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สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยินดีตอนรับผูเขารวมงานทุกทาน เขาสูการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบ
พลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 (13th Thailand Renewable Energy for Community Conference; TREC 13) ทางมหาวิทยาลัยรูสึกเปนเกียรติและมีความยินดีอยางยิ่งในการจัดงานครั้ง
นี้ ภายใตแนวคิด “พลังงานชุมชน บนฐานวิถีชีวิตใหม” เพื่อสงเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยนความรูดาน
การวิจัยและนวัตกรรมดานพลังงานทดแทนจากบุคคล ชุมชน องคกร มหาวิทยาลัย และหนวยงานตาง
ๆ ทั่วประเทศ ภายใตชีวิตวิถีใหม (New Normal)
การจัดการพลังงานทดแทนสูชุมชน เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยใหเกิดความ
ยัง
่ ยืน โดยนําแหลงพลังงานทีม
่ อ
ี ยูใ นแตละพืน
้ ทีไ่ ปประยุกตใชกบ
ั ชุมชนนัน
้ ๆ ซึง
่ สอดคลองกับแนวคิดของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่สงเสริมการใชพลังงานทดแทนอยางยั่งยืน เชน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟา
จากแผงเซลลแสงอาทิตย การใชรถพลังงานไฟฟา เปนตน รวมถึงการสงเสริมงานวิจย
ั ทางดานพลังงาน
เพื่อนําไปประยุกตใชกับชุมชนและประชาชนทั่วประเทศ
ขอขอบคุณ คณะผูจ
 ด
ั งาน นักวิจย
ั และผูม
 ส
ี ว
 นเกีย
่ วของทุกภาคสวน ทีส
่ นับสนุนและใหความรวมมือในการ
จัดงานครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี หวังเปนอยางยิ่งวาผลของการจัดงานในครั้งนี้จะเปนประโยชน
ตอการขับเคลื่อนการใชพลังงานทดแทนสูชุมชนของประเทศไทยอยางยั่งยืน

(รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
พลังงาน (Energy) เปนปจจัยสําคัญในการชวยขับเคลื่อนหลายสิ่ง นับแตอดีต กระทั่งปจจุบันอันหมาย
รวมถึงในโลกยุคดิจท
ิ ล
ั ปริมาณความตองการพลังงานจึงเพิม
่ ขึน
้ และจะทวีความตองการตอไปอยางไมมี
ทีส
่ น
ิ้ สุด ในขณะทีพ
่ ลังงานหลายประเภทมีขอ
 จํากัดและมีปริมาณลดลง พลังงานทดแทนและพลังงานทาง
เลือกจึงเปนคําตอบและตอบโจทยเรื่องดังกลาวไดอยางดีที่สุด
การศึกษาวิจัย และสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนของประเทศ โดยเนนการนําพลังงานและรูปแบบการ
จัดการพลังงาน เพือ
่ นําไปใชไดจริงอยางเหมาะสมตอชุมชนในประเทศ เพือ
่ ใหเกิดผลอยางแทจริงจากการ
ใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดจากพลังงานตนกําเนิดทีม
่ อ
ี ยูใ นชุมชนนับเปนประเด็นหลักอันสําคัญ
ทีส
่ มาคมพลังงานทดแทนสูช
 ม
ุ ชนแหงประเทศไทย ไดตระหนักถึงความสําคัญ ทีน
่ ําไปสูก
 ารดําเนินกิจกรรม
งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดมส
ี ว
 นรวมในการจัดกิจกรรมดังกลาวในครัง
้
นี้ รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กิจกรรมการดําเนินงาน และภารกิจหลายดานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลวนมุงเนน
และตระหนักถึงพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดการประหยัดพลังงานรวมถึงการศึกษาวิจย
ั และพัฒนา
เกี่ยวกับพลังงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมคาและทรงประสิทธิภาพ ในการที่จะรวมเปนสวนหนึ่งของ
การหาแนวทางแกปญ
 หาเรือ
่ งพลังงานของประเทศไทย ซึง
่ ไดรบ
ั ความรวมมือรวมใจทีด
่ จ
ี ากคณะผูบ
 ริหาร
บุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยเปนอยางดี ทั้งยังสามารถเปนตนแบบใหกับ
หนวยงานอื่นไดเขามาศึกษา เรียนรูและรวมแลกเปลี่ยนระหวางกัน
งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทยที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จะกอใหเกิด
องคความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสนับสนุนโซลูชั่นที่ดีในการจัดการพลังงานทดแทนสูชุมชน โดย
เรือ
่ งราวของพลังงานทีเ่ กิดขึน
้ นี้มีความสําคัญควบคูไ ปกับดานสิง
่ แวดลอมและชุมชนอันจะสงผลตอสภาพ
แวดลอมและชีวิตความเปนอยูของมนุษยบนโลกใบนี้
ในอนาคตเราอาจไดเห็นการนําองคความรูจากงานประชุมวิชาการนี้นําไปประยุกตใชรวมกับนวัตกรรม
เทคโนโลยีสําหรับการจัดการพลังงานทดแทนสูช
 ม
ุ ชนเพิม
่ มากยิง
่ ขึน
้ จึงเปนสิง
่ ทีด
่ ส
ี ําหรับทุกคนทีเ่ ขารวม
การประชุม เพื่อปรับตัวเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยทายที่สุดแลวจะนําไปสูความยั่งยืนอยางแทจริง

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมหมาย ผิวสอาด)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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สารคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปนบอนํ้าของประชาชนไดนั้น ยอมตองมีทั้งศาสตรและศิลป ทางคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงไดถูกจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.2529 ดวยปณิธานที่
จะเปนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อใหบริการสังคมทางวิทยาศาสตร
เนนการการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรเพือ
่ รับใชสง
ั คม โดยสามารถผสมผสานทัง
้ วิทยาศาสตรและศิลปะความรูเ ชิงสังคมเพือ
่ กาว
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางยั่งยืน ซึ่งทําใหโลกมนุษยเราอยูไดอยางสมดุลและผาสุก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งที่ทางคณะ
ผูจ
 ด
ั งานเลือกใชสถานทีบ
่ ริเวณคณะฯ เพือ
่ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูช
 ม
ุ ชน
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 (TREC13) ภายใตแนวคิด “พลังงานชุมชน บนฐานวิถีชีวิตใหม” ซึ่งเปน
ประโยชนตอประชาชน นักศึกษา บุคลากร อาจารย นักวิจัย องคกร และหนวยงานตาง ๆ เพื่อการเรียนรู
แลกเปลีย
่ นความคิด ในการนําพลังงานทดแทนทีเ่ หมาะสม เปนมิตรตอสิง
่ แวดลอมไปใชกบ
ั ชุมชนเมืองและ
ชนบทในประเทศไทยใหเกิดความยั่งยืนตอไป
สุดทายนี้ ขออวยพรใหจด
ั การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูช
 ม
ุ ชนแหงประเทศไทย ครัง
้
ที่ 13 นี้ มีความราบรื่นและประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไวทุกประการ

(รองศาสตราจารย ดร.ณัฐธนนท หงสวริทธิ์ธร)
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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สารคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางการศึกษา
และวิจัยดานวิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ฝกอบรม และพัฒนา
ผลงานดานวิศวกรรมศาสตรเพือ
่ เปนพลังขับเคลือ
่ นการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ
ใหเจริญกาวหนา โดยเนนผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มี
คุณธรรมจริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกทั้งผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ
นวัตกรรมใหสอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศและภูมภ
ิ าคอาเซียน
การมีสวนรวมในโครงการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่
13 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความยินดีที่ไดรับเกียรติในการมี
สวนรวมดําเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยมี
ศูนยวจ
ิ ย
ั และบริการดานพลังงานคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใหความ
ชวยเหลือ และสนับสนุนตั้งแตเริ่มตนดําเนินโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นสมบูรณ
ทายนี้หวังเปนอยางยิ่งวาบทความวิจัยดานพลังงานที่ไดทําการนําเสนอ ในการประชุมประชุมสัมมนา
วิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูช
 ม
ุ ชนแหงประเทศไทย ครัง
้ ที่ 13 นี้ จะเปนสวนหนึง
่ ในการลดปญหาดาน
พลังงานในประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวกร อางทอง)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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สารจากประธานที่ปรึกษา
สมาคมพลังงานทดแทน
สูชุมชนแหงประเทศไทย
ในนามประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ซึ่งไดกอตั้งขึ้นมากวา 15 ปแลว
ก็เพือ
่ วัตถุประสงคในการศึกษา วิจย
ั สนับสนุนการใชพลังงานทดแทนของประเทศไทยเราเพือ
่ ความยัง
่ ยืน
โดยเนนการนําพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดอีกทัง
้ รูปแบบการจัดการพลังงาน เพือ
่ นําไปใชไดจริง
อยางเหมาะสมตอชุมชนในประเทศไทย เพือ
่ ใหเกิดผลไดอยางแทจริงจากการใชพลังงานทดแทนแบบผสม
ผสานกับบริบทของประชาชนในประเทศนัน
้ คือการใชพลังงานแสงอาทิตยพลังงานลมชีวมวลและพลังงาน
จากนํ้าและพลังงานรูปแบบอื่นใด ซึ่งเปนพลังงานตนกําเนิดที่มีอยูในชุมชนทุกที่ และในการจัดการประชุม
สัมมนาเชิงวิชาการในครัง
้ ที่13นีจ
้ ะเปนประโยชนเปนอยางยิง
่ ตอทุกๆคนในประเทศในการแลกเปลีย
่ นความ
รูแ ละประสบการณในการใชพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆในชุมชนอีกทัง
้ จะมีผลตอการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของประเทศอยางเหมาะสม สงเสริมนโยบายของรัฐบาลและโลกทีม
่ ห
ี ลายอยางทีต
่ อ
 งชวยกันในสิง
่
ตางๆที่เกิดขึ้นในระหวางชวงเวลาของการระบาดของโควิด 19 ซึ่งจะทําใหเราเขาใจในการอยูรวมกับ
ธรรมชาติและสามารถทีจ
่ ะพึง
่ พาตนเองไดในอนาคตหากมีเหตุการณตา งๆเกิดขึน
้ โดยสมาคมฯก็พรอมที่
จะเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมที่ดี ทางดานพลังงานที่ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีความคุม
คาทางเศรษฐศาสตร ความมั่นคง การบริหารจัดการที่เหมาะสม มีการสรางรายไดใหกับชุมชนและลด
การนําเขาเชื้อเพลิงและเทคโนโลยี อยางยั่งยืนคูกบ
ั ประเทศไทยตลอดไป
ในฐานะของประธานทีป
่ รึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสูช
 ม
ุ ชนแหงประเทศไทย ผมขอโอกาสพิเศษนีใ้ ครขอ
ขอบคุณ ทุกๆทานที่ชวยกันเปนเจาภาพรวมกัน ในการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ รวมทั้งผู
สนับสนุนทุกๆ ทานในการชวยใหการจัดงานครั้งนี้ประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดี
ผมหวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า การจั ด งานประชุ ม สั ม มนาเชิ ง วิ ช าการรู ป แบบพลั ง งานทดแทนสู ชุ ม ชนแห ง
ประเทศไทย ครั้งที่13 ประจําป 2563 นี้จะเปนประโยชนตอสวนรวมทั้งภาคชุมชนและภาควิชาการของ
ประเทศไทยตอไป

(ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร)
ประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทน
สูชุมชนแหงประเทศไทย
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สารจากนายกสมาคม
พลังงานทดแทนสูชุมชน
แหงประเทศไทย
ป 2563 นั บ ได ว  า เป น ป แ ห ง การเปลี่ ย นผ า นและการเผชิ ญ กั บ ภาวะวิ ก ฤติ ก ารแพร ร ะบาดของไวรั ส
โควิด-19 ทําใหภาพรวมของความตองการหรือการใชพลังงานที่ลดลง แตสงผลใหพลังงานชุมชนกลับ
มีบทบาทมากขึน
้ เพราะตองการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมกับบริบทของแตละชุมชนเชนการแปรรูป
หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชพลังงาน มาตรการการใชพลังงานใหคุมคา หรือการเลือกใชพลังงานที่สง
ผลกระทบตอสิง
่ แวดลอมทีน
่ อ
 ยทีส
่ ด
ุ รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั มาประยุกตใชในการบริหารจัดการ
พลังงาน
ในนามของนายกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ซึ่ง สมาคมฯ ไดดําเนินกิจกรรม
“งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูช
 ม
ุ ชนแหงประเทศไทย” เพือ
่ เผยแพรผลงานวิชาการ
ของนักวิชาการ นักศึกษา ประชาชนทัว
่ ไปและองคการปกครองสวนทองถิน
่ รวมถึงการแลกเปลีย
่ นความ
รูและประสบการณในการใชพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ ในชุมชน อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 12 ป
ซึ่งงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 ภายใตชื่องาน
“พลังงานชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม” ชวงยุคโควิด 19 พลังงานชุมชนจะอยูรอดไดอยางไร รวมถึงการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเครือขายพลังงานชุมชน ฝายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน)นับไดวา เปนงานประชุมวิชาการแหงเดียวในประเทศไทยทีม
่ ก
ี ารบูรณาการระหวางภาคนักวิชาการ
ภาคเอกชน และภาคชุมชน เขาดวยกัน
ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหง
ประเทศไทย ครั้งที่13 หรือ TREC 13 นี้ สามารถตอบโจทยดานพลังงานชุมชนในยุคโควิท 19 ทําใหทุกภาค
สวนรวมมือรวมใจกันทําประโยชนใหกบ
ั สังคมและชุมชนสามารถปรับตัวและอยูร อดไดอยางแทจริงสงเสริม
ใหงานดานวิชาการ ขยายผลลงสูภาคชุมชนไดอยางเปนรูปธรรมตอไป

(ดร.อําพล อาภาธนากร)
นายกสมาคมพลังงานทดแทน
สูชุมชนแหงประเทศไทย
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คณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
รูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชน
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 13
1. คณะกรรมการอำนวยการ
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประธานกรรมการ
2. อธิการบดีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประธานกรรมการรวม
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กรรมการ
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรรมการ
5. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
กรรมการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
6. ผูอํานวยการศูนยวิจัยและบริการดานพลังงาน
กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7. นายกสมาคมพลังงานทพแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการ

2. คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมฯ
1. ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2. ศาสตราจารย ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน
3. ผูชวยศาสตรจารย ดร.วิรชัย โรยนรินทร
4. ผูชวยศาสตรจารย ดร.บุญเรือง มะรังศรี
5. พลอากาศโท เอกราช ชาติชัย
6. ดร.มนตรี ชาลีเครือ
7. ดร.สาคร สรอยสังวาลย
8. ดร.วิชัย เพ็ชรทองคํา
9. นายประเดิม สุดสงวน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

3. คณะกรรมการฝายวิชาการ
1. ผูชวยศาสตรจารย ดร.วิรชัย โรยนรินทร
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวกร อางทอง
3. รองศาสตราจารย ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรี ศรีนนทฉัตร
5. รองศาสตรจารย ดร.วรางคณา สมพงษ
6. ผูชวยศาสตรจารย ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิท เรืองรุงชัยกุล
8. ดร.นพรัตน พฤกษทวีศักดิ์
9. ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร
10. ดร.อําพล อาภาธนากร
11. นางสาววรรณิตา ทองพัด
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

4. คณะกรรมการฝายสถานที่
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิท เรืองรุงชัยกุล
2. ดร.อําพล อาภาธนากร
3. รองศาสตราจารย ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
4. รองศาสตราจารย ดร.นฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนารัตน กรอิสรานุกูล
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ วีระศิริ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาพล ตันติสัตยกุล
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล จันทรแกว
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิลาวรรณ รักผกาวงศ
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรมล ศากยวงศ
11. อาจารย ดร.เยาวทัศน บุญกลา
12. อาจารย ดร.อมรเทพ จิรศักดิ์จํารูญศรี
13. นายจาตุรนต จันทะมาตร
14. นางสาวสุญาดา โสรธร
15. นางสาวปนัดดา โตชัยภูมิ
16. นางสาววรรนิภา พงษไทยสงค

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

5. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการ
1. ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2. ศาสตราจารย ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน
3. รองศาสตราจารย ดร.กฤษชนม ภูมิกิติพิชญ

4. รองศาสตราจารย ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง

5. รองศาสตราจารย ดร.เกรียงไกร แซมสีมวง

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชัย โรยนรินทร

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรี ศรีนนทฉัตร

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี อริยะวิริยะนันท

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรพงษ ภาวสุปรีย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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5. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการ
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมนมาลย เนียมหลาง

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญฤทธิ์ ประสาทแกว

12. ผูชวยศาสตราจารย ปราชญ อัศวนรากุล

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณุ ประทุมนพรัตน

14. ดร.วินัย จันทรเพ็ง

15. ดร.สถาพร ทองวิก

16. ดร.วิเชียร อูปแกว

17. รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา สมพงษ

18. รองศาสตราจารย ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

19. รองศาสตราจารย ดร.สุภกร บุญยืน
20. รองศาสตราจารย ดร.ชนาธิป สามารถ
21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน

22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิท เรืองรุงชัยกุล

23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาพล ตันติสัตยกุล

24. ดร.นพรัตน พฤกษทวีศก
ั ดิ์
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ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

5. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการ
25.ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร

26.ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสิษฏ มณีโชติ
27.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ
28.ดร.บงกช ประสิทธิ์
29.ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค

30.ดร.หทัยทิพย สินธุยา

31.ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท

32.ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทรศรี

33.ดร.ชยานนท สวัสดีนฤนาท

34.รองศาสตราจารย ดร.ปยภัทร บุษบาบดินทร
35.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร
36.ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีรัตน วงษซิ้ม

37.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สักรินทร แซภู

38.ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล
39.ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีระยศ แข็งขัน
40.ดร.อมฤต สมพงษ
41.ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเรือง มะรังศรี

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมารตกริด
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมารตกริด
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมารตกริด
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแหงเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแหงเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแหงเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแหงเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแหงเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง
และนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชี
และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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5. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการ
42. ดร.อําพล อาภาธนากร
43. ดร.นุวงศ ชลคุป
44. ดร.กัมปนาท ซิลวา
45. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รวิภา ยงประยูร
46. รองศาสตราจารย ดร.จตุพร แกวออน
47. ดร.สาคร สรอยสังวาลย
48. ดร.ชานนท บุญมีพิพิธ
49. ดร.ธนวรรธน วัชรดํารงคศักดิ์
50. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิกราน หอมดวง

ฝายนวัตกรรมเพื่อสังคม
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
ศูนยเทคโนโลยีพลังงานแหงชาติ
ศูนยเทคโนโลยีพลังงานแหงชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
สาขาวิชาวิศกรรมพลังงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
รัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
รัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
สาขาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ

6. คณะทำงานการจัดประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน
สูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชัย โรยนรินทร
2. ดร.มนตรี ชาลีเครือ
3. ดร.อําพล อาภาธนากร
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิท เรืองรุงชัยกุล
5. นายวิสูตร ยังพลขันธ
6. นายประเดิม สุดสงวน
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสิษฏ มณีโชติ
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรี ศรีนนทฉัตร
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเรือง มะรังศรี
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีรัตน วงษซิ้ม
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สักรินทร แซภู
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ
16. ดร.ธนวรรธน วัชรดํารงคศักดิ์
17. ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค
18. ดร.นุวงศ ชลคุป
19. นางสาววรรณิตา ทองพัด
20. นางสาววรรนิภา พงษไทยสงค
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและเลขานุการรวม

7. คณะทำงานเครือขายพลังงานชุมชน
1. นางอัจฉริยา เจริญศักดิ์
2. นายประเดิม สุดสงวน
3. นายวิสูตร ยังพลขันธ
4. นายอภิชาติ คงแปน
5. นางสาวทรรศนีย รณะนันทน
6. นางสาวลักษิกา กองวิเชียร
7. นายสาณท ทองสุจริตพันธ
8. นายพันธกานต เจียรทวีสิน
9. นายรัฐเขต มูลรินตะ
10. นายกิติคุณ คัมภิรานนท
11. นายศรัญพงศ วงศจันทรคํา
12. นายสิทธิชัย จิตติมงคล
13. นางสาวภัทราณี นาคคงคํา
14. นางสาวพรรณรินทร แผนสมบูรณ
15. นายชัชพล แซโงว
16. นายศักดิ์นรินทร นนทวงศา
17. นายเทอดศักดิ์ กองพรม
18. นายณัฐวัฒน วิเศษสุวรรณ
19. นายทวี สรอยสุนทร
20. นายภานุพงษ วงคจําปา
21. นายวรพจน ดํารงกิจ
22. นางสาวรุจิรา ทนงกิจ

ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและเลขานุการรวม
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กําหนดการ
งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน
สูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13

“พลังงานชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม”
ระหวางวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563
ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563
เวลา
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.

09.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
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กิจกรรม
ลงทะเบียน
ณ หองประชุมใหญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
พิธีเปดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13
“พลังงานชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม”
กลาวตอนรับ
โดย รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมหมาย ผิวสะอาด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลาวรายงาน
โดย ดร.อําพล อาภาธนากร
นายกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
กลาวเปดงาน และ ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “พลังงานชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม”
โดย นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
บรรยายพิเศษ “เครือขายพลังงานชุมชนสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”
โดย นายอรรถพล ฤกษพิบูลย
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
มอบโลที่ระลึกแกผูสนับสนุนการจัดงาน ถายรูปรวมกัน
การเสวนาพิเศษ “ยุคโควิด 19 พลังงานชุมชนจะอยูรอดไดอยางไร”
โดย ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
เมธีวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
ศาสตราจารย ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
ผูชวยศาสตรจารย ดร.วิรชัย โรยนรินทร
ประธานที่ปรึกษา สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
ดร.มนตรี ชาลีเครือ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
ดร.อําพล อาภาธนากร
นายกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
คุณอัจฉริยา เจริญศักดิ์
ผูจัดการฝายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ดําเนินรายการ โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสิษฏ มณีโชติ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563
เวลา
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
13.00 – 13.15 น.

13.15 – 13.30 น.

13.30 – 13.45 น.
13.45 – 14.00 น.
14.00 – 14.15 น.

14.15 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 15.00 น.
15.00 – 15.30 น.
15.30 – 17.00 น.
17.00 น. เปนตนไป

กิจกรรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงใตตึก บร.5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บรรยายบทความพิเศษ (หองประชุมใหญ)
1. “การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรดานพลังงานทดแทนแบบผสมผสานพลังงานลม
และแสงอาทิตย กรณีศึกษาโครงการอัยสววรย อ.บางนางบวช จ.สุพรรณบุรี”
Keynote: ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. “การจัดการพลังงานโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการ
เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทกับชุมชน กรณีศึกษา : ตําบลคําแคน
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน”
Keynote: ผศ.ดร.ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. “การเชื่อม พลังงาน-นํ้า-ของเสีย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนฉลาด”
Keynote: ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
4. “IoT สําหรับระบบบริหารจัดการฟารมเกษตรอัจฉริยะ”
Keynote: ผศ.ดร.มณีรัตน วงษซิ้ม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. “การพัฒนากระบวนการผลิตกาซชีวภาพตนแบบจากฟางขาวโดยใชจุลินทรีย
เรงกระบวนการเพื่อยกระดับการผลิตไฟฟาและความรอนสําหรับชุมชน ”
Keynote: ผศ.ดร.พิสิษฏ มณีโชติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. “การพัฒนาไปสูเมืองที่ยั่งยืนดวยมูลคาเพิ่มของเทคโนโลยีไบโอดรายสําหรับ
การจัดการขยะชุมชน”
Keynote: ผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. “การประเมินการคืนสภาพทางพลังงาน: กรณีศึกษาโรงไฟฟาชีวมวลขนาด 4.9 MW”
Keynote: ดร.นุวงศ ชลคุป
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)
8. “Town Lab: แฮกเปลี่ยนเมืองใหเคลื่อนที่ชาลง”
Keynote: ผศ.ดร.สักรินทร แซภู
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. “เตามณฑล” การออกแบบ ผลิตและใชงานที่ถูกตอง
Keynote: ดร.มณฑล หัสดินทร
สํานักงานพลังงานจังหวัดพังงา
กิจกรรมเสวนาชุมชน Show & Share (หองประชุมใหญ)
เครือขายพลังงานชุมชน 4 ภาค ปตท.
เดินทางกลับที่พัก และพักผอนตามอัธยาศัย

วันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2563
เวลา
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 17.00 น.
09.30 – 12.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน ณ หองประชุมใหญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
นิทรรศการพลังงานชุมชน/ กิจกรรมคลีนิคชุมชน/ Workshop
“Smart Farming” ณ หอง C207
เสวนาพิเศษ “โรงไฟฟาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก?”
ณ หองประชุม S209

15

วันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2563
เวลา
09.00 – 10.40 น.
**หมายเหตุ**
ลําดับการนําเสนอ
อาจมีการเปลี่ยนแปลง

10.40 – 10.50 น.
10.50 – 12.10 น.
**หมายเหตุ**
ลําดับการนําเสนอ
อาจมีการเปลี่ยนแปลง

12.10 – 13.00 น.
13.00 – 14.40 น.
**หมายเหตุ**
ลําดับการนําเสนอ
อาจมีการเปลี่ยนแปลง

14.40 – 14.50 น.
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กิจกรรม
หอง R301

หอง R302

หอง R303-1

หอง R303-2

EI : นวัตกรรม
พลังงาน (นําเสนอ
ผลงานวิชาการ)
EI-001
EI-002
EI-003
EI-004
EI-005

EA: พลังงานเพื่อ
การเกษตร (นําเสนอ
ผลงานวิชาการ)
EA-001
EA-002
EA-003
EA-004
EA-005

FH : เชื้อเพลิงและ
ความรอนชุมชน
(นําเสนอ
ผลงานวิชาการ)
FH-001
FH-002
FH-003
FH-004
FH-005

CE : ไฟฟาชุมชน
(นําเสนอผลงาน
วิชาการ)
CE-001
CE-002
CE-003
CE-004
CE-005

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

หอง R301

หอง R302

หอง R303-1

หอง R303-2

EI : นวัตกรรม
พลังงาน (นําเสนอ
ผลงานวิชาการ)
EI-006
EI-007
EI-008
EI-009

EA: พลังงาน
เพื่อการเกษตร
(นําเสนอผลงาน
วิชาการ)
EA-006
EA-007
EA-008
EA-009

FH : เชื้อเพลิง
และความรอนชุมชน
(นําเสนอผลงาน
วิชาการ)
FH-006
FH-007
FH-008
FH-009

CE : ไฟฟาชุมชน
(นําเสนองาน
วิชาการ)
CE-006
CE-007
CE-008

รับประทานอาหารกลางวัน

หอง R301

หอง R302

หอง R303-1

หอง R303-2

EI : นวัตกรรม
พลังงาน (นําเสนอ
ผลงานวิชาการ)
EI-013
EI-014
EI-015
EI-016
EI-020

EA: พลังงาน
เพื่อการเกษตร
(นําเสนอผลงาน
วิชาการ)
EA-010
EA-011
EA-012
EA-013
EA-014

FH : เชื้อเพลิง
และความรอนชุมชน
(นําเสนอผลงาน
วิชาการ)
FH-010
FH-011

EM : การบริหาร
จัดการพลังงาน
ชุมชนฯ (นําเสนอ
ผลงานวิชาการ)
EM-001
EM-002
EM-003
EM-004
EM-005

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

EV : สิ่งแวดลอม
เพื่อชุมชน
(นําเสนอผลงาน
วิชาการ)
EV-001
EV-002
EV-003

วันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2563
เวลา

กิจกรรม

14.50 – 16.30 น.
**หมายเหตุ**
ลําดับการนําเสนอ
อาจมีการเปลี่ยนแปลง

หอง R301

หอง R302

หอง R303-1

หอง R303-2

EI : นวัตกรรม
พลังงาน (นําเสนอ
ผลงานวิชาการ)
EI-021
EI-022

EA: พลังงาน
เพื่อการเกษตร
(นําเสนอผลงาน
วิชาการ)
EA-015

EV : สิ่งแวดลอม
เพื่อชุมชน
(นําเสนองาน
วิชาการ)
EV-004
EV-005
EV-006
EV-007
EV-008

EM : การบริหาร
จัดการพลังงาน
ชุมชนฯ (นําเสนอ
ผลงานวิชาการ)
EM-006
EM-007
EM-008
EM-009

17.30 – 21.00 น.

งานเลี้ยงพิธีปด ณ อาคาร บร.5
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

18.00 – 18.30 น.

พิธีกลาวตอนรับ
โดย รองศาสตราจารย เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

18.30 – 21.00 น.

พิธีมอบรางวัล และมอบธง TREC 14

วันเสารที่ 7 พฤศจิกายน 2563
เวลา

กิจกรรม

08.30 – 09.30 น.
09.00 – 12.00 น.

12.00 น. เปนตนไป

EI
EI-001
EI-002
EI-003
EI-004
EI-005
EI-006
EI-007
EI-008

ลงทะเบียน ณ หนาหองประชุมใหญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
กิจกรรมศึกษาดูงาน
1. “ระบบเกษตรอัจฉริยะ” ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต
2. “ระบบผลิตพลังงานสะอาด” ณ ศูนยวิจัยและบริการพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ลงทะเบียนสํารองที่นั่งไดภายในงานฯ)
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

นวัตกรรมดานพลังงาน
(Energy Innovation)
จํานวนแผงและเวลาใชงานของระบบโซลาเซลลที่เหมาะสมสําหรับปมนํ้า
การประเมินการคืนสภาพทางพลังงาน: กรณีศึกษาระบบแกสชีวภาพพรอมเครื่องปนไฟ
การพัฒนาโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบน็อคดาวนสําหรับตะเกียบไมไผสด
การพัฒนาเครื่องนึ่งแทงขาวเกรียบชนิดใหความรอนดวยแกสปโตรเลียมเหลวสําหรับใชในชุมชน
การศึกษาและพัฒนาระบบไฮโดรไซฟอนควบคุมความเสถียรในการผลิตกระแสไฟฟาของกังหันนํ้า
คอยาวที่ติดตั้งบริเวณพื้นที่สูงลาดชัน
การผลิตกาซชีวภาพจากฟางขาวเหนียวสายพันธุ กข แมโจ 2 รวมกับหัวเชื้อจุลินทรียมูลวัว
การศึกษาสมรรถนะและมลพิษของชุดอุปกรณผลิตและเผาแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหจากชีวมวล
อัดเม็ดเพื่อผลิตแกสรอนสะอาด
การพัฒนาเครื่องปฏิกรณไพโรไลซีสสําหรับการใชงานผลิตความรอนและถานชีวภาพ

17

EI
EI-009
EI-013
EI-014
EI-015
EI-016
EI-020
EI-021
EI-022

EA
EA-001
EA-002
EA-003
EA-004
EA-005
EA-006
EA-007
EA-008
EA-009
EA-010
EA-011
EA-012
EA-013
EA-014
EA-015

EV
EV-001
EV-002
EV-003
EV-004
EV-005
EV-006
EV-007
EV-008
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นวัตกรรมดานพลังงาน
(Energy Innovation)
การวิเคราะหตนทุนและรายไดของเกษตรกรเมื่อใชเตาชีวมวลผลิตความรอนและถานชีวภาพรวมกัน
การศึกษาเบื้องตนดานการถายเทความรอนของไมไผสําหรับการใชงานในสถานีชารจรถจักรยานยนต
ไฟฟาดวยระบบเติมพลังงานแสงอาทิตย
การศึกษาประสิทธิภาพของตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนราบรองรูปตัวที่โดยใชวัสดุจากธรรมชาติ
เปนฉนวนกันความรอน
การวิเคราะหผลกระทบดานอุณหภูมิจากความสูงแตกตางตอผลการผลิตของระบบผลิตไฟฟาของ
โซลารเซลลบนหลังคาจอดรถขนาด 10 กิโลวัตต
การศึกษาเปรียบเทียบแบบไมมีและแบบมีการหาจุดกําลังไฟฟาสูงสุด สําหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย
การศึกษาความเปนไปไดเชิงเศรษฐศาสตร โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยติดตั้งบนหลังคา
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตศาลายา
การพัฒนากระบวนการเผาถานกัมมันตจากเจาเผาถานรุนมังกรไฟ 84
การผลิตถานกัมมันตดวยวิธีทางกายภาพจากวัสดุเหลือทิ้งของกระบวนการผลิตนํ้ามันปาลม
ดวยรังสีไมโครเวฟ

พลังงานเพื่อการเกษตร
(Energy for Agricultural)
การเพิ่มรายไดของกลุมเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ จังหวัดพิษณุโลก ผานกระบวนการบริการวิชาการ
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
การศึกษาเชื้อเพลิงถานอัดแทงจากวัสดุเหลือใชในการผลิตตะเกียบและการบริโภคทุเรียน
การศึกษาความชื้นสมดุลไอโซเทอมของขมิ้นชัน
การอบแหงขาดวยรังสีไมโครเวฟ
การปรับปรุงสมบัติของชีวมวลแกลบดวยกระบวนการทอรรีแฟกชันจากเครื่องปฏิกรณแบบเบดคงที่
การศึกษาศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในลานกะเทาะเมล็ด
การศึกษาประสิทธิภาพของถานอัดแทงจากกะลามะพราว
อิทธิพลของอุณหภูมิและความเปนกรดดางตอคาสีของกลูโคสไซรับในการผลิตกลูโคสไซรัสจาก
มันสําปะหลัง
การประเมินเศรษฐศาสตรการผลิตถานชีวภาพจากซังขาวโพดเพื่อใชงานดานเกษตรกรรม
การปรับปรุงกระบวนการผลิตจิ้งหรีดแปรรูปโดยนวัตกรรมตูอบแหงสองระบบ ของกลุมขุนงาวฟารม
อําเภองาว จังหวัดลําปาง
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใชความยาวคลื่นแสง
การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑกลวยอบโดยใชพลังงานแสงอาทิตย
การพัฒนาเตาเผาขยะสําหรับการผลิตถานกัมมันตไมไผ
การวิเคราะหการใชพลังงานสําหรับการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในภาคเหนือของประเทศไทย
การศึกษาการออกแบบแหลงจายพลังงานแสงอาทิตยสําหรับระบบรดนํ้าการเกษตรสวนปาลมนํ้ามัน
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน
(Environment for Community)
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินการโรงงานสีเขียว
การศึกษาประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาด PM1-PM10 ดวยเทคนิคแผนกรองละเอียด สเปรยนํ้า
ที่มีประจุไฟฟาและไฟฟาสถิต
การศึกษาผลกระทบของฝุนที่มีตอประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย
การกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในกาซชีวภาพโดยเม็ดเคลือบสารละลายเฟอรริกคลอไรดและสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดรวมกับถาน
การแปรรูปถานไมไผตงเพื่อใชในการดูดซับกลิ่นในชุมชนบานควนขี้แรด ต.พะตง อ.หาดใหญ จ.สงขลา
การสังเคราะหซีโอไลต A โดยใชซิลิกาจากเถาลอยและการประยุกตใชเปนตัวดูดซับที่มีศักยภาพ
สําหรับการกําจัดแคดเมียม (II) ไอออนและสียอ
 มมาลาไคท กรีน จากสารละลายในนํ้า
การเตรียมคอมโพสิตเมมเบรนเคลือบดวยแผนฟลมบางพิเศษสําหรับใชเปนวัสดุกรองระดับนาโน
การพัฒนาเครื่องฟอกอากาศแบบตูเคลื่อนที่ดวยรังสีอัลตราไวโอเลต

CE
CE-001
CE-002
CE-003
CE-004
CE-005
CE-006
CE-007
CE-008

FH
FH-001
FH-002
FH-003
FH-004
FH-005
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FH-008
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FH-010
FH-011

EM
EM-001
EM-002
EM-003
EM-004
EM-005
EM-006
EM-007
EM-008
EM-009

ไฟฟาชุมชน
(Community Electricity)
การศึกษาความปลอดภัยของผูพักอาศัยภายในอาคารใกลระบบไฟฟาซึ่งอากาศแรงดัน 24 kV
ในพื้นที่จายไฟของการไฟฟานครหลวง
การศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็กในประเทศไทย
การกอสรางทอรอยสายไฟฟาใตดินแบบดันทอลอดดวยแมแรงเสริม เพื่อรองรับระบบจําหนายไฟฟา
การศึกษาสมรรถนะของระบบเซลลแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอเขาสายสงของอาคารอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
การศึกษาประสิทธิภาพและความคุมทุนของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา
ของหองเย็นสหกรณการเกษตรแมวาง จังหวัดเชียงใหม
การวิเคราะหพลศาสตรของไหลที่ไหลผานกังหันนํ้าแบบคาปลาน สําหรับโรงไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็ก
การเปรียบเทียบปจจัยความสําเร็จของโครงการโรงไฟฟาชุมชน
การศึกษาการผลิตไฟฟาจากขยะชุมชมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

เชื้อเพลิงและความรอนชุมชน
(Fuel and Heat for Communities)
การแยกกลีเซอรีนจากไบโอดีเซลในปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน โดยใชพัลสสนามไฟฟา
การผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชนจากนํ้ามันทอดไก
การผลิตขาวนึ่งโดยไมใชไอนํ้าดวยเครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดลมรอน
ผลของนํ้ามันขยะพลาสติกจากการไพโรไลซีสแบบเร็วตอสมรรถนะของเครื่องยนต
การอบแหงแกงไตปลาดวยเครื่องอบแหงดวยการแผรังสีอินฟราเรดระยะไกลจากเซรามิก
การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนและการกระจายความรอนโดยใชหินภูเขาไฟเปนตัวกลาง
สําหรับเตาปงยางเชื้อเพลิงแกส LPG
การศึกษาการวางตําแหนงตัวเก็บรังสีอาทิตย สําหรับระบบผลิตนํ้ารอนพลังงานรังสีอาทิตย
การประเมินประสิทธิภาพความรอนเตาชีวมวลแบบบังคับอากาศโดยใชเชื้อเพลิงชีวมวล
การเพิ่มคุณภาพนํ้ามันปาลมดิบเพื่อผลิตเปนนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยกระบวนการไพโรไลซิส
ประสิทธิภาพเตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ
กระบวนการแปรสภาพชานออยที่เหมาะสมดวยวิธีการทางกายภาพรวมกับเคมีเพื่อเปนสับเสรท
ในการผลิตเอทานอล

การบริหารจัดการพลังงานชุมชนดวยเทคโนโลยีดิจิทล
ั
(Community Energy Management by Digital Technology)
Automatically Home Energy Management System for Peak Load Reduction
Under Real-Time Pricing
การสํารวจขอมูลและความพรอมของเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิในการเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง
รูปแบบการประกอบธุรกิจของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอระบบจําหนาย
สําหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ
การใชงานเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการประยุกตใชงานการเกษตรสําหรับ
ศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
การจําลองและวิเคราะหการใชพลังงานของรถยนตไฟฟา: กรณีศึกษาสําหรับถนนมิตรภาพ
การพัฒนาระบบติดตามการใชพลังงานแบบออนไลนราคาถูกสําหรับระบบบริหารจัดการพลังงาน
ภายในบานผานเครือขายไรสาย
Conceptual Study of Community Peer to Peer Energy Trading in City of Korat
การศึกษาและการวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาของโหลดบานที่อยูอาศัยดวยโซลารเซลล แบตเตอรี่
และระบบไฟฟา โดยโปรแกรม MATLAB/Simscape
การออกแบบระบบผลิตไฟฟาโซลาเซลล โดยใชเครื่องมือวัดปริมาณไฟฟาผานระบบ IOT สําหรับที่อยูอาศัย
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สารบัญ
บทความพิเศษ
1. การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรดานพลังงานทดแทนแบบผสมผสานพลังงานลม
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และแสงอาทิตย กรณีศึกษาโครงการอัยสววรย อ.บางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
2. ระบบตรวจวัดมุมของระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตยโดยใช IoT
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27

พลังงานที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน กรณีศึกษา : ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
4. การเชื่อม พลังงาน-นํ้า-ของเสีย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนฉลาด
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5. IoT สําหรับระบบบริหารจัดการฟารมเกษตรอัจฉริยะ

29

6. การพัฒนากระบวนการผลิตกาซชีวภาพตนแบบจากฟางขาวโดยใชจุลินทรียเรงกระบวนการ
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เพื่อยกระดับการผลิตไฟฟาและความรอนสําหรับชุมชน
7.การพัฒนาไปสูเมืองที่ยั่งยืนดวยมูลคาเพิ่มของเทคโนโลยีไบโอดรายสําหรับการจัดการขยะชุมชน
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กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลทามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
8.การประเมินการคืนสภาพทางพลังงาน: กรณีศึกษาโรงไฟฟาชีวมวลขนาด 4.9 MW
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9.Town Lab: แฮกเปลี่ยนเมืองใหเคลื่อนที่ชาลง
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EI : นวัตกรรมดานพลังงาน (Energy Innovation)
EI-001 จํานวนแผงและเวลาใชงานของระบบโซลาเซลลที่เหมาะสมสําหรับปมนํ้า
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EI-009 การวิเคราะหตนทุนและรายไดของเกษตรกรเมื่อใชเตาชีวมวลผลิตความรอนและถานชีวภาพรวมกัน
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EI-013 การศึกษาเบื้องตนดานการถายเทความรอนของไมไผสําหรับการใชงานในสถานีชารจ
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EI-016 การศึกษาเปรียบเทียบแบบไมมีและแบบมีการหาจุดกําลังไฟฟาสูงสุด สําหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย
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EI-020 การศึกษาความเปนไปไดเชิงเศรษฐศาสตร โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยติดตั้งบนหลังคา
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คอยาวที่ติดตั้งบริเวณพื้นที่สูงลาดชัน

เพื่อผลิตแกสรอนสะอาด

รถจักรยานยนตไฟฟาดวยระบบเติมพลังงานแสงอาทิตย
EI-014 การศึกษาประสิทธิภาพของตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนราบรองรูปตัวที่โดยใชวัสดุจากธรรมชาติ
เปนฉนวนกันความรอน
EI-015 การวิเคราะหผลกระทบดานอุณหภูมิจากความสูงแตกตางตอผลการผลิตของระบบผลิตไฟฟา
ของโซลารเซลลบนหลังคาจอดรถขนาด 10 กิโลวัตต

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตศาลายา
EI-021 การพัฒนากระบวนการเผาถานกัมมันตจากเจาเผาถานรุนมังกรไฟ 84

156

 ยวิธท
ี างกายภาพจากวัสดุเหลือทิ้งของกระบวนการผลิตนํ้ามันปาลม
EI-022 การผลิตถานกัมมันตดว
ดวยรังสีไมโครเวฟ

162
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สารบัญ
EA : พลังงานเพื่อการเกษตร (Energy for Agricultural)

EA-001 การเพิ่มรายไดของกลุมเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ จังหวัดพิษณุโลก ผานกระบวนการ
บริการวิชาการเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
EA-002 การศึกษาเชื้อเพลิงถานอัดแทงจากวัสดุเหลือใชในการผลิตตะเกียบและการบริโภคทุเรียน
EA-003 การศึกษาความชื้นสมดุลไอโซเทอมของขมิ้นชัน
EA-004 การอบแหงขาดวยรังสีไมโครเวฟ
EA-005 การปรับปรุงสมบัติของชีวมวลแกลบดวยกระบวนการทอรรีแฟกชันจากเครื่องปฏิกรณ
แบบเบดคงที่
EA-006 การศึกษาศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในลานกะเทาะเมล็ด
EA-007 การศึกษาประสิทธิภาพของถานอัดแทงจากกะลามะพราว
EA-008 อิทธิพลของอุณหภูมิและความเปนกรดดางตอคาสีของกลูโคสไซรับในการผลิตกลูโคสไซรัส
จากมันสําปะหลัง
EA-009 การประเมินเศรษฐศาสตรการผลิตถานชีวภาพจากซังขาวโพดเพื่อใชงานดานเกษตรกรรม
EA-010 การปรับปรุงกระบวนการผลิตจิ้งหรีดแปรรูปโดยนวัตกรรมตูอบแหงสองระบบ
ของกลุมขุนงาวฟารม อําเภองาว จังหวัดลําปาง
EA-011 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใชความยาวคลื่นแสง
EA-012 การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑกลวยอบโดยใชพลังงานแสงอาทิตย
EA-013 การพัฒนาเตาเผาขยะสําหรับการผลิตถานกัมมันตไมไผ
EA-014 การวิเคราะหการใชพลังงานสําหรับการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในภาคเหนือของประเทศไทย
EA-015 การศึกษาการออกแบบแหลงจายพลังงานแสงอาทิตยสําหรับระบบรดนํ้าการเกษตร
สวนปาลมนํ้ามันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดนครราชสีมา

EV : สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน (Environment for Community)

EV-001 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินการโรงงานสีเขียว
EV-002 การศึกษาประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาด PM1-PM10 ดวยเทคนิคแผนกรองละเอียด
สเปรยนํ้าที่มีประจุไฟฟาและไฟฟาสถิต
EV-003 การศึกษาผลกระทบของฝุนที่มีตอประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย
EV-004 การกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในกาซชีวภาพโดยเม็ดเคลือบสารละลายเฟอรริกคลอไรด
และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดรวมกับถาน
EV-005 การแปรรูปถานไมไผตงเพื่อใชในการดูดซับกลิ่นในชุมชนบานควนขี้แรด ต.พะตง
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
EV-006 การสังเคราะหซีโอไลต A โดยใชซิลิกาจากเถาลอยและการประยุกตใชเปนตัวดูดซับที่มีศักยภาพ
สําหรับการกําจัดแคดเมียม (II) ไอออนและสียอมมาลาไคท กรีน จากสารละลายในนํ้า
EV-007 การเตรียมคอมโพสิตเมมเบรนเคลือบดวยแผนฟลมบางพิเศษสําหรับใชเปนวัสดุกรองระดับนาโน
EV-008 การพัฒนาเครื่องฟอกอากาศแบบตูเคลื่อนที่ดวยรังสีอัลตราไวโอเลต

CE : ไฟฟาชุมชน (Community Electricity)

CE-001 การศึกษาความปลอดภัยของผูพักอาศัยภายในอาคารใกลระบบไฟฟาซึ่งอากาศแรงดัน 24 kV
ในพื้นที่จายไฟของการไฟฟานครหลวง
CE-002 การศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็กในประเทศไทย
CE-003 การกอสรางทอรอยสายไฟฟาใตดินแบบดันทอลอดดวยแมแรงเสริม เพื่อรองรับ
ระบบจําหนายไฟฟา
CE-004 การศึกษาสมรรถนะของระบบเซลลแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอเขาสายสงของอาคารอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
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สารบัญ
CE : ไฟฟาชุมชน (Community Electricity)

CE-005 การศึกษาประสิทธิภาพและความคุมทุนของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้ง
บนหลังคาของหองเย็นสหกรณการเกษตรแมวาง จังหวัดเชียงใหม
CE-006 การวิเคราะหพลศาสตรของไหลที่ไหลผานกังหันนํ้าแบบคาปลาน สําหรับโรงไฟฟา
พลังงานนํ้าขนาดเล็ก
CE-007 การเปรียบเทียบปจจัยความสําเร็จของโครงการโรงไฟฟาชุมชน
CE-008 การศึกษาการผลิตไฟฟาจากขยะชุมชมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

FH : เชื้อเพลิงและความรอนชุมชน (Fuel and Heat for Communities)

FH-001
FH-002
FH-003
FH-004
FH-005
FH-006
FH-007
FH-008
FH-009
FH-010
FH-011

การแยกกลีเซอรีนจากไบโอดีเซลในปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน โดยใชพัลสสนามไฟฟา
การผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชนจากนํ้ามันทอดไก
การผลิตขาวนึ่งโดยไมใชไอนํ้าดวยเครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดลมรอน
ผลของนํ้ามันขยะพลาสติกจากการไพโรไลซีสแบบเร็วตอสมรรถนะของเครื่องยนต
การอบแหงแกงไตปลาดวยเครื่องอบแหงดวยการแผรังสีอินฟราเรดระยะไกลจากเซรามิก
การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนและการกระจายความรอนโดยใชหินภูเขาไฟเปนตัวกลาง
สําหรับเตาปงยางเชื้อเพลิงแกส LPG
การศึกษาการวางตําแหนงตัวเก็บรังสีอาทิตย สําหรับระบบผลิตนํ้ารอนพลังงานรังสีอาทิตย
การประเมินประสิทธิภาพความรอนเตาชีวมวลแบบบังคับอากาศโดยใชเชื้อเพลิงชีวมวล
การเพิ่มคุณภาพนํ้ามันปาลมดิบเพื่อผลิตเปนนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยกระบวนการไพโรไลซิส
ประสิทธิภาพเตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ
กระบวนการแปรสภาพชานออยที่เหมาะสมดวยวิธีการทางกายภาพรวมกับเคมี
เพื่อเปนสับเสรทในการผลิตเอทานอล

EM : การบริหารจัดการพลังงานชุมชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
(Community Energy Management by Digital Technology)

EM-001 Automatically Home Energy Management System for Peak Load Reduction
Under Real-Time Pricing
EM-002 การสํารวจขอมูลและความพรอมของเกษตรกรจังหวัดชัยภูมใิ นการเปนเกษตรกรปราดเปรือ
่ ง
EM-003 รูปแบบการประกอบธุรกิจของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบเชือ
่ มตอระบบจําหนาย
สําหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ
EM-004 การใชงานเทคโนโลยีอน
ิ เตอรเน็ตของสรรพสิง
่ เพือ
่ การประยุกตใชงานการเกษตรสําหรับ
ศูนยการเรียนรูก
 ารเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
EM-005 การจําลองและวิเคราะหการใชพลังงานของรถยนตไฟฟา: กรณีศก
ึ ษาสําหรับถนนมิตรภาพ
EM-006 การพัฒนาระบบติดตามการใชพลังงานแบบออนไลนราคาถูกสําหรับระบบบริหารจัดการพลังงาน
ภายในบานผานเครือขายไรสาย
EM-007 Conceptual Study of Community Peer to Peer Energy Trading in City of Korat
EM-008 การศึกษาและการวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาของโหลดบานที่อยูอ
 าศัยดวยโซลารเซลล
แบตเตอรี่ และระบบไฟฟา โดยโปรแกรม MATLAB/Simscape
EM-009 การออกแบบระบบผลิตไฟฟาโซลาเซลล์โดยใชเครื่องมือวัดปริมาณไฟฟาผานระบบ IOT
สําหรับที่อยูอ
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บทความพิเศษ

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรดานพลังงานทดแทน
แบบผสมผสานพลังงานลมและแสงอาทิตย
กรณีศึกษาโครงการอัยสวรรย อ.บางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
วิรชัย โรยนรินทร11 วงศกร วิเศษสัจจา1 นฤมล แสนเสนา1 สุเทพ สีมาลา1
1
สาขาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 12110
1
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 12110

บทคัดยอ
บทความนี้แสดงผลการสํารวจออกแบบระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานเพื่อทําการวิเคราะห
ทางวิศวกรรมและการวิเคราะหทางเศรษศาสตรของการลงทุนระบบการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลมและ
พลังงานแสงอาทิตยเพื่อทําการติดตั้งใหกับโครงการอัยสวรรย อําเภอบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยการนําขอมูลการสํารวจจากพืน
้ ทีจ
่ ริงมาทําการวิเคราะหคาพลังงานในพืน
้ ที่ทัง
้ ความเขมของแสงแดด
และศักยภาพพลังงานลมในพืน
้ ทีท
่ จ
ี่ ะติดจัง
้ เพือ
่ ใหสามารถมองเห็นวา หากตองการติดตัง
้ ระบบพลังงาน
ทดแทนเพือ
่ ลดคาใชจา ยทางไฟฟาแลวสมควรจะติดตัง
้ ระบบทีม
่ ก
ี ารผลิตเทาใดทีจ
่ ะเหมาะสมตอการลงทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจ จากการสํารวจพบวาพื้นที่ มีศักยภาพ และขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหทางดาน
พลังงานทีไ่ ดจากการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตยในโครงการพบวามีความเปนไป
ไดของการติดตัง
้ ระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานโครงการทีพ
่ ก
ั อัยสวรรย อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี และพืน
้ ทีน
่ น
ั้ ควรมีการใชความเหมาะสมของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2 รูปแบบคือโซ
ลารเซลลและกังหันลมความเร็วลมตํ่า โดยผลการวิเคราะห ควรจะดําเนินการติดตัง
้ แผงโซลารเซลลขนาด
100 กิโลวัตต บนหลังคาโครงการ, ระบบผลิตไฟฟาดวยโซลารเซลลแบบทุนลอยนํ้าขนาด 5 กิโลวัตต,
ระบบผลิตไฟฟาดวยโซลารเซลลหลังคาที่จอดรถขนาด 5 กิโลวัตต และกังหันลมความเร็วลมตํ่าขนาด 10
กิโลวัตต ซึ่งจะสามารถลดพลังงานไฟฟาจากสายสงรวมกันไดถึง 185,430 หนวยไฟฟาตอป คิดเปนเงิน
โดยประมาณ 932,985 บาทตอป โดยจะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7.34 ป ซึ่งถือวามีความคุมคาตอการ
ลงทุน และยังสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศไดประมาณ 100 ตันคารบอนไดออกไซดตอ
 ปสามารถตอบสนองการใชพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนในประเทศอีกทัง
้ เปนสถานทีก
่ อ
 ใหเกิดการเรียนรูท
 างพลังงานทดแทนทีเ่ ปนเชิงสัญลักษณในการ
ใชเปนตนแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดสุพรรณบุรีไดตอไป

คําสําคัญ: พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ระบบพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย
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ระบบตรวจวัดมุมของระบบผลิตไฟฟา
เซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตยโดยใช IoT
IoT Monitoring system for Photovoltaic
tracking system
ธนิท เรืองรุงชัยกุล*, กัญญาภัทร มงคลพรสุข, และ อารยา เลิศสกุลภัทร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
99 หมู 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึง
่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

บทคัดยอ
การวิจัยนี้ ทําการติดตั้งระบบตรวจวัดมุมโดยใชเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) เพื่อตรวจสอบ
แสดงผลการทํางานของระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตยสองแกน ทีต
่ ด
ิ ตัง
้ แบบ
อิสระ (PV Stand-Alone system) ขนาด 600 วัตต แบบออนไลนผา นแอปพลิเคชัน Blynk และแจงเตือน
การทํางานของระบบติตตามดวงอาทิตยผานแอปพลิเคชัน Line ซึ่งอุปกรณตนแบบในการตรวจวัดมุม
เพื่อติดตามการทํางานของระบบติตตามดวงอาทิตยสองแกน ประกอบดวย ไมโครคอนโทรลเลอร
(NodeMCU V.2) ติดตั้งในกลองควบคุม และ เซนเซอรตรวจวัดมุม (3-axis Accelerometer/ Gyro
module) ติดตั้งใตแผงเซลลแสงอาทิตย
การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบตรวจวัดมุมเพือ
่ ติดตามการทํางานของระบบติดตาม
ดวงอาทิตยสองแกน และนํามาเปรียบเทียบกับอุปกรณวัดมุมมาตรฐาน (แอปพลิเคชัน Clinometer) พบ
วา อุปกรณตนแบบมีความคลาดเคลื่อนของมุมเมือ
่ เทียบกับการวัดโดยใชแอปพลิเคชัน Clinometer รอย
ละ 4.45 และสามารถแจงเตือนผานแอปพลิเคชัน Line ได และสามารถแจงเตือนเมื่อระบบทํางานผิดปกติ
เพือ
่ ใหผด
ู แู ลระบบสามารถแกไขระบบติดตามดวงอาทิตยสองแกนใหกลับมาทํางานตามปกติไดอยางรวดเร็ว
และทันทวงที

คําสําคัญ: IoT Blynk ระบบติดตามดวงอาทิตย
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การจัดการพลังงานโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน
กรณีศึกษา : ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
Energy management by applied philosophy of sufﬁciency
economy and appropriate energy technology integration
with context of community Case study :
Tambon khamkhaen Amphor Manchakhiri, Khon Kaen
ปรีชา ศรีประภาคาร1 คําภา สีภา2 ปญญา อุปถัมภ3
สาขาฟสิกสประยุกต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อําเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
2
สํานักงานพลังงานจังหวัดขอนแกน อําเภอเมือง ขอนแกน 40000
3
องคการบริหารสวนตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี ขอนแกน 40160

1

บทคัดยอ
ตําบลคําแคนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตําบลคําแคนเปนหนึ่งในพื้นที่ที่มีการสงเสริม
การเกษตรแบบพันธะคือการทําฟารมสุกรซึง
่ ผลกระทบจากการเลีย
้ งสุกรทําใหเกิดขอรองเรียนเรือ
่ งปญหา
สิ่งแวดลอม มลพิษ และกลิ่นมูลสุกร ซึ่งเปนวิกฤตความขัดแยงทางสังคมของหลายพื้นที่ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม องคการบริหารสวนตําบลคําแคน และ สํานักงานพลังงานจังหวัดขอนแกน จึงรวมหารือและ
เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาสโดยใชเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม และการจัดการพลังงานแบบบูรณาการโดย
มองวามูลสุกรเปนวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพเพื่อผลิตพลังงานใชทดแทนกาซหุงตม
(LPG) ซึ่งเปนการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนแลวยังชวยลดคาใชจายดานพลังงานใหกับชาวบานใน
ชุมชนซึ่งเปนการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจรจนเกิดเปนวิสาหกิจชุมชน “พออินคําแคน” ใน
ปจจุบัน วัตถุประสงคหลักเพื่อ สงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากวัตถุดิบที่มีอยูในชุมชน ลดคาใชจาย
ดานพลังงานและใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใน
พื้นที่ตําบลคําแคน โดยผานกระบวนการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนตามหลักการทําแผนพลังงานชุมชน 10
ขั้นตอนมีโครงการคือ โครงการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสุกร ขนาดรวม 700 ลูกบาศกเมตร ชาวบานได
รับประโยชน 350 ครัวเรือน สามารถลดรายจายจากกาซหุงตมไดครัวเรือนละ 3,300 บาท/ครัวเรือน/ป
ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก และขายคารบอนเครดิตป 2560-2562 รวม 2,024 ตันและมีการขาย
ไปแลว 1,037 ตัน คิดเปนเงิน 103,800 บาท โครงการใชพลังงานแสงอาทิตยในการเกษตรและแกปญหา
การขาดแคลนนํ้า ไดแก แบบนํ้าหยดระบบที่ 1 ขนาด 3,300 วัตต 3 ระบบ ผูใช 15 ครัวเรือน ระบบที่ 2
ขนาด 3,000 วัตต 1 ระบบ ผูใช 5 ครัวเรือน ระบบที่ 3 ขนาด 2,400 วัตต 2 ระบบ ผูใช 10 ครัวเรือน ใน
พื้นที่ขาดแคลน 4 หมูบานและ ระบบสูบนํ้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการประปาขนาด 5,000 วัตต
ทําใหรายไดของกลุมเพิ่มขึ้น 70,000 บาท/ป และโครงการผลิตถานอัดแทงประสิทธิภาพสูงจากเหงามัน
สําปะหลังและถานดูดความชื้น กลุมผลิตเตาซุปเปอรอั้งโล นอกจากนั้นยังสามารถลดความขัดแยงและ
สรางสภาพแวดลอมที่ดีใหกับชุมชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมและภาคีเครือขายตําบลคํา
แคน ทําหนาที่ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและการใชพลังงานในพื้นที่ เกิดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
วิธีการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อใหชุมชนไดรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผนและกําหนดบทบาทการ
ทํางานรวมกับเครือขายภาครัฐภาคการศึกษาและภาคประชาชนรวมกันจนทําใหความยัง
่ ยืนตลอดโครงการ
และเปนผลผลสัมฤทธิ์ไดรับพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจําป 2563 ดานการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
คําสําคัญ: เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม การจัดการพลังงานชุมชน
Corresponding author: Tel.: 082 629 8916
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การเชื่อม พลังงาน-นํ้า-ของเสีย
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนฉลาด
Energy-Water-Waste Nexus for Smart
Community Resource Management
ธนัญชัย สาทะกลาง1 สกลวัฒน เศวตรัตนกุล1 นุวงศ ชลคุป2 และ วรจิตต เศรษฐพรรค1*
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เชียงใหม 50300
2
ศูนยเทคโนโลยีพลังงานแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ปทุมธานี 12120
1

บทคัดยอ
ประเทศไทยไดนําแนวคิดของ Smart City มาใชในการพัฒนาเมืองขนาดใหญตาง ๆ เชน เชียงใหม
ขอนแกน และ ภูเก็ต เปนตน ซึ่งแนวคิด Smart City นี้สามารถนํามาปรับใหเหมาะสมและเปนประโยชนกับ
ชุมชนขนาดเล็กได งานวิจัยนี้มีหลักการใชเทคโนโลยีระบบ Smart ผสมผสานกับกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อใหเกิดเปนแนวทางของ Smart Community ซึ่งเปนชุมชนฉลาด ที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอมบนแนวคิดของความยัง
่ ยืน การพึง
่ พาตนเองและลดการพึง
่ พาการใชทรัพยากรภายนอก รวมถึง
การลดการปลดปลอยของเสียสูร ะบบนิเวศ การพัฒนา Smart Community จําเปนตองรูถ
 ง
ึ ขอมูลภายใน
ชุมชนเพื่อวิเคราะหบริบทของชุมชน ควรมีระบบการเก็บขอมูลภายในชุมชนใหมีความรวดเร็วและถูกตอง
และบูรณาการใหอยูใ นฐานขอมูลเดียวกัน ในงานวิจย
ั นีม
้ ง
ุ เนนการศึกษาขอมูลของความเชือ
่ มโยงระหวาง
การใชพลังงาน การใชนํ้า และ การผลิตของเสียภายในชุมชน ทั้งนี้เมื่อทราบถึงความเชื่อมโยงและความ
สัมพันธระหวางขอมูลภายในชุมชนแลว ชุมชนจะสามารถใชขอ
 มูลเพือ
่ วิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทีเ่ หมาะสมสําหรับชุมชน งานวิจย
ั นีจ
้ ะดําเนินการเปรียบเทียบขอมูลชุมชนจาก 2 ชุมชนตัวอยาง
คือ adiCET Smart Community (ASC) ตั้งอยูภายในวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหง
เอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม และ ชุมชนแมตะมาน ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม

คําสําคัญ: ชุมชนฉลาด ระบบการเก็บขอมูล การบริหารจัดการทรัพยากร
*Corresponding author: Tel.: 089 839 8049
E-mail address: worajit@g.cmru.ac.th
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IoT สําหรับระบบบริหารจัดการ
ฟารมเกษตรอัจฉริยะ
มณีรัตน วงษซ้ม
ิ 1* สมโภช ทองนํ้าเที่ยง2 นิพจนพัทธ เมืองโคตร3
ณัฐอาภา สัจจวาที4 อมฤต สมพงษ5
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชย
ั จังหวัดมหาสารคาม 44150
manirath.w@acc.msu.ac.th1, sompoch.t@acc.msu.ac.th2,
nipotepat.m@acc.msu.ac.th3, natarpha.s@acc.msu.ac.th4, amarit.s@acc.msu.ac.th5

บทคัดยอ
ฟารมอัจฉริยะหรือฟารมทีมีการจัดการอยางถูกตองแมนยําจัดเปนนวัตกรรมใหมของการเกษตรใน
ยุคดิจิตอล มีการนําเอาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศหลายดานมาใชในฟารม เชน GPS, GIS,
remote-sensing, proximal-sensing, VRT, weather station, soil sensor yield, monitoring
sensor รวมกับการใชพลังงานทดแทนอยางเหมาะสม และ DSS โดยผานเครือขายสัญญาณ
อินเตอรเน็ต ไรสายในการรับสงขอมูล และมีการประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชฟารมอัจฉริยะ
มีขัน
 ตอนการดํา เนินงาน 7 ขัน
้ ตอนคือ การเก็บขอมูล การวินิจฉัยขอมูล การวิเคราะหขอ
 มูล การ
ออกแบบระบบฟารมอัจฉ ริยะ การพัฒนาระบบและทดสอบ การติดตัง
้ และการประเมินผล โดยมีการ
จัดการฟารมในทุกขัน
้ ตอน คื อ การจัดทําแผนทีส
่ ภาพดิน การใหนา้ํ การใหปย
ุ การกําจัดศัตรูพืช การ
เก็บเกีย
่ ว การคํานวณตนทุน กําไร ตลอดจนการวางแผนการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป การดําเนินการ
ฟารมอัจฉริยะ สงผลใหเกิดการ ใชปจ
 จัยการผลิตทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ เพิม
่ ปริมาณผลผลิตทีม
่ ค
ี ุณภาพ
ุ คาตอการลงทุน ลดผลกระทบต อสิง
่ แวดลอม ลดตนทุน ลดการจางแรงงาน ประหยัดเวลา และนํา
คม
ไปสูการเกษตรยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม

คําสําคัญ: IoT ฟารมเกษตรอัจฉริยะ เกษตรแมนยํา นวัตกรรมการเกษตร
*Corresponding author: Tel.: 086 872 2722
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การพัฒนากระบวนการผลิตกาซชีวภาพตนแบบ
จากฟางขาวโดยใชจุลินทรียเรงกระบวนการ
เพื่อยกระดับการผลิตไฟฟาและความรอนสําหรับชุมชน
Development of biogas prototype from rice straw using
microorganisms to accelerate the process to raise the level
of electricity and heat generation for communities
พิสิษฏ มณีโชติ1 บงกช ประสิทธิ์1* และศักดา สมกุล1
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมารตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร 65000

1

บทคัดยอ
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมาก ผลผลิตที่สําคัญ ไดแก
ขาว ออย มันสําปะหลัง และปาลมนํ้ามัน ซึ่งภายหลังการเก็บเกี่ยวพืชทางการเกษตรตางๆเหลานี้ จะมีชีว
มวลหรือเศษวัตถุดิบเหลือใช เชน ฟางขาว แกลบ กากออย เหงามันสําปะหลัง เปนตน ที่เราเรียกวา ชีว
มวล ซึง
่ ในภาคอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟาและพลังงาน สามารถนําชีวมวลมาใชเปนวัตถุดบ
ิ สําหรับ
ผลิตพลังงานเพือ
่ ใชเปนพลังงานทดแทนไดการพัฒนากระบวนการผลิตกาซชีวภาพตนแบบจากฟางขาว
โดยใชจล
ุ น
ิ ทรียเ รงกระบวนการเพือ
่ ยกระดับผลิตไฟฟาและความรอนสําหรับชุมชนดวยกระบวนการMicroorganism จึงมีความจําเปนและตองรีบดําเนินการอยางเรงดวนเพราะจะชวยลดการเผาฟางขาวที่กอให
เกิดฝุนละออง PM 2.5 กอใหเกิดโมเดลการใชประโยชนจากฟางขาวในการผลิตไฟฟาเพื่อกอใหเกิดรายได
ภายในชุมชนจากการขายไฟฟา 15 kW x 24 ชม. X 365 วัน X 4 บาท/kWh = 525,600 บาท ตอป ลด
การปลอยกาซเรือนกระจกจากการเผาฟาง 262.8 ตันตอป x 1.350 tCO2eq/ตันเศษวัสดุเหลือทิ้ง2 =
354.78 tCO2eq ตอป ลดการปลอยอนุภาค PM2.5 262.8 ตันตอป x 11.7 kgPM2.5/ ตันเศษวัสดุ
เหลือทิ้ง2 = 3.075 tonPM2.5 ตอป เกิดรายไดจากการขายคารบอนเครดิต (ราคาซื้อขาย 10-200 บาท
/tCO2eq5) ซึ่งคาดวาจะสรางรายได 3,548-70,956 บาทตอป รายไดจากการขายปุยหมักที่ไดจากการ
ยอยสลายของฟางขาว (เหลือ 20% ของฟางขาววัตถุดิบ) 0.20 X 262,800 กิโลกรมตอป x 10 บาทตอ
กิโลกรัม = 525,600 บาทตอป และลดการเจ็บปวยเนื่องจากปญหาหมอกควัน

คําสําคัญ: การผลิตกาซชีวภาพจากฟางขาว / จุลินทรียเรงกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ
*Corresponding author: Tel.: 083 625 9396
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การพัฒนาไปสูเมืองที่ยั่งยืนดวยมูลคาเพิ่มของเทคโนโลยี
ไบโอดรายสําหรับการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลทามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
Towards Sustainable Cities: Value-Added of Biodrying
Technology for Community Waste Management :
Thamanao Subdistrict Administration Organization,
Chaibadan District, Lopburi Province
ประพิธาริ์ ธนารักษ1* พิสิษฎ มณีโชติ1 พัชรินทร เยาวรัตน1 บงกช ประสิทธิ์1
ชูศักดิ์ รักเสนาะ2 อันธิกา เพชรี1และ สุรนาท แซยาง1
1
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมารตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000
2
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองอรัญญิก พิษณุโลก 65000

บทคัดยอ
ปจจุบน
ั เมืองทัว่ โลกประสบปญหาและความทาทายในเรือ
่ งตางๆเชนการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศปญหาเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งสงผลใหภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จําเปนตองแกปญหาและพัฒนาเมืองเพื่อความยั่งยืน นําไป
สูผลลัพธที่สําคัญ เชน ความสามารถในการยืดหยุนรับการเปลี่ยนแปลง (Resilience) การพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) และประโยชนตอ
 เมืองอืน
่ (Positive Externality) บทความนีน
้ ําเสนอแนวคิดการบริหารจัดการขยะและการผลิต
พลังงานสะอาด ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาไปสูเมืองที่ยั่งยืน โดยการสงเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมของการบริหารจัดการขยะที่ใชระบบ Biodry ในการปรับปรุงคุณภาพขยะเชื้อเพลิง (Refuse
Derived Fuel : RDF) ที่ผานระบบบําบัดเชิงกลชีวภาพ (Mechanical and Biological Waste Treatment : MBT)
เนื่องจากในประเทศไทยมีขยะมูลฝอยที่ไมผานการคัดแยกจํานวนมาก ทําใหมีการปะปนกันของขยะแหง ขยะสด และ
ขยะพลาสติก ในขณะที่มีปริมาณฝนตกมากก็สงผลใหขยะที่ผานกระบวนการ MBT ที่สะสมกอนนําไปใชในการผลิต
เชือ
้ เพลิงขยะ มีคา ความรอนตํ่าและความชืน
้ สูง สงผลใหตอ
 งใชระยะเวลานานกวา 9 เดือน ในขณะทีภ
่ าคอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยรับซื้อขยะเพื่อไปผลิตเปนพลังงานโดยพิจารณาจากความรอนและความชื้นที่สงผลตอราคาขยะที่ได
การนําเทคโนโลยี Biodry มาใชกับขยะหลังผานกระบวนการ MBT จะทําใหคาความรอนเพิ่มขึ้นและความชื้นของขยะ
ลดลง และลดระยะเวลาในการยอยสลายขยะ การพัฒนาระบบตนแบบตูผลิต RDF โดยใชเทคโนโลยีไบโอ ดรายรวมกับ
แหลงจายพลังงานใหกบ
ั ปม
 ลมเพือ
่ ปอนอากาศโดยใชเซลลแสงอาทิตยเพือ
่ จัด
ั การขยะชุมชนสําหรับ
ั องคการบริหาร
สวนทองถิน
่ ขนาดกลางจะเปนการนําขยะชุมชนมาแปรรูปเปนRDFและสามารถนําไปเปนเชือ
้ เพลิงดานพลัง
ั งานทดแทน
ทัง
้ ในรูปของไฟฟาหรือความรอนซึง
่ จะเปนทางเลือกหนึง
่ ทีจ
่ ะชวยลดปญหาการจัดการสิง
่ แวดลอมในเรือ
่ งของขยะ
โดยระบบตนแบบไดดําเนินการติดตั้งที่ องคการบริหารสวนตําบลทามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จากผลของการ
ศึกษาวิจัยพบวา ระบบ Biodry ที่ถูกพัฒนามีลักษณะเปนตูเติมอากาศ มีศักยภาพที่จะนํามาใชในการปรับสภาพขยะ
สด ใหมีคาความรอนสูงขึ้นและความชื้นลดลงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผลจากกระบวนการยอยสลายแบบใช
ออกซิเจนเกิดความรอนซึง
่ เมือ
่ นํามาทดลองกับขยะสด มีความรอนสูงถึง 49 องศาเซลเซียส โดยความรอนนีจ
้ ะชวย
ในการระบายความชืน
้ สวนเกินออกจากขยะ และเพิม
่ คาความรอนจนขยะภายในแหง เมือ
่ ขยะมีความแหงจะทําใหพน
ื้ ผิว
ทีม
่ ก
ี ารปนเปอ
 นจากดินหรือสารเคลือบฉาบหลุดออกไป สามารถทําใหคา ความรอนสูงขึน
้ ในระยะเวลา 30 วัน เปนระยะ
เวลาอันสัน
้ และใชพลังงานจากเซลลแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานใหกบ
ั ระบบเติมอากาศ สามารถปรับสภาพขยะให
มีคาความรอนมากกวา 5,000 kcal/kg และความชื้นนอยกวา 30% ขยะเหลานี้จะเปนเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเหมาะสม
ตอการนําไปใชในอุตสาหกรรมความรอนหรืออุตสาหกรรมทัว
่ ไปได สงผลใหเกิดมูลคาเพิม
่ ของชุมชนจากการจัดการ
ขยะและเกิดความยั่งยืนในสวนของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและภูมิทัศน การจัดการขยะอยางถูกสุขลักษณะ
และเศรษฐกิจของชุมชน

คําสําคัญ: เมืองยั่งยืน เมืองอัจฉริยะ การจัดการขยะ ขยะชุมชน Biodry มูลคาเพิ่ม
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การประเมินการคืนสภาพทางพลังงาน:
กรณีศึกษาโรงไฟฟาชีวมวลขนาด 4.9 MW
Energy Resilience Assessment: Case Study
of a 4.9-MW Biomass Power Plant
กัมปนาท ทับมณี1 ภูมิอานันท นิยมนา1 พิสิษฏ มณีโชติ2 นุวงศ ชลคุป1 และกัมปนาท ซิลวา1*
ศูนยเทคโนโลยีพลังงานแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ปทุมธานี 12120
2
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมารตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000

1

บทคัดยอ
การคืนสภาพทางพลังงานเปนแนวคิดใหมทส
ี่ ามารถใชในการรับมือกับภัยคุกคามตาง ๆ ทีอ
่ าจเกิด
ขึน
้ กับโรงไฟฟา การศึกษานีม
้ ว
ี ต
ั ถุประสงคในการประเมินการคืนสภาพทางพลังงานของโรงไฟฟาชีวมวล
จากภัยพิบัติหรือเหตุการณอื่นๆ ที่สงผลใหเกิดการหยุดผลิตหรือหยุดจายไฟฟา และนําเสนอมาตรการที่
จะชวยเสริมสรางศักยภาพการคืนสภาพทางพลังงาน โดยเลือกประเมินศักยภาพของโรงไฟฟาชุมชนที่
ใชชีวมวลขนาด 4.9 MW เพื่อใหสอดรับกับ BCG Model ซึ่งเปนโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหมที่สําคัญ
ของประเทศไทย จากการลงพื้นที่พบวาภัยธรรมชาติสวนใหญไมสงผลกระทบกับโรงไฟฟา ยกเวนฤดูฝน
ที่ยาวนานขึ้นซึ่งจะทําใหไมสามารถเขาไปตัดไมได และอาจทําใหมีเชื้อเพลิงไมเพียงพอตอการผลิตไฟฟา
โรงไฟฟารับมือภัยคุกคามนีโ้ ดยสํารองเชือ
้ เพลิงในชวงฤดูแลงเพือ
่ ไวใชในฤดูฝน อยางไรก็ดี เนือ
่ งจากยัง
ไมมก
ี ารบันทึกขอมูลการสํารองเชือ
้ เพลิง จึงทําใหไมทราบปริมาณเชือ
้ เพลิงสํารองทีเ่ หมาะสม โดยไดเสนอ
มาตรการเสริมสรางศักยภาพการคืนสภาพทางพลังงานของโรงไฟฟาใหมก
ี ารจัดทําการบันทึกและรวบรวม
สถิติการสํารองเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนขอมูลอางอิงในการจัดเก็บสํารองเชื้อเพลิงใหเพียงพอตอการผลิต
ไฟฟาอยางตอเนื่อง โดยที่ไมเสียคาใชจายในการสํารองเชื้อเพลิงเกินจําเปน

คําสําคัญ: BCG Model ,การคืนสภาพทางพลังงาน, ภัยคุกคาม, โรงไฟฟาชีวมวล, โรงไฟฟาชุมชน
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Town Lab:
แฮกเปลี่ยนเมืองใหเคลื่อนที่ชาลง
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สักรินทร แซภู*
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Co-founder Hug Town

บทคัดยอ
กระบวนการออกแบบสภาพแวดลอมและชุมชนในศตวรรษที่ 21 มีความหลากหลายอยางมากใน
ประเด็นทางการออกแบบ เชน การออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อการปรับตัวและพลวัตของการ
เปลี่ยนแปลง การออกแบบเพื่อการประหยัดหรือลดการใชพลังงาน เมืองสีเขียวและสิ่งแวดลอม เปนตน
ซึง
่ จากทีก
่ ลาวมาเห็นไดวา เปนมุมมองทีม
่ แี นวโนมในการลดการใชพลังงานในการเดินทางและเนนไปสูก
 าร
ใชการเดินเทา จักรยาน และสกูตเตอรเพิม
่ มากขึน
้ แตกระนัน
้ ก็ตามกระบวนการเปลีย
่ นผานทางพฤติกรรม
ทัศนคติ และความคุนเคยจากสังคมที่ใชเครื่องยนต เครื่องจักร และนํ้ามัน ไปสูสังคมและสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการเดินไมใชสิ่งที่เปนไปไดโดยงาย ดังนั้นกระบวนการในรูปแบบ Tactical Urbanism ซึ่งเปนการ
สรางรูปแบบของการทําการทดลองเปลีย
่ นแปลงสภาพแวดลอมแบบชัว
่ คราวเพือ
่ ใหเกิดการเรียนรูร ว
 มกัน
และการสรางประสบการณกอ
 ทีน
่ ําไปสูก
 ารเปลีย
่ นแปลงจริงทัง
้ นีก
้ ารทดลองในเมืองกอนการเปลีย
่ นแปลง
จริงนีก
้ อ
 ใหเกิดการประหยัดพลังงานอยางมากทีเ่ กิดจากการกอสรางและมากยิง
่ ไปกวานัน
้ หากการใชสอย
ไมสอดคลองกับพฤติกรรมทีเ่ ปลีย
่ นแปลงของเมืองทีร่ วดเร็วอาจทําใหเกิดสูญเปลาของการใชงานอันจะ
ทําใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงานที่สิ้นเปลืองไปดวย ในทางกลับกันหากการทดลองสอดคลองกับ
พฤติกรรมและความตองการของผูค
 นการปรับปรุงสภาพแวดลอมเหลานัน
้ ก็จะมีผลใหเกิดการเปลีย
่ นแปลง
แบบแผนการเดินทางซึง
่ เปนการเคลือ
่ นทีท
่ ช
ี่ า ลงในยานเมืองเปนผลใหเกิดการลดการใชพลังงานในรูปแบบ
ของ Passive Urban Design

คําสําคัญ: Tactical Urbanism, การทดลองออกแบบสภาพแวดลอมเมือง,
การออกแบบชุมชนเมือง, การออกแบบรวมกัน, เมืองเดินได
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การออกแบบระบบโซลาเซลลและชวงเวลาทํางาน
ที่เหมาะสมสําหรับปมนํ้า
Solar Cell System Design and Working Time of
Solar System to Suitable for Water Pump
ปรัชญา มุขดา1*, กฤษณ ไชยวงศ1, ทัดทอง พราหมณี2 และขวัญชัย หนาแนน1
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 76000
2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 76000

1

EI

นวัตกรรมดานพลังงาน
(Energy Innovation)

001

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ เปนการหาความเหมาะสมระหวางสวนประกอบของเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตยแบบออฟกริดกับปม
 นํ้า ซึ่งประกอบดวย แบตเตอรี่ขนาด 100 แอมปชั่วโมง จํานวน 8 ลูก แผง
โซลาเซลลขนาด 330 วัตต จํานวน 6 แผง 8 แผง และ 10 แผง นํามาทดสอบกับปมนํ้าขนาด 2.2 กิโลวัตต
เปนเวลา 2 ชั่วโมงตอวัน และเวลาเปดปมที่แตกตางกันของแตละวันคือ 08.00 น.10.00 น.12.00 น.14.00
น. และ 16.00 น. เพือ
่ เปรียบเทียบคากระแสไฟฟาทีช
่ ารจเขาสูแ บตเตอรี่ จากผลแสดงใหเห็นวา สวนประกอบ
เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบออฟกริดที่เหมาะสม คือแบตเตอรี่ขนาด 100 แอมปชั่วโมง
จํานวน 8 ลูก และโซลาเซลล ขนาด 330 วัตต จํานวน 8 แผง เปดเครื่องในเวลาไมเกิน 08.00 น.
(ในวันทีท
่ อ
 งฟาปลอดโปรง) เงือ
่ นไขนี้ การชารจพลังงานไฟฟาจะเพียงพอกับพลังงานทีป
่ ม
 ตองการใชใน
รอบวันเนือ
่ งจากเปนชวงเวลาทีแ่ ผงโซลาเซลลผลิตพลังงานไฟฟาเขาสูร ะบบ(Input)เหมาะสมกับพลังงาน
ไฟฟาที่ปมใช (Output)
ระบบกําเนิดไฟฟา พลังงานแสงอาทิตย ออฟกริด

บทนํา
ระบบกําเนิดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยหรือระบบโซลาเซลลที่ใชกันอยูในปจจุบัน แบงออกเปน 2 ระบบคือ
1. ระบบออนกริด (On Grid System) เปนระบบการผลิตไฟฟาจากแผงโซลาเซลล (Solar Panels)
ที่เชื่อมตอกับระบบสายสงของการไฟฟา จะใชอุปกรณเพียง แผงโซลาเซลล และอินเวอรเตอรออนกริด
(On Grid Inverter) โดยหลักการแปลงไฟกระแสตรง (DC) จากแผงโซลาเซลลเปนไฟฟากระแสสลับ (AC)
เพือ
่ เชือ
่ มตอเขาระบบการไฟฟาเพือ
่ ทําการขายไฟฟาคืนหรือลดคาใชจา ยในการใชไฟฟาได[1]ซึง
่ ระบบแสดง
ในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ระบบไฟฟาแบบออนกริด (On Grid System) [1]
ภาพที่ 1 ระบบไฟฟาแบบออนกริด (On Grid System) [1]
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2. ระบบออฟกริด (Off Grid System) ระบบพลังงานแสงอาทิตยแบบออฟกริด คือระบบที่ผลิต
ไฟฟาจากโซลาเซลลทไี่ มปฏิสม
ั พันธกบ
ั ผูใ หกําเนิดพลังงานไฟฟารายใหญระบบออฟกริดนีจ
้ ะแยกเดีย
่ วออก
มาโดยผูต
 ด
ิ ตัง
้ โซลาเซลลจะสามารถผลิตไฟฟาใชไดเอง โดยไมตอ
 งพึง
่ พาการไฟฟาซึง
่ สามารถแยกหมวด
ยอยลงไปไดอก
ี ตามลักษณะแรงดันไฟฟาทีจ
่ ะใชงานวาเปน ไฟฟากระแสตรง หรือ ไฟฟากระแสสลับ โดยตอง
เลือกโหลด (เครือ
่ งใชไฟฟา) ใหเหมาะสมกับแรงดันไฟฟาทีใ่ ช ซึง
่ มีวธ
ิ ก
ี ารตอระบบทีห
่ ลากหลาย ทัง
้ ตอโหลด
กระแสตรงกับแผงโซลาเซลาเซลล (ซึ่งผลิตไฟฟากระแสตรง) โดยตรง หรือนําไฟฟากระแสตรง (DC) ที่
ผลิตไดจากแผงไปชารจไฟเขาสูแบตเตอรี่ดว
 ย Charge Controller แลวแปลงเปนไฟฟากระแสสลับ (AC)
ดวย Inverter สําหรับไปใชกบ
ั เครือ
่ งใชไฟฟาตามบานเรือนซึง
่ ใชกบ
ั ไฟฟากระแสสลับอยูแ ลว [2] ซึง
่ ระบบใน
แสดงในภาพที่ 2 โดยระบบโซลาเซลลนี้จะมีขอดีคือสามารถควบคุมกระแสไฟฟาใหเพียงพอกับกําลังของ
เครื่องใชไฟฟาไดคงที่และเหมาะสม มากกวานั้นคือสามารถเก็บสํารองไฟฟาไปใชไดในตอนกลางคืน

ภาพที่ 2 ระบบไฟฟาแบบออฟกริด (Off Grid System) [2]

ระบบไฟฟาแบบออฟกริดนี้ จึงสามารถนํามาใชในการบริหารจัดการพลังงาน โดยเฉพาะพืน
้ ทีท
่ ําการ
เกษตรที่กวางขวางและหางไกลจากระบบสายสงของการไฟฟาไดเปนอยางดี [3] แตอยางไรก็ตาม ระบบ
กําเนิดไฟฟานีเ้ กษตรกรหรือประชาชนเขาถึงไดคอ
 นขางลําบาก เพราะราคาการติดตัง
้ ระบบและระยะคุม
 ทน
ทีส
่ ง
ู ซึง
่ เหตุผลหนึง
่ ของการทีท
่ ําใหราคาการติดตัง
้ สูง เนือ
่ งจากความไมเหมาะสมระหวางความตองการ
ของกําลังไฟฟา (Output) กับกําลังการผลิตไฟฟา (Input) โดยเฉพาะอยางยิ่งกับปมนํ้า ซึ่งเปนเครื่องใช
ไฟฟาพืน
้ ฐานทีจ
่ าํ เปนในงานเกษตรทัว
่ ไป ซึง
่ เหตุผลทีท
่ ําใหราคาการติดตัง
้ ทีส
่ ง
ู อยางหนึง
่ เกิดจากการใช
ปริมาณของชุดอุปกรณที่เกินความความจําเปน อาทิ จํานวนหรือขนาดของแผงโซลาเซลล แบตเตอรี่ ที่
มากหรือนอยเกินไปกับปริมาณพลังงานของปมนํ้าที่ตองการใช [4,5]
ดังนัน
้ โครงงานนี้ มีวต
ั ถุประสงคเพือ
่ ออกแบบและสรางระบบกําเนิดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบ
ออฟกริด หาความเหมาะสมระหวางจํานวนแบตเตอรี่ จํานวนแผงเซลลใหนอย และเวลาในการใชงานของ
ปม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคามากที่สุด
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วิธีการวิจัย
1. ใชเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยระบบอิสระ กําลังผลิตไฟฟาประมาณ 4 kW (330 W
x 12 แผง = 3,960 W) ที่ติดตั้งในพื้นที่ของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใชในการทดสอบ ดังแสดงใน ภาพที่ 3 (ก)
2. ใชแผงโซลาเซลล ชนิด Polycrystalline ขนาดกําลังการผลิต 330 W ตอแบบอนุกรม 2 แผง
แลวนํามาตอแบบขนาน 3, 4 และ 5 คู (หรือ 6, 8 และ 10 แผง) เพื่อเปรียบเทียบการชารจ (อธิคม อนุจิตร
อนันต, 2559) ดังแสดงใน ภาพที่ 3 (ข)
3. ใชแบตเตอรี่ขนาด 100 Ah ตออนุกรม 4 ลูก (48 V) แลวกันมาตอแบบขนานกัน 2 ชุด (หรือ 8
ลูก) ดังแสดงใน รูปที่ 3 (ค) ซึ่งพลังงานในแบตเตอรี่ที่เหมาะสมคํานวณไดจาก (100 Ah x 12 V x 8 =
9,600 Wh/2 = 4.8 kWh) [6]
4. โหลดที่ใชไดแก ปมนํ้า AC 220 V Single Phase ขนาด 2.2 kW (3 Hp) ทํางาน 2 ชั่วโมง พลังงาน
ที่ปมใชคํานวณไดจาก (2,200 W x 2 h = 4.4 kWh) [7]
5. หาความสัมพันธระหวางชวงเวลาการใชปมนํ้าขนาด 2.2 kW กับการชารจไฟฟาจากแผงโซลา
เซลลเขาสูแบตเตอรี่ โดยปมทํางาน 2 ชั่วโมง เวลาเริ่มตนที่ปมเริ่มทํางาน คือ 08.00 น.10.00 น. 12.00
น. 14.00 น. และ 16.00 น.
6. ทดสอบเฉพาะวันที่ทองฟาโปรง อากาศแจมใส ของชวงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2563

(ก) เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
แบบออฟกริด
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(ข) แผงโซลาเซลลชนิด Polycrystalline

(ค) แบตเตอรี่แบบ Deep cycle และ Inverter ขนาด 6 kW
ภาพที่ 3 ลักษณะทั่วไปของเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบออฟกริด ที่ใชในการวิจัย

เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบออฟกริดไดถูกออกแบบและสราง โดยกําหนดแผงโซลาเซลลขนาด 330 W
ตอแบบอนุกรมชุดละ 2 แผง ที่ตอขนานกันทั้งหมด 6 ชุด รวมเปน 12 แผง ที่มีแรงดันแรงดันไฟฟากระแส
ตรง (DC) ประมาณ 80 V เขาสู Charger controller (ซึ่งจะรวมอยูในตัวของ Hybrid Inverter) มีหนา
ที่ชารจประจุไฟฟากระแสตรง (DC) เขาสูแบตเตอรี่ ดวยแรงดันประมาณ 48 V หลังจากนั้น Inverter ที่ตอ
พวงกับโหลด (ปม
 นํ้า) มีหนาทีแ่ ปลงกระแสไฟฟาจากกระแสตรงใหเปนกระแสสลับ 220 V (ไฟบาน) ดังแสดง
ในภาพที่ 4 ทดสอบกับการทํางานของปมขนาด 2.2 kW เปนเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบการชารจตาม
ลําดับ

ภาพที่ 4 ไดอะแกรมสวนประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบออฟกริด
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การทดสอบ ใชจํานวนแผงดวยการตอแบบอนุกรมชุดละ 2 แผง แลวนํามาตอแบบขนานกัน 3 ชุด 4 ชุด
และ 5 ชุด (6 แผง 8 แผง และ 10 แผง ตามลําดับ) โดยขั้นตอนการทดสอบดังตอไปนี้
1. การตรวจสอบความเขมแสงอาทิตยดวยโดยใชเครื่องมือวัด Solar Power Meter ในการวัดจะ
วางอุปกรณใหตง
ั้ ฉากกับแผงโซลาเซลลคา จะปลากฎบนหนาจอแสดงผล เครือ
่ งวัดพลังงานแสงอาทิตย
มีหนวยเปน W/m² และ Btu ดังแสดงในภาพที่ 5 โดยทําการตรวจวัดแสงตั้งแตเวลา 06.00 น. – 18.00
น. ทุกหนึ่งชั่วโมง

ภาพที่ 5 การวัดความเขมแสง

ภาพที่ 6 การวัดกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงโซลาเซลล

2. การตรวจสอบไฟฟาทีผ
่ ลิตไดจากแผงโซลาเซลลดว
 ยแคลมปมเิ ตอร ใชตรวจสอบแรงดันไฟฟาและ
คากระแสไฟฟาดวยวิธีลัดวงจรหรือที่เรียกวา “short circuit” ที่แสดงในภาพที่ 6
3.การตรวจสอบการชารจไฟฟาเขาสูแ บตเตอรี่โดยการใชแคลมปมเิ ตอรแคลมปทเี่ สนขัว
้ บวกระหวาง
สายแบตเตอรีก
่ บ
ั อินเวอรเตอร ดังแสดงในภาพที่ 7 ซึง
่ หากอานคาจากแคลมปมเิ ตอรกระแสไฟฟามีคา เปน
บวก แสดงวามีการชารจไฟฟาเขาสูแบตเตอรี่ และหากอานคาเปนลบแสดงวาไมมีการชารจไฟหรือกําลัง
การใชโหลดมากวากําลังการชารจไฟฟาจากแผงโซลาเซลล

ภาพที่ 7 การวัดการชารจกระแสไฟฟาเขาสูแบตเตอรี่
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ดังนัน
้ การตรวจสอบความเหมาะสมระหวางเครือ
่ งกําเนิดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบออฟกริด
กับปม
 นํ้า สามารถตรวจสอบเพือ
่ เปรียบไดจากคากระแสไฟไฟฟาทีไ่ ดจากแผงโซลาเซลลและคากระแสไฟฟา
ที่เขาหรือออกจากแบตเตอรี่ เพื่อนําไปสูการไดจํานวนและขนาดที่พอดีกับปริมาณโหลดที่ใช อาทิ จํานวน
แผงโซลาเซลล และจํานวนแบตเตอรี่ เปนตน

ผลและการวิเคราะหผลวิจัย
จากภาพที่ 8 – 10 เปนการเปรียบเทียบคากระแสไฟฟาที่ชารจเขาสูแบตเตอรี่ ที่มีจํานวนแผงที่แตกตางกัน
คือ 6, 8 และ 10 แผงตามลําดับ โดยเสนกราฟแตละเสนจะเปนเวลาเริ่มตนของการเปดปม (Run) ที่เวลา
แตกตางกันของแตละวันคือ 08.00 น.(สีดํา) 10.00 น.(สีสม) 12.00 น.(สีนํ้าเงิน) 14.00 น.(สีชมพู) และ
16.00 น.(สีเขียว) ซึ่งเสนประหมายถึงการชารจพลังงานไฟฟาที่นอยกวาการใชพลังงานไฟฟาในรอบวัน
และเสนทึบหมายถึงการชารจพลังงานไฟฟาที่พอดีหรือมากกวาการใชพลังงานไฟฟาของปมในรอบวัน
ภาพที่ 8 เปนการเปรียบเทียบคากระแสไฟฟาที่ชารจเขาสูแบตเตอรี่ ที่ใชจํานวน 6 แผง โดยเสนกราฟ
แตละเสนจะเปนเวลาเริ่มตนของการเปดปม (Run) ที่เวลาแตกตางกันของแตละวันคือ 08.00 น.(สีดํา)
10.00 น.(สีสม) 12.00 น.(สีนํ้าเงิน) 14.00 น.(สีชมพู) และ 16.00 น.(สีเขียว) โดยทุกเสนจะเปนเสนประ
ทั้งหมด ซึ่งหมายถึงการชารจที่นอยกวาการใชพลังงานไฟฟาที่มากกวาในรอบวัน
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Run 10.00 a.m.
Run 12.00 p.m.
Run 14.00 p.m.
Run 16.00 p.m.

