเน้นการปลูก ในกระถาง 2 ลักษณะ คือ ลัก ษณะที่ 1 ผัก คะน้าและ
ผักกวางตุ้ง ปลูกในกระถางตามแนวดิ่งแขวนตามรั้วหรือระเบียงบ้านเพื่อ
ลดพื้นที่ในการเพาะปลูก และลักษณะที่ 2 พริกขี้หนู กะเพราและโหระพา
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ปลูกในกระถางตามแนวดิ่งลดระดับบนพื้นราบ ส่าหรับด้านการดูแลรักษา
ควรมีระบบการดูแ ลที่ใช้เวลาน้อ ย เนื่องจากผู้ป ลูกอยู่ในวัยท่างานจึงไม่
สะดวกในเรื่องของเวลา ดังนั้น จึงเลือกการบริหารจัดการน้่าโดยใช้ระบบ
น้่าหยดและจ่ายน้่าอัตโนมัติโดยใช้ Timer ในการควบคุมและสั่งจ่าย โดย
ผู้ดูแลควรจะเป็นผู้หญิง
ข้อมูลเหล่านี้สามารถน่าไปก่าหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายในการ
ส่งเสริมสวนครัวเมืองในกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน นอกจากนี้ข้ อมูล
เหล่ า นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ใ นการวิ เคราะห์ ถึ ง รู ป แบบผลกระทบทาง
เศรษฐศาสตร์และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมสวนครัวเมือง
การส่งเสริมสวนครัว เมือ งนั้นเป็ นประโยชน์โดยตรงส่า หรับ สุข ภาพของ
ประชากร และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแลดล้อมในด้านของการลดการขนส่ง
อาห ารและก ารเดิ น ทางเพื่ อซื้ อ อาห ารท่ า ให้ ลดการป ลดป ล่ อ ย
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วพริกด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ
Design and Development of Roast Chilli Machine with a Semi-Automatic
มนตรี น่วมจิตร์1 จงกล สุภารัตน์2 และ ศิริชัย ต่อสกุล3*
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วพริกด้วย
ระบบกึ่งอั ตโนมั ติโดยใช้มอเตอร์เป็ นตัว ควบคุมการหมุนของถั งคั่ว พริก
ตัว เครื่ อ งมี ข นาด กว้ า ง 1400 มม. ยาว 600 มม. สู ง 650 มม. มี ถ าด
สาหรับรองรับพริกที่ทาการคั่วเสร็จแล้ว และมีระบบแก๊สที่ใช้เตาอินฟาเรด
มาช่วยในการให้ความร้อนในการคั่วพริก ควบคุมโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ที่มี
ตัวทดรอบเพื่อไม่ให้รอบเร็วเกินไป ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ เพื่อจ่ายไฟ
เข้ าที่ ก ล่อ งควบคุมไฟฟ้ าแล้ว ทาการทดสอบโดยจะแบ่ งเป็ น 3 ครั้งโดย
กาหนดอุณหภูมิ 100, 110 และ 120 องศาเซลเซียส กาหนดเวลาในการ
คั่ว 15, 20 และ 25 นาที เพื่อหาเวลาและอุณหภูมิที่ดี ในการคั่วพริก ผล
การทดลองพบว่าคั่วพริกที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ลักษณะสีของพริก
คั่วจะดูเป็นสีแดงไม่คล้ามีกลิ่นหอมของพริกคั่วไม่มากนัก ได้เวลาเฉลี่ยที่
48.33 นาที และน้าหนักเฉลี่ยหลังคั่ว 1.44 กิโลกรัม ส่วนผลการทดลองคั่ว
พริกที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ลักษณะสีของพริกคั่วจะดูเป็นสีแดงแต่
จะคล้าขึ้นกว่าที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส มีกลิ่นหอมของพริกคั่วมาก
ขึ้น ได้เวลาเฉลี่ยที่ 35.66 นาที และน้าหนัก เฉลี่ย หลังคั่ว 1.42 กิโลกรัม
และผลการทดลองคั่วพริกที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ลักษณะสีของ
พริกคั่วจะดูคล้า และมีกลิ่นหอมของพริกคั่ว ได้เวลาเฉลี่ยที่ 24 นาที และ
น้าหนักเฉลี่ยหลังคั่ว 1.45 กิโลกรัม ผลของการคั่วพริกโดยใช้แรงงานคน
พบว่าแรงงานคนคั่วพริกน้าหนัก 5 กิโลกรัม ใช้เวลา 1.40 ชั่วโมง ซึ่งเครื่อง
คั่วพริกใช้เวลาในการคั่วพริกน้อยกว่าแรงงานคน 1.16 ชั่วโมง
ค าส าคั ญ : เครื่ อ งคั่ ว พริ ก , ระบบแก๊ ส เตาอิ น ฟราเรด, น้ าหนั ก เฉลี่ ย ,
กึ่งอัตโนมัติ

Abstract
The objective of the research is to design and
develop semi-automatic chili roasting machine using motor to
control rotation of a kiln. The machine dimension is 1400 mm
wide and 600 mm long with the height of 650 mm. The
machine has tray to collect finished product. The infrared
stove is used as a heating unit. A rotational motion of the kiln
is controlled by a gear motor using electric current of 220v.
Tests were conducted 3 times with processing temperature of
100, 110, and 120 °C and roasting time of 15, 20, and 25
minutes in order to find the optimum temperature in roasting.
The result of the test shows that roasted chili in temperature
of 100 °C has reddish color, no burn with minimal roast scent.
The test yields 1.44 kg of roasted chili with average roast time
of 48.33 mins. At 110 °C, the chili color becomes reddish and
คณะวิศวกรรมศาสตร์

darker with more roast scent than at 100 °C. The test yields
1.42 kgs of chili at the average time of 35.66 mins. At 120 °C,
the chili color becomes even darker than at 110 °C., with a
better roast scent. The test yields 1.45 kgs of chili with
average roast time of 24 mins. The roasting process by
manual labor yields 5 kgs of chili within 1.40 hrs. The result
shows that roasting machine uses less time than manual
labor (1.16 hrs faster)
Keyword: Roasted Chili Machine, Infrared Gas Burner. SemiAutomatic

1. บทนา
น้้าพริก จัดเป็นอาหารประเภทจิ้ม (Dipping) ซึ่งเป็นอาหารประจ้า
ชาติไทยในภาคต่าง ๆ มาตั้งแต่สมัยโบราณน้้าพริกมีหลายร้อยชนิด แสดง
ให้เห็นถึงความหลากหลายของภูมิปัญญาไทยในภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ไทยจะมีก ารรับ ประทานน้้า พริก ที่แ ตกต่า งกัน น้้า พริก ที่รับ ประทานใน
ภาคเหนื อ เช่ น น้้ า พริ ก หนุ่ ม น้้ า พริ ก อ่ อ ง น้้ า พริ ก ตาแดง น้้ า พ ริ ก ที่
รับประทานในภาคกลาง เช่น น้้าพริกกะป น้้าพริกปลาย่าง เป็นต้น การน้า
พริกแห้งมาแปรรูปเป็นพริกป่น น้้าพริกตาแดง น้้าพริกเผา ฯลฯ จากพริก
ชี้ฟ้า พริกขี้หนู พริกใหญ่ ฯลฯ ในการแปรรูปเริ่มต้นจากการคั่วแล้วน้าพริก
คั่วที่ได้ไปป่ นให้ ละเอียด ซึ่งในอดีตการคั่วพริ กและป่ นนั้นมีความยุ่งยาก
มากตั้ งแต่ก ารเตรีย มอุ ป กรณ์ ซึ่งประกอบด้ว ย กระทะใบบั ว เตาอั้ งโล่
ตะหลิว เกลือ และใช้ฟืนหรือถ่านเป็นเชื้อเพลิงในการคั่ว ใช้เวลาในการคั่ว
นาน 40 นาที ในระดับอุ ตสาหกรรมท้องถิ่นน้้าพริก การคั่วพริกยังต้องใช้
แรงงานคนท้า การคั่ว พริ ก ซึ่งในปั จ จุ บั น แรงงานที่ ท้า งานด้า นนี้ น้อ ยลง
ท้าให้มีผลกระทบเกี่ยวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมท้องถิ่นและความ
ต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ เอกชัย บุปผเวส
และพิสิษ ฐ์ เตชะรุ่งไพศาล [2] ได้ท้า การพัฒนาเครื่องคั่วงาต้นแบบ คือ
สามารถคั่ ว เมล็ ด งาให้ สุ ก ได้ อ ย่ า งสม่้ า เสมอ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถ
ประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา และเครื่องทุ่นแรง เครื่องคั่วงาต้นแบบที่
พั ฒ นานี้ ป ระกอบด้ ว ยหม้ อ คั่ ว 2 ชั้ น ซึ่ งท้ า มาจากหม้ อ หุ ง ข้ า วไฟฟ้ า
มีใบกวน 2 ชุด ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ท้าหน้าที่กลั บพลิกเมล็ดงา
ผลการทดสอบการท้างานของเครื่อง พบว่า เครื่องคั่วงานี้สามารถคั่วงาได้
1-5 กิโลกรัม โดยใช้แก๊สหุงต้มเป็นแหล่งให้ความร้อน ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็น
ต้นก้าลังในการขับใบกวนเพื่อใช้พ ลิกงาไม่ให้งาไหม้ เครื่องนี้จึงใช้งานได้
ง่าย บ้ารุงรักษาง่าย มีค่าใช้จ่ายเป็ นค่าพลังงานประมาณ 1.1 บาทต่อการ
คั่วงา 1 กิโลกรัม อดุลย์ พุกอินทร์ [3] ได้ท้าการศึกษาวิจัยออกแบบและ
สร้ า งเครื่อ งคั่ ว เมล็ ด กาแฟแบบแนวนอน โดยการออกแบบโครงสร้า ง
เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟให้มีขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตร ความยาว 676
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มิลลิเมตร และความสูง 380 มิลลิเมตร ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ
เกี ย ร์ ท ด 80:1 ข นาด 40 วั ต ต์ 220 โวลต์ เ ป็ นต้ น ก้ า ลั ง เครื่ อ งคั่ ว
ประกอบด้วยส่วน ส้าคัญอยู่ 3 ส่วน คือ ถังคั่ว ใบกวน และชุดเฟืองทด ซึ่ง
ท้าหน้าที่ห มุนถั งคั่วและกลับ ทิศทางหมุนของใบกวน เพื่อให้ถั งคั่วเมล็ด
กาแฟได้ รับ ความร้อ นอย่ า งทั่ ว ถึ ง ส่ว นใบกวนออกแบบให้ เฉี ย งเพื่ อ ให้
สามารถกวาดเมล็ดกาแฟออกจาก ถังคั่วได้ดีด้านพลังงานใช้ก๊าซ LPG เป็น
เชื้อเพลิงในการให้ความร้อน เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟแบบแนวนอนสามารถคั่ว
เมล็ดกาแฟได้ครั้งละ 1,000-1,500 กรัม ซึ่งวิธีการคั่วจะน้าเมล็ดกาแฟดิบ
ใส่ลงในถังคั่ว จากนั้นเครื่องจะท้าการ หมุนคั่ว โดยใช้เวลาคั่วเมล็ดกาแฟ
ครั้งละ 15 นาทีในระดับเข้ม เมื่อครบเวลาแล้วจะน้าเมล็ดกาแฟที่คั่วออก
จาก เครื่อง ซึ่งลดขั้ นตอนการท้า งานของเครื่อ งคั่วเมล็ดกาแฟ จากการ
ทดลองประสิทธิภาพของเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ แบบแนวนอนพบว่าการคั่ว
เมล็ดกาแฟในระดับเข้มใช้เวลาเฉลี่ย 15 นาทีอุณหภูมิสูงสุดในการคั่วต่อ
ครั้งเฉลี่ ย เท่า กั บ 214 องศาเซลเซีย ส น้้า หนั ก หลังการคั่ว เฉลี่ย เท่า กั บ
577.1 กรัม ความชื้นหลังการคั่วเฉลี่ยเท่ากับ 8.2 เปอร์เซ็นต์และผู้วิจัยได้
ท้า การเปรีย บเที ย บเครื่อ งคั่ ว เมล็ด กาแฟแบบเดิ มและแบบใหม่ พบว่า
เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ แบบใหม่ให้อุณหภูมิสูงกว่า 19 องศาเซลเซียส และ
ความชื้นหลังคั่วเมล็ดกาแฟน้อยกว่า 1.6 เปอร์เซ็นต์ วัชรพล อร่ามเรือง
เกศทิพย์ ตันติบูรณกุล จินต์จุฑา จิรประเสริฐวงศ์ จุไรรัตน์ สมิทธิกุล [4]
ได้ ท้ า การพั ฒ นากระบวนการคั่ ว พริ ก แบบถั ง หมุ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต พริ ก ป่ น โดยได้ อ อกแบบเครื่ อ งคั่ ว พริ ก มี
ส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ ตัวถัง ตะแกรง ท่อลมและรางไฟ หลังจาก
ออกแบบและสร้างเครื่อ งได้ท้า การทดลอง 3 ครั้ง โดยใช้พ ริกขี้ ห นู แห้ ง
ผลใหญ่ พั น ธุ์จิ น ดาเป็ นวัต ถุ ดิ บ ในการคั่ ว คือ การคั่ว โดยไม่ ช่ว ยระบาย
อากาศและมีการคั่วโดยระบาย อากาศทุกๆ 5 นาทีเป็นเวลา 30 วินาทีด้วย
อากาศที่ มี อั ต ราการไหล 0.219 และ 0.314 ลู ก บาศก์ เมตรต่ อ นาที
ตามล้ า ดับ ใช้เวลา 30.5 นาที , 28.4 นาที แ ละ 36.8 นาที ในการคั่ ว ให้
ความชื้นที่ 5 % ตามล้าดับ และพบว่าการเติมลมเข้า ไปมากจะท้า ให้ ใช้
เวลาการคั่ ว นานขึ้ น จากการทดลองทั้ ง 3 ครั้ ง ได้ แ บ บ จ้ า ลอ ง
จลนพลศาสตร์ก ารอบแห้ งของ Modified Page มาใช้ในการท้า นายผล
รวมทั้งได้ท้าการวัดค่าสีของพริกคั่วด้วยระบบ C.I.E.LAB (L*,a*,b*) เมื่อ
วิเคราะห์ถึงสีของพริกที่เปลี่ยนไปพบว่าการระบายอากาศจะท้า ให้พริกมีสี
แดงคล้้า น้ อ ยกว่า การทดลองครั้งอื่ นในการคั่ ว ที่ เวลาเดีย วกัน โดยการ
ออกแบบและสร้าง เครื่อ งคั่ วพริก นี้สามารถแก้ ไขปั ญ หาความต้อ งการ
ทางด้านความชื้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลา และลดพลังงานในกระบวนการ
ผลิตพริกคั่วได้
ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่องคั่วพริกที่ส ามารถ
คั่วพริกได้อย่างต่อเนื่อง โดยลักษณะและการท้างานของเครื่องคั่ว คือ ส่วน
ที่คั่วใช้ถังสแตนเลสทรงกระบอก และมีระบบแก๊สที่ใช้เตาอินฟาเรดมาช่วย
ในการให้ความร้อนในการคั่วพริก ซึ่งเป็นการ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสสลับ
220 โวลต์ ขนาด 0.5 แรงม้า ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที เป็ นต้น
ก้าลังใช้เกียร์ทดรอบที่มีอัตราทด 72:1 และสามารถวัด บอกค่าอุณหภูมิไป
ยังหน้าจอควบคุมได้

2. การออกแบบและการดาเนินงาน
1) ออกแบบเครื่องคั่วพริกด้วยระบบกึง่ อัตโนมัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปที่ 1 โมเดลเครื่องคั่วพริกด้วยระบบอัตโนมัติ

2) สร้างเครื่องคั่วพริกด้วยระบบกึง่ อัตโนมัติ

รูปที่ 2 เครื่องคั่วพริกด้วยระบบอัตโนมัติ

3. วิธีการทดลอง
การทดลองเครื่องคั่วพริกด้วยระบบอัตโนมัติ
1) น้าพริกแห้งบรรจุลงในถังคั่ว แสดงดังรูปที่ 3 และเปดการท้างาน
ของเครื่องจักรกลที่ชุดควบคุม ทั้งการปรับอุณหภูมิและเวลาในการคั่วพริก

รูปที่ 3 ชุดตัวถังใส่พริกแห้ง

2) เมื่อตัง้ เวลาและอุณหภูมิที่ตอ้ งการแล้ว ท้าการคั่วพริกจนถึงเวลาที่
ก้าหนดระบบการท้างานก็จะหยุดแล้วก็น้าพริกออกจากถังลงใส่ถาด ดังรูป
ที่ 4
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น้้าหนัก (กิโลกรัม)

2.5
2
1.5
1
0.5
0

ครั้งที่ 1
1
0.96

ก่อนคั่ว
หลังคั่ว
รูปที่ 4 น้าพริกออกจากถังคั่วลงถาดใส่พริก

ครั้งที่ 2
1.5
1.47

ครั้งที่ 3
2
1.94

(ค)
รูปที่ 6 แผนภูมิเปรียบเทียบน้้าหนักก่อนและหลังคั่วที่อุณหภูมิต่าง ๆ (ก) อุณหภูมิ 100
องศาเซลเซียส (ข) ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส (ค) ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส

4. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล

เวลา (นาที)

รูปที่ 6 การเปรียบเทียบน้้าหนักก่อนและหลังคั่วพริกที่อุณหภูมิ 100,
110 และ 120 องศาเซลเซียส จะพบว่าน้้าหนักของพริกลดลงเฉลี่ย 0.06,
0.08 และ 0.05 กิโลกรัม ตามล้าดับ
60
50
40
30
20
10
0

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
100

รูปที่ 5 ผลการทดลองทางกายภาพพริกที่ผ่านการคั่วในแต่ละอุณหภูมิ

น้้าหนัก (กิโลกรัม)

ลักษณะของพริกที่ผ่านการคั่วที่อุณหภูมแิ ตกต่างกันพบว่าที่ 120
องศาเซลเซียส นั้นให้กลิ่นที่หอม พริกสุกและมีสีผิวตามต้องการเหมาะ
ส้าหรับน้าไปท้าน้า้ พริกต่อไป
2.5
2
1.5
1
0.5
0
ก่อนคั่ว
หลังคั่ว

น้้าหนัก (กิโลกรัม)

ก่อนคั่ว
หลังคั่ว

รูปที่ 7 แผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิและเวลาในการคั่ว

รูปที่ 7 เป็ น เปรียบเทีย บระหว่างอุ ณหภูมิกับ เวลา เพื่อ หาเวลาที่ดี
ที่สุดในการคั่วพริกที่อุณหภูมิ 100, 110 และ 120 องศาเซลเซียส พบว่าที่
อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ท้าเวลาได้น้อยที่สุ ด โดยใช้เวลาเฉลี่ย 24
นาที ที่น้าหนักพริก 5 กิโลกรัมต่อหนึ่งครั้งในการคั่วพริก

5. สรุปผลการทดลอง
ครั้งที่1
1
0.91

ครั้งที่2
1.5
1.46

ครั้งที่3
2
1.95

ครั้งที่ 2
1.5
1.42

ครั้งที่ 3
2
1.89

(ก)
2.5
2
1.5
1
0.5
0

110
120
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

ครั้งที่ 1
1
0.93

หลั งจากได้ท้ า การสร้า งเครื่อ งคั่ว พริก กึ่ งอั ต โนมัติ เสร็จ ได้ท้ า การ
ทดลองเพื่อ หา เวลาและอุ ณหภูมิที่ดี ในการคั่วพริก น้้าหนัก 5 กิโลกรัม
จากการทดลองคั่ ว พริก โดยใช้ ทั้ ง 3 อุ ณ หภู มิ ได้ ข้ อ สรุป ว่า อุ ณ หภู มิ ที่
เหมาะสมและดีที่สุดในการใช้เครื่องคั่วพริก ในการคั่วพริก คือ ที่อุณหภูมิ
120 องศาเซลเซียส ซึ่งได้คุณภาพพริกและเวลาที่ดีด้วย และเราได้ท้าการ
เปรีย บเที ย บกับ แรงงานคนว่า เครื่อ งคั่วพริก ท้า การคั่วพริก 5 กิโลกรัม
ที่เวลา 24 นาที ส่วนแรงงานคนได้ท้าการคั่วพริก 5 กิโลกรัมที่เวลา 1.40
ชั่ว โมง โดยเครื่อ งคั่ วพริก คั่ว พริก ได้คุณ ภาพไม่ต่า งจากแรงงานคน แต่
เครื่องคั่วพริกใช้เวลาในการคั่วพริกน้อยกว่าแรงงานคน 1.16 ชั่วโมง
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ES002

การออกแบบและพัฒนาเครื่องบดผสมน้าพริกกึ่งอัตโนมัติ
Design and Development of Chili Milling Machine with a Semi-Automatic
ไพฑรูย์ พูลสุขโข1 ชวลิต อินปัญโญ1 และศิริชัย ต่อสกุล3*
1,2,3ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

*Email : sirichai.to@en.rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นาเครื่อ งบดผสม
น้้าพริกแกงกึ่งอัตโนมัติ โดยเครื่องมีขนาด 470x530x1150 มิลลิเมตร ถัง
ปั่นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 320 มิลลิเมตร สูง 450 มิลลิเมตร ใช้มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ขนาด 2 แรงม้า ใช้ไฟ 220 โวลต์ ที่ความเร็วรอบ
สู ง สุ ด ที่ 1,450 รอบต่ อ นาที การเก็ บ ผลการทดลองโดยการหาความ
ละเอียดของน้้าพริกแกงที่ 200 กรัม มาละลายน้้า 1.5 ลิตร และกรองด้วย
ตะแกรง 1x1 มิลลิเมตร จากนั้นทิ้งให้น้าหยด 20 นาที แล้วน้าปริมาณที่
เหลือจากการกรองไปชั่งน้้าหนัก น้้าหนักที่ชั่งได้ คือ 125 กรัม และท้าการ
หาความละเอียดน้้าพริกแกงของเครื่องบดผสมน้้าพริกแกงโดยใช้เวลาใน
การปั่ นที่ 10, 15, 20 และ 25 นาที การทดลองหาความละเอี ย ดใช้ วิ ธี
เดียวกันกับเครื่องบดผสมน้้าพริกแกง น้้าหนักที่ชั่งได้ คือ 150, 135, 123
และ 112 กรั ม และน้ า ผลค่ า ความละเอี ย ดที่ เหลื อ จากการกรองไป
เปรียบเทียบกับเครื่องบดน้้าพริกแกง ผลการทดลองพบว่าความละเอียด
ของเครื่องบดผสมน้้าพริกแกง ได้ปริมาณที่เหลือจากการกรองที่ 123 กรัม
จึงเลือกใช้เวลาในการปั่นที่ 20 นาที และน้าเวลาที่ได้ไปท้าการบดผสม
น้้าพริกแกงเพื่อหาอัตราการผลิต ซึ่งเครื่องบดผสมน้้าพริกแกงใช้เวลาใน
การใส่วัตถุดิบลงถังปั่น 3 นาที และใช้เวลาในการปั่น 20 นาที และการน้า
น้้าพริกแกงออกจากถังปั่น 7 นาที ได้ผลของอัตราการผลิต 14.56 กิโลกรัม
30 นาที/รอบการท้างาน และสามารถผลิตน้้าพริ กแกงได้ 29.12 กิโลกรัม
ต่ อ ชั่ ว โมง ซึ่ ง ได้ อั ต ราการผลิ ต มากกว่ า เครื่ อ งบดน้้ า พริ ก แกง 26.12
กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ค้าส้าคัญ: เครื่องบดผสมน้้าพริกแกง น้้าพริกแกง กึ่งอัตโนมัติ

Abstract
The objective of this research is to design and develop
semi-automatic chili paste milling machine. The machine
dimension is 470x530x1150 mm with stainless barrel that has a
diameter of 320 mm and 450 mm in height using a single
phase A.C motor with 2 HP that the highest rotational speed is
upto 1450 rpm. Collection of result was done by dissolving
200 g of smooth texture chili paste with 1.5 liter of water and
filter them for 20 min using 1x1 mm strainer. The filtered
process yields 125 g. The process continues with finding the
quality of smooth texture by blending the chili paste at 10, 15,
20, and 25 mins with the blending machine. The result yields
chili paste at 150 135, 123, and 112 grams respectively. The
analysis then compares the quantity of filtered chili paste and
blended chili paste. The result shows the smooth texture
from the blending machine yield 123 grams of chili paste after
คณะวิศวกรรมศาสตร์

filtered. The machine requires 3 mins of filling up ingredient,
20 mins of blending, and 7 mins of removing finished product.
The total time of 30 mins yields 14.56 kg of chili paste or 29.12
kg/hr. In this case, the blending machine yield more finished
product than regular grinding machine--which yields only 26.12
kg/hr.
Keyword: Chili Milling Machine, Chili paste, Semi-Automatic

1. บทน้า
“แกง” เป็นหนึ่งในอาหารซึ่งได้รับวัฒนธรรมมาจากการกินของชาว
อิ น เดี ย ที่ อุ ดมด้ว ยเครื่อ งเทศและได้ ถู ก ดั ดแปลงจนกลายเป็ น อาหารที่
แพร่หลายที่สุดในเมืองไทย และแตกแขนงไปเป็นแกงต่างๆ เมื่อกล่าวถึง
แกงไทย หลายคนอาจนึกถึงแกงที่มีน้าเป็นส่วนประกอบมีรสชาติที่เผ็ดร้อน
และมีเครื่องแกงเป็นส่วนประกอบ หากแต่ แกงไทย ยังรวมถึงกับข้าวที่เป็น
น้า ซึ่งมีชื่อต่างๆ ตามวิธีการปรุงและเครื่องปรุง เช่น แกงจืด แกงเผ็ด แกง
ส้ม เป็นต้น หากจะเรียงล้าดับแกงตามรสชาติจากที่อ่อนเครื่องเทศที่สุด ไป
จนถึงแกงเผ็ดที่ต้องใช้เครื่องเทศหลายชนิด แกงมีส่วนประกอบหลักส้า คัญ
คือ เครื่อ งแกง (เครื่อ งเทศ) หรือ ที่ คนไทยเรีย กติดปากกัน ว่ า “น้า พริก
แกง”[1] น้าพริกแกงหรือเครื่องแกงเป็นอาหารไทยที่คนไทยนิยมกินมาแต่
โบราณ โดยน้าไปปรุงอาหารประเภทแกง ผัด เป็นต้น ในอดีตเมื่อจะปรุง
อาหารจึ งจะน้ า พื ช ผั ก สมุ น ไพรสดมาโขลกรวมกั น เป็ น เครื่ อ งแกงหรื อ
น้าพริกแกงแล้วน้าไปผัดหรือใส่ในแกง ต่อมาเพื่อให้เกิดความสะดวกและ
ประหยัดเวลาจึงได้จัดท้าเป็นเครื่องแกงหรือน้าพริกแกงส้าเร็จรูป ผู้บริโภค
ก็เลือกซือมาใช้ได้ทันที แต่การเก็บรักษาเครื่องแกงส้าเร็จรูปให้ยืดอายุนาน
ขึนท้าให้ผู้ผลิตน้าวัตถุกันเสียและสารกันเชือรามาใช้ร่วมด้วย ซึ่งหากใช้โดย
ขาดความรู้ก็จะเกิดผลเสียต่อผู้บริโภคได้ อย่างไรก็ตาม การกินอาหารที่มี
เครื่องแกง เพราะพืชผักสมุนไพรต่างๆ ที่เป็ นส่ วนประกอบในเครื่องแกง
เผ็ดหรือพริกแกงนันมีสรรพคุณต่างๆ มากมาย นอกจากให้ใยอาหารแล้ว
ยังให้วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ตลอดจนใยอาหาร อีกทังยังให้สรรพคุณทาง
ยาอีกด้วย [2] ขันตอนการท้า เครื่องแกงเผ็ ดส้าเร็จรูป คือ 1) การเตรีย ม
วัตถุดิบ 2) การผสมวัตถุดิบ 3) การบด และ 4) การบรรจุ ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้
ได้แก่ พริกแห้ งเม็ดใหญ่ พริก ขี หนูแ หง หอมแดง กระเทียม ข่าอ่ อ นหั่ น
ตะไคร้ซอย ผิวมะกรูดหั่นละเอียด รากผักชี ลูกผักชี ยี่หรา เกลือป่นและ
กะปิ โดยพริกที่ใช้ให้เลือกสีแดงเขม เพราะจะท้าให้อาหารมีสีแดงสวย สวน
ผสมที่ลงตัวที่ท้าให้รสชาติของอาหารอร่อยไดถ้ามีเครื่องแกงที่ดี ขันตอน
การผลิตคร่าวๆ ที่ต้องไมลืมคือการคั่ว ที่เป็ นส่วนผสมของเครื่องแกงชนิด
นันๆ เพื่อ ให้เครื่อ งแกงมีกลิ่นหอมขึนเช่นเดียวกับการโขลกหรือปนพริก
แกงต้องให้ละเอียดจนเป็นเนือเดียวกันเพื่อป้องกันเวลาที่น้าไปปรุงอาหาร
พริกจะไดไมลอยขึนมา [3,4] ซึ่งกลุ่มแม่บ้านทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ได้ มี ก ารผลิ ต น้ า พริ ก แกงจ้ า หน่ า ยแต่ มี อั ต ราการผลิ ต ต่ อ วั น น้ อ ย จึ ง
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ท้าการศึกษาและหาข้อมูลเครื่องบดน้าพริกแกงของกลุ่มแม่บ้านทองเอน
และได้พบปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการท้างานและกระบวนการผลิต
น้าพริกแกง ซึ่งกระบวนการผลิตของกลุ่มแม่บ้านทองเอนใช้ขันตอนในการ
ผลิตโดยน้า ข่ า และตะไคร้มาซอย ปลอกหั ว หอม กระเทีย ม จากนันน้ า
วัตถุดิบมาผสมรวมกัน น้าไปใส่ถาดรองของเครื่องบด และใช้อุป กรณ์ใน
การกวาดวัตถุดิบลงในช่องป้อนวัตถุดิบของเครื่องบด เนื่องจากการผลิต
น้า พริก แกงของกลุ่ มแม่บ้ า นทองเอนใช้เครื่อ งบดน้ า พริก แกงแบบสกรู
เกลียวเดี่ยว ซึ่งต้องท้าการบด 2-3 ครังต่อรอบ เพื่อให้ส่วนผสมละเอียดเข้า
กัน และได้ปริมาณการผลิต 3 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งอัตราผลิตดังกล่าวไม่
เพียงพอต่อความต้องการของทางกลุ่มแม่บ้านทองเอน
ดั งนั นทางนั ก วิ จั ย จึ ง ได้ ท้ า การออกแบบและสร้า งเครื่ อ งบดผสม
น้าพริกแกง ที่มีลักษณะเครื่องบดผสมน้าพริกแกงเป็นแบบถังตังที่สามารถ
ใส่วัตถุดิบในการท้าน้าพริกแกงได้พร้อมกัน และมีใบมีดหมุนตัด สี่ใบ โดย
ออกแบบให้ สามารถปั่ น ผสมได้อย่างละเอียดและทั่วถึงกัน สามารถเพิ่ม
อัตราการผลิตน้าพริกแกงได้จากเดิม

2. การออกแบบและการด้าเนินงาน
2.1 ออกแบบเครื่องบดผสมน้าพริกแกง แสดงดังรูปที่ 1

ถังสแตนเลส
ท้าจาก SUS304

มอเตอร์ 2 แรงม้า

โครงเครื่อง
ใช้วัสดุ SS400

กล่องควบคุม
สวิตช์ ปิด-เปิด

ล้อ
รูปที่ 2 เครื่องบดผสมน้าพริก

3. วิธีการทดลอง
3.1 เตรียมวัตถุ ดิบ ต่างๆ ข่า ตะไคร้ หัว หอม กระเทีย ม ผิวมะกรูด
กระชาย กะปิเกลือ แสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 วัตถุดิบน้าพริกแกงเผ็ด

รูปที่ 1 การออกแบบเบืองต้นเครื่องบดผสมน้าพริกแกง

2.2 สร้างเครื่องบดผสมน้าพริก แสดงดังรูปที่ 2
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3.2 หาอัตราการผลิตน้าพริกแกงของเครื่องบดของกลุ่มแม่บ้านทอง
เอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
3.3 หาอัตราการผลิตน้าพริกแกงของเครื่องบดผสมน้าพริก

4. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล
น้าหนักปริมาณส่วนที่เหลือจากการกรองของเครื่องบดน้าพริกแกง
ได้น้าหนัก 125 กรัม และได้ปริมาณส่วนที่เหลือจากการกรองของเครื่องบด
ผสมน้าพริก แกง ที่เวลา 10,15,20,25 นาที ได้ 150 กรัม 135 กรัม 123
กรัม และ 112 กรัม แสดงดังรูป ที่ 4 เพื่อให้ได้ความละเอียดของน้าพริก
แกงที่ใกล้เคียงกัน จึงเลือกเวลาในการปั่น 20 นาที และน้าไปหาอัตราการ
ผลิต แสดงดังรูปที่ 5
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อัตราการผลิต (กิโลกรัม)

ดี
(คน)

ปาน
กลาง
(คน)

น้อย
(คน)

ไม่แสดงความ
คิดเห็น (คน)

จ้านวน
(คน)

14

12

2

0

2
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12

14

3

1

0

30

10

13

5

1

1

30

น้าพริกแกง
เผ็ด
น้าพริกแกง
ส้ม
น้าพริกแกง
เขียวหวาน

29.12

เครื่องบดผสมน้าพริกแกง

ตารางที่ 3 ผลการเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพของเครื่อ งบดผสมน้ าพริก แกงและเครื่ อ งบด
น้าพริกแกงของกลุ่มแม่บ้านทองเอน
ระบบการท้างาน
ชนิดของ
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่แสดงความ
เครื่อง
ดี (%)
(%)
(%)
(%)
คิดเห็น (%)
เครื่องบด
30
43.33
11.11
2.22
3.33
เครื่องบด
44.45
38.89
11.11
2.22
3.33
ผสม

อัตราการผลิตน้าพริกแกงของเครื่องบดผสมน้าพริกแกง เครื่องบด
ผสมน้าพริกแกงสามารถผลิตน้าพริกแกงได้ 29.12 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เมื่อ
น้า ไปเปรีย บเทีย บกับ อั ตราการผลิต ของเครื่อ งบดน้า พริก แกงของกลุ่ ม
แม่ บ้ า นทองเอน เครื่ อ งบดน้ า พริ ก แกงสามารถผลิ ต น้ า พริ ก แกงได้ 3
กิโลกรัมต่อชั่วโมง แสดงดังรูปที่ 5

3
เครื่องบดน้าพริกแกง

ดีมาก
(คน)

ตารางที่ 2 ผลการประเมินแบบสอบถามคุณภาพน้าพริกแกงจากเครื่องบดผสมน้าพริก
แกง จากผู้ค้าขายในตลาดรังสิต อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จ้านวน 30 คน
ค่าประเมินคุณภาพน้าพริกแกง
ชนิดของ
ปาน
ดีมาก
ดี
น้อย ไม่แสดงความ จ้านวน
น้าพริกแกง
กลาง
(คน) (คน)
(คน)
คิดเห็น (คน)
(คน)
(คน)
น้าพริกแกง
10
10
5
1
0
30
เผ็ด
น้าพริกแกง
12
13
3
1
1
30
ส้ม
น้าพริกแกง
14
12
2
0
2
30
เขียวหวาน

เวลา (นาที)
รูปที่ 4 ปริมาณที่เหลือจากการกรองของเครื่องบดผสมน้าพริกแกง

35
30
25
20
15
10
5
0

น้าพริกแกง

รูปที่ 5 แสดงอัตราการผลิตเครื่องบดน้าพริกแกงกับเครื่องบดผสมน้าพริกแกง

ผลส้ารวจแบบสอบถามคุณ ภาพน้า พริก แกงของเครื่อ งบดผสม
น้าพริกแกง จากผู้ค้าขายในตลาดรังสิต อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดย
เฉลี่ย ดีมาก 44.45% ดี 38.89% ปานกลาง 33.34% น้อ ย 2.22% ไม่
แสดงความคิดเห็น 3.33% และคุณภาพน้าพริกแกงของเครื่องบดน้าพริก
แกงกลุ่มแม่บ้ า นทองเอน โดยเฉลี่ย ดีมาก 30% ดี 43.33% ปานกลาง
11.11% น้อย 2.22% ไม่แสดงความคิดเห็น 3.33% แสดงดังตารางที่ 1–
ตารางที่ 2

จากผลส้ารวจ ได้น้ามาเปรียบเทียบหาคุณภาพระหว่าง เครื่องบด
ของกลุ่มแม่บ้านทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี และเครื่องบดผสมน้าพริก
แกง พบว่า เครื่องบดผสมน้าพริกแกงเป็นที่น่าพึงพอใจมากกว่าเครื่องบด
น้าพริกแกงของกลุ่มแม่บ้านทองเอน

5. สรุปผลการทดลอง
การหาอัตราการผลิตน้าพริกแกง ใช้เวลาในการใส่วัตถุดิบลงถังปั่น 3
นาที และใช้เวลาในการปั่น 20 นาที และการน้าน้าพริกแกงออกจากถังปั่น
7 นาที ได้ ผลของอั ต ราการผลิต 14.56 กิโ ลกรัม 30 นาที ต่อ รอบการ
ท้างาน สามารถผลิตน้าพริกแกงได้ 29.12 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งได้อัตรา
การผลิตมากกว่าเครื่อ งบดน้าพริก แกงของกลุ่มแม่บ้ านทองเอน 26.12
กิโลกรัมต่อชั่วโมง

เอกสารอ้างอิง
ตารางที่ 1 ผลการประเมินแบบสอบถามคุณ ภาพน้าพริกแกงจากเครื่องบดน้าพริกแกง
ของกลุ่ ม แม่ บ้ านทองเอน จากผู้ ค้ าขายในตลาดรั งสิ ต อ้ า เภอธัญ บุ รี จั งหวั ด ปทุ ม ธานี
จ้านวน 30 คน
ชนิดของ
ค่าประเมินคุณภาพน้าพริกแกง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

[1] ส้ า นั ก หอสมุ ด และศู น ย์ ส ารสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี .
พริกแกง (Curry paste). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://project
.dss.go.th/index.php?option=com_docman&task=doc_do
wnload&Itemid=120&gid=71&lang=th (22 สิงหาคม 2558)
[2] สรรพคุณพริกแกงเผ็ด. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://thaitechn
o.net/t1/knowledge_detail.php?id=1151&uid=397579
(20 สิงหาคม 2558)

4-6 พฤศจิกายน 2558

182

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

[3] รากวัฒนธรรมอาหาร. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://book.cultu
re.go.th/food/3/13/21.pdf (22 ส.ค. 58)
[4] เตชธรรม สังข์คร และนงลักษณ์ ผุดเผือก. การผลิตเครื่องแกงของ
ผู้ป ระกอบการวิสาหกิจ ชุมชนในจั งหวัดสุราษฎร์ธ านี. [ออนไลน์ ]
เข้าถึงได้จาก: http://dspace.icmsit.ssru.ac.th/icmsit/bitstrea
m/102030405 060708090/63/1/Code197.pdf (22 สิงหาคม
2558)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ พูลสุขโข
อาจารย์ประจ้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จบการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ (วศม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
สาขางานวิจัย Manufacturing Technology

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

183

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

ES003

การออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุน้าพริกแบบกึ่งอัตโนมัติระบบนิวแมติก
Design and Development of Semi-Auto Chili Paste Container Machine with Pneumatic System
ศิริชัย ต่อสกุล1* และกุณฑล ทองศรี2
1,2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

*Email : sirichai.to@en.rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุน้าพริก
แบบกึ่งอัตโนมัติส้าหรับ งานบรรจุน้าพริก แบบกระปุ ก เพื่อท้าการบรรจุ
น้้าพริกให้ได้ปริมาณที่เท่ากันและมีความเร็วกว่าการบรรจุด้วยแรงงานคน
โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมน้้าพริกรายย่อยของประเทศ การทดลอง
เครื่องบรรจุน้าพริกแบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบนิวแมติกส์ นี้ ได้ท้าการทดลอง
บรรจุน้าพริก 3 ชนิด คือ น้้าพริกเผา น้้าพริกปลาย่าง และน้้าพริกเผาหมู
หยองเปรียบเทียบกับการบรรจุด้วยคน โดยเก็บข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง
เวลา และปริมาณ พบว่าเครื่องจักรจะบรรจุน้าพริกกระปุกละ 100 กรัม
ได้ น้าหนักใกล้เคีย งกัน และทดลองบรรจุ น้าพริก ปลาย่างใช้ เวลาในการ
บรรจุลดลงจากเดิมที่บรรจุด้วยคน 19.43 % ท้าให้สามารถบรรจุน้าพริก
ต่อวันได้มากกว่าคน 39.04 % ส่วนการบรรจุน้าพริกเผา พบว่าใช้เวลาใน
การบรรจุ ล ดลงจากเดิ ม ที่ บ รรจุ ด้ ว ยคน 20.76 % และสามารถบรรจุ
น้้าพริกต่อวันได้มากกว่าคน 26.9 % สุดท้ายการบรรจุน้าพริกเผาหมูหยอง
ใช้เวลาในการบรรจุลดลงจากเดิมที่บรรจุด้วยคน 15.57 % และสามารถ
บรรจุน้าพริกต่อวันได้มากกว่าคน 21.34 %
ค้าส้าคัญ: เครื่องบรรจุน้าพริก ระบบนิวแมติกส์ อัตราการผลิต

Abstract
The objective of this analysis is to design and develop
semi-automatic chili paste packaging machine. The quantity of
chili paste to be packaged by machine will be equal in
amount with speed faster than that of manual labor. This
analysis will focus on the small industrial level of the chili
paste business. The test of semi-automatic machine with
pneumatic system uses 3 kinds of chili as pastes—fried chili
paste, grilled fish chili paste, and shredded pork chili paste.
The test reveals that the machine can package 100 grams of
chili paste at almost consistent level. Packaging time for
Grilled fish chili paste has been reduced by 19.43% compared
to manual labor packaging. Machine packaging yields 39.04%
more per day than manual labor packaging. Packaging time for
fried chili paste has been reduced by 20.76% compared to
manual labor packaging. Machine packaging yields 26.9% more
per day than manual labor packaging. Packaging time for
shredded pork chili paste has been reduced by 15.57%
compared to manual labor packaging. Machine packaging
yields 21.34% more per day than manual labor packaging.

Key0words:0Paste0Filling0Machine, Pneumatic0system,
Production rate

1. บทน้า
น้้าพริกเป็นอาหารไทยประเภทเครื่องจิ้มชนิดหนึ่งนิยมทานคู่กับผัก
น้้าพริกนั้นมีหลายชนิดตามส่วนประกอบหรือเครื่องปรุงที่ใส่ลงไป และเมื่อ
ดั ด แปลงหรือ เพิ่ ม เติ ม ส่ ว นผสมพิ เศษ ก็ จ ะได้ น้ า พริ ก รสใหม่ ที่ เรีย กชื่ อ
แตกต่างกันไปตามส่วนผสมหลักนั้น ผู้ผลิตน้้าพริกหลายรายมุ่งผลิตเพื่อ
การส่งออก แต่ละรายจึงพยายามรักษาสูตรดั้งเดิม และเพิ่มเติมสูตรใหม่ๆ
แต่ต้องไม่ลืมที่จะรักษาความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการผลิต
บรรจุหีบห่อและการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าก่อนน้ามาจ้าหน่าย
โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด ปิดได้สนิทและสามารถป้องกันการปนเปื้อน
จากสิ่งสกปรกภายนอกได้ มีน้าหนักสุทธิตรงกับที่ระบุไว้ที่ฉลาก พร้อมติด
เครื่องหมายและฉลาก [1] จากการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแปร
รูปอาหาร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ครอบครัวน้้าพริกไทย อ้าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชศรีมา พบว่ามีการผลิตน้้าพริกหลายชนิดเพื่อเป็นของฝากโดยใช้
ตราสินค้าชื่อว่าน้้าพริก แม่สว่าง ซึ่งอุ ป สรรคที่ส้าคัญ ในขั้น ตอนการผลิต
น้้าพริก คือ การบรรจุน้าพริกใส่ภาชนะ ผู้ผลิตมักใช้แรงงานคนในการบรรจุ
เป็นส่วนใหญ่ ผลที่ตามมา คือ ต้องใช้คนเป็นจ้านวนมากและมี ค่าใช้จ่ายสูง
นอกจากนั้นแล้วปริมาณการบรรจุในแต่ละครั้งยังไม่เท่ากันด้วย จึงท้าให้ไม่
สามารถควบคุมปริมาณน้้า พริก ที่แ น่น อนได้ ส่งผลต่อ ความเชื่อ มั่น ของ
ผู้บริโภค ดั้งนั้นหากมีเครื่องบรรจุน้าพริกที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการ
ผลิต จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานที่ใช้ในการบรรจุน้าพริก และท้า
ให้ปริมาณการบรรจุน้าพริกคงที่ได้ [2] ชาคริต ศรีทอง และศุภกิตต์ สาย
สุนธร ได้สร้างเครื่องบรรจุพริกเผาแบบสกรู เป็นการใช้หลักการของสกรู
ขนถ่าย ซึ่งมีความสามารถในการไหลดี ควบคุมโดยใช้ตัวจับเวลา (Timer)
และใช้ตัวนับ (Counter) ในการนับจ้านวนน้้าพริกที่บรรจุลงขวดเสร็จแล้ว
[2] วาทิต ภูสุวรรณ และอัญชลี กลางอรัญ ได้ออกแบบและประกอบเครื่อง
ซีลกึ่งอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยระบบนิวเมติกส์ ซึ่งผลจากการทดลองสรุปได้
ว่า มีประสิทธิภาพในการท้างานที่ดี ได้แรงกดที่คงที่ และยังสามารถท้างาน
ได้ทันต่ออัตราการผลิตไม่ท้าให้เกิดผลิตภัณฑ์ของเสีย [3] จ้ารัส ทาค้าวัง
พิบู ลย์ เครือ ค้าอ้ าย และธวัชชัย ไชยลังการ ได้ท้าการสร้างเครื่อ งบรรจุ
น้้าตาลทรายขาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มค่าความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคใน
การบรรจุน้าตาลทรายขาว โดยอาศัยหลักการท้างานของระบบนิวเมติกส์
ในการควบคุมการ เปิด -ปิด การบรรจุน้าตาลทราย ส้าหรับการทดลองใช้
น้้า หนัก ที่ 500 กรัม และ 1000 กรัม จากนั้นน้า ผลการทดลองไปหาค่า
ความเชื่อมั่นทางสถิติที่ 95 % และหาประสิทธิภาพการท้างานของเครื่อง
ในการบรรจุน้าตาลทรายต่อถุง ผลการทดลองการบรรจุน้าตาลทรายขาวที่
500 กรัม พบว่าความคลาดเคลื่อนการบรรจุน้าตาลทรายขาวเฉลี่ยอยู่ที่
0.538 กรัม และที่ น้า หนั ก 1000 กรัม พบความคลาดเคลื่อ นการบรรจุ
น้้าตาลทรายขาวเฉลี่ย อยู่ ที่ 0.11 กรัม ที่ ความเชื่อ มั่ น 95% ตามล้าดั บ
ด้านประสิทธิภาพการท้างานของเครื่อง พบว่าที่น้าหนัก 500 กรัม เวลา
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เฉลี่ยการบรรจุต่อถุงเท่ากับ 15.78 วินาที และที่ 1000 กรัม เวลาเฉลี่ยการ
บรรจุต่อถุงเท่ากับ 17.51 วินาที [4]
ดั ง นั้ น ทางนั ก วิ จั ย จึ งได้ ท้ า การพั ฒ นาและออกแบบเครื่ อ งบรรจุ
น้้าพริกที่สามารถบรรจุน้าพริกได้รวดเร็ว ได้ปริมาณและน้้าหนักเท่ากันทุก
กระปุก โดยระบบชั่งน้้าหนักด้วยกิโลแบบดิจิตอล และใช้ระบบนิวเมติกส์
ดันน้้าพริกเพื่อความสะอาดในการบรรจุ นอกจากนี้อย่างใช้มอเตอร์ขับ
เกลียวฟีตที่มีความละเอียดและแม่นย้า

2. การออกแบบและการด้าเนินงาน
1) ออกแบบเครื่องบรรจุน้าพริกแบบกึง่ อัตโนมัติระบบนิวแมติก

รูปที่ 3 ถังใส่น้าพริก

2) เปิดชุดควบคุมเครื่องบรรจุน้าพริกให้อยู่ในต้าแหน่งพร้อมใช้งาน
3) น้ า กระปุ ก มาวางที่ บ นกิ โลให้ ป ากกระปุ ก ตรงกั บ กระบอกอั ด
น้้าพริกและเหยียบสวิทช์เท้าเหยียบ แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 การวางกระปุก

รูปที่ 1 โมเดลเครื่องบรรจุน้าพริกกึ่งอัตโนมัติระบบนิวแมติก

4) เมื่อเหยียบสวิทช์เท้าแล้วน้้าพริกก็จะลงใส่กระปุ กและกระบอก
นิวแมติกส์จะอัดน้้าพริกให้แน่น แสดงดังรูปที่ 5

2) สร้างเครื่องบรรจุนา้ พริกแบบกึ่งอัตโนมัติระบบนิวแมติก

รูปที่ 5 น้้าพริกลงใส่กระปุก

4. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล
รูปที่ 2 เครื่องบรรจุน้าพริกกึ่งอัตโนมัติระบบนิวแมติก

3. วิธีการทดลอง
1) น้าน้้าพริกบรรจุลงในถังใส่น้าพริก แสดงดังรูปที่ 3

(ก)
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(ข)

(ค)
รูปที่ 7 กราฟเปรียบเทียบระยะเวลาในการบรรจุน้าพริกทั้งสามชนิด
(ก) น้้าพริกปลาย่าง (ข) น้้าพริกเผา (ค) น้้าพริกเผาหมูหยอง

(ค)
รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา ปริมาณ และจ้านวนฟันในการบรรจุน้าพริกทั้ง
สามชนิด (ก) น้้าพริกปลาย่าง (ข) น้้าพริกเผา (ค) น้้าพริกเผาหมูหยอง

จากรูป ที่ 6 การเปรีย บเทียบเวลาในการบรรจุ น้าพริก ทั้งสามชนิด
ด้วยเครื่องบรรจุ น้าพริกกึ่งอั ตโนมัติกับ การบรรจุด้วยคน ผลการทดลอง
พบว่า การบรรจุน้าพริกทั้งสามชนิดด้วยเครื่องจักรใช้เวลาในการบรรจุมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามน้้าหนักของน้้าพริก ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ผลิตต้องบรรจุ
น้้าพริกทั้งสามชนิด น้้าหนัก 100 กรัม ซึ่งใช้เวลาในการบรรจุ 18,17 และ
23 วินาทีต่อกระปุก เมื่อเปรียบเทียบการบรรจุน้าพริกทั้งสามชนิดด้วยคน
ใช้เวลาในการบรรจุ เฉลี่ย 20.5, 20 และ 27 วินาทีต่อ กระปุ ก โดยปรับ
จ้านวนฟันในการหมุนจานแบ่งเท่ากับ 250 และ 200 ฟัน

(ก)

จากรูปที่ 7 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการบรรจุน้าพริกปลาย่าง
น้้าพริกเผา และน้้าพริกเผาหมูหยอง เมื่อบรรจุด้วยเครื่องจักรระยะเวลาใน
การบรรจุแต่ละครั้งจะใช้เวลาในการบรรจุน้อยกว่าการบรรจุน้าพริกด้วย
คน จึงเป็นผลท้าให้เครื่องบรรจุน้าพริกสามารถบรรจุน้าพริกได้จ้านวนมาก
ในเวลาที่สั้นลง ดังนั้นจากการทดลองการบรรจุน้าพริกด้วยเครื่องจักรจะ
ช่วยลดเวลาในการบรรจุน้าพริกท้าให้บรรจุได้ประสิทธิภาพมากกว่าการ
บรรจุด้วยคน

5. สรุปผลการทดลอง
น้้าพริกที่เหมาะสมส้าหรับ เครื่องบรรจุน้าพริกกึ่งอัตโนมัติ โดยการ
ทดลองบรรจุ น้ า พริ ก เพื่ อ หาอั ต ราการผลิ ต โดยใช้ น้ า พริ ก 3 ชนิ ด คื อ
น้้าพริกปลาย่าง น้้าพริกเผา และน้้าพริกเผาหมูหยอง ซึ่งได้ผลการทดลอง
ดังนี้
1) บรรจุน้าพริกปลาย่าง ได้อัตราการผลิตในการบรรจุน้าพริกจ้านวน
1496 กระปุ ก /วั น เวลาที่ ใช้ในการบรรจุ ลดลงจากเดิ ม ที่ บ รรจุ ด้ ว ยคน
19.43 % และสามารถบรรจุน้าพริกต่อวันได้มากกว่าคน 39.04 %
2) บรรจุ น้ าพริก เผา ได้ อั ตราการผลิตในการบรรจุ น้า พริก จ้ านวน
1576 กระปุก/วันเวลาที่ใช้ในการบรรจุลดลงจากเดิมที่บรรจุด้วยคน 20.76
% และสามารถบรรจุน้าพริกต่อวันได้มากกว่าคน 26.9 %
3) บรรจุน้าพริกเผาหมูหยอง ได้อัตราการผลิตในการบรรจุน้าพริก
จ้านวน 1200 กระปุก/วัน เวลาที่ใช้ในการบรรจุลดลงจากเดิมที่บรรจุด้วย
คน 15.57 % และสามารถบรรจุน้าพริกต่อวันได้มากกว่าคน 21.34 %
สรุปเครื่องบรรจุน้าพริกกึ่งอั ตโนมัติท้างานได้อัตราการผลิตในการ
บรรจุ น้ า พริ ก สู งสุ ด เมื่ อ บรรจุ น้ า พริ ก เผา และได้ อั ต ราการผลิ ต บรรจุ
น้้าพริกเผา จ้านวน 1576 กระปุก/วัน โดยเวลาที่ใช้ในการบรรจุลดลงจาก
เดิมที่บรรจุด้วยคน 20.76 % และสามารถบรรจุน้า พริกต่อวันได้มากกว่า
คน 26.9 %

เอกสารอ้างอิง

(ข)

[1] คลินิก ภาษี กระทรวงการคลัง. น้้าพริก . [ออนไลน์ ] เข้ า ถึ งได้จ าก:
http://taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/487/4876dc91516
a0ab6dc77a843958b7d0c.pdf (5 กรกฎาคม 2558)
[2] ชาคริต ศรีทอง และศุภกิตต์ สายสุนธร. เครื่องบรรจุพริกเผาแบบสกรู.
[ออนไลน์ ] เข้ า ถึ ง ได้ จ าก : http://itec.vru.ac.th/Industry001/
งานวิจัย/รายงานเครื่องอัดน้้าพริก1.pdf (6 กรกฎาคม 2558)

186
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

[3] วาทิต ภูสุวรรณ และอัญ ชลี กลางอรัญ . การปรับ ปรุงกระบวนการ
ซี ล บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ถุ ง พ ล า ส ติ ก . [อ อ น ไล น์ ]0เข้ า ถึ ง ได้ จ า ก
http://www.pe.kmutnb.ac.th/book/data/1-2555%20D1.pdf
(6 กรกฎาคม 2558)
[4] จ้ารัส ทาค้าวัง พิบูลย์ เครือค้าอ้าย และธวัชชัย ไชยลังการ. เครื่อง
บ ร ร จุ น้้ า ต า ล ท ร า ย ข า ว . [อ อ น ไล น์ ] เข้ า ถึ ง ได้ จ า ก :
http://203.158.160.158/hrd/UploadFileSubmit/1407021310
57_6.pdf (9 กรกฎาคม 2558)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ต่อสกุล
อาจารย์ประจ้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จบการศึกษา Engineering Design (Aachen University of
Technology)
สาขางานวิจัย Engineering Design, Metal Forming, Manufacturing
Technology

187
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

ES004

การนาความร้อนทิ้งกลับคืนของระบบปรับอากาศสาหรับผลิตน้าร้อนโดยใช้ถังเก็บน้าร้อนแบบคู่
(Waste Heat Recovery of Air-Conditioner for Generating Hot Water by Using Double Storage Tanks)
ชานาญ แจ้งสว่าง1 และนัฐพร ไชยญาติ2,*
1

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Email : chnjaeng@hotmail.com
2,* วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Email : benz178tii@hotmail.com

งานวิจัย นี้ศึก ษาการผลิตน้้าร้อ นร่วมกับ การท้าความเย็น ของระบบ
ปรับ อากาศขนาด 24,000 BTU/h ด้ ว ยการติ ดตั้ งถั งเก็บ น้้ า ขนาด 100
liter จ้านวน 2 ถัง เพื่อระบายความร้อนของเครื่องควบแน่นด้วยน้้าร่วมกับ
อากาศ จากการด้าเนินงานวิจัย พบว่า ระบบปรับอากาศหลังการปรังปรุงมี
ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Ratio, EER) ของ
ระบบปรับอากาศ สูงกว่าระบบก่อนปรับปรุงที่อุณหภูมิน้าร้อนในถังเก็บน้้า
น้อยกว่า 49 oC หรือที่ EER ประมาณ 2.630 kWth/kWe โดยระบบปรับ
อากาศที่ติดตั้งถั งเก็บน้้าแบบคู่ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ ายด้านพลังงาน
ไฟฟ้าประมาณ 8,672.4 Baht/y และระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2.24 y
คาสาคัญ: ระบบปรับอากาศ ถังเก็บน้้าร้อนแบบคู่ สมการสมรรถนะ

Abstract
This research studies a concept of generating hot water
combined with cooling process of a 24,000 BTU/h airconditioner by using a double storage tanks at each capacity
of 100 liter. The double tanks used to extract heat from the
condenser by water cool method, which used to assist the air
cool process. From study result, it could be found that the
energy efficiency ratio (EER) of modified system could be
enhanced at hot water temperature in hot water tank lower
than 49 oC or the EER around 2.630 kWth/kWe. The double
tanks could be decreased the electrical consumption around
8,672.4 Baht/y, which the payback period was around 2.24 y
Keywords: Air-conditioner, Double Storage Tanks, Performance
curve

ใช้ ระบบปรับ อากาศเพิ่ มขึ้ น ซึ่งระบบปรับ อากาศเป็ นอุ ป กรณ์ ไฟฟ้าที่ มี
อัตราการใช้พลังงานสูง อีกทั้งมีชั่วโมงการท้างานที่ยาวนาน ท้าให้เครื่องอัด
ไอ (Compressor) ต้อ งท้ างานหนัก เป็ นผลให้ อั ตราการใช้พ ลังงานของ
ระบบปรับอากาศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
ทั้งนี้งานวิจัยต่างๆ ที่ท้าการศึกษาเกี่ยวกับการลดอัตราการใช้พลังงาน
ของระบบปรับอากาศลงนั้นประกอบด้วย ถวิกา และจตุวัฒน์ [2] ศึกษา
ประสิท ธิภ าพการใช้งานจริ งของระบบปรับ อากาศแบบแยกส่ ว นชนิ ด
ระบายความร้อนด้วยการระเหยน้้า พบว่า ในช่วงกลางวันสามารถลดอัตรา
การใช้พลังงานได้ 14.98% ในช่วงกลางคืนลดได้ 9.49% และในช่วงตลอด
24 ชั่วโมงลดได้ 4.26% สมจินต์ [3] ศึกษาระบบปรับอากาศแบบใช้หัวฉีด
ไอน้้าลดความดัน พบว่า สามารถลดอุณหภูมิเริ่มต้นของน้้าจาก 32 °C เป็น
22 °C ดั งนั้ น การท้ า ความเย็ น สุ ญ ญากาศของน้้ า จะท้ า ให้ ส ามารถลด
อุณหภูมิลงได้ 10 °C นอกจากนี้ การผลิตน้้าร้อนจากความร้อนทิ้งระบบ
ปรับอากาศร่วมกับการท้าความเย็น ยังเป็นอีกแนวทางที่มีการใช้งานกันใน
ปัจจุบัน [4,5] แต่ยังประสบปัญหา คือ การสะสมของน้้าร้อนเมื่อไม่มีการ
น้าน้้าร้อนในถั งเก็บน้้าไปใช้ และท้าให้ระบบปรับอากาศมีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ามากขึ้น รวมถึงท้าให้เครื่องอัดไอท้างานหนักและเสียหายในที่สุด
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุป ระสงค์ที่ต้องการหาจุดเหมาะสมของการ
ผลิตน้้าร้อนร่วมกับการท้าความเย็นของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ที่
ท้าให้ระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพไม่ต่้ากว่าการท้าความเย็นเพียงอย่าง
เดียว รวมทั้งศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการน้าความร้อนทิ้งจาก
ระบบปรับอากาศมาใช้แทนเครื่องท้าน้้าร้อนด้วยไฟฟ้าอีกด้วย

2. หลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
วัฏ จั ก รการท้ า งานของระบบอั ดไอ (Vapor compression cycle)
คือ พื้นฐานของระบบท้าความเย็นในปัจจุบัน ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็น
แหล่งพลังงานหลักในการขับเคลื่อน ดังแสดงในรูปที่ 1

1. ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันการใช้พลังงานภายในอาคารของทั้งภาคอุตสาหกรรม บ้านอยู่
อาศัย และธุรกิจการค้า มีสัดส่วนการใช้พลังงานในอาคารโดยทั่วไป 5055% ใช้ไปกับระบบปรับอากาศ 20-25% ใช้กับระบบแสงสว่าง และ 1535% ใช้ไปกับระบบอื่น ๆ ภายในอาคาร ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศ
มีการใช้พลังงานค่อนข้างมาก และยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี [1] กร
อปกับประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวทั้งปี จึงส่งผลให้มีอัตราการ
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รูปที่ 1 หลักการท้างานของระบบท้าความเย็นแบบอัดไอ

จากรูปที่ 1 เมื่อสารท้าความเย็นออกจากเครื่องระเหย (Evaporator)
จะมีสถานะเป็นไอ เนื่องจากได้รับความร้อนที่เครื่องระเหย เข้าสู่เครื่องอัด
ไอ (Compressor) เพื่อเพิ่มความดัน และอุณหภูมิให้สูงขึ้น โดยที่เครื่องอัด
ไอนี้มีการใช้ไฟฟ้าในการเดินระบบ จากนั้นสารท้าความเย็นที่มีสถานะเป็น
ไอ และมีความดันสูงจะเข้ าสู่เครื่องควบแน่น (Condenser) เพื่ อ ท้าการ
ควบแน่นสารท้าความเย็นให้มีสถานะเป็นของเหลว ทั้งนี้เมื่อมีสถานะเป็น
ของเหลวแล้ ว ยั งมี ค วามดัน ที่ สู ง จึ งจ้ า เป็ น ต้อ งเข้ า สู่ วาล์ว ลดความดั น
(Expansion Valve) เพื่อลดความดัน จากนั้นสารท้าความเย็นที่มีสถานะ
เป็นของเหลวใกล้จะเดือดเป็นไอ จะเข้าสู่เครื่องระเหยเพื่อรับความร้อ น
จากอากาศของบริเวณที่ต้องการท้าความเย็น เข้าสู่กระบวนการเดิมต่อไป
โดยกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น สามารถน้ามาแสดงเป็นสมการที่ใช้
ในการค้านวณค่าต่างๆ ได้ดังนี้
เครื่องระเหย
QE + m
=m
(1)
 ref h4
 ref h1
QE
=m
(2)
 ref (h1 - h4)
เครื่องอัดไอ
Wsys + m
=m
(3)
 ref h1
 ref h2
Wsys
=m
(4)
 ref (h2 - h1)
เครื่องควบแน่น
m refh2
= QC + m
(5)
 ref h3
QC
=m
(6)
 ref (h2 - h3)
วาล์วลดความดัน
h3
= h4
(7)
อัตราส่วนประสิทธิภาพลังงาน (Energy Efficiency Ratio, EER)
EER
= QE / Wsys
(8)

รูปที่ 2 ไดอะแกรมการท้างานของระบบปรับอากาศก่อนปรับปรุง

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย
การด้ า เนิ น งานวิจั ย ขั้ น ตอนแรก คือ ทดสอบระบบปรับ อากาศที่
ระบายความร้อนด้วยอากาศ โดยค่าที่ท้าการวัดประกอบด้ว ย อุ ณหภูมิ
ความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ และอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า
จากนั้นขั้นตอนที่สอง คือ การทดสอบระบบปรับอากาศที่ระบายความร้อน
ด้วยน้้าร่วมกับ อากาศ โดยรายละเอียดการท้างานและจุ ดตรวจวัดต่างๆ
ของระบบก่อนและหลังการปรับปรุงแสดงในรูปที่ 2 และ 3 ตามล้าดับ
รูปที่ 4 และ 5 แสดงภาพถ่ายอุปกรณ์ต่างๆ ส้าหรับชุด Fan coil unit
และ Condensing unit ของชุดทดสอบที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

รูปที่ 3 ไดอะแกรมการท้างานของระบบปรับอากาศหลังปรับปรุง

รูปที่ 4 Fan coil unit ของชุดทดสอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

189

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

4

EER (kWth/kWe)

y = -0.166x + 3.4957
R² = 0.9877
3

y = -0.0807x + 3.0521
R² = 0.902

2

Normal

รูปที่ 5 Condensing unit ของชุดทดสอบ

1
0

4. ผลและการวิเคราะห์ผลการศึกษา
จากการทดสอบและการเก็บ ข้อมูลของระบบปรับอากาศก่อนและ
หลังจากปรับปรุง สามารถน้ามาวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ดังนี้

4.1 ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศก่อนและหลังปรับปรุง
งานวิจั ย นี้ น้า เสนอประสิทธิภ าพของระบบปรับ อากาศในรูป แบบ
ความสั ม พั น ธ์ข องค่ า EER และผลต่ า งของอุ ณ หภู มิอ ากาศที่ เข้ า เครื่อ ง
ควบแน่น (Tair,db,C,i) และเครื่อ งระเหย (Tair,db,E,i) หรือ สมการสมรรถนะ
(Performance curve) ซึ่ ง เมื่ อ น้ า ผลการทดสอบมาหาความสั ม พั น ธ์
ดังกล่าว พบว่า ความสัมพันธ์ของค่า EER และผลต่างอุณหภูมิอากาศ มี
ลักษณะเป็นเส้นตรง ดังแสดงในรู ปที่ 6 โดยสมการสมรรถนะของระบบ
ปรับอากาศทั้งสองมีความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้
(9)
(10)

จากรูปที่ 6 พบว่า ในช่วงที่ผลต่างระหว่างอุณหภูมิอากาศที่เข้าเครื่อง
ควบแน่นกับเครื่องระเหยที่มีค่าน้อย ค่า EER จะมีค่ามาก แต่เมื่อผลต่าง
อุณ หภูมิเพิ่มขึ้ นจะท้า ให้ ค่า EER น้อยลง ซึ่งสอดคล้อ งกับ การย้อนกลับ
ของวัฏจักรของคาร์โนต์ (Carnot cycle) ที่ระบุว่า หากต้องการผันความ
ร้อนอุณหภูมิต่้าให้เป็นความร้อนคุณภาพสูง ต้องป้อนพลังงานให้แก่ระบบ
และหากผลต่างของอุณหภูมิสูงขึ้น ต้องท้าการป้อนพลังงานสูงตามไปด้วย
จากรูป ที่ 6 ยังพบอี ก ว่า ระบบปรับ อากาศก่ อ นปรับ ปรุงมีค่ า EER
น้อยกว่าระบบปรับอากาศหลังปรับปรุง ในช่วงที่ผลต่างอุณหภูมิอากาศมี
ค่ า น้ อ ย แต่ เมื่ อ ผลต่ า งอุ ณ หภู มิ สู งขึ้ น ที่ ป ระมาณ 5.66 oC ระบบปรั บ
อากาศที่ระบายความร้อ นด้ว ยน้้า ร่วมกับ อากาศจะมีค่า EER น้อ ยกว่า
ระบบที่ระบายความร้อ นด้วยอากาศเพีย งอย่างเดีย ว โดยค่า EER ของ
ระบบปรับอากาศที่จุดตัดของสมการสมรรถนะก่อนและหลังปรับปรุงมีค่า
2.630 kWth/kWe

1

2

3

4
5
6
Tair,db,C,i - Tair,db,E,i (oC)

7

8

9

10

รูปที่ 6 กราฟสมรรถนะการท้างานของระบบปรับอากาศก่อนและหลังการปรับปรุง

4.2 การวิเคราะห์จุดเหมาะสมของอุณหภูมิน้าร้อนในถัง
จากสมการสมรรถนะของระบบปรับอากาศที่ระบายความร้อนด้วย
น้้ า และอากาศร่ ว มกั น ในรู ป ที่ 6 น้ า มาหาความสั ม พั น ธ์ ข องสมการ
สมรรถนะใหม่ โดยใช้ความสัมพันธ์ในแกนนอนเป็นผลต่างอุณหภูมิน้าในถัง
เก็บน้้า (THW) กับอุณหภูมิอากาศที่เข้าเครื่องระเหย (Tair,db,E,i) และแกนตั้ง
เป็ น ค่ า EER ผลที่ ได้ พ บว่ า ความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรดั ง กล่ า วยั ง คงมี
ลักษณะเป็นเส้นตรง ดังแสดงในสมการต่อไปนี้
y = -0.0192x + 3.202 (R2 = 0.857)
(11)
5.00
4.00

EERSt (kWth/kWe)

โดยผลการทดสอบจะถูกน้ามาวิเคราะห์ หาค่า EER ของระบบก่อน
และหลังปรับปรุง เพื่อประเมินหาอุณหภูมิที่เหมาะสมของน้้าร้อนภายในถัง
เก็บน้้าร้อน ที่ยังคงท้าให้ค่า EER ของระบบปรับอากาศที่ใช้น้าระบายความ
ร้อนร่วมกับอากาศระบายความร้อน มีค่าไม่น้อยกว่าระบบปรับอากาศที่ใช้
อากาศระบายความร้ อ นเพี ย งอย่ า งเดี ย ว รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ ผ ล ด้ า น
เศรษฐศาสตร์ต่อไป

EERNomal = -0.0807x + 3.0521 (R2 = 0.902)
EERModifind = -0.0166x + 3.4957 (R2 = 0.9877)

Modified

3.00

y = -0.0192x + 3.202
R² = 0.857

2.00
1.00
0.00

15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 25.00 27.00 29.00 31.00 33.00

THW,T1-1 - Tair,db,E,i (oC)

รูปที่ 7 กราฟสมการสมรรถนะของระบบปรับอากาศที่ใช้อุณหภูมิน้าในถังเป็นตัวแปรต้น

จากรูปที่ 7 กราฟแสดงผลต่างระหว่างอุณหภูมิของน้้าร้อนในถังกับ
อุณหภูมิที่เข้า เครื่องระเหยที่ค่า EER เท่ากับ 2.630 kWth/kWe จะพบว่า
อุณหภูมิน้าร้อนในถังมีค่าประมาณ 49 oC ที่อุณหภูมิอากาศภายในห้อ ง
เฉลี่ยประมาณ 25 oC ซึ่งค่าดังกล่าว คือ จุดที่ท้าให้ระบบปรับอากาศยังคง
ผลิตน้้าร้อนได้ และไม่ท้าให้ค่า EER ของระบบปรับอากาศที่ระบายความ
ร้อนด้วยน้้าและอากาศร่วมกัน มีประสิทธิภาพน้อยกว่าระบบปรับอากาศที่
ระบายความร้อนด้วยน้้าเพีย งอย่างเดีย ว ซึ่งผลการทดสอบนี้สอดคล้อ ง
งานวิจัยของ Nattaporn และ Tanongkiat [6] ที่ใช้ปั๊มความร้อนแบบอัด
ไอมาช่วยในน้าความร้อนทิ้งของระบบปรับอากาศ มาเพิ่มคุณภาพความ
ร้อ นในถั งเก็บ น้้า ที่ อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 70 oC โดยการศึ ก ษาพบว่า หาก
อุณหภูมิน้าระบายความร้อนออกจากระบบปรับอากาศมีค่าเกิน 45 oC ค่า
EER ของระบบที่ใช้น้าระบายความร้อน จะมีค่าน้อยกว่าระบบปรับอากาศ
ที่ใช้อากาศระบายความร้อน

4.3 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
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การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การผลิตน้้าร้อนร่วมกับ การท้าความ
เย็น เปรียบเทียบกับ การผลิตน้้าร้อนด้วยเครื่องท้าความร้อนที่ใช้ขดลวด
ไฟฟ้า (Electrical heater) เพื่อ หาระยะเวลาคืนทุน ของชุดทดสอบ โดย
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ความร้อน
ขดลวด
รายละเอียด
ทิ้ง
ไฟฟ้า
ถังเก็บน้้า 100 liter จ้านวน 2 ถัง
15,000
บอลวาล์ว ขนาด 3/4 inch
450
ท่อน้้าและอื่นๆ
2,000
ปั๊มน้้าร้อนขนาด 1/2 hp
2,000
มูลค่าการลงทุนของระบบ
19,450
ค่าไฟฟ้าฐาน [7]
3.96
ก้าลังไฟฟ้าที่ Heater ใช้ [8]
เวลาการท้างาน
อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้
ระยะเวลาการคืนทุน

2.24

3
2
365
2190
8672.4
-

[4]
[5]
[6]

หน่วย
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht/kW
h
kWe/hr
hr/d
d/y
kWh/y
Baht/y
y

[7]
[8]

ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มีเงื่อนไขในการวิเคราะห์ คือ ท้าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลประหยัดการผลิตน้้าร้อน จากเครื่องท้าความร้อน
ที่ใช้ขดลวดไฟฟ้าส้าหรับบ้านเรือน ที่มีผู้อาศัยจ้านวน 4 คน มีการใช้เครื่อง
ท้าความร้อนเป็นเวลารวมทั้งหมด 2 hr/d (0.5 hr/dman) และใช้งานทุก
วัน (365 d/y) และเมื่อ ใช้ความร้อ นทิ้งของระบบปรับ อากาศมาผลิตน้้า
ร้อนทดแทนระบบเดิม พบว่า ระบบผลิตน้้าร้อนร่วมกับการท้าความเย็น มี
ผลประหยั ด ค่ า ไฟฟ้ า ประมาณ 8,672.4 Baht/y ที่ ร ะยะเวลาคื น ทุ น
ประมาณ 2.24 y

บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด, “Hot Water from
Air Condition”, 2558
P. Robert and E. P. Schowalter, “Heat Pump System for
Laundry”, ASHRAE Journal, 1997, Vol.39, No.7, pp.77-79.
N. Chaiyat, T. Kiatsiriroat, “Recovering and upgrading
waste heat of air-conditioner by combining R-123 vapor
compression heat pump” In: Proceeding of the 9th
Conference on Energy Heat and Mass Transfer in
Thermal Equipment, Prachuap Khiri Khan, Thailand
March 11-12, 2010
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. “ชี้แจงค่า Ft ส้าหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า
ในใบเรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า ไฟฟ้ า ประจ้ า เดื อ น กั น ยายน – ธั น ว่ า คม
2558”, 2558
Exchange rate, [ออนไลน์ ] เข้ าถึงจาก http://www.bot.or.th/.
(วันที่ 29 กันยายน 2558).
ชานาญ แจ้งสว่าง, วิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขางานวิจัย: ระบบปรับอากาศ, การ
อนุรักษ์พลังงานในอาคาร, ไฟฟ้าก้าลัง
ผศ.ดร.นัฐพร ไชยญาติ, วิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขางานวิจัย: Organic Rankine Cycle,
Thermal design, Combined cooling
heating and power (CCHP)

5. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาระบบผลิตน้้าร้อนร่วมกับการท้าความเย็น ของระบบ
ปรับ อากาศแบบแยกส่วนขนาด 24,000 BTU/h โดยใช้ถั งเก็บ น้้าขนาด
100 litre จ้านวน 2 ถัง พบว่า ระบบปรับอากาศที่ใช้น้าระบายความร้อน
ร่วมกับอากาศจะมีค่า EER น้อยกว่าระบบปรับอากาศที่ใช้อากาศระบาย
ความร้อนเพียงอย่างเดียว ที่อุณหภูมิน้าร้อนในถังประมาณ 49 oC หรือที่
ค่ า EER ป ระ ม า ณ 2.630 kWth/kWe แ ล ะ ผ ล ก า รวิ เค รา ะ ห์ ท า ง
เศรษฐศาสตร์ พบว่า เมื่อน้าระบบการผลิตน้้าร้อนด้วยความร้อนทิ้งของ
ระบบปรับอากาศ มาทดแทนการผลิตน้้าร้อนด้วยขดลวดไฟฟ้าของเครื่อง
ท้าน้้าร้อนในบ้านเรือนที่มีผู้อาศัย 4 คน สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้าประมาณ 8,672.4 Baht/y และระยะเวลาคืนทุน ประมาณ
2.24 y

เอกสารอ้างอิง
[1] กระทรวงพลังงาน, “สถิติการใช้พลังงานของประเทศไทยเบื้องต้น ”,
กระทรวงพลังงาน, 2555.
[2] ถวิกา ผาติด้ารงกุล และจตุวัฒน์ วโรดมพันธ์,“ประสิทธิภาพการใช้
งานจริงของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยการ
ระเหยน้้า”, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2012
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การทดสอบประสิทธิภาพการหลอมพลาสติกด้วยหลักการเหนี่ยวนาความร้อน
สาหรับการหลอมรีไซเคิลพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูงด้วยวงจรอินเวอร์เตอร์คลาสอี
Performance Tests of Melting the Plastic by Induction Heating
for Melting Recycled High-density Polyethylene with a Class E Inverter Circuit
จีระศักดิ์ วงศา * และวันชัย ทรัพย์สิงห์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Email : wanchai.s@en.rmutt.ac.th

บทคัดย่อ

1. บทนา

บทความนี้นาเสนอการประยุกต์ใช้หลักการเหนี่ยวนาความร้อนใน
การหลอมพลาสติกด้วยวงจรอินเวอร์เตอร์คลาสอีที่พิกัดกาลังไฟฟ้า อินพุต
ขนาด 1 กิโลวัตต์ การทดสอบหาประสิทธิภ าพด้วยการคานวณพลังงาน
เอาท์พุตของขดลวดความร้อนแบบรัดท่อเปรียบเทียบกับพลังงานเอาท์พุต
ของขดลวดความร้อนแบบเหนี่ยวนา ผลการทดสอบการหลอมพลาสติก
ชนิดความหนาแน่นสูงที่อุณหภูมิ 150 oC พบว่าที่กาลังไฟฟ้าอินพุตเท่ากัน
การหลอมด้วยขดลวดความร้อนแบบรัดท่อใช้เวลาในการหลอม 15 นาที
10 วินาที คิดเป็นกาลังไฟฟ้าเอาท์พุตเท่ากับ 233.85 วัตต์ มีประสิทธิภาพ
อยู่ที่ 23.39 % และการหลอมด้วยขดลวดเหนี่ยวนาความร้อนใช้เวลาใน
การหลอมเพี ย ง 4 นาที 50 วิ น าที คิ ดเป็ น ก าลั งไฟฟ้ า เอาท์ พุ ต เท่ า กั บ
733.79 วั ต ต์ นั่ น คื อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู่ ที่ 73.38 % แสดงให้ เห็ น ว่ า
ประสิทธิภาพของขดลวดความร้อนแบบเหนี่ยวนามีประสิทธิภาพที่ดีกว่า
ขดลวดความร้อ นแบบรัด ท่ อ จากผลการทดสอบสามารถน าหลั ก การ
เหนี่ยวนาความร้อนด้วยวงจรอินเวอร์เตอร์คลาสอี นี้ไปประยุกต์ใช้ในงาน
อุตสาหกรรมการหลอมพลาสติกเพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายได้
ต่อไป

การให้ ค วามร้ อ นด้ ว ยหลั ก การเหนี่ ย วน านั้ น เป็ น นวั ต กรรมที่ มี
ประสิทธิภาพสูงในการให้ความร้อน จึ งเป็ นที่นิย มใช้กันอย่างแพร่หลาย
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเตาหุงต้มแบบเหนี่ยวนา (Induction Cooker) มี
การนามาใช้ในเครื่องชุบแข็ง เครื่องทาน้าอุ่น เป็นต้น ในส่วนของการหลอม
พลาสติกในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้น การหลอมจะ
ใช้ขดลวดความร้อนแบบเดิม นั่นคือขดลวดความร้อนแบบรัดท่อ ซึ่งจาก
รายงานผลการสารวจโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุ ต สาหกรรม พบว่ า การใช้ ข ดลวดความร้ อ นแบบรั ด ท่ อ มี
ประสิทธิภาพในการทาความร้อนเพียงร้อยละ 10-20 เท่านั้น งานวิจัยนี้จึง
เล็งเห็นประเด็นปัญหาที่สาคัญเพื่อลดอัตราการใช้พลังงานและเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องหลอมพลาสติกโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนาความ
ร้อน ซึ่งการทดสอบนั้นจะทดสอบเปรียบเทียบกับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้จริง
และเปรียบเทียบกับขดลวดความร้อนแบบรัดท่อ ว่าประสิทธิภาพการทา
ความร้อ นของการให้ความร้อ นแบบเหนี่ยวนาจะมีป ระสิทธิภาพที่ดีก ว่า
มากมายเพียงใด
งานวิจัยนี้จึงเป็นการทดสอบถึงประสิทธิภาพในการหลอมพลาสติก
แบบเหนี่ยวนาความร้อนด้วยวงจรอินเวอร์เตอร์คลาสอีซึ่งมีข้อดีคือวงจรมี
ขนาดเล็ ก เนื่ อ งจากใช้ อุ ป กรณ์ ในการสวิ ต ช์ เพี ย งตั ว เดี ย ว จึ ง เป็ น การ
ประหยั ด งบประมาณในการสร้ า งและลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงทุ น สร้ า ง
เพื่ อ ที่ จ ะเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการโรงงานอุ ต สาหกรรม
พลาสติ ก ในประเทศไทยที่ มี อ ยู่ จ านวนมาก ในการเปลี่ ย นมาใช้ ระบบ
เหนี่ ย วน าความร้ อ น เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต ลดการใช้ พ ลั งงานให้ กั บ
ประเทศชาติได้อีกด้วย

คาสาคัญ: ขดลวดความร้อนแบบเหนี่ยวนา ขดลวดความร้อนแบบรัดท่อ
การหลอมพลาสติก

Abstract
This article presents an application of the principle
of induction heating to melt the plastic with the class E
inverter circuit rated power input of 1 kW. Performance testing
by computing with power output of band heater compared to
the power output of the induction heater. Test results of
melting high density polyethylene at temperature of 150 oc
with equal power input. Melting by band heater takes 15
minutes 10 seconds equal to 233.85 watts output power,
efficiency 23.39%. And melting by an induction heater take 4
minutes 50 seconds equal to 733.79 watts output efficiency
73.38%. Shows that the efficiency of induction heater had
better performance than band heater. The result can be to
applied the induction heating class E inverter circuit for
industrial melting plastic to save energy and reduce costs.
Keywords: band heater, induction heater, plastic melting

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. การหลอมพลาสติกรีไซเคิล
อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สาคัญของไทย ในปี
พ.ศ.2557 มีผู้ประกอบการกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งสิ้นกว่า 4,804 แห่ง
มีปริมาณการส่งออกถึง 1.5 ล้านตันต่อปี มีปริมาณการส่งออกใน 5 เดือน
แรกของปี 2557 (ม.ค. –พ.ค.) ถึง 5,581.49 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6 ของมูลค่าการส่งออกทั้งประเทศ [1]
ในส่วนของการรีไซเคิลพลาสติกเริ่มต้นด้ว ยการแยกพลาสติก ชนิด
ต่างๆ ออกจากกัน เนื่องจากพลาสติกต่างชนิดกันมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น
จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น ความแข็ง เมื่อพลาสติกแต่ละชนิดถูกแยก
ออกจากกันแล้ว จะถูกบีบให้แบนแล้วมัดรวมกันเป็นก้อน เพื่อแยกส่งไปยัง
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่โรงงานพลาสติกแต่ละชนิดจะถูกนามา
บดให้เป็นชิ้นเล็ก และล้างทาความสะอาดในบ่อน้าขนาดใหญ่ ในขั้นตอนนี้
ฝุ่นและสิ่งสกปรกจะถูกกาจัดออกไป หลังจากนั้นชิ้นพลาสติกจะถูกทาให้
แห้งโดยการตากแดดหรือใช้อากาศร้อน จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการหลอม
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ชิ้นพลาสติกผ่านเครื่องอัดรีด (extruder) ออกมาเป็นเส้น ก่อนตัดให้เป็น
เม็ดเล็กๆบรรจุลงกล่อง ซึ่งในส่วนของการหลอมนั้น จะใช้ฮีตเตอร์แบบรัด
ท่อ (Band Heaters) รัดรอบบาเรลและบริเวณดาย พลังงานที่ใช้ในส่วน
ของการหลอมพลาสติก พบว่าใช้เพียงร้อยละ 10-20 สะสมความร้อนใน
แท่ งบาเรลและแม่พิ ม พ์ ร้อ ยละ 60 ที่ เหลื อ ร้อ ยละ 20 เป็ น ความร้อ น
สูญเสียผ่านผิวบาเรล[1]

เทียบเท่าดังรูปที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยอินดักแตนซ์เทียบเท่า Leq และความ
ต้านทานเทียบเท่า Req ขดลวดเหนี่ยวนาและโหลดบาเรลสามารถเขียน
แทนด้วยวงจรอนุกรมเทียบเท่า ซึ่งประกอบด้วยอินดักแตนซ์เทียบเท่า และ
ความต้านทานเทียบเท่าสามารถหาค่าได้ดังสมการ
(1)
R eq  Rc  N 2 Rv

3. การเหนี่ยวนาความร้อน

เมื่อ

หลักการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนานั้น เมื่อป้อนกระแสสลับความถี่
สูงให้ กั บ ขดลวดเหนี่ ย วน า(Lr Rr ) ดั งรูป ที่ 1 ขดลวดเหนี่ ย วน าจะสร้า ง
สนามแม่เหล็กเกี่ยวคล้องกับบาเรล เมื่อบาเรลเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็น
สาร Ferromagnetic สนามแม่เหล็ก ที่เกี่ยวคล้อ งกับบาเรลจะทาให้ เกิด
กระแสไหลวน (Eddy current) ในบาเรลเป็ นเส้นทางปิ ด ทาให้เกิดการ
สูญเสียเนื่องจากกระแสไหลวน เป็นผลทาให้เกิดความร้อนขึ้นที่บาเรล และ
จะถ่ายเทความร้อนไปยังพลาสติกที่อยู่ภายในบาเรล ทาให้พลาสติกร้อนได้
ในที่สุด[2]
D2

Leq  Lc  N 2 Lv

โดยที่

คือ
Lc คือ
Lv คือ
Rvp คือ

A

Rc

N :1

Lm

กาลังไฟฟ้าสูญเสียในโหลดบาเรลมีค่าเท่ากับ
Cr Leq
Req

Vs

S1

ideal

รูปที่ 2 วงจรเทียบเท่าของหม้อแปลงและวงจรอนุกรมเทียบเท่า

จากรูปที่ 1 เป็นวงจรหลักในการออกแบบวงจรอินเวอร์เตอร์คลาสอี
[3] โดยรับ ไฟกระแสสลับ 220V 50Hz เข้ าสู่ว งจรเรียงกระแสและวงจร
กรองสัญญาณ (Lf , Cf ) แล้วสวิตช์ S1 จะทาการสับสวิตช์ความถี่สูงเพื่อ
จ่า ยให้ กับ โหลดต่อ ไป จะเห็ นได้ว่าโครงสร้างของขดลวดเหนี่ย วนาและ
โหลดบาเรลจะมีเส้นแรงแม่เหล็ก คล้อ งผ่า นซึ่งกัน และกัน ซึ่งมีลัก ษณะ
คล้ายกับหม้อแปลง สามารถนามาเขียนเป็นวงจรเทียบเท่าของหม้อแปลง
ดังรูปที่ 2 โดยโหลดบาเรลทาหน้าที่เป็นขดลวดทุติยภูมิมีจานวนขดลวด
เพียง 1 รอบ โดยมี
- Leakage Inductance ของบาเรล ( Lv )
- ความต้านทานของบาเรล ( Rv )
ส่วนขดลวดทางด้านปฐมภูมิสามารถแทนด้วยขดลวดเหนีย่ วนาโดยมี
- Leakage Inductance ของขดลวดเหนี่ยวนา ( Lc )
- ความต้านทานของขดลวดเหนี่ยวนา ( Rc )
- Magnetizing Inductance ( Lm )
ซึ่งค่า Lm มีค่าน้อย เมื่อรวม Rv และ Lv ทางด้านทุติยภูมิที่ย้ายมารวม
กับทางด้านปฐมภูมิแล้วจะได้อิมพีแดนซ์รวม Z eq ประกอบด้วย Req และ
Leq ดังนั้นขดลวดเหนี่ยวนาและโหลดบาเรลนี้สามารถเขียนแทนด้วยวงจร
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(5)

Pv  I v2 Rv

Lv

Rv

S1

B

(4)

Pc  I c2 Rc

Ic
Z eq

ความต้านทานของขดลวดทุติยภูมิ
Leakage Inductance ทางด้านปฐมภูมิ
Leakage Inductance ทางด้านทุติยภูมิ
ความต้านทานของโหลดบาเรลทางด้านปฐมภูมิ

กาลังสูญเสียในขดลวดเหนี่ยวนามีค่าเท่ากับ

D4

รูปที่ 1 วงจรกาลัง
Lc

N คือ จานวนรอบของขดลวดเหนี่ยวนา
Rc คื อ ความต้ า นทานของขดลวดปฐมภู มิ ห รื อ ขดลวด
Rv

Lr

S1
D3

(2)
(3)

เหนี่ยวนา

Rr

Cr

Cf

จะได้
Req  Rc  Rvp

Lf
D1

Rvp  N 2 Rv

เมื่อพิจารณาทางด้านปฐมภูมิจะได้
Pv  I c2 Rvp

เนื่องจาก
I v  NI c
โดยที่ I c คือ กระแสในโหลดบาเรล
I v คือ กระแสในขดลวดเหนี่ยวนา
ดังนั้นประสิทธิภาพของโหลดบาเรลสามารถหาได้ดังนี้
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(6)
(7)



Pv
Pv  Pc

(8)



I v2 Rv
I v2 Rv  I c2 Rc

(9)
(10)

I v2 Rv
 I 
2
2

 Rv N  I c Rc
N


2
v
2





I v2 Rvp
 I c2 .Rvp   I c2 Rc



Rvp
Rvp  Rc
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193

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference



1
1  Rc / Rvp

(13)

ความร้อ นส่วนมากจะเกิดขึ้น โดยกระแสไหลวนในโหลดบาเรลที่
บริ เวณชั้ น ผิ ว ด้ า นในที่ มี ค วามลึ ก เท่ า กั บ  ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พารามิเตอร์ของบาเรลดังสมการ
1

(14)
 

4 2  10 7

r f

Parameter Expand
Input voltage
Capacitor resonant
Equivalent resistor with
work piece
Equivalent inductor
Switching frequency
Duty cycle

Parameter
Vin
Cr

Value
311.13 Vpk
0.8 µF

Req

3.8 Ω

Leq
Fs
D

80.5 µH
30-60 kHz
0.45

 คือสภาพความต้านทานทางไฟฟ้าของภาชนะ (   m )
f คือความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับที่ป้อน (Hz)
 r คือความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์
ดังนั้น ความต้านทานที่ผิวของโหลดบาเรลในย่านความถี่สูง Rv มีค่าดังนี้

(15)
Rv 
 4 2  10 7  r f
โดยที่



ก) วงจรควบคุมและวงจรขับ

นาสมการ 15 แทนค่าในสมการที่ 5 จะได้กาลังไฟฟ้าเอาท์พุตของโหลด
บาเรล Pv ดังนี้
(16)
จากสมการที่ 15 จะเห็นได้ว่าค่าความต้านทานของบาเรล ( Rv ) จะแปร
ผันโดยตรงกับสภาพความต้านทานทางไฟฟ้า (  ) ของบาเรล ค่าความซึม
ซาบแม่เหล็กของบาเรล(  r ) และความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ ( f ) ที่ป้อน
จากอินเวอร์เตอร์ จากสมการที่ (16) จะได้ว่าการเพิ่มของเพาเวอร์เอาท์พุต
( Pv ) ของบาเรลสามารถเพิ่มได้ด้วยการเพิ่มความถี่ ( f ) ของกระแสใน
ขดลวดเหนี่ยวนาและแอมป์-เทอร์น ( N.I c ) ของขดลวดทางด้านปฐมภูมิ
Pv  I v2 Rv 

ข) วงจรกาลัง

4 2  10 7  ( NI c ) 2  r f

4. การออกแบบ

ค) ตัวเก็บประจุเรโซแนนท์
ง) ขดลวดเหนี่ยวนา
รูปที่ 4 วงจรที่ใช้ในการออกแบบจริง

5. การทดสอบและผลการทดสอบ
ในการทดสอบจริงเนื่องจากกระแสของโหลดมีปริมาณสูงจึงเลือกใช้
IGBT ขนาด 50 A ,1200 V เบอร์ IXYZ120BD30N 2 ตัวต่อต่อขนานกัน
ดังรูปที่ 4 (ข) และใช้ตัวเก็บประจุเรโซแนนท์ขนาด 0.01 uF ต่อขนานกัน
เพื่อลดความเคียดในตัวเก็บประจุ จากนั้นทาการทดสอบโดยใช้วาริแอค
ค่อ ยๆปรับ แรงดันอิ นพุตขึ้ น และปรับ ความถี่ ให้ เหมาะสม จะได้ผลการ
ทดสอบแสดงดังรูปที่ 5 -6

รูปที่ 3 วงจรกาลังที่ใช้ในการออกแบบ

ในส่วนของการออกแบบดังรูปที่ 3 ขดลวดได้ใช้ขดลวดทองแดงเบอร์
33 SWG ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 200 องศาเซลเซียส จานวน 28
เส้น พันตีเกลียวเพื่อชดเชยผลอันเกิดจากสกินเอฟเฟค (Skin Effect ) ที่
เกิดขึ้นกับการไหลของกระแสในขดลวดทองแดงขณะทางานที่ความถี่สูง
และเพียงพอกับปริมาณกระแสที่ไหลขณะทางานที่พิกัดสูงสุด (~20 Arms )
ออกแบบฟอร์มขดลวดเป็นทรงกลมดังรูปที่ 4 (ง) จากนั้นจึ งนาไปวัดค่า
ความเห นี่ ย วน าเพื่ อ ห าค่ า ตั ว เก็ บ ป ระจุ ที่ เห มาะสม ดั ง สมก าร
f  1 /( 2 LC ) แล้ ว จึ ง ท าการทดสอบโดยการค่ อ ยๆปรั บ ค่ า
แรงดันอินพุตขึ้นทีละน้อย เพื่อป้องกันความเสียหายให้กับอุปกรณ์ แล้วจึง
ทาการเก็บผลค่าพารามิเตอร์ต่างๆดังแสดงในตารางที่ 1

รูปที่ 5 ผลการวัดรูปคลืน่ Vsw and Isw, f =22.73 kHz, และความถี่ 31.65 kHz

r

ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการเก็บผล
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รูปที่ 6 ผลการกาลังไฟฟ้าอินพุตของ induction heater
ที่ความถี่ =22.73 kHz, และความถี่ 31.65 kHz

การทดสอบที่ พิ กัด ก าลั งไฟฟ้ า ของขดลวดความร้อ นและขดลวด
เหนี่ยวนาความร้อนมีขนาดใกล้เคียงกันที่ 1 กิโลวัตต์ดังรูปที่ 6 มาใช้หลอม
กับพลาสติก HDPE ปริมาณ 1000 mm3 และหาค่ากาลังไฟฟ้าทางด้าน
เอาท์พุตเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของพลาสติก HDPE สามารถ
หาได้จาก
(T  T1 )
(17)
Pout ,total  1900. 2
(t2  t1 )

โดยที่
Pout,total คื อ ก าลั ง งานเอาท์ พุ ต ที่ เปลี่ ย นมาจากพลั งงาน
ความร้อนของพลาสติก HDPE (W)
คือ อุณหภูมิเริ่มต้นของพลาสติก ( C )
T1
คือ อุณหภูมิสุดท้ายของพลาสติก ( C )
T2
คือ เวลาที่เริ่มต้นทางาน (sec)
t1
คือ เวลาที่สิ้นสุดทางาน (sec)
t2
1900
คือ ค่าความร้อนจาเพาะของพลาสติก HDPE( J/kg.K)
Pout,total
(18)
% total 
 100

เอกสารอ้างอิง
[1] กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, “คู่มือการอนุรักษ์
พลั ง งานในโรงงานอุ ต สาหกรรม ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ,”
โครงการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานในโรงงานในโรงงานอุ ต สาหกรรมที่
นอกเหนือจากโรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ.2535, มกราคม 2548, หน้า 47-48.
[2] สิทธิโชค สินรัตน์, “การวิเคราะห์เตาหุงต้มเหนี่ยวนาความถี่สูงชนิด
ควบคุ ม ก าลั งไฟฟ้ า ด้ ว ยความถี่ ”. วิท ยานิ พ นธ์ วิศ วกรรมศาสตร
บั ณ ฑิ ต . 2545, สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง.
[3] จี ร ะศั ก ดิ์ วงศา, “เตาหุ งต้ ม เห นี่ ย วน าความร้ อ น คลาสอี ”.
วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต. 2552, มหาวิทยาลัยธนบุรี.

Pin

โดยที่
% total คือ ประสิทธิภาพรวมระบบ
ดังนั้นจะได้กาลังไฟฟ้าที่ใช้ในการหลอมด้วยขดลวดความร้อนแบบรัดท่อซึ่ง
ใช้เวลา 15นาที 10 วินาที ที่อุณหภูมิเริ่มต้น 38oC จนถึง 150 oC เท่ากับ
(150  38) = 233.85 วัตต์
Pout ,total  1900.
%total

(910)
233.85

100 = 23.39 เปอร์เซนต์
1000

และกาลังไฟฟ้าที่ใช้ในการหลอมด้วยขดลวดความร้อนแบบเหนี่ยวนาซึ่งใช้
เวลา 4 นาที 50 วินาที มีเท่ากับ
(150  38) = 733.79 วัตต์
Pout ,total  1900.
%total

(290)
733.79

100 = 73.38 เปอร์เซนต์
1000

6. สรุปผลการทดสอบ
จากการทดสอบเวลาในการหลอมด้วยขดลวดความร้อนแบบรัดท่อ
ใช้เวลา 15นาที 10 วินาที ที่อุณหภูมิเริ่มต้น 38 oC จนถึง 150 oC คิดเป็น
กาลังเอาท์พุตได้เท่ากับ 233.85 วัตต์ คิดเป็นประสิทธิภาพได้ 23.39 %
จากนั้นทดสอบหลอมด้วยขดลวดเหนี่ยวนาความร้อนใช้เวลาในการหลอม
ทั้งสิ้น 4 นาที 50 วินาทีคิดเป็นกาลังเอาท์พุตได้เท่ากับ 733.79 วัตต์ คิด
เป็ น ประสิ ท ธิ ภ าพ ได้ 73.38 % เห็ น ได้ ว่ า ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ของขด
ลวดความร้อนแบบเหนี่ยวนามีประสิทธิภาพที่ดีกว่าขดความร้อนแบบรัด
ท่อ จากผลการทดสอบสามารถนาหลักการเหนี่ยวนาความร้อนด้วยวงจร
อิ น เวอร์ เตอร์ ค ลาสอี นี้ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในงานอุ ต สาหกรรมการหลอม
พลาสติก ที่มีอ ยู่มากมายในประเทศไทย เพื่ อที่จ ะเป็ นการช่ว ยประหยัด
พลังงานและลดค่าใช้จ่ายได้ต่อไป

7. กิตติกรรมประกาศ
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การประเมินการนาความร้อนทิ้งกลับคืนของโรงงานเซรามิคของจังหวัดลาปางแบบ 3 มิติ: พลังงาน
เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
(Assessment of Waste Heat Recovery of Ceramic Factory of Lampang on 3 Models: Energy, Economic and Environment)
สายธาร ประสงค์ความดี1 ณัฐวุฒิ ดุษฎี2 และนัฐพร ไชยญาติ2,*
1 วิทยาลัยพลังงานทดแทน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Email : ningenergy@hotmail.com
2 วิทยาลัยพลังงานทดแทน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Email : natthawu@mju.ac.th
3,* วิทยาลัยพลังงานทดแทน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Email : benz178tii@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาการนาความร้อนทิ้งจากไอเสีย มาใช้ในกระบวนการ
อบสีก่อนการชุบเคลือบโดยห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์ ของโรงงานเซรามิค
ในจังหวัดลาปางแบบ 3 มิติ คือ ด้านพลังงาน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดอัตราการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระยะเวลาการคืนทุน
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลจากการศึกษาพบว่า การนาความร้อน
ที่เหลือทิ้งจากปล่องเตาไอเสีย มาใช้เป็นแหล่งความร้ อนในการอบสีก่อน
ชุบ เคลือบ สามารถทดแทนการใช้ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ประมาณ 0.83
kg/h ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานประมาณ 300 Baht/d (ทางาน 24 h/d)
หรื อ 90,000 Baht/y (ท างาน 300 d/y) และมี ร ะยะเวลาการคื น ทุ น
ประมาณ 4.4 y ผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า สามารถลดอัตรา
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 159,308 kg CO2 eq ต่อ 1
โรงงานเซรามิค (ค่าการปล่อ ยก๊าซเรือ นกระจก 3.1133 kg CO2 eq/kg)
และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานเซรามิคขนาดใหญ่
17 แห่ง ในจังหวัดลาปางได้ประมาณ 2,708,235.82 kg CO2 eq
คาสาคัญ : การนาความร้อนทิ้งกลับคืน โรงงานเซรามิค ห้องอบแห้งแบบ
รวมศูนย์

Abstract
This research studies a concept of waste heat recovery
from exhaust of ceramic factory for a central dying room in
Lampang province. A 3 models of energy, economic and
environment has been considered to evaluate a reduced rate
of Liquid Petroleum Gas (LPG), payback period and
environmental impact, respectively. From the study result, it
could be concluded that waste heat recovery of exhaust from
the operating process of ceramic factory could use instead of
LPG as around 0.83 kg/h. The energy cost of LPG could be
decreased around 300 Baht/d (Operating time 24 h/d) or
90,000 Baht/y (Operating day 300 d/y), which payback period
is about 4.4 y. For the environmental impact, it could be
found that this concept could reduce a released carbon
dioxide at around 159,308 kg CO2 eq for the ceramic factory 1
plant, thus, the amount of greenhouse gas at around
2,708,235.82 kg CO2 eq could be reduced for the 17 plants of
high-consumption ceramic factory in Lampang province.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Keywords: Waste heat recovery, Ceramic factory, Central
drying room

1. บทนา
ตามที่ รั ฐ บาลได้ มี น โยบายการปรั บ ขึ้ น ค่ า แรงขั้ น ต่่ า ทั่ ว ประเทศ
ประกอบกับ ราคาแก๊สหุ งต้ม แก๊สปิ โตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum
Gas, LPG) ที่ ใช้เป็ นเชื้ อ เพลิงหลัก ของขบวนการผลิ ตของอุ ตสาหกรรม
เซรามิคที่สูงขึ้ นอย่างต่อ เนื่อ ง จึ งเป็ นปั ญ หาให้ ผู้ป ระกอบการเซรามิคมี
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเมื่อผู้ประกอบการประสบ
กับปัญหาหลายด้าน จึงท่าให้กิจการขาดทุนและมีแนวโน้มในการปิดกิจการ
เป็ นผลต่อ มา ท่ าให้ ส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจของจั งหวัดล่า ปางเป็ นวง
กว้าง ซึ่งจังหวัดล่าปางมีอุตสาหกรรมเซรามิคเป็นอุตสาหกรรมหลักด้าน
เศรษฐกิจพื้นฐาน และเป็นการยกระดับ รายได้ในการพัฒนาการค้า การ
ท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดล่าปาง ท่าให้ เกิดการจ้างงานให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงงานเซรามิคในจังหวัดล่าปาง มี
จ่ า นวนทั้ งสิ้น 248 โรงงาน เป็ น โรงงานขนาดใหญ่ จ่ า นวน 19 โรงงาน
ขนาดกลางจ่านวน 138 โรงงาน ขนาดเล็กจ่านวน 91 โรงงาน ดังแสดงรูป
ที่ 1 มีการใช้ LPG ส่าหรับ การเผาเซรามิครวมทั้งสิ้น 3,000 ตันต่อเดือ น
โดยมีมูลค่าเชื้อเพลิง LPG ประมาณ 32.8 ล้านบาทต่อเดือน [1]
กระบวนการผลิตเซรามิคต้องใช้พลังงานในการผลิตทุกขั้นตอน ทั้ง
พลังงานไฟฟ้า พลังงานกล พลังงานความร้อนจากเชื้อ เพลิง ดังนั้นหาก
สามารถน่าเอาความร้อนที่เกิดขึ้นในโรงงานเซรามิคกลับมาใช้ประโยชน์ได้
จะสามารถลดอัตราการใช้พลังงานของโรงงานเซรามิคได้อย่างทางหนึ่งด้วย
โดยงานวิจั ย ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การน่ า ความร้อ นทิ้ งจากไอเสีย มาใช้
ประโยชน์มีดังนี้ Joachim [2] ท่าการศึกษาการน่าความร้อนทิ้งจากหัวเผา
แบบ Regenerative ของก๊ าซไอเสี ย ร้อ น คล้า ยกั บ Ana [3] ที่น่ า ความ
ร้อนทิ้งในโรงงานเซรามิค จากเตาเผาแบบลูกกลิ้ง (Roller Kilns) มาช่วย
ในการอบเซรามิค และสามารถประหยัดพลังงานประมาณ 17% ปิยะภัทร
[4] ศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ความร้อนส่าหรับเตาเผาเซรามิค ที่ปล่อยทิ้ง
ทางปล่องควันอุณ หภูมิป ระมาณ 600-800 oC พบว่า สามารถน่ามาอุ่ น
อากาศจากอุณหภูมิ 49 เป็น 394 องศาเซลเซียส และประหยัดก๊าซ LPG
ได้ร้อยละ 23 ต่อการเผา 1 ครั้ง คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ประมาณ
14,553 บาทต่อ ปี ระยะเวลาในการคื น ทุ น 2 ปี 2 เดื อ น ซึ่ งคล้า ยกั บ
การศึกษาของสุกิจ [5] จากงานวิจัยข้างต้น พบว่า มีก ารศึกษาน่าความ
ร้อนทิ้งจากไอเสียมาใช้ในกระบวนการอบในโรงงานเซรามิคและสามารถ
ประหยัดแก๊ส LPG ได้ แต่การศึกษาดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ด้านพลังงาน
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และด้านเศรษฐศาสตร์เท่านั้น รวมทั้งเป็ นการศึก ษาความเป็ นไปได้ของ
โรงงานเพียงแห่งเดียว ดังนั้นเพื่อให้สามารถวิเคราะห์การลดปริมาณการใช้
แก๊ส LPG ของโรงงานเซรามิคในจังหวัดล่าปางได้อย่างครบคลุมทุกมิติ จึง
เป็นที่มาของงานวิจัยนี้ ที่ต้องการศึกษาการน่าความร้อนทิ้งจากไอเสียของ
โรงงานเซรามิคในจังหวัดล่าปางมาใช้ในการอบแห้ง โดยการวิเคราะห์แบบ
3 มิติ ด้านพลังงาน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านสิ่งแวดล้อม
ใหญ่ 19
โรงงาน

0TOP
91 โรงงาน

กลาง
138 โรงงาน

รูปที่ 1 จ่านวนผู้ประกอบการเซรามิคของจังหวัดล่าปาง

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิค
อุ ตสาหกรรมเซรามิค เป็ น อุ ตสาหกรรมที่มี ความหลากหลายของ
เทคโนโลยีในการผลิต ซึ่งมีกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิคดังแสดง
ในรู ป ที่ 2 คื อ การเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ ในขั้ น ตอนที่ 1 จะเป็ น การท่ า ให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อดินเป็นแผ่นหรือเป็นแท่ง และเมื่อได้วัตถุดิบแล้วจึงก็
น่ามา ขึ้นรูปและตกแต่งเป็นชิ้นงานในขั้นตอนที่ 2 จากนั้นน่าผลิตภัณฑ์ที่
ตกแต่งไปท่าการอบแห้งโดยขั้นตอนการอบในห้องอบแห้ง ในขั้นตอนที่ 3
เมื่อได้ผลิตภัณฑ์จากการอบแห้งแล้ว น่าผลิตภัณฑ์ไปผ่านการเคลือบ ใน
ขั้ นตอนที่ 4 จากนั้นจึ งน่ าผลิตภั ณ ฑ์ เข้ า ไปเผาที่ อุ ณ หภู มิ 1,200 oC ใน
ขั้นตอนที่ 5 และน่าผลิตภัณฑ์เซรามิคที่ได้จากการเผาแล้ว มาตรวจสอบ
คุณภาพและจัดเก็บต่อไปในขั้นตอนที่ 6

ใช้งานและการวัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยค่านวณออกมาในรูป
ของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ดังสมการต่อไปนี้
CF = EF X AD
สมการที่ 1
เมื่อ CF คือ ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Co2 emission, kg CO2 eq)
EF คือ ค่าสัมประสิทธิก์ ารปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission
Factor, kg CO2 eq)
AD คือ ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ (Environmental Load)
โดยค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือ นกระจกในกลุ่มพลังงานของ
LPG และไฟฟ้า แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิก์ ารปล่อยก๊าซเรือนกระจก [6]
ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ชนิดพลังงาน หน่วย
(kg CO2 eq)
ไฟฟ้า
kWh
0.6093
LPG
kg
3.1133

3. วิธีการดาเนินงานวิจัย









วิธีการด่าเนินงานวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คัดเลือกโรงงานเซรามิคที่ มีการติดตั้งห้องอบแห้ง โดยการน่าความ
ร้อนทิ้งกลับคืนจากไอเสีย และมีปริมาณการเก็บแก๊ส LPG เกิน 250
kg จ่านวน 1 แห่ง เพื่อส่ารวจและเก็บข้อมูล
ด่าเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ อัตราการไหลของแก๊สไอเสีย และอัตรา
ปริมาณสิ้นเปลืองของแก๊ส LPG
น่าข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด มาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของ
เตาเผาเซรามิคก่อนและหลังการปรับปรุง
ท่าการเก็บข้อมูลสถิติ อัตราการใช้แก๊ส LPG และอัตราการใช้ไฟฟ้า
ของโรงงานเซรามิค ในจังหวัดล่าปาง ที่มีอัตราการใช้ LPG มากกว่า
1,000 kg/d
วิเคราะห์ปริมาณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของโรงงานเซรามิคในจังหวัด
ล่าปาง
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์

4. ผลและวิจารณ์ผล
ผลการตรวจวัดโรงงานเซรามิคที่มีอัตราการใช้ LPG ประมาณ 18.68
kg/h.Unit พบว่ า การติ ด ตั้ ง ห้ อ งเครื่ อ งอบแห้ ง ที่ น่ า ไอเสี ย จากปล่ อ ง
Cooling zone ของเตา Roller มาใช้ ในการอบเซรามิ ค ที่ มี ข นาดห้ อ ง
อบแห้ง 1.2 m x 12 m x 1.8 m ดังแสดงในรูปที่ 3 พบว่า ความร้อนที่
เหลือทิ้งจากปล่องเตา Roller ด้าน Cooling zone สามารถลดอัตราการ
ใช้ LPG ได้ประมาณ 0.83 kg/hr หรือประมาณ 4.44% คิดเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านเชื้อเพลิงประมาณ 300 Baht/d (ราคา LPG เฉลี่ย 15.18 Baht/kg)
หากเครื่องอบมีการใช้งาน 300 d/y สามารถประหยัดค่า LPG ได้ประมาณ
90,000 Baht/y โดยห้ อ งอบแห้ งดั ง กล่ า วมี ก ารลงทุ น ติ ด ตั้ ง ประมาณ
400,000 Baht และหาจุดคุ้มทุนออกมาได้ประมาณ 4.2 ปี
รูปที่ 2 การผลิตอุตสาหกรรมเซรามิค

2.2 คาร์บอนฟุตพรินต์ (Carbon Footprint)
การประเมิ น รอยเท้ า คาร์ บ อนหรื อ คาร์ บ อนฟุ ต พริ น ต์ (Carbon
Footprint) คือ การประเมินปริมาณก๊าซเรือนที่คาดว่าจะถูกปล่อยออกมา
จากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตั้งแต่ได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การผลิต การ
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5. สรุป




รูปที่ 3 การน่าความร้อนทิ้งกลับคืนของห้องอบแห้งโรงงานเซรามิค
ตารางที่ 2 รายชือ่ และปริมาณการใช้ LPG ของโรงงานเซรามิคขนาดใหญ่
ปริมาณการใช้ การประหยัด
ชื่อสถานประกอบการ
LPG (kg/d) LPG (kg/d)
ควอลิตี้เซรามิค
6,000
266.58
อินทราเซรามิค จ่ากัด
1,700
75.53
ล่าปางศิลปนคร จ่ากัด
2,750
122.18
โรงงานประสพสุขเซรามิค
3,840
170.61
ควอลิตี้เซรามิค 002
6,000
266.58
บริษัม โฮมพอทเทอรี่ จ่ากัด
2000
88.86
หจก.ล่าปางเจริญศิลป์ เซรามิค
1,200
53.32
ควอลิตี้เซรามิค 001
6,000
266.58
บริษัทกาสะลอง เซรามิค
5,136
228.19
บริษัทไทยแลนด์เทเบิลแวร์ (1974)
2,896
128.67
จ่ากัด
บริษัท เอส พี พี เซรามิค จ่ากัด
4,212
187.14
บริษัท เอส พี พี กระเบื้องเคลือบ
3,856
171.32
จ่ากัด
บริษัท ซิกม่าเซรามิค จ่ากัด
3,500
155.50
บริษัท เซรามิค เอส ที ซี จ่ากัด
1,100
48.87
บริษัท กระเบื้องดินเผาล่าปาง-ไทย
4,590
203.93
จ่ากัด (สาขาพระเจ้าทันใจ)
บริษัท กระเบื้องดินเผาล่าปาง-ไทย
2,589
115.03
จ่ากัด (สาขาบ้านเอื้อม)
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระเบื้อง
7,895
350.77
(ล่าปาง) จ่ากัด
รวม
65,264
2,899.64
จากการส่ารวจโรงงานเซรามิคขนาดใหญ่ในจังหวัดล่าปางที่มีอัตรา
การใช้ LPG เกิน 1,000 kg/d พบว่า มีโรงงานขนาดใหญ่จ่านวน 17 แห่ง
ดั ง แสดงรายละเอี ย ดในตารางที่ 2 มี อั ต ราการใช้ LPG รวมประมาณ
65,000 kg/d ซึ่งหากโรงงานเหล่านี้มีการติดตั้งห้องอบแห้งที่ใช้ความร้อน
ทิ้งจากไอเสีย จะสามารถลดอัตราการใช้ LPG ได้ป ระมาณ 2,900 kg/d
หรือ 869,892 kg/y คิด เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นพลั งงานจาก LPG ประมาณ
13,204,966 Baht/y
ผลด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม พบว่ า สามารถลดอั ต ราการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ด้ ป ระมาณ 159,308 kg CO2 eq ต่ อ 1 โรงงาน
เซรามิค และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือ นกระจกจากโรงงานเซรามิค
ขนาดใหญ่ 17 แห่ง ในจังหวัดล่าปางได้ประมาณ 2,708,235.82 kg CO2
eq
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จากผลการศึกษาสามารถสรุปสาระส่าคัญได้ดังต่อไปนี้
การน่าความร้อนที่เหลือทิ้งจากปล่องเตาไอเสีย มาใช้เป็นแหล่งความ
ร้ อ นในการอบสี ก่ อ นชุ บ เคลื อ บ สามารถทดแทนการใช้ ก๊ า ซ
ปิโตรเลีย มเหลวได้ป ระมาณ 0.83 kg/h ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ประมาณ 300 Baht/d และมีระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 4.4 y
สามารถลดอั ต ราการปล่อ ยก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ ได้ป ระมาณ
159,308 kg CO2 eq ต่อ 1 โรงงานเซรามิค
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานเซรามิคขนาดใหญ่
17 แห่ง ในจังหวัดล่าปางได้ประมาณ 2,708,235.82 kg CO2 eq/y
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บทคัดย่อ
บทความนี้ น าเสนอการเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพกระบวนการผลิ ต เม็ ด
พลาสติกในส่วนของการหลอมด้วยหลักการเหนี่ยวนาความร้อน ซึ่งทดสอบ
หลอมพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) และโพลิเอทิลีน
เทเรพทาเลต(PET) โดยหลอมด้ ว ยขดลวดความร้ อ นแบบรั ด ท่ อ
เปรียบเทียบกับขดลวดความร้อนแบบเหนี่ยวนา ผลการทดสอบพบว่าขด
ลวดความร้อนแบบรัดท่อใช้กาลังไฟฟ้าถึง 315.33 หน่วยต่อวันและขดลวด
เหนี่ยวนาใช้กาลังไฟฟ้าในการหลอม 117.30 หน่วยต่อวัน สามารถลดการ
ใช้ ไฟฟ้ า ได้ ถึ ง 198.03 หน่ ว ยต่ อ วั น และมี ป ระสิ ท ธิภ าพถึ ง 72.16%
ในขณะที่ขดลวดความร้อนแบบรัดท่อมีประสิทธิภาพเพียง 26.84% เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานความร้อนที่ต้องการจริง
คาสาคัญ: ขดลวดความร้อนแบบเหนี่ยวนา ขดลวดความร้อนแบบรัดท่อ
การหลอมพลาสติก

Abstract
This article presents the optimization process of melting
the plastic recycle with the principle of induction heating. The
test with melting high density polyethylene (HDPE) and
polyethylene terephthalate (PET). By melting by band heater
compared with the induction heater. The test results showed
that a band heater has power to 315.33 kWh/day ,and the
induction heater power consumption of 117.30 kWh/day. It
can reduce power consumption by up to 198.03 kWh/day,
72.16% of efficiency. While band heater has effective 26.84%
when compared to the amount of real power required to
heat it.
Keywords: Induction heater, Band heater, Plastic recycle

1. บทนา
ในกระบวนการหลอมพลาสติก ในประเทศไทยส่วนใหญ่ ใช้ฮีตเตอร์
แบบเข็มขัดหรืออีกชื่อหนึ่งคือฮีตเตอร์กระบอก ( Band Heater ) [1] เป็น
ในการให้ความร้อน ซึ่งสัดส่วนการใช้พลังงานในส่วนนี้พบว่าพลังงานที่เป็น
ส่วนของการหลอมพลาสติกใช้เพียงร้อยละ 10-20 และสะสมความร้อนใน
แท่งบาเรลและแม่พิมพ์ถึงร้อ ยละ 60 ที่เหลือร้อ ยละ 20 เป็นความร้อ น
สูญเสียผ่านผิวของบาเรล ความร้อนปริมาณนี้นอกจากสิ้นเปลืองพลังงาน
แล้วยังทาให้พื้นที่ทางานร้อนขึ้น [1]
การให้ ค วามร้อ นแบบเหนี่ ย วน านั้ น ถู ก น ามาใช้ ในเครื่อ งมื อ ต่ า งๆ
มากมายเนื่ อ งจาก ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการให้ ความร้ อ นที่ ดี ก ว่ า ขด
ลวดความร้อน จึงเป็นประเด็นหลักในการดาเนินงานวิจัย โดยการออกแบบ
และสร้างเครื่องหลอมพลาสติกแบบเหนี่ยวนาความร้อน เพื่อทดสอบและ
เปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของการทาความร้อนทั้ง สอง
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แบบเพื่อทดสอบอัตราการประหยัดพลังงานที่จะเป็นประโยชน์แก่โรงงาน
อุตสาหกรรมในประเทศสืบต่อไป

2. การหลอมพลาสติกรีไซเคิล
อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สาคัญของไทย ในปี
พ.ศ.2546 มี โรงงานกระจายอยู่ ทั่ ว ประเทศทั้ งสิ้ น กว่ า 4,276 แห่ ง มี
ปริมาณการผลิต 2.5 ล้านตันต่อปี มีปริมาณการส่งออกถึง 1.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ [1]
ในส่วนของการรีไซเคิลพลาสติกเริ่มต้นด้ว ยการแยกพลาสติก ชนิด
ต่างๆ ออกจากกัน เนื่องจากพลาสติกต่างชนิดกันมีสมบัติแตกต่างกัน เช่น
จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น ความแข็ง ความนิ่ม ความใส เมื่อพลาสติก
แต่ละชนิดถูกแยกออกจากกันแล้ว จะถูก บีบ ให้ แบนแล้วมัดรวมกันเป็ น
ก้อน เพื่อแยกส่งไปยังโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่โรงงานพลาสติก
แต่ละชนิดจะถูกนามาบดให้เป็นชิ้นเล็ก และล้างทาความสะอาดในบ่อน้า
ขนาดใหญ่ ในขั้นตอนนี้ฝุ่นและสิ่งสกปรกจะถูกกาจัดออกไป หลังจากนั้น
ชิ้นพลาสติกจะถูกทาให้แห้งโดยการตากแดดหรือใช้อากาศร้อน จากนั้นจะ
เข้าสู่ขั้นตอนการหลอมชิ้นพลาสติกผ่านเครื่องอัดรีด (extruder) ออกมา
เป็นเส้น ก่อนตัดให้เป็นเม็ดเล็กๆบรรจุลงกล่อง ซึ่งในส่วนของการหลอมนั้น
จะใช้ฮีตเตอร์แบบรัดท่อ (Band Heaters) รัดรอบบาเรลและบริเวณดาย
โดยทั่วไปจะมี heater 4-6 ชุด แบ่งเป็น กลุ่มหน้า กลุ่มกลาง กลุ่มท้าย ฮีต
เตอร์ ไฟฟ้ า ที่ ใช้ มั ก เป็ น แบบแผ่ น ขนาด 1,000 -1,500 วั ต ต์ /แผ่ น ลวด
ฮีตเตอร์ (Heater) ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 1400 องศาเซลเซียส
โดยมีคุณสมบัติเหนียวและทนความร้อน ซึ่งหุ้มอยู่รอบกระบอกสกรูหรือ
บาเรล การควบคุมอุณหภูมิมักเป็นแบบปิดเปิด (ON-OFF) อุณหภูมิที่ตั้ง
อยู่ในช่ว ง 170-200 °C ขึ้นกับ ชนิดพลาสติก ในส่ วนของพลังงานที่ใช้ใน
การหลอมนั้นใช้ เพีย งร้อ ยละ 10-20 สะสมความร้อ นในแท่งบาเรลและ
แม่พิมพ์ร้อยละ 60 ที่เหลือร้อยละ 20 เป็นความร้อนสูญเสียผ่านผิวบาเรล
[1]

3. การเหนี่ยวนาความร้อน
วงจรพื้นฐานโดยทั่วไปในการออกแบบของเครื่องเหนี่ยวนาความร้อน
ความถี่สูง โดยใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต
เข้าสู่วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ และทาการสับสวิตซ์ความถี่สูงด้วยวงจร
อิ น เวอร์เตอร์ เพื่ อ น าไฟฟ้ า กระแสสลั บ ความถี่ สูงนี้ ป้ อ นให้ กับ ขดลวด
เหนี่ ย วน าในการสร้ า งสนามแม่ เหล็ ก เกี่ ย วคล้ อ งกั บ บาเรล เมื่ อ ป้ อ น
กระแสสลับความถี่สูงให้กับขดลวดเหนี่ยวนา (Induction coil) ดังรูปที่ 1
ขดลวดเหนี่ยวนาจะสร้างสนามแม่เหล็กเกี่ยวคล้องกับบาเรล ถ้าบาเรลเป็น
วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นสาร Ferromagnetic สนามแม่เหล็กที่เกี่ยวคล้องกับ
บาเรลจะทาให้เกิดกระแสไหลวน (Eddy current) ในบาเรลเป็นเส้นทาง
ปิด ทาให้เกิดการสูญ เสียเนื่องจากกระแสไหลวน เป็นผลทาให้เกิ ดความ
ร้อนขึ้นที่บาเรล และจะถ่ายเทความร้อนไปยังพลาสติกที่อยู่ภายในบาเรล
ทาให้พลาสติกร้อนได้ในที่สุด [2]
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของวงจรเรโซแนนท์
คุณสมบัติ
วงจรอนุกรม RLC

S1
C1
C
Cd

220 Vac
50 Hz

BRIDGE
RECTIFIER

S1
C2
INDUCTION COIL

HALF BRIDGE
INVERTER

fr 

แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม R
กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน R

สูงสุดที่ f r
คงที่ที่ Vo / R

ค่า Q (Quality factor)

รูปที่ 1 ลักษณะการเหนี่ยวนาความร้อนในบาเรล

ค่าแบนด์วิดช์, BW

ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะไม่มีการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างขดลวดเหนี่ยวนา
กับบาเรล ทาให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน มีประสิทธิภาพต่อการทาความร้อน
สูง เนื่องจากความร้อนจะเกิดขึ้นกับบาเรลโดยตรง จะเห็นได้ว่าโครงสร้าง
ของขดลวดเหนี่ยวนาและโหลดบาเรลจะมีเส้นแรงแม่เหล็กคล้องผ่านซึ่งกัน
และกัน

3.1 วงจรอินเวอร์เตอร์
อินเวอร์เตอร์ เป็นวงจรที่ใช้ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้า
กระแสสลั บ ความถี่ สู ง ซึ่ งโดยทั่ ว ไปจะมี อิ น เวอร์เตอร์ที่ นิ ย มใช้กั น สอง
ประเภทคืออินเวอร์เตอร์ชนิดฟูลบริดจ์และอินเวอร์เตอร์ชนิดฮาล์ฟบริดจ์
ซึ่ ง มี ข้ อ แตกต่ า งกั น ดั ง รู ป ที่ 2(ก) และ 2(ข) ตามล าดั บ ส าหรั บ วงจร
อินเวอร์เตอร์ชนิดฟูลบริดจ์จะมีคู่สวิตช์ S1 , S 4 และ S 2 , S 3 ทางานสลับกัน
เพื่ อ แปลงไฟกระแสตรงให้ เป็ น กระแสสลั บ ความถี่ สู ง เมื่ อ วั ด แรงดั น
เอาท์พุ ตอิ นเวอร์เตอร์ ( V AB ) จะได้รูป คลื่นสแควร์ที่มีแ รงดัน สูงเท่ ากั บ
VDC และแรงดันต่าสุด เท่า กับ VDC กระแสผ่า นโหลด( i L )เป็น รูปคลื่ น
ไซน์ ส่วนวงจรอินเวอร์เตอร์ฮาล์ฟบริดจ์ดัง รูปที่ 2 (ข) ทาหน้าที่เหมือนฟู
ลบริดจ์อินเวอร์เตอร์ แต่จะมีสวิตช์ S1 และ S 2 ทางานสลับกันเมื่อวัดแรงดัน
ตกคร่อมสวิตช์( VS 2 ) จะได้ค่าแรงดันเท่ากับ VDC และมีค่าต่าสุดเท่ากับ 0
และกระแสไหลผ่านโหลด ( i L ) เป็นรูปคลื่นไซน์ [3]

ค่า Impedance ที่จุดต่ากว่า f r
ค่า Impedance ที่จุดเหนือกว่า f r
ผลกระทบเมื่อเปลี่ยนค่า R
ผลกระทบเมื่อเปลี่ยนค่า L/C

วงจรขนาน RLC

1

ความถี่เรโซแนนท์ f r

fr 

2 LC

1
2 LC

คงที่ที่ Vo
ต่าสุดที่ f r

2f R L
R
f
BW  R
Q

Q

Q

R
2f R L

BW 

fR
Q

Capacitive
Inductive

Inductive
Capacitive

เพิ่มค่า R, ค่า BW เพิ่ม
เพิ่มค่า L/C, ค่า BW ลด

เพิ่มค่า R,ค่า BWลด
เพิ่มค่า L/C,ค่า BWลด

4. การออกแบบ
การออกแบบและการควบคุมในห้ องทดสอบนั้นอาจใช้ TL494 ใน
การสร้า งสั ญ ญาณ pwm ก่ อ น จากนั้ น หากได้ ค วามถี่ ที่ เสถี ย รแล้ ว จะ
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC เบอร์ 16F877A ด้วยการ
ปรับความถี่ วงจรก าลังจะรับ แรงดันจากแหล่งจ่าย 1 เฟส 220 V 50Hz
ผ่านวงจรเรียงกระแส จากนั้นใช้วงจรอินเวอร์เตอร์ชนิดเต็มคลื่นทดสอบดัง
รูปที่ 2 โหลดที่ใช้เป็นแบบเรโซแนนท์ชนิดอนุกรม นั่นคือตัวเก็บประจุและ
ขดลวดเหนี่ยวนา ซึ่งเกี่ยวคล้องกับบาเรลดังรูปที่ 3

ก) ตัวเก็บประจุเรโซแนนซ์

ข) ชุดทดสอบ

รูปที่ 3 วงจรจริงที่ใช้ในการออกแบบในห้องทดลอง
S1

VDC

+
-

A.

D1
C R

S1

S2
D2

L
B.

D3

S3

iL
S4

D4

VDC

+
-

A.

D1
C R

B.

D3

S3

C/2
L

iL
C/2

ในการออกแบบนั้นจะทดสอบในห้องทดลองก่อนดังรูปที่ 3 โดยการ
ค่อยๆปรับเพิ่มแรงดันอินพุตและปรับความถี่ที่เหมาะสม ซึ่งได้ทาการวัด
รูปคลื่นของวงจรนั่นแสดงดังรูปที่ 4

(ก) อินเวอร์เตอร์ชนิดฟูลบริดจ์
(ข) อินเวอร์เตอร์ชนิดฮาล์ฟบริดจ์
รูปที่ 2 วงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์ชนิดฟูลบริดจ์และชนิดฮาล์ฟบริดจ์

3.2 โหลดเรโซแนนท์
ส าหรั บ โหลดเรโซแนนท์ ที่ ใช้ กั บ วงจรอิ น เวอร์ เตอร์ ค วามถี่ สู ง
โดยทั่ว ไป จะมีข้ อ ได้เปรีย บที่ สาคัญ คือ ลดการสูญ เสีย ในการสวิตช์เมื่อ
สวิตช์ตัดวงจรที่กระแสศูนย์ ( Zero current switch : ZCS ) หรือสวิตช์
วงจรที่แรงดันศูนย์ ( Zero voltage switch : ZVS ) และข้อเสียเปรียบที่
สาคัญของวงจรเรโซแนนท์ คือ ที่ตาแหน่งใกล้จุดความถี่เรโซแนนท์กระแส
ในวงจรมีค่ามากส่งผลให้แรงดัน ของวงจรมีค่ามากขึ้นด้วย ดังนั้นสวิตช์ที่
เลือกใช้จะต้องสามารถทนแรงดันตกคร่อมขณะ OFF ได้สูงและ L-C ใน
วงจรที่เลือกใช้ก็เช่นกันจะต้องมีขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถเก็บพลังงานได้
มาก อิ น เวอร์ เ ตอร์ เ รโซแนนท์ โ ดยทั่ ว ไปจะมี ด้ ว ยกั น 2 ชนิ ด คื อ
อินเวอร์เตอร์เรโซแนนท์อนุกรมและชนิดขนาน ทั้งสองชนิดนี้มีข้อดีและ
ข้อเสียแตกต่างกัน และมีคุณสมบัติสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 1 [3]

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ก) Vdc ,IL ที่ความถี่ 76.86 kHz

ข) Vdc, IL ที่ความถี่ 61.69 kHz

รูปที่ 4 แรงดันตกคร่อมสวิตช์และกระแสที่ไหลผ่านโหลด

ส่วนขดลวดเหนี่ยวนาได้เลือกใช้ลวดทองแดงขนาด 22 AWG จานวน
25 เส้นมาพันตีเกลียวกันเพื่อลดค่าการสูญเสียเนื่องจากความถี่สูง และหุ้ม
ด้วยฉนวนกันความร้อน ทดสอบกับบาเรลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม.
มีความหนา 4 ซม. ยาว 90 ซม. หุ้มด้วยฉนวนเซรามิคไฟเบอร์ซึ่งสามารถ
ทนความร้อนได้สูงและช่วยลดการสูญเสียความร้อน การปรับความถี่ในรูป
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ที่ 5 ก) จะใช้ค วามถี่ ในการสั บ สวิตช์ ที่ 76.86 kHz และรูป ที่ 4 ข) ใช้
ความถี่ ที่ 61.69 kHz พบว่าเมื่อ ความถี่ลดลงค่ากระแสอาร์เอ็ มเอสของ
โหลด (IL) จะมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น จาก 3.57 Arms เป็ น 4.30 Arms ส่ ง ผลให้
ก าลังไฟฟ้ า เพิ่ มขึ้ น ซึ่ งการออกแบบในห้ อ งทดลองนั้ น ต้อ งการเพี ย งให้
สามารถทาอุณหภูมิให้สูงถึง 300 oC (อุณหภูมิในการหลอมพลาสติกแต่ละ
ชนิดอยู่ที่ 100-300 oC [1]) หลังจากทดลองแล้วนั้น จึงจะนาไปติดตั้งใน
ระบบงานจริง

5. การทดสอบ
จากการออกแบบที่ห้องทดลองก่อนที่จะนาไปติดตั้งกับงานจริง ใน
ส่วนของงานจริงนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าดังรูปที่ 6 บาเรลจะมีขนาดที่ยาว
ขึ้นถึง 2.3 เมตร โดยการทดสอบงานจริงนั้นจะหาค่าความต้องการพลังงาน
จริง(ได้จ ากการคานวณ)ดังสมการที่ 1 จากนั้ น เก็ บ ผลการทดสอบจาก
ฮีตเตอร์แบบเดิม (แบบรัดท่อ)ว่าใช้พลังงานเท่าไหร่เปรียบเทียบกับการใช้
ฮีตเตอร์แบบเหนี่ยวนาซึ่งอาศัยหลักการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนา โดย
เก็ บ ผลการใช้งานฮี ตเตอร์แ บบรัดท่ อ จ านวน 6 วัน แต่ล ะวัน เครื่อ งจะ
ท างาน 23 ชั่ ว โมงแล้ ว หาค่ า เฉลี่ ย ในแต่ ล ะวั น ว่ า ใช้ พ ลั ง งานเท่ า ไหร่
หลังจากนั้นได้ทาการติดตั้งระบบเหนี่ยวนาความร้อนแบบใหม่ และทาการ
วัดกาลังไฟฟ้าดังรูป ที่ 5 จากนั้น ทาการเก็บ ผลค่า พลังงานที่ใช้เป็ นเวลา
6 วั น แล้ ว หาค่ า เฉลี่ ย ในแต่ ล ะวั น เพื่ อ น ามาเปรี ย บเที ย บอั ต ราการใช้
พลังงานว่า สามารถลดการใช้ พ ลังงานไฟฟ้ า ได้ม ากน้ อ ยเพี ย งใด และมี
ประสิทธิภาพที่ดีเพิ่มขึ้นหรือไม่

รูปที่ 5 การวัดกาลังไฟฟ้าของขดลวดความร้อนแบบเหนี่ยวนา

(ก) เดิมใช้ขดลวดความร้อนแบบรัดท่อ
(ข) ขดลวดเหนี่ยวนาที่ติดตั้งแล้วเสร็จ
รูปที่ 6 ก่อนและหลังติดตั้งการใช้ขดลวดเหนี่ยวนาความร้อน

m : มวลของพลาสติก (g)
s : ความร้อนจาเพาะของพลาสติก HDPE=1.9,PET=1.35 (J/g°C)
dT : ค่าความแตกต่างอุณหภูมิที่ใช้งาน (oC)
(1) พลังงานที่ใช้จริงของพลาสติก HDPE ต่อวันมีค่าเท่ากับ
Q =1,700,000 x 1.90x (122-45)
= 259.683x 106 J
คิดเป็นค่าพลังงานต่อชั่วโมงเท่ากับ 307.519 x 106/ 23
= 11.29 x 106 J, หรือ 3.14 kWh
(2) พลังงานที่ใช้หลอมพลาสติก HDPEจากฮีตเตอร์แบบรัดท่อ
ค่าเฉลี่ยจากการเก็บผล = 242.67 หน่วย ( kWh ) / วัน
ดังนั้นอัตรากาลังงานต่อเนื่องเฉลี่ยคือ
242.67 kWh /23 ชม.= 10.55 กิโลวัตต์ ( kW )
ประสิทธิภาพของระบบฮีตเตอร์ มีค่าเท่ากับ
3.14 / 10.55 = 0.2976
(3) พลังงานที่ใช้หลอมพลาสติก HDPE จากเครื่องเหนี่ยวนา
ค่าเฉลี่ยจากการเก็บผล = 98 หน่วย ( kWh ) / วัน
ดังนั้นอัตรากาลังงานต่อเนื่องเฉลี่ยคือ
98 kWh /23 ชม. = 4.26 กิโลวัตต์ ( kW )
นั่นคือ ประสิทธิภาพของเครื่องเหนี่ยวนาความร้อนมีค่าเท่ากับ
3.14/4.26 = 0.7371
(4) พลังงานที่ใช้จริงของพลาสติก PET ต่อวันมีค่าเท่ากับ
Q =1,100,000 x 1.35x (280-45)
= 348.975 x 106 J
คิดเป็นค่าพลังงานต่อชั่วโมงเท่ากับ 348.975 x 106/ 23
= 15.17 x 106 J, หรือ 4.21 kWh
(5) พลังงานที่ใช้หลอมพลาสติก PET จากฮีตเตอร์แบบรัดท่อ
ค่าเฉลี่ยจากการเก็บผล = 387.75 หน่วย ( kWh ) / วัน
ดังนั้นอัตรากาลังงานต่อเนื่องเฉลี่ยคือ
387.75 kWh /23 ชม.= 16.86 กิโลวัตต์ ( kW )
ประสิทธิภาพของระบบฮีตเตอร์ มีค่าเท่ากับ
4.21 / 16.86 = 0.2497
(6) พลังงานที่ใช้หลอมพลาสติก PET จากเครื่องเหนี่ยวนา
ค่าเฉลี่ยจากการเก็บผล = 136.39 หน่วย ( kWh ) / วัน
ดังนั้นอัตรากาลังงานต่อเนื่องเฉลี่ยคือ
136.39 kWh /23 ชม. = 5.93 กิโลวัตต์ ( kW )
นั่นคือ ประสิทธิภาพของเครื่องเหนี่ยวนาความร้อนมีค่าเท่ากับ
4.21/5.93 = 0.7099
จากนั้นนาค่าที่ได้จากการทดสอบมาเปรียบเทียบดังแสดงในรูปที่ 7

6. ผลการทดสอบ
การทดสอบนั้นได้ใช้พลาสติกชนิด HDPEและ PET มาใช้หลอมโดย
ฮีตเตอร์แบบรัดท่อมีกาลังการผลิตเม็ดพลาสติก HDPE และ PET เฉลี่ยที่
1,700และ1,100kg/วัน ตามลาดับ ใช้ไฟเฉลี่ยที่ 242.67 หน่วย/วัน และ
387.75 หน่ ว ย/วั น ตามล าดั บ เมื่ อ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งเหนี่ ย วน าความร้ อ น
ประสิทธิภ าพสูงจะมีการใช้พลังงานลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 98 หน่วย/วัน และ
136.93 หน่วย/วัน ตามลาดับ
การคานวณหาพลังงานที่ต้องการใช้ในการหลอม
Q = m ×s ×dT
(1)
เมื่อ Q : ปริมาณพลังงานความร้อนที่ต้องการ (J)
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รูปที่ 7 แผนภูมิเปรียบเทียบการใช้กาลังงานของฮีตเตอร์แต่ละชนิด

นาค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยระหว่างเม็ดพลาสติก HDPE และ PET จะได้
ค่ า พลั งงานความร้อ นที่ ต้ อ งการเท่ า กั บ (3.14+4.21)/2 = 3.68 kWh
ค่าเฉลี่ย กาลังไฟฟ้า ฮีตเตอร์แบบรัดท่อ (10.55+16.86)/2 = 13.71 kWh
ค่าเฉลี่ยกาลังไฟฟ้าฮีตเตอร์แบบเหนี่ยวนา (4.26+5.93)/2 = 5.10 kWh

7. สรุป
จากการทดสอบเปรียบเทียบพบว่าฮีตเตอร์แบบรัดท่อใช้กาลังไฟฟ้า
เฉลี่ยถึ ง 13.71 kWh หรือ 315.33 หน่วย/วัน และฮีตเตอร์แ บบขดลวด
เหนี่ ย วน าใช้ ก าลั งไฟฟ้ า เฉลี่ ย เพี ย ง 5.10 kWh หรื อ 117.3 หน่ ว ย/วั น
เท่านั้น หมายถึงว่าประสิทธิภาพในการทาความร้อนของขดลวดเหนี่ยวนา
นั้นดีกว่าขดลวดความร้อนแบบรัดท่อ เมื่อเฉลี่ยต่อชั่วโมงแล้วสามารถลด
กาลังไฟฟ้าได้ถึง 8.61 kWh ดังนั้นประสิทธิภาพของเครื่องเหนี่ยวนาความ
ร้อนเทียบกับพลังงานที่ต้องการจริงในการหลอมเฉลี่ย 3.68 kWh จะมีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 72.16 % ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าขดลวดความร้อน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย ง 26.84 % เนื่ อ งด้ ว ยอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ใน
ประเทศไทยนั้นมี จานวนมาก หากมีการเปลี่ยนมาใช้ระบบการเหนี่ยวนา
ความร้อนแทนที่การใช้ขดลวดความร้อนแบบเดิมจะสามารถช่วยในการ
ประหยั ด พลั งงานให้ กั บ ประเทศและลดค่ า ใช้จ่ า ยในกระบวนการผลิ ต
ได้มากยิ่งขึ้นอีกต่อไป
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การวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตข้าวแคบ
กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตข้าวแคบยางกะไดใต้ อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ES008

The Specific Energy Consumption Index Analysis in Khaokab Process
Case Study : Khaokab Yanggadaitai Community Enterprise, Laplae District, Uttaradit Province
ชไมพร นันต๊ะสี 1* ศิรินุช จินดารักษ์1 และ พัฒนโชค สายอ้าย2
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ทาการวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตข้าวแคบเพื่อเป็นเครื่องมือ สาหรับประเมินเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตข้าวแคบ โดยการ
เก็บ ข้ อ มูลกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนการผลิตข้ าวแคบยางกะไดใต้จ านวน 22
ครัวเรือน พบว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในการโม่ แป้งใช้พลังงานไฟฟ้า 1.32
กิ โ ลจู ล /แผ่ น คิ ด เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย 0.09 สตางค์ / แผ่ น และเมื่ อ พิ จ ารณา
เปรียบเทียบการใช้พลังงานความร้อนในขั้นตอนการนึ่งแผ่นแป้งที่ใช้ แก๊ส
หุงต้มของภาชนะกระทะหม้อดินและหม้ออะลูมิเนียม พบว่าการใช้กระทะ
หม้อดินมีการใช้พลังงานสูงกว่าถึง 1.4 เท่าเมื่อเทียบกับหม้ออะลูมิเนียม
เนื่องจากการใช้กระทะหม้อดินเป็นการต้มน้าในภาชนะเปิด มีการระเหย
ของน้ามากกว่าจึงมีการใช้พ ลังงานมากกว่า สาหรับ การนึ่งแผ่นแป้งที่ใช้
ภาชนะเดียวกัน คือ หม้ออะลูมิเนียม การใช้ฟืนมีการใช้พลังงานที่สูงมาก
ถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับการใช้ แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง
ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการประหยัดพลังงานของกระบวนการผลิต
คื อ การปรั บ ปรุ ง เตาฟื น ที่ เ หมาะสมกั บ ภาชนะหม้ อ อะลู มิ เ นี ย มใน
กระบวนการผลิตข้าวแคบ
คาสาคัญ: การผลิตข้าวแคบ, พลังงานไฟฟ้า, พลังงานความร้อน, ดัชนีการ
ใช้พลังงาน

Abstract
In this research, is the study of the specific energy
consumption index in each process of Khaokab production as
a tool for suitable technology assessment in the energy
savings of Khaokab production process. Data collection of
Khaokab Yanggadaitai Community Enterprise in 22 households
found that the electrical energy consumption in flour milling is
1.3 2 kJ/sheet, cost 0.0009 Bath/sheet. When data was
compared the thermal energy consumption in flour sheet
steaming by using LPG between clay and aluminum pots, It
was found that clay pot had high than energy consumption of
aluminum pot up to 1.4 times. Owing to clay pot is open
container water boiling which has more evaporation of water,
thus it has to use more energy. For flour sheet steaming by
using aluminum pot with firewood has very high energy
consumption up 4 times when compare with using LPG.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

The researcher present the method to energy saving of
Khaokab production process that is wood stove improving for
aluminum pot of Khaokab production process.
Keywords: Khaokab production, electric energy, heat energy,
Specific Energy Consumption

1. บทนา
เนื่ อ งจากข้ า วแคบเป็ น อาหารว่า งที่นิ ย มรับ ประทานกัน ของชาว
ล้านนา ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ล้าปาง แพร่ และ
น่าน ซึ่งขันตอนการผลิตข้าวแคบนันค่อนข้างยุ่งยากจึงท้าให้ปัจจุบันมีการ
ผลิตข้าวแคบลดลง แต่อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนมากยังมีการสืบ
ทอด อาชีพการท้าข้าวแคบ และยังส่งออกเป็นสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสีย ง
ของจังหวัดอีกด้วย วิสาหกิจชุมชนการผลิตข้าวแคบยางกะไดใต้ เทศบาล
ศรีพนมมาศ อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์มีจ้านวนสมาชิก 22 ครัวเรือน
กระบวนการผลิตข้าวแคบแบบดังเดิมจะมีขันตอนคือ การโม่ข้าวท่อน การ
หมักแป้ง การนึ่งแผ่นแป้ง การตากแห้ง และการท้าให้ชืน ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในขันตอนการโม่แป้ง แต่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่
นิยมท้าการโม่แป้งใช้เองในกระบวนการผลิตแล้วเหลือเพียงไม่กี่ครัวเรือน
นอกจากนียังมีการใช้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิต เป็นหลัก โดย
ใช้พลังงานความร้อนในขันตอนการนึ่งแผ่นแป้ง ซึ่งขันตอนการนึ่งแผ่นแป้ง
จะมีการต้มน้าเพื่อใช้นึ่งแผ่นแป้ง จะประสบปัญหาในเรื่องการใช้ พลังงาน
ในการนึ่งแผ่นแป้ง คือมีการใช้แก๊สหุงต้มและฟืนเป็นเชือเพลิงในการต้มน้า
จะประสบปัญหาปัญหามูลค่าของแก๊สหุงต้มที่มีราคาสูงมากขึน เชือเพลิง
ฟืนที่หายากมากขึน
ดังนั นในงานวิ จั ย นี จึ งท้ า การศึ ก ษาดั ช นี ก ารใช้พ ลังงานในแต่ ล ะ
ขันตอน เพื่อน้ามาศึกษาหาแนวทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการประหยัด
พลังงานในกระบวนการผลิตข้าวแคบต่อไป

2.

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อส้ารวจและวิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานในแต่ละขั นตอนของ
กระบวนการผลิตข้าวแคบ

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1 การประหยัดพลังงาน[1]
กระบวนการผลิตมีการใช้พลังงานในปริมาณสูงมากขึน ทังพลังงาน
ไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากเชือเพลิง ซึ่งเชือเพลิงมีราคาที่สูงมากขึน
การส่งเสริมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนันถือเป็นการประหยัด
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พลังงาน การประหยัดพลังงานมีการใช้ค่าประสิทธิภาพและค่าดัชนีต่าง ๆ
ส้าหรับการเปรียบเทียบการใช้พลังงาน โดยเฉพาะค่าดัชนีการใช้พลังงาน
จ้ า เพาะ (Specific Energy Consumption Index, SEC)[2][3] หมายถึ ง
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตต่อหนึ่งหน่วยของผลผลิตที่ได้จาก
กระบวนการผลิตนัน ๆ เขียนได้ดังสมการนี
ค่าดัชนีการใช้พลังงาน = ปริมาณพลังงานที่ใช้ในระยะเวลาหนึ่ง
(1)
ปริมาณผลผลิตที่ได้ในระยะเวลาเดียวกัน
3.2 คุณสมบัตขิ องเชื้อเพลิง
ค่า ความร้อ นของเชือเพลิงที่ ได้จ ากการวิเคราะห์ ห าค่าความร้อ น
สูงสุดสามารถแสดงได้ดังตาราง
ตารางที่ 1 ปริมาณพลังงานของเชือเพลิง
ประเภทของเชื้อเพลิง
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
(กิโลกรัม)
กิโลแคลอรีต่อ
เมกะจูลต่อกิโลกรัม
กิโลกรัม
ฟืน
3,820
15.99
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)
6,360
50.22
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน (2554)

3.3 อัตราค่าไฟฟ้า[4]
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน
15 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 – 15)
1.8632 บาท/หน่วย
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 – 25)
2.5026 บาท/หน่วย
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 – 35)
2.7549 บาท/หน่วย
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 - 100)
3.1381 บาท/หน่วย

4. วิธีการดาเนินงานวิจัย
4.1 สารวจการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตข้าวแคบ
ท้าการส้ารวจโดยการเก็บข้ อมูลจากการใช้แ บบสอบถามกับ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนการผลิตข้าวแคบยางกะไดใต้ เทศบาลศรีพนมมาศ อ้าเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จ้านวน 22 ครัวเรือน แบ่งเป็นหัวข้อดังนี
1. ข้อมูลทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงขันตอนในกระบวนการผลิตข้าวแคบ
2. ข้อมูลการใช้พลั งงานในแต่ละขั นตอนในกระบวนการผลิตข้ าว
แคบ ได้แก่ ขันตอนการเตรียมแป้งหมัก ขันตอนการโม่แป้ง ขันตอนการ
แช่แป้ง ขันตอนการปรุงรส ขันตอนการนึ่งแผ่นแป้ง ขันตอนการตากแห้ง
และขันตอนการท้าข้าวแคบให้ชืน
3. การสุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลการใช้พลังงานจริงในแต่ละขันตอน
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตข้าวแคบ[5]
ข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจการใช้พ ลังงานในกระบวนการผลิตข้ าว
แคบเพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงานดังนี
- พลังงานไฟฟ้า ในขันตอนการโม่แป้ง ใช้Power clamp meter
เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า ใช้นาฬิกาจับเวลาที่ใช้ในการโม่แป้ง
เพื่อน้าไปหาค่าพลังงานไฟฟ้าดังสมการ
พลังงานไฟฟ้า ( kwh ) = ก้าลังไฟฟ้า ( kw ) X เวลา ( h)
(2)
- พลั งงานความร้ อน ในขั นตอนการนึ่งแผ่นแป้ ง โดยหาการใช้
พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตและผลผลิตที่ได้เพื่อหาค่าดัชนีการ
ใช้พลังงาน ดังสมการที่(1)

4. ผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล

40 ปีขึนไป จบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา และมีอาชีพการท้า
ข้าวแคบเป็นหลัก ซึ่งกระบวนการผลิตข้าวแคบแบ่งเป็น 3 ขันตอนหลักดัง
รูปที่ 1 ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมแป้งหมัก มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในการโม่
แป้ง โดยจะได้แป้งหมักไว้ใช้ส้าหรับท้าข้าวแคบ โดยจากการส้ารวจข้อมูล
เบืองต้นสามารถแบ่งกลุ่มตามการใช้แป้งหมักในการผลิตข้าวแคบออกเป็น
3 กลุ่มคือ
1. ผู้ผลิตข้าวแคบโดยใช้แป้งท้าเอง ผู้ผลิตจะท้าตามกระบวนการ
ผลิตดังรูปที่ 1
2. ผู้ผลิตข้าวแคบโดยใช้แป้งผสม มีขันตอนการผลิตที่คล้ายคลึงกับ
ผู้ผลิตข้าวแคบโดยใช้แป้งท้าเอง แตกต่างกันเพียงในขันตอนการผสมแป้ง
น้าแป้งหมักเองมาผสมกับแป้งส้าเร็จละลายน้าแล้วปรุงรส
3. ผู้ผลิตข้าวแคบโดยใช้แป้งส้าเร็จ ในกลุ่มนี กระบวนการผลิตตาม
ขันตอนที่ 2 และขันตอนที่ 3 โดยกระบวนการผลิตข้าวแคบแสดงดังรูปที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 การนึ่งแผ่นแป้ง เป็นขันตอนที่มีการใช้พ ลังงานมาก
ที่สุดในการผลิต จากการส้ารวจพบว่าผู้ผลิตมีการใช้เชือเพลิง และภาชนะที่
แตกต่างกันสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มดังนี
1. แก๊สหุงต้มในการให้ความร้อนและภาชนะกระทะหม้อดิน
2. แก๊สหุงต้มในการให้ความร้อนและภาชนะหม้ออะลูมิเนียม
3. ฟืนในการให้ความร้อนและภาชนะกระทะหม้อดิน
4. ฟืนในการให้ความร้อนและภาชนะหม้ออะลูมิเนียม
ขั้นตอนที่ 3 การตากแห้ง ในขันตอนนีผู้ผลิตจะมีการตากแห้งบนผ้า
ลี่และหญ้าคาแบบดั่งเดิม โดยการตากกลางแจ้งซึ่งในขันตอนนีไม่ได้ท้าการ
วิเคราะห์ดัชนีการใช้พลังงานเนื่องจากเป็นการใช้พลังงานที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
ข้าวท่อน(ข้าวหัก) แช่ประมาณ 2-3 ชม. น้าขึนผึ่งไว้ในกระบายหรือกระบุง จนสะเด็ด
น้าใช้ใบตองปิดข้าวรดน้าทุกวันเช้า-เย็น เป็นเวลา 3 วัน

โม่ข้าวให้ละเอียด

ขั้นตอนที่ 1
กรองน้าแป้ง

น้าน้าแป้งใส่ในภาชนะเติมน้าให้เต็มแช่ทิงไว้ เทน้าส่วนที่ใสทิง แล้วเติมน้าลงไปให้เต็ม
เหมือนเดิม (ท้าทุกวันจนครบ 7 วัน) ได้แป้งหมักท้าข้าวแคบ

น้าน้าแป้งละลายน้าในปริมาณที่ต้องการปรุงรส

ไล้ข้าวแคบบนผ้านึ่งที่เตรียมไว้

ขั้นตอนที่ 2

พลังงาน
ความร้อน

ปิดฝาครอบ 1-2 นาที

พันด้วยไม้ม้วนตากบนหญ้าคาหรือลี่

น้าข้าวแคบไปตากแดด 30-40 นาที

ขั้นตอนที่ 3

4.1 การสารวจการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตข้าวแคบ
เก็ บ ข้ อ มู ล กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ข้ า วแคบในชุ ม ชนยางกะไดใต้ จ้ า นวน 22
ครัวเรือน โดยการใช้แบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่ผู้ผลิตเป็นแม่บ้านอายุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พลังงานไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ท้าให้ชืนโดยผึ่งน้าค้างตอนเย็น 1-2 ชั่วโมง

บรรจุใส่ถุงพลาสติกเพื่อจ้าหน่าย

รูปที่ 1 กระบวนการผลิตข้าวแคบ

4-6 พฤศจิกายน 2558

204

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตข้าวแคบ
จากการส้ารวจข้อมูลเบืองต้นพบว่า การใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลิตข้าวแคบ จะอยู่ที่ขันตอนการโม่แป้งและขันตอนการนึ่งแผ่นแป้งเป็น
หลัก
การโม่แป้ง
ขันตอนนีมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในการโม่แป้ง ผู้ผลิตข้าวแคบจ้านวน
22 ครัวเรือนมีการโม่แป้งใช้เองในกระบวนการผลิตเพียง 8 ครัวเรือน ซึ่ง
คิดเป็ นร้อยละ 36.36 ของจ้านวนผู้ผลิต ขันตอนการโม่แ ป้งเริ่มจากการ
น้า เอาข้ า วท่ อ นที่ รดน้า หมั ก ทิงไว้ 3 วัน น้า ไปโม่ ในเครื่อ งโม่ไฟฟ้า เก็ บ
ข้อมูลน้ามาวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าดังนี
สมมติฐานที่ใช้ในการค้านวณปริมาณไฟฟ้าในการโม่แป้ง
1. ผู้ผลิตข้าวแคบท้าการโม่แป้งครังละ 50 กิโลกรัม
2. ใน 1 เดือนจะท้าการโม่แป้ง 3 ครัง ดังนัน แป้งที่ท้าการโม่รวม
ทังสิน 1,800 กิโลกรัม/ปี
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการโม่แป้งต่อครัง คือ 1 ชั่วโมง 40 นาทีดังนัน
ระยะเวลาที่ใช้ในการโม่แป้งรวมทังสิน 60 ชั่วโมง/ปี
4. มอเตอร์ ที่ ใ ช้ ใ นการโม่ แ ป้ ง แรงดั น ไฟฟ้ า 225 โวลต์ แ ละ
กระแสไฟฟ้า 3 แอมแปร์ ดังนัน ก้าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ที่ใช้คือ 675 วัตต์
5. แป้ง 50 กิโลกรัม ท้าข้าวแคบได้ 10 วัน ผลิตข้าวแคบได้ 5,200
แผ่น ดังนันผลิตข้าวแคบได้ทังสิน 124,800 แผ่น/ปี
6. การวิเคราะห์ ค วามสินเปลือ งพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในการโม่แ ป้ ง
และดัชนีค่าใช้จ่ายในการโม่แป้งได้ดังนี
- พลังงานไฟฟ้า ที่ใช้ในการโม่แ ป้ งคือ 45.81 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี
หรือ0.000367 กิโลวัตต์ชั่วโมง/แผ่น
- ค่าใช้จ่ายในการโม่แป้งคือ 45.81 หน่วย/ปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายใน
การโม่แป้ง รวมทังสิน 114.68 บาท/ปี

2. น้าที่ใช้ในการต้มน้านึ่งแผ่นแป้ง 32 กิโลกรัม
3. แก๊สหุงต้ม ถัง 15 กิโลกรัม ราคา 430 บาท ใช้วันละ 5 กิโลกรัม
รวมค่ า ใช้ จ่ า ยพลั งงาน คื อ 143.35 บาท ดั งนั นการผลิ ต ข้ า วแคบด้ ว ย
กระบวนการนีใช้ค่าใช้จ่าย 34,404 บาท/ปี
4. ดัชนีการใช้พลังงานความร้อนในการผลิตข้าวแคบด้วยกระบวนนี
คือ 0.30 เมกะจูล/แผ่น ดังนันการผลิตข้าวแคบด้วยกระบวนการนีมีการใช้
พลังงานความร้อน 59,904 เมกะจูล/ปี
1.2 แก๊สหุงต้มและภาชนะหม้ออะลูมิเนียม
สมมติฐานที่ใช้ในการค้านวณพลังงานความร้อนในการนึ่งแผ่นแป้ง
1. จ้านวนแป้ง 14.4 กิโลกรัม ผู้ผลิตสามารถผลิตข้าวแคบได้ 702
แผ่น ใช้เวลาในการผลิต 7 ชั่วโมง
2. น้าที่ใช้ในการต้มน้านึ่งแผ่นแป้ง 23 กิโลกรัม
3. แก๊สหุงต้ม ถัง 15 กิโลกรัม ราคา 430 บาท ใช้วันละ 3 กิโลกรัม
รวมค่ า ใช้ จ่ า ยพลั ง งาน คื อ 86 บาท ดั ง นั นการผลิ ต ข้ า วแคบด้ ว ย
กระบวนการนีใช้ค่าใช้จ่าย 20,640 บาท/ปี
4. ดัชนีการใช้พลังงานความร้อนในการผลิตข้าวแคบด้วยกระบวนนี
คือ 0.21 เมกะจูล/แผ่น ดังนันการผลิตข้าวแคบด้วยกระบวนการนีมีการใช้
พลังงานความร้อน 35,381 เมกะจูล/ปี
2. ฟืน
2.1 ฟืนและภาชนะกระทะหม้อดิน

การนึ่งแผ่นแป้ง
จากการส้ารวจในขันตอนนีมีการใช้พลังงานความร้อนในการนึ่งแผ่น
แป้ง โดยจะใช้พลังงานความร้อนจากเชือเพลิงในการต้มน้าเพื่อนึ่งแผ่นแป้ง
ที่แตกต่างกันคือ การให้ความร้อนโดยใช้ แก๊สหุงต้มและการใช้เชือเพลิงฟืน
ในการให้ ความร้อ น ภาชนะที่ใช้ในการนึ่งแผ่นแป้งที่ต่างกันคือ ภาชนะ
กระทะหม้อดิน และ หม้ออะลูมิเนียม โดยจากการส้ารวจได้ท้าการเก็บ
ข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อน้ามาเปรียบเทียบการใช้พลังงานความร้อนและ
ภาชนะที่ใช้ในการนึ่งแผ่นแป้งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี
1. แก๊สหุงต้ม

รูปที่ 2 ลักษณะของเตาที่ใช้แก๊สหุงต้ม
ในการให้ความร้อนและกระทะหม้อดิน

รูปที่ 4 ลักษณะของเตาฟืนในการให้ความร้อนและกระทะหม้อดิน

สมมติฐานที่ใช้ในการค้านวณพลังงานความร้อนในการนึ่งแผ่นแป้ง โดยใช้
ฟืนในการให้ความร้อนและภาชนะกระทะหม้อดิน
1. จ้ า นวนแป้ ง 15 กิโลกรัม ผู้ผลิ ตสามารถผลิตข้ าวแคบได้ 690
แผ่น ใช้เวลาในการผลิต 8 ชั่วโมง
2. น้าที่ใช้ในการต้มน้านึ่งแผ่นแป้ง 61 กิโลกรัม
3. ฟื น 800 กิ โลกรัม ราคา 1,300 บาท ใช้ วัน ละ 40.2 กิโ ลกรัม
รวมค่ า ใช้ จ่ า ยพลั ง งาน คื อ 65.33 บาท ดั ง นั นการผลิ ต ข้ า วแคบด้ ว ย
กระบวนการนีใช้ค่าใช้จ่าย 15,679 บาท/ปี
4. ดัชนีการใช้พลังงานความร้อนในการผลิตข้าวแคบด้วยกระบวนนี
คือ 0.93 เมกะจูล/แผ่น ดังนันการผลิตข้าวแคบด้วยกระบวนการนีมีการใช้
พลังงานความร้อน 154,008 เมกะจูล/ปี
2.2 ฟืนและภาชนะหม้ออะลูมิเนียม

รูปที่ 3 ลักษณะของเตาที่ใช้แก๊สหุงต้ม
ในการให้ความร้อนและหม้ออะลูมิเนียม

1.1 แก๊สหุงต้มและภาชนะกระทะหม้อดิน
สมมติฐานที่ใช้ในการค้านวณพลังงานความร้อนในการนึ่งแผ่นแป้ง
1. จ้ า นวนแป้ ง 15 กิโลกรัม ผู้ผลิ ตสามารถผลิตข้ าวแคบได้ 832
แผ่น ใช้เวลาในการผลิต 7 ชั่วโมง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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สมมติฐานที่ใช้ในการค้านวณพลังงานความร้อนในการนึ่งแผ่นแป้ง
1. จ้ านวนแป้ ง 4.1 กิโลกรัม ผู้ผลิตสามารถผลิตข้ าวแคบได้ 266
แผ่น ใช้เวลาในการผลิต 4 ชั่วโมง
2. น้าที่ใช้ในการต้มน้านึ่งแผ่นแป้ง 17 กิโลกรัม
3. ฟืน 800 กิโลกรัม ราคา 1,300 บาท ใช้วันละ 13.95 กิโลกรัม
ค่ า ใช้ จ่ า ยพ ลั ง งาน คื อ 22.67 บ าท ดั ง นั นการผลิ ต ข้ า วแคบด้ ว ย
กระบวนการนีใช้ค่าใช้จ่าย 5,440 บาท/ปี
4. ดัชนีการใช้พลังงานความร้อนในการผลิตข้าวแคบด้วยกระบวนนี
คือ 0.84 เมกะจูล/แผ่น ดังนันการผลิตข้าวแคบด้วยกระบวนการนีมีการใช้
พลังงานความร้อน 53,626 เมกะจูล/ปี
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการใช้พลังงานระหว่างการใช้แก๊สหุงต้มและฟืนในการให้
ความร้อนและการใช้ภาชนะกระทะหม้อดินและหม้ออะลูมิเนียม
รายการ
1. น้ า ที่ เติ ม ในการต้ ม น้ า
นึ่งแผ่นแป้ง (กิโลกรัม)
2. ดัชนีการใช้พ ลังงานใน
กระบวนการผลิตข้าวแคบ
(เมกะจูล/แผ่น)
3. ค่ า ใช้ จ่ า ยพลั ง งานใน
กระบวนการนึ่งแผ่นแป้ ง
(สตางค์/แผ่น)

แก๊สหุงต้ม
กระทะ
หม้อ
หม้อดิน
อะลูมิเนียม
32
23

ฟืน
กระทะ
หม้อดิน
61

หม้อ
อะลูมิเนียม
17

มีการใช้พลังงานความร้อนจากแก๊สหุงต้มและภาชนะหม้ออะลูมิเนียมคือ
0.21 เมกะจูล/แผ่น และการใช้พลังงานความร้อนจากฟืนและภาชนะหม้อ
อะลูมิเนียมคือ 0.84 เมกะจูล/แผ่น จะเห็นว่าฟืนมีการใช้พลังงานที่สูงกว่ า
ถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับแก๊สหุงต้ม
ดังนันแนวทางในการประหยัดพลังงานของกระบวนการผลิตควร
เน้นไปที่การปรับปรุงเตาฟืน เนื่องจากดัชนีการใช้พลังงานต่อแผ่นการผลิต
ของฟืนยังสูง และเตาฟืนยังมีการสูญเสียความร้อนที่มากกว่า นอกจากนี
ราคาของเชือเพลิงต่อหน่วยการผลิตของข้าวแคบที่ได้จากเตาฟืนยังคงถูก
กว่าการใช้แก๊สหุงต้มในการผลิต โดยต้นทุนการผลิตข้าวแคบของการใช้ฟืน
และแก๊สหุงต้ม คือ 8.5 และ 12.3 สตางค์/แผ่น ตามล้าดับ ถ้าสามารถลด
การสูญเสียความร้อนจากเตาฟืนให้มีดัชนีการใช้พลังงานต่อแผ่นการผลิตที่
ใกล้เคียงกับการใช้แก๊สหุงต้ม จะสามารถลดต้นทุนได้มากขึน นอกจากนี
การใช้ฟืนยังเป็นการพึ่งพาเชือเพลิงท้องถิ่นส้าหรับการผลิตได้ดีกว่าการใช้
แก๊สหุ งต้มอี ก ด้ว ย โดยเตาฟื นที่ ป รับ ปรุงควรออกแบบให้ เหมาะสมกั บ
ภาชนะหม้ออะลูมิเนียมเพื่อประหยัดพลังงานมากยิ่งขึน

เอกสารอ้างอิง
0.30

0.21

0.93

0.84

17

12.3

9.5

8.5

จากตาราง เมื่อท้าการเปรียบเทียบการใช้พลังงานจากแก๊สหุงต้ม ใน
ขันตอนการนึ่งแผ่ นแป้ ง ส้าหรับ ใช้ก ระทะหม้อ ดินและหม้อ อะลูมิเนีย ม
พบว่าการใช้หม้ออะลูมิเนียมส้าหรับการนึ่งแผ่น แป้งจะมีความสินเปลือง
พลังงานน้อยกว่าการใช้กระทะหม้อดิน เนื่องจากการใช้กระทะหม้อดินเป็น
การต้มน้าในภาชนะเปิด มีการระเหยของน้ามากกว่า จึงมีการใช้พลังงาน
มากกว่า คือ 0.30 เมกะจูล/แผ่น ในขณะที่การใช้หม้ออะลูมิเนียมมีการใช้
พลังงานเพียง 0.21 เมกะจูล/แผ่น และการเปรียบเทียบการใช้พลังงานจาก
ฟืนในขันตอนนึ่งแผ่นแป้ง ส้าหรับใช้กระทะหม้อดิน และหม้ออะลูมิเนียม
พบว่า การใช้หม้ออะลูมิเนียมส้าหรับการนึ่ง แผ่นแป้งจะมีความสินเปลือง
พลังงานน้อยกว่าการใช้กระทะหม้อดินเช่นเดียวกับการใช้พลังงานจากแก๊ส
หุงต้ม คือ 0.93 เมกะจูล/แผ่น ในขณะที่การใช้หม้อ อะลูมิเนียมมีการใช้
พลังงานเพียง 0.84 เมกะจูล/แผ่น
ส้าหรับการนึ่งแผ่น แป้ งที่ใช้ภ าชนะเดียวกัน คือ หม้อ อะลูมิเนีย ม
การใช้ ฟื น มี ก ารใช้ พ ลั งงานสู ง มากเมื่ อ เที ย บกั บ การใช้ แ ก๊ ส หุ งต้ ม เป็ น
เชือเพลิง โดยดัชนีก ารใช้พลังงานต่อแผ่นการผลิตของการใช้ แ ก๊สหุงต้ม
เพียง 0.21 เมกะจูล/แผ่น ในขณะที่ใช้ฟืนจะใช้พลังงานถึง 0.84 เมกะจูล/
แผ่น จะเห็นว่ามีการใช้พลังงานสูงกว่าถึง 4 เท่า ส่วนราคาของเชือเพลิงต่อ
หน่วยการผลิตของข้าวแคบที่ได้จากเตาฟืนถูกกว่าการใช้ แก๊สหุงต้มในการ
ผลิต โดยต้นทุนการผลิตของเชือเพลิง ฟืน และ แก๊สหุงต้ม คือ 8.5 และ
12.3 สตางค์/แผ่น ตามล้าดับ
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ผลิตข้ าวแคบ พบว่ากระบวนการผลิตข้า วแคบมีก ารใช้พ ลังงานไฟฟ้า ที่
ขันตอนการโม่แป้งและการใช้พลังงานความร้อนที่ขันตอนการนึ่งแผ่นแป้ง
ซึ่งขันตอนการโม่แป้งใช้พลังงานไฟฟ้า 1.32 กิโลจูล/แผ่น คิดเป็นค่าใช้จ่าย
0.09 สตางค์/แผ่น และการใช้พลังงานความร้อนในขันตอนการนึ่งแผ่นแป้ง
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1. บทคัดย่อ
การศึกษาสมรรถนะและวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
ระบบสูบนาบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทดลองภายใต้เงื่อนไขความสูง
ระหว่ า งท่ อ ดู ด และท่ อ จ่ า ย 35 เมตร ปั๊ ม ยี่ ห้ อ Grundfosรุ่ น SA 1500
ขนาด 2,000 วัตต์ และเซลล์แสงอาทิ ตย์ยี่ห้ อ RWE solutions รุ่น ASE50-ETF/17 ขนาด 50 วัตต์ จานวน 18 แผง ซึ่งทาการเก็บข้อมูลความเข้ม
แสง อั ต ราการไหล ก าลังที่ เซลล์แ สงอาทิ ต ย์ผ ลิต ได้ แ ละอุ ณ หภู มิ เซลล์
แสงอาทิตย์ทุก10 นาที ตังแต่เวลา 08.00-17.00 น. เป็นเวลา 7 วัน เพื่อ
นามาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับอัตราการไหลแล้ ว
น าไปจ าลองสมรรถนะระบบสู บ น าบาดาลพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ โดยใช้
สมการสหสัมพันธ์ควบคู่กับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับอัตราการไหลและจาลองการใช้งาน
โดยใช้สมการสหสัมพันธ์ พบว่าความเข้มแสงที่เพิ่มขึนส่งผลให้อัตราการ
ไหลเพิ่ ม ขึ นตามไปด้ ว ยดั ง สมการy = 0.0047x - 0.6837 เมื่ อ น ามา
เปรียบเทียบกับความเข้มแสงเฉลี่ยตลอดทังปี พบว่าในระยะเวลา 1 ปี จะมี
ปริมาณนาที่สูบได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 3,520.88ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเงินที่
ประหยัด ได้ 23,047.46 บาทต่อ ปี เมื่อ น าเงิน ที่ป ระหยัดได้ มาวิเคราะห์
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้อัตราดอกเบีย 7.87 เปอร์เซ็นต์ และ
ค่าอนุรักษ์นาบาดาลลูกบาศก์เมตรละ8.5 บาท พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ
(NPV) ของโครงการท่ า กั บ 250,195.16 บาท อั ต ราผลตอบแทนของ
โครงการ (IRR) เท่ากับ 17.76เปอร์เซ็นต์ มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 13.2 ปี
ดังนันโครงการนีจึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน
คาสาคัญ: สมรรถนะ, ระบบสูบนาบาดาล
Abstract
This research is a study the performance and analyze
economic feasibility of solar water pumping systems. The
experiments under conditions during the height of tube and
pipe 35 meters. It use of Grundfos pumps brand, SA 1500
model and 2,000-watt size. And usesolar cell 18 panels of
RWE Solutions brand, ASE-50-ETF / 17 model, and 50-watt size.
The data collected is the light intensity, flow rate, solar cells
are produced, and temperature every 10 minutes from 8 AM
to 17 PM. For seven days to analyze the relationship between
the light intensity and the flow rate. Then the performance
model of solar water pumping systems using correlation
equation.Coupled with the economic analysis.when
considering the relationship between the light intensity and
the rate of flow simulations using the correlation equations.
Light intensity increases. As a result, the flow rate increases
according to the following equation = 0.0047 to 0.6837 when
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compared with the average light intensity throughout the year.
Found that during the first year is the amount of water
pumped an average of 3520.88 cubic meters per year,
equivalent to savings 23,047.46 baht per year on the savings to
analyze the economic value using an interest rate 7.87
percent. THB 8.5 per cubic meter of water conservation that
the net present value (NPV) of the project as against
250,195.16 baht rate of return of the project (IRR) of 17.76
percent. With a payback period of 13.2 years, so this project is
appropriate to invest.
Keywords: Performance, Groundwater

2. บทน้า
พลังงานเป็นสิ่งจาเป็นในการดารงชีวิตสาหรับมนุษย์อย่างมากกิจกรรมทุก
อย่างต้องอาศัยพลังงานแทบทังสิน การเพิ่มขึนของประชากรโลกเป็นผลให้
การบริโภคพลังงานมีเพิ่มขึนตามไปด้ว ย ซึ่งสวนทางกับ แหล่งพลังงานที่
ก าลั ง จะหมดไป ท าให้ ปั จ จุ บั น ทั่ ว โลกก าลั งประสบปั ญ หาวิ ก ฤตด้ า น
พลังงาน ประเทศไทยจึ งตระหนัก ถึ งปั ญ หานีเช่นกัน ดังเห็ นได้จ ากการ
รณรงค์ด้านการอนุรักษ์พลังงานจากทังภาครัฐและเอกชน นอกจากนียังมี
พลังงานทางเลือกเป็นพลังงานที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่และไม่มีวันหมด
หรือ เรีย กว่า พลังงานหมุน เวีย น ซึ่งเป็ นพลังงานที่สะอาด ไม่ ก่อ ให้ เกิ ด
มลพิษ กับ สิ่งแวดล้อ มเช่น พลังงานลม พลังงานนา พลังงานแสงอาทิตย์
เป็นต้น
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายใน
ประเทศไทยซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่าการกระจายของความเข้มรั งสี
อาทิ ต ย์ มี ค่ า สู งสุ ด อยู่ ในช่ ว ง 20-24 เมกะจู ล ต่ อ ตารางเมตรต่ อ วั น เมื่ อ
พิ จ ารณาแผนที่ ศั ก ยภาพพลั งงานแสงอาทิ ต ย์รายวัน เฉลี่ ย ต่ อ ปี พบว่ า
บริเวณที่ได้รับรังสีอาทิตย์สูงสุดเฉลี่ยทังปีอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยได้รับรังสีอาทิตย์เฉลี่ยทังปี 19-20 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวันพืนที่
ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 14.3 ของพืนที่ทังหมดของประเทศ นอกจากนียัง
พบว่าร้อยละ 50.2 ของพืนที่ทังหมดได้รับรังสีอาทิตย์เฉลี่ยทังปีในช่วง 1819 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวันส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และบางส่วนของภาคกลาง จากการคานวณรังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวัน
เฉลี่ยต่อปีของพืนที่ทั่วประเทศพบว่ามีค่าเท่ากับ 18.2 เมกะจูลต่อตาราง
เมตรต่อวันจากผลที่ได้นีแสดงให้ เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพพลังงาน
แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง[1]
การสูบนาในชนบทเพื่ออุป โภคบริโภค ถือได้ว่าเป็ นสิ่งสาคัญ และจาเป็ น
มากสาหรับ ประชากรในประเทศไทย ทังนีเพื่อตอบสนองความต้องการ
พื นฐานของมนุษ ย์ ซึ่ งการใช้ เครื่อ งสู บ น าของประชากรในชนบทยั งใช้
เครื่อ งยนต์ ดี เซลเป็ น ส่ว นใหญ่ [2]มี บ างท้ อ งที่ ใช้เครื่อ งสู บ น าด้ ว ยไฟฟ้ า
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อย่างไรก็ตามการสูบนาด้วยไฟฟ้าก็ยังมีข้อจากัดเฉพาะบริเวณที่มีสายส่งถึง
ส่วนบริเวณที่ สายส่งไม่ถึง ที่เป็ นบริเวณการเกษตรห่างไฟฟ้าและมีความ
ต้องการนา จะไม่สามารถสูบนาด้วยไฟฟ้าได้ ปัจจุบันเทคโนโลยีการสูบนา
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการพัฒนาจนอยู่ในระดับที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้

3. ทฤษฎีและหลักการ
3.1การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย
การวิเคราะห์ความถดถอย เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปร
วัตถุประสงค์หลักของการวิเคราะห์ ความถดถอยคือ ตองการประมาณค่า
ของตัวแปรตัวหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ตัวแปรตาม(y)โดยอาศัยความรูจากตัวแปร
อื่น ซึ่งเรียกว่า ตัวแปรอิสระ (x)หรือเรียกว่า การใช้ความรูหรือสารสนเทศ
จาก x เป็นเกณฑ์ในการประมาณ y ถ้าใช้ตัวแปร x เพียงตัวแปรเดียวใน
การประมาณ y และความสัมพันธ์ของ y และ x เป็นเชิงเส้น เรียกว่า การ
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายมีรูปแบบของสมการที่แสดงความสัมพันธ์เหมือน
สมการเส้นตรงทางคณิตศาสตร์ในรูปสมการเชิงเส้นดังนี
Yi = a + bXi + ei ; i = 1, 2, 3, … , n (1)
โดยที่ Yi
คือ ตัวแปรตาม
X
คือ ตัวแปรอิสระ
a
คือ ส่วนตัดแกน y หรือค่าของ Y เมื่อ X = 0
ei
คือ ความคลาดเคลื่อนอย่างสุ่ม
b
คือ ความชันของเส้นตรง ซึ่งเป็นค่าที่ แสดงถึงอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ Yเมื่อ Xเปลี่ยนไป 1 หน่วย และเรียก
b ว่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย
ซึ่ง
b>0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน
b<0 แสดงว่า Xและ Y มีความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกัน
b เข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย
b=0
แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กัน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการถดถอยมีเป้าหมายเพื่อให้ ความ
คลาดเคลื่ อ นในการประมาณค่า Yiด้ วย yi มีค่า ต่ าสุ ด โดยวิธีที่เรีย กว่า
กาลังสองน้อยที่สุดซึ่งเป็นวิธีที่ต้องการหาค่า aและbที่ทาให้ผลบวกของค่า
คลาดเคลื่อนยกกาลังสองมีค่าน้อยที่สุดจากสมการ (1) จะได้

yi = a + bxi(2)
โดยที่
2
b   X iYi     X i   Yi  n   X i     X i  n  (3)
(4)
สัม ประสิ ท ธิ์ ข องการตั ดสิ น ใจหรือ เรีย กอี ก ชื่อ หนึ่ งว่า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข อง
ตัวกาหนดใช้สัญลักษณ์แทนด้วย R2คานวณได้ดังนี
2
2
2
R 2    X iYi  nXY    X i2  nX  Yi 2  nY  (5)
a  y  bx

ค่ า R2จะมี ค่ า อยู่ ระหว่ า ง 0 ถึ ง 1 ถ้ า R2มี ค่ า เข้ า ใกล้ 1 หมายความว่ า
สมการถดถอยสามารถอธิบายค่าของตัวแปรตามได้ดีหรือตัวแปรอิสระใน
สมการถดถอยสามารถอธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลงของตั ว แปรตามได้ ดี
เนื่องจากตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันมาก[3]
3.2 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์[4]
3.2.1 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ(NPV)
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ เป็นการวัดมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนและต้นทุนของโครงการหรือเป็นการหาผลต่างระหว่าง มูลค่า
ปั จ จุ บั นของผลตอบแทนรวม (PVB) และมูล ค่า ปั จ จุ บั น ของต้น ทุ น รวม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

(PVC) ของโครงการ โดยคิดอัตราลดตามอัตราผลตอบแทนที่หน่วยธุรกิจ
ต้องการหรืออัตราต้นทุนของเงินทุน ดังแสดงในสมการ (6)
NPV = -I0 + B[(1+i)n/i(1+i)n](6)
เมื่อ I0 คือ เงินจ่ายลงทุนตอนเริ่มโครงการ (Total Investment)
B
คือ เงินที่ประหยัดได้เฉลี่ยต่อปี(บาท)
i
คือ อัตราลดค่า (Discount Rate)
n
คือ อายุโครงการ (ปี)
หลักการตัดสินใจว่าโครงการมีความเหมาะสมหรือคุ้มค่าต่อการ
ลงทุ น หรื อ ไม่ คื อ ค่ า ของ NPV ที่ ค านวณได้ จ ะต้ อ งมี ค่ า มากกว่ า ศู น ย์
กล่า วคือ มูลค่าปั จ จุบั นของผลตอบแทนรวมมากกว่ามูลค่า ปั จ จุ บั น ของ
ต้นทุนรวม โครงการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน
3.2.2 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเป็นเกณฑ์การวิเคราะห์
เพื่ อ หาอั ต ราผลตอบแทนภายในของเงิ น ลงทุ น ในการเที ย บกั บ อั ต รา
ดอกเบียในท้องตลาด โดยคานวณหาอัตราดอกเบียหรืออัตราส่วนลดที่ทา
ให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่าเป็นศูนย์ ซึ่งอัตราส่วนลดดังกล่าวทา
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนและต้นทุนที่จ่ายไปของโครงการที่ได้คิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบันแล้วเท่ากัน ซึ่งการคานวณอัตราส่วนผลตอบแทนภายในของ
โครงการ ดังแสดงในสมการ (7)
NVP = 0 = -I0 +  tn1 [B/(1+IRR)t](7)
หลัก ในการตัดสินใจลงทุ นในโครงการ คือ นาค่า ที่คานวณได้
เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบียหรืออัตราคิดลดที่กาหนด ถ้าค่าที่คานวณได้
มีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบียหรือค่าเสียโอกาสของเงินทุนโครงการนันคุ้มค่าที่
จะลงทุน แต่หากค่าที่ได้ต่ากว่าอัตราดอกเบียหรืออัตราคิดลด โครงการนัน
ไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน

4. การด้าเนินงาน
จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภู มิ แล้วนามา
ออกแบบการทดลอง โดยแบ่งออกเป็ นสองส่วนคือ การศึกษาสมรรถนะ
ระบบสูบนาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเก็บข้อมูลความเข้มแสง อัตราการ
ไหล กาลังที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้และอุณหภูมิ เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะ
ระบบสูบนาพลังงานแสงอาทิตย์ จากนันนาข้อมูลที่ได้นามาจาลองระบบ
โดยใช้ความเข้มแสงเฉลี่ยในแต่ละเดือนและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
โดยการศึก ษาข้ อ มู ลอั ต ราดอกเบี ยและค่า อนุ รัก ษ์ น าบาดาลเพื่ อ น ามา
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่มูลค่าปัจจุบันของโครงการ
(NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และระยะเวลาคืนทุน
4.1 การวิเคราะห์ระบบสูบนา
การวิเคราะห์ระบบสูบนาเพื่อนามาวิเคราะห์คานวณพลังงานที่ปั๊มต้องเพิ่ม
ให้แก่ของเหลวเพื่อให้เกิดการไหล แสดงดังรูปที่ 1
อุปกรณ์ในระบบ
ความยาวท่อ

วิเคราะห์
ระบบสูบนา

ความสูง

รูปที่ 1ลาดับขันในการวิเคราะห์ระบบสูบนา
4.2 การวิเคราะห์สมรรถนะระบบสูบนาพลังงานแสงอาทิตย์
การวิเคราะห์สมรรถนะระบบสูบนาเพื่อนามาสร้างความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูป
สมการเชิ ง เส้ น โดยน าไปจ าลองการท างานของระบบสู บ น าพลั งงาน
แสงอาทิตย์ แสดงดังรูปที่ 2
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ความเข้มแสง
อัตราการไหล

สมรรถนะระบบสูบนา
พลังงานแสงอาทิตย์

รูปที่ 2ลาดับขันในการพิจารณาสมรรถนะระบบสูบนาพลังงานแสงอาทิตย์
4.3การจาลองการทางานของระบบสูบนาพลังงานแสงอาทิตย์
การจาลองระบบสูบนาพลังงานแสงอาทิตย์โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มแสงกับอัตราการไหล และพิจารณาจากสมการเชิงเส้นที่
ได้จ ากความสัมพันธ์ระหว่า งความเข้ มแสงกับ อั ตราการไหล แล้ว นามา
เปรียบเทียบกับความเข้มแสงเฉลี่ยรายชั่วโมง [5]ผลที่ได้จะอยู่ในรูปปริมาณ
นาที่สูบได้เฉลี่ยรายวัน รายเดือนและรายปี
4.4 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
เมื่อได้ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงนามาวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นข้อมูลในตัดสินใจในการลงทุ นโครงการโดยการ
รวบรวมข้ อ มู ลราคาอุ ป กรณ์ ในระบบสู บ นา ราคาอั ต ราดอกเบี ย ราคา
นาประปาเฉลี่ย (ดังตารางที่ 1)เพื่อนามาวิเคราะห์NPV,IRR และระยะเวลา
คืนทุน แสดงดังรูปที่ 3
ราคาอุปกรณ์ในระบบ
ความเข้มแสง

จาลองระบบ
สูบนา
l
l

อัตราการไหล

NPV

วิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์
l
l
IRR

อัตราค่านา
อัตราดอกเบีย
ระยะเวลาคืนทุน

รูปที่ 3 ลาดับขันในการจาลองการทางานและการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ของระบบสูบนาพลังงานแสงอาทิตย์
จากการวิเคราะห์ดังรูปที่ 3 สามารถสรุปข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ไ ด้ดัง
ตารางที่ 1ดังนี
ตารางที่ 1 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
รายการ
จานวน
หน่วย
ที่มา
ราคาเซลล์
4,100
บาท/แผง
[6]
แสงอาทิตย์
(18 แผง)
อุปกรณ์
ราคาปั๊มนาพร้อม 49,200
บาท
[7]
อินเวอเตอร์
ราคาอุปกรณ์
10,000
บาท
ค่าอนุรักษ์นา
8.5
บาท/
[2]
บาดาล
ลูกบาศก์เมตร
อายุการใช้งาน
25
ปี
[8]
อื่นๆ
เซลล์แสงอาทิตย์
อายุการใช้งานปั๊ม
5
ปี
[8]
อัตราดอกเบีย
7.87
%
[4]

5. ผลการด้าเนินงาน
5.1การวิเคราะห์สมรรถนะระบบสูบนาพลังงานแสงอาทิตย์
จากการเก็บข้อมูลปริมาณความเข้มแสงที่ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์และ
กาลังไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ต่อหน่วยพืนที่ เป็นเวลา 7 วันเมื่อนา
ข้อมูลมาสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสง อัตราการไหล
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และประสิทธิภ าพเซลล์แ สงอาทิ ตย์ โดยใช้โปรแกรม Minitab สามารถ
เขียนความสัมพันธ์ดังสมการ (8)
 = 18.5 - 0.000066I - 0.0947T(8)
เมื่อ  คือ ประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ (เปอร์เซ็นต์)
I
คือ ความเข้มแสง (วัตต์ต่อตารางเมตร)
T
คือ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
จากการวิเคราะห์ความเข้มแสงกับอัตราการไหล พบว่าปริมาณอัตราการ
ไหลแปรผันโดยตรงกับปริมาณความเข้มแสง ซึ่งสามารถสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มแสงกับอัตราการไหลได้ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับอัตราการไหล
เฉลี่ย 7 วัน
5.2การจาลองการทางานของระบบสูบนาพลังงานแสงอาทิตย์
เมื่อนาสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับอัตราการไหลมา
เปรียบเทียบกับปริมาณแสงอาทิตย์เฉลี่ยต่อปี สามารถพยากรณ์ปริมาณนา
เฉลี่ยได้ 3,520.88 ลูกบาศก์เมตร/ปี เงินที่ประหยัดได้ 29,927.46 บาท/ปี
(คิดค่าอนุรักษ์นาบาดาล 8.50 บาท/หน่วย)
5.3การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์พบว่ามีผล
ประหยัดต่อปีเท่ากับ 29,927.46 บาท และเนื่องจากปั๊มมีอายุการใช้งาน
เฉลี่ย 5 ปี ดังนันจึงมีการเปลี่ยนปั๊มทุก 5 ปี นั่นคือปีที่ 5, 10, 15 และ 20
มี ก ารจ่ า ยเงิ น เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นปั๊ ม และซ่ อ มบ ารุ ง ปี ล ะประมาณ
13,072.54 บาท (อายุโครงการ 25 ปี) โดยนามาวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน
ผลตอบแทนการลงทุนและมูลค่าปัจจุบันสุทธิของระบบพบว่าควรตัดสินใจ
ลงทุนกับการติดตังระบบสูบนาพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากมูลค่าปัจจุบัน
(NPV) มีค่าเท่ากับ 250,195.16 บาท ซึ่งมากกว่ามูลค่าปัจจุบันของต้นทุน
รวมและอั ตราผลตอบแทนของโครงการ(IRR) มี ค่า 17.76% ซึ่งสู งกว่า
อัตราดอกเบียเงินฝากประจาหรือสูงกว่าต้นทุนของเงินทุน และระยะเวลา
คืนทุน 13.2 ปี ดังนันโครงการนีจึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน

6. สรุป
การวิ เ คราะห์ ส มรรถนะระบบสู บ น าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ พ บว่ า
ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งความเข้ ม แสง อุ ณ หภู มิ แ ละประสิ ท ธิภ าพเซลล์
แสงอาทิตย์ เมื่อความเข้มแสงและอุณหภูมิที่เพิ่มขึน ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ของเซลล์แ สงอาทิตย์ลดลง (ดังสมการที่ 8)เมื่อ พิจ ารณาสมรรถนะของ
ระบบสูบนาพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความ
เข้มแสงกับอัตราการไหลให้อยู่ในรูปสมการเชิง เส้น พบว่าความเข้มแสงที่
เพิ่มขึนส่งผลให้อัตราการไหลเพิ่มขึนตามไปด้วย (ดังรูปที่ 4)
การจ าลองการท างานของระบบสู บ น าพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ โดยการ
พิจารณาสมการความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับอัตราการไหลแล้ว
นามาเปรียบเทียบกับ ความเข้มแสงเฉลี่ยตลอดทังปี พบว่าในระยะเวลา 1
ปี จะมีปริมาณนาที่สูบได้เฉลี่ยเท่ากับ 3,520.88ลูกบาศก์เมตร
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การวิ เคราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ อั ตราดอกเบี ยซึ่งจากการ
วิเคราะห์พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)ของโครงการเท่ากับ250,195.16
บาท อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากับ 17.76% มีระยะเวลา
คืนทุนเท่ากับ 13.2 ปี
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ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟภายในห้องแบบอัตโนมัติ
Automatic Room Lighting Control System
ฉวีวรรณ ดวงทาแสง อิสระ แสนโคก ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ และสุภกร หาญสูงเนิน*
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
*Email : supakorn.ha@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการนาเสนอระบบเปิด-ปิดไฟภายในห้อง
แบบอัตโนมัติ โดยประกอบด้วย วงจรแหล่งจ่ ายไฟฟ้ากระแสตรง วงจร
เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว วงจรเซ็นเซอร์แสง วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ และวงจรขับรีเลย์ ซึ่งระบบจะทาการตรวจวัดความเข้มแสงและการ
เคลื่อนไหวเพื่อนามาประมวลผลและสร้างสัญญาณควบคุมการเปิด -ปิดไฟ
ภายในห้อง เมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวที่ความเข้มแสงน้อยกว่า 25 ลักซ์
จากการทดสอบติดตั้งระบบที่ระดับความสูง 80 เซนติเมตรจากพื้น พบว่า
ระบบสามารถปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 15 ตารางเมตร ระหว่าง
มุมกวาด 43 ถึง 128 องศา ซึ่งในการทดสอบสามารถวัด ได้อย่างถูกต้อง
และแม่ น ย า ระบบดั งกล่ า วมี ศั ก ยภาพในการน าไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการ
ควบคุมการเปิ ด -ปิ ดไฟได้จ ริงทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ตลอดจน
สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านพลังงานได้
เป็นอย่างดี
คาสาคัญ: เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เซ็นเซอร์แสง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ

Abstract
The aim of this research is to propose the automatic
control of the lighting system. It consists of a DC power
supply, a motion-detection circuit, a light detection circuit, a
microcontroller circuit and a relay circuit. Both intensity of the
ambient light and the motion of people and objects within
the room are monitored and used to produce the control
signal of the lamp. In this work, the lamp will be turn on
when the light intensity is below 25 lux. The system was
tested by installing the sensor on the wall at the height of
approximatedly 80 cm above the floor. The result shows that
the system could detect the motion within the area of
approximately 15 m2 between the angles from 43 to 128
degree. In addition, this system is of great potential for both
indoor and outdoor application. However, some further
studies are needed to develop the system for the growing
need of the control system in the energy management
market.
Keywords: motion sensor, light sensor, microcontroller,
automatic control system

1. บทนา
โลกในยุคปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่ต้องพึงพาพลังงานในการดาเนินชีวิต
และมีอัตราความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทุกปีตามจานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าแหล่งพลังงานที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันส่วน
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ใหญ่ เป็ นพลังงานที่ใช้แ ล้วหมดไป ยิ่งใช้สอยมากก็ยิ่งทาให้ทรัพ ยากรลด
น้ อ ยลงไปเรื่อ ยๆ และอาจจะหมดไปในอนาคตอั น ใกล้ อย่ า งไรก็ ต าม
ปั ญ หาดั งกล่ า วได้ ท วี ค วามรุน แรงมากขึ้ น สาเหตุ ห นึ่ ง มาจากการใช้
พลังงานที่ฟุ่มเฟือย เช่น การเปิดหลอดไฟส่องสว่างในห้องน้าที่ไม่มีคนใช้
หรือ การเปิดไฟส่องสว่างตามทางเดินภายในอาคารที่ไม่มีผู้คนสัญจร ทา
ให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์
จากปัญหาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบเปิด ปิดไฟส่องสว่างภายในห้องแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
ไม่จาเป็น ซึ่งจะทาให้สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสะดวกสบายของผู้บริโภค นอกจากนี้
ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงานได้ เช่น ระบบส่องสว่างของห้องน้า
ที่มีการเปิด-ปิดอัตโนมัติตามความต้องการการใช้งาน โดยระบบเปิด-ปิด
ไฟที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ ป ระกอบด้ ว ย วงจรแหล่งจ่ า ยไฟฟ้ า กระแสตรง วงจร
ตรวจจั บ การเคลื่อนไหว วงจรเซ็นเซอร์แ สง วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์
และวงจรขับรีเลย์ โดยทาการออกแบบวงจรดังกล่าวเพื่อให้ระบบสามารถ
ตรวจจับการเคลื่อนไหว และความเข้มแสงว่าอยู่ในสภาวะที่เพียงพอต่อการ
มองเห็นหรือไม่ แล้วทาการประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อส่ง
สัญญาณไปควบคุมรีเลย์ให้สวิตซ์เปิด-ปิดไฟ เมื่อมีคนอยู่ในห้อง หรือมีแสง
สว่างที่น้อยหรือมากเกินไป ระบบจะทาการประมวลผลและเปิด-ปิดไฟโดย
อัตโนมัติ

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แหล่งจ่ายไฟฟ้า
ในงานวิจัยนี้ เลือกใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง เนื่องจาก
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก แต่อย่างไรก็ตามเพื่อ
ความสะดวกในการใช้งานระบบที่สร้างขึ้น จึงใช้วงจรแปลงไฟกระแสสลับ
เป็นไฟกระแสตรง ดังรูปที่ 4 ซึ่งจะทาให้สามารถเชื่อมระบบที่สร้างขึ้นเข้า
กับระบบจ่ายไฟฟ้าภายในอาคารได้โดยตรง โดยวงจรดังกล่าวประกอบ
ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) วงจรเรียงกระแส (Rectifier) วงจร
กรองแรงดัน (Voltage Filter Circuit) และวงจรคงค่าแรงดัน (Voltage
Regulation) วงจรที่สร้างขึ้นสามารถจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาด +5 โวลต์,
+12 โวลต์, +15 โวลต์ และ -15 โวลต์ โดยสามารถจ่ายกระแสโหลดได้
500 มิลลิแอมแปร์ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของระบบควบคุมการเปิด-ปิด
ไฟภายในห้องแบบอัตโนมัติ

2.2 อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
งานวิ จั ย นี้ ต้ อ งการเปิ ด -ปิ ด ไฟส่ อ งสว่ า งตามความต้ อ งการของ
กิจกรรมต่างๆ ภายในชีวิตประจาวันของมนุษย์ ซึ่งร่างกายของมนุษย์โดย
ธรรมชาติจะแผ่รังสีความร้อนออกมาจากร่างกายในรูปของรังสีอินฟาเรด
ตลอดเวลา เมื่อมีการเคลื่อนไหวจะส่งผลรบกวนต่อการแผ่รังสีดังกล่าว ซึ่ง
รังสีอินฟาเรดที่แผ่ออกจากร่างกายมนุษย์ จะมีความยาวคลื่นในช่วง 700
นาโนเมตร ถึง 1 มิลลิเมตร ดังนั้น จึงสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของ
มนุษ ย์ได้โดยใช้ โมชันเซ็นเซอร์ (Motion Sensor) โดยเซ็นเซอร์ที่ ได้รับ
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ความนิ ย ม คื อ ตั ว ตรวจจั บ แบบอิ น ฟาเรด โดยใช้ ห ลั ก การตรวจจั บ ที่
เรีย กว่า ไพโรอิ เล็ก ตริก ในการตรวจจั บ การแผ่รังสีแ บบอิ นฟาเรด หาก
ระดับของการแผ่รังสีไม่เปลี่ยนแปลง แสดงว่าสิ่งมีชีวิตไม่มีการเคลื่อนไหว
แต่เมื่อสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหว ระดับของการแผ่รังสีอินฟาเรดจะเปลี่ยนแปลง
จึ ง เรี ย กตั ว ตรวจจั บ แบบนี้ ว่ า PIR (Passive -Infrared Sensor) โดย
งานวิจัยนี้เลือกใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ระยะ 10 เมตร ซึ่งมี
องค์ประกอบภายในเซ็นเซอร์ดังรูปที่ 1
Multi Lens

Infrared
Readiation

Single-Chip
IC

Power
Supply

Vdd

Output
Amplifier
Circuit
Optical Filter

Quad type
PIR element

Comparator
Output
Circuit

Gnd

รูปที่ 1 องค์ประกอบภายในเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

2.3 เซ็นเซอร์ความเข้มแสง
เซ็นเซอร์ตรวจวัดความเข้มแสงมีหลายชนิดเช่น ตัวต้านทานไวแสง
(Light Dependent Resistor: LDR) โฟโตไดโอด (Photodiode) และ
โฟโตทรานซิ ส เตอร์ (Phototransistor) โดยเซ็ น เซอร์แ ต่ ล ะชนิ ด มี จุ ด ดี
แตกต่า งกั นไป ซึ่งต้อ งเลื อ กให้ เหมาะสมกับ การใช้งาน ในการพั ฒ นา
ระบบครั้งนี้เลือกใช้ตัวต้านทานไวแสงเป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเข้มแสง
โดยค่าความต้านทานของตัวต้านทานไวแสงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
ความเข้มของแสงที่ตกกระทบเกิดการเปลี่ยนแปลง ตัวต้านทานชนิดนี้ทา
มาจากสารกึ่งตัวนาประเภทแคดเมียมซัลไฟด์ (CdS) หรือ แคมเมียมซิลิ ไนด์ (CdSe) ซึ่ ง สารทั้ ง สองชนิ ด เป็ น สารกึ่ ง ตั ว น าชนิ ด สารประกอบ
(Compound Semiconductor) ซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อ สเปกตรัม
ของแสงได้คล้ายคลึงกับดวงตาของมนุษย์ ทาให้เหมาะที่จะใช้วัดความเข้ม
ของแสงสาหรับกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ นอกจากนี้ ตัวต้านทานไวแสง
จะมี ลั ก ษณะสมบั ติ ข องตั ว เก็ บ ประจุ ซึ่ ง เกิ ด จากการเกิ ด โฮลและ
อิ เล็ ก ตรอนอิ ส ระจากโฟตอนแสง ท าให้ ไม่ สามารถตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงความเข้ ม แสงได้ ทั น ที ทั น ใด ซึ่ ง ท าให้ เซ็ น เซอร์ ช นิ ด นี้
สามารถตัดการรบกวนจากความแปรปรวนของแสงในสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่ง
แตกต่างจากไดโอดไวแสง หรือทรานซิสเตอร์ไวแสง ที่มีการตอบสนองต่อ
การเปลี่ ย นแปรงที่ ร วดเร็ ว กว่ า ซึ่ ง จะท าให้ ร ะบบการควบคุ ม ขาด
เสถียรภาพได้ เนื่องจากหลอดไฟจะเปิด -ปิดตลอดเวลา อันเนื่องมาจาก
ความแปรปรวนของแสงในสิ่งแวดล้อม โดยโครงสร้างของ LDR แสดงดังรูป
ที่ 2

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยภายในประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิด
ไฟแบบอัตโนมัติมีการพัฒนากันอย่างแพร่หลาย เช่น การควบคุมโดยการ
ตั้งเวลา การตรวจจับการเคลื่อนไหว และการวัดระดับปริมาณแสงแดด [12] เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาระบบเปิ ด-ปิดไฟแบบอัตโนมัตินั้น ไม่ได้จาเพาะ
เฉพาะการใช้งานภายในห้องเท่านั้น หากแต่ยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
กับทุกส่วนที่มีความเกี่ยวข้อ งกับ แสงสว่างหรือระบบอัตโนมัติต่างๆ เช่น
ระบบส่ อ งสว่า งของทางหนี ไฟที่ ได้รับ การพั ฒ นาให้ มี ก ารเปิ ด -ปิ ด แบบ
อัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงานด้วยเช่นกัน [3] นอกจาก
การพัฒนาระบบดังกล่าวภายในประเทศแล้วในต่างประเทศก็มี ความตื่นตัว
และมีการพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นจานวนมาก ทั้งนี้ด้วยเหตุผลเพื่อการ
ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ ายในครัว เรือ น อาทิเช่น การออกแบบ
โมดู ล ในการควบคุ ม แสงสว่ า งภ ายในบ้ า น (Home Light Control
Module, HLCM) โดยควบคุม หลอดไฟทุก หลอดภายในบ้ านอย่างชาญ
ฉ ลาด ด้ ว ย ระ บ บ ไร้ ส าย [4] ก ารคว บ คุ ม แ ละป ระม วลผ ลผ่ า น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถจัดการกับ แหล่งจ่ายพลังงานของระบบ
ควบคุ ม เอง ในกรณี ที่ ร ะบบไม่ ได้ ท างานเป็ น เวลานานๆ เพื่ อ ลดการใช้
พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด [5] โดยในงานวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัย
ได้ทาการพัฒนาระบบและวงจรการเปิด-ปิดไฟภายในห้องขึ้นโดยอาศัยการ
ตรวจวัดการเคลื่อนไหวและระดับความเข้มแสง ผ่านการประมวลผลด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น

3. ระบบและวงจรการเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติ
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติที่ทาการพัฒนาในงานวิจัย
นี้ แ บ่ งออกเป็ น 5 ส่ ว น คื อ ส่ ว นของแหล่งจ่ า ยไฟฟ้ า กระแสตรง วงจร
เซ็ น เซ อ ร์ ต รว จ จั บ ก า รเค ลื่ อ น ไห ว ว งจ รเซ็ น เซ อ ร์ แ ส ง ว งจ ร
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และวงจรขับรีเลย์ ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยในแต่ละ
ส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกันเป็นวงจร
ทาหน้าที่สอดประสานกันอย่างเป็นระบบดังแสดงในรูปที่ 4

-

รูปที่ 3 ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติ

รูปที่ 2 โครงสร้างของตัวต้านทานไวแสง
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รูปที่ 6 การทดสอบระยะของระบบเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติ
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รูปที่ 4 วงจรควบคุมการเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติ
ระบบที่พัฒนาจะทาการตรวจสอบสภาพการเคลื่อนไหวและระดับ
ความเข้ ม แสงอยู่ ต ลอดเวลาเพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าท าการวิ เ คราะห์
ประมวลผลและตั ด สิ น ใจโดยอาศั ย ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ น หน่ ว ย
ประมวลผลกลาง ซึ่งมีลาดับการทางานดังแสดงในรูปที่ 5

T1

S=
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T1 = 100
S < 25

3
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รูปที่ 5 การประมวลผลของระบบเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติ
รูปที่ 6 แสดงการติดตั้งวงจรควบคุมการเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติ ที่
ได้ทาการพัฒนาเพื่อทาการทดสอบการทางาน โดยทาการติดตั้งไว้ที่ผนังที่
ระดับความสูง 80 เซนติเมตรจากพื้นห้อง จากการทดสอบการตอบสนอง
ของระบบที่ระยะการทางานต่างๆ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 7 โดยบริเวณที่
เป็ น สี แ ดง คื อ จุ ด ที่ ร ะบบมี ก ารตอบสนองและสามารถตรวจจั บ การ
เคลื่อ นไหวได้ ซึ่งสามารถปฏิบั ติการครอบคลุมพื้นที่ได้ในช่วงมุม 43 ถึ ง
128 องศาตามทิศ ทางการรับ สัญ ญาณของเซ็นเซอร์ซึ่ งครอบคลุม พื้น ที่
ประมาณ 15 ตารางเมตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

128๐
43๐
รูปที่ 7 ระยะการตอบสนองของระบบเปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติ
จากการทดสอบประสิทธิภาพการทางานของระบบเปิด -ปิดไฟแบบ
อัตโนมัตทิ ี่ทาการพัฒนา ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือเงื่อนไขที่มีการเคลื่อนไหวใน
สภาพที่มี แ สงสว่างเพี ย งพอ (≥ 25 ลัก ซ์ ) และในสภาพที่ มีแ สงสว่า งไม่
เพียงพอ (< 25 ลักซ์) พบว่า ผลการตอบสนองในช่วงที่ความเข้มแสงปาน
กลาง คื อ ช่ว งความเข้ มแสงระหว่า ง 23 ถึ ง 27 ลัก ซ์ ระบบจะมีค วาม
แปรปรวนในบางสภาวะ เนื่องจากค่าแรงดันเอาต์พุตของวงจรเซ็นเซอร์แสง
ที่ส่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์มีระดับแรงดันไม่คงที่ ทาให้เกิดความผิดพลาด
ในการประมวลผล ส่งผลให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สร้างสัญญาณการเปิด ปิดหลอดไฟไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หลอดไฟจึงเกิดการกระพริบ ซึ่งปัญหา
ดังกล่าว เกิดจากการใช้ความเข้มแสงค่าเดียวเป็นค่าอ้างอิงในการเปิด-ปิด
หลอดไฟ ทาให้ความแปรปรวนของความเข้มแสงส่งผลต่อระบบโดยตรง
โดยสามารถแก้ไขได้โดยการกาหนดค่าความเข้มแสงสาหรับเปิดหลอดไฟ
แยกจากค่าความเข้มแสงสาหรับปิดหลอดไฟ ซึ่งจาเป็นต้องทาการศึกษา
และวิจัย หาค่าที่เหมาะต่อ ไป แต่อย่างไรก็ตามระบบสามารถทางานได้
อย่างถูกต้องในช่วงความเข้มแสงสูง (>27 ลักซ์) และช่วงความเข้มแสงต่า
(<23 ลักซ์) โดยระบบสามารถตอบสนองตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ทาให้
สามารถนาระบบนี้ไปประยุกต์ใช้ความคุมการเปิด-ปิดไฟส่องสว่างภายใน
อาคาร และนอกอาคารได้ ซึ่งจะทาให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นได้

4. อภิปราย
ในการออกแบบแหล่งจ่ ายแรงดันไฟตรงขนาด 5 โวลต์ , 12 โวลต์
และ ± 15 โวลต์ โดยใช้ไอซีคงค่าแรงดัน เบอร์ 7805, 7812, 7815 และ
7915 เมื่อ ทาการทดสอบวัดสัญ ญาณทางด้านเอาต์พุตของวงจร ผลการ
ทดสอบแสดงดั ง รู ป ที่ 8 พบว่ า สั ญ ญาณที่ ได้ มี ลั ก ษณะสั ญ ญาณเป็ น
แรงดันไฟตรงที่เรียบขนาด 5.00 โวลต์, 11.50 โวลต์, 14.50 โวลต์ และ 14.70 โวลต์ ตามลาดับ ซึ่งจะพบว่าวงจรกาเนิดแรงดันไฟที่ออกแบบมีค่า
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ไม่ตรงตามที่ออกแบบไว้ ซึ่งจากการทดสอบเปลี่ยนไอซี และวัดแรงดันตาม
จุดต่างๆ พบว่า แรงดันขาเข้าไอซีทุกตัวเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานของ
ไอซี แต่แรงดันเอาต์พุตของวงจรที่ได้มีค่าไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ จึงมี
ความเป็นไปได้ที่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความบกพร่องของ
ไอซี อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต แต่อย่างไรก็ตามค่าแรงดันที่ได้ทั้ง
กรณีแรงดันเอาต์พุต 5 โวลต์, 11.5 โวลต์, 14.50 โวลต์ และ -14.70 โวลต์
อยู่ในช่วงที่สามารถนาไปจ่ายให้กับวงจรเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรขับรีเลย์ และจ่ายให้แก่ออปแอมป์ในวงจร
กันชนได้

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รูปที่ 8 สัญญาณแรงดันไฟตรง (ก) แรงดันไฟตรงเฉลี่ยขนาด 5 โวลต์
(ข) แรงดันไฟตรงเฉลี่ยขนาด 11.50 โวลต์ (ค) แรงดันไฟฟ้าฝั่งบวก 14.5
โวลต์ (ง) แรงดันไฟฟ้าฝั่งลบ -14.7 โวลต์
เมื่อ ทาการวัดสัญ ญาณแรงดัน เอาต์พุตของเซ็นเซอร์ตรวจจับ การ
เคลื่อนไหว พบว่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณพัลส์ออกมา
ขนาด 5 โวลต์ โดยมี ค าบเวลา 1-5 วิน าที ขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะของการ
เคลื่อนไหว ในขณะที่ไม่มีการเคลื่อนไหว วงจรจะส่งสัญญาณขนาด 0 โวลต์
ออกมาดังแสดงในรูป ที่ 9 โดยช่วงแรกจะเป็ น ช่ว งที่ไม่มีก ารเคลื่อนไหว
ลัก ษณะสัญ ญาณจะเป็ นเส้น ตรงที่ระดับ แรงดัน 0 โวลต์ และเมื่อ มีก าร
เคลื่อ นไหว เซ็นเซอร์จะส่งสัญ ญาณเอาต์พุตออกมาในลัก ษณะสัญ ญาณ
พั ล ส์ที่ ไม่ ค งที่ คื อ ความถี่ ข องสั ญ ญาณจะขึ้ น กับ ระดั บ การเคลื่ อ นไหว
ลักษณะที่เกิดขึ้นทาให้เกิดช่วงของสัญญาณขนาด 0 โวลต์ จึงอาจเกิดความ
ผิดพลาดในการประมวลผลสัญ ญาณการเคลื่อนไหวในขณะควบคุมการ
เปิ ด -ปิ ด หลอดไฟ และท าให้ ก ารเขี ย นโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
ซับซ้อนและยุ่งยาก เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงต่อวงจรหน่วงเวลาเพื่อหน่วง
เวลาให้มีช่วงสัญญาณที่กว้างขึ้น เพื่อให้สามารถแยกสัญญาณขณะมีการ
เคลื่อนไหว และขณะที่ไม่มีการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจน นอกเหนือจากนี้
จะทาให้สามารถลดความซับซ้อนของโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ได้

ระบบเปิ ด -ปิ ด ไฟที่ ถู ก พั ฒ นาในบทความนี้ ส ามารถปฏิ บั ติ ก าร
ครอบคลุมพื้นที่ได้ดีตามทิศทางการรับสัญญาณของเซ็นเซอร์ โดยมีระยะ
การตอบสนองประมาณ 15 ตารางเมตร ในช่วงมุมกวาด 43 ถึง 128 องศา
และมีประสิทธิภาพการทางานตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้อย่างถูกต้องและ
แม่นยา ระบบดังกล่าวสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิด
ไฟได้จริงทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอด
เพื่อใช้ในการจัดการปัญหาทางด้านพลังงานได้เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการควบคุมความสว่างภายในห้อ งอัตโนมัติบ น
พื้ น ฐานของค่ า มาตรฐานเพื่ อ การประหยั ด พลั ง งานโดยประยุ ก ต์ ใ ช้
แอลดีอาร์เพื่อวัดความเข้มแสงให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ แอทเมกะ 328พี
ทาการแปลงและสร้างสัญญาณพีดับเบิ้ลยูเอ็มเพื่อควบคุมความสว่างตาม
ค่ามาตรฐาน (300-500 ลักซ์) จากผลการทดลองเมื่อทาการปิดและเปิ ด
ผ้าม่านภายในห้องสามารถควบคุมหลอดไดโอดเปล่งแสงกาลังงานสูงให้มี
ความสว่างภายในห้องได้ตามค่ามาตรฐาน แต่การเปิดผ้าม่านจะมีแสงสว่าง
จากภายนอกเข้ามาช่วยทาให้สามารถลดการใช้แรงดัน เฉลี่ย กระแสเฉลี่ย
และกาลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยของหลอดไดโอดเปล่งแสงกาลังงานสูงได้มากกว่า
กรณีที่ปิดผ้าม่านทาให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
คาสาคัญ: แอลดีอาร์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, พีดับเบิ้ลยูเอ็ม

Abstract
This paper presents an automatic brightness control room
on the basis of the standard for saving energy by the
application of Light Dependent Resistors (LDRs) to measure the
light intensity to the microcontroller ATmega 328P. The
microcontroller will then convert the analog signal of LDRs to
digital signals and generates Pulse Width Modulators (PWMs)
for controlling the illumination based on standard values
(300-500 lux). As the results, upon closing and opening the
curtain in the room can control High Power LEDs to illuminate
the room as standard. However, the case of opening the
curtain, the illumination from the outside may affect into the
room. This means that the automatic lighting control may
decrease the use of energy in terms of voltage, current and
power of High Power LEDs more than the other case. This has
the positive impact to electricity saving.

ไฟฟ้าแบบเดิม [2-3] ส่วนงานวิจัยประยุกต์ในเชิงแอพพลิเคชันของหลอด
High Power LED ยังคงมีอ ยู่น้ อ ย โดยทั่ว ไปเป็ นที่ ทราบกัน ดี อ ยู่ แ ล้ว ว่า
ความส่ อ งสว่ า งตามค่ า มาตรฐานของ CIE [4] ได้ ก าหนดให้ ห้ อ งเรี ย น
ห้องประชุม หรือห้องสานักงานมีค่าความสว่างอยู่ประมาณ 300-500 Lux
[4] แต่ห้อ งเรียน ห้อ งประชุม หรือห้ องสานัก งานต่างๆ ที่อ ยู่ใกล้บ ริเวณ
หน้าต่างจะได้รับแสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาช่วย การใช้ ไฟฟ้าแสง
สว่างภายในห้องโดยไม่ได้ปิดไฟฟ้าบางส่วนจึงสิ้นเปลืองพลังงาน หรือ ใน
บางครั้งการปิดและเปิดไฟฟ้าโดยบุคคลอาจจะถูกละเลยในเรื่องของการ
ประหยัดพลังงาน นอกจากนี้แล้ว การปิ ดไฟฟ้าบางส่วนอาจจะประหยัด
พลังงานไฟฟ้าจริงแต่ค่าความสว่างจะไม่ได้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน
ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง น าเสนอการควบคุ ม ความสว่ า งภายในห้ อ ง
อัตโนมัติบนพื้นฐานของค่ามาตรฐานเพื่อ การประหยัดพลังงานโดยใช้ LDR
วัดความเข้มแสงให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ทาการสร้างสัญญาณ Pulse
Width Modulator (PWM) เพื่อควบคุมแสงสว่างของหลอด High Power
LED ภายในห้ องให้ เป็ นไปตามค่ ามาตรฐานซึ่งจะมีผลดีต่อ การประหยัด
พลังงานไฟฟ้าให้ กับ ห้ อ งเรียน ห้อ งประชุม หรือห้ อ งสานัก งานที่อ ยู่ใกล้
บริเวณหน้าต่างอีกด้วย

2. โครงสร้ างของฮาร์ ดแวร์
ในการออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์สาหรับการควบคุมความสว่าง
ภายในห้องอัตโนมัติประกอบด้วยบล็อคไดอะแกรมการทางาน ดังแสดงใน
รูปที่ 1
LDR

Drive

High Power LED

Power Supply

รูปที่ 1 บล็อคไดอะแกรม

Keywords: LDRs, Microcontroller, PWMs

1. บทนา
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องหนึ่งที่ภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ได้ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยปัจจุบันหลอดไดโอดแปล่งแสงกาลังงาน
สูง (High Power LED) [1] ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้าต่าแต่คุณภาพแสงเพียงพอ
ต่อการใช้งานกาลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในหลายหน่วยงานได้มี
การวิจัยเชิงกรณีศึกษาโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ความคุ้มค่า และจุดคุ้มทุน
หรือความเป็นไปได้ของการใช้หลอด High Power LED เพื่อทดแทนหลอด
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จากรูป ที่ 1 เราได้ มีก ารออกแบบฮาร์ด แวร์โดยประยุก ต์ใช้ Light
Dependent Resistor (LDR) [5] ในการวั ด ค่ า ความเข้ ม แสงเพื่ อ ส่ ง
สัญ ญาณแอนาลอกให้ กับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าการแปลงสั ญ ญาณ
ดั ง กล่ า วเป็ น แบบดิ จิ ต อลแล้ ว จึ ง ท าการสร้ า งสั ญ ญาณ Pulse Width
Modulators (PWM) ที่มีการปรับความกว้างของสัญญาณพัลซ์ให้แตกต่าง
กัน หรือ การปรับ ค่ า Duty Cycle เพื่ อ ควบคุ มพลั งงานที่ จ่ า ยให้ กับ ภาค
ไดร์เวอร์ในการควบคุ มพลังงานของหลอด High Power LED ให้ อ ยู่ใน
ระดับค่ามาตรฐาน ซึ่งมีวงจรดังแสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 2 วงจรควบคุมความสว่างอัตโนมัติ
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รูปที่ 3 ขนาดห้องที่ทดลอง
1m

0.04 m

1m

0.90 m

0.17 m
2.90 m

ในการควบคุ ม การท างานได้ ใช้ ไอซี ATmega 328P [5] ซึ่ ง เป็ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น สู ง ต่ อ การพั ฒ นา
โปรแกรมแบบ Open Source มาท าการประยุ ก ต์ใช้งานโดยวงจรจะมี
LDR จานวน 4 ตัว ส่วนวงจรไดร์เวอร์จะมีทรานซิสเตอร์ BD140 จานวน
4 ตัว ซึ่งควบคุมหลอด High Power LED ได้ 4 ชุด โดย LDR จะวัดค่า
แสงสว่างที่ส่องมากระทบ ถ้าแสงสว่างมีค่าความเข้มสูง ค่าความต้านทาน
LDR จะลดต่าลง แต่ถ้าแสงสว่างมีค่าความเข้มต่า ค่าความต้านทาน LDR
จะเพิ่ มสู งขึ้ น ATmega 328P จะรับ ค่ า จาก LDR มาประมวลผลว่า ค่ า
แสงสว่างอยู่ในช่วงมาตรฐานหรือไม่ (300–500 Lux) [4] เช่น ถ้าแสงสว่าง
มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน ATmega 328P จะทาการลดค่า Duty Cycle ของ
PWM ท าให้ ค วามสว่า งของหลอด High Power LED ลดลงอยู่ ในช่ ว งที่
ต้องการ หรือถ้า แสงสว่างมีค่าน้อยไป ATmega 328P จะทาการเพิ่มค่า
Duty Cycle ของ PWM ให้ มี ค่ามากขึ้ น จนความสว่า งของหลอด High
Power LED อยู่ในช่วงมาตรฐาน

0.76 m

0.76 m

0.76 m

0.76 m

0.76 m

3.80 m

รูปที่ 4 การจัดวางตาแหน่งโคมไฟ High Power LED (ภาพด้านบน)

3. การทดลองและผลการทดลอง
ในการทดลองได้มีการทดสอบการทางานของชุดควบคุมความสว่าง
ว่ า ท างานได้ ต ามค่ า มาตรฐานหรื อ ไม่ โ ดยเลื อ กห้ อ งที่ มี แ สงสว่ า งจาก
ภายนอกเข้ามากระทบ และได้แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ส่วน คือ การ
ทดลองกรณีที่ปิดผ้าม่านที่หน้าต่าง การทดลองกรณีที่เปิดผ้าม่านที่หน้าต่าง
และการทดลองเพื่ อ เปรีย บเทีย บการใช้พ ลังงานไฟฟ้า โดยการทดลอง
ทั้ งหมดมี ค่ า พารามิ เตอร์ที่ ใช้ ในการทดลองดั งตารางที่ 1 และมี ข นาด
ห้องทดลอง และรายละเอียดอื่นๆ ดังรูปที่ 3 ถึงรูป ที่ 5 และมีสมการใน
การพิจารณาค่าเฉลี่ยดังสมการที่ 1 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้งาน
ขนาดของห้อง
ขนาดของช่องหน้าต่าง
วิธีการคานวณความส่องสว่างภายในห้อง
ทิศทางของแสงที่ส่องเข้ามาภายในห้องทดลอง
ความสูงของลักซ์มิเตอร์เมื่อเทียบกับพื้นห้อง
จานวนตาแหน่งที่วัดค่าความสว่างภายในห้อง
วงจรที่ใช้ทดลอง (ชุดควบคุม)
โคมไฟ High Power LED
เวลาที่หยุดนิ่งระหว่างการวัดเพื่ออ่านลักซ์มิเตอร์
ในแต่ละตาแหน่ง
เวลาที่ทดลอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปที่ 5 โคมไฟ High Power LED ขนาด 8 วัตต์

การพิจารณาค่าเฉลี่ยในด้านต่างๆ เช่น ความสว่าง แรงดัน กระแส
และกาลังงานไฟฟ้า พิจารณาได้จากสมการที่ (1)
n

2.9 x 3.8 ตารางเมตร
1x2 ตารางเมตร
แบบลูเมน
ทิศตะวันตก
0.75 เมตร
8 ตาแหน่ง
(ดังรูปที่ 3)
2 ชุด
(ควบคุม 8 ตาแหน่ง)
8 วัตต์
5 – 10 วินาที
09.00 น. – 16.00 น.

X 

 xi

(1)

i 1

n

เมื่อ x หมายถึงค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่พิจารณา
xi หมายถึงข้อมูลที่พิจารณาในลาดับที่ i
n หมายถึงจานวนข้อมูลทั้งหมดที่พิจารณา

3.1 ผลการทดลองกรณีที่มีการปิดผ้าม่าน
ผลการทดลองดังในรูปที่ 6 เมือ่ ทาการทดลองโดยปิดผ้าม่าน และทา
การวัดค่าความสว่างภายในห้องทั้ง 8 ตาแหน่งที่เวลาต่างๆ กันตั้งแต่เวลา
9.00-16.00 น. โดยพิจารณาความสว่างแบบค่าเฉลี่ย ก่อนที่จะเริ่มควบคุม
การทางาน และมีก ารวัดค่าความสว่างแบบเฉลี่ย เมื่อมีการควบคุมแบบ
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อั ต โนมั ติ แ ล้ว พบว่ า ค่า ความสว่ า งโดยเฉลี่ย ก่ อ นที่ จ ะเปิ ด ชุ ดควบคุม ให้
ทางานจะมีค่าต่าและยังไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากการปิดผ้าม่านจะไม่มีแสง
สว่างเข้ามาช่วย แต่เมื่อทาการเปิดการควบคุมการทางานแบบอัตโนมัติแล้ว
ค่าความสว่างโดยเฉลี่ยของหลอด High Power LED จะเพิ่มขึ้นสูงกว่าและ
เกือบจะคงที่ตลอดทุกช่วงเวลาจึงทาให้ค่าความสว่างทั้งหมดของห้องโดย
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นโดยควบคุมให้มีค่าประมาณ 400 ลักซ์ ตามมาตรฐาน สาหรับ
ห้ อ งที่ ใช้ ท ดลองดั งแสดงในรูป ที่ 7 และสัญ ญาณ PWM จะมี ค่า Duty
Cycle โดยขึ้นอยู่กับแสงที่เข้ามาซึ่งมีค่าแตกต่างกันไป ดังแสดงในรูปที่ 8

3.2 ผลการทดลองกรณีที่มีการเปิดผ้าม่าน
จากผลการทดลองในรูปที่ 9 เมื่อทาการทดลองโดยเปิดผ้าม่านและได้
ทาการวัดค่าความสว่างภายในห้องทั้ง 8 ตาแหน่งที่เวลาต่างๆ กัน ตั้งแต่
เวลา 9.00-16.00 น. โดยพิจารณาค่าความสว่างแบบเฉลี่ยก่อนที่จะเริ่ม
ควบคุมการทางานและทาการวัดค่าความสว่างเฉลี่ยเมื่อชุดควบคุมทางาน
อัตโนมัติแล้วจะพบว่าความสว่างโดยเฉลี่ยก่อนเปิดชุดควบคุม ให้ทางานจะ
มีค่าสูงขึ้นตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากระยะเวลา 9.00-13.00 น.
แสงสว่างจากภายนอกที่ส่องเข้ามาภายในห้องมีค่าสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลให้ค่า
ความสว่างโดยเฉลี่ยของหลอด High Power LED ต้องปรับลดความสว่าง
ลงมาโดยสัมพันธ์กับ เวลาและแสงที่ได้รับจากภายนอก แต่ยังคงควบคุม
ความสว่างให้มีค่าโดยเฉลี่ยประมาณ 400 ลักซ์ จึงเป็นผลดีต่อการประหยัด
พลังงาน ส่วนระยะเวลา 14.00 น. และ 16.00 น. ค่าความสว่างโดยเฉลี่ย
ก่อนเปิดชุดควบคุมให้ทางานมี ค่าต่าลง เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวแสง
สว่างจากภายนอกเกิดเปลี่ยนแปลง เช่น มีเมฆมาบดบังดวงอาทิตย์ เป็นต้น
แต่การควบคุมความสว่างของ High Power LED ยังทาให้ความสว่างโดย
เฉลี่ยทั้งหมดของห้องยังคงเป็นไปตามค่ามาตรฐาน

รูปที่ 6 ผลการทดลองกรณีปิดผ้าม่านที่หน้าต่าง

รูปที่ 9 ผลการทดลองกรณีเปิดผ้าม่านที่หน้าต่าง

3.3 ผลการทดลองเพื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า

รูปที่ 7 ห้องที่ทดลอง

ในการทดลองนี้ เป็ น การทดลองเพื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บการใช้
พลังงานฟ้าในกรณีที่ปิด ผ้าม่านและกรณีที่เปิด ผ้าม่านโดยมีการพิจารณา
แรงดันเฉลี่ย กระแสเฉลี่ย และกาลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย เป็นต้น ซึ่งมีผลการ
ทดลองดังแสดงในรูปที่ 10, 11 และ 12 ตามลาดับ

รูปที่ 10 ผลเปรียบเทียบค่าแรงดันเฉลี่ยการควบคุมความสว่างอัตโนมัติ
ระหว่างเปิดและปิดผ้าม่านที่หน้าต่าง
รูปที่ 8 สัญญาณ PWM
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จากผลการทดลองในรูปที่ 10 เมื่อ ทาการพิจารณาในด้านแรงดัน
เฉลี่ยที่ใช้งานระหว่า งปิ ด ผ้าม่านและเปิด ผ้า ม่านในเวลา 9.00-16.00 น.
พบว่าแรงดันเฉลี่ยที่ใช้งานในกรณีที่เปิดผ้าม่านจะมีค่าแรงดันเฉลี่ยที่ต่ากว่า
กรณีที่ปิดม่านทุกช่วงเลาโดยสัมพันธ์กับความสว่างเฉลี่ยของหลอด High
Power LED ดังแสดงในเส้นกราฟของรูปที่ 9

ควบคุมระดับความสว่างที่แตกต่างกันไปแต่ ค่าความสว่างภายในห้องโดย
เฉลี่ ย ยั งอยู่ บ นค่ า มาตรฐาน ซึ่ งจะมี ผ ลดี ต่ อ การลดการใช้ แ รงดั น เฉลี่ ย
กระแสเฉลี่ย และกาลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่แตกต่างกันในแต่ละวันและแต่ละ
ช่วงเวลา จึงสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับองค์กรต่างๆ ได้ แนวคิด
ของงานวิจั ย นี้ สามารถน าไปประยุก ต์ใช้งานกับ สถานที่อื่ นๆ ที่ ต้อ งการ
ความสว่างที่แตกต่างกัน แต่ยังคงอยู่บนพื้นฐานของการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
โทรคมนาคม (นายนวพล สอนภั ก ดี นายทนงค์ อภั ย วงศ์ และนาย
สันประสิทธิ์ พูลสุข ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลและให้ความร่วมมือในการทางานวิจัย
ให้สาเร็จด้วยดี
รูปที่ 11 ผลเปรียบเทียบค่ากระแสเฉลี่ยการควบคุมความสว่างอัตโนมัติ
ระหว่างเปิดและปิดผ้าม่านที่หน้าต่าง

จากผลการทดลองในรูปที่ 11 เมื่อพิจารณาในด้านกระแสเฉลี่ยที่ใช้
งานระหว่างการปิดผ้าม่านและการเปิดผ้าม่านในเวลา 9.00-16.00 น. จะ
พบว่าแรงดันเฉลี่ยที่ใช้งานในกรณีที่เปิดผ้าม่านจะมีค่ากระแสเฉลี่ยที่ใช้งาน
ต่ากว่ากรณีทีปิดผ้าม่านตลอดทุกช่วงเวลาซึ่งขึ้นอยู่กับค่าความสว่างที่ได้รับ
จากภายนอกและทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่ากระแสเฉลี่ยด้วย

6. สรุป
งานวิจัยนี้เป็นการควบคุมความสว่างภายในห้องอัตโนมัติบนพื้นฐาน
ของความสว่างมาตรฐาน (300-500 Lux) สามารถช่วยลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าให้ กับ ห้ องเรีย น ห้ องประชุม และห้ องสานัก งานที่มีแสงสว่างจาก
ภายนอกเข้ า มาช่ว ย โดยการประยุก ต์ใช้ LDR เพื่ อ วัด ความเข้ มแสงให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ทาการแปลงสัญญาณจากแอนาลอกเป็นดิจิตอลและ
ทาการกาเนิดสัญญาณ PWM ที่มีการปรับค่า Duty Cycle ที่แตกต่างกัน
อย่างเหมาะสมโดยสัมพันธ์กับแสงจากภายนอกที่ส่องเข้ามาภายในห้อ ง
และทาการควบคุมความสว่างภายในห้องอย่างอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยลด
การใช้แรงดันเฉลี่ย กระแสเฉลี่ย และกาลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย ซึ่ งเป็นผลดีต่อ
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 12 ผลเปรียบเทียบกาลังงานเฉลี่ยการควบคุมความสว่างอัตโนมัติ
ระหว่างเปิดและปิดผ้าม่านที่หน้าต่าง

จากผลการทดลองในรูปที่ 12 เมื่อทาการพิจารณาในด้านกาลังงาน
เฉลี่ย ที่ใช้งานระหว่างการปิ ด ผ้าม่า นและการผ้าเปิ ดม่า นในเวลา 9.0016.00 น. จะพบว่ากาลังงานเฉลี่ยที่ใช้งานในกรณีที่เปิดม่านจะมีค่ากาลัง
งานเฉลี่ยที่ใช้งานต่ากว่ากรณีทีปิดม่านตลอดทุกช่วงเวลา ซึ่ง จะสัมพันธ์กับ
ค่ากระแสและแรงดันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย จึงมีผลดีต่อการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า

4. อภิปรายผลการทดลอง
งานวิจัยการควบคุมความสว่างภายในห้องอัตโนมัติบนพื้นฐานของค่า
มาตรฐานเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จากผลการทดลองกับห้องที่มี
แสงสว่างจากภายนอกเข้ามาช่วย ชุดควบคุมสามารถลดการใช้แรงดันเฉลี่ย
กระแสเฉลี่ย และกาลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย
เช่น แสงแดดหรือ สภาพอากาศที่แ ตกต่า งกัน ในแต่ ละวัน และช่ว งเวลา
เป็ น ต้ น ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วจะมี ผ ลกระทบท าให้ ห ลอด High Power LED
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการควบคุมโคมไฟถนนผ่านระบบสื่อสารแบบ
ไร้ ส ายโดยใช้ โ ทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ และมี โ ป รแก รมป ระยุ ก ต์ ซึ่ ง ใช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ เพื่อ ควบคุมการรับ ส่งข้อ มูล และควบคุมการ
เปิด-ปิดของโคมไฟถนนจานวน 6 ต้น โดยมีบอร์ดส่งสัญญาณวายฟายแบบ
เฮทซึ่งใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ PIC24FJ ทาหน้าที่กระจายสัญญาณ จากผล
การศึกษาพบว่าระยะในการรับส่งข้อมูลแบบไร้สายเพื่อควบคุมการทางาน
ของโคมไฟถนนมีระยะทางไม่เกิน 50 เมตร ค่าความแรงของสัญญาณมาก
ที่สุดคือ 60% ที่ระยะ 0.5 m มุมการรับส่งอยู่ที่ 90 องศาและ กาลังไฟฟ้า
เฉลี่ยของโคมไฟถนน 2 โคมมีค่า 15.41w
คาสาคัญ: สมาร์ทโฟน แอนดรอยด์ ไมโครคอนโทรลเลอร์

Abstract
This article was wireless control system street lamps
by used mobile phone .The application program of android
operating system sended and received data and turn on- off
6 street lamps. The microcontroller PIC24FJ on H-board
distributed wifi signal.The results showed a distance for
wireless communication received and sended data less than
50 m. The most signal strength at 0.5 m angle 90 degree was
60% and 2 street lamps average power were 15.41 w .
Keywords: Mobile Phone , Android, Microcontroller

1.บทนา
ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสื่อ สารทางด้านข้อมูลและ
ข่าวสารได้มีการพัฒนากันอย่างรวดเร็ว โทรศัพท์ เคลื่อนที่มีความสามารถ
เพิ่มมากขึ้นจนเกือบจะเทียบเท่าคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการที่ใช้ใน
โทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ มี สัดส่ว นการใช้งานดังนี้ คือ ระบบแอนดรอย์ 33 %
ระบบไอโอเอส 16% ระบบริม 14% ระบบซิมเบี้ยน 31% ระบบวินโดวส์
โมบาย 3% และระบบอื่นๆอีก 3% เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ มีจานวนมาก อุปกรณ์มีหลากหลายระดับ หลายราคา รวมทั้ง
สามารถทางานบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอ และความละเอียดแตกต่างกัน
ได้ ทาให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามต้องการ [3] ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ คือ ระบบปฏิบัติการแบบเปิดเผยซอร์ฟแวร์ต้นฉบับโดยบริษัทกูเกิล้
ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มเป็ น อย่ า งสู ง การพั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อ ใช้ ง านบน
ระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ จะใช้ โ ปรแกรม Android Software
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Development Kit (Android SDK) และเผยแพร่โปรแกรมผ่าน Android
Market โครงสร้างภาษาที่ใช้ในการพัฒนา สาหรับ Android SDK จะใช้
โครงสร้างของภาษาจาวาในการเขียนโปรแกรม [5] เมธี นามสารและคณะ
(2555) ได้นาระบบอินเตอร์เน็ทและระบบโทรศัพท์มาประยุกต์ใช้ในการ
ควบคุมอุปกณ์ไฟฟ้าผ่านทางอินเตอร์เน็ทและโทรศัพท์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ
ค ว บ คุ ม ก า ร ใช้ ไฟ ฟ้ า ได้ ทั้ งส อ งระ บ บ โด ย ระ บ บ โท ร ศั พ ท์ ใช้
ไม โค รค อ น โท รลเลอ ร์ จ าก บ อ ร์ ด ซิ ม 900แ ละ ระ บ บ อิ น เตอ ร์ ใ ช้
คอนโทรลเลอร์บอร์ดSnap เป็นตัวประมวลผลกลาง มีรีเลย์เป็นตัวควบคุม
เอาท์พุท โดยมีรีเลย์ควบคุม 8 ตัว และมีวงจรตรวจจับกระแสเป็นตัวเช็ค
สถานะให้ โหลดทั้ง 8 และส่งสัญ ญาณกลับ ไปให้ บ อร์ด Snap ซึ่งเป็ นตัว
ประมวลผลกลางส่งค่าไปแสดงผล โดยระบบอินเตอร์เน็ทจะแสดงผลที่หน้า
เว็บเพจส่วนโทรศัพท์จะแสดงผลโดยใช้ SMS [3] ปรีชา สมสอนและคณะ
(2554)ได้การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านบลูทูธด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการ
ควบคุมอุ ป กรณ์ ไฟฟ้าและสร้างระบบต้นแบบเพื่อ แสดงการทางานของ
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านการสื่อสารไร้สาย บลูทูธเพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าการทางาน
ของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สัญญาณควบคุมจะ
ถู ก ส่ งผ่ านบลูทู ธ จากโทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ไปยั งไมโครคอนโทรลเลอร์แ ละ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ทาการประมวลผลเพื่อสั่งการให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทางาน
[6] สรกฤช สิริปรีดากลุ และคณะ(2551) ได้พัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้าโดย
ใช้ Zigbee เพื่ อ ใช้ ไฟฟ้ า ในการควบคุ ม ระยะไกลโดยระบบนี้ ส ามารถ
ตรวจสอบได้ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
อยู่หรือไม่ หากมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่สามารถสั่งตัด กระแสไฟฟ้าไม่ให้
ไหลผ่านอุปกรณ์ได้ เทคโนโลยี Zigbee เป็นโมดูลรับส่งสัญญาณไร้สาย ทา
ให้สามารถควบคุมการทางานของระบบได้จากระยะไกล ใช้พลังงานน้อย
จึงสามารถใช้งานได้นานและมีราคาถูก จึงทาให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
ส าหรั บ บทความนี้ ได้ น าระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ ม าท าการ
ควบคุมการทางานของโคมไฟถนนแบบไร้สายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้
เกิดความสะดวกสบายเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานโคมไฟถนนและลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ตามรูปที่ 1 แสดงระบบการทางานของการควบคุม
โคมไฟถนนโดยใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งประกอบด้ว ยภาคส่ง ได้แก่ การเขี ย น
โปรแกรมควบคุ ม การท างานโดยใช้ แ อนดรอยด์ เอสดี เคซึ่ งส่ งสัญ ญาณ
เชื่อมต่อแบบวายฟายไร้สายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และภาครับใช้บอร์ดเอช
ในการเชื่อมต่อสัญญาณวายฟายผ่านฟายพอร์ทและเข้าสู่วงจรเชื่อมต่อโดย
ใช้รีเลย์และนาฬิกาตั้งเวลาในการควบคุมการปิดเปิดโคมไฟถนน
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รูปที่ 3 วงจรควบคุมการเชื่อมต่อโทรศัพท์

Android
()

H-Board
Flyport
WIfi

Relay

Timer

( )

2.3 การเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ ก าหนดการใช้ ง านโปรโตคอล TCP
พื้นฐานการใช้งาน ในการกาหนดค่าบนไฟล์โปรแกรม taskFlyport.c ซึ่ง
ทั้ ง Server และ Client จะใช้ ก ารเชื่ อ มต่ อ TCP แบบเดี ย วกั น แต่ ใ ช้
socket ที่ต่างกัน
#include "taskFlyport.h"
void FlyportTask()
{
TCP_SOCKET SocketTCPServer = INVALID_SOCKET;
TCP_SOCKET SocketTCPClient = INVALID_SOCKET;
BOOL clconn = FALSE;
BOOL clconnClient = FALSE;
รูปที่ 4 ตัวอย่างโปรแกรมกาหนดโปรโตคอล

รูปที่ 1 ระบบควบคุมไฟถนนผ่านสมาร์ทโฟท

2. ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.1 เขียนโปรแกรมติดต่อการทางานระหว่างผู้ใช้กับอุปกรณ์ควบคุม
โดยใช้ โ ปรแกรม Eclipse รวมกั บ โปรแกรม Andriod SDK และ ADT
Plug in for Eclipse [1],[2] โดยสร้างส่วนติดต่อ กับผู้ใช้โปรแกรมเป็ น 2
หน้ า ต่ า งคื อ การเชื่ อ มต่ อ ผ่ า นอุ ป กรณ์ ว ายฟาย โดยก าหนดค่ า IP
ADDRESS และพอร์ตในการเชื่อมต่อ ตามรูปที่ 2 (ก) และหน้าต่างที่ใช้การ
การควบคุมการเปิดปิดของโคมไฟถนน จานวน 5 ช่อง ตามรูปที่ 2 (ข)

2.4 การทดสอบการทางานของโคมไฟถนนตามเวลาการเปิดปิดของ
ตัวตั้งเวลา โดยกาหนดการทางาน 1 ชั่วโมง ซึ่งทาการต่อวงจรตัวตั้งเวลา
ตามรูปที่ 5

รูปที่ 5 การต่อวงจรตัวตั้งเวลาร่วมกับ H บอร์ด

3. ขั้นตอนการทดลอง
(ก) การเชื่อมต่อวาฟฟาย
(ข) การควบคุมโคมไฟถนน
รูปที่ 2 โปรแกรมส่วนติดต่อผู้ใช้งานในโทรศัพท์เคลื่อนที่

3.1 การทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง H-Board กับโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบสมาร์ทโฟนโดยทาการเปิดสัญญาณการเชื่อมต่อแบบวายฟายและทา
การเชื่อมต่อสัญญาณโดยเลือก H-board

2.2 การสร้างวงจรควบคุมการเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่าน
บอร์ดเอชและบอร์ดไฟพอร์ต ตามรูปที่ 3

รูปที่ 6 การเชื่อมต่อสัญญาณวายฟาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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3.2 การทดสอบโปรแกรมควบคุมการติดต่อ โคมไฟถนนผ่า น
แอพพลิ เ คชั่ น StreetLightControlSystem โดยแอพพลิ เ คชั่ น นี้ เ ป็ น
แอพพลิเคชั่นสาหรับเปิด-ปิด แสดงสถานะที่อยู่บน H-Board เมื่อแตะปุ่ม
ในโปรแกรม LED แสดงสถานะบน H-Board ก็จะติดหรือดับตามสถานะ
ของปุ่ ม ตามโปรแกรมที่ ได้ เลื อ กไว้ และเชื่ อ มต่ อ กั บ บอร์ ด เอชเข้ า กั บ
หลอดไฟเพื่ อ ตรวจสอบการท างานของระบบ ตามรู ป ที่ 7 และวัด ค่ า
กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่ชุดควบคุม [4]

รูปที่ 10 การวัดค่ามุมที่ชุดควบคุมโคมไฟถนน

4. ผลการทดลอง
4.1 เมื่อทาการเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยทาการกด
สวิตซ์ที่ปุ่มโทรศัพท์ทั้งสามสวิตซ์พบว่า หลอดไฟที่โคมไฟถนนสามารถติด
ดับได้ตามที่กาหนด ตามตารางที่ 1 และวัดค่ากาลังไฟฟ้าของโคมไฟถนน
เมื่อต่อขนาด 2 โคมต่อเอาท์พุทสวิตซ์ 1 จุด
ตารางที่ 1 การทางานของโคมไฟถนนทัง้ 6 หลอด

รูปที่ 7 การกดเปิดสวิตช์บนจอโทรศัพท์เคลื่อนที่

สวิตซ์ที่

3.3 การทดสอบความแรงของสั ญ ญาณวาย ฟายโดยใช้
โปรแกรม Network Signal ในรูป ที่ 8 เพื่ อ หาความแรงของสัญ ญาณที่
ตาแหน่งต่างๆทดลองการเปิดหลอดไฟฟ้าผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดยใช้ระยะห่ า งระหว่า งอุ ป กรณ์ แ อนดรอยด์กั บ ชุ ดจ าลองและทิศ ทาง
ระหว่างอุปกรณ์แอนดรอยด์กับชุดจาลอง

สถานะโคมไฟถนนหลอดที่
1

2

3

4

5

6

1

ติด

ติด

ดับ

ดับ

ดับ

ดับ

2

ดับ

ดับ

ติด

ติด

ดับ

ดับ

3

ดับ

ดับ

ดับ

ดับ

ติด

ติด

ตารางที่ 2 กาลังไฟฟ้าของโคมไฟถนน แบบขนาน 2 หลอดต่อ 1 สวิตซ์
เอาต์พุท
1
2
3
ค่าเฉลี่ย

รูปที่ 8 โปรแกรมวัดความแรงของสัญญาณวายฟาย
3.4 ทาการวัดค่าความแรงของสัญญาณวายฟายที่มุมต่างๆ
และระยะห่างจากจุดอ้างอิงโดยเริ่มที่ระยะห่าง 5 เมตร 10 เมตร
จนกระทั่งถึงระยะ 50 เมตร ตามรูปที่ 9 และรูปที่ 10

รูปที่ 9 การวัดความแรงของสัญญาณวายฟายที่ตาแหน่งต่างๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กระแสไฟฟ้า
(A)
0.07
0.07
0.07
0.07