Current Charger (A)

15

10

5

0

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

O'clock

ภาพที่ 8 คากระแสไฟฟาที่ชารจเขาสูแบตเตอรี่ จากแผงโซลาเซลลจํานวน 6 แผง

ภาพที่ 9 เปนการเปรียบเทียบคากระแสไฟฟาที่ชารจเขาสูแบตเตอรี่ ที่ใชจํานวน 8 แผง โดยเสนกราฟ
แตละเสนจะเปนเวลาเริ่มตนของการเปดปม (Run) ที่เวลาแตกตางกันของแตละวันคือ 08.00 น.(สีดํา)
10.00 น.(สีสม) 12.00 น.(สีนํ้าเงิน) 14.00 น.(สีชมพู) และ 16.00 น.(สีเขียว) โดยทุกเสนจะเปนเสนประ
ยกเวนเสนสีดํา (Run 08.00 น.) ซึ่งหมายถึงการชารจพลังงานไฟฟาที่เพียงพอตอการใชพลังงานไฟฟา
ของปมในรอบวัน โดยสังเกตไดจากคาการชารจกระแสไฟฟาเปนศูนยพอดีที่เวลา 18.00 น. เกิดจากการ
ที่ไมมีการชารจเขาสูแบตเตอรี่เพิ่ม (แบตเตอรี่เต็ม)
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Run 12.00 p.m.
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ภาพที่ 9 คากระแสไฟฟาที่ชารจเขาสูแบตเตอรี่ จากแผงโซลาเซลลจํานวน 8 แผง

ภาพที่ 10 เปนการเปรียบเทียบคากระแสไฟฟาที่ชารจเขาสูแบตเตอรี่ ที่ใชจํานวน 10 แผง โดยเวลา
เริ่มตนของการเปดปม (Run) ที่ 08.00 น.(สีดํา) 10.00 น.(สีสม) 12.00 น.(สีนํ้าเงิน) เปนเสนทึบ ซึ่งหมาย
ถึงการชารจพลังงานไฟฟาทีเ่ พียงพอตอการใชพลังงานไฟฟาของปม
 ในรอบวัน โดยสังเกตไดจากคาการ
ชารจกระแสไฟฟาเปนลดลงเปนศูนย ซึ่งเกิดจากการที่ไมมีการชารจเขาสูแบตเตอรี่เพิ่ม (แบตเตอรี่เต็ม)
ตอมาเริ่มตนของการเปดปม (Run) ที่เวลา14.00 น.(สีชมพู) และ 16.00 น.(สีเขียว) ซึ่งหมายถึงเปนชวง
เวลาที่ไมสามารถชารจไดทันเวลาของรอบวัน
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Run 08.00 a.m.
Run 10.00 a.m.
Run 12.00 p.m.
Run 14.00 p.m.
Run 16.00 p.m.
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ภาพที่ 10 คากระแสไฟฟาที่ชารจเขาสูแบตเตอรี่ จากแผงโซลาเซลลจํานวน 10 แผง

40

สรุปผลการวิจัย
จากการทดสอบการเปรียบเทียบคากระแสไฟฟาทีช
่ ารจเขาสูแ บตเตอรี่ ทีม
่ จ
ี ํานวนแผงทีแ่ ตกตางกัน
คือ 6, 8 และ 10 แผงตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ชวงเวลาในการเปดปมทํางานและจํานวนแผงที่ใช เปนปจจัย
ทีส
่ ําคัญในการชารจพลังงานไฟฟา โดยการใชโซลาเซลลจํานวน 6 แผงนัน
้ ไมสามารถชารจพลังงานไฟฟา
ไดเพียงพอตอความตองการของปม 2.2 kW ทํางานเปนเวลา 2 ชั่วโมงตอวันได ไมวาจะเปดเครื่องในเวลา
ใดก็ตาม ตอมา การใชโซลาเซลลจํานวน 8 แผง หากมีการเปดปมทํางาน 08.00 น. ก็จะสามารถชารจ
พลังงานไฟฟาไดพอดีในรอบวัน และการใชโซลาเซลล 10 แผง ปรากฏวาหากมีการเปดใหปมทํางานไม
เกิน 12.00 น. จะสามารถชารจพลังงานไฟฟาไดทน
ั เวลาในรอบวัน แตอาจจะสิน
้ เปลืองแผงเกินความจําเปน
ดังนั้น การทํางานของปมนํ้าขนาด 2.2 kW เปนเวลา 2 ชั่วโมงตอวัน จําเปนจะตองใชเครื่องกําเนิด
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบออฟกริด แผงโซลาเซลล Polycrystalline ขนาด 330 W จํานวน 8 แผง
แบตเตอรี่ขนาด 100 Ah จํานวน 8 ลูก และควรเปดเครื่องในเวลา 08.00 น. (ในวันที่ทองฟาปลอดโปรง)
จะมีความเหมาะสมพอดีกันระหวางพลังงานขาเขากับพลังงานที่ตองการใชในรอบวัน
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บทคัดยอ
เชื้อเพลิงชีวภาพเปนกลไกสําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม BCG Model
อยางไรก็ดี การใชเชือ
้ เพลิงชีวภาพมีความทาทายหลายอยาง โดยหนึง
่ ในนัน
้ คือเรือ
่ งการรับมือภัยคุกคาม
ประเภทตาง ๆ เชน ภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติที่มนุษยสรางขึ้น การคืนสภาพพลังงานเปนแนวคิดหนึ่งที่
จะชวยเตรียมความพรอมใหระบบผลิตพลังงานทัง
้ ในการรับมือภัยคุกคามและฟน
 ฟูระบบทีอ
่ าจเสียหายจาก
ภัยคุกคาม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการประเมินและพัฒนาศักยภาพการคืนสภาพทางพลังงานของ
ระบบผลิตแกสชีวภาพพรอมเครื่องกําเนิดไฟฟาในฟารมสุกร ณ มยุราฟารม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน จาก
การประเมินพบวา ภัยคุกคามที่สําคัญคือสภาพอากาศที่รุนแรง และความเปราะบางที่สําคัญคือการขาด
การเก็บสถิติที่เกี่ยวของกับแกสชีวภาพและไฟฟา การขาดทักษะการซอมแซมอุปกรณในบอหมัก และการ
ขาดแผนการบํารุงรักษาอุปกรณ คณะผูวิจัยเสนอมาตรการคืนสภาพทางพลังงาน 3 มาตรการ คือ การ
ติดตั้งระบบเก็บขอมูลเกี่ยวกับแกสชีวภาพและหมั่นจดบันทึกขอมูล การฝกอบรมใหความรูการปะผายาง
และการวางแผนตรวจตราและบํารุงรักษาอุปกรณ มาตรการเหลานี้จะชวยเพิ่มศักยภาพในการรับมือภัย
คุกคามตาง ๆ ใหระบบผลิตแกสชีวภาพ และสนับสนุนใหสามารถผลิตและจายแกสชีวภาพไดอยางสมํ่าเสมอ
คําสําคัญ: การคืนสภาพทางพลังงาน, ภัยคุกคาม, แกสชีวภาพ, ฟารมสุกร, มัญจาคีรี

Abstract
Biofuel is one of the important drivers of the new economic model: BCG model. However, there are several challenges in biofuel utilization. One of them is the management of
various types of threats, e.g. natural disasters, technological disasters. Energy resilience is
a concept that can help energy generating systems prepare for threats and recover after
being damaged by any threats. This research aims to assess and build energy resilience
capacity of a biogas generation system with a generator in a swine farm at Mayura Farm,
Manjakiri, Khon Kaen. It was found that the important threat is the extreme weather, and
the major vulnerabilities are lack of records of biogas and electricity generation, lack of
repairing skills, and inexistence of maintenance planning. Three energy resilience
measures were proposed including installation of biogas information record system,
training of fabric repairing, and monitoring and maintenance planning. These measures will
enhance the capability of the biogas production system in coping with threats, and support
continuous gas production and distribution.
Keywords: energy resilience, threats, biogas, swine farm, Manjakiri
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บทนํา
การนําเชื้อเพลิงชีวภาพมาใชในการผลิตความรอนและไฟฟาในชุมชนเปนการเพิ่มความมั่นคงทาง
พลังงานและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน เชื้อเพลิงชีวภาพเปนกลไกสําคัญอยางหนึ่งที่
จะชวยขับเคลือ
่ นโมเดลเศรษฐกิจใหม BCG Model ซึง
่ บูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ
ชีวภาพ (bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (green economy) โดยการนําองคความรูในดานตาง ๆ มาตอยอดฐานความเขมแข็งของประเทศไทยที่มีความหลาก
หลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม [1] นอกจากนี้ การใชเชื้อเพลิงชีวภาพยังเปนการเพิ่มสัดสวนการใช
พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 [2] อีกดวย
อยางไรก็ดี การใชเชื้อเพลิงชีวภาพมีความทาทายหลายอยาง เชน การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การ
จัดหาเชือ
้ เพลิงใหเพียงพอ การอยูร ว
 มกับชุมชน ฯลฯ ภัยคุกคามตาง ๆ ไมวา จะเปนการเปลีย
่ นแปลงสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศ ภัยธรรมชาติ ภัยพิบต
ั ท
ิ างเทคโนโลยี หรือภัยพิบต
ั ท
ิ ม
ี่ นุษยสรางขึน
้ ก็เปนความทาทายทีส
่ ําคัญ
อยางหนึ่งของการใชเชื้อเพลิงชีวภาพที่จําเปนจะตองมีการศึกษาใหทราบถึงรายละเอียด เพื่อใหสามารถ
กําหนดมาตรการในการปองกันและรับมือได
การคืนสภาพทางพลังงาน (energy resilience) เปนแนวคิดหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการพัฒนา
แนวทางในการปองกันและรับมือภัยคุกคามตาง ๆ ที่อาจเกิดกับระบบผลิตพลังงาน โดยมากหมายถึง
ศักยภาพของระบบผลิตพลังงานในการเตรียมการ (prepare) ดูดกลืน (absorb) ฟนตัว (recover) และ
ปรับตัว (adapt) เพื่อใหระบบผลิตพลังงานและชุมชนโดยรอบสามารถรับมือกับภัยคุกคามทั้งในปจจุบัน
และอนาคตได [3, 4]
งานวิจย
ั นีม
้ ว
ี ต
ั ถุประสงคในการประเมินการคืนสภาพทางพลังงานของระบบผลิตแกสชีวภาพซึง
่ เปน
รูปแบบหนึ่งของการใชงานเชื้อเพลิงชีวภาพ และเสนอมาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคืนสภาพทาง
พลังงานใหกับระบบผลิตแกสชีวภาพนั้น คณะผูวิจัยเลือกประเมินระบบผลิตแกสชีวภาพจากมูลสุกร ณ
มยุราฟารม บานคําปากดาว ต. คําแคน อ.มัญจาคีรี จ. ขอนแกน เนื่องจากเปนระบบผลิตแกสชีวภาพที่
ถูกสรางขึน
้ เพือ
่ รับมือกับปญหาการตอตานฟารมสุกรจากชุมชนโดยการผลิตแกสชีวภาพเพือ
่ สงใหชาว
บานในชุมชนใชงาน ทั้งยังเปนระบบที่มีการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 50 kW 60 kVA เพื่อนําแกส
ชีวภาพที่ผลิตไดมากกวาความตองการไปผลิตเปนไฟฟาเพื่อใชในฟารมสุกรอีกดวย ทําใหเปนระบบที่มี
ความนาสนใจทัง
้ ในมุมของการอยูร ว
 มกับชุมชนและการใชเชือ
้ เพลิงอยางมีประสิทธิภาพการเพิม
่ ศักยภาพ
ในการคืนสภาพทางพลังงานจะทําใหระบบนีส
้ ามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบตางๆไดและทําใหสามารถ
ใชเปนตัวอยางของระบบผลิตแกสชีวภาพทีป
่ ระสบความสําเร็จในการรับมือความทาทายไดหลายรูปแบบ

วิธีการวิจัย
ภาพที่1แสดงขัน
้ ตอนการประเมินการคืนสภาพทางพลังงานของระบบผลิตแกสชีวภาพพรอมเครือ
่ ง
กําเนิดไฟฟาของมยุราฟารม จ.ขอนแกน คณะผูวิจัยเริ่มตนการประเมินโดยการสืบคนและรวบรวมขอมูล
ทุติยภูมิเกี่ยวกับระบบการผลิตแกสชีวภาพและผลิตไฟฟา ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในบริเวณ อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแกน และความเปราะบางของระบบผลิตแกสชีวภาพจากมูลสุกร เครื่องกําเนิดไฟฟา และชุมชนโดย
รอบ หลังจากนั้นจึงวิเคราะหโอกาสในการเกิดภัยคุกคามตาง ๆ และระดับของผลกระทบที่อาจจะเกิดจาก
ความเปราะบางแตละอยางของระบบผลิตแกสชีวภาพเมือ
่ วิเคราะหเสร็จเรียบรอยแลวจึงลงพืน
้ ทีเ่ พือ
่ รวบรวม
ขอมูลปฐมภูมผ
ิ า นการเยีย
่ มชมมยุราฟารมและการสัมภาษณเจาของมยุราฟารม ขอมูลปฐมภูมท
ิ ไี่ ดจะถูก
นํามาใชในการปรับปรุงผลการวิเคราะหโอกาสการเกิดภัยคุกคามและความเปราะบางของระบบ แลวจึง
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ประเมินการคืนสภาพทางพลังงานโดยพิจารณาศักยภาพของระบบในการกลับคืนสูส
 ภาพเดิมหากเกิดภัย
คุกคามแตละรูปแบบภายใตความเปราะบางตาง ๆ ที่มี คณะผูวิจัยจะพิจารณามาตรการคืนสภาพทาง
พลังงานที่จะชวยแกความเปราะบางของระบบการผลิตแกสชีวภาพ เพื่อใหสามารถรับมือภัยคุกคามได
และขั้นตอนสุดทายคือการนําเสนอมาตรการคืนสภาพทางพลังงานที่เหมาะสมตอมยุราฟารม

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการลงพื้นที่และสัมภาษณ
จากการลงพืน
้ ทีแ่ ละสัมภาษณเจาของมยุราฟารมดังทีแ่ สดงในภาพที่ 2พบวาระบบผลิตแกสชีวภาพ
นี้มีบอหมักมูลสุกร 2 บอ ขนาด 100 ลูกบาศกเมตร และ 400 ลูกบาศกเมตร รวมเปน 500 ลูกบาศกเมตร
ดังที่แสดงในภาพที่ 3 สามารถสงแกสชีวภาพใหชุมชนใชได 130 ครัวเรือน และมีเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด
50 kW 60 kVA ที่ใชแกสชีวภาพที่เหลือจากการสงใหชุมชนเปนเชื้อเพลิง ดังที่แสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย

ภาพที่ 2 บรรยากาศการลงพื้นที่และสัมภาษณ
เจาของมยุราฟารม
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ภาพที่ 3 บอหมักมูลสุกร ขนาด 400 ลูกบาศกเมตร

ภาพที่ 4 เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 50 kW 60 kVA

ภัยคุกคามและผลกระทบ
ภัยคุกคามหลายอยางทีพ
่ บใน จ.ขอนแกน จะไมพบในมยุราฟารม เชน จะไมมเี หตุการณนํ้าทวมเพราะ
ทําเลที่ตั้งของฟารมอยูบริเวณที่ราบสูงจึงไมมน
ี ํ้าทวมหรือนํ้าปาไหลหลาก และจะไมไดรับผลจากภัยแลง
เพราะมีแหลงนํ้าอยูบริเวณใกลเคียง นอกจากนี้ โอกาสในการเกิดไฟปาหรือแผนดินไหวก็นอยมาก ปญหา
การตอตานจากชุมชนซึ่งเปนปญหาสําคัญในระบบผลิตแกสชีวภาพหลายแหงก็เกิดขึ้นไดยากในมยุรา
ฟารม เนื่องจากชุมชนไดใชแกสชีวภาพโดยไมเสียคาแกส โดยจะเสียเงินเขากองทุนเพียงเดือนละเล็กนอย
เพื่อเปนคาบํารุงรักษาเทานั้น อยางไรก็ดี ภัยคุกคามที่อาจสงผลกระทบตอมยุราฟารมคือสภาพอากาศ
ทีร่ น
ุ แรง (extreme weather) เชน อากาศเย็นจัดหรืออากาศรอนจัด โดยอากาศเย็นจัดจะผลิตแกสชีวภาพ
ไดนอ
 ย และอาจจะไมเพียงพอตอการใชงาน ในทางกลับกัน อากาศรอนจะสงผลใหผลิตแกสชีวภาพมากเกิน
ความจุของบอหมัก
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ความเปราะบาง
ระบบผลิตแกสชีวภาพในมยุราฟารมยังไมสามารถปรับตัวเขากับสภาพอากาศที่รุนแรงหรือสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได เนื่องจากไมมีระบบตรวจวัดการอัตราการผลิตแกส ปริมาณแกสที่
อยูในบอหมัก ปริมาณแกสที่ถูกสงไปใช และปริมาณไฟฟาที่ผลิตได โดยปจจุบัน ทางมยุราฟารมจะสังเกต
ปริมาณแกสทีม
่ อ
ี ยูจ
 ากการพองตัวของผายางทีค
่ ลุมบอหมักมูลสุกรเทานัน
้ ความเปราะบางนีท
้ ําใหผา ยาง
เปนรูรั่วหรือเกิดการฉีกขาดมาแลวหลายครั้ง โดยหากเปนรูรั่ว คนงานในฟารมมยุราสามารถซอมแซมได
เอง แตหากเปนรอยฉีกขาดขนาดใหญ จะตองใหชา งทีม
่ ค
ี วามชํานาญมาชวยซอมแซมให ทําใหตอ
 งรอการ
ซอมแซมเปนเวลานาน นอกจากนี้ การไมมแี ผนการบํารุงรักษาระบบ ทําใหเกิดการเสือ
่ มสภาพของอุปกรณ
ในสถานีจายแกสชีวภาพ ชวงที่คณะผูวิจัยลงพื้นที่ ฟารมมยุราจึงไมสามารถสงแกสชีวภาพใหชุมชนได
แมจะมีแกสชีวภาพในบอหมัก ความเปราะบางอีกอยางหนึง
่ คือการตองกําหนดรอบการเลีย
้ งสุกรใหตรง
กันทั้งฟารม เพื่อหลีกเลี่ยงการติดโรคของลูกสุกรจากสุกรที่โตเต็มวัย ทําใหมีชวงพักคอกเปนเวลา 1
เดือน รวม 2 ครั้งตอป ที่ฟารมจะไมสามารถผลิตแกสชีวภาพใหชุมชนได อยางไรก็ดี ทางฟารมไดแจงให
ชุมชนทราบแลววาจะมีชว
 งทีไ่ มสามารถใชแกสชีวภาพได ทําใหชาวบานในชุมชนมีเชือ
้ เพลิงสํารอง เชน แกส
หุงตมหรือฟน อยูใ นครัวเรือนแลว และฟารมจะแจงชุมชนผานเสียงตามสายทุกครัง
้ ทีเ่ ริม
่ และหยุดจายแกส
ชีวภาพ ทําใหชุมชนทราบวาเมื่อใดบางที่จะมีแกสชีวภาพใชงาน

มาตรการคืนสภาพทางพลังงาน
คณะผูวิจัยนําเสนอมาตรการคืนสภาพทางพลังงาน 3 มาตรการ ดังนี้
1.เก็บรวบรวมสถิตก
ิ ารผลิตแกสชีวภาพปริมาณแกสชีวภาพคงเหลือในบอหมักการจายแกสชีวภาพ
และการผลิตไฟฟาจากแกสชีวภาพ โดยอาจจะเก็บเปนขอมูลเชิงคุณภาพ เชน ดูจากความสูงของผายาง
ที่คลุมบอหมัก หรือ อาจจะติดตั้งอุปกรณงาย ๆ เพื่อเก็บขอมูลเชิงปริมาณดวย เชน ติดมิเตอรเพื่อวัดแกส
ตามจุดเชื่อมตอตาง ๆ เชน บริเวณทอที่ลําเลียงแกสจากบอหมักสูสถานีจายแกส หรือบริเวณทอขาออก
จากสถานีจา ยแกส หรือ เก็บขอมูลปริมาณไฟฟาทีผ
่ ลิตไดจากหนาจอของระบบผลิตไฟฟา สวนสําคัญของ
มาตรการนีค
้ อ
ื การหมัน
่ จดบันทึกขอมูลอยางสมํ่าเสมอ เพือ
่ ใหมส
ี ถิตใิ นระยะยาวทีจ
่ ะใชในการวางแผนจาย
แกสใหเหมาะสม ไมใหเกิดรูร ว
ั่ หรือการฉีกขาดของผายาง และยังเปนประโยชนในการวางแผนการผลิตและ
จายแกส และประเมินความคุมคาของระบบอีกดวย
2. ใหมีการฝกอบรมใหความรูการปะผายาง โดยใหผูเชี่ยวชาญมาฝกใหคนงานในฟารมสุกร เพื่อให
สามารถซอมแซมไดดวยตนเองแมจะเกิดรอยฉีกขาดขนาดใหญ
3. ใหมีแผนการตรวจตราและบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ เชน อุปกรณตาง ๆ ใน
สถานีจายแกส ขอตอของทอตาง ๆ เพื่อใหระบบสงจายแกสสามารถใชงานไดเสมอเมื่อมีการผลิตแกส
ชีวภาพ
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สรุปผลการวิจัย
คณะผูว
 จ
ิ ย
ั ประเมินการคืนสภาพทางพลังงานของระบบผลิตแกสชีวภาพพรอมเครือ
่ งกําเนิดไฟฟา
ของมยุราฟารม บานคําปากดาว ต. คําแคน อ.มัญจาคีรี จ. ขอนแกน จากการประเมินพบวา ภัยคุกคาม
ทีส
่ ําคัญคือสภาพอากาศทีร่ น
ุ แรงหรือการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศอยางรวดเร็ว และความเปราะบาง
ที่อาจเปนเหตุใหเกิดความเสี่ยงคือ การขาดการเก็บสถิติการผลิต จาย และใชงานแกสชีวภาพและไฟฟา
การขาดทักษะการซอมแซมรอยขาดขนาดใหญบนผายางคลุมบอหมัก และการขาดแผนการบํารุงรักษา
อุปกรณตาง ๆ คณะผูวิจัยเสนอมาตรการคืนสภาพทางพลังงาน 3 มาตรการ คือ การติดตั้งระบบเก็บ
ขอมูลเกีย
่ วกับแกสชีวภาพและหมัน
่ จดบันทึกขอมูล การฝกอบรมใหความรูก
 ารปะผายาง และการวางแผน
ตรวจตราและบํารุงรักษาอุปกรณทเี่ กีย
่ วของกับการผลิตแกสชีวภาพมาตรการเหลานีจ
้ ะชวยเพิม
่ ศักยภาพ
ในการรับมือภัยคุกคามตาง ๆ ใหระบบผลิตแกสชีวภาพ เพื่อใหสามารถผลิตและจายแกสชีวภาพไดอยาง
สมํ่าเสมอภายใตทุกสถานการณ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทางมยุราฟารม ทีอ
่ นุเคราะหขอ
 มูลปฐมภูมเิ กีย
่ วกับระบบผลิตแกสชีวภาพพรอมเครือ
่ ง
กําเนิดไฟฟาในฟารมและขอมูลทัว
่ ไปเกีย
่ วกับฟารมซึง
่ เปนขอมูลสําคัญทีใ่ ชในการประเมินศักยภาพการคืน
สภาพทางพลังงาน
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003

บทคัดยอ
งานวิจย
ั นีไ้ ดทําการออกแบบโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยใหโครงสรางสามารถถอดประกอบได
ลักษณะของตัวหองโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมมีความกวาง 4 เมตร ความยาว
6 เมตร และมีความสูง 2 เมตร หลังคาเปนรูปทรงสามเหลี่ยมมีความกวาง 4 เมตร ความยาว 6 เมตร และ
มีความสูง 0.8 เมตร สวนผนังของตัวหองและหลังคาโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยถูกปดดวยแผนโพ
ลีคารบอเนตใสที่มีความหนา 6 มิลลิเมตร สําหรับใชอบแหงตะเกียบไมไผสดของชุมชนบานปางตุม ตําบล
แมสุก อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง การทดลองอบแหงตะเกียบไมไผสดจํานวน 800 กิโลกรัมดวยโรงอบ
แหงพลังงานแสงอาทิตย ระหวางวันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ.2562 สภาพอากาศในขณะทดลองทองฟา
แจมใส ปราศจากเมฆ รังสีอาทิตยคลืน
่ ยาวมีความเขมรังสีอาทิตยเฉลีย
่ 910 วัตตตอ
 ตารางเมตรและกลาย
เปนรังสีความรอนทําใหอากาศภายในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยรอนขึ้นมีอุณหภูมิเฉลี่ย 45 องศา
เซลเซียสและถายเทความรอนไปยังตะเกียบไมไผสดทีม
่ ค
ี วามชืน
้ รอยละ 61 ทําใหเกิดการระเหยของนํ้าในตัว
ตะเกียบไมไผสดออกสูอ
 ากาศโดยมีพด
ั ลมดูดอากาศชวยในการระบายอากาศชืน
้ ออกจากโรงอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยจนความชื้นสุดทายของตะเกียบไมไผสดมีคาเฉลี่ยรอยละ 12 ตามความตองการเมื่อเวลาที่
ใชอบแหงตะเกียบไมไผสดผานไป 7 ชัว
่ โมง ซึง
่ ชวยลดระยะเวลาทีใ่ ชในการอบแหงตะเกียบไมไผสดเมือ
่ เปรียบ
เทียบกับวิธก
ี ารตากแดดตามธรรมชาติแบบเดิมไดถง
ึ 11ชัว
่ โมงตะเกียบไมไผแหงทีไ่ ดมค
ี ณ
ุ ภาพไมปนเปอ
 น
ฝุน
 ละออง ดังนัน
้ ประสิทธิภาพเชิงความรอนของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมค
ี า เฉลีย
่ รอยละ 13 และ
สุดทายนีก
้ ารลงทุนติดตัง
้ โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอบแหงตะเกียบไมไผสดสามารถคืนภายใน
ระยะเวลา 4.5 เดือน
คําสําคัญ: โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบน็อคดาวน พลังงานแสงอาทิตย
ไผซาง ตะเกียบไมไผสด ระยะเวลาคืนทุน

บทนํา
จากปญหาเชื้อราขึ้นตะเกียบไมไผสงผลระทบตอรายไดที่ผูประกอบกิจการผลิตตะเกียบไมไผและ
เกษตรกรทีจ
่ ะไดรบ
ั และอาจขยายวงกวางจนสงผลกระทบตอเศรษฐกิจทองถิน
่ ของประเทศไดเนือ
่ งจากทัว
่
ประเทศมีผป
ู ระกอบกิจการผลิตตะเกียบไมไผทไี่ ดรบ
ั อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหประกอบกิจการ
ผลิตตะเกียบไมไผ ทั้งสิ้น 71 โรงงาน ซึ่งถือวาเปนแหลงสรางอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่นไดมีรายได
โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดลําปางมีโรงงานผลิตตะเกียบไมไผ จํานวน 10 โรงงาน [1] ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัด
ลําปางตัง
้ อยูใ นพืน
้ ทีร่ าบลุม
 รอบลอมดวยหุบเขามีแมนํ้าวังเปนแหลงนํ้าสําคัญจึงเหมาะแกการเจริญเติบโต
ของพืชประจําถิ่นอยางกับตนไผซางที่ถูกนํามาใชเปนวัตถุดิบเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑตะเกียบไมไผ [2]
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จากการลงพื้นที่สํารวจและเก็บขอมูลภาคสนามแบบการสัมภาษณกับเจาของโรงงานผลิตตะเกียบไมไผ
ชุมชนบานปางตุม
 พบวาโรงงานแหงนีไ้ ดมก
ี ารรับซือ
้ ไมไผซางสดจากเกษตรกรในพืน
้ ทีร่ อบอําเภอแจหม
 เพือ
่
นํามาเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตเปนตะเกียบไมไผเสนเฉลี่ยเดือนละ 20000 กิโลกรัม โดยรับซื้อมาในราคา
กิโลกรัมละ 1.50 บาท จากนั้นนําตนไผซางสดที่รับซื้อมาตัดเปนทอนดวยเครื่องตัดทอนขนาด 1000
วัตต ใหแตละทอนมีความยาว 20 เซนติเมตร กอนนําเขาเครื่องยิงไมไผเสนสดขนาด 2500 วัตต เพื่อผลิต
เปนไมไผเสนสดทีม
่ เี สนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร ซึง
่ จากขัน
้ ตอนเบือ
้ งตนไมไผซางสด 20000 กิโลกรัม
นํามาผลิตไมไผเสนสดได 16000 กิโลกรัม ในขัน
้ ตอนถัดไปไมไผเสนสดจะถูกนําไปลดความชืน
้ ดวยการตาก
แดดตามธรรมชาติในพืน
้ ทีโ่ ลงแจงประมาณ 2 วัน ทัง
้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
 บ
ั สภาพภูมอ
ิ ากาศในแตละชวงของฤดูกาล
ซึ่งปริมาณไมไผเสนสดที่ผานการตากแดดมวลลดลงเหลือ 8500 กิโลกรัม จากนั้นถูกแพ็คใสถุงกระสอบ
กอนสงออกไปขายในราคากิโลกรัมละ 13 บาท เพื่อนําไปแปรรูปเปนตะเกียบไมไผตอไป ดังนั้นจะเห็นวาใน
แตละเดือนโรงงานผลิตตะเกียบแหงนี้มีคาใชจายจากการรับซื้อไมไผสดเฉลี่ยเดือนละ 30000 บาท และมี
รายไดประมาณการจากการขายไมไผเสนเฉลี่ยเดือนละ 110500 บาท แตในความเปนจริงในชวงที่ผานมา
โรงงานผลิตไมไผเสนแหงนีป
้ ระสบปญหาการอบแหงไมไผเสนโดยใชวธ
ิ ก
ี ารตากแดดตามธรรมชาติหลาย
ประการ เชน ทําใหไมไผเสนที่ไดมก
ี ารปนเปอนจากการรบกวนของแมลงตาง ๆ และฝุนละอองที่ฟุงกระจาย
ในอากาศ มีผลทําใหไมไผเสนหลังตากแดดโดยธรรมชาติไมไดมาตรฐานในเรือ
่ งของความสะอาด นอกจาก
นี้ในชวงฤดูฝนทําใหไมไผเสนเกิดการเนาเสียหรือเกิดเชื้อรา เปนเหตุใหไมสามารถเก็บไมไผเสนไวไดไมนาน
หรือเกิดความเสียหายไดทําใหผลตอบแทนที่ควรจะไดรับไมเปนไปตามเปาหมายขางตน การอบแหงดวย
พลังงานแสงอาทิตยเปนการอบแหงผลผลิตทางการเกษตรโดยใชความรอนจากแสงอาทิตยเพื่อระเหย
นํ้าออกจากผลิตภัณฑซึ่งอาศัยการพาความรอนสามารถแบงการอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบพา
ความรอนไดเปน 2 รูปแบบ คือ การพาความรอนตามธรรมชาติอาศัยแรงลอยตัวเนื่องจากการพาความ
รอนของของไหลและการพาความรอนแบบบังคับอากาศอาศัยแรงดันจากพัดลมในการพาความรอนไปยัง
ผลิตภัณฑภายในระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย [3] ซึ่งการพาความรอนแบบบังคับไดรับพัฒนาและ
นําไปประยุกตใชจากนักวิจัยหลายทานในการอบแหงผลิตภัณฑตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริบทของแตพื้นที่นั้น
ไดแกโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเปนแบบรูปทรงพาราโบลาขนาดใหญทป
ี่ ด
 คลุมดวยแผนโพลีคารบอเนต
สําหรับอบแหงผักและผลไม [4-6] โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยตว
ั หองเปนรูปทรงสีเ่ หลีย
่ มสวนหลังคา
เปนรูปทรงสามเหลี่ยมสําหรับอบแหงผลิตภัณฑทางการเกษตร [7] และโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
ตัวหองเปนรูปทรงสีเ่ หลีย
่ มสวนหลังคาเปนรูปทรงโคงสําหรับอบแหงผลิตภัณฑชม
ุ ชน [8] เปนตน รวมทัง
้
ลักษณะรูปทรงของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่สงผลตอการอบแหงยางพาราแผน [9]
ดวยเหตุนี้กลุมผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑไมไผเสนสดจากตนไผซางของชุนชนบานปางตุม
ตําบลแมสุก อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ไดเล็งเห็นความสําคัญและโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑไมไผ
เสนสดใหมก
ี ระบวนการผลิตทีไ่ ดมาตรฐานและมีตน
 ทุนทีต
่ ํ่าลง จึงไดรว
 มมือกับทางสาขาวิชาฟสก
ิ ส คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ชวยกันพัฒนาโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบน็อคดาวน
สําหรับอบแหงไมไผเสนสดเพือ
่ ลดความชืน
้ ลงอยางสมํ่าเสมอ ชวยลดระยะเวลาทีใ่ ชในการตากแดดดวยวิธี
ตามธรรมชาติโดยโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมส
ี ว นประกอบสําคัญคือตัวหองของโรงอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยมล
ี ก
ั ษณะเปนรูปทรงสีเ่ หลีย
่ ม หลังคาเปนรูปทรงสามเหลีย
่ ม ปกคลุมดวยโพลีคารบอเนตใสและ
มีการติดตั้งพัดลมเพื่อระบายความชื้นออกจากไมไผเสนสด มีลักษณะเดนเปนโรงอบแหงพลังงานแสง
อาทิตยแบบน็อคดาวนที่ออกแบบใหสามารถถอดประกอบไดงาย สามารถเคลื่อนยายไปติดตั้งในพื้นที่ที่
ตองการไดอยางสะดวกและรวดเร็ว มีตน
 ทุนการผลิตตํ่า และไดไมไผเสนทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสําหรับนําไปผลิตเปน
ตะเกียบไมไผตอไป นอกจากนี้ยังสามารถนําแนวคิดของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบน็อคดาวน
ไปพัฒนาตอยอดสําหรับอบแหงผลิตภัณฑชนิดอื่น ๆ เพื่อใหการอบแหงเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป
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วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบนอคดาวนใหมีความเหมาะสมกับทักษะชางฝมือ
แรงงานในชุมชนสําหรับนํามาใชอบแหงตะเกียบในโรงงานผลิตตะเกียบไมไผสดชุมชนบานปางตุม ตําบล
แมสุก อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

วิธีการวิจัย
งานวิจย
ั นีไ้ ดทําการออกแบบโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเปนแบบนอคดาวนหรือสามารถถอด
ประกอบไดใหมค
ี วามเหมาะสมกับทักษะชางฝมอ
ื แรงงานในชุมชนและดําเนินการศึกษาประสิทธิภาพเชิงความ
รอนของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอบแหงตะเกียบไมไผสดเพือ
่ ใหความชืน
้ ของตะเกียบไมไผ
เสนสดลดลงอยางสมํ่าเสมอ ชวยลดระยะเวลาทีใ่ ชในการอบแหงตะเกียบไมไผสดและชวยยกระดับคุณภาพ
ของตะเกียบไมไผใหไดมาตรฐานและถูกสุขลักษณะอนามัย โดยมีรายละเอียดของวิธีการดังนี้
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(ก) การเทพื้นคอนกรีตสําหรับใชเปนฐาน

(ข) การกําหนดตําแหนงการติดตั้ง

(ค) โครงสรางตัวหองและหลังคา

(ง) การติดตั้งพัดลมบังคับการไหลของอากาศ

(จ) ตะแกรงสําหรับชั้นวางตะเกียบไมไผสด

(ฉ) ตะเกียบไมไผเสนแหง

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบและติดตั้งโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

1. การออกแบบและติดตั้งโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนการอบแหงวัตถุดิบโดยใชความรอนจากแสงอาทิตยเพื่อ
ระเหยนํ้าออกจากวัตถุดบ
ิ ซึง
่ อาศัยการพาความรอนสําหรับโครงการวิจย
ั นีโ้ รงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
สําหรับอบแหงตะเกียบไมไผสดอาศัยหลักการพาความรอนแบบบังคับอากาศดวยพัดลมนอกจากนีโ้ รงอบ
แหงพลังงานแสงอาทิตยนย
ี้ ง
ั ออกแบบใหสามารถถอดประกอบไดเพือ
่ สะดวกสําหรับการติดตัง
้ และมีความ
เหมาะสมกับทักษะชางฝมอ
ื แรงงานในชุมชนตามความตองการของผูป
 ระกอบการผลิตตะเกียบไมไผ โดย
มีรายละเอียดที่สําคัญ ๆ ดังนี้
1) การออกแบบและการเทพื้นคอนกรีตสําหรับเปนฐานติดตั้งโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
การเทพื้นคอนกรีตที่วางบนพื้นดินสําหรับใชเปนฐานติดตั้งโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยถือวา
เปนสวนหนึง
่ ทีส
่ ําคัญยิง
่ และจําเปนตองทําใหมค
ี วามแข็งแรงทนทานเนือ
่ งจากเปนสวนทีร่ องรับนํ้าหนักของ
โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ดังภาพที่ 1 (ก) การตีแบบและการเทพื้นทําฐานดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสนกลม (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มิลลิเมตร) ใหมีความหนา 15 เซนติเมตร ความกวาง 4.5 เมตร
และความยาว 6.5 เมตร รวมทั้งการเทพื้นคอนกรีตสําหรับใชเปนทางเดินรอบโรงอบแหงพลังงานแสง
อาทิตยมค
ี วามกวางยาวดานละ1.0เมตรและใหมค
ี วามลาดเอียงเพือ
่ ปองกันนํ้าไหลเขาโรงอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย
2) การกําหนดตําแหนงการติดตั้งโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
การกําหนดตําแหนงการติดตั้งโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยนั้นนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
เนื่องจากจังหวัดลําปางตั้งอยูบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยูระหวางเสนละติจูดที่
17 องศา ถึง 19 องศา 30 ลิปดาเหนือ และเสนลองติจูด 98 องศา 45 ลิปดา ถึง 100 องศา 15 ลิปดา
ตะวันออกดวงอาทิตยจง
ึ ขึน
้ เอียงทํามุมกับขอบฟา72องศาในแตละวันดวงอาทิตยจะไมขน
ึ้ และตกตําแหนง
เดิมเสมอไปเนื่องจากแกนหมุนของโลกเอียงทํามุม 23.5 องศากับระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย ภาพที่
1 (ข) ตําแหนงของการติดตัง
้ โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเพือ
่ ใหไดรบ
ั แสงอาทิตยตลอดทัง
้ วันจะตอง
ติดตัง
้ โดยหันดานหนาของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยใหอยูท
 างทิศตะวันออกและดานหลังของโรงอบ
แหงพลังงานแสงอาทิตยอยูท
 างทิศตะวันตก โดยดานขางหรือดานตามยาวของโรงอบแหงพลังงานแสง
อาทิตยจะอยูท
 างทิศเหนือและทิศใตซึง
่ จะทําใหโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยไดรบ
ั แสงอาทิตยอยางสมํ่าเสมอ
ตลอดทั้งวัน
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3) การออกแบบและสรางตัวหองและหลังคาโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
การกอสรางตัวหองโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมและหลังคาเปนรูปทรง
สามเหลีย
่ มมีความจําเปนตองออกแบบใหสามารถรับแผนโพลีคารบอเนตและมีพน
ื้ ทีใ่ ชสอยเพียงพอสําหรับ
ใชเปนพื้นที่บรรจุตะเกียบไมไผสดจํานวน 800 กิโลกรัม รวมทั้งโครงสรางสามารถประกอบไดงายในการ
ติดตั้งตัวหองและหลังคาของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ภาพที่ 1 (ค) การติดตั้งโครงสรางตัวหอง
และหลังคาโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยดวยเหล็กทอกลมกัลวาไนซ (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.54
เซนติเมตร) เชื่อมสวนประกอบตาง ๆ ของโครงสรางดวยขอตอแลวยึดแนนดวยนอตทําใหสามารถถอด
ประกอบไดงาย ตัวหองโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมีความกวาง 4 เมตร ความยาว 6 เมตร และมี
ความสูง 2 เมตร สวนหลังคาโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมีความกวาง 4 เมตร ความยาว 6 เมตร
และมีความสูง 0.8 เมตร ผนังของตัวหองและหลังคาโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยถูกปดดวยแผนโพลี
คารบอเนตใสที่มีความหนา 6 มิลลิเมตร ดังนั้นโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมีพื้นที่ใชสอยสําหรับอบ
แหงตะเกียบไมไผสดเทากับ 24 ตารางเมตร
4) การออกแบบและติดตั้งพัดลมระบบบังคับอากาศโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยอาศัยหลักการพาความรอนแบบบังคับอากาศดวยพัดลม ซึง
่ นับได
วาการบังคับการไหลของอากาศดวยพัดลมเปนหัวใจสําคัญของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยชนิดนี้
ซึง
่ การคํานวณขนาดของพัดลมดูดอากาศทีเ่ หมาะสม (อัตราการไหลของอากาศ) กับอัตราการระเหยของ
นํ้าในตะเกียบไมไผสดจึงเปนสิง
่ ทีส
่ ําคัญยิง
่ ทีช
่ ว
 ยเพิม
่ ประสิทธิภาพเชิงความรอนใหกบ
ั โรงอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย ภาพที่ 1 (ง) การติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาด 5 วัตต จํานวน 8 ตัว สําหรับใชในการบังคับ
อากาศใหเคลื่อนที่ดวยความกดดันตํ่า ๆ เขาสูโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่อัตราการไหลตอเนื่อง
1400 ลูกบาศกฟต
ุ ตอนาที ซึง
่ แบงเปนพัดลมดูดอากาศกระแสตรงใชพลังงานไฟฟาจากโซลาเซลลขนาด
25 วัตต ตําแหนงการติดตั้งดานหนาระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 4 ตัว ทําหนาที่ดูดอากาศ
จากสิง
่ แวดลอมภายนอกเขาสูโ รงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและพัดลมระบายอากาศกระแสตรงใชพลังงาน
ไฟฟาจากโซลาเซลลขนาด 25 วัตต ตําแหนงการติดตั้งดานหลังโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย จํานวน
4 ตัว ทําหนาที่บังคับอากาศรอนที่มีความชื้นสะสมอยูออกจากโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
5) การออกแบบและติดตั้งตะแกรงสําหรับชั้นวางตะเกียบไมไผสด
ตะแกรงสําหรับวางตะเกียบไมไผสดเปนอุปกรณทส
ี่ ม
ั ผัสกับตะเกียบไมไผสดจําเปนตองมีพน
ื้ ทีเ่ พียง
พอสําหรับรองรับปริมาณตะเกียบไมไผสดทีน
่ ํามาอบแหงไมใหเกิดการซอนทับกันจนเปนอุปสรรคตอการ
ระเหยของความชื้นออกจากตะเกียบไมไผสด ภาพที่ 1 (จ) การติดตั้งตะแกรงสําหรับวางตะเกียบไมไผสด
ที่นํามาอบแหง โครงสรางตะแกรงทําจากเหล็กฉากวางตัวรูปตัวยูขนาดความกวาง 1.5 เมตร และความ
สูง 0.8 เมตร เวนชองทางเดินอยูตรงกลางระหวางตะแกรง สวนตะแกรงทําจากเหล็กฉีก XS31 ขนาดของ
รูตะแกรง 12 x 30.5 มิลลิเมตร ความหนา 1.2 มิลลิเมตร และสันตะแกรง 1.5 มิลลิเมตร โดยมีพื้นที่ใชงาน
เพียงพอสําหรับรองรับตะเกียบไมไผสดทีน
่ ํามาอบแหงและขนาดของรูตะแกรงเหมาะสมทีจ
่ ะใหความรอนไหล
ผานดานลางตะแกรงพาความความชืน
้ ทีม
่ อ
ี ยูใ นตะเกียบไมไผสดลอยตัวสูด
 า นบนกอนจะถูกพัดลมดูดอากาศ
บังคับทิศทางการไหลของอากาศรอนทีม
่ ค
ี วามชืน
้ สะสมอยูไ หลออกดานนอกของโรงอบแหงพลังงานแสง
อาทิตย

2. ขั้นตอนการติดตัง
้ อุปกรณและเครื่องมือเก็บผลทดลองอบแหงตะเกียบไมไผสด
การทดลองอบแหงตะเกียบไมไผสดจำนวน 800 กิโลกรัม ดวยโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
ไดดำเนินการติดตั้งระบบตรวจวัดพารามิเตอรเพื่อเก็บขอมูลตาง ๆ ที่สำคัญ ไดแก ความเขมรังสีดวง
อาทิตย อัตราการไหลของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ อุณหภูมิอากาศภายในโรงอบแหงพลังงานแสง
อาทิตย อุณหภูมิอากาศสิ่งแวดลอม และความชื้นของตะเกียบไมไผหลังการอบแหง โดยมีรายละเอียดดัง
ตอไปนี้
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(ก) ตําแหนงการวัดความเขมรังสี
ดวงอาทิตย

(ข) ตําแหนงการวัดอัตราการไหล
ของอากาศ

(ค) ตําแหนงการวัดความชื้นสัมพัทธ
ของอากาศ

(ง) ตําแหนงการวัดอุณหภูมิ
ของอากาศ

ภาพที่ 2 ตําแหนงการการติดตั้งอุปกรณและเก็บผลทดลองอบแหงตะเกียบไมไผสด

1) การวัดคาความเขมรังสีดวงอาทิตย โดยใชเครื่องมือตรวจวัดความเขมรังสีดวงอาทิตย (Pyranometer) ยีห
่ อ
 LI-19 ทําการวัดและบันทึกผลของคาความเขมรังสีดวงอาทิตยทง
ั้ ภายในและภายนอกโรง
อบแหงพลังงานแสงอาทิตยทุก ๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ภาพที่ 2 (ก) ตําแหนงการ
วัดความเขมรังสีดวงอาทิตยขณะทําการทดสอบอบแหงตะเกียบไมไผสดดวยโรงอบแหงพลังงานแสง
อาทิตย โดยกําหนดสัญลักษณของการตรวจวัดตําแหนง ดังนี้ S1 คือ ตําแหนงกึง
่ กลางภายในโรงอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยและตําแหนง S2 คือบริเวณภายนอกโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย(สิ่งแวดลอม)
ตามลําดับ
2) การวัดคาอัตราการไหลของอากาศ โดยใชเครื่องมือวัดความเร็วลมยี่หอ Air Velocity Meter
TM-412 ทําการวัดและบันทึกผลคาอัตราการไหลของอากาศทัง
้ ภายในและภายนอกโรงอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยทุก ๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ภาพที่ 2 (ข) ตําแหนงการวัดคาอัตราการ
ไหลของอากาศขณะทําการทดสอบอบแหงตะเกียบไมไผสดดวยโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยโดยกําหนด
สัญลักษณตําแหนงการวัดตาง ๆ ดังนี้ V1 คือ ตําแหนงหลังคาดานหนาของโรงอบแหงพลังงานแสง
อาทิตย (บริเวณพัดลมดูดอากาศเขาระบบ) V2 คือ ตําแหนงตรงกลางโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
V3 คือ ตําแหนงหลังคาดานหลังของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (บริเวณพัดลมดูดอากาศ) และ V4
คือ บริเวณภายนอกโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (สิ่งแวดลอม) ตามลําดับ
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3) การวัดความชื้นสัมพัทธของอากาศ โดยใชเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ (Hygrometer) ยี่หอ
testo 635 รุน D-79853 ทําการวัดและบันทึกผลคาความชื้นสัมพัทธทั้งภายในและภายนอกโรงอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยทุก ๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ภาพที่ 2 (ค) ตําแหนงการวัด
ความชื้นสัมพัทธของอากาศขณะทําการทดสอบอบแหงตะเกียบไมไผสดดวยโรงอบแหงพลังงานแสง
อาทิตย โดยกําหนดสัญลักษณตําแหนงการวัดตาง ๆ ดังนี้ R1 คือ ตําแหนงหลังคาดานหนาภายในโรงอบ
แหงพลังงานแสงอาทิตย (บริเวณพัดลมดูดอากาศ) R2 คือ ตําแหนงตรงกลางภายในโรงอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย R3 คือ ตําแหนงหลังคาดานหลังภายในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (บริเวณพัดลม
ดูดอากาศ) และ R4 คือ บริเวณภายนอกโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (สิ่งแวดลอม) ตามลําดับ
4) การวัดอุณหภูมิของอากาศ โดยใชเทอรโมคัปเปล ชนิด เค และบันทึกขอมูลลงเครื่องบันทึกขอมูล
Multi-Channel Data Logger-20 Channels รุน GL820 ยี่หอ Graphtec ทําการวัดและบันทึกผลคา
อุณหภูมิอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยทุก ๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 08.00
น. ถึง 18.00 น. ภาพที่ 2 (ง) ตําแหนงการวัดอุณหภูมิของอากาศขณะทําการทดลองอบแหงตะเกียบไมไผ
สดดวยโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยโดยกําหนดสัญลักษณตําแหนงการวัดตาง ๆ ดังนี้ ตําแหนง T1
T2 และ T3 คือ การวัดอุณหภูมิสวนลางของตัวหองเหนือชั้นวางตะเกียบไมไผบริเวณดานหนา ตรงกลาง
และดานหลังของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ตามลําดับ ตําแหนง T4 T5 และ T6 คือ การวัดอุณหภูมิ
สวนกลางของตัวหองบริเวณดานหนา ตรงกลาง และดานหลังของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ตาม
ลําดับ ตําแหนง T7 T8 และ T9 คือ การวัดอุณหภูมิตําแหนงสวนบนของตัวหองบริเวณดานหนา ตรง
กลาง และดานหลังของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ตามลําดับ ตําแหนง T10 และ T11 คือ การวัด
อุณหภูมิตําแหนงสวนบนของหลังคาบริเวณดานหนาและดานหลังของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
ตามลําดับและตําแหนง T12 คือ การวัดอุณหภูมิบริเวณภายนอกโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
(สิ่งแวดลอม) ตามลําดับ
5) การวิเคราะหคา ความชืน
้ ของตะเกียบไมไผสดกอนและหลังทดลองอบแหงดวยโรงอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย ทําการทดลองหาคาความชื้นของตะเกียบไมไผสดตามมาตรฐาน ASTM E 3173 โดยใชวิธี
การสุมตัวอยางตะเกียบไมไผสด จํานวน 1 กิโลกรัม นํามาหามวลเริ่มตนแลวนําไปอบในตูอบไฟฟา FN
500 ที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียสโดยใหความรอนกระจายทั่วถึงตัวอยางตะเกียบไมไผทั้งหมด ทุก ๆ
1 ชั่วโมง นําตัวอยางตะเกียบไมไผสดมาตรวจสอบมวลแลวบันทึกผลจนกวามวลคงที่ จากนั้นนําคามวล
กอนและหลังอบที่ไดมาคํานวณหาคาความชื้นมาตรฐานแหง โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้

ความชื้นมาตรฐานแหง หาไดจากสูตร
(1)
เมื่อ

Md
w
d

คือ
คือ
คือ

ความชืน
้ มาตรฐานแหง (%)
มวลของตะเกียบไมไผสด (kg)
มวลของตะเกียบไมไผแหง (kg)

คาความชืน
้ แบบมาตรฐานแหงนํามาใชในการวิเคราะหคา ความชืน
้ หลังกระบวนการอบแหงตะเกียบไมไผสด
ดวยโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเนื่องจากประมาณไดวามวลของตะเกียบไมไผแหงมีคาคงที่
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3.5 ประสิทธิภาพเชิงความรอนของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
การคํานวณหาประสิทธิภาพเชิงความรอนแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการทํางานของโรงอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยสําหรับอบแหงตะเกียบไมไผสด ซึง
่ ผลตางของอุณหภูมอ
ิ ากาศไหลเขาและออกระบบ
อบแหงพลังงานแสงอาทิตย สามารถนําคาเฉลีย
่ ทีไ่ ดมาใชคํานวณประสิทธิภาพเชิงความรอนของโรงอบ
แหงพลังงานแสงอาทิตยได ดังนี้

(2)

เมื่อ

คือ
ma คือ
Cp.a คือ
Ta คือ
คือ
A
p
I
คือ

ประสิทธิภาพทางความรอนของโรงอบแหง (%)
อัตราการไหลของอากาศผานหองอบแหง (kg/s)
คาความจุความรอนจําเพาะของอากาศ (J/kg K)
ผลตางของอุณหภูมิอากาศกอนเขาและออกจากโรงอบแหง (K)
พื้นที่รับแสงอาทิตย (m2)
ความเขมรังสีอาทิตย (W/m2)

3.6 การวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
การวิเคราะหความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรนํามาใชในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจเลือก
โครงการหรือวิธีดําเนินการใด ๆ โดยมีเปาหมายของการวิเคราะหโครงการ คือการวิเคราะหโครงการนั้น
จะตองนําไปสูข
 อ
 สรุปขัน
้ สุดทายในการเลือกลงทุนในโครงการวาควรลงทุนในโครงการนัน
้ หรือไมการอาศัย
เทคนิคในการวิเคราะหการลงทุนจะชวยใหมน
ั่ ใจไดวา การลงทุนในโครงการลงทุนนัน
้ จะชวยสรางมูลคาเพิม
่
ใหกับผูประกอบการได
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่ใชในการวิเคราะหความเหมาะสมสําหรับงานวิจัยนี้ คือ ระยะเวลาคืน
ทุนซึง
่ การติดตัง
้ โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบน็อคดาวนสําหรับอบแหงตะเกียบไมไผสดนัน
้ มีตน
 ทุน
การผลิตเปนการลงทุนจัดซือ
้ วัสดุอป
ุ กรณและจัดจางแรงงานชางเพือ
่ ใชในการติดตัง
้ โรงอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย เมื่อเริ่มใชงานโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบน็อคดาวนสําหรับอบแหงตะเกียบไมไผใน
ชวงระยะเวลาแรกจะอยูในสภาวะขาดทุนแตเมื่อใชงานไประยะเวลาหนึ่งจะเริ่มคืนทุนและมีผลกําไรตามมา
สามารถคํานวณหาระยะเวลาคืนทุนไดจากสมการตอไปนี้
(3)
ระยะเวลาคืนทุน

=

จํานวนงวดกอนคืนทุน

+

(เงินสวนที่ยังไมไดคืนทุน/
กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในปคืนทุน)

ดังนัน
้ การวิเคราะหระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนติดตัง
้ โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับใชอบ
แหงตะเกียบไมไผสดจะชวยเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจใหกบ
ั ผูป
 ระกอบการทีส
่ นใจจะลงทุนเพือ
่ พัฒนา
กระบวนการผลิตในขัน
้ ตอนการลดคาความชืน
้ ของตะเกียบไมไผสดแทนวิธก
ี ารลดความชืน
้ ของตะเกียบ
ไมไผสดดวยวิธีตากแดดตามธรรมชาติแบบเดิม
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจย
ั ในสวนนีเ้ ปนผลทดสอบประสิทธิภาพเชิงความรอนของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบ
น็อคดาวนโดยใชหลักการพาความรอนแบบบังคับอากาศดวยพัดลมสําหรับอบแหงตะเกียบไมไผสดเพื่อ
ทําใหความชืน
้ ของตะเกียบไมไผสดลดลงทัว
่ กันอยางสมํ่าเสมอ ลดระยะเวลาทีใ่ ชในการอบแหง ไมปนเปอ
 น
ฝุนละออง ชวยยกระดับคุณภาพของตะเกียบไมไผใหไดมาตรฐานและถูกสุขลักษณะอนามัย โดยมีผลการ
ดําเนินงานวิจัยดังนี้
4.1 ผลการอบแหงตะเกียบไมไผสดดวยโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
การทดลองอบแหงตะเกียบไมไผสดจํานวน 800 กิโลกรัมดวยโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบ
น็อคดาวน ระหวางวันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ.2562 สภาพอากาศในขณะนั้นทองฟาแจมใสปราศจากเมฆ
เริ่มตรวจวัดและบันทึกขอมูลพารามิเตอรตาง ๆ ดังนี้ คาความชื้นตะเกียบไมไผ คาความเขมรังสีดวง
อาทิตย อัตราการไหลของอากาศภายในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ความชื้นสัมพัทธอากาศ
อุณหภูมิอากาศภายในและภายนอกโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา
18.00 น. ผลการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้
1) ความเขมรังสีดวงอาทิตย
การวัดคาความเขมรังสีดวงอาทิตยโดยใชเครือ
่ งมือตรวจวัดความเขมรังสีดวงอาทิตย(Pyranometer) ยี่หอ LI-19 ทําการวัดและบันทึกผลของคาความเขมรังสีดวงอาทิตยทั้งภายใน (Si) และภายนอก
(So) โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยทุก ๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. โดยมีผลการ
ทดลองแสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ความเขมรังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยระหวางวันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จากภาพที่ 4.1 พบวาความเขมรังสีดวงอาทิตยในพืน
้ ทีต
่ ด
ิ ตัง
้ โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจะมีคา แปร
เปลีย
่ นไปตามชวงเวลาสภาพอากาศและมลภาวะทางอากาศของแตละวันโดยคาความเขมรังสีดวงอาทิตย
จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตเวลา 06.00 น. จนถึงเวลา 13.00 น. คาความเขมรังสีแสงอาทิตยสูงที่สุด
เฉลี่ย 910 วัตตตอตารางเมตร หลังจากนั้นความเขมแสงอาทิตยจะลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั้งเวลา 18.00
น. มีคาความเขมรังสีแสงอาทิตยเทากับศูนย
2) อุณหภูมิภายในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและอุณหภูมิสิ่งแวดลอม
การวัดอุณหภูมิของอากาศ โดยใชเทอรโมคัปเปล ชนิด เค และบันทึกขอมูลลงเครื่องบันทึกขอมูล
Multi-Channel Data Logger-20 Channels รุน GL820 ยี่หอ Graphtec ทําการวัดและบันทึกผลคา
อุณหภูมิอากาศทั้งภายใน (Ti) และภายนอก (To) โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยทุก ๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต
เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. โดยมีผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 อุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยระหวางระหวางวันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จากภาพที่ 4 พบวาอุณหภูมิของอากาศภายใน (Ti) โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับตะเกียบ
ไมไผ และอุณหภูมิสิ่งแวดลอม (To) จะมีคาการเปลี่ยนแปลงตามความเขมรังสีดวงอาทิตย ซึ่งอุณหภูมิ
อากาศภายในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเฉลีย
่ สูงสุด 45 องศาเซลเซียส ในขณะทีอ
่ ณ
ุ หภูมส
ิ ง
ิ่ แวดลอม
มีคาเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิของอากาศภายในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจะสูงกวา
อุณหภูมอ
ิ ากาศแวดลอม เนือ
่ งจากเมือ
่ รังสีจากดวงอาทิตยสอ
 งผานแผนโพลีคารบอเนตเขามาภายในโรง
อบแหงพลังงานแสงอาทิตย รังสีจากดวงอาทิตยบางสวนจะสะทอนกลับดวยพืน
้ ผิวของวัสดุหลากหลาย
ชนิดภายในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย บางสวนจะสะทอนกลับออกไปสูภ
 ายนอกโรงอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย ในขณะที่รังสีจากดวงอาทิตยสวนที่เหลือจะถูกดูดซับดวยสิ่งตาง ๆ ที่อยูภายในโรงอบแหง
พลังงานแสงอาทิตย จากนั้นจะถูกเปลี่ยนไปเปนพลังงานความรอน พลังงานความรอนสวนใหญจะไม
สามารถสะทอนทะลุผา นแผนโพลีคารบอเนตทีม
่ ง
ุ หลังคาและฝาผนังของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
ออกไปไดและจะถูกเก็บกักไวภายในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยทําใหอณ
ุ หภูมภ
ิ ายในโรงอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยสูงขึ้นและสูงกวาอุณหภูมิสิ่งแวดลอม
3) อัตราการไหลของอากาศภายในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
การวัดคาอัตราการไหลของอากาศ โดยใชเครื่องมือวัดความเร็วลมยี่หอ Air Velocity Meter
TM-412 ทําการวัดและบันทึกผลคาอัตราการไหลของอากาศทั้งภายใน (Ai) และภายนอก(Ao) โรงอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยทุก ๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. โดยมีผลการทดลองแสดงดังภาพ
ที่ 5

ภาพที่ 5 อัตราการไหลของอากาศระหวางวันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จากภาพที่ 5 พบวาอัตราการไหลของอากาศภายใน (Ai) โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอบ
แหงตะเกียบไมไผสดและอัตราการไหลของอากาศสิ่งแวดลอม (Ao) จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเขม
รังสีดวงอาทิตยทัง
้ นีเ้ นือ
่ งจากการบังคับอัตราการไหลของอากาศดวยพัดลมทํางานโดยใชพลังงานไฟฟา
ทีผ
่ ลิตไดจากโซลาเซลลซึง
่ มีคา แปรผันตามความเขมรังสีดวงอาทิตยโดยอัตราการไหลของอากาศภายใน
โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยในชวงเวลากลางวันจะมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.8 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่ง
เปนอัตราการไหลของอากาศที่เพียงพอตอการระบายความรอนชื้นที่ระเหยออกมาจากตะเกียบไมไผสด
ขณะทําการอบแหงออกจากโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
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4) ความชื้นสัมพัทธภายในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
การวัดความชื้นสัมพัทธของอากาศ โดยใชเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ (Hygrometer) ยี่หอ testo
635 รุน D-79853 ทําการวัดและบันทึกผลคาความชื้นสัมพัทธทั้งภายใน (Ri) และภายนอก (Ro) โรงอบ
แหงพลังงานแสงอาทิตยทุก ๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. โดยมีผลการทดลองแสดง
ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ความชื้นสัมพัทธของอากาศระหวางวันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จากภาพที่ 6 พบวาความชืน
้ สัมพัทธของอากาศภายใน (Ri) โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับ
อบแหงตะเกียบไมไผสดจะมีคา ตํ่ากวาความชืน
้ สัมพัทธของอากาศภายนอก (Ro) โรงอบแหงพลังงานแสง
อาทิตยสําหรับตะเกียบไมไผสดหรือสิง
่ แวดลอมซึง
่ ความชืน
้ สัมพัทธภายในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
มีคา เฉลี่ยรอยละ 42 ในขณะทีค
่ วามชื้นสัมพัทธภายนอกโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมีคา เฉลี่ยรอยละ
45 เนือ
่ งจากนํ้าทีร่ ะเหยออกจากตะเกียบไมไผสดภายในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยถก
ู ระบายออกไป
ดวยพัดลมดูดอากาศจึงทําใหความชืน
้ สัมพัทธของอากาศภายในตํ่ากวาภายนอกโรงอบแหงพลังงานแสง
อาทิตย
5) ความชื้นของตะเกียบไมไผสดหลังอบดวยโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
การหาคาความชืน
้ ของตะเกียบไมไผสดดําเนินการตามมาตรฐานASTME3173โดยการสุม
 ตัวอยาง
ตะเกียบไมไผสดจํานวน 1 กิโลกรัม นํามาหามวลเริ่มตนแลวนําไปอบในตูอบไฟฟา FN 500 ตั้งคาอุณหภูมิ
105 องศาเซลเซียส ใหความรอนกระจายอยางทั่วถึงตัวอยางตะเกียบไมไผสดจากนั้นทุก ๆ 1 ชั่วโมง นํา
ตัวอยางตะเกียบไมไผสดมาหามวลทีเ่ ปลีย
่ นไปแลวบันทึกผลจนกวามวลคงที่ (ทําตัวอยางละ 3 ซํา้ ) จากนัน
้
นําคามวลกอนและหลังอบที่ไดมาคํานวณหาคาความชื้นมาตรฐานแหงของตะเกียบไมไผสดซึ่งจากการ
ทดลองพบวาคาความชื้นของตัวอยางตะเกียบไมไผสดมีคารอยละ 61
ในสวนของการวิเคราะหคาความชื้นของตะเกียบไมไผสดหลังการอบแหงดวยโรงอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย โดยนําตะเกียบไมไผสดจํานวน 800 กิโลกรัมมาหามวลเริ่มตนแลวนําไปอบแหงในโรงอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยและทุก ๆ 1 ชั่วโมงจะนําตัวอยางตะเกียบไมไผสดมาหามวลที่เปลี่ยนไปแลวบันทึกผล
จนกวามวลคงที่ จากนัน
้ นําคามวลกอนและหลังอบแหงทีไ่ ดมาคํานวณหาคาความชืน
้ มาตรฐานแหงของ
ตะเกียบไมไผสด โดยมีผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ความชื้นเฉลี่ยของตะเกียบไมไผระหวางวันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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จากภาพที่ 7 พบวาคาความชื้นของตะเกียบไมไผสดจะคอย ๆ ลดตํ่าลงแปรผันตามอัตราการระเหย
นํ้าของตะเกียบไมไผสดและอุณหภูมภ
ิ ายในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยทเี่ พิม
่ ขึน
้ ซึง
่ คาความชืน
้ สุดทาย
ของตะเกียบไมไผสดมีคาเฉลี่ยรอยละ 12 (dry basis) และมวลของตะเกียบไมไผแหงเฉลี่ยเทากับ 714
กิโลกรัม เมื่อเวลาที่ใชอบแหงตะเกียบไมไผสดผานไป 7 ชั่วโมง เนื่องจากการอบแหงตะเกียบไมไผสดดวย
โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยทําใหอต
ั ราการระเหยนํ้าออกจากตะเกียบไมไผสดทีส
่ ง
ู และสมํ่าเสมอจึงชวย
รนระยะเวลาในการอบแหงไดถึง 11 ชั่วโมงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตากแดดดวยวิธีธรรมชาติที่ใชระยะ
เวลาในการตากแดดนานถึง 18 ชั่วโมง
4.2 ประสิทธิภาพเชิงความรอนของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
จากการทดลองอบแหงตะเกียบไมไผสดจํานวน 800 กิโลกรัมดวยโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
ภายใตสภาวะอากาศแจมใส ทองฟาปลอดโปรง สามารถนําพารามิเตอรของผลการทดลองไปใชในการ
คํานวณประสิทธิภาพเชิงความรอนของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ไดแก คาความชื้นเริ่มตนของ
ตะเกียบไมไผเฉลี่ยรอยละ 61 พื้นที่รับแสงจาดดวงอาทิตยของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเทากับ 24
ตารางเมตร ความเขมรังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยตลอดทั้งวันเทากับ 910 วัตตตอตารางเมตร อัตราการไหล
อากาศผานหองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเทากับ 0.9592 กิโลกรัมตอวินาที และผลตางของอุณหภูมิ
อากาศกอนเขาและออกจากโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเทากับ 288 องศาเควิน สามารถคํานวณหา
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยไดดังนี้
จาก

4.3 การวิเคราะหระยะเวลาคืนทุนของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
การติดตั้งโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอบแหงตะเกียบไมไผสด ณ ชุมชนบานปางตุม
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง โดยการติดตั้งโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยนี้มีตนทุนตาง ๆ เชน ตนทุนคา
วัสดุ ตนทุนคาอุปกรณ และตนทุนคาแรงงาน เปนตน เมื่อพิจารณาแลวพบวามีตนทุนการกอสรางรวม
เทากับ 150000 บาท และมีคาใชจายจากการรับซื้อไมไผสดเทากับ 30000 บาท คาแรงงานยิงไมไผเทากับ
12000 บาท คาแรงงานตัดไมไผเทากับ 10500 บาท คาผาไมไผเทากับ 9000 บาท คามัดตะเกียบไมไผ
เทากับ 8500 บาท และคาพลังงานไฟฟาเทากับ 6000 บาท ขายตะเกียบไมไผเสนแหงไดเงินเทากับ
110500 บาท ดังนั้นผลกําไรสุทธิหลังจากขายตะเกียบไมไผตอเดือนเทากับ 34500 บาท สําหรับกระแส
เงินสดรับสุทธิในแตละเดือนสามารถแสดงดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 ระยะเวลาคืนทุนของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
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ดังนัน
้ การลงทุนติดตัง
้ โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอบแหงตะเกียบไมไผสดชวยลดระยะ
เวลาอบแหงตะเกียบไมไผสดตะเกียบไมไผแหงทีไ่ ดมค
ี ณ
ุ ภาพไมปนเปอ
 นฝุน
 ละอองและสามารถคืนทุนในระยะ
เวลาเทากับ 4.5 เดือน

สรุปผลการวิจัย
จากผลการออกแบบลักษณะโครงสรางของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยใหสามารถถอดประกอบ
ไดสะดวกในการติดตั้ง ตัวหองโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมมีความกวาง 4 เมตร
ความยาว 6 เมตร และมีความสูง 2 เมตร หลังคาเปนรูปทรงสามเหลี่ยมมีความกวาง 4 เมตร ความยาว
6 เมตร และมีความสูง 0.8 เมตร สวนผนังของตัวหองและหลังคาโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยถูกปด
ดวยแผนโพลีคารบอเนตใสที่มีความหนา 6 มิลลิเมตร สําหรับใชอบแหงตะเกียบไมไผสดจํานวน 800
กิโลกรัม พบวาการกอสรางและติดตั้งโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่ออกแบบนี้มีความเหมาะสมกับ
ทักษะชางฝมอ
ื แรงงานในชุมชนและมีตน
 ทุนตํ่ากวาโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยทว
ั่ ไปทีย
่ ด
ึ ติดถาวรรวม
ทั้งสอดคลองกับวัตถุประสงคตามความตองการของผูประกอบการผลิตตะเกียบไมไผสดนั่นคือเมื่อนัก
วิจัยคืนพื้นที่วิจัยผูประกอบการสามารถดูแลบํารุงรักษาโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยดวยชางฝมือ
แรงงานในชุมชนไดเอง
ในสวนของผลการศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับตะเกียบ
ไมไผสดโดยทดลองอบแหงตะเกียบไมไผสดจํานวน 800 กิโลกรัม ระหวางวันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ.
2562 สภาพอากาศในขณะทดลองทองฟาแจมใส ปราศจากเมฆ รังสีดวงอาทิตยทะลุผานชั้นโอโซนเขา
มายังบรรยากาศโลกเมือ
่ เคลือ
่ นทีผ
่ า นมายังบริเวณแผนโพลีคารบอเนตทีใ่ ชสรางหลังคาครอบโรงอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยจะเกิดการสะทอนรังสีอัลตราไวโอเลตออกไป
แตรังสีอาทิตยคลื่นสั้นจะสามารถ
เคลือ
่ นทีเ่ ขาสูภ
 ายในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเกิดการกระทบและดูดกลืนกับวัสดุตา ง ๆ ทีอ
่ ยูภ
 ายใน
โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยทําใหรง
ั สีอาทิตยคลืน
่ สัน
้ มีพลังงานลดลง กลายเปนรังสีอาทิตยคลืน
่ ยาว
ที่มีความเขมรังสีอาทิตยเฉลี่ย 910 วัตตตอตารางเมตรและกลายเปนรังสีความรอนหรือรังสีอินฟาเรด
นัน
่ เอง ซึง
่ รังสีความรอนดังกลาวไมสามารถเดินทางผานแผนโพลีคารบอเนตออกมาสูภ
 ายนอกได ทําให
อากาศภายในโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยรอ
 นขึน
้ จนมีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย
่ 45องศาเซลเซียสและถายเทความ
รอนไปยังตะเกียบไมไผสดทําใหเกิดการระเหยของนํ้าในตัวตะเกียบไมไผสดออกสูอ
 ากาศอากาศชืน
้ ดังกลาว
จะไหลออกจากโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยโดยมีพัดลมดูดอากาศชวยในการระบายอากาศชื้นดวย
อัตราการไหล 1.8 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ขณะเดียวกันอากาศสิ่งแวดลอมอุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศา
เซลเซียสและความชื้นตํ่าจากภายนอกจะถูกดูดเขาไปยังโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับอบแหง
ตะเกียบไมไผสดโดยใชพลังงานไฟฟาจากโซลาเซลลดังนัน
้ การอบแหงตะเกียบไมไผดว
 ยโรงอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยชวยทําใหความชื้นตะเกียบไมไผสดลดลงอยางสมํ่าเสมอ ชวยลดระยะเวลาที่ใชในการอบแหง
ตะเกียบไมไผสดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตากแดดแบบธรรมชาติแบบเดิมไดถึง 11 ชัว
่ โมง ตะเกียบไมไผ
ทีไ่ ดไมปนเปอ
 นฝุน
 ละอองและชวยยกระดับคุณภาพของตะเกียบไมไผใหไดมาตรฐาน สุดทายนีป
้ ระสิทธิภาพ
เชิงความรอนของโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยรอยละ 13 และจากการลงทุนติดตั้งโรงอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยสําหรับอบแหงตะเกียบไมไผสดสามารถคืนภายในระยะเวลา 4.5 เดือน
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การศึกษาวิจย
ั ครัง
้ นีข
้ อขอบคุณกองทุนสนับสนุนการวิจย
ั สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจย
ั สกว
. (เดิม) โรงงานผลิตตะเกียบไมไผชุมชนบานปางตุม ตําบลแมสุก อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง และขอบคุณ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่เอื้อเฟอสถานที่และอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ใน
การทําวิจัยครั้งนี้
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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้เปนการศึกษาการพัฒนาเครื่องนึ่งแทงขาวเกรียบชนิดใหความรอนดวยแกสปโตร
เลียมเหลวสําหรับใชในชุมชน เพื่อทดสอบความสามารถในการทํางานของเครื่องนึ่งแทงขาวเกรียบที่
พัฒนาขึ้น จากผลการทดสอบ พบวา มีความสามารถในการทํางานไดครั้งละ ประมาณ 100 กิโลกรัม ใช
เวลาในการนึ่งประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับการทํางานแบบเดิมโดยการนึ่งในหมอนึ่ง 7 ชั้น ซึ่ง
บรรจุไดประมาณ 30 กิโลกรัมตอการนึ่ง 1 ครั้ง และใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเทากัน ซึ่งจะเห็นวา สามารถ
เพิ่มกําลังการผลิตได ไมนอยกวา 3 เทา เมื่อใชเวลาในการทํางานเทากัน และจากการทดสอบปริมาณการ
ใชเชื้อเพลิงแกสปโตรเลียมเหลวในการใหความรอนกับเครื่องนึ่งแทงขาวเกรียบ พบวา ในการนึ่งแทงขาว
เกรียบตอครั้งใชเวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง จะใชเชื้อเพลิงแกสไป ประมาณ 2.2 กิโลกรัม คิดเปนคาใชจาย
ประมาณ 60 บาทตอครั้ง (คิดราคาเชื้อเพลิงแกส 1 กิโลกรัม เทากับ 27 บาท) และเมื่อเปรียบเทียบกับการ
นึ่งแบบเดิมที่ไดกําลังการผลิตเทากัน พบวา สามารถประหยัดคาใชจายได ไมนอยกวา 120 บาทตอครั้ง
และเครื่องนึ่งแทงขาวเกรียบที่ไดจากงานวิจัยนี้ ไดนําไปถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนเปาหมาย คือ กลุม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปทางการเกษตรนาคอ-ไทรงาม ตําบลตาดทอง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เพื่อ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหกับวิสาหกิจชุมชนเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม
คําสําคัญ: เครื่องนึ่งแทงขาวเกรียบ, แกสปโตรเลียมเหลว, นวัตกรรมเพื่อชุมชน
*Corresponding author: Tel.: 094-2429598.
E-mail address: phaiboon1012@gmail.com

บทนํา
วิสาหกิจชุมชนสินคาแปรรูปเกษตรนาคอ-ไทรงาม ตั้งอยูที่บานปาหวาย ตําบลตาดทอง อําเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เปนวิสาหกิจชุมชนทีร่ ว
 มกันกอตัง
้ ขึน
้ โดยกลุม
 เกษตรกรในชุมชน ไดดําเนินกิจการ
ผลิตสินคาแปรรูปทางการเกษตรประเภทขาวเกรียบแผนตากแหง เพื่อบรรจุภัณฑและสงจําหนายใหกับ
ลูกคาตามพื้นที่ใกลเคียง มีกําลังการผลิตประมาณ 100 กิโลกรัมตอวัน สงจําหนายกิโลกรัมละ 100 บาท
ซึ่งทํารายไดใหกับกลุม
 วิสาหกิจชุมชนแหงนี้ประมาณ 300,000 บาทตอเดือน โดยหักคาใชจายตาง ๆ แลว
จะมีผลกําไรสุทธิประมาณรอยละ 40 ของรายไดทง
ั้ หมด การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนนี้ จะใชแรงงาน
คนเปนหลัก สําหรับขัน
้ ตอนการผลิตขาวเกรียบแผนตากแหงของวิสาหกิจชุมชน จะเริม
่ ตนจากการนําเอา
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วัตถุดิบที่ผานกระบวนปลอกเปลือก สับเปนชิ้นและทําความสะอาดแลว ซึ่งประกอบดวย ฟกทอง และมัน
สําปะหลังมาทําการนึง
่ ใหสก
ุ จนเหลวจากนัน
้ นํามาผสมกับแปงและนํ้าทําการกวนผสมใหเขากันตามสัดสวน
ที่เหมาะสมหรือตามสูตรของผลิตภัณฑ จากนั้นจะทําการปนเปนแทงยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ขนาด
ความโตประมาณ 6 เซนติเมตร และทําการนึ่งใหสุกในหมอนึ่งขนาดใหญที่มีลักษณะเปนชั้น ๆ และปลอยให
เย็นตัวลง กอนทีจ
่ ะนําไปเก็บไวในตูร ก
ั ษาอุณหภูมิ จากนัน
้ จะนํามาผานกระบวนการสับเปนแผนดวยเครือ
่ ง
สับขาวเกรียบแผน แตละชิ้นจะมีความหนาประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ชิ้นขาวเกรียบแผนที่ผานการสับในขั้น
ตอนนี้จะมีปริมาณความชื้นประมาณรอยละ 40 และจะนําไปตากแหงดวยแสงแดดในที่กลางแจงเพื่อลด
ปริมาณความชื้น ใชเวลาในการตากแหงประมาณ 2-3 วัน จะเหลือปริมาณความชื้นประมาณรอยละ 7-8
จะไดผลิตภัณฑขาวเกรียบแผนสําหรับบรรจุภัณฑเพื่อสงจําหนายใหกับลูกคาตอไป
จากการดําเนินงานที่ผานมา พบวา วิสาหกิจชุมชนไดรับการพัฒนาดานนวัตกรรมบางสวน ไดแก
โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งสามารถชวยแกปญหาในการตากแหงได แตในกระบวนการผลิตอื่นๆ
พบวา ยังขาดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะนํามาใชในกระบวนการผลิต และยังไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยี
ที่จะใชในกระบวนการผลิตได ทําใหเกิดปญหามากในแตละขั้นตอนของกระบวนการผลิตขาวเกรียบแผน
และสงผลโดยตรงตอกําลังการผลิตและยอดจําหนายทีย
่ ง
ั ไมไดตามเปาหมายหรือตามผูส
 ง
ั่ ซือ
้ กระบวนการ
ผลิตหนึง
่ ทีเ่ ปนปญหาและตองดําเนินการแกไขปญหาเรงดวน คือ กระบวนการนึง
่ ดวยหมอนึง
่ แบบเดิม ซึง
่
ไดกําลังการผลิตตํ่า และใชเวลานานในการทํางานนาน ไมเพียงพอตอกําลังการผลิตทีต
่ อ
 งการ และในงาน
วิจย
ั ทีผ
่ า นมาจะเห็นวามีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขาใชในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและทองถิน
่
หลายผลงาน อาทิเชน Janjaiet al. [1] ไดพัฒนาโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขนาดใหญ โดยทําจาก
แผนโพลีคารบอเนตเพือ
่ ทําการแปรรูปกลวยตากในประเทศลาวพบวาสามารถแกปญ
 หาการตากแหงกลวย
ตากของพื้นที่ได สุนทร สุทธิบาก และคณะ [2] ไดพัฒนาเครื่องกวนผสมปลาราบองชนิดใหความรอนดวย
แกสปโตรเลียมเหลว ขนาดกําลังการผลิต 80 กิโลกรัมตอครั้ง สําหรับใชในวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลารา
ทาตูม จังหวัดอุดรธานี กมลรัตน ดีสภา และคณะ [3] ไดพัฒนาเครื่องกวนสวนผสมขนมเปยกปูนชนิดให
ความรอนดวยแกสปโตรเลียมเหลว ขนาดกําลังการผลิต 10 กิโลกรัมตอครั้ง สําหรับใชในกลุมเกษตรกร
แปรรูปอาหารบานนํ้าฆองจังหวัดอุดรธานีสําหรับงานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วของกับการพัฒนาหมอนึง
่ ไอรอนยวดยิง
่
สาธิต รุงฤดีสมบัติกิจ และ อุบลรัตน วาริชวัฒนะ [4] ไดทดสอบสมรรถนะหมอนึ่งไอนํ้ารอนยิ่งยวด โดย
ใชแกสปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงสําหรับการนึ่งฆาเชื้อกอนเชื้อเห็ด พบวา หมอไอนํ้าสามารถกําเนิดไอ
นํ้ารอนยิ่งยวดที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เมื่อทดลองนํากอนเชื้อเห็ดที่ไดจากหมอไอนํ้ารอนยิ่งยวด
ไปเปดดอกเห็ดและรดนํ้าในโรงเรือนที่เตรียมไว พบวา กอนเชื้อเห็ดออกดอกทุกกอน หรือเปอรเซ็นตกอน
เชื้อเห็ดเสียเปนศูนย ซึ่งงานวิจัยเหลานี้ไดชวยแกปญหาการผลิตใหกับชุมชนไดจริง สามารถทดแทนการ
ใชแรงงานคนได ประหยัดการใชพลังงานเชื้อเพลิง และลดการสั่งซื้อเครื่องจักรจากตางประเทศลงได
ดังนัน
้ งานวิจย
ั นีจ
้ ง
ึ ไดทําการศึกษาการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปเกษตรนาคอ-ไทรงาม จังหวัดอุดรธานี ภายใตนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่
โดยการพัฒนาเครื่องนึ่งแทงขาวเกรียบชนิดใหความรอนดวยแกสปโตรเลียมเหลวสําหรับใชแกปญหา
กระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑขา วเกรียบแผนสมุนไพรในขัน
้ ตอนการนึง
่ แทงขาวเกรียบใหกบ
ั กลุม