แรงดันไฟฟ้า
(V)
220.3
220.1
220.2
220.2

กาลังไฟฟ้า
(W)
15.42
15.40
15.41
15.41

ค่ากาลังไฟฟ้าเฉลี่ยของสวิตซ์ที่ทาหน้าที่ควบคุมโคมไฟถนนจานวน
6 หลอด โดย 1 สวิตซ์ทาหน้าที่ควบคุมโคมไฟถนนขนาด 8 วัตต์ จานวน
2 หลอด จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของกระแสมีค่า 0.07 A ค่าแรงดันเฉลี่ยมี
ค่า 220.3 V กาลังไฟฟ้าเฉลี่ย 15.41 วัตต์ ค่าประสิทธิภาพมีค่า 96.31 %
4.2 ความแรงของสัญญาณวายฟายและมุมในการควบคุมเป็ นตาม
รูปที่ 7 เมือ่ ทาการวัดระดับความแรงของสัญญาณวายฟายโดยใช้โปรแกรม
Network Signal พบว่าระดับความแรงของสัญญาณวายฟายมีค่า 41% ที่
ระยะ 50 เมตร โดยความเร็วของการรับส่งสัญญาณมีค่า 6 Mbps

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

221

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

150
100
50
0
0

5
ความแรง (%)

20

40

ความเร็ว (Mbps)

50 (m)
ระยะทาง

รูปที่ 10 ระยะและมุมในการรับส่งสัญญาณวายฟาย
จากรูป ที่ 10 มุมที่สามารถทาการรับส่งสัญ ญาณวายฟายกับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อควบคุมการทางานของโคมไฟถนนได้ดี คือ มุมตั้งแต่
90 องศา และระยะทางในการรับ ส่งข้อ มูล คือ ตั้งแต่ 0 – 50 เมตร ซึ่ง
สามารถควบคุม การปิ ด เปิ ด โคมไฟถนนได้ โ ดย 100% แต่ ถ้ า ระยะทาง
เพิ่มขึ้นเป็น 51 เมตรการควบคุมผ่านวายฟายจะไม่สามารถทาได้
4.3 กาลังไฟฟ้าสาหรับโคมไฟถนนแบบหลอดแอลอีดีจานวน 6
ต้นเมื่อใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวันได้ค่ากาลังไฟฟ้า 2,217.6 วัตต์-ชั่วโมงต่อวัน
หรือ 66,528 วัตต์-ชั่วโมงต่อเดือน คิดเป็นค่าไฟฟ้า 332.64 บาทต่อเดือน
สาหรับ โคมไฟถนนที่ใช้ห ลอดฮาโลเจนต้อ งใช้พ ลังงานไฟ 36,000 วัตต์ ชั่วโมงต่อ เดือ น คิดเป็ นค่า ไฟฟ้ า 1,080 บาท ซึ่งสามารถลดค่า ไฟฟ้ า ได้
69.2 %

2554 .หน้า 164 – 173.
[4] ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ . (2555).งานวิจัยโคมไฟส่องถนนแบบ
หลอด LED ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ .ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
[5] เมธี นามสาร, ธีรพล แก้วดอนดุก และสุรชาติ เปตุมัต.(2555).ระบบ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์.รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา.
[6] สรกฤช สิริปรีดากุล และพิมลลักษณ์ จิรกุลกนก.(2551).การพัฒนา
ระบบควบคุมไฟฟ้าโดยใช้ Zigbee. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

แ
แสกนรูปถ่าย
2 ซม x 2 ซม

แสกนรูปถ่าย
2 ซม x 2 ซม

5.สรุปผลการทดลอง
การเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์มีโปรแกรมในการพัฒนาได้แก่ จาวา
รันไทม์ แอนดรอยด์ SDK และโปรแกรม Eclipse เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยใน
การเขียนโปรแกรม และสร้างสวิตช์ขึ้นมาบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเพื่อ
ควบคุ มการท างานของ H-Board การควบคุ มการเปิ ด ปิ ดโคมไฟถนนมี
ระยะในการรับส่งสัญญาณระยะไม่เกิน 50 เมตร ความแรงของสัญ ญาณ
41% ความเร็ว 5 Mbps และมุมที่ดีที่สุดคือมุม 90 องศา ส่วนที่ระยะทาง
5 เมตร ความแรงของสั ญ ญาณสู งสุ ด มี ค่ า 60 เปอร์ เซ็ น ต์ ความเร็ ว 6
Mbps กาลังไฟฟ้าเฉลี่ยของโคมไฟถนน 2 โคมมีค่าเป็น 15.41 w สามารถ
ลดค่าไฟฟ้าได้ 69.2%

รองศาสตราจารย์ อลงกรณ์ พรมที
ตาแหน่ง อาจารย์
สนใจงานวิจัยด้านระบบสมองกลฝังตัวและการ
ออกแบบระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ
นายณัฐวุฒิ แหสิงห์
นักศึกษาปริญญาตรี
สนใจงานวิจัยด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมและ
การออกแบบวงจรโดยใช้โปรแกรมโปรติอุส

แสกนรูปถ่าย
2 ซม x 2 ซม

แสกนรูปถ่าย

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจยั ในครั้งนี้

[1] เกรียงไกร ชัยมินทร์.(2014).แอนดรอยด์และไอโอแอสแอปพลิเคชัน
สาหรับวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์.PULINET
Journal Vol1 , No1 , January – April 2014: pp.38-44.
[2] จักรชัย โสอินทร์. (2011).Android App Development. พิมพ์ครั้ง
ที่ 1.สานักพิมพ์ ไอดีซี พรีเมียร์. นนทบุรี.
[3] ปรีชา สมสอนและคณะ.(2554). การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านบลู
ทูธด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า.รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5 สิงหาคม
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นายณัฐวุฒิ อึ้งธีระสกุล
นักศึกษาปริญญาตรี
สนใจงานวิจัยด้านการเขียนโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และการออกแบบ
วงจรโดยใช้โปรแกรมโปรติอุส

2 ซม x 2 ซม

นาย พีรพล ครวงษ์
นักศึกษาปริญญาตรี
สนใจงานวิจัยด้านการเขียนโปรแกรม
ระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด์แอนดรอยด์และระบบ

6.เอกสารอ้างอิง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์
ตาแหน่ง อาจารย์
สนใจงานวิจัยด้านระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
และการเก็บเกี่ยวพลังงานจากการสั่นสะเทือน

แสกนรูปถ่าย

PLC

2 ซม x 2 ซม
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ผลของอุณหภูมิการกลั่นที่มีต่อคุณภาพน้าส้มควันไม้

ES013

The effect of refinering temperature on the quality of wood vinegar
ประภาพร พิสถาน1, ฐิติพร เจาะจง1*, พิสิษฏ์ มณีโชติ2*, บงกช ประสิทธิ2์ , ประพิธาริ์ ธนารักษ์2 และวิกานต์ วันสูงเนิน2
1สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Email: titiporn_ant@hotmail.com
2 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Email: renewaboy@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ
กลั่นน้้าส้มควันไม้ดิบเพื่อน้าน้้าส้มควันไม้กลั่นที่ได้น้ามาใช้โยชน์ที่เหมาะสม
โดยควบคุมอุณ หภูมิในการต้มเป็ น 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซีย ส
และควบคุมอุณหภูมิในการควบแน่นเป็น 10, 15, 20, 25 องศาเซลเซียส
และที่อุณหภูมิห้อง ในการทดลองจะใช้น้าส้มควันไม้ดิบปริมาณ 3 กิโลกรัม
น้ามาต้มเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นน้าน้้าส้มควันไม้ที่กลั่นได้มาหาปริมาณ
ร้อยละของผลผลิต (%Yield) และทดสอบคุณภาพของน้้า ส้มควันไม้ตาม
มาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ชุมชน มผช.660/2547 พบว่า ผลของอุ ณหภูมิการ
กลั่นที่มีต่อคุณภาพน้้าส้มควันไม้ในช่วงอุณหภูมิระหว่างการต้มและการ
ควบแน่น 60:15 โดยมีอัตราการกลั่น เท่ากับ 0.08 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ร้อย
ละของผลิ ต มี ค่ า เท่ า กั บ 2.81 ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง 2.8 ค่ า ความ
ถ่วงจ้าเพาะ 1.0018 และการเจือจาง เส้นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ความเป็ น กรด-ด่ า งและอั ต ราการเจื อ จางไม่ เป็ น เส้ น ตรง ซึ่ งตรงตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.660/2547 น้้าส้มควันไม้กลั่น
ค าส าคั ญ : น้้ า ส้ ม ควั น ไม้ , ร้ อ ยละผลผลิ ต , ความเป็ น กรด-ด่ า ง, ความ
ถ่วงจ้าเพาะ, การเจือจาง

Abstract
The purpose of this research was to investigate the
optimum temperature for refining raw wood vinegar. In the
experiments, the temperatures in the distilling boiler were
50°C, 60°C, 70°C and 80°C and the condensing temperatures
were 10°C, 15°C, 20°C, 25°C. Three kilograms of raw wood
vinegar was boiled for one hour at room temperature and
then distilled and the percentage yield (% Yield) was
calculated, and the quality of the wood vinegar was tested,
based on community product standards (Thai industrial
standard of wood vinegar 660/2547). The results indicated
that the optimum temperatures producing the best quality
refined wood vinegar were 60°C in the distilling boiler and
15°C condensing temperature, with a distillation rate of 0.08
kg/hour. The quantity of refined wood viengar produced from
the 3kg of raw vinegar was 2.81kg (94% recovery), with a pH of
2.8 and specific gravity of 1.0018. The relationship between
the pH level and the dilution rate is not linear, which agrees
with community product standards (Thai industrial standard
of wood vinegar 660/2547) for refined wood vinegar.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Keyword: Wood Vinegar, Percentage Yield, Positive Potential of
the Hydrogen Ions (pH), Specific Gravity, Dilution Rate

1. บทน้า
1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญของงานวิจัย
น าส้ม ควัน ไม้ เป็ น ผลพลอยได้ จ ากการเผาถ่ า นไม้ ที่ อุ ณ หภู มิ
ภายในเตา 300-400 องศาเซลเซียส และที่อุณหภูมิป ากปล่อง 80-150
องศาเซลเซียส มีลักษณะเป็นของเหลวสีนาตาลแดง มีกลิ่นควันไฟ สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม ด้านครัวเรือน ด้านปศุสัตว์ และด้าน
เกษตรกรรม แต่ก่อนที่จะนามาใช้ประโยชน์ได้นันต้องนานาส้มควันไม้ไป
ผ่า นกระบวนการท าให้ เกิดความบริสุทธิ์ ซึ่งการทาให้ น าส้มควันไม้เกิ ด
ความบริสุทธิ์สามารถทาได้ 3 วิธี คือ การปล่อยให้ตกตะกอน การกรอง
และการกลั่ น ส าหรับ วิ ธีก ารตกตะกอนน ามาตั งทิ งไว้ ให้ ต กตะกอนใช้
ระยะเวลาประมาณ 90 วัน วิธีการกรองใช้ผงถ่านช่วยในการตกตะกอนใช้
ระยะเวลาประมาณ 45 วัน และวิธีการกลั่นนันมีข้อดี คือ ใช้ระยะเวลาสัน
ในการทาให้เกิดความบริสุทธิ์ [1] ดังนันจึงสามารถนานาส้มควันไม้ไปใช้
ประโยชน์ได้ทันทีหลังการกลั่น
สาหรับวิธีการทาให้นาส้มควันไม้เกิดความบริสุทธิ์ทัง 3 วิธีที่
กล่ า วมาข้ า งต้ น หากจะน าใช้ ป ระโยชน์ ได้ นั น จะต้ อ งผ่ า นมาตรฐาน
ผลิตภัณ ฑ์ชุมชนนาส้มควันไม้ มผช.659/2547 สาหรับนาส้มควันไม้ ดิบ
(การตกตะกอน และการกรอง) มผช.660/2547 สาหรับนาส้มควันไม้กลั่น
โดยสมาคมนาส้มควันไม้ แ ห่ งประเทศญี่ ปุ่ นนานาส้มควันไม้มากลั่นซาที่
อุณหภูมิ 60–70 องศาเซลเซียส [2] จะทาให้ได้นาส้มควันไม้กลั่น ซึ่งนาส้ม
ควันไม้กลั่นที่ดีต้องมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.8 และค่า
ความถ่วงจาเพาะ ต้องไม่น้อยกว่า 1.001 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส [3]
จากที่ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า จากการศึ ก ษาอุ ณ หภู มิ ที่
เหมาะสมสาหรับ การกลั่นนาส้มควันไม้กลั่นยังมีจานวนน้อ ยมาก ดังนัน
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการกลั่นนาส้ม
ควัน ไม้ โดยมี ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การกลั่ น ได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ น าส้ ม ควัน ไม้ ที่
เหมาะสมต่อการกลั่น อุณหภูมินาควบแน่นและปริมาณนาส้มควันไม้ที่กลั่น
ได้ เพื่อนาผลการทดลองที่ได้ไปวิเคราะห์ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับ
การผลิตนาส้มควันไม้กลั่น ผู้วิจัยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนีจะช่วยให้
ผู้ที่สนใจ เรื่องนาส้มควันไม้กลั่น สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ให้ได้สูงที่สุดต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.) เพื่อศึกษาผลของการควบคุมอุณหภูมิที่มีต่อการกลั่น และ
การควบคุมอุณหภูมินาที่เหมาะสมของการควบแน่นของนาส้มควันไม้ดิบ
2.) เพื่อทดสอบคุณภาพของนาส้มควันไม้ที่ได้จากการทดลอง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.660/2547 นาส้มควันไม้กลั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

2.3 การท้าให้น้าส้มควันไม้บริสุทธิ์ [2]

1.) อุณหภูมิที่ใช้ในการต้มนาส้มควันไม้อยู่ในช่วง 50, 60, 70
และ 80 องศาเซลเซียส ต่ออุณหภูมินาในการควบแน่นอยู่ในช่วง 10, 15,
20, 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิห้อง
2.) ใช้ปริมาณนาส้มควันไม้ 3 กิโลกรัม ต่อการกลั่น 1 ครัง เป็น
เวลา 1 ชั่วโมง
3.) คุณสมบัติของนาส้มควันไม้ ได้แก่ ลักษณะทั่วไป กลิ่น การ
เปลี่ยนสี ความเป็นกรด-ด่าง ความถ่วงจาเพาะและการเจือจาง

2. ทฤษฎี
2.1 ความหมายของน้าส้มควันไม้ [2]
นาส้มควันไม้เป็นของเหลวสีนาตาลแดงมีกลิ่นควันไฟที่ได้จาก
การควบแน่ น (Condensed) ควัน ที่ เกิ ดจากการผลิต ถ่ า นไม้ ในช่ว งที่ไม้
ก าลั ง กลายเป็ น ถ่ า น (Carbonization) เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ในเตาอยู่ ร ะหว่ า ง
300–400 องศาเซลเซียส สารประกอบต่าง ๆ ในไม้สลายตัวด้วยความร้อน
เกิดเป็นสารประกอบมากมาย แต่ถ้าเก็บควันในช่วงอุณหภูมิต่ากว่า 300
องศาเซลเซี ย ส แม้ ว่า เฮมิ เซลลูโลส (Hemicellulose) จะสลายตัว แล้ ว
และเซลลูโลสกาลังเริ่มสลายตัว แต่ก็จะมี สารประกอบที่มีประโยชน์น้อย
มากไม่สามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ได้ และถ้าเก็บควันในช่วงอุณหภูมิเกิน
425 องศาเซลเซียส นามันดิน (Wood tar) จะสลายตัวเป็นสารก่อมะเร็ง
ได้ แ ก่ 3.4-Benzopyrene แ ล ะ 1.2.5.6-Dibenzanthra-Cenementryl
Cholnisrene แม้ว่าสารดังกล่าวสามารถกาจัดออกไปได้ง่ายเมื่อนามากลั่น
ซาที่อุณหภูมิ 60–70 องศาเซลเซียส แต่การนามากลั่นซาจะทาให้ สูญเสีย
สารประกอบบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตร สมาคมนาส้มควันไม้
แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคนกลางในการซือขายนาส้มควันไม้ ได้ ตังเกณฑ์
มาตรฐานของนาส้มควันไม้ที่ผลิตจากเตาอิ วาเตะ (Iwate) ไว้โดยการวัด
อุณ หภูมิที่ ป ากปล่อ งควันระหว่า ง 80–150 องศาเซลเซีย ส ซึ่งอุ ณ หภู มิ
ภายในเตาจะอยู่ระหว่าง 300–400 องศาเซลเซียส

2.2 คุณภาพ มาตรฐาน และสมบัติของน้าส้มควัน
ไม้
ตารางที่ 1 แสดงสมบัติของนาส้มควันไม้ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน [4, 5]
คุณลักษณะที่
ต้องการ

ลักษณะทั่วไป

กลิ่น
การเปลี่ยนสี
ความเป็นกรดด่าง
ความ
ถ่วงจาเพาะ
การเจือจาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นาส้มควันไม้ดิบ
(มผช.659/2547)

นาส้มควันไม้กลั่น
(มผช.660/2547)

- เป็นของเหลวใสเนือเดียวกัน
- เป็นสีนาตาลแดง
- ไม่แยกชัน ไม่มีตะกอนหรือ
สารแขวนลอย
- ไม่มีสิ่งแปลกปลอม เช่น เส้น
ผม ดิน ทราย กรวด
ต้องมีกลิ่นเหมือนควันไฟ
ต้องไม่เปลี่ยนเป็นสีดา

- เป็นของเหลวใสเนือเดียวกัน
- เป็นสีนาตาลอ่อน
- ไม่แยกชัน ไม่ตกตกตะกอน
หรือสารแขวนลอย
- ไม่มีสิ่งแปลกปลอม เช่น เส้น
ผม ดิน ทราย กรวด
ต้องมีกลิ่นเหมือนควันไฟ
ต้องไม่เปลี่ยนเป็นสีดา

ต้องอยู่ระหว่าง 2.8 ถึง 3.7

ต้องอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.8

ต้องไม่น้อยกว่า 1.005 ที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างค่าความเป็นกรด-ด่าง
และอัตราการเจือจางต้องไม่
เป็นเส้นตรง

ต้องไม่น้อยกว่า 1.001 ที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างค่าความเป็นกรด-ด่าง
และอัตราการเจือจางต้องไม่
เป็นเส้นตรง

1.) ปล่อยให้ตกตะกอน โดยทิงให้ตกตะกอนประมาณ 90 วัน
นาส้มควันไม้ก็จะตกตะกอนแบ่งเป็น 3 ชัน ชันบนสุดจะเป็นนามันใส ชัน
กลางเป็นของเหลวใสสีชา คือ นาส้มควันไม้ และชันล่างสุดจะเป็นของเหลว
ข้นสีดาหรือนามันดิน
2.) การกรอง โดยจะใช้ผ้ากรองหรือถังกรองที่ใช้ผงถ่านกัมมันต์
ซึ่งผงถ่านจะดูดซับทังนามันใสและนามันดินให้ตกตะกอน เพื่อช่วยลดกรด
ในนาส้มควันไม้เพื่อนาไปเป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรม วิธีการกรองใช้
เวลาประมาณ 45 วัน
3.) การกลั่น โดยกลั่นได้ทังในความดันบรรยากาศ และกลั่น
แบบลดความดันรวมทังกลั่นแบบลาดับส่วนเพื่อแยกเฉพาะสารหนึ่งสารใด
ในนาส้มควันไม้มาใช้ในด้านอุตสาหกรรมผลิตยา
2.4 ถังกลั่นน้าส้มควันไม้ [6]
ถังกลั่นนาส้มควันไม้สาหรับใช้ในการวิจัยมีลักษณะดังนี
1.) ถังต้ม
2.) ถังควบแน่น
3.) ทางนากลั่นออก
4.) วาล์วระบายนา
5.) ที่วัดระดับนาในถัง
รูปที่ 1 ถังกลั่นนาส้มควันไม้

ถังกลั่นนาส้มควันไม้ได้ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน ขนาด
กะทัดรัด สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย สามารถกลั่นนาส้มควันไม้ได้บ่อยครัง
ไม่จาเป็นต้องรอให้ได้นาส้มควันไม้ในปริมาณมากๆ

3. วิธีการด้าเนินการวิจัย
ในงานวิจัยนีจะศึกษาช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการกลั่น
นาส้มควันไม้ โดยมีปัจจัยที่มีผลต่อการกลั่น ได้แก่ อุณหภูมินาส้มควันไม้ที่
เหมาะสมต่อการกลั่น อุณหภูมินาควบแน่นและปริมาณนาส้มควันไม้ที่กลั่น
ได้ เพื่อนาผลการทดลองที่ได้ไปวิเคราะห์ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับ
การผลิตนาส้มควันไม้กลั่น ซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์และขันตอนการวิจัยดังนี

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.) นาส้มควันไม้ดิบ
2.) ถังกลั่นนาส้มควันไม้
3.) เตาให้ความร้อนแบบควบคุมอุณหภูมิ
4.) ชุดคิทควบคุมอุณหภูมิเอนกประสงค์
5.) ชุดอุณหภูมิควบคุมนาส้มควันไม้
6.) เครื่องชั่งนาหนักดิจิตอล
7.) ปั๊มนา
8.) เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 3 ตาแหน่ง

9.) นาแข็งก้อน
10.) บีกเกอร์
11.) พิโคโนมิเตอร์
12.) นาฬิกาจักเวลา
13.) เครื่องวัดค่ากรดด่าง
14.) ขวดพลาสติก
15.) ถังนา

3.2 ขันตอนการวิจัย
ตอนที่ 1 การทดสอบหาค่าร้อยละของผลผลิต
1.) เตรีย มอุ ณ หภูมิน าควบแน่ นโดยใช้น าที่ อุ ณ หภู มิ 10, 15,
20, 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิห้อง เตรียมถังกลั่นนาส้มควันไม้ เพื่อ
นาถังควบแน่นมาสวมที่ปล่องของถังกลั่นนาส้มควันไม้เพื่อเริ่มกระบวนการ
กลั่นที่อุณหภูมิในหม้อต้ม 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส สาหรับการ
กลั่ น 1 ครั ง จะใช้ เวลา 1 ชั่ ว โมงในการกลั่ น น าส้ ม ควั น ไม้ ต่ อ หนึ่ งช่ ว ง
อุณหภูมิ
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ไปตรวจสอบตามมาตรฐานผลิตชุมชนนาส้มควันไม้กลั่น มผช.660/2547
พบว่า ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 2, 3, 4, 5 และ 6
(ก)

(ข)
รูปที่ 2 (ก) เตรียมอุณหภูมินาควบแน่น (ข) เตรียมอุณหภูมินาส้มควันไม้

2.) นาค่าที่ได้มาคานวณหาร้อยละของผลผลิตดังสมการต่อไปนี
%yield =

𝐴 × 100
𝐵

(1)

A คือ ปริมาณนาส้มควันไม้ที่กลั่นได้ (กรัม)
B คือ นาส้มควันไม้เริ่มต้น (กรัม)
ตอนที่ 2 การตรวจสอบวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH)
1.) วัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง ของนาส้มควันไม้ สามารถวัดได้
โดยการใช้เครื่องวัดค่ากรดด่าง

รูปที่ 3 การตรวจสอบวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH)

ตอนที่ 3 การตรวจสอบวัดความถ่วงจาเพาะ (SG)
1.) วัด ค่า ความถ่ ว งจ าเพาะ ของน าส้ม ควัน ไม้ส ามารถวัดได้
จากพิโคโนมิเตอร์โดยนาพิโคโนมิเตอร์ไปชั่งนาหนักเพื่อคานวณหาค่าความ
ถ่วงจาเพาะ

รูปที่ 4 การตรวจสอบวัดความถ่วงจาเพาะ (SG)

2.) คานวณค่าที่ได้จากการชั่งนาหนัก จากสมการต่อไปนี
SG =

𝑊𝑠 − 𝑊
𝑉

(2)

Ws คือ นาหนักของตัวอย่างและภาชนะ (กรัม)
W คือ นาหนักของภาชนะ (กรัม)
V คือ ปริมาณนา 10 มิลลิลิตร
ตอนที่ 4 การตรวจสอบการเจือจาง
1.) ผสมนาส้มควันไม้ดิบกับนากลั่นในอัตราส่วน 1:100,
1:200, 1:300, 1:400 และ 1:500 วัดค่าความเป็นกรด-ด่างของนาส้มควัน
ไม้กลั่นทุกอัตราการเจือจาง

รูปที่ 5 การตรวจสอบการเจือจาง

4. ผลการวิจัย
จากการทดลองเพื่ อ ศึ ก ษาอุ ณ หภู มิ ที่ เหมาะสมต่ อ การกลั่ น
นาส้มควันไม้ดิบ โดยใช้อุณหภูมิในการต้มที่อุณหภูมิ 50, 60, 70 และ 80
อุ ณ หภู มิ ในการควบแน่ น ที่ อุ ณ หภู มิ 10, 15, 20, 25 และอุ ณ หภู มิ ห้ อ ง
จากนันนานาส้มควันไม้กลั่นที่ได้นามาทดสอบหาค่า ร้อยละของการกลั่น
ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความถ่วงจาเพาะ และการเจือจาง เพื่อนาผลที่ได้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าปริมาณการกลั่น ค่าร้อยละของการกลั่น ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าความถ่วงจาเพาะ และการเจือจาง
อุณหภูมินาควบแน่น (10๐C)
อุณหภูมิ
ร้อยละของ
นาส้มควัน ปริมาณการ
การกลั่น
pH
SG
การเจือจาง
๐
ไม้ ( C)
กลั่น (kg/hr)
(%)
50
0.037
1.248
2.8 0.9985 ไม่เป็นเส้นตรง
60
0.070
2.501
2.8 1.0007 ไม่เป็นเส้นตรง
70
0.157
5.735
2.9 0.9987 ไม่เป็นเส้นตรง
80
0.233
7.777
3 0.9978 ไม่เป็นเส้นตรง

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบ พบว่า อุณหภูมินาส้มควันไม้ต่อ
อุณ หภูมินาควบแน่นในช่วง 60:10 องศาเซลเซีย ส ได้ป ริมาณการกลั่น
0.070 (kg/hr) และร้อ ยละของการกลั่ น 2.501 ซึ่ งอุ ณ หภู มิ 60:10 เป็ น
ช่วงที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความถ่ วงจาเพาะ และการเจือจาง ผ่า น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.660/2547
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบค่าปริมาณการกลั่น ค่าร้อยละของการกลั่น ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าความถ่วงจาเพาะ และการเจือจาง
อุณหภูมินาควบแน่น (15๐C)
อุณหภูมิ
ร้อยละของ
นาส้มควัน ปริมาณการ
การกลั่น
pH
SG
การเจือจาง
ไม้ (๐C)
กลั่น (kg/hr)
(%)
50
0.047
1.596
2.8 0.9994 ไม่เป็นเส้นตรง
60
0.080
2.820
2.8 1.0018 ไม่เป็นเส้นตรง
70
0.150
5.452
2.9 1.0007 ไม่เป็นเส้นตรง
80
0.237
7.889
3
0.999 ไม่เป็นเส้นตรง

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบ พบว่า อุณหภูมินาส้มควันไม้ต่อ
อุณ หภูมินาควบแน่นในช่วง 60:15 องศาเซลเซีย ส ได้ป ริมาณการกลั่น
0.080 (kg/hr) และร้อ ยละของการกลั่ น 2.820 ซึ่ งอุ ณ หภู มิ 60:15 เป็ น
ช่วงที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความถ่ วงจาเพาะ และการเจือจาง ผ่า น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.660/2547
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบค่าปริมาณการกลั่น ค่าร้อยละของการกลั่น ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าความถ่วงจาเพาะ และการเจือจาง
อุณหภูมินาควบแน่น (20๐C)
อุณหภูมิ
ร้อยละของ
นาส้มควัน ปริมาณการ
การกลั่น
pH
SG
การเจือจาง
ไม้ (๐C)
กลั่น (kg/hr)
(%)
50
0.050
1.485
2.8 1.0001 ไม่เป็นเส้นตรง
60
0.080
2.813
2.8 0.994 ไม่เป็นเส้นตรง
70
0.143
4.777
3 0.9995 ไม่เป็นเส้นตรง
80
0.230
7.666
2.9 0.9996 ไม่เป็นเส้นตรง

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบ พบว่า อุณหภูมินาส้มควันไม้ต่อ
อุ ณ หภู มิน าควบแน่ น ในช่ว ง 50:20 องศาเซลเซีย ส ได้ป ริม าณการกลั่ น
0.050 (kg/hr) และร้อ ยละของการกลั่ น 1.485 ซึ่ งอุ ณ หภู มิ 50:20 เป็ น
ช่วงที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความถ่ วงจาเพาะ และการเจือจาง ผ่า น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.660/2547

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

225

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบค่าปริมาณการกลั่น ค่าร้อยละของการกลั่น ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าความถ่วงจาเพาะ และการเจือจาง
อุณหภูมินาควบแน่น (25๐C)
อุณหภูมิ
นาส้มควัน
ปริมาณการ
ร้อยละของ
pH
SG
การเจือจาง
ไม้ (๐C)
กลั่น (kg/hr) การกลั่น (%)
50
0.043
1.479
2.8 1.0004 ไม่เป็นเส้นตรง
60
0.087
3.037
2.8 0.9957 ไม่เป็นเส้นตรง
70
0.160
5.333
3 1.0001 ไม่เป็นเส้นตรง
80
0.223
7.444
3 0.9996 ไม่เป็นเส้นตรง

จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบ พบว่า อุณหภูมินาส้มควันไม้ต่อ
อุ ณ หภู มิน าควบแน่ น ในช่ว ง 50:25 องศาเซลเซีย ส ได้ป ริม าณการกลั่ น
0.043 (kg/hr) และร้อ ยละของการกลั่ น 1.479 ซึ่ งอุ ณ หภู มิ 50:25 เป็ น
ช่วงที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความถ่ วงจาเพาะ และการเจือจาง ผ่า น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.660/2547
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบค่าปริมาณการกลั่น ค่าร้อยละของการกลั่น ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าความถ่วงจาเพาะ และการเจือจาง
อุณหภูมิห้อง (๐C)
อุณหภูมิ
นาส้มควัน
ปริมาณการ
ร้อยละของ
pH
SG
การเจือจาง
ไม้ (๐C)
กลั่น (kg/hr) การกลั่น (%)
50
0.037
2.8 1.0012 ไม่เป็นเส้นตรง
1.251
60
0.070
2.456
2.8 1.0016 ไม่เป็นเส้นตรง
70
0.137
4.555
3 1.0002 ไม่เป็นเส้นตรง
80
0.210
7.000
3 1.0003 ไม่เป็นเส้นตรง

จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบ พบว่า อุณหภูมินาส้มควันไม้ต่อ
อุณหภูมินาควบแน่นในช่วง 50 องศาเซลเซียส ต่ออุณหภูมิห้องได้ปริมาณ
การกลั่น 0.037 (kg/hr) และร้อยละของการกลั่น 1.251 ซึ่งอุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส ต่ออุณหภูมิห้อง เป็นช่วงที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความ
ถ่ ว งจ าเพาะ และการเจื อ จาง ผ่ า นมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน มผช.
660/2547

รูปที่ 6 ตัวอย่างกราฟการเจือจางความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเป็นกรด-ด่าง
และอัตราการเจือจาง

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการหาทดสอบหาค่าร้อยละของการกลั่นนาส้มควันไม้ดิบ
ค่า ความเป็ นกรด-ด่า ง ค่า ความถ่ว งจ าเพาะ และการเจื อ จาง เนื่อ งจาก
ปริมาณนาส้มควันไม้ที่กลั่นได้จากการต้มนาส้มควันไม้จะขึนอยู่กับปริมาณ
ไอนาที่ได้จากการควบแน่น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอุณหภูมิที่ใช้ในการควบแน่น
ยิ่งน้อยจะทาให้ได้ปริมาณนาส้มควันไม้มาก ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้ในการต้ม จะ
คายความร้อนส่งผลให้อุณหภูมิภายในเตาสูงขึน ดังนัน อุณหภูมิที่ใช้ในการ
ควบแน่นจึงไม่ควรร้อนหรือเย็นเกินไป ซึ่งผลการทดสอบในงานวิจัยนีได้
ร้อยละของการกลั่นที่มีค่ามากที่สุดเท่ากับ 7.889 เมื่อใช้อุณหภูมิในการต้ม
และการควบแน่นเป็น 80:15 เมื่อทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง และความ
ถ่วงจาเพาะไม่ผ่าน มผช.660/2547 โดยนาส้มควันไม้ที่ได้มาตรฐานได้แก่
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นาส้มควันไม้ที่ใช้อุณหภูมิในการต้มเป็น 50 และ 60 องศาเซลเซียส ทังนี
ในการต้มที่ใช้ อุณ หภูมิน้อ ย ๆ จะทาให้ ไฮโดรเจนที่ มีอ ยู่ในนาส้มควันไม้
ระเหยออกมาก่ อ นออกซิ เจน น าส้ ม ควั น ไม้ ที่ ได้ จึ ง มี ค วามเป็ น กรดสู ง
เนื่องจากมีป ริมาณไฮโดรเจนมาก สาหรับ ค่าความถ่วงจาเพาะ พบว่า มี
นาส้มควันไม้กลั่นเพียง 3 ช่วงอุณหภูมิ ที่มีค่าความถ่วงจาเพาะตรงตาม
มาตรฐาน ซึ่งได้แก่ นาส้มควันไม้ที่กลั่นในช่วงอุณหภูมิระหว่างการต้มและ
การควบแน่นเป็น 50:อุณหภูมิห้อง 60:15 และ 60:อุณหภูมิห้อง ซึ่งมีค่า
ความถ่วงจาเพาะอยู่ในช่วง 1.0012, 1.0018 และ 1.0016 ตามลาดับ และ
การเจื อ จาง เส้นกราฟความสัม พันธ์ระหว่างค่า ความเป็ นกรด-ด่า งและ
อัตราการเจือจางทุก ๆ ช่วงอุณหภูมิในการกลั่นนาส้มควันไม้ไม่เป็นเส้นตรง
ซึ่งตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.660/2547 นาส้มควันไม้กลั่น

6. สรุปผลการวิจัย
เนื่องจากมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ชุมชน มผช.660/2547 นาส้ม
ควันไม้ก ลั่นนันจะพิจ ารณาคุณ ภาพจากค่าความเป็ นกรด-ด่าง ค่าความ
ถ่ ว งจ าเพาะ และการเจื อ จางเป็ น หลั ก ซึ่งผลการทดสอบในงานวิจั ย นี
พบว่า มีช่วงอุณหภูมิเดียวที่ผ่านมาตรฐานทังหมด ได้แก่ช่วงอุณหภูมิในการ
ต้มและการควบแน่นเป็น 60:15 องศาเซลเซียส ถึงแม้ในส่วนร้อยละการ
กลั่นของนาส้มควันไม้ช่วงอุณหภูมิดังกล่าวจะมีค่าน้อยกว่านาส้มควันไม้
บางช่วงอุณหภูมิก็ตาม แต่ร้อยของการกลั่นเป็นเพียงปัจจัยรองที่จะช่วยให้
สามารถนานาส้มควันไม้ที่ผ่านมาตรฐานไปใช้ในปริมาณมากได้จ ากการ
กลั่นเพียงครังเดียว ดังนันในงานวิจัยนีจึงสรุปได้ว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สดุ
ในการกลั่นนาส้มควันไม้ คือ นาส้มควันไม้ที่กลั่นช่วงอุณหภูมิในการต้มและ
การควบแน่นเป็น 60:15 องศาเซลเซียส
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การศึกษาทิศทางการไหลของน้าในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจากคอล์เย็นในแนวตัง
เพื่อใช้ลดอุณหภูมิอากาศ
Study of Water Flow Direction from Vertical Evaporator to
Heat Exchanger for Air Pre- Cooling
ศรีธร อุปคำ1* นำยณัฐพล คำสุข1 นำยอิสรพงษ์ ปันใจแก้ว 1
สำขำวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
E-mail: srithorn@rmutl.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อหารูปแบบการไหลของน้้าในแผงอีว า
พอเรเตอร์ที่ใช้ในการลดอุณหภูมิก่อนเข้าสู่ระบบท้าความเย็นแบบระเหย
โดยได้ มีก ารก้า หนดไว้ 4 รูป แบบคือ แบบอนุก รม 3 รูป แบบ และแบบ
ขนาน 1 รูปแบบ ซึ่งได้มีการก้าหนดอัตราการไหลเข้าของอากาศและน้้าไว้
ด้วยเพื่อท้าการวิเคราะห์หารูปแบบการไหล และช่วงอัตราการไหลของของ
ไหลทั้ง 2 จากการทดลองจะเห็ นว่าการไหลของน้้าในแผงอีวาพอเรเต
อร์รูป แบบอนุ ก รม จะดี ก ว่า รูป แบบขนานเพราะรูป แบบอนุ ก รมมี ก าร
ไหลเวีย นของน้้านานกว่า รูป แบบขนานซึ่งมีน้า เข้ าและออกทันที ท้า ให้
รูปแบบอนุกรมมีระยะเวลามากพอที่จะท้าการแลกเปลี่ยนความร้อนท้าให้
ได้ค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนที่สูงกว่า ส่วนรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดที่จะ
น้า มาใช้คื อ รู ป แบบการไหลแบบอนุก รม แบบ B เนื่ อ งจากมีค่ าผลต่ า ง
อุณหภูมิที่ลดได้สูงสุดถึง 7.95°C และได้ประสิทธิผลสูงถึง 77.25% ซึ่งมาก
ที่สุดในอนุก รมทั้ง 3 รูป แบบ อั ตราการไหลที่ เหมาะสมของอากาศคื อ
1,000 CFM เพราะอัตราการไหลต่้าท้าให้มีระยะเวลาในการแลกเปลี่ยน
ความร้อนมาก ท้าให้ได้ค่าอัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนสูง ส่วนอัตรา
การไหลของน้้าที่เหมาะสมคือ 13 L/min เนื่องจากช่วงอัตราการไหลของ
น้้าที่ 13 L/min อัตราการถ่ายเทความร้อนของน้้าและอากาศใกล้เคียงกัน
มากที่สุด

because of the low flow period in exchange for a lot of heat and givethe
rate of extreme heat exchange. The proper flow rate of the water is 13 L
/ min. Because the flow rate of water at 13 L / min. Rate of heat transfer
to the water and the air
Keywords: evaporator, pre cooling, directiontion flow

1. ข้อมูลทั่วไป
การศึกษาครังนีต้องการหาสมรรถนะของอีวาพอเรเตอร์ที่ดัดแปลงมา
เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อน้ามาใช้ลดอุณหภูมิก่อนเข้า
ระบบท้าความเย็นแบบระเหยโดยการจัดทิศทางการไหลในรูปแบบ
ต่างๆของน้าในอีวาพอเรเตอร์เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีสมรรถนะที่ดีที่สุด
ในการแลกเปลี่ย นความร้อ น หลั ก การท้ า งานของระบบ อากาศ
ภายนอกจะเข้ า สู่ ชุ ด ควบคุ ม สภาวะที่ มี ทั งระบบการลดการเพิ่ ม
อุณหภูมิและการเพิ่มความชืนของอากาศ เพื่อให้ได้สภาวะอากาศที่
ต้องการรวมทังการปรับปริมาณการไหลของอากาศก่อนเข้าสู่เครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน โดยน้าที่ไหลจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
จะถูกปรับอุณหภูมิด้วยชุดควบคุมอุณหภูมิน้าให้มีค่าตามที่ก้าหนด
ก่อ นแล้ ว จึ งผ่า นชุดควบคุ ม ปริม าณการไหลและสามารถดู ได้จ าก
เครื่องวัดอัตราการไหล ดังแสดงในรูปที่ 1

คำสำคัญ: อีวาพอเรเตอร์; การลดอุณหภูมิก่อน; ทิศทางการไหล

Abstract
The reseach purpose of the experiment that is want to find the pattern of
water flow in the evaporator that is used to reduce the temperature
before entering the evaporative cooling system. They have separated
into four types that have three serial method and one parallel method.
They have set the flow rate of air and water as well to analyze the flow
pattern and the flow rate of both fluids in appropriate heat exchanger to
Applied to the evaporative cooling system. From the experiment that
found the flow rate in the evaporator serial method is better than serial
parallel because a serial method are flow of water long than parallel
method that water in and out immediately. Making serial method has
enough time to exchange the heat and give the higher rate of heat
transfer. The most appropriate model is used to be the flow series in
patterns B. Due to the difference temperature reduced maximum 7.95
°C. The heat transfer rate 4.319 kW and Effective up to 77.25%.That
most of the 3 Series models. The proper air flow rate is 1,000 CFM

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปที่ 1 ระบบท้าความเย็นแบบระเหยโดยใช้อีวาพอเรเตอร์เป็นอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อลดอุณหภูมอิ ากาศ
2. รูปแบบกำรไหลของนำท่อในอีวำพอเรเตอร์ใช้ในกำรทดลอง
ได้แบ่งการทดลองการไหลในรูปแบบดังนี
รูปแบบกำรไหลแบบอนุกรม
เป็นการน้าท่อมาต่อกันโดยตรงโดยการต่อแบบอนุกรมนี
จะมีทฤษฎีที่ว่าอั ตราการไหลในแต่ละขนาดย่อมเท่ากัน และการ
สูญเสียรวมย่อมเท่ากับอัตราการสูญเสียในแต่ละท่อรวมกันโดยแบบ
อนุกรมนันได้แบ่งย่อยได้ดังนี
แบ่งแบบน้าไหลจากบนลงล่างแบ่งได้ดังนี
แบ่ งเป็นกลุ่มละ 5 ท่อ ได้ 4 กลุ่มมีทังหมด 3 วิธีที่จะท้าการ
ทดลองได้แก่
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1. มองด้าน Top View ของ Evaporator แบบกลุ่มละ 5 ท่อ A

รูปที่ 2 แสดงรูปแบบการไหลที่ใช้ในการทดลองแบบกลุ่มละ 5 ท่อ A
2. มองด้าน Top View ของ Evaporator แบบกลุ่มละ 5 ท่อ B

วิธีที่ใช้วิเคราะห์สมรรถนะทางความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ ยนความ
ร้อน(Methods of Analysis)
อัตราการถ่ ายเทความร้ อน และอุ ณ หภูมิ ที่ ท างออกของของ
ไหลทั้งสองชนิ ด โดยจาเป็ นต้องทราบประเภทและขนาดของอุป กรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน อุณหภูมิที่ทางเข้าและอัตรามวลไหลของของไหล
ทั้งสองชนิ ด การหาสมรรถนะเป็ นปั ญหาวิเคราะห์เชิ งอัตรา มีวิธีนิยมใช้ 2
วิ ธี คื อ วิ ธี Log Mean Temperature Differenceและ วิ ธี EffectivenessNTU
วิธี Log Mean Temperature Difference (LMTD)
อัตราการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อนแบบไหลตามขวางระหว่างน้ ากับอากาศสามารถคานวณได้จาก

Q  m a Cp a  Tao  Tai 
Q  m w Cp w  Two  Twi 
Q   UA  TLMTD

โดยที่
รูปที่ 3 แสดงรูปแบบการไหลที่ใช้ในการทดลองแบบกลุ่มละ 5 ท่อ B

TLMTD

3. มองด้าน Top View ของ Evaporator แบบกลุ่มละ 5 ท่อ C



 Twi  Tao    Two  Tai 
In  Twi  Tao  /  Two  Tai  

(1)
(2)
(3)

(4)

วิธี Effectiveness-NTU (𝛆-NTU)
ค่าประสิทธิผลของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน    เป็น
ฟังก์ชั่นของค่าอัตราความจุความร้อนทีม่ ากที่สุด
และน้อยที่สดุ
 Cmax ,Cmin  ส่วนค่า NTU (Number of Heat Transfer Unit) คือ เป็น

รูปที่ 4 แสดงรูปแบบการไหลที่ใช้ในการทดลองแบบกลุ่มละ 5 ท่อ C
รูปแบบกำรไหลแบบขนำน
มีการจัดรูปแบบการปล่อยน้าจากบนลงล่างได้เลยโดยไม่มีการต่อ
ใด ๆ ร่วมกับท่ออื่นดังรูปที่จะแสดงในรูป 5
มองด้าน Top View ของ Evaporator แบบขนาน

ค่าอัตราส่วนระหว่างค่าการถ่ายเทความร้อนรวม (Overall Thermal
Conductance: UA) กับอัตราความจุความร้อนที่น้อยที่สุดของของไหล
 Cmin  ดังนี
UA
(5)
NTU 
C min
ส้าหรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีการไหลแบบตังฉาก โดยของไหล
ทังสองไม่ผสมกัน จะมีค่าประสิทธิผลทางความร้อนเท่ากับ

 C
  C
  
  1  exp  max NTU 0.22 exp   min NTU 0.78   1  (6)
  
 Cmin
  Cmax
และในกรณีที่ Ch>Ccจะมีค่าเท่ากับ

  1  exp   NTU 

รูปที่ 5 แสดงรูปแบบการไหลแบบขนาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

(7)

ผลกำรวิจัย
การจัดรูปแบบการไหลแบบอนุกรม แบ่งเป็นกลุ่มละ5 ท่อ 4 กลุ่มแบบ A
ในการทดลองได้มีการก้าหนดขนาดของแผงอีวาพอเรเตอร์ที่ใช้
ในการทดลองมีขนาด 83 x 25.4 x 4.5 เซนติเมตรมาท้าการทดลองโดยที่
มีการก้าหนดอุณหภูมิขาเข้าของอากาศไว้ที่ 35±3 องศาเซลเซียส ความชืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

228

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

6.50

จ้านวนของหน่วยการถ่ายเทความร้อน

Diff. Temperature

7.00
6.00
5.50
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ร้อนของน้าและอากาศเข้าใกล้กันมากขึนตามกฎของการอนุรักษ์พลังงาน
เนื่องจากมีการรับและถ่ายเทความร้อนใกล้เคียงกัน แต่พอเปลี่ยนเป็น 15
L/min ถึงแม้ว่าค่าความจุความร้อนของน้าจะเพิ่มขึน แต่ค่าความต่างของ
อุณหภูมิในการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง เป็นเพราะอัตราการไหลของน้า
เพิ่มขึน ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลงจึงท้าให้แนวโน้มของ
อัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง
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0.50
0.40
( UA )

ของอากาศที่ 60±3 %RH และอุ ณ หภู มิ ข าข้ า วของน้ า ที่ 25±3 องศา
เซลเซียส ซึ่งในการทดลองนีมีตัวแปรส้าคัญการทดสอบคือค่าอัตราการ
ไหลของอากาศที่ จ ะใช้ในการทดสอบมี อ ยู่ 3 ค่า คือ 1,000 CFM ,1250
CFM และ 1500 CFM และค่าอัตราการไหลของน้าที่จะใช้ในการทดสอบมี
อยู่ 3 ค่าคือ 10 L/min ,13 L/min และ 15 L/min
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Water Flow (L/min)

รูปที่ 6 ผลต่างของอุณหภูมิอากาศและน้า ( Diff. Temp )กับอัตรา
การไหลของน้า ( ) ของการไหลอนุกรมแบบ A

17

รูปที่ 8 หน่วยของการถ่ายเทความร้อน (UA) และอัตราการไหลของน้า
( V̇Water ) ของการไหลแบบขนาน
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จ้านวนของหน่วยการถ่ายเทความร้อน
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รูปที่ 7 หน่วยของการถ่ายเทความร้อน (UA) และอัตราการไหลของน้า
( V̇Water ) ของการไหลอนุกรมแบบ A
จากรูปที่ 6 และรูปที่ 7 พบว่า จะเห็นได้ว่าค่า ความจุความร้อน
(C = ṁCp ) และผลต่างของอุณหภูมิของของไหล (∆T) มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของค่าการถ่ายเทความร้อน เมื่อเราเริ่มต้นการทดลองที่อัตรา
การไหลของน้า 10 L/min ค่าความจุความร้อนของน้าจะค่อนข้างต่้า จึงไม่
สามารถรับความร้อนที่อากาศถ่ายเทได้ทังหมด สังเกตได้จากเมื่อเราเทียบ
กับกฎการอนุรักษ์แล้ว ค่าความการถ่ายเทความร้อนของอากาศกับน้ายัง
ค่อนข้างห่างกันอยู่ แต่เราก็ถือเอาจุดนีเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อท้าการดูแนวโน้ม
ของการทดลองว่ า เป็ นทิศ ทางแบบไหน จากนันพอเเปลี่ย นมาเป็ น 13
L/min แล้วจะเห็นได้ว่าค่าความจุความร้อนเพิ่มขึน รวมไปถึงระยะเวลาใน
การแลกเปลี่ยนความร้อนค่อนข้างเหมาะสม ที่ส้าคัญ ค่าการถ่ายเทความ
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Water Flow (L/min)

รูปที่ 9 ผลต่างของอุณหภูมิอากาศและน้า ( Diff. Temp ) กับอัตราการ
ไหลของน้า ( V̇Water ) ของการไหลแบบขนาน
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สรุปผล
จากผลการทดสอบท้าให้ทราบว่าเมื่อได้ก้าหนดอุณหภูมิขาเข้า
ของอากาศเพื่อท้าการทดสอบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนตามขอบเขตที่
ก้าหนดไว้แล้วจะเห็นได้ว่ารูปแบบการไหลแบบอนุกรม มีความสามารถใน
การดึงเอาความร้อนออกจากอากาศได้สูงกว่ารูปแบบการไหลแบบขนาน
อีกทังประสิทธิผลของการแลกเปลี่ยนความร้อนก็มีมากกว่า และ Energy
Balance มีค่า ใกล้เคีย งมากกว่า เนื่อ งจากรูป แบบการไหลแบบขนานมี
ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศไม่นาน เนื่องจากมีการ
ไหลเข้าแล้วออกทันที สัมประสิทธิ์ของการถ่ายเทความร้อนจึงต่้า การดึง
เอาความร้อนออกจากอากาศจึงต่้าตามไปด้วย เมื่อเทียบกับการไหลแบบ
อนุกรมที่มีการจัดรูปแบบการไหลเป็นกลุ่ม ที่มีระยะเวลาในการแลกเปลีย่ น
ความร้อนออกจากอากาศได้นานกว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการพาความร้อน
จึงมีมากว่า ส่งผลให้การดึงค่าความร้อนออกจากอากาศได้มากขึน
ทังนีการทดสอบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ที่ต้องพิจารณา
เป็ น หลั ก คื อ ปริ ม าณการแลกเปลี่ ย นความร้ อ นที่ สู ง ที่ สุ ด ที่ Energy
Balanceที่สุด ประสิทธิผลของการแลกเปลี่ยนความร้อน และอุณหภูมิของ
อากาศต้องการน้าไปใช้งานควรมีผลต่างของอุณหภูมิที่สูงด้วย โดยที่การ
แลกเปลี่ยนความที่ท้าให้ปริมาณการแลกเปลี่ยนความร้อนที่สูงที่สุดและ
Energy Balance ใกล้เคียงกันอยู่ที่อัตราการไหลของน้าที่ 13 L/min และ
ค่าอัตราการไหลของอากาศที่เหมาะสมที่สุดของอากาศขาเข้าคือ 1,000
CFM เนื่ อ งจากเป็ น การไหลที่ ไม่ เร็ ว เกิ น ไป ท้ า ให้ มี ร ะยะเวลาในการ
แลกเปลี่ยนความร้อนได้มากขึน
การจัดรูปแบบการไหลของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนนัน
การจัดแบบการไหลอนุกรมแบบ B จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเนื่องจากได้ค่าผลต่าง
ของอุ ณ หภูมิได้สูงถึ ง7.95°C และได้ป ระสิท ธิผลสูงสุดถึ ง 77.25% ซึ่งดี
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่น
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การพัฒนาอินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดันเฟสเดียว ส้าหรับปั๊มน้าในแปลงปลูกพืช
แบบไฮโดรโปนิกส์ขนาดเล็ก

ES017

Development of Single-Phase Voltage Source Inverter for Small Hydroponic Plot
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอวงจรอินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดันเฟสเดียว
สาหรับปั๊มน้าในแปลงปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วย
การทางาน 3 ส่วนคือ ส่วนแรกภาคกาเนิดสัญญาณ TTL ที่มีความถี่คงตัว
50 เฮิรตซ์ ที่สร้างจากไมโครคอนโทรลเลอร์ จากนั้นสัญ ญาณที่ได้ถู กส่ง
ต่อไปยังส่วนที่สอง ซึ่งเป็นวงจรปรับขนาดสัญญาณ เพื่อปรับแต่งสัญญาณ
ให้ เหมาะสมต่อ การขั บ เพาเวอร์มอสเฟต ส่ว นสุดท้า ยคือ วงจรเพาเวอร์
มอสเฟตขับกาลังและหม้อแปลงไฟฟ้าที่ถูกต่อในลักษณะของวงจรพุช-พูล
อิน เวอร์เตอร์ ซึ่งส่ว นสุดท้ายนี้ ตัว ขั บ เพาเวอร์มอสเฟตก าลัง จะส่งผ่า น
พลั ง งานจากขดลวดเซคั น ดารี่ ไปยั ง ขดลวดไพรมารี่ ท าให้ เกิ ด ไฟฟ้ า
กระแสสลับขนาด 220 VAC ความถี่ 50 เฮิรตซ์ออกมา หลังจากนั้นไฟฟ้า
กระแสสลับ ที่ได้จะถูกนาไปเป็นแหล่งจ่ายกาลังให้ แก่ ปั๊มน้าที่ใช้ในแปลง
ปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ทั้งนี้ วงจรที่นาเสนอสามารถทางานได้เป็นอย่างดี
โดยที่ปั๊มน้าที่ใช้ในระบบไฮโดรโปนิกส์ ทางานได้ต่อเนื่องตลอดเวลา และ
วงจรยังให้สมรรถนะของการจ่ายกาลังงานอยู่ที่ 150 วัตต์
ค้าส้าคัญ: ไฮโดรโปนิกส์ อินเวอร์เตอร์ แหล่งจ่ายแรงดันเฟสเดียว

Abstract
This article presents a single-phase voltage source
inverter for water pumps in a small hydroponic field. It
consists of the 50 Hz TTL signal generating device made from
the microcontroller. The output signal of this circuit is sent to
the signal-adjust circuit to customize the output to be
suitable for the power MOSFET driver. The Power MOSFET
driver is connected with transformers in the form of the push pull converter circuit. This Power MOSFET Driver power
transfers the power from the secondary coil to the primary
coil. As a result, it occur the AC 220 voltage at frequency 50
Hz taken to drive the pumps in the hydroponic field. In
addition, the proposed circuit can make the pump in
hydroponic systems to work continuously and the range of
power is 150 watts.
Keywords: Hydroponic, Inverter, Single-Phase Voltage Source

1. บทน้า
ไฮโดรโปนิกส์ หมายถึงการท้างานของน้าหรือการท้างานที่เกี่ยวข้อง
กั บ น้ า ท้ า ให้ ไฮโดรโปนิ ก ส์ เป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ของการปลู ก พื ช ให้ มี
คุณ ภาพ มี ความสม่้า เสมอและให้ ผลผลิต สูง สามารถวางแผนการปลู ก
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รวมถึงสามารถก้าหนดปริมาณการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือความ
ต้องการของตลาดได้ เนื่องจากสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่ให้แก่พืชได้
อย่างเหมาะสม ท้าให้ปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี การปลูกพืชแบบ
ไฮโดรโปนิกส์ ยังสามารถปลูกพืชได้ทุกสถานที่โดยไม่มีขอบเขตจ้ากัด ไม่ว่า
จะเป็นการปลูกจ้านวนน้อยเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือการผลิตเชิงธุรกิจ
และยังเป็นวิธีที่เหมาะส้าหรับผู้ที่มีพืนที่ปลูกน้อย โดยปัจจัยที่ส้าคัญในการ
ปลูก พืชแบบไฮโดรโปนิ ก ส์ คือ พื ชจะได้รับ สารละลายที่มีธ าตุอ าหารที่
เรียกว่าสารละลายธาตุอ าหารพืช (Nutrient Solution) ที่ป ระกอบด้ว ย
ธาตุอาหารที่จ้าเป็ นต่อพืช ซึ่งอยู่ในรูปที่พืชสามารถน้าไปใช้ ได้ทันที โดย
ต้องมีการปรับค่า EC (Electro Conductivity) และ pH ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมต่อพืชอยู่ตลอดเวลา โดยสารละลายธาตุอาหารพืชดังกล่าวจะ
ละลายอยู่ในน้าและสัมผัสกับรากพืชอยู่ตลอดเวลา โดยการจ่ายสารละลาย
อาหารให้แ ก่พืช อยู่ในลักษณะหมุนเวียนในระบบตลอดเวลา ดังนัน ถ้ า
ระบบการจ่ายสารละลายธาตุอาหารพืชมีการหยุดท้างาน อันเนื่องมาจาก
ไฟฟ้าขัดข้อง จะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการดูดสารละลายธาตุอาหารพืช
และการเจริญเติบโตของพืช ด้วยเหตุนี จึงจ้าเป็นต้องมีการสร้างแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าส้ารอง เพื่อจ่ายก้าลังไฟฟ้าให้กับปั๊ มน้าที่ใช้ในแปลงปลูกพืชไฮโดร
โปนิ ก ส์ ซึ่ งการสร้า งแหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า นั นมี ก ารสร้ า ง และพั ฒ นาหลาย
รูป แบบเช่น [1] ได้พัฒนาอินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดันเฟสเดียวที่
เชื่อมต่อระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และกริด เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้ระบบ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการควบคุมโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
ให้ติดตามจุดผลิตก้าลังสูงสุด ซึ่งอาศัยการกระเพื่อมที่สัมพันธ์กันของค่า
ก้าลังสูงสุดได้ และสามารถควบคุมการป้อนกระแสเข้าสู่กริดได้อย่างอิสระ
[2] น้าเสนอวงจรอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพ และอัตราขยายแรงดันสูง
ซึ่งประกอบด้วย การแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่สามารถ
ท้างานในสภาวะการสวิตช์ขณะแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์ และสามารถควบคุม
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านออก ขณะที่ช่วงเวลาหยุดน้ากระแสของสวิตช์
ก้าลังให้มีการรักษาให้มีค่าคงที่ เพื่อให้สวิตช์สามารถท้างานได้ตลอดย่าน
การท้างาน [3] น้าพลังงานที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ในการชาร์ จ
ประจุให้แก่แบตเตอรี่ จากนันน้าไปผ่านอินเวอร์เตอร์เพื่อน้าไปขับกังหันให้
หมุน เพื่ อเป็นการเพิ่มออกซิเจนในบ่อน้า นอกจากนี ยังสามารถควบคุม
และเพิ่มประสิทธิภาพการท้างานของระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อีก
ด้ ว ย และ [4] ได้ ท้ า การน้ า เสนอการพั ฒ นาอิ น เวอร์เตอร์ ช นิ ด 1 เฟส
แรงดัน 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งจ่าย
แรงดันไฟฟ้าเพื่อป้อนเป็นอินพุตให้กับวงจรอินเวอร์เตอร์ ซึ่งในงานวิจัยนี
จะน้าพลังงานที่ได้จ่ายให้ แก่ชุมชนที่สายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าเข้าไม่ถึ ง
โดยระบบอินเวอร์เตอร์ที่ดังกล่าวสามารถใช้งานได้จริงและมีราคาถูก
จากที่กล่าวมาข้างต้นระบบที่น้าเสนอส่วนใหญ่ จะมีความซับซ้อนใน
ส่วนของการสร้างวงจรก้าเนิดสัญ ญาณให้มีความถี่คงตัว 50 เฮิรตซ์ และ
ส่วนของวงจรก้าหนดค่าเวลาเผื่อ (dead time) ให้เหมาะสมต่อการจ่าย
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ก้าลังสูงสุดของอิ นเวอร์เตอร์ อี กทังยังมี ต้นทุนในการผลิตที่สูง และจาก
การศึกษาพบว่ายังไม่มีการพัฒนา และออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าส้าหรับปั๊ม
น้าในแปลงปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
ดังนันผู้วิจั ยจึงมีแนวคิดที่จะน้าเสนอการพัฒนาวงจรอินเวอร์เตอร์
เพื่อประยุกต์ใช้กับปั๊มน้าในระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ โดยน้าพลังงานจาก
เซลล์แสงอาทิตย์มาท้าการประจุให้แก่แบตเตอรี่ จากนันน้าพลังงานจาก
แบตเตอรี่ไปเป็นแหล่งจ่ายให้กับวงจรอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงให้เป็นไฟฟ้า
กระแสสลับเพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับ ปั๊มน้าในแปลงปลูกพืชไฮโดรโป
นิกส์ต่อไป โดยที่วงจรที่น้าเสนอสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ 150 วัตต์
ซึ่งเหมาะสมกับปั๊มน้าของระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ขนาดเล็ก

การท้างานพร้อมกันของเพาเวอร์มอสเฟต ซึ่งจะส่งผลให้เพาเวอร์มอสเฟต
เกิดความเสียหาย โดยค่าเวลาเผื่อดังกล่าวนีจะถูกก้าหนดให้มี ค่าประมาณ
20% ของครึ่งคาบเวลา ดังนันช่วงเวลาน้ากระแสสูงสุดของเพาเวอร์มอส
เฟตจึงแสดงได้ดังสมการที่ 1
𝑡𝑂𝑁(𝑚𝑎𝑥) = 0.4𝑇

(1)

จากสมการที่ (1) จะเห็ นได้ว่าช่วงการท้างานมากสุดที่เหมาะสมต่อ การ
ท้างานของเพาเวอร์มอสเฟต คือ 0.4 เท่าของคาบเวลา โดยสามารถแสดง
กราฟการก้าหนดค่าเวลาเผื่อได้ดังรูปที่ 2

2. ทฤษฏีและหลักการท้างาน
2.1 โครงสร้างและหลักการท้างานของวงจรขยายแบบพุช พูล

รูปที่ 2 แผนภาพก้าหนดค่าเวลาเผื่อ

จากรูปที่ 2 แสดงการก้าหนดค่าเวลาเผื่อส้าหรับช่วงเวลาน้ากระแสให้ กับ
เพาเวอร์มอสเฟต
รูปที่ 1 วงจรอินเวอร์เตอร์ชนิดพุช-พูล

วงจรวงจรขยายแบบพุ ช -พู ล เป็ น อิ น เวอร์ เตอร์ ที่ ส ามารถจ่ า ย
ก้าลังไฟฟ้าได้สูง โดยวงจรมีหลักการท้างานคือ สัญญาณคลื่นที่เข้ามาด้าน
อินพุตของวงจรจะถูกแบ่งก้าลังออกเป็นสองส่วน (Input1 และ Input2)
ซึ่งอินพุตทังสองจะมีเฟสต่างกัน 180 องศา โดยอินพุตทังสองจะถูกส่งไป
ขั บ เพาเวอร์ม อสเฟต M1 และ M2 ที่ ส ลั บ กั น ท้ า งานโดยจะสลั บ กั น น้ า
กระแสในแต่ละครึ่งของคาบเวลา กล่าวคือ ขณะที่ M1 น้ากระแส M2 จะ
หยุดน้ากระแส จะส่งผลให้มีกระแสไหลผ่านขดลวดไพรมารี่ NP1 และจะมี
การเหนี่ยวน้าให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ NS ด้วย ในท้านองเดียวกัน
ขณะที่ M2 น้ากระแส M1 จะหยุดน้ากระแส จะส่งผลให้มีกระแสไหลผ่าน
ขดลวดไพรมารี่ NP2 และจะมีการเหนี่ยวน้าให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า
ที่ NS ด้ว ย ซึ่งจากที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ น จะพบว่า วงจรพุ ช -พู ล ท้ า งานครบ
1 คาบเวลา ขดลวด NS จะมี ก ระแสไหลผ่ า นถึ ง 2 ครั ง จึ งท้ า ให้ ว งจร
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูง โดยที่อัตราขยายแรงดันไฟฟ้าจะขึนอยู่กับ
อัตราส่วนของขดลวดในหม้อ แปลงไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า กระแสตรงที่
ป้อนเป็นอินพุตให้กับวงจร

2.2 เวลาเผื่อ (Dead time : tD)
ค่าเวลาเผื่อจะถูกก้าหนดไว้เพื่อไม่ให้เพาเวอร์มอสเฟตน้ากระแสมาก
เกินพิกัดการท้างานของเพาเวอร์มอสเฟต ซึ่งมีเหตุผลในการก้าหนดค่า
เวลาเผื่อของวงจร 2 ประการดังนี ประการแรกหากโหลดดึงกระแสจาก
อินเวอร์เตอร์มากเกินไปจะส่งผลให้ เกิดความไม่สมมาตรของหม้อแปลง
ไฟฟ้ า ซึ่ ง การไม่ ส มมาตรนี จะส่ งผลให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ เพาเวอร์
มอสเฟต ประการที่สอง การตอบสนองของเพาเวอร์มอสเฟตเป็นไปได้ช้า
เนื่องจากการเกิดประจุสะสมในเพาเวอร์มอสเฟต ส่งผลให้มีการเกิดจังหวะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.3 หลักการท้างานวงจรอินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดัน
เฟสเดียวทีน่ ้าเสนอ

รูปที่ 3 แผนภาพระบบที่น้าเสนอ

ลักษณะโครงสร้างของวงจรที่น้าเสนอแสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งประกอบไป
ด้วย 5 ส่วนหลักคือ ส่วนแรกเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Arduino
ในส่วนนีจะท้าหน้าที่ในการผลิตสัญญาณ TTL ความถี่ 50 เฮิรตซ์ เพื่อใช้
เป็ น อิ น พุ ต ให้ กั บ วงจรขั บ ก้ า ลั ง ของหม้ อ แปลง และเนื่ อ งจากตั ว
ไมโครคอนโทรลเลอร์จ้าเป็นต้องรับไฟเลียง 5 V ดังนัน จึงต้องมีวงจรลด
ระดับแรงดันจากแบตเตอรี่เพื่อจ่ายให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนที่ 2
วงจรปรับ ขนาดสัญ ญาณขั บ (Signal Level) ในส่ว นนี จะท้า หน้า ที่ป รับ
ขนาดของสัญ ญาณ TTL ที่มาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้ เป็ น 12 Vp-p
ก่อนส่งต่อไปยังวงจรขับเพาเวอร์มอสเฟต ส่วนที่ 3 วงจรขับเพาเวอร์มอส
เฟต ในส่วนนีจะท้าหน้าที่ปรับรูปสัญญาณให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการ
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ขับเพาเวอร์มอสเฟต ส่วนที่ 4 จะเป็นวงจรเพาเวอร์มอสเฟตก้าลัง ที่จะส่ง
ก้าลังไปขับ หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อ ให้ ผลิตแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ออกมา
ส่วนที่ 5 หม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกต่อแบบพุช -พูล ซึ่งหม้อแปลงที่ใช้จะเป็น
หม้อ แปลงแบบมีเซนเตอร์แ ทป (CT) รับ แรงดันขนาด 220 VAC แรงดั น
ออก 15 V - 0 - 15 V ขนาด 2 แอมแปร์ โดยที่ปั๊มน้าส้าหรับแปลงปลูกพืช
แบบไฮโดรโปนิกส์จะต่อกับหม้อแปลงที่ขดลวดเซคคันดารี่ (secondary)
ส่วนของขดลวดไพรมารี่ (primary) 15 V - 0 - 15 V ต่อ เข้ าที่ ต้าแหน่ ง
Phase A และ Phase B ของวงจรเพาเวอร์มอสเฟตก้าลัง และ 0 จะต่อ
เข้ากับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่

รูปที่ 5 การทดสอบการท้างานของวงจรอินเวอร์เตอร์ที่น้าเสนอ

2.4 วงจรอิ น เวอร์ เตอร์ ช นิ ด แหล่ ง จ่ า ยแรงดั น เฟสเดี ย วที่
น้าเสนอ
วงจรอินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดันเฟสเดียวที่น้าเสนอแสดงได้
ดังรูปที่ 4

รูปที่ 6 วงจรอินเวอร์เตอร์ที่น้าเสนอ

รูปที่ 4 วงจรอินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดันเฟสเดียวที่น้าเสนอ

จากรูปที่ 4 มีหลักการท้างานคือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งในงานวิจัย
นีจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล Arduino จะท้าหน้าที่ผลิตสัญญาณ
TTL หรื อ ระดั บ แรงดั น 5 Vp-p ความถี่ 50 Hz ไปยั ง วงจรปรั บ ระดั บ
สั ญ ญาณ ซึ่ งในส่ ว นของวงจรปรั บ ระดั บ สั ญ ญาณนี จะใช้ ลั ก ษณะการ
เปรียบเทียบแรงดันเพื่อปรับระดับสัญญาณจากแรงดัน 5 Vp-p ให้มีขนาด
12 Vp-p จากนันแรงดันที่ได้จากส่วนของวงจรเปรียบเทียบแรงดันจะถูกส่ง
ต่อ ไปยังวงจรขยายสัญ ญาณ เพื่อ ให้ เหมาะสมกับ การขั บ ทรานซิสเตอร์
จากนั นแรงดั น ส่ ว นนี จะไปขั บ ทรานซิ ส เตอร์ ที่ ต่ อ กั น ในลั ก ษณะของ
วงจรโทเทมโพล (Totem pole circuit) จากนันแรงดันขับที่ได้จากวงจร
โทเทมโพลจะถู กส่งต่อ ไปขั บ เพาเวอร์มอสเฟตก้าลังที่ท้าหน้าที่ ขั บก้าลัง
ให้กับหม้อแปลงทางด้านเอาต์พุตท้างาน โดยกระแสที่ไหลผ่านตัวเพาเวอร์
มอสเฟตจะมีปริมาณสูง ซึ่งจะเป็นสัดส่วนกับพลังงานที่เอาต์พุตต้องการ ซึ่ง
ในส่วนนีจะถูกต่อในลักษณะพุช-พูลอินเวอร์เตอร์

จากรูป ที่ 5 จะทดสอบระบบด้ว ยการจ่ ายก้าลังไฟฟ้ าให้ กับ ปั๊ มน้ า
ส้าหรับ แปลงปลูกพื ชแบบไฮโดรโปนิก ส์ขนาดเล็ก ที่ต้อ งการก้าลังไฟฟ้ า
ขนาด 32 วัตต์โดยจะใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 V/12 AH เป็นแหล่งจ่ายให้กับ
วงจร และหม้ อ แปลงที่ ใช้ ในวงจรจะมี อั ต ราขยาย 14.6 เท่ า โดยวงจร
อินเวอร์เตอร์ที่น้าเสนอแสดงดังรูปที่ 6 ซึ่งจะทดสอบโดยที่ทรานซิสเตอร์
Q1 และ Q3 จะใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ BD139 ส่วนทรานซิสเตอร์ Q2 และ
Q4 จะใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ BD140 และเพาเวอร์มอสเฟส M1 ถึง M4 ใช้
เพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ IRFP150N ซึ่งผลการทดสอบวงจรแสดงดังรูป ที่ 7
ถึงรูปที่ 9

3. การทดสอบและผลการทดสอบ
การทดสอบวงจรอิ น เวอร์เตอร์ ช นิ ด แหล่ งจ่ า ยแรงดั น เฟสเดี ย วที่
น้าเสนอจะทดสอบกับปั๊มน้าส้าหรับแปลงปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ขนาด
เล็ก ซึ่งระบบที่ท้าการทดสอบแสดงดังรูปที่ 5 และ 6
รูปที่ 7 สัญญาณเอาต์พุตของวงจรโทเทมโพล
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ผลการทดลองรูป ที่ 7 เป็ นสัญ ญาณเอาต์พุตของวงจรโทเทมโพล โดยที่
ช่ อ งสั ญ ญาณที่ 1 เป็ น สั ญ ญาณที่ จุ ด A ของวงจรในรู ป ที่ 6 และช่ อ ง
สัญญาณที่ 2 เป็นสัญญาณที่จุด B ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัญญาณทังสองมีความ
ต่างเฟสกัน 180 องศา และค่าเวลาเผื่อของสัญญาณสามารถปรับเปลี่ยนได้
จากไมโครคอนโทรลเลอร์ จากรูปจะก้าหนดค่าเวลาเผื่อไว้ที่ 20% ของครึ่ง
คาบเวลาในการน้ากระแสของเพาเวอร์มอสเฟตแต่ละตัว

สามารถปรับ เปลี่ย นค่าเวลาเผื่อ (dead time) ให้ เหมาะสมต่อ การจ่ า ย
ก้าลังสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนที่ไมโครคอนโทรลเลอร์
จึงสะดวกและลดความซับซ้อนของวงจร และวงจรที่น้าเสนอยังมีการต่อใน
ลักษณะของวงจรพุช -พูล ซึ่งสามารถจ่ายก้าลังได้สูง โดยจากการทดสอบ
การจ่ายก้าลังไฟฟ้าให้ กับ ปั๊มน้าส้าหรับ แปลงปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิก ส์
ขนาดเล็ก พบว่า ระบบที่น้าเสนอสามารถจ่ายก้าลังไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยพิ กัด ของการจ่ า ยก้า ลัง อยู่ ที่ 150 วัตต์ ซึ่งเพี ย งพอต่อ ปั๊ มน้ าที่ ใช้ใน
แปลงปลูกปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกส์ขนาดเล็ก

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 8 สัญญาณเอาต์พุตของวงจรเพาเวอร์มอสเฟต

ผลการทดลองรูปที่ 8 เป็นสัญญาณเอาต์พุตของวงจรเพาเวอร์มอสเฟตโดย
ที่ ช่อ งสั ญ ญาณที่ 1 เป็ น สั ญ ญาณที่ จุ ด C ของวงจรในรูป ที่ 6 และช่ อ ง
สัญญาณที่ 2 เป็นสัญญาณที่จุด D จากรูปจะเห็นได้ว่าแรงดันตกคร่อมขณะ
หยุดน้ากระแสของเพาเวอร์มอสเฟต M1 ถึง M4 มีเพียงแรงดันอินพุต และ
เมื่อเพาเวอร์มอสเฟต M1 ถึง M4 หยุดน้ากระแสพร้อมกัน จะมีแรงดันตก
คร่อมที่แต่ละตัวเพียงครึ่งหนึ่งของแรงดันอินพุตเท่านัน

[1] ไชยยันต์ บุญมี และ ยุทธนา ข้าสุวรรณ์, “การพัฒนาอินเวอร์เตอร์
ชนิดแหล่งจ่ายแรงดันเฟสเดียว ส้าหรับระบบโฟโตโวลตาอิกเชื่อมต่อ
กริด”, การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครังที่ 6
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข (ECTI-card) มหาวิทยาลัย
ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 21-23 พฤษภาคม 2556.
[2] อัครภณ บุญแจ่ม และ สาทร โพธิ์งาม, “วงจรอินเวอร์เตอร์แบบไซน์
เวฟที่มีประสิทธิภาพและอัตราขยายแรงดันสูง”, การประชุมวิชาการ
ทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ครังที่ 36 (EECON36) มหาวิ ท ยาลั ย เกษตร
ศาสตร์, 11-13 ธันวาคม 2556, หน้า 419-422.
[3] ธวัชชัย ทองเหลี่ยม และคณะ, “สร้างระบบขับกังหั นน้าชัย พัฒนา
โดยใช้พลังานแบบผสมผสานและการตรวจวัดออกซิเจนในน้า ”, การ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ท า งวิ ศ ว ก ร ร ม ไฟ ฟ้ า ค รั งที่ 3 6 ( EECON36)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 11-13 ธันวาคม 2556, หน้า 353-356.
[4] ปพณ สะอาดยวง, “แนวทางการพัฒนาอินเวอร์เตอร์ส้าหรับไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิ ตย์เพื่อ ใช้ในครัว เรือ น”, การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ มทร. ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอ ยุธ ยา และราชนครินทร์
วิชาการและวิจัย, 14-16 พฤษภาคม 2557, หน้า 258-264.
นายนพดล สี สุ ข ก้ า ลั งศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก
สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ป ระยุ ก ต์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขางานวิจัยทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

รูปที่ 9 เอาต์พุตของวงจรอินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดันเฟสเดียวที่น้าเสนอ

ผลการทดลองรูปที่ 9 เป็นเอาต์พุตของวงจรอินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่าย
แรงดันเฟสเดียวที่น้าเสนอ จากรูปจะมีอัตราขยายแรงดันของเอาต์พุตอยู่ที่
13 เท่าของแรงดันอินพุตไฟตรงที่ได้จากแบตเตอรี่ และสัญญาณจะมีเวลา
เผื่อ อยู่ที่ 20% ของครึ่งคาบเวลาในการน้ากระแสของเพาเวอร์มอสเฟต
แต่ละตัว โดยแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของวงจรที่น้าเสนอจะเป็นแรงดันแบบ
เสมื อ นคลื่นรูป ไซน์ (Modified sine wave) โดยวงจรสามารถจ่ ายพิกั ด
ก้าลังอยู่ที่ 150 วัตต์

นางสาวสุ ภ าวดี สุ พ ระมิ ต ร ก้ า ลั ง ศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ป ระยุ ก ต์ คณ ะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขางานวิจัย
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ดร. เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร สาขา
งานวิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

4. สรุปผลการทดลอง
บทความนีเป็นการน้าเสนอวงจรอินเวอร์เตอร์ ชนิดแหล่งจ่ายไฟเฟส
เดี ย วที่ มี จุ ด เด่ น คื อ สามารถควบคุม ค่ า ความถี่ ให้ ค งตั ว 50 เฮิ รตซ์ แ ละ
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ผลของรูปทรงทางเขาคณิตของอีเจ็คเตอร์และสภาวะการทางานที่มีผลต่อ
สมรรถนะของระบบทาความเย็นที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์
Effect of ejector geometry and operating condition on performance of
ejector refrigeration system
อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช และ ศรายุทธ วัยวุฒิ
หน่วยวิจยั พลังงานความร้อน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต. ท่าโพธิ์ อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
E-mail: ananpo@nu.ac.th

บทคัดย่อ
โปรแกรมแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์ของระบบทำควำมเย็นที่ติดตั้ง
อีเจ็คเตอร์ถูกพัฒนำขึ้นเพื่อศึกษำผลของสภำวะกำรทำงำนและรูปทรงทำง
เรขำคณิตของอีเจ็คเตอร์ที่มีต่อสมรรถนะของระบบทำควำมเย็น แฟคเตอร์
ที่ใช้ศึกษำสภำวะกำรทำงำนของระบบที่มีผลต่อสมรรถนะของระบบคือ
อุณหภูมิ และควำมดันของไอน้ำอิ่มตัว ส่วนแฟคเตอร์ที่ใช้ศึกษำรูปทรงทำง
เรขำคณิตที่มีผลต่อสมรรถนะของระบบ ได้แก่ เส้นผ่ำนศูนย์กลำงบริเวณ
คอของน๊อสเซิลและของอีเจ็คเตอร์ เส้นผ่ำนศูนย์กลำงบริเวณทำงเข้ำห้อง
ผสม เส้นผ่ำนศูนย์กลำงบริเวณทำงออกของน๊อสเซิล และระยะผสมเทียบ
กับควำมยำวของห้องผสม โปรแกรมแบบจำลองที่สร้ำงขึ้นจะถูกตรวจสอบ
ควำมถูกต้องโดยกำรเปรียบค่ำของพำรำมิเตอร์ที่ทำนำยได้จำกโปรแกรม
และผลจำกงำนวิจัยอื่นๆที่ผ่ำนมำ
คาสาคัญ: อีเจ็คเตอร์ ระบบทำควำมเย็น สมรรถนะอี เจ็คเตอร์ สมรรถนะ
ระบบทำควำมเย็น

มู ล ค่ า ขยายตั ว ประมาณ 14.2-21.1% และมี ป ริ ม าณการจ าหน่ า ย
เครื่ อ งปรั บ อากาศ 1.5-1.6 ล้ า นเครื่ อ ง หรื อ ขยายตั ว 10.7-17.4% [1]
เครื่องปรับ อากาศเหล่านี้ที่ใช้เป็ นแบบกาลังอัดไอ (Vapor Compressor
System) ซึ่ งสิ้น เปลือ งพลังงานไฟฟ้ า และสารท าความย็น ที่ใช้ เป็ น สาร
CFC (Chlorofluorocarbon) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทาให้ไม่
เกิ ดความยั่งยืน ในด้ านพลั งงานการน าพลังงานความร้อ นจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ หรือความร้อนเหลือทิ้งมาใช้แทนพลังงานไฟฟ้า กับระบบทา
ความเย็นมีความเป็นไปได้และสามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้
การพั ฒ นางานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ระบบท าความเย็ น ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
พลังงานความร้อ นมีห ลายระบบ เช่น ระบบท าความเย็น แบบดู ดกลื น
(Absorption system) ระบ บแบ บดู ด ความชื้ น (Desiccant cooling
system) ระบบแบบดูดซับ (Adsorption system) และระบบทาความเย็น
ที่ทางานด้วยอีเจ็คเตอร์ (Ejection system) [2,3] ระบบทาความเย็นแบบ
ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ (Ejector refrigeration system) ดังรูปที่ 1
6
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Abstract

1

The computer simulation program of ejector refrigeration
system is developed to study effect of operating condition
and ejector geometry on refrigeration system performance.
Studied factors of operating condition affecting system
performance are saturation generator and evaporator
temperature and pressure. Additionally, studied factors of
ejector geometry affecting system performance are primary
nozzle and ejector throat, inlet diameter of mixing chamber,
nozzle exit plane and mixing position relative with length of
mixing chamber. The simulation program is validated by
comparing the simulation results and the results from
previous research
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รูปที่ 1 ระบบทาความเย็นที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์

และส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์ดังรูปที่ 2 เป็นระบบที่น่าสนใจที่โครงสร้างของ
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Fluid
1

Keywords: ejector, refrigeration system, entrainment ratio,
Coefficient of Performance (COP)

Da
b

a

D1A

d

3

Db
DIA
SecondaryFluid
2

1. บทนา
ระบบท าความเย็ น ที่ ใ ช้ กั น มากมายทั้ ง ในด้ า นอุ ต สาหกรรม
เครื่องปรับอากาศตามสานักงานและบ้านเรือนต่างๆ รวมถึงการนามาใช้
ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่นการถนอมรัก ษาอาหารและยานับ วันจะมีความ
ต้องการเพิ่มมากขึ้ น จากตัวเลขภาพรวมของมูลค่าเครื่องปรับ อากาศใน
ประเทศปี 2556 จะมี มูล ค่า ประมาณ 24,230-25,700 ล้ า นบาท หรือ มี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปที่ 2 ส่วนประกอบต่างๆของอีเจ็คเตอร์

ระบบมีความซับซ้อนน้อยกว่าระบบแบบดูดกลืนและคล้ายกับโครงสร้าง
ระบบทาความเย็นที่ใช้กันโดยทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามระบบทาความเย็น
แบ บ อี เจ็ คเตอ ร์ ยั ง คงให้ สมรรถ น ะที่ ต่ าใน เท อ ม Coefficient of
Performance, COP  0.3-0.4 ดั งนั้ น การเข้ า ใจในเรื่อ งการปรั บ ปรุ ง
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สมรรถนะต้องอาศัยการศึกษาด้านสภาวะการทางานของระบบและรูปทรง
ทางเรขาคณิตของอีเจ็คเตอร์จึงสามารถปรับปรุงสมรรถนะของระบบนี้ให้ดี
ขึ้นได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทาการสร้างโปรแกรมแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
ของระบบทาความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์เพื่อศึกษาผลของสภาวะการทางาน
ของระบบและรูปทรงทางเรขาคณิตของอีเจ็คเตอร์เพื่อปรับปรุงสมรรถนะ
ของระบบห้สูงขึ้น

13. เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณทางออกของน๊อสเซิล (Da) = 8 mm
14. เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณทางเข้าของคออีเจ็คเตอร์ (Db) = 18 mm
15. เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณทางเข้าห้องผสม (DIA) = 8 mm
16. ความยาวของห้องผสม (LA) = 140 mm
17. ระยะของห้องผสม (XA) = 80% LA
18. ระบบทางานภายใต้สภาวะคงตัว (Steady state)

2. โปรแกรมแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทาความ
เย็นที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์
2.1 ผังการไหลของโปรแกรมแบบจาลองและสมมติฐาน
ในการศึ ก ษาผลของสภาวะการท างานของระบบและรู ป ทรง
เรขาคณิ ต ที่ มี ต่ อ สมรรถนะของระบบจ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย สมมติ ฐานและ
ค่าคงที่ต่างๆเพื่อป้อนเข้าสู่โปรแกรม ดังรูปที่ 3 มีดังนี้
1. ประสิทธิภาพของน๊อสเซิล (n )  0.85
2. ประสิทธิภาพการดูดของไหล (s )  0.85
3. ประสิทธิภาพของดิฟฟฟิวเซอร์ (d )  0.85
4. อัตราส่วนความจุความร้อนของไอน้า (γ) = 1.33
5. อุณหภูมิของน้าจากคอนเดนเซอร์ (TwC-I) และที่อีแวปปอเรเตอร์
(TwE-i) = 30°C
6. ความจุความร้อนของน้าที่อุณหภูมิ 20oC, (Cpw) = 4.18 kJ/kg-C
7. อัตราการไหลเชิงปริมาตรของน้า (m w )  1 kg/s
8. อุณหภูมิที่แหล่งกาเนิดความร้อน (Boiler) (Tg) =110oC
Start
Input D1A, Db, Da, DIA, XA, LA, Tg, Pg, Tev, Pev

รูปที่ 4 ค่าต่างๆของพารามิเตอร์ที่ถูกป้อนลงหน้าจอของโปรแกรมแบบจาลอง

รูปที่ 5 ผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณในโปรแกรมแบบจาลอง

2.2 การตรวจสอบผลที่ได้จากโปรแกรมแบบจาลอง (Model
Validation) เมื่อเทียบกับงานวิจัยที่ผ่านมา
ผลที่ ได้จากโปรแกรมแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ข องระบบท า
ความเย็นที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์จะถูกนามาเปรียบเทียบกับผลจากงานวิจัย
เชิงการทดลองของ Eames et al. [4] ดังแสดงตามตารางที่ 1

Calculate A1, Ab, Aa, AIA, uA, XA, Ay
Calculate m1A
a=1

ตารางที่ 1 ผลของความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการเปรียบระหว่างผลที่ได้จากแบบจาลองและ
งานวิจัยของ Eames [4]

Calculate a1 = MPa
a = a + 0.00001

Calculate a2, Pa
Ppy1 = 0.99

Calculate
Msy1, a3, Mpy1, a4, a5, Apy1, Asy1, m2, ω, Tpy, Tsy
Mpy1s, Msy1s, M*b, Md, Pd, P3

P2/Py1 ≤ 1.001

P3Max, m2, opt, Wopt(max)
Calculate h3, P4=P3max, h5

Calculate Qe, Twe,o, Qc, Twc,o, Qb, Wp and COP

End

รูปที่ 3 ผังการไหลของโปรแกรมแบบจาลอง

9. ความดันที่อีแวปปอเรเตอร์ (Pev)
10. ความดันที่แหล่งกาเนิดความร้อน (Boiler) (Pg)
11. อุณหภูมิที่อีแวปปอเรเตอร์ (Tev) = 10oC
12. เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณคอของน๊อสเซิล (D1A) = 2 mm

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จากตารางที่ 1 แสดงผลที่ได้จากโปรแกรมแบบจาลองที่เปลี่ยนแปลงค่า
สภาวะการทดลองที่อุณหภูมิแหล่งกาเนิดความร้อนในช่วงระหว่าง 120oC
ถึง 140oC และอุณหภูมิอีแวปปอเรเตอร์ในช่วงระหว่าง 5oC ถึง 10oC ค่า
สมรรถนะของระบบท าความเย็ น ที่ ติ ด ตั้ ง อี เจ็ ค เตอร์ และความดั น ที่
คอนเดนเซอร์จะนามาเปรียบเทียบกับ ผลการทดลองของ Eames et al.
[4] จากตารางแสดงความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของความดันที่คอนเดนเซอร์
และสมรรถนะของระบบท าความเย็ น เท่ า กั บ -0.67% และ -2.19%
ตามลาดับ นั่นคือโปรแกรมแบบจาลองที่สร้างขึ้นสามารถนาไปใช้ในการ
ทานายค่าต่างๆได้ดี
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3. ผลและการอภิปราย
3.1 ผลของอุณหภูมิแหล่งกาเนิดความร้อนหรือหม้อไอน้า

และไปขั ดขวางการดูดของไอทุติยภูมิเข้าสู่ห้อ งผสม จึงเป็ นเหตุผลว่าค่า
สมรรถนะของอีเจ็คเตอร์ และ COP ลดลง

หม้อไอน้าใช้ในการผลิตไอน้าอิ่มตัวที่อุณหภูมิต่างๆ เพื่อใช้เป็นของ
ไหลขับเคลื่อนอีเจ็คเตอร์ของระบบ ผลของอุณหภูมิแหล่งกาเนิดความร้อน
หรือหม้อไอน้าที่อุณหภูมิต่างที่มีผลต่อสมรรถนะของระบบทาความเย็น
แสดงได้ดังรูปที่ 6

3

COP
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3.2 ผลของอุณหภูมิอีแวปปอเรเตอร์
รูปที่ 8 ผลของอุณหภูมิอีแวปปอเรเตอร์ที่มีต่อ COP

generator temperature (°C)

รูปที่ 6 ผลของอุณหภูมิเจนเนอเรเตอร์ที่มีต่อ COP

ขณะที่อุณหภูมิของเจนเนอเรเตอร์คงที่ที่ 120oC และเปลี่ยนแปลง
ค่าอุณหภูมิอีแวปปอเรเตอร์เป็น 5oC, 10oC, 15oC และ 20oC ตามลาดับมี
ผ ล ท าให้ COP ป รั บ สู งขึ้ น เป็ น 0.393, 0.563, 0.673 แ ล ะ 1.092
ตามล าดั บ และเมื่ อ เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ เจนเนอเรเตอร์ถึ ง 140oC ที่ อุ ณ หภู มิ
อีแวปปอเรเตอร์เป็น 5oC, 10oC, 15oC และ 20oC ตามลาดับ มีผลทาให้
COP ปรั บ สู งขึ้ น เป็ น 0.207, 0.301, 0.426 และ 0.592 ตามล าดั บ ซึ่ ง
แสดงให้ เห็นว่า COP ลดลงเมื่ออุณหภูมิเจนเนอเรเตอร์สูงขึ้น และ COP
เพิ่ มขึ้ นตามอุ ณ หภูมิ อี แ วปปอเรเตอร์ที่สูงขึ้ น จากตารางที่อุ ณ หภูมิเจน
เนอเรเตอร์ 120oC ค่า COP เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิอีแวปปอเรเตอร์ที่สูงขึ้น
จาก 5oC ถึ ง 20oC นั่ น คื อ COP จะเพิ่ ม ขึ้ น 64.01% แสดงว่า อุ ณ หภู มิ
3.5
3
2.5

COP

จากรูปที่ 6 แสดงเห็นว่าการเพิ่มอุณหภูมิที่เจนเนอเรเตอร์ไม่มีผลต่อ
การเพิ่มขึ้นของ COP จากผลที่ได้เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าอุณภูมิเจนเนอเรเตอร์
จาก 90oC, 100oC, 110oC, 120oC, 130oC และ 140oC ตามล าดั บ ค่ า
COP ที่ ได้คื อ 1.63, 1.12, 0.79, 0.56, 0.41 และ 0.30 ตามล าดับ ผลนี้
แสดงให้ เห็ น ว่ า อุ ณ ภู มิ เจนเนอเรเตอร์ มี ผ ลอย่ า งมากต่ อ ค่ า COP ที่
เปลี่ยนไป งานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาอุณภูมิเจนเนอเรเตอร์ในช่วง 100oc ถึง
120oC อย่ า งไรก็ ตามที่ อุ ณ ภู มิ เจนเนอเรเตอร์ต่ากว่า 100oC ก่ อ ให้ เกิ ด
ปัญหาที่ความดันวิกฤติที่ต่า ผลนี้สอดคล้องกับงานวิจัย Ma et al. [5] การ
เพิ่มขึ้นของอุณภูมิเจนเนอเรเตอร์ไม่ได้ทาให้ค่า COP สูงขึ้นตลอด ขณะที่
ไอน้าที่ในระดับที่เป็นไอร้อนยิ่งยวด (Super heat level) ไม่มีผลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงค่า COP [6]
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รูปที่ 9 ผลของเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณคอของน๊อสเซิลที่มีต่อสมรรถนะของระบบ

Generator temperatute °C

รูปที่ 7 ผลของอุณหภูมิเจนเนอเรเตอร์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลเชิงมวล
ของของไหลปฐมภูมิและของไหลทุติยภูมิ

จาก รู ป ที่ 7 ที่ อุ ณ ห ภู มิ อี แวป ป อเรเตอ ร์ ค งที่ ที่ 10oC และ
เปลี่ยนแปลงค่าอุณหภูมิเจนเนอเรเตอร์จาก 90oC ถึง 140oC พบว่ามีผล
ทาให้อัตราการไหลเชิงมวลของของไหลปฐมภูมิเพิ่มขึ้นจาก 0.0004 kg/s
ถึ ง 0.0016 kg/s และมี ผ ลท าให้ ม วลของไหลทุ ติ ย ภู มิ ที่ ถู ก ดู ด ที่ บ ริเวณ
ทางออกของน๊อสเซิลค่อยๆลดลงจากอัตราการไหลเชิงมวลที่ 0.0006 kg/s
เป็น 0.0005 kg/s ซึ่งนาไปสู่การลดลงของ Entrainment ratio และ COP
การเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ที่ เ จนเนอเรเตอร์ ส่ ง ผลให้ มุ ม ขยายตั ว (Angle of
expansion) ของไออิ่มตัวปฐมภูมิมากขึ้ นซึ่งสิ่งนี้ Rugtragoon et al [7]
พบว่า การขยายตัวของมุมนี้พบว่าไออิ่มตัวปฐมภูมิจะแพร่กระจายมากขึ้น
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3.3 ผลของเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณคอของน๊อสเซิล
ในงานวิจัยนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณคอ
ของน๊ อ สเซิ ล จาก 1.00 mm ถึ ง 3.00 mm ที่ อุ ณ หภู มิ เจนเนอเรเตอร์
เท่ า กับ 110oC และ อุ ณ หภู มิอี แ วปปอเรเตอร์เท่ า กับ 10oC พบว่า การ
เพิ่ มขึ้ น ของขนาดเส้นผ่ านศูนย์ ก ลางบริเวณคอของน๊ อ สเซิล มีผ ลให้ ค่ า
COP ลดลงจาก 0.32 ถึง 0.22 แสดงได้ในรูปที่ 4.10 ผลนี้ที่ได้สอดคล้อง
กับ Kun et al [49] ซึ่งทาการทดสอบโดยปรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
บริเวณคอของน๊อสเซิลให้ลดลง มีผลทาให้ค่า COP เพิ่มสูงขึ้น

3.4 ผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์บริเวณทางออกของน๊อสเซิล
จากรูป ที่ 10 แสดงให้ เห็ น ว่ า เมื่อ เพิ่ ม ขนาดเส้ น ผ่า นศู น ย์ บ ริเวณ
ทางออกของน๊ อ สเซิ ล จสก 0.78 mm เป็ น 0.79 mm ค่ า COP ค่ อ ยๆ
ลดลง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานของ Chaiwangsa et al [8] ซึ่ ง ท าการ
เปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนย์บริเวณทางออกของน๊อสเซิล 2 mm เป็น
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รูปที่ 10 ผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์บริเวณทางออกของน๊อสเซิลที่มีต่อ COP
2.5 mm ซึ่ ง พบค่ า COP สู ง สุ ด ที่ ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ บ ริ เวณทางออก
ของน๊อสเซิลเท่ากับ 2 mm

เชิงมวลของของไหลปฐมภูมิ แต่มีผลต่ออัตราการไหลของของไหลทุติยภูมิ
เพิ่มขึ้นจาก 0.00022 kg/s เป็น 0.00066 kg/s
จากรูปเมื่อทาการเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณคอ
ของอี เจ็ คเตอร์เพิ่ม ขึ้ นจาก 10 mm เป็ น 20 mm ที่อุ ณ หภูมิเจนเนอเร
เตอร์เท่า กับ 110oC และอุ ณ หภูมิอี แ วปปอเรเตอร์เท่า กับ 10oCผลที่ ได้
พบว่าค่า COP เพิ่มขึ้นจาก 0.31 เป็น 0.93 การเพิ่มขึ้นของ COP มาจาก
การเพิ่มขึ้นของมวลของของไหลทุติยภูมิตามรูปที่ 12 จึงเป็นสาเหตุที่ค่า
Entrainment ratio และ COP เพิ่มสูงขึ้นผลนี้สอดคล้องกับ Yen et al.
[9] ซึ่งเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณคอของอีเจ็คเตอร์เป็น
5.7 mm, 6.5 mm, 7.2 mm ค่า COP เพิ่มขึ้นเป็น 0.21, 0.27 และ 0.31
ตามลาดับ
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รูปที่ 13 ผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณคอของอีเจ็คเตอร์ที่มีต่อ COP

3.7 ผลของระยะผสมเทียบกับความยาวของห้องผสม
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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จากรูป 11 เมื่อทาการเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณทางเข้า
ของห้องผสมจาก 20 mm เป็น 30 mm พบว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อค่า
COP ซึ่งทาให้ COP เพิ่มขึ้นจาก 0.71 เป็ น 0.89 ทั้งนี้เป็ นผลมาจากการ
เพิ่มพื้นที่ห้องผสมมวลของของไหลทุติยภูมิถูกดูดเข้ามามากขึ้นสังเกตจาก
ค่าอัตราการไหลเชิงมวลของของไหลทุติยภูมิเพิ่มขึ้นจาก 0.00050 kg/s
เป็น 0.00063 kg/s แต่พบว่าไม่มีผลต่ออัตราการไหลเชิงมวลของของไหล
ปฐมภูมิ

3.6 ผลของเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณคอของอีเจ็คเตอร์
0.0007
0.00065

COP

รูปที่ 11 ผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณทางเข้าของห้องผสมต่อ COP
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รูปที่ 14 ผลของระยะผสมเทียบกับความยาวของห้องผสมที่มีต่อ COP

จากรูปที่ 14 แสดงการเปลี่ยนแปลงของระยะผสม (X A ) เทียบกับ
ความยาวของห้องผสม (L A ) ตั้งแต่ 0% ถึง 100% ที่มีต่อค่า COP จากรูป
เห็ น ได้ ว่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของระยะผสม (X A ) คื อ 0%, 20%, 40%, 60%
และ 80% มี ผ ลท าให้ ค่ า COP ลดลงเป็ น 2.03, 1.69, 1.39, 1.13 และ
0.89 ตามลาดับ
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จากรูป 12 เมื่อทาการเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณคอของอี
เจ็คเตอร์จาก 10 mm เป็น 20 mm พบว่าไม่มีผลกระทบต่ออัตราการไหล
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รูปที่ 12 ผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณคอของอีเจ็คเตอร์ที่มีต่อ
อัตราการไหลเชิงมวลของไหลปฐมภูมิและของไหลทุติยภูมิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

0.0016
0.0014
0.0012
0.001
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0

รูปที่ 15 ผลของระยะผสมเทียบกับความยาวของห้องผสมที่มีต่ออัตราการไหลของ
ของไหลปฐมและทุติยภูมิ

จากรูปที่ 15 พบว่าการเพิ่มขึ้นของระยะผสมเทียบกับความยาวของ
ห้ อ งผสมไม่ มี ผ ลต่ อ อั ต ราการไหลเชิ งมวลของของไหลปฐมภู มิ เท่ า กั บ
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0.00065 kg/s แต่มีผลต่ออัตราการไหลเชิงมวลของของไหลทุติยภู มิลดลง
จ า ก 0.0014 kg/s เป็ น 0.0004 kg/s ซึ่ ง น า ไป สู่ ก า ร ล ด ล ง ข อ ง
Entrainment ratio และ COP
จากรูปที่ 16 พบว่าเมื่อ เพิ่มความยาวของห้อ งผสมจาก 100 mm
เป็น 200 mm ที่อุณ หภูมิเจนเนอเรเตอร์เท่ากับ 110oC และที่อุ ณหภูมิ
อี แ วปปอเรเตอร์ เท่ า กั บ 10oC มี ผ ลท าให้ ค่ า COP และ Entrainment
ratio ตามรูปที่ 17 มีค่าคงที่ที่ 0.89 และ 0.96 ตามลาดับ
1

COP

0.9

ผลต่อ การเพิ่ มขึ้ นของมวลของของไหลทุ ติย ภู มิซึ่ งน าไปสู่ก ารเพิ่ มขึ้ น ของ
Entrainment ratio ในงานวิจั ย นี้ ท าการเลื อ กอุ ณ หภู มิอี แ วปปอเรเตอร์ที่
10oC ในการผลิตน้าเย็นแม้ว่าอุณหภูมิอีแวปปอเรเตอร์ที่สูงขึ้นจะให้ค่า COP
ที่สูงขึ้นก็ตาม
ผลของรู ป ทรงทางเรขาคณิ ต ของอี เจ็ ค เตอร์ได้ แ ก่ ขนาเดส้ น ผ่ า น
ศูน ย์ก ลางบริเวณน๊ อ สเซิ ลและคอของอี เจ็ ค เตอร์ ขนาดทางเข้ า ห้ อ งผสม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณปลายทางออกของน๊อสเซิล ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางบริเวณคอของอีเจ็คเตอร์ ระยะส่วนที่เป็นท่อตรง และตาแหน่งการ
ผสมเทียบกับความยาวของห้องผสมที่มีต่อ Entrainment ratio และ COP
แสดงได้ดังตาราง 2
ตารางที่ 2 ผลข อ งรู ป ท รงท างเรข าคณิ ตข อ งอี เจ็ คเตอ ร์ ที่ มี ต่ อ
Entrainment ratio และ COP
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รูปที่ 16 ผลของระยะความยาวของห้องผสมที่มีต่อ COP
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รูปที่ 17 ผลของระยะความยาวของห้องผสมที่มีต่อ Entrainment ratio

4. สรุป
ในงานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาผลของสภาวะการทางานและรูปทรงทาง
เรขาคณิ ตของอี เ จ็ ค เตอร์ ที่ มี ต่ อ สมรรถนะของอี เ จ็ ค เตอร์ ใ นเทอม
Entrainment ratio และสมรรถนะของระบบทาความเย็นที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์
ในเทอมของ COP โดยศึกษาผ่านโปรแกรมแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของ
ระบบทาความเย็นที่ติ ดตั้งอีเจ็คเตอร์ที่สร้างขึ้ นและใช้ไอน้าเป็ นของไหลที่
ขับ เคลื่อ นอี เจ็ คเตอร์ ด้า นสภสวะการทางาน (Operating condition) จะ
ศึกษาผลของอุณหภูมิเจนเนอเรเตอร์ และอุณหภูมิที่อีแวปปอเรเตอร์
สาหรับผลของอุณหภูมิเจนเนอเรเตอร์ให้ความชัดเจนโดยการเพิ่มขึ้น
ของอุ ณ หภูมิ เจนเนอเรเตอร์มี ผลท าให้ ค่า Entrainment ratio และ COP
ลดลง จากการศึกษาผลของอุณหภูมิเจนเนอเรเตอร์ในช่วง 90oC ถึง 140oC
โดยให้พารามิเตอร์อื่นๆ คงที่ พบว่า เมื่อลดอุณหภูมิเจนเนอเรเตอร์มีผลให้
COP เพิ่มขึ้น อุณหภูมิเจนเนอเรเตอร์ 110oC ถูกเลือกเป็นสภาวะการทางาน
เพื่อใช้ในการผลิตไอน้าอิ่มตัวและให้ COP เท่ากับ 0.78 และให้ค่าความดันที่
ดิฟฟิวเซอร์สูงสุดที่ 2.84 kPa ซึ่งชี้ให้เห็นว่าระบบที่ทางานต้องมีความดันไม่
เกินค่านี้ รวมถึงการลดลงของอุณหภูมิเจนเนอเรเตอร์ผลให้ความดันวิกฤติลด
ต่าลงและสามารถเกิด back pressure ได้
สาหรับผลของอุณหภูมิอีแวปปอเรเตอร์พบว่า การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
อีแวปปอเรเตอร์สามารถเพิ่มค่า COP เพราะที่อุณหภูมิอีแวปปอเรเตอร์ที่สูงมี
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การปรับปรุงสมรรถนะของระบบทาความเย็นขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์จานวน 2 ตัว
Performance Improvement of Solar-driven double ejectors cooling system
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะทาการปรับปรุงสมรรถนะของระบบทา
ความเย็นขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ 2 ตัววาง
ขนานกัน โดยอาศัย หลัก การเพิ่ มพื้นที่ ในการระเหยภายในถั งของสาร
ทางานให้มากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่ออัตราการไหลของสารทางาน
ทุติยภูมิภายในระบบเพิ่มมากขึ้น และทาให้อัตราการระเหยของไอทุติยภูมิ
ภายในถั งระเหยสูงขึ้ นตามลาดับ โดยงานวิจัย นี้จ ะทาการปรับ ปรุงและ
ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าสมรรถนะของอีเจ็คเตอร์ () ค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะ(COP) และค่า สมรรถนะรวมของระบบทาความเย็น ที่ติดตั้ ง
อีเจ็คเตอร์ 2 ตัววางขนานกัน ที่เปลี่ยนแปลงไปตามลาดับ จากงานวิจั ย
ครั้งนี้พบว่าการเพิ่มพื้นที่ในการระเหยภายในถังของสารทางานที่มากขึ้น
นั้ น ท าให้ ค่ า สมรรถนะของอี เ จ็ ค เตอร์ เ พิ่ ม ขึ้ น เท่ า กั บ 6.79 % ค่ า
สัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบเพิ่มขึ้นเท่ากับ 6.77 % และค่าสมรรถนะ
รวมของระบบเพิ่มขึ้นเท่ากับ 6.65 %
ค าส าคั ญ : อี เจ็ ค เตอร์ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส มรรถนะของระบบท าความเย็ น
พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบทาความเย็นที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ 2 ตัววางขนาน
กัน สมรรถนะของอีเจ็คเตอร์ สมรรถนะรวมของระบบ

Abstract
This research aims to improve performance of solar driven
dual parallel connected ejectors refrigeration system. This can
be achieved by increasing heat transfer area, one of effective
ways, in the evaporator tank affecting the increase of mass
flow rate of secondary fluid. In this research, system
performance improvement, testing system and comparison of
ejector performance (), system performance (COP) and
overall system performance (STR) are performed. From
experiment results, it is found that the increase of heat
transfer area results in increasing ejector performance, COP
and overall system performance (STR) to be 6.79%, 6.77%
and 6.65%, respectively.

1. บทนา
พลังงานถื อ เป็ นปั จ จั ยหลัก ในการขั บ เคลื่อ นกิจกรรรมของมนุษ ย์
เช่ น ด้ า นอุ ต สาหกรรม การคมนาคม รวมไปถึ ง การใช้ ส าหรั บ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของมนุษย์เอง ระบบทาความเย็นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีการ
นาเอาพลังงานมาใช้ ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีการใช้พลังงานปริมาณถึง 15%
ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นทั่วทั้งโลก และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นตามสภาวะ
อากาศโลกที่ร้อนขึ้น ในขณะที่แนวโน้มตลาดของเครื่องปรับอากาศมีการ
ขยายตัวสูงขึ้น เฉพาะในประเทศจีนมีความต้องการเครื่องปรับอากาศถึง
32 ล้านเครื่อง และมีมูลค่าขยายตัวร้อยละ 10 ต่อปี ยุโรปมีความต้องการ
เครื่อ งปรับ อากาศ 6 ล้ า นเครื่อ งมี ก ารขยายตั ว 5% ต่ อ ปี [2] และจาก
ข้อมูลบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจากัด [3] พบว่ามูลค่าเครื่องปรับอากาศใน
ประเทศไทยปี 2557 จะมีมูลค่าประมาณ 26,000 ล้านบาท หรือมีมูลค่า
ขยายตัว 7.4% ต่อปี
ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศที่ทางานร่วมกับพลังงานความร้อนมีอยู่
หลายชนิ ด แต่ ที่ เป็ น รู้ จั ก ในปั จ จุ บั น มี อ ยู่ ด้ ว ยกั น 2 ระบบ คื อ ระบบ
แบบดูดกลืน และระบบที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ จากตารางที่ 1 แสดงข้อดีข้อเสีย
ของทั้งสองระบบ เห็นได้ว่าระบบทาความเย็นแบบดูดกลืนมีค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะทางความเย็นที่สูงกว่า แต่ระบบทาความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์มี
แนวโน้มด้านคุณสมบัติที่ดีกว่า เช่นด้านความซับซ้อนในการออกแบบ การ
ควบคุม และค่ า ใช้ จ่ า ยในการติ ด ตั้ งที่ น้ อ ยกว่า ระบบท าความเย็ น แบบ
ดูดกลืน ระบบทาความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์มีความใกล้เคียงกับระบบปรับ
อากาศที่ ใช้โ ดยทั่ ว ไป และระบบทาความเย็ น ที่ติ ดตั้ งอี เจ็ ค เตอร์ใช้ส าร
ทางานชนิดเดียวซึ่งไม่เหมือนกับระบบทาความเย็นแบบดูดกลืนที่ใช้สารคู่
ทางาน ที่อาจทาให้เกิดผลึกเกลือที่อุณหภูมิสูงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ
ทาความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์สามารถที่จะใช้น้าเป็นสารทางาน ซึ่งไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้ระบบทาความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์เป็นระบบที่
มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

Keywords: ejector, COP, solar power, solar-driven dual
parallel connected ejectors refrigeration system, entrainment
ratio( ), overall system performance (STR)
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระบบทาความเย็นแบบดูดกลืนและระบบทาความเย็นแบบอี
เจ็คเตอร์แบบวงจรชั้นเดียว(Single-stage)
หัวข้อ
1.ควำมเสี่ยงในกำรตกผลึกของสำรทำงำน
2.สำรทำงำนที่เหมำะสม
3.ควำมซับซ้อนในกำรออกแบบและกำรควบคุมระบบ
4.ประสิทธิภำพของระบบ (COP )

ระบบทำควำมเย็น
แบบดูดกลืน

ระบบทำควำมเย็นแบบ
อีเจ็คเตอร์แบบวงจรชัน้ เดียว
(Single-stage)

มี

ไม่มี

มำกกว่ำ 1 ชนิด

ชนิดเดียว

มำก

น้อย

สูง (0.7-0.8 )

ต่ำ (0.3-0.4)

จากงานวิจัยที่ผ่านมา[1,4-8] มีการพัฒนาระบบทาความเย็นแบบ
อีเจ็คเตอร์ที่ใช้น้าเป็นสารทาความเย็นที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ 2 ตัววางขนานกัน
ซึ่งให้ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) ของระบบที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
ระบบทาความเย็นที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ 2 ตัววางขนานกัน ยังให้ประสิทธิภาพ
ที่ ต่ าอยู่ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพตามทฤษฏี จ ากโปรแกรม
แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ [1] โดยจากโปรแกรมแบบจ าลองทาง
คณิ ต ศาสตร์ ได้ ค่ า COP เท่ า กั บ 1.56 และเครื่ อ งต้ น แบบได้ ค่ า COP
เท่ากับ 0.70 ซึ่งยังคงต่ากว่ามาก จากการวิเคราะห์พบว่าการกลายเป็นไอ
ของสารทางานในถังระเหยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่ออัตราการไหลของสาร
ทางานทุติยภูมิ ทาให้อัตราการระเหยของไอทุติยภูมิภายในถังระเหยยังคง
ต่าอยู่ ซึ่งเป็นผลทาให้ค่า COP ไม่สูงเท่าที่ควร เนื่องจากระบบเก่ามีการพ่น
กระจายตัวของไอน้าภายในถังระเหยที่ต่าและทิศทางการกระจายยังไม่ดี
เท่าที่ควร จึงเห็นว่าการระเหยของสารทางานในถังระเหยเป็นปัจจัยหนึ่งที่
จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณของสารทุติย
ภูมิเพิ่มขึ้นและทาให้ค่าสมรรถนะของอีเจ็คเตอร์ ค่า COP และสมรรถนะ
รวมของระบบเพิ่ ม ขึ้ น ตามล าดั บ ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง ศึ ก ษาการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบให้สูงขึ้น โดยการปรับปรุงระบบพ่นกระจายไอน้า
ภายในถังระเหย เพื่อให้สามารถกระจายตัวได้อย่างเหมาะสมเป็นการเพิ่ม
พื้นที่ในการระเหยกลายเป็นไอได้อย่างรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ค่าการเหนี่ยวนา
สารทาความเย็นทุติยภูมิ สัมประสิทธิ์สมรรถนะ และสมรรถนะรวมของ
ระบบเพิ่มขึ้นตามลาดับ
การออกแบบระบบได้อ อกแบบให้ใช้ไอน้าที่ได้รับจากตัวเก็บ รังสี
ดวงอาทิตย์ มาถ่ายเทความร้อนแก่สารทาความเย็น เพื่อให้ได้ไอสารทา
ความเย็นที่มีความดัน สูง และใช้พลังงานจากการขยายตัวของไอสารทา
ความเย็นที่มีความดันสูง มาขั บเคลื่อนระบบทาความเย็น โดยไอสารทา
ความเย็ น ที่ มี ค วามดั น ต่ าที่ ต าแหน่ ง Evaporator จะถู ก ดู ด เข้ า มาที่
อีเจ็คเตอร์ทั้งสองตัว ซึ่งทาให้ได้ไอผสมที่มากขึ้นกว่าแบบระบบทาความ
เย็ น แบบ Single Ejector โดยไอผสมดั งกล่ า วจะมาควบแน่ น ที่ เครื่อ ง
ควบแน่น เมื่อสารทาความเย็นไหลออกจากเครื่องควบแน่นส่วนหนึ่งจะถูก
ปั๊มไหลกลับไปรับ ความร้อนที่ Generator เพื่อได้ไอที่มีความดันสูง และ
ส่วนหนึ่งไหลผ่าน Expansion Valve เพื่อลดความดันไปยังเครื่องระเหย
ซึ่งที่บริเวณเครื่องระเหย น้าซึ่งไหลผ่านอุปกรณ์นี้จะถูกดึงความร้อนส่งผล
ให้อุณหภูมิลดลง ในส่วนของสารทาความเย็นจะระเหยกลายเป็นไอที่ความ
ดันต่า ซึ่งจะไหลผ่านไปสู่อีเจ็คเตอร์ทั้งสองต่อไปดังรูปที่ 1
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รูป ที่ 1 ระบบท าความเย็ น ขับ เคลื่ อนด้ วยพลังงานแสงอาทิ ต ย์ที่ ติดตั้ งอีเจ็ค เตอร์
2 ตัววางขนานกัน

2. วิธีการวิจัย
2.1 ศึกษาการทางานของระบบทาความเย็นขับเคลื่อนด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ 2 ตัววางขนาน
กัน
งานวิจัยนี้ทาการศึกษาการปรับ ปรุงสมรรถนะของระบบทาความ
เย็นขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ 2 ตัววางขนาน
กันภายใต้สภาวะการทางานตามหัวข้อต่อไปนี้
1.ระบบทาความเย็น ขั บ เคลื่อ นด้ว ยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่
ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ 2 ตัววางขนานกันที่ศึกษาใช้สภาวะการทางานที่อุณหภูมิ
ไออิ่ ม ตั ว ปฐมภู มิ 110 องศาเซลเซี ย สที่ ค วามดั น 143 กิ โ ลปาสคาล
อุณหภูมิไออิ่มตัวทุติยภูมิ 10 องศาเซลเซียสที่ความดัน 1.22 กิโลปาสคาล
อัตราการไหลเชิงมวลของสารทางานปฐมภูมิ 0.0065 กิโลกรัมต่อ วินาที
และภาระทางความเย็น 2 ตัน
2. สารทางานในระบบและตัวกลางของไหลผ่านตัวเก็บรังสี
ดวงอาทิตย์ใช้น้า (R718b)
3.ระบบนี้ใช้ฮีทเตอร์เป็ น แหล่งความร้อนภายในหม้อต้มไอ
(Generator) ขั บ เคลื่อ นระบบ มีข นาด 3 กิโลวัตต์ เพื่อ ให้ สอดคล้อ งกับ
ปริมาณความร้อนในระบบ
4.ระบบนี้ ใช้ ตั ว เก็ บ รั ง สี ด วงอาทิ ต ย์ ที่ ใ ช้ เปลี่ ย นพลั ง งาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนให้กับระบบแบบหลอดสุญญากาศชนิด
ฮี ท ไปท์ (Heat-pipe evacuated tube collector) มี ข นาด 3.5 ตาราง
เมตร โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารสู ญ เสี ย ความร้ อ น FR UL เท่ า กั บ 2.55
W/m2.K ผลคู ณ ป ระสิ ท ธิ ผ ลการส่ ง ผ่ า นและดู ด กลื น รั ง สี อ าทิ ต ย์
FR(τα)𝑒 เท่ากับ 0.81
5. อีเจ็คเตอร์ที่ใช้ทั้งสองตัวถูกออกแบบให้มีรูปทรงเรขาคณิต
ที่เหมือนกัน (Two Identical ejectors)
6.ระบบที่ใช้ในการศึกษาเป็นระบบที่ออกแบบและสร้างขึ้นที่
บริเวณอาคารวิจั ย อุ ณ หภูมิสูง วิทยาลัย พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย
นเรศวร อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ตั้ ง อยู่ ที่ ล ะติ จู ด 16.78 เหนื อ
ลองติจูด 100.20 ตะวันออก
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2.2 การออกแบบและสร้างชุดถังระเหยเพื่อเพิ่มพื้นที่ของการ
ระเหยของสารทางานภายในระบบ
จากงานวิ จั ย ที่ ผ่า นมา[1] พบว่า อั ต ราการระเหยของไอทุ ติ ย ภู มิ
ภายในถั งระเหยยังคงต่า ซึ่ งเป็ น ผลท าให้ ค่า COP ไม่สูงเท่ า ที่ค วร จึ งมี
แนวคิดที่ปรับปรุงสมรรถนะภายในถังระเหย ซึ่งปัจจุบันการถ่ ายเทความ
ร้อนโดยการพาความร้อนบริเวณถังระเหยยังให้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างต่า
โดยเปรียบเทียบค่าการถ่ายโอนความร้อนจากงานวิจัยที่ผ่านมาและส่วนที่
ศึกษา สาหรับการคานวณเพื่อหาค่าการถ่ายเทความร้อนโดยการพาความ
ร้ อ นที่ เหมาะสม[9] ในการกระจายตั ว ของน้ าได้ ดี ที่ สุ ด ตามขั้ น ตอน
ดังต่อไปนี้
1. หาค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์(Reynolds number Equation )
(1) เพื่อหาลักษณะการไหลของน้าที่ภายในถังระเหย
ReD =

เมื่อ

4ṁc

(1)

πDμ

D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ( m )
μ คือ ค่าความหนืด ( kg/m.s )

2. จากนั้นจึงนาค่า ReD ไปหาค่านัสเซ็ลท์นัมเบอร์เฉลี่ยของ
Dittus และ Boelter จากสมการเอมพิริคัล (2) แบบการไหลตามขวางผ่าน
ทรงกระบอกกลมเดียว กาหนดให้ 0.7 < Pr ≤ 160 และ ReD > 10000
NuD = 0.023ReD0.8 Pr 0.4

เมื่อ

จากการคานวณ มาหาค่า ∅ จากกฎของไซน์ [11] เพื่ อ คานวณหามุม ที่
เหมาะสมที่สามารถกระจายตัวของน้าได้ดีที่สุด จากการคานวณจะได้ ∅ =
34.19 ° ซึ่งเป็นมุมที่สามารถกระจายตัวของน้าได้ดีที่สุดเพื่อที่จะกระจาย
ตัวสัมผัสผ่านขดลวดได้อย่างมีประสิทธิภาพดังรูปที่ 2

(2)

รูปที่ 2 ABC ลักษณะมุมการกระจายตัวของน้าภายในถังระเหย

6. จัดเก็บ ข้อมูล เช่น อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ณ
ต าแหน่ ง ต่ า งๆ น ามาวิ เ คราะห์ ห าค่ า สมรรถนะของอี เจ็ ค เตอร์ ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส มรรถนะ และค่ า สมรรถนะรวมของระบบท าความเย็ น
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ 2 ตัววางขนานกัน
จากนั้นทาการเปรียบเทียบค่าสมรรถนะของอีเจ็คเตอร์(5) ค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะ(6) และค่าสมรรถนะรวม(7) ของระบบทาความเย็น ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทตี่ ิดตั้งอีเจ็คเตอร์ 2 ตัววางขนานกัน จากงานวิจัย
ที่ผ่านมากับระบบที่ได้ทาการปรับปรุงตามแผนดาเนินการวิจัยดังรูปที่ 3

Pr คือ ค่า Prandtl number

3. จากนั้นจึงนาค่า NuD ไปหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเท
ความร้อนเฉลี่ย(3)
K
hCT = NuD.
(3)
D
เมื่อ

K คือ ค่าการนาความร้อน ( W/m . ℃ )

4. จากนั้นนาค่า hCT มาหาค่า การถ่ายเทความร้อนโดยพา
ความร้อน (4) เพื่อเปรียบเทียบค่าการถ่ายเทความร้อนจากงานวิจัยที่ผ่าน
มาที่คิดพื้นที่การสัมผัสน้าบริเวณขดทองแดงเป็น 40 % ต่อพื้นที่ขดลวด
แลกเปลี่ยนความร้อนในถังระเหย จะได้ค่า Q เท่ากับ 8.94 kW และส่วนที่
ปรับ ปรุงคิดพื้ นที่ ก ารสัม ผัสน้าบริเวณขดทองแดงเป็ น 100 % ต่อ พื้ น ที่
ขดลวดแลกเปลี่ยนความร้อนในถังระเหยจะได้ค่า Q เท่ากับ 22.35 kW
.

Q  hCT A(T1  T2 )

เมื่อ

(4)

.