เกษตรกรสินคาแปรรูปเกษตรนาคอ-ไทรงามตําบลตาดทองอําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี อีกทัง
้ เปนการ
สนับสนุนและสงเสริมใหกลุม
 วิสาหกิจชุมชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีไดงา ย และสงเสริมการนํานวัตกรรม
อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคมาใชในกระบวนการผลิตสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศอยางยัง
่ ยืน
สูประเทศไทย 4.0 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ที่ไดนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการพัฒนาเพือ
่ เสริมสรางภูมค
ิ ม
ุ กันและชวยใหสง
ั คมไทยสามารถยืน
หยัดอยูไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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วิธีการวิจัย
การออกแบบเครื่องนึ่งแทงขาวเกรียบ
เครือ
่ งนึง
่ แทงสวนผสมขาวเกรียบทีพ
่ ฒ
ั นาขึน
้ มีขนาดและกําลังการผลิต ทีเ่ หมาะสมกับพืน
้ ที่ ขนาด
ความกวาง x ยาว x สูง ประมาณ 1.0 x 1.0 x 2.0 เมตร กําลังการผลิต ประมาณ 100 กิโลกรัมตอการ
นึง
่ หนึง
่ ครัง
้ วัสดุโครงสรางทําจากเหล็กกลาไรสนิมทัง
้ หมด มีชน
ั้ รองถาดตะแกรงสํารับนึง
่ แทงขาวเกรียบ
จํานวน 10 ชั้น สามารถเลื่อนเขาออกจากเครื่องนึ่งไดดวยลอเลื่อน การใหความรอนกับเครื่องนึ่งจะใชเชื้อ
เพลิงแกสปโตรเลียมเหลวในการตมนํ้าในถังบรรจุดา นลางเครือ
่ งนึง
่ ดานบนมีปลองระบายไอรอนรอนออก
เพื่อลดความดันภายในเครื่องนึ่ง ลักษณะเครื่องนึ่งแทงขาวเกรียบที่พัฒนาขึ้นดังแสดงในภาพที่ 1

ชองระบายความดันไอ

ชั้นตะแกรงรองรับแทงขาวเกรียบ
หมอตมนํ้า

รถเข็นชั้นตะแกรงเขาตูนึ่ง

โครงสรางตูนึ่งแทงขาวเกรียบ

ชองเติมนํ้าและดูระดับนํ้า
ทอเชื่อมตอแกสปโตรเลียมเหลว
ทอระบายนํ้าทิ้ง

ภาพที่ 1 ลักษณะเครื่องนึ่งแทงขาวเกรียบที่พัฒนาขึ้น

การทดสอบเครื่องนึ่งแทงขาวเกรียบ
การทดสอบการทํางานของเครื่องนึ่งแทงขาวเกรียบที่พัฒนาขึ้น จะทําการทดสอบทั้งการทํางาน
เบื้องตนและการทํางานจริงในพื้นที่เปาหมาย ประกอบดวย
1) ทดสอบการกระจายอุณหภูมิภายในเครื่องนึ่ง โดยทําการสุมวัดทั้งหมด 7 ตําแหนง
ดังภาพที่ 2 โดยที่
T1 คือ ตําแหนงดานลางหนาเครื่องนึ่ง
T2 คือ ตําแหนงดานลางหลังเครื่องนึ่ง
T3 คือ ตําแหนงตรงกึ่งกลางเครื่องนึ่ง
T4 คือ ตําแหนงดานหลังกลางเครื่องนึ่ง
T5 คือ ตําแหนงดานขางกลางเครื่องนึ่ง
T6 คือ ตําแหนงดานบนกลางเครื่องนึ่ง
T7 คือ ตําแหนงหมอตมนํ้ารอน
2) ทดสอบความสามารถและกําลังผลิตตอครั้ง ซึ่งจะทําการทดสอบในพื้นที่และการทํางานจริง
3) ทดสอบปริมาณการใชแกสปโตรเลียมเหลวในการนึ่งตอครั้ง
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(ก) ตําแหนงการทดสอบอุณหภูมิ

(ข) ติดตั้งทดสอบจริง

ภาพที่ 2 การติดตั้งตําแหนงเทอรโมคับเปลสําหรับวัดการกระจายอุณหภูมิภายในตูนึ่ง

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการทดสอบการกระจายอุณหภูมิไอรอนภายในเครื่องนึ่งแทงขาวเกรียบที่พัฒนาขึ้น
ภาพที่3แสดงผลการทดสอบการกระจายอุณหภูมไิ อรอนภายในเครือ
่ งนึง
่ แทงขาวเกรียบโดยทําการ
สุมวัดอุณหภูมิ 7 ตําแหนง และจับเวลาหาระยะเวลาในการเดือดของนํ้าในหมอตมดานลางเครื่องนึ่ง จาก
ผลการทดสอบ พบวา อุณหภูมิภายในเครื่องนึ่งมีคาใกลเคียงกันทุกตําแหนง และพบวาอุณหภูมิภายใน
เครื่องนึ่งจะเริ่มคงที่ตั้งแตนาทีที่ 16 เปนตนไป ซึ่งมีอุณหภูมิของไอรอนสูงสุดเฉลี่ย ประมาณ 166๐C เมื่อ
เปรียบเทียบกับอุณหภูมิอิ่มตัว (180๐C) [5] พบวา ยังมีคาตํ่ากวาเล็กนอย ซึ่งมีผลจากการระบายความ
ดันออกทางปลองดานบนเพื่อปองกันความดันที่สูงเกินไปภายในเครื่องอบแหง ซึ่งจากผลการศึกษานี้
แสดงใหเห็นวาเมือ
่ นําไปใชในการนึง
่ แทงขาวเกรียบจริง จะทําใหแทงขาวเกรียบในทุกชัน
้ ทีบ
่ รรจุไดรบ
ั ไอรอน
ไดทว
่ั ถึงและสุกพรอมกันทุกชัน
้ และเมือ
่ เปรียบเทียบกับงานวิจย
ั หมอนึง
่ ไอรอนยวดยิง
่ สําหรับนึง
่ กอนเชือ
้
เห็ด (ประมาณ 150.1๐C) [4] พบวา มีอุณหภูมิที่สูงกวา เนื่องจากมีการออกแบบลักษณะของเครื่องนึ่งที่
ตางกันสงผลใหการควบคุมไอรอนดีกวา อยางไรก็ตามในงานวิจย
ั นีไ้ มไดทําการศึกษาวิเคราะหความดัน
ที่เกิดขึ้นภายในเครื่องนึ่ง ซึ่งจะไดทําการศึกษาในครั้งตอไป

ภาพที่ 3 การกระจายอุณหภูมิไอรอนภายในเครื่องนึ่งแทงขาวเกรียบ
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(ก) เครื่องนึ่งแบบเดิม

(ข) เครื่องนึ่งที่ออกแบบใหม

ภาพที่ 4 การทดสอบความสามารถในการนึ่งแทงขาวเกรียบของเครื่องนึ่งที่พัฒนาขึ้น

ผลการทดสอบปริมาณการใชแกสเชื้อเพลิงในการนึ่งแทงขาวเกรียบ
จากผลการทดสอบหาปริมาณการใชเชือ
้ เพลิงแกสปโตรเลียมเหลวในการใหความรอนกับเครือ
่ งนึง
่
แทงขาวเกรียบที่พัฒนาขึ้น พบวา ในการนึ่งแทงขาวเกรียบตอครั้งใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงแกส ประมาณ 2.2 กิโลกรัม คิดเปนคาใชจาย ประมาณ 60 บาทตอครั้ง ซึ่งเชื้อเพลิงแกส 1
กิโลกรัม เทากับ 27 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการนึง
่ แบบเดิม และกําลังการผลิตเทากัน สามารถประหยัด
คาใชจายได ไมนอยกวา 120 บาทตอครั้ง ดังภาพที่ 5

(ก) การนําชั้นรองรับถาดแทงขาวเกรียบ
เขาตูนึ่ง

(ข) ทดสอบปริมาณการใชเชื้อเพลิง
แกสในการนึ่ง

ภาพที่ 5 การทดสอบหาปริมาณการใชแกสเชื้อเพลิงในการใหความรอนเครื่องนึ่งแทงขาวเกรียบ
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สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการพัฒนาเครือ
่ งนึง
่ แทงขาวเกรียบชนิดใหความรอนดวยแกสปโตรเลียมเหลวที่
พัฒนาขึน
้ สําหรับใชในการแกปญ
 หากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑขา วเกรียบแผนในขัน
้ ตอนการนึง
่ แทง
ขาวเกรียบของกลุมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสินคาแปรรูปเกษตรนาคอ-ไทรงาม ตําบลตาดทอง อําเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยมีชั้นบรรจุถาดรองจํานวน 10 ชั้น และใชถาดรองรับจํานวน 10 ถาด จากผล
การทดสอบ พบวา อุณหภูมิของไอรอนภายในเครื่องอบแหงจะคงที่ที่เวลา 16 นาที และมีอุณหภูมิไอรอน
เฉลี่ยสูงสุด ประมาณ 166๐C ความสามารถในการทํางานไดครั้งละ ประมาณ 105 กิโลกรัม ใชเวลาในการ
นึ่งประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับการทํางานแบบเดิมโดยการนึ่งในหมอนึ่ง 7 ชั้น ซึ่งบรรจุได
ประมาณ 30 กิโลกรัมตอการนึ่ง 1 ครั้ง และใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเทากัน พบวา สามารถเพิ่มกําลังการ
ผลิตได ไมนอยกวา 3 เทา เมื่อใชเวลาในการทํางานเทากัน การใชเชื้อเพลิงแกสปโตรเลียมเหลวในการให
ความรอนกับเครื่องนึ่งแทงขาวเกรียบ พบวา ในการนึ่งแทงขาวเกรียบตอครั้งใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแกส ประมาณ 2.2 กิโลกรัม คิดเปนคาใชจาย ประมาณ 60 บาทตอครั้ง ซึ่งเชื้อเพลิง
แกส 1 กิโลกรัม เทากับ 27 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับการนึ่งแบบเดิม และกําลังการผลิตเทากัน สามารถ
ประหยัดคาใชจา ยได ไมนอ
 ยกวา 120 บาทตอครัง
้ ซึงเพียงพอกับความตองการของกลุม
 เกษตรวิสาหกิจ
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ซึ่งจะไดทําการศึกษาในครั้งตอไป
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การศึกษาและพัฒนาระบบไฮโดรไซฟอนควบคุม
ความเสถียรในการผลิตกระแสไฟฟาของกังหันนํ้า
คอยาวที่ติดตั้งบริเวณพื้นที่สูงลาดชัน
The study and develop hydro siphon system
for electric stability control of Long neck
hydroelectric installed on High land slope location
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005

บทคัดยอ
งานวิจย
ั นีม
้ จ
ี ด
ุ ประสงคเพือ
่ ศึกษาและพัฒนาระบบไฮโดรไซฟอนสําหรับแกปญ
 หาความไมเสถียรของ
แรงดันไฟฟาทีเ่ กิดจากการปน
 ปวนของนํ้าผานกังหันนํ้าคอยาวขนาด 3 กิโลวัตต เมือ
่ นําไปประยุกตตด
ิ ตัง
้
บริเวณแหลงนํ้าบนพื้นที่สง
ู ลาดชัน โดยการออกแบบและติดตั้งชุดไฮโดรไซฟอนที่ทําจากทอ PVC Flex
ขนาดเสนผาศูนยกลาง20เซนติเมตรบริเวณปลายทอสงนํ้าออกของกังหันนํ้าคอยาวจากผลการทดลอง
เมื่อเปดประตูนํ้าควบคุมการอัตราการไหลที่ 25 %,50%,75%และ 100% เขากังหันโดยไมติดตั้งชุดไฮโดร
ไซฟอนที่ปลายทอ พบวาไดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางคาตํ่าสุดและสูงสุดมีความแตกตางที่ (120-132
v),(171-331v),(174-340)และ(188-370v) ตามลําดับ และเมื่อติดตั้งติดตั้งระบบไฮโดรไซฟอนปลายทอ
สงนํ้าออก โดยควบคุมมุมโคงระหวางทอสงนํ้ากับทอไฮโดรไซฟอนที่ทํามุม 30,35และ40 คาแรงเคลื่อน
ไฟฟ า ระหว า งค า ตํ่า สุ ด และสู ง สุ ด มี ค วามแตกต า งลดลงที่ ( 91-103v)(162-190v)(197-210v)
(206-224v), (91-103v)(151-157v)(171-185v)(202-218v) และ (102-106V),(170-182v)
(205-213v),(224-226v) ตามลําดับ และพบวามุมของระบบไซฟอนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
กับคาเฉลี่ยความแตกตางของคาแรงดันไฟฟาที่ R2=0.9687 ประสิทธิภาพของกังหันนํ้ามีคามากกวา
กอนติดตั้งระบบไฮโดรไซฟอน สรุปไดวาระบบไฮโดรไซฟอนมีผลตอการชวยใหการไหลของกระแสนํ้า
ผานใบกังหันมีความราบเรียบขึ้นสงผลทําใหความแตกตางของคาแรงดันไฟฟาตํ่าสุด-สูงสุด อยูใน
เกณฑมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค ลดความเสี่ยงของอุปกรณเครื่องใชไฟฟาจากไฟกระชาก
(Electrical voltage surges)
คําสําคัญ: กังหันนํ้าคอยาว ไฮโดรไซฟอน กระแสนํ้าปนปวน

บทนํา
กังหันนํ้าผลิตไฟฟาขนาดเล็กถูกนําไปใชออกแบบและติดตัง
้ ในพืน
้ ทีแ่ ตกตางกัน ทัง
้ ชนิดของกังหัน
นํ้าที่ใช ความสูงของหัวนํ้าสูง (High water head) เชน กังหันนํ้าเพลตัน (Pelton Turbine) และ หัวนํ้า
ตํ่า (Low water head) เชนกังหันนํ้าแบบ พิกโก (Pico Turbine) โดยเฉพาะกังหันนํ้าแบบลอนํ้า (Water
wheel) กังหันนํ้าคอยาว (Long neck Turbine) ถูกนํามาใชติดตั้งใชงานอยางกวางขวาง งายตอการ
ติดตั้งในพื้นที่ราบใกลกับบริเวณริมนํ้าจึงจัดอยูในประเภท (Run of river) ซึ่งสวนหนึ่งของกังหันนํ้าตอง
ยืน
่ จุม
 อยูใ นนํ้าแตกม
็ บ
ี างชุมชนทีท
่ รัพยากรนํ้าทีพ
่ อเพียงจากธรรมชาติแตอยูใ นพืน
้ ทีส
่ ง
ู มีความตองการ
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ไฟฟาเพือ
่ การดํารงชีพ ไดนาํ ไปติดตัง
้ บนพืน
้ ทีล
่ าดชันเชิงเขาทีม
่ น
ี ํ้าหวยขนาดไมใหญมากนักดวยขอจํากัด
ลักษณะทางภูมศ
ิ าสตรของพืน
้ ที่ ทําใหเกิดปญหาทางดานการผลิตไฟฟาของกังหันนํ้าไมคงที่ สงผลทําให
เกิดปญหาการนําไปใชงานกับเครือ
่ งใชไฟฟากังนํ้าชนิดคอยาวเปนกังนํ้าชนิดหนึง
่ ทีใ่ ชความสูงของหัวนํ้า
ตํ่า และใชการสงนํ้าเขาหมุนใบกังหันนํ้าดวยการออกแบบรางสงทําใหน้าํ ไหลมวนตัวเปนเกลียวกรวย ผาน
ใบกังหันชนิดคาปารน หมุนตกลงในแนวดิ่งผานทอสงที่จุมลงตํ่าจากผิวนํ้าไหลของคลองสงนํ้า แตบน
พื้นที่ ที่มีขอจํากัด พื้นที่บริเวณภาคเหนือ จังหวัด ตาก แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย พะเยา ติดตอกับ
ประเทศพมา ลาว มี สภาพเปนปาภูขาสูง การเขาถึงพลังงานของชุมชนหางไกลบนภูเขา จึงเปนปญหา
และอุปสรรคทัง
้ ภาครัฐเองไมสามารถตอเชือ
่ มสายสงไปยังพืน
้ ทีห
่ า งไกลเหลานีไ้ ดเนือ
่ งจากไมคม
ุ ตอ การ
ลงทุนการสรางและนําเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานธรรมชาติที่ไดจากลม แสงแดด และ
นํ้า จึงเปนทางเลือกอีกทางหนึง
่ เพือ
่ นําไปทดแทนพลังงานหลัก ทีร่ ฐ
ั บาลสนับสนุนงบประมาณผาน หนวย
งานหลายๆหนวยงาน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อนํากระแสไฟฟาที่ผลิตไดใหแสงสวางในชุมชนหาง
ไกล ไดมก
ี ารออกแบบและติดตัง
้ ระบบพลังงานทดแทนตามความเหมาะสมของพืน
้ ทีแ่ ตเนือ
่ งจากบางครัง
้
ขอจํากัดของแตละเทคโนโลยีทส
ี่ ม
ั พันธกบ
ั บริบทของพืน
้ ที่ ก็เกิดปญหาและตัวแปรทีไ่ มคาดคิดเกิดขึน
้ บอย
ครัง
้ ทีส
่ ง
 ผลตอประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนนัน
้ ๆ ทีม
่ อ
ี ต
ั ราการไหลของนํ้าเพียงพอ กังหัน
นํ้ามีหลายชนิดที่ถูกออกแบบมาใชงานใหเหมาะกับพื้นที่และขอจํากัดตามลักษณะของแหลงนํ้าที่สัมพันธ
กับชนิดของกังหันนํ้า เชนความสูงของหัวนํ้า อัตราการไหลของนํ้า กังหันนํ้าคอยาวเปนกังหันนํ้าชนิด
หนึ่งที่นิยมใชผลิตกระแสไฟฟาดวยเครื่องกําเนิดไฟฟารอบตํ่า จากแหลงนํ้าที่ใชความสูงของหัวนํ้าตํ่าแต
ลักษณะของทอสงนํ้านํ้าทางออกจะจุมอยูในแหลงนํ้าเชนคลองหรือหวยทางนํ้าไหลผาน (Run of river)
ชวยใหนํ้าไหลผานใบกังหันนํ้าคอยาวอยางตอเนือ
่ งแตในบางพืน
้ ทีบ
่ นภูเขาทีเ่ ปนพืน
้ ทีล
่ าดชันมีแหลงนํ้าไหล
ผานที่มีลักษณะทางกายภาพพอที่จะนํากังหันนํ้าคอยาว ไปติดตั้งใชงานแตดานลางของปลายทอไมมี
นํ้าไหลผาน ทําใหการเกิดประสิทธิภาพในการเกิดการหมุนของกรวยนํ้าไมคงที่ ขอจํากัดของการควบคุม
การไหลของนํ้าเขากังหันไมคงที่เกิดการปนปวนของกระแสนํ้า (Turbulence) จึงทําใหมีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการหมุนผลิตไฟฟาของกังหันไมคงที่เชนเดียวกัน[ 3-8 ]
จากปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวคณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําระบบไฮโดรไซฟอน (Hydro siphon ) มาชวย
ในการควบคุมอัตราการไหลของนํ้าเพื่อที่จะทําใหการทํางานของกังหันนํ้าคอยาวสมบูรณ โดยออกแบบ
อุปกรณควบคุมการไหลทีป
่ ลายทอเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการไหลของนํ้าโดยทําการออกแบบระบบควบคุม
การไหลของนํ้าเสมือนการไหลของแมนํ้าตามลักษณะ run of river ซึ่งจะนํามาปรับใชในพื้นที่สูงโดยจะนํา
ปรากฏการณsiphonชวยในการควบคุมการปน
 ปวนของนํ้าผานใบกังหันเพือ
่ ทีจ
่ ะทําใหการทํางานใหลก
ั ษณะ
การหมุนวน (vortex ) สมบูรณขึ้นและผลิตไฟฟาใหคงที่สําหรับกังหันคอยาว ที่ติดตั้งบนพื้นที่ลาดชัน

ภาพที่1 กังหันนํ้าคอยาวติดตั้งบนพื้นที่ลาดชันบริเวณศูนยการเรียนรูฯ
พื้นที่นํ้าตกแมสา จังหวัดเชียงใหม
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วิธีการวิจัย
1.กรอบแนวคิดในและระเบียบวิธีการวิจัย

ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

2.ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.1 ทฤษฏีการไหลในทอบริเวณใกลกับเสนผานศูนยกลางของทอความเร็ว ของการไหลจะมีคา
มากกวาบริเวณที่ทางออกไป และหากความเร็วมีคามากขึ้นถึงระดับหนึ่งจะทําใหเกิดการไหล แบบปนปวน
(Turbulent ﬂow) ซึ่งการไหลแบบหลังนี้จะพบเห็นกันเปนสวนมาก การไหลแบบปนปวนนี้จะเปนการไหลที่
มีรูป แบบไมแนนอน จํานวนเลขเรยโนลด (Reynolds Number) เปนเลขดัชนีที่ชี้บอกสภาพปรากฏการณ
การไหลของของไหล ซึ่งเปนสัดสวนของ inertia/viscous จํานวนเลขเรยโนลดจะมีคาขึ้นอยูกับความเร็ว
การไหล ความหนืด ขนาดเสนผาศูนยกลางทอและความหนาแนนของของไหล เราอาจเขียนความสัมพันธ
ดังกลาวไดเปนจํานวนเลขเรยโนลดไมมีหนวย และมีความสําคัญอยางมาก กลาวคือจํานวนเลขนี้ใชเปน
ตัวกําหนดรปูแบบการไหลของของไหลวาเปนแบบใด เชน Re อยูในชวง 0 - 2000 สภาพการไหลเปนแบบ
Laminar Flow Re อยูในชวง 2001 - 4000 สภาพการไหลเปนแบบ Transition Zone คือ มีการไหล
2 แบบ คือ Laminar + Turbulent Re มากกวา 4000 สภาพการไหลเปนแบบ Turbulent Flow
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1.2 จากการสํารวจพบวาดวยขอจํากัดและลักษณะทางภูมศ
ิ าสตรของพืน
้ ทีต
่ ด
ิ ตัง
้ กังหันนํ้าคอยาว
ทีต
่ ด
ิ ตัง
้ รับนํ้าจากรางสงนํ้าธรรมชาติผา นดานบนของพืน
้ ทีล
่ าดเอียงบนภูเขาติดตัง
้ ไวเพือ
่ ผลิตไฟฟาแสง
สวาง และใชกับชุดควบคุมระบบใหนํ้ากับแปลงเกษตร ดานลางทางนํ้าออกจากกังหันกั้นฝายเปนอางนํ้า
เลี้ยงปลา ดังภาพที่ 2

ภาพที่2 ระบบกังหันนํ้าคอยาวติดตั้งบนพื้นที่ลาดชันบริเวณศูนยการเรียนรูฯพื้นที่นํ้าตกแมสา จังหวัดเชียงใหม

1.3 สรุปปญหาที่ไดจากการสํารวจและวิเคราะห
1.การออกแบบระบบสงนํ้าเขากังหัน ใชทอ PVC กลม ลอดผานทางเดิน เขาเชื่อมตอกับรางสี่เหลี่ยม
สงนํ้าเขากังหัน เกิดการเปลี่ยนรูปของนํ้าบริเวณโซน A ทําใหเกิดการไหลปนปวนไมราบเรียบ แตกเปน
ฟองอากาศเปนชวงๆบริเวณนํา้ วน (Vortex) เขาขับใบกังหัน
2.เกิดการไหลทิ้งตัวของนํ้าลงทอสงนํ้าออก (Out let) เปนชวงๆ ไมสมํ่าเสมอทําใหรอบของกังหัน
นํ้าหมุนไมคงที่ เมื่อมีความปนปวนของนํ้ามากจะเกิดฟองอากาศมาก ทําใหการเกิดนํ้าวน (Vortex) ที่ไม
สมบูรณ
3.ปลายทอสงนํ้าออกจากกังหันไมไดจุมลงในบริเวณนํ้าไหลผานปลายทอสงนํ้าออก (Run of
river) ทําใหการไหลของนํ้าเกิดการทิ้งตัวเปนชวง ไมตอเนื่อง บริเวณโซน B
จากสมการ กําลังของกังหันนํ้า

สมการที่ 1

จะเห็นไดวาเมื่อเกิดฟองอากาศเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการไหลปนปวน ตัวแปร ()ในเทอมของความ
หนาแนนในรูปของมวลของนํ้าจะลดลง แรงบิดผานเพลากังหันนํ้าจะลดลงสงผลทําให กําลังของกังหัน
นํ้าจะลดลงตามสมการที่ 1
Power C, McNabola A and Coughlan P กลาววาอัตราการไหลของนํ้าเขากังหันจะสงผลตอ
ประสิทธิกับประสิทธิภาพของกังหันนํ้าอยางมีนัยสําคัญ โดยประสิทธิภาพการหมุนวน (Vortex) ของนํ้า
ในอางรับนํ้าผานใบกังหันจะเปนสัดสวนโดยตรงกับอันตราการไหลเขาของนํ้า (Water Inlet) และ ความสูง
ของนํ้าในอางรับนํ้า (H channel) ที่เหมาะสมจะสูงประมาณ 1 ใน 3 ของอางรับนํ้า [2].

71

ภาพที่ 3 พื้นที่โซนเสนประสีแดงของกังหันนํ้าคอยาวที่เกิดการไหลแบบปนปวนไมราบเรียบ
ที่มา: https://www.nature.com/srep/

Marian G-M, Sajin T and Azzouz A 2013 และ Marian G-M and Sajin T 2013 ไดกลาวถึงผล
การทดลองตามที่ไดติดตั้งกังหันนํ้าใหอยูในตําแหนงใกลทางสงนํ้าออกจากกังหันบริเวณอางรับนํ้า
สามารถจะเก็บเกี่ยวพลังงานไดสูงสุดตามทฤษฎี และมีความเห็นสอดคลองกันวา ตัวแปรที่จะทําใหเกิด
การไหลวนอิสระ (free vortex ﬂow ) จะพิจารณาจาก อัตราการไหล (ﬂow) ความเร็ว(Speed) และ
คุณลักษณะของกําลัง (Power characteristic) [5-29]
1.4 ศึกษาระบบ ไฮโดรไซฟอนและออกแบบ
จากงานวิจัยของ Mulligan S, Casserly J and Sherlock R 2014 -2015 ไดกลาวไวในงานวิจัยถึง ความ
แข็งแรงของนํ้าวน (vortex strength) เปนปจจัยหลักที่สงผลตอประสิทธิภาพของกังหันนํ้าแบบใชนํ้าไหล
วน (vortex turbine) การเกิดนํ้าไหลวนเปนชองวางรูปกรวยจะเกิดขึน
้ เมือ
่ การไหลวนอิสระของนํ้าสูญเสีย
ความแข็งแรงดังนั้น การเกิดการไหลวนที่เหมาะสมพอดี จะไดกําลังสูงสุดในการหมุนขับใบกังหันนํ้า
[16-18]

ภาพที่ 4 ลักษณะการไหลวน(Vortex Flow)ของนํ้าในอางรับนํ้าที่เสถียร
ที่มา: https://www.nature.com/srep/
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จากงานวิจย
ั ดังกลาวคณะผูว
 จ
ิ ย
ั เห็นวา จะตองออกแบบระบบการควบคุมการไหลของนํ้าใหเกิดการ
สรางการไหลวนในอางรับนํ้าดานทางสงนํ้าออก เพือ
่ ใหเกิดการไหลของนํ้าวน (Water vortex) ทีร่ าบเรียบ
อยางตอเนื่อง จะสามารถสรางความเสถียรของนํ้าที่ไหลออกดวยหลักการของ Siphon Vortex จากรูป
แบบระบบสุขภัณฑชก
ั โครกจะชวยแกปญ
 หาการหมุนของกังหันนํ้าคอยาวใหสามารถผลิตไฟฟาใชงานได
ตามมาตรฐาน ในกรณีที่นําไปติดตั้งในพื้นที่สูงลาดชัน มีแหลงนํ้าเพียงพอที่จะผลิตไฟฟาที่มี หัวนํ้าตํ่า
มาก ( Ultra – low head)

(ก.)หลักการของ siphon vortex สุขภัณฑชักโครก
ที่มา: www.boonthavorn.com

(ข) ประยุกตใชหลักการ siphon vortex กับกังนํ้าคอยาว
ภาพที่ 5 ( ก.) หลักการทํางานของ สุขภัณฑชักโครกแบบ Siphon vortex ภาพ 4 (ข )
แนวคิดประยุกตออกแบบระบบSiphon vortex ติดตั้งปลายทอนํ้าออก(Water outlet) ของกังหันนํ้าคอยาว
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1.5 ออกแบบระบบไฮโดรไซฟอน (Hydro – siphon) โดยใช ทอ PVC Flex ขนาด Ø 8 นิ้ว ดัดโคง
ทํามุม แคบ กับแนวดิ่งของยึดติดกับปลายทอทางสงนํ้าออกเดิม
จากทฤษฎีการทําทอระบายนํ้าลนจากเขื่อนแบบ Siphon spillway ประเภท Saddle siphon

ภาพที่ 6 ลักษณะ Saddle siphon spillway

Siphon spillway มีลักษณะโครงสราง 4 สวน
1.ปากทางเขา
2.งวงอากาศติดตั้งไวที่ระดับสูงของทอ
3.ทอลําเลียงนํ้า
4.ทางนํ้าออกปลอยอิสระ สลายพลังงาน

ภาพที่ 7 ลักษณะการทํางาน Saddle siphon spillway

ก. ระดับทองทอแนวราบจะเทากับระดับเก็บกักของอางเก็บนํ้าหรือเขือ
่ น ระดับนํ้าทีต
่ ํ่ากวาระดับนํ้าลงไปนํ้า
จะไมไหล
ข. เมื่อระดับนํ้าในเขื่อนสูงกวาระดับเก็บกักของอางเก็บนํ้าจะเริ่มการไหลของนํ้าผานทอ
ค. และเมื่อระดับนํ้าเพิ่มขึ้นถึงระดับหลังทอแตยังไมถึงปากงวงระบายอากาศ จะเกิดการไหลแบบเต็มทอ
ง. หากระดับนํ้าสูงทวมปลายงวงทอเมื่อใด จะเกิดการไหลแบบไซฟอนซึ่งเปนการไหลภายใตแรงดันนํ้า
โดยนํ้าจะถูกดูดผานทอและงวงออกไป
จากภาพที่ 5 พิจารณาจากสวนคอของ Saddle spill way
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(สมการที่ 5 ใชในการคํานวณความเร็วเฉลี่ยกรณีนํ้าไหลไมเต็มทอ)

การออกแบบไซฟอนในการวิจัยครั้งนี้ จะใชกรณีนํ้าไหลเต็มทอโดย
1.เมื่อขนาดของทอเทากันตลอด ความเร็วที่เกิดขึ้นในทุกหนาตัดจะมีคาเทากัน
2.เมือ
่ เกิดการไหลเต็มทอ ความเร็วการไหลจะเกิดจากอิทธิพลของ Head (H) ซึง
่ มีความแตกตางของ
ระดับนํ้าในเขื่อนกับระดับบนสุดของปลายทอใชหลักการไหลในทอปดภายใตแรงดัน
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ภาพที่ 8 การออกแบบระบบ Siphon ติดตั้งปลายทอนํ้าออก(Water outlet) ของกังหันนํ้าคอยาว ออกแบบใหสามารถ
ปรับมุม ได เพื่อใหคา H เปลี่ยน V จะเปลี่ยนตามคาของ H จากสมการที่ 8
สําหรับควบคุม
อัตราการไหล ความเสถียร ของกังหันนํ้า เพื่อปรับหาคาพารามิเตอรใหเหมาะสม

ภาพที่ 9 แบบไซฟอนทําจากทอ PVC Flex ขนาด Ø 8 นิ้ว

1.6 ทดลองเดินเครื่องกังหันนํ้า โดยออกแบบการทดลองเพื่อเก็บผลการผลิตไฟฟาของกังหันนํ้าดังนี้
1.ทดลองเดินเครื่องกังหันนํ้าในสภาพทอสงนํ้าตรงเดิมยังไมไดติดตั้งระบบไซฟอนที่ปลายทอสง
นํ้าออกและ ปรับอัตราการไหลของนํ้าเขาโดยเปดประตูนํ้า ที่ 25% 50% 75% และ 100%

ทอสงนํ้าออกแนวดิ่ง

ภาพที่ 10 ทดลองเดินเครื่องกังหันคอยาวนํ้าโดยไมติดตั้งไซฟอนที่ปลายทอสงนํ้าออก
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2. ทดลองเดินเครือ
่ งกังหันนํ้าในสภาพทอสงนํ้าโดยติดตัง
้ ระบบไซฟอนทีป
่ ลายทอสงนํ้าออก ทํามุม
กับแนวระดับของทอสงนํ้าออก 3 ระดับ คือ 30O 35O 40O ตามลําดับ แตละระดับปรับอัตราการไหลของ
นํ้าเขาโดยเปดประตูนํ้า ที่ 25% 50% 75% และ 100%

2.1 ไซฟอนทํามุม 30O กับแนวระดับ

2.2 ไซฟอนทํามุม 35O กับแนวระดับ

2.3 ไซฟอนทํามุม 40O กับแนวระดับ

ภาพที่ 11 ทดลองเดินเครื่องกังหันคอยาวนํ้าโดยติดตัง
้ ไซฟอนที่ปลายทอ
สงนํ้าออกทํามุม 30O 35O และ40O ตามลําดับ

ตารางที่ 1 บันทึกขอมูลการทดสอบคาแรงดันไฟฟาจากการเดินเครื่องกังหันนํ้า
คอยาวโดยไมติดตั้งระบบไซฟอนที่ปลายทอ

ตารางที่ 2 บันทึกขอมูลการทดสอบคาแรงดันไฟฟาจากการเดินเครื่องกังหันนํ้าคอยาว
ติดตั้งระบบไซฟอนที่ปลายทอทํามุมชันสงนํ้าออกปลายทอ 30O จากแนวระดับ

ตารางที่ 3 การทดสอบบันทึกขอมูลคาแรงดันไฟฟาจากการเดินเครื่องกังหันนํ้าคอยาว
ติดตั้งระบบไซฟอนที่ปลายทอทํามุมชันสงนํ้าออกปลายทอ 35O จากแนวระดับ
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ตารางที่ 4 การทดสอบบันทึกขอมูลคาแรงดันไฟฟาจากการเดินเครื่องกังหันนํ้าคอยาว
ติดตั้งระบบไซฟอนที่ปลายทอทํามุมชันสงนํ้าออกปลายทอ 40O จากแนวระดับ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1.การนํากังหันนํ้าคอยาวที่เปนกังหันนํ้าประเภท head ตํ่ามากติดตั้งบริเวณนํ้าไหลผาน (Run of
river) การเดินเครื่องกังหัน โดยการสงผานนํ้าเขาอางวนหมุน (Vortex) เปนกรวยขับใบกังหัน ไหลออก
ดวยแรงโนมถวงออกทางปลายทอทีจ
่ ม
ุ ลึกลงไปในแมนํ้าหรือลําหวย เกิดการหมุนของกังหันนํ้าอยางตอ
เนือ
่ ง แตในกรณีตอ
 งการนํากังหันนํา้ คอยาวไปติดตัง
้ ใน พืน
้ ทีล
่ าดชัน การสงนํ้าเขากังหันนํ้ามีขอ
 จํากัดใน
การออกแบบทําใหเกิดการไหลของนํ้าเขาเดินเครือ
่ งกังหันปน
 ปวนเกิดฟองอากาศ สงผลถึงการไหลวนไม
คงที่ และลดประสิทธิภาพของกังหันนํ้าในการผลิตไฟฟาใชงาน [2] จากผลการทดองพบวาทุกชวงอัตรา
การ ไหลของนํ้าทีส
่ ง
 เขากังหันนํ้าคอยาวทีต
่ ด
ิ ตัง
้ บนทีล
่ าดชันทอสงนํ้าออกตรง ยังไมตด
ิ ตัง
้ ระบบไซฟอน
ที่ปลายทอนํ้าออก คาแรงดันไฟฟาตํ่าสุด และสูงสุด มีความแตกตางกันเกินคามาตรฐานของการไฟฟา
สวนภูมิภาค [1] ซึ่งจะเปนผลเสียตออุปกรณไฟฟา

ภาพ 11 ก. ความแตกตางของแรงดันไฟฟา

ภาพ 11 ข.คาเฉลี่ยของแรงดันไฟฟาและกระแสที่ผลิตได

ภาพที่ 11 ผลการทดลองเดินเครื่องกังหันนํ้าคอยาวกอนติดตั้งระบบไซฟอนปลายทอสงนํ้าออกไมมีโหลด

ก.ความแตกตางของแรงดันฟาปรับมุมไซฟอน 30° และ 35°

78

ข. คาเฉลี่ยของแรงดันไฟฟาและกระแสที่ผลิตได
ภาพที่ 12 ผลการทดลองเดินเครื่องกังหันนํ้าคอยาวติดตั้งระบบไซฟอนปลายทอสงนํ้าออกที่มุม 30°,35° ไมมีโหลด

ก.ความแตกตางของแรงดันฟาปรับมุมไซฟอน 40°

ข.ความแตกตางของแรงดันฟาปรับมุมไซฟอน 40

ภาพที่ 13 ผลการทดลองเดินเครื่องกังหันนํ้าคอยาวติดตั้งระบบไซฟอน
ปลายทอสงนํ้าออกที่มุม 40° ไมมีโหลด

2.ผลการทดลองติดตัง
้ ระบบไซฟอนในตําแหนงทอสงนํ้าออกจากกังหันนํ้าคอยาว โดยการปรับมุม
กับแนวระดับสงผานมุมโคงบนของระบบไซฟอน ที่มุม 30°, 35° และ40° พบวา คาเฉลี่ยความแตกตางของ
แรงดันไฟฟาที่ กังหันนํ้าคอยาวผลิตไดมีคาลดลงเมื่อปรับมุมไซฟอนเพิ่มขึ้นโดยที่ มุม40° จะไดคาเฉลี่ย
ความแตกตางของ แรงดันไฟฟา สูงสุดกับตํ่าสุด ในทุกระดับอัตราการไหล ที่ 6.5 โวลท และคาเฉลี่ยของ
แรงดันไฟฟาและกระแสที่ผลิตไดมีความเสถียรขึ้นตามลําดับ

ภาพที่ 14 ผลการทดลองหาคาความสัมพันธของตัวแปรระหวางความแตกตาง
เฉลี่ยของแรงดันไฟฟาที่ผลิตจากกังหันนํ้า นํ้าคอยาวจะมีความสัมพันธกับการติดตั้งไซฟอนที่มุมเพิ่มขึ้นมีคา R2=0.9687
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3.ผลการหาความสัมพันธของตัวแปรระหวางความแตกตางเฉลี่ยของแรงดันไฟฟาที่ผลิตไดจาก
กังหันนํ้าคอยาวมีความสัมพันธกบ
ั การติดตัง
้ มุมของระบบไซฟอนอยางมีนย
ั สําคัญที่ R2=0.9687และพบ
o
วาประสิทธิภาพของกังหันนํ้าคอยาวที่ติดตั้งระบบไซฟอนที่มุม 40 มีประสิทธิภาพมากกวากอนการ
ติดตั้งระบบไซฟอนที่ปลายทอนํ้าออก

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาและพัฒนาออกแบบระบบไซฟอน พบวาเมือ
่ ออกแบบนําระบบไซฟอนติดตัง
้ ทีป
่ ลาย
ทอสงนํ้าออกของกังหันนํ้าคอยาว สามารถควบคุมความปน
 ปวนของกระแสนํ้าไหลเขาและออกกังหันสง
ผลใหคา เฉลีย
่ ความแตกตางของแรงดันไฟฟามีคา แรงดันลดลง จากเดิมยังไมไดตด
ิ ตัง
้ ไซฟอนมีคา เฉลีย
่
ความตางตางแรงดันไฟฟาที่ 130.25 โวลท หลังจากติดตั้งระบบไซฟอนที่มุม 30o ,35o และ40o คาเฉลี่ย
ความแตกตางแรงดันไฟฟาลดลง มีคา 17.75 โวลท, 9.5 โวลท และ 6.5 โวลท และแนวโนมของคาเฉลี่ยแรง
ดัน กระแสไฟฟา มีความเสถียรเพิ่มขึ้นตามลําดับ และพบวาคาความแตกตางของแรงดันไฟฟาที่ลดลงมี
่ ด
ิ
ความสัมพันธกบ
ั การมุมของระบบไซฟอนทีม
่ ค
ี า R2 = 0.9687 โดยประสิทธิภาพของกังหันนํ้าคอยาวทีต
o
ตั้งระบบไซฟอนมุม 40 มีคามากวากอนการติดตั้ง จึงเปนทางเลือกในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ
ควบคุมความแปรปรวนของการผลิตไฟฟาจากกังหันนํ้าคอยาวทีน
่ ําไปติดตัง
้ บนพืน
้ ทีล
่ าดชันและขอจํากัด
ของพืน
้ ที่ สามารถลดปญหาคาแรงดันไฟฟาสูงสุด-ตํ่าสุด สอดคลองกับมาตรฐานระดับแรงดันสูงสุดและ
ตํ่าสุด 240 -200 โวลทของการไฟฟาสวนภูมิภาค

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจย
ั นีข
้ อขอบคุณวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ ทีส
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วิจัย ตลอดจนพื้นที่สาธิตการเกษตรทฤษฎีใหมแบบอัจฉริยะรวมกับการใชพลังงานทดแทนตามแนวทาง
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การผลิตกาซชีวภาพจากฟางขาวเหนียวสายพันธุ
กข แมโจ 2 รวมกับหัวเชื้อมูลวัว
Biogas production from RD-MAEJO 2 rice straw
with cow manure Inoculum
กรรณิกา แสนภักดี1 รจพรรณ นิรัญศิลป1 ธเนศ ไชยชนะ1 และฐปน ชื่นบาล2
สาขาวิชาวิศวกรรมกรรมพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ
จังหวัดเชียงใหม 50290
2
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 50290
1

EI

นวัตกรรมดานพลังงาน
(Energy Innovation)

006

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากฟางขาวเหนียวสายพันธุ กข แมโจ 2 โดยทํา
กระบวนการหมักรวมกับหัวเชื้อมูลวัว ขนาด 1,000 mL ปริมาณใชจริงเทากับ 400 mL ทําการกําหนด
อัตราสวนใหมีคาเทากับ 50:50, 60:40, 70:30 และ 80:20 ตามลําดับ โดยกระบวนการศึกษาจะใชระยะ
เวลา 30 days ภายใตสภาวะอุณหภูมิแบบเมโซฟลิก เทากับ 35±2 °C ซึ่งระบบมีการปอนสารอินทรียแบบ
ครั้งเดียว จากการศึกษาพบวา อัตราการเกิดกาซชีวภาพที่อัตราสวน 50:50 ศักยภาพในการผลิตกาซ
ชีวภาพสูงที่สุด โดยใหปริมาณกาซชีวภาพ เทากับ 428.88 N mL/g VS added รองลงมา ไดแก
อัตราสวน 60:40, 70:30 และ 80:20 ตามลําดับ มีคาเทากับ 404.90, 357.84 และ 64.91 N mL/g VS
added ตามลําดับ และสัดสวนของกาซมีเทนเฉลี่ยเทากับ 52.6%, 48.8%, 41.5% และ 32.4% ตามลําดับ
จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวาสามารถนําวัสดุเหลือทิ้งประเภทฟางขาวเหนียวสายพันธุ กข แมโจ 2 มาใช
เปนวัตถุดบ
ิ ในกระบวนการแปรสภาพเพือ
่ ผลิตเปนพลังงานทดแทนทางดานความรอนและไฟฟาในอนาคต
ไดอีกทางหนึ่งดวย
คําสําคัญ: กาซชีวภาพ ฟางขาวเหนียวสายพันธุ กข แมโจ 2 มูลวัว

บทนํา
ปจจุบน
ั ปญหาการขาดแคลนทางดานพลังงานเพิม
่ สูงขึน
้ ตามความตองการใชของประชากรในประเทศ
พบวาประเทศไทยมีการนําเขาพลังงาน คิดเปนมูลคากวา 806,122 ลานตัน โดยมีการนําเขานํ้ามันดิบมาก
ที่สุด ทําใหคาดการณไดวาในอนาคตพลังงานฟอสซิลอาจจะหมดไป รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหมีการใช
พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดยลดสัดสวนการใช
พลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวม พบวาในชวง 9 เดือนของป 2562 ประเทศไทยมีการใชพลังงานทดแทน
10,879 ktoe เพิ่มขึ้น 12.4% จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งจะเห็นไดจากกราฟที่แสดงการใชพลังงาน
หมุนเวียน 16.59% คิดจากการใชพลังงานขั้นสุดทายทั้งหมด 65,591 ktoe [1] ยังถือไดวาเปนสัดสวน
ที่ไมมากนัก จึงตองมีการเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเพื่อลดปญหาการใชเชื้อเพลิงจากฟอสซิล
กาซชีวภาพจัดอยูใ นพลังงานทดแทนและเปนพลังงานทางเลือกหนึง
่ ทีน
่ า สนใจซึง
่ กาซชีวภาพเปนกระบวน
การยอยสลาย สารอินทรียภ
 ายใตสภาวะการหมักแบบไรออกซิเจน โดยใชแบคทีเรียในการทําปฏิกริ ย
ิ าทําให
เกิดเปนกาซชีวภาพขึ้น โดยกาซชีวภาพดังกลาวจะใหผลผลิตหลักเปนกาซมีเทน 50–70% [2] ซึ่งสามารถ
นําไปใชประโยชนในดานการใหความรอนเพือ
่ ทดแทนกาซหุงตม นํ้ามันเชือ
้ เพลิง รวมถึงดานการผลิตไฟฟา
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[3] ซึง
่ การผลิตกาซชีวภาพในประเทศไทยสามารถผลิตไดจาก ขยะมูลฝอย มูลสัตว นํ้าเสียจากฟารมเลีย
้ ง
สัตว นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในประเทศไทยมีอยูกระจัดกระจายทั่วประเทศ ซึ่งปริมาณจะขึ้นอยูกับ
ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ แตวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรบางประเภทยังไมมีการนําไปใช เชน
ยอดและใบออย เหงามันสําปะหลัง ทะลายปาลมเปลา กานปาลม และฟางขาว เปนตน [4] ซึ่งมีศักยภาพมาก
สามารถนํามาใชในการผลิตพลังงานไดเชนกัน พบวามีปริมาณวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมากถึง 43
million ton/y ที่ไมไดนํามาใชผลิตพลังงาน คิดเปนพลังงาน เทากับ 3,000 million toe [5] ประกอบกับ
ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหมประชาชนสวนใหญนิยมเพาะปลูกกขาวเหนียวสายพันธุ สันปาตอง 1 และ กข
แมโจ 2 เพื่อใชบริโภคและจัดจําหนาย เมื่อถึงชวงของการเก็บเกี่ยวก็จะเก็บเกี่ยวเฉพาะผลผลิตเทานั้น แต
จะยังเหลือฟางขาวซึง
่ เปรียบเสมือนขยะทางการเกษตรทีต
่ อ
 งมีการกําจัดทิง
้ ในนาเฉลีย
่ ปละ 25.45 million
ton โดยวิธก
ี ารกําจัดฟางขาวสวนใหญจะเลือกการกําจัดในรูปแบบการเผา เพือ
่ ความงายและความสะดวก
ตอการเริ่มตนการเพาะปลูกในรอบใหม ซึ่งการกําจัดดวยการเผานั้นจะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ เชน
เกิดหมอกควันและเถาเขมา เปนตน ซึง
่ จะปรากฏในรูปของฝุน
 ละออง โดยเฉพาะฝุน
 ละอองขนาดเล็ก PM2.5
และ PM10 หากมีคาฝุนละอองเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศจะสงผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจของ
ประชาชน [6] โดยเฉพาะผูที่อยูในกลุมเสี่ยง ซึ่งไดแก เด็ก ผูสูงอายุ และผูที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับระบบทาง
เดินหายใจอยูแ ลวจะเปนผูท
 ไี่ ดรบ
ั ผลกระทบไดงา ย นอกจากนัน
้ ยังสงผลกระทบทําใหเกิดความเสือ
่ มโทรม
ของดิน เกิดการทําลายโครงสรางของดิน รวมทั้งมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว ระบบนิเวศนาขาว
และระบบนิเวศอืน
่ ๆ ดวย ดวยเหตุนก
ี้ ารพัฒนาเทคโนโลยีทางพลังงานทดแทนเพือ
่ ใชประโยชนจากฟางขาว
อยางมีประสิทธิภาพจึงจําเปนอยางยิง
่ และหนึง
่ ในวิธท
ี น
ี่ า สนใจคือการนําวัสดุเหลือทิง
้ ทางการเกษตรมา
ผลิตกาซชีวภาพ
งานวิจัยนี้จึงมีความสนใจในการนําฟางขาวเหนียวสายพันธุ กข แมโจ 2 มาใชเปนวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตกาซชีวภาพ โดยจะทําการศึกษาทีอ
่ ต
ั ราสวนของวัตถุดบ
ิ ตอหัวเชือ
้ มูลวัว เทากับ 50:50,
60:40, 70:30 และ 80:20 ตามลําดับ โดยใชกระบวนการยอยสลายภายใตสภาวะแบบไรอากาศ ที่อุณหภูมิ
เมโซฟลิก เทากับ 35±2 °C ซึ่งระบบมีการปอนสารอินทรียแบบครั้งเดียว

วิธีการวิจัย
1. การเตรียมวัตถุดิบ
1.1 การนําฟางขาวเหนียวสายพันธุ กข แมโจ 2 ทําการบดยอย โดยใชเครื่องบดใหมีขนาด 0.1–0.5
mm ดังแสดงในภาพที่ 1 (ก) จากนั้นนําไปอบแหงที่อุณหภูมิ 65 °C เปนระยะเวลานาน 48 h เมื่อผานการ
อบแหงแลวจะทําการเก็บรักษาในถุงที่ปดสนิท เพื่อปองกันความชื้น และทําการวิเคราะหคุณสมบัติของ
วัตถุดิบที่จะนํามาทดลอง ประกอบดวย คา pH ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solid, TS) และปริมาณ
ของแข็งระเหยงายทั้งหมด (Volatile solids, VS)
1.2 การนําหัวเชือ
้ มูลวัวมาแยกเศษวัสดุอน
ื่ ๆ ทีต
่ ด
ิ มากับหัวเชือ
้ ออกกอน และนําตัวหัวเชือ
้ มาบด เพือ
่
ใหหัวเชื้อมีความละเอียดและเปนเนื้อเดียวกัน ดังแสดงในภาพที่ 1 (ข) จากนั้นทําการวิเคราะหองคประกอบ
ของหัวเชื้อ ไดแก คา pH, TS, VS, ปริมาณคาความเปนดาง (Alkalinity, ALK) และปริมาณกรดไขมันระเหย
งาย (Volatiles Fatty Acid, VFA)
1.3 นําหัวเชือ
้ มูลวัวมาทําการหมักในถังหมักชีวภาพขนาด 20 L กอนนําหัวเชือ
้ ไปใชงาน เพือ
่ เปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพใหกับกระบวนการยอยสลายสารอินทรียภายใตสภาวะการหมักยอยแบบไรอากาศ
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(ก) ฟางขาวเหนียวสายพันธุ กข แมโจ 2

(ข) หัวเชื้อมูลวัว
ภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบ
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2. วิธีการทดลอง
สําหรับวิธก
ี ารศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากฟางขาวเหนียวสายพันธุกขแมโจ2โดยทํากระบวนการ
หมักรวมกับหัวเชื้อมูลวัว ซึ่งระบบจะทําการควบคุมอัตราสวนของวัตถุดิบตอหัวเชื้อจุลินทรีย เทากับ
50:50, 60:40, 70:30 และ 80:20 ตามลําดับ โดยใชขวดที่ปริมาตรทั้งหมด เทากับ 1,000 mL และปริมาตร
การใชงาน เทากับ 400 mL เมื่อทําการปอนวัตถุดิบเขาสูระบบแลว จะทําการศึกษาศักยภาพในการผลิต
กาซชีวภาพในสภาวะการยอยสลายแบบไรอากาศ การปอนสารอินทรียแ บบครัง
้ เดียว (Batch Fermentation) โดยระบบมีการกวนผสมโดยกระบวนการเขยา เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นําขวดการทดลองตั้งทิ้งไวในหอง 35±2 °C เพื่อใหอุณหภูมิภายในขวด
ปฏิกิริยาอยูในชวงที่เหมาะสมกับการทํางานของหัวเชื้อ โดยระยะเวลาที่ใชในการทดลองเทากับ 30 days
และการวิเคราะหคาพารามิเตอรตาง ๆ จะทําการทดสอบตัวอยางละ 3 ครั้ง และหาคาเฉลี่ยจากผลการ
วิเคราะหดังกลาว

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. คุณสมบัติของวัตถุดิบ
1.1 ลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบ
สําหรับคุณสมบัติทางกายภาพของฟางขาวเหนียว กข แมโจ 2 มีปริมาณของความชื้น โปรตีน ไขมัน กาก
ใยหยาบ เถา และ คารโบไฮเดรต เทากับ 4.98±0.85%, 2.85±1.32%, 2.03±2.41%, 55.76±6.48%,
13.00±7.04% และ 21.12±4.53% ตามลําดับ จากการพิจารณาพบวา ฟางขาวมีปริมาณของกากใย
หยาบเปนองคประกอบทางเคมีพน
ื้ ฐานมากทีส
่ ด
ุ เมือ
่ เทียบกับองคประกอบทางเคมีอน
ื่ ๆ เนือ
่ งจากเปนสวน
ของผนังเซลล โดยกากใยหยาบในฟางขาวประกอบไปดวยสารจําพวกเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน
โดยองคประกอบทางเคมีของฟางขาวมีปริมาณแตกตางกันไปเนื่องจากหลายปจจัย ไดแก พันธุขาว สิ่ง
แวดลอมในการเจริญเติบโต เชน สภาพอากาศ ฤดูกาล ธาตุอาหารในดิน เปนตน อีกทัง
้ ระยะเวลาในการเก็บ
เกีย
่ ว และกระบวนการหลังการเก็บเกีย
่ วสามารถสงผลตอปริมาณของสารประกอบไดเชนกัน [5] ดังนัน
้ จึง
ตองมีการปรับสภาพทางกายภาพโดยการบดสับใหมข
ี นาดเล็กลงเพือ
่ ชวยเพิม
่ พืน
้ ทีผ
่ ว
ิ สัมผัสในการหมัก
ระหวางวัตถุดิบและหัวเชื้อ
1.2 ลักษณะทางเคมีของวัตถุดิบ
สําหรับการพิจารณาลักษณะทางเคมีของวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตกาซชีวภาพดวยกระบวนการ
หมักรวมระหวางฟางขาวสายพันธุ กข.แมโจ 2 และหัวเชื้อมูลวัว จะทําการแสดงคาพารามิเตอรที่ในการ
วิเคราะหทางเคมี ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะทางเคมีของวัตถุดิบ
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จากตารางที่ 1 จากการศึกษาพบวา สวนที่ 1 คา pH ของฟางขาวสายพันธุ กข แมโจ 2 และหัวเชื้อ
มูลวัว มีคาเทากับ 6.8±0.02 และ 7.2±0.03 ตามลําดับ สวนที่ 2 คา TS เทากับ 94.03±0.03% และ
43.58±0.30% ตามลําดับ และคา VS เทากับ 83.94±0.53% และ 30.57±0.47% ตามลําดับ โดย
อัตราสวน VS/TS Ratio มีคาเทากับ 0.81±0.14 และ 0.74±0.18 ตามลําดับ พบวาคา VS/TS Ratio ดัง
กลาวเปนอัตราสวนทีเ่ หมาะสมตอการนํามาเปนวัตถุดบ
ิ ตัง
้ ตนและหัวเชือ
้ ในกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ
โดยคา VS/TS Ratio ควรอยูในชวง 0.69-0.95 โดยจะใหผลผลิตกาซชีวภาพมากที่สุดคือ 0.95 [6] สวน
ที่ 3 คา VFA/ALK Ratio มีคาเทากับ 0.35±0.32 พบวาคาดังกลาวอยูในชวงที่เหมาะสมตอการนํามาผลิต
กาซชีวภาพซึง
่ แสดงวาระบบมีบฟ
ั เฟอรสง
ู เพียงพอเทียบกับกรดทีม
่ ใี นระบบโดยปริมาณของคาVFA/ALK
Ratio ควรตํ่ากวา 0.4 [7]
2. การศึกษาหาสัดสวนที่เหมาะสมของวัตถุดิบที่สงผลตอกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ
สําหรับกระบวนการผลิตกาซชีวภาพระหวางฟางขาวเหนียวสายพันธุ กข แมโจ 2 และหัวเชื้อมูลวัว
ที่อัตราสวน เทากับ 50:50, 60:40, 70:30 และ 80:20 ตามลําดับ จากการศึกษาพบวา อัตราการผลิต
กาซชีวภาพในชวงแรกของทั้ง 4 เงื่อนไข ของการทดลองมีคาสูงในชวงวันที่ 1 ถึง 14 วันแรก จากนั้นจะ
ลดลงจนเขาสูสภาวะคงที่
โดยปริมาณของกาซชีวภาพมีคามากที่สุด คือ ที่อัตราสวนเทากับ 70:30 ซึ่งมีคาเทากับ
5,010.34±526 N mL รองลงมา คือ สัดสวน 60:40, 50:50 และ 80:20 ตามลําดับ โดยมีคาเทากับ
3,643.51±513, 2,574.08±519 และ 1,587.54±113 N mL ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ปริมาณกาซชีวภาพสะสมของระบบผลิตกาซชีวภาพ
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3. ผลผลิตของกาซชีวภาพจําเพาะของกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ
สําหรับผลผลิตของกาซชีวภาพ คือ ปริมาณของกาซชีวภาพตอการยอยสลายของสารอินทรียต
 อ

หนวย โดยในขั้นตอนนี้จะทําการพิจารณาปริมาณของผลผลิตของกาซชีวภาพตอหนวยของแข็งระเหย
งาย (VS) เนื่องจากวัตถุดิบที่ไดทําการผลิตกาซชีวภาพเปนของแข็ง คือ ฟางขาวสายพันธุ กข แมโจ 2
ผลผลิตของกาซชีวภาพจําเพาะภายในระบบผลิตกาซชีวภาพของกระบวนการศึกษาการหมักฟางขาวสาย
พันธุ กข แมโจ 2 ตอหัวเชื้อมูลวัว โดยใชอัตราสวน 50:50, 60:40, 70:30 และ 80:20 ตามลําดับ จากการ
ศึกษาพบวา ที่อัตราสวน 50:50 ใหปริมาณกาซชีวภาพสูงสุด เทากับ 428.88±70.64 N mL/g VS
added รองลงมา ไดแก อัตราสวนที่ 60:40, 70:30 และ 80:20 ใหปริมาณกาซชีวภาพ เทากับ
404.90±46.61, 357.84±30.73 และ 64.91±6.01 N mL/g VS added ตามลําดับ ซึ่งปริมาณของกาซ
ชีวภาพที่เกิดขึ้นมีผลมาจากคาพารามิเตอรที่สําคัญของระบบขางตน อาทิ pH, VFA, ALK, TS และ VS
ตามลําดับ โดยปริมาณของกาซชีวภาพมีคาสูงในชวงวันที่ 1 ถึง 14 วันแรก จากนั้นจะลดลงจนเขาสู
สภาวะคงที่ ซึ่งกระบวนการหมักเปนแบบการเติมสารอินทรียแบบครั้งเดียว สารอินทรียถูกจุลินทรียใชใน
กระบวนการผลิตกาซชีวภาพไปจนหมดจึงสงผลโดยตรงทําใหปริมาณของกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นตอวัน
ลดลงตามไปดวย[10] และอัตราสวนที่ 60:40, 70:30 และ 80:20 เนื่องจากอัตราสวนของวัตถุดิบที่มากก
วาหัวเชือ
้ มูลวัว และวัตถุดบ
ิ มีองคประกอบของสารอินทรียท
 ย
ี่ อ
 ยสลายยาก ทําใหจล
ุ น
ิ ทรียไ มสามารถยอย
สลายสารอินทรียที่มีอยูในระบบไดหมด สงผลใหปริมาณกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นลดลง [11]

ภาพที่ 4 ผลผลิตของกาซชีวภาพจําเพาะของระบบผลิตกาซชีวภาพ
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4. องคประกอบกาซชีวภาพของกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ
ตารางที่ 2 องคประกอบกาซชีวภาพของกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ

จากตารางที่ 2สัดสวนของกาซมีเทนภายในระบบผลิตกาซชีวภาพของกระบวนการศึกษาอัตราสวน
ของฟางขาวเหนียวสายพันธุ กข แมโจ 2 รวมกับหัวเชื้อมูลวัว จากการศึกษาพบวา สัดสวนของกาซมีเทน
ในอัตราสวนที่ 50:50 อยูในชวง 42.8-56.3% มีคาเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 30 days เทากับ 52.6% สูงที่สุด
รองลงมาคืออัตราสวนที่ 60:40, 70:30 และ 80:20 อยูในชวง 40.0-50.1%, 34.4-45.7% และ
23.5-30.3% ตามลําดับ มีสัดสวนกาซมีเทนเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 30 days เทากับ 48.8%, 41.5% และ
32.4% ตามลําดับ จากการศึกษาพบวาอัตราสวนของฟางขาวเหนียวสายพันธุ กข แมโจ 2 รวมกับหัวเชื้อ
มูลวัว จากสัดสวนของกาซมีเทนในอัตราสวนที่ 50:50 ใหสัดสวนกาซมีเทนมากกวา 50% ซึ่งบงบอกถึง
ศักยภาพการนํากาซมีเทนไปใชประโยชนทางดานพลังงานได [12] และอัตราสวนที่ 60:40, 70:30 และ
80:20 พบวามีสัดสวนของกาซมีเทนตํ่ากวา 50% เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนกาซมีเทนตามทฤษฎีคือ
ประมาณ 50-70% ทั้งนี้อาจเกิดจากประสิทธิภาพของระบบหมักที่เปนไปอยางไมสมบูรณ เนื่องจากมีการ
เติมอัตราสวนของฟางขาวมากเกินไปสงผลใหหัวเชื้อมูลวัวมีประสิทธิภาพการยอยคอนขางตํ่า

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากฟางขาวเหนียวสายพันธุ กข แมโจ 2 โดยทํา
กระบวนการหมักรวมกับหัวเชื้อมูลวัว ขนาด 1,000 mL ปริมาณใชจริง เทากับ 400 mL ทําการกําหนด
อัตราสวนใหมีคาเทากับ 50:50, 60:40, 70:30 และ 80:20 ตามลําดับ โดยกระบวนการศึกษาจะใชระยะ
เวลา 30 days ภายใตสภาวะอุณหภูมิแบบเมโซฟลิก เทากับ 35±2 °C ซึ่งระบบมีการปอนสารอินทรียแบบ
ครั้งเดียว จากการศึกษาพบวา อัตราการเกิดกาซชีวภาพที่อัตราสวน 50:50 ศักยภาพในการผลิตกาซ
ชีวภาพสูงที่สุด โดยใหปริมาณกาซชีวภาพ เทากับ 428.88 N mL/g VS added รองลงมา ไดแก
อัตราสวน 60:40, 70:30 และ 80:20 ใหปริมาณกาซชีวภาพเทากับ 404.90, 357.84 และ 64.91 N
mL/g VS added ตามลําดับ และสัดสวนของกาซมีเทนเฉลี่ยเทากับ 52.6%, 48.8%, 41.5% และ 32.4%
ตามลําดับ จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวาสามารถนําวัสดุเหลือทิ้งประเภทฟางขาวเหนียวสายพันธุ กข
แมโจ 2 มาใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการแปรสภาพ เพื่อผลิตเปนพลังงานทดแทนทางดานความรอนและ
ไฟฟาในอนาคตไดอีกทางหนึ่งดวย
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บทคัดยอ
บทความนีม
้ วี ต
ั ถุประสงคเพือ
่ ศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนและมลพิษของชุดอุปกรณผลิตและเผา
แกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหจากชีวมวลอัดเม็ดเพือ
่ ผลิตแกสรอนสะอาด ชีวมวลอัดเม็ดถูกแปรสภาพเปนแกส
เชือ
้ เพลิงสังเคราะหจากนัน
้ ถูกเผาเพือ
่ ผลิตแกสรอนสะอาดดวยหัวเผาแบบไซโคลน แกสซิไฟเออรแบบเบด
นิ่งชนิดอากาศไหลขึ้นที่มีพื้นหนาตัดคงที่ที่ 0.073 m2 และทํางานรวมกับหัวเผาแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห
แบบไซโคลนทีพ
่ ฒ
ั นาขึน
้ โดยหัวเผาแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหแบบไซโคลนสามารถดักจับเถาลอยและผลิตแกส
รอนสะอาดที่ระดับอุณหภูมิสูงและถายเทความรอนใหนํ้าในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนกอนปลอยทิ้งสู
บรรยากาศ การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนและมลพิษดําเนินการทีอ
่ ต
ั ราการปอนชีวมวลเขาเตาแกส
ซิไฟเออรที่ 10.90, 14.04 และ 17.04 kg/h ตามลําดับ สอดคลองกับพลังงานจากชีวมวลอัดเม็ดปอนเขา
เตาที่ 49, 63 และ 77 kW ตามลําดับ ในขณะที่อากาศจํานวน 4 สวนถูกใชเพื่อผลิตและเผาไหมแกสเชื้อเพลิง
สังเคราะหความรอนทีไ่ ดจากการเผาไหมแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหแบบไซโคลนถูกปอนเขาสูเ ครือ
่ งแลกเปลีย
่ น
ความรอนแบบขดทอ โดยนํ้ามีอัตราการไหลที่ 173 kg/h , 172 kg/h และ169 kg/h ตามลําดับ ผลการ
ทดลองพบวาแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหแหงมีคาความรอนทางสูงในชวง 4.13 -4.32 MJ/Nm3 แกสไอเสีย
มีองคประกอบของ O2, CO2, CO และ NOX ในชวง 4.94-6.07%, 13.08-13.77%, 230-880 ppm, และ
391-418 ppm ตามลําดับ อุณหภูมิที่ทางออกจากหัวเผามีคาอยูในชวง 815 – 949°C และประสิทธิภาพ
การผลิตนํ้ารอนและไอมีคา อยูใ นชวงรอยละ 51.32-53.48 ซึง
่ ผลการคํานวณอาจมีความคลาดเคลือ
่ นได
เนื่องจากไมสามารถวัดคุณภาพไอนํ้าที่ทางออกไดโดยตรง
คําสําคัญ: แกสซิไฟเออรแบบเบดนิ่งชนิดอากาศไหลขึ้น
หัวเผาแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหแบบไซโคลน ชีวมวลอัดเม็ด

บทนํา
ประเทศไทยเปนประเทศทีม
่ ก
ี ารนําเขาพลังงานจากตางประเทศเปนหลักทําใหรฐ
ั บาลหลายสมัยกําหน
ดนโยบายในการลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ โดยมุงพัฒนาพลังงานหมุนเวียน [1] พลังงาน
ทดแทนในอีกรูปแบบหนึง
่ ทีส
่ ามารถนํามาใชคอ
ื พลังงานจากชีวมวลซึง
่ เปนพลังงานทีห
่ ลายประเทศใหการ
ยอมรับและใชงานอยางแพรหลาย [2] และรูปแบบที่สามารถนําไปใชไดสะดวกคือ แบบเชื้อเพลิงชีวมวลอัด
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เม็ด หรือเรียกชื่ออื่น ๆ เชน เชื้อเพลิงแทงตะเกียบ เชื้อเพลิงไมอัดเม็ด เปนตน ซึ่งเปนการนําเอาวัสดุที่เหลือ
ใชทางการเกษตรกลับมาใชประโยชนและกอใหเกิดผลกระทบตอสิง
่ แวดลอมนอยลง เชน เหงามันสําปะหลัง
ซังขาวโพด ฟางขาว เศษหญา เศษไมเหลือใชจากการตัดแตงตนไม ขี้เลื่อยที่ไดจากอุตสาหกรรม
เฟอรนเิ จอร เปนตน มาผลิตเปนชีวมวลอัดเม็ดทีส
่ ามารถใชประโยชนไดงา ยและมีการใชประโยชนไดในหลาย
รูปแบบโดยเฉพาะในรูปของพลังงานความรอนซึ่งไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดสามารถนํา
ไปใชในการอบแหงผลิตภัณฑทางการเกษตรผลิตไอนํ้าหรือใชในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
ตาง ๆ หรือใชเปนเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟาจากระบบหมอตมไอนํ้า (boiler) เปนตน รวมถึงการใหความ
รอนกับที่อยูอาศัย ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตร แตการเผาเชื้อเพลิงชีวมวล
อัดเม็ดในเตาเผายังมีขอ
 จํากัดในการใชประโยชน เชนไมสามารถใชทดแทนหัวเผาเชือ
้ เพลิงแกส หรือหัวเผา
เชือ
้ เพลิงเหลวได อีกทัง
้ ยังไมสามารถควบคุมใหเกิดความสมํ่าเสมอของการเผาไหมและอุณหภูมจ
ิ ากการ
เผาไหมได รวมทัง
้ การเผาไหมชว
ี มวลอัดเม็ดโดยตรงยังมีการปลดปลอยฝุน
 ละอองตามมากับกระแสแกส
รอนในอัตราสูง อยางไรก็ตามการแปรสภาพเชือ
้ เพลิงชีวมวลอัดใหเปนแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหกอ
 นนําไป
เขาสูก
 ระบวนการเผาไหมเปนแนวทางหนึง
่ ทีช
่ ว
 ยเพิม
่ ประสิทธิภาพการเผาไหมและลดปญหาดานมลพิษจาก
การเผาไหมที่ไมสมบูรณ อีกทั้งยังชวยเพิ่มโอกาสในการใชประโยชนเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดทดแทนเชื้อ
เพลิงเหลวและเชือ
้ เพลิงแกสในภาคอุตสาหกรรม แตการผลิตแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหจากชีวมวลยังปญหา
เรื่องความสะอาดของแกสที่ตองมีการติดตั้งระบบทําความสะอาดแกสตอจากระบบผลิตแกสเชื้อเพลิง
สังเคราะหทําใหมค
ี วามซับซอนในการนําแกสไปใชประโยชน ดังนัน
้ การออกแบบและสรางระบบผลิตและเผา
แกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหทม
ี่ รี ะบบทําความสะอาดแกสภายในหัวเผาแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหจง
ึ เปนแนวทาง
หนึ่งในการแกปญหาดังกลาว
งานวิจย
ั นีจ
้ ง
ึ มีวต
ั ถุประสงคเพือ
่ ทดสอบประสิทธิภาพเชิงความรอนและมลพิษของชุดอุปกรณผลิต
และเผาแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหจากเชือ
้ เพลิงชีวมวลอัดเม็ด โดยเครือ
่ งผลิตแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหใชแกส
ซิไฟเออรแบบเบดนิง
่ อากาศไหลขึน
้ และเชือ
่ มตอกับหัวเผาแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหแบบไซโคลนทีม
่ อ
ี ต
ั ราการ
ปอนพลังงานจากชีวมวลเขาสูแ กสซิไฟเออรที่3ระดับตามคาอัตราการแปรสภาพชีวมวลใหเปนแกสจําเพาะ
(speciﬁc gasiﬁcation rate, SGR)
แกสซิไฟเออรแบบเบดนิ่งอากาศไหลขึ้น
การแปรสภาพชีวมวลใหเปนแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหดว
 ยเตาผลิตแกสแบบเบดนิง
่ อากาศไหลขึน
้ หรือ
เรียกวาแกสซิไฟเออรแบบ เบดนิ่งอากาศไหลขึ้น (ﬁxed bed updraft gasiﬁer) ซึ่งเปนแกสซิไฟเออรอยาง
งายโดยมีหลักการทํางานแบงไดเปน 4 ขั้นตอนคือ การอบแหง (drying) การไพโรไลซิส (Pyrolysis) แกส
ซิฟเคชั่น (Gasiﬁcation) และการเผาไหมแบบบางสวน (Partial oxidation) ไดผลผลิตเปนแกสเชื้อเพลิง
สังเคราะหชน
ื้ ทีม
่ ก
ี ารปนเปอ
 นดวยเถาลอย และนํ้ามันดิน โดยเถาลอยทีม
่ ฝ
ี น
ุ คารบอนซึง
่ ไมถก
ู แปรสภาพให
เปนแกสผสมอยูม
 ก
ั จะจับตัวกับนํ้ามันดินเมือ
่ แกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหมอ
ี ณ
ุ หภูมล
ิ ดตํ่าลงในทอสงแกสเปน
สาเหตุใหเกิดการอุดตันในทอสงแกสและพลังงานจากการเผาไหมแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหลดลง

ภาพที่ 1 แกสซิไฟเออรแบบเบดนิ่งอากาศไหลขึ้น [3-4]
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อัตราการแปรสภาพชีวมวลใหเปนแกสจําเพาะ
การแปรสภาพชีวมวลใหเปนแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหดว
 ยเครือ
่ งแปรสภาพชีวมวลใหเปนแกสแบบเบด
นิ่งอากาศไหลขึ้น (ﬁxed bed updraft gasiﬁer) โดยมีคาอัตราการแปรสภาพชีวมวลใหเปนแกสจําเพาะ
(speciﬁc gasiﬁcation rate, SGR) อยูในชวง 100-250 kg/m2-h [5-6]. ซึ่งอัตราการปอนชีวมวลหาได
จากสมการที่ 1 โดยที่ SGR สูง สงผลอัตราการปอนชีวมวลและอัตราการปอนอากาศสูงขึน
้ และผลทีต
่ ามมา
คือความเร็วในการไหลของอากาศผานตะแกรงเตามีคาเพิ่มขึ้นและความเร็วของแกสผานหนาตัดของ
แกสซิไฟเออรสูงขึ้นซึ่งสงผลใหอนุภาคของฝุนคารบอนและเถาลอยตามกระแสแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห
ไดมากขึ้น
(1)
พลังงานจากชีวมวลอัดเม็ดปอนเขาเตา
อัตราการปอนพลังงานจากเชือ
้ เพลิงชีวมวลเขาสูเ ครือ
่ งผลิตและเผาแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหมค
ี วาม
สัมพันธกบ
ั อัตราการปอนชีวมวลอัดเม็ดและคาความรอนทางตํ่าของชีวมวลอัดเม็ดซึง
่ สามารถคํานวณ
ไดตามสมการที่ 2
(2)
โดยที่

Eb,in
BFR
LHVb

คือ พลังงานจากชีวมวลปอนเขาเตา (kW)
คือ อัตราการปอนชีวมวล (kg/h)
คือ คาความรอนทางตํ่าของชีวมวลอัดเม็ด (kJ/kg)

อัตราสวนอากาศสมมูล
อัตราสวนสมมูล (equivalence ratio, ER) คืออัตราสวนระหวางสัดสวนผสมระหวางอากาศกับชีว
มวลสําหรับกระบวนการแกสซิฟเ คชัน
่ เทียบกับสัดสวนผสมระหวางอากาศกับชีวมวลสําหรับกระบวนการ
เผาไหมทางทฤษฎี โดยทั่วไปคา ER มีคาอยูในชวง 0.25-0.45 [7] ซึ่งแสดงในสมการที่ 3 และอัตราการ
ปอนอากาศสําหรับกระบวนการแกสซิฟเคชั่นหาไดจากสมการที่ 4
(3)
(4)
โดยที่

AFRG
AFRth
ABRG
ABRth

คือ อัตราการปอนอากาศสําหรับกระบวนการแกสซิฟเคชั่น (kg/h)
คือ อัตราการปอนอากาศสําหรับกระบวนการเผาไหมทางทฤษฎี (kg/h)
คือ อัตราสวนอากาศตอชีวมวลสําหรับกระบวนการแกสซิฟเคชั่น
คือ อัตราสวนอากาศตอชีวมวลสําหรับกระบวนการเผาไหมทางทฤษฎี

อัตราการปอนอากาศเพื่อเผาไหมแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห
อัตราการปอนอากาศสําหรับเผาไหมแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห (AFRC,syngas) หาไดจากสมการที่
5 ซึง
่ เปนผลคูณระหวางอัตราสวนอากาศสวนเกินกับผลตางระหวางอัตราการปอนอากาศทางทฤษฎีและ
อัตราการปอนอากาศสําหรับกระบวนการแกสซิฟเคชั่น โดยสัดสวนอากาศสวนเกิน (excess air, EA) มี
คาประมาณ 10-20% ของอากาศทางทฤษฎีสําหรับเผาไหมแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะห และอากาศทางทฤษฎี
สําหรับการเผาไหมแบบสมบูรณหาไดจากสมการที่ 6
(5)
(6)
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วิธีการวิจัย
วัตถุดิบสําหรับการทดลอง
ใชเชือ
้ เพลิงชีวมวลอัดเม็ดทีผ
่ ลิตจากบริษท
ั ศิรโิ รจนรง
ุ เรืองจํากัดในพืน
้ ทีจ
่ ง
ั หวัดลพบุรีเม็ดเชือ
้ เพลิง
ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 mm ยาว 10-20 mm มีคาความหนาแนน (bulk density) สูง อยูในชวง
ระหวาง 600-700 kg/m3มีคาความชื้นตํ่ากวารอยละ 10 โดยเถาในเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดประมาณ
1.93 %ซึ่งเปนการนําเอาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเชน เหงามันสําปะหลัง ซังขาวโพด เปลือกยูคาลิปตัส
และเศษไมเหลือใช ปกไม

ภาพที่ 2 เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดบริษัท ศิริโรจนรง
ุ เรือง
ตารางที่ 1 องคประกอบของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

สกรูลําเลียงและโรตารีแอรล็อควาลวปอนชีวมวลอัดเม็ด
ชีวมวลมวลอัดเม็ดถูกลําเลียงจากกถังเก็บและถูกควบคุมอัตราการไหลดวยเกลียวลําเลียงขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 4 นิ้ว ระยะพิท 4 นิ้ว มีความเร็วรอบสูงสุดที่ 1.75 rpm และสามารถปรับความเร็วรอบลด
ลงได เชือ
้ เพลิงชีวมวลอัดเม็ดไหลเขาสูโ รตารีแอรลอ
็ ควาลวและถูกปอนเขาสูเ ตาปฏิกรณตามลําดับผลการ
ปรับเทียบอัตราการไหลของชีวมวลอัดเม็ดผานสกรูลําเลียงแสดงดังรูปที่ 2 เมื่อสกรูลําเลียงหมุนดวย
ความเร็วรอบสูงสุดและตํ่าสุดทีค
่ วามถีข
่ องอินเวอเตอรที่ 50 และ 20 Hz สงผลใหอต
ั ราการไหลของชีวมวล
อัดเม็ดมีคา 23 และ 7 kg/h ตามลําดับ ซึ่งอัตราการไหลของชีวมวลจริงตํ่ากวาอัตราการไหลของชีวมวล
อัดเม็ดที่คํานวณไดประมาณ 20-25%
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางความถี่ในการหมุนของชุดปอนชีวมวลกับอัตราการปอนชีวมวล

ชุดปอนอากาศสําหรับชุดอุปกรณผลิตและเผาแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห
อากาศถูกปอนเขาสูเ ครือ
่ งปฏิกรณผลิตแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหและหัวเผาแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะห
ดวยเครือ
่ งเปา (Norvax NVT-150, 1.6 kW) อัตราการไหลของอากาศเปลีย
่ นแปลงตามความเร็วรอบการ
หมุนของเครือ
่ งเปาและความเร็วรอบการหมุนถูกควบคุมดวยอินเวอรเตอร (Delta FVD-MS300) อุณหภูมิ
อากาศถูกวัดดวยโพรบวัดอุณหภูมิ (Thermocouple K-Type) ความดันอากาศถูกวัดดวยเกจสวด
ั ความ
ดัน (Bourdon, 0-10 kPa) อากาศถูกแยกเปน 4 สวนและถูกวัดอัตราการไหลแตละสวนดวยโรตามิเตอร
(Double Ring LZB-25, 5-50 m3/h) และสัดสวนอัตราการไหลของอากาศแตละสวนถูกปรับแบงดวยวาลว
ขนาด 1 นิ้ว (KITZ-316, 600 UTKM) ที่ติดตั้งอยูเหนือโรตามิเตอร โดยอากาศสวนแรกใชสําหรับ
กระบวนการผลิตแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห และอีก 3 สวนใชสําหรับเผาแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห โดมีราย
ละเอียดดังนี้
- อากาศสวนที่ 1 (AG) ถูกปอนเขาสูสวนลางโดยรอบหองผลิตแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห โดยอากาศ
สวนนี้จะเขาทําปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดไดผลผลิตเปนแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห
- อากาศสวนที่ 2 (AB1) ถูกปอนเขาบริเวณดานบนของหองผลิตแกสในตําแหนงปลายทอปอนเชื้อ
เพลิงเขาสูหองผลิตแกสเพื่อทําหนาที่ 2 อยางคือ 1. เพื่อปองกันการรั่วของแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหออก
ทางทอปอนชีวมวล 2. เพื่อชวยเผาทําลายนํ้ามันดิน, สารระเหย และฝุนคารบอนซึ่งทําใหอุณหภูมิในทอสง
แกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหสง
ู ขึน
้ และชวยใหเกิดเสถียรภาพในการติดไฟในหัวเผาแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหอก
ี
ทั้งยังชวยลดคารบอนในเถาลอย
- อากาศสวนที่ 3 (AB2) เปนอากาศที่ใชสําหรับเผาไหมแกสปโตรเลียมเหลวที่หัวเผานํารอง (Pilot
burner) ซึ่งถูกเปดใหทํางานตั้งแตเริ่มการเดินเครื่องจนกระทั้งอุณหภูมิที่ปลายหัวเผาแกสเชื้อเพลิง
สังเคราะหสูงกวา 700 oC หัวเผานํารองนี้จะหยุดการทํางานโดยการหยุดจายแกส LPG โดยอัตโนมัติ ใน
ขณะทีอ
่ ากาศสวนนีย
้ ง
ั คงไหลเขาสูห
 วั เผาแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหเพือ
่ ใหเกิดการเผาไหมอยางตอเนือ
่ งภายใน
หองเผาไหมสว
 นตนของหัวเผาแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหแบบไซโคลน ทีบ
่ ริเวณนีเ้ ถาลอยทีไ่ หลมากับแกสเชือ
้
เพลิงสังเคราะหจะถูกเหวี่ยงและตกลงสูสังเก็บเถาลอย
- อากาศสวนที่ 4 (AB3) เปนอากาศที่ปอนเขาสูทอเผาไหมสวนปลายของหัวเผาแกสเชื้อเพลิง
สังเคราะหแบบไซโคลนเพื่อทําใหการเผาไหมสมบูรณซึ่งสงผลใหไดแกสรอนที่ระดับอุณหภูมิสูงและมีคา
มลพิษตํ่า

ภาพที่ 4 ชุดปอนอากาศสําหรับผลิตและเผาแกส
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หลักการทํางานของชุดอุปกรณผลิตและเผาแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห
เครื่องผลิตแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหคือแกสซิไฟเออรแบบเบดนิ่งชนิดอากาศไหลขึ้น (ﬁxed bed
updraft gasiﬁer) ที่มีพื้นที่หนาตัดคงที่ที่ 0.073 m2 สรางดวยปูนทนไฟและถูกหอดวยฉนวนเซรามิกและ
ผนังโลหะ เมื่อกําหนดคาอัตราการแปรสภาพชีวมวลใหเปนแกสจําเพาะ (speciﬁc gasiﬁcation rate, SGR)
อยูในชวง 100-250 kg/m2-h จึงสามารถคํานวณหาอัตราการปอนชีวมวลอัดเม็ด (Biomass Feed
Rate : BFR) ไดในชวง 7.30 – 18.25 kg/h และจากคาความรอนทางตํ่าของชีวมวลอัดเม็ดจากเศษไมที่
ไดจากการวิเคราะหมค
ี า 16,192 kJ/kg จึงคํานวณหาคาพลังงานจากชีวมวลทีป
่ อ
 นเขาสูเ ครือ
่ งผลิตแกส
เชื้อเพลิงสังเคราะหไดในชวง 33 - 82 kW ตามลําดับ และอากาศสวนแรก (AG) ถูกปอนเขาสูแกสซิไฟเอ
อร ที่อัตราการไหลในชวง 11.67 – 29.18 kg/h เมื่อกําหนดให ER มีคาเทากับ 0.3 ในขณะที่แกสเชื้อเพลิง
สังเคราะหกําลังไหลออกจากแกสซิไฟเออรมอ
ี ากาศสวนที่ 2 (AB1) ถูกปอนเขามาผานทอลําเลียงเม็ดเชือ
้
เพลิงจากดานบนของแกสซิไฟเออรซง
ึ่ อากาศสวนนีช
้ ว
 ยปองกันแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหยอ
 นออกชองทาง
ปอนเม็ดเชื้อเพลิงและชวยเผาทําลายฝุนคารบอน นํ้ามันดิน และแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหบางสวน ทําให
อุณหภูมแิ กสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหสง
ู ขึน
้ ขณะไหลเขาสูห
 ว
ั เผาทําใหหว
ั เผาแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหมเี ถียรภาพ
ในการติดไฟดีขึ้น
หัวเผาแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหแบบไซโคลนที่พัฒนาขึ้นใหมมีหลักการทํางานคือแกสเชื้อเพลิง
สังเคราะหรอนที่มีฝุนและเถาลอยเขาสูหอ
 งเผาไหมแบบไซโคลนและผสมกับอากาศสวนที่ 3 (AB2) แลวเกิด
การเผาไหม เถาลอยถูกเหวียงตกลงสูถ
 ง
ั เก็บ ในขณะทีแ่ กสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหทก
ี่ ําลังเกิดการเผาไหมไหล
เขาสูท
 อ
 เผาไหมซง
ึ่ เปนหองเผาไหมสว
 นปลายของหัวเผาแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหแบบไซโคลนเพือ
่ ทําใหเกิด
การเผาไหมที่สมบูรณกับอากาศสวนที่ 4 (AB3) ซึ่งสงผลใหไดแกสรอนสะอาดที่ระดับอุณหภูมิสูงและมีคา
มลพิษตํ่า โดยแกสรอนสะอาดจะไหลเขาสูเครื่องตมนํ้าเพื่อนําความรอนที่ไดไปใชประโยชน

ภาพที่ 5 แผนภาพการทํางานของชุดอุปกรณผลิตและเผาแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหจากชีวมวลอัดเม็ด

เงื่อนไขการทดลอง
การทดลองผลิตและเผาไหมแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหจากเชือ
้ เพลิงชีวมวลอัดเม็ดดําเนินการที่ 3 ภาระ
ความรอนตามอัตราการปอนเชื้อเพลิงซึ่งสอดคลองกับคา SGR 3 ระดับคือ 150, 192 และ 233 kg/m2-h
ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การทดลองผลิตและเผาแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหจากชีวมวลที่อัตราการปอนชีวมวล 3 ระดับ

การวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงความรอนของการผลิตและเผาแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห
การวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงความรอนของการผลิตและเผาแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหจากผลทีไ่ ดจาก
การวัดและวิเคราะหวต
ั ถุดบ
ิ และผลผลิตทีไ่ ดจากระบบ โดยองคประกอบแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหจากชีวมวล
อัดเม็ดวัดดวยเครื่อง MRU (VARIO Plus for Syngas Analysis) ในขณะที่แกสไอเสียจากการเผาแกสเชื้อ
เพลิงสังเคราะหวัดดวยเครื่อง TESTO (Flue Gas Analyzer 350XL) ในขณะที่เถาลอยซึ่งถูกเหวี่ยงและ
แยกออกจากหัวเผาแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหแบบไซโคลนจะตกสูถ
 ง
ั เก็บและเมือ
่ เสร็จสิน
้ การทดลองจะถูกนํา
ไปวิเคราะหหาปริมาณเถาลอยที่ดักจับได
ความรอนทีไ่ ดจากการเผาแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหถก
ู ถายเทใหนํ้าเพือ
่ ผลิตนํ้ารอนและไอนํ้าโดยอัตรา
การรับความรอนโดยนํ้าและประสิทธิภาพเชิงความรอน (Thermal Efﬁciency) ของการนําพลังงานจาก
ชีวมวลไปใชในการตมนํ้าแสดงในสมการที่ 7 และ 8
(7)
(8)
เมื่อ

= ปริมาณความรอนที่ใชประโยชน kw
= อัตราการไหลของนํ้าปอน kg/h
= เอนทัลปของนํ้าปอน kJ/kg
= เอนทัลปของนํ้าอิ่มตัว และเอนทัลปในการเปลี่ยนสถานะของนํ้า kJ/kg
= คุณภาพไอ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหองคประกอบของแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห
แกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหทผ
ี่ ลิตจากแกสซิไฟเออรแบบเบดนิง
่ ชนิดอากาศไหลขึน
้ ทีอ
่ ต
ั ราการปอนชีว
มวล 3 ระดับ ถูกวัดและวิเคราะหแบบตอเนื่องพบวามีคาองคประกอบดังแสดงในตารางที่ 2 และสามารถ
คํานวณหาคาความรอนทางสูง(HHV) ของแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหแหงซึ่งมีคาอยูในชวง 4.13 – 4.32
MJ/Nm3 และคาความรอนทางตํ่า (LHV) มีคาอยูในชวง 3.92-4.11 MJ/Nm3 อยางไรก็ตามในแกสเชื้อ
เพลิงสังเคราะหที่ออกจากแกสซิไฟเออรยังมีสวนที่สามารถเผาไหมไดอื่น ๆ ปะปนอยูซึ่งประกอบดวย
สารประกอบไฮโดรคารบอนโมเลกุลใหญ นํ้ามันดิน สารอินทรียระเหยงาย และฝุนคารบอน เปนตน
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ตารางที่ 3 ผลการวัดองคประกอบแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหแหงที่อัตราการปอนชีวมวลอัดเม็ด 3 ระดับ

ผลการวิเคราะหองคประกอบของแกสไอเสีย
แกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหทผ
ี่ ลิตจากแกสซิไฟเออรแบบเบดนิง
่ ชนิดอากาศไหลขึน
้ ทีอ
่ ต
ั ราการปอนชีว
มวล 3 ระดับ ถูกวัดและวิเคราะหแบบตอเนื่องพบวามีคาองคประกอบดังแสดงในตารางที่ 2 และสามารถ
คํานวณหาคาความรอนทางสูง(HHV) ของแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหแหงซึ่งมีคาอยูในชวง 4.13 – 4.32
MJ/Nm3 และคาความรอนทางตํ่า (LHV) มีคาอยูในชวง 3.92-4.11 MJ/Nm3 อยางไรก็ตามในแกสเชื้อ
เพลิงสังเคราะหที่ออกจากแกสซิไฟเออรยังมีสวนที่สามารถเผาไหมไดอื่น ๆ ปะปนอยูซึ่งประกอบดวย
สารประกอบไฮโดรคารบอนโมเลกุลใหญ นํ้ามันดิน สารอินทรียระเหยงาย และฝุนคารบอน เปนตน
ตารางที่ 4 ผลการวัดองคประกอบแกสไอเสียจากการเผาแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห
ที่ผลิตจากชีวมวลที่อัตราการปอนชีวมวลอัดเม็ด 3 ระดับ

ผลของสภาวะการทํางานงานของชุดอุปกรณตอปริมาณเถาและเถาลอยที่ดักจับได
จากการเก็บรวบรวมเถาหนักและเถาลอยจากถังเก็บทีแ่ กสซิไฟเออรและหัวเผาแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะห
แบบไซโคลนเมื่อปอนชีวมวลครบ 50 kg พบวาเถาหนักมีปริมาณลดลงเมื่ออัตราการปอนชีวมวลเพิ่มขึ้น
ในขณะทีเ่ ถาลอยทีเ่ ก็บไดมป
ี ริมาณมากขึน
้ ตามอัตราการปอนเชือ
้ เพลิงทีม
่ ากขึน
้ โดยทีป
่ ริมาณการปอนเชือ
้
เพลิงทุก ๆ 50 kg จะมีขี้เถาจากเชื้อเพลิงปอน 965 g โดยผลรวมมวลเถาหนักและเถาเบาที่เก็บไดมีคา
มากกวามวลขี้เถาเนื่องจากมีคารบอนที่ไมเผาไหมผสมในเถาทั้ง 2 สวน
ตารางที่ 5 ผลการเก็บรวบรวมเถาหนักและเถาลอยของชุดอุปกรณผลิตและ
เผาแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหเมื่อปอนชีวมวลอัดเม็ด 3 ระดับ
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ผลการวิเคราะหการนําความรอนจากการเผาไหมไปใชประโยชน
ความรอนจากการเผาไหมแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหดวยหัวเผาแบบไซโคลน โดยแกสรอนสะอาดไหล
เขาสูเ ครือ
่ งแลกเปลีย
่ นความรอนและถายเทความรอนใหแกนํ้าเพือ
่ ผลิตนํ้ารอนทีม
่ ไี อนํ้าผสมจากนัน
้ ไอเสีย
ถูกปลอยทิง
้ สูบ
 รรยากาศ ซึง
่ ผลการวิเคราะหเครือ
่ งแลกเปลีย
่ นความรอนและประสิทธิภาพเชิงความรอน
ของระบบแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 6 ผลการการนําความรอนจากการเผาแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหไปใชประโยชน

สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดลองผลิตและเผาไหมแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหจากเชือ
้ เพลิงชีวมวลอัดเม็ดสามารถสรุป
ไดวาแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหที่ผลิตจากแกสซิไฟเออรมีคาความรอนสูงอยูในชวง 4.13-4.32 MJ/Nm3
มีเถาและฝุนคารบอนลอยผสมไปกับกระแสแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับปริมาณเถา
ลอยที่ดักจับไดที่หัวเผาแกสเชื้อเพลิงสังเคราะหแบบไซโคลนโดยมีคาเพิ่มขึ้นจาก 14.4 -35.5 g ตามอัตรา
การปอนเชือ
้ เพลิงชีวมวลและอากาศเขาสูแ กสซิไฟเออรทเี่ พิม
่ ขึน
้ และความเร็วกระแสแกสรอนทีผ
่ า นหนาตัด
ของแกสซิไฟเออรทเี่ พิม
่ ขึน
้ แกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหถก
ู เผาไหมในหัวเผาแบบไซโคลนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงความรอนโดยมีแกสคารบอนมอนนอกไซดในแกสทีเ่ ผาไหมตํ่าอยูใ นชวง232–880ppmและมีออกซิเจน
สวนเกินในไอเสียอยูในชวงรอยละ 4.94-6.07 อุณหภูมิแกสที่เผาไหมบริเวณทางออกจากหัวเผาแกสเชื้อ
เพลิงสังเคราะหมค
ี า อยูใ นชวง815-949oCโดยมีคา เพิม
่ ขึน
้ ตามอัตราการปอนเชือ
้ เพลิงชีวมวลและอากาศ
เขาสูแ กสซิไฟเออรทเี่ พิม
่ ขึน
้ ความรอนทีไ่ ดจากชุดอุปกรณผลิตและเผาแกสเชือ
้ เพลิงสังเคราะหจากชีวมวล
อัดเม็ดถายเทใหกบ
ั นํ้าทีไ่ หลภายในขดทอแลกเปลีย
่ นความรอนและสามารถหาปริมาณความรอนทีน
่ ํ้าไดรบ
ั
มีคาเพิ่มขึ้นจาก 25.16 – 40.99 kW และประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบมีคาเพิ่มขึ้นจากรอยละ
51.32 – 53.48 ตามคาพลังงานจากชีวมวลอัดเม็ดปอนเขาเตาทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ซึง
่ คาประสิทธิภาพเชิงความรอน
อาจมีความคลาดเคลื่อนไดเนื่องจากคุณภาพไอนํ้าที่ทางออกหาโดยการปลอยไอเปยกเขาสูถังแยกไอที่
เปดสูบรรยากาศทําใหไอนํ้าบางสวนอาจเกิดการควบแนนเปนของเหลวมากขึ้น
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บทคัดยอ
การพัฒนาเตาชีวมวลใหมป
ี ระสิทธิภาพในการเปลีย
่ นรูปพลังงานใดสง
ู สุดเปนสิง
่ สําคัญตอการเกิด
แรงจูงใจตอการนําไปใชงานของชุมชน ผลของสมรรถนะเครื่องที่สูงสามารถลดตนทุนและทําใหเกิดราย
ไดเพิ่มสูงขึ้นได งานวิจัยนี้จึงมุงเนนการพัฒนาเครื่องปฏิกรณไพโรไลซีสใหมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูป
พลังงานใหสูงสุด โดยมีเปาหมายในการนําไปใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ งานวิจัยได
ออกแบบเครือ
่ งปฏิกรณไพโรไลซีสสําหรับใชชว
ี มวลเปนเชือ
้ เพลิงและมีการนําเอาไพโรไลซีสแกสมาเปนเชือ
้
เพลิงรวมในการเผาไหมการทดสอบสมรรถนะระบบทดสอบดวยการตมนํ้าในชวง3-5kg/hเครือ
่ งปฏิกรณ
มีสวนประกอบ 3 สวน คือหองเผาไหม หองผลิตถานชีวภาพและชุดหัวเตาพรอมปลองควัน การทดสอบ
ใชชีวมวลซังขาวโพดและเศษไมลําไยและทดสอบ 4 เงื่อนไข ระยะเวลาทดสอบอยูในชวง 120-150 นาที ผล
การทดสอบพบวาเครือ
่ งไพโรไลซีสมีอต
ั ราการใชเชือ
้ เพลิงตํ่าอยูใ นชวง1-1.8kg/hมีระยะเวลการผลิตถาน
ชีวภาพอยูในชวง 120-180 นาที ประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงานทั้งระบบทําไดสูงสุด 67-97% การ
ใชซังขาวโพดและเศษไมใหคาความรอนเฉลี่ย 28.55 MJ/kg และ 28.55 MJ/kg ตามลําดับและในภาพรวม
การใชซง
ั ขาวโพดผลิตถานชีวภาพมีประสิทธิภาพสูงกวาเศษไม ผลการพัฒนาและทดลองเครือ
่ งปฏิกรณ
ไพโรไลซีสนี้เหมาะแกการนําไปเผยแพรและสงเสริมใหเกษตรกรนําไปใชงานในระดับครัวเรือนซึ่งจะชวย
ในดานการลดการใชงานแกสหุงตม การเผาในที่โลงและไดถานสําหรับการใชงานในครัวเรือนและภาค
เกษตรกรรมได
คําสําคัญ: ชีวมวล เครื่องปฏิกรณไพโรไลซีส ถานชีวภาพ เตาชีวมวล

บทนํา
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตร-อุตสาหกรรมแตละปจะมีวส
ั ดุเหลือทิง
้ ในปริมาณสูงโดยกระจัดกระจาย
ตามแหลงพื้นที่การเพาะปลูกทั่วประเทศ
จากการคาดการณชีวมวลที่เหลือใชประโยชนในแตละปเฉลี่ย
ประมาณ 46.85% หรือประมาณ 62.84 ลานตัน คิดเปนพลังงานเทียบเทานํ้ามันดิบ 13,348.12 ktoe
หรือกําลังการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาถึง 3,943 MW {1] ภาครัฐมีแผนการพัฒนาพลังงานทางเลือกเปน
กลไกสําคัญในการนําเอาชีวมวลเหลานีม
้ าใชประโยชนขณะเดียวกันประเทศไทยก็มก
ี ารใชพลังงานจากแกส
หุงตมในปริมาณที่สูง จากขอมูลในป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีการใชแกสหุงตมทั้งหมด 6,619 พันลาน
ตัน คิดเปนการใชในครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต ปโตรเคมีและใชเอง 33% 10% 18% 38% และ 1%
ตามลําดับ [2] จากศักยภาพชีวมวลทีม
่ อ
ี ยูแ ละกระจัดกระจายอยูท
 ว
ั่ ประเทศรวมถึงการใชแกสหุงตมในครัว
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เรือนปริมาณสูงประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการพัฒนาเตาชีวมวลหรืออุปกรณในการเปลีย
่ นรูปชีวมวลใน
รูปเชื้อเพลิงใหกลายเปนพลังงานความรอนทดแทนการใชแกสหุงตมซึ่งจะชวยสนองนโยบายภาครัฐได
สามารถลดคาใชจายในครัวเรือน ลดการเผาทําลายในที่โลงได ลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเปนสาเหตุ
ของโลกรอนได อยางไรก็ตามการพัฒนาเตาชีวมวลที่ผานมาจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเฉลี่ย 10-16% [3]
ความรอนสวนใหญสญ
ู เสียไปกับแกสรอนจากการเผาไหม การสูญเสียความรอนและประสิทธิภาพการเผา
ไหม เปนตน ผลการสูญเสียความรอนที่สูงและประสิทธิภาพการเผาไหมที่ตํ่า จึงเปนที่มาของการพัฒนา
เครือ
่ งปฏิกรณไพโรไลซีสทีส
่ ามารถเปลีย
่ นรูปชีวมวลหรือใชประโยชนจากชีวมวลใหเกิดประโยชนสง
ู สุดโดย
การเอาความรอนทีส
่ ญ
ู เสียผานผนังไปชวยในการใหความรอนกับชีวมวลในสภาวะไรอากาศ เมือ
่ อุณหภูมิ
ภายในเครื่องปฏิกรณไพโรไลซีสมากกวา 150 C จะมีแกสเชื้อเพลิงหรือไพโรไลซีสแกสออกมาและถานําเอา
แกสทีไ่ ดมาเปนเชือ
้ เพลิงใหกบ
ั สวนเตาชีวมวลก็จะทําใหลดการใชชว
ี มวลปอนเขาเตาและเปนการเอาแกสเชือ
้
เพลิงจากกระบวนการมาใชประโยชนสง
ู สุด ทีส
่ ําคัญการเผาไหมเชือ
้ เพลิงแกสใหประสิทธิภาพการเผาไหม
สูงกวาการเผาไหมเชือ
้ เพลิงแข็ง ซึง
่ ในภาพรวมจะทําใหประสิทธิภาพทางความรอนหรือประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนรูปพลังงานสูงขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงเนน ศึกษา พัฒนาและทดสอบเครื่องปฏิกรณไพโรไลซี
สทีส
่ ามารถผลิตความรอนและถานชีวภาพพรอมกันใหมก
ี ารเปลีย
่ นรูปพลังงานไดอยางคุม
 คาสูงสุดโดย
มีเปาหมายเพือ
่ การนําไปใชกบ
ั ชีวมวลหรือวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในพืน
้ ทีภ
่ าคเหนือและภาคตาง ๆ ของ
ประเทศไทย

วิธีการวิจัย
การพัฒนาเครื่องปฏิกรณไพโรไลซีส
เครือ
่ งปฏิกรณไพโรไลซีสเปนเทคโนโลยีการผลิตความรอนเพือ
่ การประกอบอาหารรวมกับการผลิต
ถานชีวภาพ ผลจากพัฒนาเทคโนโลยีจะชวยลดขอจํากัดดานประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปทางพลังงาน
แนวคิดการพัฒนาไดจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ภาคเหนือและ
ศูนยการเรียนรูการพัฒนาที่ดิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อ.แมแตง จ.เชียงใหม เครื่องปฏิกรณไพโรไล
ซีสมีสวนประกอบหลัก 3 สวน คือ หองเผาไหม หองผลิตถานถานชีวภาพ และสวนหัวเตาชีวมวลและปลอง
ไฟดังภาพที่ 1 หองเผาไหมประกอบดวย ชองใสเชื้อเพลิง ดานใตตะแกรงเปนชองทิ้งขี้เถา เหนือชองปอน
เชื้อเพลิงจะมีทอความรอนขนาดเสนผาศูนยกลาง 11.4 cm ยาว 68 cm ตั้งอยูตรงกลางเตา ผนังเตาใช
เหล็กเหนียวความหนา 3 mm พับเปนกลองและเชื่อมติดกับสวนของหองผลิตถานถานชีวภาพ ดานบน
หองเผาไหมจะมีทอขนาด 1 นิ้ว ยาว 45 cm ตอเชื่อมกับหองผลิตถาน ปริมาตรหองผลิตถานชีวภาพมี
ขนาด 260 L ผนังมีสามชั้น หุมฉนวนดวยไมโครไฟเบอรรอบวงและใชเหล็กเหนียวแผนขนาด 2 mm ทับอีก
ชั้น ขนาดเสนผาศูนยกลางรวม 65 cm ชุดหัวเตาเปนเหล็กสแตนเลสตรงกลางแนวเดียวกับทอความรอน
เจาะเปนชองรับหมอหรือกระทะ อีกดานมีปลองไฟเพื่อชักนําควันที่เกิดจากการเผาไหมมีขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 11.4 cm ยาว 90 cm

ภาพที่ 1 ลักษณะเครื่องปฏิกรณไพโรไลซีสรวมเตาชีวมวลและชีวมวลที่ใชในการผลิตถานชีวภาพ
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วิธีการทดลอง
ชีวมวลที่นํามาเปนเชื้อเพลิงและผลิตถานชีวภาพประกอบดวย ซังขาวโพด เศษไมลําไย ดังภาพที่ 1
โดยซังขาวโพดมีคาความรอนเฉลี่ย 14.6 MJ/kg ความหนาแนนปรากฏเฉลี่ย 132.6 kg/m3 และความชื้น
เฉลี่ย 9.42 % เศษไมไดมาจากกิ่ง กาน จากตนลําไยมีคาความรอน เฉลี่ย 15.94 MJ/kg ความหนาแนน
เฉลี่ย 384.57 kg/m3 และความชื้นไมเกิน 8.27 % การวัดอุณหภูมิใชเทอรโมคัปเปลชนิด Type K วัด
ทั้งหมด 7 จุด โดยทํางานรวมกับเครื่องบันทึกอุณหภูมิที่ตอรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร การวัดความสิ้น
เปลืองชีวมวลใชวิธีการชั่งนํ้าหนักชีวมวลกอนทดสอบแลวปอนเขาเตาเทียบกับเวลาในการใชงาน เครื่อง
ชั่งนํ้าหนักชีวมวลใชเครื่องชั่งแบบดิจิตอลชนิด 3 ตําแหนง วัดนํ้าหนักไดสูงสุด 30 kg มีความละเอียดการ
วัด 0.5 g การประเมินการทํางานของเตาชีวมวลใชวิธีการวัดดวยการตมนํ้า (Water Boiling Test: WBT)
ตามมาตรฐานการทดสอบเตาชีวมวล [3] คาความรอนของชีวมวลและถานชีวภาพวัดไดจากเครือ
่ งบอมบ
แคลอรีมิเตอร รุน ART.2060/2070 ความจุ 300 ml ทดลองตามมาตรฐาน ASTM D2105 การทดสอบ
แบงเปน 4 เงื่อนไข เงื่อนไขละ 3 ซํ้า โดยในแตละเงื่อนไขดําเนินการทดสอบโดยการตมนํ้า วัดอุณหภูมิและ
อัตราความสิน
้ เปลืองชีวมวลทีป
่ อ
 นโดยใชการวัดมวลชีวมวลทีป
่ อ
 นเทียบกับเวลาในการผลิตถาน ชีวมวล
ในการผลิตถานและคุณภาพถานที่ได ทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมีและคาความรอน
สมการคํานวณสมรรถนะของเครื่องปฏิกรณไพโรไลซีสอางอิงจาก [3] เงื่อนไขการทดลองทั้ง 4 กรณี มี
ความหมายดังตอไปนี้
C/W หรือ CC+WF หมายถึง การใชซังขาวโพดผลิตถานถานชีวภาพและใชเศษไมลําไยเปนเชื้อเพลิงปอน
เขาเตาชีวมวล
C/C หรือ CC+CF หมายถึง การใชซังขาวโพดผลิตถานถานชีวภาพและใชซังขาวโพดเปนเชื้อเพลิงปอนเขา
เตาชีวมวล
W/W หรือ WC+WF หมายถึง การใชเศษไมลําไยผลิตถานถานชีวภาพและใชเศษไมลําไยเปนเชื้อเพลิงปอน
เขาเตาชีวมวล
W/C หรือ WC+CF หมายถึง การใชเศษไมลําไยผลิตถานถานชีวภาพและใชซังขาวโพดเปนเชื้อเพลิงปอน
เขาเตาชีวมวล

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและพลังงาน
ภาพที่ 2 แสดงอัตราความสิน
้ เปลืองเชือ
้ เพลิงชีวมวลและพลังงาน พบวาในแตละเงือ
่ นไขการทดลอง
มีอัตราความสิ้นเปลืองชีวมวลคอนขางตํ่าเฉลี่ย 1-1.8 kg/h มีสาเหตุเกิดการใชแกสเชื้อเพลิงหรือไพโลไล
ซีสแกสเขาเปนเชือ
้ เพลิงรวมทําใหการใชเชือ
้ เพลิงชีวมวลปอนเขาตํ่า การผลิตถานชีวภาพจากซังขาวโพด
และใชซง
ั ขาวโพดเปนเชือ
้ เพลิงใหอต
ั ราความสิน
้ เปลืองตํ่าสุด 1.05 kg/h เนือ
่ งจากซังขาวโพดมีความหนา
แนนตํ่ากวาเศษไมประมาณ 3 เทา ชีวมวลที่มีความหนาแนนสูงทําใหความรอนที่เขาไปในปฏิกิริยาดูดซับ
ความรอน (Endothermic) ทําไดยากและใชระยะเวลาทีน
่ านในการไลความชืน
้ และขับสารระเหยจากชีวมวล
[4] จึงเปนสาเหตุใหเกิดความสิน
้ เปลืองชีวมวลในการปอนเขาสูเ ตาชีวมวลในชวงแรก ถาเปรียบเทียบเฉพาะ
สวนการผลิตถานจากเศษไมจะพบวาการนําเอาซังขาวโพดมาเปนเชือ
้ เพลิงใหความรอนมีความสิน
้ เปลือง
ซังขาวโพดสูงกวาการเศษไม ทั้งนี้อัตราการเผาไหม (burning rate) ของซังขาวโพดที่มีคาสูงกวาเศษไม
ซึง
่ รวมถึงลักษณะรูปรางนาจะเปนสาเหตุหลักใหมก
ี ารใชชว
ี มวลสูง [5] การใชพลังงานในการใหความรอน
มีลักษณะมีพฤติกรรมสอดคลองกับความสิ้นเปลืองชีวมวล โดยการใชเครื่องปฏิกรณไพโรไลซีสมีอัตรา
การปอนชีวมวลอยูในชวง 4.28-7.41 kW

ภาพที่ 2 การวิเคราะหความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและพลังงาน
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อุณหภูมิการทํางานเครื่องปฏิกรณไพโรไลซีส
ภาพที่ 3 แสดงอุณหภูมิเครื่องปฏิกรณไพโรไลซีสในสวนของอุณหภูมิเปลวไฟเตาชีวมวล (ใตหมอ
ตมนํ้า: T1) และอุณหภูมแิ กสรอนหรือไอเสียของปลองเปลวไฟกอนปลอยสูบ
 รรยากาศ (T4) พบวาอุณหภูมิ
เปลวไฟของการทดลองทุกเงื่อนไขมีคาเฉลี่ยไมแตกตางกัน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูในชวง 605-687C ใน
ขณะที่ในสวนของอุณหภูมิแกสรอนของปลองเปลวไฟจะมีอุณหภูมิอยูในชวง 453-509C การใชเศษไมใน
การผลิตถานชีวภาพจะใหอณ
ุ หภูมข
ิ องเตาสูงสุดที่ 687C โดยคาความรอนของไพโรไลซีสแกสทีป
่ อ
 นรวม
กับชีวมวลจะมีสวนทําใหอุณหภูมิเปลวไฟเพิ่มขึ้นสูงสุด การใชซังขาวโพดเปนเชื้อเพลิงอุณหภูมิเฉลี่ยไม
เกิน 640C และในสวนของเสนอุณหภูมิที่ลดลงในแตละชวงเวลาเปนผลมาจากการปอนเชื้อเพลิงเขาสูเตา
ซึ่งจะทําใหเกิดการสูญเสียความรอนเพื่อไปขับไลนํ้าและสารบางสวนกอนการลุกไหม [6] ชวงนั้นอุณหภูมิ
เตาจะลดลงและกลับมามามีอุณหภูมิสูงขึ้นอีกครั้งเมื่อเชื้อเพลิงชีวมวลเริ่มติดไฟ

ภาพที่ 3 อุณหภูมิเครื่องปฏิกรณไพโรไลซีสในการผลิตความรอนและถานชีวภาพ

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงานทางเทอรโมไดนามิกส
ภาพที่ 4 แสดงประสิทธิภาพการเปลีย
่ นรูปพลังงานทางเทอรโมไดนามิกสของเครือ
่ งปฏิกรณไพโรไล
ซีสเมือ
่ ทดสอบดวยการตมนํ้าและผลิตถานชีวภาพไปพรอมกัน การใชซง
ั ขาวโพดในการผลิตถานชีวภาพ
และการใชซังขาวโพดและเศษไมในการปอนเปนเชื้อเพลิง ใหประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงานไดสูงสุด
92.49-96.46% ในดานการผลิตถานชีวภาพ ความหนาแนนและรูปรางของซังขาวโพดสงผลใหการถายเท
มวลมวลทําไดดีกวาเศษไม [7] สงผลใหใชระยะเวลาในกระบวนการผลิตถานสั้น การผลิตถานชีวภาพจาก
ซังขาวโพดใชเวลาเฉลี่ย 120 นาที ในขณะที่เศษไมใชเวลา 180 นาที สารระเหยที่ออกมามีปริมาณตอหนวย
มวลสูงทําใหคา ความรอนเชือ
้ เพลิงรวมถึงประสิทธิภาพความรอนของเตาชีวมวลและการเปลีย
่ นรูปพลังงาน
ทางเทอรโมไดนามิกสสูงกวา การผลิตถานชีวภาพจากไมมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงานไดอยูใน
ชวง 66.58% - 87.18% โดยการใชซังขาวโพดใหสมรรถนะรวมสูงกวาการใชเศษไมเปนเชื้อเพลิง

ภาพที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปทางพลังงานชีวมวล
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คุณสมบัติทางเคมีและความรอนถานชีวภาพ
ภาพที่ 5 แสดงสัดสวนองคประกอบทางเคมีของถานชีวภาพทีไ่ ดจากการวิเคราะหโดยประมาณกอน
และหลังกระบวนการไพโรไลซิส พบวาสัดสวนของความชื้น (MC: moisture content) และสารระเหย (VC:
Volatile matter) กอนเขากระบวนการมีปริมาณสูงในขณะที่สัดสวนของคารบอนคงที่ (FC: ﬁxed
carbon) และมีปริมาณปริมาณตํ่า ความชื้นซังขาวโพดและเศษไมลําไยกอนกระบวนการมีคาอยูในชวง
8.27-9.42% ในขณะทีส
่ ารระเหยมีคา อยูใ นชวง 77.39-79.51% ตามลําดับ และเมือ
่ นําชีวมวลทัง
้ สองชนิด
นี้เขาสูกระบวนการไพโรไลซิสทําใหความชื้นมีปริมาณลดลงเหลือ 3.05-3.41% สวนสารระเหยมีคาอยูใน
ชวง 22.39-29.31% ในทางตรงกันขามสัดสวนปริมาณคารบอนคงที่และเถา (ASH: ash) กลับมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น 4-6 เทา และ 1.5-5 เทา ตามลําดับ มวลของชีวมวลหลังผานกระบวนการลดลงเฉลี่ยอยูในชวง
65.31-71.70% คาความรอนของซังขาวโพดเพิ่มขึ้นถึง 95.56% คิดเปนคาความรอนเฉลี่ย 28.55
MJ/kg ในสวนเศษไมมีคาความรอนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 59.44% และมีคาความรอนเฉลี่ย 25.41 MJ/kg โดยผล
ของการลดลงของความชืน
้ และปริมาณสัดสวนคารบอนคงทีเ่ พิม
่ ขึน
้ จะทําใหคา ความรอนถานชีวภาพเพิม
่
สูงขึ้น [8]

ภาพที่ 5 การประเมินคุณสมบัติทางเคมีถานชีวภาพและคาความรอน

การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพชีวมวลและถานชีวภาพ
ตารางที่ 1 แสดงการประเมินความหนาแนน ลักษณะสีและรูปรางของถานชีวภาพกอนและหลัง
กระบวนการ ชีวมวลซังขาวโพดกอนเขาสูกระบวนการไพโรไลซิสจะมีความหนาแนนที่ 132.6 kg/m3 โดย
ไมลําไยมีคาเฉลี่ย 384.57 kg/m3 หลังจากผานกระบวนการผลิตถานชีวภาพไปแลวถานชีวภาพจากซัง
ขาวโพด ความหนาแนนลดลง 86.50 kg/m3 ในขณะที่ถานชีวภาพจากเศษไมจะเหลือ 249.59 kg/m3
การสูญเสียความชืน
้ และสารระเหยบางสวนทําใหมวลและรูปรางของชีวมวลเปลีย
่ นรูปรางไป โดยมีแนวโนม
ทีห
่ ดตัวลดลง ในสวนของสีชว
ี มวลกอนปอนเขาสูก
 ระบวนการผลิตจะมีสเี ปนสีน้าํ ตาลออนถึงสีนํ้าตาลเขม
แตหลังจากผานกระบวนการไพโรไลซีสจะไดถา นชีวภาพทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะเปนสีดําสนิท และเมือ
่ หักดูจะมีลก
ั ษณะ
เปนมันวาว บีบแตกหักไดงายกวาเดิม จากผลผลิตและคุณสมบัติที่ไดของถานชีวภาพทั้ง 2 ชนิด สามารถ
ไปใชเปนเชือ
้ เพลิงในการผลิตความรอนในการทําอาหารในชุมชนหรือนําไปใชในรูปของสารบํารุงดินสําหรับ
แปลงเพาะปลูกทั่วไป [9] ซึ่งสุดทายนาจะเปนการจัดการชีวมวลในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบลักษณะรูปราง สีและความหนาแนน ชีวมวลและถานชีวภาพ
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สรุปผลการวิจัย
ไพโรไลซีสทีไ่ ดพฒ
ั นาสามารถผลิตพลังงานความรอนในการตมนํ้าและการผลิตถานชีวภาพไดเปน
อยางดี โดยมีระยะเวลาในการผลิตถานตอครั้งอยูในชวง 120-180 นาที มีศักยภาพในการเปลี่ยนรูป
พลังงานไดสง
ู สุดอยูใ นชวง 67-97% ทัง
้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
 บ
ั ชีวมวลทีใ่ ชผลิตถานชีวภาพและชีวมวลปอนเชือ
้ เพลิง
ในสวนของคุณสมบัตแิ ละคาความรอนของถานชีวภาพมีคา สอดคลองกับถานชีวภาพทีข
่ ายตามทองตลาด
โดยมีคาความรอนอยูในชวง 25-28 MJ/kg ในการผลิตความรอนและการผลิตถานชีวภาพมีอัตราความ
สิ้นเปลืองเฉลี่ย 1-1.8 kg/h โดยการใชชังขาวโพดในการผลิตถานและเปนเชื้อเพลิงนั้นใหประสิทธิภาพสูง
กวาการใชเศษไม อุณหภูมข
ิ องเปลวไฟติดกับหมอตมนํ้าทีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย
่ 605-687Cในขณะทีแ่ กสรอนออก
จากปลองมีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย
่ 450-500Cเครือ
่ งปฏิกรณไพโรไลซีสแบบผลิตพลังงานความรอนและถานชีวภาพ
มีศก
ั ยภาพในการสงเสริมใหกบ
ั กลุม
 เกษตรกรหรือชุมชนทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพทางดานชีวมวลเพือ
่ การลดรายจาย
ของการใชแกสหุงตม ลดการเผาชีวมวลในที่โลงและรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนได
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บทคัดยอ
เตาชีวมวลผลิตความรอนและถานชีวภาพรวมกัน เปนเตาชีวมวลอเนกประสงคที่ใชเปนเครื่องมือ
ประกอบอาหารและผลิตถานชีวภาพเพื่อใชปรับปรุงคุณภาพของดินสําหรับการเพาะปลูกของเกษตรกร
เพือ
่ สรางความเชือ
่ มัน
่ ของการนําเทคโนโลยีไปใชงานกับเกษตรกรหรือชุมชน งานวิจย
ั นีจ
้ ง
ึ มีวต
ั ถุประสงค
เพื่อวิเคราะหหาตนทุนการ รายไดและระยะเวลาคืนทุนของการนําเอาเตาชีวมวลนี้ไปใชงาน การศึกษา
วิเคราะหแบงเปน 4 กรณี โดยใชซังขาวโพดและเศษไมลําไยเปนชีวมวลในการดําเนินการ ผลการวิเคราะห
ตนทุนการผลิตถานชีวภาพเมื่อใชเตาชีวมวลผลิตความรอนและถานชีวภาพพรอมกัน พบวา ตนทุนของ
การผลิตถานชีวภาพเฉลี่ยอยูที่ 17.40-21.43 บาท/kg หรือ 502-550 บาท/วัน เมื่อใชแรงงานคนจํานวน
1 คน คาแรง 300 บาท/วัน โดยมีระยะเวลาคืนทุนที่ 70-120 วัน ในกรณีการตั้งราคาขายผลิตภัณฑอยู
ที่ 25 บาท/kg และ 40-60 วัน ที่ราคาขาย 35 บาท/kg เทียบกับราคาขายตามทองตลาด 50-65 บาท
/kgการใชเตาชีวมวลผลิตความรอนและถานชีวภาพรวมกันสามารถสรางรายไดจากการผลิตถานชีวภาพ
และลดคาใชจายในการประกอบอาหารใหกับชุมชนได จึงมีเหมาะสมสําหรับการขยายผลสงเสริมใหชุมชน
ตอไป
คําสําคัญ: ตนทุนทางพลังงาน รายได เตาชีวมวล ถานชีวภาพ

บทนํา
เตาชีวมวลเปนอุปกรณทม
ี่ ค
ี วามสําคัญสําหรับคนไทยเพือ
่ เปนแหลงผลิตความรอนในการประกอบ
อาหารทั้งในครัวเรือน วิสาหกิจชุมชนหรือกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอม ที่ผานมาเตาชีวมวลโดย
ทัว
่ ไปมีประสิทธิภาพทางความรอนตํ่าอยูใ นชวง 10-16% เมือ
่ เทียบกับการใชแกสหุงตม [1] อยางไรก็ตาม
ถึงแมเตาชีวมวลจะมีประสิทธิภาพตํ่า แตชม
ุ ชนในชนบทยังคงมีการใชงานอยางกวางขวาง เนือ
่ งจากเชือ
้
เพลิงที่ใชหาไดงายจากแหลงวัสดุเหลือใชทางเกษตรของชุมชน หากจําเปนตองซื้อชีวมวลก็มีราคาที่ถูก
เทียบกับถานหรือเชือ
้ เพลิงอืน
่ ๆ อีกดานหนึง
่ สําหรับภาคเกษตรของประเทศไทยทีร่ ณรงคความเปนเกษตร
อินทรีย ลดการใชปุยเคมี การเผาในพื้นที่ และการปรับปรุงดินใหมีคุณภาพ การใชถานชีวภาพจึงจําเปนใน
การปรับสภาพดินใหเกิดความอุดมสมบูรณ ผลการศึกษาการนําถานชีวภาพมาใชกบ
ั แปลงการเพาะปลูก
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พืชพบวา พืชมีการเจริญเติบโตไดดีกวาแปลงพืชที่ไมมีการใชถานชีวภาพ ความพรุนของถานชีวภาพสง
ผลใหจุลินทรียที่มีสําคัญตอการเจริญเติบโตเขามาอยูอาศัยและชวยเรงใหพืชมีการเจริญเติบโตไดดีเพิ่ม
ขึ้น [2] จากความจําเปนของเตาชีวมวลที่อยูคูกับสังคมไทยมาอยางยาวนานกับความตองการใชถาน
ชีวภาพในปจจุบัน จึงมีการพัฒนาเตาชีวมวลสําหรับผลิตความรอนและถานชีวภาพพรอมกัน ผลการ
ทดสอบเบือ
้ งตนประสิทธิภาพการเปลีย
่ นรูปพลังงานคอนขางสูงอยางไรก็ตามเพือ
่ เปนการยืนยันผลของ
การนําไปใชงานในระดับชุมชนการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรจง
ึ มีความจําเปน ดังนัน
้ ในบทความนีจ
้ ง
ึ มุง

เนนการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับตนทุนและรายไดของเกษตรกรเมื่อใชเตาชีวมวลผลิตความรอนและถาน
ชีวภาพรวมกัน ประโยชนที่ไดจะเปนขอมูลยืนยันเพื่อสรางความมั่นใจของเกษตรกร ชุมชนและวิสาหกิจ
ชุมชนเมื่อมีการนําไปใชงาน

วิธีการวิจัย
เตาชีวมวลผลิตความรอนและถานชีวภาพรวมกันเปนเครือ
่ งมือทีพ
่ ฒ
ั นาขึน
้ มาเพือ
่ ใชสาํ หรับการผลิต
ความรอนสําหรับชุมชน เชน กิจกรรมการทําอาหาร หรือการอบแหงแปรรูปพืชผลทางการเกษตร เปนตน
อีกดานของเตาจะมีการนําเอาความรอนทีถ
่ า ยเทสูผ
 นังมาใหความรอนกับถานชีวภาพภายใตกระบวนการ
ไพโรไลซีส เตาชีวมวลผลิตความรอนและถานชีวภาพรวมกันมีสวนประกอบ 3 สวน คือ หองเผาไหมเตา
หองผลิตถานชีวภาพ และหัวเตาชีวมวล ความจุของหองผลิตถานมีปริมาตร 260 ลิตร มีลักษณะเปนทรง
กระบอก ผนังเตามีฉนวนไมโครไฟเบอรหุม สามารถตมนํ้าไดเฉลี่ยครั้งละ 7-11 kg มีอัตราการใชเชื้อเพลิง
อยูในชวง 1-5 kg มีทอแกสเชื้อเพลิงเชื่อมตอจากหองผลิตถานชีวภาพมายังหองเผาไหมเตา มีปลองไฟ
ความยาว 90 cm ชักนําอากาศเขาทางดานลางเตา รายละเอียดดังภาพที่ 1 เชื้อเพลิงที่ใชทดสอบเตาชีว
มวล ไดแก ซังขาวโพด และเศษไมลําไย ดังภาพที่ 1 โดยซังขาวโพดมีคาความรอนเฉลี่ย 14.6 MJ/kg ความ
หนาแนนปรากฏเฉลี่ย 132.6 kg/m3 และความชื้นเฉลี่ย 9.42 % ดานเศษไมลําไย มีคาความรอนเฉลี่ย
15.94 MJ/kg มีคาความหนาแนนเฉลี่ย 384.57 kg/m3 และความชื้นไมเกิน 8.27 %

ภาพที่ 1 เตาชีวมวลผลิตความรอนรวมถานชีวภาพซังขาวโพดและเศษไมลําไย
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เงือ
่ นไขการทดสอบและการวิเคราะหหาตนทุนการผลิตความรอนของเตาชีวมวลรวมผลิตถานชีวภาพ
มีเงื่อนไขการทดสอบ 4 เงื่อนไข รายระเอียดดังตารางที่ 1 ดานการวิเคราะหตนทุนเฉลี่ยตอวัน ตนทุนตอ
หนวย รายไดชุมชน และระยะเวลาคืนทุน แสดงไดดังสมการที่ 1-3
ตารางที่ 1 รายละเอียดเงื่อนไขการทดสอบและวิเคราะหขอมูล 4 เงื่อนไข

ตนทุนการผลิตตอวันและตนทุนการผลิตตอหนวย (Cost production: CP) หมายถึง คาใชจายจาก
การแปรรูปสภาพวัตถุดบ
ิ ใหกลายเปนผลิตภัณฑทส
ี่ ามารถนํามาจําหนายได โดยมีการคิดในรูปของตนทุน
การผลิตตอวันหรือในรูปของสินคาตอหนวยสามารถแบงองคประกอบของตนทุนได3ประเภทคือวัตถุดบ
ิ
ทางตรง คาแรงทางตรง และคาใชจายการผลิต ดังสมการที่ (1)
(1)
เมื่อ MD คือวัตถุดิบทางตรงทีใ่ ชไป LC คือคาแรงงานทางตรง และ PC คือ คาใชจายในการผลิต
หนวยในการวิเคราะหคิดในรูปตนทุนการผลิตตอวัน (บาท/วัน) หรือตนทุนการผลิตตอหนวย (บาท/
กิโลกรัม) ในดานการหาระยะเวลาคืนทุน (Payback period: PP) หาไดจาก เงินสดจายลงทุนสุทธิเมื่อเริ่ม
ดําเนินการลบออกดวยกระแสเงินสดรับสุทธิรายปสะสมไปจนเงินจายลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มโครงการเทากับ
ศูนย ดังสมการที่ (2)
(2)
เมื่อ CI คือ เงินลงทุนเริ่มตน (บาท) และ ACI คือ กระแสเงินสดหมุนเวียนประจําป

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ขอมูลพื้นฐานการวิเคราะหตนทุนและรายได
การวิเคราะหหาตนทุน รายได และระยะเวลาคืนทุนของการใชเครื่องผลิตความรอนและถานชีวภาพ
พรอมกัน กําหนดราคาของเตาไวที่ 25,000 บาท/เครื่อง ราคาตนทุนไมลําไย 1 บาท/kg และซังขาวโพด
0.5 บาท/kg ตนทุนคาแรงตอวันเฉลีย
่ 300 บาท/วัน บางกรณีการวิเคราะหอาจทํางานเกินเวลาใหพจ
ิ ารณา
รอบที่เอื้อตอการทํางานจริงและถามีการเพิ่มชั่วโมงการทํางานจะคิดรายไดเพิ่มเปนชั่วโมง และตลอดทั้ง
ปจะทํางานเฉลี่ย 300 วัน จํานวนคนทํางาน 1 คน/วัน ตนทุนการบํารุงรักษาตอปคิดเปน 20% ของตนทุน
การผลิต เครื่องผลิตความรอนและถานชีวภาพมีอายุการใชงานเฉลี่ย 5 ป รายละเอียดขอมูลพื้นฐานการ
วิเคราะหแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ขอมูลพื้นฐานจําเปนการวิเคราะหตนทุนและรายไดของการใชเตาชีวมวล

ตนทุนรายวันของการผลิตถานชีวภาพ
ภาพที่ 2 (ก) แสดงรายละเอียดตนทุนการผลิตตอวันการผลิตความรอนรวมกับถานชีวภาพ พบวา
องคประกอบตนทุนการผลิตประกอบดวย จํานวนคนงาน ราคาคาแรง ปริมาณเชื้อเพลิงที่ปอน ปริมาณ
ชีวมวลทีใ่ ช คาบํารุงรักษา และคาเสือ
่ มราคา [3] โดยตนทุนคาแรงงานเปนปจจัยหลักทีส
่ ง
 ผลใหตน
 ทุนเพิม
่
สูง รองลงมาคือชีวมวลทีใ่ ชในการผลิตถาน การใชซง
ั ขาวโพดในการผลิตถานชีวภาพมีตน
 ทุนแรงงานสูง
กวาการใชเศษไมเนื่องจากมีรอบการทํางานที่สูงกวาโดยมีรอบการผลิตประมาณ 3-4 รอบตอวัน การใช
เศษไมลําไยสามารถทําไดเพียง 2 รอบตอวัน จากขอจํากัดของระยะเวลาการผลิตที่มากกวา โดยตนทุน
ของคาแรงในการทดสอบทั้ง 4 เงื่อนไขอยูในชวง 375-450 บาท/วัน ในสวนของชีวมวลที่นํามาผลิตถาน
ชีวภาพจะมีตน
 ทุนเฉลีย
่ ในชวง 45-90 บาท/วัน คาบํารุงรักษาและคาเสือ
่ มราคาจะมีตน
 ทุนเฉลีย
่ รวมตอวัน
ในชวง 36-45 บาท/วัน ภาพที่ 2 (ข) การการผลิตถานชีวภาพกรณี CC+WF ใหตนทุนการผลิตสูงสุด
550 บาท/วัน รองลงมาเปน WC+WF และ CC+CF โดยมีตนทุนการผลิต 537 บาท/วัน และ 531 บาท/วัน
ตามลําดับ

(ก)

(ข)

ภาพที่ 2 รายละเอียดตนทุนการผลิตตอวันของการผลิตความรอนรวมถานชีวภาพ
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ตนทุนการผลิตตอหนวยการผลิตถานชีวภาพ
การวิเคราะหตน
 ทุนการผลิตถานชีวภาพตอหนวยแสดงในภาพที่ 3 พบวาการผลิตถานชีวภาพกรณี
WC+WF ใหตนทุนตอหนวยสูงสุด คิดเปน 21.43 บาท/kg ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูป
พลังงานไดตํ่าสุดทําใหสน
ิ้ เปลืองเชือ
้ เพลิงชีวมวลในการใหความรอนและระยะเวลาในการผลิตทีส
่ ง
ู กวาการ
ใชเศษไมลําไย ราคาตนทุนตอหนวยของการผลิตถานชีวภาพที่สูงเปนอันดับสองไดแก กรณี CC+CF และ
CC+WF คิดเปน 20.20 บาท/kg และ 17.40 บาท/kg ตามลําดับ ในขณะที่ตนทุนการผลิตถานทั่วไปจะอยู
ที่ 12 บาท/kg [4] กรณีการเผาถานดวยเตาเผาถาน 200 ลิตร ที่ผลิตครั้งละ 3 เตาและใชแรงงาน 1 คน
และใชเศษไมลําไยในการเผาที่ตนทุนไมราคา 1 บาท/kg

ภาพที่ 3 ตนทุนการผลิตตอหนวยการผลิตถานชีวภาพ

ภาพที่ 4 การประเมินรายไดจากการผลิตถานชีวภาพชุมชน

การวิเคราะหภาพรวมรายไดจากการผลิตถานชีวภาพชุมชน
ภาพที่ 4 แสดงรายไดของเกษตรกรตอวันเมือ
่ เทียบกับราคาขายถานชีวภาพที่ 10-35 บาท/kg โดย
พบวารายไดของชุมชนจะแปรผันตรงกับราคาที่ ชุมชนตั้ งขาย เนื่ องจากต นทุ นการผลิ ตอยู  ในช วง
16.08-21.43 บาท/kg ดังนั้นราคาตั้งขายสินคาควรที่จะตองมากกวา 20 บาท/kg ขึ้นไปถึงจะมีกําไร ใน
กรณีที่ตั้งราคาขายไวที่ 25 บาท/kg กระบวนการผลิตถานแบบ CC+WF, CC+CF, WC+WF และ WC+CF
มีรายไดเฉลี่ย 790.90, 675.68, 625.50 และ 780.50 บาท/วัน ตามลําดับ โดยที่มีตนทุนการผลิตตอวัน
502-550 บาท/วัน โดยใชแรงงานเพียง 1 คน ดังนัน
้ ดวยคาแรงดังกลาวสามารถพอเปนรายไดใหกบ
ั ชุมชน
ได หากรวมคาแรงจะมีตนทุนการผลิตเพียง 82-127 บาท ดังนั้นเงินที่เหลือจะเปนรายไดใหกับชุมชนได
อยางไรก็ตามถามีการเพิ่มราคาขายขึ้นเปน 30-35 บาท/kg จะทําใหรายไดเพิ่มสูงขึ้นอีก ในขณะที่ราคา
ขายตามทองตลาดปจจุบัน 50-65 บาท/kg [5]
ระยะเวลาคืนทุนการผลิตถานถานชีวภาพชุมชน
เมือ
่ กําหนดราคาขายถานชีวภาพชุมชนไวที่ 20-35 บาท/kg เพือ
่ นํามาพิจารณาระยะเวลาคืนทุนของ
การผลิตถานถานชีวภาพของชุมชน พบวาหากกําหนดตัง
้ ราคาขายไวสง
ู จะทําใหระยะเวลาคืนทุนของการ
ผลิตถานชีวภาพสั้นลง การตั้งราคาขายผลิตภัณฑไวที่ 35 บาท/kg จะมีระยะเวลาคืนทุนเพียง 40-60 วัน
ดังภาพที่ 5 ในขณะที่ตั้งราคาไวที่ 25 บาท/kg จะมีระยะเวลาคืนทุนที่ 70-120 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตนทุน
คาแรง ระยะเวลาทํางาน และตนทุนของชีวมวลเปนหลัก [6] การศึกษาราคาตามกลไกทองตลาดปจจุบัน
ราคาของถานชีวภาพจะขายอยูที่ 50-65 บาท/kg ดังนั้นถาชุมชนตั้งราคาตามนี้ระยะเวลาคืนทุนก็จะสั้น
ลง ถาพิจารณาในสวนของตนทุนการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนและการจัดทําแพคเก็ตของบริษัทผู
ผลิตจะมีคา ใชจา ยเพิม
่ สูงขึน
้ ดังนัน
้ การตัง
้ ราคาขายถานถานชีวภาพไวที่ 25-35 บาท/kg จึงมีความเหมาะ
สมสําหรับชุมชนในการผลิตถานชีวภาพเพื่อการจําหนายได

ภาพที่ 5 การประเมินระยะเวลาคืนทุนการผลิตถานชีวภาพ
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สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะหตน
 ทุนทางเศรษฐศาสตรของเตาผลิตถานชีวภาพรวมเตาชีวมวลของเกษตรกรในระดับ
ครัวเรือนเมือ
่ ใชซง
ั ขาวโพดและเศษไมลําไยตนทุนหลักเกิดจากคาแรงงานของคนปฏิบต
ั ง
ิ านและปริมาณชีว
มวล โดยการผลิตถานชีวภาพมีตนทุนเฉลี่ยอยูที่ 17.40-21.43 บาท/kg เมื่อใชแรงงานเพียง 1 คน คาแรง
300 บาท/วัน และทํางาน 300 วันตอป โดยมีระยะเวลาคืนทุนที่ 70-120 วัน ในกรณีการตั้งราคาขาย
ผลิตภัณฑอยูที่ 25 บาท/kg และ 40-60 วัน ที่ราคาขาย 35 บาท/kg ในขณะที่ราคาขายตามทองตลาด
เฉลีย
่ 50-65 บาท/kg สุดทายผลจากการออกแบบพัฒนาเตาผลิตถานชีวภาพรวมเตาชีวมวลในระดับครัว
เรือนสามารถสรางรายไดจากการผลิตถานชีวภาพและลดคาใชจายในการประกอบอาหารใหกับชุมชนได
จึงเหมาะสมสําหรับการขยายผลสงเสริมใหชุมชนตอไป
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การศึกษาเบื้องตนดานการถายเทความรอนของไมไผ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 12110
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บทคัดยอ
การถายเทความรอนผานผนังไมไผของสถานีชารจรถยนตไฟฟาดวยระบบเติมพลังงานแสงอาทิตย
เนือ
่ งจากอุณหภูมผ
ิ ว
ิ ใตแผงโซลาเซลลสง
ู ถึง 58 องศาเซลเซียส เนือ
่ งจากไดรบ
ั รังสีจากดวงอาทิตยตลอด
เวลาในชวงเวลากลางวัน ทําใหเกิดการแผรังสีความรอน สงผลตออากาศภายในสถานีชารจสูงถึง 36
องศาเซลเซียส เกิดปญหาทําใหผูมาใชบริการรูสึกรอน การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการถายเท
ความรอนผานวัสดุผนังไมไผ เพือ
่ ถายเทความรอนและควบคุมอุณหภูมภ
ิ ายในสถานีชารจแบตเตอรีใ่ หลด
ลงใกลเคียงกับสภาวะนาสบายของผูใชบริการ โดยการใชไมไผ ที่มีขนาดบางหรือลําขนาดเล็ก ที่สามารถ
ถายเทความรอนออกสูภายนอกอาคารไดอยางรวดเร็ว ดวยวิธีการติดตั้งที่เหมาะสม คือ การติดตั้งใหมี
ชองวางระหวางไมไผแตละลํา สามารถชวยใหระบายความรอนไดดก
ี วาการติดตัง
้ แบบชิดติดกัน นอกจาก
นี้ เพื่อเปนการยืดอายุการใชงานของไมไผไมควรฝงหรือติดชิดพื้นดิน เนื่องจากความชื้นสูงจะทําใหไมไผ
เกิดเชื้อราและผุกรอนเร็วขึ้น
คําสําคัญ: ไมไผ การถายเทความรอน สถานีชารจจักรยานยนตไฟฟาระบบพลังงานแสงอาทิตย

บทนํา
สถานการณการใชพลังงานของประเทศไทยในปจจุบันมีแนวโนมเมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยพลังงาน
หลักมาจากถานหิน นํ้ามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ ที่ในปจจุบันกําลังลดปริมาณลงเรื่อย ๆ และมีแนวโนม
วาจะหมดไปในอนาคต จึงเกิดกระแสการลดการใชพลังงานจากฟอสซิลขึน
้ จากนโยบายสงเสริมของภาค
รัฐ กระแสรักษโลกที่ตองการลดการปลอยกาซคารบอน สงผลใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
เกี่ยวของ ไดแก ธุรกิจตนนํ้าการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน เชน แสงอาทิตย ลม ตลอดจนธุรกิจ
แบตเตอรี่ จัดเก็บพลังงาน (Energy storage) ไปจนถึงธุรกิจปลายนํ้าอยางสถานีชารจรถยนตไฟฟา จะ
เห็นไดจากจํานวนรถยนตไฟฟาทั่วโลกมีแนวโนมขยายตัวอยางรวดเร็วปจจุบันมีจํานวนรถยนต แมวา
รถยนตไฟฟามีสัดสวนนอย เมื่อเทียบกับจํานวนรถยนตทั้งหมด แตตลาดรถยนตไฟฟาไดขยายตัวอยาง

ภาพที่ 1 ระบบไฟฟาแบบออนกริด (On Grid System) [1]
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รวดเร็ว สถานีชารจไฟฟาจึงเริม
่ เขามามีบทบาทที่เดนชัดในดานการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
(Clean Technology startups) ทั้งนี้ปจจุบันมี บริษัทนํ้ามันยักษใหญของโลกอยาง BP และ Shell ที่ลงทุน
ใน startup ทําธุรกิจโครงสรางพื้นฐานชารจรถยนตไฟฟา หรือ Chevron ที่ลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี
แบตเตอรี่และการจัดเก็บพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดมี
การสงเสริมและตอบรับนโยบายดานการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด จึงไดมีโครงการสรางสถานี
ชารจรถจักรยานยนตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยขึ้น โดยศูนวิจัยและบริการดานพลังงาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดออกแบบและดําเนินการกอสรางสถานีชารจ
ใหมีความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมเกิดความงามดานสุนทรียศาสตรและลดการใชวัสดุประเภท เหล็ก
ปูน และพลาสติก หันมาใชวัสดุจากธรรมชาติ เชน ไมไผ เนื่องจากเปนพืชเศรฐกิจที่โตเร็วและสามารถปลูก
ทดแทนไดอยางยั่งยืน
การศึกษานีม
้ วี ต
ั ถุประสงคเพือ
่ นําวัสดุจากธรรมชาติมาใชรว มกันกับเทคโนโลยีสมัยใหมทเี่ ปนพลังงาน
สะอาดจากธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อลดความเปนวิศวกรรมและเพิ่มความสุนทรียดานภู
มิสถาปตยใหกบ
ั ชุมชนเมืองและกลมกลืนกับธรรมชาติ ไมไผเปนวัสดุหมุนเวียนทีร่ จ
ู ก
ั กันดีในนามของยักษ
หญาเปนของวงศ Graminace ไมไผเปนไมที่ใชทําเฟอรนิเจอรรั้วและงานกอสราง แมวาพืชชนิดนี้จะทํา
ไมมีความสมํ่าเสมอเชิงกลเนื่องจากขนาดโคนลําตนและลําสวนปลายไมเทากัน แตในพื้นที่เทากันปาไผ
สามารถผลิตกาซออกซิเจนมากวาตนไมทว
ั่ ไปถึง 35 % กักเก็บคารบอนไดออกไซดไดมากกวาตนไมทว
ั่ ไป
75 % อุมนํ้าไดมากกวา 2 เทา เนื่องจากมีความรวดเร็วของการเจริญเติบโต [1] สัณฐานทรงกระบอก
กลวงของไมไผทําใหเปนวัสดุฉนวนทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพเนือ
่ งจากการมีชอ
 งอากาศอยูภ
 ายใน แตหากจัดเรียง
ตอกันจํานวนมากใหมผ
ี นังพืน
้ ผิวสัมผัสโคงมนธรรมชาติจะกอใหเกิดสะพานระบายความรอนได จากการ
วิเคราะหเบื้องตน พบวาการลดความแข็งกระดางของงานวิศวกรรมดวยการตกแตงงานภูมิทัศนดวย
ไมไผนน
ั้ สามารถชวยลดความรอนภายในอาคารไดดว ยจากขอมูลในรายงานฉบับนีจ
้ ง
ึ นําไปสูการการออกแบบ
เพือ
่ หาความเหมาะสมในการสรางเปนตนแบบสถานีชารจรถจักรยานยนตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ที่เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการถายเทความรอนในผนังไมไผ วาควรมีการจัดวางติดตั้งอยางไรเพื่อลด
ความรอนจากภายในสถานีชารจรถจักรยานยนตไฟฟาไดอยางรวดเร็ว และมีความสวยงามเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมความเปนชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยทีอ
่ ยูใ กลกบ
ั บริเวณสถานีชารจรถยนตไฟฟาดวยระบบ
เติมพลังงานแสงอาทิตย ทีม
่ ก
ี ารนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใหกลมกลืนกับธรรมชาติดว
 ยวัสดุไมไผ ที่
เปนทรัพยากรจากธรรมชาติมาทดแทนการใชวัสดุพลาสติก ปูน และโลหะ

วิธีการวิจัย
1. ศึกษารวบรวมขอมูลเบื้องตนจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะหขอมูล ไดแก คุณสมบัติของไมไผ รูปแบบของผนังไมไผ ขนาดไมไผ ระยะหางการติดตั้งผนัง
ไมไผ และอุณหภูมิภายในสถานีชารจดวยระบบเติมพลังงานแสงอาทิตย
3. สรุปผล

ขอบเขตของงานวิจัย
1. สถานีชารจรถยนตไฟฟาดวยระบบเติมพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 8.00 x 5.50 x ความสูงของหลังคา
2.50และ 3.00 เมตร
2. ศึกษาการลดการถายเทความรอนภายในสถานีชารจรถยนตไฟฟาดวยระบบเติมพลังงานแสงอาทิตย
ดวยวัสดุไมไผ
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ปจจุบันไผถูกนํามาใชประโยชนอยางหลายหลาย ทั้งในงานอุตสาหกรรมกอสราง อาการ เครื่อง
นุงหม เนื่องจากมีการสงเสริมใหปลูกอยางแพรหลายในทุกภูมิภาคของประเทศ ไมไผมีคุณสมบัติ ดังนี้
คุณสมบัติทางกายภาพของไมไผ
1. ความชื้นของไมไผที่เจริญเติบโตเต็มที่มค
ี าเฉลี่ย 50-99 % และไมไผที่ยังออนอยูมีคาเฉลี่ย 80-95 %
ขณะที่ไมไผซึ่งแหงเต็มที่แลวมีความชื้น 12-18 % ความชื้นของไมไผจะคอย ๆ ลดลงจากสวนโคนไปยัง
สวนปลายของลําตน และจะลดลงเมื่อลําตนมีอายุเพิ่มขึ้น และมีความชื้นสูงในฤดูฝนมากกวาฤดูแลง
2. ความหนาแนนของเนื้อไมเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของไมไผ
3. ปริมาณนํ้าในผนังเซลลของเซลลเสนใยหรือไฟเบอร (ﬁber) ขึ้นกับชนิดของเนื้อไม
4. การหดตัวของเนือ
้ ไมเกิดขึน
้ ภายหลังจากการเก็บเกีย
่ วไมไผทม
ี่ ส
ี เี ขียวจะมีการสูญเสียนํา้ และมีการหดตัว
ของเซลลซึ่งมีผลตอขนาดเสนผานศูนยกลางของลําไมไผใหหดเล็กลงดวย
คุณสมบัติทางกล
ไมไผเปนพืชที่มีเนื้อไมซึ่งแข็งแรงและยืดหยุนไดเชนเดียวกับเนื้อไมของพืชอื่น ๆ คือ
1. การโคงงอ คุณสมบัติขึ้นกับชนิดของไมไผ และขนาดของลําไผ หรือเนื้อไมความหนาและบางแตกตาง
กันไป
2. การยืดหยุนขึ้นกับคุณสมบัติในการโคงงอ และการทนตอแรงกดบนเนื้อไม
3. การทนทานตอแรงกด แรงบีบ และแรงอัดตาง ๆ ซึ่งมีผลตอการรับนํ้าหนักของวัตถุ

ภาพที่ 1 สัณฐานภายนอกและคุณสมบัติเฉพาะของโครงสรางไมไผ
ที่มา : J. Bonivento, G. Vieira and I. Togo, 2017

สัณฐานภายนอกและคุณสมบัตเิ ฉพาะของโครงสรางไมไผจากภาพที่ 1 จะเห็นวาไมไผนน
ั้ มีความพรุน
อยูในเนื้อไม และชองวางอากาศในลําไผแตละปลอง ซึ่งทําใหไมไผมีคุณบัติในการเปนฉนวนในตัวเอง จะมี
ประสิทธิภาพในการปองกันความรอน วัสดุที่มีประสิทธิภาพในการปองกันความรอนไดดีจะมีความหนา
มาก และในขณะเดียวกัน จะมีการหนวงเหนี่ยวความรอนไดนาน เนื่องจากผนังที่มีความหนามากกวาจะมี
คา ซึ่งวัสดุไมที่ความหนามากความจุความรอนมาก [2]
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การเปรียบเทียบคาการตานทานความรอนของวัสดุ (R) ที่มีความหนา 1 นิ้ว พบวา เหล็ก มีคาการ
ตานทานความรอนตํ่าที่สุด ถัดมาคือยิปซั่ม ไมอัด ไม และฉนวนใยแกว สวนวัสดุที่มีคาการตานทานความ
รอนสูงที่สุดจะเปนวัสดุประเภทโฟม [3] ความแตกตางของอุณหภูมิอากาศระหวางภายนอกกับภายใน (∆
T) พืน
้ ทีผ
่ ว
ิ ผนังกรอบอาคาร และการถายเทความรอนของวัสดุ จะเปนตัวแปรทีส
่ ําคัญตอประสิทธิภาพการ
ถายเทความรอนออกจากอาคาร เมื่อวัสดุที่มีประสิทธิภาพการตานทานความรอนสูง จะสงผลใหคาการ
ถายเทความรอนตํ่าและเมือ
่ มีการประกอบวัสดุหลายชัน
้ จะทําใหผนังมีคณ
ุ สมบัตค
ิ วามจุความรอนเพิม
่ มาก
ขึ้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในอาคารไดชา [4]

ภาพที่ 2 พื้นที่ศึกษาของโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพที่ 3 เครื่องวัดอุณหภูมิผิว รุน FT3701-20 ยี่หอ HIOKI
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษากฎอุณหพลศาสตรคือการถายโอนพลังงานโดยปฏิสัมพันธ (งานและความรอน)
ของกระบบที่มีอยูโดยรอบ การถายโอนที่ใชในการศึกษานี้คือการถายเทความรอนซึ่งเปนพลังงานความ
รอนในการขนสงเนื่องจากความแตกตางของอุณหภูมิเชิงพื้นที่ การถายเทความรอน มี 3 ลักษณะ คือ
การนําความรอน การพาความรอนและการแผรังสีบทความนี้ใหความสําคัญกับการถายเทความรอนที่
จะเกิดขึ้นการนําและการพาความรอนจากของแข็งคือผนังไมไผที่อยูนิ่ง
ดังสมการ
(1)

ตารางที่ 1 คาอุณหภูมิผิวสถานีชารจรถยนตไฟฟาและบริเวณโดยรอบ

116

ภาพที่ 4 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิผิวภายในสถานีชารจรถยนตไฟฟา

จากตารางที่ 1 ผลการสํารวจวัดอุณหภูมิผิวภายในสถานีชารจรถยนตไฟฟา ในชวงเวลา 14.00 น
. ซึ่งเปนชวงที่อากาศรอนจัด พบวา อุณหภูมิผิวบนหลังคา ประมาณ 65.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใต
หลังคาซึง
่ ก็คอ
ื ใตแผงโซลาเซลล มีอณ
ุ หภูมป
ิ ระมาณ 57.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมผ
ิ ว
ิ พืน
้ คอนกรีตใตแผง
โซลาเซลลประมาณ 30.9-31.4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิผิวถนนคอนกรีตดานหนาและดานขางของ
สถานีชารจรถยนตไฟฟา มีอุณหภูมิประมาณ 47 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิในชวง 31 ถึง 58 องศา
เซลเซียสนั้น โดยที่อุณหภูมิอากาศสูงถึง 35 องศาเซลเซียส อยูนอกเขตสภาวะนาสบาย (Thermal
Comfort) สวนอุณภูมิสนามหญาดานหลังสถานีชารจ อุณหภูมิประมาณ 28 องศาเซลเซียส
การศึกษาขอมูลการถายเทความรอนผานผนังไมไผ พบวาภายในอาคารมีระดับอุณหภูมผ
ิ ว
ิ สูงกวา
อุณหภูมิอากาศทั่วไป แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการปองกันความรอนของวัสดุหลังคาโซลาเซลลไมมี
ความไมมค
ี วามเหมาะสมในการกันความรอนเนือ
่ งจากไมไดออกแบบมาสําหรับการกันแดดแตออกแบบเพือ
่
การผลิตไฟฟา จึงทําใหมีอุณหภูมิผิวสูงกวาอุณหภูมิอากาศและสงผลอากาศที่เปนตัวกลางในการนํา
ความรอนเขาสูภายในอาคารได ทําใหอุณหภูมิอากาศภายในตัวสถานีชารจฯ มีอุณภูมิเพิ่มสูงมากกวา
อุณหภูมิของอากาศภายนอก ดังนั้นจึงตองคนหาวิธีการนําความรอนออกจากภายในอาคารใหไดมาก
ที่สุด ดวยผนังไมไผจะตองพิจารณาถึงหลายปจจัยตาง ๆ ดังนี้ ลักษณะและขนาดของไมไผที่กลมกลวง
หากติดตัง
้ ตอเนือ
่ งกันจะทําใหเกิดสะพานความรอน (Thermal Bridge) [5] ไดซง
ึ่ จะสงผลใหอณ
ุ หภูมภ
ิ ายใน
อาคารรอนขึน
้ เนือ
่ งจากไมสามารถนําอากาศรอนออกไฟสูภ
 ายนอกอาคารได หรือนําอากาศรอนออกได
ยากขึ้น สอดคลองกับ [6] แผงบังแดดไมไผแนวนอน เวนชอง มีสมรรถนะในการลดอุณหภูมิผิวใหกับผนัง
อาคารไดมากกวาติดตั้งชิดกันตอเนื่อง

117

ภาพที่ 5 การติดตั้งผนังไมไผที่ติดชิดกันจะกอใหเกิด
สะพานความรอนขึ้นที่ผนังไมไผ

ภาพที่ 6 การติดตั้งผนังไมไผที่เวนระยะหาง จะทําใหเกิด
การถายเทความรอนออกสูภายนอกอาคารได

การออกแบบผนังไมไผดง
ั กลาวจึงตองลดความจุความรอนรวมของวัสดุไมไผใหมม
ี วลสารนอยทีส
่ ด
ุ
โดยวัสดุดังกลาวควรมีคุณสมบัติการตานทานความรอนตํ่า ซึ่งอาจเปนไผขนาดลําเล็ก หรือไผผาซีกที่
มีความบาง เพื่อเรงการถายเทความรอนจากจากอาคารสูสภาพแวดลอมภายนอก แตเมื่อพิจารณาถึง
ความแข็งแรงของวัสดุแลวนั้น ไผผาซีกอาจไมมีความเหมาะสมมากนัก เนื่องจากความแข็งแรงและความ
คงทน และอายุการใชงาน ไมไผลําจะมาความแข็งแรงมากกวา ดังนัน
้ ตองพิจารณาการเลือกใชไมไผควบคู
ไปดวย
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สรุปผลการวิจัย
ดังนัน
้ บทความนีจ
้ ง
ึ สรุปไดวา ไมไผทม
ี่ ข
ี นาดเล็ก ความหนานอย หรือบาง เปนวัสดุทเี่ หมาะสมสําหรับ
การทําผนังของสถานีชารจรถยนตไฟฟาดวยระบบเติมพลังงานแสงอาทิตย
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และการติดตัง
้ ใหมช
ี อ
 งวางระหวางไมไผแตละลํา เพือ
่ ระบายความ
รอนจากภายในสถานีชารจใหลดลงไดมากที่สด
ุ ที่สําคัญไมไผควรตองผานกระบวนการเพิ่มคุณสมบัติ
การกันนํ้า ทนไฟ และแมลงเพื่อหลีกเลี่ยงการทําลายไมของสัตวที่สามารถสรางความเสียหายได อนาคต
การศึกษาจะประเมินพฤติกรรมของไมไผในดานวัสดุผนังที่มีทิศทางตางกัน การแนวนอนและเอียงที่แตก
ตางกันในการทดลองผลการศึกษานีส
้ ามารถนําไปประยุกตกบ
ั อาคารประเภททีอ
่ ณ
ุ หภูมภ
ิ ายในและภายนอก
อาคารมีความแตกตางกันเพื่อถายเทความรอนใหกับอาคารได
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คณะผูว
 จ
ิ ย
ั ขอขอบพระคุณ ผูช
 ว
 ยศาสตราจารย ดร.วิรชัย โรยนริทร หัวหนาศูนยวจ
ิ ย
ั และบริการดาน
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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการศึกษาประสิทธิภาพของตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนราบรองรูปตัวทีโดยใช
เปลือกทุเรียน จอกแหนหูหนู หญากระดุมทอง เปนฉนวนกันความรอน ตัวรับรังสีอาทิตยมีพื้นที่รับรังสี
ขนาด 3.04 ตารางเมตร ติดแผนคีบตัวทีทําจากอลูมิเนียมทาสีดํา จํานวน 32 เสน ตัวรับรังสีจึงมีพื้นที่
รับรังสีอาทิตยเปน 7.85 ตารางเมตร ตัวรับรังสีอาทิตยมีแผนโพลีคารบอเนตเปนตัวปดดานขาง ดานบน
ใชแผนอะคริลิคใส ดานลางใชแผนสังกะสี มีพัดลมดูดอากาศกระแสตรง 12 โวลต ขนาด 120 มิลิเมตร
เปนสวนประกอบ โดยอัตราสวนของชั้นฉนวนที่ใชคือวัสดุเหลือใชในทองถิ่น และกาวแปงเปยก 80 : 20 มี
ความหนาแนนของแผนฉนวน 200 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ผลจากการศึกษาพบวาประสิทธิภาพของ
ตัวรับรังสีความรอนที่ใชเปอกทุเรียน เปนฉนวนกันความรอนมีคาเทากับ 21.3 % หญากระดุมทอง มีคา
เทากับ 17.3 % จอกแหนหูหนู มีคาเทากับ16.9% ตามลําดับ
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพทางความรอน จอกแหนหูหนู หญากระดุมทอง

บทนํา
ปจจุบันมีการใชพลังงานความรอนจากดวงอาทิตยอยู 2 รูปแบบ คือการผลิตกระแสไฟฟา และการ
ใชทางความรอน เชน การอบแหง ทํานํ้ารอน และทําความเย็น [2] งานวิจัยนี้เปนการศึกษาประสิทธิภาพตัว
รับรังสีแสงอาทิตยแผนราบแบบรองรูปตัวทีโดยมีวัสดุจากธรรมชาติ เปนชั้นฉนวนกันความรอนโดยนํา
วัสดุเหลือใชในทองถิน
่ มาพัฒนาเปนชัน
้ ฉนวนแทนชัน
้ ฉนวนทีม
่ ข
ี ายตามทองตลาดเพือ
่ ชวยลดปญหาดาน
สิง
่ แวดลอมรวมทัง
้ ใชเปนทางเลือกสําหรับผูท
 ส
ี่ นใจลงทุนทางดานพลังงานทดแทนนอกจากนี้ ยังเปนการ
ชวยสนับสนุนการใชพลังงานชีวมวลมาเปนพลังงานทดแทนโดยใชวัสดุเหลือทิ้งที่พบในทองถิ่นใหเกิด
ประโยชนสง
ู สุด ชวยลดความสูญเสียทางดานพลังงาน และทีส
่ ําคัญยังเปนอีกหนึง
่ วิธท
ี ช
ี่ ว
 ยแกปญ
 หาโลก
รอน อีกทั้งประเทศไทยเปนประเทศที่อยูในแถบเสนศูนยสต
ู ร ที่ไดรับปริมาณของรังสีอาทิตยที่ตกกระทบ
บนพืน
้ ทีข
่ องประเทศไทยโดยเฉลีย
่ เทากับ17.6เมกกะจูลตอตารางเมตรตอวัน[3]ตัวรับรังสีทม
ี่ ป
ี ระสิทธิภาพ
สูงในปจจุบันก็จะใชวัสดุที่มีคุณภาพสูง ราคาสูง ซึ่งโดยธรรมชาติของเกษตรกรจะไมสามารถจัดหามา
ใชได ดังนั้นอุปกรณตัวรับรังสีอาทิตยที่จะพัฒนาขึ้นจะเนนวัสดุที่สามารถจัดหาไดงาย ราคาถูก แตมี
ประสิทธิภาพเทียบเทาหรือใกลเคียงกับวัสดุทม
ี่ รี าคาสูงทัง
้ นัน
้ เพือ
่ เปนการทําใหเกษตรกรเขาถึงเทคโนโลยี
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การเกษตรไดอยางทั่วถึง เพื่อชวยลดปญหาการใชพลังงานจากธรรมชาติ แกปญหาการกําจัดของเสีย
และวัสดุเหลือทิง
้ ทางการเกษตรไดในเวลาเดียวกัน โดยการนําเปลือกทุเรียน จอกแหนหูหนู และหญากระดุม
ทองเลื้อย มาทําเปนฉนวนกันความรอน เพื่อใหไดพลังงานทดแทนที่ตนทุนตํ่าสามารถหาไดงาย มีอยูโดย
ทั่วไป และศึกษาประสิทธิภาพในการปองกันความรอนของฉนวนกันความรอนของ ชีวมวล และศึกษาหา
คาความชื้นของฉนวนที่ทําจากวัสดุเหลือทิ้ง เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศทางเกษตรกรรม จึงนํา
วัสดุทเี่ หลือทิง
้ มาทําฉนวนกันความรอน เพือ
่ ประโยชนของชาวบานในเขตพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ เี ปลือกทุเรียน จอกแหน
หูหนู และหญากระดูมทองเลื้อย ไดนําไปใชประโยชนตอไป

วิธีการวิจัย
งานวิจย
ั นีเ้ ปนการศึกษาประสิทธิภาพทางความรอนของตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนราบรองรูปตัว
ที เพือ
่ ใชประกอบกับตูอ
 บแหงพลังงานแสงอาทิตยการอบแหงดวยลมรอนเปนเทคนิคหนึง
่ ทีม
่ ก
ี ารใชอยาง
แพรหลายเนื่องจากตนทุนในการสรางเครื่องที่ตํ่าเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ [4] รวมถึงระบบถูกใชผสมผสาน
เชน ลมรอนทํางานรวมกับรังสีอินฟราเรด และการใชรังสีอาทิตยสําหรับการผลิตลมรอนในการอบแหง
แบบ passive,active และhybrid หลายรูปแบบ โดยใชเปลือกทุเรียน จอกแหนหูหนู หญากระดุมทอง และ
แผนฉนวนใยแกว เปนฉนวนกันความรอน เพื่อศึกษาถึงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในตัวรับรังสีอาทิตย ตัวรับ
รังสีอาทิตยมีขนาด 3.04 ตารางเมตร ติดแผนคีบตัวทีทําจากอลูมิเนียมทาสีดาํ ดานจํานวน 32 เสน ตัว
รับรังสีจง
ึ มีพน
ื้ ทีร่ บ
ั รังสีอาทิตยเปน 7.85 ตารางเมตร ตัวรับรังสีอาทิตยมแี ผนโพลีคารบอเนตเปนตัวปด
ดานขาง ดานบนใชแผนอะคริลิคใส ดานลางใชแผนสังกะสี มีพัดลมดูดอากาศกระแสตรง 12 โวลต จํานวน
3 ตัว เปนสวนประกอบ ดังรูปที่ 1 วัดอุณหภูมิ จํานวน 12 จุด ภายในตัวรับรังสีอาทิตย 11 จุด และอุณหภูมิ
แวดลอม 1 จุด โดยใช data logger รุน TM 500 ดังรูปที่ 2 คาความเขมรังสีอาทิตยใช หัววัดความเขม
รังสีอาทิตย รุน LP02 ดังรูปที่ 3

รูปที่ 1 ตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนราบรองรูปตัวที

รูปที่ 2 data logger

รูปที่ 3 หัววัดความเขมรังสีอาทิตย
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ชั้นฉนวนใชเปลือกทุเรียน จอกแหนหูหนู หญากระดุมทอง และแผนฉนวนใยแกว เปนฉนวนกันความ
รอน ดังรูปที่ 4 โดยการนําวัสดุทง
ั้ 3 ชนิดมายอยใหมข
ี นาดทีเ่ ล็กลง และนําไปผสมกับแปงเปยกในอัตราสวน
80 : 20 และไดความหนานแนนของแผนฉนวน 200 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งเปนอัตราสวนที่เหมา
สมในการใชปองกันความรอน และนําวัสดุที่ไดขึ้นรูปเพื่อใชเปนแผนฉนวนในตัวรับรังสีอาทิตย ดังรูปที่ 5

รูปที่ 4 เปลือกทุเรียน จอกแหนหูหนู หญากระดุมทอง

รูปที่ 5 แผนชั้นฉนวนกันความรอนที่ไดจากเปลือกทุเรียน จอกแหนหูหนู หญากระดุมทอง
ทําการเก็บขอมูลอุณหภูมิ 11 จุด คาความชื้นในอากาศ คาความเขมรังสีอาทิตยในเดือนพฤษภาคม 2563
ตั้งแตเวลา 8.00 น.ถึง 17.00 น. ในวันที่ทองฟาแจมใส และทําการเปลี่ยนชนิดของชั้นฉนวนกันความรอนทั้ง 3 ชนิด

การหาประสิทธิภาพตัวรับรังสีแสงอาทิตยแผนราบแบบ โดยแนวคิดอัตราสวนของพลังงานทีน
่ ํามา
ใชประโยชนตอพลังงานแสงอาทิตยที่ตกกระทบจาก
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การผลิตแผนฉนวนจากวัสดุทางธรรมชาติ
การขึ้นรูปดวยการผสมกาวแปงเปยก เพื่อใหวัสดุทางธรรมชาติ (เปลือกทุเรียน กระดุมทอง และ
จอกแหน) ใหทว
ั่ ถึงกอนนํามาเรียงอัดใสในแมพม
ิ พ แลวนําไปใหความรอนโดยการตากแดด เพือ
่ ใหกาวแปง
เปยกแหง เปนเวลาประมาณ 1 วันนั้น ไมสามารถทําใหฉนวนดานลางยึดกันเปนแผนได ผูวิจัยจึงตองกลับ
ดานแลวนําไปตากแดดเพิ่ม เปนเวลา 1 วัน ผลปรากฏวาวัสดุทางธรรมชาติ (เปลือกทุเรียน กระดุมทอง
และจอกแหน) ที่ผสมกาวแปงเปยก แลวนําไปตากแดดนั้น สามารถยึดเหนี่ยวเปนแผนไดดี ปญหาที่พบตอ
มาคือ ชิน
้ สวนหลังบดของฉนวนกันความรอนจากเปลือกทุเรียนทีม
่ ข
ี นาดไมเทากัน ทําใหเวลายกฉนวนไป
ทดสอบ มีบางสวนแตกหัก ผูวิจัยจึงแกปญหาโดยการคัดชิ้นสวนที่ใกลเคียงกัน และชิ้นเล็กที่สุดมาทําการ
ทดลองฉนวนกันความรอน รวมไปถึงการเพิ่มอัตราสวนระหวางวัสดุทางธรรมชาติตอกาวแปงเปยกให
แตกตางกันไป โดยผูวิจัยจึงไดทําการสรุปลักษณะทางกายภาพของแผนฉนวนที่ขึ้นรูปดวยสัดสวนวัสดุ
ทางธรรมชาติตอกาวแปงเปยกที่แตกตางกัน ดังรูปที่ 6
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รูปที่6แสดงลักษณะทางกายภาพของแผนฉนวนทีข
่ น
ึ้ รูปดวยสัดสวนวัสดุทางธรรมชาติตอ
 กาวแปง
เปยกที่แตกตางกัน
(ก)เปลือกทุเรียน 60 : กาวแปงเปยก 40
(ข)เปลือกทุเรียน 70 : กาวแปงเปยก 30
(ค)เปลือกทุเรียน 80 : กาวแปงเปยก 20
(ง)หญากระดุมทอง 60 : กาวแปงเปยก 40
(จ)หญากระดุมทอง 70 : กาวแปงเปยก 30

(ฉ)หญากระดุมทอง 80 : กาวแปงเปยก 20
(ช)จอกแหน 60 : กาวแปงเปยก 40
(ซ)จอกแหน 70 : กาวแปงเปยก 30
(ฌ)จอกแหน 80 : กาวแปงเปยก 20

ตารางที่ 1 อัตราสวนของวัสดุธรรมชาติและกาวแปงเปยก

การทดสอบอุณหภูมิ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของฉนวนกันความรอนกับเวลา
พบวาแผนฉนวนที่สรางขึ้นสามารถกันความรอนไดดีดังกราฟในรูปที่ 7

จอกแหน
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เปลือกทุเรียน

หญากระดุมทอง

รูปที่7ความสัมพันธระหวางอุณหภูมท
ิ ต
ี่ ําแหนงขาเขาและขาออกของฉนวนกันความรอนจากเปลือก
ทุเรียน หญากระดุมทอง และจอกแหน กับกาวแปงเปยกโดยมีอัตราสวนที่แตกตางกัน กับเวลา ทุก 30
นาที ในหองทดลอง
คาของพลังงานความรอนตรงทางเขา ทางออก และสิ่งแวดลอมของการวิจัยแสดงไวดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 อุณหภูมิทางเขาและทางออกของแผงรับรังสีอาทิตย กับอุณหภูมิสิ่งแวดลอม

สรุปผลการวิจัย
ประสิทธิภาพของตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนราบรองรูปตัวทีโดยใชเปลือกทุเรียนจอกแหนหูหนูหญา
กระดุมทอง พบวาใชเปอกทุเรียนเปนฉนวนจะมีคา ประสิทธิภาพทีด
่ ก
ี วา หญากระดุมทองและจอกแหนหูหนู
ตามลําดับ

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว
 จ
ิ ย
ั ขอขอบคุณอาจารยและเจาหนาที่ สาขาวิชาฟสก
ิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ที่ไดอนุเคราะหการใหคําปรึกษา สถานที่ เครื่องมือ และความสะดวกทุกประการ
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การวิเคราะหผลกระทบดานอุณหภูมิจากความสูง
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โซลารเซลลบนหลังคาจอดรถขนาด 10 กิโลวัตต
The Analysis of the 10 kW. Carport PV
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Effected from the Height of the ground leveling
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บทคัดยอ
บทความนีแ้ สดงการออกแบบอาคารจอดรถพลังแสงอาทิตยขนาด 10 กิโลวัตตทรี่ ะดับแตกตางกัน
ซึ่งติดตั้งในพื้นที่เดียวกันบริเวณรานกาแฟ อเมซอน สาขา ขาง มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีเพื่อท าการ
วิเคราะหอุณหภูมิที่แตกตาง รวมถึงคาพลังงานตางๆ ที่ไดของแตละระดับการติดตั้ง ซึ่งระดับการติดตั้ง
ครั้งนี้มี 3 ระดับโดยระดับที่ 1 ความสูงจากพื้นถึงแผง PV Module สูงระดับ 2.5 เมตรระดับที่ 2 ความสูง
จากพื้นถึงแผง PV Module สูงระดับ 3 เมตรระดับที่ 3 ความสูงจากพื้นถึงแผง PV Module สูงระดับ
3.5 เมตร โดยติดตั้งเปน 3 ระดับ การศึกษาครั้งนี้ไดทําการจําลองผลดวยโปรแกรม PV syst และผลคา
อุณหภูมิ ใตแผงที่ระดับความสูง 2.5 เมตรวัดได 57.8 °C คาอุณหภูมิ ใตแผงที่ระดับความสูง 3.0 เมตร
วัดได 57.8 °C และคาอุณหภูมิ ใตแผงที่ระดับความสูง 3.5 เมตรวัดได 58.1 °C และอุณหภูมิโดยรอบทั่วไป
บริเวณใตแผงระดับความสูง 2.5 เมตรวัดได 31.4 °C ระดับความสูง 3.0 เมตรวัดได 30.9 °C และระดับ
ความสูง 3.5 เมตรวัดได 30.2 °C จากคาที่วัดไดจึงนําไปใชเปนขอมูลประกอบในการวิเคราะหทางดานการ
ลงทุนและเศรษฐศาสตรของอาคารจอดรถพลังแสงอาทิตยขนาด 10 กิโลวัตตตอไป
คําสําคัญ: อาคารจอดรถพลังงานแสงอาทิตย โซลารคารพอรท

บทคัดยอ
เนือ
่ งในปจจุบน
ั ประเทศไทยมีการใชพลังงานทดแทนอยางตอเนือ
่ งและเพิม
่ ขึน
้ ทุกปโดยเฉพาะพลังงาน
ไฟฟาทีเปนพลังงานหลัก และที่มาของพลังงานไฟฟาปจจุบันนั้นมาจากโรงไฟฟาโดยใชเชื่อเพลิงจาก
ฟอสซิล (Fossil) เชน น้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ เปนตน [1] ดังนั้นการใชพลังงานทดแทนหรือ
พลังงานสะอาดเพื่อลดการใชพลังงานจาก ฟอสซิล นั้นเปนสิ่งที่นาสนใจและเหมาะสมกับประเทศไทย และ
ภาคธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงยกตัวอยางอาคารที่จอดรถราน อเม
ซอน สาขา ขาง มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพราะมีการใชไฟฟา
คอนขางสูงดังนัน
้ จึงไดทาํ การติดตัง
้ อาคารจอดรถพลังงานแสงอาทิตยโดยใชพน
ื้ ทีห
่ นารานใหเกิดประโยชน
และการลดการใชพลังงานไฟฟาของทางราน อีกทั้งยังสามารถนําไปตอยอดเปน ธุรกิจในอนาคตได
อีกดวย
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การกอสรางอาคารจอดรถพลังงานแสงอาทิตย
การกอสรางอาคารจอดรถพลังงานแสงอาทิตยขนาด 10 กิโลวัตตไดออกแบบงานระบบโครงสราง
โดยวิศวกรโยธา ซึง
่ ไดออกแบบใหถก
ู ตองตามหลักวิศวกรรมโดยเนนขอกําหนดจากวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยรวมถึงระบบไฟฟาได ออกแบบระบบงานติดตัง
้ โซลารโดยวิศวกรไฟฟาโดยจะอางอิงจากพืน
้ ที่
ติดตัง
้ และโหลดทีใ่ ชงานจริงดังนัน
้ ผูอ
 อกแบบจึงตอง มีประสบการณและใบประกอบวิชาชีพในสาขาตางๆ