คือ อัตราการถ่ายเทความร้อน (W)
่ น้าตัด (𝑚2 )
A คือ พื้นทีห
hCT คือ ค่าสัมประสิทธิก
์ ารถ่ายเทความร้อน( W/ m2.℃ )

Q

รูปที่ 3 แผนผังการไหลแสดงวิธีดาเนินการวิจัยของการปรับปรุงสมรรถนะ
ของระบบทาความเย็นขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ 2 ตัววาง
ขนานกัน

5. จากสมการเราสามารถนากฎของไซน์และทฤษฏีปีทาโกรัส
มาค านวณจากสมการ 𝐴𝐵2 + CB2 = 𝐴𝐶 2 [10] ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ห นึ่ ง ซึ่ ง
สามารถคานวณหามุมที่เหมาะสม จากนั้นนาค่า AC = 32.035 cm ที่ได้

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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สมการสมรรถนะของอีเจ็คเตอร์ ( Ejector performance )
หรือ entrainment ratio (  )
s
m
p
m



เมื่อ

𝑚̇𝑠
𝑚̇𝑝

(5)

ได้จะอยู่ที่ 38.52 C ค่า อุณ หภูมิแ วดล้อ มเฉลี่ย สูงสุดจะอยู่ในช่วงเวลา
10.20 น. เท่ากับ 41.16 C และค่าอุณหภูมิแวดล้อมเฉลี่ยต่าสุดจะอยู่ใน
ช่วงเวลา 12.05 น. เท่ากับ 36.34 C

คือ อัตราการไหลเชิงมวลของสารทางานทุติยภูมิ ( kg/s )
คือ อัตราการไหลเชิงมวลของสารทางานปฐมภูมิ ( kg/s )

สมการสั ม ป ระสิ ท ธิ์ ส มรรถนะ ของระบ บท าความเย็ น
Coefficient of Performance (COP)
COPejc 

(6)

Qev
QG

รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิแวดล้อมเฉลี่ยของเดือนพฤษภาคม 2558

สมการสมรรถนะรวมของระบบทาความเย็น Overall system
performance (STR) โดยตัวเก็บรังสีมปี ระสิทธิภาพ (ηc) 76% [1,4,12]

3.2 การเปรียบเทียบค่าสมรรถนะอีเจ็คเตอร์ระหว่างระบบทา
ความเย็ น ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ติ ด ตั้ ง
อีเจ็คเตอร์ 2 ตัววางขนานกันที่ปรับปรุงกับระบบเก่า

STR =

(7)

Qev
QG

x ηc = η𝐜 × COPejc

3. ผลและการอภิปราย
3.1 ความ สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งค่ า เฉลี่ ยทั้ ง เดื อน ข องรั ง สี
แสงอาทิ ต ย์ ร ายวั น กั บ ค่ า อุ ณ หภู มิ แ วดล้ อ มของเดื อ น
พฤษภาคม ปี 2558
ในงานวิจั ย นี้ ได้ ศึก ษาระบบท าความเย็น ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ ที่ ติ ด ตั้ ง อี เจ็ ค เตอร์ 2 ตั ว วางขนานกั น ได้ ท ดสอบในเดื อ น
พฤษภาคม ปี 2558 ในช่ว งเวลา 9.00 น. ถึ ง 16.00 น. โดยค่า เฉลี่ย ทั้ ง
เดือนของรังสีแสงอาทิตย์รายวันของเดือนพฤษภาคมจากรูปที่ 4 จะแสดง
ความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยทั้งเดือนของรังสีแสงอาทิตย์รายวัน ที่เวลา 9.00
น. ถึง 16.00 น. ซึ่งค่าที่ได้จ ะอยู่ที่ 761.14 W/𝐦𝟐 ค่าเฉลี่ย ทั้งเดือ นของ
รังสีแสงอาทิตย์รายวัน สูงสุดจะอยู่ในช่วงเวลา 12.00 น. เท่ากับ 950.84
W/𝐦𝟐 และค่ า เฉลี่ ย ทั้ งเดือ นของรังสี แ สงอาทิ ต ย์ รายวัน ต่ าสุ ด จะอยู่ ใน
ช่วงเวลา 15.45 น. เท่ากับ 450.57 W/𝐦𝟐

สาหรับ การเปรีย บเทียบค่าสมรรถนะอีเจ็คเตอร์ระหว่างระบบทา
ความเย็นขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ 2 ตัววาง
ขนานกัน ที่ป รับ ปรุงกั บ ระบบเก่ า จะแสดงอยู่ในรูป ที่ 6 ซึ่ งจะเห็ น ว่า ค่ า
สมรรถนะอีเจ็คเตอร์ของระบบที่ปรับปรุงจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลา 9.00 น.
ถึ ง 10.30 น. ซึ่ ง ค่ า สู ง สุ ด จะได้ เท่ า กั บ 0.94 และน้ อ ยลงตามล าดั บ ใน
ช่ ว งเวลา 10.30 น. ถึ ง 16.00 น.ซึ่ ง ค่ า ต่ าสุ ด จะได้ เ ท่ า กั บ 0.41 ส่ ว น
สมรรถนะอี เจ็ คเตอร์ ข องระบบเก่าจะเพิ่มสูงขึ้ นในช่ว งเวลา 9.00 น.ถึ ง
10.45 น. ซึ่งค่าสูงสุดจะได้เท่ากับ 0.89 และน้อยลงตามลาดับในช่วงเวลา
10.45 น. ถึ ง 16.00 น.ซึ่ ง ค่ า ต่ าสุ ด จะได้ เ ท่ า กั บ 0.47 จะเห็ น ว่ า ค่ า
สมรรถนะอี เจ็ คเตอร์ ข องระบบที่ป รับ ปรุง จะเพิ่ มขึ้ น จากระบบเก่า อยู่ที่
6.79 %

รูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบค่าสมรรถนะอีเจ็คเตอร์ระหว่างระบบทาความเย็นขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ 2 ตัววางขนานกันที่ปรับปรุงกับระบบเก่า

รูป ที่ 4 แสดงความสั มพั น ธ์ข องค่า เฉลี่ ยทั้ งเดื อนของรัง สี แ สงอาทิ ตย์ร ายวัน ของเดื อ น
พฤษภาคม 2558

ส าหรั บ ความสั ม พั นธ์ ข องอุ ณ หภู มิ แ วดล้ อ มเฉลี่ ย ของเดื อ น
พฤษภาคม ปี 2558 จะแสดงอยู่ในรูป ที่ 5 จะแสดงความสั ม พั น ธ์ ข อง
อุณหภูมิแวดล้อมเฉลี่ยที่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ของแต่ละวัน ซึ่งค่าที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาหรับการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบทาความ
เย็นขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ 2 ตัววางขนาน
กันที่ปรับปรุงกับระบบเก่าจะแสดงอยู่ในรูปที่ 7 ซึ่งจะเห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะของระบบที่ปรับปรุงจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลา 9.00 น.ถึง 10.30
น. ซึ่งค่าสูงสุดจะได้เท่ากับ 0.980 และน้อยลงตามลาดับในช่วงเวลา 10.30
น. ถึง 16.00 น.ซึ่งค่าต่าสุดจะได้เท่ากับ 0.406 ส่วนสัมประสิทธิ์สมรรถนะ
ของระบบเก่าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลา 9.00 น.ถึง 11.30 น. ซึ่งค่าสูงสุด
จะได้ เท่ า กั บ 0.916 และน้ อ ยลงตามล าดั บ ในช่ ว งเวลา 11.30น. ถึ ง
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16.00 น.ซึ่ ง ค่ า ต่ าสุ ด จะได้ เ ท่ า กั บ 0.464 จะเห็ น ว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สมรรถนะของระบบที่ปรับปรุงจะเพิ่มขึ้นจากระบบเก่าอยู่ที่ 6.77 %

รู ป ที่ 7 แสดงการเปรี ย บเที ย บค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส มรรถนะระหว่ า งระบบท าความเย็ น
ขับเคลื่อนด้วยพลั งงานแสงอาทิ ตย์ที่ ติดตั้งอีเจ็ค เตอร์ 2 ตัววางขนานกัน ที่ป รับ ปรุงกั บ
ระบบเก่า

สาหรับ การเปรีย บเทีย บค่าสมรรถนะรวมของระบบทาความเย็น
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ 2 ตัววางขนานกัน ที่
ปรับปรุงกับระบบเก่าจะแสดงอยู่ในรูปที่ 8 ซึ่งจะเห็นว่าค่า สมรรถนะรวม
ของระบบที่ ป รับ ปรุงจะเพิ่ ม สูงขึ้ นในช่ว งเวลา 9.00 น.ถึ ง 10.30 น. ซึ่ ง
ค่าสูงสุดจะได้เท่ากับ 0.784 และน้อยลงตามลาดับในช่วงเวลา 10.30 น.
ถึง 16.00 น.ซึ่งค่าต่าสุดจะได้เท่ากับ 0.325 ส่วนสมรรถนะรวมของระบบ
เก่าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลา 9.00 น.ถึง 11.30 น. ซึ่งค่าสูงสุดจะได้เท่ากับ
0.733 และน้ อ ยลงตามล าดั บ ในช่ ว งเวลา 11.30 น. ถึ ง 16.00 น.ซึ่ งค่ า
ต่าสุดจะได้เท่ากับ 0.372 จะเห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์ สมรรถนะของระบบที่
ปรับปรุงจะเพิ่มขึ้นจากระบบเก่าอยู่ที่ 6.65 %

รูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าสมรรถนะรวมระหว่างระบบทาความเย็นขับเคลื่อนด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ 2 ตัววางขนานกันที่ปรับปรุงกับระบบเก่า

4. สรุป
งานวิจัยนี้ทาการศึกษาการปรับปรุงสมรรถนะของระบบทาความเย็น
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ 2 ตัววางขนานกัน
ภายใต้สภาวะการทางานที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ความดันไอปฐม
ภูมิอิ่มตัวที่ 2 บาร์ และภาระทางความเย็น 2 ตัน ซึ่งเป็นสภาวะการทางาน
จากโปรแกรมจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ สารท างานในระบบและ
ตัวกลางของไหลผ่านตัวเก็บรังสีดวงอาทิตย์ใช้น้า (R718b) ตัวเก็บรังสีดวง
อาทิ ต ย์ ที่ ใช้ เปลี่ ย นพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ เป็ น พลั งงานความร้ อ นในการ
ขั บ เคลื่ อ นระบบเป็ น แบบหลอดสุ ญ ญากาศชนิ ด ฮี ท ไปท์ (Heat-pipe
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evacuated tube collector) มีขนาด 3.5 ตารางเมตร เพื่อให้สอดคล้อง
กับปริมาณความร้อนในระบบ และอีเจ็คเตอร์ที่ใช้ทั้งสองตัวถูกออกแบบให้
มีรูปทรงเรขาคณิตที่เหมือนกัน เพื่อทาการเปรียบเทียบค่าสมรรถนะอีเจ็ค
เตอร์ ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ และสมรรถนะรวมของระบบที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากระบบเก่า จากผลการทดลองสรุปได้ว่าค่าสมรรถนะอีเจ็คเตอร์ของ
ระบบที่ ป รับ ปรุงจะเพิ่ มขึ้ น จากระบบเดิม อยู่ที่ 6.79 % ค่า สัมประสิท ธิ์
สมรรถนะของระบบที่ ป รับ ปรุง จะเพิ่ ม ขึ้ น จากระบบเดิ ม อยู่ ที่ 6.77 %
และค่ า สมรรถนะรวมของระบบที่ ป รั บ ปรุ ง จะเพิ่ ม ขึ้ น จากระบบเดิ ม
อยู่ที่ 6.65 % จะเห็นได้ว่าการระเหยของสารทางานในถังระเหยเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทาให้สมรรถนะของระบบทาความเย็นดีขึ้น จึงส่งผลให้ปริมาณของ
สารทุติย ภู มิ ค่า สมรรถนะอี เจ็ คเตอร์ ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ และค่า
สมรรถนะรวมของระบบเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
อย่างไรก็ตามการเพิ่ม สมรรถนะของระบบให้ สูงขึ้น โดยการปรับปรุง
ระบบพ่นกระจายไอน้าภายในถังระเหย เพื่อให้สามารถกระจายตัวได้อย่าง
เหมาะสม เป็นการเพิ่มพื้นที่ในการระเหยกลายเป็นไอได้อย่างรวดเร็วขึ้น
นั้น ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการปรับปรุงสมรรถนะของระบบทาความเย็น
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอี เจ็คเตอร์ 2 ตัววางขนานกัน
เท่านั้น ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงสมรรถนะของ
ระบบทาความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์ต่อไป
นอกจากนั้นระบบทาความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์นั้นสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ของตลาดด้านเครื่องทาความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศของคนในประเทศ
และต่างประเทศ เพราะในอนาคตความต้องการของประชากรกาลังเพิ่ม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น เชิ งพาณิ ช ย์ ได้
และเพื่อเป็ นแนวทางในการลดประมาณการใช้ก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศและโลกในอนาคตได้ต่อไป
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การทดสอบความเหมาะสมของการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
ภายใต้สภาพแวดล้อมการใช้งานจริง
The suitability of using dye-sensitized solar cells under the actual operating environment
สามารถ มูลน้อย อัครินทร์ อินทนิเวศน์*
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
Email : sm_samart1@hotmail.com, a.intaniwet@hotmail.co.th

บทคัดย่อ
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (DSSCs) เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่
ก าลั ง ได้ รั บ ความสนใจพั ฒ นาในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น แต่ ก ารทดสอบเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ช นิ ด นี้ ภ ายใต้
สภาพแวดล้อมการใช้งานจริงยังไม่แพร่หลาย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทาการ
ทดสอบการทางานเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสงในสภาพแวดล้อมการ
ใช้งานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมการทางาน 3 ลักษณะคือ ไม่มีเมฆ มีเมฆ
บางส่วน และมีเมฆมาก การทดสอบจะใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไว
แสง (DSSCs) ขนาด 0.5 W ต่อ อนุก รมจ านวน 2 แผง จากการทดสอบ
พบว่าการทางานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจะดีที่สุดในวันที่มี
ความเข้มแสงต่า โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ 5.8% ในวันที่มีเมฆมาก
และมีความเข้มแสงอยู่ในช่วง 200-300 W/m2 ส่วนวันที่มีเมฆบางส่วนจะ
เท่ า กั บ 4% และประสิ ท ธิ ภ าพจะมี ค่ า ต่ าสุ ด ในวัน ที่ ไม่ มี เมฆซึ่ งเท่ า กั บ
2.87% จากการศึก ษายังพบอี ก ว่า ช่วงการทดสอบจะมีอุ ณ หภูมิแ ผงอยู่
ระหว่า ง 25-60 oC และประสิท ธิภ าพของเซลล์ แ สงอาทิตย์ ชนิดนี้ จ ะไม่
ขึ้นกับอุณหภูมิของแผง การศึกษาครั้งนี้จะทาให้ทราบถึงประสิทธิภาพการ
ทางานและความเหมาะสมในการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง
ในสภาวะการทางานจริง และเพื่อ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญสาหรับ การ
วิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมในการใช้
งานต่อไป
ค าส าคั ญ : เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ช นิ ด สี ย้ อ มไวแสง ประสิ ท ธิ ภ าพเซลล์
แสงอาทิตย์ และฟิลแฟกเตอร์

Abstract
The development of dye sensitized solar cells (DSSCs) in
the laboratory scale has been extensively carried out with the
main objective which is to increase the efficiency of the cell.
However, the performance of the commercial DSSCs under
the actual operating environment has not been wildly tested.
In this research, therefore, investigates the performance of the
DSSCs operated at three different environments, sunny, partly
cloudy and overcast. The assessment is performed on two
panel of 0.5 W DSSCs wired in series. From the experiment, it
is revealed that the DSSC performs better on the low level of
sunlight where the maximum conversion efficiency of 5.8% is
calculated at the sun intensity of 200-300 W/m2. While on the
partly cloudy and the sunny day, the efficiency of the panel
drops to about 4% and 2.87, respectively. It is also shown
that during the assessment the temperature of the DSSC
panels is measured to be in the range of 25-60 oC and the
conversion efficiency of the panel is temperature
independent. This study has provided the insight on the use of
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DSSCs under the actual operating conditions and it will serve
as a basis for research and development to promote the use
of DSSCs.
Keywords: Dye sensitized solar cells, Efficiency and Fill factor

1. บทนา
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) [1] ที่ใช้อย่างแพร่หลายในปั จจุ บั น
เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตมาจากซิลิกอน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลัก
คือ แบบที่เป็นรูปผลึก และแบบที่ไม่เป็นรูปผลึก [2] แต่ว่าซิลิกอนโซลาร์
เซลล์ยังคงมีข้อเสียอยู่หลายด้านในการใช้งานจริง เช่นนาหนักแผงมาก ตัว
แผงไม่มีความยืดหยุ่น แตกหั ก ง่าย [3] ทาให้ มีข้ อจ ากัดในเรื่องของการ
ติดตัง รวมทังสารตังต้นที่เป็นซิลิกอนบริสุทธิ์มีกระบวนการผลิตที่ค่อนข้าง
ยุ่งยาก และต้องลงทุนในตอนเริ่ม แรกสูง ดังนันในอนาคตข้างหน้ามีความ
จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งมีเทคโนโลยีแ ผงเซลล์ แ สงอาทิต ย์ชนิ ดใหม่เพื่ อ มาแทน
ซิลิกอน
ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์กลุ่มที่สองนีจะเป็นเทคโนโลยีที่คาดว่าจะสามารถ
นามาแทนที่การใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนได้ โดยเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye sensitised solar cells, DSSCs) [4] เป็นหนึ่งใน
เซลล์แ สงอาทิตย์ในกลุ่มที่ สองที่ ก าลังได้รับ ความสนใจอย่า งกว้า งขวาง
เนื่องจากว่าผลิตได้ง่าย มีขั นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถผลิตให้ แผงมี
ความยืดหยุ่นได้ เซลล์ แ สงอาทิ ตย์ชนิ ดใช้โมเลกุ ลของสีย้อ มไวแสงเป็ น
ตัว กลางในการดู ด กลืน แสงและสร้างประจุ อิ ส ระที่ สามารถน าไฟฟ้ า ได้
โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสงประกอบไปด้วยชันของ
ไทเทเนี ย มไดออกไซด์ สี ย้อ มไวแสง และชั นของอิ เล็ก โทรไลต์ ส อดอยู่
ระหว่างขัวไฟฟ้าสองขัวดังแสดงได้ในรูปที่ 1

รูปที่ 1 โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง [5]

ปัญหา และอุปสรรคที่สาคัญของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
คื อ ประสิ ท ธิภ าพของเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ซึ่ งยั งอยู่ ในระดั บ ต่ า โดยเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ ช นิ ด สี ย้ อ มไวแสงที่ ใ ช้ สี ย้ อ มผลิ ต จากธรรมชาติ จ ะมี
ประสิ ท ธิภ าพประมาณ 0.2% [6] และเซลล์ ที่ ใช้ สี ย้ อ มไวแสงจากการ
สังเคราะห์จะมีประสิทธิอยู่ในช่วง 9.20% [7] ปัญหาหลักอีกด้านของเซลล์
แสงอาทิ ตย์ ช นิ ดนี คื อ เรื่อ งการเสื่ อ มสภาพของเซลล์ ที่ มี ก ารใช้ งานเป็ น
เวลานาน เนื่องจากอนุภาค TiO2 ทาความสะอาดตัวเองได้เมื่อได้รับรังสีอัล
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ตราไวเลต สารอินทรีย์ที่ยึดเกาะจึงเสื่อมสลายระหว่างการใช้งาน [8] จึงทา
ให้การใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนียังไม่เป็นที่แพร่หลาย และการใช้งาน
เซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะอากาศจริงจะมีผลที่แตกต่างกับการทดสอบใน
ห้ อ งปฏิ บั ติก าร ดังนั นในงานวิ จั ย นีจึ งได้ท าการศึก ษาและทดสอบการ
ทางานของเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสงที่สภาวะการใช้งานจริงเพื่อ
พิจารณาถึงผลของสภาวะอากาศในสภาพต่างๆ ที่มีต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้า
และประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง โดยการศึกษาครัง
นี จะท าให้ เกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจในคุ ณ สมบั ติ ท างไฟฟ้ า ของเซลล์
แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสงตามสภาพการใช้งานจริงเพิ่มมากขึน

2. วิธีการทดลอง
2.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ์การทดลอง
ในการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสียอ้ มไวแสงในครังนี มีการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการเก็บข้อมูล ดังนี
2.1.1 เครื่องมือสาหรับการวัด
การวัดลัก ษณะกระแสและแรงดันไฟฟ้า (I-V curve) จะทาโดยใช้
เครื่อง โพรวา-210 (Solar Module Analyzer PROVA-210) ซึ่งสามารถ
วัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ าได้สูงสุด 12 A และ 60 V ตามลาดับ โดยมี
ความละเอียดของการวัดสูงสุดเท่ากับ 0.1 mA และมีความคลาดเคลื่อนใน
การวั ด เท่ า กั บ ±0.3 mA การวั ด อุ ณ หภู มิ ส ามารถท าได้ โ ดยใช้ เทอร์
โมคั ป เปิ ล ชนิ ด K ต่ อ เข้ า กั บ เครื่ อ งเก็ บ ข้ อ มู ล อั ต โนมั ติ (Data logger)
BrainChild รุ่น VR06 PAPERLESS RECORDER แบบบันทึกข้อมูลได้ โดย
สามารถวัดอุณหภูมิอยู่ในช่วง 20 - 100oC และมีความคลาดเคลื่อนในการ
วัด สาหรับการวัดความเข้มแสงอาทิตย์จะวัดผ่านไพรานอมิเตอร์แบบโดม
แก้วรุ่น CMP 3 Serial ยี่ห้ อ KIPP & ZONEN SINCE 1830 ค่าความเข้ ม
แสงที่ได้จะเป็นค่ารังสีรวม

Im Vm
ISC VOC
I V
 mm
Pin A S

FF 

(1)

Cell

(2)

2.3 ขั้นตอนการทดลอง
2.3.1สร้างชุดทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์
ชุดแท่นติดตังแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีโครงสร้างเป็นเหล็กประกอบขึน
เป็นแท่นมีเสาร์ตรงกลางหนึ่งต้นสูง 1.2 m สามารถปรับมุมเอียงจากพืน
ราบ และติดตังล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก บริเวณฐานติดตังแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ ใช้ แ ผ่ น พลาสติ ก อะคริ ลิ ค โปรงใสเป็ น พื น เพื่ อ ป้ อ งกั น การ
ดูดกลืนรังสีอาทิตย์และไม่ให้เกิดการสะสมความร้อนจนมีผลต่อแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ได้ โดยมีขนาดความกว้าง 1 m ยาว 1.2 m ติดตังแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (DSSC) ขนาด 0.5 W จานวน 2 แผง ปรับตัง
ให้พืนแท่นให้เอียงทามุมกับพืนราบ 19o และหันหน้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ไปทางทิศใต้
2.3.2 การทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์
ในการทดสอบแบ่ งการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์อ อกเป็น 2 ระบบ
โดย จะทาการต่อเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง แบบอนุกรมจานวน 2
แผง และต่ อ ระบบเข้ า กั บ เครื่ อ งวั ด พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ดั ง แสดงใน
ผิดพลาด! ไม่ พบแหล่ งการอ้างอิง โดยในการทดสอบเซลล์แสงอาทิ ตย์
ชนิดสีย้อมไวแสงภายใต้สภาพแวดล้อมการใช้งานจริงจะทาการวัดและเก็บ
ข้อมูลทุก 15 นาที ตังแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยทาการวัดและเก็บ
ข้ อ มู ลซึ่งประกอบด้ว ย กระแสลัด วงจร แรงดัน วงจรเปิ ด กระแสสู งสุ ด
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด อุณหภูมิ และความเข้มแสงอาทิตย์ โดยก่อนที่จะมีการ
เก็บข้อมูลจะทาให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีอุณหภูมิเริ่มต้นที่ 20-25oC โดย
ใช้ผ้าแช่นาเย็นคลุมที่บริเวณหน้าแผง
Solar Module Analyzer
PROVA-210

-

Computer

Data logger

Pyranometer

Ambient
Temperature

รูปที่ 2 G-Cell Dye Sensitized Solar Cells (DSSC)

-

2.1.2 แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง
ในการทดสอบเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ในครั งนี จะเป็ น การทดสอบการ
ทางานของเซลล์แ สงอาทิตย์แ บบสีย้อ มไวแสงขนาด 0.5 W ของบริษั ท
G24 Power Limited ดังรูปที่ 2 จานวน 2 แผงต่ออนุกรมกัน

2.2 สมการและพารามิเตอร์

Dye Sensitized
Solar Cells
(DSSC)

-

+

-

+

+
Monocrystalline
Silicon Solar
Cells

System 2

+

System 1
Thermocouple type K

USB

รูปที่ 3 วงจรการวัดและเก็บข้อมูล

การทดสอบจะวัดค่าความเข้มแสง อุณหภูมิแผง กระแสไฟฟ้าสูงสุด
(Im) แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Vm) กระแสลัดวงจร (Isc) แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิ ด
(Voc) และ ค่า ฟิ ล แฟกเตอร์ (FF) ดังสมการที่ 1 และประสิท ธิภ าพการ
แปลงพลังงาน (  ) แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า สามารถคานวณได้จาก
สมการที่ 2 โดย Pin คื อ พลั งงานแสงอาทิ ต ย์ ที่ รั บ ต่ อ หนึ่ งหน่ ว ยพื นที่
(W/m2) และ AS คือ พืนที่รับแสงของเซลล์ (m2)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Dye Sensitized
Solar Cells
(DSSC)

+

3. ผลและวิจารณ์ผล
3.1 ผลของความเข้มแสง
ความเข้มแสงถื อ เป็ นตัว แปลที่สาคัญ และมีผลกระทบโดยตรงกับ
เซลล์แสงอาทิตย์ เนื่องจากที่ความเข้มแสงที่ต่างกัน กาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็
จะมีค่าแตกต่างกัน ไปด้วย ดังนันการทดสอบในงานวิจั ย นีจึ งได้ก าหนด
ความเข้มแสงออกตามสภาพอากาศ 3 สภาพอากาศ ตามปริมาณความเข้ม
แสงอาทิตย์ตกกระทบ คือ สภาพอากาศที่มีเมฆมาก (1) สภาพอากาศที่มี
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เมฆบางส่วน (2) และ สภาพอากาศที่ไม่มีเมฆ (3) โดยความเข้มแสงอาทิตย์
ใน 1 วันสาหรับแต่ละสภาวะอากาศสามารถแสดงได้ในรูปที่ 4 ซึ่งจากกราฟ
จะพบว่าความเข้มแสงในแต่ละสภาวะอากาศจะเพิ่มขึนและมีค่าสูงสุดใน
ช่วงเวลา 12.00-13.00 จากนันจะมีค่าลดลง ตารางที่ 1 แสดงค่าความเข้ม
แสงในแต่ล ะสภาพอากาศที่ ท าการทดสอบ โดยจะพบว่า ค่ า ความเข้ ม
แสงอาทิตย์เฉลี่ย ของวันที่มีเมฆน้อยสุดจะมีค่าประมาณ 780 W/m2 ซึ่ง
มากกว่าค่าความเข้มแสงเฉลี่ยของวันที่มีเมฆมากเท่ากับ 560 W/m2
1
2
3

Irradiance (W/m2)

1000
800

3.2 ผลของอุณหภูมิ
อุณหภูมิก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่มีความสาคัญสาหรับเซลล์แสงอาทิตย์
การทางานของเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาพการทางานจริง อุณหภูมิจะส่งผล
ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการแปลงพลั ง งานของเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ โดยเซลล์
แสงอาทิ ตย์ จ ะมี อุ ณ หภู มิ เพิ่ มสู งขึ นเมื่อ ความเข้ ม แสงเพิ่ ม ขึ นตามเวลา
เนื่องจากการที่ได้รับความเข้มแสงจากดวงอาทิตย์ ทาให้เกิดการสะสมของ
ความร้อนภายในโครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ และส่งผลต่อการทางาน
ของเซลล์แสงอาทิตย์ ผิด พลาด! ไม่พบแหล่ งการอ้างอิง แสดงลักษณะ
ของกระแสและแรงดัน ไฟฟ้ า (I-V curve) ที่ ความเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ 800
W/m2 จากกราฟจะพบว่ า เมื่ อ อุ ณ หภู มิ เพิ่ ม ขึ นแรงดั น ไฟฟ้ า ที่ เ ซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงผลิตได้จะมีค่าลดลง แต่ว่าค่ากระแสไฟฟ้าจะมี
ค่าเพิ่มขึน ที่อุณหภูมิ 23 oC เซลล์แสงอาทิตย์จะมีค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับ
0.314 A แรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 4.564 V เมื่ออุณหภูมิเซลล์แสงอาทิตย์สูงขึน
เป็ น 65 oC จะมี ค่า กระแสไฟฟ้ า เท่ า กับ 0.383 A แรงดัน ไฟฟ้ า เท่ า กั บ
3.752 V แต่เมื่อ พิจารณาผลของอุ ณหภูมิที่มีต่อ ค่าฟิลแฟกเตอร์และค่า
ประสิทธิภาพ (ตารางที่ 3 ) พบว่าทังสองค่านีจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดย
อาจจะถือ ได้ว่าอุณหภูมิไม่ได้มีผลต่อ ค่าประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง
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กระแสไฟฟ้า (A)

รูปที่ 4 ลักษณะความเข้มแสงอาทิตย์ในแต่ละสภาพอากาศ
(1) มีเมฆมาก (2) มีเมฆบางส่วน (3) ไม่มีเมฆ
ตารางที่ 1 ความเข้มแสงอาทิตย์ ณ สภาวะแวดล้อมต่างๆ
สภาพอากาศ
1
2
2
ความเข้มแสงน้อยสุด (W/m )
183
278
2
ความเข้มแสงมากสุด (W/m )
394
722
ความเข้มแสงเฉลี่ย (W/m2)
264.45
477.44
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
60
113

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงในการทดสอบตามสภาพ
อากาศ
 (%)
สภาพอากาศ
Im (A) Vm (V)
Pm (W)
FF
1
0.126 5.246
0.662
0.722
4.17
2
0.215 5.070
1.091
0.692
3.81
3
0.266 4.311
1.477
0.584
2.64

0.4

กระแส (A)

1200

ในบริเวณที่มีระดับความเข้มแสงต่า เนื่องจากว่าจะทาให้เซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดนีทางานที่ประสิทธิภาพสูงขึน

0

0

1

2

3

คณะวิศวกรรมศาสตร์

23 C
0.2

55 C

0.1

4

สภาพอากาศ
รูปที่ 5 ค่ากระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าในแต่ละสภาพอากาศของ
ความเข้มแสงอาทิตย์

เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า กระแสและแรงดั น ไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต ได้ จ ากแผงเซลล์
แสงอาทิ ตย์ชนิ ดสีย้ อ มไวแสงจะพบว่า มีลัก ษณะที่แ ตกต่า งกันในแต่ล ะ
สภาวะอากาศ รูปที่ 5 แสดงปริมาณกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยที่
ผลิตได้ขณะทางานที่ความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยตามสภาพอากาศที่แตกต่าง
กัน จากรูปจะพบว่าเมื่อความเข้มแสงอาทิตย์เพิ่มขึน กระแสไฟฟ้าจะมีค่า
เพิ่มขึนจาก 0.126 A ไปเป็น 0.266 A แต่แรงดันไฟฟ้าจะมีค่าลดลงจาก
5.25 V เป็น 4.31 V ซึ่งจะพบว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ นของกระแสไฟฟ้าจะมี
ค่ามากกว่าการลดลงของแรงดันไฟฟ้า ดังนันเมื่อพิจาณากาลังไฟฟ้าที่ได้
(ผิดพลาด! ไม่ ใช่การอ้างอิงถึงตัว บุ๊กมาร์กเองที่ ถูกต้อง) พบว่าจะมีค่า
เพิ่มขึนตามความเข้มแสงอาทิตย์ตกกระทบ แต่เมื่อพิจารณาค่าของฟิลแฟก
เตอร์และประสิทธิภาพจะพบว่ามีค่าลดลงเมื่อความเข้มแสงอาทิตย์มีค่า
เพิ่มขึ นซึ่งแตกต่างไปจากกรณี ของเซลล์แสงอาทิตย์แ บบซิลิก อน ทาให้
เซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสงมีความเหมาะสมที่จะนาไปประยุกต์ใช้

0.3

65 C

0
0

2

4
แรงดัน (V)

6

8

รูปที่ 6 กราฟ I-V Curves ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่ความเข้มแสงเฉลี่ย
800 W/m2
ตารางที่ 3 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อเซลล์แสงอาทิตย์ที่ความเข้มแสง 800 W/m2
อุณหภูมิสูงสุด (oC)
23 oC
55 oC
กระแสไฟฟ้า (A)
0.314
0.355
แรงดันไฟฟ้า (V)
4.564
4.303
กาลังไฟฟ้า (W)
1.43
1.53
ฟิลแฟกเตอร์ (FF)
0.58
0.57
ประสิทธิภาพ (  )
2.88
3.07
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65 oC
0.383
3.752
1.44
0.50
2.89
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6. เอกสารอ้างอิง

200-300 W/m2 300-400 W/m2 400-500 W/m2 500-600 W/m2 700-800 W/m2

ความเข้มแสงอาทิตย์
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทาการทดสอบ
ในวันที่มีสภาพอากาศแบบที่ 1
รูปที่ 7 แสดงค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยที่ความเข้มแสงอาทิตย์ตกกระทบ

ในช่วงตังแต่ 300-800 W/m2 และที่อุณหภูมิแผงระหว่าง 25-60 oC จาก
กราฟพบว่าค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงมี
ค่า มากที่สุดเท่า กับ 5.8% เมื่อ ความเข้ มแสงอาทิตย์อยู่ในช่ว ง 200-300
W/m2 และค่าประสิทธิภ าพลดลงเมื่อ ความเข้มแสงเพิ่มสูงขึ น โดยมีค่า
ต่าสุดเท่ากับ 2.87% ที่ความเข้มแสงอาทิตย์ในช่วง 700-800 W/m2 หรือ
ลดลงประมาณ 50% จากตารางที่ 3 ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าที่ความ
เข้มแสงคงที่ ค่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดสีย้อมไวแสงจะมี
ค่าคงที่โดยไม่ขึนกับอุณหภูมิ ดังนันประสิทธิภาพของแผงที่ลดลงเป็นผล
โดยตรงจากความเข้มแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึน ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการทดลอง
ที่ได้จากการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนีในห้องปฏิบัติการ โดย Asghar
และคณะ พบว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจะมีป ระสิทธิภาพลด
จาก 5% เหลือ 3% เมื่อความเข้ มแสงอาทิตย์เพิ่มจาก 200 W/m2 เป็ น
900 W/m2 [9]

4. สรุปผลการทดลอง
จากการทดสอบเซลล์แ สงอาทิ ตย์ชนิด สีย้อ มไวแสงในสภาวะการ
ทางานจริงได้ท กการทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อ ม 3 แบบ คือ สภาพ
อากาศที่มีเมฆมาก สภาพอากาศที่มีเมฆบางส่วน และ สภาพอากาศที่ไม่มี
เมฆ พบว่าสมรรถนะการทางานของเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสงจะได้รับ
ผลกระทบจากปั จจั ย 2 ปั จจั ย คือ ความเข้ มแสง และอุ ณหภูมิแผงของ
เซลล์แสงอาทิตย์ จากการศึกษาพบว่าที่ความเข้มแสงต่าในวันที่มีเมฆมาก
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจะทางานที่ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 5.8% เมื่อเทียบกับวันที่มีค่าวามเข้มแสงสูงประสิทธิภาพจะลดลง
เหลื อ เพี ย ง 2.87% ในขณะที่ อุ ณ หภู มิ แ ทบจะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ค่ า
ประสิทธิภาพ แต่จะส่งผลโดยตรงกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึน และ
แรงดันไฟฟ้าที่จะลดลงเท่านัน ดังนันจึงสามารถสรุปได้ว่าเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดสีย้อมไวแสงมีความเหมาะสมในการใช้กับบริเวณที่มีค่าความเข้มแสง
ต่าเพื่อให้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนีมีประสิทธิภาพสูงขึน
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ผลการเพิ่มอัตราส่วนการอัดต่อแรงม้าเบรกของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสูบเดียวทีใ่ ช้เชื้อเพลิงโปรดิวเซอร์แก๊ส
Increasing Compression Ratio Effect on Brake Power of Single Piston Gasoline Engine Utilizing
Producer Gas
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ศึกษาผลการเพิ่มอัตราส่วนการอัดต่อ
แรงม้าเบรกของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสูบเดียวที่ใช้เชื้อเพลิงโปรดิวเซอร์แก๊ส
อุปกรณ์หลักๆสาหรับใช้ในการทดสอบประกอบด้วย 3 ส่วน คือระบบผลิต
โปรดิ ว เซอร์แ ก๊ส เป็ น แบบอากาศไหลขึ้ น ชุ ดทดสอบแรงม้ า เบรก และ
เครื่อ งยนต์แ ก๊ สโซลีน สู บ เดีย วยี่ ห้ อ Honda รุ่น GX 120 เครื่อ งยนต์ มี
อัตราส่วนการอัดเดิม 7.5:1 และอัตราส่วนการอัดใหม่คือ 9.3:1 ดัดแปลง
โดยการเชื่อมพอกวัสดุบนหัวลูกสูบ ในการทดสอบใช้ตาแหน่งการเปิดของ
วาล์วอากาศที่ 75% และ 30% กับ อัตราส่วนการอัด 7.5:1 และ 9.3:1
พบว่าที่ตาแหน่งการเปิดของวาล์วอากาศที่ 75% อัตราส่วนการอัดที่ 9.3:1
ให้ แ รงม้ า เบรกสูงกว่า อั ตราส่ ว นการอั ดที่ 7.5:1 โดยการเปิ ด ของวาล์ ว
อากาศที่ 75% กั บ อั ต ราส่ ว นการอั ด 9.3:1 ให้ ก าลั ง งานเบรกสู ง สุ ด
1,443.6 W ที่ 3,800 rpm และอั ต ราส่ว นการอั ด 7.5:1 ให้ ก าลังงาน
เบรกสูงสุด 1,101.7 W ที่ 2,900 rpm และที่อัตราส่วนการอัดเดียวกัน ที่
ตาแหน่งการเปิ ดของวาล์ ว อากาศที่ 75% มีค วามเร็ว เครื่อ งยนต์ และ
แรงม้าเบรกสูงกว่าตาแหน่งการเปิดของวาล์วอากาศที่ 30 %
คาสาคัญ: โปรดิวเซอร์แก๊ส, เครื่องยนต์สูบเดียว, อัตราส่วนการอัด

Abstract
The objective of this research was to study increasing
compression ratio effect on brake power of a single piston
gasoline engine by utilizing producer gas. Three equipments
for using experiment were an updraft gasifier system, a brake
power test set and a gasoline engine of Honda Model GX-120.
The engine had the standard compression ratio of 7.5:1. The
new compression ratio of 9.3:1 was modified by welding
material at the top of the piston. The experiments were
tested with two air value positions at 75% and 30% with two
compression ratios of 7.5:1 and 9.3:1. It was found that the air
value position at 75% and the compression ratio 9.3:1 had
the brake power higher than the standard compression ratio
7.5:1. The position of air value at 75% with the maximum
brake power for compression ratio 9.3:1 was 1,443.6 Watt at
3,800 rpm and the compression ratio 7.5:1 was 1,101.7 Watt
at 2,900 rpm. The same compression ratio, the position of air
value at 75% had engine speed and the brake power higher
than the position of air value at 30%.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Keywords: producer gas, single piston engine, compression
ratio

1. บทนา
เชื้อ เพลิงชีว มวลเป็ น อี ก หนึ่งทางเลือ กของพลังงานทดแทน ซึ่งใน
เมืองไทยสามารถหาง่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือบางชนิดหาซื้อได้ในราคาต่่า
การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงชีวมวลสามารถน่ามาเผาไหม้ใช้ในการหุงต้ม
อาหาร หรือใช้เป็ นเชื้อเพลิง แข็งในหม้อ ไอน้่า ชาวบ้านชนบทนิยมน่ามา
แปรรูปเป็นถ่านและใช้ถ่านในการหุงต้มอาหาร เชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ เศษ
หญ้า เศษไม้ และเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร นอกจากนี้ยังมีเชื้อเพลิง
ชี ว มวลจากอุ ต สาหกรรม ได้ แ ก่ ขี้ เลื่ อ ย แกลบ และชานอ้ อ ย เป็ น ต้ น
ส่ า หรั บ การน่ า เชื้ อ เพลิ งชี ว มวลมาใช้ กั บ เครื่อ งยนต์ จ่ า เป็ น ต้ อ งเปลี่ ย น
เชื้อเพลิงแข็งให้เป็นเชื้อเพลิงแก๊สโดยใช้เทคโนโลยีเตาผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส
ซึ่งหลักการท่างานภายในเตาผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส แบ่งเป็น 4 โซนหลักๆ
คือ โซนอบแห้ง (Drying zone) โซนกลั่นสลาย (Pyrolysis or distillation
zone) โซนเผาไหม้ (Oxidation or combustion zone) และโซนรีดักชั่น
(Reduction zone) ปัจจุบันเตาผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สแบบมีตัวรองรับ อยู่
กับที่ (Fiexd bed gasifier) มีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ เตาผลิตโปรดิวเซอร์
แก๊สแบบอากาศไหลขึ้น (Updraft gasifier) เตาผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สแบบ
อากาศไหลลง (Downdraft gasifier) และ เตาผลิตโปรดิว เซอร์แก๊สแบบ
อากาศไหลขวาง (Crossdraft gasifier)[1] นอกจากนี้ยังมี เตาผลิตโปรดิว
เซอร์แก๊สแบบพ่นฝอย (Fluidized bed gasifier)[2] โปรดิวเซอร์แก๊สที่ได้
จากไม้หรือถ่านจะมีค่าความร้อนประมาณ 3,216.97-3381.46 kJ/Nm3[3]
ขณะที่ น้่ า มั น แก๊ส โซลี น มี ค่า ความร้ อ น34.52MJ/kg [4]เครื่อ งยนต์ ที่ ใช้
เชื้อเพลิงโปรดิวเซอร์แก๊สต้องเป็นเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยหัวเทียน[5]ซึ่ง
เครื่ อ งยนต์ ที่ จุ ด ระเบิ ด ด้ ว ยหั ว เที ย นที่ ข ายในท้ อ งตลาดส่ ว นใหญ่ จ ะใช้
เชื้อเพลิงแก๊สโซลีน และมีอัตราส่วนการอัดไม่สูงมากนักเช่นเครื่องยนต์สูบ
เดีย ว Honda GX-120 มีอั ตราส่ว นการอั ด 7.5:1 [6] จากหลัก การของ
วัฏจักรออโต้ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนการอัด
เพิ่ มขึ้ น [7] ซึ่งเมื่อ เปลี่ย นมาใช้เชื้อ เพลิงโปรดิว เซอร์แ ก๊ส เครื่อ งยนต์ จึ ง
จ่าเป็นต้องมีการดัดแปลงดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
การเพิ่มอัตราส่วนการอัดต่อแรงม้าเบรกของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสูบเดียว
ที่ใช้เชื้อเพลิงโปรดิวเซอร์แก๊ส

2. วัสดุและวิธีการ
2.1 อุปกรณ์การทดสอบ
อุปกรณ์การทดสอบประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆคือระบบผลิตโปรดิว
เซอร์แ ก๊ ส ชุ ด ทดสอบแรงม้ า เบรก และเครื่ อ งยนต์ แ ก๊ ส โซลี น สู บ เดี ย ว
รายละเอียดตามรูปที่ 1
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2.1.1 ชุดทดสอบแรงม้าเบรกของแก๊สโซลีนสูบเดียวโดยการ
ใช้เชื้อเพลิงโปรดิวเซอร์แก๊ส

เครื่องวัดความเร็วรอบ

ชุดทดสอบแรงม้าเบรกของแก๊สโซลีนสูบเดียวโดยการใช้เชื้อเพลิง
โปรดิวเซอร์แก๊ส ประกอบด้วย พัดลมที่สามารถปรับความเร็วรอบได้ เตา
โปรดิวเซอร์แก๊สเป็นแบบอากาศไหลขึ้น (Updraft gasifier) ขนาดปริมาตร
0.0793 m3 วาล์วทดสอบแก๊ส แผงระบายความร้อนของโปรดิวเซอร์แก๊ส
อ่างน้่าระบายความร้อนขนาด 0.078 m3 ถั งเก็บ โปรดิวเซอร์แก๊สขนาด
0.050 m3 วาล์วโปรดิวเซอร์แก๊ส เครื่องยนต์แก๊สโซลีนสูบเดียว สี่จังหวะ
ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น GX-120 พูลเลย์ ชุดเบรก วาล์วควบคุมอัตราการไหลของ
อากาศ ตาชั่ งแบบสปริ ง และน้่ า หนั ก ถ่ ว งส่ า หรั บ จ่ า ลองภาระให้ กั บ
เครื่องยนต์

ชุดเบรก

พูลเลย์

ตาชั่งแบบสปริง

รูปที่ 2 ชุดทดสอบหาแรงบิด และเครื่องวัดความเร็วรอบรุ่น DT-240P

อัตราส่วนการอัด7.5:1
รูปที่ 1 อุปกรณ์การทดสอบประกอบด้วย ระบบผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส ชุดทดสอบแรงม้า
เบรก และเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสูบเดียว

2.1.2 กลไกชุดทดสอบแรงม้าเบรก
กลไกชุดทดสอบแรงม้าเบรกใช้หลักการเช่นเดียวกับการเบรกด้วย
เชื อ ก (Rope brake) ประกอบด้ ว ย ตาชั่ งแบบสปริ ง ชุ ด เบรก พู ล เลย์
น้่าหนักถ่วงส่าหรับจ่าลองภาระให้กับเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเร็ว
รอบรุ่น DT-240P

2.1.3 เครื่องยนต์แก๊สโซลีนสูบเดียวใช้เชื้อเพลิงโปรดิวเซอร์
แก๊ส
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนสูบเดียว สี่จังหวะยี่ห้อฮอนด้า รุ่น GX-120
จุดระเบิดแบบซีดีไอ ถูกน่ามาใช้ในการทดสอบในงานวิจัยนี้ ในส่วนระบบ
เชื้ อ เพลิ งได้ ติ ด ตั้ งท่ อ โปรดิ ว เซอร์แ ก๊ ส เข้ า กั บ จุ ด รับ ไอน้่ า มั น เครื่อ งเดิ ม
บริเวณใกล้กับคาร์บูเรเตอร์และติดตั้งวาล์วควบคุมอากาศระหว่างชุดกรอง
อากาศกั บ คาร์ บู เรเตอร์ ส่ ว นการเพิ่ ม อั ต ราส่ ว นการอั ด ท่ า การเพิ่ ม
อัตราส่วนการอัดให้กับเครื่องยนต์ โดยการเชื่อมพอกบริเวณส่วนที่เว้าของ
หัวลูกสูบเดิมจนเต็ม ท่าให้ได้อัตราส่วนการอัดที่เพิ่มมากขึ้นจาก 7.5:1 เป็น
9.3:1 ตามรูปที่ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราส่วนการอัด 9.3:1

รูปที่ 3 ลักษณะลูกสูบเดิม และลูกสูบที่มีการเพิ่มอัตราส่วนการอัด

2.2 การทดสอบ
ในการทดสอบใช้ ต่ าแหน่ งการเปิ ดของวาล์ ว อากาศที่ 75% และ
30% กับอัตราส่วนการอัด 7.5:1 และ 9.3:1 เริ่มจากการจุดเตาผลิตโปรดิว
เซอร์แก๊สโดยใช้เศษไม้สักแห้งเป็นเชื้อเพลิงแข็ง และมีแก๊สบรรจุในถังเก็บ
โปรดิวเซอร์แก๊สเพียงพอต่อการทดสอบ โดยทดสอบจุดไฟเพื่อทดสอบแก๊ส
จากการเปิดวาล์วโปรดิวเซอร์แก๊สจะเห็นแปลวไฟอย่างชัดเจนดังรูปที่ 4
จากนั้ น ท่ า การต่ อ สายยางเพื่ อ ใช้ ในการส่ ง จ่ า ยแก๊ ส ให้ กั บ เครื่ อ งยนต์
ควบคุมต่าแหน่งการเปิดของลิ้นอากาศตามที่ออกแบบการทดสอบ จากนั้น
ท่าการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยใช้โปรดิวเซอร์แก๊ส ซึ่งเครื่องยนต์จะท่างาน
จนมีค วามเร็ว รอบสู งสุดที่ จุ ดๆหนึ่ งโดยไม่มี ภ าระให้ กับ เครื่อ งยนต์ แ ละ
ความเร็วรอบจะถูกตรวจวัดด้วยเครื่องวัดความเร็วรอบDT-240P จากนั้น
ให้ภาระกับเครื่องยนต์โดยใส่น้่าหนักขนาด 1 kg กับกลไกชุดทดสอบแรงม้า
เบรก ขณะเดียวกัน ค่าจากตาชั่งแบบสปริงและความเร็วรอบ ถูกบันทึก
ต่อจากนั้นจะท่าการเพิ่ม น้่าหนักขึ้นอีกครั้งละ 1 kg และท่าการบันทึกค่า
จากตาชั่งแบบสปริงและจากเครื่องวัดความเร็วรอบ การทดสอบแรงม้า
เบรกจะหยุ ด เมื่ อ เครื่อ งยนต์ มี ค วามเร็ว รอบต่่ า มากๆ ส่ ว นสภาวะการ
ทดสอบอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนต่าแหน่งการเปิดของวาล์วอากาศและเปลี่ยน
อัตราส่วนการอัด ท่าการทดสอบตามขั้นตอนดังกล่าวเช่นเดียวกัน ส่าหรับ
ความเร็วรอบสูงสุดช่วงไม่ มีภ าระให้กับเครื่องยนต์ และต่าแหน่งการเปิ ด
วาล์วอากาศจะถูก ควบคุมให้ เท่ากันก่อนใส่ น้่าหนัก 1 kg กรณีที่ท่า การ
เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการอัดจาก 7.5:1 เป็น 9.3:1
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ต่าแหน่งออกจากเตาโปรดิวเซอร์แก๊ส

ต่าแหน่งออกจากถังเก็บโปรดิวเซอร์แก๊ส

รูปที่ 4 การจุดไฟทดสอบแก๊สจากการเปิดวาล์วโปรดิวเซอร์แก๊ส

2.3 สูตรที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 อัตราส่วนการอัด
วิธีการเพิ่มอัตราส่วนการอัดสามารถท่าได้คือ การไสฝาสูบ การ
เปลี่ยนความหนาของประเก็นฝาสูบให้บางลง การเพิ่มเส้นผ่าศูนย์กลางของ
กระบอกสู บ โดยการคว้ า น และการพอกหั ว ลู ก สู บ อั ต ราส่ ว นการอั ด
สามารถค่านวณได้ตามสมการที่ 1
V  Vc
Cr  d
Vc

เมื่อ Cr คือ อัตราส่วนการอัด,
(cc), Vc คือ ปริมาตรห้องเผาไหม้ (cc)

การอั ด เพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ ยังสอดคล้อ งกับ งานวิ จั ย ของนั ก วิจั ย ที่
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการอัด แต่ใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่น
[10,11] ขณะที่เครื่องยนต์มาตรฐานรุ่น GX-120เมื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊ส
โซลีนให้แรงม้าเบรกสูงสุด 2,984 W ที่ 4,000 rpm[9]ทั้งนี้เนื่องจาก
เชื้อเพลิงแก๊สโซลีนมีค่าความร้อนมากกว่าเชื้อเพลิงโปรดิวเซอร์แก๊ส
ที่ ต่า แหน่งการเปิ ดของวาล์ว อากาศ 30%ช่ว งไม่ ให้ ภ าระกั บ
เครื่องยนต์จะมีความเร็วรอบสูงสุด 3,100 rpm ซึ่งน้อยกว่าต่าแหน่ง
การเปิดของวาล์วอากาศ 75% เนื่องมาจากปริมาณอากาศที่เข้าไป
ผสมกั บ โปรดิ ว เซอร์แ ก๊ ส มี จ่ า นวนน้ อ ยกว่ า และเมื่ อ ให้ ภ าระกั บ
เครื่องยนต์พบว่าอัตราส่วนการอัด 9.3:1มีแรงม้าเบรกสูงสุด 436.8
Watt ที่ 2,300 rpm และอั ต ราส่ ว นการอั ด 7.5:1 มี แ รงม้ า เบรก
สูงสุด 369.6 Watt ที่ 1,500 rpm จากรูปที่ 6 พบว่า อัตราส่วนการ
อัด 9.3:1 ให้แรงม้าเบรกสูงกว่าอัตราส่วนการอัด 7.5:1 ที่ความเร็ว
รอบของเครื่องยนต์ 2,300 rpm ขึ้นไป

(1)
Vd

คือ ปริมาตรที่ลูกสูบแทนที่
รูปที่ 5 การเปรียบเทียบแรงม้าเบรกสัมพันธ์กับความเร็วรอบของอัตราส่วนการอัด
7.5:1 และ 9.3:1 ที่ ต่าแหน่งการเปิดของวาล์วอากาศ 75%

2.3.2 แรงม้าเบรก (Brake power)
แรงม้าเบรก ของเครื่อ งยนต์ที่วัดได้จ ากเพลาข้ อเหวี่ยงโดยตรง
และเป็นก่าลังที่น่าไปใช้งาน ซึ่งเป็นก่าลังที่เหลือจากการเอาชนะความฝืด
หรือ ความเสีย ดทานต่างๆโดยจะวัดออกมาในรูป ของแรงบิ ด (Torque)
และความเร็วรอบการหมุนของเครื่องยนต์ สามารถค่านวณตามสมการที่ 2
Pb 

2Tn
60

(2)

เมื่อ Pb คือ แรงม้าเบรก (W), T คือ แรงบิดของเครื่องยนต์
(Nm), n คือ ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ (rpm)
รูปที่ 6 การเปรียบเทียบแรงม้าเบรกสัมพันธ์กับความเร็วรอบของอัตราส่วนการอัด 7.5:1
และ 9.3:1 ที่ ต่าแหน่งการเปิดของวาล์วอากาศ 30%

3. ผลและวิจารณ์
ผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการอัด 7.5:1 เป็น 9.3:1ของ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนสูบเดียว สี่จังหวะยี่ห้อฮอนด้า รุ่น GX-120และ
ต่าแหน่งการเปิดของวาล์วอากาศที่ 75% และ 30% พบว่ามีผลต่อ
แรงม้าเบรก
ที่ต่า แหน่งการเปิ ดของวาล์ว อากาศ 75%ช่ว งไม่ ให้ ภ าระกั บ
เครื่องยนต์จะมีความเร็วรอบสูงสุด 4,500 rpm และเมื่อให้ภาระกับ
เครื่องยนต์พบว่าอัตราส่วนการอัด 9.3:1มีแรงม้าเบรกสูงสุด 1,443.6
Watt ที่ 3,800 rpm และอั ต ราส่ ว นการอั ด 7.5:1 มี แ รงม้ า เบรก
สูงสุด 1,101.7 Watt ที่ 2,900 rpm จากรูป ที่ 5 พบว่า อั ตราส่ว น
การอั ด 9.3:1 ให้ แ รงม้ า เบรกสู ง กว่ า อั ต ราส่ ว นการอั ด 7.5:1ทุ ก
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการของ วัฏจักร
ออโต้ ที่พบว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. สรุป
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนสูบเดียว สี่จังหวะยี่ห้อฮอนด้า รุ่น GX-120จุด
ระเบิ ดแบบซีดีไอ ถู ก น่ามาใช้ในการทดสอบในงานวิจัย นี้ ในส่ว นระบบ
เชื้ อ เพลิ งได้ ติ ด ตั้ งท่ อ โปรดิ ว เซอร์แ ก๊ ส เข้ า กั บ จุ ด รับ ไอน้่ า มั น เครื่อ งเดิ ม
บริเวณใกล้กับคาร์บูเรเตอร์และติดตั้งวาล์วควบคุมอากาศระหว่างชุดกรอง
อากาศกับคาร์บูเรเตอร์ มีอัตราส่วนการอัดเดิม 7.5:1 เครื่องยนต์ถูกเพิ่ม
อัตราส่วนการอัดเป็น 9.3:1โดยการเชื่อมพอกบนหัวลูกสูบ ในการทดสอบ
ใช้เชื้อเพลิงโปรดิวเซอร์แก๊สถูกผลิตจากเตาโปรดิวเซอร์แก๊สแบบไหลขึ้น
และชุดทดสอบแรงม้าเบรกถูกออกแบบส่าหรับหาแรงม้าเบรก การทดสอบ
ใช้ต่าแหน่งการเปิดของวาล์วอากาศที่ 75% และ 30% กับอัตราส่วนการ
อัด 7.5:1 และ 9.3:1 พบว่าที่ต่าแหน่งการเปิดของวาล์วอากาศ 75%ช่วง
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ไม่ให้ภาระกับเครื่องยนต์ จะมีความเร็วรอบสูงสุด 4,500 rpm และเมื่อให้
ภาระกั บ เครื่อ งยนต์ พ บว่ า อั ต ราส่ ว นการอั ด 9.3:1มี แ รงม้ า เบรกสู งสุ ด
1,443.6 Watt ที่ 3,800 rpm และอัตราส่วนการอัด 7.5:1 มีแรงม้าเบรก
สูงสุด 1,101.7 Watt ที่ 2,900 rpm ที่ต่าแหน่งการเปิดของวาล์วอากาศ
30%ช่วงไม่ให้ภาระกับเครื่องยนต์จะมีความเร็วรอบสูงสุด 3,100 rpmและ
เมื่อให้ภาระกับเครื่องยนต์พบว่าอัตราส่วนการอัด 9.3:1มีแรงม้าเบรกสูงสุด
436.8 Watt ที่ 2,300 rpm และอั ต ราส่ว นการอั ด 7.5:1 มีแ รงม้ า เบรก
สูงสุด 369.6 Watt ที่ 1,500 rpm
และพบว่าที่อัตราส่วนการอัดเดียวกัน ที่ต่าแหน่งการเปิดของวาล์ว
อากาศที่ 75% มีความเร็วเครื่องยนต์ และแรงม้าเบรกสูงกว่าต่าแหน่งการ
เปิดของวาล์วอากาศที่ 30 %

[10] J. Ahrenfeld et al., “Development and test of a new
concept for biomass producer gas engines,” Risø-R-1728
(EN). Denmark: Technical University of Denmark, pp. 1-35,
2010.
[11] T. Aina et al., “Influence of compression ratio on the
performance characteristics of a spark ignition engine,”
Advances in Applied Science Research, Vol. 3 (4), pp.
1915-1922, 2012.
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การไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ามันเครื่องใช้แล้วกับพอลีโพรพิลีนโดยใช้ซีโอไลต์ที่ผ่านการกระตุ้น
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

IR006

Co-Pyrolysis between Used Lubricant Oil and Polypropylene by using
Activated Zeolite Catalyst
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ทาการศึกษากระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่าง
น้ามันครร่องงช้แลลแวกับพลาสติกประคภทพงลิโพรพีลีน คพ่องชหแไดแน้ามัน
คทียบคท่าน้ามันดีคซล โดยช้แงุณหภูมิการไพโรไลซิสทีอ 450 °C โดยตัวคร่ง
ปฏิ กิ ริย าซีโ งไลต์ ปริม าณ 0.5 % โดยน้ าหนั ก ขงงวั ตถุ ดิ บ ภายชตแ
บรรยากาศไนโตรคจน การไพโรไลซิส ร่ว มช้แ งั ต ราส่ว นผสมระหว่า ง
น้ ามั น ครร่อ ง งกั บ พงลี โ พรพี ลี น ทีอ 100:0,75:25, 50:50, 40:60,
25:75,60:40ลละ 0:100 พบว่าทีองัตราส่วน 75:25 ลละ60:40 ชหแน้ามัน
ไพโรไลซิสทีอมีรวามถ่วงจาคพาะ ร่าสี รวามหน่ดลละร่าการกลัอน คป็นไป
ตามมาตรฐานน้ ามั น ดี คซล ส่ ว นจุ ด วาบไฟทีอ ยั งรงตอ ากว่ า มาตรฐาน
งงร์ประกงบน้ามันส่วนชหญ่คป็นพาราฟินสายโซ่ตรงทีอมีจานวนราร์บงน
นแงยกว่า 24
คำสำคัญ: การไพโรไลซิสร่วม น้ามันครร่องงช้แลลแว พงลีโพรพี

Abstract
This research studied the process of co-pyrolysis
between used lubricant oil and polypropylene (PP) to offer
diesel oil. The final pyrolysis temperatures at 450 °C with
catalyst 0.5 % by weight, under nitrogen atmospheric were
used in the experiment. Co-pyrolysis in ratio of Oil:PP of
75:25, 50:50, 40:60, 25:75 60:40 and 0:100 were studied. The
results of 75:25 and 60:40 ratios were shown properties of
pyrolysis oil such as specific gravity, color, viscosity and
distillation on the standard of diesel. Only flash point of
their still lower than diesel standard. Most composition of
organic compound of oil product was linear paraffin <C24
Keywords: Co-pyrolysis, Used Lubricant oil, polypropylene

1. บทน้า
กรมควบคุมมลพิษได้ทาการสารวจทั่ว ประเทศไทยมีปริมาณ
ขยะจากครัวเรือนถึง 26 ล้านตันต่อปี และยังมีแ นวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอี ก
โดยมีขยะพลาสติกและโฟมประมาณ 2.7 ล้านตันต่อปีหรือเฉลี่ย 7,000
ตันต่อวัน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐสามารถกาจัดโดยวิธีที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เช่น การฝังกลบหรือ การเผาในเตาเผาได้ไม่ ห มด ท าให้ เกิ ด
ปัญหาขยะสะสม [1]
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จากมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบ แนวทางการส่งเสริมการแปรรูป
ขยะพลาสติกเป็นน้ามันเชื้อ เพลิง โดยให้ มีการชดเชยราคาให้ กับ โรง
กลั่นน้ามันเชื้อเพลิงที่รับซื้อน้ามันจากขยะพลาสติก ระยะเวลา 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และให้ มีการ
ทบทวนต้น ทุนการผลิตน้ามันจากขยะพลาสติก ทุ ก ๆ 1 ปี โดยใช้
กลไกประกันราคารับซื้อน้ามันขยะพลาสติกเฉลี่ยที่ 14.50 บาทต่อลิตร
โดยหากโรงกลั่นหรือ ผู้ค้าน้ามันรับ ซื้อ น้ามันขยะพลาสติก จะสามารถ
ได้รับอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงได้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การ
คานวณ คือ อัตราเงินชดเชยเท่ากับ 14.50 ลบกับราคาน้ามันดิบ [2]
น้ามันเครื่องใช้แล้วก็เป็ นอี ก ปั ญ หาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อ ม และมี แ นวโน้ มของปริมาณการถ่ ายน้ ามั น เครื่อ งใช้ แ ล้ ว
ออกมาเพิ่มขึ้น แต่มีน้ามันเครื่องใช้แล้วเพียงร้อยละ 20 ที่ถูกนามากาจัด
หรือปรับสภาพอย่างถูกวิธีโดยบริษัทรับซื้อน้ามันเครื่องใช้แล้วจะนาไปรี
ไซเคิลเป็นน้ามันเตาเกรดซีให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป [3]
โพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) เป็นเทอร์โมพลาสติกที่
มีลักษณะเป็นของแข็ง ไม่มีสี มีทั้งโปร่งใสและโปร่งแสง ผิวเป็นมันเงา
ทนกรด เบส และสารเคมีต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโพลิโพรพิลีน ได้แก่
กล่อง ของเล่นเด็ก ถุงปุ๋ย ไหมเทียม พรมและแผ่นรองพรม ผ้าใบกันน้า
เชือก สายรัดบรรจุภัณฑ์ ถุงร้อน ขวดใส่เครื่องดื่ม ซองขนม ท่อ ปลอก
หุ้มสายไฟและสายเคเบิล งานเคลือบกระดาษ เป็นต้น
กระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ามันเครื่องใช้แล้วกับ
พอลิเอธิลีนความหนาแน่นสูง เพื่อให้ได้น้ามันดีเซล โดยใช้อุณหภูมิการ
ไพโรไลซิสที่ 400-430 oC โดยใช้ซีโอไลต์ ปริมาณ 0.5 % โดยน้าหนัก
ของวัตถุดิบ เมื่อนาน้ามันเครื่องใช้แล้วมาทาการไพโรไลซิส และใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาที่เผากระตุ้นที่อุณหภูมิ 200°C 300°C และ 400°C ผลการ
ทดลองพบว่าที่ อุ ณ หภูมิเผากระตุ้น 400°C ให้ ผลผลิต น้ามัน สูงสุดที่
73.80% โดยน้าหนัก แต่น้ามันมีจุดวาบไฟต่ากว่ามาตรฐานน้ามันดีเซล
จึงต้องนาน้ามันเครื่องใช้แล้วไปไพโรไลซิสร่วมกับพลาสติกพอลีเอธิลลีน
ความหนาแน่นสูงซึ่งให้น้ามันไพโรไลซิสที่มีจุดวาบไฟสูงกว่ามาตรฐาน
น้ามันดีเซล (65 ºC)[4]
น้ามันเครื่องใช้แล้วเป็นแหล่งของสารไฮโดรคาร์บอนที่มี
คาร์บอนอะตอมมากกว่า C25 อยู่ร้อยละ 83.42 โดยน้าหนัก มีโครงสร้าง
พาราฟิน (paraffin) ร้อยละ 58 และแนฟเธน (Naphthane) ร้อยละ
42 โดยน้าหนัก [5] เมื่อนาน้ามันเครื่องใช้แล้วมาไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ
430 ºC ในถังปฏิกรณ์แบบกะที่ไม่มีการกวน ศึกษาตัวเร่งปฏิกิรยิ า
ระหว่างซีโอไลต์กับ molecular sieve พบว่าซีโอไลต์ให้ปริมาณ
ผลิตภัณฑ์น้ามันมากกว่าและเมื่อนาซีโอไลต์ไปเผากระตุ้นที่อุณหภูมิ
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45ºC 60ºC และ100 ºC พบว่าผลผลิตของน้ามันจะเพิ่มเมื่ออุณหภูมิ
เผากระตุ้นซีโอไลต์ที่สูงขึ้น
แต่น้ามันมีจุดวาบไฟต่ากว่าค่ามาตรฐาน
น้ามันดีเซล ส่วนค่าความหนืด ความถ่วงจาเพาะและค่าสี ได้มาตรน้ามัน
ดีเซล[6]
อุณหภูมิที่เหมาะสม ในการไพโรไลซิสพอลีโพรพิลีนคือ 450
ºC มีผลได้ของน้ามันร้อยละ 92.3 น้ามันเชื้อเพลิงที่ได้มีช่วงคาร์บอน
อะตอมอยู่ระหว่าง C3-C14 และมีองค์ประกอบสารไฮโดรคาร์บอน
ประเภทโอเลฟินมากที่สุด รองมาเป็นพาราฟิน แนฟทีนและอะโรเมติกส์
ตามลาดับ ผลการศึกษาก๊าซเฉื่อยทีใ่ ช้ในกระบวนการ พบว่าก๊าซ
ไฮโดรเจนให้ปริมาณน้ามันสูงสุดและมีกากของแข็งเกิดขึ้นน้อย แต่มีสาร
พวกโอเลฟินต่าเมื่อเทียบกับก๊าซฮีเลียมและไนไตรเจน [7]
งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการไพโรไลซิสซึ่งเป็นวิธีการแปรรูป
น้ามั นเครื่อ งใช้แ ล้ว และโพลีโพรพิ ลีน โดยน ามาผ่า นกระบวนการให้
ความร้อ นสูง ภายใต้ส ภาวะบรรยากาศไนโตรเจน ได้ผลิ ตภั ณ ฑ์ เป็ น
น้ามันไพโรไลซิสทดแทนการใช้น้ามันดีเซลจากฟอสซิล โดยทาการศึกษา
อุณหภูมิที่เหมาะสมและอัตราส่วนผสมระหว่างน้ามันเครื่องใช้แล้วกับ
พอลีโพรพิลีน ทาการทดสอบสมบัติต่างๆ เทียบกับมาตรฐานของน้ามัน
ดีเซลที่กรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศไว้

2. วิธีการวิจัย
2.1 วัตถุดิบ
น้ามันเครื่องใช้แล้วยี่ห้อ ฮอนด้า เกรด API SN 0W20
ทดสอบสมบัติต่างๆ ได้ดังนี้ ค่าความหนืดที่อุณหภูมิ 100 ºC 9.12 cSt,
จุดวาบไฟ 194 ºC, ความถ่วงจาเพาะ 0.878 และค่าสีมากกว่า 8 ก่อน
นาน้ามันเครื่องใช้แล้วไปไพโรไลซิสต้องทาการไล่น้า (dehydration) ที่
อุณหภูมิ110 ºC กวนที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที นาน 1 ชัว่ โมง
ส่วนพอลีโพรพิลีนได้จากถุงร้อนที่ไม่ผ่านการใช้งาน เตรียมโดยทาการ
มัดเป็นก้อนก่อนบรรจุลงไปในถังปฏิกรณ์เคมี

2.2 การไพโรไลซิส
ทาการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ามันเครื่องใช้แล้วและพอลี
โพรพีลีน ใช้ถังปฏิกรณ์ทาจากแก้วบอโรซิริเกตขนาด 1 ลิตรแล้วหุ้มด้วย
ฉนวน ภายใต้ความดันบรรยากาศที่มกี ารเติมก๊าซไนโตรเจน อุณหภูมิ
สุดท้ายที่ 450 ºC เวลานาน 4 ชั่วโมง ใช้ซีโอไลต์ที่ผ่านการเผากระตุ้น
อุณหภูมิในเตาเผาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาปริมาณร้อยละ0.5 โดยน้าหนัก ใช้
วัตถุดิบเริ่มต้นจานวน 300 กรัม ศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างน้ามัน
เครื่องใช้แล้วมาไพโรไลซิสร่วมกับพอลีโพรพีลีนที่อัตราส่วน
100:0,
75:25, 50:50, 40:60, 25:75,60:40และ 0:100 โดยน้าหนัก
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2.3 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา
นาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ ชนิด 3A แบบผง ขนาด < 10
μm นามาเผาในเตาเผา ที่อุณหภูมิ 400 ºC นาน 45 นาที ทิ้งให้เย็นที่
อุณหภูมิห้อง แล้วนามาใช้ในการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ามันเครื่องใช้
กับพอลีโพรพิลีนในปริมาณร้อยละ 0.5 โดยน้าหนักของวัตถุดบิ เริ่มต้น

2.4 การทดสอบสมบัติของน้ามันเชือเพลิง
น้ามันที่ได้จากการไพโรไลซิส
จะทดสอบสมบัติน้ามัน
เชื้อเพลิงทั้งหมด 5 เครื่อง ได้แก่ เครื่องจุดวาบไฟ ยี่ห้อ Pensky
Martens รุ่น HFP 380 (ASTM D93), เครื่องวัดค่าความหนืด ยี่ห้อ
Tomson รุ่น Tv 2500 (ASTM D445), วัดค่าความถ่วงจาเพาะ ด้วย
ไฮโดรมิเตอร์ชนิดแก้ว (ASTM D1298), วัดค่าการกลั่น ยี่หอ้ Tanaka
รุ่น AD-6 (ASTM D86) และวัดค่าสี ยี่หอ้ Lovibond รุ่น Comparator
3000 series (ASTM 1500)

2.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบสารไฮโดรคาร์บอน
ทาการวิเคราะห์สารประกอบในน้ามันด้วยเครื่องแก๊สโคร
มาโทกราฟี แมสสเปค-โตเมทรี (Gas Chromatography-Mass
Spectrometry, GC-MS) ยี่ห้อ SHIMADZA รุ่น GC-MS-QP2010
Ultra ใช้คอลัมน์ HP-5 ความยาว 30 ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 มม.
Split 10:1 อัตราการไหล 0.9 มล./นาที อุณหภูมิเตา 170 ºC (8 ºC /
นาที) จนถึง 320 ºC (10 ºC /นาที)

3. ผลการวิจัยและการอภิปราย
3.1 อุณหภูมิการสลายตัวของวัสดุ
ทาการทดลองเพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการไพโรไลซิส
ร่วมระหว่างน้ามันเครื่องใช้แล้วกับพอลีโพรพีลีน โดยใช้เครื่องวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงน้าหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน
(Thermogravimetric Analysis, TGA) ใช้เครื่องยี่ห้อ NETZSCH รุ่น
TG 209F3 โดยรูปที่ 1 เป็นอุณหภูมิการสลายตัวของน้ามันเครื่องใช้แล้ว
ซึ่งมีอัตราการสลายตัวสูงสุดที่ 362.8ºC และสลายตัวหมดที่อุณหภูมิ
430ºC ส่วนรูปที่ 2 แสดงร้อยละการสลายตัวสูงสุดที่ 456.5ºC และ
สลายตัวจนหมดที่ 470ºC ดังนั้นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการไพโรไลซิส
ร่วมระหว่างน้ามันเครื่องใช้แล้วกับพอลีโพรพิลีนควรใช้อุณหภูมิที่ 430470ºC
แต่เนื่องจากขีดจากัดของเตาให้ความร้อนแก่ถังปฏิกรณ์เคมี
สามารถทาอุณหภูมิสูงสุดได้เพียง 450 ºC จึงเลือกเป็นอุณหภูมิที่ใช้ใน
การไพโรไลซิสร่วม
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รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงน้าหนักของน้ามันเครื่องใช้แล้วที่อุณหภูมิต่างๆ

รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงน้าหนักของพอลีโพรพิลีนที่อุณหภูมิตา่ งๆ

3.2 การไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้า มันเครื่องใช้แล้ว
กับพอลีโพรพิลีน
เมื่อทาการไพโรไลซิสร่วมที่อัตราส่วนต่างๆ โดยใช้ตัวเร่ง
ปฏิ กิริย าเผากระตุ้ นที่ 400°C ใช้ อุ ณ หภูมิ สุดท้ า ยในการไพโรไลซิ ส
450°C นาน 4 ชั่วโมงแล้วหาผลผลิต (yield) ของน้ามัน กากของแข็ง
และก๊าซ ดังรูปที่ 3 การไพโรไลซิสร่วมที่อัตราส่วนผสมระหว่างน้ามัน
เครื่องใช้แล้วกับพอลีโพรพิลีน 100:0 (มีเพียงน้ามันเครื่องใช้แล้ว) ได้
ร้อ ยละผลได้ 87.13 ส่ ว นการไพโรไลซิ ส พอลี โ พรพิ ลี น ที่ ใช้ ตั ว เร่ ง
ปฏิกิริยาให้ร้อยละผลได้ 88.97 มากกว่าตอนไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้
ร้อยผลได้ 86.0 ที่อัตราส่วนผสมในการไพโรไลซิสร่วม พบว่าให้ร้อยละ
ผลได้ใกล้เคียงกันเฉลี่ยอยู่ที่ 86.8
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3.3 สมบัติของน้ามันไพโรไลซิสร่วม
กรณีทาการไพโรไลซิสน้ามันเครื่องใช้แล้วเพียงอย่างเดียว
มีเพียงจุดวาบไฟที่ตากว่
่ ามาตรฐานน้ามันดีเซล คือที่ 32.5 ºC
(มาตรฐานต้องมากกว่า 52 ºC) ส่วนสมบัติอื่นๆ เช่น ความถ่วงจาเพาะ
ค่าสี ความหนืดและค่าการกลั่นผ่านมาตรฐานน้ามันดีเซล ในส่วนของ
พอลีโพรพีลีนเมื่อนามาไพโรไลซิสทั้งใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและไม่ใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาให้สมบัติใกล้เคียงกันคือมีจุดวาบไฟ ความถ่วงจาเพาะและ
ความหนืดที่ต่ากว่ามาตรฐานน้ามันดีเซล ส่วนค่าสีแลค่าการกลั่นผ่าน
มาตรฐานน้ามันดีเซล ดังนั้นหากเรานาน้ามันเครื่องใช้แล้วมาไพโรไลซิสร่วมกับพอลีโพรพีลีนจะช่วยทาให้สมบัติบางอย่างกลับมาได้
มาตรฐานน้ามันดีเซล ดังตารางที่ 1
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รูปที่3 ร้อยละผลผลิตของผลิตภัณฑ์ที่อตั ราส่วนระหว่างน้ามันเครื่องใช้แล้วกับพอลิโพรพิลีนต่างๆ
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของน้ามันไพโรไลซิสร่วมที่อัตราส่วนต่าง ๆ
คุณสมบัติ

อัตราส่วนระหว่างน้ามันเครื่องใช้แล้ว:พอลีโพรพิลีน

มาตรฐาน
น้ามันดีเซล

100:0

75:25

60:40

50:50

40:60

25:75

0:100

0:100*

จุดวาบไฟ (°C)

32.5

40.5

38

33

31

32

34

33

ไม่ต่ากว่า 52 ° C

ความถ่วงจาเพาะ

0.82

0.81

0.81

0.76

0.763

0.77

0.76

0.76

0.81-0.87

ค่าสี

7.0

3-3.5

3-3.5

2-2.5

2-2.5

1.5-2

0.5

0.5

ไม่สูงกว่า 7.5

ความหนืด(cSt)
@40 °C

2.94

3.97

3.25

2.32

2.15

1.67

1.56

1.60

1.80-4.10

ค่าการกลั่น
@90 %
(recovered)

297.4

347.5

349.6

343.4

338.7

337.3

345.3

347.6

ไม่เกิน 357 ° C

ผลของสมบัติน้ามันไพโรไลซิสร่วมในตารางที่ 1 ที่อัตราส่วนผสม
ดีเซล แนวทางการพัฒนาให้จุดวาบไฟอาจกระทาได้ คือหาวัตถุดิบมา
ของพอลีโพรพีลีนเพิ่มขึ้นตั้งแต่อัตราส่วน 50:50, 40:60 และ 25:75 มี
ทาการไพโรไลซิสร่วมเพิ่ม เช่น พอลีเอธิลีนความหนาแน่นสูง เนื่องจาก
ค่าความถ่วงจาเพาะต่ากว่ามาตรฐานน้ามันดีเซล อุณหภูมิของจุดวาบ
ให้น้ามันเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟสูง [4] ขยะพลาสติกในหลุมฝังกลบจะ
ไฟไม่มีอัตราส่ว นไหนผ่านมาตรฐานน้ามันดีเซล มีเพี ยงที่อั ตราส่ว น
ประกอบด้วยพลาสติกหลากหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีจุดเด่นและจุด
75:25 ที่ มีจุ ด วาบไฟสูงที่ สุด 40.5 ºC ค่า สีข องผลิ ตภัณ ฑ์ น้ามัน ทุ ก
ด้ ว ยในการแปรรูป เป็ น น้ ามั น เชื้ อ เพลิ งไม่ เหมื อ นกั น การใช้ น้ ามั น
อัตราส่วนมีค่าไม่เกิน 7.5 สาหรับความหนืดมีเพียงที่อัตราส่วนผสม
เครื่องใช้แล้วมาร่วมในกระบวนการไพโรไลซิสขยะพลาสติกจะช่วยใน
25:75 ที่ต่ากว่ามาตรฐานในช่วง 1.8-4.1 cSt เช่นเดียวกับเมื่อทาการ
เรื่องลดการกวนผสมภายในถังปฏิกรณ์เคมี เนื่องจากเป็นของเหลวเมื่อ
ไพโรไลซิสโดยใช้แต่พอลีโพรพีลีนเพียงอย่างเดียว และสมบัติสุดท้าย
รับความร้อนจะสามารถถ่ายเทความร้อนให้กับของแข็งที่เป็นพลาสติก
คือค่าการกลั่นที่ 90% น้ามันไพโรไลซิสทุก การทดลองมีค่าเกินกว่า
ไม่นาความร้อนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเป็นแนวทางการนาน้ามันเครื่องใช้แล้ว
อุณหภูมิ 357 ºC ดังนั้นอัตราส่วนผสมระหว่างน้ามันเครื่องใช้แล้วกับ
ไปใช้ประโยชน์เพิ่มสมบัติของน้ามันจากการไพโรไลซิสน้ามันเครื่อง
พอลีโพรพีลีนที่ให้น้ามันเชื้อเพลิงเทียบเท่าน้ามันดีเซลมากที่สุดคือที่
อั ตราส่ วน 75:25 เพราะมีเพีย งจุ ดวาบไฟที่ ต่ากว่า มาตรฐานน้ามั น
ตารางที่ 2 โครงสร้างสารประกอบในน้ามันไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ามันเครื่องใช้แล้วกับพอลิโพรพิลีน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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สารประกอบ (%)
อัตราส่วน
Oil:PP

พาราฟินโซ่ตรง
(C<24)

พาราฟินโซ่ตรง
และ
โซ่กิ่ง(C>24)

สารประกอบ
พันธะคู่

สารประกอบ
อะลิไซคลิก

สารประกอบ
อะโรมาติก

100:0
75:25
60:40

55.60
54.98
47.85

24.51
12.68
16.76

9.82
17.94
18.65

9.97
13.83
15.74

0.10
0.57
1.0

50:50

43.22

18.88

19.32

18.58

-

40:60

35.40

21.12

20.44

23.04

-

0:100

32.19

11.73

24.42

28.15

3.51

0:100(nocat.)

27.65

12.03

18.77

41.36

0.19

ที่ จ ะได้น้ ามั น เชื้อ เพลิง ที่ มี สีต่ ากว่า มาตรฐานน้ ามั น ดี เซล การพยายาม
พัฒนากระบวนการไพโรไลซิสร่วมเพื่อให้ได้น้ามันทดแทนน้ามันดีเซลโดย
ไม่ต้องผ่านกระบวนการกลั่นแยก ทาให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์น้ามันต่าลง
ด้วย

3.4 องค์ประกอบสารอินทรีย์ในน้ามัน
เมื่ อ น าน้ ามั น ไพโรไลซิ ส และไพโรไลซิ ส ร่ ว มไปวิ เ คราะห์
องค์ประกอบสารด้วยเครื่อง GC-MS พบว่ามีสารจานวนมากถึง 371 ชนิด
เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาองค์ประกอบจึงแบ่งสารออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
พาราฟินโซ่ตรง(C<24), พาราฟินโซ่ตรงและโซ่กิ่ง(C>24), สารประกอบ
พันธะคู่, สารประกอบอะลิไซคลิก และสารประกอบอะโรมาติก จากตาราง
ที่ 2 องค์ ป ระกอบส่ ว นใหญ่ ในน้ ามัน จะเป็ นพาราฟิ น โซ่ต รงที่ มี จ านวน
คาร์บอนน้อยกว่า 24 และมีแนวโน้มลดลงเมื่อใช้พอลีโพรพีลีนลดลงไปใน
อัตราส่วนผสม น้ามันไพโรไลซิสร่วมที่อัตราส่วนพอลีโพรพีลีนเพิ่มขึ้นจะทา
ให้ มี ส ารพ าราฟิ นโซ่ ต รงและโซ่ กิ่ ง คาร์ บ อนอะตอมมากกว่ า 24
สารประกอบพันธะคู่และสารประกอบอะลิไซคลิกเพิ่มขึ้นไปด้วย มีเพียงที่
อัตราส่วนผสมที่ 75:25 และ 60:40 ที่มีสารประกอบอะโรมาติกอยู่เพียงไม่
เกินร้อยละ 1.0

4. สรุป
การไพโรไลซิ ส ร่ ว มระหว่า งน้ ามั น เครื่ อ งใช้ แ ล้ ว กั บ ขยะพลาสติ ก
ประเภทพอลีโพรพีลีน อุณหภูมิที่เหมาะสมในการไพโรไลซิสอยู่ 450°C
อัตราส่วนที่ให้น้ามันเชื้อเพลิงเทียบเท่าน้ามันดีเซลคือที่ร้อยละ 75:25 โดย
น้าหนัก มีเพียงจุดวาบไฟที่ต่ากว่ามาตรฐานที่ 52 °C องค์ประกอบสารส่วน
ใหญ่เป็นพาราฟินโซ่ตรงจานวนคาร์บอนอะตอมน้อยกว่า 24

[3] อันตรายจากน้ามันเครื่องใช้แล้ว.[ออนไลน์]เข้าถึงได้จาก:
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กล่องทำควำมเย็นเธอร์โมอิเล็กทริกขับเคลื่อนโดยเซลล์แสงอำทิตย์
Thermoelectric cooling box powered by solar cell

IR007

กิตติ นิลผึ้ง 1, *
1, *สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพฯ 10160
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บทคัดย่อ
งานวิจัยที่ได้ทาการศึกษาสมรรถนะการทางานของกล่องทาความเย็น
เธอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กล่องทาความ
เย็นได้ถูกออกแบบเพื่อทาความเย็นเครื่องดื่มขนาด 325 มิลลิลิตร จานวน
4 กระป๋อง แผ่นเธอร์โมอิเล็กทริกขนาด 12 โวลต์ 3 แอมแปร์ จานวน 2
ตัวได้ถูก ใช้ในการทดสอบ ความร้อนจากเธอร์โมอิ เล็ก ทริกได้ถูก ระบาย
ความร้อนโดยใช้ ครีบซึ่งระบายความร้อนด้วยน้า ในการศึกษานี้ได้ศึกษา
ผลกระทบของความเร็วและ อุณหภูมิของน้าหล่อเย็นที่มีต่อปริมาณการทา
ความเย็น และสัมประสิทธิ์สมรรถนะ ผลการทดลองพบว่าปริมาณการทา
ความเย็นและสัมประสิทธิ์สมรรถนะของกล่องทาความเย็น เธอร์โมอิเล็ก
ทริกมีสูงขึ้นเมื่อเพิ่ม ความเร็ว ของน้าหล่อเย็นและลดอุณหภูมิของน้าหล่อ
เย็ น การลดอุ ณ หภู มิ ข องน้ าหล่ อ เย็ น ระหว่ า ง 25 oC – 5 oC ส่ ง ผลให้
ปริมาณการทาความเย็นมีค่าเพิ่มขึ้น 1.55 และ 1.65 เท่า สาหรับความเร็ว
น้าหล่อเย็น 1.27 m/s และ 2.55 m/s ตามลาดับ
คำสำคัญ: ปริมาณการทาความเย็น, กาลังงานไฟฟ้า, สัมประสิทธิ์สมรรถนะ

Abstract
The paper studies the performance of thermoelectric
cooling box powered by solar cell. Thermoelectric cooling box
is designed for cooling four cans of 325ml sparkling water.
Two thermoelectric cooling (12V, 3A) are used in this study.
Heat from hot side of thermoelectric is rejected by watercooled heat sink. The effect of velocity and temperature of
water on the cooling capacity and coefficient of performance
is investigated. The testing results revealed that the cooling
capacity and coefficient of performance are higher when the
water velocity increased and the water temperature
decreased. The decrease of water temperature between 25oC
– 5 oC lead to the enhancement of cooling capacity 1.55 and
1.65 times for water velocity 1.27 m/s and 2.55 m/s,
respectively.
Keywords: Cooling capacity, Electric power, Coefficient of
performance (COP)

1. บทนำ
เครื่ อ งท าความเย็ น เป็ น อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ที่ พ บเห็ น ได้ โ ดยทั่ ว ไปใน
สานักงาน หน่วยงาน โรงพยาบาล และบ้านพักอาศัยเช่นตู้แช่ และตู้เย็น
เพื่อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงความสดในระยะเวลานานๆ โดยพบว่า
เครื่องทาความเย็นมีใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นระบบทาความเย็นแบบอัดไอ
อย่ า งไรก็ ต ามพบว่า สารท าความเย็น ที่ ใช้ ในระบบท าความเย็ น อั ดไอมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

องค์ ป ระกอบของคลอโรฟลู อ อโรคาร์ บ อน (CFC) ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อ มกล่า วคือ เมื่ อ เกิดการรั่ว ไหลจะส่งผลให้ ทาลายโอโซนในชั้ น
บรรยากาศ เมื่อไม่นานนี้จึงได้มีการพัฒนาระบบทาความเย็นเธอร์โมอิเล็กท
ริก ในการท าความเย็ น เช่ น อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การปรั บ อากาศใน
ยานพาหนะทางทหารและเครื่ อ งมื อ แพทย์ เนื่ อ งจากมี ข้ อ ดี คื อ ไม่ มี
ผลกระทบในการทาลายสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดเสียงดังเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วน
เคลื่อนไหว น้าหนักเบา มีการบารุงรักษาน้อยและที่ผ่านมาได้มีการศึกษา
การทาความเย็นด้วยประยุกต์ใช้ระบบทาความเย็นเธอร์โมอิเล็กทริกดังนี้
กษมา ศิริสมบูรณ์และณัฐชัย คามั่น [1] ศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ พลังงานและและระยะเวลาคืนทุนของระบบเธอร์โมอิเล็กทริก
สาหรับตู้แช่ผลไม้ โดยศึกษาผลกระทบของตาแหน่งในการจ่ายอากาศเข้า
และออกจากตู้ พบว่าการใช้พัดลมดูด 3 ตัว และออกจากตู้ 2 ตัว สามารถ
ลดอุณหภูมิภายในตู้แช่ได้ดี โชติวัธน ศุภิรัตนกุล และ อัจฉราภรณ จุฑา
ผาด [2] ศึกษาการใช้เธอร์โมอิเล็กทริกมากับระบบทาน้าเย็นและศึกษาผล
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ผลการทดลองพบว่า ระบบทาน้าเย็นเธอร์โมอิเล็ก
ทริกประหยัดได้ 40.54% และระยะเวลาการคืนทุน 2 ปี 4 เดือน กิตติ
นิลผึ้ง [3] ศึกษาสมรรถนะการทาความเย็นของตู้เย็นที่ถูกดัดแปลงให้มีการ
ระบายความร้อนคอนเดนเซอร์ด้วยพัดลมซึ่งทางานโดยใช้ไฟฟ้าจากเธอร์
โมอิเล็กทริก ผลการทดลองพบว่าแรงดันไฟฟ้าและความเร็วของอากาศที่
ผลิตได้เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิแตกต่างระหว่างแผ่นเธอร์โมอิเล็กทริก การใช้
พั ด ลมระบายความร้ อ นคอนเดนเซอร์ ท าให้ ผ ลการท าความเย็ น และ
สัมประสิทธิ์สมรรถนะมีค่าเพิ่มขึ้น Kitti Nilpueng [4] ศึกษาสมรรถนะการ
ทาความเย็นของกล่องทาความเย็นเธอร์โมอิเล็กทริกที่ได้รับพลังงานจาก
เธอร์โมอิเล็กทริกเจนเนอเรเตอร์ด้วยความร้อนจากท่อไอเสียรถยนต์ ผล
การทดลองพบว่าการเพิ่มความเร็วของรถยนต์ และการเพิ่มขนาดของครีบ
ระบายความร้อนทาให้กาลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ประสิทธิภาพของเธอร์โมอิ
เล็กทริกเจนเนอเรเตอร์และปริมาณการทาความเย็นเพิ่มขึ้น ปฐมพงศ์และ
คณะ [5] ศึกษาระบบทาน้าร้อนและน้าเย็นด้วยเธอร์โมอิเล็กทริก ร่วมกับ
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ข นาด 210 วั ตต์ และตรวจวัด สั ม ประสิท ธิ์ส มรรถนะ
(COP) วิเคราะห์ ค วามคุ้ม ค่ าทางเศรษฐศาสตร์ ผลการทดสอบพบว่ า มี
สัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) ในการทาน้าเย็น และน้าร้อนเฉลี่ย เท่า กับ
0.10 และ 0.41 การชาร์ จ ประจุ ไ ฟฟ้ า จากแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ม าสู่
แบตเตอรี่ 82.08 เปอร์เซ็นต์ มีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 10 เดือน
จากงานวิจัยในอดีตพบว่ามีการศึกษาศึกษาผลกระทบของตัวแปร
ต่างๆที่มีต่อการทางานเช่นตาแหน่งการจ่ายลม ความเร็วของของไหล และ
อุ ณ หภู มิ ข องของไหลที่ ร ะบายความร้ อ นออกจากเธอร์ โ มอิ เล็ ก ทริ ก มี
การศึกษาอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามการศึกษาการทางานระหว่างเธอร์โมอิเล็ก
ทริกในการทาความเย็นร่วมกันเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่ง พลังงานจาก
ธรรมชาติยังมีการศึกษาอยู่น้อย ในงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาการทางานของ
กล่องทาความเย็นเธอร์โมอิเล็กทริกที่มีแหล่งพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์
โดยศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและความเร็วของน้าที่ใช้ระบายความร้อน
ออกจากเธอร์ โ มอิ เล็ ก ทริ ก ที่ มี ต่ อ การท าความเย็ น และสั ม ประสิ ท ธิ์
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สมรรถนะของกล่ อ งท าความเย็ น รวมถึ งศึก ษาความเหมาะสมในการ
ท างานร่ว มกั น ระหว่ า งระบบท าความเย็ น เธอร์โ มอิ เล็ ก ทริ ก และเซลล์
แสงอาทิตย์

2. อุปกรณ์กำรทดลอง
การทดสอบสมรรถนะการทางานของระบบทาความเย็นเธอร์โมอิ
เล็กทริกที่ได้รับพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (รูปที่ 1) ประกอบด้วย
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ 40 W ขนาด 0.5 m x 1.1 m จ านวน 2 แผง โดย
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถู กอั ดประจุเข้า แบตเตอรี่ ข นาด 12 V 16 Ah
และจ่ายให้กับ กล่องทาความเย็นเธอร์โมอิเล็กทริก เซลล์แสงอาทิตย์จะถูก
จัดวางไปทางทิศใต้และมุมเอียงของเซลล์แสงอาทิตย์เท่ากับ 15o การเก็บ
บันทึกผลการทดลองจะดาเนินการในช่วงเวลาการทดสอบระหว่าง11.00
น. ถึง 15.00 น. โดยได้ทาการเก็บบันทึกค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า
ที่ผลิตได้และจ่ายให้ กับกล่อ งทาความเย็นเธอร์โมอิ เล็ก ทริกวัดค่าโดยใช้
แคลมป์มิเตอร์ (Digital Clamp meter)
เซลล์แสงอำทิตย์

แผ่นเธอร์โมอิเล็กทริก

กล่องทำควำมเย็น

3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การศึ ก ษาสมรรถนะการท างานของกล่ อ งท าความเย็ น เธอร์ โ ม
อิ เล็ ก ทริก พิ จ ารณาจากตัว แปรต่ างๆกล่า วคื อ ปริมาณการท าความเย็ น
กาลังงานไฟฟ้าและ สัมประสิทธิ์สมรรถนะตามสมการดังต่อไปนี้
ปริมาณการทาความเย็น (Qc)
Qc 

m
c p (Ti  T f )
t

(1)

เมื่อ m คือ มวลของผลิตภัณฑ์ภายในกล่องทาความเย็น cp คือ ค่าความ
ร้อนจาเพาะของผลิตภัณฑ์ Ti และ Tf คือ อุณหภูมิเริ่มต้นและสุดท้ายของ
ของผลิตภัณฑ์
กาลังงานไฟฟ้า (PT)
PT  PTEC  PPUMP  PFAN

(2)
เมื่อ PTEC, PPUMP และ PFAN คือ กาลังงานไฟฟ้าเนื่องจากเธอร์โมอิเล็กทริก ปั๊ม
น้าและพัดลม ตามลาดับ
สัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)
COP  Qc / PT

(3)

4. ผลกำรทดลองและกำรวิจำรณ์

ชุดระบำยควำมร้อนด้วยน้ำ
รูปที่ 1 ชุดทดสอบมรรถนะการทางานของระบบทาความเย็นเธอร์โม
อิเล็กทริกที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
แผ่นเธอร์โมอิเล็กทริก
พัดลม

รูปที่ 2 โครงสร้างภายในกล่องทาความเย็นเธอร์โมอิเล็กทริก
เธอร์ โ มอิ เล็ ก ทริ ก ที่ ใช้ คื อ รุ่ น TEC 12711-5L31-03CQ จ านวน 2
แผ่น โดยด้า นเย็นของแผ่นเธอร์โมอิ เล็กทริกติดตั้ง สัมผัสกับ ครีบ ระบาย
ความร้อนร่วมกับพัดลมระบายอากาศที่ความเร็ว 1 m/s ภายในกล่องทา
ความเย็ น ในการทดสอบนี้ ไ ด้ ใ ช้ น้ าอั ด ลมขนาด 325 ml จ านวน 4
กระป๋องเป็นภาระความร้อน (รูปที่ 2) ด้านร้อนของแผ่นเธอร์โมอิเล็กทริก
ติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้าขนาดกว้าง 55 mm ยาว 55 mm โดย
น้าที่ใช้หล่อเย็นทางานร่วมกับชุดทาน้าเย็น R-134a ขนาด 1/10 HP และ
ปั๊มน้า เพื่อทาหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้าหล่อเย็นก่อน
จ่ายเข้าครีบระบายความร้อน อัตราการไหลของน้าหล่อเย็นสามารถวัดค่า
ได้จากเครื่องชั่งดิจิตอลและจับเวลาโดยทาการวัดซ้า 3 ครั้งเพื่อหาเฉลี่ย
ก ารวั ด ค่ าอุ ณ ห ภู มิ ท าได้ โด ย ใช้ เ ธ อ ร์ โ ม คั ป เปิ ล ช นิ ด ที (T-type
thermocouple)
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ในส่วนนี้ได้นาเสนอผลกระทบของความเร็วและอุณหภูมิของน้าหล่อ
เย็น (ด้านร้อนของแผ่นเธอร์โมอิเล็กทริก ) ที่มีต่อสมรรถนะการทางานของ
กล่ อ งท าความเย็ น เธอร์โมอิ เล็ ก ทริก ในรูป ที่ 3 แสดงการเปลี่ย นแปลง
อุณหภูมิของน้าอัดลมภายในกล่องทาความเย็นที่ช่วงเวลาต่างๆ โดยพบว่า
อุณหภูมิของน้าอัดลมจะลดลงมากภายในช่วงเวลา 100-120 นาที อย่างไร
ก็ตามพบว่าช่วงเวลาหลังจากนั้นอุณหภูมิของน้าอัดลมจะเปลี่ยนแปลงน้อย
มาก นอกจากนั้นยังพบว่าการลดอุณหภูมิของน้าหล่อเย็นมีผลให้อุณหภูมิ
ของน้าอัดลมลดลง เมื่อพิจารณาผลกระทบของความเร็วน้าหล่อเย็นที่มีต่อ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้าอัดลม (รูปที่ 4 ) พบว่าการเพิ่มความเร็วมี
ผลให้ อุณหภูมิของน้าอัดลมลดลงเร็วขึ้น ซึ่งอธิบายได้ว่าอุณหภูมิน้าหล่อ
เย็นที่ลดลงและการเพิ่มความเร็วของน้าหล่อเย็น มีผลให้การระบายความ
ร้อ นออกจากด้ า นร้อ นของแผ่ น เธอร์โมอิ เล็ ก ทริก เพิ่ ม ขึ้ น และส่ งผลให้
อุ ณ หภู มิ ด้ า นร้อ นและด้ า นเย็ นของแผ่ น เธอร์โมอิ เล็ ก ทริก ลดลง ดั งนั้ น
อุณหภูมิของน้าอัดลมภายในกล่องทาความเย็นจึงลดลง ซึ่งเมื่อพิจารณา
อุณหภูมิของน้าดื่มที่เหมาะสมกับการบริโภคซึ่งอยู่ที่ประมาณ 10 -12 oC
[2] ร่วมกับ ผลการทดลองนี้จ ะพบว่าที่ อุณ หภูมิข องน้าหล่อ เย็นที่ 15 oC
และ 5 oC เป็นช่วงที่ทาให้ได้อุณหภูมิของน้าอัดลมที่เหมาะสม
การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความเร็วของน้าหล่อ
เย็นที่มีต่อปริมาณการทาความเย็น (รูปที่ 5) พบว่าการลดอุณหภูมิของน้า
หล่อเย็นและการเพิ่มความเร็วของน้าหล่อเย็นมีผลให้ปริมาณการทาความ
เย็นมีค่าเพิ่มขึ้น โดยการลดอุณหภูมิของน้าหล่อเย็นระหว่าง 25oC – 5 oC
ส่งผลให้ปริมาณการทาความเย็นมีค่าเพิ่มขึ้น 1.55 และ 1.65 เท่า สาหรับ
ความเร็วน้าหล่อเย็น 1.27 m/s และ 2.55 m/s ตามลาดับ ซึ่งอธิบายได้ว่า
อัตราการระบายความร้อนออกจากด้า นร้อ นของแผ่นเธอร์โมอิเล็ก ทริก
เพิ่มขึ้ นเมื่ออุ ณ หภูมิข องน้าหล่อ เย็นลดลงและความเร็วของน้าหล่อเย็น
เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิด้านเย็นของแผ่นเธอร์โมอิเล็กทริกลดลง หรือ
ผลต่างของอุ ณหภูมิระหว่างน้าอั ดลมและอากาศสูงขึ้น ดังนั้นอั ตราการ
ระบายความร้อนออกหรือการทาความเย็นจึงเพิ่มสูงขึ้น และในรูปที่ 6 ยัง
พบว่าการลดอุณหภูมิของน้าหล่อเย็นและการเพิ่มความเร็วของน้าหล่อเย็น
มีผลให้สัมประสิทธิ์สมรรถนะมีค่าเพิ่มขึ้น โดยพบว่าการลดอุณหภูมิน้าหล่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

261

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

เย็น 1 oC ทาให้สัมประสิทธิ์สมรรถนะมีค่าเพิ่มขึ้น 0.01 และ0.03 สาหรับ
ความเร็วน้าหล่อเย็น 1.27 m/s และ 2.55 m/s ตามลาดับ
Ambient temperature = 30oC
Water velocity = 2.55 m/s

Product temperature (oC)

Water temperature (hot side of TEC)
25 oC
15 oC
5 oC
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รูปที่ 6 ผลกระทบของอุณหภูมิและความเร็วของน้าหล่อเย็นที่มีต่อ
สัมประสิทธิ์สมรรถนะของกล่องทาความเย็น

Time period (min)

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมขิ องผลิตภัณฑ์ภายในกล่องทาความ
เย็นและช่วงเวลาทางานที่อุณหภูมขิ องน้าหล่อเย็นแตกต่างกัน
40
o

Ambient temperature = 30 C

Water velocity = 1.27 m/s
Water velocity = 2.55 m/s
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Time period (min)

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ภายในกล่องทาความ
เย็นและช่วงเวลาทางานที่ความเร็วของน้าหล่อเย็นแตกต่างกัน
25
Ambient temperature = 30oC
Water velocity = 1.27 m/s
Water velocity = 2.55 m/s

20

Cooling capacity (W)

5

5. สรุปผลกำรทดลอง
งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาการทางานของกล่องทาความเย็นเธอร์โมอิเล็ก
ทริก ด้ว ยแหล่งพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยศึก ษาผลกระทบของ
อุณหภูมิและความเร็วของน้าหล่อเย็น ที่ใช้ระบายความร้อนออกจากเธอร์
โมอิเล็กทริกที่มีต่อปริมาณการทาความเย็น และสัมประสิทธิ์สมรรถนะของ
กล่อ งทาความเย็น ผลจากการศึก ษาพบว่า กล่อ งทาความเย็นที่ใช้แหล่ง
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์สามารถทางานได้ โดยระยะเวลาในการลด
อุณหภูมิน้าอัดลมจนเข้าสู่สภาวะอุณหภูมิคงตัวอยู่ระหว่าง 20-120 นาที
โดยอุ ณ หภู มิข องน้ าหล่ อ เย็ น ที่ 15 oC และ 5 oC ท าให้ ได้ อุ ณ หภู มิ ข อง
น้าอั ดลมที่ ป ระมาณ 10 -12 oC [2] ซึ่งเป็ นอุ ณหภูมิที่ เหมาะสมกับ การ
บริโภค ปริมาณการทาความเย็นและสัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบทา
ความเย็นเธอร์โมอิเล็กทริก มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ อุณหภูมิข องน้าหล่อเย็นมีค่า
ลดลงและความเร็วของน้าหล่อเย็นมีค่าเพิ่มขึ้น โดยการลดอุณหภูมิของน้า
หล่อ เย็ น ระหว่า ง 25 oC – 5 oC ส่ งผลให้ ป ริม าณการท าความเย็ น มี ค่ า
เพิ่มขึ้น 1.55 และ 1.65 เท่า สาหรับความเร็วน้าหล่อเย็น 1.27 m/s และ
2.55 m/s ตามล าดั บ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส มรรถนะของกล่ อ งท าความเย็ น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.23

เอกสำรอ้ำงอิง
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รูปที่ 5 ผลกระทบของอุณหภูมิและความเร็วของน้าหล่อเย็นที่มีต่อปริมาณ
การทาความเย็น
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ริ ค ส าหรั บ ตู้ แ ช่ ผ ลไม้ ,” การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ท างด้ า น
วิศ วกรรมศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ย ศิลปากร วิท ยาเขต
สนามจันทร์, หน้าที่ 192-200, ธ.ค. 2556.
[2] โชติวัธน์ ศุภิรัตนกุล,อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด, “สมรรถนะเชิงความเย็น
ของเครื่ อ งท าน้ า เย็ น ที่ ใ ช้ เทอร์ โ มอิ เ ล็ ก ทริ ก ,” วารสารวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, หน้าที่ 51-59, 2557.
[3] กิตติ นิลผึ้ง, “การประยุกต์ใช้เธอร์โมอิเล็กทริกเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
ทางานของตู้เย็น ,”การประชุม วิชาการสหวิทยาการเอเชีย อาคเนย์
2557, เมษายน 2557.
[4] K. Nilpueng, “Performance of Thermoelectric Refrigeration
System Driven by Waste Heat from Exhaust Gas,” The 5 th
TSME International Conference on Mechanical Engineering,
December 2014.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

262

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

[5] ปฐมพงค์ จิโน, ถิรายุ ปิ่นทอง, โกเมน หมายมั่น, “การศึกษาระบบทา
น้าร้อนและน้าเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์,” วารสาร
วิ ท ยาศาสตร์ บู ร พา ฉบั บ พิ เศษ การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
วิทยาศาสตร์ วิจัย ครั้งที่ 6, มีนาคม 2557.

เกี่ยวกับผู้เขียน
ผศ.ดร.กิ ตติ นิ ลผึ้ ง อ าจ ารย์ ป ระ จ า
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย
เอเชี ย อาคเนย์ สาขางานวิ จั ย ที่ ส นใจคื อ
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพเครื่อ งแลกเปลี่ ย น
ความร้ อ น เครื่ อ งท าความเย็ น และชุ ด
ระบายความร้อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

-ไ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

263

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

การพัฒนาเครื่องดูดควันอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับร้านขายอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
The Development of Automatic Hood Machine by Using Solar Cell for food store in Kamphaeng Phet Rajabhat University
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บทคัดย่อ
บทความฉบั บ นี้ น าเสนอการพั ฒ นาเครื่ อ งดู ด ควั น อั ต โนมั ติ ด้ ว ย
พลังงานแสงอาทิตย์สาหรับส่งเสริมให้ร้านขายอาหารในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชรเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ ซึ่งในการพัฒนาเครื่องดูด
ควันในงานวิจัยฉบับนี้เลือกใช้วัสดุเหลือใช้หรือมือสองมาทาการพัฒนาเป็น
เครื่ อ งต้ น แบบโดยใช้ พ ลั งงานแสงอาทิ ต ย์ ต่ อ เข้ า กั บ กั บ เครื่ อ งดู ด ควั น
ต้นแบบผ่านชุดชาร์จเจอร์โดยมีแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์เก็บพลังงานและใช้
การควบคุมอั ตโนมัติด้วยเซ็ นเซอร์ความร้อ น จากผลการทดสอบพบว่า
เครื่องดูดควันที่ทาการพัฒนาสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถนาไปใช้งานกับร้านขายอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนได้
คาสาคัญ: เครื่องดูดควัน, พลังงานแสงอาทิตย์, เซ็นเซอร์ความร้อน

Abstract
This paper presents the development of automatic hood
machine using solar energy for reduce cost and increase
revenue of food store in Kamphaeng Phet Rajabhat University.
This research use of waste or second hand materials used to
develop a prototype by using solar cell connected to the
hood through a series prototype charger with a battery energy
storage devices and automatic control with thermal sensors.
Experiment results indicate that the hood can use in food
store of Kamphaeng Phet Rajabhat University for reduce cost
and increase sustainable income.