ภาพที่ 1 แบบ Single Line Diagram
วิศวกรไฟฟาตองทําการออกแบบ ระบบไฟฟาและทําแบบ ไดอะแกรมเสนเดี่ยว หรือ
Single Line Diagram เพื่อใหผูติดตั้ง ทําตามโดยวิศวกรจะตองออกแบบใหถูกหลักวิศวกรรม
และเปนไปตามขอกําหนดของ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.)และแบบชุดนี้อาจตองใชเพื่อยื่นขอ
อนุญาต กับหนวยงานราชการอีกดวย

ภาพที่ 2 สํารวจพื้นที่หนางานจริงกอนทําการกอสราง
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การกอสรางอาคารจอดรถพลังงานแสงอาทิตยเริม
่ จากทําการสํารวจพืน
้ ทีบ
่ ริเวณโดยรอบดังภาพ
ที่ 2 เพื่อนํามาทําการ ออกแบบงานฐานรากและงานโครงสรางตัวอาคารเพื่อรองรับแผงโซลารเซลล

ภาพที่ 3 งานกดเข็มและงานฐานราก

การฐานรากอาคารจอดรถพลังงานแสงอาทิตยเปนสิง
่ สําคัญของงานนีเ้ ชนกันดังภาพที่3เนือ
่ งจาก
งานฐานรากเปนสิง
่ ที่ ตองรับน้ําหนักของโครงสรางทั้งหมดตองออกแบบและควบคุมงานโดย วิศวกร
โยธา

ภาพที่ 4 งานประกอบติดตั้งโครงสรางรองรับแผง

งานประกอบติ ด ตั้ ง อาคารจอดรถพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ดั ง ภาพที่ 4 ต อ งใช ช  า งประกอบที่ มี
ประสบการณ ง านเชื่ อ มเนื่ อ งจาก งานส ว นใหญ เ ป น งานเชื่ อ มใช ค วามแข็ ง แรงของโครงสร า งเพื่ อ
รองรับแผง
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ภาพที่ 5 งานติดตั้งแผง PV แลวเสร็จ

งานประกอบหลังคาโซลาร ดังภาพที่ 5 และทําการทดสอบการใชงานโดยเชื่อตอกับสายสงราน อเม
ซอนคาเฟ สาขา ขาง มหาวิทยาลัย ราชมงคลธัญบุรีซึ่งสามารถใชงานไดเปนอยางดี

ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยนี้ไดทําแบบจําลองเพื่อศึกษาคาประสิทธิภาพตางๆดวยโปรแกรม PV syst Version 6.8 ตอ
งกําหนด คาพารามิเตอรใหใกลเคียงกับสภาวะจริงใหมากที่สุดซึ่งงานวิจัยนี้ ไดใชแผง PV Module ชนิด
Polycrystalline ขนาด 330 Watt จํานวน 30 แผง และใช Inverter 1 Phase ขนาด 3.6 kW. จํานวน 3
ชุดระยะความสูงที่ติดตั้งแผง มี 3 ระดับ เริ่มตนที่2.50 เมตร,3.0 เมตร,3.50 เมตรตามลําดับ ซึ่งมีราย
ละเอียดตามภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แบบ 3 มิติอาคารจอดรถพลังงานแสงอาทิตยขนาด 10 กิโลวัตต
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จากภาพที่ 6 นั้น ขั้นตอนออกแบบตองคํานึงถึงอุณหภูมิความรอนใตแผงโซลาร,อุณหภูมิดานบน
แผงโซลารและอุณหภูมิ ทัว
่ ไปบริเวณจุดทีเ่ ราติดตัง
้ ซึง
่ จะเปนตัวชีว
้ ด
ั วาการติดตัง
้ ระดับความสูงทีเ่ ทาใดจะ
ไดคาประสิทธิภาพของพลังงานสูงสุด ซึ่ง สามารถคํานวนจากสมการ ดังนี้
ความจุความรอนจําเพาะ (Speciﬁc Heat Capacity, C) คือความรอนที่ทําใหสาร (วัตถุ) มวลหนึ่ง
หนวยมีอุณหภูมิ เปลี่ยนไปหนึ่งองศาเคลวิลคือ

การจําลองในโปรแกรม PV Syst เพื่อดูคา Parameter และ Loss ตางๆ เพื่อนําวิเคราะหในการติดตั้ง
และติดตามผล ดังภาพ

ภาพที่ 7 ผลการ Simulation จากโปรแกรม PV Syst
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ภาพที่ 8 ผลการ Simulation จากโปรแกรม PV Syst

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวาการออกแบบติดตั้งอาคารจอดรถพลังงานแสงอาทิตยขนาด 10 กิโลวัตตมี
ประสิทธิภาพการ ทํางานที่ดีและอุณหภูมิที่เหมาะสมจากตารางที่ 1 จากการเก็บขอมูลเบื้องตนและนํามา
วิเคราะหการทํางานของผลิตภัณฑที่ ผูท
 าํ การวิจย
ั ไดเลือกออกแบบและใชตด
ิ ตัง
้ โดยคาอุณหภูมิ ใตแผงที่
ระดับความสูง 2.5 เมตรวัดได 57.8 °C คาอุณหภูมิ ใต แผงที่ระดับความสูง 3.0 เมตรวัดได 57.8 °C และ
คาอุณหภูมิ ใตแผงที่ระดับความสูง 3.5 เมตรวัดได 58.1 °C และอุณหภูมิ โดยรอบทั่วไปบริเวณใตแผง
ระดับความสูง 2.5 เมตรวัดได 31.4 °C ระดับความสูง 3.0 เมตรวัดได 30.9 °C และระดับ ความสูง 3.5
เมตรวัดได 30.2 °C

ตารางที่ 1 (แสดงผลการวัดอุณภูมิ 3 ระดับ)
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ภาพที่ 9 (แสดงคาพลังงานของ Inverter แตละเครื่อง)

ภาพที่ 10 (แสดงคาพลังงานของ Inverter ทั้ง 3 เครื่อง)

จากรูปที่ 9 -10 พบวาคาพลังงานที่วัดไดจริงจากระบบ Monitoring ของ Inverter ยี่หอ Growatt
แสดงใหเห็นวาการผลิต พลังงานไฟฟาทั้ง 3 เครื่องใกลเคียงกันโดยไดคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ยที่ 40-50
หนวยไฟฟาตอวันลักษณะกราฟจะทํางานตามภูมอ
ิ ากาศซึง
่ หากสภาพอากาศปกติไมมฝ
ี นหรือฝามืดครึม
้
กราฟจะมีลักษณะทรงระฆังคว่ําตามรูป
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สรุปผลการวิจัย
ผลการติดตัง
้ หลังจากทําการออกแบบและติดตัง
้ อาคารจอดรถพลังงานแสงอาทิตยขนาด 10 กิโล
วัตตรานอเม ซอน สาขา ขาง มหาวิทยาลัย ราชมงคลธัญบุรี เปนเวลา 1 สัปดาหทําใหพบวาระบบผลิต
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทํางาน เฉลี่ยวันละ 4.5-5 ชั่วโมงโดยคิดเปนเงินที่ผลิตไดจากระบบประมาณวัน
ละ 50 หนวยไฟฟาหรือประมาณ 1,500 หนวยตอ เดือนหรือ 18,000 หนวยตอเดือนคิดคาไฟฟาหนวยละ
3.80 บาทคิดเปนเงิน ประมาณ 63,000 บาทตอป และความสูง เฉลี่ยของการติดตั้งที่พลังแสงอาทิตยทํา
งานดีที่สุดของ 3 ระดับคือความสูงที่ 3.50 เมตรซึ่งพบวามีการถายเทความรอนไดดี และการทํางานของ
แผงโซลารเต็มประสิทธิภาพที่สุดและในระบบยังตองทดสอบระบบตอไปเพื่อวัดประสิทธิภาพ คาพารามิเต
อรอื่นๆ ตอไป
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การศึกษาเปรียบเทียบแบบไมมีและแบบมีการหา
จุดกําลังไฟฟาสูงสุดสําหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย
A Comparative Study on No-MPPT and MPPT
Technique Applied on Photovoltaic System
อนุศิษฐ ตั้งจิตตธรรมา
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 10800

EI

นวัตกรรมดานพลังงาน
(Energy Innovation)

016

Abstract
This research presents a comparative study between a solar panel connected directly
to load (No MPPT) and a solar panel connected to a load via a maximum power point tracking (MPPT). The solar panel use in optimization of the system according to the desired goals
in high efﬁciency. For the MPPT method, Fuzzy Logic Control (FLC) technique is used in a
simulation of the MatLab/Simulink program and determination of the constant radiation of
the sunlight (Fixed Irradiance) and constant ambient temperature (Fixed Temperature).
Comparative analysis the two circuits of Non-MPPT and MPPT. Optimization based on load
applied to the circuits, experiment results in power losses of the solar system. The results
show that the MPPT Technique is used to ﬁnd the Maximum Power Point Tracking – MPPT.
Power value of the MPPT system is more efﬁcient and more suitable usage under the speciﬁed environmental conditions.
KEYWORDS: Photovoltaic, Solar, Maximum Power Point Tracking, Fuzzy Logic Control

บทคัดยอ
การวิจัยนี้ นําเสนอการศึกษาเปรียบเทียบระหวางแผงโซลารเซลลตอกับโหลดโดยตรงแบบไมมี
วงจรควบคุม(No MPPT) และแผงโซลารเซลลตอกับโหลดโดยผานวงจรควบคุมติดตามจุดกําลังไฟฟา
สูงสุด(MPPT) เพือ
่ ใชในการเพิม
่ ประสิทธิภาพของระบบตามเปาหมายทีต
่ อ
 งการ สําหรับวิธก
ี ารของ MPPT
ใชแบบเทคนิคของฟซซี่ ลอจิก คอนโทล(Fuzzy Logic Control -FLC) การทดลองนี้จะใชการทดลอง โดย
ใชการจําลองของโปรแกรมแม็ทแล็ป(MatLab) และ การกําหนดใหการแผรังสีของแสงแดดคงที่(Fixed
Irradiance) และอุณหภูมิโดยรอบคงที่(Fixed Temperature) การวิเคราะหเปรียบเทียบของวงจรทั้งสอง
การเพิม
่ ประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากขอผิดพลาดของโหลดทีน
่ ํามาตอใหกบ
ั วงจรทําใหเกิดพลังงานสูญ
เสียที่ระบบและอัตราการเพิ่มขึ้นของกําลังไฟฟา ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา MPPT Technique ใชใน
การหาคา Maximum Power Point Tracking - MPPT ใหระบบมีประสิทธิภาพไดสูงกวา มีความเหมาะ
สมในการใชงานมากกวาภายใตสภาพสิ่งแวดลอมที่กําหนดให
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บทนํา
เนื่องจากในปจจุบันมีการผลิตไฟฟาในระบบพลังงานทดแทนเปนจํานวนมาก เพื่อเปนการทดแทน
พลังงานเชือ
้ เพลิงฟอสซิลทีก
่ ําลังจะหมดไปในอีกไมเกินหาสิบปขา งหนา ซึง
่ พลังงานแสงอาทิตยเปนหนึง
่
ในพลังงานทดแทนทีน
่ า สนใจ เนือ
่ งจากพลังงานแสงอาทิตยทีต
่ กกระทบพืน
้ ที่ 1 ตารางเมตร จะใหพลังงาน
ประมาณ 1,000 W หรือเฉลี่ย 4-5 kW.hr / Sq.m / day ซึ่งหมายความวา ในหนึ่งวันบนพื้นที่ 1 ตาราง
เมตร จะไดรับพลังงานแสงอาทิตย 1 kW เปนเวลานาน 4-5 ชั่วโมงนั้นเอง ซึ่งการผลิตพลังงานทดแทน
รูปแบบพลังงานแสงอาทิตยเปนทีน
่ ย
ิ มนํามาใชอยางมากการประยุกตใชพลังงานไฟฟาโซลารเซลลสามารถ
แบงออกเปน สองแบบคือ การใชตว
ั เก็บประจุของแบตเตอรี(่ Rechargeable Battery) เพือ
่ จัดเก็บพลังงาน
ไฟฟาทีส
่ ง
 ผานมาจากไฟฟาโซลารเซลลและเก็บตามขนาดทีม
่ ค
ี วามเหมาะสมเพือ
่ สามารถนําไปใชในตอนกลาง
คืนได ถาไมมีการใชตัวเก็บประจุของแบตเตอรี่(No Battery) สามารถนําแผงโซลารเซลลมาตอเขากับ
อุปกรณไฟฟาไดโดยตรงในตอนกลางวัน เชน ปมนํ้า เพื่อสูบนํ้าที่จะใช มาเก็บเขาถังนํ้ากอน และนํานํ้าไป
ใชในโอกาสตอไป แตไมสามารถนําไฟฟามาใชในตอนกลางคืนได

วิธีการวิจัย
การวิจย
ั นี้จะนําเสนอการหาคาประสิทธิภาพของการหาคาพลังงานสูงสุดของระบบวงจรแผงโซลาร
โดยใชโซลารเซลล DC12V ตอเขากับโหลด โดยจะทําการทดลองโดยเปรียบเทียบระหวาง การทีม
่ ช
ี ด
ุ ควบคุม
การหาคากําลังไฟฟาสูงสุด (MPPT) และ การที่ไมมีชุดควบคุม(No-MPPT) การจําลองการใชงานของ
โปรแกรมแม็ทแล็ป(MatLab) เปนการใชงานแบบจําลองเซลลแสงอาทิตยโดยใชชุดซอฟตแวร MATLAB /
SIMULINK เพือ
่ ใชงานไดงา ยบนแพลตฟอรมจําลอง โมเดลทีน
่ ําเสนอไดรบ
ั การออกแบบจากไลบรารีบล็อก
Simulink สามารถจําลองและวิเคราะหรวมกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังไดอยางงายเพื่อติดตามจุด
กําลังไฟฟาสูงสุด ตามลักษณะของกราฟ P-V และปรับใหคาตัวแปรดิวตี้(Duty%)ควบคุมใหเหมาะสม
การนําเสนอเทคนิค Fuzzy MPPTชวยใหสามารถจําลองการวิเคราะหและเพิม
่ ประสิทธิภาพของระบบโซลา
ร ไดอยางงาย
ทฤษฏีทางไฟฟาการสงกําลังไฟฟาจะใหไดกําลังสูงสุดจากแหลงจายพลังงานไปยังโหลดไดคาความ
ตานทานภายในวงจรจะตองเทากับความตานทานของโหลด ดังนัน
้ จะตองมีชด
ุ ควบคุมเพือ
่ ทําการปรับให
ได คาความตานทานภายในวงจรเทากับความตานทานของโหลด และการที่แผงเซลลแสงอาทิตยมีการ
เปลีย
่ นแปลงตามความเขมของแสงทีม
่ าตกกระทบและอุณหภูมข
ิ องโซลารเซลลดังนัน
้ ชุดควบคุมจะทําหนาที่
ในการสงผานกําลังไฟฟาสูงสุดตลอดเวลา ดังนั้นจะตองนําคาตัวแปรตางๆ แรงดันไฟฟา(V) และกระแส
ไฟฟา(I) ของแผงโซลารมาใชในการคํานวณและควบคุม เพื่อหาคากําลังไฟฟาที่ไดรับ(P)=VxI และปรับคา
เปอรเซนตของคาดิวตี้ไซเคิล(Duty Cycle)ใหเหมาะสม เพื่อควบคุมการสงผานคากําลังสูงสุด จากแหลง
จายพลังงานของแผงโซลารผานไปใหกับโหลด การใชวิธีการของ MPPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ใหดีมากขึ้น
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การศึกษาทางทฤษฏีของการหาคากําลังงานสูงสุด[1] ไดแสดงถึงคุณลักษณะของกราฟ I-V และ
P-V ของแผงโซลารเซลล ใชวิธีแบบงายและมีประสิทธิภาพ ชวยใหการประมาณคาโดยประมาณของ MPP
อัลกอริทึมจะเพิ่มกําลังไฟฟาสูงสุดอยางมีนัยสําคัญ Perturb &Observe(P&O)[1],[2],[3],[4] อัลกอริ
ทึมเปนหนึง
่ ในอัลกอริทม
ึ ทีม
่ ก
ี ารใชมากทีส
่ ด
ุ อัลกอริทม
ึ นีจ
้ ะทําเพิม
่ หรือลดแรงดันไฟฟาทีแ่ ผงควบคุม และ
ไดกําลังไฟฟาใหม แรงดันไฟฟาของแผงทําการปรับเปลี่ยนตัวแปรใหม เพื่อใหไดรอบการทํางานใหมที่มี
กําลังไฟฟาที่สูงขึ้น Incremental Conductance(INC)[1],[4] อัลกอริทึมนี้เปนอีกวิธีหนึ่งที่มีการใชมาก
เชนกัน
วิธีการหากําลังไฟฟาที่เพิ่มขึ้น โดยใชแนวคิดที่การหาความลาดชัน(slope) ของกําลังไฟฟาที่ MPP
เปนศูนย
สําหรับระบบโซลารเซลล สามารถแสดงอนุพันธของกําลังไฟฟาตอแรงดันไฟฟาของ
แผงได แลวนําคาดิ้วตี้ ไซเคิล ไปควบคุมวงจรคอนเวอรเตอร เพื่อเพิ่มกําลังไฟฟาใหสูงขึ้น ในการทดลอง
นี้ใชแผงโซลาร 125W มีการสรุปการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบ P&O = 50%(62.69W/125W)
และ INC = 83.85%(104.81W/125W) Fuzzy Logic Controller – FLC[5] การพัฒนาระบบพลังงานแสง
อาทิตย โดยติดตามหาจุดกําลังสูงสุด (MPPT) โดยใชตัวควบคุมฟซซีลอจิก (FLC) ดวยการใชอัลกอริธึ
มการอนุมานที่คลุมเครือแบบสังเคราะหความสัมพันธระหวางอินพุตและเอาตพุตของ FLC โดยการใช
ตารางของคาดิ้วตี้ ไซเคิลในหนวยความจํา (LUT) ดวยเหตุนี้คอนโทรลเลอรจึงสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบที่ใชงานกับโหลดไฟกะพริบ สําหรับไฟฟากระแสตรงของ SuperBright
LED ของงานจราจร
พลังงานแสงอาทิตยเปนหนึง
่ ในแหลงพลังงานหมุนเวียนทีส
่ ําคัญทีส
่ ด
ุ พลังงานแสงอาทิตยนน
ั้ สะอาด
หมดจดและไมเสียคาใชจา ย การผลิตไฟฟาจากแผงโซลารเซลล (PV) กําลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีความสําคัญ
เปนแหลงพลังงานหมุนเวียนตอเนื่อง และขอไดเปรียบหลายอยางเชน ไมมีคาใชจายดานเชื้อเพลิง ไมมี
มลพิษ ตองการ การบํารุงรักษานอย และไมมีเสียงดังสรางความรบกวนผูอื่น
a) วงจรแผงโซลารเซลลกบ
ั โหลดโดยตรง

รูปที่ 1 วงจรของแผงเซลลแสงอาทิตยกับโหลดโดยตรง

การตอแผงโซลารเซลลกับโหลดเพื่อนําไปใชงานโดยตรงนี้ จะไมมีชุดวงจรควบคุมใดๆ เชนการนํา
แผงโซลารเซลลไปตอกับเครื่องปมนํ้าโดยตรง
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b) วงจรแผงโซลารเซลลกบ
ั โหลดโดยผานชุด Fuzzy MPPT
แผงเซลลแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานที่ไมเสถียร เนื่องจากจุดพลังงานสูงสุดขึ้นอยูกับอุณหภูมิ
และระดับความเขมของการฉายรังสีของแสงอาทิตย ดังนัน
้ จึงตองการติดตามหาจุดของพลังงานสูงสุด
โดยใชชด
ุ ควบคุม คือสิง
่ ทีจ
่ ําเปนอยางยิง
่ เพือ
่ ไดประสิทธิภาพสูงสุด การทดลองโดยกําหนดใหใช คาความ
เขมของแสงคงที่(1kW /m2) และ อุณหภูมิคงที่(25 °C)

รูปที่ 2 ตําแหนงของพลังงานสูงสุดของแผงเซลลแสงอาทิตย

ในงานวิจัยนี้จะมีการเสนอตัวติดตามหาจุดจายไฟสูงสุดสําหรับแผงเซลลแสงอาทิตย
และ
ใชการในการกําหนดแปรเปลี่ยนของ Duty Cycle (∆D) เพื่อทําหนาที่ในการควบคุมหาจุดสูงสุดของตัว
กําลังงาน MPP ที่สูงสุด ผานวงจรบูสต คอนเวอรเตอร แผงโซลาเซลลจะสรางพลังงานสูงสุดภายใต
สภาวะการทํางานที่แตกตางกัน ตามระดับความเขมของการฉายรังสีของแสงอาทิตย ระบบไฟฟาโซลาร
เซลลรวมถึงแผงโซลารเซลลตัวแปลง DC-DC และโหลดตัวตานทาน ดังรูป
I.The Circuit of Boost Converter

รูปที่ 3 วงจรจําลองของ Boost Converter with MPPT controller
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II. Design of Boost Converter Circuit
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สามารถใชวงจรในรูปที่ 3 วงจร Boost Converter with MPPT controller ในการสรางแบบจําลอง
ดวยคอมพิวเตอรเพือ
่ ใหไดผลลัพธตามลักษณะของเซลลแสงอาทิตย ดังแสดงในรูปที่ 2 เสนโคงนีแ้ สดงให
เห็นอยางชัดเจนวาแผงของเซลลแสงอาทิตยนน
ั้ ไดรบ
ั อิทธิพลมาจากการแผรง
ั สีของแสงอาทิตยและอุณหภูมิ
ของแผงโซลารเซลลในขณะที่ทํางาน เสนโคงแตละเสนของ Maximum Power Points (MPP) จะเปนเสน
เปาหมายของการคํานวณใหแผงโซลารแสงอาทิตยทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
III.Maximum Power Point Tracking(MPPT)

รูปที่ 4 Maximum Power Point Tracking of PV array.

วิธีการ MPPT นี้เปนการทํางานโดยใชวิธีการหาจุดสูงสุดของกําลังที่ตองการ โดยตรงในการผลิต
เอาตพุต (หรือที่เรียกวาการปนเขา
) โดยใชการอางอิงแรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟา ที่ไดรับจาก
ปจจุบันมาเปรียบเทียบกับที่ไดรับจากอดีต ขอไดเปรียบของการใชวิธีนี้คือใชขอมูลตัวแปรโดยตรงเลย
สามารถใชเพื่อควบคุมขอผิดพลาดที่เกินขนาดและใหคาเอาตพุตไปในทางเดียวกัน และจะปรับเปลี่ยนเพื่อ
ใหไดรอบการทํางานที่ตองการ รูปที่ 4 แสดงเมื่อคาพลังงาน PV และคาแรงดันไฟฟาเพิ่มขึ้น การหาจุด
สูงสุดจะเพิ่มขนาดของกําลังไฟฟาตามขั้นตอนหา ∆D ที่จะรวมกับ D ในอดีตเพื่อสรางรอบตอไปของการ
หาจุดที่พลังงานที่เพิ่มขึ้นและเพื่อบังคับใหจุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ไปสู Maximum Power Point-MPP เมื่อ
แสดงวาถึงเปาหมายของคากําลังไฟฟาสูงสุดแลว วิธีการนี้จะหาคาที่มีคากําลังไฟฟาที่มาก
ที่สุดในขณะนั้น
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IV.Fuzzy Logic Controller(FLC)
การประยุกตใชปญญาประดิษฐเปนแนวโนมใหมของงานวิจัยใน MPPT แบบทั่วไป FLC สําหรับ MPPT
ใชสองอินพุตเชนขอผิดพลาด Error(E) และการเปลี่ยนแปลงขนาดขอผิดพลาด Change In Error (CE)
ณ เวลาตัวอยาง n ซึ่งถูกกําหนดโดยสมการที่ (5) และ (6) ในขณะที่เอาตพุตของ FLC เปนการกําหนดการ
เปลี่ยนแปลงของ Duty Cycle (D)

การควบคุมดวยฟซซี่ลอจิก(FLC)ที่นํามาใชน้ี จะมี 4 ขั้นตอนของการดําเนินการ เชน เมมเบอชิพ
ฟงกชั่น(Membership Function) ฟซซีฟเคชั่น(fuzziﬁcation), การอนุมาน (inference) และ ดีฟซซี
ฟเคชั่น(defuzziﬁcation) ขั้นตอนแรกคือการกําหนดคาอินพุทตางๆที่มีชวงที่กําหนด มีการกําหนด
ฟงกชันความเปนสมาชิกสําหรับคาความผิดพลาด(E) การเปลี่ยนแปลงคาความผิดพลาด(CE) และ
การกําหนดคาเอาทพุทเพื่อควบคุมคาความผิดพลาดนั้นใหเขาใกลศูนยมากที่สุด(-2W ถึง 2W) โดยการ
กําหนด คา Duty Ratio เพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อนําไปสราง Pulse With Modulation(PWM) ไปควบคุมใน
วงจรบูสต คอนเวอรเตอรใหไดคาพลังงานสูงสุดของชวงเวลานั้นๆ
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NB=Negative Big ; NS=Negative Small ; ZE=Zero
PS=Positive Small ; PB=Positive Big
จุด NB และ NS แสดงฟงกชั่นการเปนสมาชิกที่กําหนดสําหรับขอผิดพลาดทางดานนอยกวาคาเปา
หมายที่เราตองการ < ZE (MPPT) หลังจากนั้น จะทําการปรับคา Duty Ratio เพิ่มขึ้น เพื่อปรับคาพลังงาน
เขาสูคาเปาหมายกําลังไฟสูงสุด
จุด PB และ PS แสดงฟงกชั่นการเปนสมาชิกที่กําหนดสําหรับขอผิดพลาดทางดานมากกวาคาเปา
หมายที่เราตองการ > ZE (MPPT) หลังจากนั้น จะทําการปรับคา Duty Ratio ลดลง เพื่อปรับคาพลังงาน
เขาสูคาเปาหมายกําลังไฟสูงสุด
จุด ZE แสดงฟงกชน
ั่ การเปนสมาชิกทีก
่ ําหนดสําหรับขอผิดพลาดเปนศูนยตามคาเปาหมายทีเ่ ราตองการ
ZE (MPPT) เปนจุดเปาหมายที่ใหกําลังไฟสูงสุด
ผูค
 วบคุมพยายามบังคับใหฟง
 กชน
ั่ ขอผิดพลาดซึง
่ เปนอนุพน
ั ธ (
) ของพลังงานทีเ่ กีย
่ วของ
กําลังไฟฟาและแรงดันไฟฟาที่วัดไดและการเปลี่ยนแปลงขนาดขอผิดพลาดที่เกี่ยวของเปนศูนย ดังนั้น
สามารถรับจุดการทํางานทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ได แทนทีจ
่ ะหาอนุพน
ั ธพน
ื้ ฐาน MPPT สามารถทําไดโดยใชตรรกศาสตร
คลุมเครือ ใหเราแสดงอัตราสวนหนาที่ของสวิตช ที่ทําการเปด-ปดสวิตซในรูปที่ 3 วงจร Boost Converter with MPPT controller เปน D (n) ดวยการอางอิงถึง I-V และ P-V curve ที่ปรากฎในรูปที่ 2 และรูป
ที่ 6,7,8 และตารางที่ 1 ใชตามกฎฟซซีที่ใชสําหรับ MPPT โดยคนหาในตารางการกําหนดเงื่อนไขของ FLC
สามารถสรางกฏตามตารางที่ 1 ไดทั้งหมด 25 กฏตามสมการที่ 7 เพื่อใหไดคากําลังงานสูงสุด(MPP)
สามารถระบุไดเปน การเปลี่ยนแปลงครั้งลาสุดในอัตราสวนของ ∆D (n) รวมกับคาของ D (n-1) ในอดีต
โดยใชสมการ (9) ทําใหกําลังไฟฟาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การปรับอัตราสวนของD (n) ไปในทิศทางเดียวกัน สิ่ง
นี้สามารถแปลเปนกฎควบคุมฟซซีตอไปนี้:

การกําหนดผลลัพธของตรรกะฟซซี่จะใชการอนุมานฟซซี่ มีวิธีการอนุมานมากมาย แตวิธีที่ไดรับ
ความนิยมคือ Mamdani โดยปกติแลว เอาทพุทฟซซี่จะถูกแปลงกลับไปเปนตัวแปรตัวเลขจากตัวแปร
ภาษาศาสตรในระหวางการกําหนดคาวิธท
ี ใี่ ชกน
ั มากทีส
่ ด
ุ สําหรับการกําจัดสิง
่ รบกวนตางๆนีค
้ อ
ื เซนทรอย
ดของพื้นที่ (Centroid Of Gravity-COG) จากสมการ (8) เนื่องจากมีคุณสมบัติการเฉลี่ยที่ดีและให
ผลลัพธที่แมนยํายิ่งขึ้น

ในขณะที่เอาตพุตของ Fuzzy Logic Control เปนการกําหนดการเปลี่ยนแปลงของ Duty Cycle
(D) จากสมการ (9) เพื่อนําไปสรางวงจรพลัสซ(PWM Generator) ตามเปอรเซนตของ Duty Cycle เพื่อ
ใชในการควบคุมสวิชทในวงจรบูสต คอนเวอรเตอร เพื่อใหไดคาพลังงานที่สูงสุด
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รูปที่ 10 วงจรการทํางานของโปรแกรมควบคุมฟซซี่ ลอจิก ใน MATLAB

รูปที่ 11 ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมควบคุมฟซซี่ ลอจิก

V.ผลการวิจย
ั
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a) ผลการทดลองวงจรแผงโซลารเซลลกบ
ั โหลดโดยตรง แบบไมมว
ี งจรควบคุม (No MPPT)

กราฟจากการทดลอง

ตารางผลลัพทที่ไดจากการทดลองแบบไมมีวงจรควบคุม
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b)ผลการทดลองตอแผงโซลารเซลลกบ
ั โหลด แบบมีวงจรควบคุม (Fuzzy MPPT)

กราฟจากการทดลองของ Fuzzy MPPT เขาสูเปาหมายที่จุดสูงสุด

กราฟจากการทดลอง

ตารางผลลัพทที่ไดจากการทดลองแบบมีวงจรควบคุม Fuzzy MPPT
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สรุปผลการวิจัย
การตอแผงโซลารเซลลเขากับโหลดโดยตรงแบบไมมว
ี งจรควบคุมประสิทธิภาพของระบบมีคา เทากับ
36 % จะสูญเสียพลังงานประมาณ 64% ปญหาเกิดจากการสงถายพลังงานไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาไป
ยังโหลดไมสมดุลกันจะทําใหมป
ี ระสิทธิภาพตํ่าระบบจะสูญเสียพลังงานอยางมากและไมคม
ุ คากับการลงทุน
การตอแผงโซลารเซลลเขากับโหลดโดยตรงแบบมีวงจรควบคุม Fuzzy MPPT ประสิทธิภาพของระบบ มี
คาเทากับ 86 % จะสูญเสียพลังงานประมาณ 14% เกิดจากการสงถายพลังงานไฟฟาจากแหลงจายไฟฟา
ไปยังโหลดมีความสมดุลกันมากขึ้น จะทําใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ระบบจะสูญเสียพลังงานนอย และคุมคา
กับการลงทุน
ในการวิจัยนี้ เราสามารถที่จะสรุปไดวา เราควรที่จะตอแผงโซลารไปใชกับโหลด จําเปนตองมีวงจร
ควบคุมการหาคากําลังงานสูงสุด(MPPT) เพราะวาเราจะไดรบ
ั คากําลังงานเพิม
่ ขึน
้ ระบบจะมีประสิทธิภาพ
มากดีกวา และคุมคากับการลงทุนมากกวา
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การศึกษาความเปนไปไดเชิงเศรษฐศาสตร โครงการ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยติดตั้งบนหลังคา
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทรวิทยาเขต ศาลายา
Economics Feasibility Study of Solar Rooftop
a Case of Rajamangala University of Technology
Rattanakosin Salaya Campus
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นวัตกรรมดานพลังงาน
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ฐิติญานันท หนักปอ1 ชาญวิทย วิทยาวิโรจน1 กฤษฎา บุตรอินทร1 กรวิทย เจริญพร1
อนุรักษ จั่นเที่ยง1 อานนท สุขมั่น1 และชานนท บุญมีพิพิธ1*
1
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 73170

บทคัดยอ
จากปญหาวิกฤติการณดา นพลังงานของประเทศไทยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและการพัฒนา
ของประเทศทั้งนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาค
เอกชน ทําใหความตองการใชพลังงานไฟฟาในปจจุบน
ั เพิม
่ มากขึน
้ แมแตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ก็ประสบปญหาความตองการพลังงานไฟฟาในปริมาณมาก เพื่อตอบสนองกิจกรรมการ
เรียนการสอนของหนวยงานและมีแนวโนมการบริโภคพลังงานไฟฟาสูงขึ้นทุกป
ดวยพื้นที่ตั้งของหนวยงานอยูในชุมชนเมืองและอาคารเรียนสวนใหญเมื่อพิจารณาลักษณะทาง
กายภาพแลวพบวาหลังคามีความลาดเอียงเหมาะสมในทิศใตและมีปริมาณความเขมของแสงอาทิตยสูง
ตลอดจนทั้งหมดเปนอาคารสูง ไมมีการบังเงาจากอาคารอื่นๆ และโครงสรางหลักยังมีความมั่นคงแข็ง
แรง จึงมีความเหมาะสมสําหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาบนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟาชดเชยใหกับระบบได
เพือ
่ ใหเกิดความคุม
 คาตอการลงทุนจึงไดศก
ึ ษาถึงความเปนไปไดในการลงทุนติดตัง
้ ระบบผลิตไฟฟาจาก
แผงพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาขนาด <1MW โดยใชกระบวนการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรเพื่อการ
ลงทุนและตัดสินใจประกอบดวย มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ระยะเวลาคืนทุน (Pay back) และ อัตราผล
ตอบแทนในโครงการ (IRR)
ผลการศึกษาพบวาโครงการนี้ มีความคุม
 คานาลงทุน ณ. ระดับอัตราคิดลดรอยละ 6.303 ซึ่งมี
มูลคาปจจุบันสุทธิ 17,497,449.49 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเทากับรอยละ 12.08
ตอป มีระยะเวลาคืนทุนของโครงการเทากับ 11 ป แสดงใหเห็นวาโครงการมีความเปนไปไดในการลงทุน
ภายใตปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
คําสําคัญ: พลังงานแสงอาทิตย, โซลาเซลล, ติดตั้งบนหลังคา, เศรษฐศาสตร
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Abstract
Energy crisis in Thailand affecting to the economy and development of the country,
due to the change in consumption behavior of all sectors the governmental public and
private, the demand for electricity is now increasing, even Rajamangala University of
Technology Rattanakosin also faced this problem. The large quantities of electrical energy
need to serve for teaching and learning activities which are a tends to be increase a
consumption in every year.
With location of the University is in urban communities and the physical characteristics of all buildings are tall and no shading from other buildings nearby, the roof also a
suitable slope and heading to south which are high solar intensity all day as well as the
main structures still strong with well condition. Therefore, they are suitable for installing a
power generation system on roof to generate a compensate electricity for the system. In
order to achieve a cost-effective of investment, a feasibility of investing in a <1MW solar
rooftop power generation system was carried out by using an economic analysis process
with Net present value (NPV), Payback period (pay back) and Rate of internal return on the
project (IRR) must be considering for investment and decision making.
The investment in solar rooftop on this project is feasible worth investing at the
discount rate level of 6.303%, yielding a Net present value (NPV) at 17,497,449.49 Thai
Baht. An Internal return rate (IRR) of 12.08%, and a Payback period not over than 11 years.
These ﬁndings show that the investment for this project is feasible under the risk factors
that may arise.
Keyword: Solar power, Solar cells, Rooftop, Economic

บทนํา
ในป 2562 มรท.รัตนโกสินทร วิทยาเขตศาลายา ใชปริมาณพลังงานไฟฟาจํานวน 5,199,780.96
kWh [ตารางที่ 1] ซึ่งถือไดวาเปนปริมาณการใชไฟฟาที่คอนขางสูง ตามที่กระทรวงพลังงานไดมีแผน
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 15-20% ใน 20 ป (พ.ศ.2558-2579) [2] และไดกําหนด
เปาหมายการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ไว 6,000 เมกะวัตต โดยมีมาตรการสงเสริมโครงการ
ระบบขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งในระดับชุมชนและครัวเรือนรวมทั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ใหได 1,000 MW ภายใน 10 ป ดวยมาตรการ สนับสนุนงบประมาณแบบ
ใหเปลา รอยละ 10-30 แก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนที่ไมมุงคากําไร
ตามมาตรา 26 เพื่อใชในการออกแบบและลงทุนในการบริหารโครงการ [2]
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งานศึกษาครัง
้ นีจ
้ ง
ึ ไดทําการประเมินความเปนไปไดเชิงเศรษฐศาสตร ของระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยบนพื้นที่หลังคาอาคาร ใน มรท.รัตรโกสินทร วิทยาเขตศาลายา [ภาพที่ 1] เนื่องจาก
มหาวิทยาลัย มีปริมาณการใชไฟฟาสูงในชวงระยะเวลากลางวัน ซึง
่ เปนชวงเวลาทีส
่ ามารถผลิต ไฟฟาจาก
ระบบพลังงานแสงอาทิตยไดมากที่สุด นอกจากนี้ตนทุนระบบพลังงานแสงอาทิตยมีคาลดลงอยางตอ
เนื่องอยางมีนัยสําคัญ [3 ] จึงถือวาเปนระบบที่มีศักยภาพสูงในการชวยลดรายจายของมหาวิทยาลัยได

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาของโครงการ
ตารางที่ 1 อัตราการใชไฟฟา ของ มรท. รัตนโกสินทร
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วิธีการวิจัย
กระบวนการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร การประเมินศักยภาพดานเศรษฐศาสตร พื่อไดศึกษาความ
เปนไปไดของการลงทุนติดตั้งระบบเซลลแสงอาทิตยที่นิยมใชในปจจุบัน จากดัชนีชี้วัดเชิงเศรษฐศาสตร
ทั่วไป [4] ดังนี้
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) หมายถึง ระยะเวลาที่กระแสเงินสดที่ไดรับเทากับเงินที่ลงทุน
ไปเปนเครื่องมือที่ใชบอกสภาพความเสี่ยงของโครงการได โครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนที่สั้นจะมีสภาพ
คลองสูงและความเสี่ยงตํ่าโดยสามารถคํานวณหาคา PB ไดจากสมการ (1)

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value :NPV) คือ ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
รับสุทธิตลอดอายุของโครงการกับเงินลงทุนเริม
่ แรก ณ อัตราผลตอบแทนทีต
่ อ
 งการหรือตนทุนของเงิน
ลงทุนของโครงการ โดยสามารถคํานวณหา NPV ไดจากสมการที่ (2) ดังนี้

อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) คือ อัตราผลตอบแทนที่ทําใหมูลคา
ปจจุบันของเงินสดรับสุทธิตลอดของอายุโครงการมีคาเทากับเงินสดจายสุทธิลงทุนเริ่มแรก สมการที่
(3) หรือหาอัตราที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 0

วิเคราะหมูลคาทางดานเศรษฐศาสตร อาศัยตัวชี้วัดตางๆ คือ ระยะเวลาการคืนทุน มูลคาปจจุบัน
สุทธิ อัตราผลตอบแทนการลงทุนภายใน สําหรับการติดตัง
้ ระบบพลังงานแสงอาทิตยนี้ เปนการลงทุนใน
การติดตัง
้ พรอมกันทัง
้ หมด ทําใหตน
 ทุนในการติดตัง
้ แตละอาคารจะเทากันที่ 30 บาทตอวัตต โดยโครงการ
มีอายุ 25 ป อัตราคาไฟฟาคิดอัตราเดียวกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
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ตารางที่ 2 สมมุติฐานในการศึกษาวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาความเปนไปได ของโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar
PV Rooftop) สําหรับ มรท.รัตนโกสินทร วิทยาเขตศาลายา เชิงเศรษฐศาสตร ในดานตางๆ ดังนี้
1.ระยะเวลาคืนทุน (Payback period : PB) ใน สมการที่ (1)
2.มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ใน สมการที่ (2)
3.อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ใน สมการที่ (3)
ปริมาณการผลิตไฟฟา
จากขอมูลของสถาบันวิจย
ั และพัฒนาพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหมรว
 มกับสํานักนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร สํานักปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน ระบุวา ประเทศไทยไดรบ
ั รังสีเฉลีย
่ ทัว
่ ประเทศ
2
ในแตละวันจะมีคาประมาณ 18.2 MJ/m .day [5] และเนื่องจาก 1 MJ (เมกะจูล) สามารถผลิตไฟฟาได
เทากับ 0.2777778 kWh [2] ดังนั้น พลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยที่ผลิตได จะเทากับ (18.2 x 0.2777778
x 365) 1,845.28 kWh/m2/ป
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ในพื้นที่โครงการนี้ ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย จํานวนทั้งสื้น 2,250 แผง คิดเปน พื้นที่รับแสง
รวมทั้งสิ้น (2.15 x 1.005 x 2,250) 4,862 ตร. เมตร โดยแตละแผงมีกําลังการผลิตไฟฟาที่ 440 วัตต
คิดเปน กําลังไฟฟาสูงสุด 990,000 วัตต หรือ 990 kWp ตอ วัน คาพลังงานไฟฟาตอปที่ผลิตได จะเทากับ
(1,845.28 x 4,837) 8,971,164 kWh/ป
อยางไรก็ตาม คาตัวประกอบโรงไฟฟา (Plant Factor) สําหรับการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย
เทากับ รอยละ 14.84 ซึ่งเปนคาตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2556 เมื่อนํา
มาคํานวณ จะไดคาพลังงานไฟฟาใน 1 ป ที่คิด Plant Factor แลว เทากับ (8,971,164 x 0.1484)
1,331,321 kWh/ป ในปแรก และมีอต
ั ราเสือ
่ มของเซลลแสงอาทิตยปล
 ะ 0.5% จะทําใหพลังงานไฟฟาทีผ
่ ลิต
ไดลดลงทุกป
ตนทุนโครงการ
ตนทุนโครงการแบงเปน 2 สวน คือ ตนทุนการลงทุน และ ตนทุนการดําเนินงาน [ตารางที่ 3]
ตนทุนการลงทุน จากเอกสารประเมินราคา เดือน กันยายน 2563 รวมทั้งสิ้น 29,682,000 บาท [ตารางที่
3] หรือ 30 บาทตอวัตต [ตารางที่ 2]
ตนทุนการดําเนินงาน ประกอบดวย
คาใชจายในการบํารุงรักษา 0.5% ตอ วัตต เทากับ 148,500 บาท ตอ ป
คาเสื่อมสภาพโครงการ คิดคาเสื่อมแบบเสนตรง ตลอดระยะเวลาโครงการ 25 ป และ เหลือซาก หลัง
สิ้นสุดโครงการ รอยละ 20 ของสินทรัพย โดยสมมุติสินทรัพยเทากับรอยละ 70 ของตนทุนการลงทุน
โครงการ นั้นคือ สินทรัพยจะมีมูลคา (29,682,000 x 0.7) 20,777,400 บาท คาซากตอนสิ้นสุดโครงการ
เทากับ (20,777,400 x 0.2) 4,155,480 บาท และมีคาเสื่อมราคา (20,777,400 – 4,155,480)
16,621,920 บาท หรือ 664,876.80 บาท ตอ ป
คาประกันอัคคีภัย ปละ 52,285.55 บาท โดยทุนประกัน 31 ลานบาท
ตารางที่ 3 ตนทุนทั้งหมดของโครงการ
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ผลประโยชนโครงการ
จากขอสมมุตฐ
ิ านขางตน [ตารางที่ 2] สามารถประเมินผลประโยชนจากรายไดของโครงการไดดง
ั นี้
[ตารางที่ 4]
รายไดจากการผลิตไฟฟา คือ รายไดจาก จํานวนหนวยไฟฟาที่ผลิตได และนําไปใชทดแทนพลังงานไฟฟา
จากระบบจําหนาย โดยคิดอัตราคาไฟฟาปกติชวง off peak ตามประกาศของการไฟฟาสวนภูมภ
ิ าค ลง
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 สําหรับประเภทผูใชไฟฟา 4.2.2
รายไดจากการขายกิจการเมื่อสิ้นสุดโครงการปที่ 25 ไดแก ตนทุนสินทรัพท มีมูลคาซาก 4,155,480
บาท ดังนั้น รายไดจากการขายกิจการคือ 4,155,480 บาท
ตารางที่ 4 รายไดทั้งหมดของโครงการ
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ผลวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร ในดานตางๆ ตามที่ตั้งวัตถุประสงคไว พบวา
1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) พิจารณาจากสมการที่ (1) และ [ตารางที่ 5] โครงการนี้ จะเห็นวา
มีกระแสเงินสดสุทธิสะสม เปลี่ยนจาก ลบ เปน บวก ไดในปที่ 11 ระยะเวลาคืนทุนจึงอยู 11 ป
2. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) หลังจากที่สิ้นสุดโครงการ จากคาใน ตารางที่ (5) จะ
มีมูลคาปจจุบันสุทธิ เปนบวกที่ 17,497,449.49 บาท ซึ่งถือวาโครงการไดประโยชนในเชิงเศรษศาสตร
และคุมคาตอการลงทุน
3. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) จากตารางที่ (5) สามารถ
คํานวณ IRR ได รอยละ 12.08 ตอป ซึง
่ มากกวาอัตราลดทีร่ อ
 ยละ 6.303 ซึง
่ หมายความวา ผลประโชน
ที่ไดจากโครงการนี้มีความคุมคาตอการลงทุน
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ตารางที่ 5 แสดงมูลค+าป2จจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการ ที่มีอัตราลดตามสมมุติฐานตารางที่ [2]
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สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร จํานวนทั้งสิ้น 2,250 แผง สามารถผลิตไฟฟาไดสูงสุด 1,331,321 kWh/ป
พบวามี มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เมื่อครบอายุโครงการ 25 ป อยูที่ 17,497,449.49 บาท โดยอัตราผล
ตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เทากับรอยละ 12.08 ตอป และมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (PB)
เทากับ 11 ป
การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย ของโครงดารที่ศึกษานี ถือวามีความคุมคาในการลงทุน
เนือ
่ งจากมีคา มูลคาปจจุบน
ั สุทธิเปนบวก อัตราคาผลตอบแทนภายในมีคา เชิงบวก และระยะการคืนทุนอยู
ในเกณฑที่ยอมรับไดโดยทั่วไป ดวยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาถึงแนวโนมตนทุนราคาแผงพลังงานแสงอาทิตย
ทีไ่ ดลดลงอยางตอเนือ
่ งประกอบกับตลาดในประเทศไทยมีการขยายตัวและการแขงขันทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ทําใหการติด
ตัง
้ ระบบพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคามีแนวโนมทีจ
่ ะเปนการลงทุนทีค
่ ม
ุ คาเทียบไดกบ
ั อุปกรณประหยัด
พลังงานในอาคาร
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การพัฒนากระบวนการเผาถานกัมมันต
จากเตาเผาถานรุนมังกรไฟ 84
The Development of Activated Charcoal
Production from Fire Dragon 84 Charcoal Klin
ปยณัฐ หงษกังวาล1 พิสิษฏ มณีโชติ1 และธวัช สุริวงษ1
สาขาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมารตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

1

EI

นวัตกรรมดานพลังงาน
(Energy Innovation)

021

บทคัดยอ
งานวิจย
ั นีม
้ ว
ี ต
ั ถุประสงคเพือ
่ ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพถานกัมมันตทไ่ี ดจากกระบวนการผลิตของ
เตาเผาถาน โดยทําการปรับปรุงรูปแบบรวมกับการเทคนิคการผลิตถาน จากเตาเผาถานรุนมังกรไฟ 84
ทีม
่ ก
ี ารปรับปรุงตัวเตาใหสามารถยกขึน
้ ไดเพือ
่ เพิม
่ อากาศเขาไปในกระบวนการเผาไหมทําใหเกิดกระบวนการ
กระตุน
 ทางกายภาพดวยอากาศและยังสามารถเพิม
่ อุณหภูมก
ิ ารเผาไหมของกระบวนการเผาถานได โดย
ทําการเปรียบเทียบคุณสมบัตข
ิ องถานตอระยะเวลาของกระบวนการเปดเตาเผาถาน ซึง
่ กําหนดวัตถุดบ
ิ ที่
ใชในการทดสอบคือ ไผกิมซุง และระยะเวลาในการเปดเตาเทากับ 5, 10 , และ 15 นาที ตามลําดับ ผลการ
ทดสอบพบวา อุณหภูมิในการเผาถานสูงสุดอยูระหวาง 800 – 900 องศาเซลเซียส โดยใชเวลาใน
กระบวนการเผาถานทัง
้ หมด5-6ชัว
่ โมงและหลังจากทีอ
่ ณ
ุ หภูมใิ นการเผาสูงสุดแลวทําการเปดเตาเผาถาน
เพื่อใหเกิดกระบวนการกระตุนดวยอากาศตามระยะเวลาที่กําหนด โดยที่การเปดเตาเผาระยะเวลา 5 นาที
อุณหภูมิสูงสุดเทากับ 1,005 องศาเซลเซียส มีคาการดูดซับไอโอดีนเทากับ 727.26 มิลลิกรัมตอกรัม และ
จากการเปดเตาเผาระยะเวลา 15 นาที อุณหภูมิสูงสุดเทากับ 1,207 องศาเซลเซียส มีคาการดูดซับไอโอดีน
เทากับ 1,107.49 มิลลิกรัมตอกรัม พื้นที่ผิวจําเพาะเทากับ 235.19 ตารางเมตรตอกรัม และปริมาตรรู
พรุนของถานเทากับ 0.17 ลูกบาศกเซนติเมตรตอกรัม เนื่องการเปดเตาเผาถานที่ระยะเวลา 15 นาที
อุณหภูมิในชวงเวลาการกระตุนสูงกวา 1200 องศาเซลเซียส ชวงเวลาที่เหมาะสมในการเปดเตาเทากับ
10 นาที เนือ
่ งจากอยูใ นชวงทีเ่ หมาะสมในการเผาถานกัมมันต ผลการวิเคราะหคณ
ุ สมบัตข
ิ องถานทีไ่ ดจาก
กระบวนการเผาถาน การเปดเตาเผาถานเพื่อใหเกิดการกระตุนดวยอากาศ สงผลใหการกระบวนการเผา
นัน
้ มีอณ
ุ หภูมส
ิ ง
ู ขึน
้ สงผลตอคุณภาพของถานทีไ่ ดมค
ี ณ
ุ ภาพสูงขึน
้ และมีผลของการทดสอบการดูดซับ
ไอโอดีนของถานนั้นเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: ไผกิมซุง, เตาเผาถานรุนมังกรไฟ 84, ระยะเวลาเปดเตา, ถานกัมมันต

บทนํา
ถานกัมมันตในปจจุบันสามารถนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑ ไดอยางมากมาย ซึ่งในตลาดตางประเทศ
ทั่วโลกมีความตองการอยางสูง เนื่องจากนวัตกรรมในการผลิตเปนสิ่งที่ตลาดมีความตองการเพิ่มขึ้น
ยังเปนการเพิม
่ มูลคาของวัตถุดบ
ิ คือถานกัมมันตจากไมไผ ใหมม
ี ล
ู คาเพิม
่ สูงขึน
้ อยางมากดวยถานกัมมัน
ตจากไมไผมีคณ
ุ สมบัตท
ิ ด
ี่ ใี นหลายดานตลาดจึงมีความตองการอยางมากเพือ
่ นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ตางๆ การผลิตถานกัมมันตจากไมไผ ตองทําการผลิตใหไดคุณภาพตามความตองการของตลาด หาก
สามารถผลิตไดคุณภาพสูง จึงสงออกสรางรายไดอยางไมมีขีดจํากัด
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การเผาถานในประเทศไทยในระดับครัวเรือนยังยึดการเผาแบบดัง
้ เดิมโดยถานทีไ่ ดจะเปนถานประเภท
เชื้อเพลิงและใชดินเปนองคประกอบหลักในการทําเตาเผาถานและใชเวลานานในการเผา การผลิตถานกัม
มันต จึงเปนสิ่งที่แปลกใหมดวยการผลิตถานกัมมันตจะพบในรูปแบบของอุตสาหกรรม เนื่องจากตองมี
อุปกรณในการตรวจวัดอุณหภูมิ เพือ
่ ใหไดการเผาไหมทด
ี่ ส
ี ามารถตรวจสอบอุณหภูมไิ ด โดยถานกัมมันต
จะตองมีการเผาไหมที่อุณหภูมิกวา 800 องศาเซลเซียส[1] จึงเปนสิ่งยากตอการเผาถานโดยทั่วไป
กระบวนการคารบอนไนซเซชั่น หรือกระบวนการทําใหเกิดถาน เปนกระบวนการไพโรไลซิส คือ
กระบวนการเผาไหมที่ภาวะไรอากาศ เพื่อเพิ่มสัดสวนคารบอนของสารอินทรีย โดยระหวางกระบวนการ
คารบอนไนซเซชัน
่ ธาตุและองคประกอบตางๆ จะถูกระเหยออกไปดวยกระบวนการทางความรอน ในรูปแบบ
ของแกสและทาร จากนั้นจะไดถานที่มีการจัดตัวของโครงสรางผลึกที่ไมเปนระเบียบซึ่งจะเกิดชองวางรู
พรุนระหวางผลึก เนื่องจากสารอนินทรียที่เปนทารซึ่งอุดรูพรุนพวกนั้นไดถูกกําจัดออกไป กระบวนการ
คารบอนไนซเซชั่นสามารถแบงได 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ชวงการไลความชื้น หรือเรียกวา การดีไฮเดรชัน (Dehydration) เปนระยะแรกของการเผาโดย
การใหความรอนเพื่อระเหยนํ้าออกจากวัตถุดิบอยูในชวงอุณหภูมิ 27-200 องศาเซลเซียส
2. ชวงกระบวนการไพโรไรซิส โดยชวงนีจ
้ ะเกิดกาซและนํา้ มันทารอยูใ นชวงอุณหภูมิ 200 – 500 องศา
เซลเซียส
3. ชวงของการทําถานใหบริสุทธิ์ เรียกวารีไฟนเมนท (Reﬁnement) คือ การสลายนํ้ามันดินที่ยัง
คงเหลืออยูภายในไมใหหมดอยูในชวงอุณหภูมิระหวาง 500 – 900 องศาเซลเซียส
การกระตุน
 (Activation) คือ การเปลีย
่ นแปลงทางกายภาพของโครงสรางคารบอนดวยการเพิม
่ พืน
้
ผิวใหมากขึน
้ โดยการทําใหเกิดรูพรุนมากขึน
้ เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการดูดซับสารและเพิม
่ คุณภาพของถาน
กัมมันตมีทง
ั้ กระบวนการทีเ่ ปลีย
่ นวัตถุดบ
ิ ไปเปนถานกัมมันตโดยตรงและกระบวนการเปลีย
่ นวัตถุดบ
ิ ไปเปน
ถานชาร จากนั้นจะเปลี่ยนเปนถานกัมมันต โดยทั่วไปการกระตุนทําได 2 วิธี คือการกระตุนทางกายภาพ
และการกระตุนทางเคมี[1]
การเพิม
่ นวัตกรรมใหมๆ เขามาเปนอีกหนึง
่ สิง
่ ทีม
่ ค
ี วามนาสนใจ แถบชนบทของประเทศไทยยังใชการ
เผาถานเพื่อเปนเชื้อเพลิงจํานวนมาก แตจะมีมูลคาที่นอยและใชเวลานาน เตาเผาถานมังกรไฟ 84 ไดมีงาน
วิจัย ลุตฟ สือนิ และพิสิษฎ มณีโชติ (2561)[2] ทดสอบการใชฉนวนกันความรอนเพื่อสกัดกั้นความรอน
จากดานในเตาไมใหความรอนออกมาไดงาย เปนการลดการสูญเสียความรอนของเตาเผาถานสงผลให
อุณหภูมิในการเผาสูงถึง 750 องศาเซลเซียส เนื่องจากการเผาถานดวยอุณหภูมิสูงสามารถไลนํ้ามันดิน
ที่มีสารทาร (Tar) ซึ่งเปนสารกอมะเร็งที่มีอยูในเนื้อไมใหออกไปโดยใชความรอนพาออกไป นี้ไมมีสารกอ
มะเร็งและเปนถานบริสุทธิ์ เมื่อนําไปใชก็มีความปลอดภัยมากขึ้น
ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาและพัฒนาเตาเผาถานรุนมังกรไฟ 84 และกระบวนการเผา
ถานใหไดถานกัมมันต โดยเพิ่มการกระตุนทางกายภาพ จากการทําใหเตาเผาถานนั้นเปดออกไดโดยการ
ยกตัวเตาขึ้น เพื่อเพิ่มอากาศและอุณหภูมิในการเผาถาน และเพิ่มคุณภาพของถานใหสูงขึ้น
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วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ไดมีการพัฒนาเตาเผาถานรุนมังกรไฟ 84 ใหสามารถเปดตัวเตาขึ้น เพื่อใหเพิ่ม
ปริมาณอากาศใหกบ
ั กระบวนการเผาซึง
่ เปนการกระตุน
 ตัวถานทีเ่ ผาใหมค
ี ณ
ุ ภาพทีส
่ ง
ู ขึน
้ โดยมีรายละเอียด
ของการดําเนินงานวิจัยแบงเปน 3 สวนไดแก
1. การเตรียมไผเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการเผา
2. ทดสอบกระบวนการเผาถานและการกระตุนดวยอากาศ
3. วิเคราะหคุณภาพถานที่ไดจากกระบวนการเผา
อุปกรณที่ใชในการวิจัย
1. อุปกรณวัดอุณหภูมิ (Thermocouple) พรอมสายวัดอุณหภูมิ Thermocouple type K เครื่อง
บันทึกขอมูล (Graphtec midi Logger GL840)
2. เตาเผาถานรุนมังกรไฟ 84 ที่ทําการปรับปรุงรูปแบบของตัวเตาเผา

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบของเตาเผาถานที่ใชในการทดสอบ

ตารางที่ 1 สวนประกอบของเตาเผาถานที่ใชในการทดสอบ
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ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย
1. เตรียมวัตถุดิบ โดยการนําไมไผมาตัดใหไดขนาด 80 เซนติเมตร เพื่อใหมีขนาดใกลเคียงกับความ
สูงของเตาเผาถาน ในการเผาถานใชไมไผสดทั้งหมดเฉลี่ย 300 กิโลกรัม
2. การเผาถานสามารถทําไดโดยการจุดไฟหนาเตา และอบไมใหเกิดการสะสมความรอน และเกิดการ
ติดไฟดวยตัวเอง โดยไมจะไมถูกไฟโดยตรง กระบวนการนี้เรียกวา การคารบอนไนเซชั่น คือ กระบวนการ
ที่ทําใหเกิดถาน
3. ขัน
้ ตอนการกระตุน
 ทําการเผาถานใหไดอณ
ุ หภูมิ 800 องศาเซลเซียส ไมทง
ั้ หมดในเตาเผาจะกลาย
เปนถาน หลังจากนัน
้ ใหทําการยกเตาขึน
้ เพือ
่ ใหถา นในเตาไดสม
ั ผัสอากาศเพือ
่ เพิม
่ อุณหภูมก
ิ ารเผาไหมขน
ึ้
โดยกําหนัดระยะเวลาในการทดสอบที่ 5 10 และ 15 นาทีตามลําดับ
4. ทําการเก็บขอมูลอุณหภูมภ
ิ ายในเตาเผาตําแหนงตางๆ ดวยเครือ
่ งมือวัดอุณหภูมิ และทําการเก็บ
ขอมูลระยะเวลาในการเผาตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
5. นําถานที่ไดนั้นมาวิเคราะห หาคาการดูดซับไอโอดีน (Iodine number) และทดสอบหาคาพื้นที่ผิว
จําเพาะและปริมาตรรูพรุนของถานไมไผที่ได

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวา เตาเผาถานนั้นสามารถเผาถานไดอุณหภูมิสูงกวา 800 องศาเซลเซียส ที่
อุณหภูมิสิ่งแวดลอมเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส ใชเวลาในกระบวนการการเผาถานประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง

ภาพที่ 2 กราฟแสดงอุณหภูมิของชวงเวลาการเปดเตา
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การเปดเตา 5 นาที อุณหภูมิสูงสุดเทากับ 950 องศาเซลเซียส ผลการทดสอบคาการดูดซับไอโอดีน
เฉลี่ย 727.26 มิลลิกรัมตอกรัม
การเปดเตา 10 นาที อุณหภูมิสูงสุดเทากับ 1,150 องศาเซลเซียส ผลการคาการดูดซับไอโอดีนเฉลี่ย
903.06 มิลลิกรัมตอกรัม
การเปดเตา 15 นาที อุณหภูมิสูงสุดสุดเทากับ 1,207 องศาเซลเซียส ผลการดูดซับคาไอโอดีนเฉลี่ย
911.34 มิลลิกรัมตอกรัม
ตารางที่ 2 ระยะเวลา ปริมาณถาน อุณหภูมิ และคาการดูดซับไอโอดีน

ลักษณะโครงสรางความเปนรูพรุนของถานไมไผ พบวา รูพรุนที่เกิดขึ้นมีลักษณะเปนวงกลม ขนาด
ของรูพรุนนั้นมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการเปดเตาและอุณหภูมิในการเปดเตา เนื่องจากในการ
เปดเตา 5 นาทีนั้นขนาดของรูพรุนมีขนาดเล็กและปริมาณรูพรุนนั้นมีนอยกวา 10 และ 15 นาที ดังแสดง
ในภาพที่ 2

(ก)

(ข)

(ค)
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ภาพที่ 2 แสดงภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด(SEM) ที่กําลังขยาย 1,000 เทา
(ก) การทดสอบเปดเตาที่เวลา 5 นาที
(ข) การทดสอบเปดเตาที่เวลา 10 นาที
(ค) การทดสอบเปดเตาที่เวลา 15 นาที

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของถานกัมมันตจากไมไผตอ
 ชวงเวลาการเปดเตาเผาถานมังกร
ไฟ 84 พบวา ระยะเวลาในการเปดเตานั้นมีผลตอคุณภาพของถาน และปริมาณถานที่ไดจากกระบวนการ
เผาถาน โดยการเปดเตาในระยะเวลา 5 นาที อุณหภูมส
ิ ง
ู สุดเทากับ 950 องศาเซลเซียส คาการดูดซับไอโอดีน
ของถานเทากับ 727.26 มิลลิกรัมตอกรัม ปริมาณถานที่ไดเทากับ 30.4 กิโลกรัม และโครงสรางรูพรุนที่
มีขนาดเล็กและปริมาณนอยที่สุด และระยะเวลาในการเปดเตา 15 นาที อุณหภูมิสูงสุดเทากับ 1,207 องศา
เซลเซียส คาการดูดซับไอโอดีนของถานเทากับ 911.34 มิลก
ิ รัมตอกรัม ปริมาณถานที่ไดเทากับ 25
กิโลกรัม และโครงสรางรูพรุนมีขนาดใหญมากกวา ซึง
่ มีลก
ั ษณะของรูพรุนเปนวงกลมเหมือนกัน เนือ
่ งจาก
เปนไมไผชนิดเดียวกัน จากผลการเปรียบเทียบคุณภาพของถานกัมมันตทก
ี่ ลาวมา การเปดเตาเผาถานที่
ระยะเวลา 15 นาที ใหคุณภาพถานที่ดีที่สุดและมีพื้นที่ผิวจําเพาะเทากับ 235.19 ตารางเมตรตอกรัม และ
ปริมาตรรูพรุนของถานเทากับ 0.17 ลูกบาศกเซนติเมตรตอกรัม เนื่องการเปดเตาเผาถานที่ระยะเวลา
15 นาที อุณหภูมิในชวงเวลาการกระตุนสูงกวา 1200 องศาเซลเซียส ชวงเวลาที่เหมาะสมในการเปดเตา
เทากับ 10 นาที เนื่องจากอยูในชวงที่เหมาะสมในการเผาถานกัมมันต
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การผลิตถานกัมมันตดวยวิธีการทางกายภาพ
จากวัสดุเหลือทิ้งของกระบวนการผลิต
นํ้ามันปาลมดวยรังสีไมโครเวฟ
Physical activation of activated carbon from
palm oil production waste by using
microwave irradiation
เกศิณี แสงศิร1ิ , นุชจีรา ดีแจง1, จอมภพ แววศักดิ์2, ศิรินุช จินดารักษ1*
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก 65000
2
ศูนยวิจัยพลังงานและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) จังหวัด พัทลุง 93210

1

งานวิจัยนี้ทําการศึกษาวิจัยการผลิตถานกัมมันตแบบผงจากวัสดุเหลือทิ้งของกระบวนการผลิต
นํ้ามันปาลม ไดแก ทะลายปาลมและเสนใยปาลม คารบอไนเซชั่นในสภาวะอุณหภูมิ 500°C – 900°C เปน
เวลา 1 h ทําการกระตุนทางกายภาพดวยรังสีไมโครเวฟ ที่กําลังไฟฟา 90 W และ 360 W เปนเวลา 1, 3
และ 5 min พิจารณาคาการดูดซับไอโอดีนไอโอดีน เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต โดยเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานอุตสาหกรรม ถานกัมมันต เลขที่ 900-2547 พบวา ทุกสภาวะที่ทําการทดสอบมีคาการ
ดูดซับไอโอดีนผานเกณฑขั้นตํ่าของมาตรฐานที่ 600 mg/g โดยถานกัมมันตจากทะลายปาลม มีคาการ
ดูดซับไอโอดีนสูงสุด คือ 1,191 mg/g ที่สภาวะการผลิต คือ อุณหภูมิคารบอไนเซชั่น 800 °C ที่สภาวะ
การกระตุนคือ กําลังไฟฟาที่ปอนใหกับเตาอบไมโครเวฟ 360 W เปนเวลา 5 min
คําสําคัญ: วัสดุเหลือทิ้งของกระบวนการผลิตนํ้ามันปาลม,
ถานกัมมันต, การกระตุนทางกายภาพ, รังสีไมโครเวฟ
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บทคัดยอ

บทนํา
กระบวนการผลิ ต นํ้ า มั น ปาล ม มี วั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ในปริ ม าณมาก ได แ ก ทะลายปาล ม เท า กั บ
4,099,859.52 ตัน และเสนใยปาลม เทากับ 2,434,291.59 ตัน [1] ที่ซึ่งยังคงเหลือในกระบวนการผลิต
จากการศึกษาเบื้องตนพบวา ทั้งทะลายปาลมและเสนใยปาลมมีความเหมาะสมในการนําผลิตเปนถาน
กัมมันต [2]
ถานกัมมันตคือวัสดุคารบอนที่พื้นที่ผิวพรุนภายในมาก ถานกัมมันตนิยมใชงานในอุตสาหกรรม
บําบัด เชน บําบัดนํ้าเสียจากสียอม บําบัดนํ้าเสียจากโลหะหนักปนเปอน เปนตน ถานกัมมันตสามารถผลิต
ไดจากวัสดุที่มีคารบอนเปนองคประกอบ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเปนวัตถุดิบที่มีตนทุนตํ่าสําหรับ
นําผลิตถานกัมมันตได [3] การผลิตถานกัมมันตจากวัตถุดิบในขั้นตอนคารบอไนเซชั่นมีผลอยางมากต
อโครงสรางรูพรุนของถานกัมมันต [4] ปจจุบันมีการประยุกตวิธีการผลิตถานกัมมันตอยางหลากหลาย
ไมโครเวฟคือแหลงพลังงานความรอนสําหรับการกระตุนกอกัมมันตแกคารบอนใหมที่ใชเวลานอย [5-6]
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ปจจุบันมีการเกณฑกําหนดควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑถานกัมมันตควบคุมดวยมาตร
ฐานอุตสาหกรรม ถานกัมมันต เลขที่ 900-2547 ถานกัมมันตแบบผง AWWA B600 กําหนดการตรวจ
สอบดวยวิธี ASTM D4607 [7]
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมการผลิตถานกัมมันตแบบผงจากวัสดุเหลือทิ้ง
ของกระบวนการผลิตนํ้ามันปาลม ไดแก ทะลายปาลมและเสนใยปาลม ดวยวิธีการกระตุนทายภาพดวย
รังสีไมโครเวฟ โดยทําการตรวจสอบรอยละผลผลิตของการผลิตถาน และคาการดูดซับไอโอดีนของ
ถานกัมมันต

วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาผลิตถานกัมมันตแบบผงจากทะลายปาลม และเสนใยปาลม แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิตถานกัมมันต
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วัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ
ทะลายปาลม และเสนใยปาลม ไดรับมาจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนํ้ามันปาลม โดยผานการ
จัดการของศูนยวิจัยพลังานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) จังหวัดพัทลุง โดย
มี ก ารจั ด เตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ คื อ ทะลายปาล ม เปล า ตากแห ง ให ค วามชื้ น คงระดั บ เดี ย วกั บ ความชื้ น ของ
อุณหภูมิแวดลอม เสนใยปาลมยอยขนาดใหเล็กลง
เตาเผาคารบอไนเซชัน
่ ใชเผาภายใตบรรยากาศอากาศ ทีส
่ ามารถเผาไดดว
 ยอุณหภูมส
ิ ง
ู สุด 1,200°C
ใชกําลังการเพิ่มอุณหภูมิของเตาชวงอุณหภูมิแวดลอมจนถึง 700°C ที่กําลัง 30% ของเตา และชวง
701°C - 900°C ที่กําลัง 40% ของเตา ทํากระตุนกายภาพ ใชเตาไมโครเวฟอุนอาหารในครัวเรือน และใช
นํ้ากลั่นจากความอนุเคราะหของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
การผลิตถานกัมมันต
การผลิตถานกัมมันตดาํ เนินการจาก นําวัตถุดบ
ิ ทะลายปาลมเปลา เสนใยปาลม ผานคารบอไนเซชัน
่
ที่อุณหภูมิ 500°C, 600°C, 700°C, 800°C และ 900°C เปนเวลา 1 h แลวทําการบดรอนใหไดผงถานขนาด
โมเลกุลไมเกิน 150 nm ผานแรง แลวทํากระตุนดวยไมโครเวฟ ที่กําลังไฟฟา 90 W และ 360 เปนเวลา
1, 3 และ 5 min โดยผสมผงถานจากคารบอไนเซชั่นในนํ้ากลั่น ดวยอัตรา 5 g:60 ml
การตรวจสอบคารอยละผลผลิต
การตรวจสอบรอยละผลผลิต (%yield) ของทะลายปาลมและเสนใยปาลม ภายหลังจากการ
คารบอไนเซชั่นที่อุณหภูมิ 500°C - 900°C รอยละผลผลิตแสดงถึงผลผลิตที่ไดจากกระบวนการ เทียบเปน
100% โดยนํ้าหนัก คํานวณคารอยละผลผลิตจากแทนคาในสมการที่ (1)

การตรวจสอบคาการดูดซับไอโอดีน
ถานกัมมันตที่ผลิตขึ้น อางอิงมาตรฐานอุตสาหกรรม ถานกัมมันต เลขที่ 900-2547 AWWA
B600-96 แบบผง โดยตรวจสอบคาการดูดซับไอโอดีนดวยวิธี ASTM D4607-94 ใชวิธีไทเทรตระหวาง
สารละลายไอโอดีน-สารประกอบโซเดียมไธโอซัลเฟต แชตัวอยางถานกัมมันต 1 g ในสารละลายไอโอดีน
50 ml เปนเวลา 60 s แลวตวงสารละลายไอโอดีนนี้เพื่อไทเทรตดวยปริมาตร 25 ml นําคาที่ไดคํานวณ
คาการดูดซับไอโอดีนในสมการที่ (2)
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ผลการศึกษา
จากการศึกษารอยละผลผลิต (%yield) ของทะลายปาลมเปลา และเสนใยปาลม พบวา อุณหภูมิ
คารบอไนเซชัน
่ มีผลตอปริมาณผลผลิต โดยอุณหภูมส
ิ ง
ู จะทําใหคา รอยละผลผลิตลดตํ่าลง เนือ
่ งจากสาร
ระเหยวัตถุดบ
ิ มีการสลายตัวไปไดมากขึน
้ เมือ
่ อุณหภูมส
ิ ง
ู ขึน
้ คาสูงสุดของรอยละผลผลิตของทะลายปาลม
ที่อุณหภูมิคารบอไนเซชั่น 500°C, 600°C, 700°C, 800°C, 900°C เทากับ 32.21%db, 31.05%db,
29.88%db, 28.41%db, 25.68%db ตามลําดับ และคาสูงสุดของรอยละผลผลิตของเสนใยปาลม
อุณหภูมิคารบอไนเซชั่น 500°C, 600°C, 700°C, 800°C, 900°C เทากับ 30.21%db, 27.54%db,
22.38%db, 15.11%db, 9.86%db ตามลําดับ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 รอยละผลผลิตถานของทะลายปาลมและเสนใยปาลม

ผลการศึกษาคาการดูดซับไอโอดีนของถานกัมมันตจากทะลายปาลม พบวา คาการดูดซับไอโอดีน
ผานเกณฑของมาตรฐานอุตสาหกรรม ถานกัมมันตแบบผง ที่คา 600 mg/g โดยคาการดูดซับไอโอดีน
ของผงถานที่ผลิตไดมีคาสูงกวาคามาตรฐาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทียบเทาเปน 147%, 165%, 183%, 196%
และ 186% ทีอ
่ ุณหภูมิคารบอไนเซชั่น 500 °C, 600 °C, 700 °C, 800 °C และ 900 °C ตามลําดับ เมื่อเปรียบ
เทียบกําลังไฟฟา 90 W และ 360 W พบวาคาการดูดซับไอโอดีนที่กําลังไฟฟา 360 W มีแนวโนมที่สูงกวา
เล็กนอย คาการดูดซับไอโอดีนของถานกัมมันตจากทะลายปาลมสูงที่สุด เทากับ 1,191 mg/g ที่สภาวะ
อุณหภูมิคารบอไนเซชั่น 800°C กําลังไฟฟา 360 W เวลา 5 min ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 คาการดูดซับไอโอดีนของถานกัมมันตจากทะลายปาลม

ผลการศึกษาคาการดูดซับไอโอดีนของถานกัมมันตจากเสนใยปาลมพบวาทุกคาการดูดซับไอโอดีน
ผานเกณฑของมาตรฐานอุตสาหกรรม ถานกัมมันตแบบผง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทียบเทาเปน 138%, 176%,
179%, 186%, 195% ที่อุณหภูมิ คาบอไนเซชั่น 500°C, 600°C, 700°C, 800°C, 900°C ตามลําดับ
คาการดูดซับไอโอดีนของถานกัมมันตจากเสนใยปาลมสูงที่สุด เทากับ 1190 mg/g ที่สภาวะอุณหภูมิ
คารบอไนเซชั่น 900°C กําลังไฟฟา 90 W เวลา 5 min ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 คาการดูดซับไอโอดีนของถานกัมมันตจากเสนใยปาลม
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษานี้เปนการนําเสนอวิธีการนําวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตนํ้ามันปาลมมาใชให
เกิดประโยชนโดยใชกระบวนการกระตุน
 ทีม
่ ส
ี ามารถลดระยะเวลาและประหยัดพลังงานในการกระตุน
 ไดโดย
การใชรง
ั สีไมโครเวฟในกระบวนการผลิตถานกัมมันตเมือ
่ พิจารณาสภาวะการผลิตถานกัมมันตจากทะลาย
ปาลม และเสนใยปาลม พบวา สภาวะการผลิตถานกัมมันตที่เหมาะสม คือ การผลิตถานกัมมันตจากวัตถุ
ดิบทะลายปาลม ทีอ
่ ณ
ุ หภูมค
ิ ารบอไนเซชัน
่ 800°C ทีก
่ ําลังไฟฟาไมโครเวฟ 360 W เปนเวลา 5 min เนือ
่ งจาก
คาการดูดซับไอโอดีนจากวัสดุทะลายปาลมและเสนใยปาลมมีผลใกลเคียงกันกลาวคือคาการดูดซับไอโอดีน
สูงสุดจากทะลายปาลม เทากับ 1,191 mg/g ที่สภาวะอุณหภูมิคารบอไนเซชั่น 800°C กระตุนกําลังไฟฟา
ไมโครเวฟ 360 W เปนเวลา 5 min และคาการดูดซับไอโอดีนของถานกัมมันตจากเสนใยปาลม ที่มีคาเทากับ
1,190 mg/g ที่สภาวะอุณหภูมิคารบอไนเซชั่น 900°C ที่กําลังไฟฟาไมโครเวฟ 90 W เปนเวลา 5 min
ซึ่งการคารบอไนเซชั่นที่อุณหภูมิ 800°C ใชเวลานอยกวาการคารบอไนเซชั่นที่อุณหภูมิ 900°C
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การเพิ่มรายไดของกลุมเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ
จังหวัดพิษณุโลก ดวยการบริการวิชาการ
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
Increasing income of the giant sour tamarind
farmers group Phitsanulok province
through the academic service of solar dryers
สรวิศ สอนสารี1* เอกภูมิ บุญธรรม1 เอกกฤษ แกวเจริญ1 วีรวุธ เลพล1
มนตรี วงคศิริวิทยา1 กฤษฎา อนอาย1 และกฤษณะ กลิ่นดี1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 65000

EA

พลังงานเพื่อการเกษตร
(Energy for Agricultural)

001

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการเพิ่มรายไดของกลุมเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษผานกระบวนการ
บริการวิชาการ เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ณ ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
(พิกัด ลองจิจูด : 16º50’32” N ละติจูด : 100º41’12” E) โดยการศึกษาแบงวัตถุประสงคออกเปน 2
สวน คือ สวนที่ (1) เพื่อถายทอดองคความรูในการ อบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ใน
สวนนี้จะเปนการศึกษาความเปนไปไดของการประยุกตใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยในการ
อบแหงมะขามเปรี้ยวยักษแชอิ่ม ทั้งนี้กระบวนการดังกลาวจะทําใหทราบถึงความสามารถในการ อบแหง
ของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย เชน อุณหภูมิที่เครื่องสามารถทําได (อุณหภูมิสง
ู สุด อุณหภูมิ
ต่ําสุด และ อุณหภูมิเฉล่ีย) นอกจากนี้ยังจะทําใหทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใชในการอบแหงเพื่อใหน้ําหนัก
สุดทาย (น้ําหนักพรอม จําหนาย) ที่จะตองเหลือเพียงประมาณรอยละ 50 ของน้ําหนักเริ่มตน ผลการ
ศึ ก ษาพบว า เครื่ อ งอบแห ง พลั ง งาน แสงอาทิ ต ย ที่ ไ ด ดํ า เนิ น การออกแบบและสร า งจะสามารถทํ า
อุณหภูมิในเครื่องอบแหงไดสูงสุด และต่ําสุด ประมาณ 73.6 °C และ 46.3 °C ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ยของ
อุณหภูมิที่เครื่องทําไดจะอยูท่ีประมาณ 59.3 °C และในสวนของระยะเวลา อบแหงเพื่อใหน้ําหนักสุดทาย
ของผลิตภัณฑพรอมจําหนายเหลือรอยละ 50 ของน้ําหนักเริ่มตน จะอยูที่ประมาณ 5 ชั่วโมง (ซึ่งใชเวลา
นอยกวาการอบแหงแบบปกติที่ใชวิธีการตากแหงบนลานกวาง) สวนที่ (2) เพื่อศึกษาถึงความเปน
ไปไดของรายไดที่เพิ่มขึ้นของกลุมเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษจากการใชงานเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย ผลการศึกษาพบวา เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจํานวน 2 เครื่อง ที่ไดมอบใหกับ
กลุมเกษตรกรผานกระบวนการบริการวิชาการนั้น จะสามารถอบแหงมะขามเปรี้ยวยักษแชอิ่มไดจํานวน
1,800 kg (น้ําหนักเปยก) หรือ 900 kg (น้ําหนักแหง) ตอรอบการผลิต ใน 1 ป และเมื่อนํามะขามเปรี้ยว
ยักษแชอม
ิ่ อบแหงจําหนายจะทําใหกลุม
 เกษตรกรมีรายไดเพิม
่ ขึน
้ ประมาณ 225,000 บาท ตอ ป นอกจากนี้
หากในอนาคตทางกลุ  ม เกษตรกรได มี ก ารปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งของบรรจุ ภั ณ ฑ ก็ จ ะช ว ยเพิ่ ม โอกาสใน
การเพิ่ม รายไดได
คําสําคัญ: แชอิ่ม มะขามเปรี้ยวยักษ เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
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บทนํา
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่รายไดของประชากรสวนใหญมาจากการดําเนินกิจกรรม
ทางการเกษตร แตอยางไรก็ตามในการดําเนินกิจกรรมดังกลาวในบางครัง
้ เกษตรกรไดมก
ี ารเพาะปลูกพืช
ประเภทเดียวกัน ทั้งนี้อาจจะเกิด จากความเขาใจผิดพลาด หรืออาจจะเกิดจากความตองการรายไดที่เพิ่ม
ขึ้นนั่นเอง ดังนั้นจึงมีนักวิชาการจํานวนมากที่ได คิดคนกรรมวิธี และ/หรือ กระบวนการใหมๆ มาชวยเพิ่ม
คุณภาพของผลิตภัณฑทางการเกษตรทีซ
่ ง
ึ่ หมายรวมถึงการถนอมอาหารและการเพ่ม
ิ มูลคาของผลผลิต
ทางการเกษตร ดังนั้นหากจะกลาวถึงการถนอมอาหารดวยการอบแหงดวยเครื่อง อบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยนั้น ประเทศไทยไดนําเอาเทคโนโลยีการอบแหงมาประยุกตใชกับงานตางๆ อยางมากมาย
ไมวา จะเปนในสวนของอุตสาหกรรมครัวเรือน และในสวนของอุตสาหกรรมขนาดใหญ ท้ังน้ีก็เน่ืองมา
จากประเทศไทยเปน ประเทศที่มีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยคอนขางสูงประมาณ 17.6 MJ/m2-day
[1] หรืออาจกลาวไดวาประเทศไทยมี ปริมาณหรือพลังงานแสงอาทิตยในแตละพื้นที่เฉลี่ยตลอดทั้งป
คอนขางสูงนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยตางๆ ที่ไดศึกษาถึง การอบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย และรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย อาทิ มณี ภาชนะ
ทอง และคณะ [2] ไดดําเนินการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของมะขามหวานโดยใชศักยภาพของ
พลังงาน ความรอนในระดับครัวเรือน พบวา มะขามหวานจะมีรสทางประสาทสัมผัสดีที่สุด และแหงที่สุด
เมื่ออบแหงโดยการให ความรอนดวยไอน้ําเปนเวลา 50 นาที และทําใหแหงที่อุณหภูมิ 70 °C เปนเวลา 240
นาที อรุณี ชัยสวัสดิ์ [3] ออกแบบ เคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสําหรับใชงานในชุมชน ผลการ
ศึ ก ษา พบว า เคร่ื อ งอบแห ง ท่ี ไ ด ดํ า เนิ น การออกแบบ สามารถอบแห ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ท างการเกษตร
ไดประมาณ 15 kg และยังพบอีกวาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่เหมาะจะ นํามาใชในชุมชนนั้น
ขนาดของเครื่องอบแหงควรจะมีขนาดใหญ สิริธร สุภาคาร และคณะ [4] พัฒนาเครื่องอบแหงเนื้อ
ปลา นิลโดยการใชอากาศไหลเวียนกลับเพือ
่ ลดการสิน
้ เปลืองพลังงาน โดยในการศึกษาตัวแปรท่ส
ี าํ คัญที่
ถูกนํามาวิเคราะห ประกอบไปดวย ปริมาณความชื้นมาตรฐานเปยก อัตราการอบแหง และความสิ้นเปลือง
พลังงานจําเพาะ ผลการศึกษา พบวา การใชอากาศไหลเวียนกลับสามารถเพิ่มอัตราการอบแหงและลด
คาความส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะได และเม่ือ อากาศไหลเวียนกลับมีสัดสวนของอากาศประมาณ 80%
จะสงผลใหมีอัตราการอบแหงสูงที่สุด และมีคาความสิ้นเปลือง พลังงานจําเพาะต่ําที่สุด ซึ่งสามารถลด
การใชพลังงานลงได 49.60% นอกจากนี้ สิริธร สุภาคาร และคณะ [5] ยังไดศึกษา การนําวัสดุพรุนชนิด
ตาขายสเตนเลสมาใชงานรวมกับเครือ
่ งอบแหงแบบทีม
่ ก
ี ารใชอากาศไหลเวียนกลับเพือ
่ ลดการ สิน
้ เปลือง
พลังงาน ผลการศึกษาพบวา การติดตั้งตาขายสเตนเลสจะชวยใหระยะเวลาในการอบแหงลดลง และ
สามารถลด ความสิ้นเปลืองของพลังงานจําเพาะลงไดถึง 61.59% อนุรักษ ครองทรัพย และคณะ [6]
ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง อบแหงสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย พบวา การลดความชื้นของ
ผลิตภัณฑทางการเกษตรจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิและความชื้น สัมพัทธในอากาศของแตละวัน ถาอุณหภูมิ
ต่ํากวาจะทําใหการอบแหงใชระยะเวลานานขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา ประสิทธิภาพชั่วขณะ และประสิทธิภาพ
เครือ
่ งอบแหงจะขึน
้ อยูก
 บ
ั คารังสีดวงอาทิตยในแตละวัน โดยเมือ
่ คารังสีดวงอาทิตย มีคา สูงจะทําใหเครือ
่ ง
มีประสิทธิภาพดีขึ้นนั่นเอง
จากการศึกษางานวิจัยขางตนจะเห็นไดวาการประยุกตใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
เพื่อนํามาอบ ผลิตภัณฑทางการเกษตรนั้นเปนไปอยางแพรหลาย ประกอบกับการคิดคนเพื่อคนหา
เทคโนโลยีใหมที่จะชวยให ประสิทธิภาพของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสูงขึ้น ที่จะสงผลทั้งทาง
ตรงและทางออมตอการประยุกตใชเทคโนโลยี เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยนั่นเอง สําหรับงาน
วิจัยนี้ไดใหความสนใจไปที่กลุมเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ ณ ตําบล วังนกแอน อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก (พิกัด ลองจิจูด : 16º50’32” N ละติจูด : 100º41’12” E) ซึ่งเปนกลุมเกษตรกร ที่รวมกลุมกัน
เพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจากมะขามเปรี้ยวยักษ ไมวาจะเปน มะขามเปยก มะขามแชอิ่ม มะขาม
แช อิ่มอบแหง ปุยมะขามจากผลผลิตเหลือทิ้ง ถานอัดแทงจากเปลือกและเมล็ดของมะขาม และพันธมะขาม
เปรี้ยวยักษ เปนตน ในการศึกษาจะเปนการศึกษาการเพิ่มรายไดของกลุมเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ
ผานกระบวนการบริการวิชาการ
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เครือ
่ งอบแหงพลังงานแสงอาทิตยทซ
ี่ ง
ึ่ เปนโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบล
ู
สงคราม โดยใชแนวทางตามพระราชดําริตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น ที่ไดดําเนินการออกแบบและติดตั้งเครื่อง อบแหงพลังงานแสงอาทิตย ณ กลุมเกษตรกรมะขาม
เปร้ียวยักษเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อ ถายทอดองคความรูในการอบแหงดวย
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย และ (2) เพื่อศึกษาความเปนไปไดของรายไดที่เพิ่มขึ้นของกลุม
เกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษหลังจากใชงานเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