เรื่องเกี่ยวกับ การระบายอากาศ ทั้งที่มีสารเคมี ควัน ความร้อน เป็นต้น
โดยตัวจักรที่สาคัญก็คือ เครื่องดูด หรือ พัดลมดูดอากาศ ซึ่งนักวิจัยได้นา
หลักการเหล่านี้ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องดูดควันให้ได้ตามความ
ต้องการ ปัญหาที่พบในใช้เครื่องดูดควันของร้านค้าที่ทาอาหาร คือ ราคา
แพง และค่าไฟฟ้า ทาให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะแก้ปัญหาด้วยการออกแบบเครื่องดูดควันพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการ
ควบคุ ม แบบอั ต โนมั ติ เพื่ อ ช่ ว ยลดพลั ง งานไฟฟ้ า ในครัว เรื่อ น และลด
มลภาวะสิ่งแวดล้อมจากการประกอบอาหาร ด้วยการพัฒนาเครื่องดูดควัน
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของกลุ่ ม พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า และในทุ ก ๆ
บ้านเรือนที่ประกอบอาหารทานเองให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้

2. วัตถุประสงค์ของงานการวิจัย
เพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นาเครื่ อ งดู ด ควั น อั ต โนมั ติ ด้ ว ยพลั ง งาน
แสงอาทิตย์

3. การออกแบบและพัฒนาเครื่องดูดควัน
3.1 อุปกรณ์สาคัญของระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ที่ พ ลั ง งานจากแสงอาทิ ต ย์ นั้ น จะผลิ ต ไฟฟ้ า
กระแสตรง ซึ่ ง ในการน าไปใช้ ง านนั้ น จะต้ อ งใช้ ร่ ว มกั บ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ
โดยรวมเข้าเป็นระบบที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ดังรูปที่ 1 ซึ่ง
มีอุปกรณ์สาคัญๆ มีดังนี้

Keywords: hood machine, solar cell, thermostat

1. บทนา
ปั จ จุ บั น อาหารนั บ ว่ า เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ของมนุ ษ ย์ ในการ
ด ารงชี วิ ต ไม่ ว่ า จะเป็ น อาหารไทย อาหารฝรั่ ง โดยส่ ว นใหญ่ จ ะมี วิ ธี
ประกอบอาหารแบบง่ายๆ และใช้เวลาในการทาไม่มากนัก โดยเฉพาะทุก
ครัวเรือนของคนไทยจะมีการประกอบอาหารประเภทต้ม ผัด แกง ทอด
การปิ้ง การย่าง ซึ่งในการประกอบอาหารแต่ละชนิดนั้น อาจเกิดควันขึ้น
กลิ่น หรือ สิ่งที่ไม่พึง ประสงค์ จึงต้องอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า เครื่องดูด
ควันเพื่ อ ลดมลภาวะดังกล่า ว ซึ่งได้มีผู้นัก พัฒ นาออกแบบและขายตาม
ท้องตลาด โดยทั่วไปแล้วนักวิจัยต้องการออกแบบและพัฒนาเรื่องระบบ
การกรองเพื่อดักจับควัน [1] การดูดควันธูป [2] การระบายอากาศห้องที่มี
สารเคมี [3] การะบายอากาศใต้หลังคา [4] ซึ่งงานวิจัยที่กล่าวมานั้นเป็น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปที่ 1 ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ [5]

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) ทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและมีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt)
โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถนามาต่อให้เป็ น หลายๆ เซลล์เป็นแถว
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หรือเป็ นชุด (Solar Array) เพื่อให้ ได้พ ลังงานไฟฟ้าใช้งานตามที่ต้อ งการ
ซึ่งการต่อกันแบบอนุกรม จะเพิ่มแรงดันไฟฟ้า และการต่อกันแบบขนาน
จะเพิ่มพลังงานไฟฟ้า
2. เครื่ อ งควบคุ ม การประจุ หรื อ เครื่ อ งชาร์ จ เจอร์ (Charge
Controller) ท าห น้ า ที่ ป ระจุ ก ระแสไฟ ฟ้ าที่ ผ ลิ ต ได้ จ ากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์เข้าสู่แบตเตอรี่ และควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าให้มีปริมาณ
เหมาะสมกับแบตเตอรี่เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ รวมถึงการจ่าย
กระแสไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่ไปยังโหลดอีกด้วย ซึ่งหลักการทางานของ
เครื่องควบคุมการประจุ คือ เมื่อประจุกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่จนเต็ม
แล้ว จะหยุด หรือ ลดการประจุกระแสไฟฟ้า
3. แบตเตอรี่ (Battery) ทาหน้าที่เป็นตัวเก็ บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ใช้เวลาที่ต้องการ เช่น เวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์
เวลากลางคืน หรือ นาไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆ
4. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ทาหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้า
จากกระแสตรง (DC) ที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ
5. ระบบป้ อ งกั นฟ้ า ผ่า (Lightning Protection) ท าหน้ า ที่ป้ อ งกั น
ความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อฟ้าผ่า หรือ เกิดการเหนี่ยวนาทา
ให้ความต่างศักย์สูง ในระบบทั่วไปมักไม่ใช้อุปกรณ์ นี้ จะใช้สาหรับระบบ
ขนาดใหญ่ แ ละมี ค วามส าคั ญ เท่ า นั้ น รวมถึ ง ต้ อ งมี ร ะบบสายดิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพด้วย

1. โครงสร้างปล่องที่ใช้ใส่เครื่องดูดควัน
โครงสร้างปล่องที่ใช้ใส่เครื่องดูดควันที่ใช้ในการทดสอบเพื่อนาไปใช้
ในกลุ่มร้านอาหารในมหาวิทยาลับราชภัฏกาแพงเพชร โดยไปวัดขนาดจาก
โครงสร้างในร้านอาหารในมหาวิทยาลับราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งโครงสร้าง
ขนาดแสดงในรูปที่ 2
2. ชุดยึดแผงโซล่าเซลล์ที่นาไปใช้ในการทดสอบ
ชุดยึดแผงโซล่าเซลล์ที่นาไปใช้ในการทดสอบจะมีลักษณะโครงสร้าง
เหล็กที่ใช้ใส่แผงโซล่าเซลล์จะมีโครงสร้างดังรูป ที่ 3 ซึ่งวัดจากโครงสร้าง
ของแผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 W
3. เครื่องดูดควัน ในการออกแบบและพัฒนาจะใช้โครงสร้างตามที่มี
ในท้องตลาดมาเป็ นหลักและสามารถนาไปใช้ในท้อ งตลาด โดยลัก ษณะ
โครงสร้าง ดังรูปที่ 4

3.2 โครงสร้างเครื่องดูดควัน

รูปที่ 3 ชุดยึดแผงโซล่าเซลล์

ในการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างของเครื่องดูดควันเพื่อใช้ในการ
ทดสอบนั้นจะต้องประกอบด้วย ปล่องควันที่ใช้งานในโรงอาหาร ชุดแผงโซ
ล่าเซลล์ เครื่องดูดควัน และชุดควบคุมการทางานของเครื่องดูดควัน ซึ่งจะ
กล่าวในรายละเอียดถัดไป

(ก) ด้านหน้า

รูปที่ 2 โครงสร้างปล่องที่ใช้ใส่เครื่องดูดควัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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(ข) ด้านหลัง
รูปที่ 4 โครงสร้างของเครื่องดูดควัน
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รูปที่ 5 พัดลมและโครงสร้างเครื่องดูดควัน

3.3 ชุดควบคุมการทางานของเครื่องดูดควัน

การออกแบบชุดควบคุมการทางานของเครื่องดูดควันอัตโนมัติด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์แสดงในรูปที่ 6 โดยเครื่องดูดควันที่ใช้ ในการทดสอบ
เป็ นมอเตอร์ไฟฟ้า DC 12 โวลท์ ขนาด 45 W จากรูป มีห ลัก การทางาน
จากการประจุพลังงานไฟฟ้า หรือ จากไฟฟฟ้า AC จากไฟตามบ้านเรือน
โดยแปลงมาเป็นไฟ DC ต่อออกจากชุดควบคุมการประจุไฟฟ้า และต่อเข้า
แบตเตอรี่ และจากชุดควบคุมการประจุไฟฟ้า ต่อไปยังสวิตช์เป็นอุปกรณ์
ปิ ด -เปิ ด วงจร (SW) ซึ่ ง สวิ ต ช์ นั้ น จะใช้ เป็ น เซ็ น เซอร์ ค วามร้ อ นเป็ น ตั ว
ปิด-เปิดวงจร ดังแสดงในรูปที่ 6 และเมื่อสร้างเสร็จจะนามาต่อ วงจรและ
อุปกรณ์ต่างๆ มาประกอบในตู้ไฟฟ้าดังรูปที่ 7
เมื่อทาการออกแบบและพัฒนาปล่องควันที่ใช้ในร้านอาหาร ชุดยึด
แผงโซล่าเซลล์ เครื่องดูดควัน และชุดการควบคุมการทางานของเครื่องดูด
ควัน เสร็จสิ้นก็นามาประกอบทั้งหมดจะแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 8 ชุดเครื่องดูดควันอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

4. การวิเคราะห์ผลและการวิจารณ์
หลังจากการพัฒนาเครื่องดูดควันในหัวข้อที่กล่าวมาแล้ว นาเครื่องดูด
ควันต้นแบบมาทาการทดลองใช้งานโดยทาการทดสอบการชาร์ตพลังงาน
จากแผงโซล่ า เซลล์ โดยการเปรี ย บเที ย บช่ ว งเวลา การชาร์ ต และ
แรงดันไฟฟ้าในการประจุแบตเตอรี่ ในการทดลองนี้จะทาการทดสอบการ
ชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 15 แอมป์ เมื่อประจุไฟฟ้าหมด โดยทาการ
ชาร์ตจากโซล่าเซลล์เพียงอย่างเดียว เพื่อทดสอบระยะเวลาการชาร์จประจุ
แบตเตอรี่ ทาการบันทึกผลทุกๆ 5 นาที ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 1

เซ็นเซอร์ความร้อน
รูปที่ 6 แสดงการควบคุมการทางานของเครื่องดูดควัน

รูปที่ 7 การต่อวงจรและอุปกรณ์ต่างๆ มาประกอบในตู้ไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตารางที่ 1 ผลการทดลองการชาร์จแบตเตอรี่จากโซล่าเซลล์ณ เวลา 12.00 น.–13.00 น.
แบตเตอรี่คงเหลือประจุ 6.5 โวลล์
ผลการทดลองการชาร์จแบตเตอรี่จากโซล่าเซลล์
เวลา (นาที)
ชาร์จ (V)
แบตเตอรี่ (V)
1
13.8
12.9
5
13.6
13.2
10
13.8
13.4
15
13.8
13.4
20
13.5
13.4
25
13.9
13.4
30
14.0
13.4
35
14.1
13.4
40
14.2
13.5
45
14.3
13.6
50
14.3
13.7
55
14.4
13.7
60
14.3
13.7
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14.6

การฟแสดงการชาร์ตแบตเตอรี่จากโซล่าเซลล์

14.4

โวลล์ (V)

14.2
14
13.8

โวลล์ (V)

จากตารางที่ 1 แสดงการทดลองการชาร์จแบตเตอรี่จากโซล่าเซลล์
ต่อเข้ากับวงจรชาร์จแบตเตอรี่ จากผลการทดลองพบว่าใช้ระยะเวลาในการ
ชาร์ จ ประจุ แ บตเตอรี่ จ นเต็ ม จะต้ อ งใช้ เวลาประมาณ 60 นาที หรื อ
ประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ปัจจัยสาคัญขึ้นอยู่กับความเข้มแสงอาทิตย์ จากผล
การทดลองตารางที่ 1 นามาวิเคราะห์ผลได้กราฟ ดังรูปที่ 9

กราฟแสดงผลการทดลองการเปิดใช้งานแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว
12.2
12
11.8
11.6
11.4
11.2
11
10.8
10.6
แบตเตอรี่ (V)
10.4
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
เวลา (นาที)
รูปที่ 10 ผลการทดลองการเปิดใช้งานแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว

13.6
13.4

ชาร์จ (V)

13.2
13

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
เวลา (นาที)
รูปที่ 9 กราฟแสดงการชาร์ตแบตแตอรี่จากโซล่าเซลล์
ตารางที่ 2 ผลการทดลองเปิดใช้งานต่อเนื่องจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว
ผลการทดลองเปิดใช้งานต่อเนื่องจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว
เปิดต่อเนื่องโดยแบตเตอรี่
แบตเตอรี่เต็ม 12.6 โวลต์
เวลา (นาที)
แบตเตอรี่ (โวลต์)
หมายเหตุ
5
12.0
10
11.9
15
11.8
20
11.7
25
11.6
30
11.5
35
11.4
40

11.2

45

11.1

50

11.0

พัดลมและหลอดไฟหยุดทางาน

5. สรุปและอภิปรายผล
จากการพัฒนาเครื่องดูดควันอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และ
นามาทาการทดลองชาร์จแบตเตอรี่จากโซล่าเซลล์และทดลองการเปิดใช้
งานต่ อ เนื่ อ งจากแบตเตอรี่เพี ย งอย่ า งเดี ย วพบว่า ระยะเวลาในการใช้
แบตเตอรี่กับโหลดและการชาร์จแบตเตอรี่ จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง
ซึ่งมีความเหมาะสมกัน และสามารถนาเครื่องดูดควันไปใช้งานในร้ายขาย
อาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ใน
การชาร์จประจุแบตเตอรี่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะต้องขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศและความเข้มของแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบกับแผงโซล่าเซลล์และทิศ
ทางการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้สามารถรับแสงได้มากที่สุดตลอดทั้งวัน จึง
จะทาให้การชาร์จแบตเตอรี่ และการเปิดใช้งานต่อเนื่องจากแบตเตอรี่กับ
โหลดมีประสิทธิภาพสูงสุด

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ให้ ทุนสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้ และขอบขอบคุณนักศึกษาโปรแกรม
ไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่ช่วยในการสนับสนุนให้งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี

55
60

จากตารางที่ 2 พบว่า แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 12 แอมป์ มีระดับ
ประจุเต็มที่ 12.6 โวลต์ ในขณะที่เริ่มจ่ายแรงดันให้กับมอเตอร์พัดลมและ
หลอดไฟ 2 หลอด เห็นได้ชัดว่ามีปริมาณแรงดันที่ลดลง สาเหตุเพราะใน
ขณะที่มอเตอร์เริ่มทางานจะกินกระแสงสูงมาก จึงส่งผลให้แ รงดันลดลง
เหลือเพียง 12.0 โวลต์ เมื่อเปิดใช้งานต่อเนื่องพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป ระดับ
แรงดันจะลดลงเรื่อยๆ จนถึงระดับ แรงดัน 11 โวลต์ มอเตอร์พัดลมและ
หลอดไฟไม่ ส ามารถท างานได้ ซึ่ งเป็ น ระยะเวลาสู งสุ ด ที่ แ บตเตอรี่จ่ า ย
แรงดันได้ คือ 50 นาที จากผลการทดลองตารางที่ 2 นามาวิเคราะห์ผลได้
กราฟ ดังภาพที่ 10

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จากการทดลองชาร์ ต แบตเตอรี่ ที่ ได้ จ ากแผงโซล่ า เซลล์ ช่ ว งเวลา
12.00 น.–13.00 น. ซึ่งเป็ นช่ว งที่แ สงแดดดีที่ สุดทาการชาร์ตแบตเตอรี่
คงเหลือประจุ 6.5 โวลล์ ซึ่งจากผงการทดลองชาร์ตแบตเตอรี่ขนาด 12
โวลท์ 12 แอมป์ จะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงและการทดลองใช้งานพลังงาน
ที่ต่อจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวจะใช้งานได้ประมาณ 50 นาที
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ปริมาณแคปไซซินอยด์ในขยะอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ

IR009

Capsaicinoids content in food waste to biogas production efficiency
โพชฌงค์ จันทรศิริ และสหัถยา ทองสาร*
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000
Email: podchong@hotmail.com, sahataya@live.com*

บทคัดย่อ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากชุมชนไทยกว่า 43% เป็นขยะอาหาร อั น
เป็ น ต้ น เหตุ ข องปั ญ หาด้ า นสุ ข อนามั ย และก่ อ ให้ เกิ ด ก๊ า ซเรือ นกระจก
เนื่องจากการย่อยสลายทางธรรมชาติ กระบวนการหมักขยะอาหารแบบไร้
อากาศเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่นอกจากช่วยลดปริมาณขยะอาหารภายใน
แหล่งฝังกลบขยะแล้วยังได้แหล่งพลังงานทดแทนคือก๊าซชีวภาพด้วย การ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอาหารนั้นมีตัวแปรหนึ่งที่น่าสนใจคือความเผ็ดที่
เกิดขึ้นจากสารแคปไซซินอยด์ (Capsaicinoids) ซึ่งมีอยู่ในพริกที่นิยมใช้
ประกอบอาหารไทยโดยทั่วไป จากการเก็บ ตัว อย่างขยะอาหารจากโรง
อาหารภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรพบว่ามีสารแคปไซซินอยด์เจือปนอยู่
โดยเฉลี่ ย 14.34 ส่ ว นในล้ า นส่ ว น (ppm) การทดลองเพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง
ผลกระทบของปริมาณสารแคปไซซินอยด์ ในขยะอาหารต่อประสิทธิภาพ
ก๊าซชีวภาพได้กระทาโดยการหมักขยะอาหารจาลองที่ผลิตขึ้นจากสัดส่วน
องค์ ป ระกอบของขยะอาหารตั ว อย่ า งโดยไม่ มี พ ริ ก ในปริ ม าณ 5 กรั ม
ของแข็ งระเหยได้ /ปริ ม าตรการหมั ก หนึ่ งลิ ต ร (gVS/liter) ร่ว มกั บ กาก
ตะกอนจากบ่ อ ผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพจากน้ าเสี ย ของโรงงานผลิ ต แป้ ง มั น
สาปะหลังที่ผ่านการกระตุ้นแล้วในอัตราส่วนขยะอาหารต่อหัวเชื้อจุลินทรีย์
(Food/Inoculums; F/I) เท่ากับ 1 ต่อ 9 ภายในขวดหมักขนาด 1 ลิตร ที่
มีปริมาตรทางาน 800 มิลลิลิตร โดยในแต่ละขวดหมั กมีปริมาณสารแคปไซซินอยด์ในขยะอาหารจาลองที่แ ตกต่างกันคือ 0, 7, 14, 28, 56, 102
และ 204 ppm รวมถึงชุดการทดลองที่ใช้พ ริกจินดาแดงเป็นตัวกลางให้
สารแคปไซซินอยด์แก่ขยะอาหารในปริมาณเดียวกัน พบว่าสารแคปไซซินอยด์ ห รื อ พริ ก ที่ มี อ ยู่ ในขยะอาหารส่ งผลส่ งเสริม ต่ อ ทั้ ง ปริ ม าตรและ
คุณภาพก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ให้สูงขึ้น
คาสาคัญ: ก๊าซชีวภาพ ขยะอาหาร แคปไซซินอยด์ พริก

Abstract
43 % of municipal waste from Thailand’s community is
food waste, that causing health problems and contributing to
greenhouse gas emission due to bio-degradation. Anaerobic
fermentation processing of food waste is an interesting choice
to reduce food waste in landfill and also produce biogas as
renewable energy source. Biogas production from food waste
has many interesting variable, one of these is capsaicinoids
content in food waste. Capsaicinoids is substance in chilli
peppers, which are commonly used for cooking generally Thai
foods. Sampling of food waste from cafeteria inside Naresuan
University found the average of capsaicinoids contamination
in food waste to be 14.34 ppm. An experiment to study the
effect of capsaicinoids content in food waste to biogas
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production efficiency has been done by co-digestion of food
waste 5 gVS/liter with sewage sludge from tapioca starch
factory in the ratio of Food/Inoculums (F/I) to be 1/9 inside 1
liter bio-reactor with 800 ml working volume. Concentration of
capsaicinoids in food waste was varied as 0, 7, 14, 28, 56, 102
and 204 ppm, including a series of experiment using Jinda red
pepper as capsaicinoids substance in food waste in the same
amount. Found that capsaicinoids and/or chilli peppers within
the food waste was promoting both of volume and quality
(%CH4) of biogas produced.
Keywords: biogas, food waste, capsaicinoids, chilli peppers

1. บทนาและข้อมูลทั่วไป
ในปั จ จุ บั น ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนของประเทศไทยมี ป ริ ม าณ
เพิ่มขึ้นจนเกินความจุของบ่อขยะ ซึ่งได้สร้างปัญหาต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขอนามัยของประชาชน ทั้งการเปิดบ่อขยะใหม่ที่รุกล้้าบริเวณธรรมชาติ
การลักลอบทิ้งขยะ และขยะตกค้างที่ไม่ได้รับการจัดเก็บ เป็นที่น่าสนใจว่า
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลทั่วประเทศกว่า 43% คือ
ขยะอาหาร [1-2] จากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นรวมทั้งประเทศ 41,532
ตันต่อวัน [3] โดยเฉพาะในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
8,800 ตันต่อวัน เป็นขยะอาหารถึง 44.34% [4] ซึ่งขยะอาหารเหล่านี้เป็น
ต้ น เหตุ ข องปั ญ หาด้ า นสุ ข อนามั ย และก่ อ ให้ เกิ ด ก๊ า ซเรื อ นกระจกอั น
เนื่อ งมาจากการย่อ ยสลายทางธรรมชาติ ด้ว ยการก้าจั ดขยะมูลฝอยใน
ประเทศไทยนั้นโดยส่วนใหญ่คือการเผาและการฝังกลบ [2]
ทางเลือกที่น่าสนใจที่นอกจากช่วยลดปริมาณขยะลงและได้แหล่ง
พลังงานทดแทนด้วยคือการน้าขยะอาหารเหล่านี้มาแปลงเป็นพลังงาน โดย
ใช้กระบวนการหมักแบบไร้อากาศที่จะได้ผลิตภัณฑ์คือก๊าซชีวภาพและปุ๋ย
แต่การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอาหารนั้นมีตัวแปรหลายตัวแปรที่ยากต่อ
การควบคุมและส่งผลต่อประสิทธิภาพของการผลิตก๊าซชีวภาพ เนื่องจาก
ขยะอาหารมีองค์ประกอบที่หลากหลายผสมกันอยู่ ตัวแปรหนึ่งที่น่าสนใจ
คือ ความเผ็ดในขยะอาหารอันเนื่อ งมาจากสารแคปไซซินอยด์ที่เป็ นสาร
ก่อให้เกิดรสชาติเผ็ดซึ่งมีอยู่ในพริกที่นิยมใช้ประกอบอาหารไทยโดยทั่วไป
สารแคป ไซซิ น อยด์ คื อ ชื่ อ เรี ย กโดยรวมของสารแคปไซซิ น
(Capsaicin) และอนุพันธ์ข องสารแคปไซซิน เป็ นสารออกฤทธิ์ที่มีอ ยู่ใน
พริกซึ่งเป็นพืชในตระกูลแคปซิคัม (Capsicum) สารแคปไซซินอยด์ในพริก
โดยทั่วไปจะประกอบด้วยสารแคปไซซิน 50 – 68% และไดไฮโดรแคปไซซิน (Dihydrocapsaicin) 25 – 42% ที่เหลือคืออนุพ นธ์ข องสารแคปไซซิน ประเภทอื่ น ดั งเช่ น นอร์ไดไฮโดรแคปไซซิน (Nordihydrocapsaicin)
หรือสารเจือปนอื่นๆ [5-9] สารแคปไซซินบริสุทธิ์นั้นไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เป็น
สารก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่สัตว์รวมถึงมนุษย์โดยให้ความรู้สึกเหมือน
ถูก เผาและหรือ ร้อ นในบริเวณเนื้อ เยื่อ ที่สัมผัส จากการค้นคว้า งานวิจั ย
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พบว่าสารแคปไซซินอยด์นั้นมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
และแบคทีเรียบางชนิด [10-12] ดังตัวอย่างงานวิจัยของนิโคล่า [10] พบว่า
สารแคปไซซินที่มีความเข้มข้นสูงกว่า 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ในอาหาร
ส้า หรับ เลี้ย งจุ ลิ น ทรีย์ ได้ ยั บ ยั้ งการเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ Helicobacter
pylori ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มเพาะท้าการเชื้อ ดังนั้นสาร
แคปไซซินอยด์ที่มีอยู่ในขยะอาหารอาจส่งผลต่อ เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอาหาร
งานวิจั ยนี้ ได้ศึก ษาถึ งผลกระทบของปริมาณสารแคปไซซินอยด์ใน
ขยะอาหารต่ อ ปริม าตรและคุณ ภาพของก๊ า ซชี ว ภาพที่ ผ ลิตได้จ ากขยะ
อาหารร่วมกับกากตะกอนจากบ่อผลิตก๊าซชีวภาพจากน้้าเสียของโรงงาน
แป้งมันส้าปะหลังที่ผ่านการกระตุ้นแล้ว ทั้งการเติมสารแคปไซซินอยด์ลง
ในขยะอาหารที่ไม่มีพ ริกโดยตรง และการเติมพริก ลงในขยะอาหารตาม
ปริมาณความเข้มข้นของสารแคปไซซินอยด์ที่ต้องการศึกษา

2. ขั้นตอนและวิธีการวิจัย
2.1 การวิเคราะห์ปริมาณสารแคปไซซินอยด์ในขยะอาหาร
เพื่อการปรับปริมาณและช่วงความแตกต่างของสารแคปไซซินอยด์ที่
ใส่ในขยะอาหารของงานวิจัย ถึงผลกระทบของปริมาณสารแคปไซซินอยด์
ต่อการผลิตก๊าซชีวภาพนี้ จ้าเป็นที่จะต้องทราบปริมาณสารแคปไซซินอยด์
ในขยะอาหารตัวอย่างจากโรงอาหาร 3 แห่งภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก กระบวนการวิเคราะห์ปริมาณสารแคปไซซินอยด์ในขยะ
อาหารตัว อย่า งจากโรงอาหารทั้ง 3 แห่ งนั้ น จะกระท้า ใกล้เคี ย งกับ งาน
ศึกษาของจารุวรรณ ธนวิรุฬห์ [8] นั่นคือขั้นแรกเป็นการสกัดสารแคปไซซินอยด์ที่มีในขยะอาหารโดยน้าขยะอาหารเปียกมาบดละเอียดโดยใช้เครื่อง
ปั่นอาหาร และท้าแห้ งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze drying) เมื่อ แห้ งแล้ว
ขยะอาหารแห้งบดผงปริมาณ 1.00XX กรัม จ้านวน 4 ซ้้า ได้ถูกสกัดโดยใช้
เอ-ทานอล (Ethanol) ปริมามาตร 10 มิลลิลิตร กวนสารผสมดังกล่าวด้วย
เครื่องกวนสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็กเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง สารละลาย
ที่ได้ปริมาตร 0.4 มิลลิลิตร ถูกกรองผ่านฟิลเตอร์กระดาษกรองขนาด 0.45
ไมโครเมตร และน้าสารละลายที่กรองได้ วิเคราะห์หาปริมาณสารแคปไซซิ
นอยด์ ด้ ว ยเทคนิ ค โครมาโตกราฟฟี แ บบของเหลวสมรรถนะสู ง (High
performance liquid chromatography; HPLC) ต่อไป
ตารางที่ 1: ปริมาณสารแคปไซซินอยด์ในขยะอาหารจากโรงอาหารภายใน ม.นเรศวร
แหล่งขยะ
ปริมาณสาร
ปริมาณสารได
ปริมาณสาร
อาหารตัวอย่าง
แคปไซซิน
ไฮโดรแคปไซซิน แคปไซซินอยด์
(ppm)
(ppm)
(ppm)
โรงอาหารที่ 1
14.92
0.59
15.51
โรงอาหารที่ 2
10.67
1.71
12.38
โรงอาหารที่ 3
12.48
2.64
15.12
เฉลี่ย
12.69
1.65
14.34

ระบบ HPLC ที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ Agilent 1100 series ร่วมกับ
คอลัมน์ VertiSepTM UPS C18 4.6x250 มิลลิเมตร 5 ไม่โครเมตร ซึ่งใช้
แสงอัลตราไวโอเล็ตที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร เป็นตัวตรวจวัด และ
ใช้ เ ฟ สเคลื่ อ นที่ แ บ บ ไอ โซเครติ ก (Isocratic) ข องอะซิ โ ตรไนไตร
(Acetronitrile) ร่ว มกับ กรดอะซิติ ก 0.1% (Acetic acid) ในน้้ า บริสุท ธิ์
พิเศษ (Ultra pure water) ด้วยอัตราส่วน 50:50 (v/v) ที่มีอัตราการไหล
1.2 มิลลิลิตร/นาที เป็ นระยะเวลา 25 นาทีต่อหนึ่งตัวอย่าง สารละลาย
จากการสกัดสารแคปไซซินอยด์ที่ผ่านการกรองแล้วจะถู ก ฉี ดเข้ าระบบ
HPLC ด้วยระบบเครื่องฉีดอั ตโนมัติในปริมาตร 20 ไมโครลิตร เพื่อ การ
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วิเคราะห์ ห าปริมาณสารแคปไซซิน อยด์ในขยะอาหารตั ว อย่า งจากโรง
อาหารทั้ง 3 โรง
จากการวิเคราะห์พบว่าปริมาณสารแคปไซซินอยด์โดยเฉลี่ยในขยะ
อาหารตัวอย่างคือ 14.34 ppm ในขยะอาหาร โดยผลการวิเคราะห์แสดง
ดังตารางที่ 1

2.2 วัตถุดิบสาหรับการหมักขยะอาหารเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
2.2.1 ขยะอาหาร
ขยะอาหารที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็ นขยะอาหารจ้าลองที่ถูกผลิตขึ้ นมา
จากการศึกษาอัตราส่วนขององค์ ประกอบในขยะอาหารตัวอย่างจากโรง
อาหารภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร จ้านวน 3 โรง เพื่อไม่ให้ขยะอาหารที่ใช้
ในงานวิจั ยมีพ ริกหรือ สารแคปไซซินอยด์เจื อ ปน องค์ป ระกอบของขยะ
อาหารตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 2 ส้าหรับการผลิตขยะอาหารจ้าลองนั้นได้
ท้าการปรับใช้อัตราส่วนขององค์ประกอบดังกล่าวให้เหมาะสม
ตารางที่ 2: องค์ประกอบของขยะอาหารจากโรงอาหารภายใน ม.นเรศวร
หมวดหมู่
ปริมาณ
ปริมาณย่อยในแต่ละหมวดหมู่
ใหญ่
(%น้าหนักเปียก) (%น้าหนักเปียก)
ข้าว
25.37
ข้าว(25.37)
เส้นก๋วยเตี๋ยว 1.35
บะหมี่(0.67) อื่นๆ (0.68)
ผัก
12.91
หอมหั ว ใหญ่ (1.19) ถั่ ว ฝั ก ยาว(1.18)
กะหล่้ า ปลี ( 1.16) มะเขื อ เทศ(0.98)
คะน้า(0.85) ผักกาดขาว(0.85) แครอท
(0.61) แตงกวา(0.60) อื่นๆ (5.49)
เครื่องเทศ
2.21
พริก(1.15) กะเพรา(0.34) ตะไคร้(0.27)
ข่า(0.20) อื่นๆ(0.25)
เนื้อสัตว์
3.39
เนื้อไก่(1.50) เนื้อ หมู( 1.00) เลื อดก้อ น
(0.34) ไข่ไก่(0.28) อื่นๆ(0.27)
กระดูก
2.65
ก ระ ดู ก ไก่ (1 .88 ) ก้ างป ล า(0 .4 8 )
กระดูกหมู(0.29)
อื่นๆ
1.94
ทิ ช ชู่ ( 0.55) เป ลื อ กมะน าว(0.55)
พลาสติก(0.11) อื่นๆ(0.73)
รวม
100
น้้า(50.18) เนื้อขยะอาหารเปียก(49.82)

2.2.2 หัวเชื้อจุลินทรีย์
หัวเชื้อจุลินทรีย์ส้าหรับการหมักร่วมกับขยะอาหารในงานวิจัยนี้คือ
กากตะกอนจากบ่ อ ผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพจากน้้ า เสี ย ของโรงงานแป้ ง มั น
ส้ า ปะหลั ง บ ริ ษั ท นิ ว ไดมอนด์ ส ตาร์ ช จ้ า กั ด ที่ ผ่ า นการกระตุ้ น
(Activated) จนใช้งานได้แล้ว

2.2.3 สารแคปไซซินอยด์
สารแคปไซซินอยด์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ใช้ร่วมกันระหว่าง สารแคปไซซิน
ธรรมชาติ (แคปไซซินอยด์) จากบริษั ทซิกม่า สิงคโปร์ (Sigma-Aldrich:
Capsaicin-natural) ซึ่ ง มี ป ริ ม าณสารแคปไซซิ น โดยประมาณ 55% ที่
เหลือคือสารไดไฮโดรแคปไซซิน กับสารแคปไซซินอยด์ที่สกัดจากพริกโดย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง
มีปริมาณสารแคปไซซิน 58.9% และไดไฮโดรแคปไซซิน 32.0% ที่เหลือ
คืออนุพันธ์สารแคปไซซินชนิดอื่นและสารเจือปน

2.2.4 พริกจินดาแดง
พริก จิ นดาแดงที่ ใช้ในงานวิจั ย นี้ไ ด้ถู ก อบแห้ งและบดละเอี ย ดด้ว ย
เครื่องปั่นอาหารก่อนน้าไปใช้งานร่วมกับขยะอาหารจ้าลอง จากการค้นคว้า
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งานวิ จั ย พบว่า พริ ก จิ น ดาแดงมี ป ริม าณสารแคปไซซิ น อยด์ โ ดยเฉลี่ ย ที่
3,180 µg/gDW (ไมโครกรัมต่อหนึ่งกรัมน้้าหนักแห้งของพริกจินดา) [7-8]

2.3 อุปกรณ์สาหรับการผลิตก๊าซชีวภาพขนาดห้องปฏิบัติการ
การผลิตก๊า ซชีว ภาพจากขยะอาหารร่ว มกับ กากตะกอนน้้า เสีย ใน
งานวิจั ยนี้ ได้กระท้าในขนาดห้ องปฏิบั ติการ โดยใช้ขวดรูป ชมพู่ขนาด 1
ลิตรเป็นระบบถังหมักชีวภาพ ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จะถูกจัดเก็บแบบแทนที่
น้้าภายในกระบอกตวงขนาด 1 ลิตร ซึ่งถูกติดตั้งไว้ภายในตู้กระจกเติมน้้า
และข้อมูลปริมาตรการผลิตก๊าซชีวภาพจะถูกจัดเก็บโดยใช้กล้องถ่ายภาพ
ระบบอัตโนมัติในทุกๆ 1 ชั่วโมง ระบบผลิตก๊าซชีวภาพดังกล่าวแสดงให้
เห็นดังรูปที่ 1

จ้ า นวน 8 ขวด มี ป ริมาณขยะอาหารจ้ า ลองที่ เท่ า กั น คือ 5gVS/L แต่ มี
ปริมาณพริกจินดาแดงที่เป็นตัวกลางให้สารแคปไซซินอยด์ (จากข้อมูลพริก
จินดาแดงมีสารแคปไซซินอยด์โดยเฉลี่ยที่ 3,180 µg/gDW) ในขยะอาหาร
จ้าลองที่แตกต่างกันคือ 0, 7, 14, 28, 56, 102, 204 และ 408 µg/gWW
(ppm)

2.5 การวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ
ได้ท้าการเปรียบเทียบก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ในแต่ละชุด การทดลองทั้ง
ปริมาตรก๊าซชีวภาพสะสมที่ผลิตได้ แ ละคุณ ภาพของก๊าซชีวภาพ นั่นคือ
สัดส่วน (%) และปริมาตรก๊าซมีเทน (CH4) ในก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้โดยใช้
เทคนิ ค โครมาโตรกราฟฟี ก๊ า ซ (Gas chromatography) ร่ ว มกั บ เครื่อ ง
วิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบก๊าซชีวภาพ (Gas analyzer) ยี่ห้ อ Gas Data รุ่น
GFM416 ในการวิเคราะห์สัดส่วนก๊าซมีเทนในก๊าซชีวภาพ

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

2.4 กระบวนการหมักขยะอาหารแบบไร้อากาศ
จากการค้นคว้างานวิจัยพบว่าการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอาหารนั้น
ใช้ปริมาณอาหารในของผสมที่ต่้าในช่วง 2.0 – 10.5 gVS/L (กรัมของแข็ง
ระเหยได้ในของผสมหนึ่งลิตร) [13-16] ในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ปริมาณขยะ
อาหารจ้าลองในขวดหมักชีวภาพที่ 5 gVS/L หมักร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์
ในอัตราส่วน ขยะอาหารจ้าลอง:หัวเชื้อจุลินทรีย์ (F/I) เท่ากับ 1:9 ซึ่งเป็น
อั ตราส่ว นที่ เหมาะสมของงานวิจั ย นี้ที่ ผู้วิจั ย ได้ท้า การศึก ษาด้ว ยตนเอง
ขณะท้าการหมัก โดยมีปริมาตรท้างานภายในขวดหมักชีวภาพที่ 800 ml
ขวดหมักชีวภาพจะถูกควบคุมอุณหภูมิด้วยอ่างน้้าควบคุมอุณหภูมิที่ 34 ±
2 องศาเซลเซีย ส และไม่มีก ารปรับค่า pH ในระหว่างท้าการหมัก (จาก
การศึกษาภายในขวดหมักชีวภาพ ค่า pH ขณะท้าการหมักอยู่ในช่วง 6.6 –
7.6 จึงไม่จ้าเป็นต้องปรับ ) ส้าหรับระยะเวลาการหมัก ได้กระท้าการหมัก
จนปริมาตรก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้สะสมมีค่าคงที่และสัดส่วนของก๊าซมีเทน
ในก๊าซชีวภาพลดต่้าลงน้อยกว่า 10% (โดยประมาณ 7 – 8 วัน)
งานวิจัยนี้ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุดการทดลองใหญ่คือ

ปริมาตรก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้สะสม (ml)

รูปที่ 1: แผนภาพแสดงการจัดวางและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย

จากการทดลองเพื่อศึกษาถึงผลของสารแคปไซซินอยด์ในขยะอาหาร
ต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ พบว่าปริมาตรก๊าซชีวภาพสะสมที่
ผลิตได้มี ป ริมาตรเพิ่ มขึ้ นตามปริม าณสารแคปไซซิ นอยด์ ในขยะอาหาร
จ้าลองที่เพิ่มสูงขึ้น จากชุด 0 ppm ที่ผลิตก๊าซชีวภาพสะสมได้ 1820 ml
ไปเป็ น 2605 ml ในชุด 204 ppm ส้าหรับ ก๊า ซชีว ภาพที่ ผลิตจากขยะ
อาหารตัวอย่างมีปริมาตรสะสม 2255 ml ซึ่งมากกว่าชุดขยะอาหารจ้าลอง
เปรียบเทียบชุด 14 ppm ที่มีปริมาณสารแคปไซซินอยด์ใกล้เคียงกับขยะ
อาหารจากโรงอาหาร (14.38 ppm) ที่ผลิตก๊าซชีวภาพสะสมได้ 1920 ml
แสดงให้ เห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพของขยะอาหารจ้ า ลองที่ ผ ลิ ต ขึ้ น มาใช้ งานใน
งานวิจัยนี้มีคุณภาพต่้ากว่าขยะอาหารจากโรงอาหาร 15%

3000

2.4.2 การหมักร่วมกับพริกจินดาแดง
ในชุดการทดลองที่ 2 เป็นการศึกษาถึงผลของพริกจินดาแดงในขยะ
อาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ ในขวดหมักชีวภาพทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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รูปที่ 2: ปริมาตรก๊าซชีวภาพสะสมที่ผลิตได้เมื่อปริมาณสารแคปไซซินอยด์
ในขยะอาหารแตกต่างกัน

2.4.1 การหมักร่วมกับสารแคปไซซินอยด์
ในชุดการทดลองที่ 1 เป็นการศึกษาถึงผลของสารแคปไซซินอยด์ใน
ขยะอาหารต่ อ ประสิท ธิ ภ าพการผลิ ต ก๊ า ซชีว ภาพ ในขวดหมั ก ชี ว ภาพ
จ้านวน 7 ขวด มีปริมาณขยะอาหารจ้าลองที่เท่ากันคือ 5gVS/L แต่ได้มี
ปริมาณสารแคปไซซินอยด์ในขยะอาหารจ้าลองที่แตกต่างกันคือ 0, 7, 14,
28, 56, 102 และ 204 µg/gWW (ppm) ส้าหรับขวดหมักชีวภาพสุดท้าย
(ขวดที่ 8) ได้ใช้ขยะอาหารตัวอย่างจากโรงอาหารเพื่อ ท้าการเปรียบเทียบ
คุณภาพของขยะอาหารจ้าลองกับขยะอาหารตัวอย่างจากโรงอาหาร

0ppm
56ppm

1

2

3

เป็ นที่น่าสนใจว่าเมื่อท้าการเปรีย บเทียบปริมาตรก๊าซชีว ภาพและ
ปริมาตรมีเทนสะสมที่ผลิตได้จากทั้งการหมัก ขยะอาหารร่วมกับสารแคปไซซินอยด์กับ การหมัก ขยะอาหารร่ว มกับ พริก จิ นดาแดง ทั้ง 2 ชุด การ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าทั้งปริมาตรก๊าซชีวภาพและปริมาตรมีเทนสะสมนั้น
เพิ่มขึ้ นตามปริมาณสารแคปไซซินอยด์ห รือ พริกในขยะอาหารที่มากขึ้ น
โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าปริมาตรก๊าซสะสมได้ลดลงในชุด 14 และ 28 ppm
จากชุด 7 ppm ก่อนที่ปริมาตรก๊าซจะเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชุด
56 ppm เป็ นต้นไป ทั้งใน 2 ชุดการทดลองใหญ่ ถึ งแม้ว่า ปริม าตรก๊า ซ
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ชีวภาพสะสมและก๊าซมีเทนสะสมที่ผลิตได้จากชุดหมักร่วมกับพริกจินดา
แดงมีปริมาตรน้อยกว่าชุดหมักร่วมกับสารแคปไซซินอยด์เล็กน้อย แต่ในทุก
ชุดการทดลองที่มีสารแคปไซซินอยด์ในขยะอาหารจ้าลองนั้นสามารถผลิต
ก๊าซชีวภาพสะสมได้มากกว่าขยะอาหารจ้าลองที่ไม่มีสารแคปไซซินอยด์
(ชุด 0 ppm) ข้อมูลทั้งหมดนี้แสดงในรูปที่ 3 และ 5
ขยะ
อาหาร
จาลองที่
มีสาร
แคปไซ
ซินอยด ์

สัด ส่ ว นก๊ า ซมี เทนที่ ได้ ล ดต่้า ลงในช่ ว งชุ ด 14 และ 28 ppm จากชุ ด 7
ppm ก่อนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ชุด 56 ppm เป็นต้นไป ข้อมูลแสดงดังภาพที่ 4
จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสารแคปไซซินอยด์ที่เป็นสารให้
รสชาติ เ ผ็ ด ซึ่ ง มี อ ยู่ ใ นพริ ก นั้ น มิ ไ ด้ ส่ ง ผลยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของ
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ หากแต่ เป็ น การส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพให้สูงขึ้นทั้งปริมาตรก๊าซและคุณภาพ
ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ ซึ่งสาเหตุนั้นมีความเป็นไปได้ว่าสารแคปไซซินอยด์ได้
ถูกแบคทีเรียที่มีความสามารถต่อต้านพืชตระกูล แคปซิคัมย่อยสลาย ตาม
งานวิจัยของ S. F. Flagan [17] ที่พ บว่าแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับ พืชบาง
ชนิดโดยเฉพาะแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวของพืชตระกูลแคปซิคัมหรือ
บนต้ น พริก นั้ น มี ค วามสามารถในการย่อ ยสลายสารแคปไซซิ น และได้
กลายเป็นสารอาหารส้าหรับ การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย แนวทางการ
ย่อยสลายสารแคปไซซินโดยแบคทีเรียแสดงดังภาพที่ 6
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รูปที่ 3: ปริมาตรก๊าซชีวภาพสะสมที่ผลิตได้จากทั้ง 2 ชุดการทดลองใหญ่
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รูปที่ 4: สัดส่วนของก๊าซมีเทนในก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากทั้ง 2 ชุดการทดลองใหญ่
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รูปที่ 6: สมมติฐานของแนวทางการย่อยสลายสารแคปไซซินโดยแบคทีเรีย [17]
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รูปที่ 5: ปริมาตรก๊าซมีเทนสะสมที่ผลิตได้จากทั้ง 2 ชุดการทดลองใหญ่

ส้าหรับ ข้ อ มูลสัดส่ว นก๊า ซมีเทนในก๊า ซชีว ภาพที่ ผลิตได้มีแ นวโน้ ม
ข้อมูลเหมือนกับข้อมูลปริมาตรก๊าซชีวภาพและก๊าซมีเทนที่ผลิตได้ ทั้งจาก
การหมักขยะอาหารจ้าลองร่วมกับสารแคปไซซินอยด์หรือ พริกจินดาแดง
นั่นคือชุด 0 ppm มีสัดส่วนก๊าซมีเทนที่ 42.4% ซึ่งน้อยกว่าชุดการหมัก
ขยะอาหารจ้ า ลองที่ มี สารแคปไซซิ น อยด์ อั น มี สั ด ส่ว นก๊ า ซมี เทนต่้า สุ ด
43.1% จนถึ งสัดส่ว นสูงสุด 49.1% และเป็ น ที่น่ า สังเกตแนวโน้ม ข้ อ มู ล
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4. สรุปผลการจิจัย
ผลการศึกษาปริมาณแคปไซซินอยด์ในขยะอาหารต่อประสิทธิภาพ
การผลิตก๊าซชีวภาพ ทั้งรูปแบบการเติมสารแคปไซซินอยด์ลงในขยะอาหาร
จ้าลองโดยตรงและการเติมพริก จิ นดาแดงเป็ นตัว กลางให้ สารแคปไซซิ นอยด์แก่ข ยะอาหารจ้ าลอง แล้วท้าการหมัก ร่ว มกับ หั ว เชื้อ จุลินทรีย์ใน
อัตราส่วน ขยะอาหาร:หัวเชื้อ จุลินทรีย์ เท่ากับ 1:9 พบว่าสารแคปไซซิ นอยด์มิได้เป็นตัวยับยั้งการเจริญ เติบโตของเชื้อ จุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิต
ก๊าซชีวภาพแต่กลับส่งผลดีต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอาหาร แสดงให้
เห็ น ว่า การหมั ก ขยะอาหารที่ มี สารแคปไซซิ น อยด์เจื อ ปนเพื่ อ ผลิ ตก๊ า ซ
ชีวภาพ ซึ่งเป็นรูปแบบขยะอาหารโดยทั่วไปจากบ้านเรือน ร้านค้า หรือโรง
อาหารภายในประเทศไทย อันเกิดจากอาหารเหลือที่ถูกปรุงขึ้นโดยมีพริก
ชนิ ด ต่ า งๆ เป็ น ส่ ว นประกอบ เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ก๊ า ซ
ชีวภาพจากขยะอาหารทั้งในด้านปริมาตรก๊าซและคุณภาพก๊าซที่ผลิตได้
ผลจากงานวิจัยนี้ยังมีปริมาณข้อมูลไม่มากพอจนกระทั่งถึงจุดที่ท้าให้
ทราบว่าปริมาณสารแคปไซซินอยด์สูงสุดเท่าใดที่จะท้าให้ทั้งปริมาตรและ
คุณภาพของก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จ ากขยะอาหารเข้าสู่แ นวโน้มคงที่ห รือ
ลดลงเมื่อท้าการเพิ่มปริมาณสารแคปไซซินอยด์ในขยะอาหารให้สูงขึ้น จึง
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ควรมีก ารศึกษาเพิ่มเติม และการศึกษาการหมักขยะอาหารร่วมกับพริก
เหลือทิ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นสิ่งที่น่าสนใจยิ่ง
[10]
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เครื่องแยกทะลายปาล์มขนาดเล็ก
Small Oil Palm Bunch Separator
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ด
ปาล์มออกจากทะลายขนาดเล็ก สาหรับ เกษตรกรรายย่อ ย จากผลการ
ทดลอง พบว่า เครื่องแยกเมล็ดปาล์มออกจากทะลาย สามารถแยกเมล็ด
ปาล์มได้ดีที่สุดที่ความเร็วรอบ 500 รอบต่อนาที โดยมีประสิทธิภาพในการ
แยกเมล็ดออกจากทะลายร้อยละ 78.70 นอกจากนี้ยังพบว่าการทางาน
ของเครื่องสามารถทางานได้อย่างคล่องตัวมากที่สุด ไม่มีการติดขัดและไม่
สั่นมาก
คาสาคัญ: เครื่องแยกทะลายปาล์มขนาดเล็ก การแยกเมล็ดปาล์มออกจาก
ทะลาย ปาล์มน้ามัน

Abstract
The purpose of this research was to design and
develop of small oil palm bunch separator for minor farmers.
The results showed that the small oil palm bunch separator
can separate palm seeds on the best speed of 500 rpm with
78.70% of separating efficiency. Moreover, the function of
separating palm seed from brunch can run most smoothly
without interruptions and vibrations by this speed.
Keywords: small oil palm bunch separator, separating palm
seed from brunch, oil palm

1. บทนา
วิกฤตน้้ามันเชื้อเพลิงนับว่าเป็นปัญหาหลักที่ส้าคัญของโลกในปัจจุบัน
ทั้งนี้เนื่องจากยุคสังคมอุตสาหกรรมมี ก ารใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ในปริมาณ
มาก ซึ่งสวนทางกับปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลยังส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยไอเสียที่มาจาก
การเผาไหม้ก่อให้เกิดปัญหาฝนกรด ปัญหาสภาวะโลกร้อน ปัญหามลพิษ
เป็นต้น ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศน์ของโลก การมองหาพลังงานใหม่โดยเฉพาะพลังงานทดแทน
จึงเป็นสิ่งที่ส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่ง ส้าหรับปาล์มน้้ามันซึ่งในอดีตถูกมอง
เป็นเพียงพืชอาหาร มีการน้าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารมากมาย
เนื่องจากน้้ามันจากปาล์มมีความคงตัวต่อการเกิดออกซิเดชั่น มีความคงตัว
ต่อการเกิดผลึกเบต้าไพรม์ มีปริมาณไขมันแข็งตามธรรมชาติ มีคุณค่าทาง
โภชนาการ แต่ปัจจุบันปาล์มน้้ามันยังถูกมองเป็นพืชพลังงานที่ส้าคัญมาก
ชนิดหนึ่ง เพราะนอกจากจะมีคุณสมบัติต่างๆ ดังกล่าวแล้ว น้้ามันปาล์มยัง
เป็นวัตถุดิบที่ส้าคัญในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น ไบโอดีเซล ซึ่งนับว่า
เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่มีราคาถูก และหาได้ง่าย ท้าให้ความ
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ต้อ งการน้้ ามั นปาล์ม มี ม ากขึ้ น ส่ งผลให้ มี ก ารปลูก ปาล์ มน้้า มันกัน อย่า ง
แพร่หลาย การผลิตปาล์มน้้ามันจะเริ่มจากการน้าทะลายปาล์มมาแยกเอา
เมล็ดปาล์มออก จากนั้นแยกเนื้อปาล์มออกจากเมล็ดปาล์ม แล้ว หี บเอา
น้้ามันจากเนื้อปาล์มนั้น [1]
ปาล์มน้้า มันเป็ นพื ช พลังงานที่มี ศัก ยภาพในการแข่งขั นสูงกว่าพื ช
พลังงานชนิดอื่น ทั้งด้านการผลิตและการตลาด จะเห็นได้จากส่วนแบ่งการ
ผลิตน้้ามันปาล์มต่อ น้้ามันพืชของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง
และรวดเร็ว ในปีเพาะปลูก 2550/51–2554/55 ผลผลิตน้้ามันปาล์มของ
โลกเพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 5.19 ต่อ ปี โดยปี เพาะปลู ก 2554/55 สามารถผลิ ต
น้้ามันปาล์มได้ 50.70 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 47.92 ล้านตัน ในปีเพาะปลูก
2553/54 คิดเป็ นร้อยละการเพิ่มขึ้ น 5.80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประเทศ
ผู้ผลิตที่ส้าคัญขยายพื้นที่เพาะปลูก โดยอินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของ
โลกมี ผลผลิต น้้า มัน ปาล์ม 25.90 ล้ านตั น รองลงมาคือ มาเลเซีย 18.20
ล้านตัน ทั้งสองประเทศมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 86.98 ของผลผลิตน้้ามัน
ปาล์มโลก ส้าหรับประเทศไทยผลิตได้ 1.55 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 3.06
ของผลผลิ ต น้้ า มั น ปาล์ ม ทั่ ว โลก จากสถิ ติ พ บว่ า ปี 2551-2555 ความ
ต้องการใช้น้ามันปาล์มในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทั้งเพื่อการบริโภคและการ
ผลิตไบโอดีเซลถึงร้อยละ 0.06 ต่อปี และร้อยละ 16.98 ต่อปี ตามล้าดับ
และในปี 2555 การใช้น้ามันปาล์มเพื่อการบริโภคมีมากถึง 1,000,000 ตัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีปริมาณการใช้น้ามันปาล์ม 896,464 ตัน ถึงร้อยละ
11.55 นอกจากนี้ผลจากการที่กระทรวงพลังงานประกาศให้ใช้ไบโอดีเซล
B5 ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นมา ท้าให้ การผลิตไบโอดีเซล
เพิ่มเป็น 607,111 ตัน ในปี 2555 จาก 376,742 ตัน ในปี 2554 คิดเป็น
ร้ อ ยละ 61.15 ส่ ง ผลให้ ใ นปี 2555 มี ก ารใช้ น้ า มั น ปาล์ ม รวมทั้ ง หมด
1,607,111 ตั น เพิ่ ม ขึ้ น จาก 1,273,206 ตั น ในปี 2554 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
26.23 [2] นอกจากนี้ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรยัง ได้รายงานว่าในปี
2554 ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามันและให้ผลได้ประมาณ 4
ล้านไร่ มีผลผลิตรวม 11 ล้านตันโดยเป็นผู้ผลิตปาล์มน้้ามันรายใหญ่ล้าดับ
ที่ 3 ของโลก ส้าหรับพื้นที่ให้ผลปาล์มน้้ามันที่มีปริมาณมากที่สุดในประเทศ
ไทยอยู่ที่ภ าคใต้ คิดเป็ นร้อยละ 85.8 อั นดับ สองได้แ ก่ภาคกลางร้อยละ
11.8 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอันดับสามร้อยละ 1.9
ปาล์มน้้ามันจึงถูกมองเป็นพืชน้้ามันที่ส้าคัญในกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลเพื่อจะช่วยลดปัญ หาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความ
มั่ น คงทางด้ า นพลั ง งานให้ กั บ ประเทศ ส้ า หรั บ ประเทศไทยได้ บ รรจุ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกลงในแผนพัฒนาประเทศ
โดยเป็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใน 10 ปี (พ.ศ.
2555 - 2564) เพื่อผลักดันให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
โดยมีเป้าหมายว่าในปี 2564 การผลิตน้้ามันไบโอดีเซลต้องเพิ่มเป็น 5.97
ล้านลิตร/วันจากปัจจุบันที่มีก้าลังการผลิตเพียง 1.62 ล้านลิตร/วัน [3]
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ปาล์มน้้ามันเป็นพืชน้้ามันที่ส้าคัญมากชนิดหนึ่งในการผลิตน้้ามันไบโอดีเซล
ส้า หรับ ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนือ พบว่า การเพาะปลูก ปาล์มน้้ามันของ
เกษตรกรมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนต่้าหรือ
เป็ น พื ช ที่ ไม่ เหมาะสมเช่ น ไม้ ผ ลยื น ต้ น มาปลู ก ปาล์ ม น้้ า มั น แทน พื้ น ที่
เพาะปลูกของเกษตรกรแต่ละรายจึงไม่มากนักประมาณ 10 ถึง 20 ไร่ [3]
ท้ า ให้ โร งง า น รั บ ซื้ อ ป า ล์ ม น้้ า มั น ยั ง มี ไม่ แ พ ร่ ห ล า ย ใน ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ส้าหรับการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในปัจจุบนั นี้ จะท้าการ
ตัดทะลายปาล์มจากต้นปาล์มแล้วบรรทุกรถไปขายให้กับโรงงานบีบน้้ามัน
ปาล์ม ด้วยเหตุนี้จึงท้าให้เสียค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งค่อนข้างสูง และยัง
ท้าให้ส่วนของเศษก้านปาล์มเป็นภาระเพิ่มกับโรงงานที่จะต้องน้าไปก้าจัด
ทั้งที่เศษก้านปาล์มหรือทะลายปาล์มสามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยชีวภาพใน
สวนปาล์มได้ จึ งได้มีเกษตรกรบางส่วนได้แยกผลปาล์มออกจากทะลาย
ปาล์มเองก่อนน้าไปขาย โดยส่วนใหญ่จะใช้ขวานฟันทะลายปาล์มเพื่อแยก
ออกมาเป็ น ทะลายย่ อ ยก่ อ นแล้ ว จึ งแยกเมล็ ด ปาล์ ม อี ก ครั้ งหนึ่ ง [4,5]
นับเป็นขั้นตอนที่อันตรายและเสียเวลาเนื่องจากมีหลายขั้นตอน ดังนั้นหาก
มีเครื่อ งแยกผลปาล์ม ออกจากทะลายที่มี ความปลอดภั ย และส้ าเร็จ ใน
ขั้นตอนเดียวส้าหรับ ใช้ในสวนเกษตรกรเองน่าจะเป็ น ทางเลือกและเป็ น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์มเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นทางเลือก
ส้าหรับโรงงานขนาดเล็กส้าหรับน้าไปใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย

2. วิธีการดาเนินงาน
2.1 ชุดทดสอบ
ชุดทดสอบเครื่อ งแยกเมล็ดปาล์ มออกจากทะลาย มีลัก ษณะเป็ น
ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร ก้นถัง
ออกแบบให้เป็นรูปทรงเอียง เพื่อให้เมล็ดปาล์มที่หลุดออกจากทะลายไหล
ลงสู่รางรองรับผลปาล์ม ดังรูปที่ 1 ด้านข้างของเครื่องจะติดมอเตอร์ไว้ท้า
หน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้ชุดใบเหวี่ยงที่ก้นถังท้างาน ส่วนของก้นถังจะมี
ชุดใบเหวี่ยงที่ต่อมาจากมอเตอร์ ประกอบด้วย ใบเหวี่ยงจ้านวน 4 ใบยึด
ติดกัน แต่ละใบท้าการเจาะรูใส่สกรูยึดน็อตเอาไว้ ดังรูปที่ 2 ให้ชุดใบเหวี่ยง
ที่ก้นถัง เหวี่ยงทะลายปาล์มให้กระแทกกับ ซี่แยกเมล็ดปาล์มที่ผนังของถัง
และบริเวณรอบถังมีการเจาะรูใส่สกรูยึดน็อตเอาไว้ เรียกว่า ซี่แยกเมล็ด
ปาล์มออกจากทะลาย ดังรูปที่ 3 ให้ทะลายปาล์มที่ถูกเหวี่ยงจากก้นถังมา
กระแทกกับซี่แยกเมล็ดปาล์มที่ผนังของถัง ท้าให้เมล็ดปาล์มหลุดออกจาก
ทะลายได้ ส่ว นด้านบนจะมีฝาปิ ดเพื่อ ป้ อ งกัน ไม่ให้ เมล็ดปาล์ม และเศษ
ทะลายปาล์ม ถูกเหวี่ยงออกทางด้านบนของเครื่อง

รูปที่ 1 ลักษณะก้นถังเครื่องแยกเมล็ดปาล์มออกจากทะลาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปที่ 2 ชุดใบเหวี่ยงที่ก้นถัง

รูปที่ 3 ซี่แยกเมล็ดปาล์มออกจากทะลาย

2.2 วัสดุในการทดสอบ
ลักษณะของปาล์มที่น้ามาทดสอบจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่ 30–35
เซนติเมตร ความยาวอยู่ที่ 32–38 เซนติเมตร น้้า หนั ก รวมของทะลาย
ปาล์มอยู่ที่ 8 ถึง 11 กิโลกรัม ในการเลือกปาล์มที่น้ามาทดสอบนั้นจะใช้
ปาล์ม สดที่ มี อ ายุพ ร้อ มในการน้ า มาหี บ น้้ า มั น ซึ่งจะตัด ทะลายออกมา
ทดสอบทันทีโดยไม่มีการตัดเก็บทะลายปาล์มเอาไว้ก่อนท้าการทดสอบ

2.3 วิธีการทดสอบ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดปาล์มออกจากทะลายนี้ มี
ปัจจัยที่ทา้ การศึกษาคือความเร็วของชุดใบเหวี่ยงที่ก้นถัง จ้านวน 3 ระดับ
คือ 450 500 และ 550 รอบต่อนาที โดยแต่ละระดับจะท้าการทดสอบ 3
ซ้้า และแต่ละซ้้าใช้เวลาในการทดสอบ 1 นาที โดยมีวธิ ีการทดสอบของแต่
ละซ้้าดังนี้
2.3.1 แยกทะลายปาล์มออกเป็น 3 กลุม่ ๆละ 3 ทะลาย ซึ่งในแต่ละ
กลุ่มนั้นจะใช้ทะลายปาล์มที่มีขนาดและน้้าหนักเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน
ที่สุด
2.3.2 เมื่อได้ทะลายปาล์มครบทั้ง 3 กลุ่มแล้วน้ามาชั่งน้้าหนัก วัด
ความกว้าง วัดความยาว
2.3.3 ตั้งความเร็วรอบเครื่องแยกเมล็ดปาล์มในระดับที่ 1 (450 รอบ
ต่อนาที) แล้วเดินเครื่องเปล่าโดยยังไม่ใส่ทะลายปาล์มลงไป 30 วินาที เพื่อ
ทดสอบความพร้อมของเครื่อง
2.3.4 น้าทะลายปาล์มในกลุ่มแรกที่เตรียมไว้ในข้อที่ 1 ใส่ลงในเครื่อง
จ้านวน 1 ทะลาย
2.3.5 ท้าการเปิดเครื่องเป็นเวลา 1 นาที เพื่อเป็นการอุ่นเครื่อง
2.3.6 เมื่อเครื่องท้างานครบ 1 นาทีก็หยุดเครื่องน้าทะลายปาล์มและ
เมล็ดปาล์มที่ร่วงหลังการทดลองมาชั่งน้้าหนักพร้อมนับเมล็ด บันทึกผล
2.3.7 ท้าตามตั้งแต่ข้อที่ 3 อีก 2 ครั้งโดยยังใช้ความเร็วรอบที่ระดับ
เดิม
2.3.8 ท้าตามตั้งแต่ข้อที่ 3 โดยเปลี่ยนความเร็วรอบเป็นระดับที่ 2
(500 รอบต่อนาที) และระดับที่ 3 (550 รอบต่อนาที)
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2.4 การวิเคราะห์ผล
การศึกษานีจ้ ะท้าการทดสอบแยกเมล็ดปาล์มออกจากทะลาย เพื่อใช้
ในการหาระดับความเร็วของชุดใบเหวีย่ งที่ก้นถัง
ที่สามารถท้าให้เมล็ด
ปาล์มร่วงออกจากทะลายปาล์มได้ดีที่สุด เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนา
เครื่องแยกเมล็ดปาล์มออกจากทะลายทีม่ ีคุณภาพต่อไป โดยจะมีปัจจัยใน
การทดลองดังแสดงในหัวข้อที่ 2.3 การศึกษานี้จะมีคา่ ชี้ผลการศึกษาคือ
ประสิทธิภาพการแยกเมล็ดปาล์มออกจากทะลาย ดังแสดงในสมการที่ (1)

=
เมื่อ

M1 -M2
M1

×100

(1)

 = ประสิทธิภาพการแยกเมล็ดปาล์มออกจากทะลาย (%)
M1 = จ้านวนเมล็ดปาล์มทั้งหมด (เมล็ด)
M2 = จ้านวนเมล็ดปาล์มที่ไม่ร่วงออกจากทะลายหลังการทดสอบ
(เมล็ด)

รูปที่ 5 ลักษณะของเมล็ดปาล์มที่ร่วงหลังการทดลอง
ที่ความเร็วรอบ 500 รอบต่อนาที
จากการทดลองพบว่า การท้างานของเครื่องแยกเมล็ดปาล์มออกจาก
ทะลายที่ความเร็วรอบ 550 รอบต่อนาที มีความคล่องตัวในการหมุนของ
เครื่อ งเครื่อ งไม่ ติด ขั ด ขณะท้ า งาน แต่ในขณะที่ เครื่อ งท้ า งานนั้ น พบว่ า
เครื่องมีการสั่นสะเทือนมาก หลังการทดลองพบว่าเมล็ดปาล์มที่ไม่ร่วงติด
อยู่กับทะลายปาล์มมาก ลักษณะของเมล็ดปาล์มที่ร่วงหลังการทดลองนั้นมี
สภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์จ้านวนมาก ดังแสดงในรูปที่ 6

3. ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผล
3.1 ผลการทางานทั่วไป
จากการทดลองพบว่า การท้างานของเครื่องแยกเมล็ดปาล์มออกจาก
ทะลายที่ความเร็วรอบ 450 รอบต่อ นาที ไม่ค่อยมีความคล่อ งตัวในการ
หมุนของเครื่อง การสั่นของเครื่องไม่มากแต่เครื่องติดขัดขณะท้างาน และ
ลักษณะของเมล็ดปาล์มที่ร่วงหลังการทดลองนั้นมีสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์
จ้านวนมาก ลักษณะของทะลายปาล์มหลังการทดลองมีเมล็ดปาล์มที่ไม่ร่วง
ติดอยู่กับทะลายปาล์มมาก ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 6 ลักษณะของเมล็ดปาล์มที่ร่วงหลังการทดลอง
ที่ความเร็วรอบ 550 รอบต่อนาที

3.2 ประสิทธิภาพในการแยกเมล็ดออกจากทะลายปาล์ม

รูปที่ 4 ลักษณะของเมล็ดปาล์มที่ร่วงหลังการทดลอง
ที่ความเร็วรอบ 450 รอบต่อนาที
จากการทดลองพบว่า การท้างานของเครื่องแยกเมล็ดปาล์มออกจาก
ทะลายที่ความเร็วรอบ 500 รอบต่อนาที ความคล่องตัวในการหมุนของ
เครื่องๆไม่ติดขัดขณะท้างาน การสั่นของเครื่องไม่แรง ส่วนเมล็ดปาล์มที่ไม่
สมบูรณ์ก็มีจ้านวนน้อยเมื่อเทียบกับการใช้ความเร็วรอบในระดับอื่นๆ และ
ลัก ษณะของทะลายปาล์ม และลั ก ษณะของเมล็ ดปาล์ม ที่ ร่ว งหลั งการ
ทดลองนั้นส่วนใหญ่มีสภาพที่สมบูรณ์ไม่แตกหลังการทดลองไม่พบเมล็ด
ปาล์มที่ติดอยู่กับทะลายปาล์มมากเหมือนทะลายปาล์มที่ใช้ความเร็วรอบ
อื่น ดังแสดงในรูปที่ 5

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การทดสอบการแยกเมล็ดปาล์มออกจากทะลายที่ความเร็วรอบ 450
รอบต่อนาที มีเมล็ดปาล์มที่ใช้ในการทดสอบคือ 343 370 และ 479 เมล็ด
ต่อทะลาย หลังการทดลองพบว่ามีเมล็ดที่ติดอยู่กับ ทะลาย 92 83 และ
117 เมล็ ด ต่ อ ทะลาย ตามล้ า ดั บ (รู ป ที่ 7) เมื่ อ น้ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าหา
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท้ า งานพบว่ า มี ค่ า 73.18 77.57 และ 75.57
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 75.50 เปอร์เซ็นต์ การทดสอบ
การแยกเมล็ดปาล์มออกจากทะลายที่ความเร็วรอบ 500 รอบต่อนาที มี
เมล็ดปาล์มที่ใช้ในการทดสอบคือ 281 309 และ 457 เมล็ดต่อ ทะลาย
หลังการทดลองพบว่ามีเมล็ดที่ติดอยู่กับ ทะลาย 68 76 และ 79 เมล็ดต่อ
ทะลาย ตามล้าดับ (รูป ที่ 8) เมื่อน้าข้อมูลที่ได้มาหาประสิทธิภาพในการ
ท้างานพบว่ามีค่า 75.80 75.40 และ 82.71 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 78.70 เปอร์เซ็นต์ ส้าหรับการทดสอบการแยกเมล็ดปาล์ม
ออกจากทะลายที่ความเร็วรอบ 550 รอบต่อนาที มีเมล็ดปาล์มที่ใช้ในการ
ทดสอบคือ 406 319 และ 357 เมล็ดต่อ ทะลาย หลังการทดลองพบว่ามี
เมล็ดที่ติดอยู่กับทะลาย 87 93 และ 143 เมล็ดต่อทะลาย ตามล้าดับ (รูป
ที่ 9) เมื่อน้าข้อมูลที่ได้มาหาประสิทธิภาพในการท้างานพบว่ามีค่า 78.57
70.85 และ 59.94 เปอร์เซ็ น ต์ ตามล้ า ดั บ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 69.78
เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปที่ 10 และตารางที่ 1
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รูปที่ 7 ผลการทดสอบที่ความเร็วรอบ 450 รอบต่อนาที

รูปที่ 9 ผลการทดสอบที่ความเร็วรอบ 550 รอบต่อนาที

รูปที่ 10 ประสิทธิภาพการแยกเมล็ดปาล์มออกจากทะลาย
ที่ความเร็วรอบต่างๆ

รูปที่ 8 ผลการทดสอบที่ความเร็วรอบ 500 รอบต่อนาที

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการแยกเมล็ดปาล์มออกจากทะลาย
จำนวนเมล็ด
ควำมเร็วรอบ

450

ซ้ำที่

ปำล์มทั ง้ หมด

จำนวนเมล็ดปำล์ม

(เมล็ด)

(เมล็ด)

(%)

1

343

92

73.18

2

370

83

77.57

3

479

117

75.57

1

281

68

2

309

76

75.4

3

457

79

82.71

1

406

87

78.57

2

319

93

70.85

3

357

143

59.94

เฉลีย
่
500

75.5

เฉลีย
่
550

จากผลการทดสอบการแยกเมล็ดออกจากทะลายปาล์มทั้ง 3 ระดับ
ความเร็วรอบ พบว่าความเร็วรอบที่ 500 รอบต่อนาที ให้ประสิทธิภาพใน
การแยกเมล็ดออกจากทะลายมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าการท้างานของ
เครื่องนั้นเครื่องท้างานได้อย่างคล่องตัวมากที่ สุด ไม่มีการติดขัดและไม่สั่น
มากดังได้กล่าวไว้แล้ว ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าที่ความเร็วรอบ 500 รอบต่อ
นาที มีความเหมาะสมต่อ การแยกเมล็ดออกจากทะลายส้าหรับ เครื่อ งนี้
ที่สุด

4. สรุป
จากผลการทดลองและวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเครื่อง
แยกเมล็ ด ปาล์ ม ออกจากทะลาย สามารถแยกเมล็ ด ปาล์ ม ได้ ดี ที่ สุ ด ที่
ความเร็วรอบ 500 รอบต่อนาที โดยมีประสิทธิภาพในการแยกเมล็ดออก
จากทะลายมากที่สุดคือ 78.70 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังพบว่าการท้างาน

75.8

78.7

เฉลีย
่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประสิทธิภำพกำรแยก

ทีไ
่ ม่รว่ งหลังกำรทดสอบ เมล็ดปำล์มออกจำกทลำย

69.78

ของเครื่องนั้นเครื่องท้างานได้อย่างคล่องตัวมากที่สุด ไม่มีการติดขัดและไม่
สั่นมาก
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การสร้างเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบทวีคูณ
สาหรับกังหันลมขนาดเล็ก
The Prototype Manufacture Doubly-Fed induction Generator (DFIGs)
For Small Wind Turbine Generator
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บทคัดย่อ

1. บทนา

การน าพลั ง งานลมมาใช้ ป ระโยชน์ ต้ อ งอาศั ย กั ง หั น ลมผลิ ต
กระแสไฟฟ้าในการเปลี่ยนพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของกระแสลมเป็น
พลังงานกลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
กังหั น ลมคื อ เครื่อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ที่ ส ามารถท างานได้ ที่ ค วามเร็ ว รอบต่ า
สามารถสร้างได้ง่าย ต้นทุนต่าแต่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นวัตถุประสงค์หลัก
ของงานวิจัยนี้คือการสร้างเครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบทวีคูณ
ที่มีจานขดลวดจานวน 3 ชุด และจานแม่เหล็กจานวน 4 ชุด ผลจากการ
ทดลองพบว่า สามารถผลิ ตก าลังไฟฟ้ า ได้สู งสุด ประมาณ 1,500 วัต ต์ ที่
ความเร็ว 300 รอบต่อนาที ดังนั้นสามารถนาเครื่องกาเนิดพลังงานไฟฟ้านี้
ไปใช้เป็นเครื่องต้นกาลังของระบบกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ในอนาคตปั ญ หาเรื่อ งราคาพลังงานการแย่งชิงทรัพ ยากรพลังงาน
ระหว่างประเทศปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่ง
เป็นผลพวงของการผลิตและการใช้พลังงานเป็นปัญหาที่จะทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของประชาชนและความสามารถในการ
แข่ งขั นเชิงเศรษฐกิจ อย่า งหลีก เลี่ย งมิได้ก ารเพิ่ มสัดส่ว นการใช้พ ลังงาน
หมุนเวีย น (Renewable Energy) จากแหล่งพลังงานหมุนเวีย นที่สาคัญ
และเป็ นแหล่งพลังงานสะอาด (Clean Energy) [1, 2, 3]ได้แ ก่พ ลังงาน
แสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานน้าพลังงานดังกล่าวล้วนเป็นพลังงาน
ทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนพัฒนาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านพลังงานของประเทศจากแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี[4]
พลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งที่นานาประเทศมุ่งพัฒนาให้
เกิ ด ประโยชน์ ม ากขึ้ น การน าพลั ง งานลมมาใช้ ป ระโยชน์ ต้ อ งอาศั ย
เครื่องจักรกลที่สาคัญคือกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าในการเปลี่ยนพลังงาน
จลน์จากการเคลื่อนที่ของกระแสลมเป็นพลังงานกลก่อนนาไปใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีในการผลิตพลังงานองค์ป ระกอบที่สาคัญ มากที่ สุดคือ เครื่อ ง
กาเนิดไฟฟ้า (Generator) ซึ่งทาหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ผู้อุปโภค
และบริโภคเครื่องกาเนิดพลังงานไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบทวีคูณ (Doubly-fed
induction Generators; DFIGs) [5] มี ก ารยอมรั บ อย่ า งกว้ า งขวางใน
ระบบพลังงานลมเนื่องจากแรงดันเอาท์พุทที่มีความกว้างและความถี่คงที่
จึงสามารถทาให้เชื่อมต่อโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงโดยผ่านวงจร
เรี ย งก ระแส (Rectifier Circuit) [6] ดั ง นั้ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ขอ ง
โครงการวิจัยนี้คือการพัฒนาเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบทวีคูณให้มี
ความเร็วรอบต่าสามารถสร้างได้ง่ายใช้สะดวกต้นทุนต่าแต่มีประสิทธิภาพ
สูง

คาสาคัญ:พลังงานลม,กังหันลมผลิตไฟฟ้า,เครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบทวีคูณ

Abstract
The wind energy can be utilized that used the electrical
generator for convert the kinetic energy from the current wind
flow to the mechanical energy generates the electricity. The
factors affect to efficiency of wind turbine are the electrical
generator which can be operated at low speed, availability,
low cost with high efficiency. Therefore, the main purposes of
this research fabricate the double fed electrical induction
generator based on multi-layer magnetic cutting generator. It
used 3 fixed electric coil frameworks and 4 rotational magnet
framework. The results showed that 1,500 Watts at 300 rpm
applied in this work receives the maximum power. Therefore,
this generator can be promoted for prototype of high
efficiency wind turbine power plant.
Keywords: wind energy, wind turbine generator, doubly-fed
induction generators

2. ทฤษฎีพื้นฐานเครื่องกาเนิดพลังงานไฟฟ้า
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานกล
เป็นพลังงานไฟฟ้าประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือสเตเตอร์ (Stator) คือส่วน
ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวโรเตอร์ (Rotor) คือส่วนที่เคลื่อนที่ห รือหมุนได้ โดย
อาศัยการเหนี่ยวนาของแม่เหล็กตามหลักการของMichael Faraday [7]
คือสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงขึ้นกับเวลาเวลาแสดงไว้ดังสมการที่ (1)
𝐸=

𝑑𝜑
𝑑𝑡

(1)

ส่วนประกอบของสเตเตอร์ประกอบด้วยขดที่มีจานวนรอบมากกว่า
หนึ่ ง รอบโรเตอร์ ป ระกอบ ด้ ว ย แม่ เ ห ล็ ก แรงสู ง แบบ นี โ อไดเมี ย ม
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(Neodymium; NdFeB) 𝐵 คือความหนาแน่นฟลักซ์𝐿 เป็นความยาวตาม
แกนของแกนสเตเตอร์ 𝐿 เป็ นรัศมีของแกนสเตเตอร์วัดถึงผิวใน (ไม่รวม
ความลึก ของร่อ ง) ขนาดของฟลัก ซ์ช่อ งอากาศต่อ ขั้ว (air-gap flux per
pole; p) ที่มีพื้นที่หน้าตัดคงที่เป็นแกนอากาศ แสดงดังสมการที่ (2)
2

3.1 การพันขดตัวนาและขึ้นรูปด้วยเรซิ่น
การพัน ขดลวดตัว นาจ านวน 18 ขดแต่ข ดลวดพัน 250 รอบต่อ ขด
เคลือบน้ายาวานิชเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแสดงดังรูปที่ 3

(2)

ϕ = 2𝐵𝑝𝑒𝑎𝑘 𝐿𝑟
𝑃

จานวนการพันขดลวดต่อเฟส(𝑁/𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒)แสดงดังสมการที่ (3)
𝑁=

𝐸𝑟𝑚𝑠

(3)

4.44𝑓𝑘𝑤 𝜙

โดยที่ N คือ จานวนการพันขดลวดต่อเฟส
𝐸𝑟𝑚𝑠 คือ แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนาในหนึง่ เฟส
𝑓 คือ ความถี่
𝑘𝑤 คือ แฟคเตอร์การพันขดลวด

3. การออกเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบทวีคูณ
เครื่องกาเนิดพลังงานไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบทวีคูณเป็นเครื่อ งกาเนิด
ไฟ ฟ้ า แ บ บ ส า ม เฟ ส (3 -Phase Alternator) มี ข ด ล ว ด ที่ ตั ด กั บ
สนามแม่เหล็ ก จ านวน 3 ชั้ น แต่ล ะชั้ น มี ข ดลวดจ านวน 9 ขดมีก ารพั น
ขดลวดจานวน 250 รอบต่อขดและ 750 รอบ/เฟส ต่อวงจรไฟฟ้าแบบวาย
สตาร์ (Y-star connection) โดยมี แ ม่ เหล็ก ส าหรับ สร้า งสนามแม่ เหล็ ก
จานวน 3 ชั้นแต่ละชั้นมีแม่เหล็กจานวน12 ขั้วแสดงดังรูปที่1

รูปที่ 3 ชุดขดลวดสเตเตอร์สาหรับการนาไปใช้งาน

3.2 การสร้างแผ่นแม่เหล็ก
นาแผ่นเหล็กกลมมาติดแม่เหล็ก โดยแต่ละแผ่นจะติดแม่เหล็กจานวน
12 แท่ง กาหนดให้แม่เหล็กแต่ละก้อนทามุม 30 องศา ติดสลับขั้วเหนือขั้ว
ใต้กับแม่เหล็กแต่ละก้อนแสดงดังรูปที่ 4จากนั้นใส่น้ายาเรซิ่นให้พ อดีกับ
ขอบบนของแท่งแม่เหล็ก
N

S
N
S

รูปที่ 4 การวางแม่เหล็กบนแผ่นเหล็ก

3.3 การประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบทวีคูณ
รูปที่ 1 แบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนีย่ วนาแบบทวีคูณ
การต่อขดลวดอนุกรมแบบ Series-Star Connection เพื่อต้องการ
แรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้น โดยต่อปลายของขดลวดทั้งสามเฟสมาต่อรวมกัน แล้ว
ปล่อยต้นเฟสอีกด้านหนึ่งของทั้งสามเฟส เพื่อต่อ ใช้งานกับ เร็ก ติไฟเออร์
เต็ ม คลื่ น แบ บ บ ริ ด จ์ (Full Wave Bridge Rectifier) ให้ เป็ นแรงดั น
กระแสไฟฟ้ากระแสตรงแสดงดังรูปที่ 2
A

การประกอบเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า เหนี่ ย วน าแบบทวี คู ณ โดยการ
ประกอบแผ่นขดลวดกับแผ่นแม่เหล็กทีละชั้นจนครบทั้งหมด แสดงดังรูปที่
5 ขั้นตอนต่อมาคือการนาสายไฟจากแผ่นขดลวดแต่ละแผ่นมาต่ออนุกรม
กั น แ บ บ Series-Star Connectionเพื่ อ ท ดส อ บ แ รงดั น ไฟ ฟ้ า แ ล ะ
กระแสไฟฟ้า

B C

รูปที่ 2 การต่อขดลวดอนุกรมแบบSeries-Star connection
รูปที่ 5 การประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบทวีคูณ
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3.4 การทดสอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบทวีคูณ
การทดสอบเครื่องกาเนิดพลังงานไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบทวีคูณเพื่อหา
คุณลักษณะของแรงดันไฟฟ้าในขณะมีภาระต่างๆ ซึ่งทาโดยการต่อวงจร
แสดงดังรูปที่ 6 ซึ่งต้นกาลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนระบบโดยใช้มอเตอร์กระ
สลับขนาด 3 แรงม้า ปรับความเร็วรอบด้วย Inverter ซึ่งต่ออยู่กับชุดทด
รอบซึ่งมีอัตราทดคือ 10:1 และเครื่องกาเนิดพลังงานไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบ
ทวีคูณ โดยการใช้ Current Transformer (CT) 3 Phase Power คล้อ ง
กับ สายไฟฟ้ าจากเครื่อ งก าเนิดไฟฟ้ าต่อ อุ ป กรณ์ Switch 3 Phase เพื่ อ
ป้ อ งกั น อั น ตรายจากไฟฟ้ า จากนั้ น ใช้ MULTIMETER EPM-07S เป็ น
อุปกรณ์บั นทึกข้ อมูล การส่งข้ อมูลจะใช้ RS422/458 ผ่านช่องสัญ ญาณ
USB ซึ่งต่อสัญญาณกับ Computer ทาการทดลองโดยปรับความเร็วรอบ
มอเตอร์ ก ระสลั บ วั ด แรงดั น ที่ เอาท์ พุ ต ของเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า และ
กระแสไฟฟ้ า ท าการบั น ทึ ก ค่ า ต่ า งๆ ของเครื่อ งก าเนิ ด พลั งงานไฟฟ้ า
เหนี่ ย วน าแบบทวี คู ณ จากนั้ น น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าสร้ า งกราฟเพื่ อ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบและแรงดันไฟฟ้า

ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบ
ทวีคูณ
ลาดับ
ชื่อพารามิเตอร์
ค่าพารามิเตอร์
1
ชนิดของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
เหนี่ยวนาแบบทวีคูณ
2
ขนาดของขดลวด
18#SWG
3
จานวนเฟส
3 เฟส
4
จานวนขั้วแม่เหล็ก
12 ขั้ว
5
จานวนรอบของขดลวด
750 รอบ/เฟส
6
ความต้านทานขดลวดเฟส A
2.00 Ω/เฟส
7
ความต้านทานขดลวดเฟส B
2.05 Ω /เฟส
8
ความต้านทานขดลวดเฟส C
2.00 Ω /เฟส
ผลการทดสอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า เหนี่ยวนาแบบทวีคูณ ในขณะเปิด
วงจรพบว่าแรงดันไฟฟ้ า แปรผัน อย่า งเป็ น เชิงเส้นกั บ ความเร็ว รอบของ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับแรงดันไฟฟ้าเฉลีย่
ในขณะเปิดวงจร
รูปที่ 6 การทดสอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า

ผลการทดลองเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบทวีคูณเมื่อนามาสร้าง
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าที่ความเร็วรอบ
เท่ากับ 100, 200 และ 300 รอบต่อนาที ดังรูปที่ 9-11 แสดงให้เห็นว่าเมื่อ
เพิ่มโหลดความต้านทาน ตั้งแต่ 1-2,500 โอห์ม แรงดันไฟฟ้าแปรผกผันกับ
ความต้านทานอย่างมีนัยสาคัญ ตามกฎของโอห์ม

รูปที่ 7 กราฟสัญญาณคลื่นไซด์ที่แสดงโดยออสซิลโลสโคป

4 ผลการทดลองเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบทวีคูณ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบทวีคูณ มีค่า พารามิเตอร์ต่างๆดัง
ตารางที่ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รูปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับ
กระแสไฟฟ้าที่ความเร็ว 100 รอบต่อนาที

4-6 พฤศจิกายน 2558

281

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

เอกสารอ้างอิง

รูปที่10กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้า
ที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที

รูปที่11กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้า
ที่ความเร็ว 300 รอบต่อนาที
จากผลการทดลองเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบทวีคูณและจาก
สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 70 โวลต์กาลังไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ
1,500 วัตต์ที่ความเร็วรอบ 300 รอบต่อนาทีแสดงดังรูปที่ 12
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รูปที่ 12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังไฟฟ้าและความเร็ว
รอบ

5 สรุป
การสร้างเครื่องเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนาแบบทวีคูณสามารถผลิต
กาลังไฟฟ้าได้สูงสุดประมาณ1,500 วัตต์ที่ความเร็ว 300 รอบต่อนาทีผล
จากการทดลองสามารถนาเครื่องกาเนิดพลังงานไฟฟ้านี้ไปใช้เป็นเครื่องต้น
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เครื่องเติมอากาศในน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับบ่อเพาะพันธุ์ปลา
Aerator in water with solar energy for breeding fish pond.
เฉลิมเกียรติ วงษ์เกย¹* สุริยันต์ มุธุสิทธิ์¹* อดิศักดิ์ วงสิงห์¹* และวิรงรอง แสงเดือน¹*
¹*สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Palm_isbn@hotmail.com, Suriyan_25@hotmail.com, Adisak_ubru@hotmail.com, Wirongrong2@hotmail.com

บทคัดย่อ
การพัฒนาเครื่องเติมอากาศในน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับบ่อ
เพาะพันธุ์ปลา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและออกแบบเครื่องเติมอากาศใน
น้าให้มีประสิทธิภาพในการเติมปริมาณอากาศได้มากยิ่งขึนและสามารถใช้
งานรวมกับพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ท้าการพัฒนาและออกแบบใบพัด
ให้มีลักษณะเป็นทรงครึ่งวงกลม 4 แฉกเพื่อให้เกิดการกระจายตัวบนผิวน้า
การทดสอบประสิท ธิภ าพในการท้า งานของเครื่อ งเติมอากาศในน้า โดย
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ส้ า หรั บ บ่ อ เพาะพั น ธุ์ ป ลาด้ า เนิ น การทดสอบ 2
ลัก ษณะคื อ การทดสอบประสิท ธิ ภ าพของเครื่อ งเติ มอากาศในน้ า โดย
พลังงานแสงอาทิต ย์ส้ า หรับ บ่ อ เพาะพั นธุ์ป ลา และทดสอบหาปริม าณ
อากาศที่เพิ่มขึนด้วยของเครื่องเติมอากาศในน้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์
ส้าหรับบ่อเพาะพันธุ์ปลา ผลการทดสอบ พบว่า ว่าเมื่อเกิดโหลดขึนขณะ
เครื่อ งก้ า ลังท้ า งาน อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน มอเตอร์สามารถตั ดไฟที่ จ่ า ยให้ กั บ
มอเตอร์ได้ตามคุณสมบัติที่ตังไว้ โดยที่อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์จะสั่งการตัด
ไฟที่จ่ายให้กับมอเตอร์เฉลี่ยที่ 25.32 A และการท้างานเครื่องเติมอากาศ
ในน้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับบ่อเพาะพันธุ์ปลาสามารถเพิ่มปริมาณ
อากาศที่ละลายในน้า(DO) ได้โดยเฉลี่ยเท่ากับ 8.29-9.2 mg/L
ต่อวัน

ที่มาและความส้าคัญของปัญหา

ค้าส้าคัญ: เครื่องเติมอากาศ, ปริมาณอากาศที่ละลายในน้า

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

Abstract

1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องเติมอากาศในน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ส้าหรับบ่อเพาะพันธุป์ ลา
2. เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องเติมอากาศในน้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับบ่อเพาะพันธุ์ปลา

The development of Aerator in water by solar energy for
breeding fish pond. The purpose is to create and design the air
into the water, effectively filling in more oxygen. And can be
used with solar energy. The Aerator has been developed and
designed to look like a circle shape propeller 4 for to the
spread on the surface water. The testing performance of air in
water by solar energy for breeding fish pond conducted two
tests is to test the performance characteristics of air in water
by solar energy for breeding pond. And then tested for oxygen
increases with the air in the water by solar energy for breeding
pond test results showed that when the load while the
machine is running. Motor protection devices can cut the
power supply to the motor as a preset feature. The device
prevents the motor will cut the power supply to the motor
average at 25.32 A and the air in the water by solar energy for
breeding pond can increase the amount of oxygen dissolved in
water (DO) has an average 8.29-9.2 mg /l per day.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในปัจจุบันนีไฟฟ้าได้มีบทบาทที่ส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์เรา
มาก เพราะในปัจจุบันเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีและโลกแห่งอุตสาหกรรมนี
ต้องใช้ไฟฟ้าทังหมดระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันก็ต้องใช้ทุนใน
การผลิตสูงขึ น เพราะการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันมีป ริมาณการใช้ที่เพิ่มมาก
ขึ นเรื่อ ยๆ ท้ า ให้ก ระบวนการผลิต ไม่เ พีย งพอ ซึ่ งในภาคการเกษตร
โดยเฉพาะทางการประมง การใช้ไฟฟ้าจะจ้าเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มปริมาณ
อากาศให้ กั บ บ่ อ เพาะพั น ธุ์ ป ลา เนื่ อ งจากเป็ น การให้ อ ากาศกั บ การ
เพาะพันธุ์ปลาในบ่ออนุบาลขนาดเล็ก ที่มีการตังบ่อในพืนที่โล่งแจ้ง และ
จ้าเป็นจะต้องเติมอากาศตลอด 24 ชั่วโมง จึงท้าให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในการเป็นแหล่งจ่ายให้กับปั๊มน้าเพื่อผลิตอากาศให้กับบ่ออนุบาลพันธุ์ปลา
ตลอดทังวัน [1]
จากความส้ า คัญ ดั งกล่ า ว ผู้ วิจั ย จึ งได้ น้ า หลั ก การการใช้พ ลังงาน
แสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อ ผลิตเครื่องเติมอากาศในน้าให้กับ
บ่ออนุบาลพันธุ์ปลา โดยด้าเนินการออกแบบและสร้างเครื่องเติมอากาศ
ในน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และหาประสิทธิภาพในการเติมอากาศใน
น้าซึ่งจะเกิดผลดีต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ขอบเขตของการวิจัย
เครื่องเติมอากาศในน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ส้าหรับบ่อ
เพาะพันธุ์ป ลาใช้มอเตอร์ DC 12โวลต์ในการขับ เคลื่อนตัว
กังหันน้า4 แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120วั ตต์ในการผลิตแรงดัน
ให้ แ บตเตอรี่ และใช้ โซล่ า ชาร์ จ เจอร์ ขนาด 20 แอมแปร์
การชาร์จแรงดันให้แบตเตอรี่ ใช้ท่อ PVC ขนาด 5 นิว การ
ท้ า เป็ น ทุ่ น ลอยของเครื่ อ งเติ ม อากาศในน้ า ด้ ว ยพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ และก้าหนดบ่อที่ใช้ทดลองเพิ่มอากาศในบ่อแบบ
ปิ ด ขนาด 5x10 เมตร ลึ ก 2 เมตร เป็ น สถานที่ ใ นการ
ทดสอบ

วิธีการด้าเนินงานวิจัย
ในการออกแบบโครงสร้างและการติดตังอุปกรณ์ เครื่องเติมอากาศใน
น้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทางคณะผู้วิจัยจึงมองเห็นความส้าคัญของการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ติดตังอุปกรณ์ เพื่อให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการติดตัง
อุปกรณ์มีดังนี
1) การออกแบบโครงสร้างของตัวเครื่องที่รองรับน้าหนักของแผง
โซล่าเซลล์ ขนาด 120 W แบตเตอร์รี่ 12 V 2 ลูก และมอเตอร์ DC 12 V

ภาพที่ 4 การทดสอบเครื่องเติมอากาศในน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

บล็อกไดอะแกรมการแสดงการท้างาน

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างของตัวเครื่อง
2) ติดตังทุ่นลอยที่ท้าจากท่อ PVC ขนาด 5 นิว โดยติดไว้ใต้เครื่อ ง
เติมอากาศลงในน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการยืดแผ่นเหล็กเข้ากับตัว
ทุ่น

ภาพที่ 2 แสดงการติดตังทุ่นลอยเข้ากับตัวโครงเครื่อง

ภาพที่ 3 เสริมตัวทุ่นโฟมเพื่อให้มีการรับน้าหนักของโซล่าเซลล์ แบตเตอร์รี่
3) เสริมตัวทุ่นโฟมเพื่อให้มีการรับน้าหนักของ แผงโซล่าเซลล์
แบตเตอร์รี่ โดยการใช้โฟมขนาดเท่ากับห้องเครื่องใส่ไว้ที่ใต้แบตเตอร์รี่
4) การทดสอบการลอยตัวของเครื่องเติมอากาศในน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
5) หาประสิทธิภาพโดยการตรวจหาค่า DO และ BOD ที่ละลาย
ในน้า

ในการทดสอบเพื่ อ หาประสิ ท ธิภ าพของเครื่อ งเติ ม อากาศในน้ า ด้ว ย
พลังงานแสงอาทิตย์ ท้า การทดลองการประจุพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์
ขนาด 120 W การทดสอบหาประสิทธิภ าพการละลายตัวของอากาศใน
อากาศ ซึ่งมีล้าดับขันตอนและการทดสอบดังนี
1) การทดลองการประจุพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 W
ท้าการวัดแรงดันและกระแสจากแผงโซล่าเซลล์ วัดค่าแรงดันและกระแส
ทุกระยะเวลา 30 นาที ท้าการทดลองวัดค่าแรงดันและกระแสตามล้าดับ
จนครบ 10 ชั่วโมง บันทึกผล
2) การทดสอบหาประสิทธิภาพการละลายตัวของอากาศ โดยท้า
การทดลองโดยการตรวจสอบระดับอากาศในน้าก่อนเปิดเครื่องและหลัง
ปิดเครื่อง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอากาศในน้าหรือไม่ โดยท้าการ
ทดลองตามล้าดับดังนี
1. เก็ บ ตั ว อย่ า งน้ า ด้ ว ยขวด BOD แล้ ว เติ ม สารละลายแมง
กานั ส ซั ล เฟต 2 มิ ลลิ ลิ ต ร และสารละลายอั ล คาไล-ไอโอไดด์ -เอไซด์ 1
มิลลิลิตร ปิดฝาขวด BOD แล้วพลิกกลับไปมาประมาณ 20 ครัง
2. เติมกรดซัลฟิวริก 2 มิลลิลิตร ลงในตัวอย่างน้า พลิกขวดกลับไป
มาเพื่อละลายตะกอน
3. ตวงตัวอย่างน้า จากข้อ 2 ปริมาตร 101 มิลลิลิตร ใส่ในขวดรูป
ชมพู่ แล้วน้ามาไทเทรตกับสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต
4. เมื่อตัวอย่างน้ามีสีจางลง เติมน้าแป้งสุก 4 – 5 หยด แล้วไทเทรต
ต่อจนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนสีจากสีน้าเงินเป็นไม่มีสี
5. บันทึก ปริมาตรของสารละลายโซเดีย มไทโอซัลเฟตที่ใช้ไทเทรต
และค้านวณหาปริมาณอากาศที่ละลายในน้า

ผลการทดลอง
จากการทดสอบหาประสิทธิภาพการท้างานเครื่องเติมอากาศในน้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิจยั ได้สรุปผลการทดสอบได้ดังนี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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การทดสอบหาประสิทธิภาพจากประจุพลังงานโดยแผงโซล่าเซลล์
ขนาด 120 W โดยท้าการตรวจวัดเป็นช่วงเวลา 30 นาที ท้าการตรวจวัด
1 ครั งของช่ ว งเวลาท้ า งานของเครื่ อ งเติ ม อากาศในน้ า ด้ ว ยพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ สามารถตังเวลาในการท้า งานได้ตังแต่ เริ่มเวลา 08.00 น. 17.00 น.
การทดลองหาประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงปริมาณอากาศในน้า
จากการทดสอบการหาประสิ ท ธิภ าพการท้ า งานของการเปลี่ย นแปลง
ปริมาณอากาศในน้ าโดยแบ่ งเป็ น 1 วันตรวจก่อ นเครื่ อ งท้า งานในเวลา
08.00 น. และหลังเครื่องท้างานในเวลา 17.00 น.แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
พบว่า เมื่อ ท้ าการวัดค่า ปริมาณอากาศก่ อ นเครื่อ งท้า งานได้ค่ าปริมาณ
อากาศเฉลี่ ย เท่ า กั บ 5.7 mg/L และเมื่ อ เปิ ด เครื่อ งเติ ม อากาศและวั ด
ปริมาณอากาศหลังปิ ดเป็ นเวลา 8 ชั่ว โมง พบว่ามีป ริมาณอากาศเฉลี่ย
เท่ากับ 8.29-9.2 mg/L)
และในการวิ เคราะห์ จุ ด คุ้ ม ทุ น ของเครื่ อ งเติ ม อากาศในน้ า ด้ ว ย
พลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับบ่อเพาะพันธุ์ปลา สามารถประหยัดพลังงานได้
5 เท่าของปั้ มลม ขนาด 5,625 W หรือ สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 155,000
บาท ในระยะเวลา 10 ปี

[1] อรทัย ชวาลภาฤทธิ.์ 2545. คู่มือการวิเคราะห์น้าและนา้ เสีย.
ครังที่ 1. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการวิชาการ สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม สถาบันวิจยั แห่งชาติ.
[2] ชัยวัฒน์ พรหมเพชร. 2551. การพัฒนาเครื่องกลเติมอากาศ ปล่องลม
แดด. ปริญญานิพนธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
[3] มงคล มงคลวงศ์โรจน์, รองศาสตราจารย์. 2538. การเติมอากาศ
แบบผิวนา้ . ครังที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติผู้วิจัย

อภิปรายผลและวิเคราะห์ผลการวิจัย
จากการทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องเติมอากาศในน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แล้วปรากฏว่าได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ สามารถท้างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามที่ตังไว้ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้
อภิปรายผลไว้ดังนี
1) การพัฒนาเครื่องเติมอากาศในน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้น้า
หลัก การการเติมอากาศโดยท้า ให้ น้ าขึ นมาสั มผัสกับ อากาศจึ งจะท้ า ให้
อากาศสามารถละลายเข้ า ไปในน้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ว ซึ่ งได้ ส อดคล้ อ งกั บ
หลั ก การของ กั งหั น น้ า ชั ย พั ฒ นาที่ มี ก ารตั ก หรือ วิ ด น้ า จะท้ า ให้ มี พื นที่
ผิวสัมผัสระหว่างน้ากับอากาศมากและส่งผลให้อ ากาศสามารถละลายเข้า
ไปในน้า [2]
2) เครื่องเติมอากาศในน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพ
ดีห รือไม่ ขึ นอยู่กับขนาดและรูปร่างของใบพัด ซึ่งประสิทธิภ าพการเติม
อากาศให้แก่น้าเสียให้ได้ในปริมาณที่สูง จะต้องวิเคราะห์ รูปร่าง ขนาด ที่
เหมาะสมของใบพัด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ มงคล มงคลวงศ์โรจน์ ที่
ได้ให้ความส้าคัญในการออกแบบรูปร่างของใบพัดให้มีความเหมาะสมกับ
การดึงอากาศในน้าด้วยใบพัด [3]

นายเฉลิมเกียรติ วงศ์เกย
นักศึกษาชันปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นายสุริยัน มุธุสิทธิ์
นักศึกษาชันปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นายอดิศักดิ์ วงสิงห์
นักศึกษาชันปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นางวิรงรอง แสงเดือน
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
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สมรรถนะของกังหันลมผลิตไฟฟ้า
ชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้ง
The Performance of Wind Turbine Generator
Type Permanent magnet of waste motor
กฤษดา หนักแก้ว1,ปริยาภัทร แซ่เฮ่า1และชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล1, *, มนตรี สุขเลื่อง2
1

สาขาวิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือการสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิด
แม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้งพบว่ากังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิดแม่เหล็ก
ถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้งสามารถติดตั้งโดยใช้โครงสร้างเสาไฟฟ้าคอนกรีต
อัดแรงเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสาเร็จซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายของโครงการได้
ถึง 18 เท่าสามารถผลิตกาลังไฟฟ้าได้ประมาณ1.2-1.3 กิโลวัตต์ที่ความเร็ว
ลมเฉลี่ย 3.5-4.5 เมตรต่อวินาที ประสิทธิภาพของกังหั น ลมร้อยละ24.65
ศักยภาพของพลังงานอยู่ในระดับปานกลาง

WEE [6] ร้อยละ 60.20 เป็นโลหะเนื่องมาจากโลหะเป็นโครงสร้างหลักที่
ให้ความแข็งแรงต่อผลิตภัณฑ์

คาสาคัญ: มอเตอร์เหลือทิ้ง, กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า,ศักยภาพพลังงาน
ลม

Abstract
The main objective is the Performance of wind turbine
generator type permanent magnet of waste motors. Result of
the research wind turbine generator can install using
prestressed concrete pole The found can reduce the cost of
the project as much 18. The maximum electrical power is
around 1.2-1.3 kW at wind speed was 3.5-4.5 m/sec a
capacity factor of wind turbines. is 24.65%. The energy
potential is in the medium range
Keywords: Waste Motor, Wind Turbine Generator, Wind Energy
Potential

1. บทนา
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่า นมาพลังงานลมเป็ นแหล่งพลังงาน
ทดแทนที่มีอัตราการเจริญเติบโตของการใช้สูงสุดประมาณร้อยละ30 เมื่อ
เทียบกับแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆ แสดงดังรูปที่ 1 [1] ถึงแม้พลังงานลม
มีอัตราการเจริญเติบโตของการใช้สูงสุดเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆแต่
ปัญหาในการนากังหันลมมาใช้ผลิตกาลังไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นกังหันลมที่มี
ขนาดใหญ่ส่งผลต่อทัศนียภาพบดบังส่วนต่างๆของพื้นที่เสียงที่เกิดจากการ
ทางานก็สร้างความราคาญต่อประชาชนบริเวณใกล้เคียง [2] ประกอบกับ
ต้นทุนในกระบวนการผลิตที่มีราคาสูงมาก
มีรายงานจากUNEP ในปี 2009 มีขยะเพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านตัน
ต่อปี [3] สารเคมีซึ่งเป็นสารประกอบของวัสดุทางเทคโนโลยียังสามารถ
แปรสภาพเป็นมลพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม [4]-[5] จากรายงานของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตของการติดตั้ง
กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าทัว่ โลก
การนากลับ มาใช้งานใหม่ห รือ ปรับ ปรุงแก้ไขโครงสร้า งใหม่จึ งเป็ น
แนวทางหนึ่งเพื่อลดขยะทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในประเทศไทย
[7] โดยในแต่ละปีมีมอเตอร์ที่ชารุดแล้วเหลือทิ้งเป็นขยะมากมายจากการ
ใช้ งานอย่า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ระยะเวลานานท าให้ ม อเตอร์ ไฟฟ้ า เกิ ด ความ
เสียหายซึ่งบางครั้งสามารถนากลับมาใช้งานใหม่ได้โดยเปลี่ยนมอเตอร์ซึ่ง
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นเครื่องกาเนิดพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นการ
ลดปริมาณขยะจากเครื่องมือทางไฟฟ้าโดยนาเครื่องกาเนิดไฟฟ้านี้ไปเป็น
เครื่องต้นกาลังของระบบกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า ดังนั้นวัตถุประสงค์หลัก
ของงานวิจั ย นี้ คื อ การสร้า งกั งหั น ลมผลิ ต ไฟฟ้ า ชนิ ด แม่ เหล็ก ถาวรจาก
มอเตอร์เหลือทิ้ง

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
พลังงานลมถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานกลด้วยแกนหมุนกังหันลมมวล
ของอากาศที่ปะทะกับใบกังหันจะเคลื่อนที่ช้าลงในทางปฏิบัติพลังงานลมไม่
สามารถถ่ายเทให้กับกังหันลมได้ทั้งหมดแสดงดังสมการที่ (1)
𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒 =

1
𝜌𝐴𝑣 3 𝐶𝑝
2

(1)

เมื่อ 𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒 คือ พลังงานจลน์ที่ ผ่านพื้นที่ใบกวาดของใบพัด 𝐶𝑝
คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก าลั ง งานสู ง สุ ด ของใบกั ง หั น ลม เรี ย กว่ า Betz
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Coefficient มี ค่าประมาณร้อ ยละ 59[8] ซึ่ งเป็ นตัว แปรที่ อ ยู่ในฟั งก์ชั น
อัตราส่วนความเร็วปลายใบ (tip speed ratio; TSR) ดังสมการที่ (2)
𝜆=

𝑅𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒 𝛺𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒
𝑉𝑤𝑖𝑛𝑑

(2)

สมการที่(2) คือการหาค่าอัตราส่วนความเร็วปลายใบ ประกอบด้วย
รัศมีของใบพัด (𝑅𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒 ) ความเร็วในการหมุนของใบพัด (𝛺𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒 )
และความเร็วลมที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของใบพัด (𝑉𝑤𝑖𝑛𝑑 )
การพิจารณาศักยภาพพลังงานลมประกอบด้วยข้อ มูลความเร็วลม
และทิศทางลม เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยแบบจาลองทางสถิติ Weibull
Distribution ดังสมการที่ (3) [9]-[10]
𝑓(𝑉) =

𝑘 𝑉 𝑘−1
𝑉 𝑘
( )
𝑒𝑥𝑝 [− ( ) ]
𝑐 𝑐
𝑐

3.2 สมรรถนะของมอเตอร์เหลือทิ้ง
การเปลี่ยนมอเตอร์เหลือทิ้งแบบซิงโครนัส 3 เฟส เป็นเครื่องกาเนิด
พลังงานไฟฟ้าแบบซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร เลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเหลือ
ทิ้งขนาด 10 กิโลวัตต์ ดังรูปที่3 ถอดชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่ ฝาครอบ เพลา
แกนเหล็ ก และขดลวดจากแผ่ น เหล็ ก บาง พั น ขดลวดในสเตเตอร์
ประกอบด้วยขดลวดจานวน 3 ชุด ได้แก่ขดลวดชุด A B และ C แต่ละชุด
วางห่างกัน 120 องศา ดังรูปที4่ และการวางขั้วแม่เหล็กดังรูปที่5

(3)

โดยที่ C คื อ พารามิ เตอร์ ร ะดั บ (Scale Parameter) และ k คื อ
พารามิเตอร์รูปร่าง (Shape Parameter) และสามารถหาค่าของ C และ k
ได้จากสมการ (4)-(5)
𝑉̅
𝛤(1 + 1/𝑘)

(4)

𝜎𝑉 −1.086
𝑘=( )
𝑉̅

(5)

𝐶=

รูปที่ 3มอเตอร์ไฟฟ้าเหลือทิ้งขนาด 10 กิโลวัตต์ ที่ใช้ในงานวิจัย

สามารถคานวณได้จากข้ อมูลความเร็วลมเฉลี่ย ( V ) ความแปรผัน
ของความเร็ ว ลม ( V )และค่ า Gamma function (  ) ซึ่ งสามารถ
ประมาณค่า (x) ได้ดังสมการที่ (6)
𝛤(𝑥) = (√2𝜋𝑥)(𝑥 𝑥−1)(𝑒 −𝑥 ) [

1
+
12𝑥
1
−
288𝑥 2

1+

139
+⋯
51840𝑥 3

]

รูปที่ 4การลงขดลวดในสเตเตอร์

(6)

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 การติดตั้งสถานีวัดอากาศแวดล้อม
เริ่มต้นด้วยการติดตั้งสถานีวัดอากาศแวดล้อมเพื่อสารวจสถิติลมจาก
ข้อมูลการจัดเก็บบันทึกข้อมูลอัตโนมัติด้วยเครื่อง Weather Wise®ที่ระดับ
ความสูง 16เมตร ณ ตาแหน่งการติดตั้งระบบแสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 5การวางขั้วแม่เหล็กบนผิวนอกของโรเตอร์
การทดสอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่สร้างจากมอเตอร์เหลือทิ้ง เพื่อ หา
คุณลักษณะของแรงดันไฟฟ้ากับหลอดไส้กาลังวัตต์สูงดังรูปที่ 6

รูปที่ 2สถานีวัดอากาศแวดล้อมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
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เครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่สร้างจากมอเตอร์เหลือทิ้งสามารถจ่ายพลังงาน
ได้ สูงสุด ที่ความเร็ว รอบต่ างๆแสดงให้ เห็ นชัดเจนว่า เครื่อ งก าเนิ ดไฟฟ้ า
สามารถผลิตได้สูงสุด 6,000 วัตต์ ดังรูปที่ 7

4. ผลการทดลอง
ข้อมูลในส่วนของความเร็วลมรูปที่ 10และทิศทางลมมาวิเคราะห์ผัง
ลมรายเดื อ นเพื่ อ หาค่ า k กั บ c ด้ ว ยโปรแกรม WAsP9.0 เพื่ อ สร้ า ง
แบบจาลองการแจกแจงทางสถิติของความเร็วลมแสดงดังรูปที1่ 1

รูปที่ 7ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับแรงดันไฟฟ้าในขณะเปิดวงจร
รูปที่ 10ความเร็วลมที่ระดับความสูง 16 เมตร

ผลการทดลองวัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าในขณะเปิดวงจรที่ความเร็ว
500 รอบต่อ นาที ได้รูป แบบสัญ ญาณคลื่นไซด์แ รงดันไฟฟ้ าเฉลี่ย เท่า กับ
222.27 โวลต์ความถี่เท่ากับ 49.4 เฮิรตซ์ ประสิทธิภาพร้อยละ 72.61 ฮาร์
มอนิก THDv% เฉลี่ยร้อยละ1.6แสดงดังรูปที่8 [11]

รูปที่ 11Weibull Probability Densityที่ระดับความสูง 16 เมตร
รูปที่ 8สัญญาณคลื่นไซด์ในขณะเปิดวงจร

3.3 การติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าจากมอเตอร์เหลือทิ้ง
ขั้นตอนต่อมาคือการนามอเตอร์เหลือทิ้งที่เปลี่ยนเป็นเครื่องกาเนิด
พลังงานไฟฟ้าแบบซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรแล้วมาประกอบกับใบกังหัน
ลมแบบแกนแนวนอนมีจานวนใบพัด 3 ใบและเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย
(low-cost) ของโครงสร้างเสาคณะผู้วิจัยเลือกใช้เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง
เสริมเหล็กอัดแรงหล่อสาเร็จขนาดความสูง 16 เมตรเป็นโครงสร้างเสาและ
เทพื้นคอนกรีตทับเพื่อป้องกันเสาเอียง เนื่องจากมีราคาถูกกว่าโครงสร้าง
เสากลมแบบกัลวาไนซ์ 18 เท่ารูปที่9

รูปที่ 12กาลังไฟฟ้าที่กังหันลมผลิตได้เฉลี่ยรายวันจากค่ารายเดือน
รูป ที่ 12แสดงให้เห็ นว่ากาลังไฟฟ้าที่กังหันลมสามารถผลิตได้เฉลี่ย
รายวันจากค่ารายเดือนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของกังหันลมสูงสุดในช่วงเวลา
14.30-16.00 นาฬิกา สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1.2-1.3 กิโลวัตต์ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลความเร็วลมในภาพรูปที่ 10

5. สรุปผลการทดลอง

รูปที่ 9กังหันลมที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าคอนกรีต
อัดแรงเสริมฝังลึกในดินที่ความสูง 16 เมตร
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ผลการทดลองกังหั นลมผลิตไฟฟ้า ชนิดแม่เหล็ก ถาวรจากมอเตอร์
เหลือทิ้ง และติดตั้งโดยใช้โครงสร้างเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กอัด
แรงหล่อสาเร็จสามารถลดค่าใช้จ่ายของโครงการได้ถึง18 เท่าสามารถผลิต
ก าลั งไฟฟ้ า ได้ป ระมาณ 1.2-1.3 กิ โลวัต ต์ ที่ ความเร็ว ลมเฉลี่ ย 3.5-4.5
เมตรต่อวินาที ประสิทธิภาพของกังหันลม (Capacity Factor; CF)เท่ากับ
24.65 ศั ก ยภาพของพลั งงานอยู่ ในระดั บ ปานกลางลดการปลดปล่ อ ย
CO2Emission ได้ 5,341.99 กิโลวัตต์ชั่วโมงเทียบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อปี
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การสร้างเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสความเร็วรอบต่่าชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์
Fabrication of permanent magnet for low speed synchronous generators using motors
ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล1* และมนตรี สุขเลื่อง2,
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บทคัดย่อ
โครงสร้างของมอเตอร์แบบ 3 เฟสสามารถสร้างเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ความเร็วรอบต่าประสิทธิภาพสูงมีโครงสร้างขนาดเล็กและสามารถซื้อหาได้
ทั่วไปสมรรถนะของการพัฒนาเครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่พัฒนาจากมอเตอร์โดย
ใช้แม่เหล็กถาวรเป็นโรเตอร์ให้กาลังการผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 500 วัตต์
ที่ ค วามเร็ ว 500 รอบต่ อ นาที ความถี่ 50.1เฮิ ร ตซ์ ฮ าร์ ม อนิ ก ของ
แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยร้อยละ 4.57 และฮาร์มอนิกของกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยร้อย
ละ 3.97 ผลจากการทดลองสามารถนาเครื่องกาเนิดพลังงานไฟฟ้านี้ไปใช้
เป็ น เครื่อ งต้ น ก าลังของระบบกั งหั น ลมเพื่ อ ผลิตกระแสไฟฟ้ า ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
ค่าส่าคัญ: เครื่องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสรอบต่า,ฮาร์มอนิก

Abstract
The structure of motor 3 phase can be fabricated into
low speed electrical generators, high efficiency, structure
small scale and it is available in the market. A low speed
electrical generator modified by using the permanent
magnets for rotor in a motor. This generated 500 watts at a
speed of 500 rpm with a frequency of 50.14 Hz.With a
harmonic percentage (THDv%) for voltage and electric current
of 4.5, 3.97 respectively. This result shows that the motors can
be modified to the electrical generators for wind turbine
power plant with high efficiency.
Keywords: low speed synchronous generator, Harmonic

1. บทน่า
ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและสารวจเพื่อหาแหล่งพลังงานทดแทน
เพื่อนามาใช้เป็นแหลงพลังงานต่างๆเป็นจานวนมากโดยทั่วไปเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า (Generator) จะทางานที่ความเร็วรอบการหมุนของโรเตอร์สูงมาก
ดังนั้ น เมื่อ น าเครื่อ งก าเนิ ดไฟฟ้ า แบบทั่ ว ไปมาใช้ งานกับ แหล่งพลั งงาน
ทางเลือกที่อาศัยพลังงานจลน์เป็นต้นกาลังเช่น พลังงานลม และพลังงาน
น้า มักจะเกิดปัญหาตามมาคือ ต้นกาลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าไม่เพียงพอ เนื่องจากจานวนขั้วแม่เหล็กในของโรเตอร์มีน้อย จึงทาให้
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าทางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
โดยทั่วไปเครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่ มีจาหน่ายอยู่ส่วนใหญ่ จะเป็นเครื่อ ง
กาเนิดไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องยนต์เป็นส่วนใหญ่ ต้องการความเร็วรอบสูงใน
การทางานให้ ได้ป ระสิทธิภาพสูงสุด สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการซ่อ มบ ารุง ดังนั้นเพื่อสร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่สามารถ
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ทางานได้ที่ความเร็วรอบต่า ประสิทธิภาพสูง ไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงฟอสซิล
สามารถซ่อมบารุงดูแลรักษาง่าย มีโครงสร้างขนาดเล็กและสามารถหาซื้อ
ได้ทั่วไป เช่นโครงสร้างของมอเตอร์แบบ 3 เฟส ดังนั้นวัตถุป ระสงค์หลัก
ของงานวิจั ย นี้ คือ การสร้างเครื่อ งก าเนิดไฟฟ้ าจากมอเตอร์ 3 เฟส เป็ น
เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ซิ งโครนั ส ความเร็ ว รอบต่ าชนิ ด แม่ เหล็ ก ถาวรจาก
มอเตอร์

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ซึ่งทาหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานกล
เป็นพลังงานไฟฟ้ามีส่วนประกอบหลักสองส่วนคือสเตเตอร์ (Stator) และ
โรเตอร์ (Rotor) ส่วนของสเตอร์คือส่วนหลักที่ยึดกับระบบโครงสร้างของ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้ามีชุดขดลวดเพื่อรับการเหนี่ยวนาจากเส้นแรงแม่เหล็ก
ของโรเตอร์เพื่อเปลี่ยนเป็ นกระแสไฟฟ้าส่วนของโรเตอร์เป็นส่วนที่สร้าง
สนามแม่เหล็กและหมุนอยู่แกนกลางของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าโดยสามารถรับ
แรงบิ ด หรือ พลั งงานกลผ่ า นแกนเหล็ ก ที่ เชื่ อ มต่ อ กั บ ต้ น ก าลั ง [1] เช่ น
พลังงานลมพลังงานน้าเป็นต้นเครื่องกาเนิดไฟฟ้าอาศัยการเหนี่ยวนาของ
แม่เหล็กตามหลักการของไมเคิลฟาราเดย์ (Faraday ‘s law) [2] โดยการ
เปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กขึ้นกับเวลาดังสมการที่ (1)
𝐸=

𝑑𝜑
𝑑𝑡

(1)

ขนาดของฟลักซ์แม่เหล็กมีพื้นที่หน้าตัดคงที่ตามความยาวแกนเหล็ก
ดังสมการที่ (2)
∅=

𝜇𝑟 𝜇𝑜 𝐴
× 𝑁𝑝ℎ 𝐼
𝐿

(2)

การพันขดลวดเครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้าเป็นแบบกระจาย ดังนั้นค่า
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนา (induce emf) ต้องคูณด้วยค่าแฟคเตอร์การ
พัน ขดลวด 𝐾𝑤 ดังสมการที่ (3) ซึ่งประกอบด้ว ย ค่าแฟคเตอร์ก ารพั น
กระจายขดลวด 𝐾𝑑 การกระจายของมุมเฟส (𝜎) จานวนร่องสล็อต/เฟส/
ขั้ ว แม่ เหล็ ก (𝑔) สมการที่ (4) และพิ ท ช์ แ ฟคเตอร์ 𝐾𝑝 โดยที่ 𝜖 คื อ
มุมพิ ตช์สั้น (shortchordangle) สมการที่ (5)แรงดันไฟฟ้ าเหนี่ ย วนาใน
หนึ่งเฟส (𝐸𝑟𝑚𝑠 /𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒) สมการที่ (6) [3]-[4]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

𝐾𝑤 = 𝐾𝑑 𝐾𝑝

(3)

𝜎

𝐾𝑑 =

𝑠𝑖𝑛 ( )
2
𝜎

𝑔𝑠𝑖𝑛 ( )

(4)

2𝑔
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𝜖
𝑘𝑝 = 𝑐𝑜𝑠 ( )
2

(5)

𝐸𝑟𝑚𝑠 = √2𝜋𝑘𝑤 𝑁𝜑

(6)

การคานวณจานวนการพันขดลวดต่อเฟส (𝑁/𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒) [5]-[6] ได้
จากสมการที่ (7)
𝑁=

𝐸𝑟𝑚𝑠
4.44𝑓𝑘𝑤 ∅

(6)

3. การด่าเนินงานวิจัย
การดาเนินงานวิจัยในส่วนของสเตเตอร์เลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3
แรงม้า ถอดชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่ ฝาครอบ เพลาแกนเหล็ก และขดลวดจาก
แผ่นเหล็กบาง(Laminated sheet steel)ซึ่งออกแบบมาสาหรับลดกระแส
ไหลวน (Eddy Current) ในแกนเหล็กที่จะส่งผลทาให้เกิดความร้อนและ
ทาให้ประสิทธิภาพของเครื่องกาเนิดพลังงานไฟฟ้าลดลง [7] มอเตอร์ไฟฟ้า
มีจานวนร่องสล๊อตเท่ากับ 36 ร่อง และการพันขดลวดในสเตเตอร์ประกอบ
ด้วยขดลวดจานวน 3 ชุด ได้แก่ขดลวดชุด A B และ C แต่ละชุดวางห่างกัน
120 องศาขดลวดในสเตเตอร์เใช้ลวดเบอร์ SWG#22 จานวน 40 รอบต่อ
1 ร่องสล๊อต ทาให้ได้รอบการพันขดลวดเท่ากับ 480 รอบต่อเฟส ลักษณะ
การพันขดลวดบนสเตเตอร์แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 2แกนโรเตอร์ที่ประกอบแม่เหล็กถาวร
เมื่ อ น าแม่ เหล็ ก ที่ ไ ด้ ม าวั ด ค่ า ความเข้ ม ของสนามแม่ เหล็ ก ด้ ว ย
เครื่ อ งวั ด ค่ า สนามแม่ เ ห ล็ ก ( Teslameter) พ บ ว่ า ค่ า ความเข้ ม ขอ ง
สนามแม่เหล็กมีค่าประมาณ 0.320-0.335 เทสลา แสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3การวัดค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กด้วยTeslameter

รูปที่ 1การพันขดลวดบนสเตเตอร์
ส่ว นแกนโรเตอร์ป ระกอบด้ว ยแม่เหล็ก จ านวน 12 โพล36 ก้ อ น
แสดงดังรูป ที่ 2ประกอบแม่เหล็ก เข้ า กับ ผิว นอกของโรเตอร์ ด้วยกาวติด
โลหะ (Loctite Glue)

การทดสอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเพื่อหาคุณลักษณะของแรงดันไฟฟ้า
ในขณะมีภาระโหลดต่างๆทาโดยการต่อวงจรแสดงดังรูป ที่ 4ต้นกาลังใน
การขับเคลื่อนระบบใช้มอเตอร์กระแสสลับขนาด 3 แรงม้า ปรับความเร็ว
รอบด้วยอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ต่อกับชุดทดรอบ 3:1 และเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าที่ได้พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ โดยการใช้คลิปแอมป์ Cp1201 คล้องกับ
สายไฟฟ้าจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้า และต่ออุปกรณ์สวิตช์เปิด-ปิด (Switch 3
Phase) โดยใช้เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า (PowerAnalyzerDW-6095)
เป็นอุป กรณ์บั นทึกข้อมูล และเชื่อมต่อข้อมูลแบบอนุก รม (RS232) ผ่าน
ช่อ งสั ญ ญาณพอร์ท (USB) กั บ คอมพิ ว เตอร์ ท ดลองปรับ ความเร็ว รอบ
มอเตอร์วัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่เอาท์พุตของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า

รูปที่ 4ไดอะแกรมที่ใช้ในการทดสอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
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4. ผลการทดลอง
ผลการทดสอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าในขณะเปิดวงจรพบว่าแรงดันไฟฟ้า
แปรผันอย่างเป็นเชิงเส้นกับความเร็วรอบของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าดังรูปที่ 5

รูปที่ 5กราฟความสัมพันธ์ความเร็วรอบกับแรงดันไฟฟ้าในขณะเปิดวงจร

รูปที่ 9สัญญาณของแรงดันไฟฟ้าของเฟสC
ผลการวัด สัญ ญาณแรงดั น ไฟฟ้ า และกระแสไฟฟ้ า กับ โหลดความ
ต้านทานของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าในแต่ละเฟสแสดงดังรูปที 10-12

รูปที่ 6ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับกาลังไฟฟ้า
รู ป ที่ 6แสดงให้ เห็ น ชั ด เจนว่ า เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า สามารถผลิ ต
กาลังไฟฟ้าได้ที่ความเร็วรอบต่าและผลการทดลองวัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้า
ขณะเปิดวงจรได้รูปแบบสัญญาณคลื่นไซด์ (sine wave) ซึ่งมีมุมเฟสห่าง
กัน120 องศาแสดงดังรูปที่ 7-9

รูปที่ 10สัญญาณแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของเฟสA

รูปที่ 7สัญญาณของแรงดันไฟฟ้าของเฟสA

รูปที่ 11สัญญาณแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของเฟสB

รูปที่ 8สัญญาณของแรงดันไฟฟ้าของเฟสB

รูปที่ 12สัญญาณแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของเฟสC
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ผลการทดสอบสัญญาณฮาร์มอนิกซึ่งเป็นส่วนประกอบในรูปแบบของ
คลื่นไซด์โดยขีดจากัดความเพี้ยนฮาร์มอนิก (THDv%) อยู่ที่ร้อยละ 5 ของ
แรงดันสาหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดๆที่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่จุดต่อร่วม 0.4 kV
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [8] ผลการทดลองพบว่า
ค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกของแรงดันไฟฟ้าเฟสA, B และC วัดได้ร้อยละ4.4,
4.8และ4.5ตามลาดับค่าฮาร์มอนิกของกระแสไฟฟ้าเฟส A, B และC วัดได้
ร้อยละ 3.3, 3.7และ4.9ตามลาดับดังรูปที 13-15

รูปที่ 13สัญญาณฮาร์มอนิกแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของเฟสA

รูปที่ 14สัญญาณฮาร์มอนิกแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของเฟสB
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รูปที่ 15สัญญาณฮาร์มอนิกแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของเฟสC

5. สรุปผลการทดลอง
การสร้างเครื่องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสความเร็วรอบต่าชนิดแม่เหล็ก
ถาวรจากมอเตอร์สามารถผลิตกาลังไฟฟ้าไม่ต่ากว่า500 วัตต์ความเร็ว 500
รอบต่อนาทีความถี่50.1เฮิรตซ์ฮาร์มอนิกของแรงดันไฟฟ้า THDv% เฉลี่ย
ร้อยละ4.57 และฮาร์มอนิกของกระแสไฟฟ้า THDv%เฉลี่ยร้อยละ3.97ซึ่ง
ผลจากการทดลองสามารถนาเครื่องกาเนิดพลังงานไฟฟ้านี้ไปใช้เป็นเครื่อง
ต้นกาลังของระบบกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาของชนิด 3
เฟส และ 1 เฟส
Analysis of Factor Effecting Energy Yield of a Three Phase and a Single Phase PV Roof Top
System
ศักดิ์นรินทร์ ศรีบุญเรือง และ บุญยัง ปลั่งกลาง
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บทคัดย่อ

100MWเพื่ อตอบสนองความต้ องการในการใช้ พ ลังงานไฟฟ้ ามี แนวโน้ ม ที่

บทความนี้ นาเสนอการวิเคราะห์ ปั จ จัย ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาชนิด 3 เฟส และ 1 เฟส ที่พิกัด
เท่ากัน 10 kWp ซึ่งติดตั้งอยู่จังหวัดสมุทรปราการ โดยดาเนินการเก็บข้อมูล
จริงเป็ นเวลา 1 เดือนมาวิเคราะห์ มาเปรีย บเทีย บกับ การออกแบบและ
จ าลองผลระบบผลิ ตไฟฟ้ า จากโปรแกรมโฮมเมอร์ (Homer) รวมถึ งการ
ประเมินผลด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเก็บข้อมูลในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558
มาวิเคราะห์ พ บว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 – 18.30 น.พลังงานไฟฟ้ารวม
1,153kWh/ month และ 1,126kWh/ month ผลจากการจ าลองโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พบว่าระบบสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ารวม 773 kWh/month
และ 795kWh/month จากการค านวณมี ค่ า PR เท่ า กั บ 96% และ 96%
ตามลาดับ
ค าส าคั ญ : ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คา , เซลล์
แสงอาทิตย์, โปรแกรมโฮมเมอร์

Abstract
This paper presents a comparison analysis and power
assessment of a 10 kWp single phase and three phase PV
Roof Top System. The system was installed at Samutprakarn
Province, Thailand. The monitored data has been collected
for 1 month for this analysis. The monitor data is investigated
and compared with a simulation program Homer. From the
collected data which was on June 2015, the system could
produce energy from 06.00AM - 18.30PM. The total energy
was 1,153kWh and 1,126kWh. From Homer simulation result,
the system can produce the energy totals up 773kWh and
795kWh which is 3% difference from the monitored data. The
performance ratio (PR) is 96% and 96% respectively.
Keywords: PV Roof Top System, Photovoltaic, Homer Program

สูงขึ้น
บทความนี้จึ งนาข้อ มูลการติด ตั้ง ค่าพลังงานที่วัดได้จริงจากระบบ
ตัว อย่ า งมาวิเคราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่งผลกระทบต่อ ระบบผลิ ตไฟฟ้ า พลั งงาน
แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาชนิด 3 เฟส และ 1 เฟส ที่เชื่อมต่อกับระบบ
จาหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงที่สภาวะการทางานจริง แล้วนาข้อมูลมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับการจาลองระบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้อง
มีการประเมินศักยภาพของระบบ[5] รวมทั้งการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์
รวมไปถึ ง วิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาชนิด 3 เฟส และ 1 เฟส

2. วิธีดาเนินงานวิจัย
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นระบบที่
เชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบจ าหน่ า ย 24 kV ของการไฟฟ้ า นครหลวง ( PV Grid
Connect System) [2] โดยแบ่งเป็น 2 ระบบดังนี้
2.1 ระบบที่ 1 ขนาดกาลังการผลิต 10kWp ใช้อินเวอร์เตอร์ 3 เฟส
จานวน 1 ตัว แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 250Wp จานวน 40 แผง โดยแบ่งเป็น
2 อินพุต ความเอียงหลังคา 38.7 องศา ติดตั้งบนหลังคามุงกระเบื้อง CPAC ดังนี้
2.1.1 อิ นพุต 1 แผงหันไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ 10 แผง ทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ 10 แผง
2.1.2 อิ น พุ ต 2 หั น ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 8 แผง ทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต้ 12 แผง
2.2 ระบบที่ 2 ขนาดกาลังการผลิต 10kWp ใช้อินเวอร์เตอร์ 1 เฟส
จานวน 2 ตัว แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 250Wp จานวน 40 แผง โดยแบ่งเป็น
4 อินพุต ความเอียงหลังคา 38.7 องศา ติดตั้งบนหลังคามุงกระเบื้อง CPAC ดังนี้
2.2.1 อินพุต 1 แผงหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 10 แผง
2.2.2 อินพุต 2 แผงหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 10 แผง
2.2.3 อินพุต 3 แผงหันไปทางหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 8
แผง
2.2.4 อินพุต 4 แผงหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 12 แผง

1. บทนา
ประเทศไทยมีการสนับสนุนของรัฐบาลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเป็นโครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านพักอาศัย Solar PV
Rooftop [1] ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2556 จนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยมี ก าลั ง การผลิ ต รวม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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18.30 น. มีค่ าก าลังไฟฟ้า สูงสุด ระบบที่ 1 แบบ 3 เฟส มีอิ น เวอร์เตอร์
10kW 1 ตัว เท่ากับ 7.97 kW ที่เวลา 13.00 น. ระบบที่ 2 แบบ 1 เฟส
โดยมีอินเวอร์เตอร์ 5kW จ านวน 2 ตัว Inv.1 เท่ากับ 4.068 kW ที่เวลา
13.40 น. Inv.2 เท่ากับ 3.708 kW ที่เวลา 13.00 น. และพลังงานที่วัดได้
ในแต่ละวันของระบบที่ 1 และระบบที่ 2 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าพลังงานที่ได้จากระบบจริงของระบบที่ 1 แบบ 3 เฟส และระบบที่ 2 แบบ
1 เฟส ประจาเดือนมิถุนายน 2558 ค่าเฉลี่ยระบบที่ 1 เท่ากับ 38.42 kWh/day ค่าเฉลี่ย
ระบบที่ 2 เท่ากับ 37.54 kWh/day

รูปที่ 1 รูปแบบการออกแบบระบบที่ 1 แบบ 3 เฟส

รูปที่ 2 การติดตั้งแผงและอินเวอร์เตอร์ระบบที่ 1 แบบ 3 เฟส

Day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รูปที่ 3 รูปแบบการออกแบบระบบที่ 2 แบบ 1 เฟส

Energy
(kWh/day)
3 Ph 1 Ph
48.66 44.79
45.20 42.19
23.49 24.45
38.46 39.80
32.85 42.14
45.22 42.98
45.15 40.78
34.30 37.43
47.17 47.24
36.76 43.94

Day
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Annual

Energy
(kWh/day)
3 Ph 1 Ph
47.05 45.63
30.22 27.85
38.23 42.06
36.26 37.75
31.12 38.36
29.91 20.41
46.04 34.59
31.14 30.89
42.40 44.24
49.21 40.16

Day
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Energy
(kWh/day)
3 Ph 1 Ph
43.86 41.72
41.38 33.94
33.49 36.07
32.98 31.39
32.09 36.69
31.61 27.84
32.33 31.50
39.12 45.28
42.76 41.62
44.12 32.61
1,153 1,126

รูปที่ 5 ค่าพลังงานของระบบตัวอย่าง และค่าความเข้มแสงอาทิตย์

4. การจาลองโปรแกรม

รูปที่ 4 การติดตั้งแผงและอินเวอร์เตอร์ระบบที่ 2 แบบ 1 เฟส

3. ผลการดาเนินการวิจัย
ทาการเก็บข้อมูลการทางานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคาขนาด 10 kWp จากระบบตัวอย่างทั้ง 2 ระบบเป็นเวลา
30 วัน ในเดือ นมิ ถุ น ายน 2558 โดยระบบจะเริ่ ม ท างานตั้ งแต่ 06.30 –

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใช้ ในการจ าลอง ใช้ โ ปรแกรม โฮเมอร์
(HOMER) จากการ Simulation ดั ง ตารางที่ 2 ระบบที่ 1 จะได้ ค่ า
กาลังไฟฟ้า สูงสุด 5.29kW ที่เวลา 13.00 น. และค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย
25.78 kWh/day ส่ ว นระบบที่ 2 จะได้ ค่ า ก าลั ง ไฟฟ้ า สู งสุ ด 5.57kW ที่
เวลา 13.00 น. และค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 26.52 kWh/day
ตารางที่ 2 ค่าพลังงานที่ได้จากการจาลองด้วยโปรแกรม ประจาเดือนมิถุนายน 2558
ค่าเฉลี่ยระบบที่ 1 แบบ 3 เฟส เท่ากับ 25.78 kWh/day ค่าเฉลี่ยระบบที่ 2 แบบ 1 เฟส
เท่ากับ 26.52 kWh/day
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Da
y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Energy
(kWh/day)
3 Ph 1 Ph
34.17 35.94
32.20 33.61
21.12 21.07
31.80 33.38
21.60 21.48
30.08 31.30
22.68 22.61
30.03 31.19
31.54 32.56
29.20 30.28

Da
y

Energy

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Annual

3 Ph
22.80
29.35
31.66
34.47
32.44
27.49
5.77
11.79
19.76
31.44

1 Ph
22.94
30.44
33.19
36.27
34.10
27.99
5.90
11.31
19.94
32.54

Day
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Energy
(kWh/day)
3 Ph 1 Ph
26.53 27.01
30.40 31.55
27.32 27.73
30.15 31.46
8.26 7.88
12.59 12.37
27.85 28.84
26.37 27.04
27.55 28.65
24.88 24.94
773
796

รูปที่ 6 ค่าพลังงานของการจาลองด้วยโปรแกรม และค่าความเข้มแสงอาทิตย์

5. หาประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบ PVGCS [3][4]
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(1)

เมื่อ
Yr คือพลังงานไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับต่อกาลังติดตั้งในทาง
ทฤษฎี (kWh/kWp)
Hi คือพลังงานจากรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นผิวเซลล์
แสงอาทิตย์ (kWh/m2)
GSTC คือค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่ STC = 1 kW/m2

5.2 พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ง านจริ ง ที่ ผ ลิ ต ได้ จ ากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (Final Yield) หาได้จากสมการ
Etot
Yf =
Po

(2)

เมื่อ
Yf คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานจริงที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์
(kWh/kWp)
Etot คือ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ทถี่ ูกใช้โดยภาระทางไฟฟ้า
(kWh)
Po คือ กาลังไฟฟ้าติดตั้งสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (kWp)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

(PR) หาได้จากสมการ
PR =

Yf
Yr

(3)

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์หาสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบ PVGCS โดยใช้
ข้อมูลที่วัดได้
พารามิเตอร์ ระบบที่ 1 แบบ 3 เฟส
ระบบที่ 2 แบบ 1 เฟส

Yr
(kWh/kWp)
Yf
(kWh/kWp)
PR

Max
(h/d)

Min
(h/d)

Aver
(h/d)

Max
(h/d)

Min
(h/d)

Aver
(h/d)

8.18

0.95

5.22

8.13

0.91

5.05

4.92

2.36

3.84

4.72

2.04

3.75

4.87

0.42

0.96

3.79

0.42

0.96

ค่า Yf แสดงปริมาณชั่วโมงพลังงานที่ระบบ PVGCS 10 kWp จ่าย
ให้ กั บ ระบบจาหน่ ายต่อ วัน เฉลี่ ย 30 มีก ารเปลี่ย นแปลงสอดคล้อ งกั บ
ข้อมูลปริมาณชั่วโมงพลังงานที่ได้รับมาจากแสงอาทิตย์ (Yr)
ค่า Yf แสดงปริมาณชั่วโมงพลังงานที่ระบบ PVGCS 10 kWp จ่า ย
ให้กับระบบจาหน่ายต่อวัน เฉลี่ย 30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับ
ข้อมูลปริมาณชั่วโมงพลังงานที่ได้รับมาจากแสงอาทิตย์ (Yr)
ค่ า PR แสดงสมรรถนะของระบบ PVGCS เฉลี่ ย 30 วั น มี ก าร
เปลี่ย นแปลงสอดคล้อ งกับ ข้ อ มูลปริมาณชั่ว โมงพลังงานที่ได้ รับ มาจาก
แสงอาทิตย์ Yr,Yf

6. การคานวณด้านเศรษฐศาตร์ [3][4]

ในทางทฤษฎี (Reference Yield) หาได้จากสมการ
Hi
Yr =
GSTC

5.2 สมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ Performance Ratio

การคานวณด้านเศรษฐศาสตร์คิดแบบ Annuity Method หลัก ทั่ว ไป
ของวิธีนี้คือวิธีคิดเงินรายได้เป็นรายปีโดยจะคิดในรูปแบบอนุกรมของการ
ชาระหนี้ วิธีคิดเงินรายได้เป็นรายปีจะมีค่าตรงกับการไหลเวียนของเงินสด
เฉลี่ยประจาปีซึ่งมีวิธีการคานวณตามสมการ
i∙(1+i)n
a=NPV
(1+i)n -1

(4)

เมื่อ
a
คือ Annuity (จานวนเงินที่จะต้องชาระต่อปี)
NPV คือ (Net Present Value) เงินลงทุนปัจจุบันสุทธิ
i
คือ ดอกเบี้ย
n
คือ จานวนปีในการวางแผน (ปี)
ตารางที่ 3 Annuity Factor โดยทั่วไปของดอกเบี้ยที่กาหนดและปีของโครงการ (%)
n=5
n = 10
n = 15
n = 20
n = 25
i=5
23.10
12.95
9.63
8.02
7.10
i=8
25.05
14.90
11.68
10.19
9.37
i = 10
26.38
16.27
13.15
11.75
11.02
i = 20
33.44
23.85
21.39
20.54
20.21

ผลจากการ Simulation จะได้ จากระบบที่ 1 แบบ 3 เฟส ค่าพลังงาน
ที่ได้เฉลี่ย 25.78 kWh/day เฉลี่ยต่อปี 9,048 kWh/year คิดเป็นจานวนเงินที่ได้
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ต่ อ ปี เ ท่ า กั บ 9,048 kWh x 6.96 บาท/หน่ ว ย เท่ า กั บ 65,482 บาท/ปี
ระยะเวลาคื นทุน 14.06 ปี จากระบบที่ 2 แบบ 1 เฟส ค่าพลังงานที่ ได้
เฉลี่ย 26.52 kWh/day เฉลี่ยต่อปี 9,678 kWh/year คิดเป็นจานวนเงินที่ได้ต่อ
ปีเท่ากับ 9,678 kWh x 6.96 บาท/หน่วย เท่ากับ 67,362 บาท/ปี ระยะเวลา
คืนทุน 13.5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 5% ต่อปี โดยคิดมูลค่าการลงทุนที่ 65
บาทต่อวัตต์
ผลจากพลังงานที่วัดได้จริง จากระบบที่ 1 แบบ 3 เฟส ค่าพลังงานที่
ได้เฉลี่ย 38.42 kWh/day เฉลี่ยต่อปี 14,023 kWh/year คิดเป็นจานวนเงินที่ได้
ต่ อ ปี เท่ า กั บ 14,023kWh x 6.96 บาท/หน่ ว ย เท่ า กั บ 97,598 บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน 8.3 ปี จากระบบที่ 2 แบบ 1 เฟส ค่าพลังงานที่ได้เฉลี่ย
37.54 kWh/day เฉลี่ ย ต่ อ ปี 13,704 kWh/year คิ ด เป็ น จ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ ต่ อ ปี
เท่ากับ 13,704 kWh x 6.96 บาท/หน่วย เท่ากับ 95,377 บาท/ปี ระยะเวลา
คืนทุน 8.54 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 5% ต่อปี

ขนาดใหญ่พิกัด 832.32 kWp” การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงาน
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 (E-NETT 2015),2558,156-162
[4] บุ ญ ยัง ปลั่ งกลาง , เอกสารประกอบการสอน , เทคโนโลยีพ ลั งงาน ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2558
[5] สุมาลี กลางถิ่น ธีรเดช ชีวนันทชัย และ สุมล แซ่เฮง พิสิษฐ์สังฆการ
“การประเมินศักยภาพของระบบผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร” การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงาน
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 (E-NETT 2015),2558,306-312

7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบผลิตไฟฟ้า
จากข้อมูลการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของ
ชนิ ด 3 เฟส และ 1 เฟส ทั้ งสองระบบ มีป ระสิ ธิภ าพที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ง มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การผลิตไฟฟ้าของระบบให้ด้อยประสิทธิภาพลง ปัจจัยต่างๆเหล่านั้น ได้แก่
สภาพอากาศที่ ไม่ เอื้ อ อ านวย การบดบั งจากส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ งของบ้ า น
ทิ ศ ทางในการติ ด ตั้ ง ที่ ไ ม่ เหมาะสม มุ ม เอี ย ง และความซั บ ซ้ อ นของ
โครงสร้างหลังคา

ประวัติผู้เขี ย นนายศัก ดิ์ นรินทร์ ศรีบุ ญ เรือ ง กรรม
ผู้ จั ดการบ ริ ษั ท เอ ก ชน นั กศึ ก ษ าป ริ ญ ญ าโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี งานวิจัยที่
สนใจ ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทน
นายบุ ญ ยัง ปลั่งกลาง จบปริญ ญาเอก Dr.-Ing ในปี
2548 จาก University of Kassel, Germany ท าวิจั ย ใน
เรื่ อ งพลังงานทดแทนแบบผสมผสานปั จ จุ บั น เป็ น
อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

8. สรุป
จากการวิเคราะห์ ปั จ จั ย ที่ส่งผลกระทบต่ อ การผลิตพลังงานไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาของชนิด 3 เฟส และ 1 เฟส ขนาด
พิกัด 10kWp เชื่อมต่อกับระบบจาหน่าย 24kV ของการไฟฟ้านครหลวง โดย
เก็บ ข้อ มูลการผลิตพลังงานไฟฟ้ าติดตั้งบนหลังคาเป็ นระยะเวลา 30 วัน
พบว่าระบบสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.30 น. ของ
ทั้ง 2 ระบบ ก าลังไฟฟ้ าสูงสุด 7.97 kW และ 7.78kW พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ย
35.42 kWh/day และ 37.52 kWh/day เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การจ าลองใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (HOMER) ซึ่งได้ค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุด 6.62 kW และ
6.72kW พลั งงานไฟฟ้ าเฉลี่ ย 25.78 kWh/day และ 26.52kWh/day จะเห็ น ได้
ว่าค่าพลังงานที่วัดได้จากระบบจริงทั้ง 2 ระบบมีค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่ปัจจัย
ต่างๆ เช่นสภาพอากาศ ความเอียง การบังเงา ความซับซ้อน และรูปแบบ
ของหลังคาบ้าน กรณีมีความซับซ้อนของหลังคามากควรเลือกใช้ ระบบ 1
เฟส เพราะจะใช้อินเวอร์เตอร์ 2 ตัวซึ่งมีอินพุตมากกว่าสามารถแยกวงจร
ได้ม ากกว่า ส่ว นหลังคาที่ไม่ซับ ซ้อ นมากนั ก ทั้งสองระบบสามารถผลิต
พลังงานได้ใกล้เคียงกัน

เอกสารอ้างอิง
ส า นั ก งา น ค ณ ะ ก รรม ก า รก ากั บ กิ จ ก ารพ ลั งงา น (ก ก พ ) ,
http://www.erc.or.th/ [30 สิงหาคม 2556]
[2] การไฟฟ้านครหลวง“ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ของ กฟน.” กรุงเทพฯ, 2551
[3] ศักดิ์นรินทร์ ศรีบุญเรือง และบุญยัง ปลั่งกลาง “การวิเคราะห์ และ
ประเมิน ผลระบบผลิตไฟฟ้ า พลังงานแสงอาทิต ย์ติด ตั้งบนหลั งคา
[1]
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การลดขนาดระบบทาความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ
ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
Size Reduction of solar-driven single stage ejector refrigeration system to commercialization
อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช และ ศรายุทธ วัยวุฒิ
หน่วยวิจยั พลังงานความร้อน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต. ท่าโพธิ์ อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
E-mail: ananpo@nu.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดขนาดของระบบทาความเย็นที่ทางาน
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้งอีเจ็คเตอร์ โดยระบบถูกออกแบบและ
สร้างขึ้นโดยอาศัยโปรแกรมแบบจาลองเพื่อทานายค่าตั วแปรต่างที่ใช้ใน
การออกแบบรวมถึ งสมรรถนะของระบบท าความเย็ น และสมรรถนะ
โดยรวมของระบบ ในงานวิจั ย นี้ ใช้ ไอน้ าปฐมภู มิ ถู ก ผลิ ตจากตั ว รับ รังสี
อาทิตย์แบบหลอดสุญญากาศชนิดฮีทไปป์ ร่วมกับพลังงานความร้อนเสริม
จากฮีทเตอร์ที่อุณ หภูมิอิ่ มตัวเท่ากับ 110oC ที่อุ ณหภูมิอี แวปปอเรเตอร์
เท่ า กับ 10oC จากการทดสอบระบบที่ ส ร้า งขึ้ น พบว่า ค่า สมรรถนะของ
ระบบทาความเย็นเฉลี่ย อยู่ที่ 0.59 และสมรรถนะโดยรวมของระบบใน
เทอมของเศษส่วนรังสีอาทิตย์เฉลี่ยอยู่ที่ 0.55 โดยให้อุณหภูมิน้าเย็นต่าสุด
ที่ 21oC
คาสาคัญ: อีเจ็คเตอร์ / ระบบทาความเย็น / สมรรถนะระบบทาความเย็น
/ สมรรถนะโดยรวมของระบบ

Abstract
This research aims to reduce size of solar driven ejector
refrigeration system. Experimental system is designed and
fabricated using simulation program to simulate designed
parameters, refrigerating performance and overall system
performance. In this study, primary vapor at boiling saturation
temperature 110oC is produced by heat-piped evacuated
tube solar collector combined with electric heater used to be
auxiliary heat system. The evaporator temperature is 10oC.
From testing system, the results show that average
refrigerating performance, overall system performance in term
of average solar fraction and lowest chilled water
temperature are 0.59, 0.55 and 21oC, respectively.

สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามแม้ว่าระบบทาความเย็นแบบกาลั งอัดไอปัจจุบัน
เร่งการพัฒนาสารทาความเย็นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง เช่น
R 410a แต่ระบบยังคงบริโภคพลังงานไฟฟ้าในการป้อนแก่คอมเพรสเซอร์
ซึ่งยังคงสูงอยู่ การศึกษางานวิจัยด้านระบบทาความเย็นที่ใช้พลังงานความ
ร้อ นขั บ เคลื่ อ นระบบมี ห ลายชนิ ด ผู้ วิจั ย ได้ ท าการศึ ก ษาและวิ จั ย ผ่ า น
โครงการ วช มาหลายโครงการ (วช 53, 54 และ 57) [1] รวมทั้งแหล่งทุน
อื่ น ๆ ในการศึ ก ษาวิ จั ย ระบบท าความเย็ น ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ ด้วยเหตุผลที่ระบบมีความคล้ายคลึง
กับระบบทาความเย็นที่ใช้กันโดยทั่วไปมากที่สุด แสดงดังรูปที่ 1 มีความ
ง่ายในการออกแบบและสร้างระบบ ความซับซ้อนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ
ระบบทาความเย็นอื่นที่ให้สมรรถนะสูงเช่น ระบบทาความเย็นแบบดูดกลืน
การใช้สารทาความเย็นที่เป็นน้า (R718b) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็น
เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ ผู้ วิ จั ย ต้ อ งการศึ ก ษา หลั ก การคื อ เพื่ อ ต้ อ งการปรั บ ปรุ ง
สมรรถนะของระบบทาความเย็นให้สูงขึ้น ประกอบกับ เหตุผลที่เลือกน้า
เป็นสารทาความเย็น (Refrigerant) เพราะระบบแบบอี เจ็คเตอร์ที่ผู้วิจั ย
ศึก ษาใช้ไอน้าที่ผลิ ตขึ้ นเป็ นตัว ขั บ เคลื่อ นการท างานของอี เจ็ คเตอร์ ซึ่ ง
เท่ า กั บ เป็ น การสนั บ สนุ น การผลิ ต ไอน้ าที่ มี ค วามต้ อ งการสู ง ขึ้ น ใน
ภาคอุ ตสาหกรรม ทดแทนการใช้ห ม้ อ ไอน้ า (Boiler) ที่ใช้พ ลังงานจาก
ฟอสซิลที่มีอ ยู่ จากงานวิจัย ที่ผ่านมาโดยผู้วิจั ย ได้ทาการสร้า งโปรแกรม
แบบจ าลองการออกแบบระบบท าความเย็ น ที่ ท างานด้ ว ยพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ และสร้างระบบขึ้นมาในเฟสแรกๆ [2] ซึ่งยัง
มีขนาดใหญ่อยู่แต่ระบบให้การทางานที่ดีโดยให้น้าเย็นที่มีอุณหภูมิ 14oC
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะนาประสบการณ์การวิจัยทั้งหมดที่ผ่านมาออกแบบ
และสร้างระบบทาความเย็นที่ใช้พ ลังงานความร้อนและติดตั้งอีเจ็คเตอร์
โดยผ่านการออกแบบโดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น และมีเป้าหมายที่สาคัญใน
งานวิจัยที่ต้องการให้ระบบทั้งหมดมีขนาดที่เล็กลง (Reduce chiller size)
และมีสมรรถนะที่สูงเพื่อผลักดันระบบที่สร้างขึ้นสามารถแข่งขันและขยาย
ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้
6
Generator

Keywords: ejector / refrigeration system / refrigerating
performance / overall system performance

1
4

3
Ejector

Condenser

1. บทนา
ระบบทาความเย็นหรือระบบปรับอากาศที่ทางานด้วยพลังงานความ
ร้อ น เช่นความร้อ นเหลือทิ้ ง หรือ จากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นระบบที่
น่าสนใจและศึกษาวิจัยเพื่อแข่งขันกับระบบทาความเย็นแบบกาลังอัดไอที่
ใช้กันโดยทั่วไป เพราะเนื่องจากปัจจุบันโลกกาลังเผชิญกับยุคที่ค่าไฟฟ้าที่
แพงเนื่ อ งจากปริม าณฟอสซิ ล ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด และส่ งผลกระทบต่ อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Evaporator

5

2

รูปที่ 1 ระบบทาความเย็นที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ [1]

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะทาการออกแบบระบบทาความเย็นที่มีขนาดเล็ก
และเหมาะสมที่ ใ ช้ ไ ด้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ โ ดยการออกแบบใช้ โ ปรแกรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

298

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

แบบจ าลองระบบท าความเย็ น ที่ ท างานด้ ว ยพลั ง งานความร้ อ นเช่ น
แสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ โดยใช้น้าเป็นสารทาความเย็นซึ่งถูก
พัฒนาขึ้นให้ระบบที่ออกแบบมีขนาดเล็กแต่มีสมรรถนะสูงขึ้นที่สามารถ
แข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์กับระบบทาความเย็นทั่วไป

2 ระบบทาความเย็นที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์
จากรูปที่1 ส่วนประกอบที่สาคัญของระบบทาความเย็นชนิดนี้คือส่วน
ของอี เจ็ ค เตอร์ (Ejector) แสดงดั งรู ป ที่ 2 ซึ่ ง ส่ ว นประกอบหลั ก ได้ แ ก่
หัวฉี ด (Nozzle) ห้อ งผสม (Mixing chamber) และส่วนของดิฟ ฟิวเซอร์
(Diffuser)
Nozzle section

Constant area
section

Mixing chamber

Diffuser section

LA
X

y

Shock

Nozzle
Primary
Fluid
1

Da
b

a

D1A

d

3

Db
DIA
SecondaryFluid
2

จะเหนี่ยวนาให้น้าที่อยู่ในถังอีแวปปอเรเตอร์เดือดที่ความดันต่า และถูก
เหนี่ยวนาไปผสมกับไอน้าปฐมภูมิเป็นไอผสมที่ห้องผสม ไอผสมที่เกิดขึ้น
ไหลผ่านบริเวณคอของอีเจคเตอร์และเข้าสู่ดิฟฟิวเซอร์ จากนั้นไหลเข้ าสู่
คอนเดนเซอร์เพื่อระบายความร้อน น้าที่สภาวะอิ่มตัวที่ส่วนหนึ่งผ่านวาวล์
เปิดลดความดันและไหลเข้าสู่ถังอีแวปปอเรเตอร์อีกส่วนหนึ่งไหลผ่านปั๊ม
เพื่อเพิ่มความดันให้เท่ากับฮีทเจนเนอเรเตอร์ ไหลผ่านขึ้นไปรับความร้อน
จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ต่อไป

3 สมรรถนะของระบบท าความเย็น ที่ท างานด้ วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์
รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มรังสีอ าทิตย์ที่เวลาต่างๆ
จากรูปค่าความเข้มรังสีอาทิตย์เปลี่ยนแปลงจาก 521.4 ถึง 873.2 W/m2
โดยให้ค่าเฉลี่ยที่ 742.5 W/m2 ระบบเริ่มทาการทดสอบที่เวลา 9:00 น. ที่
อุ ณ หภู มิ 110oC แต่ พ บว่า อุ ณ หภู มิ น้ าเท่ า กั บ 40.3oC และที่ 10:00 น.
อุณหภูมิของน้าเท่ากับ 76oC ดังนั้นฮีทเตอร์ทางานเพื่อให้น้าเปลี่ยนเป็นไอ
น้าอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 110oC การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้าตามเวลาสามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 5

รูปที่ 2 ส่วนประกอบต่างๆของอีเจ็คเตอร์ [1]

รูปที่ 3 (a) และ (b) แสดงระบบทาความเย็นที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ที่
พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ลดขนาดลงและถู ก ออกแบบให้ ส ามารถเคลื่ อ นย้ า ยได้
(Mobile ejector refrigeration system)

Temperature from solar collectot to generator,
oC

รูปที่ 4 แสดงความเข้มรังสีอาทิตย์ที่เวลาต่างๆ

รูปที่ 3 (a) ซ้าย และ (b) ขวาแสดงระบบ
ทาความเย็นที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ที่พัฒนาขึ้น
และส่วนประกอบต่างๆ

จากรูปที่ 3 ระบบทาความเย็นที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ถูกสร้างและออกแบบโดย
โปรแกรมแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ภายใต้เงื่อนไขของสภาวะการทางาน
ของระบบและขนาดรูปทรงทางเขาคณิต การทดสอบระบบจะเริ่มตั้งแต่
9:00 น. ถึง 16:00 น. ณ บริเวณสวนพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน จ.
พิษ ณุโลก ก่อนการทาการทดสอบ ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบต้อ งมี
สภาวะเป็ น สุ ญ ญากาศโดยใช้ ปั๊ ม สุ ญ ญากาศเช่ น ถั งคอนเดนเซอร์ ถั ง
อีแวปปอเรเตอร์ โดยเริ่มต้นสารทางานที่ใช้ในระบบคือน้า (R718b) ถูกปั๊ม
ขึ้นไปบนหลังคาเพื่อรับความร้อนจากการเปลี่ยนรูปพลัง งานแสงอาทิตย์
เป็นความร้อนโดยตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดหลอดสุญญากาศชนิดฮีทไปป์ ไอ
น้าที่ได้รับจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์จะไหลเข้าสู่ฮีทเจนเนอเรเตอร์โดยติดตั้ง
ฮีทเตอร์ขนาด 3 kW เป็นพลังงานความร้อนเสริม ไอน้าอิ่มตัวที่อุณหภูมิ
110oC ไหลเข้าสู่หัวฉีดผ่านไปยังบริเวณทางออกของหัวฉีดซึ่งไอน้าปฐมภูมิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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รูปที่ 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้าจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์เข้า
ฮีทเจนนอเรเตอร์ที่เวลาต่างๆ

รูปที่ 6 แสดงสมรรถนะโดยรวมของระบบซึ่งแสดงในรูปของเศษส่วนรังสี
อาทิตย์รายชั่วโมงที่ เวลาต่างๆ ณ วันที่ทดสอบ ค่า เศษส่ว นรังสีอ าทิ ตย์
เฉลี่ย (Average Solar Fraction) ที่ 0.55
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จากรูปที่ 8 ค่า COP ของระบบทาความเย็นเปลี่ยนแปลงในช่วง 0.74 ถึง
0.34 โดย COP สูงสุดอยู่ที่เวลา 11:45 น. และให้ ค่า COP เฉลี่ย ที่ 0.59
การเปลี่ยนแปลงค่า COP จะสอดคล้องกับ การเปลี่ย นแปลงค่าอุณหภูมิ
อีแวปปอเรเตอร์ก ล่าวคือในช่วงเริ่มต้นค่า COP เพิ่มขึ้ นตามค่าอุ ณหภูมิ
อี แ วปปอเรเตอร์ที่ เพิ่ ม ขึ้ น และเมื่ อ เวลาผ่า นไปค่ า COP ลดลงตามค่ า
อุณหภูมิอีแวปปอเรเตอร์ที่ลดลง ผลนี้สอดคล้องกับ Pollerberg C et al
[4] และ Yen et al [5] สาหรับผลของอุณหภูมิคอนเดนเซอร์มีผลต่อ COP
เช่นกันกล่าวคือเมื่ออุณหภูมิขอคอนเดนเซอร์ลดลงค่า COP เพิ่มขึ้นผลนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Petrenko et al [6]
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4 สรุป
ในงานวิจัยนี้ได้ทาการออกแบบและสร้างระบบทาความเย็นที่ทางาน
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้งอีเจ็คเตอร์เพื่อต้องการลดขนาดของระบบ
ให้สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ และทาการทดสอบระบบที่สร้างขึ้นโดยระบบ
ให้ค่าสมรรถนะของระบบทาความเย็นเฉลี่ยที่ 0.59 และให้สมรรถนะโดยรวม
ของระบบในเทอมเศษส่วนรังสีอาทิตย์ เฉลี่ยที่ 0.55 และระบบให้ อุณหภูมิ
ของน้าเย็นอยู่ที่ 21oC สาหรับขนาดส่วนต่างๆของระบบทาความเย็นที่ติดตั้ง
อีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียว มีรายละเอียดดังตารางที่ 1

Time

รูปที่ 6 เศษส่วนรังสีอาทิตย์ที่เวลาต่างๆ

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ อีแวปปอเรเตอร์
และน้าเย็นที่เวลาต่างๆ

จากรู ป ที่ 7 เส้ น กราฟของอุ ณ หภู มิ ที่ ถั งอี แ วปปอเรเตอร์แ ละน้ าเย็ น มี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ที่สภาวะเริ่มต้นการทางานอุณหภูมิน้าเย็น
อยู่ที่ 30oC และเมื่อเวลาเปลี่ยนไปจนกระทั่งสิ้นสุดที่ 16:00 น. อุณหภูมิ
ต่าสุดอยู่ที่ 21oC และเริ่มคงที่ ในขณะที่อุณหภูมิที่ถังคอนเดนเซอร์จะค่อย
เพิ่มที่ละน้อยซึ่งเห็นชัดเจนในช่วงกลางวัน ตามการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
อากาศแวดล้ อ มซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Yapici et al [3] เมื่ อ
อุณหภูมิของคอนเดนเซอร์เพิ่มขึ้นมีผลให้สมรรถนะระบบทาความเย็นใน
รูป COP ลดลงเมื่อพลังงานที่ใช้ในการไหลของไหลปฐมภูมิแ ละทุติย ภูมิ
คงที่เป็ นเพราะปริมาณไอเดีย วกันไม่สามารถถูก อัดให้ เท่ากับ ความดันที่
คอนเดนเซอร์ดังนั้นสมรรถนะของอีเจ็คเตอร์ (Entrainment ratio) และ
COP จึงลดลง

สาหรับส่วนประกอบต่างๆของอีเจ็คเตอร์สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2
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Time

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศแวดล้อม คอนเดนเซอร์
และ COP ที่เวลาต่างๆ
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ผลของรูปแบบพื้นผิวของเครื่องดูดซึมความร้อนของระบบความเย็นแบบดูดซึม

IR021

Effect of Absorber Surface Pattern in Absorption Cooling System
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บทคัดย่อ

1. บทนา

การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้กับ ระบบทาความเย็นแบบดูดซึม
มีหลายปัจจัยที่มีความสาคัญ โดยในงานวิจัยนี้ทาการศึกษาพื้นที่ผิวภายใน
ห้องดูดซึมทั้งหมด 4 พื้นที่ผิว คือ พื้นที่ผิวเรียบ (Smooth tube) พื้นที่ผิว
ร่ อ งเดี ย ว (Single groove tube) พื้ น ที่ ผิ ว สองร่ อ ง (Double groove
tube) และพื้นที่ผิวแบบขดเกลียว (Helically tube) สารทดลองที่ใช้คือ
สารละลายลิเทียมโบรไมด์ความเข้มข้น 55wt% ผสมกับเอทิลเฮกซานอล
5wt% (C8H18O) และสารละลายลิเที ยมโบรไมด์ ที่ ไม่ใส่ เอทิ ลเฮกซานอล
เพื่อศึกษาระยะความกว้างของการเคลือบเป็นแผ่นฟิล์มบางบนท่อทองแดง
ที่ ใช้ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความร้ อ นในห้ อ งดู ด ซึ ม จากการทดลองเบื้ อ งต้ น
ระหว่า งพื้ น ที่ ผิ ว ทั้ ง 4 แบบ พบว่ า พื้ น ที่ ผิ ว Double groove tube เกิ ด
แผ่นฟิล์มบางบนท่อทองแดงได้มากที่สุด โดยไม่ใส่สารลดแรงตึงผิว เท่ากับ
2.31 เซนติเมตร และใส่สารลดแรงตึงผิว 3.04 เซนติเมตร ซึ่งจะส่งผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนในระบบทาความเย็นแบบดูดซึม
ดังนั้น ในการนาท่อ แลกเปลี่ย นความร้อ นพื้นที่ผิว Double groove tube
ไปใช้ในห้องดูดซึมของระบบทาความเย็นแบบดูดซึม จะทาให้เครื่องดูดซึม
สามารถแลกเปลี่ยนถ่ายเทความร้อนได้ดี มากขึ้น ส่งผลให้ระบบทาความ
เย็นแบบดูดซึมมีสมรรถนะในการทางานสูงขึ้น

ปั จจุ บั นประเทศไทยได้ให้ ความสาคัญ กับ พลังงานทดแทนมากขึ้ น
เพื่อลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ส่วนหนึ่งของการใช้พ ลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศไทย คือ การทาความเย็นและการปรับ อากาศ โดยระบบที่ใช้ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นระบบทาความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression
Refrigeration) ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานกลเพื่อไป
ขับเคลื่อนให้เกิดการทางาน ซึ่งใช้พลังงานในการขับเคลื่อนมากและสารทา
ความเย็นที่ใช้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม [1] หากสามารถนาความร้อ น
เหลือใช้ที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรม และนาความร้อนเหล่านี้มาทาความ
เย็นจะช่วยให้ประหยัดการใช้พลังงานและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทาให้เกิดระบบทาความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Refrigeration) ขึ้น
เป็นระบบที่สามารถใช้พลังงานความร้อนต่าในช่วง 80°C-150°C มาเป็ น
พลังงานหลักในการขับเคลื่อน ความแตกต่างระหว่าง 2 ระบบนี้ คือ ระบบ
ทาความเย็นแบบดูดซึมจะมีเครื่อ งดูดซึม (Absorber) และเครื่องแยกไอ
(Generator) แทนคอมเพรสเซอร์ (Compressor) ในระบบทาความเย็น
แบบอัดไอ โดยสารทาความเย็นและสารดูดซึมที่นิยมใช้ในระบบทาความ
เย็นแบบดูดซึม ได้แก่ แอมโมเนีย-น้า (NH3-H2O) และ น้า-ลิเทียมโบรไมด์
(H2O-LiBr)
หลักการทางานเบื้องต้นของระบบทาความเย็นจะเริ่มต้นจากไอของ
สารทาความเย็นที่เกิดจากการเดือดในเครื่อ งระเหย (Evaporator) ด้ว ย
การดู ด ความร้ อ นจากสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ใช้ เป็ น ความร้ อ นแฝงของการ
กลายเป็ นไอ ภายในเครื่อ งดูดซึมจะบรรจุ ด้วยสารดูดซึม เมื่อ ไอสารท า
ความเย็นเข้ า สู่เครื่อ งดู ดซึมจะถู ก ดูดซึม เป็ นสารละลายและมีอุ ณ หภู มิ
เพิ่มขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการหล่อเย็นจากภายนอก สารละลายที่เกิดขึ้นคือ
สารละลายเจื อ จาง (Weak Solution) จะถู ก ปั๊ ม ไปยั ง เครื่ อ งแยกไอ
(Generator) ภายในจะมี ข บวนการแยกสารท าความเย็ น ออกจาก
สารละลายโดยการใช้ความร้อน ซึ่งได้จากภายนอกระบบ สารทาความเย็น
ที่ปนอยู่ในสารละลาย จะมีจุดเดือดต่ากว่าสารดูดซึม ดังนั้น เมื่อได้รับความ
ร้อนจะกลายเป็นไอและแยกตัวออกไป ไอสารทาความเย็นที่แยกตัวนี้ จะ
เข้าสู่เครื่องควบแน่น เพื่อคายความร้อนและกลายเป็นของเหลว ผ่านเข้าสู่
วาล์ ว ลดความดั น และเข้ า สู่ เครื่ อ งระเหย เพื่ อ รั บ ความร้ อ นและเข้ า สู่
เครื่อ งดู ด ซึม ส่ ว นสารดู ดซึ ม ที่ ตกค้ า งในเครื่อ งแยกไอ จะอยู่ในรูป ของ
สารละลายเข้ มข้ น (Strong Solution) และกลับ เข้ าสู่เครื่อ งดูดซึม โดย
ผ่า นคอคอดเพื่อ ลดความดันของสารละลายให้ เท่ากับ เครื่อ งดูดซึม เมื่อ
สารละลายจานวนนี้เข้าสู่เครื่องดูดซึม จะดูดไอสารทาความเย็นจานวนใหม่
ที่มาจากเครื่องระเหยอีกครั้ง [2]

คาสาคัญ: ระบบทาความเย็นแบบดูดซึม ห้องดูดซึม พื้นที่ผิว

Abstract
The enhancement of heat transfer in absorption cooling
system was interesting to study. One of techniques was
increasing surface heat transfer. Four different surface tubes
with the same diameter of 15.88 mm and 1 m long were
developed for using in absorption chamber, namely, smooth
tube, single groove tube, double groove tube and helically
tube. The experiment was performed with Lithium bromide
(LiBr) 55wt% concentration ratio with and without additive
(surfactant solution) of normal octyl alcohol (C8H18O) 5wt%.
The experimental results showed that double groove tube
gave a longest falling film over the tube by 3.04 cm with
surfactant and 2.31 cm without surfactant. This would
enhance the heat transfer of cooling system therefore the
double groove type should be applied in absorption chamber.
Keywords: Absorption cooling system, Absorber, Surface tube
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เครื่องดูดซึม (Absorber) เป็นส่วนสาคัญที่เกิดการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนมากที่สุดและยังส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของการทาความเย็นใน
ระบบท าความเย็ น แบบดู ด ซึ ม [3] ปั จ จุ บั น มี วิ จั ย ที่ ได้ ศึ ก ษาการเพิ่ ม
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของเครื่องดูดซึม โดยศึกษาพื้นที่ผิวของ
ท่อ แลกเปลี่ย นความร้อนในเครื่อ งดูดซึม เช่น Hoffman L. [4] ได้ใช้ท่อ
ทองแดงที่มีพื้นที่ผิว 2 แบบ คือ พื้นที่ผิวเรียบ (Plain Tube) และพื้นที่ผิว
ลายปุ่ม (Knurled Tube) โดยมีสารทางานคือ ลิเทียมโบรไมด์ (สารดูดซึม)
และน้า (สารทาความเย็น) พร้อมทั้งศึกษาการใส่สารลดแรงตึงผิว พบว่า
พื้นที่ผิวลายปุ่ม (Knurled Tube) จะมีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน
ได้ ดี ก ว่ า พื้ น ที่ ผิ ว เรี ย บ (Plain Tube) และเมื่ อ ใส่ ส ารลดแรงตึ ง ผิ ว
(Surfactant) จะทาให้ค่าสัมประสิทธิ์ก ารถ่ายเทความร้อนมีค่าสูงขึ้น ใน
ผลงานวิจัยของ Pospisil J. และคณะ [5] แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเท
ความร้อ นจากพื้น ที่ ผิว สัมผั สของท่ อ แลกเปลี่ย นความร้อ นที่ มี ลวดลาย
แตกต่างกันไป จะเห็นได้ว่า ถ้าพื้นที่ผิวสัมผัสในการแลกเปลี่ยนความร้อน
มากจะทาให้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูงขึ้น
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสัมประสิทธิ์
การถ่ ายเทความร้อนให้ กับ เครื่ อ งดูดซึมโดยศึกษาพื้นที่ผิวสัมผัสของท่อ
แลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องดูดซึมของระบบทาความเย็นแบบดูดซึมมีไม่
มากนัก โดยในงานวิจัยนี้จะดาเนินการทดลองกับพื้นที่ผิวสัมผัสที่มีรูปแบบ
แตกต่างกัน โดยใช้ลิเทียมโบรไมด์และน้าเป็นสารทางาน พร้อมกับใส่สาร
ลดแรงตึงผิว เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน เมื่อสัมประสิทธิ์
การถ่ายเทความร้อนมีค่าสูงขึ้น ทาให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายของเครื่องดูดซึมและ
ทาให้สมรรถนะการทาความเย็นของระบบทาความเย็นแบบดูดซึมดีขึ้น

ห้องดูดซึมทางานในสภาวะสุญญากาศ ภายใต้ความดัน 6 มิลลิเมตร
ปรอท (mmHg) หรือ 0.79 กิโลปาสคาล (kPa) ซึ่งถูกทาให้ เป็นความดัน
สุญ ญากาศโดยปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump) สารละลายลิเทียมโบร
ไมด์ที่อยู่ในอุปกรณ์ให้ความร้อน จะถูกทาให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยใช้ ไฟฟ้า
(Electric heater) ที่อาศัยหลักการให้ความร้อนโดยใช้กระไฟฟ้าไหลผ่าน
ตัวนาที่มีความต้านทาน ทาให้เกิดการเปลี่ยนรูปพลังงานจากกระแสไฟฟ้า
เป็นความร้อน เมื่อสารละลายลิเทียมโบรไมด์มีอุณหภูมิสูงขึ้น จะทาให้ค่า
ความเข้มข้นสูงขึ้นด้วย จากนั้นสารละลายลิเทียมโบรไมด์ ที่มีความเข้มข้น
สูงจะถูกปั๊มสารละลายสูบไปยังห้องดูดซึม เพื่อจ่ายสารละลายลิเทียมโบร
ไมด์ที่มีความเข้มข้นสูงเข้าสู่ห้องดูดซึมซึ่งจะไหลลงเป็นแผ่นฟิล์มบางบนท่อ
ทองแดงที่อยู่ในห้ อ งดูดซึม ภายในท่อ ทองแดงจะมีน้าระบายความร้อ น
เพื่อทาหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับสารละลายลิเทียมโบรไมด์ที่มีความ
เข้มข้นสูง
เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนทาให้สารละลายลิเทียมโบรไมด์มี
อุณหภูมิลดลง จึงทาให้สารละลายลิเทียมโบรไมด์มีความเข้มข้นเจือจาง
จากนั้ น สารละลายลิ เที ย มโบรไมด์ ที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น เจื อ จางจะถู ก ท าให้
เข้มข้นขึ้นอีกครั้งโดยอุปกรณ์ให้ความร้อน

2. วิธกี ารดาเนินงานวิจัย
2.1 ชุดทดลองที่ใช้ในการศึกษาสภาพจริง
ชุดทดลองที่ใช้ในการศึกษาผลของรูปแบบพื้นที่ผิวของห้องดูดซึมที่มี
ผลต่อสมรรถนะของระบบทาความเย็นแบบดูดซึม มีอุปกรณ์หลัก คือ ห้อง
ดูดซึม (Absorber), อุปกรณ์ให้ความร้อน (Heater), น้าระบายความร้อน
(Cooling water) แ ล ะ ปั๊ ม ส า ร ล ะ ล า ย (Solution pump) แ ส ด ง
ราย ละ เอี ย ด ดั งรู ป ที่ 1 ภ าย ใน ห้ อ งดู ด ซึ ม มี ท่ อ ท อ งแ ดงข น าด
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 15.88 มิลลิเมตร ยาว 1 เมตร โดยวางเรียงกัน
เป็นแถว จานวน 10 แถว 1 คอลัมน์ จานวนท่อที่ต้องการทดสอบทั้งหมด
10 ท่อ ในห้องดูดซึมนี้สามารถถอดหรือเปลี่ยนท่อทองแดงได้ เพื่อต้องการ
ทดสอบพื้นที่ผิวบนท่อทองแดงที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยในงานวิจัยนี้ได้
สนใจพื้ น ที่ ผิ ว ทั้ ง หมด 4 พื้ น ที่ ผิ ว คื อ Smooth tube, Single groove
tube, Double groove tube และ Helically tube ดั ง แสดงในรูป ที่ 2
ซึ่งชุดการทดลองมีหลักการทางานดังนี้

รูปที่ 2 พื้นที่ผิวที่ใช้ในการทดลอง

2.2 การทดสอบพื้นที่ผิวของท่อทองแดงเบื้องต้น
มีขั้นตอนการทดสอบและบันทึกผลการทดสอบ ดังนี้
1. เตรียมสารละลายลิเทียมโบรไมด์ความเข้มข้น 55% บรรจุลงในบิว
เรตด้านซ้าย จานวน 50 มิลลิลิตร
2. เตรียมสารละลายลิเทียมโบรไมด์ความเข้มข้น 55% ผสมกับสาร
ลดแรงตึ ง ผิ ว (C8H18O) 5 wt% บรรจุ ล งในบิ ว เรตฝั่ ง ขวา จ านวน 50
มิลลิลิตร
3. นาบิวเรตทั้งสองอันติดตั้งบนท่อทองแดงที่ต้องการทดสอบ
4. เปิดบิวเรตทั้งสองอันพร้อมๆ กัน
5. วัดอัตราการไหลสารละลายในบิวเรตทั้งสองอัน แล้วบันทึกข้อมูล
เวลาที่ใช้ในการทดสอบ
6. ทดสอบพื้นผิวท่อทองแดงให้ครบทั้ง 4 แบบ โดยทาการเปลี่ยนท่อ
ทองแดงในห้องดูดซึม

รูปที่ 1 รายละเอียดชุดทดลองที่ใช้ในการศึกษา
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รูปที่ 3 การทดสอบพื้นที่ผิวของท่อทองแดงเบื้องต้น

3. ผลการทดสอบพื้นที่ผิวของท่อทองแดงเบื้องต้น
จากการทดสอบรูปแบบของพื้นที่ผิวของท่อทองแดงทั้ง 4 แบบ คือ
Smooth tube, Single groove tube, Double groove tube แ ล ะ
Helically tube ผลที่ได้จากการทดสอบมีดังนี้

จากรูปที่ 5 คือ กราฟแสดงความกว้างของฟิล์มเฉลี่ยบนพื้นที่ผิวทั้ง 4
แบบ ผลของสารละลายลิเทียมโบรไมด์ที่ไม่มีสารลดแรงตึงผิวจะให้ความ
กว้างของฟิล์ม โดยพื้นที่ผิว Smooth tube มีความกว้างของฟิล์ม 0.98
เซนติ เมตร, Single groove tube 2.24 เซนติ เมตร, Double groove
tube 2.31 เซนติเมตร และ Helically tube 1.08 เซนติเมตร
ผลของสารละลายลิเที ย มโบรไมด์ที่ ใส่ สารลดแรงตึ งผิ ว (C8H18O)
ให้ผลดังนี้ Smooth tube มีความกว้างของฟิล์ม 1.35 เซนติเมตร, Single
groove tube 2.7 เซนติเมตร, Double groove tube 3.04 เซนติเมตร
และ Helically tube 1.66 เซนติเมตร
จากผลการทดสอบเบื้ อ งต้ น แสดงให้ เห็ น ว่ า พื้ น ที่ ผิ ว Double
groove tube มีความกว้างเฉลี่ยในการเคลือบเป็นแผ่นฟิล์มดีกว่าพื้นที่ผิว
รูป แบบอื่ น และเมื่ อ ใส่ สารลดแรงตึงผิ ว จะท าให้ ช่ว ยลดแรงตึงผิว ของ
สารละลายลิเทียมโบรไมด์ จึงช่วยให้การกระจายตัวของสารละลายลิเทียม
โบรไมด์อยู่บนพื้นผิวท่อทองแดงได้ดีขึ้น

4. สรุป
จากผลการทดสอบเบื้องต้น ทาให้ทราบว่าท่อทองแดงพื้นที่ผิว สอง
ร่อง (Double groove tube) มีความสามารถในการเคลือบติดเป็นแผ่นฟิล์ม
ได้ดีกว่าพื้นที่ผิวเรียบ (Smooth tube) พื้นที่ผิวร่องเดียว (Single groove tube)
และ พื้นที่ผิวแบบขดเกลียว (Helically tube) โดยเห็นได้จากระยะทางของ
การเคลือบเป็นแผ่นฟิล์มบนท่อทองแดง มีค่าเท่ากับ 2.31 เซนติเมตร และ
3.04 เซนติเมตร ตามลาดับ และยังช่วยในการออกแบบระยะการสเปรย์ของ
สารละลายลิเทียมโบรไมด์ ในระบบทาความเย็นแบบดูดซึม ซึ่งจะทาให้ มี
ประสิทธิภาพในการทางานมากขึน้ ดังนั้น หากนาไปใช้กับชุดทดลองที่ใช้ใน
การศึกษาสภาพจริง สามารถคาดการณ์ได้ว่า พื้นที่ผิวสองร่อง (Double
groove tube) จะมีสมรรถนะในการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีกว่าพื้นที่ผิว
รูปแบบอื่น เนื่องจากมีพื้นที่ผิวสัมผัสในการแลกเปลี่ยนความร้อนมีมากกว่า
พื้นที่ผิวรูปแบบอื่น

รูปที่ 4 การไหลลงแบบฟิล์มของพื้นผิวทั้ง 4 รูปแบบ

จากรูปที่ 4 เป็นการไหลลงแบบฟิล์มของพื้นที่ผิวทั้ง 4 รูปแบบ ทาง
ด้านซ้ายคือสารละลายลิเทียมโบรไมด์และด้านขวาเป็นสารละลายลิเทียม
โบรไมด์ ความเข้ ม ข้ น 55% ผสมกับ สารลดแรงตึ งผิว (C8H18O) 5 wt%
โดยมีอัตราการไหลเท่ากับ 1.2 ml/s และ 0.701 ml/s ตามลาดับ

รูปที่ 5 กราฟแสดงความกว้างของฟิล์มเฉลี่ยบนพื้นที่ผิวทั้ง 4 แบบ
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บทคัดย่อ
แผงรับรังสีอาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญญากาศเป็นตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่
นิยมน้ามาใช้ในกระบวนการผลิตน้าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจาก
ตัวเก็บรังสีชนิดนีสามารถท้าน้าร้อนได้อุณหภูมิสูงกว่าตัวเก็บ รังสี อาทิตย์
ชนิดอื่น ในงานวิจัยนีมีจุดประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของแผงรับรังสี
อาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญ ญากาศชนิดท่อความร้อนด้วยตัวสะท้อนรังสี
อาทิตย์ที่เหมาะสม ตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์ถูกออกแบบตามหลักการของราง
พาราโบลาและรางพาราโบลาผสม ใช้โปรแกรม Solid work ช่วยจ้าลอง
แนวรังสีอาทิตย์ที่สะท้อนและช่วยออกแบบตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์รูปแบบ
ต่างๆที่เหมาะสมเพื่อใช้ติดตังร่วมกับแผงรับ รังสีอ าทิตย์แบบหลอดแก้ว
สุญญากาศชนิดท่อความร้อนที่มีพืนที่ 2 ตารางเมตร ในขันตอนการทดลอง
นัน ได้สร้างแบบจ้าลองของแผงรับรังสีที่มีการติดตังตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์
แบบที่ดีที่สุด และประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อใช้วัดแสงสะท้อนจากตัวสะท้อนรังสี
อาทิตย์ที่ สร้างขึ น จากการศึก ษาพบว่า ตัว สะท้อนรังสีอาทิตย์แบบที่ 2
(พาราโบลาเดี่ ย ว) เหมาะสมที่ สุด สามารถสะท้อ นรังสี อ าทิ ต ย์ไ ด้ เฉลี่ ย
40.07 เปอร์เซ็น ต์ เพิ่ มขึ น 27.03 เปอร์เซ็น ต์ เมื่ อ เทีย บกับ กรณี ไม่มีตั ว
สะท้อนรังสีอาทิตย์ที่มี ซึ่งปริมาณรังสีอาทิตย์ที่สะท้อนกลับมายังตัวรับรังสี
จะส่งผลให้แผงรับรังสีอาทิตย์ รับความร้อนได้มากขึน ดังนันการติดตังตัว
สะท้อนรังสีรูปแบบดังกล่าวอาจเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของแผงรับ
รังสีอาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญญากาศชนิดท่อความร้อนได้เช่นกัน
คาสาคัญ: แผงรับรังสีอาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญญากาศชนิดท่อความร้อน
ตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์ พืนที่จ้ากัด

Abstract
Evacuate tube solar collector is commonly use in solar
hot water because the range temperature is higher than that
of other types. This paper aim to improve performance of
heat pipe evacuated tube collectors with an appropriate
reflector. The reflectors were designed with the aid of Solid
work program in order to simulate reflection of beam
radiation according to the principle of parabolic trough and
compound parabolic concentrator. The experiment was
carried out with the absorber area of solar collector 2 m2. The
perfect type of reflector and device measuring reflected
radiation were fabricated. The results show that reflector type
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2 (Single parabola) is appropriated with this set of collector.
The reflection ratio of type 2 was 40.07 % on average. It was
27.03% higher than that of non-reflector (ground reflection). In
other words, the solar radiation reflected absolutely increases
the performance of solar collector. Therefore, to install
reflector type 2 can be enhancement on efficiency of heat
pipe evacuated tube collectors.
Keywords: heat pipe evacuated tube collector, reflector,
confined space

1. บทนา
การใช้พ ลังงานแสงอาทิตย์สามารถจ าแนกออกเป็ น 2 รูป แบบคือ
การใช้ พ ลั งงานแสงอาทิ ต ย์ เพื่ อ ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า และการใช้ พ ลั งงาน
แสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน ประเทศไทยได้นาเทคโนโลยีการผลิตความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย เช่น การใช้ทา
นาอุ่นในโรงแรมหรือตามที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหนาว การผลิตนาร้อน การ
อบแห้ ง การสูบ น า และการท าความเย็น เป็ น ต้น [1] การผลิ ตน าร้อ น
สามารถใช้พลังงานได้หลายรูปแบบ แต่การใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตนา
ร้อน ถือเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมกับคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า ทางเลือ ก
หนึ่ งของการผลิ ต น าร้อ นคื อ การน าพลั งงานในรูป ของความร้อ นจาก
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้โดยต้องอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่า ตัวรับรังสีอาทิตย์
(Solar collector) เป็นตัวดูดเก็บพลังงานความร้อนแล้วถ่ายเทความร้อน
ให้แก่นา ตัวรับรังสีอาทิตย์นันมีหลายประเภท ได้แก่ แผงรับรังสีอาทิตย์
แบบแผ่นเรียบ(Flat Plate collector) แผงรับรังสีอาทิตย์แบบหลอดแก้ว
สุ ญ ญากาศ (Evacuated tube collector) ซึ่ งตั ว รั บ รั ง สี อ าทิ ต ย์ แ บบ
หลอดแก้วสุญญากาศมีประสิทธิภาพในการทางานสูงกว่าตัวรับรังสีอาทิตย์
แบบแผ่นเรียบ โดยสามารถทานาร้อนได้อุณหภูมิสูงกว่าและสามารถรับ
รังสีอาทิตย์ได้ทังรังสีกระจายและรังสีตรง อีกทั งยังสามารถลดการสูญเสีย
ความร้อ นทางการพาและการนาได้ มากกว่า [2] ทาให้ตัวรับรังสีอ าทิตย์
แบบหลอดแก้ว สุ ญ ญากาศเป็ นที่ นิ ย มในการผลิต น าร้อ น และได้มี ก าร
ศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาความร้อนของตัวรับรังสีชนิดนี
มากขึ น ตัว รับ รังสีอ าทิ ตย์แ บบหลอดแก้ว สุญ ญากาศได้แ บ่ งออกเป็ น 2
ชนิด คือ ชนิดของไหลโดยตรง(Direct flow through or water in glass)
และชนิ ด ท่ อ ความร้ อ น(Heat pipe) ปั จ จุ บั น มี ก ารศึ ก ษาการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของตั ว รับ รั งสี อ าทิ ต ย์ ช นิ ด นี ให้ ส ามารถท าความร้ อ นได้
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อุณหภูมิสูงขึนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในระบบทาความเย็นแบบดูดซึมรวมถึง
ระบบพลังงานต่างๆ เนื่องจากในระบบทาความเย็นนันจะต้อ งใช้นาร้อนที่
อุ ณ หภู มิ สู งในการท างาน จึ งมี นั ก วิจั ย ศึก ษาคิด ค้ น วิ ธีต่ า งๆในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพทางความร้อน เช่น การออกแบบแผงตัวรับรังสีอาทิตย์ให้เป็น
แบบหลอดเดี่ยว(single-pass)ร่วมกับการติดตังตัวรวมรังสีอาทิตย์ที่มีขนาด
ใหญ่ [3] การออกแบบระบบเพื่อลดการสูญเสียความร้อนด้วยการติดตัง
แผงบั ง ความร้ อ น(heat shield) [4] การติ ด ตั งตั ว สะท้ อ นรัง สี อ าทิ ต ย์
(Reflector) เข้ากับแผงรับรังสีแบบหลอดแก้วสุญญากาศ รวมถึงการศึกษา
วัสดุที่ใช้ในการทาตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์ โดยพบว่าวิธีการติดตังตัวสะท้อน
รังสีอาทิตย์เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของ
แผงรับรังสีอาทิตย์ได้ [5] ในงานวิจัยนีจึงศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
ความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญญากาศชนิดท่อความ
ร้อนที่ทางสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ได้สนใจพั ฒ นาเพื่ อ น ามาใช้ในระบบท าความเย็น แบบดูด ซึม ด้ว ยการ
ออกแบบตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ติดตังร่วมกับแผงรับรังสี
อาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญญากาศชนิดท่อความร้อนที่มีพนที
ื ่ 2 ตารางเมตร
ต่อแผง ใน 1 แผงจะมีหลอดรับรังสีอาทิตย์ทังหมด 8 หลอด มีช่องว่าง
ระหว่างหลอด 2 เซนติเมตร และมีพืนที่จากัดระหว่างฐานรองรับกับแผงรับ
รังสีอาทิตย์ประมาณ 6 เซนติเมตร โดยมีความคาดหวังว่าการออกแบบตัว
สะท้อ นรังสีอ าทิ ตย์จะเพิ่มประสิท ธิภ าพในการรับ รังสีแ ละสามารถเก็บ
พลังงานในพืนที่ที่แสงอาทิตย์ลอดผ่านขนาด 0.65 ตารางเมตรกลับมาใช้ได้
รวมถึงส่งผลให้ป ระสิทธิภ าพในการทาความร้อ นของแผงรับรังสีอ าทิตย์
ชนิดนีเพิ่มขึนอีกด้วย

แนวรังสีอาทิตย์ตกกระทบในมุมต่างๆ ที่สามารถส่องผ่านช่องว่างระหว่าง
หลอดรับรังสีอาทิตย์ได้คือมุม 0-30 องศา โดยใช้โปรแกรม Solid work
จาลองมุมแสงและใช้หลักการสะท้อนบนผิวโค้ง คานวณหาเปอร์เซ็นต์พืนที่
ของตั ว รับ รังสีอ าทิ ต ย์ที่ แ สงสะท้ อ นจากตั ว สะท้ อ นรังสี แ ต่ ละแบบโดย
กาหนดนิยามของตัวแปรต่างๆ ที่ใช้คานวณดังรูปที่ 2

2. วิธีการดาเนินงานวิจัย
2.1 การออกแบบตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์

จะได้

Win
 WR
W

(1)

และ

R in
 RR
R

(2)

ดังนัน

Win R in

 LU
W
R

(3)

ในการออกแบบตั ว สะท้ อ นรั ง สี อ าทิ ต ย์ แ บบต่ า งๆ จะใช้ ส มการ
พาราโบลาและหลักการของแผงรวมแสงอาทิตย์ ดังแสดงได้ในรูปที่ 1

รูปที่ 2 แผนภาพตาแหน่งของตัวแปรที่ใช้ในการคานวณ

โดยที่

W คือ ความกว้างของช่องว่างระหว่างหลอดแก้วสุญญากาศ
W in คือ ความกว้างของลาแสงตรงที่ส่องผ่านมาได้ที่มุมต่างๆ
R คือ ระยะที่รังสีสะท้อนขึนไปจากตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์
Rin คือ ระยะที่แสงสะท้อนตกลงบนตัวซับรังสีอาทิตย์
WR คือ สัดส่วนของลาแสงที่ส่องผ่านช่องว่างหลอดรับรังสี
RR คือ สัดส่วนของแสงที่สะท้อนลงบนตัวดูดซับแสงอาทิตย์
LU คือ สัดส่วนของแสงที่นามาใช้ประโยชน์ได้

2.2 การสร้างแบบจาลองทดสอบการสะท้อนรังสีอาทิตย์

รูปที่ 1 ตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบต่างๆ

การออกแบบตั ว สะท้ อ นรั งสี อ าทิ ต ย์ แ ต่ ล ะแบบจะใช้ ห ลั ก การที่
แตกต่างกัน เช่น แบบที่ 1 และแบบที่ 2 เป็นลักษณะของรางพาราโบลา
เดี่ยวที่มีตาแหน่งจุดโฟกัสต่างกัน ส่วนแบบที่ 3 ถูกแบ่งย่อยออกเป็น แบบ
ที่ 3.1-3.5 เป็นลักษณะของรางพาราโบลาผสมที่มีตาแหน่งจุดโฟกัสและมุม
เอี ย งรั บ แสงแตกต่ างกัน อย่า งไรก็ตามตัว สะท้ อ นรังสีอ าทิ ตย์ทั งหมดที่
ออกแบบข้างต้นนันจะมีระยะห่างใต้หลอดรับรังสีที่เท่ากันคือ 3 เซนติเมตร
เมื่อออกแบบตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์แต่ละแบบแล้ว ต่อมาเป็นการจาลอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลังจากการจาลองลักษณะมุมรังสีอาทิตย์ตกกระทบและคานวณหา
ตาแหน่งที่รังสีสะท้อนตกลงบนตัวรับรังสีภายในหลอดแก้วสุญญากาศแล้ว
แบบจาลองทดสอบการสะท้อนรังสีอาทิตย์จึงถูกออกแบบและสร้างขึนเพื่อ
ทดสอบและเปรี ย บเที ย บกั บ ผลจากการจ าลองรั ง สี อ าทิ ต ย์ ข้ า งต้ น
แบบจาลองทดสอบการสะท้อนรังสีอาทิตย์สร้างขึนในลักษณะรองรับหลอด
รับรังสีอาทิตย์จานวน 3 หลอด มีระยะห่างระหว่างหลอดเท่ากับสภาพจริง
ดังรูปที่ 3 ข) แบบจาลองมีขนาด 30x50 เซนติเมตร แบบจาลองที่สร้าง
ขึนใช้อะคริลิค ความหนา 1 เซนติเมตร ถูกตัดส่วนโค้งตามตัวสะท้อนรังสี
อาทิตย์แบบที่ 2 เนื่องจากเป็ นหนึ่งในสองแบบที่สามารถสะท้อนรังสีตก
กระทบได้ดี ที่สุด จากนันประกอบชินส่ว นอะคริลิ คให้ เป็ น รูป ร่า งตามที่
ออกแบบไว้ และใช้วัสดุสะท้อนรังสีอาทิตย์เป็นแผ่นอะลูมิเนียมความหนา
0.1 มิ ล ลิ เมตร น ามาติ ด ลงบนฐานอะคริ ลิ ค ที่ เตรี ย มไว้ อี ก ส่ ว นคื อ
ตัว รับ รังสีอ าทิ ตย์จ ะใช้ แ ผ่นอะลูมิเนีย มความหนา 1 มิลลิเมตร ขนาด
9x50 เซนติเมตร จานวน 3 แผ่น ประกอบทังหมดเข้าด้วยกัน พร้อมกับทา
ฐานตังในมุมเอียงที่ปรับค่าได้ ดังรูปที่ 3 ก)
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2.4 การทดสอบแบบจาลองการสะท้อนรังสีอาทิตย์

ข)

ก)

รูปที่ 3 แบบจาลองที่สร้างขึนจากสัดส่วนตามขนาดจริง
ก) แบบจาลองทดสอบการสะท้อนรังสีอาทิตย์ ข) หลอดแก้วสุญญากาศชนิดท่อความร้อน

การสร้างแบบทดสอบการสะท้อนรังสีอาทิตย์ในลักษณะตัวรับรังสี 3 หลอด
นัน เป็ น การศึก ษาปั จ จั ย การสะท้ อ นรังสีอ าทิ ตย์ จ ากตัว รับ รังสี แ ละตั ว
สะท้อนรังสีข้างเคียงทัง 2 ด้านอีกด้วย ดังนันในแบบจาลองจะต้องสร้าง
อุปกรณ์วัดรังสีสะท้อนติดตังบริเวณตัวรับรังสีแ ผ่นกลางของแบบจาลอง
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ดั งกล่า ว และเปรีย บเที ย บกั บ ผลการสะท้ อ นของรั งสี
อาทิตย์ที่ได้จากจาลองในโปรแกรมข้างต้น

แบบจ าลองการสะท้อ นรังสีอาทิตย์ และอุ ป กรณ์ วัดรังสีสะท้อ นจะ
ทดสอบในลักษณะแสงอาทิตย์จริง (Outdoor Testing) การทดสอบการ
สะท้อนรังสีอาทิตย์แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีมีตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์
และกรณีไม่มีตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์ โดยแต่ละกรณีจะมีเงื่อนไขการทดลอง
ที่เหมื อ นกัน ได้แ ก่ มุ มองศาที่ วาง (30±2 องศา) อุ ป กรณ์ วัดแสง และ
ทิศทางการวางอุปกรณ์ ดังรูปที่ 5 ทาการทดสอบทีละกรณี เก็บบันทึกผล
การทดสอบด้วยเครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) ทุกๆ 10 วินาที เป็ น
เวลาประมาณ 5 ชั่ว โมง ค่าที่ วัดได้จ ากอุ ป กรณ์ วัดรังสีสะท้อ นมีค่า เป็ น
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง นาผลที่ได้มาแปลงเป็นค่าพลังงานแสงอาทิตย์ตาม
ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง เส้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ไพรานอมิ เตอร์ ข้ า งต้ น และหา
เปอร์เซ็นต์การสะท้อนรังสีอาทิตย์ตามสมการ(4)
LG
100  %Re
LR

โดยที่

(4)

LG คือ ปริมาณรังสีอาทิตย์ที่สะท้อนได้ (วัตต์ต่อตารางเมตร)
LR คือ ปริมาณรังสีอาทิตย์ที่ได้รับ (วัตต์ต่อตารางเมตร)
Re คือ เปอร์เซ็นต์การสะท้อนรังสีอาทิตย์

2.3 การวัดแสงสะท้อน
การประดิษ ฐ์อุ ป กรณ์ สาหรับ วั ดแสงเพื่ อ ใช้วัด รังสี สะท้ อ นจากตั ว
สะท้อนรังสีอาทิตย์ของแบบจาลองที่สร้างขึน อุปกรณ์ที่ใช้ คือ เซนเซอร์วัด
แสง(Optical sensor รุ่น SFH 3410) ตัวต้านทานปรับ ค่าได้ ตัวแปลงก
ระแสไฟฟ้ า ตั ว เก็ บ ประจุ หลอดไฟLED สายไฟ และแผ่ น ปริ นขนาด
8.5x40 เซนติ เมตร น าอุ ป กรณ์ ทั งหมดมาต่ อ เป็ น วงจรไฟฟ้ า โดยวาง
ตาแหน่งของเซนเซอร์วัดแสงดังรูปที่ 3

ข)

ก)
รูปที่ 5 การทดสอบแบบจาลองการสะท้อนรังสีอาทิตย์สภาพจริง
ก) กรณีมีตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์ ข) กรณีไม่มีตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์

3. ผลการวิจัย

ตาแหน่ง ของเซนเซอร์จ ะวางกระจายตามระยะที่ รังสีสะท้ อ นตกลงบน
ระนาบตัวรับรังสีอาทิตย์ภายในหลอดรับรังสีที่จาลองไว้ในโปรแกรมข้างต้น
เพื่อวัดความเข้มแสงแต่ละตาแหน่งที่รังสีสะท้อนได้ จากรูปที่ 3 จะเห็นว่า
ด้านบนใช้เซนเซอร์วัดแสงทั งหมด 10 ตัวต่อ 1 แถว ซึ่งเป็ นตาแหน่งที่
ครอบคลุ ม การสะท้ อ นของรังสี และวางเซนเซอร์ในลั ก ษณะเดี ย วกั น
จานวน 2 แถว เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมของรังสีสะท้อนที่ได้
จากตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบเดียวกัน ส่วนอีกด้านหนึ่งติดเซนเซอร์วั ด
แสง 1 ตาแหน่ง จานวน 1 ตัว ทาหน้าที่เป็นเซนเซอร์อ้างอิงรังสีอาทิตย์ที่
ตกกระทบสู่ตัวรับรังสีอาทิตย์ (ในแบบจาลอง คือ แผ่นปริน) จากนันนา
เซนเซอร์วัดแสงที่ได้ไปปรับค่าการวัดแสงอาทิตย์เทียบกับไพรานอมิเตอร์
เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเส้น โดยจะต้องปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ให้มีค่าที่
เหมาะสมกับเซนเซอร์รวมถึงช่วงแสงที่จะวัดด้วย

3.1 การศึกษาการจาลองรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบตัวสะท้อน
รังสีอาทิตย์แบบต่างๆ
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

LU (%)

รูปที่ 4 รูปแบบอุปกรณ์สาหรับวัดรังสีสะท้อน

จากการออกแบบตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์โดยอาศัยหลักการของตัวรวม
รังสีอ าทิ ตย์แบบรางพาราโบลาผสม หลัก การสะท้อ นรังสี และสมการ
พาราโบลาดังแสดงในรูปที่ 1 เมื่อจาลองมุมรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบลงบน
ตัว สะท้ อ นรังสี แ ต่ล ะแบบด้ ว ยโปรแกรม Solid work และค านวณหา
สัดส่วนรังสีที่ สะท้ อ นลงตัวรับ รังสีอาทิตย์ ข องตัวสะท้อ นรังสีแต่ละแบบ
ดังรูปที่ 6

Type 1

Type 2 Type 3.1 Type 3.2 Type 3.3 Type 3.4 Type 3.5 Type 4

Type of reflectors

รูปที่ 6 เปอร์เซ็นต์สัดส่วนของแสงที่นามาใช้ประโยชน์ได้ของตัวสะท้อนรังสีแบบต่างๆ
จากการคานวณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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จากรูปที่ 6 พบว่าตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์รูปแบบที่ 2(พาราโบลาเดี่ยว) และ
แบบที่ 3.1(พาราโบลาผสม) มีเปอร์เซ็นต์สัดส่วนของรังสีสะท้อนที่ตกลงบน
ตัวรับ รังสีอาทิตย์ หรือ ส่วนที่นามาใช้ประโยชน์ได้มีค่าเท่ากัน คือ 73.55
เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าตัว สะท้อ นรังสีอ าทิตย์ทัง 2 แบบนีสามารถเก็บรังสี
อาทิตย์ที่ส่องผ่านช่องว่างระหว่างหลอดแก้วสุญญากาศมาใช้ได้เท่ากันและ
มีสัดส่วนมากกว่าตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบอื่น ด้วยเหตุนีตัวสะท้อนรังสี
อาทิตย์แบบที่ 2 จึงถูกนาไปสร้างเป็นแบบจาลองการสะท้อนรังสีอาทิตย์
เพื่อศึกษาการสะท้อนรังสีอาทิตย์จริงในลาดับต่อไป

จากรูปที่ 8 แสดงตัวอย่างปริมาณรังสีอาทิตย์ที่สะท้อนกรณีไม่มีการติดตัง
ตัว สะท้ อ นรังสี โดยวัด ในตาแหน่ ง เดี ย วกั นกั บ กรณี ข้ า งต้ นคื อ เซนเซอร์
ตัว ที่ 6 เปรีย บเที ย บกับ ปริมาณรังสีอ าทิ ตย์ ที่วัดจากตาแหน่งเซนเซอร์
อ้างอิ งเช่นกัน จากการหาค่าเฉลี่ย ของปริมาณรังสีอาทิตย์ที่สะท้อนจาก
เซนเซอร์ทุกตาแหน่ง พบว่า เปอร์เซ็นต์การสะท้อนรังสีอาทิตย์เฉลี่ยทัง 3
ครังมีค่าเท่ากับ 12.03 13.91 และ 13.18 เปอร์เซนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับ
การสะท้ อ นรั งสี ในรู ป ที่ 7 จะเห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า กรณี ไม่ มี ก ารติ ด ตั งตั ว
สะท้อนรังสีมเี ปอร์เซ็นต์การสะท้อนรังสีอาทิตย์น้อยกว่ามากกว่า 2 เท่า

3.2 การศึกษาแบบจาลองแผงรับรังสีอาทิตย์กรณีมีการติดตั้ง
ตัวสะท้อนรังสี

4. สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย

จากการทดสอบแบบจาลองการสะท้อนรังสีอาทิตย์แต่ละกรณี 3 ซา
นาผลการทดสอบทั ง 2 กรณี ม าเปรีย บเที ย บกัน โดยการหาเปอร์เซนต์
สัดส่วนการสะท้อนรังสีอาทิตย์ ซึ่งตัวอย่างผลการทดสอบกรณีที่มีและไม่มี
ตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์แสดงดังรูปที่ 7 และรูปที่ 8 ตามลาดับ
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จากการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ รังสีอาทิตย์ข องแผง
รับ รังสี แบบหลอดแก้ว สุญ ญากาศชนิดท่อ ความร้อ นด้วยตัว สะท้อนรังสี
อาทิตย์ที่ออกแบบมาในพืนที่จากัด เมื่อออกแบบตัวสะท้อนรังสี จาลอง
รังสีอาทิตย์ และสร้างแบบจาลองทดสอบการสะท้อนรังสีในสภาพจริงกรณี
ที่ มีแ ละไม่ มี ก ารติ ดตั งตั ว สะท้ อ นรังสี สามารถสรุป ผลการทดสอบการ
สะท้อนรังสีอาทิตย์แต่ละกรณีได้ดังตารางที่ 1 และจากการเปรียบเทียบ
ตาแหน่งแสงสะท้อนที่คานวณและทดสอบสภาพจริงพบว่าตาแหน่ง การ
สะท้อนรังสีลงบนตัวรับรังสีมีตาแหน่งที่ใกล้เคียงกันโดยตาแหน่งบริเวณ
ส่วนกลางของตัวรับรังสีมีเปอร์เซ็นต์การสะท้อนมากกว่าตาแหน่งอื่น ตรง
ตามผลการคานวณและตาแหน่งขอบตัวรับรังสีมีเปอร์เซ็นต์การสะท้อนสูง
บางส่ ว นเนื่ อ งจากการสะท้ อ นจากตั ว สะท้ อ นรังสี ข้ า งเคี ย งทิ ศ ทางของ
แสงอาทิตย์
ตารางที่ 1 สัดส่วนการสะท้อนรังสีอาทิตย์เฉลี่ยจากแบบจาลองการสะท้อนรังสีอาทิตย์
กรณีที่มีและไม่มีตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์
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รูปที่ 7 ตัวอย่างปริมาณรังสีอาทิตย์ที่สะท้อนได้กรณีมีตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบที่ 2

จากรูปที่ 7 แสดงตัวอย่างปริมาณรังสีอาทิตย์ที่สะท้อนกรณีมีการติดตังตัว
สะท้อ นรังสีแ บบที่ 2 ในตาแหน่งเซนเซอร์ตัวที่ 6 ซึ่งเป็ นตาแหน่งที่อ ยู่
บริเวณตรงกลางของตัวรับรังสี เปรียบเทียบกับปริมาณรังสีอาทิตย์ที่วัดจาก
ต าแหน่ งเซนเซอร์ อ้ า งอิ ง จะเห็ น ว่ า การติ ด ตั งตั ว สะท้ อ นรั งสี อ าทิ ต ย์
สามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์กลับมาใช้ได้บางส่วน จากการหาค่าเฉลี่ย
ของปริมาณรังสีอาทิตย์สะท้อนจากเซนเซอร์ทุกตาแหน่ง พบว่า เปอร์เซ็นต์
การสะท้ อนรังสีอ าทิตย์เฉลี่ย ทัง 3 ครังมีค่า เท่ากับ 39.89 41.48 และ
38.84 เปอร์เซนต์ ซึ่งมากกว่าการศึกษาแบบจาลองแผงรับรังสีอาทิตย์กรณี
ไม่มีการติดตังตัวสะท้อนรังสีอาทิตย์ดังรูปที่ 8

3.3 การศึกษาแบบจาลองแผงรับรังสีอาทิตย์กรณีไม่มีการ
ติดตั้งตัวสะท้อนรังสี
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จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าเปอร์เซ็นต์ การสะท้อนรังสีอาทิตย์เฉลี่ยกรณีที่มี
และไม่ มี ก ารติ ด ตั งตั ว สะท้ อ นรั ง สี มี ค่ า เท่ า กั บ 40.07 และ 13.04
เปอร์เซ็น ต์ตามล าดั บ ซึ่ งกรณี ที่ มีก ารติ ดตังตัว สะท้อ นรังสีส ามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการรับรังสีอาทิตย์ได้ 27.03 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่ากรณีไม่
มีการติดตัง ตัวสะท้อนรังสีประมาณ 2 เท่า
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บทคัดย่อ

1. บทนา

การจาลองแบบสมรรถนะระยะยาวของระบบทาความเย็นแบบดูดซึม
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้โปแกรม TRNSYS ซึ่งระบบทาความเย็นแบบ
ดูดซึมพลังงานแสงอาทิตย์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระบบหลัก คือ ระบบผลิต
นาร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบทาความเย็นแบบดูดซึม ในงานวิจัย
นีระบบผลิตนาร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบไปด้วยตัวเก็บรังสีอาทิตย์
ชนิดหลอดแก้ว สุญ ญากาศซึ่งต่ออนุก รม 4 แผง จ านวน 12 ชุดและต่อ
อนุกรม 8 แผง จานวน 6 ชุด โดยมีขนาดของถังเก็บนาร้อนที่มีปริมาตร
500 ลิตร และ3,000 ลิตร ซึ่งในส่วนของระบบทาความเย็นแบบดูดซึมจะมี
ความจุในการทาความเย็นท่ากับ 10 ตัน และผลที่ได้จากการจาลองแบบ
ระบบผลิตนาร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จะถูกมานาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่
ได้จากการทดลองเพื่อใช้ในการตรวจสอบแบบจาลองในครังนี โดยระบบ
ทาความเย็นแบบดูดซึมสามารถนามาเปรียบเทียบกับการศึกษานีได้เช่นกัน
จากการศึกษาพบว่าค่าที่ได้จากการจาลองแบบระบบผลิตนาร้อนพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ มี ค่ า ใกล้ เคี ย งกั บ ข้ อ มู ล ของระบบจริงส่ งผลให้ แ บบจ าลอง
ข้ า งต้ น สามารถยอมรั บ ได้ ดั ง นั นโปรแกรม TRNSYS สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับระบบทาความเย็นแบบดูดซึมพลังงานแสงอาทิตย์ได้
คาสาคัญ: ระบบทาความเย็นแบบดูดซึมพลังงานแสงอาทิตย์

ปัจจุบันทั่วโลกมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก
ต่ อ ปี โดยที่ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ถู ก จั ด เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ต่ อ การด ารง
ชีวิตประจาวันของมนุษย์ แหล่งเชื้อเพลิงที่ถูกนามาใช้ในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์มาจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล [1]
เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลถูกจัดเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปและยัง
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จึงจาเป็ นต้องหาแนวทางแก้ไข
ปั ญ หานี้ อ ย่ า งเร่ งด่ ว น โดยการเปลี่ ย นผ่ า นจากสั ง คมที่ พึ่ งพาพลั งงาน
เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่สังคมที่ใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันประเทศไทยได้ มุ่งเน้นในการพยายามสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ ป ระชาชนมีความตื่นตัว ในการน าเอาพลังงานหมุ นเวีย นมาใช้ให้ เกิ ด
ประโยชน์ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมมากที่ สุ ด โดยที่ งานวิ จั ย ในด้ า นพลั งงาน
หมุนเวียนได้รับการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์มีความ
เหมาะสมกับประเทศไทยค่อนข้างมาก เนื่องจากประเทศไทยถูกจัดว่าเป็น
ประเทศเขตร้อนเพราะที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร โดยมีค่าเฉลี่ยความเข้ ม
ของรังสีอาทิตย์ตลอดทั้งปีประมาณ 19 MJ/m2-day [1] จึงเหมาะสมในการ
นาเอาพลังงานแสงอาทิตย์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์
ซึ่งในการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบทาความเย็นนั้นเป็น
แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพอากาศ
ร้อ นเกือ บตลอดทั้ งปี ท าให้ มีป ริม าณความต้อ งการระบบท าความเย็ น
ค่อนข้างสูง
ในงานวิจัยนี้ระบบทาความเย็นแบบดูดซึมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ระบบหลัก คือ ระบบผลิตน้าร้อ นจากพลังงาน
แสงอาทิตย์และระบบทาความเย็น ซึ่งในระบบผลิตน้าร้อนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้นาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญญากาศมาใช้แทนตัว
เก็บรังสีอาทิตย์ชนิดแผ่นเรียบ เนื่องจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบหลอดแก้ว
สุญญากาศมีสมรรถนะในการผลิตน้าร้อนให้มีอุณหภูมิทสี่ ูงกว่า ในส่วนของ
การเลื อ กระบบท าความเย็ น ได้ เลื อ กใช้ ร ะบบท าความเย็ น แบบดู ด ซึ ม
เนื่องจากระบบทาความเย็นแบบดูดซึมอาศัยพลังงานความร้อนเหลือทิ้ง
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อ ใช้ในการ
ขับ เคลื่อนระบบ ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานที่ใช้ในการ
ขับ เคลื่อนระบบทาความเย็นแบบดูดซึม ในการวิเคราะห์ สมรรถนะการ
ทางานของระบบทาความเย็นแบบดูดซึมพลังงานแสงอาทิตย์ จึงได้นาเอา
โปรแกรม TRNSYS Simulation Studio มาช่ว ยในการจาลอง วิเคราะห์ แ ละ
ปรับปรุงสมรรถนะของระบบทาความเย็นแบบดูดซึมพลังงานแสงอาทิตย์

Abstract
Long term simulation of solar absorption cooling
system was performed using TRNSYS software program.
The system can be separated into two main subsystems
namely solar hot water system and absorption cooling
system. The solar hot water system consists of evacuated
solar collector panels connected together in parallel by
12 strings of 4 panels in series and 6 strings of 8 panels in
series, and hot water storage tank with the capacity of
500 and 3000 liters. The absorption cooling system having
a cooling capacity of 10 ton was used for this study. The
simulation results on solar heating system were compared
to the pretested experimental results. Simulation results
on absorption cooling system can be compared to that of
literature researches. It was found that experimental
results are in agreement with simulation results.
Therefore, TRNSYS can be applied to simulate the solar
absorption cooling system.
Keywords: Solar absorption cooling system

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. วิธีการดาเนินงานวิจัย
2.1 การจาลองระบบผลิตนาร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
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การจ าลองระบบการท างานของระบบผลิ ต น้ าร้ อ นพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ โดยใช้โปรแกรม TRNSYS 16 ได้ดาเนินการจาลองอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ ใช้ เช่ น ตั ว เก็ บ รั งสีอ าทิ ต ย์ ถั งเก็ บ น้ าร้อ น ปั้ ม น้ าหมุ น เวีย น เป็ น ต้ น
หลั ก การท างานของโปรแกรม TRNSYS 16 จะแสดงระบบการท างาน
ดังรูปที่ 1

จากการศึกษาในหัวข้อ 2.1 สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจาลอง
การทางานของระบบท าความเย็นแบบดูดซึมพลังงานแสงอาทิ ตย์ โดย
ดาเนิ น การจ าลองอุ ป กรณ์ ต่า งๆ ที่ ใช้ ในระบบท าความเย็ น แบบดู ด ซึ ม
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ตัวเก็บ รังสีอาทิตย์แ บบหลอดแก้วสุญ ญากาศ จ านวน 96 แผง 1
แผงมีจานวน 8 หลอด รวมทั้งหมด 768 หลอด โดยต่ออนุกรม 4 แผง 12
ชุด และต่ออนุกรม 8 แผง 6 ชุด
- ระบบทาความเย็นแบบดูดซึม สามารถทาความเย็นได้ 10 ตัน
- ถังเก็บน้าร้อนขนาด 3000 ลิตร ความสูง 2.2 เมตร จานวน 2 ถัง
- ถังเก็บน้าเย็นขนาด 500 ลิตร ความสูง 1.49 เมตร จานวน 1 ถัง
ทาการจาลองระบบการทางานให้มีความใกล้เคียงกับการทางานจริง
โดยดาเนินการจาลองการทางานจากหัวข้อ 2.1 และ 2.2

รูปที่ 1 แผนผังแสดงหลักการทางานของโปรแกรม TRNSYS 16
หลั ก การทางานของโปรแกรม TRNSYS 16 เริ่ม จากการป้ อ นข้ อ มู ล

พื้ น ฐานต่า งๆ เช่น อุ ณ หภู มิ ข องน้ าขาเข้ า ขนาดของถั งเก็ บ น้ า ค่ า รังสี
อาทิ ตย์ อั ต ราการไหล ชนิ ดและขนาดของตัว เก็ บ รังสี อ าทิ ต ย์ เป็ น ต้ น
หลังจากนั้นโปรแกรมจะทาการประมวลผลทาให้ทราบค่าของอุณหภูมิของ
น้าขาเข้าหรือน้าร้อนและข้อมูลอื่นๆ ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการคานวณและ
วิเคราะห์สมรรถนะของระบบได้
การจ าลองระบบการท างานของระบบผลิ ต น้ าร้ อ นพลั ง งาน
แสงอาทิตย์โดยใช้โปรแกรม TRNSYS 16 ได้นาข้อมูลที่เก็บมาจากระบบที่มี
การติดตั้งจริงรีสอร์ทแห่งหนึ่ง โดยนามาใช้ในการศึกษาหลักการทางานของ
โปรแกรม TRNSYS 16 ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้
- แผ่นรับรังสีแบบเรียบขนาด 2 x 1.5 เมตร จานวน 6 แผง ต่อกันแบบ
ผสม โดยต่ออนุกรม 3 แผง 2 ชุด และ และทั้ง 2 ชุด ต่อกันแบบขนาน
- ถังเก็บน้าร้อนขนาด 2500 ลิตร ความสูง 2 เมตร
จากรายละเอียดการจัดเรียงแผ่นรับรังสีอาทิตย์และขนาดถังเก็บน้า
ร้อนสามารถจาลองระบบผลิตน้าร้อนพลังงานรังสีอาทิตย์ได้ดังรูปที่ 2

รูปที่ 3 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบหลอดแก้วสุญญากาศ 1 แผง 8 หลอด

รูปที่ 4 การต่อตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบอนุกรม 4 แผง 12 ชุด

รูปที่ 2 แบบจาลองของระบบผลิตน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

2.2 การจาลองระบบทาความเย็นแบบดูดซึมพลังงาน
แสงอาทิตย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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จากการศึ ก ษาทดลองเก็ บ ข้ อ มู ล ของระบบผลิ ต น้ าร้อ นพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ โดยใช้โปรแกรม TRNSYS 16 ในการจาลองระบบผลิตน้าร้อน
พลังงานแสดงอาทิตย์ได้ดังรูปที่ 6

รูปที่ 5 การต่อตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบอนุกรม 8 แผง 6 ชุด

รูปที่ 6 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากแบบจาลองกับข้อมูลที่ได้จากระบบทางานจริง
ของระบบผลิตน้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

2.3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
2.3.1 พลังงานที่ได้รับของระบบ [3]
พลังงานที่ตัวรับรังสีอาทิตย์ผลิตได้สามารถคานวณจากสมการที่ (1)
𝑄𝑐 = 𝑚𝑐𝑝 (𝑇𝐹,𝑂𝑢𝑡 − 𝑇𝐹,𝐼𝑛 )
(1)

2.3.2 ประสิทธิภาพตัวรับรังสีอาทิตย์ [3]
ประสิทธิภาพตัวรับรังสีอาทิตย์สามารถคานวณได้จากสมการที่ (2)
𝑛𝑐 =

𝑄𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑐𝑝 (𝑇𝐹,𝑂𝑢𝑡 − 𝑇𝐹,𝐼𝑛 )
=
𝑄𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟
𝐴𝑐 𝐼𝑇

(2)

2.3.3 ประสิทธิภาพการทาความเย็น [4]
ประสิทธิภาพการทาความเย็นสามารถคานวณได้จากสมการที่ (3)
𝐶𝑂𝑃𝑐𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 =

𝑄𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔
𝑄𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟

(3)

จากการศึก ษาพบว่า การจ าลองการท างานของระบบผลิตน้ าร้อ น
พลังงานแสงอาทิตย์มีผลใกล้เคียงกับการทางานจริงของระบบ จากรูปที่ 6
จะเห็นว่ามีค่า R-squared ของอุณหภูมิเฉลี่ยภายในถัง อยู่ที่ 0.7781 ซึ่งเป็ น
ค่าที่ยอมรับได้ในเชิงคณิตศาสตร์ว่าการใช้โปรแกรม TRNSYS 16 จาลองการ
ทางานมีความใกล้เคียงกันกับการทางานของระบบจริง ดังนั้นแบบจาลองนี้
สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบผลิตน้าร้อนได้ โดย
การเปลี่ยนตัวแปรต่างๆ เช่น อัตราการไหล ลักษณะการต่อตัวเก็บ รังสี
อาทิตย์ เป็นต้น

3.2 ผลของการออกแบบจาลองการทางานของระบบทา
ความเย็นแบบดูดซึมพลังงานแสงอาทิตย์
จากข้ อ มู ล ต่ า งๆของระบบท าความเย็ น แบบดู ด ซึ ม พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ ส ามารถจ าลองโดยใช้ โ ปรแกรม TRNSYS 16 ดั ง รู ป ที่ 7 ซึ่ ง
นาไปใช้ในการทานายสมรรถนะของระบบได้หลังจากผ่านการตรวจสอบกับ
ข้อมูลจริง โดยทาในลักษะเดียวกันกับหัวข้อที่ 2.1

ตารางที่ 1 ตัวแปรต่างๆ ในสมการ

ตัวแปร
Qc
m
cp
Ac
IT
nc
TF,In
TF,Out

คาอธิบาย
พลังงานที่ผลิตได้
อัตราการไหล
ความจุความร้อน
พื้นที่รับแสงอาทิตย์
ความเข้มของรังสีอาทิตย์
ประสิทธิภาพตัวรับรังสีอาทิตย์
อุณหภูมิของน้าขาออกจากตัวเก็บ
รังสีอาทิตย์
อุณหภูมิของน้าขาออกจากตัวเก็บ
รังสีอาทิตย์

หน่วย
KJ/hr
Kg/hr
KJ/Kg K
m2
KJ/hr m2
10
K,co
K,co
รูปที่ 7 แบบจาลองของระบบทาความเย็นแบบดูดซึมพลังงานแสงอาทิตย์

3. ผลและวิจารณ์
3.1 ผลการศึกษาการจาลองการทางานของระบบผลิตนาร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์
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กับ การท างานจริง ซึ่งมีค่า R-squared ของอุ ณ หภู มิเฉลี่ย ภายในถั ง อยู่ ที่
0.7781 และการจาลองแบบการทางานของระบบทาความเย็นแบบดูดซึม
พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนาไปใช้ในการทานายค่า สมรรถนะของระบบ
ได้หลังจากผ่านการตรวจสอบกับข้อมูลจริง

5. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ในการอานวย
ความสะดวกและสนับสนุนในการดาเนินงานวิจัย ผศ.ดร.นริส ประทินทอง
และ ดร.ประธาน วงศ์ศริเวช ในการให้คาแนะนาในการดาเนินงานวิจัยให้
งานวิจัยลุล่วงไปด้วยดี ดร.จอมภพ แววศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการ
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การศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวที่มีต่อความหนืดของน้ามันผสมอิมัลชันจากน้ามันเตา
สารทดแทนน้ามันชีวภาพ และน้า
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3ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4ฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน สถาบันวิจย
ั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

บทคัดย่อ
ในปั จ จุ บั น การจะน าน ามั น ชี ว ภาพ (Bio-oil) มาใช้ งานแทนน ามั น
ปิ โ ตรเลี ย มนั นยั งมี ข้ อ จ ากั ด ในการน ามาใช้ งานอยู่ ห ลายประการ เช่ น
มีความหนืดสูง มีองค์ประกอบของสารหลากหลาย และมีสัดส่วนของนาที่
ได้จากกระบวนการผลิตมาก ทาให้สามารถใช้กระบวนการอิมัลซิฟิเคชัน
(Emulsification) ร่ว มกับ น ามัน เตาและสารลดแรงตึ งผิ ว (Surfactant)
เพื่ อ ให้ เกิ ด เป็ น เชื อเพลิ ง ผสมที่ อ ยู่ ใ นสภาพอิ มั ล ชั น (Emulsion) เพื่ อ
แก้ปั ญ หาดังกล่ า วได้ ท าให้ งานวิจั ย นี มีวัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก เพื่ อ จะศึก ษา
ผลกระทบของสารลดแรงตึงผิวแบบไม่มีประจุที่แตกต่างกัน 4 ชนิด ได้แก่
Span83, Span83+Tween80, Span80 แ ล ะ Span80+Tween80
ความเข้ มข้ นตังแต่ร้อยละ 0.2-2 โดยปริมาตร ที่มีต่อ ความหนืดปรากฏ
(Apparent viscosity) ของน ามัน ผสมอิ มัล ชั น โดยในการศึ ก ษานี ได้ใช้
Guaiacol เป็นตัวแทนนามันชีวภาพในการศึกษาขันต้น และใช้สัดส่วนของ
นาที่ ร้อ ยละ 10, 15 และ 20 โดยปริม าตร ส าหรับ การทดลองจะแบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ การหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารลดแรงตึงผิว
แต่ละชนิด และการหาค่าความหนืดปรากฏของนามันผสม จากผลการ
ท ด ล อ ง พ บ ว่ า Span83, Span83+Tween80, Span80 แ ล ะ
Span80+Tween80 มีความเข้มข้นที่เหมาะสมอยู่ที่ร้อยละ 0.8, 0.3, 1.2
และ 1.4 โดยปริมาตรตามลาดับ โดยที่การใช้สารลดแรงตึงผิวผสมของ
Span และ Tween จะช่วยให้ค่าความหนืดปรากฏของนามันผสมอิมัลชัน
ลดลง เมื่ อ สั ด ส่ ว นน าในการผสมเพิ่ ม ขึ น โดยสารลดแรงตึ งผิ ว ชนิ ด
Span80+Tween80 จะให้ค่าความหนืดปรากฏต่าที่สุดทีส่ ัดส่วนนาร้อยละ
20 โดยปริมาตรเท่ากับ 561 เซนติพอยท์
ค้าส้าคัญ: นามันชีวภาพ สารลดแรงตึงผิว อิมัลชัน ความหนืดปรากฏ

Abstract
Nowadays, an interesting alternative of renewable energy
source is a bio-oil which is commonly produced by biomass
fast pyrolysis process. However a development of bio-oil has
to be done due to its limitations. For example, bio-oil is very
viscous, contains a lot of water and also complex substances.
To circumvent these problems bio-oil was emulsified in fuel
oil with a surfactant as an intermediary to make an emulsion
fuels. The experiment was carried out to study the effect of
surfactants on the apparent viscosity of the emulsion fuels. In
this study, Guaiacol was used as a model of bio-oil in the
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preliminary study and non-ionic surfactants was studied
including four different types (Span83, Span83+Tween80,
Span80 and Span80+Tween80) at water ratio was 10%, 15%
and 20% by volume. The critical micelle concentration (CMC)
of each surfactant was investigated by tensiometer from the
concentration of 0.2% to 2.0% by volume. The results showed
that the critical micelle concentration of Span83,
Span83+Tween80, Span80 and Span80+ Tween80 is 0.8%,
03%, 1.2% and 1.4% by volume respectively. Furthermore, the
apparent viscosities of the emulsion fuels were examined by
viscometer. As a result the emulsion viscosity was decreased
when the both surfactants were presented. This situation
make these emulsion fuels to be handled easily. In addition,
it was found that the case of Span80+Tween80 gave the
lowest apparent viscosity of 561 cP at 20% by volume water
ratio.
Keywords: bio-oil, surfactant, emulsion, apparent viscosity

1. ข้อมูลทั่วไป
น้ า มั น เตา (Fuel oil) ถื อ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการกลั่นปิโตรเลียม เป็นน้ามันหนักที่เหลือจากการกลั่นน้ามันชนิด
อื่นๆ แต่น้ามันเตาก็ยังเป็นเชือเพลิงที่ส้าคัญส้าหรับการผลิตความร้อนเพื่อ
ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากน้ามันเตาเป็น
เชือเพลิงที่มีราคาต่้า กว่าน้ามันเชือเพลิงชนิดอื่น แต่ยังมีค่าความร้อนที่สูง
การจั ดเก็ บ ส้า รองไม่ยุ่ง ยากและสามารถสั่งซือได้ส ะดวก อย่า งไรก็ตาม
น้ามันเตาก็ยังเป็นเชือเพลิงจากซากดึกด้าบรรพ์ (Fossil fuel) ที่เป็นแหล่ง
พลั งงานที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ้ า กั ด ซึ่ งจากปั ญ หาราคาน้ า มั น ในตลาดโลกที่ มี
แนวโน้ม ว่าจะเพิ่ มขึ นอย่า งต่ อ เนื่ อ ง และปั ญ หามลพิ ษ ด้า นสิ่งแวดล้อ ม
ทางอากาศที่สูงขึน จึงท้าให้อุตสาหกรรมจ้าเป็นจะต้องหาแนวทางการลด
ใช้พ ลังงานจากน้า มันเตา พร้อ มๆไปกับ การลดมลพิ ษ จากการเผาไหม้
น้ามันเตาด้วย ดังนันการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ามันทดแทนน้ามันเตา
เพื่อแก้ปัญหาข้างต้น จึงมีความส้าคัญ ทังต่อภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
อีกทังยังเป็นการกระตุ้นการผลิตพลังงานทดแทนน้ามันอื่นๆอีกด้วย
จากปัญหาข้างต้น จึงท้าให้ชีวมวลมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นทรัพยากร
หลักในการผลิตน้ามันของทั่วโลก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเชือเพลิงฟอสซิล
แล้ว พลังงานทดแทนที่ได้จากชีวมวลจะมีข้อได้เปรียบที่สามารถผลิตขึน
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ใหม่ได้ในเวลาอันสัน วัตถุดิบมีอยู่อย่างแพร่หลาย สามารถจัดเก็บได้ง่าย
และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม [1] อี ก ทั งประเทศไทยยั ง เป็ น ประเทศ
เกษตรกรรม ท้ า ให้ มี สารชี ว มวลเหลื อ ทิ งจากภาคเกษตรกรรมอยู่ เป็ น
จ้านวนมาก น้ามันชีวภาพ (Bio-oil) จึงเป็นอีกหนึ่งเชือเพลิงที่ได้จากชีว
มวลในธรรมชาติ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะน้ามาพัฒนาเพื่อใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนน้ามันเตา เพราะมีความใกล้เคียงกับแหล่งเชือเพลิง ฟอสซิล เป็น
พลังงานหมุนเวีย น (Renewable energy) และสามารถผลิตได้ จากของ
เสียชีวมวลที่เหลือทิง
อย่างไรก็ตาม การจะน้าน้ามันชีวภาพที่ผลิตได้ไปใช้งานโดยตรงนัน
พบว่ายังมีข้อจ้ ากัดอยู่ห ลายประการ เนื่องจากมีความหนืดสูง มีน้าเป็ น
องค์ประกอบอยู่มาก มีอนุภาคของแข็งปะปน ค่าความร้อนต่้า และมีค่า
การกัดกร่อนสูง [2-3] อีกทังน้ามันชีวภาพยังเป็นน้ามันที่มีองค์ประกอบ
ของสารอินทรีย์อยู่หลากหลายชนิด จากปัญหาข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า
น้ า มั น ชี ว ภาพที่ ได้ จ ากกระบวนการไพโรไลซิ ส นั น มี ป ริ ม าณน้ า และ
ออกซิเจนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีค่าความร้อนต่้ากว่าน้ามันปิโตรเลียมอื่ นๆ
แต่ในอีกแง่หนึ่ง การมีองค์ประกอบของน้าและออกซิเจนอยู่ในเชือเพลิงก็มี
ผลดีต่อการจัดเก็บและการเผาไหม้ของเชือเพลิงเช่นกัน
วิธีอิ มัล ซิฟิ เคชัน (Emulsification) จึ งเป็ น อี ก หนึ่ งวิธี ก ารปรับ ปรุง
สมบัติการเป็นเชือเพลิงของ น้ามันชีวภาพที่มีความเหมาะสมและได้รั บ
ความสนใจอยู่ในปัจจุบัน มีวิธีการโดยน้ามันเตาในปริมาณที่พอเหมาะมา
ผสมกั บ น้ า มั น ชี ว ภาพที่ มี น้ า เป็ น องค์ ป ระกอบ และมี ส ารลดแรงตึ งผิ ว
(Surfactant) เป็ น ตั ว กลางท้ า ให้ เกิ ด เชื อเพลิ ง ผสมที่ เรี ย กว่ า อิ มั ล ชั น
(Emulsion) ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาข้อจ้ากัดของน้ามันชีวภาพในด้านต่างๆ
งานวิจั ย นี จึ งสนใจศึก ษาผลกระทบของสารลดแรงตึ งผิว แบบไม่ มี
ประจุ ที่ แ ตกต่ า งกั น 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ Span83, Span83+Tween80,
Span80 และ Span80+Tween80 ที่มีต่อความหนืดปรากฏ (Apparent
viscosity) ของน้ามันผสมอิมัลชัน เพื่อน้าข้อมูลไปประเมินการใช้งานการ
เผาไหม้ในหม้อก้าเนิดไอน้า

2. วัตถุดิบที่ใช้ในงานวิจัย
2.1 น้ามันเตา น้ามันเตาที่ใช้ในงานวิจัยนีเป็นน้ามันเตาชนิด A ที่มีการ
ใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม สั่งซือจากบริษัท ศรีวรา จ้ากัด

2.2 Guaiacol Guaiacol ถูกน้ามาใช้ในการทดลองเพื่อเป็นโมเดลใน

3. วิธีการด้าเนินงานวิจัย
3.1 การหาค่าความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวที่เหมาะสม
(CMC) ส้าหรับสารลดแรงตึงผิวแต่ละชนิด
การเตรี ย มสารตั ว อย่ า งจะใช้ สั ด ส่ ว นการผสมของน้ า มั น เตาต่ อ
Guaiacol เท่ากับ 70:30 โดยปริมาตรในทุกๆการทดลอง โดยจะไม่มีการ
เติมน้าเพื่อ ไม่ให้ ห ยดน้าไปรบกวนการรวมตัวของสารลดแรงตึงผิว จาก
นันปิเปตสารลดแรงตึงผิวแต่ละชนิดที่ใช้ในการทดลองที่ความเข้มข้นตังแต่
ร้อยละ 0.2-2 โดยปริมาตร เพื่อให้ได้ปริมาตรรวมของสารผสมเท่ากับ 50
มิลลิลิตร แล้ว ท้าการกวนผสมด้วยเครื่อ ง Magnetic Stirrer ที่ความเร็ว
รอบ 700 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิห้อง
จากนันน้าตัวอย่างที่ได้จากการเตรียมสารตัวอย่างไปวัดค่าแรงตึงผิว
ของสารผสมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวแต่ละ
ชนิดด้วยเครื่อง Tensiometer โดยสารตัวอย่างจะถู กบรรจุ อยู่ใน Glass
vessel ที่ ป ริ ม าตรประมาณ 30 ml แล้ ว ท้ า การวั ด ค่ า แรงตึ ง ผิ ว ด้ ว ย
หลักการของ Wilhelmy plate ซึ่งการบันทึกค่าแรงตึงผิวที่เปลี่ยนไปจะ
บันทึกตังแต่เริ่มจุ่มแผ่น plate ลงในสารตัวอย่างจนถึงเมื่อดึงแผ่น plate
ขึ นมาถึ ง จุ ด สมดุ ล ส้ า หรั บ ค่ า แรงตึ ง ผิ ว ที่ ไ ด้ จ ากการวั ด ด้ ว ยเครื่ อง
Tensiometer นันจะแสดงผลออกมาเป็นค่าเฉลี่ยของแรงตึงผิว (mN/m)
เมื่อเทียบกับเวลา (s)

3.2 การวิเคราะห์ค่าความหนืดปรากฏของน้ามันผสมอิมัลชัน
ที่ความเข้มข้น ณ จุด CMC ของสารลดแรงตึงผิวแต่ละชนิด
การเตรียมตัว อย่า งน้ามันผสมอิ มัลชันเพื่ อน้า ไปวัดค่าความหนืดใน
ขันต้นนัน จะใช้สัดส่วนการผสมของน้ามันเตาต่อ Guaiacol เป็ นร้อ ยละ
70 : 30 โดยปริมาตร แล้ว ปิ เปตสารลดแรงตึงผิว ที่ ความเข้ มข้ น ณ จุ ด
CMC ของแต่ล ะชนิ ด ที่ ได้จ ากการทดลองในข้ อ 3.1 แล้ ว เติ ม น้ า กลั่น ที่
ปริมาณต่างๆกัน ได้แ ก่ ร้อยละ 10, 15 และ 20 โดยปริมาตร โดยให้ มี
ปริมาตรรวมของสารตัวอย่างเท่ากับ 100 มิลลิลิตร จากนันจึงท้าการกวน
ผสมด้วยเครื่อ ง Ultrasonic Mixer ที่ก้าลังการกวนผสม 176 วัตต์ เป็ น
เวลา 15 นาที จ ากนันน้ าตั ว อย่า งที่ ได้ ไปวัด ค่า ความหนื ดปรากฏ ด้ ว ย
เครื่องBrooklynfield Digital Rheometer โดยจะใช้ใบวัดค่าความหนืด
ปรากฏ (Spindle) ขนาด LV01

การศึกษาสารประกอบในน้ามันชีวภาพจริง เนื่องจากปัญหาจากการขาด
แคลนน้ามันชีวภาพที่จะน้ามาใช้ในการทดลอง รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึน
จากความหลากหลายขององค์ประกอบที่พบในน้ามันชีวภาพ

4. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
4.1 ผลกระทบของความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวที่มีต่อ
ค่าแรงตึงผิวของน้ามันผสม

2.3 น้ากลั่น (Distilled water) น้ากลั่นถูกน้ามาใช้ท้าหน้าที่เป็น

สารลดแรงตึงผิวประเภท Nonionic Surfactant ที่ถูกน้ามาใช้ในการ
ทดลองมีทังหมด 4 ชนิด ได้แก่ Span83, Span83+Tween80, Span80
และ Span80+Tween80 ซึ่ ง แต่ ล ะชนิ ด มี ค่ า Hydrophilic-Lipophilic
Balance (HLB) เท่ากับ 3.7 4.04 4.3 และ 4.62 เมื่อพิจารณาหลักการ
ท้างานของสารลดแรงตึงผิวจะพบว่า ในช่วงแรกของการเติมสารลดแรงตึง
ผิว สารลดแรงตึงผิว จะลอยตัว อยู่บ ริเวณผิวหน้าของของเหลว และเมื่ อ
ความเข้มข้นเพิ่มขึนจะส่งผลให้แรงตึงผิวค่อยๆลดลง จนเมื่อถึงจุดที่สารลด
แรงตึงผิวลอยอยู่เต็มผิวหน้าของของเหลว ซึ่งท้าให้ค่าแรงตึงผิวลดลงต่้า
ที่สุด ที่ จุดจุ ดนีสารลดแรงตึงผิว จะเริ่มจั บ ตัว กัน เป็ นไมเซลล์ ซึ่งก็คือ จุ ด
Critical Micelle Concentrations หรือจุด CMC นั่นเอง [4] แต่เมื่อเพิ่ม
ความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวจนเลยจุด CMC จะท้าให้สารลดแรงตึงผิว

วัฏ ภาคกระจายตัว ในเชือเพลิงผสมอิ มัล ชัน ของงานวิจั ย นี เพื่ อ ช่ ว ยลด
ผลกระทบจากสารเจือปนและไอออนต่างๆที่มีอยู่ในน้าธรรมดา

2.4 สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) สารลดแรงตึงผิวจะท้าหน้าที่
เป็นตัวกลางในการเกิดอิมัลชันระหว่างน้ามันและน้า โดยในงานวิจัยนีจะ
เลื อ กใช้ ส ารลดแรงตึ ง ผิ ว ชนิ ด ไม่ มี ป ระจุ ไฟฟ้ า (Nonionic surfactant)
ส้าหรับการเลือกชนิดของสารลดแรงตึงผิว จะพิจารณาจากสารลดแรงตึง
ผิว ที่ ห าได้ง่าย และมีก ารใช้งานอย่า งแพร่ห ลายในอุ ต สาหกรรม ได้แ ก่
Span80 และ Span83 รวมถึงสารลดแรงตึงผิวผสม Span 80+Tween80
และ Span83+Tween80
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เริ่มจับตัวกันเองที่บริเวณ Continuous phase ซึ่งอาจจะส่งผลให้แรงตึง
ผิวเพิ่มสูงขึนอีกครัง
จากผลที่ ได้ จ ากการทดลอง ดั งรู ป ที่ 1 ถึ ง 3 จะพบว่ า Span83,
Span80 และ Span80+Tween80 มีความเข้มข้นที่เหมาะสมอยู่ที่ 0.8%,
1.2% และ 1.4% โดยปริมาตร ตามล้าดับ แต่ในรูปที่ 4 ซึ่งเป็นสารลดแรง
ตึงผิวชนิด Span83+Tween80 พบว่ามีจุดที่แรงตึงผิวของน้ามันผสมลดลง
อยู่ 2 ช่ว ง คือที่ความเข้ มข้ น 0.4% และ 1.6% โดยปริมาตร จึ งท้าการ
ทดลองซ้าเพื่อช่วยยืนยันจุดที่แรงตึงผิวลดลงต่้าที่สุด โดยเพิ่มช่วงของความ
เข้มข้นที่ 0.3% และ 0.5% โดยปริมาตร ซึ่งจากผลการทดลองที่เพิ่มมา
ดั งรูป ที่ 5 สามารถสรุป ผลได้ ว่ า ความเข้ ม ข้ น ของสารลดแรงตึ งผิ ว ที่
เหมาะสมของ Span83+Tween80 อยู่ที่ 0.3%

รูปที่ 1 ผลกระทบของความเข้มข้นของ Span83 ที่มีต่อค่าแรงตึงผิวของ
น้ามันผสมอิมัลชัน

4.2 ผลกระทบของชนิดสารลดแรงตึงผิวที่มีต่อค่าความหนืด
ปรากฏของน้ามันผสมอิมัลชัน
ค่ า ความหนื ด ปรากฏจากการใช้ Span83, Span83+Tween80,
Span80 และ Span80+Tween80 เป็นสารลดแรงตึงผิวที่ความเข้มข้น ณ
จุด CMC ของสารลดแรงตึงผิว แต่ละชนิดจะถูก วัดค่าความหนืดที่อั ตรา
ส่วนผสมของน้าที่แตกต่างกันตังแต่ร้อยละ 10-20 โดยปริมาตร โดยในการ
วัดค่าความหนืดปรากฏด้ว ยเครื่อ ง Brooklynfield Digital Rheometer
นันจะพิจารณาค่าที่แสดงรอบแรงบิด (Torqe) เท่ากับ 100% แสดงได้ดัง
รูป ที่ 6 ซึ่งจากการเปรียบเทียบค่าความหนืดของสารลดแรงตึงผิวทัง 4
ชนิด พบว่า สารลดแรงตึงผิว ชนิด Span80 และ Span83 จะมีค่าความ
หนืดปรากฏสูงขึน เมื่อเพิ่มอัตราส่วนการผสมของน้า ในน้ามันผสมอิมัลชัน
แต่เมื่อใช้สารลดแรงตึงผิวผสมกลับพบว่า ค่าความหนืดปรากฏมีแนวโน้มที่
จะลดลง เมื่ออัตราส่วนของน้าเพิ่มขึน เนื่องมาจากการใช้สารลดแรงตึงผิว
ที่ผสมกันระหว่างชนิดที่มีค่า HLB สูง (Tween) กับสารลดแรงตึงผิวที่มีค่า
HLB ต่้า (Span) จะท้าให้สารผสมอิมัลชันที่ได้มีเสถียรภาพมากกว่าการใช้
สารลดแรงตึงผิวเพียงตัวเดียวเดี่ยวๆ ท้าให้ช่วยป้องกันการรวมตัวของหยด
น้าเมื่ออัตราส่วนการผสมของน้าเพิ่มขึน ท้าให้ค่าความหนืดของการใช้สาร
ลดแรงตึงผิวผสมนันต่้ากว่าการใช้สารลดแรงตึงผิวเพียงชนิดเดียว

รูปที่ 2 ผลกระทบของความเข้มข้นของ Span80 ที่มีต่อค่าแรงตึงผิวของ
น้ามันผสมอิมัลชัน
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รูป ที่ 6 ผลกระทบของชนิ ด สารลดแรงตึ งผิ ว ที่ มี ต่อ ความหนื ด ปรากฏของน้ า มั น ผสม
อิมัลชันที่สัดส่วนการผสมน้าร้อยละ 10, 15 และ 20 โดยปริมาตร
รูปที่ 3 ผลกระทบของความเข้มข้นของ Span80+Tween80 ที่มีต่อค่าแรงตึงผิวของ
น้ามันผสมอิมัลชัน

รูปที่ 4 ผลกระทบของความเข้มข้นของ Span83+Tween80 ที่มีต่อค่าแรงตึงผิวของ
น้ามันผสมอิมัลชัน

5. สรุป
จากผลการทดลองข้างต้น ท้าให้ทราบว่าในการท้าสารผสมอิมัลชัน
ควรใช้ ส ารลดแรงตึ ง ผิ ว มากกว่ า 1 ชนิ ด เพราะจะท้ า ให้ อิ มั ล ชั น มี
เสถียรภาพมากกว่าการใช้สารลดแรงตึงผิวตัวเดียวเดี่ยวๆ หากต้องการผล
ที่ดียิ่งขึนควรจะพิจารณาไปถึงการเลือกใช้สารลดแรงตึงผิวที่มีความยาว
ของสายโซ่ ไฮโดรคาร์ บ อนที่ เท่ า กั น ด้ ว ย เช่ น Span80 กั บ Tween80
เนื่องจากจะส่งผลให้เกิด complex interfacial film ระหว่างผิวของน้ามัน
และน้า รวมถึงจะท้าให้เกิดความแข็งแรงรอบๆหยดน้า ท้าให้หยดน้าไม่เกิด
การรวมตัวไปต้านแรงเฉือน ท้าให้เมื่อเพิ่มอัตราส่วนน้าที่ใช้ ค่าความหนืด
ปรากฏที่ได้จะไม่สูงไปด้วย ซึ่งจะเป็นข้อดีในการน้าไปใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 5 ผลกระทบของความเข้มข้นของ Span83+Tween80 (เมื่อเพิ่มความเข้มข้นที่
0.3% และ 0.5% โดยปริมาตร) ที่มีต่อค่าแรงตึงผิวของน้ามันผสมอิมัลชัน
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บทคัดย่อ
การศึกษาการผลิตกรดอินทรีย์จากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน
การหมักย่อยร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยระบบ CMUCD ในฟาร์มสุกร ผักตบชวาที่ย่อยและถูกชะด้วยน้าตะกอนที่เจือจางด้วย
น้ า (อั ต ราส่ ว น 1:10) มี อั ตราการผลิ ตกรดอิ น ทรีย์ สูงสุ ด เกิ ด ขึ นในชุ ด
ทดลองที่มีระยะเวลาหมุนเวียนน้า ชะ 187.5 นาที/วัน ที่อัตรา 808 มก.
VFA/วั น และปริ ม าณกรดอิ น ทรี ย์ ส ะสม 0.2183 ก.VFA/ก.VSตั งต้ น
รองลงมาคือ ชุดทดลองที่มีระยะเวลาหมุน เวีย นน้ าชะ 125 นาที /วัน ที่
สามารถผลิตกรดอินทรีย์สะสมได้ 0.1460 ก.VFA/ก.VSตังต้น เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบการใช้น้าที่ออกจากบ่อหมักไร้อากาศแบบ CMU-CD ส้าหรับ
ฟาร์มสุกร, น้าตะกอนเจือจางจากบ่อหมัก CMU-CD และ น้าอุปโภค (เติม
ตะกอนจุลินทรีย์ตังต้นลงในผักตบชวา) เป็นแหล่งน้าชะกรดอินทรีย์ พบว่า
ผลิ ต กรดอิ น ทรี ย์ ส ะสมได้ 5,357, 4,959, 533 มก. ตามล้ า ดั บ ในการ
ทดลองแบบเท การทดลองในระบบผลิตกรดอินทรีย์ต้นแบบขนาด 100
ลิตร โดยชะด้วยน้าตะกอนเจือจาง ด้วยระยะเวลาหมุนเวียนน้าชะ 125
นาที/วัน พบว่าสามารถผลิตกรดอินทรีย์ได้ ในอัตรา 10.07±5.52 ก.VFA/
กก.VS-ว. เมื่อ เติมวัตถุ ดิบ ใหม่ในวันที่ 10 และวันที่ 17 ของการทดลอง
โดยพบว่า การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของกองผักตบชวา มีผล
ต่ อ การผลิ ต กรดอิ น ทรี ย์ ด้ ว ยการชะด้ ว ยน้ า ตะกอน่ ในระบบต้ น แบบ
เช่น เดีย วกับ ในการทดลองแบบเท โดยกรดอิ น ทรีย์ จ ากผัก ตบชวาจะมี
ศั ก ยภาพการผลิ ต มี เทน (BMP) สู ง สุ ด คื อ ที่ 30.18 มล.CH4/ก.VS หรื อ
เท่ากับ 6.56 มล.CH4/ก.น้าหนักสด ที่สัดส่วนมีเทนร้อยละ 61
ค้ำส้ำคัญ : การผลิตกรดอินทรีย์จากผักตบชวา, การหมักย่อยร่วม, ระบบ
ก๊าซชีวภาพแบบ CMU-CD

Abstract
The study of organic acid production from water
hyacinth which is used to be the co-digestion substrate, for
increasing biogas production of CMU-CD in pig farming. The
water hyacinth which was digesting and leaching by the
diluted sludge with water (ratio 1:10) has a maximum organic
acid production rate. The trial took place in a period of
leachate recirculation 187.5 min/day at 808 mg.VFA/day, and
organic acid accumulated in 0.2183 g.VFA/g.VSadded. The
second is the test with 125 min/day duration, which can
produce organic acid accumulate 0.1460 g.VFA/g.VSadded.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

When comparing the use of the CMU-CD effluent for pig farm,
the diluted sludge from CMU-CD and supply-water (fill sludge
into raw water hyacinth) is an organic-leaching water. The
accumulate production of organic acids accumulate was
5357, 4959, 533 mg, respectively in batch experiment. For the
pilot-system, the organic acid production rate by diluted
sludge with 125 min/day duration is 10.07±5.52 g.VFA/kg.VS-d.,
by the addition of new ingredients in the 10th and 17th days
of the experiment. It was found that, a change in physical
appearance of the Water Hyacinth affect the production of
organic acids by leaching with diluted sludge in pilot-system
as well as in batch test. Finally the highest biochemical
methane potential (BMP) of organic acid from water hyacinth
was 30.18 mg CH4/g. VS or 6.56 mg.CH4/g. of wet-weight at
61% of methane content.
Keywords: organic acid production from water hyacinth, codigestion, CMU-CD biogas

1. ค้ำน้ำ
ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้มีการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ โดยเฉพาะในกิจกรรมการเลี้ยงสุกร ได้
มีการติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มขนาดมากกว่า 60 หน่วยปศุสัตว์
(เท่ากับน้้าหนักยืนคอกสัตว์ 500 กิโลกรัม) แล้วกว่า 980 แห่งทั่วประเทศ
รวมปริมาตรถังปฏิกรณ์ผลิตก๊าซชีวภาพกว่า 642,000 ม3 ผลิตก๊าซชีวภาพ
ได้ ก ว่า 153,115,000 ม 3/ปี [1] ปั จ จุ บั น ฟาร์มี ค วามต้ อ งการในการใช้
พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะฟาร์มที่มีการใช้โรงเรือนระบบ
ปิดที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมส้าหรับการเลี้ยงสุกร เช่นโรงเรือนแบบ
evaporative cooling system จึ งมีความจ้ าเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อ งมีก าร
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่มีอยู่ให้สูงขึ้นและแสวงหา
แหล่งวัตถุดิบอื่นนอกเหนือจากมูลสัตว์และน้้าเสีย โดยแนวทางหนึ่งในการ
เพิ่ มก้า ลังการผลิตก๊ าซชีว ภาพ คื อ การน้า สารอิ น ทรีย์ชนิดอื่ น มาใช้เป็ น
วัตถุดิบในการหมักย่อยร่วมกับมูลสัตว์ ในระบบผลิตก๊าซชีวภาพส้าหรับ
ฟาร์ม เลี้ ย งสั ต ว์ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว โดยเฉพาะสารอิ น ทรี ย์ ที่ เป็ น เศษวั ส ดุ จ าก
กิจกรรมการเกษตร หรือของเสียที่ไม่มีการน้ามาใช้ประโยชน์ เป็นการลด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการพลังงาน อย่างเหมาะสมในคราวเดียวกัน
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การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

ในกรณี ข องฟาร์ ม สุ ก รที่ มี ก ารติ ด ตั้ งระบบผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพแบบ
Chiang Mai University – Channel Digester (CMU-CD) ไ ด้ มี ก า ร
ส่งเสริมให้มีการปลูกผักตบชวา (Water hyacinth) เป็นพืชน้้าที่ช่วยในการ
บ้าบัดน้้าเสียในระบบบ้าบัดขั้นหลัง โดยผักตบชวาจัดเป็นวัชพืชที่มีอัตรา
การเจริญ เดิ บ โตสู งทนทานต่ อ สภาพแวดล้ อ มได้ ดี เป็ น พื ช ที่ มี ทุ่ น ลอย
สามารถอยู่ได้ ทั้ งในน้้ า นิ่งและน้้ า ไหล ผัก ตบชวามี ก ารขยายพั น ธุ์อ ย่ า ง
รวดเร็ว ทั้ งทางเมล็ ด และการแตกหน่ อ โดยพบว่ า ผั ก ตบชวาในน้้ า เสี ย
สามารถสร้างอินทรีย์สารได้ อย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการผลิตชีวมวลเพิ่ม
เป็น 2 เท่า ใน 5-15 วัน ด้วยปริมาณ 2 ตัน/เอเคอร์ [2] นอกจากนี้ยังมี
ปริมาณลิกนินต่้า ท้าให้ง่ายต่อการเปลี่ยนเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส เป็น
ก๊าซชีวภาพ [3], [4] จึงมีศักยภาพสูง ในการน้ามาเป็นวัตถุดิบส่วนเพิ่มใน
การผลิตก๊าซชีวภาพ

2. อุปกรณ์และวิธีกำร
2.1 วัตถุดิบตัวอย่ำง
ผักตบชวาจากระบบบ้าบัดขั้นหลังของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จะถูก
ลดขนาดให้ มี ข นาด 1 - 2 นิ้ ว (2.5 – 5.0 ซม.) [5] เพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การ
ป้อนเข้าสู่ถังปฏิกรณ์โดยไม่เล็กเกินไปจนไม่มีช่องว่างส้าหรับให้น้าชะไหล
ผ่าน โดยน้้าชะจะเป็นตัวท้าละลายและชะกรดอินทรีย์ ออกจากถังปฏิกรณ์
เพื่อป้อนเข้ากับระบบผลิตก๊าซชีวภาพ น้้าชะในการศึกษานี้จะใช้น้าจาก
แหล่งต่างๆ กันได้แก่
ก.น้้าตะกอนส่วนเกินที่เหลือทิ้งจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกร
ข.น้้าที่ผ่านระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกร
ค.น้้าอุปโภค
โดยในกรณี ข องน้้ า อุ ป โภคจะมี ก ารผสมเชื้ อ จุ ลิ น ทรีย์ ตั้ งต้ น ด้ ว ย
ตะกอนจากบ่อ CMU-CD ในอัตราส่วน 2:1 (วัตถุดิบ:เชื้อตั้งต้น)
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะสมบัติเฉลี่ยของวัตถุดิบ และแหล่งน้้าชะที่น้ามาใช้ในการศึกษานี้
ตัวอย่าง
TS (มก./กก.)
VS (มก./กก.)
VSS (มก./กก.)
ผักตบชวา
52,287
41,228
น้้าออกจากบ่อ
1,697
873
263
น้้าตะกอน เจือจาง
2,673
1,633
1,407
ตะกอนจุลินทรีย์
103,383
56,480
24,905

รูปที่ 1 การติดตั้งชุดทดลองแบบเท

ส้าหรับศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของกรดอินทรีย์ที่ผลิตได้
จะใช้วิธีการทดสอบศักยภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาพไร้อากาศ
ตามมาตรฐาน ASTM E2170-01 [6] เพื่อตรวจวัดศักยภาพการผลิตมีเทน
(biochemical methane potential, BMP) ซึ่ ง เป็ นการทดสอบ โดย
วิธีการทางจุลินทรีย์ ด้วยการวัดการเปลี่ยนรูปคาร์บอนทั้งหมดในตัวอย่าง
ไปเป็นก๊าซชีวภาพ

2.2.2 ศึกษำศักยภำพกำรผลิตกรดอินทรีย์ของผักตบชวำและ
ศักยภำพกำรผลิตก๊ำซชีวภำพของกรดอินทรีย์ที่ผลิตได้ ใน
ระบบต้นแบบ
ในขั้ นตอนนี้ จะด้า เนินการผลิตกรดอิ น ทรีย์ ในถั งขนาด 100 ลิต ร
โดยเติม ผัก ตบชวาเริ่มต้ น 10 กก. ใช้น้ า ชะปริมาตร 5 ลิตร/วัน โดยใช้
ระยะเวลาการผลิ ต กรดอิ น ทรี ย์ , แหล่ ง ที่ ม าของน้้ า ชะ และอั ต ราการ
หมุนเวียนน้้าชะ ที่เหมาะสม จากผลการศึกษาแบบเท ก้าหนดให้มีการเติม
วัต ถุ ดิ บ ซ้้ า (จะพิ จ ารณาจากสมดุ ลมวลและลั ก ษณะทางกายภาพของ
ผัก ตบชวาที่เปลี่ย นแปลงไปตลอดการศึก ษา ด้วยการสังเกตุแ ละบั นทึก
ปริมาณน้้าชะและน้้า หนักของชุดทอลอง) ในการศึกษานี้จะสังเกตอัตรา
การผลิตกรดอินทรีย์ เทียบกับเวลา ของแต่ละชุดการทดลอง และศึกษา
ศัก ยภาพการผลิต ก๊าซชีว ภาพจากกรดอิ นทรีย์ที่ผลิตได้ ตามมาตรฐาน
ASTM E2170-01 เช่นเดียวกับการทดลองแบบเท ตลอดการทดลอง โดย
ชุดการทดลองในระบบต้นแบบ แสดงดังรูปที่ 2

2.2 วิธีด้ำเนินกำรศึกษำวิจัย
2.2.1 ศึกษำศักยภำพกำรผลิตกรดอินทรีย์ของผักตบชวำ ใน
กำรทดลองแบบเท (batch process)
โดยการศึกษา ได้บรรจุผักตบชวา 500 ก. ในขวดปริมาตร 2 ล. ในถุง
ตาข่ายขนาด ¼ นิ้ว เติมน้้าชะจากแหล่งต่างๆ ปริมาตร 250 มล./วัน ทุก
วัน ด้ว ยอั ตราหมุนเวีย นน้้าชะที่ 40 มล./นาที ที่ระยะเวลา 12.5, 62.5,
125, 187.5 และ 250 นาที/วัน และตรวจวัดความเข้มข้นของกรดอินทรีย์
(Volatile Fatty Acid, VFA) ในน้้าชะ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการทดลอง
เทียบกับน้้าหนักของแข็งระเหยง่าย (Volatile Solid, VS) ของผักตบชวา
ในหน่ ว ย ก.VFA/ก.VS-ว. โดยการทดลองแบบเทนี้ จ ะศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ได้
ระยะเวลาหมุนเวียนน้้าชะที่เหมาะสมในหน่วย นาที/วัน โดยการติดตั้งชุด
ทดลองในการทดลองแบบเท แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 2 แสดงการติดตั้งถังปฏิกรณ์ผลิตกรดอินทรีย์ ขนาด 100 ลิตร ในระบบต้นแบบ

3. ผลกำรศึกษำ
3.1 ผลกำรศึกษำในกำรทดลองแบบเท
รู ป แบบการแปรผั น รายวั น ของกรดอิ น ทรี ย์ ที่ ร ะยะเวลาการ
หมุนเวียนน้้าชะต่างๆ จะคล้ายกันดังแสดงในรูปที่ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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รูปที่ 3 การแปรผันรายวันของน้้าหนัก VFA (มก.) ที่อัตราการหมุนเวียนน้้าชะต่างๆ เมื่อ
ใช้น้าออกจากระบบ CMU-CD เป็นน้้าชะ

ส้าหรับน้้าชะที่เป็นน้้าออกจากระบบ CMU-CD โดยการแปรผันของ
ระยะเวลาการหมุนเวียนตลอดการทดลองแสดงดังรูปที่ 4
น้้าหนัก VFA สะสะ (มก.)