วิธีการวิจัย
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่ไดดําเนินการออกแบบและสราง แสดงดังภาพที่ 1 เครื่อง
อบแหงมีขนาด กวาง × ยาว × สูง เทากับ 1.00 m × 2.30 m × 1.20 m ดานบนปดดวยกระจกหนา
5 mm จํานวน 2 ชัน
้ ดานใน ประกอบไปดวยถาดสเตนเลสสําหรับใสผลิตภัณฑทต
ี่ อ
 งการอบแหง โดยถาด
สเตนเลสจะมีจํานวน 2 ชั้น (ชั้นบน และ ชั้นลาง) เพื่อชวยเพิ่มปริมาณของผลิตภัณฑที่จะนํามาอบแหง โดย
ตัวเครื่องอบแหงฯ ยังไดมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศท ทํางานรวมกับระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสง
อาทิตยขนาด 30 W เพื่อชวยดึงเอาความชื้นออกจากผลิตภัณฑอีกดวย

ภาพท่ี 1 เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่ไดดําเนินการออกแบบและสราง

การดําเนินการทดสอบ
การทดสอบอบแหงมะขามเปรี้ยวยักษแชอิ่มดวยเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ไดดําเนินการ
บันทึกขอมูลตางๆ ดังนี้ (1) อุณหภูมิภายในตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย และอุณหภูมิแวดลอม ดวย
สายเทอรโมคัปเปล Type K, (2) ปริมาณรังสีอาทิตย ดวยเซลลอางอิง (Reference cell) และเครื่องวัด
ความเขมรังสีอาทิตย (Solar power meter) ยี่หอ CEM รุน LA-1017 และ (3) น้ําหนัก ดวยเครื่องชั่งแบบ
ดิจิตอล จากนั้นดําเนินการบันทึกขอมูลดวยเครื่องบันทึกขอมูล อัตโนมัติ ยี่หอ HIOKI รุน LR8431-20
ทุกๆ 1 นาที นอกจากนี้ในการทดสอบไดดําเนินการวัดนํ้าหนักของมะขามเปรี้ยว ยักษแชอิ่มอบแหงทุกๆ
15 นาที เพือ
่ ใหทราบถึงระยะเวลาในการอบแหงเมือ
่ ไดนา้ํ หนักสุดทายทีต
่ อ
 งการ โดยอุปกรณและ เครือ
่ งมือ
ที่ใชในการดําเนินการทดสอบแสดงดังภาพที่ 2
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยผานกระบวนการบริการวิชาการเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ณ กลุมเกษตรกร
มะขามเปรี้ยวยักษ นั้น สามารถแสดงผลการวิจัยไดดังนี้
(1) ความสามารถในการอบแหงของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
อุณหภูมิภายในเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่สามารถทําได ผลการศึกษาแสดงดังภาพที่ 3
ประกอบไปดวย
อุ ณ หภู มิ อ บแห ง (°C) อุ ณ หภู มิ แ วดล อ ม (°C) และปริ ม าณรั ง สี อ าทิ ต ย (W/m 2 ) ของวั น ท่ี 8
พฤศจิกายน 2562 ในชวงเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ผลการศึกษาพบวา อุณหภูมภ
ิ ายในเครือ
่ งอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยจะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น เมื่อปริมาณพลังงานแสงอาทิตยสูงขึ้น และจะลดลง เมื่อ
ปริมาณพลังงานแสงอาทิตยมีคาต่ําลง แตอยางไรก็ตามอุณหภูมิภายในเครื่องอบแหงพลังงานแสง
อาทิตยจะไมไดลดลงมากนักเนื่องจากตัวเคร่ืองไดติดต้ังฉนวนกันความรอนเพื่อปองกันการสูญเสีย
ความรอนไว โดยเครื่องอบแหงสามารถทําอุณหภูมิไดสูงสุด และต่ําสุด เทากับ 73.6 °C และ 46.3 °C
ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ยของอุณหภูมิที่เครื่องทําไดจะอยูที่ประมาณ 59.33 °C

(ก) สายเทอรโมคัปเปล Type K

(ข) เซลลอางอิง (Reference cell)

(ค) เครื่องบันทึกขอมูลอัตโนมัติ
ยี่หอ HIOKI รุน LR8431-20

ภาพท่ี 2 อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการทดลอง

ภาพท่ี 2 อุณหภูมิภายในตู, อุณหภูมิแวดลอม
และปริมาณรังสีอาทิตย ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
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ในสวนของระยะเวลาการอบแหง ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 1 ผลการศึกษาแสดงน้ําหนัก (g)
ของผลิตภัณฑ (มะขามเปรี้ยวยักษแชอิ่ม) ที่ถูกตรวจวัดทุกๆ 15 นาที ผลการศึกษาพบวา น้ําหนักของ
ผลิตภัณฑจะลดลงตามระยะเวลาการอบแหงท่ีผานไป เน่ืองจากปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑไดถูก
พาออกไปดวยพัดลมดูดอากาศ โดยเครื่องอบแหง พลังงานแสงอาทิตยท่ีไดออกแบบและสรางจะใชระยะ
เวลาในการอบแหงมะขามเปรี้ยวยักษแชอิ่มตั้งแตน้ําหนักเริ่มตน จนถึงน้ําหนักสุดทาย (น้ําหนักหายไป
ประมาณรอยละ 50 ของน้ําหนักเริ่มตน) ประมาณ 5 ชั่วโมง
ตารางท่ี 1 น้ําหนักมะขามเปรี้ยวยักษแชอิ่มอบแหง (g) ที่ลดลงเมื่อเวลาผานไป (ทุกๆ 15 นาที)

(2) การวิเคราะหรายไดที่เพิ่มขึ้นของกลุมเกษตรกร
ผลการสํารวจที่ไดจากการสอบถามเกษตรกร พบวา ผลผลิตมะขามเปรี้ยวยักษจํานวน 3,000 kg
ที่ผลิตไดตอการเพาะปลูกจํานวน 1 ไร จะถูกนํามาแปรรูปเปนมะขามเปรี้ยวยักษแชอิ่มจํานวน 500 kg และ
ในจํานวนนี้จะถูกนํามาแปรรูป เปนมะขามเปรี้ยวยักษแชอิ่มตากแหง ซึ่งเกษตรกรสวนใหญนิยมเอามะขาม
เปรี้ยวยักษแชอิ่มมาตากแหงเนื่องจากราคาขาย จะสูงกวามะขามเปรี้ยวยักษแชอิ่มอยูถึง 2-3 เทา
นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากการสํารวจยังทําใหทราบอีกวาน้ําหนักสุดทาย ของมะขามเปรี้ยวยักษแชอิ่ม
ตากแหงเมื่อเทียบกับมะขามเปรี้ยวยักษแชอิ่มจะหายไปประมาณรอยละ 50 และมะขาม เปรี้ยวยักษแชอิ่ม
เมื่ออบแหงแลวจะมีราคาขายอยูที่ประมาณ 250 บาท/kg สําหรับเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่
ไดดําเนินการออกแบบและสรางนั้น จะมีกําลังการผลิตหรือ ความสามารถในการอบแหงมะขามเปร้ียว
ยักษแชอิ่ม (น้ําหนักเปยก) ไดประมาณ 30 kg ตอการอบแหง 1 ครั้ง (1 วัน) ดังนั้น ใน 1 ป ที่จะมีการใช
งานเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย เพื่ออบแหงมะขามเปรี้ยวยักษแชอิ่ม จํานวน 30 วัน จะ สามารถ
อบแหงมะขามเปรีย
้ วยักษแชอม
ิ่ ไดจาํ นวน 900 kg (น้าํ หนักเปยก) ตอ เครือ
่ งอบแหง 1 เครือ
่ ง แตเนือ
่ งจาก
กลุม เกษตรกร มีเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 2 เครื่อง จึงสามารถอบแหงมะขามเปรี้ยว
ยักษแชอิ่มไดจํานวน 1,800 kg (น้ําหนักเปยก) หรือคิดเปน 900 kg น้ําหนักแหง ดังนั้น เมื่อคิดเปนรายได
ทีจ
่ ะไดรบ
ั เมือ
่ นําเอามะขามเปรีย
้ วยักษ แชอม
ิ่ อบแหงจําหนายจะไดประมาณ 225,000 บาทตอป แตอยางไร
ก็ตามรายไดที่จะไดนั้นขึ้นอยูกับการวางแผนของกลุม เกษตรกรวาจะมีการวางแผนอยางไร ประกอบ
กับหากในอนาคตทางกลุมเกษตรกรไดมีการปรับปรุงในเร่ืองของบรรจุภัณฑ และรวมถึงชองทาง
จําหนาย ก็จะชวยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑตางๆ ใหกับกลุมไดอีกดวย

172

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการเพิ่มรายไดใหกับกลุมเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษดวยการบริการวิชา
การเคร่ือง อบแหงพลังงานแสงอาทิตย ภายใตโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 โดยงานวิจัยมีวัตถุประสงค
หลักอยู 2 ขอ คือ (1) เพื่อถายทอดองคความรูในการ อบแหงดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
พบวา เครื่องอบแหงสามารถทําอุณหภูมิไดสูงสุด และต่ําสุด เทากับ 73.6 °C และ 46.3 °C ตามลําดับ
คาเฉลี่ยของอุณหภูมิความรอนภายในเครื่องจะอยูที่ประมาณ 59.3 °C และระยะเวลาการอบแหง เพื่อให
น้ําหนักสุดทายลดลงเหลือรอยละ 50 จากน้ําหนักเริ่มตน จะอยูที่ประมาณ 5 ชั่วโมง (2) เพื่อศึกษาถึง
ความเปนไปไดของรายไดที่เพิ่มขึ้นของกลุมเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษหลังจากการใชงานเครื่อง
อบแหงพลังงานแสงอาทิตย พบวา เครื่อง อบแหงพลังงานแสงอาทิตยจะสามารถชวยลดระยะเวลาการ
อบแหงผลิตภัณฑได และชวยใหเกษตรหรือสมาชิกในกลุม เกษตรกรมีรายไดจากการขายมะขามเปรี้ยว
ยักษอบแหงเพิ่มขึ้น
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การศึกษาเชื้อเพลิงถานอัดแทงจากวัสดุเหลือใช
ในการผลิตตะเกียบและการบริโภคทุเรียน
Study Compressed Charcoal from The Waste
Material from Production
of Chopstick and Durian Consumption
ธนาวัฒน อุนเรือน1 วิชาญ วิมานจันทร1
สุเมธ สถิตบุญอนันต1 นุภาพ แยมไตรพัฒน2 จงจิตร หิรัญลาภ3 และปรีดา จันทวงษ1
1
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกําลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 10800
2
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10800
3
บริษัท ซันซีร จํากัด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

EA

พลังงานเพื่อการเกษตร
(Energy for Agricultural)

002

บทคัดยอ
บทความนีม
้ ว
ี ต
ั ถุประสงคเพือ
่ ศึกษาหาประสิทธิภาพในการผลิตและการศึกษาเชือ
้ เพลิงถานอัดแทง
จากเศษวัสดุเหลือใชในการผลิตตะเกียบและการบริโภคทุเรียน เพือ
่ ศึกษาความเปนไปไดในการใชประโยชน
ในรูปแบบถานอัดแทง โดยการนําแปงมันสําปะหลังและนํ้าเปนตัวประสาน การดําเนินการวิจัยนี้ไดกําหนด
วัสดุเปน 2 ชนิดหลักๆ คือ เศษจากการผลิตเหลาตะเกียบ(ไมไผ) และเปลือกทุเรียนจากการบริโภค แลวนํา
เศษเหลือใชทั้ง 2 วัสดุไปเผาเปนถานที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส และ320 องศาเซลเซียส แลวนํามาอัด
แทงดวยวิธีอัดขึ้นรูป จากนั้นนําแทงถานไปอบลดความชื้นไมเกิน 8 เปอรเซ็นต ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (มผช.238/2547) มาทําการศึกษาคุณสมบัติดานเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM หาคาปริมาณ
ความชืน
้ คาปริมาณเถา คาพลังงานความรอน ความหนาแนน การรับแรงกดอัดและปริมาณการสิน
้ เปลือง
ตามลําดับ ผลจากการวิจย
ั พบวาวัสดุทเี่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ ในการผลิตเชือ
้ เพลิงถานอัดแทงจากเศษวัสดุเหลือ
ใชคือสวนผสมจากผงถานไมไผ ในอุณหภูมิการเผาที่ 330 องศาเซลเซียส โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อ
เพลิงถานอัดแทง 1.618 กิโลกรัมตอชั่วโมง เวลาในการเผาไหม 00:14:00 ชั่วโมง การลดความชื้นของ
เชื้อเพลิงถานอัดแทง 3.79 เปอรเซ็นต ปริมาณเถา 13.92 เปอรเซ็นต คาพลังงานความรอน 6,878.38
แคลอรีตอกรัม คาความหนาแนน 894.28 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร คาความแข็ง 969.460 นิวตัน แสดง
ใหเห็นวาผงถานไมไผเมือ
่ ติดไฟแลวจะดับไดยากจะเผาไหมจนกวาจะกลายเปนขีเ้ ถาทําใหมอ
ี ต
ั ราการสิน
้ เปลือง
เชื้อเพลิงถานอัดแทงนอยสุดใชงานไดนาน ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัยนี้คือสามารถนําเศษของเสียที่
เหลือใชที่กอใหเกิดปริมาณขยะและการเผาทําลายสามารถนํากลับมาใชใหเกิดประโยชนดานพลังงานเชื้อ
เพลิงและพลังงานทดแทน
คําสําคัญ: เชื้อเพลิงถานอัดแทง ตัวประสาน ไมไผ ทุเรียน คาพลังงานความรอน

Abstract
The objective of this research is to study the efﬁciency of briquette fuel composed
production from residue in chopstick production and durian consumption. To study the
feasibility of utilization in briquette by using tapioca ﬂour and water as a binder. This
research identiﬁes the materials into 2 types as residue from chopstick production (bamboo) and durian peels from consumption then the 2 materials were burned to charcoal at
temperatures of 220 °C and 320 °C. then compressed with compression method. In order
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to study the fuel properties according to ASTM for moisture content, ash content, heat
energy, density, compression, and consumption respectively. The briquette is dried to
reduce a humidity less than 8 % according following the Community Product Standard
(TCPS. 238/2547).
The results show that residue from chopstick (bamboo) is the most suitable material
to produce briquette fuel composed. The calcination temperature of 330 °C fuel consumption rate is 1.618 kg per hour. Combustion period is 14 minutes. Moisture content reducing
is 3.79%. Ash content is 13.92%. Heat energy is 6,878.38 Cal/g. Density is 894.28 Kg/m3.
Hardness is 969.460 N. The bamboo charcoal was ignited until it turned to ashes resulting
it the longest fuel consumption. The beneﬁt from this study is the recycling of waste in
term of fuel and alternative energy.
Keywords: compressed charcoal fuel, binder, Durian, bamboo, thermal energy efﬁciency.

บทนํา
จากปญหาดานพลังงานในปจจุบน
ั เปนปญหาหลักทีเ่ กีย
่ วของกับชีวต
ิ การเปนอยูข
 องคนไทยไมวา จะ
เปนปญหาดานราคาพลังงานที่ใชในครัวเรือนแกสหุงตมหรือนํ้ามัน ที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ถึงแมพลังงานตาง ๆ จะมีราคาสูงขึ้นความตองการในการใชพลังงานของประชากร ก็ยังคงสูงเชนกัน
จึงจําเปนตองมีการคนหาแหลงพลังงานทดแทนภายในประเทศใหเพียงพอกับความตองการของประชากร
สวนใหญ
ตะเกียบ จากการศึกษาสํารวจขอมูลการผลิตตะเกียบจะมีเศษวัสดุเหลือจากการผลิตตะเกียบเชน
เศษตัดขอของไผ เศษจากการเหลาตะเกียบ ซึง
่ มีประมาณมากจากการผลิต โดยปกติแลวทางกลุม
 ชาวบาน
จะทําการรวบรวมเศษวัสดุเหลือใชเหลานัน
้ กองรวมไวแลวทําการเผาทําลายทิง
้ ซึง
่ จากการจัดเก็บเศษวัสดุ
และการเผาทําลายทําใหเกิดปญหาในดานตางๆ เชนกลิ่นอันไมพึงประสงค เปนที่อยูอาศัยของสัตวมีพิษ
การเผาทําลายทําใหเกิดหมอกควันเขมาฝุน
 ละออง PM 2.5 สวนหนึง
่ เกิดจากการเผาในทีโ่ ลงแจงสงผลเสีย
ตอสุขภาพรางกาย และจุดเริ่มตนของการเกิดโรคตางๆเปนการทําลายชั้นบรรยากาศดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 เศษจากการเหลาตะเกียบ และขอของไผ
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ภาพที่ 2 การเผาทําลายเศษวัสดุจากการผลิตตะเกียบ

ทุเรียน เปนผลไมทน
ี่ ย
ิ มกันมาก จากการสํารวจในจังหวัดเชียงใหม ชวงฤดูการจะมีการบริโภคทุเรียน
ประมาณ 8-9 ตันตอวัน (นํ้าหนักทุเรียนทั้งลูกรวมนํ้าหนักทั้งเปลือกและเนื้อทุเรียน) และปญหาที่ตามมา
อยางหลีกเลี่ยงไมไดคือขยะจากเปลือกทุเรียน ที่ทิ้งสวนมากมาจากตลาดสดประมาณ 4-5 ตันตอวันคิด
เปน 50 เปอรเซ็นตจากปญหาสวนใหญของขยะ โดยปกติกลุมแมคาจะนําไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปแลวบางที
เวลาฝนตกขยะเปลือกทุเรียนจะลอยเขาไปในแหลงแมนํ้าอีกดวย ซึง
่ เกิดปญหาดานกลิน
่ เหม็นเนา เปนทีอ
่ ยู
อาศัยของสัตวมีพิษ และทําลายสภาพแวดลอมอีกดวยดังภาพที่ 4

ภาพที่ 3 สัดสวนระหวางเปลือก เนื้อและเมล็ดของผลทุเรียน
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ภาพที่ 4 ภูเขากองขยะเปลือกทุเรียน และขยะไหลสูแหลงแมนํ้า

จากปญหาขางตนผูว
 จ
ิ ย
ั ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของวัสดุเหลือใชเหลานัน
้ และผลกระ
ทบจากปญหาตางๆ จึงไดมีแนวความคิดที่จะนําเศษวัสดุเหลือใชนํามาใหเปนประโยชนแลวเพื่อนํากลับมา
ใชใหมในรูปแบบพลังงานทดแทนโดยนําเศษไมไผและเปลือกทุเรียนมาผลิตเปนเชือ
้ เพลิงอัดแทงเพือ
่ ทดแทน
เชื้อเพลิงจากถานไมเบญจพรรณ และแกสหุงตม

วิธีการวิจัย
การศึกษาในครัง
้ นีเ้ ปนการศึกษาเชิงทดลองเพือ
่ ศึกษาประสิทธิภาพคาของพลังงานในเชือ
้ เพลิงอัด
แทงในสําหรับการนําเศษวัสดุเหลือใชเพื่อนํามาใชประโยชนในรูปแบบเชื้อเพลิงอัดแทง
1) นําเศษไมไผและเปลือกทุเรียนตากแดดใหแหงจนสังเกตไดวาไมมีความเปยกชื้นแลวทําการเผา
แบบปดที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส และ 320 องศาเซลเซียสเพื่อใหเปนถานจะไดดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ลักษณะถานไมไผ และถานเปลือกทุเรียน
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2) ทําการบดดวยเครื่องตีถาน และทําการรอนดวยตะแกรงรอนเบอร 40 ตามมาตรฐาน ASTM
C136 ดังภาพที่ 6 และ ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 6 เครื่องตีถาน

ภาพที่ 7 ลักษณะผงถานไมไผ และ ผงถานเปลือกทุเรียน

2.1) เครื่องตีถาน
เครื่องตีถานหรือเครื่องบดถานสําหรับที่ทําการเผาไหมแลว ใชมอเตอรไฟฟาขนาด 3 แรงชนิด
3 สายสามารถบดถานไดปริมาณ 300 กิโลกรัมตอชั่วโมง จากบริษัทอุสาพัฒนา ประเทศไทย
ดังภาพที่ 6
3)ทําการผสมกันดวยแปงมันสําปะหลังและนํ้าในอัตตราสวนที่กําหนด (9Kg: 1Kg: 3L) แลวทําการ
ผสมกันตามอัตตราสวนที่กําหนดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สูตรในการหาอัตราสวนผสมในการอัดแทงเชื้อเพลิง

จากการคํานวณอัตราสวน 100 เปอรเซ็นตโดยการแบงสัดสวนทัง
้ สองใหได 100 เปอรเซ็นตผงถาน
ไมไผ 90 เปอรเซ็นต แปงมัน 1 เปอรเซ็นต ดังตัวอยางสูตรที่ 4
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4) นําผงถานทีผ
่ า นการผสมแลวมาทําการอัดขึน
้ รูปดวยเครือ
่ งอัดขึน
้ รูปเชือ
้ เพลิงถานอัดแทงแบบ
เกลียวถานอัดแทงทีข
่ นาดเสนผานศูนยกลาง 50 มิลลิเมตร โดยการบรรจุเศษวัสดุทต
ี่ อ
 งการอัดเชือ
้ เพลิง
ถานอัดแทง ภายในกระบอกอัดมีเกลียวสกรูอัดชนิดเกลียวตัวหนอนซึ่งหมุนดวยความเร็วประมาณ 270
รอบตอนาที การขับเคลื่อนสกรูใชมอเตอรไฟฟา 1 เฟสขนาด 3 แรงมา ความเร็ว 1,450 รอบตอนาที ทด
รอบดวยสายพานมูเ ลและสามารถทําการผลิตเชือ
้ เพลิงถานอัดแทงไดไมตํ่ากวา 25 เมตรตอชัว
่ โมง เครือ
่ ง
จากประเทศไทย
ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ลักษณะของแทงเชื้อเพลิงที่ได

5) การลดคาความชื้นของเชื้อเพลิงถานอัดแทงไมเกิน 8 เปอรเซ็นตโดยอบในเตาไฟฟาแบบขดลวด
ความตานทาน ตามมาตรฐาน (มผช.238/2547) ดังภาพที่ 9
6) นําเชื้อเพลิงถานอัดแทงจากผงถานแลวนํามาทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพดวยเครื่อง
oxygen bomb calorimeter ซึ่งจะหาคาพลังงานความรอน และปริมาณเถา ดังภาพที่ 10
7) การทดสอบหาคาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถานอัดแทง
7.1) การทดสอบหาคาปริมาณเถา ดังภาพที่ 11
7.2) การทดสอบหาคาความแข็ง และ หาคาความเคนแรงกดอัด ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 9 การอบเชื้อเพลิงถานอัดแทงโดย
อบในเตาไฟฟาแบบขดลวดความตานทาน

ภาพที่ 10 การทดสอบหาคาพลังงานความรอน
เครื่อง Oxygen Bomb Calorimeterยี่หอ PARR
รุน 1341 Plain Jacket Bomb Calorimeter
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ภาพที่ 11 การทดสอบหาคาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ถานอัดแทงและปริมาณเถา

ภาพที่ 12 การทดสอบคาความแข็งดวยเครื่องทดสอบแรงกด (ยี่หอ HOUNSFIELD)
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1) ผลการทดลองและการอภิปรายผลการลดคาความชื้นไมเกิน 8 เปอรเซ็นตของเชื้อเพลิงถาน
อัดแทงคาความชื้นเริ่มตน 100 เปอรเซ็นต บันทึกผลการทดลองหลังการอบทุก 24 ชั่วโมง โดยการอบ
ที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียสระยะเวลา 4 วัน

*หมายเหตุ: ในการทดลองอบเชื้อเพลิงถานอัดแทงทั้งหมด 3 สูตร จํานวนสูตรละ 5 แทง และไดแสดงผลคาเฉลี่ย
ภาพที่ 13 ผลการทดลองการลดคาความชื้นไมเกิน 8 เปอรเซ็นตของเชื้อเพลิงถานอัดแทง

2) ผลการทดลองและการอภิปรายผลการหาคาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถานอัดแทงมวลที่ใช
ในการทดลอง 1 กิโลกรัมโดยการตมนํ้าเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 14 การเปรียบเทียบคาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถานอัดแทง
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3) ผลการทดลองและการอภิปรายผลการหาปริมาณเถา

ภาพที่ 15 การเปรียบเทียบปริมาณเถาของเชื้อเพลิงถานอัดแทง

4) ผลการทดลองและการอภิปรายผลการหาคาพลังงานความรอน

ภาพที่ 16 การเปรียบเทียบคาพลังงานความรอนของเชื้อเพลิงถานอัดแทง

5) ตารางผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงถานอัดแทงจากผงถานไมไผ และผงถาน
เปลือกทุเรียน กับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนถานอัดแทง (มผช.238/2547)
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงถานอัดแทงจากผงถานไมไผ และผงถานเปลือกทุเรียน
กับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนถานอัดแทง (มผช.238/2547)
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดวาสวนผสมและวัสดุที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษาเชื้อเพลิงถานอัดแทงจากเศษ
วัสดุเหลือใชในการผลิตตะเกียบและการบริโภคทุเรียนคือ ผงถานไมไผ สูตรที่ 4 ในอุณหภูมิการเผาที่ 330
องศาเซลเซียส มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถานอัดแทง 1.618 กิโลกรัมตอชั่วโมง ใชระยะเวลาในการ
เผาไหม 00:14:00 ชั่วโมง การลดความชื้นของเชื้อเพลิงถานอัดแทง 3.79 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนไปตามคา
ความชื้นไมเกิน 8 เปอรเซ็นตตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนถานอัดแทง (มผช.238/2547) ปริมาณเถา
13.92 เปอรเซ็นต คาพลังงานความรอน 6,878.38 แคลอรีตอกรัม ซึ่งเปนไปตามคาพลังงานความรอน
ตองไมนอยกวา 5,000 แคลอรีตอกรัม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนถานอัดแทง (มผช.238/2547)
คาความหนาแนน 894.28 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร คาความแข็ง 969.460 นิวตัน แสดงใหเห็นวาผง
ถานไมไผ เมือ
่ ติดไฟแลวจะดับไดยากจะเผาไหมจนกวาจะกลายเปนขีเ้ ถาทําใหมอ
ี ต
ั ราการสิน
้ เปลืองเชือ
้ เพลิง
ถานอัดแทงนอยสุดใชงานไดนานและประหยัด เนื่องจากเชื้อเพลิงถานอัดแทงมีความแข็งมากจึงทําใหไม
เปราะและไมแตกหักไดงาย
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การศึกษาความชื้นสมดุลไอโซเทอมของขมิ้นชัน
A Study of Equilibrium Moisture Isotherm
Model for Turmeric
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 10520
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พลังงานเพื่อการเกษตร
(Energy for Agricultural)

003

บทคัดยอ
้ สัมพัทธในอากาศ
ในการศึกษาความชืน
้ สมดุลไอโซเทอมทีอ
่ ณ
ุ หภูมิ 40 50 และ 60 oC ในชวงความชืน
อยูในชวงรอยละ 10-90 โดยใชวิธีสถิต (Static method) เพื่อทําการหาคาความชื้นสมดุลไอโซเทอม ซึ่ง
ไดนําแบบจําลองทางคณิตศาสตรของความชื้นสมดุล 6 แบบ คือ สมการของ Halsey model สมการ
ของ Oswin model สมการของ Henderson model สมการของ Chung-Pfoot model สมการของ
Sehgal model และสมการของ Mujica model (N. Ponwiboon และ T. Rojanakorn, 2017) มาเปรียบ
เทียบกับผลของความชื้นสมดุลจากการทดลอง ผลการทดลองหาความชื้นสมดุลดวยวิธีสถิต พบวา
ความชื้นสมดุลไอโซเทอมของขมิ้นชันที่ความชื้นสัมพัทธในอากาศเดียวกัน อุณหภูมิเพิ่มขึ้น คาความชื้น
สมดุลไอโซเทอมจะลดลง และพิจารณาที่อุณหภูมิเดียวกัน ความชื้นสัมพัทธในอากาศสูงขึ้น คาความชื้น
สมดุลไอโซเทอมจะเพิม
่ ดวยเมือ
่ ทําการเปรียบเทียบระหวางแบบจําลองทางคณิตศาสตรกบ
ั ผลการทดลอง
พบวา แบบจําลองทางคณิตศาสตรของ Chung&Pfost (1967) เปนแบบจําลองที่สามารถอธิบายคา
ความชื้นสมดุลไอโซเทอมของขมิ้นชันไดดีที่สุด โดยมีคา Coefﬁcient of determination (R2) มากที่สุด
มีคา Standard error of estimation (SEE) และมีคา Root mean square error (RMSE) ซึ่งเปนคานอย
ที่สุด คือ 0.9920 0.024 และ -0.999 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ขมิ้นชัน ความชื้นสมดุลไอโซเทอม แบบจําลองทางคณิตศาสตรความชื้นสมดุล

Abstract
The equilibrium moisture isotherm of turmeric at 40, 50 and 60oC in a range of relative
humidity from 10 - 90% were observed by static method. There are 6 mathematical models
equilibrium moisture content including Halsey model, Oswin model, Henderson model,
Chung-Pfoot model, Sehgal model, and Mujica model (N. Ponwiboon and T. Rojanakorn,
2017) were used to compare the results. Whereas, the studies revealed that equilibrium
moisture isotherm of turmeric was decreased in the condition of rising temperature at a
ﬁxed relative humidity, but conversely, at the ﬁxed temperature, equilibrium moisture
isotherm was increased. Among the results, Chung&Pfost (1967) model described the
equilibrium moisture isotherm of turmeric the best with the highest Coefﬁcient of determination (R2) and the lowest Standard error of estimation (SEE) and Root mean square error
(RMSE) were 0.9920, 0.024 and -0.999, respectively.
Key words: Turmeric, Equilibrium Moisture Isotherm, mathematical
models equilibrium moisture content
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บทนํา
ขมิ้นชันเปนพืชสมุนไพรตระกูลขิง ที่มีชื่อสามัญ Turmeric ชื่อทางวิทยาศาสตร Curcuma Longa
Linn. ลักษณะของขมิน
้ ชัน เปนพืชลมลุก ลําตนอยูใ ตดน
ิ ลักษณะเปนเหงา เนือ
้ ภายในเหงาจะมีสเี หลือง หรือ
สีเหลืองเขม มีกลิ่นเฉพาะตัว ซึ่งสรรพคุณทางยาของขมิ้นชันมีหลายชนิด เชน แกทองอืดเฟอ แนน จุก
เสียด ลดนํ้าหนัก ปวดประจําเดือน ประจําเดือนมาไมปกติ อาการดีซา น แกอาการวิงเวียน แกหวัด แกอาการ
ชัก ลดไข ขับปสสาวะ เปนตน (คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ในปจจุบน
ั ขมิน
้ ชันเปนสมุนไพร
ที่เปนที่นิยมอยางมาก เนื่องจากมีสรรพคุณทางยาสูง ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนไดมากมาย เชน การ
แปรรูป เปนยา และสินคาเศรษฐกิจของไทย เปนตน การแปรรูปของขมิ้นชัน คือ ยา แคปซูล อาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพ และเครือ
่ งสําอาง รวมถึงสารสกัด เปนตน โดยสารสกัดขมิน
้ ชันเปนสินคาสงออกของไทยทีต
่ ลาด
โลกมีความตองการเปนอยางมาก(ธนาคารกสิกรไทย,2562)เนือ
่ งจากคนสวนใหญสนใจทีจ
่ ะรักษาสุขภาพ
ดวยธรรมชาติ
ขมิ้นชันที่มีลักษณะเปนเหงา ซึ่งจะเปนปริมาณนํ้ามากกวาของแข็ง ทําใหเก็บรักษาขมิ้นชันหลังการ
เก็บเกี่ยวเกิดการเนาเสียงาย วิธีการเก็บรักษาจึงนิยมใชวิธีการอบแหง โดยการอบแหงเปนกระบวนการที่
ชวยใหเก็บขมิ้นชันไดในระยะเวลานานขึ้น ในการอบแหงจะตองศึกษาความชื้นสมดุลไอโซเทอม เพื่อใชเปน
ขอมูลเบื้องตนในการออกแบบเครื่องอบแหงอบแหงขมิ้นชัน กลาวคือ อากาศที่ใชในการอบแหงจะทําให
ความชืน
้ ของขมิน
้ ชันลดลง เมือ
่ ความชืน
้ ของขมิน
้ ชันลดลงจนถึงความชืน
้ คาหนึง
่ ทีไ่ มมก
ี ารเปลีย
่ นแปลง
ซึ่งเกิดจากความชื้นภายในของขมิ้นชันเทากันกับคาความชื้นสัมพัทธในอากาศของการอบแหง เรียกวา
ความชื้นสมดุล คาความชื้นสมดุลไอโซเทอมจะขึ้นอยูกับวัสดุ อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธในอากาศ
(มารีนา มะหนิ และคณะ, 2558)
วิธีสถิต (Static equilibrium moisture content) มีกระบวนการ คือ นําตัวอยางของวัสดุที่
ตองการหาความชื้นสมดุลประมาณ 10-50 g ใสในกลองปดซึ่งภายในกลองมีสารละลายเกลืออิ่มตัวอยู
ดานลาง และนํากลองตัวอยางไปใสในตูอบไฟฟา ซึ่งสารละลายเกลือจะชวยควบคุมความชื้นสัมพัทธของ
อากาศและตูอ
 บไฟฟาจะชวยควบคุมอุณหภูมภ
ิ ายในกลองตามทีก
่ ําหนด จากนัน
้ นําตัวอยางออกมาชัง
่ ทุก
1-3 hr จนกวานํ้าหนักตัวอยางคงที่ แสดงวาตัวอยางเขาสูสภาวะสมดุลกับอากาศแวดลอมภายในกลอง
แลว หลังจากนั้นนําตัวอยางไปหามวลแหงเพื่อนํามาคํานวณคาความชื้นสมดุลที่ทําการทดลอง (เสริม
,2560)
ความสัมพันธของคาวมชืน
้ สมดุล และความชืน
้ สัมพัทธ ทีอ
่ ณ
ุ หภูมค
ิ งที่ เรียกวา คาวมชืน
้ สมดุลไอโซ
เทอม (Equilibrium Moisture Isotherm) การหาคาความชื้นสมดุลของขมิ้นชันสามารถหาไดหลายวิธี
ซึ่งวิธีที่นิยมใชมากที่สุด คือ วิธีสถิต (Static method) เนื่องจากใหคา Sorption Isotherms ที่สมบูรณ
(เทวรัตน ทิพยวิมล, 2554) ในงานวิจย
ั นีจ
้ ะทําการทดลองเพือ
่ หาคาความชืน
้ สมดุลไอโซเทอมของขมิน
้ ชัน
ที่ อุณหภู มิ ความชื้ น สั ม พั ท ธ ในอากาศที่ แตกต างกั นด ว ยวิ ธีส ถิ ต เพื่ อวิ เคราะห ถึ งแบบจํ าลองทาง
คณิตศาสตรที่สามารถอธิบายผลการทดลองไดถูกตอง และแมนยําที่สุด
มารีนา มะหนิ และคณะ (2558) ศึกษาคาความชื้นสมดุลไอโซเทอมของขาที่อุณหภูมิ 40 50 60 และ
70oC ที่ชวงความชื้นสัมพัทธ 0.1-0.9 โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 4 ชนิด ในการศึกษา พบวา
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของ Chung and Pfost (1967) สามารถอธิบายผลการทดลองขาไดดีที่สุด
เทวรัตน ทิพยวิมล และคณะ (2554) ศึกษาหาคาความชื้นสมดุลและคุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิ
กสของไพล ทําการศึกษาความชื้นสมดุลของไพลที่อุณหภูมิ 35 40 และ 50oC ชวงความชื้นสัมพัทธใน
อากาศ 0.06 ถึง 0.85 จากการทดลอง พบวา แบบจําลองทางคณิตศาสตรของ modiﬁed GAB สามารถ
ใชในการทํานายผลการทดลองความชื้นสมดุลไดดีที่สุด
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วิธีการวิจัย
ในงานวิจัยนี้จะทําการหาความชื้นสมดุลไอโซเทอมของขมิ้นชันที่อุณหภูมิ 40 50 และ 60oC ที่
ความชื้นสัมพัทธในอากาสชวงรอยละ 10 ถึง 90 โดยมีวิธีดําเนินงานวิจัย ดังนี้
1. การเตรียมขมิ้นชัน เพื่อวิเคราะหความชื้นสมดุล สามารถแบงการเตรียมออกเปน 2 สวน คือ
1) การหาความชืน
้ ของขมิน
้ ชันอบแหงเนือ
่ งจากการวิเคราะหความชืน
้ สมดุลตองทราบถึงความชืน
้
ของขมิ้นชันอบแหง โดยทําการสุมตัวอยางของไพลอบแหง 3 ตัวอยาง ตัวอยางละ 10 g นําไป
อบที่อุณหภูมิ 103oC ดวยตูอบลมรอน เพื่อความชื้นเริ่มตนของงขมิ้นชัน และนํ้าหนักแหง
2) ชัง
่ ขมิน
้ ชันอบแหง 2 g เพือ
่ ใสในโหลทีเ่ ตรียมไว ปดฝาแลวนําขวดโหลใสในตูอ
 บลมรอนตามเงือ
่ นไข
อุณหภูมิที่กําหนด
2. การหาความชื้นสมดุลไอโซเทอมของขมิ้นชัน กําหนดเงื่อนไขที่อุณหภูมิ 40 50 และ 60oC ที่
ความชื้นสัมพัทธในอากาสชวงรอยละ 10 ถึง 90 โดยใชสารละลายและตูอบลมรอนในการควบคุมสภาวะ
ใหคงที่ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1) วิธก
ี ารเตรียมสารละลายเกลืออิม
่ ตัว การหาความชืน
้ สมดุลไอโซเทอมของขมิน
้ ชันจะใชสารละลาย
ในการทดลอง คือ LiCl MgCl2.6H2O Mg(NO3)2.6H2O NaCl และ KNO3 จะเตรียมสารลาย
เกลือแกงอิม
่ ตัวจากวิธี Water Bath คือ วิธท
ี ใี่ ชนํ้ารอนในการรักษาอุณหภูมใิ หกบ
ั สารละลายเพือ
่
รักษาอุณหภูมิใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
ตาราง 1 ความชื้นสัมพัทธ (%) เหนือสารละลายอิ่มตัวของเกลือบางอยางที่อุณหภูมิตาง ๆ

2) การเก็บขอมูล โดยจะนําขวดโหลออกจากตูอบลมรอน แลวนําสมุนไพรที่อยูภายในขวดโหลออก
มาชั่ง แลวบันทึกนํ้าหนัก โดยการการเก็บขอมูลจะเก็บทุกๆ 2 วัน จนนํ้าหนักของตัวอยางคงที่
3) การวิเคราะหความชื้นสมดุลของขมิ้นชันมีหลักการ คือ ปลอยใหวัสดุสัมผัสกับอากาศที่สามารถ
ควบคุมตามสภาวะทีก
่ าํ หนดจนความชืน
้ ของวัสดุไมเปลีย
่ นแปลงตามเวลาการหาความชืน
้ สมดุล
นีจ
้ ะใชวธ
ิ ส
ี ถิตซึง
่ เปนวิธก
ี ารทีป
่ ลอยใหวส
ั ดุสม
ั ผัสกับอากาศในขณะทีไ่ มมก
ี ารเคลือ
่ นทีข
่ องอากาศ
โดยทําการทดลองในภาชนะปดที่ควบคุมความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิของอากาศใหคงที่ นํา
ขอมูลคาความชื้นสมดุลที่สัมพันธกับความชื้นสัมพัทธอากาศที่อุณหภูมิตาง ๆ มาวิเคราะห เพื่อ
หาตัวแปรของแบบจําลองทางคณิตศาสตรความชื้นสมดุล 6 แบบ แสดงในตารางที่ 2
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ตาราง 2 แบบจําลองทางคณิตศาสตรและรูปแบบสมการ

แบบจําลองทางคณิตศาสตรความชื้นสมดุลในตารางที่ 2 จะทําการวิเคราะหขอมูลการทดลองเพื่อ
หาคาพารามิเตอรของแบบจําลอง โดยจะใช nonlinear regression ของโปรแกรม Sigmaplot 10.0 และ
ในการเลือกแบบจําลองทางคณิตศาสตรจะตองพิจารณาถึง Coefﬁcient of determination (R2),
Standard error of estimation (SEE) และคา root mean square error (RMSE) สามารถคํานวณหา
ไดจากสมการ
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการทดลองศึกษาความชื้นสมดุลไอโซเทอมของขมิ้นชันที่อุณหภูมิ 40 50 และ 60oC ในชวง
ความชื้นสัมพัทธรอยละ 10 ถึง 90 จากรูปที่ 1 จะเห็นวา ที่อุณหภูมิเดียวกัน คาความชื้นสมดุลไอโซเทอม
จะขึน
้ อยูก
 บ
ั คาความชืน
้ สัมพัทธของอากาศโดยคาความชืน
้ สัมพัทธของอากาศสูงขึน
้ จะสงผลใหคา ความชืน
้
สมดุลไอโซเทอมของขมิน
้ ชันสูงดวย และในขณะเดียวกัน คาความชืน
้ สัมพัทธของอากาศเดียวกัน อุณหภูมิ
เพิม
่ ขึน
้ คาความชืน
้ สมดุลไอโซเทอมของขมิน
้ ชันจะมีคา ลดลง ซึง
่ เปนผลมาจากสภาวะการกระตุน
 ทีส
่ ง
ู ขึน
้
เนือ
่ งจากโมเลกุลของนํ้า คือ ถานํ้ามีอณ
ุ หภูมส
ิ ง
ู จะทําใหเกิดการลดลงของแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของ
นํ้า (มารีนา มะหนิ และคณะ, 2558) โดยความชื้นสมดุลไอโซเทอมของขมิ้นชันแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ความชื้นสมดุลของขมิ้นชัน

เมื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบระหวางแบบจําลองทางคณิตศาสตรความชื้นสมดุล 6 แบบ และขอมูล
ของผลการทดลองหาความชืน
้ สมดุลตามสภาวะอุณหภูมท
ิ ก
ี่ ําหนด แสดงในรูปที่ 2-4 และสามารถวิเคราะห
คาพารามิเตอรของแบบจําลองทางคณิตศาสตรทั้ง 3 อุณหภูมิ แสดงในตารางที่ 3 จากการพิจารณา
พบวา แบบจําลองทางคณิตศาสตรความชื้นสมดุลของ Chung&Pfost (1967) เปนแบบจําลองที่ใกล
เคียงกับคาความชื้นสมดุลของขมิ้นชันมากที่สุด โดยมีคา Coefﬁcient of determination (R2) มากที่สุด
มีคา Standard error of estimation (SEE) และมีคา Root mean square error (RMSE) ซึ่งเปนคาที่
คอนขางนอยที่สุด ดังนั้น ในการทํานายค าความชื้ นสมดุลของขมิ้ นชั นสามารถใช แบบจํ าลองทาง
คณิตศาสตรความชื้นสมดุลของ Chung&Pfost (1967) ที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในสภาวะตางๆ
ไดอยางเหมาะสม แสดงในภาพที่ 5

รูปที่ 2 คาความชื้นสมดุลไอโซเทอมของขมิ้นชันที่อุณหภูมิ
40oC กับแบบจําลองทางคณิตศาสตร
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รูปที่ 3 คาความชื้นสมดุลไอโซเทอมของขมิ้นชันที่อุณหภูมิ
50oC กับแบบจําลองทางคณิตศาสตร

รูปที่ 4 คาความชื้นสมดุลไอโซเทอมของขมิ้นชันที่อุณหภูมิ
60oC กับแบบจําลองทางคณิตศาสตร

รูปที่ 5 คาความชื้นสมดุลของขมิ้นชันกับแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรความชื้นสมดุลของ Chung&Pfost (1967)
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ตาราง 3 แบบจําลองทางคณิตศาสตรทั้ง 6 แบบ และคาพารามิเตอร ของขมิ้นชัน

จากรูปที่ 5 แสดงแบบจําลองทางคณิตศาสตรความชื้นสมดุลของ Chung&Pfost (1967) เปนแบบ
จําลองที่ใกลเคียงกับคาความชื้นสมดุลของขมิ้นชันมากที่สุด โดยมีคา Coefﬁcient of determination
(R2) มากที่สุด มีคา Standard error of estimation (SEE) และมีคา Root mean square error (RMSE)
ซึ่งเปนคานอยที่สุด คือ 0.9920 0.024 และ -0.999 ตามลําดับ โดยมีรูปแบบสมการดังนี้
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาหาคาความชืน
้ สมดุลไอโซเทอมของขมิน
้ ชันความชืน
้ สัมพัทธในอากาศมีผลตอคาความชืน
้
สมดุล โดยคาความชื้นสมดุลจะสูงขึ้น คาความชื้นสัมพัทธก็จะเพิ่มขึ้น ที่อุณหภูมิเดียวกัน และแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรของ Chung&Pfost (1967) สามารถใหคา ใกลเคียงกับผลการทดลองความชืน
้ สมดุลไอ
โซเทอมของขมิ้นชันมากที่สุด
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การอบแหงขาดวยรังสีไมโครเวฟ
Alpinia galaga (L.) Wlild Drying
by Microwave Radiation
ธัญวรัตม ประเดชบุญ สลิลทิพย ภักดี และศิรินุช จินดารักษ*
สาขาวิชาฟสิกสประยุกต ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000

1

EA

พลังงานเพื่อการเกษตร
(Energy for Agricultural)

004

บทคัดยอ
อาหารประเภทตมยํา เปนอาหารไทยทีน
่ ย
ิ มรับประทานกันทุกภูมภ
ิ าคในประเทศไทย และยังเปนทีน
่ ย
ิ ม
สําหรับชาวตางชาติอีกดวย ซึ่งวัตถุดิบสดนั้นมีอายุการเก็บคอยขางสั้น ดังนั้นการแปรรูปเครื่องตมยํา
สดใหอยูใ นรูปแบบของการอบแหง จะชวยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑใหไดนานขึน
้ ซึง
่ ในงานวิจย
ั นีไ้ ด
มีการศึกษาการอบแหงขาดวยรังสีไมโครเวฟ โดยเปนหนึ่งในเครื่องตมยํา มีเงื่อนไขที่ใชในการอบแหงคือ
การควบคุมกําลังไฟฟาที่ปอนใหกับเตาอบไมโครเวฟคือ 130, 240, 440, 620 และ 800 วัตต ที่ความหนา
ของชั้นผลิตภัณฑอบแหง 1, 2 และ 3 เซนติเมตร เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแหงดวยรังสี
ไมโครเวฟ จากการศึกษาพบวา การอบแหงขาดวยกําลังไฟฟา 620 วัตต ความหนาชั้นผลิตภัณฑ 1
เซนติเมตร เปนสภาวะทีเ่ หมาะสมในการอบแหงขาดวยรังสีไมโครเวฟ ทีม
่ ค
ี า ความชืน
้ เริม
่ ตนเริม
่ ตนประมาณ
626 %db จนถึงประมาณ 11 %db และมีคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ 8.78
คําสําคัญ: การอบแหง, ไมโครเวฟ, ขา

บทนํา
ตมยําเปนอาหารไทยมีทําจากซุปโดยมีกลิน
่ หอมของสมุนไพร ความเผ็ดรอน และความเปรีย
้ วถือเปน
รสชาติหลัก จึงกลายเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของประเทศไทย นิยมรับประทานกันทุกภาค อีกทั้งยังได
รับความนิยมอยางแพรหลายในตางประเทศอีกดวย [1]
ในตมยํามีสมุนไพรที่ใชเปนวัตถุดิบหลักที่ใหรสชาติ และกลิ่น โดยประกอบไปดวย ขา ตะไคร ใบมะกรูด
และพริกชีฟ
้ า แดง [2] วัตถุดบ
ิ สดนัน
้ มีอายุการเก็บคอนขางสัน
้ เนือ
่ งจากมีความชืน
้ ในวัตถุดบ
ิ สูง ดังนัน
้ การ
แปรรูปเครือ
่ งตมยําสดใหอยูใ นรูปแบบแหงจึงเปนวิธน
ี ง
ึ ทีช
่ ว
 ยยืดอายุการเก็บวัตถุดบ
ิ ไดนานยิง
่ ขึน
้ นัน
่ จึง
ทําใหการอบแหงและเครื่องอบแหงเขามามีบทบาทสําคัญในการลดความชื้นของวัตถุดิบ
คลืน
่ ไมโครเวฟจัดเปนนวัตกรรมการสรางความรอนดวยคลืน
่ แมเหล็กไฟฟาทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพสูงซึง
่
สามารถสรางความรอนภายในตัวผลผลิตทางการเกษตรไดดีและไมมผ
ี ลกระทบจากการถายเทความรอน
ผานตัวกลางดังนัน
้ การประยุกตคลืน
่ ไมโครเวฟมาใชในกระบวนการอบแหงสําหรับผลผลิตทางการเกษตร
จึงเปนแนวทางการเพิม
่ ประสิทธิภาพของกระบวนการอบแหงเนือ
่ งจากผลผลิตทางการเกษตรจัดเปนวัสดุ
ที่มีคุณสมบัติไดอิเล็กตริก ซึ่งสามารถสรางความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟไดดี[3]
ดังนัน
้ งานวิจย
ั นีจ
้ ง
ึ ไดทดลองการอบแหงขาโดยเปนหนึง
่ ในเครือ
่ งตมยําดวยรังสีไมโครเวฟ เพือ
่ หาส
ภาวะทีเ่ หมาะสมในการอบแหงเครือ
่ งตมยํา และการวิเคราะหคา ความสิน
้ เปลืองพลังงานจําเพาะทีใ่ ชในการ
อบแหงเครื่องตมยําเพื่อใหไดเครื่องตมยําอบแหงที่มีลักษณะใกลเคียงกับของสด และสามารถอนุรักษ
พลังงานมาใชใหไดประโยชนสูงสุด
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วิธีการวิจัย
ในการศึกษาการอบแหงสมุนไพรดวยรังสีไมโครเวฟ เครือ
่ งตมยําสมุนไพรทีใ่ ชในการศึกษาไดแก ขา
โดยมีวิธีการทดลองดังนี้
1. โดยเริม
่ จากการเตรียมวัตถุดบ
ิ โดยเริม
่ จากนําวัตถุดิบทีไ่ ดมาลางทําความสะอาด โดยวัตถุดบ
ิ นัน
้
สามารถหาไดตามตลาดทั่วไป หลังจากนั้นนําขามาหั่นใหมีความหนาประมาณ 3-5 mm เตรียมตะไครโดย
มีขนาดความยาวของลําตนประมาณ 15-20 cm โดยหั่นเฉียงใหมีความยาวประมาณ 3-5 mm จากนั้น
เตรียมใบมะกรูดโดยเลือกใบทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะเรียบไมหงิกงอและนํากานของใบมะกรูดออกนําไปลวกในนํ้าเดือด
เปนเวลา 30-40 วินาที และการเตรียมพริกชี้ฟา แดง โดยหั่นตามแนวเฉียงใหมีความหนาประมาณ 5 mm
และความยาวไมเกิน 4 เซนติเมตร
2. หาความชื้นเริ่มตนของผลิตภัณฑ [4] โดยการสุมตัวอยางจากวัตถุดิบ
3. ทดลองอบแหงเครื่องตมยําดวยกําลังไฟฟา 130, 260, 440, 620, และ 800 W ที่ชั้นความหนา
ของผลิตภัณฑ 1, 2 และ 3 cm โดยใชวัตถุดิบอยางละ 40 g ซึ่งอบแหงโดยใชเตาไมโครเวฟรุน R-2200F-S
มีขนาดความจุ 20 ลิตร กําลังไฟฟาสูงสุด 800 วัตต ความถี่คลื่น ไมโครเวฟ 2,450 MHz
4. ทําการเก็บขอมูลโดยนําวัตถุดบ
ิ ออกมาชัง
่ นํ้าหนัก จากนัน
้ วัดอุณหภูมภ
ิ ายในเครือ
่ งอบแหงและผิวของ
วัตถุดิบทุก ๆ 2 นาที โดยใชเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด รุน testo 835-T1 Laser type 4-point
laser
5. นําผลการทดลองที่ไดมาวิเคราะหขอมูล โดยเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของเครื่องตมยํา
ลดและเครื่องตมยําตามทองตลาด ปจจัยที่มีผลตอการอบแหงซึ่งไดแก อัตราการอบแหง อุณหภูมิที่ใช
และคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะของวัตถุดิบตามสมการดังนี้
5.1 คํานวณความชื้นของผลิตภัณฑในงานวิจัยนี้ตามสมการดังนี้

5.2 การคํานวณอัตราการอบแหง (Drying rate) คือ การเปลี่ยนแปลงความชื้นตอระยะเวลาที่ใช
ในการอบแหง

5.3 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะในการอบแหง (Speciﬁc energy consumption, SEC) คือ
อัตราสวนระหวางปริมาณพลังงานที่ใชในการอบแหงตอปริมาณนํ้าที่ระเหยออกจากวัสดุอบ
แหงสําหรับในการทดลองทุกเงื่อนไขการทดลองอบแหงสมุนไพรนี้จะบันทึกปริมาณการใช
พลังงานตลอดกระบวนการทดลองหารดวยปริมาณนํ้าที่ระเหยออกไปจากปริมาณความชื้น
เริ่มตนและความชื้นสุดทาย จากนั้นนํามาคํานวณหาคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (SEC)
ที่ใชในการอบแหงตามสมการ
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากการทดลองพบวาเมือ
่ เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพไดแก สี และรูปรางของขาทีอ
่ บแหงดวย
รังสีไมโครเวฟ ขาสด และขาอบแหงตามทองตลาดแสดงดังตารางที่ 1 โดยใชลก
ั ษณะทางกายภาพของขา
อบแหงตามทองตลาดเปนเกณฑ พบวาเมื่อเปรียบเทียบขาที่อบแหงดวยกําลังไฟฟา 130, 260, 440,
620, และ 800 W พบวาที่กําลังไฟฟา ตํ่ากวา 440 W มีสีใกลเคียงกับขาอบแหงตามทองตลาด และรูปราง
บิดงอเล็กนอย และเมือ
่ เพิม
่ การเปรียบเทียบในเรือ
่ งของความหนาของชัน
้ อบแหง พบวาทีก
่ ําลังไฟฟา 440
W ความหนาของชัน
้ อบแหง 3 cm สีของขาทีอ
่ บแหงดวยรังสีอน
ิ ฟราเรดเปลีย
่ นเปนสีนํ้าตาล และมีลก
ั ษณะ
สีของขาอบแหงมีแนวโนมเชนเดียวกันเมื่อเพิ่มกําลังไฟฟามากกวา 620 W และความหนาของชั้นอบแหง
มากกวา 2 cm โดยมีสีนํ้าตาลเขมอยางเห็นไดชัด จึงทําใหลักษณะของสี และรูปรางของขาที่อบแหงดวย
กําลังไฟฟาที่ 130 และ 260 ทุกความหนาของชั้นอบแหง รวมทั้งบางเงื่อนไขโดยที่กําลังไฟฟา 440 W
ความหนา 1 และ 2 cm และ 620 W ที่ความหนาของชั้นอบแหง 1 cm
ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของขาที่กําลังไฟฟาและความหนาของชั้นผลิตภัณฑตาง ๆ
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ปจจัยทีม
่ ผ
ี ลตอการอบแหง ไดแก อัตราการอบแหง อุณหภูมิ และคาความสิน
้ เปลืองพลังงานจําเพาะ
(SEC) โดยนําผลจากการวิเคราะห สี และรูปรางของขาอบแหงที่ผานเกณฑเบื่องตนมาวิเคราะหถึงปจจัย
ที่มีผลตอการอบแหง โดยมีความชื้นเริ่มตนเฉลี่ย 650 %db และความชื้นสุดทายเฉลี่ยประมาณ 9 %db
(อางอิงความชื้นสุดทายจากคาความชื้นของขาอบแหงตามทองตลาด)
เริ่มจากพิจารณา
การ
เปลี่ยนแปลงความชื้นตอเวลา อัตราการอบแหงของขาที่ความหนาของชั้นอบแหงตาง ๆ แสดงดังภาพที่
1-6 พบวาความชืน
้ จะมีการลดลงอยางรวดเร็วเมือ
่ เพิม
่ กําลังไฟฟาสูงขึน
้ ทีก
่ ารอบแหงขาในทุกความหนา
ชองชั้นผลิตภัณฑการอบแหง โดยที่กําลังไฟฟา 130 W ใชระยะเวลาอบแหงมากที่สุด และเมื่อเพิ่มกําลัง
ไฟฟาในการอบแหงระยะเวลาในการอบแหงมีแนวโนมลดลงอยางเห็นไดชด
ั นัน
่ สงผลใหอต
ั ราการอบแหงใน
ชั้นความหนาของการอบแหง 1, 2 และ 3 cm ที่กําลังไฟฟา 620, 440 และ 260 W มีคามากที่สุดตามลําดับ

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางความชื้นกับเวลา
ที่ใชในการอบแหงขาความหนาของชั้นผลิตภัณฑ 1 cm

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราการอบแหงกับ
ความชื้นในการอบแหงขาความหนาของชั้นผลิตภัณฑ 1 cm

ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางความชื้นกับเวลา
ที่ใชในการอบแหงขาความหนาของชั้นผลิตภัณฑ 2 cm

ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราการอบแหงกับ
ความชื้นในการอบแหงขาความหนาของชั้นผลิตภัณฑ 2 cm

ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางความชื้นกับเวลา
ที่ใชในการอบแหงขาความหนาของ ชั้นผลิตภัณฑ 3 cm

ภาพที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราการอบแหงกับ
ความชื้นในการอบแหงขาความหนาของชั้นผลิตภัณฑ 3 cm
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จากการอบแหงขาดวยรังสีไมโครเวฟ ที่ความหนาของชั้นผลิตภัณฑตาง ๆ เมื่อพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงการอุณหภูมิตอเวลาที่กําลังไฟฟา 130, 260, 440 และ 620 วัตต พบวาอุณหภูมิจะมีการเพิ่ม
ขึน
้ เมือ
่ เพิม
่ กําลังไฟฟาสูงขึน
้ สอดคลองกับคาเฉลีย
่ อุณหภูมซ
ิ ง
ึ่ จะเพิม
่ ขึน
้ สัมพันธกบ
ั อัตราการอบแหงและ
ระยะเวลาที่มีแนวโนมไปในทางเดียวกัน

ภาพที่ 7 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิที่ใชในการอบแหงขา
กับเวลา ความหนาของชั้นผลิตภัณฑ 1 cm

ภาพที่ 8 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิที่ใชในการอบแหงขา
กับเวลา ความหนาของชั้นผลิตภัณฑ 2 cm

ภาพที่ 9 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิที่ใชในการอบแหงขา
กับเวลา ความหนาของชั้นผลิตภัณฑ 3 cm

จากตารางที่ 1 การอบแหงขาดวยรังสีไมโครเวฟทุก ๆ สภาวะของตารางนี้มีลักษณะทางกายภาพ
ที่เหมาะสม สามารถนําไปใชในการอบแหงขาได เมื่อทําการวิเคราะหถึงสภาวะการอบแหง ที่เหมาะสมของ
ขาอบแหง โดยใชคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะเปนหลักแสดงดังตารางที่ 2 พบวา
เมื่อพิจารณาที่ความหนาชั้นผลิตภัณฑ 1 เซนติเมตร กําลังไฟฟาที่เหมาะสมคือ 620 วัตต ความชื้น
เริ่มตน 625.95 %db ความชื้นสุดทาย 10.89 %db ใชระยะเวลาในการอบแหง 8 นาที จะมีคาความสิ้น
เปลืองพลังงานจําเพาะ 8.78
ตอมาพบวาทีค
่ วามหนาชัน
้ ผลิตภัณฑ 2 เซนติเมตร สภาวะทีเ่ หมาะ
สมคือ การอบแหงขาดวยกําลังไฟฟา 130 วัตต ความชื้นเริ่มตน 654.91 %db ความชื้นสุดทายเปน
10.94 %db ใชระยะเวลาในการอบแหง 36 นาที มีคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ 8.24
และเมื่อพิจารณาการอบแหงขาทีค
่ วามหนาชั้นผลิตภัณฑ 3 เซนติเมตร กําลังไฟฟาที่เหมาะสมคือ 130
วัตต ความชื้นเริ่มตน 584.93 %db ความชื้นสุดทาย 10.45 %db ใชระยะเวลา ในการอบแหง 36 นาที
จะมีคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ 8.37
ตารางที่ 2 ผลการทดลองการอบแหงตะไครดวย 130, 260 และ 440 วัตต ที่ความหนา
ของชั้นผลิตภัณฑ 1, 2 และ 3 เซนติเมตร ที่ผานเกณฑการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ
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ฉะนั้นจะไดวาแนวทางในการอบแหงขาดวยรังสีไมโครเวฟที่ดท
ี ี่สุด คือ การอบแหงดวยกําลังไฟฟา
620 วัตต ที่ความหนาชั้นผลิตภัณฑ 1 เซนติเมตร เพราะการอบแหงขาดวยกําลังไฟฟา 620 วัตต ที่ความ
หนาชั้นผลิตภัณฑ 1 เซนติเมตร ซึ่งคาความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ 8.78
นํามาเปรียบเทียบ
กับการอบแหงขาดวยกําลังไฟฟา 130 วัตต ทีค
่ วามหนาชัน
้ ผลิตภัณฑ 2 เซนติเมตร ทีม
่ ค
ี า ความสิน
้ เปลือง
พลังงานจําเพาะนอยที่สุดเปน 8.23
ซึ่งสามารถลดคาความสิ้นเปลืองจําเพาะไดรอยละ 6.26
แตใชระยะเวลามากกวาการอบแหงขาดวยกําลังไฟฟา 620 วัตต คิดเปนรอยละ 77.78

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหสภาวะที่เหมาะสมในการอบแหงขา คือ การอบแหงดวยกําลังไฟฟา 620 วัตต ที่
ความหนาชั้นผลิตภัณฑ 1 เซนติเมตร จากที่ความชื้นเริ่มตนเริ่มตนประมาณ 626 %db อบแหงดวยรังสี
ไมโครเวฟเปนระยะเวลา 8 นาที มีความชื้นสุดทายประมาณ 11 %db และมีคาความสิ้นเปลืองพลังงาน
จําเพาะ 8.78
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การปรับปรุงสมบัติของชีวมวลแกลบดวยกระบวนการ
ทอรรีแฟกชันจากเครื่องปฏิกรณแบบเบดคงที่
Improving the properties of rice husk via
Torrefaction in ﬁxed bed reactor
มนตรี วงคศิริวิทยา1 วัชรากร ใจตรง2 เอกภูมิ บุญธรรม3 และบพิธ บุปผโชติ4
1*, 2, 3
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม 44150

EA

พลังงานเพื่อการเกษตร
(Energy for Agricultural)

005

บทคัดยอ
งานวิจย
ั นีม
้ ว
ี ต
ั ถุประสงคเพือ
่ ปรับปรุงสมบัตท
ิ างความรอนของชีวมวลจากแกลบ ดวยกระบวนการ
ทอรรีแฟกชันแบบเบดคงที่ (Torrefaction ﬁxed-bed) และใชวิธีการนําแกสที่ไดจากกระบวนการกลับมา
ใชในระบบใหเกิดการหมุนวน แทนการใชไนโตรเจน และการทดลองนี้ทําการศึกษาที่อุณหภูมิ 200 250 และ
300 องศาเซลเซียส โดยไดกําหนดเวลาคงอยูของชีวมวลแกลบในการแลกเปลี่ยนความรอนในระบบเปน
30 60 และ 90 นาที ซึ่งจากการทดลองทราบวาที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส เวลาคงอยู 30 นาที
สามารถปรับปรุงสมบัติถานทอรรีไฟลมีคาความรอนสูงถึง 20 เมกะจูลตอกิโลกรัม ซึ่งสูงกวาคาความ
รอนของชีวมวลจากแกลบทีไ่ มไดผา นกระบวนการทอรรแี ฟกชันถึง 5 เมกะจูลตอกิโลกรัม และการทดลอง
ยังทราบวาคาการดูดความชื้นของถานทอรรีไฟลนอยกวาชีวมวลแกลบถึงรอยละ 2 ความชื้นมาตรฐาน
แหง
คําสําคัญ: การวิเคราะหแบบประมาณ วิเคราะหแบบแยกธาตุ พลังงานความรอนสูง การดูดความชื้น

บทนํา
ทัว
่ โลกรวมทัง
้ ประเทศไทยใชพลังงานพลังงานจากเชือ
้ เพลิงฟอสซิลผลิตไฟฟาใชเปนระยะเวลานาน
ซึ่งสงผลใหเกิดภาวะเรือนกระจกเปนสาเหตุสูการทําลายชั้นบรรยากาศสงผลใหโลกรอนขึ้นทุกวัน ดวย
เหตุผลนี้จึงจําเปนที่จะตองมีการแสวงหาพลังงานทดแทน หรือชะลอการใชพลังงานจากฟอสซิล [1] และ
ประเทศไทยก็มก
ี ารจัดหาพลังงานทดแทน เชน พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานแสงอาทิตย และพลังงาน
จากชีวมวล เพื่อมาใชในกระบวนการผลิตไฟฟาใชในประเทศเพื่อทดแทนการซื้อแหลงพลังงานจากตาง
ประเทศ และปจจุบันนี้มีการนําชีวมวลมาวิจัยในดานของการทดแทนพลังงานฟอสซิส โดยการใชชีวมวล
ผสมกับถานหินใชในการเผาไหมเพือ
่ ผลิตไฟฟา [2] หรือใชชว
ี มวลเผาไหมโดยตรง ซึง
่ เหมาะกับประเทศไทย
ที่เปนประเทศเกษตรกรรมมีวัสดุเหลือใชจากการเกษตรเปนจํานวนมาก เชน แกลบ ซังขาวโพด ชานออย
ขี้เลื่อย เปนตน ดังนั้นการเลือกใชพลังงานชีวมวลเปนพลังงานทดแทนการใชพลังงานจากฟอสซิล หรือ
ชะลอการใชถอ
ื วาเปนอีกทางเลือกหนึง
่ ทีน
่ า สนใจ [3] แตตอ
 งมีการปรับปรุงสมบัตข
ิ องชีวมวลเพือ
่ ใหไดคา
มาตรฐานขององคประกอบทางความรอนทีด
่ ไี ดนน
ั้ ตองมีการนําเอาเทคโนโลยีเขามาชวย คือกระบวนการ
ทอรรีแฟกชัน

ภาพที่ 1 ระบบไฟฟาแบบออนกริด (On Grid System) [1]
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การทอรรีแฟกชันเปนกระบวนที่อาศัยหลักการแลกเปลี่ยนความรอนกับชีวมวลที่ไมสูงมาก และใช
อุณหภูมช
ิ ว
 ง 200 ถึง 300 องศาเซลเซียส เพือ
่ ปรับปรุงสมบัตช
ิ ว
ี มวลดวยวิธก
ี ารทําปฏิกริ ย
ิ าเพือ
่ การผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพที่คาความรอนที่สูงขึ้น [4] โดยทําการยอยสลายองคประกอบที่สภาวะการเกิดปฏิกิริยา
แตกตางกันของชีวมวล คือ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน โดยทําใหโครงสรางของชีวมวลเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอสมบัติทางความรอนได และสามารถนํามาเปนเชื้อเพลิงแข็งคุณภาพสูงที่สามารถ
ใชสําหรับการเผาไหม หรือกระบวนการทําใหเปนแกสได [5] และยังทราบวาชีวมวลทีผ
่ า นการยอยสลายจาก
กระบวนการทอรรแี ฟกชันแลวมีลก
ั ษณะทีเ่ หนือกวาเมือ
่ เปรียบเทียบกับชีวมวลดิบ ในดานปริมาณความชืน
้
ปริมาณออกซิเจน ปริมาณไฮโดรเจน และสารระเหยลดลง ในขณะทีป
่ ริมาณของคารบอนคงที่ และคาความ
รอนทีส
่ ง
ู ขึน
้ [6] ซึง
่ กระบวนการนีเ้ หมาะแกการนํามาใชปรับปรุงสมบัตข
ิ องเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ตอไปซึง
่ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดไกลเคียงมีพน
ื้ ทีเ่ พาะปลูกขาวเปนจํานวนมากเพราะหลังการเก็บเกีย
่ ว
ขาวจะนําขาวเปลือกไปขายใหโรงสี และหลังกระบวนการนี้มีการขายแกลบใหโรงไฟฟาชีวมวลเพื่อใชใน
กระบวนการผลิตไฟฟา แตเนือ
่ งจากชีวมวลแกลบยังมีขอ
 จํากัดหลายอยาง เชน คาความรอนตํ่า ความชืน
้
สูง คาความหนาแนนพลังงานตํ่า จึงสงผลใหไดพลังงานความรอนไมเต็มที่จากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีว
มวลแกลบ
เพือ
่ ใหเกิดประโยชนสง
ู สุดตอเกษตรกรและโรงไฟฟาจากชีวมวลงานวิจย
ั มีวต
ั ถุประสงคเพือ
่ ปรับปรุง
สมบัตข
ิ องคาพลังงานความรอน และอัตราการดูดคืนความชืน
้ ของแกลบดวยหลักการของกระบวนการ
ทอรรแี ฟกชัน (Torrefaction) ในเตาปฏิกรณแบบเบดคงที่ และนําแกสทีเ่ กิดขึน
้ กลับมาหมุนวงในระบบแทน
การใชไนโตรเจน ซึ่งผลการทดลองนี้เหมาะกับการนําไปใชงานของเกษตรกรในระดับชุมชน หรือนํามาใช
รวมกับกระบวนการผลิตไฟฟาจากชีวมวลเพือ
่ เปนประโยชนตอ
 การตัดสินใจในการนําไปใชรว
 มกับโรงไฟฟา
พลังงานจากชีวมวล หรือใชเปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมเพื่อชะลอการใชเชื้อเพลิงจากฟอสซิลได

วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้ใชตัวอยางของชีวมวลแกลบในจังหวัดพิษณุโลก ผลการทดลองและวิจัยนี้ไดแบงเปน
5 สวนหลักๆ ดวยกัน ไดแก 1. การวิเคราะหแบบประมาณ 2. การวิเคราะหแบบแยกธาตุ 3. การทดลองหา
สมบัติทางความรอน 4. การดูดความชื้นของแกลบหลังจากผานกระบวนการทอรรีเฟคชั่น และ 5. การ
ทดลองโดยกระบวนการทอรรีแฟกชันแบบเบดคงที่
1) การวิเคราะหโดยประมาณ (Proximate Analysis) เริ่มตนดวยการนําชีวมวลแกลบ ไปอบแหงที่
105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อหานํ้าหนักที่หายไป หลังจากนั้นนําตัวอยางที่ผานการอบแหง
แลวไปเขาเตาเผาที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 นาที เพื่อคํานวณหาปริมาณของสารระเหย
และหาปริมาณเถาดวยวิธก
ี ารนําชีวมวลตัวอยางมาเผาทีอ
่ ณ
ุ หภูมิ 575 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชัว
่ โมง
[7] โดยอางอิงตามมาตรฐาน ASTM D3172 ในการหาปริมาณของความชื้น คารบอนคงที่ สารระเหย
และเถา
2) การวิเคราะหแบบแยกธาตุ (Ultimate analysis) โดยวิธี ASTM D5291 เริ่มตนดวยการหาสัดสวน
ของธาตุหลัก ไดแก คารบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน และซัลเฟอร ผลการทดลดงแสดงตารางที่
2 และมีคาไมตางกันเมื่อเทียบกับงานวิจัยอื่น
3) การวิเคราะหคา ความรอนสูงของชีวมวลแกลบจากกระบวนการทอรรแี ฟกชัน ใชเครือ
่ งบอมบแค
ลอริมิเตอร (Bomb calorimeter) ยี่หอ KAI รุน C5000 คาความรอนของถานทอรรีไฟล (Torreﬁld) ตาม
ขั้นตอนที่อธิบายไวในมาตรฐาน ASTM D-1989 [8] ไดทําการทดลองดวยการชั่งนํ้าหนักชีวมวลแกลบ
ประมาณ 1 กรัม ใสลงในถวยเผาไหม และนําถวยเผาไหมใสลงในลูกบอมบ จากนั้นไดบรรจุออกซิเจนแลว
ประกอบเขากับเครือ
่ งบอมบ และมีหลักการทํางานโดยการไหลของกระแสไฟฟาเคลือ
่ นทีผ
่ า นเสนลวดเพือ
่
ใหเกิดการจุดระเบิด ซึ่งความรอนจากการเผาไหมจะถูกถายเทไปยังนํ้าที่บอมบแชไว จะไดอุณหภูมิของนํ้า
ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เมือ
่ เทียบผลตางของอุณหภูมก
ิ บ
ั สารมาตรฐานทําใหทราบปริมาณคาความรอนจากการเผาไหม
ซึ่งเปนคาความรอนสูง ขณะที่คาความรอนตํ่าคํานวณจากคาความรอนสูงและปริมาณไฮโดรเจน
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4) การวิเคราะหคาการดูดความชื้นของชีวมวลแกลบที่ผานกระบวนการทอรรีแฟกชัน เรียกวา ถาน
ทอรรีไฟล (Torreﬁld) และเริ่มการทดลองโดยการหาคาการดูดความชื้นจากขอกําหนดการทดลองใช
เวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธรอยละ 60 และทําการชั่งนํ้าหนักทุก
1 ชั่วโมง [9] และการทดลองนี้ไดเก็บขอมูลทั้งหมด 3 ซํ้าตอตัวอยางการทดลอง จากนั้นนํามาหาคาเฉลี่ย
นของนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นของถานทอรรีไฟล เทียบกับชีวมวลแกลบที่อบแหง 105 องศาเซลเซียส เวลา 24
ชั่วโมง
5) การทดลองโดยกระบวนการทอรรแี ฟกชันแบบเบดคงที่ (Torrefaction ﬁxed-bed) และใชวิธี
การนําแกสที่ไดจากกระบวนการกลับมาใชในระบบ ซึ่งการทดลองนี้มีอยูดวยกัน 2 สวนไดแก
5.1) เริม
่ ตนดวยการชัง
่ นํ้าหนักของชีวมวลแกลบแลวนําไปอบบแหงทีอ
่ ณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนําชีวมวลแกลบมาชั่งนํ้าหนักที่หายไปแลวบันทึกคา และเก็บไวในที่
มิดชิดเพื่อปองกันความชื้นเขา ซึ่งแสดงขั้นตอนดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 ขั้นตอนการอบแหงและเก็บตัวอยางของชีวมวลแกลบจังหวัดพิษณุโลก

5.2) เริ่มดวยการนําชีวมวลแกลบชั่งนํ้าหนักใหเรียบรอยและนําไปใสในเตาปฏิกรณแบบเบดคงที่
(ชุดเผาไหมชีวมวล) จากนั้นจะใชแกสปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนตัวใหความรอนและปรับความ
รอนภายในใหไดตามอุณหภูมท
ิ ก
ี่ าํ หนดตอมาใชระบบควบแนนดวยนํา้ และไฟฟาสถิตเพือ
่ ควบแนน
แกสที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรอนของชีวมวลแกลบ จากนั้นแกสจากระบบที่ไมสามารถ
ควบแนนไดจะไหลโดยการดูดและสงของเครื่องเปาลมกลับไปยังเตาปฏิกรณเพื่อใหระบบเกิด
การหมุนวน แสดงภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 เตาปฏิกรณทอรรีแฟกชันแบบเบดคงที่
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ผลการทดลองและวิจารณ
การวิเคราะหแบบประมาณ (Proximate Analysis) และการวิเคราะหแบบแยกธาตุ (Ultimate analysis) และคาพลังงานความรอนของแกลบจังหวัดพิษณุโลก และไดเลือกใชเปนตัวอยางในการทดลองครั้ง
นี้ โดยทําการทดลองและวิเคราะหผลจากการอางอิงตามมาตรฐาน และงานวิจัยที่ผานมาเพื่อนําผลการ
ทดลองมาเปรียบเทียบ และใชขอมูลเปนแนวทางการทําวิจัยตอไป
ตารางที่ 1 การวิเคราะหแบบประมาณ (Proximate Analysis) และการวิเคราะหแบบแยกธาตุ (Ultimate analysis)
และคาพลังงานความรอน ของชีวมวลแกลบจังหวัดพิษณุโลก

จากตารางที่ 1 เห็นไดวาผลการทดลองที่แสดงคาวิเคราะหแบบประมาณ (Proximate Analysis)
ทราบวาชีวมวลแกลบจังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณ ความชื้น คารบอนคงที่ และเถา เมื่อเทียบกับงานวิจัยที่
ผานมาแลวมีคาไมแตกตางกันมาก สวนสารระเหยมีคาแตกตางกันประมาณรอยละ 5 ถึง 10 อาจเกิดจาก
การทดลอง หรือสภาวะอากาศในการเพาะปลูกแตกตางกันจึงมีผลแตกตางกันเล็กนอย และตอมาเปนการ
วิเคราะหแบบแยกธาตุ (Ultimate analysis) ผลการทดลองหาองคประกอบของธาตุมค
ี า ทีใ่ กลเคียงกันกับ
งานวิจย
ั ทีผ
่ า นมา และสุดทายคาพลังงานความรอนระหวางคาความรอนสูง และคาความรอนตํ่าแตกตาง
กัน1เมกะจูลตอกิโลกรัมและเมือ
่ เทียบกับงานวิจย
ั อืน
่ แลวทราบวามีคา ไมแตกตางกันซึง
่ จากขอมูลทีท
่ ําการ
ทดลองตามมาตรฐานแลวและอางอิงจากงานวิจย
ั แลวสามารถตอบไดวา การทดลองเบือ
้ งตนนีเ้ ปนไปตาม
แนวทางที่ถูกตอง และสามารถนํามาใชในขั้นตอนตอไปได
จากที่ทราบผลการทดลององคประกอบเบื้องตนของชีวมวลแกลบจังหวัดพิษณุโลกแลว ตอจากนี้
จะเปนการทดลองโดยผานกระบวนการทอรรีแฟกชันที่อุณหภูมิ 200 250 และ 300 องศาเซลเซียส และ
เวลาคงอยู 30 60 และ 90 นาที เพือ
่ หาคาพลังงานความรอน และคาดูดความชืน
้ ของถานทอรรไี ฟล (Torreﬁld) แลนําผลการทดลองเปรียบเทียบกับชีวมวลแกลบจังหวัดพิษณุโลก และทราบวากระบวนการทอรรี
แฟกชันที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส เวลาคงอยู 30 นาที สามารถปรับปรุงสมบัติทางความรอนเปน
20.019 เมกะจูลตอกิโลกรัม ซึ่งไดคาพลังงานความรอนเพิ่มขึ้นถึง 5 เมกะจูลตอกิโลกรัม และมีคาการดูด
ความชื้นรอยละ 0.5 - 0.9 ความชื้นมาตรฐานแหง สวนชีวมวลแกลบแบบธรรมดาจะมีการดูดคืนความชื้น
สูงถึงรอยละ 2.731 ความชื้นมาตรฐานแหง ซึ่งผลการทดลองไดนําเสนอในตาราง 2
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ตารางที่ 2 แสดงคาความรอนและการดูดความชื้นของถานทอรรีไฟล และชีวมวลแกลบ (พิษณุโลก)

สรุปผลการวิจัย
ชีวมวลแกลบถูกนํามาปรับปรุงสมบัติทางความรอนดวยกระบวนการทอรรีแฟกชันแบบเบดคงที่
(Torrefaction ﬁxed-bed) และนําแกสที่ไดจากกระบวนการกลับมาใชในระบบใหเกิดการหมุนวนแทนการ
ใชแกสไนโตรเจน และทดลองศึกษาที่อุณหภูมิ 200 250 และ 300 องศาเซลเซียส และเวลาคงอยูการแลก
เปลี่ยนความรอนของชีวมวลแกลบเปน 30 60 และ 90 นาที ซึ่งจากการทดลองทราบวาที่อุณหภูมิ 250
องศาเซลเซียส เวลาคงอยู 30 นาที สามารถปรับปรุงสมบัติถานทอรรีไฟลมีคาความรอนสูงถึง 20 เมกะ
จูลตอกิโลกรัม และทราบวามีคาสูงกวาความรอนของชีวมวลแกลบจังหวัดพิษณุโลกที่ไมไดผานกระบวน
การทอรรีแฟกชันถึง 5 เมกะจูลตอกิโลกรัม และการทดลองยังทราบอีกวาคาการดูดความชื้นของถาน
ทอรรีไฟลนอยกวาชีวมวลแกลบถึงรอยละ 2 ความชื้นมาตรฐานแหง ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถที่จะนํามาเปน
ตัวเลือกตัดสินใจพัฒนาเพือ
่ ยกระดับราคาใหสง
ู ขึน
้ สําหรับเกษตรกร งานวิจย
ั นีย
้ ง
ั สามารถนําไปใชรว
 มกับ
กระบวนการผลิตไฟฟาจากชีวมวลได

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สําเร็จไดดวยดีนั้นตองขอขอบคุณ นักศึกษา บุคคลากร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
เทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบล
ู สงคราม ทีอ
่ นุเคราะห อุปกรณ เครือ
่ งมือ พรอมทัง
้ สถาน
ที่ในการทําวิจัย
ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่อนุเคราะหเครื่องบอมบแคลอริ
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การวิเคราะหศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง
จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่
ลานกระเทาะเมล็ดขาวโพดเลี้ยงสัตว
A potential analysis of briquettes fuel
from agricultural wastes in sheller ﬁelds
จุฬา สินไพบูลย1 ยิ่งรักษ อรรถเวชกุล1 ภคมน ปนตานา1 และธเนศ ไชยชนะ1*
1
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 50290

EA

พลังงานเพื่อการเกษตร
(Energy for Agricultural)

006

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาการประเมินศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง และศักยภาพ
ดานพลังงาน จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ลานกระเทาะเมล็ดในพื้นที่
ภาคเหนือ การดําเนินการศึกษา รวบรวม ประเมิน และสํารวจปริมาณการเกิด การนําไปใชประโยชน จากการ
ออกแบบสอบถามเจาของพื้นที่ ลานกระเทาะเมล็ดจํานวน 120 แหง และทําการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล จะ
ประกอบไปดวย เปลือก และซังขาวโพด ผลการศึกษาพบวา มีปริมาณวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจาก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 259,949.1 ton/year ที่นําไปใชประโยชนแลว คิดเปน 80.71%
และทีย
่ ง
ั ไมไดนําไปใชประโยชน 19.29% ของปริมาณวัสดุเหลือทิง
้ ทัง
้ หมดในพืน
้ ทีล
่ านกระเทาะเมล็ดทัง
้ หมด
เมื่อเทียบกับปริมาณการเกิดชีวมวล (ซัง เปลือก ตน และใบขาวโพด) ทั้งหมดภาคเหนือ จํานวน
10,530,682.24 ton/year คิดเปนสัดสวนจากปริมาณที่เกิดขึ้น 2.02% 50,144.18 ton/year โดยมวล
ตอมวลผลผลิต (ซังและเปลือกขาวโพด) ทั้งนี้จากการสอบถามในพื้นที่ดังกลาว พบวายังมีการจัดการ
ที่ไมถูกวิธี และกอใหเกิดมลพิษ เปนเหตุใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนจํานวนมากจากการเผาทิ้ง
และไถกลบในพืน
้ ทีท
่ ําการเกษตร ซึง
่ เมือ
่ ทําการประเมินศักยภาพการอัดแทง พบวามีปริมาณการผลิตเชือ
้
เพลิงอัดแทง 50,144,180 kg/year และมีศักยภาพดานพลังงานเทากับ 489.55 TJ
คําสําคัญ: ศักยภาพการอัดแทง ศักยภาพพลังงาน
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากขาวโพดเลี้ยงสัตว

บทนํา
เนือ
่ งจากปญหาภาวะโลกรอนทีเ่ กิดจากการปลอยกาซเรือนกระจกเปนปญหาทีท
่ ว
ั่ โลกกําลังใหความ
สนใจ และเรงหามาตรการเพื่อควบคุม โดยมาตรการกีดกันทางการคาเปนมาตรการหนึ่งที่มีแนวโนมจะ
นําไปใชอยางแพรหลายในอนาคต และถึงแมวาประเทศไทยยังไมถูกบังคับใชตามมาตรการดังกลาวใน
ปจจุบันแตก็ควรตองดําเนินการพัฒนา และสงเสริมพลังงานทดแทน ซึ่งเปนหนึ่งในแนวทางลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก โดยไดมีการตั้งเปาการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ในป พ.ศ. 2563 ซึ่งจะ
เปนจุดเริ่มตนใหประเทศไทยเริ่มกาวสูเสนทางของการเปนสังคมคารบอนตํ่า (Low carbon society) และ
แสดงจุดยืนในการผลักดันพลังงานทดแทน
โดยมีเปาหมายการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนแตละประเภทเชื้อเพลิงตามแผน AEDP2015
มีสด
ั สวนการผลิตไฟฟาจากเชือ
้ เพลิงพลังงานทดแทนในภาพรวมของทัง
้ ประเทศทีร่ อ
 ยละ20ของปริมาณ
ความตองการพลังงานไฟฟา (Energy) รวมสุทธิ ซึ่งสอดคลองตามกรอบการกําหนดสัดสวนเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟาของแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) ที่ระบุ
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วาจะใหมีสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนอยูในชวงรอยละ 15-20 ภายในป 2579 เปนสัดสวน
ที่สําคัญในความตองการพลังงานของประเทศ ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และแปรผันตรงกับ
สถานการณทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาคการเกษตรที่มีการปรับตัวเปนภาคอุตสาหกรรมเกษตร นอกจาก
นี้ประเทศไทยยังมีผลผลิตทางการเกษตรทีส
่ ามารถนํามาเปนวัตถุดบ
ิ ผลิตพลังงานทัง
้ ชีวมวลกาซชีวภาพ
จากพืชพลังงาน ไบโอดีเซล และเอทานอล อีกทั้งของเสียหรือนํ้าเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิตตาง
ๆ สามารถนํามาผลิตเปนพลังงานไดอีกดวย ในอนาคตพลังงานทดแทนที่ควรถูกนํามาพัฒนามากที่สุด
คือ พลังงานชีวมวล เปนพลังงานที่ไดจากพืชที่ตองอาศัยแสงอาทิตยในการสังเคราะห และเจริญเติบโต
จากนัน
้ ไดแปรเปลีย
่ นสภาพเปนของแข็งหรือแปรสภาพเปนของเหลว และจากการปลูกพืชเพือ
่ นํามาใชเพือ
่
เปนเชื้อเพลิงผลิตพลังงานโดยเฉพาะชีวมวล เปนสิ่งที่ไดมาจากสิ่งมีชีวิต เชน ตนไม ออย มันสําปะหลัง
ถานฟนแกลบ ซังขาวโพด วัชพืชตาง ๆ [1]
กิตติกร และคณะ (2558) ไดทําการศึกษาการนําวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ไดแก ซังขาวโพด และ
เปลือกขาวโพดมาผานกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปเปนแทงเชื้อเพลิง ใชตัวประสานแปงมันผสมปูนขาวใน
อัตราสวน 1:2 ที่อัตราสวนผสมวัสดุเหลือทิ้ง รอยละ 20 โดยนํ้าหนัก และอัตราสวนผสมซังตอเปลือก
ขาวโพด 20:80 โดยนํ้าหนัก ผลการศึกษาพบวาแทงเชื้อเพลิงที่เหมาะสม ตามอัตราสวน ใหคาความรอน
ของแทงเชื้อเพลิง 12.77 MJ/kg และความหนาแนนของแทงเชื้อเพลิง 940 kg/m3 ประสิทธิภาพความ
รอนเตาชีวมวล รอยละ 16.31 จะเห็นไดวาวัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพดมีศักยภาพสูง ในการนํามาผลิตเปน
เชื้อเพลิงอัดแทง [2]
จากปญหาที่ยังมีการจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรไมเหมาะสม อาทิ การเผา หรือไมวาจะเปน
การทิง
้ ในพืน
้ ทีล
่ านกระเทาะเมล็ดดังนัน
้ ไดมก
ี ารวิเคราะหการแกไขปญหาจึงมีวต
ั ถุประสงคเพือ
่ หาศักยภาพ
ชีวมวล เชิงพื้นที่ และศักยภาพการอัดแทง จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ไมไดนําไปใชประโยชนแลว
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม

วิธีการวิจัย
1. จัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับผูประกอบการ ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลไดจากแหลง
ที่มาโดยตรง โดยไดจากการสังเกต สัมภาษณ และประเมินจากพื้นที่ลานกระเทาะเมล็ด นํามาใชในการเก็บ
ขอมูลในพื้นที่สุมตัวอยาง เพื่อทําการการเก็บขอมูลการจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพดเลี้ยงสัตว
2. สุมพื้นที่ตัวอยางสําหรับการเก็บขอมูลพื้นที่ลานกระเทาะเมล็ด 12 จังหวัด จํานวน 120 แหง ใน
เขตภาคเหนือ ประกอบดวย สุโขทัย อุตรดิสถ พิษณุโลก ตาก ลําพูน นาน ลําปาง แมฮองสอน พะเยา
เชียงใหม เชียงราย และแพร
3. ลงพื้นที่เพื่อทําการเก็บขอมูล ปริมาณ และวิธีการจัดการวัสดุเหลือทิ้งขาวโพดเลี้ยงสัตว และนํา
ขอมูลที่ไดมาทําการประเมินศักยภาพดานพลังงาน และความสามารถในการอัดแทงเชื้อเพลิง

ภาพที่ 1 ทําการสอบถามจากผูประกอบการ
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4. ทําการวิเคราะหคา ความรอนของเชือ
้ เพลิงชีวมวล จากวัสดุเหลือทิง
้ ทางการเกษตรจากขาวโพด
เลี้ยงสัตว (เปลือก และซังขาวโพด) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลานกระเทาะเมล็ด รวมถึงวิธีการจัดการสัดสวนของ
ชีวมวลในวิธีการตาง ๆ และสัดสวนที่ถูกจัดการอยางไมถูกวิธี

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากขาวโพดเลี้ยงสัตว และวิธีการจัดการ
จากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามในพื้นที่ลานกระเทาะเมล็ดภาคเหนือ 12 จังหวัด เปนจํานวน
120แหงพบวามีปริมาณวัสดุเหลือทิง
้ ทางการเกษตรจากขาวโพดเลีย
้ งสัตวประเภทเปลือกและซังขาวโพด
อยูที่ 259,949.10 ton/year ดังแสดงในตารางที่ 1.1 เมื่อพิจารณาถึงวิธีการในการจัดการวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร จากขาวโพดเลีย
้ งสัตว พบวามีความสามารถในการนํามาทําใหเกิดประโยชน และเพิม
่ มูลคา
ได โดยการนํามาทําเปนปุย การขาย และการนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทง เปนตน ดังแสดงในภาพที่ 1
แตยังพบวามีสวนที่มีการจัดการที่ไมกอใหเกิดประโยชน เชน การเผาทิ้ง การทิ้งในพื้นที่ลานกระเทาะเมล็ด
และอื่น ๆ ถึงรอยละ 19.29 ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ขอมูลวิเคราะหสัดสวนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากขาวโพดเลี้ยงสัตว

ภาพที่ 3 ปริมาณวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากขาวโพดเลี้ยงสัตว
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ตารางที่ 1.1 ปริมาณที่เกิดขึ้นของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากขาวโพดเลี้ยงสัตว
ในพื้นที่ตัวอยางลานกระเทาะเมล็ด 12 แหง จังหวัดภาคเหนือ

* หมายเหตุ มี 2 ชวงระยะเวลาการรับซื้อผลผลิต 90 วัน และ 120 วัน
ขาวโพดฤดูฝนชวงการปลูกรวมเก็บเกี่ยว เดือน เม.ย.-พ.ค. หรือ พ.ค.-ส.ค. รับซื้อ เดือน ส.ค.-ต.ค.
หรือ ก.ย.-พ.ย. ขาวโพดหลังนาชวงการปลูกรวมเก็บเกี่ยว เดือน ธ.ค.-มี.ค. หรือ ม.ค.-เม.ย. รับซื้อ เดือน เม.ย. หรือ พ.ค.