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

10533
6153
2506

1275

555

12.5

62.5

125
187.5
250
วันที่ทดลอง
รูปที่ 4 น้้าหนัก VFA (มก.) สะสม ที่ผลิตได้จากผักตบชวา ที่ระยะเวลาต่างๆ

จากรูปที่ 3 ปริมาณกรดอินทรีย์สะสม ในชุดทดลองที่มีระยะเวลาการ
หมุนเวียนน้้าชะ 187.5 นาที/ว. สามารถชะกรดอินทรีย์ได้ในปริมาณสูงสุด
คื อ 10,533 มก. เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลองในวั น ที่ 17 รองลงมาคื อ ที่
ระยะเวลา 125 นาที/วัน ผลิตกรดอินทรีย์สะสมได้ 6,153 มก. ในวันที่ 19
ของการทดลอง โดยชุดทดลองที่มีระยะเวลาการมุนเวียนน้้า 250 นาที/ว.
มีอัตราเร็วในการชะกรดอินทรีย์สูงสุดที่ 523 มก.VFA/ว. ในวันที่ 2 โดย
อั ต ราเร็ ว ดั ง กล่ า วจะลดลงเมื่ อ ระยะเวลาผ่ า นไป โดยชุ ด ทดลองที่ มี
ระยะเวลาหมุนเวียน 12.5 นาที มีปริมาณกรดอินทรีย์ที่ชะได้ น้อยลง จน
ความเข้มข้ นของกรดอิ นทรีย์ที่ชะได้ที่ เพีย ง 713 มก.VFA/ล. ในวันที่ 9
และน้อยกว่า 500 มก.VFA/ล. ในวันที่ 10 จึงถือว่าสิ้นสุดการทดลอง โดย
พบว่า ทุก ชุดการทดลอง เมื่อ ชะกรดอิ นทรีย์ไประยะเวลาหนึ่ง จะท้า ให้
ลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบเปลี่ยนไป คือ มีการอัดตัวกันและช่องว่าง
ลดลง เนื่องจากถูกย่อยสลาย ท้าให้ความสามารถในการชะกรดอิ นทรีย์
ลดลง เห็นได้ชัดเจนในชุดทดลองที่ระยะเวลาการชะ 250 นาที /ว. และ
ด้วยการอัดตัวกันนี้ ท้าให้เกิดการย่อยสลายแบบไร้อากาศ (ตรวจพบก๊าซ
มีเทนในชุดทดลอง) ขึ้ นในวันที่ 10 ซึ่งในการศึก ษานี้ต้อ งการให้ เกิดขึ้ น
เฉพาะการผลิตกรดอิ นทรีย์ เพื่อ จะน้า ไปใช้เป็ นวัตถุ ดิบ ในการผลิตก๊า ซ
ชีวภาพจึงหยุดการทดสอบของชุดทดลองนี้ เช่นกัน โดยอัตราเร็วในการ
ผลิตกรดอินทรีย์สูงสุด เกิดขึ้นกับชุดทดลองที่มีอัตราการหมุนเวียนน้้าชะที่
187.5 นาที /ว. ที่อัตรา 808 มก.VFA/ว. อย่างไรก็ตามเมื่อเปรีย บเทีย บ
ปริมาณกรดอินทรีย์สะสม ในวันที่ 9 เทียบกับปริมาณกรดอินทรีย์สะสม
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ที่ระยะเวลาหมุนเวียนน้้าชะ 187.5 นาที/วัน
สามารถผลิตกรดอินทรีย์ได้ด้วยอัตราเร็วสูงสุด คือ 0.2183 ก.VFA/ก.VS-ว.
รองลงมาคื อ ที่ 125 นาที /วั น ที่ 0.1460 ก.VFA/ก.VS-ว. โดยพบว่ า ที่
ระยะเวลาหมุนเวียน 187.5 และ 125 นาที/วัน มีอัตราผลิตกรดอินทรีย์ที่
9 วัน คิดเป็นร้อยละ 81.41 และ 83.32 ของปริมาณกรดอินทรีย์ที่ผลิตได้
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ซึ่งหมายถึงภายหลังวันที่ 10 ของการทดลอง ทุกชุด
การทดลอง ผลิ ต กรดอิ น ทรีย์ ได้ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ไม่ เกิ น ร้อ ยละ 20 ของกรด
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2

4

6
8
10
12
วันที่ทดลอง
รูปที่ 5 น้้าหนัก VFA (มก.) ที่ผลิตได้ในแต่ละวัน ของผักตบชวา เมื่อชะด้วยแหล่งน้้าชะ
ต่างชนิดกัน ที่ระยะเวลาหมุนเวียนน้้าชะ 125 นาที/วัน

จากรูปที่ 5 น้้าตะกอนเจือจาง มีอัตราเร็วในการผลิตกรดอินทรีย์ได้
ดีกว่าน้้าออกจากบ่อ อย่างไรก็ตามเมื่อ เวลาผ่านไป น้้าออกจากบ่อ จะให้
ปริมาณกรดอินทรีย์สะสมมากกว่า ของชุดทดลองที่ชะด้วยน้้าออกจากบ่อ
CMU-CD จะมี ป ริม าณกรดอิ น ทรีย์ ส ะสมที่ ช ะได้ มากกว่า ที่ ช ะด้ ว ยน้้ า
ตะกอนจากบ่อ CMU-CD ที่เจือจางแล้ว (อัตราส่วน 1:10) และน้้าอุปโภค
มี อั ต ราการผลิ ต กรดอิ น ทรี ย์ส ะสม 5,357, 4,959, 533 มก. ตามล้า ดั บ
ส้าหรับน้้าอุปโภคนั้น แม้จะมีการผสมเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้น ด้วยตะกอนจาก
บ่ อ CMU-CD ในอั ตราส่ว น 2:1 (วัตถุ ดิบ :เชื้อ ตั้งต้น ) ก็ยังให้ ผลการผลิต
กรดอินทรีย์ที่ต่้ากว่าแหล่งน้้าชะอื่น ทั้งในแง่ของอัตราเร็วและปริมาณกรด
อินทรีย์ที่ผลิตได้

3.2 ผลกำรศึกษำในระบบต้นแบบ
การศึกษานี้จะ ใช้ระยะเวลาหมุนเวียนน้้าชะ 125 นาที/วัน ด้วยน้้า
ตะกอน เจื อ จาง (แม้ ผ ลการทดลองแบบเท น้้ า ออกจาก CMU-CD จะ
สามารถผลิตกรดอินทรีย์สะสมได้มากกว่า แต่น้าตะกอนเจื่อจางจะสามารถ
ควบคุมลักษณะสมบั ติได้ง่ายกว่าและเหมาะสมกว่าในทางปฏิบัติส้าหรับ
ระบบต้ น แบบ) โดยจะเติ ม วั ต ถุ ดิ บ ใหม่ ในวั น ที่ 10 และ 17 ซึ่ ง ได้ ผ ล
การศึกษาดังแสดงใน รูป 6
ปริมาณกรดอินทรีย์ มก.
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รูป 6 การแปรผันของความเข้มข้นกรดอินทรีย์ในรูป VFA (มก./ล.) เมื่อชะด้วยน้้าตะกอน
เจือจาง โดยเติมวัตถุดิบในวันที่ 10 และ 17
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ความเข้มข้นกรดอินทรีย์, มก./ล.

จากรูป 6 จะเห็ นได้ว่า ความเข้มข้ นของกรดอินทรีย์ที่ผลิตได้จาก
ผักตบชวามีความเข้มข้นในการผลิตกรดอินทรีย์มีเฉลี่ยที่ 1,964±404 มก.
VFA/ล. และผลิตกรดอิ นทรีย์ได้เฉลี่ย ที่ 5,070±2,770 มก.VFA/ว. โดย
พบว่าเมื่อมีการผลิตกรดอินทรีย์ไประยะเวลาหนึ่ง จะมีการเปลี่ยนแปลง
ของลักษณะทางกายภาพของผักตบชวาค่อนข้างมาก คือมีการยุบตัวลง
และอัดตัวกันแน่นขึ้น จึงท้าให้ชะกรดอินทรีย์ได้น้อยลง ในวันที่ 7-10 แต่
เมื่อมีการเติมวัตถุดิบลงไปใหม่ ท้าให้ลักษณะทางกายภาพดีขึ้น จึงสามารถ
ผลิตกรดอินทรีย์ได้ดีขึ้น พร้อมกับส่วนที่ยังย่อยสลายไม่หมดของผักตบชวา
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ชุดเดิม โดยเมื่อเติมวัตถุดิบครบทั้ง 3 ครั้ง พบว่าอัตราการผลิตกรดอินทรีย์
เทียบกับน้้าหนัก VS ของวัตถุดิบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.07±5.52 ก.VFA/
กก.VS-ว. โดยลักษณะทางกายภาพของผักตบชวาในชุดทดลองที่เปลี่ยนไป
แสดงดังรูป 7

รูปที่ 7 ลักษณะทางกายภาพของผักตบชวาเมื่อ เริ่มทดลอง(ซ้าย) และวันที่ 25 ของการ
ทดลอง (ขวา)

จากรูป ที่ 7 จะเห็น การเปลี่ย นแปลงลัก ษณะทางกายภาพของกอง
ผักตบชวา ซึ่งมีลักษณะเปลี่ยนไปทั้งปริมาตรและลักษณะที่ปรากฎ โดย
พบว่ากรดอินทรีย์ที่ผลิตได้มี ความเข้มข้นเฉลี่ยที่ 1,964±404 มก.VFA/ล.
ซึ่งมีความผันผวนของความเข้มข้นมาก โดยกรดอินทรีย์จากผักตบชวาที่ได้
จากการทดลองนี้ จ ะมีศัก ยภาพการผลิตมีเทน (BMP) เท่ากับ 0.302 ล.
CH4/ก.VS หรือเท่ากับ 6.56 มล.CH4/ก.น้้าหนักสด (9.33 ล.ก๊าซชีวภาพ/
กก.น้้าหนักสด ที่สัดส่วนมีเทนร้อยละ 61

4. อภิปรำย
จากการทดลองแบบเทพบว่า ระยะเวลาหมุนเวีย นน้้าชะต่อวันจะ
แปรผันตรงกับปริมาณกรดอินทรีย์ที่ชะได้ เฉพาะในช่วงต้นของการศึกษา
เท่านั้น โดยอัตราเร็วดังกล่าวจะลดลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบการใช้น้าจากแหล่งต่างๆ เพื่อชะกรดอินทรีย์จากผักตบชวา
พบว่า สามารถใช้น้า ออกจากบ่ อ CMU-CD และน้้าตะกอนเจื อจาง เป็ น
แหล่งน้้าชะกรดอินทรีย์ได้ โดยน้้าออกจากบ่อ CMU-CD จะให้อัตราเร็วใน
การชะมากกว่า สามารถผลิตกรดอินทรีย์ได้ในอัตราที่สม่้าเสมอ ในขณะที่
น้้าตะกอนเจือจางสามารถควบคุมลักษณะสมบัติให้คงที่ได้ดีกว่า โดยพบว่า
การผสมเชื้ อ ตั้งต้นแล้ว ใช้น้า อุ ป โภคหมุนเวีย นเพื่อ ชะกรด ไม่เหมาะกับ
กระบวนการผลิตกรดอินทรีย์ ด้วยเทคนิคที่ใช้ในการศึกษานี้
ในการศึ ก ษาอั ต ราการผลิ ต กรดอิ น ทรี ย์ จ ากผั ก ตบชวาในระบบ
ต้นแบบ พบว่า การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของกองผักตบชวา
มีผลต่อการผลิตกรดอินทรีย์ เช่นเดียวกับในการทดลองแบบเท โดยพบว่ามี
ความผั น ผวนของการผลิ ต กรดอิ น ทรี ย์ ค่ อ นข้ า งมาก โดยกรดอิ น ทรี ย์
ผัก ตบชวาเมื่อ น้าไปผลิตก๊าซชีวภาพจะผลิตได้ น้อยกว่า การเติมวัตถุ ดิบ
โดยตรง ซึ่งผลิตได้ที่ 0.348 ล.CH4/ก.VS ผักตบชวา [7] อันเนื่องมาจาก
ยังคงมีผักตบชวาเหลือในชุดทดลอง ซึ่งยังคงมีสารอินทรีย์คงค้างอยู่ภายใน
กองวัตถุดิบทั้งจากกากและน้้าที่ชุ่มอยู่ในกองวัตถุดิบนั่นเอง
จะเห็ น ได้ ว่ า กระบวนการผลิ ต กรดอิ น ทรี ย์ จ ากผั ก ตบชวาด้ ว ย
กระบวนการย่อยสลายไร้ออกซิเจนแบบแห้งนี้ การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางกายภาพของผักตบชวามีผลมากต่อประสิทธิภาพการผลิตกรดอินทรีย์
รวมถึงการจัดการสารอินทรีย์ที่คงค้างในวัตถุดิบ ซึ่ง ส่งผลต่อการผลิตก๊าซ
ชีว ภาพจากกรดอิ นทรีย์ดังกล่า วด้วย จึ งควรมีก ารศึก ษาเพิ่มเติมในการ
จั ด การวั ต ถุ ดิ บ เช่ น การเพิ่ ม ตั ว กลางที่ ท้ า ให้ วั ต ถุ ดิ บ คงลั ก ษณะทาง
กายภาพ, การบีบคั้นน้้าส่วนที่ค้งค้างเพื่อให้ได้สารละลายอินทรีย์เพิ่มขึ้น
หรื อ น้ า กากที่ เหลื อ ไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ เพื่ อ ท้ า ให้ ก ระบวนการนี้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. สรุป
ผั ก ตบชวาที่ ย่ อ ยและถู ก ชะด้ ว ยน้้ า ตะกอนที่ เ จื อ จางด้ ว ยน้้ า
(อัตราส่วน 1:10) มีอัตราการผลิตกรดอินทรีย์สูงสุด ที่ระยะเวลาหมุนเวียน
น้้าชะ 187.5 นาที/วัน ที่อัตรา 808 มก.VFA/วัน และปริมาณกรดอินทรีย์
สะสม 0.2183 ก.VFA/ก.VSตั้งต้น ในการทดลองแบบเท การใช้น้าที่ออกจาก
บ่อหมักไร้อ ากาศแบบ CMU-CD ส้าหรับฟาร์มสุกร และ น้้าตะกอนเจื อ
จางจากบ่อหมัก CMU-CD เป็นแหล่งน้้าชะกรดอินทรีย์ สามารถผลิตกรด
อินทรีย์ได้ดี ในขณะที่การใช้น้าอุป โภค ไม่เหมาะกับการน้ามาเป็นน้้าชะ
เนื่องด้วยผลิตกรดอินทรีย์ได้เพียงเล็ก น้อย โดยในการทดลองด้วยระบบ
ผลิตกรดอิ นทรีย์ต้นแบบ เมื่อ ชะด้ว ยน้้า ตะกอนเจื อ จาง ด้ว ยระยะเวลา
หมุนเวีย นน้้าชะ 125 นาที/วัน และเติมวัตถุ ดิบ เพิ่มในวันที่ 10 และ 17
พบว่าสามารถผลิตกรดอินทรีย์ได้ ในอัตรา 10.07±5.52 ก.VFA/กก.VS-ว.
กรดอิ นทรีย์ ที่ผลิตได้ จากผัก ตบชวาจะมีศัก ยภาพการผลิตมีเทน (BMP)
สูงสุดคือที่ 0.302 ล.CH4/ก.VS ที่สัดส่วนมีเทนร้อยละ 61 ซึ่งน้อยกว่าการ
ผลิตจากผักตบชวาโดยตรง ที่ 0.348 ล.CH4/ก.VS ผักตบชวา
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A Thermal Water Pump System from Charcoal for Community
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Email : Panusak_13@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการทางานของเครื่องสูบน้า
พลังงานความร้อน โดยใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับให้ความร้อนในการ
ผลิ ต ไอน้ าเพื่ อ เป็ น ก าลั งงานให้ กั บ เครื่ อ งสู บ อุ ป กรณ์ ห ลั ก ของระบบ
ประกอบด้วย ถังเติมน้าด้านบน ถังเก็บน้าร้อน ถังผลิตไอน้า ถังขับดันน้า
ถังจาลองบ่อน้า และวาล์วไหลทางเดียว ระยะเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง
ความสูงด้านส่งน้าและดูดน้าเท่ากับ 1 เมตร และระบบทางานอั ตโนมัติ
จากผลการทดลองพบว่า ระบบสามารถสูบ น้าได้ 7 รอบ แต่ละรอบใช้
ระยะเวลา 5-7 นาที ปริมาณน้าร้อนรวมที่ได้เท่ากับ 66.5 ลิตร อุณหภูมิน้า
ร้อนที่ได้เฉลี่ย 41.7 องศาเซลเซีย ส ซึ่งสูงเพียงพอสาหรับ การใช้ในที่อ ยู่
อาศัย สรุปได้ว่า เครื่องสูบน้าพลังงานความร้อนสามารถทางานได้ โดยใช้
ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิง
ค้ำส้ำคัญ: ปั๊มน้าพลังงานความร้อน ถ่านไม้ น้าร้อน

Abstract
The main objective of this research was to study an
operation of a thermal water pump system. The pump was
powered by air-steam which was produced from a charcoal.
The thermal water pump system comprised an overhead
tank, a storage tank, a heating tank, a liquid piston tank, a
well-tank and check valves. Experimental data were recorded
for 1 h. A one-meter discharge and suction head were tested.
The system could run automatically. It was found that the
number of pumping cycles were 7 cycles which the pumping
cycle time was around 5-7 minutes. The total pumped water
was 66.5 liter and the average temperature was around 41.7
Celsius which is sufficiently high for residential use. It was
concluded that a thermal water pump system could operate
with the thermal was generated from the charcoal.
Keywords: thermal water pump, charcoal, hot water

1. ที่มำและควำมส้ำคัญของปัญหำ
การใช้น้าบาดาลหรือน้าจากบ่อน้าขนาดเล็ก เป็นปัจจัยส้าคัญในการ
อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ซึ่งปั จจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ ใช้ปั๊ ม
ไฟฟ้า (Electric Pump) หรือเครื่องสูบน้าเครื่องยนต์เล็ก (Engine Pump)
ในการสูบ น้าขึนจากบ่ อ ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าหรือเชือเพลิงฟอสซิล อีกทัง
ข้อจ้ากัดในเรื่องของสายส่งไฟฟ้า ท้าให้บริเวณพืนที่การเกษตรซึ่งห่างไกล
จากสายส่งไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ ดังนัน เครื่องสูบน้าพลังงานความร้อ น
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จากถ่ า นไม้ จึ งเป็ นอี ก ทางเลือ กหนึ่ ง ในการลดการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าหรือ
เชือเพลิงฟอสซิล และสามารถติดตังได้ทุกที่แม้อยู่ห่า งไกล เหมาะส้าหรับ
เกษตรกรที่ ต้อ งใช้ เครื่อ งสูบ น้ า รวมถึ งเป็ น การส่งเสริมการใช้ พ ลั งงาน
หมุนเวียนอีกทางหนึ่ง เนื่องจากประเทศไทยมีพลังงานชีวมวลจ้านวนมาก
[1]
จึงมีแนวความคิดในการน้าเครื่องสูบ น้าพลังงานความร้อน โดยใช้ไอ
น้าเป็นสารท้างานและใช้ถ่านไม้เป็นเชือเพลิงส้าหรับให้ความร้อน เพื่อลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าและเชือเพลิงฟอสซิล

2. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พิ ชัย นามประกาย และกิ ต ติ วุฒิ ศุ ท ธิวิโ รจน์ [2] ได้ ศึ ก ษาระบบ
หมุนเวียนน้าร้อนที่มี เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน โดยใช้หลักการท้างาน
แบบวิธีปั๊มและควบคุมได้เอง โดยท้าการเก็บผลการทดลอง 5 ชั่วโมง จาก
การทดลองพบว่า ระบบการหมุนเวีย นน้ า โดยใช้พ ลังงานไอน้า ท้า งานที่
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 70 ถึง 90 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพทางความ
ร้อ นโดยรวมของระบบมี ค่า เท่ า กับ 36, 33 และ 11% และ อั ตราการ
ไหลเวียนของน้าร้อนเท่ากับ 35, 45 และ 45 ลิตรต่อวัน ที่ระดับความสูง
ในการปั๊ม 1.00, 1.50 และ 2.00 เมตร ตามล้าดับ ซึ่งตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภ าพการท้างานของระบบนี คือ พลังงานความร้อ น และระดับ
ความสูงในการปั๊มน้า
Sumatry [3] [4] ได้ศึกษาการปั๊มน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้
หลักการพืนฐานของความดันไอที่ผลิตจากตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบ
(Flat-plate Solar Collector) ตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบที่ใช้ในการ
ทดลองมีขนาดพืนที่รับแสง 1 ตารางเมตร ในการทดลองนีใช้สารเพนเทน
เป็นสารท้างานเพื่อผลิตไอจากตัวรับรังสีแบบแผ่นราบและได้ท้าการทดลอง
ที่ระดับ ความสูงในการปั๊มน้าคือ 6, 8 และ 10 เมตร จากผลการทดลอง
พบว่า ที่ความสูง 6 เมตร ระบบนีสามารถปั๊มน้าได้ 23 รอบการท้างาน ที่
ความสูง 8 เมตร ระบบนีสามารถปั๊มน้าได้ 17 รอบการท้างาน ที่ความสูง
10 เมตร ระบบนีสามารถปั๊มน้าได้ 12 รอบการท้างาน และประสิทธิภาพ
ของระบบปั๊มน้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในช่วง 0.12 ถึง 0.14% ขึนอยู่กับ
ระดับความสูงในการปั๊มน้า
จิรวัฒน์ สิตรานนท์ [5] [6] พัฒนาเครื่องสูบน้าด้วยก้าลังไอน้าส้าหรับ
การผลิตน้าร้อน โดยใช้ฮีตเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3,000 วัตต์ เป็นแหล่งให้ความ
ร้อน ท้าการทดลองที่ความสูงด้านส่งน้าเท่ากับ 1 เมตร และความสูงด้าน
ดูดน้าเท่ากับ 2 4 และ 6 เมตร ตามล้าดับ ผลการทดลองปรากฎว่า ระบบ
สามารถสูบน้าได้ 227 ลิตร ความสูงในการสูบน้ามีผลต่อจ้านวนรอบในการ
ท้างานของระบบ ความดันในการสูบน้าที่ระดับความสูง 6 เมตร จะเพิ่มขึน
อย่างช้าๆ ในช่วงการสูบน้า เนื่องจากความสูญเสียเฮดท้าให้ระบบสูบน้าได้
ช้า จึงต้องใช้ระยะเวลาในช่วงนีมากกว่าที่ระดับความสูงในการสูบ น้า 2
เมตร และ 4 เมตร อุณหภูมิภายในถังขับดันที่ระดับความสูงในการสูบน้า 6
เมตร จะมี อุ ณ หภู มิ เริ่ ม ต้ น ในรอบต่ อ ไปสู ง กว่ า 2 เมตร และ 4 เมตร
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เนื่ อ งจากระบบสูบ น้ าได้ไม่ เต็ม ถั ง จึ งท้ าให้ อุ ณ หภูมิ ภ ายในถั งขั บ ดั นน้ า
เพิ่มขึนอย่างรวดเร็ว

และดูดน้า (h2) เท่ากับ 1 เมตร ขนาดท่อสูบน้า 19 มิลลิเมตร (3/4 นิว)
ขนาดถังขับดันน้าขนาด 9 ลิตร ท้าการทดลองภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง
มีจุดวัดอุณหภูมิทังหมด 8 จุด

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เมื่อท้าการวัดอุณหภูมิของของน้าในถังเก็บน้าร้อนจะสามารถค้านวณ
หาความร้อนที่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี [7]
Qu = m × Cp × (T2-T1)
(1)
เมื่อ Qu คือ ความร้อนที่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้ต่อหนึ่งหน่วยเวลา, W
m คือ อัตราการไหลเชิงมวล (กิโลกรัม)
Cp คือ ความร้อนจ้าเพาะที่ความดันคงที่ (กิโลจูลต่อกิโลกรัม เคลวิน)
T1 คือ อุณหภูมิของของน้าก่อนเข้าระบบ (เคลวิน)
T2 คือ อุณหภูมิของน้าที่ถังเก็บน้าร้อน (เคลวิน)

4. วิธีกำรด้ำเนินกำรทดสอบ
เครื่ อ งสู บ น้ า พลั งงานความร้อ นจากถ่ า นไม้ มี ขั นตอนการท้ า งาน
ทังหมด 4 ขันตอนดังนี
4.1 ขันตอนการให้ความร้อน (Heating) เมื่อน้าในถังผลิตไอน้าได้รับ
ความร้อนจะมีอุณหภูมิและความดันเพิ่มขึนจนกระทั่งเดือดกลายเป็นไอ
ไหลเข้าสู่ถังขับดันน้าอย่างต่อเนื่อง
4.2 ขั นตอนการหมุ นเวีย นน้ า ร้อ นในระบบ (Water Circulation)
เมื่อความดันภายในถังขับดันสูงขึนเนื่องจากไอน้าที่ผลิตได้ จนกระทั่งมีค่า
มากกว่าค่าเฮดความสูงด้านส่งน้า น้าในถังจะถูกขับดันให้ไหลออกไปเก็บยัง
ถังเก็บน้า และวาล์วกันกลับจะปิดกันไม่ให้ไอน้าภายในท่อ ไหลออกสู่ถัง
เติมน้า ด้านบน ซึ่งช่ว งการขั บ ดัน น้า จะเกิ ดขึนอย่างต่อ เนื่อ งจนกระทั่ ง
ระดับน้าภายในถังขับดัน ลดลงต่้ากว่าท่อส่งน้า ระบบจึงเข้าสู่การท้างานใน
ขันตอนต่อไป
4.3 ขันตอนการระบายไอในระบบ (Vapor Circulation) เมื่อระดับ
น้า ภายในท่ อ ลดลง ไอน้ า ที่ มีค วามดัน จะไหลออกไประบายที่ ท างออก
ดังนันอุณหภูมิและความดันภายในถังขับดันลดลง ช่วงการระบายไอภายใน
ถังขับดันน้า จะเกิดขึนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งความดันไอน้าภายถัง มีค่า
เท่ากับความดันบรรยากาศภายนอก ระบบจึงเข้าสู่การท้างานในขันตอน
ต่อไป
4.4 ขั นตอนการสู บ น้ า เข้ า สู่ ร ะบบ (Suction) เมื่ อ ความดั น ไอน้ า
ภายในถั ง มี ค่า เท่ า กับ ความดั น บรรยากาศภายนอก น้ า จากถั งเติ มน้ า
ด้านบน ซึ่งมีอุณหภูมิต่้าและอยู่สูงกว่า สามารถไหลผ่านวาล์วควบคุมโดย
อาศั ย แรงโน้ ม ถ่ ว งของโลกไหลเข้ า สู่ ถั ง ขั บ ดั น น้ า ท้ า ให้ เกิ ด แรงดั น
สุญญากาศขึนภายใน ดูดน้าจากถังจ้าลองบ่อน้าที่อยู่ด้านล่าง เมื่อขันตอน
การสูบน้าเสร็จสิน จะครบ 1 รอบการท้างาน ระบบพร้อมที่จะท้างานใน
รอบต่อไปได้ โดยใน 1 รอบการท้างาน ระบบสามารถหมุนเวียนน้าได้ 9.5
ลิตรต่อรอบ

รูปที่ 1 ต้าแหน่งการวัดอุณหภูมิและส่วนประกอบของระบบ

5. ผลกำรทดลอง
จากการทดลองระบบปั้ ม น้ าพลั งงานความร้อ นจากถ่ า นไม้ พ บว่ า
อุณหภูมิสูงสุดภายในถังขับดันน้าและถังผลิตน้าร้อนเท่ากับ 101.5 และ
102.6 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ ระบบจะเริ่มท้างานท้างานเมื่ออุณหภูมิ
ภายในถังขับดันมากกว่า 98 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าที่ดูดได้ 9.5 ลิตรต่อ
รอบ (รวมน้าหล่อเย็น ) อุณหภูมิน้าที่ได้อยู่ระหว่าง 41.4 ถึง 41.9 องศา
เซลเซียส ความร้อนสะสมที่ได้ภายในถังเก็บน้าร้อนมีค่าเท่ากับ 3.1 เมกะ
จูล จากรูปที่ 2 และ 3 ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ระบบสามารถสูบน้าได้
7 รอบ แต่ละรอบใช้ระยะเวลา 5-7 นาที โดยระยะเวลาแต่ละรอบมีความ
แตกต่ า งกั น เนื่ อ งจากปริ ม าณเชื อเพลิ ง ที่ ป้ อ นให้ กั บ ระบบมี ค วามไม่
สม่้า เสมอท้ าให้ ป ริมาณความร้อ นที่ ได้ไม่คงที่ ส่งผลให้ ก ารผลิตไอน้า ไม่
เพียงพอรวมถึงระยะเวลาต่อรอบเพิ่มขึน

4.1 อุปกรณ์และต้ำแหน่งกำรวัดอุณหภูมิ
ระบบปั๊ มน้าพลังงานความร้อนจากถ่านไม้ ประกอบด้วย อุป กรณ์
หลัก 6 ส่วน คือ 1 ถังเติมน้าด้านบน (Overhead Tank) 2 ถังเก็บน้าร้อน
(Storage Tank) 3 ถังผลิตไอน้า (Heating Tank) 4 ถังขับดันน้า (Liquid
Piston Tank) 5 ถั ง จ้ า ลองบ่ อ น้ า (Well Tank) 6 วาล์ ว ไหลทางเดี ย ว
(Check Valves) ดังแสดงในรูปที่ 1
อุปกรณ์ทังหมดเชื่อมต่อด้วยท่อทองแดงและสายยางพลาสติกขนาด
1/2 นิว ปริมาณน้าหล่อเย็นเท่ากับ 400 มิลลิลิตร ความสูงด้านส่งน้า (h1)
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รูปที่ 3 อุณหภูมิไอน้าภายในถังผลิตไอน้า

การผลิตน้าร้อนและการเกษตร,” สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน, คณะ
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7. สรุป
ระบบปั้มน้าพลังงานความร้อนจากถ่านไม้ สามารถผลิตน้าร้อนได้เท่ากับ
66.5 ลิตร อุณหภูมิน้าร้อนที่ได้เฉลี่ย 41.7 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงเพียงพอ
ส้าหรับการใช้ในที่อยู่อาศัย ระบบจะเริ่มท้างานท้างานเมื่ออุณหภูมิภายใน
ถังขับดันมากกว่า 98 องศาเซลเซียส การเติมเชือเพลิงให้สม่้าเสมอช่วยเพิ่ม
จ้ า นวนรอบในการปั๊ ม น้ า ได้ รวมถึ ง การออกแบบเตาให้ ส ามารถป้ อ น
เชือเพลิงได้ง่ายขึนอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สรุปได้ว่าระบบปั๊มน้าพลังงาน
ความร้อนสามารถท้างานได้เมื่อใช้ถ่านไม้เป็นแหล่งให้ความร้อน เป็นการ
ลดการใช้เชือเพลิงฟอสซิลหรือไฟฟ้าให้กับเกษตรกรในชนบทได้
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การแยกของผสมระหว่างเอทานอลกับน้าในกระบวนการเพอแวปพอเรชันโดยใช้เมมเบรนเป็นท่อเซรามิก
ที่เคลือบด้วยพอลีเอธิลีนออกไซด์
The separation of ethanol/water mixture by pervaporation with polyethylene oxide
coating ceramic membrane
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พบว่าเมมเบรนสามารถดูดซับเอทานอลและน้้าไว้บางส่วนปริมาตร
ของ เอทานอลที่เมมเบรนสามารถดูดซับไว้สูงสุดคือ 76.5 ml ดูด
การเพิ่มความเข้มข้นเอทานอลให้ สูงขึ้นโดยใช้วิธีเทคโนโลยี
ซับน้้าได้สูงสุดคือ 11.25 ml
ผ่ า นเมมเบรน เพื่ อ แยกของผสมระหว่ า งเอทานอลกั บ น้้ า โดย
ค้าส้ าคัญ : เอทานอล กระบวนการเพอแวปพอเรชัน เซรามิกเมม
กระบวนการเพอแวปพอเรชัน เมมเบรนเป็นท่อ เซรามิกที่เคลือบ
เบรน พอลีเอธิลีนออกไซด์
ด้วยพอลีเอธิลีน ออกไซด์ (polyethylene oxide, PEO) เพื่อ เพิ่ ม
ความเข้มข้นของเอทานอลให้สูงขึ้นถึง 99.5 % (v/v) เพื่อน้าไปใช้
Abstract
เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ได้ ในงานวิจัยนี้ศึกษาความเข้มข้นของพอลี
เอธิลีนออกไซด์ที่ใช้เคลือบเซรามิกซ์ ความเข้มข้นเริ่มต้นของเอทา
Increasing the ethanol concentration using
นอล อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการแยกของผสมระหว่างเอทานอลกับ
Pervaporation (PV) technique for separation
น้้า และศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้้าและเอทานอลของ เมม
ethanol/water mixture is considered to be the greatest
เบรนเป็นท่อเซรามิกที่เคลือบด้วยพอลีเอธิลีนออกไซด์ เมื่อใช้ความ
potential separation technology because of its energyเข้มข้นเอทานอลเริ่มต้น 95 % (v/v) ท้าการกลั่นเอทานอลผ่านชุด
saving and efficiency. Membrane Pervaporation consist
เครื่องกลั่นต่อกับเมมเบรนเป็นท่อเซรามิกที่เคลือบด้วยพอลีเอธิลีนอ
of ceramic tube filled with polyethylene oxide (PEO)
อกไซด์ พบว่าเมื่อความหนาของเมมเบรนที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพ
which purpose to increase the ethanol concentration to
การแยกจะเพิ่ ม ขึ้ น จนถึ งชั้น ความหนาของพอลี เอธิ ลีน ออกไซด์
99.5 % (v/v) for using as fuel in vehicle. In this research
เริ่มต้น 21wt% สามารถแยกของผสมระหว่างเอทานอลกับน้้า หลัง
was investigated the effect of polyethylene oxide
การกลั่ น ได้ สู ง สุ ด ถึ ง 99.81 % (v/v) ความเข้ ม ของเอทานอลที่
concentration, initial ethanol concentration, temperature
เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการแยกของผสมระหว่างเอทานอลกับน้้า
and the efficiency of ceramic membrane to adsorb the
พบว่าที่ความเข้มของเอทานอลเริ่มต้น 95 % (v/v) เหมาะสมที่จะ
ethanol/water contents. The initial ethanol 95% ( v/v)
น้าไปแยกของผสมระหว่างเอทานอลกับน้้า ซึ่งได้ความเข้มข้นเอทา
was performed using distillation unit combined to
นอลหลังการกลั่นสูงสุดถึง 99.81 % (v/v) ผลได้ร้อยละ 94.3 และ
ceramic membrane tube. The result showed that
เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการแยกของผสมระหว่างเอทานอลกับน้้า
efficiency of separation increase when increase the
ในกระบวนการกลั่นธรรมดาและกระบวนการกลั่นเอทานอลผ่าน
thickness of PEO, the highest ethanol concentration of
เมมเบรนเป็ น ท่ อ เซรามิ ก ที่ เคลื อ บด้ ว ยพอลี เอธิ ลี น ออกไซด์ ใน
99.81 % ( v/v) was achieved. The initial ethanol
กระบวนการเพอแวปพอเรชัน พบว่ากระบวนการแยกของผสม
concentration of 95% (v/v) was suitable for used as the
ระหว่างเอทานอลกับน้้าผ่านเมมเบรนเป็นท่อเซรามิกที่เคลือ บด้วย
initial feeding mixture which obtained the ethanol
พอลีเอธิลีนออกไซด์ ในกระบวนการเพอแวปพอเรชันสามารถแยก
concentration of 99.81% (v/v) and yield 94.3%.
ของผสมระหว่างเอทานอลกับน้้าได้
ความเข้มข้นเอทานอล
Comparison between the simple distillation technique
หลังการกลั่นสูงกว่ากระบวนการกลั่นเอทานอลแบบธรรมดา ได้
and pervaporation technique, the results indicated that
ความเข้มข้นสูงสุดถึง 99.81 % (v/v) แต่ความเข้มข้นของ เอ
pervaporation technique filled with PEO was achieved
ทานอลหลังการกลั่นผ่านกระบวนการกลั่นธรรมดาได้ความเข้มเอทา
the highest ethanol concentration of 99.81% (v/ v). On
นอลสูงสุด 95±0 % (v/v) อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการแยกน้้าออก
the other hand, increase temperature resulting in
จากเอทานอล พบว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความเข้มข้นเอทานอลที่ได้
decrease ethanol concentration. The absorbability of
หลังการกลั่นมีแ นวโน้มลดลงตามเวลาที่เพิ่มขึ้ น จะเห็ นได้ว่า เมื่อ
PEO ceramic membrane was highest at 76.5 ml for
อุณหภูมิสูงขึ้นอัตราการไหลของเอทานอลจะไหลได้เร็วกว่าการกลั่น
ethanol and 11.25 ml for water.
ที่ ใช้ อุ ณ หภู มิ ต่้ า แต่ ค วามเข้ ม ของเอทานอลหลั งการกลั่ น ลดลง
Keywords: ethanol, pervaporation, ceramic membrane,
จากนั้นท้าการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้้าและ เอทานอล
polyethylene oxide
ของเมมเบรนเป็ น ท่ อ เซรามิ ก ที่ เคลื อ บด้ว ยพอลี เอธิลี น ออกไซด์
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1. บทน้า
เนื่ อ งจากปั ญ หาวิ ก ฤตพลั ง งาน พลั ง งานทางเลื อ กจึ ง เป็ น
ทางออกที่น่าสนใจ เชื้อเพลิง เหลวเป็นพลังงานทางเลือกที่นิยมใน
ปัจจุบัน ได้แก่ ไบโอเอทานอล และไบโอบิวทานอล ซึ่งไบโอเอทา
นอลเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะสามารถ
ผลิตจากการใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชีวมวลที่สามารถ
ผลิตได้ในทางการเกษตร ยกตัว อย่างเช่น มันส้าปะหลัง ข้าวโพด
อ้ อ ย เป็ น ต้น ซึ่งวัต ถุ ดิบ เหล่านี้ จ ะมีอ งค์ป ระกอบที่ เป็ นแป้ งและ
น้้าตาล ซึ่งเป็นแหล่งน้้าตาลที่ยีสต์สามารถเปลี่ยนเป็นเอทานอลได้
โดยใช้ก ระบวนการหมัก ในสภาวะที่ไม่ใช้อ อกซิเจน จากนั้นเข้า สู่
กระบวนการกลั่นโดยอาศัยจุดเดือดที่ต่างกันระหว่างเอทานอลกับ
น้้าให้ได้เอทานอล แต่ปัญหาที่พบในกระบวนการกลั่นเอทานอลนั้น
กระบวนการกลั่น ไม่สามารถก้าจัดน้้าออกจากเอทานอลได้ทั้งหมด
ท้าให้เอทานอลบริสุทธิ์ได้ ไม่เกิน 95 % (v/v) ดังนั้นจ้าเป็นต้องใช้
กระบวนการแยกแบบอื่นเข้ามาช่วยในการผลิตเอทานอลที่มีความ
บริสุทธิ์สูงถึง 99.5 % (v/v) เพื่อสามารถใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงใน
เครื่องยนต์ได้ ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการผลิตเอทานอลให้มีความ
บริสุท ธิ์มากกว่า 95%(v/v) นั้ น มีด้ว ยกัน 3 วิธี คือ กระบวนการ
กลั่นอะซีโอโทรปิก วิธีนี้ต้องใช้พลังงานมากในการกลั่น และสารที่ใช้
ในกระบวนการยังเป็นสารก่อมะเร็ง กระบวนการดูดซับด้วยโมเล
กุลาซีฟ เป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายในการดูดซับน้้า ข้อเสียตรงที่อัตรา
การสึ ก กร่ อ นของโมเลกุ ล าซี ฟ ค่ อ นข้ า งสู ง ท้ า ให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
กระบวนการผลิตค่อนข้างสูง และกระบวนการแยกโดยเทคโนโลยี
ผ่านแผ่นเยื่อบางเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิ์ภาพสูงในการแยกเอทา
นอลออกจากน้้า [1] ในงานวิจัยในครั้งนี้จึงเลือกใช้วิธีเทคโนโลยีผ่าน
แผ่น เยื่อบางเพื่อแยกของผสมระหว่างเอทานอลกับน้้า ท้าให้เอทา
นอลมี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ถึ ง 99.5 % (v/v) น้ า ไปใช้ เป็ น พลั ง งานใน
เครื่อ งยนต์ ซึ่งเทคนิค การแยกด้วยเมมเบรนเป็ นวิธีที่น่าสนใจ มี
การศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวาง เป็นกระบวนการที่ประหยัดพลังงาน
มีประสิทธิ์ภาพการแยกสูง [2] คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคนิคการซึมผ่านของน้้าผ่านแผ่นเยื่อบางในรูป
ของไอน้้าด้วยแรงดึงดูดจากภายนอกที่มีความดันต่้ากว่า โดยแผ่น
เยื้อบางต้องมีสมบัติในการยอมให้โมเลกุลน้้าผ่านได้ดีกว่าโมเลกุลเอ
ทานอล สามารถแยกของผสมระหว่างเอทานอลออกจากน้้า เรียก
กระบวนการ เพอแวปพอเรชัน (pervaperation) วัสดุที่ใช้เป็นเมม
เบรนที่มีความจ้าเพาะต่อแยกเอทานอลได้นั้นเป็นโพลิเมอร์ที่มีว่วน
ผสมของซิลิคอนเช่น โพลิไดเมทิลซิโลเซน (PDMS) โพลิไตรเมทิลซิ
ลิลโพรพีน (PDMSP) และอนุพันธ์ของสารดังกล่าว [1] การศึกษา
ครั้งนี้จึงต้องการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมต่อ การแยกของผสม
ระหว่างเอทานอลกับน้้าในกระบวนการเพอแวปพอเรชันโดยใช้เมม
เบรนเป็นวัสดุเซรามิกชนิดอิฐมวลเบา ที่มีส่วนผสมอลูมิเนียม ที่มี
ความแข็ ง แรง สามารถทนอุ ณ หภู มิ ได้ สู ง และถ้ า เคลื อ บด้ ว ย
polyethylene oxide (PEO) ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ยื ด หยุ่ น ได้ ดี แ ละมี
ความชอบน้้ า สูง สามารถน้ า ไปผสมกับ สารชนิ ดอื่ น ๆ ท้า ให้ เพิ่ ม
ความชอบน้้ า ได้ สู งขึ้ น ดั งนั้ น จึ งน้ า สารละลาย PEO ใช้ เป็ น สาร
เคลือบเมมเบรนที่สามารถแยกของผสมระหว่างเอทานอลกับน้้าได้ดี
ในกระบวนการเพอแวปพอเรชัน

2. วิธีด้าเนินการวิจัย
2.1 วัตถุดิบ เมมเบรนชนิดอิ ฐเบาทนไฟ C2-ST76 isolite สั่ง
ชื้อจากบริษั ท ห้ างหุ้ นส่วนจ้ากัด ไทยเฟอร์เนส เอ็ นจิ เนียริ่ง 427
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จ.ล้าปาง และเอทานอลจากกระบวนการกลั่นเอทานอลจากน้้าอ้อย
จากโรงงานผลิตเอทานอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.2 วิธีการด้าเนินงานวิจัย
ขึ้นรูปท่อเซรามิกเยื่อกรอง (membrane) ชนิดอิฐเบาทน
ไฟ C2-ST76 isolite ท้าการขึ้นรูปเซรามิกเป็นท่อเซรามิกให้มีความ
ยาว 17 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 เซนติเมตร และ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 เซนติเมตร จุ่มในสารเคลือบที่มี PEO
ล ะ ล า ย ใน n-heptane ใน ส า ร ล ะ ล า ย PEO เติ ม tetraethylorthosilicate (TEOS) ล ง ใ น ส า ร ล ะ ล า ย PEO แ ล ะ
dibutyltin dilaurate ในแต่ ล ะความเข้ ม ข้ น เพื่ อ เร่ งปฏิ กิ ริ ย าใน
อั ต ร า ส่ ว น ร ะ ห ว่ า ง ส า ร ล ะ ล า ย tetra-ethylorthosilicate
(TEOS)/PEO/dibutyltin dilaurate ใน อั ตราส่ ว น 10/100/0.5
กวนให้เข้ากันเป็นเวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิห้อง เพื่อน้าไปใช้ในการ
จุ่มเคลือ บเซรามิก เป็ นเวลา 1 นาที ปล่อยให้แ ห้งที่อุณ หภูมิห้ อ ง
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลซียส เป็น
เว ล า 12 ชั่ ว โม ง น้ า ไป เป็ น เม ม เบ ร น ใน ชุ ด เค รื่ อ งก ลั่ น
โดยใช้ ส ารละลายเอทานอลความเข้ ม ข้ น เริ่ ม ต้ น 95 % (v/v)
ปริมาตร 3,000 ml ท้าการกลั่นเอทานอลผ่านเมมเบรนในกระบวน
การเพอแวปพอเรชัน)
2.2.1 ศึ ก ษาความเข้ ม ข้ น ของพอลี เอธิ ลี น ออกไซด์ ที่
เหมาะสมต่อการแยกของผสมระหว่างเอทานอลกับน้้าผ่านเมมเบรน
เป็นท่อเซรามิกที่เคลือบด้วยพอลีเอธิลีนออกไซด์ในกระบวนการเพ
อแวปพอเรชัน โดยใช้ความเข้มข้นของพอลีเอธิลีนออกไซด์เป็น 7.0
14.0 21.0 และ 28.0 wt% ตามล้าดับ
2.2.2 ศึก ษาความเข้ มข้ นของเอทานอลที่เหมาะต่อ การ
แยกของผสมระหว่างเอทานอลกับน้้าผ่านเมมเบรนเป็นท่อเซรามิกที่
เคลือ บด้วยพอลีเอธิลีน ออกไซด์ (PEO) ในกระบวนการเพอแวป
พอเรชัน เตรียมสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 3 ระดับคือ 75
85 และ 95 % (v/v) ตามล้าดับ
2.2.3 ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการแยกของผสมระหว่ า ง
เอทานอลกับน้้าในกระบวนการกลั่นธรรมดาและกระบวนการกลั่น
เอทานอลผ่านเมมเบรนเป็ น ท่อ เซรามิก ที่เคลือ บด้วยพอลีเอธิลีน
ออกไซด์ (PEO) ในกระบวนการเพอแวปพอเรชัน เตรียมสารละลาย
เอทานอลความเข้ ม ข้ น 3 ระดั บ คื อ 75 85 และ 95 % (v/v)
ตามล้าดับ เปรียบการกลั่นธรรมมาไม่ผ่านเมมเบรนและกระบวน
การกลั่นผ่านเมมเบรนเป็นท่อเซรามิกที่เคลือบด้วยพอลีเอธิลีนออก
ไซด์ (PEO) ทีค่ วามเข้มข้นที่เหมาะสมจากข้อ 2.2.1
2.2.4 ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพการแยกของ
ผสมระหว่างเอทานอลกับน้้าในกระบวนการเพอแวปพอเรชัน
โดยใช้อุณหภูมิ 4 ระดับคือ 75 80 85 และ 90 องศาเซลเซียส
ทุกการทดลองติดตามความเข้มข้น ปริมาตรของ
เอทานอลที่กลั่นได้และเวลาที่ใช้ในการกลั่น (ท้าการทดลอง 3 ซ้้า)
2.3 การวิเคราะห์
วิเคราะห์การวิเคราะห์คุณภาพเอทานอลหลังกระบวนการ
กลั่ น (distillation process) โดยใช้ เครื่ อ ง DMA 4500 Density
meter การวิ เคราะห์ % ethanol และ density โดยใช้ เครื่ อ ง
DMA 4500 Density meter ยี่ห้อ Aoton Paar

3. ผลและวิจารณ์ผล
ผลการศึกษาประสิทธิภาพการแยกของผสมระหว่างเอทา
นอลกับ น้้า ในกระบวนการเพอแวปพอเรชัน โดยใช้ท่อ เซรามิก ที่
เคลือบด้วยพอลีเอธิลีนออกไซด์ ในกระบวนการเพอแวปพอเรชัน
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3.1 ผกการศึกษาความเข้มข้นของพอลีเอธิลีน ออกไซด์ (PEO)
ที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการแยกของผสมระหว่างเอทานอลกับ
น้้า
ในการทดลองครั้งนี้ ใช้ความเข้ มข้ น ของพอลีเอธิลีนออก
ไซด์ เริ่ม ต้ น 4 ระดั บ คื อ 7 14 21 และ 28 wt% ตามล้ า ดั บ ใช้
ความเข้ ม ข้ น เอทานอลเริ่ ม ต้ น 95 % (v/v) ปริ ม าตร 3,000 ml
กลั่นสารละลายเอทานอลผ่านชุดเครื่องกลั่น พบว่าความเข้มข้นของ
พอลีเอธิลีนออกไซด์ เริ่มต้น 4 ระดับ เก็บตัวอย่างเอทานอลได้ 10
11 11 และ 11 fraction ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่าเมื่อความเข้มข้น
ของของพอลีเอธิลีนออกไซด์เพิ่มขึ้นความเข้มข้นของเอทานอลหลัง
การกลั่นจะเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของพอลีเอธิลีน ออกไซด์และ
เมื่อ เวลาผ่านไปความเข้ มข้ นของเอทานอลหลังการกลั่นจะลดลง
ตามเวลา ที่ความเข้มข้นของของพอลีเอธิลีน ออกไซด์ เริ่มต้นทั้ง 4
ระดับ สามารถแยกของผสมระหว่างเอทานอลกับน้้าได้ความเข้มข้น
เอทานอลหลังการกลั่นสูงสุดคือ 98±0, 98±0, 100±0 และ 100±0
% (v/v) และเมื่อเวลาผ่านไปความเข้ มข้นของเอทานอลหลังการ
กลั่นจะลดลงต่้าสุดคือ 94±0.5 96±0.5 96±0.5 และ 96±0.5 %
(v/v) ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่าเมื่อความหนาของการเคลือบเมมเบรน
เพิ่มขึ้นประสิทธิภาพการแยกน้้าออกจากเอทานอลจะเพิ่มขึ้นจนถึง
ชั้นความหนาของพอลีเอธิลีนออกไซด์เริ่มต้น 21wt% สามารถแยก
ของผสมระหว่างเอทานอลกับน้้าหลังการกลั่นได้สูงสุดถึง 100±0 %
(v/v) ผลได้ร้อยละ 94.4 เมื่อพิจารณาปริมาตรของเอทานอลที่ได้
กลั่ น ปริ ม าตรทางทฤษฏี คื อ 2,850 ml พบว่ า ปริ ม าตรของ
เอทานอลได้จริงหลังการกลั่นแต่ละความเข้มข้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ดังตารางที่ 1 ที่ความเข้มข้นของพอลีเอธิลีนออกไซด์เริ่มต้น 21และ
28 wt% ปริมาตรเอทานอลที่กลั่นได้สูงถึง 2,692 - 2,695 ml ต่้า
กว่าทฤษฏีคือ 158 – 155 ml ตามล้าดับ ในงานวิจัยในครั้งนี้ จึง
เลือ กใช้ ความเข้ มข้ น ของพอลีเอธิลีน ออกไซด์ 21 wt% และเมื่ อ
เทียบกับงานวิจัย [1] ได้ใช้สภาวะความเข้มข้นของชั้นของ PDMS
ค ว า ม เข้ ม ข้ น 7.0 wt% อั ต ร า ส่ ว น ร ะ ห ว่ า งส า ร ล ะ ล า ย
PDMS/tetra-ethylorthosilicate (TEOS) /dibutyltin dilaurate
เป็น 100/10/0.5 ที่ใช้เคลือบเซรามิก ซึ่งได้ประสิทธิภาพการแยกดี
ที่สุด
3.2 ผลการศึ ก ษาความเข้ ม ข้ น เอทานอลที่ เ หมา ะสมต่ อ
ประสิทธิภาพการแยกของผสมระหว่างเอทานอลกับน้้า
ใช้ความเข้ มข้ นเอทานอลเริ่มต้น 3 ระดับ คือ 75 85 และ
95 % (v/v) กลั่นเอทานอลผ่านเมมเบรนเป็นท่อ เซรามิกที่เคลือ บ
ด้วยพอลีเอธิลีนออกไซด์ 21 wt% ในกระบวนการเพอแวปพอเรชัน
พบว่าความเข้มข้นเอทานอลเริ่มต้น 3 ระดับ เก็บตัวอย่างเอทานอล
ได้ 9 10 และ 11 fraction ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่าเมื่อความเข้มข้น
ของเอทานอลเริ่มต้นเพิ่มขึ้นความเข้มข้นของเอทานอลที่กลั่นได้จะ
เพิ่มขึ้นตาม และเมื่อเวลาผ่านไปความเข้มข้นของเอทานอลจะลดลง
ตามเวลาที่ เพิ่ ม ขึ้ น ที่ ค วามเข้ ม ข้ น เอทานอลเริ่ม ต้น 3 ระดั บ ได้
ความเข้ ม ข้ น เอทานอลหลั งการกลั่น สู งสุ ด คื อ 91±0 94±0 และ
100±0 % (v/v) ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่าที่ความเข้ม ของเอทานอล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เริ่มต้น 95 % (v/v) เมมเบรนสามารถแยกของน้้าออกจากเอทา
นอลได้ถึง 100 % (v/v) ประสิทธิภาพการแยก 94.3 %
3.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการแยกของผสมระหว่างเอทา
นอลกับน้้าในกระบวนการกลั่นธรรมดาและกระบวนการกลั่นเอทา
นอลผ่านเมมเบรนเป็นท่อเซรามิกที่เคลือบด้วยพอลีเอธิลีนออกไซด์
(PEO) ในกระบวนการเพอแวปพอเรชัน
โดยใช้ความเข้มข้นเอทานอลเริ่มต้น 3 ระดับคือ 75 85 และ
95 % (v/v) ปริมาตร 3,000 ml กลั่นเอทานอลผ่านเมมเบรนเป็น
ท่อเซรามิกที่เคลือบด้วยพอลีเอธิลีนออกไซด์ (PEO) 21 wt% พบว่า
การแยกของผสมระหว่างเอทานอลกับ น้้ าผ่านกระบวนการกลั่น
ธรรมดา ใช้ ความเข้ มข้ นเอทานอลเริ่มต้ น 3 ระดับ สามารถเก็ บ
ตัวอย่า งเอทานอลได้ 9 9 และ 10 fraction ตามล้าดับ การแยก
ของผสมระหว่า งเอทานอลกับ น้้า ผ่า นเมมเบรนเป็ นท่อ เซรามิก ที่
เคลือบด้วยพอลีเอธิลีนออกไซด์ ในกระบวนการเพอแวปพอเรชัน
พบว่า สามารถเก็บ ตัวอย่า งเอทานอลได้ 9 10 และ 11 fraction
ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่ากระบวนการแยกของผสมระหว่างเอทานอล
กั บ น้้ า ผ่ า นเมมเบรนเป็ น ท่ อ เซรามิ ก ที่ เคลื อ บด้ ว ยพอลี เอธิ ลี น
ออกไซด์ ในกระบวนการเพอแวปพอเรชันสามารถแยกของผสม
ระหว่างเอทานอลกับน้้าได้ความเข้มข้นเอทานอลหลังการกลั่นสูง
กว่ากระบวนการกลั่นเอทานอลแบบธรรมดา ความเข้มข้นของเอทา
นอลหลังการกลั่นแต่ละความเข้มข้นผ่านเมมเบรนเป็นท่อเซรามิกที่
เคลือบด้วยพอลีเอธิลีน ออกไซด์สูงสุดคือ 91±0 94±0 และ 100±0
% (v/v) ตามล้าดับ และความเข้มข้นของเอทานอลหลังการกลั่นแต่
ละความเข้มข้นในกระบวนการกลั่นธรรมดาสูงสุดคือ 90±0 90±0
และ 95±0 % (v/v) ปริมาตรของ ดังตารางที่ 3
4.1.4 การศึกษาผลของอุ ณหภูมิต่อ ประสิทธิภ าพการแยกของ
ผสมระหว่างเอทานอลกับน้้าในกระบวนการเพอแวปพอเรชัน
ใช้อุณหภูมิเริ่มต้น 4 ระดับคือ 75 80 85 และ 90 องศา
เซลเซียส พบว่าสามารถเก็บตัวอย่างเอทานอลได้ 11 11 10 และ
10 fraction ตามล้ า ดั บ จะเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ อุ ณ หภู มิ เพิ่ ม ขึ้ น ความ
เข้ ม ข้ น เอทานอลที่ ได้ ห ลั งการกลั่ น มี แ นวโน้ ม ลดลงตามเวลาที่
เพิ่มขึ้น ความเข้มข้นของเอทานอลหลังการกลั่นสูงสุดคือ 100±0 %
(v/v) ที่ใช้อุณหภูมิในการกลั่นเริ่มต้นทั้ง 4 ระดับ เมื่อพิจารณาเวลา
ที่ใช้ในการกลั่นพบว่า เมื่อ อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเวลาที่ใช้ ในการกลั่นจะ
ลดลงตามเวลาที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในงานวิ จั ย ครั้ง นี้ จึ ง เลื อ กใช้ อุ ณ หภู มิ
ระหว่ า ง 75 – 80 องศาเซลเซี ย ส เป็ น อุ ณ หภู มิ ที่ เหมาะสมต่ อ
ประสิทธิภาพการแยกในกระบวนการเพอแวปพอเรชัน จากงานวิจัย
[2] ศึกษาการแยกของผสมระหว่างเอทานอลกับน้้าโดยกระบวนการ
เพอแวปพอเรชันที่ใช้เมมเบรนชนิด ออกาโนฟิลิก นาโนซิลิเกตที่ถูก
เคลื อ บด้ ว ย PDMS ผลการศึก ษาพบว่า ที่ อุ ณ หภู มิ 30-70 องศา
เซลเซียส จะมีอั ตราการไหลทั้งหมดจาก 11.1 - 210 g/(m2 · h)
และที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เมมเบรนมีประสิทธิ์ภาพการแยก
ได้สูงสุด 30.1 เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการแยกใน
กระบวนการเพอแวปเพอเรชัน

4. สรุป
จากผลการทดลองสภาวะที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการแยกของ
ผสมระหว่างเอทานอลกับน้้าผ่านเมมเบรนเป็นท่อ เซรามิกที่เคลือบ
ด้วยพอลีเอธิลีน ออกไซด์ ในกระบวนการเพอแวปพอเรชัน คือ ที่
ความเข้ ม ข้ น ของพอลี เอธิ ลี น ออกไซด์ (polyethylene oxide,
PEO) 21 wt% ความเข้มข้นเริ่มต้นของเอทานอล 95 % (v/v) และ
อุณหภูมิที่ 75 – 80 องศาเซลเซียส
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ตารางที่ 1 ผลความเข้มข้นของพอลีเอธิลีน ออกไซด์ (PEO) ที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการแยกของผสมระหว่างเอทานอลกับน้้าผ่านเมมเบรนเป็น
ท่อเซรามิกที่เคลือบด้วยพอลีเอธิลีน ออกไซด์ ในกระบวนการเพอแวปพอเรชัน
พอลีเอธิ
ลีน
ออกไซด์
เริ่มต้น
( wt%
)
7
14
21
28

ความเข้มข้นของเอทานอลหลังกลั่นเป็น fraction (เก็บทุกๆ 250 ml ) %(v/v )
ครังที่เก็บตัวอย่าง

หลัง
กลั่น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

98±0.00
98±0.00
100±0.00
100±0.00

98±0.00
98±0.00
99±0.00
99±0.00

97±0.00
98±0.00
99±0.00
99±0.00

97±0.00
98±0.00
98±0.00
98±0.00

97±0.00
98±0.00
98±0.00
98±0.00

97±0.57
98±0.57
98±0.57
98±0.57

97±0.57
97±0.00
98±0.00
98±0.00

95±0.00
97±0.00
97±0.00
98±0.00

94±0.57
97±0.57
97±0.00
97±0.00

94±0.57
96±0.00
97±1.00
96±0.00

96±0.57
96±0.57
96±0.57

ปริมาตรที่ได้จริง
หลังกลั่น (ml)
ทฤษฏี

96.40
97.40
97.90
98.00

2,850
2,850
2,850
2,850

ผลได้ร้อย
ละ
(%yield)

ได้
จริง
2,400
2,678
2,692
2,695

84.00
93.80
94.40
94.50

ตารางที่ 2 ผลความเข้มข้นเอทานอลที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการแยกของผสมระหว่างเอทานอลกับน้้าผ่านเมมเบรนเป็นท่อเซรามิกที่เคลือบ
ด้วยพอลี เอธิลีน ออกไซด์ (PEO) ในกระบวนการเพอแวปเพอเรชัน
เอ
ทานอล
เริ่มต้น
%
(v/v)
75
85
95

ความเข้มข้นของเอทานอลหลังกลั่นเป็น fraction (เก็บทุกๆ 250 ml )% (v/v )

หลัง
กลั่น

ปริมาตรของเอ
ทานอลที่ได้หลัง
กลั่น (ml)

ผลได้ร้อย
ละ
(%yield)

ครังที่เก็บตัวอย่าง
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

91±0.00
94±0.00
100±0.00

91±0.57
94±0.00
99±0.00

90±0.00
94±0.00
98±0.00

90±0.00
94±0.00
98±0.00

90±0.00
94±0.57
98±0.00

88±0.57
93±0.57
98±0.00

85±1.00
93±0.57
98±0.00

80±0.57
90±0.57
97±0.57

78±0.57
88±0.00
97±0.57

87±1.00
97±0.00

96±0.57

ทฤษฏี
87.00
92.70
97.80

2,250
2,550
2,850

ได้
จริง
1,935
2,300
2,690

86.90
90.10
94.30

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการแยกของผสมระหว่างเอทานอลกับน้า้ ในกระบวนการกลั่นธรรมดาและกระบวนการกลั่นเอทานอลผ่าน
เมมเบรนเป็นท่อเซรามิกที่เคลือบด้วยพอลีเอธิลีน ออกไซด์ (PEO) ในกระบวนการเพอแวปเพอเรชัน
ความเข้มข้นของเอทานอลหลังกลั่นเป็น fraction (เก็บทุกๆ 250 ml ) % (v/v)
เอทานอล
เริ่มต้น

75
85
95

PEO
ธรรมดา
PEO
ธรรมดา
PEO
ธรรมดา

ครังที่เก็บตัวอย่าง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

91±0.00
90±0.00
94±0.00
90±0.00
100±0.00
95±0.00

91±0.57
90±0.00
94±0.00
90±0.00
99±0.00
95±0.00

90±0.00
90±0.00
94±0.00
90±0.00
98±0.00
95±0.00

90±0.00
90±0.00
94±0.00
90±0.00
98±0.00
95±0.00

90±0.00
90±0.57
94±0.57
90±0.00
98±0.00
94±0.57

88±0.57
88±0.57
93±0.57
90±0.57
98±0.00
93±0.57

85±1.00
85±0.57
93±0.57
88±0.57
98±0.00
93±1.00

80±0.57
80±2.00
90±0.57
87±0.57
97±0.57
90±1.73

78±0.57
76±2.00
88±0.00
86±1.52
97±0.57
88±1.52

87±1.00
97±0.00
87±1.15

96±0.57
-

เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการกลั่น พบว่ากระบวนการแยกของผสม
ระหว่างเอทานอลกับน้้าผ่านเมมเบรนเป็นท่อเซรามิกที่เคลือบด้วย
พอลีเอธิลีน ออกไซด์ ในกระบวนการเพอแวปพอเรชันสามารถแยก
ของผสมระหว่างเอทานอลกับน้้าได้ความเข้มข้นเอทานอลหลังการ
กลั่นสูงกว่ากระบวนการกลั่นเอทานอลแบบธรรมดา ได้ความเข้มข้น
เอทานอลสูงสุดถึง 99.85±0 % (v/v)

ผล
ได้ร้อยละ
(%yield)

87.00
86.00
92.70
89.00
97.80
92.00

1,957
1,935
2,300
2,002
2,690
2,070

86.90
86.00
90.10
88.90
94.30
82.80

organophilic nano-silica filled PDMS composite
membranes. Desalination 322, 159–166.
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หลัง
กลั่น

ปริมาตร
จริงหลัง
กลั่น
(ml)
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการเลื่อนเฟสการแกว่งตัวของทุ่นลอยบนชายฝั่ง
Efficiency Improvement in Electrical Generation with Oscillation Phase Shift of
Onshore Power Buoy
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บทคัดย่อ
งานวิจั ยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบกลไกผลิต
กระแสไฟฟ้าแบบทุ่นลอย ซึ่งใช้คลื่นทะเลเป็นต้นกาลังในการขับเคลื่อนชุด
กลไก โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ช่วง ตามขนาดแอมปลิจูดของคลื่น
คือ ช่วงความสูงคลื่น 0.00 – 0.20, 0.20 – 0.50 และมากกว่า 0.50 เมตร
ผลการทดสอบเบื้องต้น พบว่า ระบบกลไกสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย
ในช่วง 300 วินาที ได้ 57.83, 189.80 และ 228.25 วัตต์ ตามลาดับ คิด
เป็นประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงาน 8.31, 16.29, 13.95 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ
จากการศึกษาลักษณะคลื่นทะเลบริเวณชายหาดในจังหวัดเพชรบุรีมี
คาบค่อนข้างคงที่ประมาณ 6.5 - 8 วินาที จึงได้ดาเนินการปรับ ปรุงการ
ทางานของกลไก โดยเลื่อนเฟสและเลือกความถี่ก ารแกว่งตัวของทุ่นให้
สอดคล้อ งกับ ลัก ษณะเฉพาะของคลื่นทะเลดังกล่าว พบว่า ระบบกลไก
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยในช่วง 300 วินาที ได้ 81.49, 368.24 และ
929.77 วัตต์ ตามลาดับ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงานเพิ่มขึ้นเป็น
11.59, 31.63, 56.85 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
คาสาคัญ: ทุ่น เฟสการแกว่งตัว คลื่นทะเล

Abstract
This research aimed to design and construct a prototype
mechanism of power buoy generator by using ocean waves as
power for driving the mechanism. Tests were conducted in 3
ranges of wave’s amplitude as 0.00 – 0.20, 0.20 – 0.50 and
more than 0.50 meter, respectively. The preliminary results
revealed that this mechanism could generate electric power
average in 300 seconds time interval at 57.83, 189.80 and
228.25 Watts, respectively accounted to energy conversion
efficiency at 8.31, 16.29 and 13.95%, respectively.
The studying on characteristics of swell wave at the
shoreline of Phetchaburi Province that had quite stable of
wave period at about 6.5–8 seconds. therefore, the
mechanism was improve its working by phase shifting and
selecting frequency of buoy’s oscillation to be conformed
with the characteristic of wave. It was found that the
mechanism could generate electric power average in 300
seconds interval at 81.49, 368.24 and 929.77 Watts,
respectively and the energy
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conversion efficiency was increased up to 11.59, 31.63 and
56.85%, respectively.
Keywords: Buoy, Phase Oscillation, Swell Wave

1. บทนา
พลังงานถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์สาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาของทุก
ประเทศทั่ ว โลก โดยการใช้ พ ลั งงานรวมในโลกมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่า ง
ต่อเนื่อง ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2583 จะมีการใช้พลังงานของทั่วโลก
มากกว่า 30% ของปี พ.ศ. 2553 [2] โดยในปี พ.ศ. 2583 การผลิตไฟฟ้า
จะมีมากขึ้นกว่า 40% ของการใช้พลังงานทั่วโลก เช่นเดียวกับการขยาย
ความต้ อ งการพลั ง งานของประเทศไทย จากรายงานของกรมพั ฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน [5] ปี พ.ศ. 2556
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 164,323 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
ซึ่งมีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้า เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศ
ไทยต้ อ งน าเข้ า พลั งงานไฟฟ้ า จากประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวและประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย รวม 12,569 ล้านกิโลวัตต์
ซึ่งการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศนับว่าเป็นความไม่มั่นคงทางพลังงาน
ของประเทศ อีกทั้งการผลิตพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศส่วนใหญ่ยังมา
จากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลซึ่งใช้แล้วหมดไปและไม่สามารถจัดหาได้ใน
ระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งจะเป็นปัญ หาความไม่ยั่งยืนทางพลังงานในอนาคต
แนวทางหนึ่ งในการแก้ ปั ญ หาคื อ การผลิ ต พลั งงานไฟฟ้ า จากพลั งงาน
หมุนเวียน
ในอดีตการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจาก
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม แต่ปัจจุบันพลังงานคลื่นมหาสมุทร
เป็นแหล่งพลังงานที่ได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เนื่องจาก
พลั งงานคลื่น เป็ น แหล่งพลั งงานหมุน เวีย นที่ มหาศาลและมี เสถี ย รภาพ
มากกว่าพลังงานหมุนเวียนชนิด อื่น โดยศักยภาพในการผลิตพลังงานของ
คลื่ น เท่ า กั บ 2-3 kW/m2 ซึ่ ง มากก ว่ า ลม (0.4 -0.6 kW/m2) และ
แสงอาทิตย์ (0.1-0.2 kW/m2) [2] จากการศึกษาลักษณะคลื่นในบริเวณ
อ่าวไทย พบว่าคาบของคลื่นค่อนข้างคงที่ คือ ประมาณ 6 – 8 วินาที ส่วน
แอมปลิ จู ด คลื่น บริเวณชายฝั่งมี ข นาดประมาณ 0.1 ถึ ง 1.7 เมตร [4]
ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและช่วงเวลาในแต่ละวัน โดยคลื่นที่มแี อมปลิจูดขนาด 0.5
เมตรและมีคาบ 10 วินาที จะมีพลังงานสูงถึง 10 kW/m หรือเท่ากับ 10
MW/km [1] สาหรับประเทศไทยมีความยาวชายฝั่ง 2,055.18 km ในฝั่ง
ทะเลอ่าวไทย และ 1,093.14 ในฝั่งทะเลอันดามัน [5] ดังนั้น ประเทศไทย
จึงเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานคลื่น
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จึ ง มี แ นวความคิ ด ในการพั ฒ นาผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า จากพลั ง งานคลื่ น
มหาสมุทร เพื่อให้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ของประเทศต่อไป

จะได้ว่า

2. วิธกี ารดาเนินงาน

ดังนั้น ความถี่ธรรมชาติ 𝜔𝑛 หาได้จาก

2.1 รูปแบบการทางานของกลไกผลิตกระแสไฟฟ้า
ในงานวิจัยนี้เลือกรูปแบบการทางานเป็นแบบทุ่นลอยเคลี่อนที่ขึ้น-ลง
ตามคลื่นทะเล (Swell Wave) โดยมีทุ่นลอยเป็นอุปกรณ์รับแรงจากคลื่น
ทะเล และส่งถ่ายกาลังผ่านก้านต่อโยง 4 ชิ้น (4-Bar Linkage) อย่างง่าย
ให้กับกลไกที่เปลี่ยนการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นในลักษณะกลับไป-กลับมา ให้
เป็นการเคลื่อนที่เชิงมุม โดยก้านต่อโยง 4 ชิ้นที่ใช้ จะมีก้านต่อโยงชิ้นหนึ่ง
เป็ น รูป ตั ว “L” และมี ทุ่ น ติ ด อยู่ ที่ ส่ ว นปลายของก้ า นต่ อ โยง มี ก ารทด
อัตราเร็วให้เจนเนอเรเตอร์หมุนเร็วขึ้น ซึ่งเจนเนอเรเตอร์ที่ใช้สาหรับผลิต
กระแสไฟฟ้าอยู่ในพิกัด 2 kW ต่อ 1 ตัว และใช้เจนเนอเรเตอร์ในระบบ 2
ตัว ดังแสดงในรูปที่ 1

2 sin(45°)

𝑚𝑔𝑙+𝐹ℎ−𝑘𝑎
𝜃̈ = [
2
𝑚𝑙

(2)

]𝜃

1

𝜔𝑛 = [

𝑚𝑔𝑙+𝐹ℎ−𝑘𝑎2 sin(45°) 2
𝑚𝑙2

(3)

]

การตอบสนองเชิงความถี่ ข องคลื่น แสดงดังกราฟในรูป ที่ 3 ซึ่งวัด
โดยตรงจากทุ่นที่ถ่วงน้าหนักไว้ ครึ่งหนึ่งของปริมาตรทุ่น และไม่ต่อกลไก
ก้านต่อโยง จะเห็นว่าความถี่หลักของคลื่นคือประมาณ 0.144 Hz ซึ่งเป็น
ความถี่ที่มีพลังงานเพียงพอต่อการขับดันกลไกและความถี่อันดับที่ 2 มีค่า
0.360 Hz งานวิจัยนี้เลือกใช้ความถี่อันดับที่ 3 ของคลื่นซึ่งมีค่า 0.618 Hz
เป็นความถี่ที่ใช้ในการขับเคลื่อนกลไกให้หมุนตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้
กลไกอยู่ในสภาพเสียดทานสถิตย์ เนื่อ งจากความถี่ดังกล่าวมีแ อมปลิจู ด
รองลงมา และเป็นความถี่อันดับสุดท้ายของคลื่นที่มีแอมปลิจูดค่อนข้างสูง
6

Magnitude

5
4
3
2
1
0
0

รูปที่ 1 ต้นแบบทุ่นผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานคลื่น

2.2 การออกแบบการตอบสนองเชิงความถี่ของกลไกผลิตกระแสไฟฟ้า
การปรับความถี่การแกว่งตัวของทุ่นสามารถกระทาได้โดยเสริมสปริง
เข้าไปในกลไก ดังรูปที่ 2

0.5

1

โดยการแกว่งตัวของทุ่นสามารถประมาณได้จากสมการการเคลื่อนที่
(Equation of Motion) ดังสมการที่ 1
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𝑃𝑔𝑒𝑛

(4)

𝑃𝑤𝑎𝑣𝑒

เมื่อ Pgen คือ กาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้
Pwave คือ กาลังงานที่ทุ่นได้รับจากคลื่นทะเล ซึ่งคานวณได้จาก
ผลคู ณ ของความเร็ ว เชิ งมุ ม ของก้ า นต่ อ โยงรู ป ตั ว “L” กั บ แรงบิ ด อั น
เนื่องมาจากกาลังคลื่นที่ยกทุ่นขึ้น และตกลงตามน้าหนักของทุ่น

รูปที่ 2 การเพิ่มสปริงเข้าไปในระบบเพื่อปรับความถี่ของระบบ

เมื่อ m คือ มวลของทุ่น (kg)
l คือ ความยาวก้านต่อโยงรูปตัว “L” (m)
h คือ ความสูงก้านต่อโยงรูปตัว “L”(m)
k คือ ค่าคงที่ความยืดหยุ่นของสปริง (N/m)
a คือ ตาแหน่งติดตั้งสปริงอ้างอิงตามแนวดิ่ง (m)

2

กาหนดพารามิเตอร์ต่างๆของกลไก ได้แก่ m = 60 kg, l = 180 cm,
a = 60 cm และ h = 92 cm และไม่ใส่สปริงเข้าไปในระบบ จากสมการที่
3 จะได้ความถี่ธรรมชาติ 0.508 Hz
สาหรับประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าคานวณได้จาก สามารถ
คานวณได้จากสมการที่ 4
𝜂=

𝑚𝑙 2 𝜃̈ − 𝑚𝑔𝑙 sin 𝜃 − 𝐹ℎ sin 𝜃 + 𝑘𝑎2 sin(45°) = 0

1.5

Frequency (Hz)
รูปที่ 3 กราฟการตอบสนองเชิงความถี่ของคลื่น

(1)

2.3 เฟสการแกว่งตัว
ทุ่ น ที่ ใช้ พ ารามิ เตอร์ ดั งกล่ า วข้ า งต้ น จะท าให้ มี ค วามถี่ ธ รรมชาติ
เท่ า กั บ 0.508 Hz เมื่ อ ทุ่ น ถู ก กระทบด้ ว ยคลื่ น ที่ มี ค วามถี่ 0.144 และ
0.360 Hz ทุ่ น จะมี เฟสการเคลื่ อ นที่เช่ นเดีย วกับ คลื่ น แต่ทุ่ น มีเฟสการ
เคลื่อนที่สวนทางกับคลื่น เมื่อคลื่นมีความถี่ 0.618 Hz ดังรูปที่ 4 และเฟส
การตอบสนองของทุ่นภายใต้ความถี่ ฮาร์มอนิก ส์ของคลื่นทั้งสามความถี่
แสดงดังผลการจาลองในรูปที่ 5 จะเห็นว่าเมื่อทุ่นถูกกระตุ้นด้วยความถี่ฮาร์
มอนิกส์รวมของทั้งสามความถี่ ทุ่นจะมีเฟสการเคลื่อนที่สวนทางกับเฟส
การเคลื่ อ นที่ ข องคลื่ น ซึ่ ง จะท าให้ เกิ ด การสู ญ เสี ย พลั ง งานส่ ง ผลให้
ความเร็วเจนเนอเรเตอร์ลดลง การผลิตกระแสไฟฟ้าจึงมีประสิทธิภาพต่า
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รูปที่ 4 การจาลองเฟสการตอบสนองของระบบต่อความถี่คลื่น

รูปที่ 7 การจาลองเฟสการตอบสนองของระบบที่มีการเลื่อนเฟสแล้ว
ภายใต้ความถี่ต่างๆของคลื่น

รูปที่ 5 การจาลองการตอบสนองต่อความถี่ฮาร์มอนิกส์ของคลื่น

กราฟการตอบสนองภายใต้การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์จากทฤษฎี
การส่งถ่ายการสั่นสะเทือนในรูปที่ 6 จะเห็นว่าเมื่ออัตราส่วนความถี่เท่ากับ
1 เฟสการตอบสนองจะมี ค่ า 90 องศา และเฟสการตอบสนองจะเริ่ ม
เคลื่อนที่สวนทางเมื่ออัตราส่วนความถี่มากกว่า 1

รูปที่ 8 การจาลองเฟสการตอบสนองของระบบที่มีการเลื่อนเฟสแล้ว
ภายใต้ความถี่ฮาร์มอนิกส์ของคลื่น

ซึ่งอัตราส่วนความถี่ที่ 0.749 Hz จะทาให้เฟสการเคลื่อนที่ของทุ่นมี
การเคลื่อ นที่ตามเฟสของคลื่น จึงไม่เกิดการเคลื่อ นที่สวนทางให้ สูญ เสีย
พลังงาน โดยผลการจาลองเฟสการตอบสนองของทุ่นต่อความถี่ต่างๆ ของ
คลื่นแสดงดังรูปที่ 7 และผลการตอบสนองของทุ่นภายใต้ความถี่ ฮาร์มอ
นิกส์รวมของคลื่นทั้งสามความถี่แสดงดังรูปที่ 8

3. ผลการวิจัย
ผลการทดสอบการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเปรียบเทียบระบบก่อนปรับ
เลื่อน และหลังเลื่อนเฟสการแกว่งตัวแสดงดังรูปที่ 9

เนื่องจากความถี่ฮาร์มอนิกส์ของคลื่นที่เลือกไว้คือ 0.618 Hz เพื่อให้
ระบบมีอัตราส่วนความถี่น้อยกว่า 1 จึงกาหนดให้ระยะ l ของก้านต่อโยง
ยาว 96 cm ซึ่งจะได้ความถี่ธรรมชาติของกลไกเท่ากับ 0.825 Hz เท่ากับ
อัตราส่วนความถี่ 0.749

Electrical Power (W)

รูปที่ 6 การตอบสนองเนื่องจากการเคลื่อนที่จากฐาน

Electrical Power at 0.00 to 0.20 m Wave Height
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รูปที่ 9 กราฟเปรียบเทียบกาลังไฟฟ้าก่อนและหลังเลื่อนเฟสการตอบสนอง
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Electrical Power (W)
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Electrical Power at over 0.50 m Wave Height
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Electrical Power (W)
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รูปที่ 9 กราฟเปรียบเทียบกาลังไฟฟ้าก่อนและหลังเลื่อนเฟสการตอบสนอง (ต่อ)

ผลการเปรียบเทียบการผลิตกาลังไฟฟ้าของระบบก่อน และหลังทา
การปรั บ เลื่ อ นเฟสการแกว่ ง ตั ว ของกลไกการท างานแล้ ว จะมี ผ ลการ
ตอบสนองดังนี้
ช่วงความสูงคลื่น 0.00 – 0.20 เมตร
กาลังไฟฟ้าเฉลี่ยก่อนปรับปรุง เท่ากับ 57.83 วัตต์
คิดเป็นประสิทธิภาพเฉลี่ย 8.31 เปอร์เซ็นต์
กาลังไฟฟ้าเฉลี่ยหลังปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น 81.49 วัตต์
คิดเป็นประสิทธิภาพเฉลี่ย 11.59 เปอร์เซ็นต์
ช่วงความสูงคลื่น 0.20 – 0.50 เมตร
กาลังไฟฟ้าเฉลี่ยก่อนปรับปรุง เท่ากับ 189.80 วัตต์
คิดเป็นประสิทธิภาพเฉลี่ย 16.29 เปอร์เซ็นต์
กาลังไฟฟ้าเฉลี่ยหลังปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น 368.24 วัตต์
คิดเป็นประสิทธิภาพเฉลี่ย 31.63 เปอร์เซ็นต์
ช่วงความสูงคลื่นมากกว่า 0.5 เมตร
กาลังไฟฟ้าเฉลี่ยก่อนปรับปรุง เท่ากับ 228.25 วัตต์
คิดเป็นประสิทธิภาพเฉลี่ย 13.95 เปอร์เซ็นต์
กาลังไฟฟ้าเฉลี่ยหลังปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น 929.77 วัตต์
คิดเป็นประสิทธิภาพเฉลี่ย 56.85 เปอร์เซ็นต์

4. สรุป
ระบบที่ ท าการปรั บ เลื่ อ นเฟสการแกว่ งตั ว จะมี ก ารท างานที่ ดี ขึ้ น
เนื่องจากการแกว่งตัวของกลไกจะเคลื่อนที่ สอดคล้องกับจังหวะของคลื่น
ทะเล โดยกลไกจะมีเฟสการเคลื่อนที่ไปตามเฟสของคลื่น ทาให้กลไกมีการ
กระจั ด การแกว่ งตั ว มากขึ้ น ส่ งผลให้ ค วามเร็ว รอบ แรงดั น ไฟฟ้ า และ
กาลังไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้จะเห็นว่าประสิทธิภาพเฉลี่ยในการผลิต
กระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อคลื่นมีแอมปลิจูดมากขึ้นอย่างมีนัย
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การผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันจากน้ามันปาล์มดิบหีบรวมชนิดกรดไขมันอิสระสูง
ด้วยเอทานอล
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Biodiesel Production by Esterification from High Free Fatty Acid Mixed Crude Palm Oil
with Ethanol
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บทคัดย่อ
การศึกษาการผลิตเอทิลเอสเทอร์จากน้ามันปาล์มดิบหีบรวมชนิดกรด
ไขมันอิ สระสูง โดยการท้า ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันกับ เอทานอลเกรด
การค้า โดยใช้กรดซัลฟิวริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในท่อผสมแบบสถิตหมุนวน
ขนาด 100 ลิตร น้ามันปาล์มดิบ 100 ลิตร ท้าปฏิกิริยากับเอทานอล 66
ลิตร และเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดซัลฟิวริก 7 ลิตร โดยท้าปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ
75 องศาเซลเซียส ในท่อผสมแบบสถิตหมุนวน ด้วยอัตราการไหล 500
ลิตรต่อ ชั่ว โมง ได้เอทิลเอสเทอร์ความบริสุท ธิ์สูงสุดร้อ ยละ 93.46 โดย
น้าหนัก ถูกสังเคราะห์ขึนมาเมื่อเวลาในการท้าปฏิกิริยา 12 ชั่วโมง
ค้าส้ าคัญ : เอทิ ลเอสเทอร์ เอสเทอร์ริฟิเคชั น เอทานอล ระบบหมุน วน
ขนาดน้าร่อง
Abstract
In this study, the high free fatty acid mixed crude palm
oil (MCPO) was used as the raw material for 100 liters pilotscale of ethyl ester production by using circulation through
static mixer. Two reactants: anhydrous ethanol and sulfuric
acid were used to produce biodiesel from MCPO by
esterification reaction. The condition: 100 liter of MCPO, 66
vol.% of anhydrous ethanol, 7 vol.% of sulfuric acid, 75oC
reaction temperature, were investigated to study the ethyl
ester conversion. The mixtures (MCPO, ethanol, and sulfuric
acid) were circulated by the chemical circulating pump. In the
pilot-scale of circulation process, the 500 L/hr flow rate of
mixtures were circulated through the 2-bundle tube of static
mixer reactors, which consist of 7-tube bundle, 1 m. in length
each. The maximum purity of ethyl ester was 93.46% by
weight at 12 hour of reaction time.
Keywords: ethyl ester, esterification, ethanol, circulation,
pilot-scale

1. บทน้า

ในทศวรรษที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะพัฒนาเชื้อเพลิงสะอาดใน
หลายประเทศ ซึ่งไบโอดีเซลได้รับความสนใจเป็ นพลังงานทางเลือกและ
พลังงานทดแทนเนื่องจากปริมาณการสารองปิโตรเลียมที่ลดลง การเพิ่มขึ้น
ของราคาน้ามั นและปั ญ หาสิ่งแวดล้อ ม ท าให้ ก ารพัฒ นาแหล่งพลังงาน
ทางเลือกเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้รับความสนใจมากขึ้นเนื่องจาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริมาณทรัพยากรที่จากัดของพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลและความกังวลด้าน
สิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศเป็นปัญ หาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญปัญ หาหนึ่ง
ของโลก ไบโอดีเซลเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของพลังงานทดแทนที่สาคัญและ
ใกล้เคียงน้ามันดีเซล ทาให้ไบโอดีเซลมีบทบาทสาคัญในการผลิตพลังงานที่
ยั่งยืน มากขึ้ น [1] [2] [3] [4] ประโยชน์ห ลัก ของการใช้ ไบโอดีเซลเป็ น
เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์จะลดการพึ่งพาน้ามันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลและลด
มลพิ ษ ทางอากาศ ไบโอดี เซลสามารถผลิต ได้ จ ากทรั พ ยากรจากแหล่ ง
ชีวภาพทดแทน เช่น น้ามันพืชไขมันสัตว์และอื่น ๆ โดยทั่วไปไบโอดีเซลมี
ข้อดีมากกว่าน้ามันดีเซลจากฟอสซิล คือย่อยสลายได้ดีกว่า ไม่มีกามะถัน มี
ความเป็นพิษต่า จุดวาบไฟสูง และลดการปล่อยไอเสียที่ทาให้เป็นพิษเป็น
ภัยต่อสิ่งแวดล้อม [5] [6] ปัจจุบันแนวโน้มในการผลิตไบโอดีเซลส่วนใหญ่
ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้แอลกอฮอล์จากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งการใช้เอทา
นอลในการสั งเคราะห์ ไบโอดี เซลเป็ น ที่ น่ า สนใจเพราะเอทานอลเป็ น
แอลกอฮอล์ที่ผลิตได้จากวัตถุดิบที่สามารถเพาะปลูกขึ้นมาได้ [7] ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ น้ามันปาล์มดิบหีบรวม (mixed
crude palm oil, MCPO) ซึ่ ง มี ก รดไขมั น อิ ส ระร้ อ ยละ 15.233 โดย
น้าหนัก ซึ่งกรดไขมันอิสระเป็นอุปสรรคที่สาคัญสาหรับการผลิตไบโอดีเซล
โดยการใช้ปฏิกิริยาทรานเอสเทอร์ริฟิเคชัน
ในการศึก ษานี้ใช้ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันทาปฏิกิริยาในการผลิต
เอทิลเอสเทอร์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของงานนี้คือการศึกษากระบวนการผลิต
เอทิ ลเอสเตอร์จ ากน้ามันปาล์มดิบ หี บ รวมชนิ ดกรดไขมันอิ สระสูง ด้ว ย
เครื่องผลิตไบโอดีเซลท่อผสมสถิตแบบหมุนวนขนาด 100 ลิตร เนื่องจาก
ความสามารถในการทาปฏิกิริยาที่เร็วกว่าแบบใบกวนทั่วไป และเป็นขนาด
นาร่องในการศึกษาการผลิตไบโอดีเซล โดยใช้ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชัน
ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยากรด

2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการด้าเนินงาน
2.1 วัสดุ
ในงานวิจัยนี้ใช้น้ามันปาล์มดิบหีบรวมเป็นวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตเอทิล เอสเทอร์ด้ ว ยปฏิกิ ริย าเอสเทอร์ริฟิ เคชั น มี ค่า ความเป็ นกรด
เริ่ ม ต้ น ประมาณ 34.5 mg KOH/g หรื อ มี ป ริ ม าณกรดไขมั น อิ ส ระคื อ
15.233 wt.% ใช้ เอทานอลเกรดเชิ งการค้ า (99.9 vol.% anhydrous
ethanol) และใช้กรดซัลฟิวริก 98% เป็นตัวเร่งปฏิกิริยากรด

2.2 อุปกรณ์
ใช้ชุดเครื่องปฏิกรณ์ที่ประกอบด้วยถังน้ามันปาล์มดิบ, ถังเอทานอล,
ถังกรดซัลฟิวริก , ท่อ ผสมสถิต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 10 มิลลิเมตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

335

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

ยาว 1 เมตร มี ไส้ ท่ อ เป็ น แผ่ น แสตนเลส กว้า ง 10 มิ ล ลิ เมตร ยาว 15
มิลลิเมตร บิดทามุม 180 องศา และแต่ละชิ้นแผ่นแสตนเลสต่อเชื่อมจุดกัน
ด้วยมุม 90 องศา ตลอดความยาวท่อ จานวน 14 ท่อผสม โดยแบ่งเป็น 2
ชุดท่อ ชุดละ 7 ท่อ และมีฉนวนหุ้มท่อผสมแบบสถิตแต่ละชุดเพื่อควบคุม
ความร้อนสูญเสียระหว่างทาปฏิกิริยา ดังแสดงตามแผนภาพในรูปที่ 1 โดย
การศึกษานี้ได้มีส่วนผสมของปฏิกิริยาคือ น้ามันปาล์มดิบ 100 ลิตรต่อครั้ง
เอทานอล 66 ลิตร และกรดซัลฟิวริก 7 ลิตร ทาปฏิกิริย าที่อุณหภูมิ 75
องศาเซลเซียส โดยผสมสารทั้ง 3 ชนิด ด้วยปั๊มสารเคมีแบบหมุนวน สาร
ผสมจะไหลผ่านท่อผสมแบบสถิตขนาดความยาว 1 เมตร จานวน 14 ท่อ
ผสมด้วยอัตราการไหล 500 ลิตรต่อชั่วโมง โดยภายในท่อประกอบด้วยไส้
ท่อผสมเพื่อช่วยเร่งปฏิกิริยา

ซั ล ฟิ ว ริก ในการท าปฏิ กิ ริย ามี เวลาเป็ น ตั ว แปรของการทดลอง ซึ่ ง จะ
ก าหนดระยะเวลาของการท าปฏิ กิ ริย าคื อ 0.5, 1, 2, 3, 6, 9 และ 12
ชั่วโมง เพื่อเก็บตัวอย่างการทดลอง หลังการเก็บตัวอย่างทุกครั้งหยุดการ
เกิดปฏิกิ ริย าด้ว ยการนาไปแช่ในน้าเย็นโดยทั นที หลังจากนั้น ตั้งน้ ามั น
ตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้องให้เกิดการแยกชั้นของผลิตภัณฑ์ เห็นการแบ่งชั้น
ที่ชัดเจนของน้ามันและของเสีย ดังแสดงในรูปที่ 2 จากนั้นถ่ายน้าของเสีย
ซึ่งอยู่ด้านล่าง นาน้ามันตัวอย่างที่ถ่ายของเสียออกแล้วมาล้างด้วยน้าร้อน
จนสะอาด และนาไปทดสอบความบริสุ ทธิ์ข องเอสเทอร์ด้ ว ยเครื่อ งมื อ
ทดสอบ Fourier Transform NMR Spectrometer 500 MHz, Model:
Unity Inova, Varian, Germany (NMR)

เอทิลเอสเทอร์
น้า

รูปที่ 2 แสดงการแยกชั้นของเอทิลเอสเทอร์ [ด้านบน] จากน้ามันปาล์มดิบ
และน้า [ด้านล่าง]

3. ผลการทดลอง

รูปที่ 1 เครื่องผลิตเอทิลเอสเทอร์จากน้ามันปาล์มดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยท่อผสม
แบบสถิตหมุนวนขนาด 100 ลิตร (1: ถังน้ามันปาล์มดิบ ขนาด 180 ลิตร, 2: ถังเอทานอล
ขนาด 70 ลิตร, 3: ถังกรดซัลฟิวริก ขนาด 20 ลิตร, 4: ท่อผสมแบบสถิตจานวน 2 ชุดท่อ,
5: ปั๊มสารเคมีแบบหมุนวน และ 6: ถังเก็บไบโอดีเซล)

2.3 วิธีการด้าเนินการ
ถังหมายเลข 1 ทาหน้าที่ 3 อย่าง คือ เก็บน้ามันปาล์มดิบ เป็นถังทา
ปฏิกิริยาขณะสารเคมีและน้ามันปาล์มดิบผสมกัน และใช้เป็นถังแยกเอทิล
เอสเทอร์กับน้าหลังจากทาปฏิกิริยาเสร็จแล้ว โดยการทดลองนี้เริ่มต้นด้วย
เติมน้ามันปาล์มดิบ 100 ลิตร ลงในถังน้ามันปาล์มดิบ ในขณะเดียวกันก็
เปิดปั๊มหมุนวนน้ามันปาล์มดิบที่อัตราการไหล 500 ลิตรต่อชั่วโมง ควบคุม
อุณหภูมิภายในถังผสมแบบหมุนวน หรือ ถังน้ามันปาล์มดิบ ไว้ที่อุณภูมิ 75
องศาเซลเซีย ส ด้วยชุดควบคุมอุ ณหภูมิอัตโนมัติ และเติมเอทานอล 66
ลิตร (66 vol.%) ลงในถังเอทานอล และเปิดวาล์วป้อนเอทานอลให้มีอัตรา
การไหล 495 ลิตรต่อชั่วโมง เมื่อปริมาณของเอทานอลในถังเอทานอลถูก
ป้อนเข้าระบบหมุนวนหมดแล้ว จึงเติมกรดซัลฟิวริกลง 7 ลิตร (7 vol.%)
ไปในถังกรดซัลฟิวริก และเริ่มจับเวลาการทาปฏิกิริยาตั้งแต่เริ่มเติมกรด
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ผลการทาปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันของน้ามันปาล์มดิบหีบรวมชนิด
กรดไขมันอิสระสูงกับเอทานอลด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมสถิตแบบหมุน
วน และมี ก ารทดสอบความบริ สุ ท ธิ์ ข องเอทิ ล เอสเทอร์ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ
ทดสอบ NMR ดั งแสดงในรู ป ที่ 3 จะเห็ น ได้ ว่ า ระยะเวลาของการท า
ปฏิกิริย ามีผลต่อการแปลงเปลี่ยนแปลงกลีเซอไรด์ในน้ามันเป็นเอสเทอร์
ซึ่งในการทดลองนี้เป็นการแปลงองค์ประกอบของน้ามันปาล์มดิบหีบรวม
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไตรกลีเซอไรด์ ดังแสดงในตารางที่ 1 เมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น
ก็ให้ ค่า ความบริสุท ธิ์ข องเอทิลเอสเทอร์ที่สู งขึ้ นตามไปด้วย ซึ่งจะมีก าร
แปลงของเอสเทอร์อย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาการทาปฏิกิริยาที่ 30–
180 นาที แต่ ห ลั งจากผ่า นไป 180 นาที หรือ 3 ชั่ ว โมง จนถึ งเวลา 6
ชั่วโมงการแปลงของเอสเทอร์จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเริ่มคงที่หลังจากผ่าน
เวลาในการทาปฏิกิริยาที่เวลา 6-12 ชั่วโมง ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
เอทานอล (anhydrous ethanol) มีศักยภาพในการผลิตเอทิลเอสเตอร์ที่มี
ความบริสุทธิ์สูง ถึงแม้ว่าน้ามันปาล์มดิบหีบรวมที่ใช้ในงานวิจัยมีกรดไขมัน
อิสระสูงประมาณ 15% โดยน้าหนัก ซึ่งเป็ นอุ ป สรรคสาคัญ สาหรับ การ
ผลิตไบโอดีเซล โดยสามารถผลิตเอทิลเอสเทอร์ได้ความบริสุทธิ์มากที่สุดคือ
93.46 wt.% ที่เวลา 12 ชั่วโมง

4. การอภิปรายผล
ในการทดสอบวิเคราะห์ค่าความบริสุทธิ์ของเอสเทอร์ พบว่าน้ามัน
ปาล์มดิบถูกเปลี่ยนเป็นเอทิลเอสเทอร์ได้ตั้งแต่ที่เวลาในการทาปฏิกิริยา 30
นาที จนได้ ค วามบริสุ ท ธิ์ข องเอสเทอร์ ม ากที่ สุ ด คื อ ร้อ ยละ 93.46 โดย
น้าหนัก ที่เวลา 12 ชั่วโมง แต่ค่าดังกล่าวก็ยังไม่ผ่านค่าความบริสุทธิ์ของ
เอสเทอร์ 96.5% โดยน้ าหนั ก ซึ่ ง เป็ น ค่ า ตามมาตรฐานลั ก ษณะและ
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คุ ณ ภาพ ของไบโอดี เซลประเภทเมทิ ล เอสเทอร์ ข องกรดไขมั น พ.ศ.
2556[8] โดยสาเหตุ ห นึ่ งเกิ ด จากน้ าที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งกระบวนการท า
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน น้าระหว่างกระบวนการที่สูงขึ้นจะทาให้ลดความ
เป็ นตัว เร่งปฏิกิริย าของกรด และความเข้ ม ข้ นของเอทานอลที่ก าลังท า
ปฏิกิริยา น้าจึงเป็นอุปสรรคสาคัญในการทาปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันใน
ขั้นตอนเดียว (single-step esterification) ทาให้เกิดการขัดขวางการทา
ปฏิกิริยา ดังจะเห็นได้จากรูปที่ 3 พบว่าการเปลี่ยนแปลงของเอสเทอร์นั้นมี
อัตราการการเพิ่มขึ้นที่ช้าลงเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงเวลาที่ 12 ชั่วโมง ก็ยังไม่
สามารถทาให้กลีเซอไรด์ที่เหลือเปลี่ยนแปลงเป็นเอสเทอร์ได้จนสามารถ
ผ่านมาตรฐานความบริสุทธิ์ 96.5% โดยน้าหนัก

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าการผลิตเอทิลเอสเทอร์ให้มีความบริสุทธิส์ งู
จากน้ามันปาล์ มดิบกรดไขมันอิ สระสูงไม่สามารถทาได้ด้วยปฏิกิริยาเอส
เทอร์ริฟิ เคชันเพีย งขั้ นตอนเดียว แต่จาเป็ นต้อ งใช้ป ฏิ กิริยาสองขั้ นตอน
สาหรับการผลิตเอทิลเอสเทอร์จากน้ามันปาล์มดิบที่มีค่ากรดไขมันอิสระสูง
คือปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชัน และปฏิกิริยาทรานเอสเทอร์ริฟิเคชัน
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งา น วิ จั ย นี้ ได้ รั บ ก า รส นั บ ส นุ น ใน ก า รให้ เงิ น ทุ น วิ จั ย โด ย
มห าวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ รหั ส โครงการ ENG570123b และ
ENG570123a

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 3 การสังเคราะห์ของเอทิลเอสเทอร์ของน้ามันปาล์มดิบ ในการทาปฏิกิริยาที่ต่างกัน
ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตหมุนวนขนาด 100 ลิตร
ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบของน้ามันปาล์มดิบหีบรวม

Property
Density at 75°C (kg/L)
Viscosity at 75°C (cSt)
Free fatty acid (wt.%)
Triglyceride (wt.%)
Diglyceride (wt.%)
Monoglyceride (wt.%)
Ester (wt.%)
Acid value (mgKOH/g)

MCPO
0.910
13.72
15.233
82.116
2.348
0.244
0.059
34.5

Biodiesel @ 12 hour
0.896
6.29
0.823
1.113
2.411
2.866
93.460
1.630

5. สรุป
จากการศึกษาการผลิตเอทิลเอสเทอร์จากน้ามันปาล์มดิบชนิดกรด
ไขมันอิสระสูงโดยใช้ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสม
สถิตแบบหมุนวน ขนาด 100 ลิตร สามารถให้ค่าความบริสุทธิ์ของเอทิล
เอสเทอร์ที่สูงได้ โดยใช้เครื่องมือ NMR ในการทดสอบวิเคราะห์ค่าความ
บริสุทธิ์ของเอสเทอร์ พบว่าน้ามันปาล์มดิบถูกเปลี่ยนเป็นเอทิลเอสเทอร์ได้
ตั้งแต่ที่เวลาในการทาปฏิกิริยา 30 นาที จนได้ความบริสุทธิ์ของเอสเทอร์
มากที่สุดคือร้อยละ 93.46 โดยน้าหนัก ที่เวลา 12 ชั่วโมง แต่ค่าดังกล่าวก็
ยังไม่ ผ่านค่า ความบริสุ ทธิ์ข องเอสเทอร์ 96.5% โดยน้ าหนั ก จึ งควรใช้
ปฏิกิริยาทรานเอสเทอร์ริฟิเคชันในการเปลี่ยนแปลงเป็นกลีเซอไรด์ที่เหลือ
เป็นเอสเทอร์ ในขั้นตอนที่สอง ต่อจากกระบวนการเอสเทอร์ริฟิเคชัน ซึ่ง
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้กล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากกากกาแฟเพื่อนามาใช้เป็น
พลังงานในรูป ของเหลวและของแข็ ง ซึ่งทั่วโลกมีป ริมาณการผลิตเมล็ด
กาแฟดิบ ประมาณ 8.2 ล้านตัน/ปี เนื่องจากในปัจจุบันมีการบริโภคกาแฟ
ในปริมาณที่สูงขึ้นทาให้เกิดกากกาแฟเหลือ ทิ้งเป็นจานวนมาก หลังจาก
ผ่านกระบวนการผลิตกาแฟสาเร็จรูป และแบบการชงกาแฟสด กากกาแฟ
กลายเป็นขยะอินทรีย์ความชื้นสูง บางส่วนของขยะชนิดนี้จะทาให้เกิดก๊าซ
มีเทนและส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนได้ นักวิจัยหลายคนได้มีการศึกษาการใช้
ประโยชน์จากกากกาแฟเป็นพลังงานทดแทน โดยกากกาแฟแห้งมีค่าความ
ร้อนสูงประมาณ 19.3 MJ/kg ซึ่งพลังงานชีวมวลระดับนี้สามารถนามาผลิต
เป็นเชื้อเพลิงแข็งได้ และพบว่าในกากกาแฟมีปริมาณน้ามันประมาณ 7-17
wt.% ดังนั้นน้ามันกาแฟสามารถนามาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง
เหลว เช่น ไบโอดีเซล และผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ามันคือ กาก
กาแฟไร้น้ ามั น สามารถน ามาใช้เป็ น แหล่งวัตถุ ดิ บ ชีว มวลเพื่ อ ผลิ ตเป็ น
เชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ด นอกจากนั้นการใช้น้ามันจากกากกาแฟจะช่วยลดการ
ใช้ วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ผลิ ต ไบโอดี เซล เช่ น น้ ามั น ปาล์ ม น้ ามั น มะพร้ า ว และ
น้ามันเรพซีด เนื่องจากน้ามันกาแฟไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มของน้ามันเพื่อบริโภค
คาสาคัญ: กากกาแฟ น้ามันกาแฟ เชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงแข็ง

Abstract
The utilization of spent coffee grounds (SCG) was
discussed to produce the liquid- and solid-fuel. Based on
close to 8.2 million tonnes of green coffee beans (GCB)
produced globally each year. The SCG is the waste after
brewing to produce an instant coffee and a fresh roasted
coffee. After brewing, the high moisture content of organic
wastes, SCG will be dumped. Therefore, the SCG decomposes
partly to methane, and contributing more to climate change,
which are the partial cause of global warming. Many
researchers have studied on the utilization of SCG as the
renewable energy. The 19.3 MJ/kg higher heating value (HHV)
of SCG can be detected, which is the high level of biomass
energy, and can be directly converted to solid fuel. The oil of
7 to 17 wt.% were found in SCG, therefore, it can be used as
the feedstock to produce the biodiesel (for liquid-fuel). The
by-product after oil extraction process, the defatted spent
coffee grounds (DFSCG) can be used as the biomass resource
to produce the pellets (for solid-fuel). In addition to the use of
oil from SCG will lessen competition with food resources
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(crude palm oil, coconut oil, and rapeseed oil) for biodiesel
production.
Keywords: spent coffee grounds, coffee oil, liquid-fuel, solidfuel

1. บทนา
การบริโภคกาแฟเริ่มขึ้นประมาณศตวรรษที่ 16 และได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้นตลอดมาโดยจะเห็นได้จากปริมาณการผลิตเมล็ดกาแฟที่เพิ่มขึ้นทั่ว
โลกตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่ า นมา ดังแสดงในรูป ที่ 1 [1] จากข้ อ มู ล
องค์ก ารกาแฟระหว่า งประเทศ (International Coffee Organization,
ICO) ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557 มีปริมาณเมล็ดกาแฟค้าขายในตลาดโลก
ประมาณ 8.2 ล้ า นตั น [2] ส าหรั บ ประเทศไทยการบริ โภคกาแฟเริ่ ม
แพร่หลายในกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 4 และมีความนิยมเพิ่มขึ้นเป็น
ลาดับ จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีความ
ต้องการใช้เมล็ดกาแฟ 75,000 ตัน มีความสามารถปลูกได้ 37,366 ตัน (มี
ผลผลิ ต เป็ น อั น ดั บ ที่ 19 ของโลก) ส่ ว นที่ เหลื อ ต้ อ งพึ่ ง พาน าเข้ า จาก
เวียดนามและอินโดนีเซีย [3] จากความนิยมบริโภคและความต้องการเมล็ด
กาแฟที่เพิ่มมากขึ้น สร้างกากกาแฟเหลือทิ้งกลายเป็นขยะอินทรีย์ความชื้น
สูงซึ่งยากต่อการจัดการ อาจเกิดปัญหาเรื่องเชื้อรา กลิ่น น้าเสีย และก๊าซ
เรือนกระจกจากการหมักทับถม แต่ประโยชน์ของกากกาแฟคือ กากกาแฟ
มี คุ ณ สมบั ติ ด้ า นการน ามาใช้ เป็ น แหล่ งพลั งงานชี ว มวล ทั้ งในรู ป แบบ
ของแข็งและของเหลว เนื่องจากกากกาแฟมีองค์ประกอบค่าพลังงานความ
ร้อนที่สูง และมีน้ามันในกากกาแฟประมาณ 7-17 wt.% [4] บทความฉบับ
นี้จึงได้รวบรวมการศึกษางานวิจัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิจัย ด้านการนา
กากกาแฟไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน
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รูปที่ 1 ปริมาณการผลิตเมล็ดกาแฟ [1]

2. ลักษณะกากกาแฟ
ประเภทกาแฟที่นิย มปลูก มีเพียง 2 สายพันธุ์หลัก ๆ ได้แก่ พันธุ์อ า
ระบิ ก า (Coffea arabica L.) และ พั น ธุ์ โ รบั ส ตา (Coffea canephora,
var. Robusta) โดยความแตกต่างของกาแฟทั้งสองชนิดนี้คือ สายพันธุ์อา
ระบิ ก าเจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ใ นที่ อ ากาศเย็ น จึ ง ต้ อ งปลู ก ในพื้ น ที่ สู ง จาก
ระดับน้าทะเลประมาณ 600–2,200 เมตร ปริมาณน้าฝน 1,200-2,200
มิลลิเมตร/ปี ที่อุณหภูมิประมาณ 15-24 °C มีกลิ่นหอมมากกว่า ความขม
น้อยกว่า และมีปริมาณคาเฟอีนน้อ ยกว่าสายพันธุ์โรบัสตาสองเท่า ส่วน
กาแฟพันธุ์โรบั สตาสามารถปลูกได้ ทุก พื้นที่ที่มีฝนตกชุก อากาศร้อ นชื้น
ความสูงจากระดับน้าทะเล ประมาณ 0-800 เมตร มีปริมาณน้าฝน 2,2003,000 มิลลิเมตร/ปี อุ ณหภูมิป ระมาณ 18-36 °C ผู้ผลิตกาแฟมัก จะนา
กาแฟพันธุ์อาระบิกามาผสมกับพันธุ์โรบัสตาเพื่อเพิ่มความหอม [5] ทั้งสอง
สายพันธุ์สามารถสกัดน้ามันกาแฟได้จากทั้งเมล็ดกาแฟดิบ (green coffee
bean, GCB) และกาแฟคั่ว (roasted coffee bean, RCB) โดยปริม าณ
น้ ามั น ในเมล็ ด กาแฟอาระบิ ก า จะมี ป ระมาณมากกว่า โรบั สตา [4] ใน
ขั้นตอนการผลิตกาแฟ หลังจากเมล็ดกาแฟสด (GCB) ผ่านการคั่วแล้ว จะ
ได้ เมล็ ด กาแฟคั่ ว (roasted coffee bean, RCB) เมล็ ด กาแฟคั่ ว จะถู ก
น ามาแปรรูป เป็ น น้ ากาแฟและเข้ า สู่ ก ระบวนการท าแห้ งแบบพ่ น ฝอย
(spray drying) เพื่อผลิตเป็นกาแฟซองสาเร็จรูป และบดละเอียดเพื่อใช้ใน
การชงกาแฟสดโดยนิยมใช้เครื่องชงกาแฟแบบเอสเปรสโซ คือการผ่านน้า
ร้อนอุณหภูมิ 88±2 °C และความดันสูง 9±1 bar ลงบนผงกาแฟเพื่อสกัด
น้ ากาแฟไปใช้ ง าน ภายในเครื่ อ งมี เศษเหลื อ ทิ้ ง คื อ กากกาแฟ (spent
coffee grounds, SCG) โดยมีองค์ประกอบทางเคมี ดังแสดงในตารางที่ 1
[6]

3. การใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน
จากคุณสมบัติที่ให้พลังงานความร้อนสูงกว่าชีวมวลชนิดอื่นๆและมี
ปริมาณขี้เถ้า (ash) ต่าประกอบกับมีองค์ประกอบของน้ามันผสมอยู่ในกาก
กาแฟ ทาให้มีโอกาสในการพัฒนากากกาแฟให้เป็นพลังงานทางเลือกทั้ง
แบบเชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลว ซึ่งได้แสดงแผนผังการนากากกาแฟ
มาใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน ตามรูปที่ 2
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของ SCG และ DFSCG [6]
Characterization
SCG
Higher heating value (MJ/kg)
19.3
Moisture (wt.%)
65.7
Total carbon (wt.%)
67.3
Total nitrogen (wt.%)
2.2
Protein (wt.%)
13.7
Ash (wt.%)
2.2
Cellulose (wt.%)
13.8
Klason lignin (wt.%)
31.9
Soluble lignin (wt.%)
1.7
Total lignin (wt.%)
33.6

DFSCG
19.0
9.4
12
2.0
12.3
1.7
15.3
30.9
1.6
32.5

3.1 การเผาไหม้โดยตรง
กากกาแฟมีปริมาณคาร์บอนคงตัวสูงซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่เผาไหม้ให้
พลังงานความร้อนสูง ประกอบกับมีปริมาณขี้เถ้าที่ต่า ปัจจุบันมีการใช้กาก
กาแฟเผาไหม้ โ ดยตรงในเตาเผาของหม้ อ ไอน้ าในโรงงานผลิ ต กาแฟ
สาเร็จรูป เนื่องจากมีกากกาแฟเป็นวัสดุเหลือทิ้งเป็นจานวนมาก ซึ่งง่ายต่อ
การจัดการ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การกาจัดและช่วยลดต้นทุนด้าน
พลังงานในการผลิต Silva และคณะ [7] ทดสอบการเผาไหม้ของกากกาแฟ
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เหลือทิ้งจากโรงงานในประเทศบราซิลโดยให้ความร้อนกับหม้อต้มน้าด้วย
การเผากากกาแฟพบว่า กากกาแฟใช้งานได้เทียบเท่าชีวมวลชนิดอื่นๆ และ
หากการกาจัดความชื้นออกจากกากกาแฟก่อนจะทาให้ประสิทธิภาพของ
หม้อต้มน้าเพิ่มขึ้น

รูปที่ 2 แผนผังการใช้ประโยชน์จากกากกาแฟเป็นเชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงแข็ง

3.2 เชื้อเพลิงอัดเม็ดจาก SCG และ DFSCG
เนื่ อ งจากเชื้ อ เพลิ งอั ด เม็ ด (pellet fuel) มี ลั ก ษณะที่ ง่ า ยต่ อ การ
จัดเก็บ การขนส่ง รวมทั้งมีมาตรฐานกาหนดคุณลักษณะที่ชัดเจนง่ายต่อ
การน าไปใช้งานส าหรับ เตาเผามาตรฐาน อี ก ทั้ งกากกาแฟมีคุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมเป็นวัตถุดิบผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด ดังแสดงในตารางที่ 2 [8,9] จึงมี
การศึกษาและทดสอบเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากกาแฟโดย Limousy และ
คณะ [10] ทาการศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนเชื้อเพลิงอัดเม็ดที่ผลิต
จากกากกาแฟเพียงอย่างเดียวเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากขี้เลื่อย
ไม้สน และกากกาแฟผสมขี้เลื่อยจากไม้สนในอัตราส่วนที่กาหนด จากนั้น
ทดสอบการใช้งานในหม้อน้าขนาด 12 kW พบว่า เชื้อเพลิงที่อั ดเม็ดทา
จากกากกาแฟ, ขี้เลื่อยไม้สน และ กากกาแฟผสมขี้เลื่อยไม้สน มีค่าความ
ร้อนเท่ากับ 19.55, 19.23 และ 19.63 MJ/kg ตามลาดับ ในขณะที่ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และปริมาณเขม่าในก๊าซไอเสียจากเชื้อเพลิง
อัดเม็ดจากกากกาแฟมีค่ามากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งกล่าวได้ว่า
เชื้ อ เพลิ ง อั ด เม็ ด จากกากกาแฟผสมขี้ เลื่ อ ย มี คุ ณ สมบั ติ ใกล้ เคี ย งกั บ
เชื้อเพลิงอัดเม็ดจากขี้เลื่อยทั่วไป แต่จากค่าความร้อนและความหนาแน่นที่
แตกต่างกันของกากกาแฟและขี้เลื่อยทาให้การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดและ
การใช้งานในหม้อน้าอาจต้อ งศึก ษาปรับแต่ง อั ตราการป้ อนเชื้อเพลิ งต่อ
อากาศ และประเภทเตาเผาไหม้ที่เหมาะสม อีกทั้งกรณีกากกาแฟที่เหลือ
จากการสกัดน้ามันยังคงมีคุณสมบัติในการเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตเชื้อเพลิง
ซึ่งควรมีก ารศึกษานาไปประยุกต์ใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ ง เนื่องจากค่า ความ
ร้อนของ DFSCG ก็ยังมีค่าที่สูง ถึงแม้ว่าจะถูกสกัดน้ามั นออกไปแล้ว ดัง
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คุณสมบัติที่เหมาะสมสาหรับผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด [8,9]
คุณสมบัติ
SCG
DFSCG
ค่าความร้อน (HHV) ไม่ควรต่ากว่า 12.55 MJ/kg
19.3
16
คาร์บอนคงตัว (fixed carbon) ไม่ควรต่ากว่า 15 wt.% 19.83
12
เถ้า (ash) ไม่ควรเกิน 20 wt.%
2.2
1.65
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กามะถันรวม (total sulfur) ไม่ควรเกิน 2 wt.%
0
ไม่มีสารสารออกซิไดเซอร์ (oxidizer)
n/a
ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระเบิดเมื่อถูกทาให้ร้อน
n/a
ไม่มีสารกัดกร่อนที่เป็น strong oxidizing agent
n/a
ตารางที่ 3 การทดสอบใช้งานเชื้อเพลิงอัดเม็ดในหม้อต้ม [10]
Pine
คุณสมบัติ
SCG
sawdust
CO (ppm/vol)
Particles (mg/Nm3)
HHV (MJ/kg)
Boiler combustion efficiencies (%)

11.8
17.5
19.6
86.3

7.9
14.2
19.2
90.8

14
n/a
n/a
n/a
Blend
50:50
6.7
13.9
19.6
91.9

3.3 การสกัดน้ามันและการผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันกาแฟ
3.3.1 การสกัดน้ามัน
การสกัดน้ามันจากกากกาแฟจะจั ดอยู่ในประเภทการสกัดด้ว ยวิธี
ของแข็ง-ของเหลว (solid–liquid extraction) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการ
ชะ (leaching) คือ การละลายส่วนประกอบที่ต้องการออกจากของผสม
แข็ งด้ว ยตัว ท าละลายของเหลว สาหรับ กรณี ที่ ส่ว นประกอบที่ ต้ อ งการ
ละลายอยู่บนผิวกากของแข็งที่ไม่ละลาย เป็นเพียงกระบวนการชะน้ามัน
ออกด้วยตัวทาละลาย [11] เมล็ดกาแฟที่ผลิตในภูมิภ าคต่างๆมีป ริมาณ
น้ามันเฉลี่ยประมาณ 7-17 wt.% [4] การสกัดน้ามันจากกากกาแฟ (SCG)
กาลังเป็นที่สนในศึก ษาในหลายประเทศ ปั จจุ บั นมีงานวิจั ย ที่ศึก ษาและ
ทดสอบความสามารถในการสกัดน้ามันจาก SCG ในระดับห้องปฏิบัติการ
โดยใช้ตัวทาละลายหลายประเภท เช่น hexane, isopropanol, pentane
และ acetone เป็นต้น ทีมวิจัยของ Ferrari และคณะ [12] ได้ศึกษาการ
สกัดน้ามันจากเมล็ดกาแฟคั่ว (roasted coffee bean, RCB) ของทั้งเมล็ด
กาแฟพันธุ์อาระบิกาและพันธุ์โรบัสตา โดยใช้สารละลาย pentane ทาการ
สกัดด้วยวิธี Soxhlet extraction เป็ นเวลา 4 ชั่ว โมง พบว่า กาแฟสาย
พั น ธุ์ อ าระบิ ก าและสายพั น ธุ์ โ รบั ส ตาให้ น้ ามั น 16.5±0.4 wt.% และ
9.2±0.1 wt.% ตามลาดับ Al-Hamamre และคณะ [13] ได้ทาการศึกษา
การสกัดน้ามันจาก SCG จากตัวทาละลายแบบมีขั้ว (polar) และไม่มีขั้ว
(non-polar) ด้วย Soxhlet extraction ใช้เวลาสกัด 30 นาที ด้วยตัวทา
ละลายแบบไม่มีขั้ว (pentane, hexane, toluene และ chloroform) ได้
ปริมาณน้ามัน 15.18, 15.28, 14.32 และ 8.60 wt.% ตามลาดับ และ ตัว
ทาละลายแบบมีขั้ว (acetone, isopropanol และ ethanol) ได้ปริมาณ
น้ามัน 12.92, 10.68 และ 9.18 wt.% ตามลาดับ และมีทีมวิจัยอื่นๆ ที่ได้
ศึกษาการสกัดน้ามันจากกาแฟซึ่งได้สรุปเงื่อนไขการสกัดน้ามันด้วยเงื่อนไข
ต่า งๆ ดั งแสดงในตารางที่ 4 [13-15] ในขณะที่ Thawornprasert และ
คณะ [16] ทดสอบสกั ด ด้ ว ยวิ ธี ก วนผสมโดยใช้ ตั ว ท าละลายเฮกเซน
อุตสาหกรรม พบว่าอัตราส่วนโดยมวลของกากกาแฟต่อเฮกเซน 1:15 g/g
สามารถสกัดน้ามันได้สูงสุด 14.0 wt.% และ Eawlex และ Somnuk [17]
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดอัตราส่วนโดยมวลของกากกาแฟกับเฮ
กเซนและเวลาในการสกัดด้วยเทคนิค response surface methodology
(RSM) พบว่าอัตราส่วนกากกาแฟต่อเฮกเซน 1:22.5 g/g เวลา 30.4 นาที
สามารถสกัดน้ามันได้สูงสุด 14.75 wt.% ทั้งนี้ Vardon และคณะ [18],
Caetano และคณะ [6], Todaka และคณะ [19] ศึกษาสมบัติน้ามันจาก
การสกัดในลักษณะใกล้เคียงกันด้วยใช้วิธี Soxhlet extraction โดยใช้เฮ
กเซนเป็นตัวทาละลาย ขณะที่ Abdullah และคณะ [20] ศึกษาใช้เฮกเซน
และคลื่นเสียงอัลตราโซนิกในการสกัด โดยคุณสมบัติน้ามันสกัด ได้แสดงดัง
ในตารางที่ 5
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3.3.2 การผลิตไบโอดีเซล
จากกากกาแฟที่ มีป ริม าณไตรกลีเซอไรด์ Caetano และคณะ [6]
ศึ ก ษ าการสกั ด น้ ามั น กา กกาแฟ ด้ ว ยตั ว ท าละลาย hexane และ
isopropanol ที่ อั ต ราส่ ว นและความเข้ ม ข้ น ต่า งๆ เพื่ อ ทดสอบปริมาณ
น้ามันที่สามารถสกัดได้ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบสอง
ขั้นตอนโดยใช้แอลกอฮอล์ประเภทเมทานอล และใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทาปฏิกรณ์ที่อุณหภูมิ 60°C ความเร็วรอบกวนผสม 80
รอบ/นาที เป็ นเวลา 3 ชั่ ว โมง สามารถผลิตไบโอดีเซลได้ความบริสุท ธิ์
86% Todaka และคณะ [19] ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันกาแฟ
น้ามันสบู่ดา และ น้ามันเรพซีด ด้วย methanol, ethanol, 1-propanol
และ 1-butanol โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่าไบโอ
ดีเซลจากน้ามันกาแฟที่ใช้ 1-butanol มีคุณสมบัติในด้านเชื้อเพลิงที่ดี, มี
ความเสรียรต่ออุณหภูมิ (thermal stability) และ ทนต่อการเกิดปฎิกิริยา
ออกซิเดชันได้ดี โดยคุณสมบัติของไบโอดีเซลจากน้ามันกาแฟได้แสดงใน
ตารางที่ 6

4. บทสรุป
การบริโภคกาแฟมีแนวโน้มได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ด้วยศักยภาพของผู้ผลิตและความเสถียรของตลาด จะทาให้ มีกากกาแฟ
จานวนมากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลดีสาหรับการใช้กากกาแฟเพื่อ
ผลิตพลังงานทางเลือก ประกอบกับ กากกาแฟมีป ริมาณคาร์บอนคงที่สูง
(fixed carbon) ส่งผลให้ค่าความร้อนสูง (heating value) สาหรับน้ามัน
สกัดจากกากกาแฟมีคุณสมบัติสามารถเปลี่ยนโครงสร้างจากไตรกลีเซอไรด์
เป็นเอสเทอร์หรือไบโอดีเซลได้และยังสามารถนากากที่เหลือทิ้งที่ผ่านการ
สกั ด น้ ามั น แล้ ว ปรั บ ปรุ ง เป็ น เชื้ อ เพลิ งแข็ ง ได้ จากผลการค้ น คว้ า และ
รวบรวมงานวิจัยข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติด้านปริมาณและด้าน
พลังงานของกากกาแฟที่มีความเป็นไปได้ในการผลิตเป็นเชื้อเพลิงแข็งและ
เชื้ อ เพลิ ง เหลวจากขยะกากกาแฟเหลื อ ทิ้ ง ซึ่ ง สามารถวิ จั ย ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพและการนาไปใช้เป็นพลังงานทางเลือกที่ อาจจะมีศักยภาพได้
ในอนาคต
Extraction
method
Ultrasound
Soxhlet
Soxhlet
Soxhlet
Soxhlet
Soxhlet
Soxhlet
Soxhlet
Soxhlet
Soxhlet
Soxhlet
Soxhlet
Soxhlet
Soxhlet
Soxhlet
Soxhlet
Soxhlet
คุณสมบัติ
Color
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Time
(min)
45
30
30
30
40
30
50
40
180
408
150
570
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

ตารางที่ 4 การทดสอบสกัดน้ามันกาแฟ
Solvent to
Yield Ref.
Type of solvent
SCG (mL/g) (wt.%)
hexane
4.0:1
12
[14]
pentane
4.2:1
15.18 [13]
hexane
4.2:1
15.28 [13]
toluene
4.2:1
14.32 [13]
chloroform
4.2:1
11.15 [13]
acetone
4.2:1
12.92 [13]
isopropanol
4.2:1
10.92 [13]
ethanol
4.2:1
11.9
[13]
50:50 (hex:iso)
20:01
21.5
[15]
isopropanol
20:01
21
[15]
80:20 (hex:iso)
20:01
19.5
[15]
n-octane
20:01
26
[15]
hexane
20:01
16
[15]
ethanol
20:01
16
[15]
60:40 (hex:iso)
20:01
17
[15]
70:30 (hex:iso)
20:01
21
[15]
heptane
20:01
18
[15]
ตารางที่ 5 คุณสมบัติน้ามันกาแฟ
[15]
[18]
[6]
Dark brown Dark brown Dark brown
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Moisture (%)
0.118
HHV (MJ/kg)
40.8
Density at 15°C (kg/m3)
941
904.2
912
Viscosity 40°C (mm2/s)
49.64
33.92
39.8
Acid value (mg KOH/g)
11.27
8.0
9.9
Iodine value (g Iodine/g)
0.476
ตารางที่ 6 คุณสมบัติไบโอดีเซลจากน้ามันกาแฟเปรียบเทียบมาตรฐาน
คุณสมบัติ
[6]
[15]
[18]
EN 14214
Color
brown
brown brown
Appearance
Liquid
Liquid Liquid
Reaction yield (wt.%)
37.3
60.5
Water content (ppm)
2708
632
< 500
Iodine value (g I2/100 g)
70.0
2.14
< 120
Acid value (mg KOH/g)
1.9
0.11 < 0.5
Methyl ester content (wt.%)
86.0
69.3
> 96.5