เมือ
่ ทําการวิเคราะหการประเมินศักยภาพพลังงานจากวัสดุเหลือทิง
้ ทางการเกษตรจากขาวโพดเลีย
้ ง
สัตว (เปลือก และซังขาวโพด) โดยพิจารณาจากปริมาณของวัสดุเหลือทิ้งจากขาวโพดเลี้ยงสัตวในเขต
พื้นที่ตัวอยางภาคเหนือ 120 แหง พบวายังมีสวนที่ไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมเปนจํานวนทั้งสิ้น
50,144.18 ton/year ซึ่งมีศักยภาพ การผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง 50,144,180 kg/year และมีศักยภาพ
ทางดานพลังงานเทากับ 489.55 TJ ดังแสดงในตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 ประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวล

หมายเหตุ *1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน [3]

207

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาศักยภาพการผลิตเชือ
้ เพลิงอัดแทงจากวัสดุเหลือทิง
้ ทางการเกษตรในลานกระเทาะเมล็ด
ภาคเหนือ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประเมินศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง และศักยภาพดาน
พลังงานจากวัสดุเหลือทิง
้ ทางการเกษตรจากขาวโพดเลีย
้ งสัตวในพืน
้ ทีล
่ านกระเทาะเมล็ด ผลการศึกษา
สามารถสรุปไดวา มีปริมาณชีวมวลที่เกิดขึ้น 10,530,682.24 ton/year ชีวมวลที่ไมไดนําไปใชประโยชน
แลว 50,144.18 ton/year คิดเปนสัดสวนจากปริมาณทีเ่ กิดขึน
้ 2.02% สามารถผลิตเปนเชือ
้ เพลิงอัดแทง
ได 50,144,180 kg/year และมีศักยภาพดานพลังงาน 489.55 TJ/year จึงสามารถนํามาใชผลิตเปน
พลังงานทดแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี อีก
ทางเลือกหนึ่ง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ
ขอขอบคุณ
ขอขอบคุณ
ขอขอบคุณ

ผูประกอบการลานกระเทาะเมล็ดที่ไดใหขอมูลที่เปนประโยชนแกผูวิจัย
โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตทางดานพลังงานทดแทนในกลุม
 ประเทศอาเซียน
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ
ประจําปการศึกษา 2562
Sustainable Energy Technology Research Laboratory, SRE, MJU (SETR-Lab)
ทุ นสนั บสนุ นการวิ จัยจากสํานั กงานประสานโครงการวิ จัยการพั ฒนาเศรษฐกิ จจาก
รากฐานความหลากหลายทางชีวภาพปงบประมาณ2562 (การลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกจากการกําจัดวัสดุเหลือทิ้งของขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยการแปรรูปเปน
พลังงานทดแทน)

เอกสารอางอิง
[1] สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (2558). แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.25582579 (AEDP2015).
[2] กิตติกร สาสุจิตต วราพงศ แสนพินิจ ณัฐพงษ วงครินทร และณัฐวุฒิ ดุษฎี. (2558). การผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง
จากวัสดุเหลือทิง
้ ซังและเปลือกขาวโพดดวยเทคนิคการอัดรีดขึน
้ รูปโดยใชตว
ั ประสานแปงมันผสมปูนขาว.วารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 18(1), 5-14.
[3] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน. ศักยภาพชีวมวล. สืบคนเมื่อ 19 สิงหาคม
2563, จาก http://www.dede.go.th.
[4] ธเนศ ไชยชนะ. (2562). การลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการกําจัดวัสดุเหลือทิง
้ ของขาวโพดเลีย
้ ง
สัตวโดยการแปรรูปเปนพลังงานทดแทน. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ.
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การศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของถานอัดแทง
จากกะลามะพราวเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน
Study the appropriate ratio of charcoal
briquettes from coconut shells
for household use.
ธีรพัฒน พุทธผล1* วิชาญ วิมาณจันทร1 สุเมธ สถิตบุญอนันต1 นุภาพ แยมไตรพัฒน2
จงจิตร หิรัญลาภ3 และปรีดา จันทวงษ1**
1
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องตนกําลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
2
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนบางเชื่อมสัมพันธ แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10800
3บริษัท ซันซีร จํากัด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

พลังงานเพื่อการเกษตร
(Energy for Agricultural)

007

งานวิจย
ั นีเ้ ปนการศึกษาคุณสมบัตข
ิ องถานอัดแทงจากกะลามะพราวโดย มีวต
ั ถุประสงคเพือ
่ ศึกษา
คุณสมบัติความเหมาะสมของกะลามะพราวตอการใชเปนวัตถุดิบในการผลิต และสมบัติทางกายและทาง
เคมีของถานอัดแทงจากกะลามะพราวซึ่ง มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 1.การเผาถาน 2.การบดผงถาน
3.การผสมกับแปงมันสําปะหลัง 4.การอัดขึ้นรูปเปนถานอัดแทง ซึ่งใชอัตราสวน : ถานกะลามะพราว : ผง
ถาน : แปงมันสําปะหลัง จํานวน 3 ตัวอยางดังตอไปนี้ 7:2:1 ,6:3:1 ,5:4:1 โดยนํ้าหนัก ถานอัดแทงที่ ได
มีลก
ั ษณะทางกายภาพตามรูปทรงทีต
่ อ
 งการ หนาตัดรูปหาเหลีย
่ ม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 เซนติเมตร
ยาว 10 เซนติเมตร อัดขึ้นรูปไดงาย เกาะตัวกันแนน ไมมีรอยแตกราว จากนั้นนําไปลดความชื้นดวยการ
อบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสเปนเวลา 2 วัน จากนั้นนําตัวอยางถานกะลาอัดแทง เขาทดสอบ
คุณสมบัติในหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ASTM ไดผลดังนี้ คาความชื้นรอยละ 6.67 ,7.24 ,4.95 เถา
รอยละ 9.86 ,16.12 ,33.88 สารระเหยรอยละ 28.69 ,29.03 ,26.37 ปริมาณคารบอนคงตัวรอยละ
54.78 , 47.61 , 34.80 และคาความรอน 5,964 ,5,256 ,4,201 แคลอรีตอกรัม ตามลําดับ ผลจากการ
ทดสอบคุณสมบัติของถานอัดแทงจากกะลามะพราวเปรียบเทียบ กับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.
238/2547 พบวา ถานกะลาอัดแทงอัดตราสวน 7:2:1 มีคาความชื้นรอยละ 6.67 และคาความรอน 5,964
แคลอรีตอกรัม ซึ่งตามมาตราฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.238/2547 กําหนดคาความชื้นตองไมเกิน
รอยละ 8 โดยนํ้าหนัก และคาความรอนตองไมนอยกวา 5,000 แคลอรีตอกรัม สรุปไดวาถานกะลาอัดแทง
อัดตราสวน 7:2:1 มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการผลิตถานอัดแทง สามารถทําการผลิตเพื่อใชในครัวเรือน
และพัฒนาสูการผลิตเพื่อสรางรายไดแกชุมชนได

EA
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Abstract
This research is to study the properties of charcoal briquettes from coconut shells by
Objective to study the properties of coconut shell suitable for use as raw material for
production. And physical and chemical properties of charcoal briquettes from coconut
shells, which There are steps to take as follows: 1. Charcoal burning 2. Charcoal powder
grinding 3. Mixing with tapioca starch 4. Extrusion into briquette charcoal Using ratio: Coconut shell charcoal: Charcoal powder: Tapioca starch, 3 examples as follows. 7:2:1 ,6:3:1
,5:4:1 By the weight Charcoal briquettes Has the physical characteristics of the desired
shape Pentagon cross-section Size: 5 cm in diameter, 10 cm long, easily extruded. Cling
tightly No cracks Then, it is dehumidiﬁed by baking at 120 degrees Celsius for 2 days. Then
take samples of charcoal briquettes. Entrance qualiﬁcation test in the laboratory according
to ASTM standards, results are as follows. Moisture value 6.67, 7.24, 4.95 Ash value 9.86,
16.12, 33.88 Volatile value 28.69, 29.03, 26.37 Fixed carbon value 54.78, 47.61, 34.80 and
Heating Value 5,964, 5,256, 4,201 calories per gram, respectively. Results from comparative testing of charcoal briquettes from coconut shell with community product standards
(TCPS 238/2547) Charcoal Briquette 7: 2: 1, moisture content of 6.67 percent. And the
caloriﬁc value 5,964 calories per gram. Which according to community product standards
(TCPS 238/2547) Determine the required humidity value Not more than 8% by weight and
caloriﬁc value must not be less than 5,000 calories per gram. It can be concluded that
Charcoal Briquette 7: 2: 1 has suitable properties for producing charcoal briquettes. Able
to produce for household use and develop into production to generate income for the
community
Key Word Coconut shell Charcoal briquettes from coconut shells

บทนํา
ประเทศเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรม จากการศึกษาพบวา
จังหวัดราชบุรเี ปนจังหวัดทีม
่ ก
ี ารปลูกมะพราวนํ้าหอมมากทีส
่ ด
ุ ในประเทศไทยเนือ
่ งจากดินมีคณ
ุ ลักษณะ
ทีเ่ หมาะสม ทําใหปลูกมะพราวนาหอมไดคณ
ุ ภาพดี เปนทีต
่ อ
 งการของผูบ
 ริโภค ประกอบกับความตองการ
ของตลาดตางประเทศมีปริมาณสูงขึน
้ ผูส
 ง
 ออกตองการผลผลิตจานวนมากขึน
้ [1] สงผลใหมเี ศษชีวมวล
เหลือทิง
้ เชน กะลามะพราว เปนตน โดยในปจจุบน
ั เกษตรกรนิยมกําจัดเศษวัสดุเหลือทิง
้ โดยการเผาทําลาย
สงผลใหเกิดปญหามลภาวะทางอากาศหรือนําไปเผาไหมโดยตรงเพือ
่ ใชเปนแหลงใหความรอนเพือ
่ เปนการ
การนําเศษชีวมวลเหลือทิ้งมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้นจึงไดมีการศึกษา ถานอัดแทงจากกะลา
มะพราวซึ่งเปนผลิตภัณฑที่สามารถทดแทนถานจากปาไมธรรมชาติที่กาลังจะหมดไปไดอยางสมบูรณ
[2] ลักษณะของถานอัดแทงสําเร็จรูปมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ไมมีกลิ่น ไมมีควัน ไมแตกประทุ ขี้เถานอยไม
ฟุงกระจาย ไมทําลายสุขภาพ ใหความรอนสูงสมํ่าเสมอและทนทาน ใชงานไดมากกวาถานไมธรรมดา[3]
ผูว จ
ิ ย
ั จึงไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตถานอัดแทงจากกะลามะพราวโดยกําหนดอัตราสวน
ถานกะลา : ผงถาน : แปงมันสําปะหลัง ซึ่งมีอัตราสวนดังนี้ 7:2:1 ,6:3:1 ,5:4:1 ตามลําดับ และทําการ
ศึกษาสมบัตท
ิ างกายและทางเคมีโดยเปรียบเทียบกับคามาตราฐานผลิตภัณฑชม
ุ ชน มผช.238/2547 เพือ
่
หาอัตราสวนของถานกะลาอัดแทงที่เหมาะสมแกการผลิตถานอัดแทง สามารถทําการผลิตเพื่อใชในครัว
เรือนและพัฒนาสูการผลิตเพื่อสรางรายไดแกครัวเรือนหรือชุมชน
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ทฤษฎี
ถานอัดแทง หมายถึง “ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําวัตถุดิบธรรมชาติ เชน กะลามะพราว กะลาปาลม
ซังขาวโพด มาเผาจนเปนถานอาจนามาบดเปนผงหรือเม็ดแลวอัดเปนแทงตามรูปทรงที่ตองการ หรือนํา
วัตถุดิบธรรมชาติ เชน แกลบ ขี้เลื่อย มาอัดเปนแทงตามรูปทรงที่ตองการแลวจึงนามาเผาเปนถาน ถาน
อัดแทงไดรบ
ั ความนิยมใชเปนเชือ
้ เพลิงในการหุงตมโดยเฉพาะอาหารปง
 ยาง เนือ
่ งจากไมมค
ี วันเนือ
่ งจาก
ความชื้นนอยมาก ใหความรอนสูงเนื่องจากเปนถานที่ไดรับการเผาไหมเต็มที่ ไมแตกงาย ไมแตกประทุ
เหมือน อยางถานไมทั่วไป ใหความรอนสูงสมํ่าเสมอไมวูบวาบเนื่องจากความหนาแนนของถานเทากัน
ทุกสวน และไมมีกลิ่นเพราะผลิตจากวัสดุธรรมชาติอีกทั้งยังเผาไดนานกวาถานไมและราคาถูก [3]
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ลักษณะของถานอัดแทง

การอัดถานแทงเปนกระบวนการในการเปลีย
่ นวัตถุดบ
ิ ใหเปนแทง โดยใชเครือ
่ งอัดแทง วิธก
ี ารอัดแทง
แบงไดเปน 2 วิธี ดังนี้ [4]
1) การอัดแบบใชความรอนและแรงดันสูง
2)การอัดแบบไมใชความรอนโดยใชแรงอัดและอุณหภูมริ ะหวางการอัดตํ่ากระบวนการอัดแทงอาจใช
ตัวประสานหรือไมขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่นํามาใชในการอัด
เครื่องมือที่ใชในกระบวนการเพิ่มความหนาแนน คือเครื่องอัดแทงดวยสกรูแบบอัดเย็นหลักการ
ทํางาน คือ เกลียวจะหมุนและดันใหวส
ั ดุเคลือ
่ นตัวไปยังกระบอกอัด ไดเปนเชือ
้ เพลิงอัดแทงทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะทรง
กระบอกมีรูตรงกลาง โดยกําลังในการผลิตของเครื่องอัดแทงแบบนี้อยูในชวง 500-1,000 kg/ชั่วโมง
อัตรากาลังของมอเตอรทใี่ ชขบ
ั เคลือ
่ นการอัดอยูร ะหวาง 35-75 kW วัสดุทใ่ี ชทาการอัดควรมีลก
ั ษณะเปน
เม็ดละเอียดและมีความชื้นประมาณ 8-12% [4] ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 เครื่องอัดแทงดวยสกรูแบบอัดเย็น
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
รุง
 โรจน พุทธีสกุล [5] ไดศก
ึ ษาการผลิตถานอัดแทงจากถานกะลามะพราวและถานเหงามันสําปะหลัง
โดยทําการทดสอบสมรรถนะทางความรอนตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชุน (มผช. 238/2547)
มลภาวะตนทุนตอหนวยและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรจากการผลิตถานอัดแทง โดยนําวัสดุทง
ั้ 2 ชนิด
มาผสมกัน 9 อัตราสวน ถานอัดแทงเปนทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 cm มีครีบ 5ครีบ รูกลวง
ขนาด 1.5 cm ความยาว 10 cm แรงอัด 33 kg/cm2และความชื้นไมเกิน 8% ของนํ้าหนักพบวา ถานอัด
แทงทีม
่ ส
ี ว
 นผสมระหวางถานกะลามะพราวและถานเหงามันสําปะหลังในอัตราสวน 3:7 มีคา สมรรถนะทาง
ความรอน เทากับ 5,003 kcal/kg ใหคาสมรรถนะทางความรอนผานเกณฑมาตรฐาน (มผช.) มีตนทุนการ
ผลิต เทากับ 5.35 บาท/kg และเมื่อมีกาลังการผลิตที่ 400kg/วัน จะสามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลา
ประมาณ 1.4 ปซึ่งผลการศึกษาวิจัยสามารถนาไปสงเสริมใหเกษตรกรนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ไดแก เหงามันสําปะหลังและกะลามะพราว มาใชประโยชนในการเพิ่มมูลคาไดโดยการใชถานเหงามันสาปะ
หลังเปนสวนผสมหลัก และใชถานกะลามะพราวเปนสวนผสมรอง
อนุสรา งามเลิศ, เขมนิจจารีย สาริพันธ และ ประนิตดา เพ็งงิ้ว [6] ศึกษาชนิดของตัวประสานที่เหมาะ
สมในการผลิตถานอัดแทงจากเปลือกยูคาลิปตัส โดยใชกากนํ้าตาล ขาวเหนียวกวน ดินเหนียว ผักตบชวา
และแปงเปยกเปนตัวประสานในอัตราสวนตาง การขึน
้ รูปถานอัดแทงใชวธ
ิ ก
ี ารอัดเย็น โดยใชเครือ
่ งอัดแทง
แบบลูกสูบ และทดสอบคุณสมบัติของถานอัดแทงตามมาตรฐาน American Society for Testing and
Materials (ASTM) ผลการศึกษาพบวาตัวประสานที่เหมาะสมในการผลิตถานอัดแทงจากเปลือกยูคาลิ
ปตัส คือ แปงเปยกในอัตราสวน 1.5:10 โดยนํ้าหนัก ซึ่งมีความชื้น ปริมาณเถา ปริมาณสารระเหย ปริมาณ
คารบอนคงตัว 7.01, 5.30, 6.08 และ 81.58% ตามลําดับ คาพลังงานความรอน 4,833.6 cal/g ซึ่งใกล
เคียงกับคามาตรฐานผลิตภัณฑชม
ุ ชนทีก
่ ําหนด นอกจากนีย
้ ง
ั มีคา ดัชนีการแตกรวนอยูใ นชวงทีเ่ หมาะสม
ตอการขนสง กลาวคือคาดัชนีการแตกรวนเทากับ 0.58 ดังนัน
้ แปงเปยกจึงเปนตัวประสานเหมาะแกการนํา
ไปใชงานการทําถานอัดแทงจากเปลือกยูคาลิปตัส
วรัญญา เทพสาสนกุล วรัญญา ธรรมชาติ และอัครินทร อินทนิเวศน [7] ไดเสนอแนวทางในการ
จัดการวัสดุเหลือทิง
้ ทางการเกษตรเพือ
่ ลดปญหาการเผาชีวมวลเหลือทิง
้ ทางการเกษตรซึง
่ สงผลใหเกิด
ปญหามลพิษทางอากาศโดยนํามาผานกระบวนการคารบอไนเซชันและนํามาผลิตเปนเชือ
้ เพลิงอัดแทงดวย
เครื่องอัดแทงดวยสกรูแบบอัดเย็น โดยวัสดุที่นามาใชคือ เศษกะลามะพราวเหลือทิ้ง โดยนากะลามะพราว
มาผานกระบวนการคารบอไนเซตชันที่อุณหภูมิ 400 500 และ 600๐C ที่อัตราการใหความรอน 5 10 และ
15๐C/min และคงอุณหภูมิไวที่อุณหภูมิสูงสุดเปนเวลา 10 จากการศึกษาพบวาเงื่อนไขที่ดีที่สุดคือ
อุณหภูมิสูงสุด 500๐C ที่อัตราการใหความรอน 10๐C/min จากการศึกษาพบวานํ้าหนักที่หายไปของชีว
มวลแปรผันตรงกับอุณหภูมท
ิ ใี่ หแกกระบวนการคารบอไนเซชันและเมือ
่ อุณหภูมเิ พิม
่ สูงขึน
้ สงผลใหปริมาณ
สารระเหยลดลง แตคารบอนคงตัวของถานเพิ่มขึ้น ถานอัดแทงกะลามะพราวมีคา ความหนาแนนและคา
ความรอนเทากับ1,050 kg/m3 และ 25.69 MJ/kg เมื่อนามาทดสอบการเดือดของนาพบวา ถานอัดแทง
กะลามะพราวจะสามารถคงความรอนใหอยูไ ดนานกวาถานอัดแทงไมลําไยทําใหเมือ
่ นําไปใชงานจึงไมจําเปน
ตองเติมถานบอย ทําใหสามารถชวยลดคาใชจายเกี่ยวกับปริมาณเชื้อเพลิงที่ตองใชลงได ถานอัดแทงที่
ผลิตไดมศ
ี ก
ั ยภาพทีส
่ ามารถนําไปใชเปนแหลงใหความรอน ทดแทนการใชเชือ
้ เพลิงจากฟอสซิล ลดปญหา
การจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ไมถูกวิธี และยังเปนการเพิ่มมูลคาใหกับเศษวัสดุเหลือทิ้ง ทําให
เกษตรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
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วิธีการวิจัย
สําหรับการผลิตถานกะลามะพราวอัดแทงเริ่มจากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ การผสมอัตราสวน
ของวัตถุดิบแตละชนิดและทําการอัดแทงขึ้นรูปเปนถานกะลาอัดแทงอัดแทงมีขั้นตอน ดังภาพที่ 3 และมี
รายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 3 แผนผังกระบวนการผลิตถานกะลามะพราวอัดแทง
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ขัน
้ ตอนการผลิตถานอัดแทงจากถานกะลามะพราวเริม
่ จากการแยกประเภทของวัตถุดบ
ิ ทีด
่ ง
ั นี้ ถาน
กะลามะพราว ผงถาน และแปงมันสําปะหลัง โดยกําหนดอัตราสวน 7:2:1 ,6:3:1 ,5:4:1 โดยนํ้าหนักตาม
ลําดับ ดังภาพที่ 4 และ 5

ภาพที่ 4 ถานกะลามะพราว

ภาพที่ 5 ผงถาน

จากนัน
้ นําสวนผสมเขาเครือ
่ งผสมเพือ
่ ผสมถานกะลา ผงถาน และแปงมันสําปะหลัง ดังภาพที่ 6 และ 7

ภาพที่ 6 การผสมสวนผสม
ถานกะลามะพราวอัดแทงเขาเครื่องผสม

ภาพที่ 7 สวนผสมที่ผสมแลว

นําสวนผสมที่ไดเขาเครื่องอัดสกรูแลวทําการตัดถานอัดแทงที่ไดใหมีความยาว
ดังภาพที่ 8 9 และ 10

ภาพที่ 8 นําสวนผสมเขาเครื่องอัดสกรู

ภาพที่ 9 เครื่องอัดสกรู

ภาพที่ 10 ถานกะลามะพราวอัดแทงที่ไดจากเครื่องอัดสกรู
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10

เซนติเมตร

นําถานกะลามะพราวอัดแทงที่ไดเขาตูอบเพื่อไลความชื้นที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เปนระยะ
เวลา 2 วัน ดังภาพที่ 11 และ 12

ภาพที่ 11 ตูอบไลความชื้น

ภาพที่ 12 ถานกะลามะพราอัดแทงที่อบในตู

หลังจากนําถานกะลามะพราวอัดแทงทีไ่ ดเขาตูอ
 บเพือ
่ ไลความชืน
้ ทีอ
่ ณ
ุ หภูมิ 120 องศาเซลเซียส เปน
ระละเวลา 2 วัน ถานกะลามะพราวอัดแทงมีลักษณะทางกายภาพตามรูปทรงที่ตองการ หนาตัดรูปหา
เหลี่ยม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร อัดขึ้นรูปไดงาย เกาะตัวกันแนน ไมมี
รอยแตกราว ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 ลักษณะทางกายภาพของถานกะลามะพราวอัดแทง

นําถานกะลาอัดแทงอัตราสวน 7:2:1 ,6:3:1 ,5:4:1 โดยนํ้าหนัก นําไปวิเคราะหโดยกรมวิทยาศาสตร
บริการ ทําการวิเคราะหโดยประมาณ (Proximate analysis) ซึ่งการวิเคราะหโดยประมาณ เปนการหา
ปริมาณความชื้น (Moisture content) ปริมาณสารระเหย (Volatile solid) ปริมาณเถา (Ash) สารระเหย
ที่ได (Volatile matter) ปริมาณคารบอนคงตัว (Fixed carbon) ตามวิธีมาตรฐาน Standard Test
Methods for Proximate Analysis of Coal and Coke by Macro Thermogravimetric Analysis
(ASTM D7582 – 15) และคาความรอนแบบกรอส (Gross caloriﬁc value) ตามวิธีมาตรฐาน Standard
Test Method for Gross Caloriﬁc Value of Coal and Coke (ASTM D5865-13) [8] เปรียบเทียบกับคา
มาตราฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.238/2547 (ถานอัดแทง)
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การหาปริมาณความชื้น (Moisture content)
ทําการวิเคราะหตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 3173 โดยนําถวย (Crucible) ที่สะอาดไปอบ 30 นาที
ที่อุณหภูมิ 105 ˚C แลวนําไปทําใหเย็นโดยใสในโถดูดความชื้น (Desiccators) 15 นาที จึงนําไปชั่งนํ้าหนัก
ใสตัวอยางประมาณ 1 g จากนั้นนําไปชั่งนํ้าหนัก (W1) นําไปอบในตูอบ (Drying Oven) ดังภาพที่ 14 ที่
อุณหภูมิ 105 ˚C นาน 1 ชั่วโมง แลวทําใหเย็นในโถดูดความชื้น (Desiccators) 20 นาที นําไปชั่งนาหนัก
(W2) จากนั้นนําผลที่ไดไปคํานวณ ดังสมการ (1)

ภาพที่ 14 ตูอบ (Drying Oven)

การหาปริมาณเถา (Ash)
ทําการวิเคราะหตามมาตรฐาน ASTM D 3174 โดยนําถวย (Crucible) ที่สะอาดไปอบ 30 นาที ที่
อุณหภูมิ 105 ˚C แลวนๆไปทําใหเย็นโดยใสในโถดูดความชื้น (Desiccators) 15 นาที จึงนําไปชั่งนาหนัก
ใสตัวอยางประมาณ 1 g จากนั้นนําไปชั่งนํ้าหนัก (W3) แลวนําไปอบในเตาอบ ดังภาพที่ 15 ที่อุณหภูมิ
950 ˚C นาน 30 นาที ทําใหเย็นในโถดูดความชื้น (Desiccators) 20 นาที จึงนําไปชัง
่ นาหนัก (W4) จากนั้น
นําผลที่ไดไปคํานวณ ดังสมการ (2)

ภาพที่ 15 เตาอบ
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สารระเหยที่ได (Volatile matter)
ทําการวิเคราะหตามมาตรฐาน ASTM D 3175 โดยทําการเผา Crucible พรอมฝาที่อุณหภูมิ 950
˚C ประมาณ 30 นาที แลวนําไปทาใหเย็นโดยนาไปใสในโถดูดความชื้น (Desiccators) เปนเวลา 15 นาที จึง
นาไปชั่งนาหนักดวย เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง ดังภาพที่ 16 (W5) ใสตัวอยางประมาณ 1 g จากนั้น
นาไปชั่งนํ้าหนักดวยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง นําไปใสในเตา อบที่อุณหภูมิ 750 ˚C นาน 1 ชั่วโมง แลว
ปลอยไวในเตา 7 นาทีนําออกจากเตาเผา ทิ้งใหเย็นในโถดูดความชื้น ประมาณ 30 นาที แลวนําไปชั่งนํ้า
หนัก (W6) จากนั้นนําผลที่ไดไปคํานวณ ดังสมการ (3)

ภาพที่ 16 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง

ปริมาณคารบอนคงตัว (Fixed carbon)
ทําการคํานวณดังสมการ รอยละคารบอนคงตัว = 100 – (รอยละของปริมาณความชื้น) – (รอยละ
ของปริมาณสารระเหย) – (รอยละของปริมาณเถา)
การหาคาความรอน (Heating Value)
ทําการวิเคราะหตามมาตรฐาน D5865-13 คาความรอนของเชื้อเพลิงสามารถแสดงใหทราบถึง
ปริมาณความรอนทีป
่ ลอยออกมาจากการเผาไหมของชีวมวลทีส
่ มบูรณโดยคาความรอนเปนสมบัตเิ ฉพาะ
ตัวขึ้นอยูกับชนิดของแตละชีวมวล และเชื้อเพลิงแตละประเภท ซึ่งคาความรอนโดยทั่วไปของเชื้อเพลิงมี
อยู 2 ประเภท คือคาความรอนสูง (Higher Heating Value, HHV) และคาความรอนตํ่า (Lower Heating
Value, LHV) โดยสวนใหญนิยมใชคาความรอนสูง (HHV) ในการพิจารณาคุณสมบัติของเชื้อเพลิง ซึ่ง
วิเคราะหโดยใชเครื่อง Bomb Calorimeter ดังภาพที่ 17 แลวอานคาความรอนที่แสดงบนโปรแกรมใน
คอมพิวเตอร ซึ่งคาความรอนที่ไดจะเปน คาความรอนสูง (High Heating Value, HHV)
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ภาพที่ 17 เครื่อง Bomb Calorimeter

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ในการทดสอบถานกะลามะพราวอัดแทงโดยกําหนดอัตราสวน ถานกะลา : ผงถาน : แปงมันสําปะหลัง
ซึ่งมีอัตราสวนดังนี้ 7:2:1 ,6:3:1 ,5:4:1 ตามลําดับ มาทําการวิเคราะหโดยประมาณ (Proximate analysis) ซึ่งการวิเคราะหโดยประมาณ เปนการหาปริมาณความชื้น (Moisture content) ปริมาณสารระเหย
(Volatile solid) ปริมาณเถา (Ash) สารระเหยที่ได (Volatile matter) ปริมาณคารบอนคงตัว (Fixed
carbon) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D7582 – 15 และคาความรอนแบบกรอส (Gross caloriﬁc value) ตาม
วิธีมาตรฐาน ASTM D5865-13 เปรียบเทียบกับคามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.238/2547 เพื่อหา
อัตราสวนของถานกะลามะพราวอัดแทงทีเ่ หมาะสมแกการผลิตถานอัดแทง สามารถทําการผลิตเพือ
่ ใชใน
ครัวเรือนและพัฒนาสูการผลิตเพื่อสรางรายไดแกครัวเรือนหรือชุมชน ดังตารางที่ 1.

ตารางที่ 1 แสดงผลวิเคราะหทั้งหมดของถานกะลาอัดแทงอัตราสวน 7:2:1 ,6:3:1 ,5:4:1
โดยใชวิธีทดสอบ ASTM D7582-15 (รายการที่ 1-4) และ ASTM D5865-13 ตามลําดับ

ของเสียที่เมื่อนํามาผานกระบวนการอัดแทงแลว กลายเปนแทงเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติสูงนอกจาก
จะมีคาความรอนสูงแลว ยังจะตองมีองคประกอบที่เปนสวนที่เผาไหมได (Combustible Substance) โดย
เฉพาะคารบอนคงตัวในปริมาณสูง แตมีองคประกอบที่เผาไหมไมไดหรือเถาในปริมาณนอย เนื่องจากเปน
ของเสียที่ตองกําจัดออกจากหองเผาไหม นอกจากนี้ ยังจะตองมีกํามะถันรวมในปริมาณนอย เพื่อไมให
ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดสง
ู เกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศ สําหรับความชืน
้ ในของเสียแมวา การ
ตากแดดหรืออบแหงสามารถลดความชืน
้ ในของเสียได แตกจ
็ ะเปนการเพิม
่ ขัน
้ ตอนและความยุง
 ยากในการ
ดําเนินงาน และอาจเพิ่มตนทุนการผลิตหากตองใชวิธีลดความชื้นดวยการอบแหง โดยสรุป คุณสมบัติ
ทางเชื้อเพลิงของของเสียที่เหมาะสมสําหรับนํามาแปรรูปเปนเชื้อเพลิงแทง [9] ดังตารางที่ 2
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ตาราที่ 2 แสดงคุณสมบัติของเสียที่สมารถแปรรูปเปนแทงเชื้อเพลิง (คูมือแนวทางและเกณฑคุณสมบัติของเสีย
เพื่อการแปรรูปเปนแทงเชื้อเพลิงและบล็อกประสาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

การเปรียบเทียบปริมาณคาความชื้น
ทําการเปรียบเทียบปริมาณคาความชื้นของถานกะลามะพราวอัดแทงระหวางอัตราสวน 7:2:1 ,
6:3:1 ,5:4:1 โดยใชวิธีทดสอบ ASTM D7582-15 ซึ่งควบคุมตัวแปรใหเหมือนกันคือ ขนาดของถานกะลา
มะพราอัดแทง แรงอัด และตัวประสารจากผลวิเคราะหสรุปไดวา อัตราสวนที่ 5:4:1 มีคาความชื้นที่ตํ่าที่สุด
อยูที่ รอยละ 4.95 ดังภาพที่ 18

ภาพที่ 18 กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณความชื้นของ
ถานกะลามะพราวอัดแทงระหวาอัตราสวนที่ตางกัน

การเปรียบเทียบปริมาณเถา
ทําการเปรียบเทียบปริมาณเถาของถานกะลามะพราวอัดแทงระหวางอัตราสวน 7:2:1 ,6:3:1
,5:4:1 โดยใชวิธีทดสอบ ASTM D7582-15 ซึ่งควบคุมตัวแปรใหเหมือนกันคือ ขนาดของถานกะลามะ
พราอัดแทง แรงอัด และตัวประสารจากผลวิเคราะหสรุปไดวา อัตราสวนที่ 7:2:1 มีปริมาณเถาตํ่าที่สุด
อยูที่ รอยละ 9.86 ดังภาพที่ 19
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ภาพที่ 19 กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณเถาของ
ถานกะลามะพราวอัดแทงระหวาอัตราสวนที่ตางกัน

การเปรียบเทียบปริมาณสารระเหย
ทําการเปรียบเทียบปริมาณสารระเหยของถานกะลามะพราวอัดแทงระหวางอัตราสวน 7:2:1,
6:3:1 ,5:4:1 โดยใชวิธีทดสอบ ASTM D7582-15 ซึ่งควบคุมตัวแปรใหเหมือนกันคือ ขนาดของถาน
กะลามะพราอัดแทง แรงอัด และตัวประสารจากผลวิเคราะหสรุปไดวา อัตราสวนที่ 5:4:1 มีปริมาณสาร
ระเหยสูงที่สุดอยูที่ รอยละ 29.03 ดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณสารระเหยของ
ถานกะลามะพราวอัดแทงระหวาอัตราสวนที่ตางกัน

การเปรียบเทียบปริมาณคารบอนคงตัว
ทําการเปรียบเทียบปริมาณสารระเหยของถานกะลามะพราวอัดแทงระหวางอัตราสวน 7:2:1,
6:3:1 ,5:4:1 โดยใชวิธีทดสอบ ASTM D7582-15 ซึ่งควบคุมตัวแปรใหเหมือนกันคือ ขนาดของถาน
กะลามะพราอัดแทง แรงอัด และตัวประสารจากผลวิเคราะหสรุปไดวา อัตราสวนที่ 7:2:1 มีปริมาณ
คารบอนคงตัวสูงที่สุดอยูที่ รอยละ 26.37 ดังภาพที่ 21

ภาพที่ 21 กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณคารบอนคงตัวของ
ถานกะลามะพราวอัดแทงระหวาอัตราสวนที่ตางกัน
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การเปรียบเทียบคาความรอน
ทําการเปรียบเทียบปริมาณคาความรอนของถานกะลามะพราวอัดแทงระหวางอัตราสวน 7:2:1,
6:3:1 ,5:4:1 โดยใชวิธีทดสอบ ASTM D5865-13 ซึ่งควบคุมตัวแปรใหเหมือนกันคือ ขนาดของถาน
กะลามะพราอัดแทง แรงอัด และตัวประสารจากผลวิเคราะหสรุปไดวา อัตราสวนที่ 7:2:1 มีคาความ
รอนสูงที่สุดอยูที่ 5,964 แคลอรี่ตอกรัม ดังภาพที่ 22

ภาพที่ 22 กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณคาความรอนของ
ถานกะลามะพราวอัดแทงระหวาอัตราสวนที่ตางกัน

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาคุณสมบัติของถานกะลาอัดแทงพบวาอัตราสวนที่ 5:4:1 มีคาความชื้นที่ตํ่าที่สุดอยู
ที่ รอยละ 4.95 อัตราสวนที่ 7:2:1 มีปริมาณเถาตํ่าที่สุดอยูที่ รอยละ 9.86 อัตราสวนที่ 5:4:1 มีปริมาณ
สารระเหยสูงที่สุดอยูที่ รอยละ 29.03 อัตราสวนที่ 7:2:1 มีปริมาณคารบอนคงตัวสูงที่สุดอยูที่ รอยละ
26.37 และอัตราสวนที่ 7:2:1 มีคาความรอนสูงที่สุดอยูที่ 5,964 แคลอรี่ตอกรัม ดังนั้นถานกะลามะพราว
อัดแทงอัดตราสวน 7:2:1 จึงมีคณ
ุ สมบัตท
ิ เี่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ ในการผลิตถานอัดแทง สามารถทําการผลิตเพือ
่
ใชในครัวเรือนและพัฒนาสูการผลิตเพื่อสรางรายไดแกชุมชนได เนื่องจากถานกะลาอัดแทงอัดตราสวน
7:2:1 มีคาความชื้นรอยละ 6.67 และคาความรอน 5,964 แคลอรีตอกรัม ซึ่งตามมาตราฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน มผช.238/2547 กําหนดคาความชื้นตองไมเกินรอยละ 8 โดยนํ้าหนัก และคาความรอนตองไมนอย
กวา 5,000 แคลอรีตอกรัม
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อิทธิพลของอุณหภูมิและความเปนกรดดาง
ตอคาสีของกลูโคสไซรัปในการผลิตกลูโคสไซรัป
จากมันสําปะหลัง
Inﬂuence of temperature and pH on
glucose syrup color in glucose syrup
production from tapioca.
ภัทร แสนยามาศ1 และ สมศักดิ์ ศิวดํารงพงศ2
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1

บทคัดยอ

EA
พลังงานเพื่อการเกษตร
(Energy for Agricultural)

008

ปจจุบน
ั มีการแขงขันภายในอุตสาหกรรมกลูโคสไซรัป (Glucose syrup) มีความรุนแรงมากขึน
้ ทําให
ผูผลิตจึงจําเปนตองคิดคนนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑสุดทายใหมีคุณภาพสอดคลองตามความ
ตองการของลูกคาโดยเฉพาะคาสีของผลิตภัณฑโดยการดูดซับสีดว
 ยถานกัมมันตเปนกระบวนการสําคัญ
อยางมาก ซึ่งหากสามารถลดคาสีของกลูโคสไซรัปได จะทําใหลดการใชถานกัมมันต ลดการใชทรัพยากร
เปนมิตรตอสิง
่ แวดลอมยิง
่ ขึน
้ งานวิจย
ั นีม
้ ว
ี ต
ั ถุประสงคเพือ
่ ศึกษาปจจัยการผลิตทีส
่ ง
 ผลกระทบตอปริมาณ
การใชถานกัมมันตในกระบวนการดูดซับสี โดยใชเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็ม
จํานวน จํานวน 2 ปจจัย ไดแก อุณหภูมิ ในชวง 75 และ 80 องศาเซลเซียส และคาความเปนกรดดาง (pH)
ของกระบวนการดูดซับสี ในชวง 2 , 4 และ 6 ตอการเปลีย
่ นแปลงสภาวะเพือ
่ ดูความคงสภาพของผลิตภัณฑ
และตอคาสีของผลิตภัณฑสุดทายของกลูโคสไซรัปที่สงผลตอปริมาณการใชถานกัมมันต ผลการศึกษา
พบวาอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปและสภาวะความเปนกรดดางสงผลตอการเปลี่ยนแปลงตอผลิตภัณฑ
สุดทายของกลูโคสไซรัปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับความเชื่อมั่น .05 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลตอคา
สีกลูโคสไซรัปมากทีส
่ ด
ุ คือความเปนกรดดางดังนัน
้ การกําหนดระดับปจจัยทีเ่ หมาะสมจะสามารถลดปริมาณ
การใชถา นกัมมันตลงไดและเปนการลดตนทุนในการผลิตรวมถึงเปนการอนุรก
ั ษทรัพยากรสิง
่ แวดลอมและ
ใหความสําคัญตอการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ดังนั้นการกําหนดระดับปจจัยที่เหมาะสมจะ
สามารถลดปริมาณการใชถานกัมมันตลงได
คําสําคัญ: กลูโคสไซรัป ถานกัมมันต ความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ สิ่งแวดลอม
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บทนํา
ประเทศไทย เปนหนึ่งในประเทศผูผลิตและสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่สําคัญที่สุดในเอเชีย โดย
มันสําปะหลังนั้นเปนพืชอาหารประเภทแปง ซึ่งนํามาใชประโยชนทั้งเปนอาหารสําหรับคน (Food) อาหาร
สัตว (Feed) พลังงานชีวภาพ (Fuel) หรือนําไปเปนสารตั้งตนประเภทในกระบวนการผลิตสารใหความ
หวาน (Sweetener) [1] หรือ กลูโคสไซรัปที่ใชในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เชน อาหาร เครื่องดื่ม
เปนตน จึงไดมีการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องโดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหไดผลิตภัณฑคุณภาพดีราคา
ไมแพงซึ่งดําเนินการโดยสถาบันตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่นํามาใชปรุง
แตงผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสมในการที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และลดตนทุนการผลิตลงเพื่อผล
ประโยชนในทางการคา ดังนั้นวัตถุที่ใชเปนสารชวยในการผลิต (Processing aid) [2] ที่ถูกนํามาใชใน
กระบวนการดูดซับ คือ ถานกัมมันต (Activated carbon) โดยลักษณะโครงสรางทางกายภาพของถาน
เกิดรูพรุนในระดับนาโนเมตรจํานวนมหาศาลขนาดรูพรุนของถานกัมมันตสามารถเพิม
่ ประสิทธิภาพในการ
ดูดซับสาร [3] โดยกระบวนการดูดซับจะมีการควบคุมอุณหภูมก
ิ ารผลิต ณ สภาวะปกติทใี่ หกลูโคสไซรัปไหล
ผานที่ 72 องศาเซลเซียส ซึง
่ คาความหนืดเปนปจจัยสําคัญในการจํากัดกําลังการผลิตในกระบวนการดูด
ซับ โดยในกระบวนการผลิตปกติจะควบคุมในชวง 70-75 องศาเซลเซียส จึงมีสมมุตฐ
ิ านในการปรับสภาวะ
อุณหภูมส
ิ ง
ู ขึน
้ ทีร่ ะดับอุณหภูมิ 75 และ 80 องศาเซลเซียส [7] ทีจ
่ ะชวยลดคาความหนืด คาดวาจะเพิม
่ กําลัง
การผลิตไดและไมกระทบตอคาสี [6] รวมถึงตนทุนของสารดูดซับ ซึ่งเปนสวนสําคัญอยางมากที่ทําใหสี
ของสารละลายกลูโคสไซรัปใส ไมเปลีย
่ นสีและลดการรองเรียนจากลูกคาซึง
่ มีความสําคัญเปนอยางยิง
่ ใน
ธุรกิจอาหารในปจจุบันและทําใหการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอคาสีของกลูโคสไซรัปซึ่งสงผลตอ
ปริมาณการใชถานกัมมันตในกระบวนการดูดซับสี โดยใชเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรี
ยลเต็มจํานวน จํานวน 2 ปจจัย ไดแก อุณหภูมิ ในชวง 75 และ 80 องศาเซลเซียส และคาความเปนกรด
ดาง (pH) ของกระบวนการดูดซับสี ในชวง 2 , 4 และ 6 ตอคาสีของผลิตภัณฑสุดทายของกลูโคสไซรัป

วิธีการวิจัย
กําหนดตัวอยางที่ใชสําหรับงานวิจัย คือ สารสารละลายกลูโคสไซรัปกอนเขากระบวนการดูดซับสี
ซึ่งจะทําใหกลูโคสไซรัปมีคาสีลดลง ใสขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบสีสารละลายกลูโคสไซรัป
กอน (ซาย) และหลัง (ขวา) กระบวนการดูดซับสี
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1. การทดลองเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอคาสีของสารละลายกลูโคสไซรัปในกระบวนการผลิต
ในงานวิจย
ั นีจ
้ ะนําตัวอยางสารสารละลายกลูโคสไซรัปกอนเขากระบวนการดูดซับสี เพือ
่ ศึกษาปจจัย
ทีม
่ ผ
ี ลกระทบตอคาสีโดยปรับสภาวะอุณหภูมต
ิ ว
ั อยางปริมาณ 150 มิลลิลต
ิ ร แสดงการเกิดปฏิกริ ย
ิ าทีส
่ ง

ผลตอการผลิตที่เพิ่มขึ้น ที่ระดับอุณหภูมิ 75 และ 80 องศาเซลเซียส และคาความเปนกรดดาง (pH) ของ
กระบวนการดูดซับสี ที่ระดับ 2 , 4 และ 6 ตามลําดับ โดยสีของตัวอยางการทดลองเทียบกับตัวควบคุมที่
สภาวะอุณหภูมิปกติที่ใชในการผลิต (อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 5 นาที จากนั้นทําการปรับ
อุณหภูมิขึ้นเปน 100 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 60 นาที ดวยอางนํ้ามันควบคุมอุณหภูมิ (Oil bath)
นําตัวอยางกอนและหลังใหความรอนเพื่อทดสอบคุณสมบัติดวยการวิเคราะหคาสี หรือ คาดูดกลืนแสง
(Optical density ; OD) ที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร และ 600 นาโนเมตร ตามมาตรฐาน International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis. Method GS2/3-10 [4] ดวยเครื่อง
UV Spectrophotometer ยี่หอ Shimadzu รุน UV-1900i โดยสามารถคํานวณไดจากสมการ

ภาพที่ 2 ผังกระบวนการทดลองเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอคาสี
ของสารละลายกลูโคสไซรัปในกระบวนการผลิต

2. ออกแบบการทดลอง
การทดลองเชิงแฟคทอเรียลเต็มจํานวน [5] กําหนดปจจัยที่คาดวาจะมีผลตอคาสี 2 ตัวแปร คือ คา
ความเปนกรดดางจํานวน 3 ระดับ และอุณหภูมิจํานวน 2 ระดับ จํานวน 2 ตัวอยางในแตละการทดลอง ดัง
แสดงในตารางที่ 1 โดยพิจารณาผลตอบเปนคาสี (OD_Before) และคาความเสถียรของคาสี (OD_Stability) ที่เปนผลตางระหวาง คาการดูดกลืนแสงกอนและหลังกระบวนการดูดซับสี
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากตารางที่ 1 แสดงลําดับของการทดลองและผลของคาสีจากการทดลองเชิงแฟคทอเรียลเต็ม
จํานวนมีลําดับการทดลอง 12 ครั้ง จากการกําหนดตัวแปรในการทดลอง 2 ตัว คือ Temperature และ
pH โดยสีของตัวอยางการทดลองเทียบกับตัวควบคุม (อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส pH 4) แสดงแยกตาม
อุณหภูมิและความเปนกรดดาง แสดงในภาพที่ 3 และ 4 ตามลําดับ จากภาพที่ 3 พบวาอุณหภูมิระดับ 80
องศาเซลเซียส ระดับความกรดดาง 4 มีสีที่ใกลเคียงกับตัวควบคุมมากที่สุด (OD_Before) สอดคลองกับ
ภาพที่ 4 ที่แสดงใหเห็นไดชัดวา ระดับความเปนกรดดาง 4 ใหสีที่ใกลเคียงกับตัวควบคุมมากที่สุด อีกทั้ง
มีความเสถียรของสีกอนและหลังกระบวนการ ทั้ง 2 ระดับอุณหภูมิ
ตารางที่ 1 ลําดับของการทดลองและผลของการทดลองเชิงแฟคทอเรียลเต็มจํานวน

ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและคาความเปนกรดดาง – แยกตามอุณหภูมิ
อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส
ข) อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและคาความเปนกรดดาง – แยกตามคาความเปนกรดดาง

จากตารางที่ 1 สามารถวิเคราะหผลการทดลองเชิงสถิติแสดงในภาพที่ 5 พบวาปจจัยหลักที่สงผล
ตอคาสีและความเสถียรของคาสี ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดแก คาความเปนกรด-ดาง (pH) และอุณหภูมิ
ตามลําดับแสดงในภาพที่5และปจจัยรวมก็สง
 ผลคาทัง
้ คาสีและความเสถียรของคาสีอยางมีนย
ั สําคัญเชน
กัน แสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 5 แสดงผลการวิเคราะหทางสถิติจากการทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็มจํานวน
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ภาพที่ 6 แสดง Residual plot จากการวิเคราะหทางสถิติ

ภาพที่ 7 แสดงผลกระทบหลักของปจจัยที่สงผลตอคาสีและคาความเสถียรของคาสี

ภาพที่ 8 แสดงปจจัยรวมที่สงผลตอคาสีและคาความเสถียรของคาสี

จากภาพที่ 6 ทําใหสรุปไดวา การตรวจสอบการกระจายตัวแบบปกติของคาสวนตกคาง (Residuals)
พบวา คาสวนตกคางมีการกระจายตัวตามแนวเสนตรง ทําใหประมาณไดวา คาสวนตกคางมีการแจกแจง
ปกติ การตรวจสอบความเปนอิสระ(Independent) ของคาสวนตกคาง (Residuals) พบวาการกระจาย
ตัวของคาสวนตกคางมีรูปแบบที่อิสระ ไมมีรูปแบบที่แนนอน หรือไมสามารถประมาณรูปแบบที่แนนอนได
แสดงใหเห็นวา คาสวนตกคางมีความเปนอิสระตอกัน การตรวจสอบความเสถียรของคาความแปรปรวน
(Variance stability) ซึ่งเปนแผนภูมิการกระจายตัวของคาสวนตกคาง (Residuals) เทียบกับ Flitted
value พบวา คาความแปรปรวนของคาสวนตกคางในแตละตําแหนงมีคาใกลเคียงกัน และไมพบวารูปแบบ
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การกระจายตัวของคาสวนตกคางมีลักษณะเปนแนวโนมแตอยางใด จึงสรุปวาขอมูลมีความเสถียรของ
ความแปรปรวนในระดับปกติ ภาพที่ 7 และ 8 แสดงอิทธิพลของปจจัยหลักและปจจัยรวม ตอคาสี และคา
ความเสถียรของคาสี พบวาหากปรับปจจัยกระบวนการใชอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ความเปนกรดดาง
4 จะใหคาสีที่ใกลเคียงตัวควบคุม และใหคาความเสถียรของคาสีที่ดี และยังสามารถลดคาความหนืดของ
กลูโคสไซรัป ทําใหสามารถเพิ่มอัตราการผลิตไดอีกดวย จึงคาดวาจะสามารถลดการใชถานกัมมันตใน
กระบวนการดูดซับสี โดยยังคงไดคาสีตามคุณภาพที่ตองการ

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้นําเสนอเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอคาสีของกลูโคสไซรัปในกระบวนการดูดซับสี
จากผลการทดสอบปจจัยทีส
่ ง
 ผลตอคาสีของอุตสาหกรรมการผลิตกลูโคสไซรัปในระดับหองปฏิบต
ั ก
ิ าร
พบวาคาความเปนกรดดาง อุณหภูมิ และอิทธิพลรวม มีผลตอการเปลีย
่ นแปลงของคาสีอยางมีนย
ั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพคาสีมากที่สุดคือ คาเปนกรดดาง
ดังนั้นการกําหนดระดับปจจัยที่เหมาะสมที่ระดับความเปนกรดดาง 4 และ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จะ
ใหคา สีและความเสถียรของคาสีในชวงคุณภาพทีต
่ อ
 งการ และคาดวาจะสามารถลดปริมาณการใชถา นกัม
มันตลงไดและเปนการลดตนทุนในการผลิตรวมถึงเปนการอนุรก
ั ษทรัพยากรสิง
่ แวดลอมและใหความสําคัญ
ตอการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

กิตติกรรมประกาศ
ในการทําวิจย
ั ฉบับนี้ขอกราบขอบพระคุณโรงงานผลิตและสงออกกลูโคสไซรัปจากมันสําปะหลังแหง
หนึง
่ ในจังหวัดนครราชสีมาและสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ทีม
่ ส
ี ว
 นสําคัญ
เปนอยางยิ่งในการศึกษาและหาขอมูลในการดําเนินงานวิจัย นอกจากนี้ขอขอบพระคุณผูที่มีพระคุณทุก
ทาน ที่ไดใหความชวยเหลือสนับสนุนและสงเสริมทางดานตาง ๆ ซึ่งเปนกําลังใจที่ชวยผลักดันใหงานวิจัย
ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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ถานชีวภาพเปนวัสดุปรับปรุงดินทีช
่ ว
 ยสงเสริมใหเกษตรกรเขาสูส
 ง
ั คมเกษตรอินทรีย ลดการใชสาร
เคมีในการเพาะปลูกการใชถา นชีวภาพสามารถลดตนทุนในการทําการเกษตรไดรวมถึงลดปญหาสิง
่ แวดลอม
เนือ
่ งจากการเผาวัสดุเหลือทิง
้ ทางการเกษตรในแปลงปลูก เพือ
่ ใหการผลิตถานชีวภาพเกิดความคุม
 คาใน
ดานการนําไปใชงานและดานการลงทุนในการผลิตและสามารถสรางรายไดเสริมในแกเกษตรกรคนในชุมชน
ได งานวิจัยนี้จึงไดทําการประเมินเศรษฐศาสตร การผลิตถานชีวภาพโดยใชซังขาวโพดเปนวัตถุดิบ ดวย
กระบวนการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 60 นาที ภายใตบรรยากาศกาซไนโตรเจน
โดยใชกาซหุงตมเปนแหลงความรอน มีตนทุนการผลิตถานชีวภาพตอหนวยอยูที่ 50.02 บาท/กิโลกรัม
มีระยะเวลาคืนทุน 1 ป 10 เดือน เมื่อกําหนดราคาขายที่ 80 บาท/กิโลกรัม สงผลใหมูลคาปจจุบันสุทธิ
สูงสุด 778,417.93 บาท และอัตราผลตอบแทนภายในสูงสุดรอยละ 48.48
คําสําคัญ: ชีวมวล ซังขาวโพด ถานชีวภาพ ตนทุน

บทนํา
ถานชีวภาพเปนวัสดุในการปรับปรุงและบํารุงคุณภาพของดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
รวมทัง
้ เปนแหลงกักเก็บคารบอนลงสูด
 น
ิ จากคุณสมบัตท
ิ ม
ี่ ป
ี ริมาณคารบอนคงตัวสูงและความเปนรูพรุน
สงผลใหถา นชีวภาพสามารถกักเก็บแรธาตุในดินและกักเก็บความชืน
้ ในดินไดนาน[1]ซึง
่ ปจจุบน
ั ประเทศไทย
ประสบปญหาดินเสือ
่ มคุณภาพเนือ
่ งจากการใชสารเคมีและการกําจัดวัสดุเหลือทิง
้ ทางการเกษตรทีเ่ ปนชีว
มวลภายหลังการเก็บเกีย
่ วดวยการเผาในทีโ่ ลงแจงนอกจากสงผลใหดน
ิ เสือ
่ มสภาพแลวยังกอใหเกิดปญหา
หมอกควันซึ่งเปนมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดลอม จากสถิติรายงานสถานการณไฟปาและหมอกควัน
ประจําป 2562 ประเทศไทยมีจุดความรอนทั้งหมด 29,251 จุด โดยสวนใหญเกิดในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนจํานวน 9,859 จุด [2] ดวยปญหาดังกลาวจึงตองมีการพัฒนาปรับปรุงและบํารุงดิน และลดปญหา
ดานการเผาไหม การใชถา นชีวภาพเพือ
่ ปรับปรุงคุณภาพดินเปนอีกแนวทางหนึง
่ ทีไ่ ดรบ
ั การยอมรับอยาง
กวางขวาง [3] ถานชีวภาพเปนถานที่ไดจากกระบวนการแยกสลายทางความรอนที่เรียกวา ไพโรไลซิส
[4]จากผลการศึกษาคุณสมบัตข
ิ องถานชีวภาพทีช
่ ว
 ยใหดน
ิ เกิดความอุดมสมบูรณและเปนทีอ
่ ยูอ
 าศัยของ
จุลน
ิ ทรียท
 ช
ี่ ว
 ยใหพช
ื เจริญเติบโตไดดน
ี น
ั้ เพือ
่ ใหเกิดความคุม
 คาทางดานเศรษฐศาสตรแกชม
ุ ชนดังนัน
้ งาน
วิจย
ั นีจ
้ ง
ึ มุง
 เนนการวิเคราะหคณ
ุ สมบัตข
ิ องถานชีวภาพและการวิเคราะหเศรษฐศาสตรการผลิตถานชีวภาพ
เพือ
่ เปนองคความรูแ ละเครือ
่ งมือในการตัดสินใจในการสงเสริมการผลิตถานชีวภาพในชุมชนใหเพิม
่ สูงขึน
้

วิธีการวิจัย
การผลิตถานชีวภาพดวยกระบวนการไพโรไรซิส เปนกระบวนการทีท
่ ําใหสด
ั สวนของคารบอนและมี
ความเปนรูพรุนเพิ่มสูงขึ้น เมื่อนํามาใชกับดินจะชวยในการปรับสภาพดิน สามารถดูดซับหรือจับแรธาตุที่
เปนประจุบวกไดดี ชวยทําใหดินมีธาตุอาหารที่สมบูรณ [5] การทดสอบนี้จึงไดมีการเตรียมชีวมวลซัง
ขาวโพด ดังภาพที่ 1 ลดขนาด (1-2 มิลลิเมตร) ดวยเครื่องบดหยาบและบดละเอียด จากนั้นจึงนํามาผาน
กระบวนการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลลเซียส ระยะเวลา 60 นาที ดวยเครื่องผลิตถานชีวภาพ
ขนาด 40 ลิตร ภายใตบรรยากาศกาซไนโตรเจนที่อัตราการไหลเฉลี่ย 5 ลิตร/นาที ใชกาซหุงตมเปนแหลง
ความรอน ถานชีวภาพทีผ
่ ลิตขึน
้ จะไดรบ
ั ความรอนพรอมทัง
้ เกิดการหมุนของหองเผาไหมโดยใชมอเตอร
ภายหลังกระบวนการไพโรไลซิสจะไดถา นชีวภาพที่มีลก
ั ษณะสีดํา ดังภาพที่ 2 โดยมีรอยละผลผลิตถานอยู
ที่รอยละ 33.94 โดยมีคุณสมบัติดานเคมีดวยการวิเคราะหโดยประมาณ ไดแก ความชื้นรอยละ 1.78 สาร
ระเหยรอยละ 33.05 ปริมาณเถารอยละ 16.13 คารบอนคงตัวรอยละ 49.04 คาความรอนสูง 24.85 เม
กกะจูล/กิโลกรัม ดานความเปนรูพรุนถานชีวภาพมีพื้นที่ผิวรูพรุน 8.20 ตารางเมตร/กรัม ปริมาตรรูพรุน
0.01 ลูกบาศกเมตร/กรัม ในดานคุณสมบัติดานการเกษตรถานชีวภาพมีคา pH 8.59 คาการนําไฟฟา
1,340 โมโครซีเมนสตอเซนติเมตร ความสามารถการแลกเปลี่ยนไอออนบวก 123.17 เซนติสมมูลย
/กิโลกรัม สัดสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) 0.33 และความสามรถในการอุมนํ้ารอยละ 99.72

ภาพที่ 1 ซังขาวโพด

ภาพที่ 2 ถานชีวภาพ
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การผลิตถานชีวภาพดวยกระบวนการไพโรไรซิส เปนกระบวนการทีท
่ ําใหสด
ั สวนของคารบอนและมี
ความเปนรูพรุนเพิ่มสูงขึ้น เมื่อนํามาใชกับดินจะชวยในการปรับสภาพดิน สามารถดูดซับหรือจับแรธาตุที่
เปนประจุบวกไดดี ชวยทําใหดินมีธาตุอาหารที่สมบูรณ [5] การทดสอบนี้จึงไดมีการเตรียมชีวมวลซัง
ขาวโพด ดังภาพที่ 1 ลดขนาด (1-2 มิลลิเมตร) ดวยเครื่องบดหยาบและบดละเอียด จากนั้นจึงนํามาผาน
กระบวนการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลลเซียส ระยะเวลา 60 นาที ดวยเครื่องผลิตถานชีวภาพ
ขนาด 40 ลิตร ภายใตบรรยากาศกาซไนโตรเจนที่อัตราการไหลเฉลี่ย 5 ลิตร/นาที ใชกาซหุงตมเปนแหลง
ความรอน ถานชีวภาพทีผ
่ ลิตขึน
้ จะไดรบ
ั ความรอนพรอมทัง
้ เกิดการหมุนของหองเผาไหมโดยใชมอเตอร
ภายหลังกระบวนการไพโรไลซิสจะไดถา นชีวภาพที่มีลก
ั ษณะสีดํา ดังภาพที่ 2 โดยมีรอยละผลผลิตถานอยู
ที่รอยละ 33.94 โดยมีคุณสมบัติดานเคมีดวยการวิเคราะหโดยประมาณ ไดแก ความชื้นรอยละ 1.78 สาร
ระเหยรอยละ 33.05 ปริมาณเถารอยละ 16.13 คารบอนคงตัวรอยละ 49.04 คาความรอนสูง 24.85 เม
กกะจูล/กิโลกรัม ดานความเปนรูพรุนถานชีวภาพมีพื้นที่ผิวรูพรุน 8.20 ตารางเมตร/กรัม ปริมาตรรูพรุน
0.01 ลูกบาศกเมตร/กรัม ในดานคุณสมบัติดานการเกษตรถานชีวภาพมีคา pH 8.59 คาการนําไฟฟา
1,340 โมโครซีเมนสตอเซนติเมตร ความสามารถการแลกเปลี่ยนไอออนบวก 123.17 เซนติสมมูลย
/กิโลกรัม สัดสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) 0.33 และความสามรถในการอุมนํ้ารอยละ 99.72

มูลคาปจจุบน
ั สุทธิ (Net Present Value: NPV) คือมูลคาปจจุบน
ั ของกระแสตอบแทนสุทธิหรือกระแส
เงินสดของโครงการ [7] ดังสมการที่ (2)

เมื่อ CFt คือ กระแสเงินสดรับสุทธิในปที่ t, I คือ เงินสดจายลงทุนโครงการ, r คือ อัตราสวนลด และ
n คือระยะเวลาอายุของโครงการ
อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) คืออัตราคิดลดที่ทาใหมูลคาปจจุบันสุทธิ
ของโครงการเทากับศูนย เปนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปที่ผูลงทุนจะไดรับจากการลงทุนตลอดอายุ
โครงการ [7] ดังสมการที่ 3

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
าคั้นญ
: พลังงานแสงอาทิ
ตย, โซลาเซลล
, ติน
ดทุ
ตัน
้งการผลิ
บนหลังต
คา,
ขอคํมูาลสํพื
ฐานการวิ
เคราะหเศรษฐศาสตร
ของต
ถาเศรษฐศาสตร
นชีวภาพ
การวิเคราะหเศรษฐศาสตรการผลิตถานชีวภาพจากซังขาวโพดเพื่อใชงานดานเกษตรกรรม ได
กําหนดราคาเครื่องมือและอุปกรณผลิตถานชีวภาพ ประกอบดวย เครื่องบดหยอยหยาบ 25,000 บาท
เครื่องบดยอยละเอียด 12,000 บาท เครื่องผลิตถานชีวภาพ 30,000 บาท และถังกาซไนโตรเจน 5,000
บาท ในดานวัตถุดิบและคาใชจายสาธารณูปโภค ประกอบดวย ซังขาวโพดราคา 0.5 บาท/กิโลกรัม คา
ไฟฟา 4.22 บาท/หนวย กาซไนโตรเจน 0.10 บาท/ลิตร แกสหุงตม 0.03 บาท/กิโลกรัม และคาแรงงาน
280 บาท/คน จํานวน 2 คน บางกรณีอาจทํางานเกินเวลาจะคิดรายไดเพิ่มเปนชั่วโมง และตลอดทั้งปจะ
ทํางานเฉลี่ย 260 วัน ในดานการบํารุงรักษาตอป 10% ของราคาเครื่องมือและอุปกรณ มีอายุการใชงาน
เฉลี่ย 5 ป รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานการวิเคราะหการวิเคราะหเศรษฐศาสตรของตนทุนการผลิตถานชีวภาพ

จากขอมูลขางตนเมือ
่ ทําการวิเคราะหตน
 ทุนการผลิตถานชีวภาพพบวามีตน
 ทุนในดานเครือ
่ งมือและ
อุปกรณผลิตถานชีวภาพอยูที่ 72,500 บาท ดานวัตถุดิบและคาใชจายสาธารณูปโภค อยูที่ 680,000
บาท โดยมีตน
 ทุนรวมอยูท
 ี่ 752,911.21 บาท สงผลใหมต
ี น
 ทุนการผลิตถานชีวภาพตอหนวยเฉลีย
่ 50.02
บาท ในขณะทีร่ าคาขายตามทองตลาดปจจุบน
ั 50-65 บาท/กิโลกรัม อยางไรก็ตามราคาถานชีวภาพของ
ทั่วโลกมีคาอยูที่ 81.36 บาท/กิโลกรัม [8]
ระยะเวลาคืนทุนการผลิตถานถานชีวภาพ
การกําหนดราคาถานชีวภาพไวที่ 65-80 บาท เพือ
่ นํามาพิจารณาระยะเวลาคืนทุนของการผลิตถาน
ถานชีวภาพ พบวาการกําหนดราคาขายสูงจะสงผลใหระยะเวลาคืนทุนการผลิตถานชีวภาพสัน
้ ลง ดังภาพ
ที่ 3 การกําหนดราคาขายที่ 80 บาท/กิโลกรัม จะมีระยะเวลาคืนทุนอยูที่ 1.89 ป หรือ 1 ป 10 เดือน ทั้งนี้
ระยะเวลาคืนทุนจะขึ้นอยูกับคาแรงงาน ระยะเวลาการทํางาน และตนทุนของวัตถุดิบในการผลิตเปนหลัก
โดยทั่วไปราคาขายตามทองตลาดปจจุบันจะขายถานชีวภาพอยูที่ 50-65 บาท/กิโลกรัม ซึ่งการตั้งราคา
ขายที่ 65 บาท/กิโลกรัม จะสงผลใหมีระยะเวลาคืนทุนนานคือ 3.67 ป หรือ 3 ป 8 เดือน อยางไรก็ตามจาก
คุณสมบัติของถานชีวภาพเบื้องตนที่มีคุณภาพสูง อาจกําหนดราคาขายที่สูงกวาตามทองตลาดได ซึ่ง
จะสงผลใหระยะเวลาคืนทุนสั้นลง
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ภาพที่ 3 ระยะเวลาคืนทุนการผลิตถานถานชีวภาพ

การประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิและอัตราผลตอบแทนภายในของการผลิตถานถานชีวภาพ
การประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิการผลิตถานถานชีวภาพ พบวาการกําหนดราคาขายถานชีวภาพที่
สูงจะสงผลใหมล
ู คาปจจุบน
ั สุทธิเพือ
่ สูงขึน
้ การกําหนดราคาขายที่ 80 บาท/กิโลกรัม จะทําใหมล
ู คาปจจุบน
ั
สุทธิสูงสุดอยูที่ 778,417.93 บาท ดังภาพที่ 4 ซึ่งหากมูลคาปจจุบันสุทธิสูงจะสงผลใหผลตอบแทนจาก
การลงทุนสูงโครงการเปนทีย
่ อมรับมีความคุม
 คาตอการลงทุนสอดคลองกับอัตราผลตอบแทนเมือ
่ กําหนด
ราคาขายจะสงผลใหอัตราผลตอบแทนภายในสูง ดังภาพที่ 5 การกําหนดราคาขายที่ 80 บาท/กิโลกรัม
สงผลใหมีอัตราผลตอบแทนภายในสูงสุดรอยละ 48.48%

ภาพที่ 4 มูลคาปจจุบันการผลิตถานถานชีวภาพ

ภาพที่ 5 อัตราผลตอบแทนภายในการผลิตถานถานชีวภาพ
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สรุปผลการวิจัย
การประเมินเศรษฐศาสตรการผลิตถานชีวภาพโดยใชซังขาวโพดเปนวัตถุดิบ มีตนทุนการผลิตตอ
หนวยอยูที่ 50.02 บาท/กิโลกรัม มีระยะเวลาคืนทุน 1 ป 10 เดือน เมื่อกําหนดราคาขายที่ 80 บาท/กิโลกรัม
สงผลใหมูลคาปจจุบันสุทธิสูงสุด 778,417.93 บาท และอัตราผลตอบแทนภายในสูงสุดรอยละ 48.48 ซึ่ง
สูงกวาราคาตามทองตลาดเล็กนอย อยางไรก็ตามการใชถานชีวภาพนี้จะเปนการสงเสริมใหเกษตรเปน
เกษตรอินทรีย ลดการใชสารเคมีในการเพาะปลูก การใชถานชีวภาพนี้จึงสามารถลดตนทุนในการทําการ
เกษตร ลดปญหาสิ่งแวดลอมในการเผาไหมและการใชสารเคมี การใชถานชีวภาพจึงมีความคุมคาในดาน
การใชงาน และดานการลงทุนในการผลิตเนื่องจากจะสรางรายไดเสริมในแกคนในชุมชนไดอีกทางหนึ่ง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณวิทยาลัยพลังงานทดแทนและศูนยความเปนเลิศทางดานพลังงานสิง
่ แวดลอมและปญหา
ภัยพิบัติหมอกควัน มหาวิทยาลัยแมโจ ที่เอื้อเฟอสถานที่และอุปกรณในการศึกษา ขอขอบคุณโครงการ
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตจิ้งหรีดแปรรูป
โดยนวัตกรรมตูอบแหงสองระบบ
ของกลุมขุนงาวฟารม อําเภองาว จังหวัดลําปาง
The Processing Improvement of Processed
Crickets by Hybrid Carbinet of Khun Ngao
Farm Group, Ngao District Lampang Province

EA

พลังงานเพื่อการเกษตร
(Energy for Agricultural)

010

รวิภา ยงประยูร1 ณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย2 ทิพรัตน ติฆะปญญา3 และ ฆัมวาน เวียงนาค4
1
*สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
จังหวัดลําปาง 52100
2
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
จังหวัดลําปาง 52100
3
สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จังหวัดลําปาง 52100
4
ขุนงาวฟารม ตําบลบานรอง อําเภองาว จังหวัดลําปาง 52110

บทคัดยอ
ผลจากการเขารวมโครงการจัดการความรูเ พือ
่ การใชประโยชนเชิงชุมชน สังคม ภายใตโครงการสง
เสริมและสนับสนุนการจัดการความรูก
 ารวิจย
ั เพือ
่ การใชประโยชน ประจําป 2563 หัวขอ การยกระดับสินคา
จากการปรับเปลี่ยนลักษณะ “คน งาน รูปแบบการจัดการ” โดยนวัตกรรมตูอบแหงสองระบบนี้ ใชหลักการ
ทํางานของการอบแหงทีใ่ ชพลังงานความรอนในการขับนํ้าออกจากผลิตภัณฑทต
ี่ อ
 งการ ซึง
่ ในทีน
่ จ
ี้ ะแบง
ลักษณะการทํางานออกเปน 2 ภาค ไดแก ภาคกลางวันที่ใชพลังงานความรอนจากรังสีดวงอาทิตย และ
ภาคกลางคืนที่ใชลมรอนจากการเผาไหมแกสหุงตม โดยเปนการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบจากผลงาน
วิจัยเดิมที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) งบประมาณแผนดิน ประจําป 2560
ความเปนนวัตกรรมตูอ
 บแหงสองระบบนี้อยูท
 ก
ี่ ารออกแบบอุปกรณใหตอบสนองความตองการของ
ผูใชงาน คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนในทองถิ่นที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑทางการเกษตร ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพบนพื้นฐานทฤษฎีของการอบแหง ทั้งนี้ตัวนวัตกรรมไดถูกนํามาปรับใชใหเหมาะสม
สําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของอําเภองาว จังหวัดลําปาง จํานวน 4 กลุม
อาชีพ หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีดของ “ขุนงาวฟารม” ซึ่งตองแบกรับคาใชจายจากการแช
แข็งจิง
้ หรีดไขเฉลีย
่ เดือนละ 2,000 บาท เมือ
่ นํานวัตกรรมตูอ
 บแหงสองระบบไปใชในการอบแหงทดแทนการ
แชแข็งจิง
้ หรีดไข ทําใหเกิดการปรับปรุงผลผลิตจนเกิดการยกระดับผลิตภัณฑจง
ิ้ หรีดไข ในประเด็น การลด
คาใชจายรอยละ 47.88 จากกระบวนการผลิตแบบเดิมดวยนวัตกรรม และกอใหการพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตรใหมีคุณภาพคือใกลเคียงมาตรฐานมากขึ้น โดยอางอิงตามมาตรฐาน มผช. 721/2548 ของ
จิ้งหรีดทอด
คําสําคัญ: จิ้งหรีดแปรรูป ตูอบแหงสองระบบ
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บทนํา
“ขุนงาวฟารม” ตั้งอยูบานเลขที่ 102/4 หมู5 ตําบลบานรอง อําเภองาว จังหวัดลําปาง อยูใน
“หมูบานผาแดง”ซึ่งมีภูมิประเทศที่เปนภูเขาและปาไม ทําใหอาชีพหลักของชุมชน คือ การทํานา ทําไร และ
หาของปาเพือ
่ จําหนายดวยความทีเ่ ปนหมูบ
 า นเล็กๆหางจากตัวเมืองทําใหยง
ั คงสภาพความอุดมสมบูรณ
ของแหลงทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ตานํ้าผุดทีเ่ ปนทีม
่ าของแหลงตนนํ้าในเขตอําเภองาว ตลอดจนอากาศ
ที่เย็นสบายตลอดทั้งป ทําใหสามารถเพาะ “เห็ดหอม” ไดในบริเวณนี้ ภายใตชื่อ ฟารมเห็ดบานสวน และ
วรางคณาฟารม และเพือ
่ เปนการสืบสานและตอยอดกิจการตอจากรุน
 พอ-แม นํามาสูก
 ารเลีย
้ งจิง
้ หรีด และ
จิ้งโกรง โดย นายฆัมวาน เวียงนาค ในระยะแรกนอกจากเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อขายสดแลวยังมีการนําไปแปรรูป
เปนนํ้าพริกจิง
้ หรีด ดวยลักษณะเปนการจางผลิตโดยโรงงานแปรรูปอาหารทําใหไมสามารถควบคุมตนทุน
การผลิตของสินคาไดประกอบกับการขายสดก็ประสบปญหาของการควบคุมคุณภาพและปริมาณจิง
้ หรีด
ทีไ่ มสอดคลองกับความตองการของลูกคาทําใหมป
ี ริมาณจิง
้ หรีดเหลือจึงตองทําการแชแข็งจิง
้ หรีดจํานวน
มากสงผลใหเกิดคาใชจายในการแชแข็งจิ้งหรีดสดเฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท ซึ่งคิดเปนครึ่งหนึ่งของคา
ใชจายในกระบวนการเลี้ยงจิ้งหรีดของขุนงาวฟารม

ภาพที่ 1 การเขามาตอยอดกิจการ
ฟารมเห็ดบานสวน

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑนํ้าพริกจิ้งหรีด
ของ ขุนงาวฟารม

จากสาเหตุดังกลาวจึงนํามาสูความตองการของกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อเขารวมโครงการจัดการ
ความรูเพื่อการใชประโยชนเชิงชุมชน สังคม ภายใตโครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูการ
วิจัยเพื่อการใชประโยชน ประจําป 2563 ในหัวขอ การยกระดับสินคาจากการปรับเปลี่ยนลักษณะ “คน งาน
รูปแบบการจัดการ” โดยนวัตกรรมตูอ
 บแหงสองระบบสําหรับกลุม
 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตรของอําเภองาว จังหวัดลําปาง จัดทําขึ้นเพื่อนําองคความรูที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมดาน
พลังงานเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พรอมทั้งนํามาจัดการความรูและขยายผลแกกลุมเปาหมาย ในรูป
แบบคูมือและกิจกรรมตามกลไกที่ออกแบบ จํานวนทั้งสิ้น 4 กลุม ไดแก ขุนงาวฟารม สวนภูมิคํา ศูนยเรียน
รูบานรองเห็ด และศูนยฝกอาชีพชุมชนบานรอง ภายใตการประสานงานของ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมสง
เสริมอาชีพการเพาะเห็ดบานโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ซึ่งคาดหวังใหสินคาและผลิตภัณฑของกลุม
วิสาหกิจชุมชนนั้นไดถูกยกระดับจนมีคุณคาทางโภชนาการ ความปลอดภัย และไดมาตรฐานสําหรับ
ผูบริโภค นําไปสูการผลิตเชิงพาณิชยมากขึ้น ภายใตรายละเอียดบทบาทการมีสวนรวม ไดแก 1.ทดลอง
ปฏิบต
ั ิ ใชงานนวัตกรรมในกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑของตนเอง 2.แลกเปลีย
่ นความรู ปญหา ความ
ตองการ ขอสังเกตจากการใชงาน ผานวิทยากรตนแบบ นักศึกษาในพื้นที่ นักวิชาการหนวยงาน
3.จัดทํากิจกรรมพรอมทั้งประเมินผลการดําเนินงานของกลุมที่ถูกกําหนดโดยผูรวมวิจัยในโครงการ
ภายใตความตองการในการยกระดับสินคา รายได และความเปนอยูข
 องกลุม
 เปนตัวขับเคลือ
่ นกระบวนการ
วิจัย
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เหตุผลความสําคัญ/ที่มาของโครงการ
นวัตกรรมตูอ
 บแหงสองระบบจัดเปนกระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร
ดวยการใชพลังงานความรอนเพื่อลดความชื้น (นํ้า) ในผลิตภัณฑ ซึ่งสงผลใหจุลินทรียที่ทําใหผลิตภัณฑ
เนาเสียไมสามารถเจริญเติบโตได อีกทัง
้ ยังชวยลดคาใชจา ยในการขนสงและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ โดย
คณะผูวิจัยโครงการมีการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2555 จนถึงปจจุบัน เริ่มจาก เครื่องอบ
แหง รุนที่ 1 ที่ใชพลาสติกหุมโรงเรือนเพาะเห็ด ดวยตนทุนการผลิตไมเกิน 5,000 บาท แตเนื่องจากวัสดุ
คลุมเครื่องอบแหงเปนพลาสติกทําใหใชงานไดไมนาน นํามาสูการปรับปรุงเปนเครื่องอบแหง รุนที่ 2 ดวย
การปรับเปลี่ยนวัสดุหอหุมเปนแผนโพลีคารบอนเนตแบบใส ซึ่งสามารถเพิ่มคาประสิทธิภาพ เมื่อติดตั้ง
อุปกรณเพิม
่ ความเร็วอากาศทีไ่ หลผานวัตถุชน
ื้ ดวยพลังงานไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย แตเครือ
่ งอบ
รุนนี้เคลื่อนยายลําบาก นํามาสูการพัฒนาเปนรุนที่ 3 ที่มีการเพิ่มลอเข็นใหสามารถเคลื่อนที่ได ทั้งในสวน
ตัวเครื่องอบแหงและระบบไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย สําหรับการสรางเครื่องอบแหงรุนที่ 4 และ 5 นั้น
เปนการออกแบบเพือ
่ ตอบสนองความตองการของกลุม
 วิสาหกิจ ทีม
่ ก
ี จ
ิ กรรมทีต
่ อ
 งทําการผลิตเห็ดแหง
จากเห็ดสดวันละ 10 - 30 กิโลกรัม

ภาพที่ 3 แสดงวิวัฒนาการของตูอบแหงที่วิจัยและพัฒนารวมกับชุมชนจนถึงปจจุบัน

เมือ
่ จําแนกนวัตกรรมตูอ
 บแหงสองระบบตามวิธก
ี ารใหความรอนกับวัสดุทอ
ี่ ยูภ
 ายในเครือ
่ งอบแหง
นวัตกรรมดังกลาวจัดเปน เครือ
่ งอบแหงแบบใหความรอนโดยตรง (Direct Dryer) หรือ เครือ
่ งอบแหงแบบ
พาความรอน (Convection Dryer) เนื่องจากใชอากาศรอนเปนตัวกลางในการอบแหง โดยนวัตกรรมดัง
กลาวใชแหลงพลังงานความรอนไดสองแหลง ไดแก พลังงานแสงอาทิตย และ พลังงานจากการเผาไหม
ของแกสหุงตม (LPG) ซึง
่ การใชพลังงานรวมกันนีจ
้ ะทําใหยง
ิ่ ประหยัดพลังงานมากยิง
่ ขึน
้ หลักการทํางาน
คือ การแลกเปลี่ยนความรอนระหวางทอเหล็กกับลมรอน โดยใหความรอนกับทอเหล็กดวยแกส LPG และ
ใช โบลเวอรไฟฟา (Blower) เพื่อเปาใหอากาศพัดผานเขาไปสัมผัสทอกับเหล็กจนกลายเปนลมรอน และ
ปลอยเขาหองอบ และเนือ
่ งจากการใชงานเครือ
่ งอบแหงแบบใหความรอนโดยตรงนี้ จําเปนตองใหตว
ั กลาง
การอบแหงปริมาณมากไหลผานเครือ
่ งอบแหง สงผลใหการทําความสะอาดและบํารุงรักษาโบลเวอรไฟฟา
, ทอลมรอน ตลอดจนตะแกรงสําหรับใสผลิตภัณฑเปนสิง
่ ทีต
่ อ
 งทําอยางสมํ่าเสมอ เพือ
่ รักษาคุณภาพและ
สุขอนามัยในการใชงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร [1]
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หากกลาวถึงทีม
่ าและเหตุผลในการพัฒนานวัตกรรมดังกลาวนัน
้ อางอิงตามผลงานวิจย
ั หัวขอ การเพิม
่
ประสิทธิภาพกระบวนการแปรรูปผลผลิตเห็ดดวยเครือ
่ งอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสานพลังงาน
ความรอนจากชีวมวลของชุมชนบานเวียงหงสอ.แมเมาะจ.ลําปางทีไ่ ดรบ
ั ทุนอุดหนุนการวิจย
ั มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในงบประมาณแผนดิน ประจําป 2560
นวัตกรรมดังกลาวเปนการออกแบบเพือ
่ ตอบสนองความตองการของกลุม
 วิสาหกิจเพาะเห็ดโรงเรือนบาน
เวียงหงสลานนา อ.แมเมาะ จ.ลําปาง และเครือขายสมาชิก ที่มีกิจกรรมที่ตองทําการผลิตเห็ดแหงไดเฉลี่ย
ตอวันเทากับ 2 กิโลกรัม ไดสมํ่าเสมอตลอดทั้งป หรือ 20 กิโลกรัมเห็ดสด และใชระยะเวลาในการอบไดทั้ง
กลางวัน:5-8 ชั่วโมง และ กลางคืน 5 – 8 ชั่วโมง และในเชิงเศรษฐศาสตร พบวา จุดคุมทุนในการผลิตเห็ด
แปรรูปบรรจุถง
ุ จําหนายถุงละ 35 บาท โดยใชเครือ
่ งอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสานพลังงาน
ความรอนจากชีวมวลเขาไปชวยในกระบวนการผลิตเห็ดอบแหง โดยจะตองผลิตและจําหนายเห็ดแปรรูปดัง
กลาวในจํานวน 1,503 ถุง จึงจะคุมทุนกับการจัดสรางและติดตั้งเครื่องอบแหงฯ ในขณะที่ระยะคืนทุนของ
กลุม เมื่อมีการลงทุนนําเครื่องอบแหงฯมาใชในกระบวนการผลิต พบวา ใชระยะเวลา 1.28 ป โดยในปจจุบัน
มีการใชงานเครื่องอบ ณ กลุมวิสาหกิจดังกลาวในสวนของการใชพลังงานแสงอาทิตยเปนหลัก ทําให
ชุมชนหลงลืมการใชแหลงพลังงานความรอนเสริมทีถ
่ ก
ู สรางขึน
้ มาเพือ
่ ใชงานในเวลากลางคืน หรือในชวง
เวลาที่ไมมีแสงแดด [2]

ภาพที่ 4 นวัตกรรมตูอบแหงสองระบบที่พัฒนารวมกันระหวางนักวิชาการและชุมชน
(ซายมือ) ออกแบบรวมกับชุมชนบานเวียงหงส อ.แมเมาะ จ.ลําปาง
(ขวามือ) ออกแบบรวมกับชุมชนบานเวียงสวรรค แมเมาะ ลําปาง