[11]
[12]
[13]

[14]
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เตาเผาเชื้อเพลิงแข็งแบบมีวัสดุพรุน
Solid Fuel Porous Medium Combustor
บัญชา พุทธากูล 1 และ บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว2, *
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและวิกฤตการณ์ด้านพลังงานกาลัง
เป็นปัญหาที่สาคัญของหลายๆ ประเทศทั่วโลก วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดวิธี
หนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดไปพร้อมๆ กัน คือการใช้พลังงานหมุนเวียน
ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิลร่วมกับระบบที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตร
กับ สิ่งแวดล้อม การนาวัสดุพรุนมาใช้กับเตาเผาเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพของเตาเผาให้สูงขึ้นได้ จากการทบทวนผลงานวิจัยที่ผ่าน
มาพบว่ า มี ก ารน าเทคโนโลยี นี้ ม าใช้ กั บ เตาเผาที่ ใช้ เชื้ อ เพลิ งแก๊ ส และ
เชื้อเพลิงเหลวเท่านั้น งานวิจัยนี้จึงได้นาเสนอการนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
วัสดุพรุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งขนาด 40
kW โดยติดตั้งวัสดุพรุนด้านซ้ายและขวาของห้องเผาไหม้ ซึ่งมีการควบคุม
การไหลของแก๊สด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง ภายในวัสดุพรุนถูกติดตั้งกลุ่มท่อ
น้าที่ทาหน้าเป็นภาระของเตาเผาเพื่อผลิตน้าร้อน ผลการทดลองพบว่า เมื่อ
เตาทางานในสภาวะกึ่งคงตัว ห้องเผาไหม้มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 1,000
ºC ประสิทธิภ าพเชิงความร้อ นประมาณ 87 % แสดงให้เห็นว่า การเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิงแข็ง ผ่านวัสดุพรุนขนาด 8 mm ให้ประสิทธิภาพสูงกว่า
เตาเผาเชื้อเพลิงแข็งที่มีการไหลของแก๊สแบบทางเดียว
คาสาคัญ: วัสดุพรุน, การสลับทิศทางการไหลเป็นจังหวะ, เตาเผาเชื้อเพลิง
แข็ง

Abstract
Global warming and energy crisis are currently become
the most serious problems of many countries around the
world. One of the best ways to overcome these issues is
utilization of renewable energy via a high performance and
environmental friendly system. Application of a porous
medium for combustion of gas and liquid fuels is proved to
be a promising technology for improving the combustor
performance. This paper presents the investigation on the
performance of a 40-kW pulsation-gas-flow porous-medium
combustor which was operated as a water heating system.
The experimental results demonstrate that combustion of
solid fuels via 8-mm porous medium size (nuts size)
outperforms the one way gas flow combustor. During quasisteady state condition, the maximum average combustion
temperature of 1,000 C with thermal efficiency of about 87%,
were obtained.
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Keywords: porous medium combustor, Cyclic Reversal Gas
Flow, solid fuel combustion

1. บทนา
ปัจ จุบั นเกือบทุก ประเทศทั่วโลกกาลังเผชิญ กับ ปั ญ หามากมาย
หลายด้าน เช่น วิกฤตด้านพลังงาน สภาวะโลกร้อน ประชากรล้นโลก การ
ตัดไม้ทาลายป่า และการขาดแคลนน้าจืด เป็ นต้น ซึ่งกล่าวได้ว่า ปัญ หา
ต่า งๆ เหล่านี้มีความเกี่ยวข้อ งกัน ยิ่งประชากรมากขึ้ นความต้องการใช้
พลังงานก็มีมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกือบทั้งหมดของการนาพลังงานมาใช้
ต้องผ่านกระบวนการเผาไหม้ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะปล่อยแก๊สเรือนกระจก
(Green House Gas, GHG) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์
(CO2)การตัดไม้ทาลายป่า ก็เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดสภาวะโลกร้อนเช่น กัน
สภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็น
ปัจจัยสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ และความหลากหลายทางชีวภาพ
เช่น น้าแข็ งขั้ วโลกละลายระดับน้าทะเลสูงขึ้น เกิดน้าท่วม เป็ นต้น การ
แก้ ปั ญ หาที่ ดี ที่ สุ ด วิ ธี ห นึ่ ง ส าหรั บ แก้ ปั ญ หาข้ า งต้ น คื อ การใช้ พ ลั ง งาน
ทดแทนด้วยระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพสูง [1] เช่น
การใช้เตาเผาที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อผลิตพลังงานความร้อนจากชีวมวล
และขยะมูลฝอยจากชุมชน (Municipal Solid Waste, MSW)
เทคนิ ค การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของเตาเผาโดยใช้ วั ส ดุ พ รุ น ถู ก
นาเสนอโดย Yumlu [2] หลังจากนั้นมีหลายงานวิจัยที่พยายามปรับปรุง
เตาเผาโดยใช้เทคนิคนี้ จากการทบทวนบทวรรณกรรมที่ผ่านมาจะเห็นว่า
งานวิจัยเกือบทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่เชื้อเพลิงแก๊สและเชื้อเพลิงเหลวเท่านั้น
[3-8] มีเพียงงานวิจัยเดียวคือ Kayal [9] ได้ศึกษาเตาเผาสาหรับใช้กับผง
ถ่านหิน ต่อมา Boonrit [10] เป็นคนแรกที่ได้เสนอแนวคิดที่จะนาเทคนิค
การเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผามาใช้กับ เตาเผาเชื้อเพลิงแข็ งแบบฟิกซ์เบด
(fixed bed) โดยได้ทาการทดลองเพื่อประเมินสมรรถนะของเตาเผาวัสดุ
พรุน ที่ใช้ถ่ านไม้เป็ น เชื้อ เพลิงและเป็ นเตาเผาที่มี ก ารไหลของแก๊ส แบบ
ทิศทางเดียว
งานวิจัยนี้การศึกษาเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะ
การทางานของเตาเผาผลิตน้าร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งแบบมีวัสดุพรุนและมี
การสลั บ ทิ ศ ทางการไหลของแก๊ ส เป็ น จั ง หวะ [Pulsation-gas-flow
Porous-medium Solid-fuel Combustor Heater, PPSCH] โ ด ย
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเตาเผานี้กับเตาเผาที่มีการไหลของแก๊สแบบ
ทิศทางเดียว

2. อุปกรณ์ที่ใช้และขั้นตอนการทดลอง
รูปที่ 1 และ 2 แสดงภาพถ่ายและแผนภาพของ วัสดุ อุปกรณ์
และระบบเตาเผาแบบใช้วัสดุพรุนที่มีการไหลของแก๊สเป็นจังหวะที่ใช้ใน
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การศึกษานี้ ประกอบด้วยเครื่องเป่าอากาศ ปั้มน้า ระบบท่อน้าและวาล์ว
และถังเก็บน้าร้อนขนาด 0.15 m3 โดยอัตราการไหลของอากาศและน้ามี
การควบคุมด้วยมือด้วยวาล์ว V1 และ V2 ตามลาดับ ทิศทางการไหลของ
แก๊สควบคุมโดยวาล์วสลับทิศทางการไหล (alternating valve) ทิศ
ทางการไหลของน้าควบคุมโดยวาล์วเปิด-ปิด (switching valves) จานวน

สองตัว
ระหว่างทาการทดลองน้าร้อนจะถูกปั้มด้วยปั้มน้าโดยดูดจาก
ทางออกด้านล่างของถังเก็บน้าร้อนและป้อนเข้าสู่กลุ่มท่อในวัสดุพรุน
จากนั้นจะไหลออกจากวัสดุพรุนและกลับเข้าสู่ถังเก็บน้าร้อนด้านบน ตลอด
การทดลองน้าในถังเก็บจะถูกควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 50 ºC โดยวิธปี ้อนน้า
ป้อนที่ลดอุณหภูมิด้วยหอผึ่งลม

รูปที่ 1 ภาพถ่าย (a) เตาเผาแบบใช้วัสดุพรุนที่มีการไหลของแก๊สเป็นจังหวะ (b) ถังเก็บน้าร้อนและปั้มน้า (c) กลุ่มท่อน้า
(d) ถ่านไม้ และ (e) วัสดุพรุน (นอตตัวเมีย)
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รูปที่ 2 แผนภาพระบบที่ใช้ในการทดลอง

จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อประเมินสมรรถนะการทางาน
ของเตาเผาที่เสนอ โดยตัวแปรที่สาคัญที่สนใจคือ ประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อน จึงจาเป็นต้องทราบค่าตัวแปรที่สาคัญคือ อัตราการไหลเชิงมวลของ
น้าร้อน อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และอุณหภูมขิ องน้าทางเข้าและ
ทางออกจากเตาเผา เพื่อคานวณหาอัตราการป้อนความร้อนเข้าสู่เตาเผา
และความร้อนที่นาไปใช้ประโยชน์นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีการเก็บบันทึก
อุณหภูมิภายในเตาเผา (T1 ถึง T7) เพื่อวิเคราะห์สภาวะการทางานของ
เตาเผาอีกด้วย โดยอุณหภูมิทั้งหมดจะถูกบันทึกทุกๆ 30 วินาที โดยวัด
อุณหภูมิด้วยเทอร์โมคับเปิล (thermocouple K-type) และเชื่อมต่อ
ระบบบันทึกข้อมูล (data logger) ยี่ห้อ Datataker รุน่ DT605 ส่วนอัตรา
การไหลของน้า และอัตราการใช้เชื้อเพลิง บันทึกโดยการจดบันทึก ทุกๆ
30 นาที
ในการศึกษานี้ใช้ถ่านไม้ (charcoal) (ดังรูป 1(d)) เป็ นเชื้อ เพลิง
และเนื่องจากเตาเผาที่ใช้ในการทดลองถูกออกแบบให้มีการเติมเชื้อเพลิง
ครั้ งเดี ย วตลอดการทดลอง (batch type) ดั ง นั้ น ขั้ น ตอนแรกของการ
ทดลองคือการชั่งน้าหนักสาหรับวัสดุพรุนที่นามาใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ
นอตตัวเมียเนื่องจากหาได้ง่ายตามท้องตลาดและมีขนาดที่เท่ากัน โดยใช้
นอต 3 ขนาด คือ 8 10 และ 12 mm หลังจากติดตั้งวัสดุพ รุนและเติ ม
เชื้อเพลิงแล้ว ต้องมีการทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ทดลอง เช่น ระบบ
หมุนเวียนของน้า ระบบเก็บข้อมูลของเครื่องบันทึกข้อมูล และพัดลมเป่า
อากาศ เป็นต้น การจุดเตาจะใช้พัดลมดูดอากาศที่ติดตั้งไว้ที่ทางออกของ
ท่อไอเสียแล้วดูดอากาศให้ผ่านห้องเผาไหม้จากนั้นใช้หัวพ่นไฟ (torch) จุด
เตาโดยพ่นไฟเข้าไปในรูที่เจาะไว้ด้านทางเข้าห้องเผาไหม้รอจนเชื้อเพลิงติด
ไฟ หลังจากเตาจุดติดประมาณ 5 นาที จึงเริ่มทาการทดลองและบันทึกผล
ประสิทธิภาพของเตาเผาผลิตน้าร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งแบบมีวัสดุ
พรุนและมีการสลับทิศทางการไหลของแก๊สเป็นจังหวะ (PPSCH) ที่เสนอ
ในงานวิจัยนี้ หาได้จากสมการ
(1)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยที่
คื อ อั ต ราการความร้อ นที่ ถ่ า ยโอนให้ กั บ น้ าร้อ นซึ่ งเป็ น
พลังงานที่มีประโยชน์ ซึ่งการถ่ายโอนความร้อนนี้เกิดขึ้นภายใต้กลไกการ
ถ่ายโอนความร้อน ทั้งการนา การพา และการแผ่รังสีความร้อนของวัสดุ
พรุนคานวณจาก
(2)
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (
) สามารถคานวณได้จาก
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้หารด้วยช่วงเวลาทีก่ าลังพิจารณา หรือประมาณได้
จากปริมาณของเชื้อเพลิงทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการทดลอง
ตั้งแต่เริ่มต้นทดลองจนเชื้อเพลิงหมด เชื้อเพลิงที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ
ถ่านไม้มีค่าความร้อนเท่ากับ 27 MJ/kg ดังนั้นอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
จึงคานวณได้จาก
(3)

3. ผลการทดลอง
3.1 เตาเผาแบบไหลทิศทางเดียว
รูปที่ 3 แสดงให้เห็นโปรไฟล์อุณหภูมิของก๊าซภายในห้องเผาไหม้
(T2 และ T3 ดูในรูป. 2) ผลการศึกษาพบว่าเมื่อก๊าซไหลจากซ้ายไปขวา
อุณหภูมิสูงสุดภายในห้องเผาไหม้ สูงกว่า 1,200 ◦Cเมื่อการเผาไหม้ดาเนิน
ต่อไป โดยไม่ต้องมีรูพรุนขนาดกลาง ในช่วงสภาพกึ่งคงตัวที่อุณหภูมิก๊าซ
เฉลี่ยประมาณ 1,020 ◦C เมื่อวัสดุพรุนขนาด 10 mm ถูกนามาใช้เป็น
สื่อกลาง อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยของก๊าซ 588 ◦C เมื่อวัสดุพรุนขนาด
12 mm ถูกนามาใช้เป็นสื่อกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

344

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

1200

100

200

90

180

80

160

70

140

60

120

600

50

100

40

80

30

60

20

40

10

20

400

200

0

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

Thermal efficiency [%]

800

Heat rate [kW]

Gas temperature [C]

1000

0
0

15

30

45

60

75

90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255

Time [min]

Time [min]

T2 (w/o PM)

T3 (w/o PM)

T2 (8mm PM)

T3 (8mm PM)

T2 (10mm PM)

T3 (10mm PM)

T2 (12mm PM)

T3 (12mm PM)

Useful heat (Left)

รูปที่ 3 โครงสร้างอุณหภูมิและอัตราการถ่ายโอนความร้อนของเตาเผาแบบไหล
ทิศทางเดียว เมื่อใช้วัสดุพรุนขนาด 8 mm 10 mm และ 12 mm

Useful heat (Right)

Thermal efficiency

รูปที่ 5ข อัตราการถ่ายโอนความร้อน เมื่อใช้วัสดุพรุนขนาด 8 mm
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รูปที่ 4 แสดงให้เห็นทางออกของน้า เครื่องทาน้าอุ่นภายในมีรูพรุนขนาด
กลาง อัตราการดูดซึมความร้อนโดยการคานวณจากสมการ (2) ตามลาดับ
เกี่ยวกับอุณหภูมขิ องน้าก็ไม่ได้มีความผันผวนมากเนื่องจากอุณหภูมิน้าที่อยู่
ภายในถังเก็บถูกควบคุมให้คงที่ที่ราว 50 ◦C อัตราการดูดซึมความร้อนใน
ระหว่างกึ่งตัวเกิดขึ้นเมื่อวัสดุพรุนขนาด 10 mm ถูกนามาใช้เป็นสื่อกลาง
ขนาด 45 กิโลวัตต์
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รูปที่5ค โครงสร้างอุณหภูมิและอัตราการถ่ายโอนความร้อนวัสดุพรุนขนาด10mm

รูปที่ 4 อัตราการถ่ายโอนความร้อน เมื่อใช้วัสดุพรุนขนาด 10 mm
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3.2 เตาเผาแบบที่มีการสลับทิศทางการไหล
รูป ที่ 5(ก) แสดงอุ ณ หภูมิ ข องแก๊สที่ ตาแหน่งต่างๆ เมื่อ ใช้วัสดุพ รุน
ขนาด 8 mm ติ ด ตั้ ง ไว้ ท างด้ า นซ้ า ยและด้ า นขวาของห้ อ งเผาไหม้ โดย
ภายในวัสดุพรุนจะมีกลุ่มท่อน้า (แสดงดังรูปที่ 1(c)) อัตราการไหลของน้า
ถูกควบคุมให้คงที่เท่ากับ 20.8 ลิตรต่อนาที การสลับทิศทางการไหลของ
แก๊ ส (half period time) มี ค่ า เท่ า กั บ 5 10 และ 15 นาที จากผลการ
ทดลองพบว่าการสลับทิศทางของแก๊สทุก ๆ 5 นาที ให้ ค่าเฉลี่ยอุ ณหภู มิ
บริเวณตรงกลางการเผาไหม้ประมาณ1,000 ºCค่าสูงสุดประมาณ1,234 ºC
รูป ที่ 5(ข) แสดงปริมาณความร้อนที่ นาไปใช้ประโยชน์ซึ่งหาได้จ าก
สมการ (2) และประสิทธิภาพเชิงความร้อนหาได้จากสมการ (1) เมื่อใช้วัสดุ
พรุนขนาด 8 mm จากการผลทดลองแสดงให้เห็นว่า เมื่อสลับทิศทางการ
ไหลของแก๊สทุกๆ 10 นาที มีบางช่วงที่ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่า
100% ซึ่งมีผลมาจากการคายความร้อนที่ ถูกดูดซับ ความร้อนไว้ของวัสดุ
พรุนในช่วงก่อนการสลับทิศทางและความร้อนนี้ถูกถ่ายโอนสู่ห้องเผาไหม้
และท่อน้าในขณะที่มีการเปลี่ยนทิศทางการไหลของแก๊สครั้งต่อไป จาก
การทดลองนี้ ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนประมาณ 86.67%
รูปที5่ (ค)แสดงอุณหภูมิที่ได้จากการทดลองจากวัสดุพรุนขนาด10 mm
จากผลการทดลองพบว่า เมื่อสลับทิศทางการไหลของแก๊สทุกๆ 15 นาที
อุณหภูมิของห้องเผาไหม้มีค่าเฉลี่ย ประมาณ 960 ºC และอุณหภูมิสูงสุดที่
1,307 ºC

รูปที5่ ก โครงสร้างอุณหภูมิและอัตราการถ่ายโอนความร้อนวัสดุพรุนขนาด 8mm
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4. สรุปผลการทดลอง
เพื่อปรับ ปรุงประสิทธิภ าพของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งแบบใช้วัสดุ
พรุนที่มีการไหลของแก๊ส ทิศทางเดียวให้ สูงขึ้น บทความนี้จึ งได้มีพัฒ นา
เตาเผาเชื้อเพลิงแข็งแบบใช้วัสดุพรุนที่มีการสลับทิศทางการไหลของแก๊ส
ขึ้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของผลการทางานของระบบ ความเสถียรของ
เตาเผา อัตราความร้อนที่นาไปใช้ประโยชน์ และประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การใช้วัสดุพรุนขนาด 8 mm และสลับทิศทาง
ทุก ๆ 10 นาที จะท าให้ ได้ สมรรถนะเตาเผาดีที่ สุ ด ได้ค่ า อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย
1,000 ºC และประสิ ท ธิ ภ าพ เชิ ง ความร้ อ นประมาณ 87% ซึ่ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งแบบใช้วัสดุพรุนที่มีการไหลของแก๊ส
ทิศทางเดีย ว พบว่าการสลับ ทิ ศ ทางการไหลของแก๊สส่งผลให้ เตาเผามี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นถึง 45%

[9] T. K. Kayal and M. Chakravarty, "Combustion of
suspended fine solid fuel in air inside inert porous
medium: A heat transfer analysis," International Journal
of Heat and Mass Transfer, pp. 3359-3365, 2007.
[10] C. Pongsing
and B. Prasartkaew, "Experimental
Investigation on the Performance of a Porous-Medium
Combustor for Solid Feedstock," 1 st International
Conference on Engineering Science and Innovative
Technology, p. 256, 2014.

5. กิตติกรรมประกาศ
ผู้ เขี ย นขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี
(RMUTT) ที่ให้การสนับสนุนในการทาวิจัยและเผยแพร่บทความครั้งนี้

6. เอกสารอ้างอิง
[1]
[2]
[3]

[4]

[5]

[6]
[7]
[8]

B. Prasartkaew and S. Kumar, "Experimental study on the
performance of a solar-biomass hybrid air-conditioning
system," Renewable Energy, pp. 86-93, 2013.
V. S. Yumlu, "Temperatures of flames on porous
burners," Combustion and Flame, pp. 147-151, 1966.
Y. Yoshio, S. Kiyoshi, and E. Ryozo, "Analytical study of
the structure of radiation controlled flame,"
International Journal of Heat and Mass Transfer, pp.
311-319, 1988.
S. B. Sathe, R. E. Peck, and T. W. Tong, "A numerical
analysis of heat transfer and combustion in porous
radiant burners," International Journal of Heat and Mass
Transfer, pp. 1331-1338, 1990.
K. Hanamura, R. Echigo, and S. A. Zhdanok,
"Superadiabatic combustion in a porous medium,"
International Journal of Heat and Mass Transfer,pp.
3201-3209, 1993.
C.-J. Tseng and J. R. Howell, "Combustion of Liquid Fuels
in a Porous Radiant Burner," Combustion Science and
Technology, pp. 141-161, 1996.
M. Kaplan and M. J. Hall, "The combustion of liquid fuels
within a porous media radiant burner," Experimental
Thermal and Fluid Science, pp. 13-20, 1995.
R. E. V. Martynenko, and H. Yashida "Numerical
Simulation of Self-sustaining Premixed Combustion with
Simultaneous Evaporation of Fuel Droplets in nert
Porous Medium," The Collection Papers of Ryozo Echigo,
1997.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

346

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

การเปรียบเทียบผลประสิทธิภาพปลายใบกังหันลมด้วยการใช้โปรแกรมทางพลศาสตร์ของไหลกับการทดสอบ
ด้วยท่ออุโมงค์ลม
The comparison results of wind turbine blade tip performance using Computational Fluid
Dynamics and wind tunnel test
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การท างานของใบกั งหั น ลมที่ มี ป ลายใบแพนตั ดอากาศปลายใบโค้ งงอ
(wing-tip blade) และปลายใบตรง(non-wing tip blade) ของหั น ลม
ผลิตไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ต้นแบบ เนื่องจากต้องการหาความเหมาะสม
ของปลายใบกังหันลม ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นจากงานวิจัยเดิมพบว่าใบ
กังหันลมใช้รูปร่าง ROY1235 ที่มีมุมบิดโคนใบ 8 องศา มุมบิดปลายใบ 2
องศา มีประสิทธิภาพเหมาะสมสาหรับความเร็วลมต่าเฉลี่ยที่ 4.5 เมตรต่อ
วินาที เหมาะที่จ ะใช้เป็ นใบกังหั นลมผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและแถบ
เอเชีย อย่างไรก็ตามจากการศึกษายังคงพบปัญหาที่เกิดจากการหมุนตัด
อากาศปลายใบกังหันลมลดประสิทธิภาพการทางาน ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดเพิ่มประสิทธิภาพใบกังหันลมผลิตไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงให้เสียงที่
เกิดจากการตัดอากาศลดน้อยลง โดยเพิ่มแพนตัดอากาศปลายใบเพื่อลด
การปั่นป่วนของอากาศปลายใบ
ขั้นตอนการศึกษาวิจัย เพื่อหาผลเฉลยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมคานวณทางพลศาสตร์ของไหล CF-Design V. 8.0 เปรียบเทียบ
กับการทดลองในอุโมงค์ลมและผลการศึกษาจากงานวิจัยเดิมที่ใช้รูปร่างใบ
กังหันและตัวแปรการทดสอบเหมือนกัน
ผลการวิจัยและทดสอบจากทั้งการใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์และการทดสอบ
ด้วยขนาดย่อส่วนในอุโมงค์ลมพบว่า ใบกังหันลมที่ใช้รูปร่าง Air Foil รุ่น
ROY 1235 ดังกล่าวเมื่อมีการเพิ่มปลายใบมีแพนตัดอากาศ สามารถให้ค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก าลั ง เพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย 19 เปอร์ เซ็ น ต์ ที่ ทุ ก ความเร็ ว ลมเมื่ อ
เปรียบเทียบกับใบกังหันลมชนิดเดียวกันที่ไม่มีแพนตัดอากาศ
คาสาคัญ: กังหันลมผลิตไฟฟ้า CFD อุโมงค์ลม

Abstract
The objective of this research is to study the
performance of blade tip using wind tip and none wind tip
that effects to the performance of 50 kW wind turbine. From
the previous results showed that using ROY 1235 airfoil shape
with 8 degree at root and 2 degree of blade tip perform high
efficiency at low wind speed of 4-5 m/s suitable for Thailand
and Asian region wind resource. Nevertheless, sound and
efficiency requires to improve for more appropriate to locate
the machine in low wind speed and village or community.
The method of this study was using Computation Fluid
Dynamic (CFD) commercial software named CF-design V.8 for
the investigation compares with previously results and wind

คณะวิศวกรรมศาสตร์

tunnel test of down scale model using the same techniques
and parameters. The results shown that at every average wind
speed, wind turbine blade of ROY 1235 profile with wing tip
performed higher efficiency of 19 percent compared to nonwing tip blade.
Keywords: Wind Turbine Generator, CFD, Wind Tunnel

1. บทนา
เนื่องจากในปัจจุบัน พลังงานเป็นปัจจัยหลักในการดารงชีวิตของมนุษย์ จึง
ทาให้แหล่งพลังงานหลักอย่าง ฟอสซิลมีปริมาณลดน้อยและใกล้หมดลงทุก
ที จากการใช้ พ ลังงานอย่ างฟุ่ ม เฟื อ ยของมนุ ษ ย์ ซึ่ งในปั จ จุ บั น พลังงาน
ทดแทนจึงเริ่มมีบทบาทสาคัญในการเป็นพลังงานทางเลือก และมีการตอบ
รับที่ดีจากประชาชน พลังงานทดแทนนั้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
และสามารถน ามาใช้ได้อ ย่า งไม่ มี วัน หมดตราบใดที่ ยังคงมี ด วงอาทิ ต ย์
พลังงานลม จึงเป็ นพลังงานทดแทนอีกอย่างหนึ่งที่กาลังได้รับ ความนิยม
เนื่อ งจากเป็ นพลังงานที่สะอาดไม่ต้องซื้อ ทางผู้วิจัย จึงคิดที่จะพัฒนาใบ
กังหันลมที่มีมุมบิดโคนใบ 8 องศามุมบิดปลายใบ 2 องศา ที่ได้มีการวิจัย
มาแล้ ว ว่ า เหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพความเร็ ว ลมต่ า จากงานวิ จั ย “การ
ออกแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า 20 กิโลวัตต์” ทางผู้วิจัยมีความสนใจในเรื่อง
แพนตัดอากาศบริเวณปลายใบกังหั นลม หากมีก ารเพิ่มแพนตัดอากาศ
ปลายใบโค้งงอ (wing tip blade)ที่บริเวณปลายใบแล้วจะสามารถช่วยลด
การสูญเสียพลังงานจากการหมุนวนของอากาศ บริเวณปลายใบกังหันลม
(Vertex) และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ระหว่างใบกังหันลมที่มีแพนตัด
อากาศ (Wing-Tip) และใบกั ง หั น ลมที่ มี ป ลายใบตรง (non-wing tip
blade) กังหันลมที่ได้นามาศึกษามีกาลังการผลิตไฟฟ้า 50 กิโลวัตต์ มีพื้นที่
กวาดใบ 254 ตารางเมตร ชนิดแนวแกนนอนมีข้อ ดีคือ สามารถเริ่มต้น
ท างานเองได้ (Self-Start) โดยไม่ ต้ อ งมี อุ ป กรณ์ ช่ ว ยในการเริ่ม ต้ น การ
ทางาน อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการทางานสูงเมื่อเปรียบเทียบกับกังหัน
ลมชนิดอื่นต่อไป

2.ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัยเริ่มต้นจากการรวบรวมองค์ความรู้ ทบทวนวรรณกรรม และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกังหัน
ลมผลิตไฟฟ้า ทาการคานวณและออกแบบตามทฤษฎีพื้นฐานการออกแบบ
ใบกังหันลมผลิตไฟฟ้าซึ่งพอจะลาดับขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ ศึ ก ษ า ท ฤ ษ ฎี
พื้นฐานที่จาเป็นกับการออกแบบใบกังหันลมผลิตไฟฟ้า เช่น ทฤษฎีอากาศ
พลศาสตร์ (Aerodynamics ) พลั ง งานจากลมนั้ น เป็ น พลั ง งานจลน์
(Kinetic Energy) ในการวิ เ คราะห์ ใช้ ห ลั ก การที่ เ รี ย กว่ า “ ทฤษ ฎี
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โมเมนตัม” (Momentum Theory) การเกิดขึ้นของแรงยก (Lift Force)
และแรงผลัก (Drag Force)
ศึก ษาวิธีการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ ผล
ทางพลศาสตร์ก ารไหลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CF-Design V.8.0 มา
ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมที่ซับซ้อน และเครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆที่
นามาใช้ในการทดสอบ เช่น เครื่อ งมือ วัดความเร็วลม (Anemometers)
เครื่ อ งมื อ วั ด แรงบิ ด (Torque Transducer)เป็ น เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการ
ทางานวิจัย

3.ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เฟลโลว์ เอ็นจิเนียร์ส คอนซัลแตนตส์ จากัด โดยการสนับสนุนจาก
กรมพัฒนาส่งเสริมพลังงาน เมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้จัดทาโครงการ “แผนที่
ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย” ภาพที่ 3.1 แผนที่แหล่งศักยภาพ
พลังงานลมของประเทศไทยที่ดีโดยมีกาลังลมเฉลี่ยทั้งปี ระดับ 4 (Class 4)
หรือ มีความเร็ว ลม 4.5 เมตรต่ อ วิน าที ขึ้ นไปที่ ความสูง 50 เมตร อยู่ ที่
ภาคใต้บริเวณชายฝั่ง ทะเลตะวันออก เริ่มตั้งแต่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สงขลา และ ปัตตานี ซึ่งเกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือน
พฤศจิ ก ายน จนถึ งปลายเดื อ น มี น าคม นอกจากนั้ น ยั งพบว่ า มี แ หล่ ง
ศักยภาพพลังงานลมที่ดีอีกส่วนหนึ่งอยู่บริเวณเทือกเขาทางทิศตะวันตก
ตั้ ง แต่ ภ าคใต้ ต อนบน จรดภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ในจั ง หวั ด เพชรบุ รี
กาญจนบุรี ตาก ซึ่งเกิดจากอิ ทธิผลของ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่าง
เดือ นพฤษภาคม ถึง กลางเดือน ตุลาคม แหล่งศักยภาพพลังงานลมที่ดี
ได้รับอิทธิพลจาก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ มรสุมตะวันออกเฉียงใต้
อยู่ในบริเวณเทือ กเขาในอุทยานแห่ งชาติ แก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อุ ท ยานแห่ งชาติเขาเหลวงและใต้ ร่ม เย็ น จั งหวั ดนครศรี ธ รรมราช ใน
อุ ท ยานแห่ งชาติ ศ รีพั งงา เขาพนมเบญจาจั งหวัด กระบี่ ส่ ว นแหล่ งที่ มี
ศัก ยภาพรองลงมาโดยมีกาลังลมเฉลี่ย ทั้งปี ระดับ 1.3 ถึ ง 2 (Class 1.3Class 2) หรือมีความเร็วลม 4 เมตรต่อวินาที ขึ้นไปที่ความสูง 50 เมตร
พบว่าอยู่ที่ภาคใต้ตอนบนบริเวณอ่าวไทยชายฝั่ง ตะวันตก ตั้งแต่จังหวัด
เพชรบุรี ประจวบคิรีขันธ์ ชุมพร จรด จังหวัด สุราษฎร์ธานี และ บริเวณ
เทือกเขาในภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คื อ จั ง ห วั ด เพ ช ร บู ร ณ์ แ ล ะ เล ย ซึ่ ง ได รั บ จ า ก ล ม ม ร สุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ พบว่า อยู่ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ จังหวัด
พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง จรด สตูล และในอ่าวไทย ชายฝั่งตะวันออก คือ
จังหวัด ระยอง ชลบุรีได้รับจาก อิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
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รูปที่ 3.1 แผนที่ศักยภาพพลังงานลมในประเทศไทย [1]
ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญ บุ รี เมื่อ ปี พ.ศ. 2551 ได้วิจั ย “โครงการศึ ก ษา วิจั ย
พัฒ นา สาธิตต้นแบบเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนนอน
ขนาด 5 กิโลวัตต์ ที่มีความเหมาะสมกับการผลิตไฟฟ้าที่มีความเร็ว
ลมเฉลี่ย 3-4 เมตรต่อวินาที โดยพลังงานที่ผลิตได้จากกังหันลมได้
120 หน่ วยทางไฟฟ้ า เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ กังหั น -ลมที่ นาเข้ าจาก
ต่า งประเทศ ผลิต ไฟฟ้ า ได้ 20 หน่ว ย จากการทดสอบ 1 เดือ นที่
ความเร็วลมและจุดติดตั้งเดียวกัน สาหรับความสาเร็จของกังหันลม
แนวแกนนอนที่ ผ ลิ ตในประเทศสามารถ ท างานได้ ดี ก ว่า กั งหั น ที่
น าเข้ า มาจากต่ า งประเทศ โดยคิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพรวมอยู่ ที่ 35
เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กังหันลมนาเข้าจากต่างประเทศ หากนามาใช้งาน
ที่ ค วามเร็ ว ลมต่ า จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท างานเพี ย ง 15-20
เปอร์เซ็นต์เท่านั้น [2] โดยกังหันลมต้นแบบได้พัฒนาต่อยอดเป็นเชิง
พานิชและติดตั้งใช้งานจริงเป็นกังหันขนาด5 กิโลวัตต์จานวน 20ตัว
ป้ อนเข้า สู่สายส่งเพื่อ การทดลองจ าหน่ายไฟฟ้า ที่ไร่ชั่งหั ว มันตาม
พระราชดาริ จ.เพราชบุรีตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาดังรูปที่ 3.2
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ท าการทดสอบใบกั ง หั น ลมขนาด 50 กิ โ ลวั ต ต์ โ ดยการสร้ า ง
แบบจ าลองการไหลผ่ า นของลมผ่า นใบกั งหั น ลมต้ น แบบ โดยใช้
โปรแกรมวิ เคราะห์ ผ ลทาง พลศาสตร์ ก ารไหลด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ CF-Design V.8.0 มาท าการทดสอบที่ ค วามเร็ว ลม
ตั้งแต่ 2 ถึ ง 12 เมตรต่อวินาที เก็บ บั นทึกข้อ มูลการทดสอบทั้ง 2
รูปแบบ ทาการทดสอบเก็บข้อมูลโดยการนาต้นแบบ (Prototype)
ใบกั งหั น ลมแบบย่ อ ส่ ว น 1 ต่ อ 18 เท่ า ที่ ได้ ส ร้ า งขึ้ น มาทดสอบ
ประสิทธิภ าพกังหั นลม ซึ่งประกอบด้วยเครื่อ งก าเนิดลม สามารถ
สร้างความเร็วลมได้ไม่เกิน 6 เมตรต่อวินาที เครื่องมือวัดความเร็วลม
(Anemometers) ชุดเสาจะมี ดุมเพื่อติดตั้งใบกังหันลม ซึ่งจะมีเพลา
เชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดแรงบิด (Torque Transducer) สามารถวัด
ความเร็ว รอบ (Speed) แรงบิ ด (Torque) และก าลังงาน(Power)
ทาการทดสอบตั้งแต่ความเร็วลม 2-6 เมตรต่อวินาทีและบั นทึกผล
เพื่อนาไปวิเคราะห์นาผลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยการนาผล
ทางทฤษฎีหรือผลทางพลศาสตร์การไหลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
CF-Design V.8.0 มาเปรียบเทียบกับผล ที่ได้จากการทดลองเป็นการ
ยืนยันความแม่นยา ผลเฉลยการจาลองการไหลของอากาศผ่านใบ
กังหันต้นแบบ

ภาพที่ 3.2 กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ไร่ชั่งหัวมันตาม
พระราชดาริ จ.เพชรบุรี[2]

4. แผนผังการดาเนินการวิจัย

สว่าง ชาติทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี “การออกแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 20 กิโลวัตต์”
โดยใช้ทฤษฎี โมเมนตัม กับ การคานวณพลศาสตร์ของไหล นาผล
เฉลยจากการวิเคราะห์ ท างพลศาสตร์ก ารไหลด้ ว ยโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ CF-Design V9.0มาใช้ในการออกแบบระบบส่งกาลังให้
เหมาะสมกับกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่า การวิเคราะห์หามุม
บิดปลายใบที่เหมาะสมกับ กังหั นลมผลิตไฟฟ้า ที่มีความเร็วลมต่า
จากการศึ ก ษาพบว่า มุ ม บิ ด ของใบกั งหั น ลมผลิ ตไฟฟ้ า ขนาด 20
กิโลวัตต์ที่ดีอยู่ที่ มุมบิดโคนใบ 8 องศา และมุมบิดปลายใบ 2 องศา
ซึ่งจะมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่า มุมบิดโคนใบ 8 องศาตลอดทั้งความ
ยาวใบอยู่ 18 เปอร์เซ็น ต์ จากการวิจั ย จึ งได้เลือ กใช้เครื่อ งก าเนิ ด
ไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ 2 ตัวในการออกแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า
ความเร็วลมต่า สาหรับพื้นที่ที่มีลมเฉลี่ย 4-5 เมตรต่อวินาที[3]

ในการทาวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการดาเนินงานตามรายละเอียด
แผนผังการวิเคราะห์แสดงดังรูปที่ 4.1

รูปที่ 4.1 แสดงแผนผังการวิเคราะห์
ภาพที่ 3.3 แนวคิดต้นแบบกังหั นลมผลิตไฟฟ้าขนาด 20 กิโลวัตต์
[3]

5. ผลการทดสอบด้วยโปรแกรมทางพลศาสตร์ข อง
ไหล CFD

คานวณหาค่าตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบ สร้างต้นแบบกังหัน
ลมผลิตไฟฟ้าเช่น การหาขนาดรูปร่างของกังหันลม ก็จะมีค่าตัวแปร
ที่ เ กี่ ย วสั ม ประสิ ท ธิ์ แ รงยก และแรงผลั ก มุ ม ปะทะ การห า
เส้นผ่าศูนย์กลางของโรเตอร์ (Rotor) ก็จะมีค่าตัวแปรด้านพลังงาน
ไฟฟ้า ค่าความหนาแน่นของอากาศ ความเร็วลม ประสิทธิภาพของ
กังหันลม

จากการทดสอบจากโปรแกรมทางพลศาสตร์ของไหลของปลายใบกังหันทั้ง
สองชนิดคือมีรูปร่างโค้งงอปลายใบและปลายใบตรง จากผลของความเร็ว
ลมที่มีต่ออัตราส่วนความเร็วปลายใบสูงสุด ภาพที่ 5.1 แสดงผลของการ
วิเคราะห์อัตราส่วนความเร็วปลายใบสูงสุด (TSR) ต่อความเร็วลมที่เพิ่มขึ้น
ใบกังหันลมจะให้อัตราส่วนความเร็วปลายใบสูงสุด กี่เท่าของความเร็วลม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

349

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความเร็วลมที่กังหันลมเริ่มผลิตไฟฟ้า 2.5
เมตรต่อวินาที ใบกังหั นลมที่มีแ พนตัดอากาศปลายใบโค้งงอ (wing tip
blade) ได้ได้อัตราส่วนความเร็วปลายใบสูงสุด 4.5 เท่าส่วนใบกังหันลมที่
มีป ลายใบตรง (non-wing tip blade) ได้ อั ตราส่วนความเร็วปลายใบ
สูงสุด 4.9 เท่าที่ความเร็วลมที่กังหั นผลิตไฟฟ้าสูงสุด 10 เมตรต่อวินาที
ใบกั ง หั น ลมที่ มี แ พนตั ด อากาศปลายใบโค้ ง งอ (wing tip blade) ได้
อัตราส่วนความเร็วปลายใบสูงสุด 6.7 เท่าส่วนใบกังหันลมที่มีปลายใบตรง
(non-wing tip blade) ได้ อั ต ราส่ ว นความเร็ว ปลายใบสู งสุ ด 6.6 เท่ า
แสดงให้ เห็ น เมื่ อ ความเร็ ว ลมเพิ่ ม ขึ้ น อั ต ราส่ ว นความเร็ว สู งสุ ด ก็ จ ะมี
แนวโน้ มเพิ่ มขึ้ น ตามความเร็ว ลมในลัก ษณะคู่ข นานกัน ในเกื อ บทุ ก ช่ ว ง
ความเร็วลม เฉลี่ย 2.96 เปอร์เซ็นต์
10
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อัตราส่ วนความเร็วปลายใบสู งสุ ด (TSR)

อัตตราส่ วนความเร็วสู งสุ ด (TSR)

รูปที่ 5.2 อัตราส่วนความเร็วปลายใบสูงสุดกับค่าสัมประสิทธิ์กาลังจาก
การจาลองการไหล CFD
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ความเร็วลม (เมตรต่ อวินาที)

14

รูปที่ 5.1 ผลการเปรียบเทียบความเร็วปลายใบของใบกังหันทั้ง 2 ชนิด
แบบมีและไม่มี wing tip

จากรู ป ที่ 5 .2 ผลของอั ต ราส่ ว นความเร็ ว ปลายใบสู ง สุ ด ที่ มี ผ ลต่ อ ค่ า
สัมประสิทธิ์กาลังซึ่ง แสดงผลการเปรียบเทียบในรูป ตัวแปรไร้มิติข องค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก าลั ง (Cp) กั บ อั ต ราส่ ว นความเร็ว ปลายใบสู งสุ ด (TSR)ค่ า
สัมประสิทธิ์ได้กาลังมาจากการคานวณ เป็นอัตราส่วนระหว่างกาลังงาน
จากกังหันลมต่อกาลังงานจากลม และอัตราส่วนความเร็วปลายใบสูงสุด
เป็นอัตราส่วนระหว่างความเร็วรอบต่อความเร็วลม จากการวิเคราะห์ผล
การจาลองการไหลด้วยโปรแกรม CF-Design V.8.0 จะเห็นได้ว่าใบกังหัน
ลมที่มีแพนตัดอากาศปลายใบโค้งงอ (wing tip blade) ได้ค่าสัมประสิทธิ์
กาลังสูงสุดอยู่ที่ป ระมาณ 0.46 ที่อั ตราส่ว นความเร็วปลายใบสูงสุด 6.7
เท่ า ส่ ว นใบกั ง หั น ลมที่ มี ป ลายใบตรง (non-wing tip blade) ได้ ค่ า
สัมประสิทธิ์กาลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 0.45 ที่อัตราส่วนความเร็วปลายใบ
สูงสุด 6.6 เท่า เมื่อเปรียบเทียบใบกังหันลมที่มีแพนตัดอากาศปลายใบโค้ง
งอ (wing tip blade) มีค่าสัมประสิทธิ์กาลังสูงกว่าใบกังหันลมที่มีปลายใบ
ตรง (non-wing tip blade) เฉลี่ย 5.25 เปอร์เซ็นต์

6.ผลการทดสอบโมเดลขนาดเล็กด้วยท่ออุโมงค์ลม
เหตุผลที่อั ตราส่วนความเร็ว ปลายใบสูงสุดของ ใบกังหั นลมที่ มีแ พนตัด
อากาศปลายใบ ( Wing-Tip ) ต่ากว่าใบกังหันลมที่มีปลายใบตรง (nonwing tip blade) ในตอนสตาร์ท เนื่ อ งจากน้ าหนั ก ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ที่ ป ลายใบ
กังหันลม ทาให้สตาร์ทตัวเองช้ากว่าเล็กน้อย แต่ในช่วงความเร็วลมที่สูงขึ้น
ใบกั ง หั น ลมที่ มี แ พนตั ด อากาศปลายใบโค้ ง งอ (wing tip blade) มี
ประสิทธิภ าพสูงกว่าใบกังหันลมที่มีปลายใบตรง (non-wing tip blade)
ทุกความเร็วลม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การทดสอบด้วยอุโมงค์ลมขนาดเล็กใช้ใบกังหันลมต้นแบบย่อส่วน 1 ต่อ
18 เท่า ของต้นแบบใบกังหั นลมจริงขนาด 50 กิโลวัตต์ ทดสอบด้ว ยชุด
ทดสอบประสิทธิภ าพกังหั นลม ที่ความเร็ว ลมทดสอบ 2 ถึ ง 6 เมตรต่อ
วินาที เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการออกแบบใบกังหันลมที่มีแพนตัด
อากาศปลายใบโค้งงอ (wing tip blade) ให้ประสิทธิภาพสูงกว่าใบกังหัน
ลม ที่มีปลายใบตรง (non-wing tip blade) เป็นการยืนยันความถูกต้อ ง
ผลของการใช้โปรแกรม CF-Design V.8.0 ในการเฉลยผลจาลองการไหล
ของกังหันลม
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ความเร็วลม ( เมตรต่ อวินาที)

รูปที่ 6.1 ความเร็วลมกับความเร็วรอบจากการทดสอบ
จากผลของความเร็ว ลมที่ มี ต่อ ความเร็ว รอบดั งรูป ที่ 6.1 แสดงผลของ
ความเร็วลมที่มีผลต่อความเร็วรอบ จากผลการทดสอบพบว่าที่ความเร็วลม
2 เมตรต่อวินาที กังหั นลมยังไม่เริ่มต้นหมุนได้ แต่ที่ความเร็วลมเอาชนะ
แรงบิดเริ่มต้นของกังหันลมได้ที่ความเร็วลม 2.5 เมตรต่อวินาที ใบกังหัน
ลมที่มีแพนตัดอากาศปลายใบโค้งงอ (wing tip blade) ได้ความเร็วรอบ
329 รอบต่อนาที ส่วนใบกังหันลมที่มีปลายใบตรง (non-wing tip blade)
ได้ความเร็วรอบ 322 รอบต่อนาที และที่ความเร็วลม 6 เมตรต่อวินาทีใบ
กังหันลมที่มีแพนตัดอากาศปลายใบโค้งงอ (wing tip blade) ได้ความเร็ว
รอบ 962 รอบต่อนาที ส่วนใบกังหั นลมที่มีป ลายใบตรง (non-wing tip
blade) ได้ความเร็วรอบ 898 รอบต่อนาที จากการทดสอบแสดงให้เห็นว่า
ใบกั ง หั น ลมที่ มี แ พนตั ด อากาศปลายใบโค้ ง งอ (wing tip blade)ให้
ความเร็วรอบสูงกว่าใบกังหันลมที่มีปลายใบตรง (non-wing tip blade)
ทุกช่วงความเร็วลมเฉลี่ย 5.95 เปอร์เซ็นต์ เหตุที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากที่
ความเร็วลม 2 เมตรต่อวินาทีพลังงานลมยังไม่สามารถเอาชนะแรงฝืดบิด
เริ่มต้ นของกั งหั นลมได้จึ งไม่เกิ ดการหมุ น และด้ว ยปลายใบกังหั น ลมที่
แตกต่างกันทาให้รอบการหมุนและการไหลตัดอากาศปลายใบ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับกังหันลม จากการทดลองนี้มีความสอดคล้องกับการ
จาลองการไหลเป็นอย่างดี

4

6

8

รูปที่ 6.2 ความเร็วลมกับแรงบิดจากการทดสอบในท่ออุโมงค์ลม
ผลของความเร็วลมที่มีต่อแรงบิด รูปที่ 6.2 แสดงผลของความเร็วลมที่มีผล
ต่อแรงบิด จากผลการทดสอบ กังหันลมเริ่มต้นหมุนที่ 2.5 เมตรต่อวินาที
จึงได้แรงบิดเริ่มต้นของใบกังหันลมที่มีแพนตัดอากาศปลายใบโค้งงอ (wing
tip blade) ได้แรงบิด 0.028 นิวตันเมตร ส่วนใบกังหันลมที่มีปลายใบตรง
(non-wing tip blade) ได้แ รงบิ ด 0.02 นิว ตันเมตร และที่ความเร็วลม
ทดสอบสูงสุด 6 เมตรต่อวินาที ใบกังหันลมที่มีแพนตัดอากาศปลายใบโค้ง
งอ (wing tip blade) ได้แรงบิด 0.221 นิวตันเมตร ส่วนใบกังหั นลมที่มี
ปลายใบตรง (non-wing tip blade) ได้แ รงบิ ด 0.18 นิ ว ตัน เมตร จาก
การทดสอบแสดงให้เห็นว่า ใบกั งหันลมที่มีแพนตัดอากาศปลายใบโค้งงอ
(wing tip blade) ได้ แ รงบิ ด สู งกว่ า ใบกั งหั น ลมที่ มี ป ลายใบตรง (nonwing tip blade) ซึ่งมีแนวโน้มสูงกว่าในทุกๆช่วงความเร็วลมเฉลี่ย 24.35
เปอร์เซ็นต์
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ความเร็วลม (เมตรต่ อวินาที)

รูปที่ 6.3 ความเร็วลมกับกาลังงานจากการทดสอบ
ผลของความเร็วลมที่มีต่อกาลังงาน รูปที่ 6.3 แสดงผลของความเร็วลมที่มี
ผลต่อกาลังงาน จากผลการทดสอบกังกันลมเริ่มต้นหมุนที่ความเร็วลม 2.5
เมตรต่อวินาที ใบกังหั นลมที่มีแ พนตัดอากาศปลายใบโค้งงอ (wing tip
blade) ได้ก าลังงาน 0.94 วัตต์ ส่ว นใบกังหั นลมที่มีป ลายใบตรง (nonwing tip blade) ได้กาลังงาน 0.67 วัตต์ และที่ความเร็วลมทดสอบสูงสุด
6 เมตรต่อวินาที ใบกังหันลมที่มีแพนตัดอากาศปลายใบโค้งงอ (wing tip
blade) ได้ ก าลังงาน 21 วั ตต์ ส่ ว นใบกังหั น ลมที่ มี ป ลายใบตรง (non-

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ตรง (non-wing tip blade) เฉลี่ย 19 เปอร์เซ็นต์ เหตุผลที่เป็ นเช่นนั้น
เนื่องจากชุดทดสอบกังหันลมมีข้อจากัด ที่ชุดกาเนิดความเร็วลมได้สูงสุด
เพี ย ง 6.0 เมตรต่ อ วิน าที ดั งนั้ น การทดสอบจึ งถู ก จ ากั ด ที่ ค วามเร็ว ลม
ดั ง กล่ า วจึ ง ไม่ ส ามารถทดสอบหาประสิ ท ธิ์ ก าลั ง (Cp) และอั ต ราส่ ว น
ความเร็ว ปลายใบสู งสุด (TSR) ในค่า ความเร็ว ที่ เกิน จากอุ โมงค์ท ดสอบ
ได้ผลที่ได้จึงเป็นการเปรียบเทียบกับผลการจาลองการไหลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

7. สรุปการเปรียบเทียบผลจาลองการไหลกับการ
ทดสอบด้วยอุโมงค์ลม
จากการศึกษาทั้งแบบจาลองและการทดสอบด้วยท่ออุโมงค์ลมขนาดเล็กซึ่ง
เป็ นผลที่ใช้ในการยืนยันก่อนการสร้างใบกังหั นลมจริงและเพื่อ เป็ นการ
ยืนยันความถูกต้องของผลเฉลย แบบจาลองการไหลของกังหันลมที่จาลอง
ด้ว ยโปรแกรมทางคอมพิ ว เตอร์ CF-Design V 8.0 จึ งได้ น าเอาผลการ
ทดสอบการทดสอบใบกังหันลมต้นแบบย่อส่วน 1:18 เท่า ที่ได้ทดสอบด้วย
ชุดทดสอบประสิทธิภาพกังหันลม นามาเปรียบเทียบกันในเทอมไร้มิติอยู่ใน
รูปแบบสัมประสิทธิ์กาลัง (Cp)กับอัตราส่วนความเร็วปลายใบสูงสุด(TSR)
0.5

ค่ าสัมประสิทธิ์กาลัง (Cp)

wing tip blade) ได้กาลังงาน 16.92 วัตต์ จากการทดสอบแสดงให้เห็น
ว่า ใบกังหั นลมที่มี แ พนตัดอากาศปลายใบโค้ งงอ (wing tip blade) ได้
กาลังงานสูงกว่าใบกังหันลมที่มีปลายใบตรง (non-wing tip blade) ซึ่งมี
แนวโน้ ม สู งกว่า ในทุ ก ๆช่ ว งความเร็ว ลมเฉลี่ ย ประมาณ 19 เปอร์ เซ็น ต์
เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะ เมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้น ความเร็วรอบของกังหัน
ลมก็เพิ่มขึ้นตาม ส่งผลทาให้แรงบิดสูงตามขึ้นมาด้วยซึ่งทั้งสองเป็นตัวแปร
ของการเพิ่มขึ้นของกาลังงานกังหันลมโดยตรง ผลทดลองนี้สอดคล้องกับ
การจ าลองผลการไหลเป็ น อย่ า งดี และจากผลของความเร็ว ลมที่ มี ต่ อ
อัตราส่วนความเร็วปลายใบสูงสุด แสดงให้ เห็ นว่ากังหันลมเริ่มต้นหมุนที่
ความเร็วลม 2.5 เมตรต่อวินาที ใบกังหันลมที่มีแพนตัดอากาศปลายใบโค้ง
งอ (wing tip blade) ได้อัตราส่วนความเร็วปลายใบสูงสุด 6.89 เท่า ส่วน
ใบกั ง หั น ลมที่ มี ป ลายใบตรง (non-wing tip blade) ได้ อั ต ราส่ ว น
ความเร็ว ปลายใบสูงสุด 6.84 เท่ า และที่ค วามเร็ว ลมทดสอบสูงสุด 6
เมตรต่อวินาที ใบกังหั นลมที่มีแ พนตัดอากาศปลายใบโค้งงอ (wing tip
blade) ได้อัตราส่วนความเร็วปลายใบสูงสุด 8.3 เท่า ส่วนใบกังหันลมที่มี
ปลายใบตรง (non-wing tip blade) ได้ อั ต ราส่ ว นความเร็ ว ปลายใบ
สูงสุด 7.8 เท่า แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนความเร็วปลายใบสูงสุดมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นตามความเร็วลมในลักษณะคู่ขนานกันในทุกๆช่วงความเร็วลม
เฉลี่ย 5.28 เปอร์เซ็นต์ เหตุผลที่ เป็ นเช่น นั้นเพราะ อั ตราส่ว นความเร็ว
ปลายใบสูงสุดเป็นอัตราส่วนระหว่าง ความเร็วรอบต่อความเร็วลม เมื่อรอบ
การหมุนเพิ่มขึ้นตามความเร็วลมใบกังหันลมสามารถหมุนชนะความเร็วลม
เป็ น กี่ เท่ า ของลมที่ เข้ า ปะทะกั ง หั น ลม ยิ่ ง มี ร อบสู งยิ่ ง แสดงให้ เห็ น ถึ ง
ประสิท ธิภ าพของ Air Foil และการออกแบบใบกั งหั นลมที่มีมี แ พนตั ด
อากาศปลายใบโค้งงอ (wing tip blade) ต่อใบกังหันลมที่มีปลายใบตรง
(non-wing tip blade)
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รูปที่ 7.1 ค่าสัมประสิทธิ์กาลังของการจาลองการไหลกับการทดสอบจริง
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รูปที่ 6.4 ผลของอัตราส่วนความเร็วปลายใบสูงสุดกับค่าสัมประสิทธิ์
กาลังจากการทดสอบจากอุโมงค์ลม
ผลของอัตราส่วนความเร็วปลายใบสูงสุดที่มีต่อค่าสัมประสิทธิ์กาลัง รูปที่
6.4 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บในรู ป แบบของตั ว แปรไร้ มิ ติ ข องค่ า
สัมประสิทธิ์กาลัง (Cp) กับอัตราส่วนความเร็วปลายใบสูงสุด (TSR) จาก
การวิเคราะห์ผลจากการทดสอบที่ความเร็วลม 6.0 เมตรต่อวินาที จะเห็น
ได้ว่าใบกังหั นลมที่มีแพนตัดอากาศปลายใบโค้งงอ (wing tip blade) ได้
ค่าสัมประสิทธิ์กาลังสูงสุดอยู่ที่ 0.33 ที่อัตราส่วนความเร็วปลายใบสูงสุด
8.3 เท่า ส่วนใบกังหันลมที่มีปลายใบตรง (non-wing tip blade) ได้ค่า
สัมประสิทธิ์กาลังสูงสุดอยู่ที่ 0.25 ที่อัตราส่วนความเร็วปลายใบสูงสุด 7.8
เท่า เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ใบกังหันลมที่มีแพนตัดอากาศปลายใบโค้งงอ
(wing tip blade) มีค่าสัมประสิทธิ์กาลังสูงกว่า ใบกังหันลมที่มี ปลายใบ
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จากรูปที่ 7.1 แสดงให้เห็นผลจาลองการไหลด้วยโปรแกรม CF-Design V
8.0 มีลักษณะการเพิ่มขึ้นของค่าสัมประสิทธิ์กาลัง (Cp) สอดคล้องกับการ
ทดสอบ ซึ่ งจะเห็ น ได้ ว่ า ใบกั งหั น ลมที่ มี แ พนตั ด อากาศปลายใบโค้ งงอ
(wing tip blade) สามารถหมุนได้เร็วกว่าใบที่ไม่มีปลายใบกังหันลมและ
ทั้งการจาลองด้วยโปรแกรมทางพลศาสตร์ของไหลและการใช้ท่ออุโมงค์ลม
ในการทดสอบจริงมีผ ลการทดสอบที่ ส อดคล้อ งกัน ทั้ งคู่ อย่า งไรก็ ตาม
อุโมงค์ลมไม่สามารถมองเห็ นค่าต่างๆได้มากที่ช่วงความเร็วลมต่าๆมาก
เนื่ อ งจากขนาดของโมเดลมี ข นาดเล็ ก มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การใช้
โปรแกรมการจาลองด้วยพลศาสตร์ของไหลซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วกังหันลมที่มี
รูปร่างเสริมปลายใบ(wing tip blade) กังหันจะมีค่าสัมประสิทธิ์กาลัง(Cp)
สูงกว่าอยู่ที่ประมาณ 19 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ยเปรียบเทียบกับใบกังหันลมที่
มีปลายใบตรง (non-wing tip blade) ดังนั้นจากผลการทดลองสรุปได้ว่า
ผลการจาลองการไหลด้วยโปรแกรม CF-Design V.8.0 กับผลการทดสอบ
จากอุ โ มงค์ ล มนั้ น ใบกั ง หั น ที่ มี รู ป ร่ า งปลายใบที่ เหมาะสมจะท าให้ มี
ประสิทธิภาพในการทางานสูงขึ้นกล่าวได้ คือ ผลเฉลยแบบจาลองการไหล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ มีทิศทางไป
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ในทางเดียวกันสามารถเป็นข้อมูลที่นาไปสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าต้นแบบ
ขนาดต่างๆได้ต่อไป
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การออกแบบและพัฒนาสร้างกังหันน้าไหลแบบท่อขดเกลียว
Design and Development of the Water Wheel Pump
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บทคัดย่อ
โครงการวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาสร้างกังหันสูบน้าแบบท่อ
ขดเกลีย ว เป็ นการวิจั ย เพื่อ พิจ ารณาถึ งตัว แปรที่มีผลต่อ อั ตราการไหล
ก้าลังงาน และประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้าแบบท่อขดเกลียว โดยท้าการ
ออกแบบสร้างชุดกังหันเพื่อใช้ทดสอบจริงในแหล่งน้าธรรมชาติ กังหันสูบ
น้ า แบบท่ อ ขดเกลี ย วมี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 2 m ใบพายรู ป ทรง
สี่ เหลี่ ย มคางหมู เปิ ด ยาว 1.3 m จ้ า นวน 14 ใบพาย ทุ่ น ลอยมี ข นาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 m ยาว 3.0 m จ้านวนทังหมด 2 ทุ่นลอย
จากการศึกษาเครื่องสูบ น้า แบบท่อขดเกลียวในอ่างน้าจ้าลองพบว่า
ความยาวของท่อขดเกลียวจะส่งผลต่ออัตราการไหลของน้าและความดัน
ของน้า หากความยาวท่อมากขึนจะมีผลให้อัตราการไหลและความดันของ
น้าสูงขึน การเพิ่มขนาดปากกรวยตัก และความเร็วรอบเครื่องสูบน้ามีผลท้า
ให้อัตราการไหลของน้าเพิ่ม มากขึน ในขณะที่รูปแบบการออกแบบขดท่อ
แบบชันเดียวและแบบสองชันไม่มีผลต่ออัตราการไหลและความดันของน้า
ผลการทดสอบกังหันสูบน้าแบบท่อขดเกลียวในแหล่งน้าธรรมชาติที่
ความเร็ว กระแสน้ า 0.9 - 1.2 m/s พบว่ า เมื่ อ ความเร็ว ของกระแสน้ า
เพิ่มขึนมีผลให้ความเร็วรอบของวงล้อกังหันหมุนเพิ่มขึน และส่งผลให้อัตรา
การไหล ความดันของน้า และค่าก้าลังงานจากการไหลของน้าที่ให้แก่กังหัน
มีค่าเพิ่มขึน ผลของความเร็วรอบของกังหัน อยู่ในช่วง 6- 8 RPM ผลอัตรา
การไหลสู ง สุ ด เท่ า กั บ 13 l/min หรื อ 18,720 l/day ที่ ค วามดั น น้ า 1
kg/cm2 คิดเป็นเฮดความสูงของล้าน้าที่ประมาณ 10 m ส้าหรับก้าลังงานที่
ให้แก่กังหันสูงสุดเท่ากับ 133.159 Watt โดยได้ผลของประสิทธิภาพเชิงกล
สูงสุดของกังหันเท่ากับ 32%
ค้าส้าคัญ: กังหันน้า ท่อขดเกลียว

Abstract
The research of “Design and development of the water
wheel pump” are considered effect of flow rate, pump power
and pump efficiency of water wheel pump that designed for
reservoir use. Diameter of wheel pump is 2 m. with 14
trapezoidal shape paddle as 1.3 m. long was used. Two
bobber which 0.5 m. diameter and 3.0 m. long use to float
water wheel pump stable was made.
The experiment result of reservoir mock up shown that
the length of wheel’s tube affected to flow rate and water
head. The longer wheel’s tube increase effected to flow rate
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and water head increase also. The inlet cone diameter and
pump speed increase were effected to flow rate increased.
Layer of wheel tube not any effected of parameter result.
The experiment result of reservoir shown that 0.9–1.2 m/s
range of water velocity, the higher water velocity made higher
pump’s speed which affected on increasing flow rate and
water head. The higher of pump’s speed was made a higher
pump’s power that shown at 6 - 8 RPM was made highest flow
rate at 13 l/min (18,720 l/day) at 1 kg/cm2 (1 bar) or 10 m.
Highest pump power required 133.159 Watt. The highest
mechanical efficiency was 32%.
Keywords: Water Wheel Pump

1. บทน้า
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาทางด้ า นพลั ง งาน เป็ น ปั ญ หาที่ มี ค วามส าคั ญ ใน
ระดั บ ชาติ แ ละส่ งผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาประเทศโดยตรง เนื่ อ งจาก
พลังงานส่วนใหญ่ต้องสูญเสียเงินตราในการนาเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น
น้ามันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น เพราะว่ากาลังการผลิตและ
ปริมาณสารองที่มีในประเทศไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ ยิ่งบวก
กับสังคมในปัจจุบันพัฒนาไปมาก ทาให้ปริม าณความต้องการใช้พลังงาน
ด้ า นต่ า งๆ เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี รั ฐ บาลได้ ต ระหนั ก ถึ งปั ญ หาของประเทศว่ า
จาเป็นต้องพึ่งพาตนเองให้ได้ในเรื่องของพลังงาน จึงได้มีนโยบายส่งเสริม
การใช้ พ ลั งงานทดแทนและสนั บ สนุ น หาแหล่ ง พลั ง งานทางเลื อ กที่ มี
ภายในประเทศ เช่น พลังงานลม พลังงานน้า และพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่ อ
ใช้ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานของประเทศในอนาคต
พลั งงานน้ าเป็ น พลังงานที่ ใช้กั นมาตั้งแต่อ ดีต โดยเป็ น การใช้งาน
ทางด้านการเกษตรหรือในรูปของพลังงานกล เช่น ใช้ในการบดแป้งหรือสี
ข้ าวโดยผ่านกังหั น น้าและยังมีก ารพัฒ นามาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง จนสามารถ
นาเอาพลังงานน้ามาเปลี่ยนเป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าใช้ใน
พื้นที่ทุรกันดารหรือ แม้แต่ก ารนาเอาพลังงานน้า ไปขับ เครื่องสูบน้าผ่าน
กังหันน้าเพื่อสูบน้าจากแหล่งน้าไปใช้ในการเกษตร แต่วิธีการที่กล่าวมาก็
ยังมีค่าใช้จ่ายในการจั ดซื้ออุ ปกรณ์ อีก ทั้งกังหั นน้าที่มีใช้ในปั จจุบั นจะมี
ขนาดใหญ่ แ ละต้อ งมีก ารดัดแปลงสภาพแม่น้าเพื่ อติดตั้ งกังหั นน้าทาให้
เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา [1] จึงเกิดแนวคิดในการออกแบบสร้างและ
ศึกษาการทางานของเครื่องสูบน้าแบบท่อขดเกลียว ที่ใช้พลังงานขับเคลื่อน
จากการไหลของน้า ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
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น าไปใช้ ง านได้ จ ริ งไม่ ต้ อ งดั ด แปลงสภาพแม่ น้ า และยั ง สามารถที่ จ ะ
เคลื่อนที่ใช้งานได้สะดวก และเป็นการขานรับนโยบายประหยัดพลังงานใน
ปั จ จุ บั น เพราะเครื่ อ งสู บ น้ าแบบท่ อ ขดเกลี ย วนั้ น ไม่ ต้ อ งใช้ พ ลั ง งาน
เชื้อ เพลิงหรือ พลังงานไฟฟ้ าในการขั บ เคลื่อ น อี ก ทั้งยังไม่จ าเป็ นต้อ งใช้
เทคโนโลยี ขั้ น สู ง ในการออกแบบ ใช้ ง านได้ ง่ า ยและยั ง เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม จึงเหมาะสมที่จะสนับสนุนให้นามาใช้ในการทาการเกษตร
จากการวิจั ยที่เกี่ยวข้อ ง S. N. Waghmare et al. (2015) [2] ได้ท า
การทดสอบเครื่องสูบน้าแบบท่อขดเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 58.5
cm. ใช้ท่อ PVC ขนาด 3/4 inch ความยาว 300 cm. และขนาด 1 inch
ความยาว 330 cm. พบว่าเมื่อเฮดความสูงของน้าที่ทางออกเพิ่มขึ้นจะเป็น
ผลให้อัตราการไหลของน้าลดลง และมีค่าอัตราการไหลของน้าสูงสุดเท่ากับ
8.5 l/min เมื่อความเร็วของเครื่องสูบน้าแบบท่อขดเกลียวมีค่าช่วง 25-35
RPM อีกทั้ ง Phillip L. Thompson et al. (2011) [3] ได้ทาการทดสอบ
เครื่องสูบน้าแบบขดท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ft. ใช้ท่อ PVC ขนาด 1
inch จานวน 10 ขด พบว่าเครื่องสูบน้าแบบขดท่อสามารถใช้งานในแม่น้า
ได้ โดยส่งจ่ ายน้าได้มากกว่า 30 l/min ด้วยเฮดความดัน 12 m ที่ห มุน
ด้วยความเร็วช่วง 1-10 RPM

2. วิธีการศึกษา
2.1 ขอบเขตการศึกษา

𝐹 = 𝜌𝐴𝑣(𝑣 − 𝑢)

เมื่อ

𝐹
𝜌
𝐴
𝑣
𝑢

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

แรงที่ลาน้าพุ่งกระทบใบพาย N
ความหนาแน่นของของไหล kg/m3
พื้นที่หน้าตัดของลาของไหล m2
ความเร็วของของไหล m/s
ความเร็วของใบพาย ณ ตาแหน่งที่ลาน้ากระทบใบพาย
m/s

เมื่อต้องการหากาลังที่เกิดขึ้นจากการพุ่งกระทบของลาของไหลมา
กระทบใบพายจะหาได้จาก
(2)

𝑃𝑃,𝑡ℎ𝑒 = 𝐹 ∙ 𝑢

เมื่อ

𝑃𝑃,𝑡ℎ𝑒

คือ กาลังที่ต้องให้แก่เครื่องสูบน้า Watt

หลังจากที่ ห าแรงที่ ก ระท าต่ อ ใบพายได้ ก็ จ ะสามารถหาโมเมนต์
แรงบิดที่กระทาต่อแกนหมุนได้จากสมการ
(3)

𝑇 =𝐹∙𝑟

- ศึก ษาถึ งตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภ าพกังหั น เครื่องสูบ น้ า
ระดับการจมของใบกังหัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ ขนาด
ของปากกรวยตัก ความเร็วรอบของตัวกังหัน และจานวนขดท่อ
- ตัวกังหันสามารถปรับระดับการจมน้าของใบพายได้
- ใบพายของกังหันเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมู
- ทดสอบที่ความเร็วของกระแสน้าจริง
- ท่อขดเกลียวทาจากท่อดาเกษตร
- ตัวกังหันและเครื่องสูบน้าสามารถถอดประกอบเคลื่อนย้ายได้

เมื่อ

𝑇

คือ โมเมนต์แรงบิด N·m
𝑟 คือ รัศมีจากจุดศูนย์กลางของแกนหมุนถึง แรงกระทบ
m

3.2 การค้านวณหาความเร็วรอบใบพาย
ความเร็วการหมุนของใบพายกังหั นน้า สามารถคานวณหาได้จาก
สมการ

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1 การหาโมเมนตัมและแรงกระท้าต่อใบพัดจากการดล [4]
หลักการพิจารณาเพื่อหาแรงกระทาต่อ ใบพายที่เคลื่อนที่รอบแกน
หมุน

(1)

𝑁=

เมื่อ

𝑁
𝑣
𝐷
𝑈

คือ
คือ
คือ
คือ

𝑈(𝑣)(60)
𝜋𝐷

(4)

ความเร็วการหมุนของใบพายกังหันน้า RPM
ความเร็วการไหลแล่นของกระแสน้า m/s
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบพายกังหัน m
สั ม ประสิ ท ธิ์ จ ากความเร็ว ไหลแล่ น เปลี่ ย นเป็ น ความ
ความเร็วหมุนรอบวงกลม เท่ากับ 0.499

3.3 การค้านวณหาสมรรถนะของเครื่องสูบน้า [5]
รูปที่ 3.1 ลาของไหลพุ่งกระทบใบพายซึ่งยึดติดกับแกนหมุน [2]

พิจารณารูป ที่ 3.1 ซึ่งแสดงลัก ษณะกรณีที่เป็นใบพายยึดติดอยู่กับ
แกนหมุนและความเร็วในแนวเส้นสัมผัสของใบภายขณะหมุนมีค่าเป็น 𝑢
ในขณะเดียวกันมีลาของไหลซึ่งมีความเร็ว 𝑣 และพื้นที่หน้าตัด 𝐴 พุ่งเข้า
ปะทะกับ ใบพายดังกล่าว ดังนั้นสามารถหาแรงที่ลาของไหลพุ่งกระทบ
ใบพายได้ดังสมการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จากรูปที่ 3.2 แสดงลักษณะการใช้งานของเครื่องสูบน้าที่มีแหล่งน้า
ปริมาณมากอยู่ในตาแหน่งต่ากว่าแหล่งที่ต้องการใช้น้า ทาให้ต้องสูบน้า
ขึ้นมาและส่งน้าไปยังแหล่งน้าด้านบน
กาลังที่ทาให้น้าเคลื่อนที่ขึ้นไปได้สูงตามที่ต้องการด้วยอัตราการไหลที่
กาหนดจะได้รับมาจากเครื่อ งสูบน้า ซึ่งกาลังที่ขับเครื่องสูบน้าก็จะมาจาก
มอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
แต่ละงาน
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ในทางทฤษฎีกาลังที่น้าต้องการจากเครื่องสูบน้าเพื่อให้สามารถส่งน้า
ในอัตราการไหลที่ต้องการขึ้นไปยังที่สูงตามที่กาหนดให้ ในกรณีที่เครื่องสูบ
น้ามีประสิทธิภาพต่ากว่า 100% จะสามารถคานวณกาลังจริงที่ต้องให้แก่
เครื่องสูบน้า
𝜂𝑚𝑒𝑐ℎ =
รูปที่ 3.2 ลักษณะการใช้งานเครื่องสูบน้า [3]

เมื่อ 𝑃𝑖 คือ
𝑍𝑖 คือ
𝑉𝑖 คือ
ℎ𝐿 คือ
𝑔 คือ

(5)

กรณีการศึกษาพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพและอัตราการ
ไหลของกังหันเครื่องสูบน้า โดยจะทาการสร้างอ่างจาลองขึ้นมาแทนลาน้า
จากนั้นทาการสร้างชุดต้นก าลังในการหมุน เครื่องสูบน้าแบบท่อขด โดย
กาหนดการหมุนของท่อขดที่ทาหน้าที่เป็ น เครื่องสูบ น้าในช่วงเหมือนกับ
การทางานจริง โดยวิธีการดาเนินการทดสอบในอ่างน้าจาลองแสดงดังรูปที่
4.1

ความดันทีก่ ระทาต่อผิวหน้าของน้าที่หน้าตัดใดๆ N/m2
ความสูงของน้าทีห่ น้าตัดใดๆ m
ความเร็วผิวน้าที่หน้าตัดใดๆ m/s
เฮดสูญเสียของน้า m
ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก m/s2

(หากแหล่งน้าด้านล่างหรือตาแหน่ง 1 และด้านบนหรือตาแหน่ง 2 มี
ขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส่งน้าเกิน 10 เท่า สามารถพิจารณา
ให้ ค่ า 𝑉1 และ 𝑉2 เท่ า กั บ 0 ได้ ) จั ด รูป สมการใหม่ พ ร้อ มแทนค่ า ได้ ดั ง
สมการ

ติดตั้งเครื่องสูบน้าแบบท่อ
ขดเกลียวลงในอ่างเก็บน้า
เปลี่ยนขนาดกรวยตัก
40 mm.
60 mm.
80 mm.

(6)

ℎ𝑃 = (𝑍2 − 𝑍1 ) + ℎ𝐿

(9)

4. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย

จากรูปที่ 3.2 สามารถเขียนสมการพลังงานทั่วไปของระบบสูบน้าดัง
รูปได้ดังสมการ
𝑃1
𝑉12
𝑃2
𝑉22
+ 𝑍1 +
+ ℎ𝑝 − ℎ𝐿 = + 𝑍2 +
𝛾
2𝑔
𝛾
2𝑔

𝑃𝑃,𝑎𝑐𝑡
𝑃𝑃,𝑡ℎ𝑒

เปิดเครื่องปรับความเร็วรอบ

ทาการตวงวัดอัตราการ
ไหลของน้า

ปรับความเร็ว
รอบ
6 RPM
7 RPM
8 RPM

ทดลองที่ค่าความสูงของ
น้า 0,5,10 m

ความดันที่น้าได้รับจากเครื่องสูบน้าซึ่งอยู่ในรูป เฮดความสูงของน้านี้
เป็นพลังงานต่อหนึ่งหน่วยน้าหนัก (N·m/N = m) หากต้องการเปลี่ยนเป็น
กาลังงานก็สามารถหาได้จากสมการ
𝑃𝑃,𝑎𝑐𝑡 = 𝛾𝑄(ℎ𝑃 )

ทดลองที่ค่าความสูงของน้า
0,5,10 m

(7)

เมื่อ 𝑃𝑃,𝑎𝑐𝑡 คือ กาลังที่น้าได้รับจากเครื่องสูบน้า Watt
ℎ𝑃
คือ ความดันที่น้าได้รับจากเครื่องสูบน้า m
𝑄
คือ อัตราการไหลของน้า m3/s
𝛾
คือ น้าหนักจาเพาะของน้า N/m3

วิเคราะห์ผลของปั้มสูบน้า
แบบท่อขดเกลียว

รูปที่ 4.1 วิธีการดาเนินการทดสอบในอ่างน้าจาลอง

3.3 ประสิทธิภาพเชิงกล [6]
ประสิทธิภาพเชิงกล (Mechanical efficiency, 𝜂𝑚𝑒𝑐ℎ ) คือค่าของ
อัตราส่วนระหว่างก าลังที่สามารถใช้งานได้ที่เพลาต่อ กาลังที่ผลิตได้จ าก
ใบพาย ซึ่ ง ในกรณี ข องเครื่ อ งกั ง หั น น้ าจะสามารถเขี ย นเป็ น สมการ
ความสัมพันธ์ได้ดังนี้
𝜂𝑚𝑒𝑐ℎ =

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กาลังที่น้าได้รับจากเครื่องสูบน้า
กาลังที่ต้องให้แก่เครื่องสูบน้า

รูปที่ 4.2 เครื่องสูบน้าแบบท่อขด 1 ชั้น

(8)

กรณี การศึก ษากังหันน้าไหลแบบท่อขดเกลียวในลาน้าจริง โดยทา
การสารวจหาแหล่งน้าที่มีความเหมาะสมกับกังหันน้าไหลแบบท่อขดเกลียว
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ที่ออกแบบสร้างขึ้น กังหันน้าไหลแบบท่อขดเกลียวประกอบด้วย ชุดกังหัน
ชุดท่อขดเกลียว ทุนลอย และชุดวัดแรงดันระบบ

ความสูงทางออกน้า

ท่อยาว 50 m

ท่อยาว 100 m

6 RPM
11.375
11.285
11.347
11.51
11.164
11.527
7 RPM
0 เมตร
13.153
12.939
5 เมตร
13.117
13.083
10 เมตร
13.11
12.963
8 RPM
0 เมตร
14.887
14.891
5 เมตร
14.68
14.847
10 เมตร
14.594
14.884
หมายเหตุ : ค่าที่แสดงเป็นผลจากการเฉลี่ยข้อมูลจากการทดสอบ
จานวน 3 ชุด
0 เมตร
5 เมตร
10 เมตร

5.1.2 ผลของความเร็วรอบที่มีต่ออัตราการไหล

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการทดสอบเครื่องสูบน้าแบบท่อขดเกลียวชั้นเดียวความยาว
50 เมตร ปากกรวยตัก 80 มิลลิเมตร
อัตราการไหลเครื่องสูบน้าแบบท่อขดเกลียว (l/min)
ความสูงทางออกน้า
6 RPM
7 RPM
8 RPM
0
11.375
13.153
14.887
5
11.347
13.117
14.680
10
11.164
13.110
14.594
หมายเหตุ : ค่าที่แสดงเป็นผลจากการเฉลี่ยข้อมูลจากการทดสอบจานวน 3 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ท่อยาว 100 เมตร เรียงแถวชั้นเดียว

2.4

11.4
11.2
11.0
10.8
10.6
10.4
10.2
10.0

ผลอัตราการไหลของน้าเปรียบเทียบกับความเร็วรอบของกังหัน
ที่ความเร็วน้า 0.9-1.0 m/s

6.6

6.7

6.8

6.9
7
7.1
7.2
ความเร็วรอบของกังหัน (RPM)

7.3

7.4

รูปที่ 5.1 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของน้ากับความเร็วรอบของกังหัน
ผลอัตราการไหลของน้าเปรียบเทียบกับความเร็วรอบของกังหัน
ที่ความเร็วน้า 1.0-1.2 m/s
13.2
12.8
12.4
12.0
11.6
11.2
10.8
10.4
10.0
7.2

7.4

7.6
7.8
ความเร็วรอบของกังหัน (RPM)

8

8.2

รูปที่ 5.2 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของน้ากับความเร็วรอบของกังหัน
ผลประสิทธิภาพเชิงกลเปรียบเทียบกับความเร็วรอบของกังหัน
35
30
25
20
15
10
5
0

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ความเร็วรอบของกังหัน (RPM)

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการทดสอบเครื่องสูบน้าแบบท่อขดเกลียวชั้นเดียวความยาว
100 เมตร ปากกรวยตัก 80 มิลลิเมตร
อัตราการไหลเครื่องสูบน้าแบบท่อขดเกลียว (l/min)
ความสูงทางออกน้า
6 RPM
7 RPM
8 RPM
0
11.285
12.939
14.891
5
11.510
13.083
14.847
10
11.527
12.963
14.884
หมายเหตุ : ค่าที่แสดงเป็นผลจากการเฉลี่ยข้อมูลจากการทดสอบจานวน 3 ชุด

อัตราการไหลของน้า (l/min)

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบที่ความยาวท่อ 50 และ 100 เมตร ขดท่อแบบ 1 ชั้น

1.4

ผลการทดสอบหาค่าอั ตราการไหลของน้ าที่ความเร็ว น้า 0.9-1.0
m/s และ 1.0-1.2 m/s และประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง กลเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ความเร็วรอบของกังหัน แสดงดังรูปที่ 5.1 5.2 และ 5.3 ตามลาดับ

อัตราการไหลของน้า (l/min)

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการทดสอบในอ่างน้าจ้าลอง
5.1.1 ผลของความยาวท่อที่มีต่ออัตราการไหล

ท่อยาว 50 เมตร เรียงแถวชั้นเดียว

5.2 ผลการทดสอบกังหันน้าไหลแบบท่อขดเกลียวในแหล่งน้า
ธรรมชาติ

ประสิทธิภาพเชิงกล (%)

รูปที่ 4.3 กังหันน้าไหลแบบท่อขดเกลียว (แบบชั้นเดียว)

ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการทดสอบแรงดันน้าสูงสุด
แรงดันน้าสูงสุด (bar)

0.91 0.91 0.91 0.95 1.00 0.98 1.02 1.04 1.04 1.08 1.16 1.18
ความเร็วกระแสน้า (m/s)
ประสิทธิภาพเชิงกล (%)
ความเร็วรอบของกังหัน (RPM)

รูปที่ 5.3 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพเชิงกลกับความเร็วรอบของกังหัน

6. สรุปผลการวิจัย
ในการทาวิจัยได้แยกการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือการวิจัยทดสอบหา
ผลต่ออัตราการไหลของเครื่องสูบน้าแบบท่อขดเกลียว ในอ่างเก็บน้าจาลอง
และการวิจัยทดสอบหาประสิทธิภาพ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงของใน
แหล่งน้าธรรมชาติ
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6.1 ผลจากการทดสอบเครื่องสูบน้าแบบท่อขดเกลียว ในอ่าง
เก็บน้าจ้าลอง

[6] ศ.ดร.วริ ท ธ์ อึ๊ ง ภากรณ์ และรศ.ชาญ ถนั ด งาน. การออกแบบ
เครื่องจักรกล 1. กรุงเทพฯ : บริษัท เอช. เอ็น. กรุ๊ป จากัด, 2541.

9. ประวัตินักวิจัย

- เครื่องสูบน้าแบบท่อขดเกลียว ที่ใช้ท่อขดเกลียวความยาวมากขึ้นจะ

ส่งผลให้อัตราการไหลและความดันของน้าสูงกว่าเครื่องสูบน้าขดเกลียวที่ใช้
ท่อขดเกลียวความยาวน้อยกว่า ณ ที่เงื่อนไขการทดสอบเดียวกัน
- จากการทดสอบเครื่อ งสู บ น้ าแบบท่ อ ขดเกลี ยวที่ มี ค วามเร็ว รอบ
สูงขึ้นจะมีผลให้อัตราการไหลของน้ามากกว่าเครื่องสูบน้าแบบท่อขดเกลียว
ที่มีความเร็วรอบต่า
- การติดตั้งปากกรวยตักน้าขนาดใหญ่ที่ทางเข้าท่อขดเกลียวส่งผลทา
ให้อัตราการไหลเพิ่มสูงขึ้น

6.2 ผลการทดสอบกังหันน้าไหลแบบท่อขดเกลียว ที่ออกแบบ
และสร้างในแหล่งน้าธรรมชาติ

ดร. ภาสวรรธน์ วัชรดารงค์ศักดิ์
Mr. PASSAWAT WATCHARADUMRONGSAK
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่, 128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300,
โทรศัพท์ 08-16717214,
E-mail: wao_narong@yahoo.com

- กังหั นน้ าไหลแบบท่ อขดเกลีย วที่ สร้างขึ้น สามารถท างานได้ และ
หมุนด้วยความเร็วรอบกังหัน 6-8 RPM
- ความเร็วของกระแสน้าในคลองส่งน้ามีผลทาให้อัตราการไหลของ

น้าเพิ่มขึ้น
- ผลของอัต ราการไหลของน้าสู งสุด เท่ ากั บ 13.08 l/min ที่ ความเร็ ว
รอบกั ง หั น 8.01 RPM และอั ต ราการไหลต่ าสุ ด เท่ า กั บ 10.04 l/min ที่
ความเร็วรอบกังหัน 6.72 RPM
- กาลังงานจากการไหลของน้าที่กังหันได้รับสูงสุดเท่ากับ 133.16 Watt
และกาลังงานต่าสุดมีค่าเท่ากับ 51.78 Watt
- ประสิทธิภาพเชิงกลสูงสุดของกังหันเท่ากับ 31.86% และมีค่าน้อยสุด
เท่ากับ 16.06% และมีแนวโน้มลดลงเมื่อความเร็วรอบของกังหันเพิ่มขึ้น

7. กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนีไ้ ด้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่สาหรับประยุกต์ใช้งานเกษตรกรรม
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Movable solar energy electricity generation system for agricultural application
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่สาหรับประยุกต์ใช้งานเกษตรกรรม เนื่องจากระบบดังกล่าว
สามารถผลิตไฟฟ้าได้แล้วยังสามารถเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จาก
การสร้างระบบฯ เพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจในระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ า จากพลั งงานทดแทน โดยระบบดั งกล่ า วถู ก ออกแบบให้ มี ข นาด
กะทั ด รั ด สามารถเคลื่ อ นที่ ได้ เพื่ อ ให้ เหมาะกั บ การน าไปใช้ ในพื้ น ที่
เกษตรกรรมที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างคล่องตัวและเหมาะสม ระบบต้นแบบฯ
สามารถก าเนิดพลังงานไฟฟ้า ได้ 490 วัตต์ พลังงานที่ด้านเอาต์พุตของ
ระบบสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่องทางโดยผ่านแผงวงจรควบคุมการประจุ
ไฟฟ้าได้แก่ เอาต์พุตแรกคือการจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 100
แอมแปร์ /ชั่ ว โมง 24 โวลต์ เอาต์ พุ ต ที่ ส องเป็ น การจ่ า ยพลั งงานไฟฟ้ า
กระแสสลับ 220 โวลต์ ไม่เกิน 1,000 วัตต์ ส่วนเอาต์พุตสุดท้ายคือต่อกับ
ปั๊มน้าขนาด 24 โวลต์ 288 วัตต์ การทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถ
ทางานได้จริงและสามารถเคลื่อนที่ไปในสถานที่ต่างๆ ตามการประยุกต์ใช้
งาน
คาสาคัญ: ระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่

Abstract
This paper presents the application of the movable solar
energy electricity generation system in agricultural area.
Beside the power generation from renewable energy, the
technology and knowledge is also transferred to local people.
The compact system was designed in order to focus on using
in rural area. The prototype system can generate 490 watts.
The output power can be divided into three channels through
the charge controller. The 24 VDC / 100A was generated from
the first output. In the second output, 220 VAC (<1,000 watts)
was produced and the connection of pump with 24 VDC/288
Watts was the third output. According to the testing found
that the system can work well in different locations with
corresponding the application area.
Keywords: electricity generation system, solar energy,
movable

1. บทนา
พลังงานทดแทนนับว่าเป็นพลังงานสาคัญอย่างหนึ่งในการนามาผลิต
ไฟฟ้ าในอนาคต ตั้งแต่ อ ดีต ถึ งปั จ จุ บั น [1]-[6] หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้งทาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาครัฐและเอกชน ในประเทศไทยเริ่มให้ความสนใจ สนับสนุนการศึกษา
และวิจัย การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกประเภทต่างๆ กัน
อย่างแพร่หลาย อาทิเช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
จากชีวมวล เป็ นต้น พลังงานแต่ละรูปแบบมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละพลังงาน อาทิเช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าอาศัยแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้
แสงอาทิตย์เป็นแหล่งกาเนิดพลังงานหลัก เป็นต้น แต่ข้อจากัดสาคัญอย่าง
หนึ่งของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ คือ ช่วงเวลาในการ
ผลิตมีข้อจากัด เนื่องจากในแต่ละวันจะมีแสงแดดเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านัน้
ในเวลากลางคืน เซลล์แสงอาทิตย์จะไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ถึงแม้
พลังงานแสงอาทิตย์จะมีข้อจากัดดังกล่าวข้างต้น แต่เมื่อพิจารณาถึงข้อดี
และต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ปราศจากมลพิษและใช้พลังงานที่มีอยู่
ตามธรรมชาติแล้วนั้น การนาพลังงานทั้งจากแสงอาทิตย์มาใช้ในการช่วย
ผลิตไฟฟ้าจึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
จากสาเหตุดังกล่าวข้ างต้น รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุนรณรงค์จ าก
หน่วยงานของรัฐบาลต่างๆ หน่วยงานหลัก คือกระทรวงพลังงานในเรื่อ ง
พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ทาให้กลุ่มประชาชน หมู่บ้านคลองรี่ หมู่ 4
ตาบลห้วยกรด อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีความตื่นตัวและสนใจใน
ด้ า นพลั ง งานทดแทนโดยมุ่ ง เน้ น ความสนใจด้ า นพลั งงานแสงอาทิ ต ย์
เนื่องจากชาวบ้านขาดทั้งองค์ความรู้ เครื่องมือและอุปกรณ์ กลุ่มชาวบ้าน
จึงได้ติดต่อผ่านทางผู้ใหญ่ บ้านมายัง คณะผู้วิจัยฯ ทางกลุ่มชาวบ้ านแจ้ง
ความประสงค์ อ ยากเรี ย นรู้ เรื่ อ งระบบการผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ และมีแนวความคิดการนาความรู้ดังกล่าวมาประยุก ต์สร้า ง
นวั ต กรรมการผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยแสงอาทิ ต ย์ โดยเน้ น การผลิ ต ไฟฟ้ า แบบ
สามารถเคลื่อนที่ได้เพื่อ รองรับ งานด้านเกษตรกรรมเป็ นหลัก เนื่อ งจาก
อาชีพหลักของชาวบ้ านคือเกษตรกร เช่นนามาประยุกต์ในกระบวนการ
ปลูกข้าว ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ในกลุ่มแม่บ้าน โดยให้โจทย์ว่า นวัตกรรมดังกล่าวต้องสามารถรองรับการ
ใช้งานได้หลากหลายประเภทไม่ยึดติดอยู่กับที่
คณะวิจัยฯ จึงได้ลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจนได้แนวคิด
เพื่อตอบโจทย์ของชาวบ้านคือการออกแบบและสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่สาหรับประยุกต์ใช้งานเกษตรกรรม

2. การออกแบบ
2.1 ขั้นตอน
ขั้นตอนในส่วนนี้จะเป็ นการนาทฤษฎีที่ได้ทาการศึกษามารวบรวม
เพื่อใช้ในการออกแบบตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ การทางานของระบบฯ
เริ่มจากแผงโซล่าเซลล์รับแสงอาทิตย์ทาให้แผงโซล่าเซลล์ แปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปยังส่วนควบคุมการประจุ ในส่วนนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4-6 พฤศจิกายน 2558

359

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
The 8th Thailand Renewable Energy for Community Conference

นอกจากจะท าหน้าที่ควบคุมการประจุ ให้ กับ ส่ว นเก็บ พลังงานไฟฟ้า คือ
แบตเตอรี่แล้วนั้น ยังทาหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าในส่วนที่ส่งไปยังโหลดที่
ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง นอกจากนั้นยังควบคุมส่วนไฟฟ้ากระแสตรงที่ป้อนไป
ยังส่วนแปลงกระแสไฟฟ้าซึ่งทาหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงไป
กระแสสลับ บล็อกไดอะแกรมการทางานของระบบต้นแบบสามารถแสดง
ได้ดังรูปที่ 1

pload คือ กาลังไฟฟ้าของโหลดที่ต้องการภายในหนึ่งวัน

4 คือ จานวนชัว่ โมงที่มีแสงแดดเฉลี่ยในหนึ่งวัน
(Solar cell)

+

-

-

+

+

-

-

+

(Charge Controller)
-

+

+

-

(DC Plug)

A
+

CB

-

+

+

V

-

CB

(Inverter)

+

+
-

-

CB

(Battery)

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่สาหรับ
ประยุกต์ใช้งานเกษตรกรรม ต้นแบบ

เมื่อทราบแนวคิดการทางานของระบบพอสังเขปแล้วจากนั้นมาทา
การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่สาหรับ
ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ง านเกษ ตรกรรม ต้ น แบ บ ที่ ใ ช้ ง านจริ ง โดยระบ บ ฯ
ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้คือ (1) แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 130 วัตต์
จานวน 4 แผง (2) เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller) 24 โวลต์
ขนาด 20 แอมแปร์ 2 ตัว (3) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Pure sine wave
Inverter) อินพุ ต 24 โวลต์ มีเอาต์พุ ต 220 โวลต์ กาลังไฟฟ้า 1,000 วัต ต์
(4) เซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ 30 แอมแปร์ 5 ตั ว (5) แบตเตอรี่ ข นาด 105
แอมแปร์-ชั่วโมง จานวน 2 อัน ได้แรงดันไฟฟ้ารวม 24 โวลต์ จากนั้นทา
การออกแบบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์แต่ละตัว แสดงได้ดังรูปที่ 2 โดย
สายสีแดงหมายถึงขั้วบวก ส่วนสายสีดาหมายถึงขั้วลบ โดยเอาต์พุตระบบ
รองรับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ซึ่งตัว
หลั ก ของโหลด้า นเอาต์ พุ ตของไฟฟ้ า กระแสสลั บ จะท าการเชื่อ มต่ อ กั บ
สัพ เมิร์ตเพื่อสูบน้าขนาด 288 วัตต์ 24 โวลต์ ส่วนเอาต์พุตที่เหลือจะทา
เป็ นลักษณะเต้าเสียบเพื่ อ รอการนาโหลดทั้งโหลดไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ มาต่อ ใช้งาน การเชื่อ มต่อของอุ ปกรณ์ ต่างๆ ของระบบผลิต
ไฟฟ้ า ด้ ว ยพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบเคลื่ อ นที่ ส าหรั บ ประยุ ก ต์ ใช้ ง าน
เกษตรกรรม ต้นแบบฯ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2

2.2 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Pure sine wave Inverter)
การออกแบบในส่วนแรกคือการเลือกคุณ ลักษณะของเครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ า ส าหรั บ หลั ก การเลื อ กจะท าการเลื อ ก เครื่ อ งแปลง
กระแสไฟฟ้ าที่ มี ก าลังมากกว่า โหลดสู งสุ ด โดยถ้ า เป็ นโหลดทั่ ว ไป เช่ น
หลอดไฟฟ้า โทรทัศน์ หม้อหุงข้าวเป็นต้น จะสามารถเลือกใช้ เครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ า แบบ Modified sine wave ได้ แ ต่ ส าหรั บ กรณี ถ้ า โหลดเป็ น
มอเตอร์เช่น แอร์ ปั๊มน้า และ ตู้เย็น เป็นต้น ซึ่งโหลดพวกนี้จะมีลักษณะ
การต่อใช้งานที่มีระยะเวลาค่อนข้างนาน จะใช้ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
เป็นแบบ Pure sine wave ขนาด 1,000 วัตต์

(Pumb Submers)

(AC Plug)

รูปที่ 2 การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่สาหรับประยุกต์ใช้งานเกษตรกรรม ต้นแบบฯ

เพราะฉะนั้นจากความต้องการภายในหนึ่งวันต้องการกาลังไฟฟ้าใน
การสูบน้ารวม 288 วัตต์ เป็นเวลา 5 ชั่วโมง/วัน จะต้องใช้โซล่าเซลล์ที่มี
กาลังไฟฟ้าที่ด้านเอาต์พุตเท่ากับ 432 วัตต์
ในขั้นตอนต่อ ไปจะเป็ นการคานวณหาจานวนแผงโซล่าเซลล์ได้ดัง
สมการ (2) [8]
p
(2)
n  cell
cell

load

cell

เมื่อ

pcell

4

คือ กาลังไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ที่ควรติดตั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

psolar

เมื่อ ncell คือ จานวนแผงโซล่าร์เซลล์ที่ต้องใช้
psolar
คือ กาลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งแผงโซล่าร์เซลล์
ดังนั้นจานวนแผงโซล่าร์เซลล์ที่ต้องใช้จานวน 3 แผง ขึ้นไป โดยใน
โครงการวิจัยนี้ใช้ 4 แผง

2.4 เครื่องควบคุมการประจุ

การออกแบบขนาดของเครื่องควบคุมการประจุจะต้องพิจารณาจาก
ขนาดของกระแสที่ แ ผงโซล่ า เซลล์ ผ ลิ ต ได้ จ ะเท่ า กั บ 7.48 แอมแปร์
(Current at point of maximum power) ต่อ หนึ่งแผง ดังนั้นใช้แ ผงโซ
ล่ า เซลล์ ทั้ งหมด 4 แผงสู งสุ ด ที่ ผ ลิ ต ได้ จ ะเท่ า กั บ 29.92 แอมแปร์ ใน
โครงการวิ จั ย นี้ จึ ง เลื อ กใช้ เครื่ อ งควบคุ ม การประจุ ก ระแสเท่ า กั บ 20
แอมแปร์ จานวน 2 เครื่อง สาหรับระยะเวลาการใช้งานโหลด
- กรณียังไม่ต่อแผงโซล่าเซลล์ สาหรับกรณีนี้ยังไม่มีการชาร์จไฟ
เข้าแบตเตอรี่ สามารถคานวณระยะเวลาที่สามารถใช้งานโหลดได้ดังนี้
t NL 

2.3 แผงโซล่าเซลล์
การคานวณกาลังไฟฟ้าและจานวนของแผงโซล่าเซลล์นั้นจะสามารถ
คานวณโดยใช้สมการ (1) [7] คือ
p
(1)
p 

(Fluorescent)

VAC

cbatt  vbatt  Ebatt  Einv
Pload

(3)

เมื่อ t NL คือ จานวนระยะเวลาที่สามารถใช้งานโหลด (ชั่วโมง)
cbatt คือ ขนาดความจุของแบตเตอรี่ (Ah)
vbatt คือ แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (V)
Ebatt คือ ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
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Einv
Pload

คือ ประสิทธิภาพของเครื่องแปลงกระแส
คือ กาลังไฟฟ้าของโหลด (W)

ดังนั้นจานวนระยะเวลาที่สามารถใช้งานโหลดได้ในขณะยังไม่มีการ
ต่อแผงโซล่าเซลล์ของระบบต้นแบบฯ สามารถคานวณได้ 4.46 ชั่วโมง
- กรณีต่อแผงโซล่าเซลล์ จะทาให้ระยะเวลาที่สามารถต่อใช้โหลดจะ
เพิ่มระยะยาวขึ้นโดยสาหรับกรณีนี้ได้ทาการทดสอบแล้วพบว่าสามารถต่อ
ใช้งานกับโหลด ได้จานวนระยะเวลาเท่ากับ ประมาณ 7-9 ชั่วโมง
220

2.5 การสร้างและประกอบระบบต้นแบบฯ
หลังจากออกแบบส่วนต่างๆ ของระบบต้นแบบตามรูปที่ 3 จากนั้น
สาหรับขั้นตอนต่อไปเป็ นขั้นตอนการประกอบและสร้างระบบต้นแบบฯ
โดยเริ่มจากการสร้า งส่ว นรถเข็นเคลื่อ นที่เพื่อ รองรับ ระบบฯ ขนาดของ
รถเข็ นส่วนบรรทุกมีขนาด ความกว้างเท่ากับ 76 เซนติเมตร ความยาว
เท่ากับ 131 เซนติเมตรและความลึกเท่ากับ 36 เซนติเมตร สาหรับ ส่วน
รองรับ แผงโซล่าเซลล์นั้ นส่ว นด้านหน้ า จะสูงจากฐานของส่วนเคลื่อ นที่
เท่ากับ 108 เซนติเมตรและด้านหลังจะสูงเท่ากับ 132 เซนติเมตร ขนาด
ต่างๆ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3

รูปที่ 5 ตาแหน่ งหน้าจอแสดงผลและจุดต่อโหลดด้านหน้าตู้ควบคุ มของระบบ
ต้นแบบฯ

132

(ก)
(ข)
รูปที่ 6 (ก) ตาแหน่งและการเชื่อมต่อตู้ควบคุมของระบบต้นแบบฯ ไปยังแบตเตอรี่และปั๊ม
ซัมเมอร์ส (ข) ระบบต้นแบบฯ ที่ประกอบสาเร็จพร้อมใช้งาน

108

131

36

76
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2.6 การทดสอบ การบริการวิชาการและการถ่ายทอดความรู้

เมื่อ ท าการออกแบบและสร้างระบบผลิต ไฟฟ้ าด้ วยพลั งงานแสงอาทิ ตย์ แบบเคลื่อ นที่
สาหรับประยุกต์ใช้งานเกษตรกรรมต้นแบบแล้วเสร็จในขั้นตอนต่อไปคือได้ทาการทดสอบ
วัดค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้า ณ จุดต่างๆ ของระบบต้นแบบฯ ดังแสดงได้ในตารางที่ 1

รูปที่ 3 ขนาดรถเข็นที่ใช้สาหรับรองรับระบบต้นแบบฯ

และสาหรับการทดสอบส่วนที่สองเป็นการทดสอบการทางานของระบบ
โดยการต่อโหลดทั้งโหลดที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ผล
การทดสอบแสดงได้ดังตารางที่ 2

2
1

ตารางที่ 1 ตารางการทดสอบวัดค่ากระแสและแรงดัน
1

2

ลาดับ

รายละเอียดการทดสอบ

1
2

ค่ากระแสที่เกิดขึ้นขณะช้าจไฟฟ้าให้แก่แบตเตอรี่
ค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่เอาต์พุตของระบบต้นแบบ
ฯ
ค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตงที่เอาต์พุตของระบบต้นแบบฯ

3

รูป ที่ 4 ตาแหน่งของอุ ป กรณ์ ต่างๆ ในตู้ ควบคุ ม สาหรับ บรรจุ อุป กรณ์ ไฟฟ้ าของระบบ
ต้นแบบฯ

ส าหรั บ การเดิ น สายไฟเพื่ อ เชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ต่ า งๆ ภายใน
ตู้ควบคุมตามไดอะแกรมในรูป ที่ 1 สามารถแสดง ตาแหน่งของอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ ในตู้ควบคุมสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4 และหน้าจอแสดงผล
และจุ ด เชื่ อ มต่ อ ระบบควบคุ ม กั บ โหลดทั้ ง กรณี โ หลดส าหรั บ ไฟฟ้ า
กระแสสลับและโหลดไฟฟ้ากระแสตรงและสวิตซ์เปิดปิดหลอดไฟฟูออเรส
เซนต์ถูกติดตั้งที่ฝาปิดด้านหน้าของตู้ควบคุม โดยตาแหน่งของจอแสดงผล
และจุดเชื่อมต่อดังกล่าวประกอบไปด้วยอะไรบ้างได้ถูกแสดงดังรูปที่ 5
ส่วนในรูปที่ 6 เป็นการแสดงตาแหน่งและการเชื่อมต่อตู้ควบคุมไปยัง
แผงโซล่าร์เซลล์ แบตเตอรี่ ปั๊มซัมเมอร์ส และ ระบบต้นแบบฯ ที่ประกอบ
สาเร็จพร้อมใช้งาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ค่าเฉลี่ยที่วัด
ได้
8-10 A
220 Vac
24 Vdc

ตารางที่ 2 ตารางการทดสอบการทดสอบนาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อใช้งาน
ลาดับ
รายละเอียดการทดสอบ
ผลการทดสอบ
หลอดไฟสามารถทางานต่อเนื่อง
1
ทาการทดสอบหลอดฟูออเรสเซนต์
ได้ 8-16 ชั่วโมง
ปั๊มน้าสามารถทางานต่อเนื่อง
2
ทาการทดสอบปั๊มน้าซัมเมอร์
ได้ 4-8 ชั่วโมง
พัดลมสามารถทางานได้ 4-10
3
ทาการทดสอบนาพัดลมมาต่อใช้งาน
ชั่วโมง

หลั งจากท าการทดสอบระบบต้ น แบบฯ แล้ ว เสร็จ ส าหรั บ
ขั้นตอนต่อไป ทางคณะฯ ผู้ทาวิจัยได้มีกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จาก
ระบบต้นแบบฯ โดยได้มีการบริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ โดยได้
จั ด โครงการรวมกั บ ศู น ย์ วิ จั ย พลั ง งาน ของคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้นาเสนอและแสดงผลงาน
ภายใต้โครงการให้ความรู้ ในเรือ่ งเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพื่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ระบบแสงสว่างและการสูบน้าในชนบท ในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม
2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และส่วนการถ่ายทอดความรู้และการมีส่วนร่วมกับชุมชน ทางคณะวิจัยฯ
ได้นาระบบต้น แบบฯ ที่ ได้ถ่ า ยทอดความรู้แ ละส่งมอบระบบต้ นแบบฯ
ให้กับชุมชน หมู่บ้านคลองรี่ หมู่ 4 ตาบลห้วยกรด อาเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท โดยตัวแทนชุมชนที่ร่วมโครงการคือ นายสุนทร มณฑา ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดาเนินการของโครงการ
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ขอขอบคุ ณ โครงการวิจั ย และนวัตกรรมเพื่อ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สู่
ชุมชนฐานราก สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2557 ที่ให้การ
สนับสนุนทุนวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านเครื่องมือและสถานที่

4. สรุป
งานวิจั ย ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ แ บบเคลื่ อ นที่
สาหรับ ประยุก ต์ใช้งานเกษตรกรรม จากการทดลองและทดสอบพบว่า
ประสิทธิภ าพของระบบต้นแบบฯ สามารถช้าจประจุเก็บในแบตเตอรี่ได้
ตามที่ออกแบบโดยกระแสขณะช้าจประจุมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.98 แอมแปร์
มีค่า เฉลี่ย แรงดันไฟฟ้า กระแสสลั บ และกระแสตรงเท่ากับ 220.4 โวลต์
และ 25.83 โวลต์ตามลาดับ สาหรับ กรณี การทดสอบการต่อ ใช้งานกับ
เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า จริ งได้ ท ดลองใช้ กั บ หลอดหลอดฟู อ อเรสเซนต์ ปั๊ ม น้ า
ซัมเมอร์และพัดลม พบว่าระบบสามารถจ่ายพลังงานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ดังกล่าวได้จริงโดยสามารถจ่ายพลังงานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นานสูงสุดถึง
16 ชั่วโมงและต่าสุด 4 ชั่วโมง
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Solar Charger station and Monitoring System for Community
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บทคัดย่อ
ในปั จจุ บันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้ถูกนามาใช้ป ระโยชน์แ ละเป็ นที่
นิยมอย่างแพร่หลาย หลักการที่สาคัญของการใช้ประโยชน์รถยนต์ไฟฟ้านั้น
คือการใช้แบตเตอรี่ให้คุ้มประโยชน์และชาร์จกลับมาใช้ ซึ่งส่งผลต่อ อายุ
ของแบตเตอรี่โดยตรง แบตเตอรี่มี อ ายุก ารใช้ งานที่ ไม่เท่ ากัน ขึ้ น อยู่กั บ
หลายปัจจัยคือ 1.ชนิดของแบตเตอรี่ 2. การใช้งานของแบตเตอรี่ 3.การ
ชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดศึกษาสถานีชาร์จ
ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละระบบตรวจรู้พ ลั ง งานไฟฟฟ้ า เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ์ ภ าพในการชาร์ จ มากขึ้ น ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เพิ่ ม อายุ ก ารใช้ งานของ
แบตเตอรี่อีกด้วย ในการทาการวิจัย พลังงานไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิต
ขึ้นถูกส่งผ่านเข้าสู่วงจรชาร์จแบตเตอรี่เพื่อชาร์จกระแสไฟฟ้าให้แบตเตอรี่
ซึ่งเป็นแหล่งเก็บพลังงานหลักของสถานีชาร์จไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกออกแบบมาใช่ในการควบคุมการทางานของวงจร
ชาร์จแบตเตอรี่เพื่อรักษาระดับกระแสไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ให้คงที่
อยู่ที่ 20-30% ของขนาดแบตเตอรี่เพื่อช่วยให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่
เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สถานีชาร์จไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถติดตั้งง่าย
และสามารถพัฒนาสู่ชุมชนต่างๆได้สะดวก
คาสาคัญ: สถานีชาร์จไฟฟ้า ระบบตวบคุมและตรวจรู้ พลังงานทดแทน

Abstract
Recently, the electric cars are widely used and popular
to replete the motorcycle which make a lot of noise and
pollution. The key principle of the use of electric cars is the
battery and charger for beneficial re-use. This directly affects
to the lifetime of battery. The lifetime of batteries are
depending on several factors; 1. battery types 2. battery
operation and 3. The electrical charges into the battery. This
research is introduced a studying of solar charging stations to
recharge more efficiently and increasing lifetime of the battery
as well. In the experiment, the electric power from solar cell
is passed into the battery charger circuit for charging electrical
energy and storing in battery, which is the main power source
of solar charging station. The microcontroller is majority used
to control the battery charging circuit to maintain electricity
for recharge the battery at 20-30% stability of the battery
size. This can increase the lifetime of batteries. Thus the solar
charging station can be easily installed and can develop into
communities.
Keywords: Charger station, Monitoring and control System,
Renewable energy
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1. ข้อมูลทั่วไป
ในปัจจุบันการใช้แบตเตอรี่มีจานวนมากและแบตเตอรี่ได้ถูกนามาใช้
ในงานต่างๆมากมายอาทิ เช่น ใช้ในรถยนต์, ในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เป็น
ต้น ซึ่งแบตเตอรี่มีอายุก ารใช้งานที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยคือ 1.
ชนิ ดของแบตเตอรี่ 2. การใช้งานของแบตเตอรี่ 3.การชาร์จ ไฟฟ้ าเข้ า สู่
แบตเตอรี่ดังนั้น จึ งมีแ นวคิด จั ดท าการศึก ษาและวิจั ย สถานี ชาร์จ ไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์และระบบตรวจรู้พลังงานไฟฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพ
ในการชาร์จมากขึ้นซึ่งส่งผลให้เพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่อีกด้วย
ในงานวิจัยของ [1] การพัฒนาการใหม่ของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้
การเก็บข้อมูล (Data Logger) งานวิจัยนี้ได้นาเสนอการพัฒนาการใหม่ของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้การเก็บข้อมูล โดยจะอธิบายถึงการออกแบบและ
การพัฒนาของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ฟังก์ชั่นคู่ 1 บิตบันทึกลงที่เก็บ
ข้อมูล โดยฟังก์ชั่นหลักของระบบนี้คือการสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของ
ระดับ TTL เข้าสู่ระบบที่กาหนดของ PIC 16F628A ไมโครคอนโทรลเลอร์
จาก Microchip TM และเก็บสถานะผลการทดลองที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ASCII 1 ส าหรั บ 5 โวลต์ ดี ซี รวมทั้ ง การบั น ทึ ก วั น เวลาที่ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงด้วย ซึ่งข้อกาหนดเรื่องวันที่และเวลาจาเป็นต้องมีการพัฒนาที่
เพิ่มขึ้นเป็นเวลาจริงตามรูปแบบของฟังก์ชั่นเครื่องบันทึกข้อมูล ผู้เขียน
ได้ มี ก ารพิ จ ารณาถึ ง ประโยชน์ แ ละปั ญ หาที่ แ ปลกใหม่ ที่ เคยมี ก าร
แลกเปลี่ยนของประสิทธิภาพการใช้พลังงาน,ขนาด,น้าหนัก,ค่าใช้จ่ายและ
ความทนทานในการใช้งานโดยการบันทึกข้อมูลจากระยะไกล งานวิจัยนี้จึง
ได้มีแรงบันดาลใจ ศึกษาผลในการทดลองที่เป็นข้อมูลจริงโดยทุกฟังก์ชั่น
การใช้งานต้องผ่านเฟิร์มแวร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้มีการพัฒนา
ที่คล่องตัวขึ้นและโดยวิธีนี้จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในระดับมากดังที่กล่าว
มาข้างต้น
ในงานวิ จั ย ของ [2][3][4] งานวิ จั ย นี้ ได้ น าเสนอการวิ จั ย และการ
ด าเนิ น การชนิ ด ใหม่ ข อง Multi-channel Data Logger เพื่ อ ความ
ต้ อ งการของเซ็ น เซอร์ พิ เ ศษในการทดสอบเต็ ม รู ป แบบในวงการ
อุตสาหกรรม high-speed logger โดยที่มีความเร็วสูงและมีขนาดเล็ก ที่
สามารถฝั ง ตั ว ในเครื่ อ ง appears.S3C2440A ใช้ เป็ น ชิ ป ควบคุ ม หลั ก
C/OS- II ในระบบปฏิ บั ติ ก ารสมองกลฝั ง ตั ว ด้ ว ยความเร็ ว สู ง โดยชิ ป
AD7899 AD งานนี้ ไ ด้ น าเสนอวิ ธี ก ารแก้ สั ญ ญาณรบกวนในหลาย
ช่องสัญญาณความเร็วสูง การสุ่มตัวอย่างและการเก็บรักษาข้อมูลฟังก์ชั่น
ของมันรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และการแบ่งปัน
ในข่ า วสารรวมถึ งการเข้ า รหั ส ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ โดยทั้ งหมดนี้ ได้ ผ่ า นการ
ทดสอบแล้ว
ในงานวิจัยของ [5][6][7][8] อธิบายการออกแบบ data logger แบบ
ทั่วไป ซึ่งจะสามารถเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ input channel ที่มีขนาดน้อยๆ
ถึงหน่วยความจาที่มีขนาดใหญ่ โดย data logger ที่นาเสนอมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถเก็บปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่จากสัญญาณอนาล็อกมากกว่า
แบบระยะเวลาของคาบเวลาที่เพิ่มเข้ามา เพื่อทื่จะมันสามารถละทิ้งจานวน
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ข้ อ มู ล ในเวลาที่ ค่ อ นข้ า งมาก นอกเหนื อ จากนี้ งานวิจั ย ยั งอธิบ าย การ
สื่อ สารระหว่า งไมโครคอนโทรลเลอร์แ ละหน่ ว ยความจ าอย่า งละเอี ย ด
ทดสอบข้ อ จ ากัดของ memory storage และ พั ฒ นา prototype ของ
data logger เพื่อสนับสนุนคุณสมบัติที่ได้กล่าวมา
ในงานวิจัยของ [9] [10]นาเสนอ application ที่เพิ่มฟังก์ชั่นพิเศษ
(extra functions) ลงใน digital multimeter (DMM) กับการใช้เชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์และ integration ให้เป็น การเก็บข้อมูล และ การประมวลผล
ข้อมูลที่ได้ DMM จะถูกประมวลผลเพื่อใช้สังเกตและบันทึกค่าในเวลาจริง
ซึ่งข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในแผนภูมิและตารางไว้ในส่วนของ front panel
กั บ ช่ ว งเวลาที่ ได้ ก าหนดไว้ ซึ่ งผู้ ใช้ ส ามารถเลื อ กใช้ registration ของ
ข้อมูล เพื่อทาสามารถแยกมันตามประเภทที่กาหนดไว้

2. การออกแบบ
2.1 ขนาดกระดาษและการตั้งค่าย่อหน้า
สถานีชาร์จไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถทางานได้ เมื่อมีการ
น ากระแสไฟฟ้ า จากแบตเตอรี่ ซึ่ งเป็ น แหล่ ง เก็ บ หลั ง งานหลั ก มาจ่ า ย
กระแสไฟฟ้าเข้าสู่แ บตเตอรี่จ ากภายนอก โดยใช้ Arduino Mega 2560
ควบคุมวงจรชาร์จ เพื่อนาไปควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม
กับแบตเตอรี่จากภายนอก ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560
เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ควบคุมการทางานของอุปกรณ์ต่างๆ ของสถานีชาร์จ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

รูปที่ 3 ลายวงจรชาร์จแบตเตอรี่
วงจรวัดกระแสไฟฟ้า ทาหน้าที่วัดกระแสไฟฟ้าในขณะชาร์จไฟฟ้าเข้า
สู่แบตเตอรี่ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านวงจรวัดกระแสไฟฟ้า วงจรจะมีการ
ปล่อยแรงดันไฟฟ้าไปเข้าไมโครคอนโทรเลอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์จะ
นาแรงดันไฟฟ้าที่ได้ไปเปรีย บเทีย บเพื่อ รัก ษาระดับกระแสไฟฟ้าในการ
ชาร์จแบตเตอรี่

รูปที่ 4 วงจรวัดกระแสไฟฟ้า

รูปที่ 1 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560 [8]

วงจรยกระดับแรงดันไฟฟ้า ทาหน้าที่ยกระดับแรงดันไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่ 12V ยกระดับแรงดันไฟฟ้าเป็น 30V เพื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าเข้าสู่
วงจรชาร์จแบตเตอรี่

วงจรชาร์จแบตเตอรี่ ทาหน้าที่ชาร์จไฟฟ้าให้ กับแบตเตอรี่และคอย
ควบคุมกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่

รูปที่ 5 วงจรยกระดับแรงดันไฟฟ้า
รูปที่ 2 วงจรชาร์จแบตเตอรี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วงจรแปลงสัญญานอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล ทาหน้าทีแ่ ปลง
สัญญานอนาล็อกเป็นสัญญานดิจิตอล LM3914 เป็นไอซีที่รวมวงจรแบ่ง
ระดับแรงดันไฟตรงออกเป็น 10 ระดับ เพื่อนาไปขับ LED ที่เอาต์พุตเพื่อ
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แสดงผลการทางาน โดยสัญญาณที่ขับให้ LED ติดมีความสัมพันธ์เป็นเชิง
เส้นกับปริมาณแรงดันอินพุตที่เข้ามา

รูปที่ 9 ค่าปริมาณประมาณไฟฟ้าที่จ่ายให้แบตเตอรี่ขนาด 10 A

รูปที่ 6 วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล

รูปที่ 7 ลายวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล

จากรูปที่ 10 และรูปที่ 11 แสดงให้เห็นว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่าย
ให้แบตเตอรี่ทั้ง 2 ขนาด จะมีค่าปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แบตเตอรี่
ประมาณ 20% ของขนาดแบตเตอรี่
การทดสอบชุดคาสั่งไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อทดสอบว่าคาสั่งที่ใช้สั่ง
การมี การทางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ทาการตั้งค่าได้ถูกต้องตามที่
ต้องการซึ่งจะแสดงโหมดคาสั่งได้ตามบล๊อกไดอะแกรม ซึ่งในแต่ละโหมด
จะมีคาสั่ง Back เพื่อย้อนกลับ แต่จะย้อนกลับไปหน้าแรก ที่ทาการเลือก
ขนาดแบตเตอรี่ในการชาร์จแบตเตอรี่

รูปที่ 10 การเลือกการชาร์จกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่

3. การทดสอบ
การทดสอบวงจรชาร์จแบตเตอรี่เพื่อทดสอบว่าวงจรชาร์จแบตเตอรี่
สามารถควบคุมกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับแบตเตอรี่ได้ โดย
ที่กระแสไฟฟ้าที่ได้จะต้องมีค่าประมาณ 1A ของแบตเตอรี่ขนาด 5A และ
กระแสไฟฟ้ามีค่าประมาณ 2A ของขนาดแบตเตอรี่ขนาด 10A ซึ่งในการ
ชาร์ จ แบตเตอรี่ค วรจ่ า ยกระแสไฟฟ้ า อยู่ ที่ ป ระมาณ 20% ของขนาด
แบตเตอรี่ เพราะอาจทาให้แบตเตอรี่เสื่อมหรือหมดสภาพก่อนอายุการใช้
งาน
รูปที่ 11 กาหนดเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่

4. สรุป

รูปที่ 8 ค่าปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จา่ ยให้แบตเตอรี่ขนาด 5 A

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การทดสอบวงจรจรชาร์จแบตเตอรี่ชุดเซลล์แ สงอาทิตย์ เป็ นการ
ทดสอบวงชาร์จแบตเตอรี่กับเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งจากผลการทดสอบค่า
ของกระแสไฟฟ้าจะมีค่าที่ไม่คงที่อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสภาพอากาศที่มี
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การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้ไม่สามารถระบุอัตราที่แน่นอนของ
การชาร์จกระแสไฟฟ้าที่เข้าสู่แบตเตอรี่ซึ่งเป็นแหล่งเก็บพลังงานหลัก
อัตราการชาร์จแบตเตอรี่ในแต่ละช่วงกับเวลา
กระแสไฟฟ้า (A)

2
1.5
1

วันที่1

กิตติกรรมประกาศ

0.5

วันที่2

0

วันที่3

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษา วิจัยและออกแบบ
ระบบควบคุ ม และระบบตรวจรู้พ ลั งงานไฟฟ้ า ที่ เหมาะสมกั บ พลั งงาน
ทดแทนร่วม รหัสโครงการ: 349513 ภายใต้แผนงานวิจัยโครงการ ปัจจัย
การศึกษาและพัฒนาระบบพลังสะอาดแบบพลังงานทดแทนร่วมกังหันลม
และเซลแสงอาทิตย์ขนาด 2 กิโลวัตต์ เพื่อเป็นพลังงานสารองสาหรับพื้นที่
ช น บ ท ห่ า งไก ล จ า ก ระ บ บ ส า ย ส่ งไฟ ฟ้ า รหั ส แ ผ น งา น วิ จั ย :
2560A16501008 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่ ง่ชาติ (วช.) และขอบขอบคุณ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รูปที่ 12 อัตราการชาร์จแบตเตอรี่ในแต่ละช่วงเวลา
การทดสอบวงจรชาร์ จ แบตเตอรี่ โ หมด 5Ah แกน X คื อ ค่ า
กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับแบตเตอรี่ขนาด 5A ซึ่งค่ากระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับ
แบตเตอรี่จะมีค่าสูงสุดไม่เกิน 1.22A และ แกน Y คือค่าแรงดันไฟฟ้าของ
แบตเตอรี่ เมื่อปริมาณไฟฟ้าในแบตเตอรี่ต่าจะมีแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่
ประมาณ 11V และเมื่อ ปริมาณไฟฟ้า ในแบตเตอรี่เต็มจะมีแ รงดันไฟฟ้า
ในขณะชาร์จแบตเตอรี่ประมาณ 15V ซึ่งจะมีการตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ให้กับแบตเตอรี่ทันที
ค่าเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้า
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รูปที่ 13 กราฟเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าในขณะชาร์จ
แบตเตอรี่ขนาด 5Ah
ค่าเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้ากับเวลาในการชาร์จ
แบตเตอรี่
กระแสไฟฟ้า (A)

จะเป็นกราฟจาลองการชาร์จไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่มีไฟฟ้าในแบตเตอรี่ต่า
ซึ่งการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ในโหมดที่ไม่จากัดเวลา ไฟฟ้าในแบตเตอรี่
จะมีปริมาณไฟฟ้าเต็มอยู่ที่เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที เหมือนกับการ
ชาร์ จ แบตเตอรี่ ข นาด 5A เพ ราะว่ า การชาร์ จ แบตเตอรี่ ค วรจ่ า ย
กระแสไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 20% ของขนาดแบตเตอรี่เช่นเดียวกัน
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รูปที่ 14 กราฟเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้ากับเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่
ขนาด 10Ah
จากรูปที่ 4.5 จะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าจะมีการหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ตามแต่ละโหมดเวลาของการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ ซึ่งจากรูปที่ 4.5
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