จากปญหาของการบริหารจัดการความรูด
 า นนวัตกรรมประเภทเทคโนโลยีใหเกิดความยัง
่ ยืนในชุมชน
ทีไ่ ดรบ
ั การถายทอดและขยายผลจากภาควิชาการนัน
้ จําเปนตองใชกลุม
 คนทีม
่ ค
ี วามรูค
 วามสามารถเปน
สือ
่ กลางในการสรางอุปกรณสรางความเขาใจใหกบ
ั ชุมชนในงานบํารุงรักษาและมีจต
ิ บริการตามชวงเวลา
ที่ชุมชนที่ไดใชนวัตกรรมมีความประสงค นํามาสูการจัดตั้ง “กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตเตานึ่งไอนํ้าและ
อุปกรณแปรรูปทางการเกษตร บานเวียงสวรรค แมเมาะ ลําปาง” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 อันประกอบ
ดวยสมาชิกที่เกษียณอายุจากฝายเทคนิคและชางชํานาญการจากการไฟฟาฝายผลิตแมเมาะ ลําปาง
จํานวน 10 คน โดยมีจุดประสงคของกลุมเพียง 2 ประเด็น ไดแก เพื่อออกแบบ สราง และผลิต อุปกรณที่
เกิดจากงานวิจย
ั ตนแบบทีไ่ ดรบ
ั การยินยอมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และ การอบรมใหความรู การ
บํารุงรักษาเกี่ยวกับนวัตกรรมประเภทเทคโนโลยีที่ผลิตและติดตั้งในที่ตางๆของชุมชน โดยปจจุบันกลุม
วิสาหกิจชุมชนดังกลาวไดมีการดําเนินการเปนระยะเวลา 2 ป ทําการผลิตและติดตั้งอุปกรณไปแลวกวา
18 ระบบ ใน 8 พื้นที่ของจังหวัดลําปาง โดยการพัฒนารูปแบบเครื่องอบแหง รุนที่5 ก็มาจากการรับขอมูล
ของชุมชนทีไ่ ดใชงานระบบจริงอันเปนผลผลิตจากการทํางานรวมกันระหวางนักวิชาการกับภาคประชาชน
อยางแทจริง
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วิธีการวิจัย
กระบวนการวิธีวิจัยของโครงการประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.การทบทวนกระบวนการผลิต/แปรรูปเดิมของผูประกอบการ/กลุมอาชีพ
2.การทดลองปฏิบัติ ใชงานนวัตกรรมในกระบวนการการผลิต เพื่อยกระดับผลิตภัณฑของตนเอง
3.การประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑ ในประเด็น การลดคาใชจา ยในกระบวนการผลิตดวย
นวัตกรรม และการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพ จาก ลักษณะทั่วไป สี กลิ่น รส และลักษณะ
เนื้อสัมผัส กอน – หลัง การใชนวัตกรรม

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1.การทบทวนกระบวนการผลิต/แปรรูปเดิมของผูประกอบการ/กลุมอาชีพ
จากการประชุมเพือ
่ ติดตามการดําเนินงานตามโครงการรวมกับชุมชน/กลุม
 เปาหมายพรอมวางแผน
งานทีจ
่ ะทําตอไปรวมกัน โดยทางคณะผูว
 จ
ิ ย
ั ไดจด
ั กิจกรรมดังกลาวจํานวน 2 ครัง
้ โดยมีเปาหมายของการ
จัดกิจกรรมที่จะศึกษารายละเอียดตนทุนเดิมของกลุมอาชีพที่รวมโครงการในประเด็น “คน งาน รูปแบบ
การจัดการ” และ ประมวลผลพรอมวางแผนการสงเสริมกลุมอาชีพในการพัฒนาผลผลิตบนฐานตนทุน
ของแตละกลุม โดยใชเครื่องอบแหงเปนตัวกลางเชื่อมโยงกิจกรรมภายในชุมชน สามารถสรุปผลไดดังนี้
1.1 รายละเอียดกระบวนการผลิตจิ้งหรีดแบบเดิม
ประกอบไปดวย 2 ขั้นตอนหลักๆไดแก ขั้นตอนการเพาะเลี้ยง ขั้นตอนการเตรียมจิ้งหรีดกอนแปรรูป ดังนี้

ภาพที่ 5 แผนภาพกระบวนการผลิตจิ้งหรีดแบบเดิม

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยง ประกอบไปดวย การนําจิ้งหรีดที่มีอายุได 45 วัน ซึ่งในที่นี้ทาง “ขุนงาวฟารม”
เลี้ยงจิ้งหรีดพันธุทองดํา-ทองแดงจําหนายเปนหลัก กอนนําจิ้งหรีดเขาสูกระบวนการแปรรูปนั้น ตอง
ทําการลางทองใหจง
ิ้ หรีดถายมูลออกหมดและทางเดินอาหารสะอาด เพือ
่ ไมใหมก
ี ลิน
่ ทีไ่ มพง
ึ ประสงคดว
 ย
การเปลี่ยนอาหาร จากหัวอาหารมาเปน ฟกทองและผัก 2-3 วันกอนจับ [3]
ขั้นตอนการเตรียมจิ้งหรีดกอนแปรรูป ประกอบไปดวย การจับจิ้งหรีดที่ผานกระบวนการลางทอง
แลว นํามาลางนํ้ากอนตมในนํ้าเดือด นานประมาณ 5 นาที นํามาลางนํ้าอีกครั้งกอนสะเด็ดนํ้าเพื่อรอสง
เพื่อแปรรูป หรือแชแข็งไวรอจําหนายตอไป ซึ่งเก็บไดไมเกิน 10 วัน [3]
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ภาพที่ 6 กระบวนการผลิตจิ้งหรีดของ “ขุนงาวฟารม”
(ซายมือ) จิ้งหรีดอายุ45วัน (ตรงกลาง) จิ้งหรีดลางนํ้า (ขวามือ) จิ้งหรีดตมในนํ้าเดือด

1.2 รายละเอียดคาใชจา ยของกระบวนการผลิตจิ้งหรีดแบบเดิม
คํานวณจากการเลี้ยงจิ้งหรีด 1 ตู ปริมาตร กวาง120 เซนติเมตร x ยาว 240 เซนติเมตร x สูง 60
เซนติเมตร ผลิตจิ้งหรีดเขาสูกระบวนการไดประมาณ 20 กิโลกรัม ตอ ครั้ง ในวงรอบการเลี้ยง 45 วัน คา
ใชจายโดยรวมเทากับ 8,500 บาท แบงเปน คาใชจายในกระบวนการเพาะเลี้ยง 3,500 บาท และคาใชจายใน
การเตรียมจิ้งหรีดกอนแปรรูป 5,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดคาใชจายของกระบวนการผลิตจิ้งหรีดแบบเดิม ตอ 1 ตู

จากตารางรายละเอียดคาใชจาย พบวา รอยละ 59 ของคาใชจายในกระบวนการผลิตจิ้งหรีดนั้นอยู
ในขัน
้ ตอนของการเตรียมจิง
้ หรีดกอนแปรรูป โดยคาใชจา ยรอยละ 40 ของขัน
้ ตอนการเตรียมจิง
้ หรีดกอน
แปรรูป เปนคาไฟฟาทีใ่ ชในการแชแข็งจิง
้ หรีด และคานํ้ามันเชือ
้ เพลิงในการขนสงผลผลิตปอนเขาสูโ รงงาน
ในการแปรรูปเปนนํ้าพริกจิ้งหรีด ดังนั้นกระบวนการผลิตแบบเดิมมีตนทุนการผลิตเทากับ 425 บาทตอ
การผลิตจิ้งหรีด 1 กิโลกรัม
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2.การทดลองปฏิบัติ ใชงานนวัตกรรมในกระบวนการการผลิต เพื่อยกระดับผลิตภัณฑของตนเอง
การทดลองปฏิบต
ั ใิ ชงานนวัตกรรมเพือ
่ การผลิตจิง
้ หรีดอบแหงของ“ขุนงาวฟารม”ไดทําการทดลอง
กับชวงอุณหภูมิการอบแหงและระยะเวลาในการอบแหง ซึ่งอางอิงจากงานวิจัยของ สุภกาญจน พรหม
ขันธ และ คณะ. 2563 [4] ดังนี้
การเก็บตัวอยางครั้งที่ 1 ที่อุณหภูมิอบแหง 65 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 5 ชั่วโมง
การเก็บตัวอยางครั้งที่ 2 ที่อุณหภูมิอบแหง 95 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 5 ชั่วโมง
การเก็บตัวอยางครั้งที่ 3 ที่อุณหภูมิอบแหง 75 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 5 ชั่วโมง
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงมวลของจิ้งหรีดที่อุณหภูมิอบแหงตางๆ ของ “ขุนงาวฟารม”

หมายถึง จิ้งหรีดมวล 5 กิโลกรัม อบจนแหงจะเหลือมวล 0.5 กิโลกรัม

อุณหภูมิอบแหงที่ทําใหจิ้งหรีดมีคาความชื้นตามมาตรฐาน มผช. 721/2548 นั้นมี 2 คา ไดแก 95 องศา
เซลเซียส และ 75 องศาเซลเซียส
3.การประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต
3.1 การลดคาใชจายในกระบวนการผลิตดวยนวัตกรรม
3.1.1 รายละเอียดกระบวนการผลิตจิ้งหรีดปรับปรุงใหม
ประกอบไปดวย 2 ขั้นตอนหลักๆไดแก ขั้นตอนการเพาะเลี้ยง ขั้นตอนการเตรียมจิ้งหรีด
กอนแปรรูป โดยมีการปรับเปลีย
่ นในสวนของขัน
้ ตอนสุดทายของการเตรียมจิง
้ หรีดกอน
แปรรูปจากการรอสงเพือ
่ แปรรูปหรือแชแข็งจิง
้ หรีดไวรอจําหนายเปนจิง
้ หรีดอบแหงดวย
ชวงอุณหภูมิ 75 – 80 องศาเซลเซียส ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แผนภาพกระบวนการผลิตจิ้งหรีดที่ปรับปรุงใหม

242

3.1.2 รายละเอียดคาใชจายของกระบวนการผลิตจิ้งหรีดปรับปรุงใหม
ตารางที่ 3 รายละเอียดคาใชจายของกระบวนการผลิตจิ้งหรีดปรับปรุง ตอ 1 ตู

จากตารางรายละเอียดคาใชจา ย พบวา คาใชจา ยโดยรวมเทากับ 4,430 ลดลงจากเดิมรอยละ 47.88
แบงเปน คาใชจา ยในกระบวนการเพาะเลีย
้ ง 3,500 บาท และในสวนของคาใชจา ยในการเตรียมจิง
้ หรีดกอน
แปรรูปลดลงจากเดิมเหลือ 930 บาท คิดเปนรอยละ 81.40 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสัดสวนของคาใช
จายในกระบวนการผลิตจิง
้ หรีด โดยคาใชจา ยสวนใหญเปนคาจางแรงงานซึง
่ มีสด
ั สวนถึงรอยละ 69 ทัง
้ นี้
เมือ
่ มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตดวยนวัตกรรม พบวา ตนทุนผลิตตอหนวยการผลิตจิง
้ หรีด 1 กิโลกรัม
เทากับ 221.50 บาท
3.2การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหมีคณ
ุ ภาพ กอน – หลัง การใชนวัตกรรม
การทดสอบลักษณะทั่วไป สี กลิ่นรส และลักษณะเนื้อสัมผัส โดยใหผูเชี่ยวชาญดานการจําหนายแมลงทอด
ในตลาดทองถิน
่ ไมนอ
 ยกวา 5 ป มีประสบการณทง
ั้ จําหนายและรับประทานอาหารทีท
่ ําจากจิง
้ หรีดทอดหรือ
จิ้งหรีดแปรรูป มีความถี่ในการบริโภคอาหารดังกลาว เฉลี่ยอาทิตยละ 1 ครั้ง จํานวน 5 คน ใชหลักเกณฑ
การใหคะแนนอางอิงตามมาตรฐาน มผช. 721/2548 ของจิ้งหรีดทอด ดังนี้
ตารางที่ 4 หลักเกณฑการใหคะแนนตามมาตรฐาน มผช. 721/2548 ของจิ้งหรีดทอด

243

โดยผลทดสอบลักษณะทั่วไปของจิ้งหรีดจาก “ขุนงาวฟารม” กอน-หลัง การใชนวัตกรรมตูอบแหง
สองระบบ เมื่อนํามาทอด พบวา จิ้งหรีดที่ปรับปรุงการผลิตแลวดวยการอบแหงที่อุณหภูมิ 75 องศา
เซลเซียส ระยะเวลา 5 ชั่วโมง มีคะแนนของสีและกลิ่นรสอยูในเกณฑดีมาก เมื่อนําไปทอดกอนรับประทาน
ตารางที่ 5 การทดสอบลักษณะทั่วไปโดยผูเชี่ยวชาญ

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการเขารวมโครงการจัดการความรูเ พือ
่ การใชประโยชนเชิงชุมชน สังคม ภายใตโครงการสง
เสริมและสนับสนุนการจัดการความรูก
 ารวิจย
ั เพือ
่ การใชประโยชน ประจําป2563 หัวขอ การยกระดับสินคา
จากการปรับเปลี่ยนลักษณะ “คน งาน รูปแบบการจัดการ” โดยนวัตกรรมตูอบแหงสองระบบสําหรับกลุม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของอําเภองาว จังหวัดลําปาง ของ “ขุนงาวฟารม” ทําให
เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการของกลุม โดยใชการอบแหงมาทดแทนการแชแข็งจิ้งหรีดไข นําไปสูการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตจิ้งหรีดแปรรูป จนเกิดการยกระดับผลิตภัณฑจิ้งหรีด ในประเด็นการลดคาใช
จายรอยละ47.88จากกระบวนการผลิตแบบเดิมดวยนวัตกรรมและกอใหการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
ใหมีคุณภาพมากขึ้น อางอิงตามมาตรฐาน มผช. 721/2548 ของจิ้งหรีดทอด โดยแนวทางที่จะดําเนิน
ตอไปเพื่อใหสินคาและผลิตภัณฑดังกลาวไดรับมาตรฐานมากขึ้น คือ การนําไปวิเคราะหคุณคาทาง
โภชนาการและการจัดทําฉลากโภชนาการแบบ Guideline Daily Amounts (GDA) อันเปนการเตรียมความ
พรอมเพื่อนําไปสูการผลิตเชิงพาณิชยมากขึ้น
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011

บทคัดยอ
งานวิจย
ั นีม
้ ว
ี ต
ั ถุประสงคลดการใชพลังงานจากการเพาะเลีย
้ งเนือ
้ เยือ
่ พืชดวยการเพิม
่ ประสิทธิภาพ
การเลือกใชแสงที่เหมาะสม จากการทํา Energy Audit หนวยงาน พบวา การใชพลังงานไฟฟา ระบบปรับ
อากาศ, แสงสวาง และอื่นๆ รอยละ 57.20, 42.16, 0.63 ตามลําดับ หองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะเปดแอร 12
ชั่วโมงสลับกัน ควบคุมอุณหภูมิ 24 ชั่วโมง และแสงสวาง 16 ชั่วโมงตอวันตอเนื่อง คาไฟฟา 458.88
บาทตอวัน คาไฟฟา 4.36 บาทตอหนวย และแสงสวางหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีคา 167,491.67 บาทตอ
ป (143 หลอด) รอยละ 39 ของพลังงานในหนวยงาน และทําการทดสอบแสงพืช 3 ชนิด คือ กลวย,
ออย, และ ปทุมมา โดยใชหลอดไฟขาว LED ชนิด T8 และหลอด LED แสงแดงและนํ้าเงิน ในอัตราสวน
90:10, 80:20, 70:30, หลอด LED แสงเขียว พบวา 1) กลวยเพาะเนื้อเยื่อแบงเปน 2 ระยะคือระยะเพิ่มขยาย
ปริมาณและระยะออกราก ระยะเพิ่มปริมาณการเจริญเติบโตของกลวยดีที่สุด คือ แดงตอสีนํ้าเงิน 80:20
ตั้งแต 42-56 วัน มีความพรอมนําไปออกรากตอ 21 วัน ซึ่งระยะออกรากจําเปนตองเพิ่มแสงสีนํ้าเงิน โดย
ใชแสงแดงตอสีนํ้าเงิน 70:30 ระยะเวลา 21 วัน 1 รอบระยะเวลา 63 วัน แสงขาวใชระยะเวลา 91 วัน สงผล
ใหเวลาลดลงถึง 28 วัน 2) ออยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปน 2 ระยะ คือ ระยะเพิ่มขยายปริมาณแสงที่ดีที่สุดไดแก
แสงเขียว 35 วัน และใชแสงแดงตอนํ้าเงิน70:30 อีก 7 วันจนครบ 42 วันสงผลใหความสูงและนํ้าหนักแหง
ของออยมีการเจริญเติบโตไดดีที่สุด ในสวนของระยะยืดยาวและ ออกราก ความสูง,ความกวางของ
กอและปริมาณนํ้าหนักแหงดีที่สุดคือ แสงนํ้าเงิน 28 วัน 1 รอบการผลิตคือ 70 วัน แสงขาวใชเวลา 84
วัน ลดลง 14 วัน 3) ตนปทุมมาในระยะเพิ่มขยายปริมาณ แดงตอนํ้าเงิน 50:50 สงผลใหตนปทุมมามี
ความสูงมากที่สุดอยูที่ 44.01 มิลลิเมตร ใชระยะเวลา 42 วัน สงผลใหปทุมมาเกิดใบทุกตนและมีใบอยูใน
ชวง 1-3 ใบ และนํ้าหนักแหงมีนํ้าหนักสูงสุด 112.51 มิลลิกรัม สวนระยะยืดยาวและออกรากแสงที่ใหความ
สูงความกวางของกอและพื้นที่ของลําตนและใบ ปริมาณนํ้าหนักแหงดีที่สุดคือ แสงแดง 35 วัน 1 รอบการ
ผลิตคือ 77 วัน เทากับแสงขาวแตมค
ี วามสมบูรณแข็งแรงมากกวาและลดอัตราการตายในโรงเรือนลงได
ดานพลังงานเมื่อเปลี่ยนเปนหลอดไฟ LED แสงสีขาวลดพลังงานไดรอยละ 60.6 และ เมื่อเปรียบเทียบการ
ใช LED แสงสี ในกลวย ออย ปทุมมา การลดใชพลังงานสูงถึงรอยละ 76.9, 72.2 และ 76.3 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ความยาวคลื่นแสง, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, แสงเอลอีดี, แสงปลูกพืช
Wavelength, Tissue culture, LED Lights, Grow Lights
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บทนํา
เทคโนโลยีการเพาะเลีย
้ งเนือ
้ เยือ
่ พืชเปนการขยายพันธุพ
 ช
ื ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพทัง
้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยปจจุบันในหองปฎิบัติการ สวนใหญจะใชแสงสวางจากหลอดฟูออเรสเซ็นต (Fluorescent) ทดแทน
หลอดไฟสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชนิด Grolux หรือหลอดชนิด Grow light ซึ่งมีราคาแพงมาก แสงที่พืช
ตองการมีความยาวคลื่นแสงในชวง 400-700 nm ประกอบดวยแสง สีมวง, นํ้าเงิน, เขียว, เหลือง, สม
และแดง ตามลําดับ เพราะฉะนั้น [1,2] การใช LED หลายความยาวคลื่นมาผสมกันหรือการเรียงลําดับการ
จัดวางหลอด LEDจะทําใหเกิดความยาวคลื่นใหม สามารถทําใหเหมาะกับความตองการของพืชได อีกทั้ง
ลดแสงบางสวนทีไ่ มมป
ี ระโยชนและความรอนทีเ่ กิดขึน
้ ในหองปฏิบต
ั ก
ิ ารได สงผลตออุณหภูมอ
ิ ากาศในชัน
้
วางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ถาอุณหภูมิภายในขวดแตกตางจากอุณหภูมิภายในหองสูงถึง 12 องศา
เซลเซียสสงผลใหพช
ื เรงการคายนํ้าและแสดงลักษณะอาการฉํ่านํ้ากอใหเกิดความเสียหายตอสวนทีส
่ ามารถ
ขยายลดลงมากกวารอยละ 50 เพราะฉะนั้นการนําเทคโนโลยีหลอด LED มาใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมี
แนวโนมสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพอยางเห็นไดชัดเจน เชน LED T8 18 W สามารถลดอุณหภูมิบริเวณ
ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดถึง 4-5 องศาเซลเซียส สงผลใหประหยัดพลังงานเครื่องทําความเย็นภายในหอง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและประหยัดพลังงานจากระบบแสงสวางไดมากถึง 60% แตหลอดขาว LED สวนใหญ
ทีม
่ จ
ี ําหนายก็จะมีปริมาณของชวงความยาวคลืน
่ ไมเทากัน ซึง
่ หลอดขาว LED จะมีคลืน
่ แสงนํ้าเงินและแสง
แดงเปนองคประกอบหลัก โดยพืชสวนใหญจะใชความยาวคลื่นแสงในชวง สีนํ้าเงิน 420-490 nm และ สี
แดง 650-700 nm [3] และสเปคตรัมของทั้งคลอโรฟลล a และ b หมายถึงสามารถดูดแสงไดดีที่
ความยาวคลื่นประมาณ 420-460 nm คือในชวงแสงนํ้าเงิน และ 630-660 nm คือในชวงแสงแดง และ
การดูดแสงไดไมดีในชวงคลื่น 480-620 nm ซึ่งเปนชวงคลื่นแสงเขียว-เหลือง ฉะนั้น สารคลอโรฟลลจึง
มีสีเขียวอมเหลือง เพราะดูดแสง เขียว-เหลือง ไดไมดี แตดูดแสงนํ้าเงินและแดงไวไดหมดหรือเกือบหมด
สวนแสงเขียว-เหลืองจะถูกสะทอนออกไปหรือทะลุผา นใบไมไป มีเพียงบางพืชทีใ่ ชสอ
ี น
ื่ ๆ เชน ออยจะใชชว
 ง
ความยาวคลืน
่ แสง 490-580 nm เปนแสงเขียว ในการเจริญเติบโต เพราะฉะนัน
้ ถานําแสงทีม
่ ค
ี วามยาวคลืน
่
แสงตรงกับความตองการของพืชจะเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชไดและลดการพลังงานใน
สวนที่ไมไดใชประโยชน ดวยการใชหลอด LED ชนิดแสงที่พืชตองการ โดยปกติแลวในการผลิตตนกลา
เนื้อเยื่อจะใชเวลาประมาณ 3-4 เดือน ขึ้นอยูกับชนิดพืช การใหแสงแกตนพืชตามที่พืชตองการจะทําใหตน
กลาเนื้อเยื่อมีเปอรเซ็นตรอดสูงขึ้น การเจริญเติบโตดี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใชพลังงาน

วิธีการวิจัย
1.) วิเคราะหการใชพลังงาน(Energy Audit) ของอุปกรณทุกตัวในหองปฏิบัติการและอื่นๆ ใน
ศูนยวิจัย โดยหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะเปดแอร 12 ชั่วโมงสลับกัน ควบคุมอุณหภูมิ 24 ชั่วโมง และเปดไฟ
แสงสวาง 16 ชั่วโมงตอวันตอเนื่อง จํานวน 143 หลอด จัดทําบัญชีพลังงานตามอุปกรณที่ใชงานและ
พฤติกรรมการใชเพือ
่ ใชในการเปรียบเทียบหลังการปรับปรุง และทําการวิเคราะหปญ
 หาความรอนทีเ่ กิดขึน
้
ดวย thermal imaging camera ของ Testo รุน 885
2.)ทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 ชนิด กลวย ออย ปทุมมา ในหองปฏิบัติขนาด 4x6x2 เมตร
ควบคุมปริมาณแสง อุณหภูมิ และความชื้น เก็บขอมูลเชิงเกษตรเพื่อวิเคราะหความแตกตาง เชน ความสูง
ตน จํานวนยอด จํานวนใบ ขนาดตน จํานวนและความยาวราก โดยใชแสงเปนหลอดขาว LED ชนิด T8
และหลอดสี LED สีแดงและนํ้าเงินในอัตรา 90:10,80:20, 70:30,หลอดสี LED สีเขียว ใหแสง 12-16
ชั่วโมง มืด 8-12 ชั่วโมง ความสวางประมาณ 1,000-3,000 ลักซ (ขึ้นอยูกับชนิดพืช) โดยควบคุม
อุณหภูมภ
ิ ายในหองตองมีอณ
ุ หภูมิ 25-27 องศาเซลเซียสโดยใชความเขมแสงเทาของเดิมทีใ่ หกบ
ั พืช ระดับ
ความสูงชัน
้ หางจากหลอด LED 30 ซม เก็บขอมูลความเขมแสงและความยาวคลืน
่ ของแสง ดวย Portable
Color Temperature Luxmeter Model No. CLM-200M
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3.)แผนการทดลองแบบ Completely randomized designs, CRD วิเคราะหทางสถิติดวยวิธี
ANOVA และเปรียบเทียบคาเฉลี่ย Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) โดยเปรียบเทียบกันจํานวน
3 ชั้นวาง จํานวน 100 ขวดตอชั้น วิเคราะหผลเปอรเซ็นตความงอก (จํานวนขวด), อัตราการเจริญเติบโต
ทุก 7 วัน นํ้าหนักแหง(ก), ความสูง(ม.ม.),จํานวนใบ(ใบ) ขนาดของกอหรือความกวางทรงพุม(ม.ม.) ดวย
โปรแกรม Image J และระยะเวลาที่เหมาะสมตอการผลิต
4.)จั ด ทํา การวิ เคราะห ก ารใช พ ลั ง งานจากรู ปแบบเดิ มกั บหลั งการปรั บปรุ งและวิ เคราะห การใช
พลังงานตอการผลิตตอตนสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
คําสํผลการวิ
าคัญ: พลั
งงานแสงอาทิ
ย, โซล
าเซลล,Audit)
ติดตั้งกบนหลั
งคา,งเศรษฐศาสตร
เคราะห
การใชพลัต
งงาน
(Energy
อนและหลั
การปรับปรุง ภายใตโครงการการเพิม
่
ประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใชความยาวคลื่นแสงตามความตองการของพืชสูระบบการผลิต
แบบพลังงานตํ่า ในชวงระหวางวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ถึง 5 กุมภาพันธ 2562 พบวา การใชพลังงาน
ไฟฟา ระบบปรับอากาศ, แสงสวาง และอื่นๆ รอยละ 57.20, 42.16, 0.63 ตามลําดับ ซึ่งในสวนของหอง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใชหลอดจํานวน 143 หลอดเปน 61.37% ของจํานวนหลอดแสงสวางทั้งศูนยวิจัยฯ การ
ใชไฟฟามีคา 6.578 kw-h หรือ 105.25 kw-h/day (เปดไฟแสงสวาง 16 ชั่วโมงตอวัน) คาไฟฟามีคา
458.88 บาทตอวัน ราคาคาไฟฟาหนวยละ 4.36 บาท แสงสวางในสวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของหอง
ปฏิบัติการมีคา 167,491.67 บาทตอป คิดเปนรอยละ 39 การใชพลังงานไฟฟาในศูนยวิจัยฯ เปนหองที่
ใชพลังงานหลักของศูนยวจ
ิ ย
ั และเมือ
่ ทําการวิเคราะหอท
ิ ธิพลการเปลีย
่ นแปลงภูมอ
ิ ากาศทีส
่ ง
 ผลตอการ
ผลิต เนือ
้ เยือ
่ ผลของอุณหภูมภ
ิ ายในหองทีส
่ ง
 ผลตอการคายนํ้าของพืชในขวดเพาะเลีย
้ งเนือ
้ เยือ
่ ดังภาพ
ที่ 1 ซึ่งหลังจาก 15.00 น. อุณหภูมิภายในหองสูงกวา 25 องศาเซลเซียส ทําใหพืชเรงการคายนํ้าจะสงผล
ตออัตราการรอดของตนพืช และเมือ
่ ใชเครือ
่ ง thermal imaging camera วิเคราะหปญ
 หาความรอนภายใน
หอง ซึง
่ เดิมการติดตัง
้ ระบบหลอดไฟแสงสวางจะทําการติดตัง
้ บัลลาสตไวรวมกันเพือ
่ ไมใหความรอนจาก
บัลลาสตสงผลตอพืช แตกลับเปนแหลงสะสมความรอนในหองเพาะเลี้ยงเยื่อ จึงไดเปลี่ยนบัลลาสตไปอยู
ในรางไฟ ซึง
่ จากการวิเคราะหดว
 ยกลองภาพความรอนลักษณะความรอนทีเ่ กิดขึน
้ กับหลอดฟูออเรสเซ็น
ตจะเกิดที่ขั้วหลอดและภายในรางที่ติดตั้งบัลลาสต ดังภาพที่ 2 ซึ่งเมื่อเปลี่ยนเปนหลอดฟูออเรสเซ็นต
LEDจะทําใหระบบสามารถลดการใชพลังงานและลดความรอนทีเ่ กิดขึน
้ เพราะฉะนัน
้ การออกแบบและพัฒนา
หองปฏิบต
ั ก
ิ ารเพาะเลีย
้ งเนือ
้ เยือ
่ จึงเปนสิง
่ สําคัญในการอนุรก
ั ษพลังงาน เนือ
่ งจากสภาพอาคารเพาะเลีย
้ ง
เนือ
้ เยือ
่ มีความจําเปนตองควบคุมอุณหภูมใิ หเหมาะสม ( 25 องศาเซลเซียส) และสงผลตอการเจริญเติบโต
ของพืช

ภาพที่1 การเก็บขอมูลอุณหภูมิภายในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พบปญหาอุณหภูมิสูงกวา 25 องศาเซลเซียส
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ภาพที่ 2 ลักษณะความรอนที่เกิดขึ้นกับหลอดฟูออเรสเซ็นต(ซาย)เปรียบเทียบกับหลอด LED
(ขวา) ซึ่งจะมีอุณหภูมิตํ่ากวา การถายเทความรอนใหกับหองซึ่งจะลดภาระการทําความเย็น

ผลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในตูควบคุมสภาวะภูมิอากาศและแสง (Growth chamber) ภายในควบคุม
แสงตามเงื่อนไขการทดสอบและอุณหภูมิ 23- 25องศาเซลเซียส ซึ่งพืชทั้ง 3 มีความแตกตางกันคือ เปน
พืช C3 และ C4 โดย [5] กลาววาพืช C3 เชนกลวยและปทุมมา จะไมสามารถใชปริมาณแสงที่มากกวา
500 ไมโครโมลตอตารางเมตรตอวินาที หรือปริมาณ 25 % ของปริมาณแสงทั้งหมดได สวนในพืช C4
มีเพียง 1 ชนิด คือออย จะไดรับแสงเต็มที่ เพราะดังนั้นการทดสอบแสงเริ่มตนจากยายเนื้อเยื่อมา และปรับ
แสงใหไดตามการวางแผนการทดลอง ตูควบคุมสภาวะภูมิอากาศขนาด 4 x 6 x 2 เมตร เปนผนัง Isowall
ชนิดฉนวนโพลียูริเทนโฟม ขนาดความหนา 2 นิ้ว มีคาสัมประสิทธิ์ความรอน 0.023 วัตต/เมตร องศา
เซลเซียส ภายในมีการติดตั้งระบบ ฆาเชื้อดวยแสง UV ขนาด 30 วัตต จํานวน 3 หลอด ควบคุมสภาวะ
อากาศดวยเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง ระบบการใหแสงสวางดวยหลอด
LED ขนาด 18 W จํานวน 2 หลอดตอชั้น
ผลการเลือกใชหลอด LED แสง เขียว แดง นํ้าเงิน พบวา ประสิทธิภาพหลอดไฟจากตางประเทศ
(ตัวอยาง A) ใหคาเพาเวอรแฟคเตอร (Power Factor : PE.) อยูในชวง 0.54-0.56 เปรียบเทียบกับหลอด
ไฟที่ไดมาตรฐาน (มอก.) (ตัวอยาง B) ใหคาเพาเวอรแฟคเตอร 0.84-0.95 และหลอดไฟจากแหลงผลิต
ตางประเทศมีคา เพาเวอรแฟคเตอรตํ่ากวามาตรฐานการยอมรับของการไฟฟากําหนดไวที่0.85[6] สําหรับ
คาเพาเวอรแฟคเตอรของหลอดทีไ่ ดมาตรฐาน (มอก.) สูงกวามาตรฐานกําหนด ผลเปรียบเทียบหลอดไฟ
ที่ไดมาตรฐาน (มอก.) ดังตารางที่ 1 แสงที่กําลังตํ่าสุดคือ แดง เขียว นํ้าเงิน และขาว 9.3, 12.9, 18.6
วัตต กระแสไฟ 0.048, 0.063, 0.088, 0.091 แอมป สงผลตอการลดการใชพลังงานและลดคาใชจายดาน
คาไฟลงเมื่อพืชใชสีแดง แมวาหลอด LED จากแหลงผลิตตางประเทศซึ่งมีราคาตํ่ากวาหลอดมาตรฐาน
แตในดานการประหยัดพลังงานและลดคาใชจายในระยะยาวการใชหลอด LED มาตรฐาน (มอก.) ยังคง
เปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ในการนํามาใชสําหรับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการผลิตแบบ
พลังงานตํ่า
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิดานพลังงานหลอด LED แสงเขียว แดง และนํ้าเงิน จากแหลงผลิตที่แตกตางกัน

การทดสอบระบบแสง LED ทําการศึกษาแสงพื้นฐานไดแก แสงขาว เขียว แดง และนํ้าเงิน ดังภาพที่
3 พบวา ความเขมแสง (Lux) ที่ระดับความสูงชั้นหางจากหลอด LED 30 เซนติเมตร เปนระยะที่เหมาะสมใน
การวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ความเขมแสงหลอด LED แสงขาว มีความเขมแสงชวง 689-1396 Lux

ภาพที่ 3 นําขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่ตัดเขาทดสอบแสงในหองควบคุมอุณหภูมิและแสง

ผลของความยาวคลื่นแสงติดตั้งหลอดไฟสูงจากฝาขวดเพาะเลี้ยงเนื้อขนาด 8 ออนซ 288.41
มิลลิเมตร และขวด 12 ออนซ 146.65 มิลลิเมตร การใหแสงสวางตนพืชครั้งละ 12 ชั่วโมง และ 16 ชั่วโมง
ตามความตองการของพืชแตละชนิด ออกแบบติดตั้งหลอด LED ทั้ง 8 สภาวะ ผลการทดสอบความเขม
และยาวคลื่นแสง แสดงดังตารางที่ 2 [4] เมื่อเปรียบเทียบผลความยาวคลื่นจากงานวิจัยความยาวคลื่น
จะแตกตางกันนอยมากของแสงแดง และนํ้าเงินรอยละ 0.23-1 และ 2.64-3.25 ตามลําดับ ผลของการ
เจริญเติบโตของพืช พบวา 1) กลวยแบงได 2 ระยะคือระยะเพิ่มขยายปริมาณและออกราก ระยะเพิ่มปริมาณ
การเจริญเติบโตของกลวยดีที่สุด คือ แสงแดงตอสีนํ้าเงิน 80:20 ตั้งแต 42-56 วัน นําไปออกรากตอ
21 วัน ซึ่งระยะออกรากตองเพิ่มแสงนํ้าเงิน เปนแดงตอสีนํ้าเงิน 70:30 ระยะเวลา 21 วัน 1 รอบระยะเวลา
63 วัน แสงขาวใชระยะเวลา 91 วัน สงผลใหเวลาลดลงถึง 28 วัน ดังตารางที่ 3-4 2) ออยเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 2 ระยะ คือ ระยะเพิ่มขยายปริมาณและออกรากแสงที่ดีที่สุด คือแสงเขียว 35 วัน และใชแสงแดง
ตอนํ้าเงิน70:30 อีก 7 วันจนครบ 42 วันสงผลใหความสูงและนํ้าหนักแหงของออยมีการเจริญเติบโตได
ดีที่สุด ในสวนของระยะยืดยาวและออกรากแสงที่ความสูง, ความกวางของกอและปริมาณนํ้าหนักแหงดี
ที่สุดคือ แสงนํ้าเงิน 28 วัน 1 รอบการผลิตคือ 70 วัน แสงขาวใชเวลา 84 วัน ลดลง 14 วัน ดังตาราง
ที่ 5 3) ปทุมมาในระยะเพิ่มขยายปริมาณ ความสูง ใบ และนํ้าหนักแหง แสงแดงตอนํ้าเงิน 50:50 สงผลให
ตนปทุมมามีความสูงมากที่สุดอยูที่ 44.01 มิลลิเมตร ใชระยะเวลา 42 วัน สงผลใหปทุมมาเกิดใบทุกตน
และมีใบอยูในชวง 1-3 ใบ และนํ้าหนักแหงสูงสุด (112.51 มิลลิกรัม) สวนระยะยืดยาวและออกรากแสงที่
ใหความสูงความกวางของกอและพื้นที่ของลําตนและใบ ปริมาณนํ้าหนักแหงดีที่สุดคือแสงแดง 35 วัน 1
รอบการผลิตคือ 77 วัน เทากับแสงขาวแตมีความสมบูรณแข็งแรงมากกวาและลดอัตราการตายในโรง
เรือนลงไดอีกดวย ดังตารางที่ 6-7 ซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมในพืช 3 ชนิด ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 2 ความยาวคลื่นแสงที่ใชในการทดสอบการเจริญเติบโตของพืช

ตารางที่ 3 ความสูงของตนกลวยระหวางสัปดาหและระหวางแสงในระยะเพิ่มขยายปริมาณ

ตารางที่ 4 ความสูง (mm.) ของตนกลวยระหวางสัปดาหและระหวางแสงในระยะยืดยาวและ ออกราก

ตารางที่ 5 ความสูง (mm) ของออยแตละแสงในระยะเพิ่มขยายปริมาณเวลา 42 วัน
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ตารางที่ 6 ความสูง (mm.) ของปทุมมาแตละแสงและเปรียบเทียบอัตรา
การเจริญเติบโตระหวางแสงแตละสัปดาห ในระยะเพิ่มขยายปริมาณ

ตารางที่ 7 ความสูงของปทุมมาระยะยืดยาวและออกรากในแสงที่แตกตางกัน 8 แสง

ตารางที่ 8 ผลการทดลองแสงที่เหมาะสมในพืช 3 ชนิด

สรุปผลการวิจัย
ปริมาณการใชแสงสวางในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากการทําการ Energy Audit ในหนวยงาน พบ
วา การใชไฟฟา ระบบปรับอากาศ, แสงสวาง และอื่นๆ รอยละ 57.20, 42.16, 0.63 ตามลําดับ หองเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อจะเปดแอร 12 ชั่วโมงสลับกัน ควบคุมอุณหภูมิ 24 ชั่วโมง และแสงสวาง 16 ชั่วโมงตอวันตอ
เนื่อง คาไฟฟา 458.88 บาทตอวัน คาไฟฟา 4.36 บาทตอหนวย และแสงสวางหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมี
คา 167,491.67 บาทตอป (143 หลอด) รอยละ 39 ของพลังงานในหนวยงาน และการทดสอบแสงที่
เหมาะสมพืช 3 ชนิดคือ กลวย, ออย, ปทุมมา พบวา 1) กลวยเนื้อเยื่อแบงไดสองระยะคือระยะเพิ่มขยาย
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ปริมาณและระยะออกราก ระยะเพิ่มปริมาณการเจริญเติบโตของกลวยดีที่สุด คือ แสงแดงตอสีนํ้าเงิน
80:20 ตั้งแต 42-56 วัน มีความพรอมในการนําไปออกรากตอ 21 วัน ซึ่งระยะออกรากจําเปนตองเพิ่ม
แสงนํ้าเงิน โดยใชแสงแดงตอสีนํ้าเงิน 70:30 ระยะเวลา 21 วัน 1 รอบระยะเวลา 63 วัน แสงขาวใชระยะ
เวลา 91 วัน สงผลใหเวลาลดลงถึง 28 วัน 2) ออยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2 ระยะ คือ ระยะเพิ่มขยายปริมาณ
แสงที่ดีที่สุด คือแสงเขียว 35 วัน และใชแสงแดงตอนํ้าเงิน70:30 อีก 7 วันจนครบ 42 วันสงผลใหความ
สูงและนํ้าหนักแหงของออยมีการเจริญเติบโตไดดีที่สุด ในสวนของระยะยืดยาวและออกรากแสงความสูง
ความกวางของกอและปริมาณนํ้าหนักแหงดีที่สุดคือ แสงนํ้าเงิน 28 วัน 1 รอบการผลิตคือ 70 วัน แสง
ขาวใชเวลา 84 วัน ลดลง 14 วัน 3) ตนปทุมมาในระยะเพิ่มขยายปริมาณ ความสูง ใบ และนํ้าหนักแหง
แสงแดงตอนํ้าเงิน 50:50 สงผลใหตนปทุมมามีความสูงมากที่สุดอยูที่ 44.01 มิลลิเมตร ใชระยะเวลา 42
วัน สงผลใหปทุมมาเกิดใบทุกตนและมีใบอยูใ นชวง 1-3 ใบ และนํ้าหนักแหงมีนํ้าหนักสูงสุด (112.51 มิลลิกรัม
) สวนระยะยืดยาวและออกรากแสงที่ใหความสูงความกวางของกอและพื้นที่ของลําตนและใบ ปริมาณนํ้า
หนักแหงดีที่สุดคือแสงแดง 35 วัน 1 รอบการผลิตคือ 77 วัน เทากับแสงขาวแตมีความสมบูรณแข็งแรง
มากกวาและลดอัตราการตายในโรงเรือนลงไดอีกดวย

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว
 จ
ิ ย
ั ขอกราบขอบคุณสํานักงานโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานทีส
่ นับสนุนมอบ
ทุนวิจัยประจําป งบประมาณ 2561 และแมขายงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ใหขอเสนอแนะ มา
ณ ที่นี้ดวย
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การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรการพัฒนา
ผลิตภัณฑกลวยอบโดยใชพลังงานแสงอาทิตย
Economic Analysis of Development of Banana
Drying using Solar Energy
กฤษมาพร พึ่งโพธิ์1 และชานนท บุญมีพิพิธ1*
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร นครปฐม 73170
1

EA

พลังงานเพื่อการเกษตร
(Energy for Agricultural)

012

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑกลวยอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยโดยใชกระบวนการอบแหงโดยใชโดมอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ณ กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนตําบลอางหินผลิตกลวยอบพลังงานแสงอาทิตย อ.ปากทอ จ.ราชบุรี เพื่อประเมินตนทุนการผลิต
และการกําหนดราคาขายที่เหมาะ โดยใชเกณฑการประเมินประกอบดวย การวิเคราะหระยะเวลาคืนทุน
(Payback Period : PP) วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) และวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท
จริง (Internal Rate of Return : IRR) ผลการศึกษาพบวาการพัฒนาผลิตภัณฑกลวยอบแหงโดยใชตูอบ
แหงแบบโดมพาราโบลามีรายจายลงทุนเฉลี่ยรายละ 17,056 บาท เปนจํานวนเงินทั้งหมด 341,120 บาท
และมีรายจายปที่ 1-3 เปนจํานวนเงินเทากับ 108,154 บาท 110,844 บาท และ 120,084 บาท กําลังการ
ผลิตปละ 14,400 กิโลกรัม จากการจําหนายกลวยตากพันธุมะลิขาว กิโลกรัมละ 140 บาท จํานวน
14,300 กิโลกรัม เปนเงิน 2,002,000 บาทตอป และกลวยที่ไมผานการคัดคุณภาพจํานวน 100 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 90 บาท 100 บาท และ 120 บาท เปนจํานวนเงิน เทากับ 2,011,000 บาท 2,012,000 บาท
และ 2,014,000 บาท ตามลําดับ ทําใหมีกําไร(ขาดทุน)สุทธิตอป ในปที่ 1-3 เปนจํานวนเงินเทากับ
1,902,846 บาท 1,901,156 บาท และ 1,893,916 บาท ตามลําดับ จึงทําใหมีระยะเวลาคืนทุน 1 ป มูลคา
ปจจุบันสุทธิเทากับ 5,244,845.92 บาท และ 4,643,753.15 บาท ตามลําดับ และมีอัตราผลตอบแทนที่แท
จริงเทากับ รอยละ 8.50
คําสําคัญ : เศรษฐศาสตร กลวยอบแหง ตูอบพลังงานแสงอาทิตย แสงอาทิตย

บทนํา
ในปจจุบน
ั รัฐบาลไดมก
ี ารสนับสนุนใหชม
ุ ชนผลิตสินคาจากผลิตภัณฑการเกษตรทีโ่ ดดเดนของชุมชน
เพื่อสรางราย ไดใหแกชุมชนโดยกระบวนการตางๆ ที่เหมาะสมและแตกตางกันออกไปเพื่อสรางรายไดให
แกครอบครัว และชุมชนตลอดจนเปนการสรางอาชีพภายในชุมชน และนโยบายการสนับสนุนในการสราง
อาชีพใหกบ
ั ชุมชนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชนเพือ
่ บูรณาการรวมกันพัฒนาแบบบูรณาการเพือ
่
เปนการสงเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนทองถิน
่ ใหมค
ี วามเขมแข็ง สามารถพึง
่ พาตนเองไดจะชวยกอใหเกิด
การยกระดับความเปนอยูแ ละมาตรฐานคุณภาพชีวต
ิ ในครัวเรือนใหสง
ู ขึน
้ การพัฒนาผลิตภัณฑทางการ
เกษตรนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เชน การดอง การใชความเย็น การใชรังสี การใชวัสดุเจือปนในอาหาร และ
กระบวนการโดยความรอนโดยเฉพาะกระบวนการทางความรอนโดยเทคนิคการอบแหงนัน
้ เปนเทคนิคการ
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แปรรูปอาหารทีม
่ ต
ี ง
ั้ แตอดีตจนถึงปจจุบน
ั และมีการพัฒนามาอยางตอเนือ
่ งตูอ
 บโดมอบแหงพลังงานแสง
อาทิตยเปนวัตกรรมเพือ
่ การอบแหงชนิดหนึง
่ ทีน
่ ย
ิ มแพรหลายเนือ
่ งดวยใชแหลงพลังงานจากรังสีอาทิตย
สองผานแผนผนังลักษณะโปรงแสงและเกิดการสะทอนของรังสีอาทิตยกลับไปมาภายในโดมอบแหงกระทัง
่
เกิดเปนความรอนสําหรับการอบแหงตางๆ

วิธีการวิจัย
กระบวนการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร เพือ
่ ไดศก
ึ ษาความเปนไปไดของการลงทุนติดตัง
้ ระบบเซลล
แสงอาทิตยที่นิยมใชในปจจุบัน จากดัชนีชี้วัดเชิงเศรษฐศาสตรทั่วไป ดังนี้
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) หมายถึง ระยะเวลาที่กระแสเงินสดที่ไดรับเทากับเงินที่ลงทุน
ไปเปนเครื่องมือที่ใชบอกสภาพความเสี่ยงของโครงการได โครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนที่สั้นจะมีสภาพ
คลองสูงและความเสี่ยงตํ่าโดยสามารถคํานวณหาคา PB

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value :NPV) คือ ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
รับสุทธิตลอดอายุของโครงการกับเงินลงทุนเริม
่ แรก ณ อัตราผลตอบแทนทีต
่ อ
 งการหรือตนทุนของเงิน
ลงทุนของโครงการ โดยสามารถคํานวณหา NPV

อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) คือ อัตราผลตอบแทนที่ทําใหมูลคา
ปจจุบน
ั ของเงินสดรับสุทธิตลอดของอายุโครงการมีคา เทากับเงินสดจายสุทธิลงทุนเริม
่ แรก [4, 5] สมการ
ที่ (3) หรือหาอัตราที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 0
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ตนทุนการผลิตการกําหนดราคาขายการวางแผนกําไรและการบริหารตนทุนผลิตภัณฑชม
ุ ชนใชการ
วิเคราะหสง
ั เคราะหทไี่ ดจากการสัมภาษณและการจัดกลุม
 เสวนานําเสนอขอมูลในรูปแบบการบรรยายและ
สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงเงินลงทุนที่ใชในดานเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ เพื่อผลิตกลวยตาก
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน กลวยตากแบบวิธีใชโดมอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

จากตารางที่ 1 พบวากลุมวิสาหกิจชุมชนมีกําลังการผลิต 14.40 ตันตอป ใชเงินในการลงทุนดาน
เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ เพื่อใชในการผลิตกลวยตาก จํานวน 141,120 บาท
ตารางที่ 2 แสดงคาเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ อายุการใชงาน 3 และ 5 ป

จากตารางที่ 2 พบวากลุมวิสาหกิจชุมชน มีคาเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณตางๆเปนจํานวน
44,494 บาทตอป
“ตนทุนทางดานวัตถุดิบ”
จากการสัมภาษณสมาชิกกลุม
 วิสาหกิจชุมชนจํานวน 20 คน ในดานตนทุนวัตถุดบ
ิ ทางตรงซึง
่ ไดแก
กลวยสด ในการคํานวณตนทุนครั้งนี้ไดใชราคากลวยสดเฉลี่ยตอหวีที่ทางวิสาหกิจซื้อในป 2562
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวน และราคาตอหนวยของกลวยสดที่ใชในการทํากลวยตาก
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน กลวยตากแบบวิธีใชโดมอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

จากตารางที่ 3 พบวากลุมวิสาหกิจชุมชน มีตนทุนวัตถุดิบทางตรง ไดแก กลวยนํ้าวาสด โดย ปที่
1 มีจํานวนเงินเทากับ 18,000 บาท ปที่ 2 มีจํานวนเงินเทากับ 18,000 บาท ปที่ 3 มีจํานวนเทากับ
24,000 บาท
“คาแรงงาน”
จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน ในดานของคาแรงงานซึ่งเปนคาตอบแทนที่ใหแกคน
งาน โดยจางสัปดาหละ 2 วัน เฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมงในการจางคนงาน สามารถสรุปไดดังตารางดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงคาแรงงานที่ใชในการทํากลวยตาก ของกลุมวิสาหกิจชุมชน
กลวยตากแบบวิธีใชโดมอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

“การวิเคราะหผลตอบแทนจากการทํากลวยตากแบบวิธีใชโดมอบแหงพลังงานแสงอาทิตย”
ในการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการทํากลวยตากแบบวิธใี ชโดมอบแหงพลังงานแสงอาทิตยของ
กลุมวิสาหกิจ ไดใชวิธีวิเคราะหผลตอบจากการทํากลวยตาก ดังนี้
1. วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method : PB)
2. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value Method : NPV)
3. วิธีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (Internal Rate of Return Method: IRR)
ตารางที่ 5 แสดงกระแสเงินสดเขา(ออก)สุทธิในแตละปของกลุมวิสาหกิจชุมชน
โดยใชวิธีการทํากลวยตากแบบวิธีใชโดมอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

257

จากตารางที่ 5 พบวากระแสเงินสดเขา(ออก)สุทธิ ในแตละปของกลุมวิสาหกิจชุมชนทํากลวยตาก
แบบวิธีใชโดมอบแหงพลังงานแสงอาทิตย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ปที่ 1-3 เทากับ (341,120) บาท 1,902,846 บาท 1,901,156 บาท และ 1,893,916 บาท
1. วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method : PB) สามารถนํามาหาระยะเวลาคืนทุนของ
กลวยตากแบบวิธีใชโดมอบแหงพลังงานแสงอาทิตย มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงระยะเวลาคืนทุนของการทํากลวยตาก
แบบวิธีใชโดมอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ของกลุมวิสาหกิจชุมชน

จากตารางที่ 6 พบวาระยะเวลาคืนทุนของกลวยตากแบบวิธใี ชโดมอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนคือ 1.02 ป หรือ 1 ป
2. วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value Method : NPV) การประเมินมูลคาปจจุบันของกลุม
วิสาหกิจชุมชนทีท
่ ํากลวยตากแบบวิธใี ชโดมอบแหงพลังงานแสงอาทิตย จะทําการประเมินกระแสเงินสดรับ
สุทธิตั้งแตปที่ 1 ถึง 3 โดยคิดอัตราคิดลดที่นํามาใชในการประเมินโครงการลงทุน คือ รอยละ 1 และ
รอยละ 7 โดยนําขอมูลกระแสเงินสดเขาสุทธินํามาวิเคราะห ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงการคํานวณมูลคาปจจุบัน (NPV) ของกลวยตาก
แบบวิธีใชโดมอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ของกลุมวิสาหกิจชุมชน

จากตารางที่ 7 พบวามูลคาปจจุบน
ั (NPV) ของการทํากลวยตากแบบวิธใี ชโดมอบแหงพลังงานแสง
อาทิตย ของกลุมวิสาหกิจชุมชน มีรายละเอียดดังนี้
อัตราผลตอบแทนขั้นตํ่ารอยละ 1 มูลคาปจจุบันเทากับ 5,244,845.92 บาท
อัตราผลตอบแทนขั้นตํ่ารอยละ 7 มูลคาปจจุบันเทากับ 4,643,753.15 บาท
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3. วิธีอัตราผลตอบแทที่แทจริง (Internal Rate of Return Method : IRR) การประเมินอัตราผล
ตอบแทนที่แทจริงของกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ทํากลวยตากจะประเมินกระแสเงินสดรับสุทธิตั้งแตปที่ 1 ถึง
ปที่ 3 โดยนําขอมูลกระแสเงินสดเขาสุทธิจากตารางที่ มาทําการวิเคราะหในตารางที่ 8 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 8 แสดงการคํานวณอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของการทํากลวยตาก
แบบวิธีใชโดมอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ของกลุมวิสาหกิจชุมชน

จากตารางที่ 8พบวาอัตราผลตอบแทนทีแ่ ทจริงของการทํากลวยตากแบบวิธใี ชโดมอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย ของกลุมวิสาหกิจชุมชน ไดนําอัตราสวนรอยละ 8 และรอยละ 9 มาคํานวณกับกระแสเงินสด
เขา(ออก)สุทธิในแตละป และนําผลตางที่ไดมาเปรียบเทียบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
อัตราสวนลด
มูลคาปจจุบัน
รอยละ 9
4,527,235.86
รอยละ 8
4,613,976.67
รอยละ 1
9,141,212.53
มูลคาปจจุบันตางกัน 509,840.76 อัตราสวนลดตางกันรอยละ 1
มูลคาปจจุบันตางกัน (255,153.01) อัตราสวนตางกันรอยละ 4,527,235.86* 1 = 0.50
9,141,212.53
อัตราสวนลดตางกัน = รอยละ 0.50 อัตราผลตอบแทนตางกันเทากับ 9-0.50 = 8.50
ดังนั้น การทํากลวยตากแบบวิธีธรรมชาติ (ดั้งเดิม) ของกลุมวิสาหกิจชุมชนใหอัตราผลตอบแทนที่แท
จริงเทากับ 8.50
สรุปผลตอบแทนของการทํากลวยตาก
จากตารางที่ 2 ถึง ตารางที่ 6 สามารถนําผลประเมินมาสรุปผลตอบแทนของการทํากลวยตาก ดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงสรุปผลตอบแทนของการทํากลวยตากแบบวิธีใชโดมอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
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จากตารางที่ 9 พบวา ผลตอบแทนของการทํากลวยตากแบบวิธใี ชโดมอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
จะมีระยะเวลาคืนทุน เทา 1 ป มูลคาปจจุบันสุทธิ คิดรอยละ 1 เทากับ 5,244,845.92 บาท มูลคาปจจุบัน
สุทธิ คิดรอยละ 7 เทากับ 4,643,753.15 บาท และอัตราผลตอบแทนที่แทจริง รอยละ 8.50

สรุปผลการวิจัย
การทํากลวยตากมีความเปนไปไดที่จะลงทุน เนื่องจากระยะเวลาคืนทุนนั้นมีระยะเวลาสั้น โดยวิธีอบ
แบบธรรมชาติมีกําลังในการผลิตไดนอย และอัตราผลกําไรที่ไดคืนนอยกวา โดยวิธีแบบโดมอบพลังงาน
แสงอาทิตยมก
ี ําลังในการผลิตทีม
่ าก และอัตราผลกําไรทีไ่ ดคน
ื ทุนภายในระยะเวลา 1 ป ทําใหโครงการแบบ
ใชโดมอบพลังงานแสงอาทิตยมีความเปนไปไดที่จะลงทุน
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คําสําคัญ: เตาเผาขยะ ถานกัมมันตไมไผ

EA

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเตาเผาขยะสําหรับการผลิตถานกัมมันตไมไผ โดยเตาเผาขยะ
นี้เปนการเผาแบบ เบดนิ่ง (Fixed Bed) ที่มีปริมาตรภายใน 240 ลิตร และมีถังปฏิกรณผลิตถานกัมมันต
ปริมาตรภายใน 30 ลิตร บรรจุอยู ภายในเตาเผาขยะ เตาเผาขยะนี้ทําดวยแผนเหล็กหนา 3 มิลลิเมตร
ม ว นขึ้ น รู ป เป น ทรงกระบอก ด า นบนของเตาเผาถู ก ติ ด ตั้ ง ปล อ งไอเสี ย เพื่ อ ปล อ ยก า ซไอเสี ย ออก
สูบรรยากาศภายนอก อากาศที่ใชในการเผาไหมจะเขาทางดานลางของเตาเผา ผาน ตะกรับเขาสูหองเผา
ไหม จากผลการทดสอบพบวา การกระจายของอุณหภูมิภายในเตาเผาอยูที่ประมาณ 1000 – 1200oC
ซึ่งสามารถกําจัดขยะได 96.2 กิโลกรัมตอวัน และสามารถผลิตถานกัมมันตไมไผได 2 กิโลกรัมตอวัน
การผลิตถานกัมมันต โดยใชวิธีการกระตุนดวยไอนํ้าที่อุณหภูมิ 180°C และความดัน 15 บาร ดวยอัตรา
ไหลไอนํ้า 100 cm3/min ที่อุณหภูมิถาน 900 oC เปนเวลา 1 ชั่วโมง พบวาถานกัมมันตที่ไดมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีพื้นที่ผิวของ BET (BET surface area) 407.4811 m2/g เสนผานศูนยกลางของรูพรุน
เฉลี่ยของการดูดซับ 16.4702 ล (Angstrom) และการดูดซับไอโอดีน 1,109.33 mg/g โดยเตาเผาขยะ
สําหรับการผลิตถานกัมมันตไมไผนี้จะมีระยะคืนทุนประมาณ 1.251 ป

กรมควบคุมมลพิษ [1] ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับขยะหรือมูลฝอย (Solid Waste) กลาวคือ เปนเศษ
กระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือ
สิง
่ อืน
่ ใดทีเ่ ก็บกวาดจากถนน ตลาด ทีเ่ ลีย
้ งสัตว รวมถึงมูลฝอยติดเชือ
้ มูลฝอยทีเ่ ปนพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนและครัวเรือน ยกเวนวัสดุที่ไมใชแลวของ โรงงาน ระยะเวลากวา 10 ป เรียกไดวา “คนไทยสรางขยะ
กันทุกวินาที” ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นจาก 10 ปกอน มี มากกวา 3 ลานตัน ซึ่งเปนผลมาจากการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองและพฤติกรรมความเปนอยูของคนในสังคม จากขอมูล สถิติ ปริมาณขยะมูล
ฝอยชวง 10 ปที่ผานมา (ป 2552 – 2561) มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย 26.05 ลานตัน โดยมีการสงไป
กําจัดที่สถานกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน และสถานีขนถายขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศจํานวน 3,205 แหง
แตเปดให ดําเนินการจริงเพียง 2,786 แหง ซึ่งจากขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอยในชวง 10 ปที่ผานมา
การกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองมี เพียง 7.9 ลานตัน ในขณะที่การกําจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกตองมีมากถึง
12.55 ลานตัน จากประเด็นดังกลาว ปญหาของการ กําจัดขยะมูลฝอยใหถูกตองจึงเปนสิ่งสําคัญและ
จําเปนตองไดรับการแกไข
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วิธีการกําจัดขยะมีหลายวิธี ตัวอยางเชน การฝงกลบและการเผา เปนตน โดยวิธีการเผาเปน
วิธีการกําจัดขยะที นาสนใจ เนื่องจากการเผาจะทําใหเกิดพลังงานความรอน ซึ่งความรอนที่ไดเหลานี้
สามารถนํามาใชประโยชนในดานอื่น ๆ ได ดังนั้น งานวิจัยนี้จง
ึ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนาเตาเผา
ขยะแบบพิเศษ ที่มีความสามารถในการผลิตถานกัมมันต จากพลังงานความรอนที่ไดจากการเผาขยะ
โดยขยะที่สามารถนํามาใชประโยชนได ไดแก พลาสติก กระดาษ และเศษไม ตาง ๆ ในครัวเรือน เปนตน
นอกจากนี้ ยังสามารถสรางรายไดใหแกชุมชน หรือหนวยงานตาง ๆ ตอไปได

การเผาไหมและการผลิตถานชีวภาพ
การเผาไหม [2] เปนปฏิกิริยาเคมีที่กระทําตอวัตถุที่เผาไหมได ซึ่งทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับ
ออกซิเจนพรอมกับ ปลดปลอยพลังงานความรอนออกมา ในขณะเดียวกันก็จะแปรสภาพไปเปนสาร
ประกอบออกไซดหรือผลิตภัณฑจากการเผา ไหมเชื้อเพลิงที่สมบูรณ ไดแก คารบอนไดออกไซด (CO2) และ
นํ้า (H2O) การเผาไหมที่ไมสมบูรณ อาจกอใหเกิดการ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไปโดยเปลาประโยชน และ
ก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ทางอากาศได ดั ง นั้ น หลั ก การของกระบวนการเผาไหม แ ละ วิ ธี ก ารควบคุ ม การ
เผาไหมใหสมบูรณ จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ การ
ศึกษา สาเหตุของการสูญเสียพลังงานความรอนในรูปแบบตาง ๆ ของระบบและอุปกรณ รวมถึงแนวทาง
ในการปองกัน จะสามารถ ชวยปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานความรอนของระบบโดยรวมใหสูงขึ้นได
อีกดวย การผลิตถานชีวภาพ [2] จากวัสดุทาง การเกษตร โดยใชกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis
process) ซึ่งเปนกระบวนการสลายตัวของสารดวยความรอนใน สภาวะไรอากาศในชวงอุณหภูมิสูง
ระบบการผลิตถานชีวภาพจะไดผลิตภัณฑหลักอยู 3 ชนิด คือ 1) กาซ คารบอนไดออกไซด คารบอน
บอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน และอื่น ๆ 2) ของเหลว ไดแก นํ้าสมควันไม และ 3) ถาน ชีวภาพ โดยระบบ
นี้เนนการผลิตใหไดถานชีวภาพ (Biocoal) คิดเปน 25 – 30% ของปริมาณชีวมวล เมื่อนําไปอัดเม็ด
(Pellet) จะไดถานชีวภาพอัดเม็ดที่ใหพลังงานสูงประมาณ 22 – 44 เมกะจูลตอกิโลกรัม สวนกาซและ
ของเหลวที่ไดจะใช เปนพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตรวมของระบบตอไป
มีงานวิจย
ั มากมายทีไ่ ดศก
ึ ษาและพัฒนาเกีย
่ วกับการจัดการขยะ รวมถึงการศึกษาและนําเสนอการ
ผลิตถานกัม มันตจากวัสดุตาง ๆ ตัวอยางเชน ธนกฤต บวกขุนทด [3] ไดศึกษา รูปแบบการจัดการการ
จัดเก็บขยะชุมชน จากองคการ บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ผลการศึกษาพบวาสาเหตุของการทิ้งขยะไมถูกวิธี นั้น มาจากประชาชนยังขาดความรูความเขาใจใน
รูปแบบของการจัดการการเก็บขยะมูลฝอย การคัดแยกการทิ้งขยะใหถูก วิธี นอกจากนี้ จันทิมา ชั่งสิริพร
และคณะ [4] ไดศก
ึ ษา การผลิตถานกัมมันตเม็ดจากถานไมยางพาราทีไ่ ดจากกระบวนการ กาซซิฟเ คชัน
่
ผลการศึกษาชนิดและสัดสวนของสารเชื่อมประสาน 3 ชนิด แปงมัน นํ้ามันดิน และโพลิไวนิลแอลกอฮอล
พบวาสภาวะที่เหมาะสม ในการใชสารเชื่อมประสานชนิดแปงมันสําปะหลังในสัดสวนผงถานตอสารเชื่อม
ประสานตอนํ้า คือ 1:0.35:1 และขนาดของเสนผานศูนยกลางของถาน 4 มิลลิเมตร และเม็ดถาน
สามารถทนตอแรงอัดกระแทกได 63 เมกะ ปาสคาล สวนงานวิจัยของปญญา มณีจักร [5] ไดศึกษา
การเตรียมถานคารบอไนซและถานกัมมันตจากลูกหูกวางสําหรับใช เปนตัวดูดซับ โครเมียม การกระตุน
คารบอไนซดวยโพแทสเซียมไฮดรอกไซดดวยอัตราสวนตาง ๆ แลวนําไปเผากระตุนที่ อุณหภูมิและระยะ
เวลาเดียวกัน พบวาสภาวะที่เหมาะสม ในการผลิตถานคารบอไนซ คือ การเผาที่อุณหภูมิ 500 °C เปน เวลา
หนึ่งชั่วโมง และสภาวะที่เหมาะสม ในการผลิตถานกัมมันต คือ การใชถานคารบอไนซตออัตราสวนหนึ่ง
ตอหนึ่ง โดย การเผาที่อุณหภูมิ 400 °C เปนเวลาสามชั่วโมง การดูดชับโครมเมียมไอออนตอปริมาณ
ถานเทากับ 4.64 mg/g ซึ่งสูงกวา ถานกัมมันตที่สามารถกําจัดไดเพียง 0.61 mg/g
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เครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการทดลองงานวิจัย
เตาเผาขยะนี้ไดออกแบบและพัฒนาสรางขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งมีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก
แนวตั้งขนาด เสนผานศูนยกลาง 58.8 เซนติเมตร สูง 130 เซนติเมตร ภายนอกหุมดวยฉนวนกันความ
รอน เตาเผาขยะนี้เปนการเผาแบบ เบดนิ่ง ที่มีปริมาตรภายใน 240 ลิตร และมีถังปฏิกรณผลิตถาน
กัมมันตมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 30.45 เซนติเมตร สูง 40 เชนติเมตร ถูกบรรจุอยูภายในเตาเผาขยะที่
มี ป ริ ม าตรภายใน 30 ลิ ต ร ด า นบนห อ งเผาไหม มี ก ารติ ด ตั้ ง ท อ ไอเสี ย เพื่ อ ปล อ ย ก า ซไอเสี ย ออก
สูภายนอก ดานลางของหองเผาไหมมีตะกรับรองรับ นอกจากนี้ยังมีชองใหอากาศไหลผานเขาเตา
เผาไหมได สะดวก เพื่อใหมีการเผาไหมอยางสมบูรณ ในงานวิจัยนี้ วัสดุที่ใชการในผลิตถานกัมมันต คือ
ไมไผ สวนเชื้อเพลิงที่ใหความ รอน คือ ขยะแหง ไดแก กิ่งไม ใบไม เศษไม และ พลาสติก เปนตน

ภาพที่ 1 สวนประกอบของเตาเผาขยะ และตําแหนงตาง ๆ ที่วัดอุณหภูมภ
ิ ายในเตาเผาขยะ

กรณีศึกษาการทดสอบเตาเผาขยะแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การผลิตถานกัมมันตจากไมไผ โดย
ทําการทดสอบ เผาถานดวยขยะใชเวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมง เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการผลิตถานและเพ่ือ
หาขีดความสามารถในการ กําจัดขยะ และการเปลีย
่ นถานไมไผ ใหเปนถานกัมมันต โดยมีขน
ั้ ตอนการทดสอบ
เตาเผาขยะ ดังนี้
1) ทําการติดตงเตาเผาขยะและติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิที่ตําแหนงตาง ๆ ของเตาเผาขยะ เพื่อ
ศึกษาการกระจายตัวของ อุณหภูมิภายในเตาเผา และเก็บขอมูลทุก ๆ 5 นาที ดวย Data Logger
ขณะทําการทดสอบเผาขยะ
2) เตรียมไมไผใสเตาปฏิกรณเผาถานครั้งละ 10 กิโลกรัม แลวบรรจุในเตาเผาขยะ
3) นําขยะที่จะเผาใสในเตาแลวจุดไฟที่ติด จากนั้นเติมขยะเขาไปเรื่อย ๆ จนเต็มโดยบันทึกนํ้าหนักขยะ
ทุกครั้งที่เติม
4) การผลิตถานจะทําการทดสอบหาเวลาที่เหมาะสมโดยจะทดสอบที่เวลาเผาขยะ 1, 2 และ 3 ชั่วโมง
5) เมื่อเผาขยะครบเวลาที่กําหนดแลว ใหหยุดเติมเชื้อเพลิงและปลอยใหเตาเย็นลง
6) นําถานที่ไดจากการเผานํามาหาคาความรอน ดวยเครื่องมือ Bomb Calorimeter
7) เมื่อไดถานที่มีคุณภาพดีแลวก็จะนําไปกระตุนดวยไอนํ้าที่อุณหภูมิ 180 °C และความดัน 15 บาร
ดวยอัตราไหลไอนํ้า 100 cm3/min ที่อุณหภูมิถาน 900°C เปนเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อใหเปน
ถานกัมมันตตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 2
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ภาพที่ 2 การกระตุนถานไมไผดวยไอนํ้าที่ความดัน 15 bar อุณหภูมิ 180 °C และเครื่องมือผลิตไอนํ้า

ผลการทดลองและการอภิปรายผลการศึกษา
ผลการทดลองและการอภิปรายผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ สามารถแบงออกเปน 4 ประเด็นหลัก
เพือ
่ ศึกษาและ พัฒนาเตาเผาขยะแบบพิเศษ ทีม
่ ค
ี วามสามารถในการผลิตถานกัมมันตจากพลังงานความ
รอนที่ไดจากการเผาขยะ ดังนี้
1) ผลของการออกแบบสรางเตาเผาขยะเพือ
่ ผลิตถานกัมมันต ไดตน
 แบบของเตาเผาขยะแบบ
พิเศษเพื่อผลิต ถานกัมมันต โครงสรางและเตาเผาขยะ ดังแสดงในภาพท่ี 3
2) ผลการทดสอบเตาเผาขยะเพื่ อหาเวลาที่ เหมาะสมในการผลิ ตถ านที่ มีคุณภาพดี และหา
ขีดความสามารถในการกําจัดขยะ จากการทดสอบจะใชขยะมูลฝอยและไมเปนเชื้อเพลิง ซึ่งจะทําการ
ทดสอบ 3 ครั้ง โดยแบงชวงเวลา ออกเปน 3 ชวงคือ ทดสอบดวยเวลา 1 ชั่งโมง, 2 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมง
ตามลําดับ ซึ่งไดผลการทดสอบดังนี้
2.1) การทดสอบ 1 ชั่วโมง พบวา อัตราการใชเชื้อเพลิงขยะเฉลี่ย 36.8 กิโลกรัมตอชั่วโมง การใช
ไมไผ ในการทําถานกอน เขาเตามีนํ้าหนัก 10 กิโลกรัม หลังเผาเสร็จนํ้าหนักรวมเหลือ 4.5 กิโลกรัม คุณ
ภาพของถานที่ไดยังเปลี่ยนรูปเปนถานไม หมด และ อุณหภูมิภายในเตา T3 และ T4 เริ่มตนอุณหภูมิเพิ่ม
ขึ้นในชวงเวลา 30 นาที และเริ่มคงที่ ดวยอุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 1000 – 1200oC จนกระทั่งเวลา 50
นาที อุณหภูมิภายในเริ่มลดลงตามลําดับ สวน T2 (อยูใกลถังเผาถาน) อุณหภูมิมีอัตราการเพิ่มขึ้นชา
กวา T3 และT4 จนถึงอุณหภูมิสูงสุด 980oC ในนาทีที่ 50 และเริ่มลดลงตามลําดับ แสดงดัง ในภาพที่ 4
โดยมีคาความรอนของถานอยูที่ 29.56 MJ/kg
2.2) การทดสอบ 2 ชั่วโมง พบวา อัตราการใชเชื้อเพลิงขยะเฉลี่ย 40.85 กิโลกรัมตอชั่วโมง การ
ใชไมไผ ในการทําถานกอน เขาเตามีนํ้าหนัก 10 กิโลกรัม หลังเผาเสร็จนํ้าหนักรวมเหลือ 2.1 กิโลกรัม
คุณภาพของถานที่ไดยังเปลี่ยนสภาพเปนถานยัง ไมหมดแตดีกวาการเผาครั้งแรกดวยเวลา 1 ชั่วโมง
และ อุณหภูมิภายในเตา T3 และ T4 เริ่มตนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในชวงเวลา 30 นาที และเริ่มคงที่อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 1000 – 1200oC จนกระทั่งเวลา 90 นาที อุณหภูมิภายในเริ่มลดลง ตามลําดับ สวน T2
(อยูใกลถังเผาถาน) อุณหภูมิมีอัตราการเพิ่มขึ้นชากวา T3 และ T4 จนถึงอุณหภูมิสูงสุด 1200oC ใน
นาทีที่ 60 คงที่จนถึงนาทีที่ 90 และเริ่มลดลงตามลําดับ แสดงดังในภาพที่ 5 โดยมีคาความรอนของถา
นอยูที่ 24.67 MJ/kg
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ภาพที่ 3 แบบโครงสรางและตนแบบของเตาเผาขยะเพื่อผลิตถานกัมมันต

2.3) การทดสอบ 3 ชั่วโมง พบวา อัตราการใชเชื้อเพลิงขยะเฉลี่ย 32.06 กิโลกรัมตอชั่วโมง การ
ใชไมไผในการทําถานกอน เขาเตามีนํ้าหนัก 10 กิโลกรัม หลังเผาเสร็จนํ้าหนักรวมเหลือ 2 กิโลกรัม คุณ
ภาพของถานที่ไดยังเปลี่ยนสภาพเปนถานรอย เปอรเซ็นต เหมาะที่จะนําไปกระตุนเพื่อทําเปนถานกัม
มันตตอไป ดังนั้นเวลาในการเผาถานที่เหมาะสมของเตาเผาขยะนี้คือ 3 ชั่วโมง และ อุณหภูมิภายในเตา
T3 และ T4 เริ่มตนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในชวงเวลา 30 นาทีและเริ่มคงที่อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 1,000 –
1,200oC จนกระทั่งเวลา 160 นาทีอุณหภูมิภายในเริ่มลดลงตามลําดับ สวน T2 (อยูใกลถังเผาถาน)
อุณหภูมิมีอัตราการเพิ่มขึ้นชากวา T3 และT4 จนถึงอุณหภูมิสูงสุด 1200oC ในนาทีที่ 80 คงที่จนถึงนาที
ที่ 160 และเริ่ม ลดลงตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 6 โดยมีคาความรอนของถานอยูท่ี 25.03 MJ/kg ขีด
ความสามารถกําจัดขยะได 96.2 กิโลกรัมตอวัน

ภาพที่ 4 กราฟแสดงขอมูลอุณหภูมิทั้งสี่จุดในหองเผาไหมในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

265

ภาพที่ 5 กราฟแสดงขอมูลอุณหภูมิทั้งสี่จุดในหองเผาไหมในระยะเวลา 2 ชั่วโมง

ภาพที่ 6 กราฟแสดงขอมูลอุณหภูมิทั้งสี่จุดในหองเผาไหมในระยะเวลา 3 ชั่วโมง

3) ผลการวิเคราะหคุณภาพของถานกัมมันต และคุณสมบัติของถานกัมมันต การผลิตถาน
กัมมันตจะใชวิธีกระตุนดวยไอนํ้าที่อุณหภูมิ 180 °C และความดัน 15 บาร ดวยอัตราไหลไอนํ้า 100
cm3/min ที่อุณหภูมิถาน 900 oC เปนเวลา 1 ชั่วโมง พบวาถานกัมมันตท่ีไดมีคุณภาพตามมาตรฐาน
สากลโดยถานมีพื้นที่ผิวของ BET (BET surface area) 407.4811 m2/g มีเสนผานศูนยกลางของรูพรุน
เฉลี่ยของการดูดซับ 16.4702 Å (Angstrom) และการดูดซับไอโอดีน 1,109.33 mg/g
4) ผลการวิเคราะหเศรษฐศาสตรของเตาเผาขยะ จากการวิเคราะหมีรายจายคงที่ 11,688 บาท
มีรายจายผัน แปรรวม 110 บาท/วัน โดยมีตนทุนการทําถาน จะมีรายไดจากถานกัมมันต 50 บาท
/กิโลกรัม ขายถานกัมมันต 100 บาท/ วัน กําจัดขยะได 61.886 บาท/วัน รายไดสุทธิ 51.886 บาท/วัน
ซึ่งมีระยะเวลาการเผา 1 ป เผา 180 ครั้ง/ป มีรายได 9339.48 บาท มีระยะคืนทุนอยูที่ 1.251 ป

สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาเตาเผาขยะสําหรับการผลิตถานกัมมันตไมไผไดทําการทดสอบแลวสามารถใชงาน
ไดอยางมี ประสิทธิภาพสามารถกําจัดขยะได 96.2 กิโลกรัมตอวัน และผลิตถานกัมมันตได 2 กิโลกรัม
ตอวัน ใชเวลาเผาถาน 3 ชั่วโมง และใชเวลากระตุนไอนํ้า 1 ชั่วโมง คุณภาพของถานกัมมันตที่ไดมีคุณภาพ
ดีโดยมี คาดูดซับไอโอดีน 1,109.33 mg/g ซึ่งเปนไปตามคามาตรฐานของอุตสาหกรรม (1000 – 600
mg/g) [6] สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายดาน เชน ใชในการดูดซับกลิ่นหรือสารตาง ๆ ได เปนตน ใน
สวนของเสนผานศูนยกลางของรูพรุนเฉลี่ยนั้น พบวา ยังมีขนาดที่ใหญกวาขนาดมาตราฐานที่ 4.84 ล
[7] ในจุดนี้เปนจุดที่จะตองนําไปปรับปรุงเพื่อใหเตาเผาสามารถผลิตถานกัมมันตที่มีคุณภาพสูงขึ้นได
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บทคัดยอ
การใชปจจัยการผลิตและปริมาณการใชพลังงานในขั้นตอนการเพาะปลูกและดูแลรักษาขาวโพด
เลี้ยงสัตวในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย จากการเก็บขอมูลการใชปจจัยการผลิตโดยตรง
จากเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลีย
้ งสัตว จํานวนรวมทัง
้ หมด 1,205 ครัวเรือน ผลการวิจย
ั พบวา ในขัน
้ ตอน
การปลูกเกษตรกรโดยใชเครื่องปลูกประเภทนํ้ามันดีเซล มีปริมาณการใชพลังงานสูงสุดเทากับ 91.06
MJ/ไร และขั้นตอนการดูแลรักษามีกิจกรรมที่เกษตรกรดําเนินการ 2 กิจกรรม คือ การใสปุย มีปริมาณการ
ใชพลังงานที่พิจารณาจากการใสปุยมีคาเทากับ 1,377.13 MJ/ไร โดยจากงานวิจัยการใชพลังงาน
สวนใหญมาจากการใสปุยไนโตรเจนเปนหลัก และการฉีดพนสารเคมีมีปริมาณการใชพลังงานเฉลี่ย
187.42 MJ/ไร
คําสําคัญ: ปริมาณการใชพลังงาน, ขาวโพดเลี้ยงสัตว, พลังงานเทียบเทา,
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด, รอยเทาคารบอน

บทนํา
ขาวโพดเลีย
้ งสัตวเปนพืชเศรษฐกิจหนึง
่ ทีส
่ ําคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตวของประเทศไทยและของ
โลก ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2557/58-2561/62) ทั่วโลกมีความตองการใชขาวโพดลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้น
ประเทศที่ตองการใชมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป บราซิล และแม็กซิโก [1]
สําหรับประเทศไทยมีทั้งการนําเขาและสงออก โดยในป 2561 มีการนําเขาขาโพดเลี้ยงสัตวปริมาณรวม
153,662.73 ตัน สวนการสงออกรวม 82,428.27 ตัน [2] จากขอมูลจะเห็นไดวาประเทศไทยมีการนําเขา
มากกวาการสงออก เนื่องจากการนํามาใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสัตวดัง
กลาวขางตนและมีความตองการใชมากขึน
้ จนถึงปจจุบน
ั กระทรวงเกษตรและสหกรณจง
ึ ไดจด
ั ทําโครงการ
เพือ
่ สนับสนุนการปลูกขาวโพดเลีย
้ งสัตวเพือ
่ ใหเพียงพอกับความตองการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รายงานวา พืน
้ ทีป
่ ลูกมากทีส
่ ด
ุ อยูใ นพืน
้ ทีภ
่ าคเหนือรอยละ 67.70 รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รอยละ 21.46 และภาคกลางและภาคตะวันตกรอยละ 10.87 [3],[4]
การปลูกขาวโพดเลีย
้ งสัตวในแตละปเกษตรกรจะทําการปลูก 2 ครัง
้ รุน
 ที่ 1 ปลูกในชวงเดือน เมษายน
-มิถุนายน และรุนที่ 2 เริ่มปลูกในเดือนธันวาคม [5] เนื่องจากเปนพืชที่มีอายุสั้นประมาณ 100-120 วัน
และใชนํ้านอยกวา 2-3 เทา เมื่อเทียบกับการทํานา จากปจจัยตาง ๆ ที่เอื้อตอการเพาะปลูกรวมทั้งราคา
ผลผลิตที่มีคาคอนขางสูง ทําใหเกษตรกรทําการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้น กระบวนการเพาะปลูก
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ขาวโพดเลี้ยงสัตวนั้น ปจจุบันไดมีการนําเอาปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชมากขึ้นเพื่อความ
สะดวกเห็นผลรวดเร็ว ปจจัยเหลานี้ลวนแตทําใหมีตนทุนที่สูงขึ้นจากการใชพลังงานทั้งทางตรงและทาง
ออม จากหลาย ๆ งานวิจย
ั พบวาในกระบวนการปลูกและการดูแลรักษากอนการเก็บเกีย
่ วมีการใชพลังงาน
ที่สูงเมื่อเทียบกับขั้นตอนอื่น ๆ เชน การวิจัยสําหรับดานการใชปจจัยการผลิตและประเมินการปลอยกาซ
เรือนกระจกสําหรับการปลูกยางพารา พบวาเกษตรใชสารกําจัดวัชพืช ปุยไนโตรเจนซึ่งมีผลกระทบอยาง
มากตอการปลอยกาซเรือนกระจก [6] เชนเดียวกับผลการวิจย
ั ของ S. Petsri et al. (2556) [7], [8] และ
การศึกษาวิจัยสวนมะกอกโดยพิจารณาในแงของการใชพลังงาน [9] การวิเคราะหคารบอนฟุตพริ้นท
สําหรับเครื่องจักรกลในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ในมณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน [10]
การวิจัยทางดานการใชพลังงานจากปจจัยการผลิตสําหรับการทําเกษตรขาวโพดเลี้ยงสัตวจึงมี
ความสําคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมีการปลูกขาวโพเลี้ยงสัตวเปนจํานวนมาก
ดังนัน
้ เพือ
่ เปนแนวทางในการลดปญหาตนทุนและผลกระทบตอสิง
่ แวดลอมทีเ่ กิดขึน
้ งานวิจย
ั นีจ
้ ง
ึ ไดทําการ
เก็บขอมูลแบบสอบถามลจากกลุมเกษตรกรตัวอยางในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อนํามาวิเคราะห
ปริมาณการใชพลังงานจากปจจัยการผลิต ในขัน
้ ตอนการเพาะปลูกและดูแลรักษาขาวโพดเลีย
้ งสัตวกอ
 น
การเก็บเกี่ยว โดยเลือกพื้นที่ที่มีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหนาแนน มีความแตกตางของสภาพพื้นที่และ
วิธีการดําเนินการที่แตกตางกัน

วิธีการวิจัย
การวิจัยจะแบงออกเปน 6 ขั้นตอนหลัก ไดแก การคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย จัดทําแบบสอบถามขอมูล
สําหรับเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว หาขนาดกลุมประชากรตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
วิ เ คราะห ข  อ มู ล การใช พ ลั ง งาน และหาแนวทางในการจั ด การทางด า นพลั ง งาน/วั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง จาก
ขาวโพดเลีย
้ งสัตว ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 สําหรับการวิเคราะหขอ
 มูลการใชพลังงานจากปจจัยการผลิต
ที่ใชในการเพาะปลูกและการดูแลรักษา จะทําการใชคาพลังงานเทียบเทา (Energy Equivalent) หรือ
สัมประสิทธิ์พลังงาน จากตารางที่ 1 เพื่อปรับใหเปนขอมูลพลังงานภายใตพื้นฐานเดียวกันคือ MJ/Rai
ดังแสดงในสมการที่ (1) ถึง (4) สําหรับวิเคราะหพลังงานจากคนหรือสัตว พลังงานจากเชื้อเพลิง (นํ้ามัน,
ไฟฟา) พลังงานจากปุย และพลังงานจากสารเคมีปราบศัตรูพืช ตามลําดับ
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ตารางที่ 1 คาพลังงานเทียบเทาสําหรับวิเคราะหพลังงาน

ภาพที่ 1 กรอบการดําเนินงานวิจัย
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตร พ.ศ. 2559 มีจํานวนเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวใน
พื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งหมด 197,617 ครัวเรือน [20] ดังแสดงในภาพที่ 2 และเมื่อนํามา
วิเคราะหหากลุมประชากรตัวอยางโดยใชสมการ TARO YAMANE พบวาจํานวนชุดขอมูลสําหรับการเก็บ
ขอมูลงานวิจัยภาคสนามมีทั้งหมด 1,205 ชุด โดยการเก็บเฉลี่ยจํานวนเทา ๆ กันทุกจังหวัด

ภาพที่ 2 จํานวนครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ

1.ปริมาณการใชปจจัยการผลิตในขั้นตอนการปลูกและดูแลรักษา
1.1 ปริมาณการใชปจจัยการผลิตในขั้นตอนการปลูก
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เกษตรจะใชวิธีการในการดําเนินการ 2 รูปแบบ คือ การปลูกโดยใชแรงงานคน
และการปลูกโดยใชเครื่องปลูก กรณีที่ใชแรงงานคนในการปลูกจะใชเวลาในการดําเนินงานเฉลี่ย 0.50
ชั่วโมง/คน/ไร แตในกรณีที่ใชเครื่องในการปลูกจะใชเวลาเฉลี่ย 0.19 ชั่วโมง/คน/ไร และมีการใชนํ้ามันเชื้อ
เพลิงในกรณีที่เครื่องยนตใชนํ้ามันดีเซล 0.75 ลิตร/ไร (เครื่องหยอดเมล็ดติดตั้งกับรถไถ) หรือในกรณี
ที่ใชเครื่องยนตที่ใชนํ้ามันเบนซินจะมีอัตราการใชนํ้ามัน 0.35 ลิตร/ไร และมีอัตราการใชเมล็ดพันธุเฉลี่ย
3.98 kg/ไร ทั้งนี้ขอมูลของแตละจังหวัดแสดงดังตารางที่ 1
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1.2 ปริมาณการใชปจจัยการผลิตในขั้นตอนการดูแลรักษา
การบํารุงรักษามีกิจกรรมที่เกษตรกรดําเนินการ 2 กิจกรรม คือการใสปุยและการใชสารเคมี
-ปุยเคมี
เกษตรกรมีการใชปุยเฉลี่ย 45.54 kg/ไร และเมื่อพิจาณาตามสูตรปุยพบวาเปนสวนของปุยไนโตรเจน
16.88 kg/ไร ฟอสฟอรัส 4.24 kg/ไร และโปรแตสเซียม 2.88 kg/ไร ใชเวลาในการใสปุย 0.61 ชั่วโมง
/คน/ไร ดังแสดงในตารางที่ 2 ทั้งนี้ในการเดินทางของเกษตรกรเพื่อไปซื้อปุยเคมีเฉลี่ย 6.9 km โดยใชยาย
พาหนะคือ รถจักรยานยนต และรถยนต ซึ่งมีอัตราการใชนํ้ามัน ดีเซล 0.18 ลิตร/ไร สําหรับรถยนต หรือ
0.05 ลิตร/ไร สําหรับการใชนํ้ามันเบนซินของรถจักรยายนต
-สารเคมี
มีการใชสารเคมีเฉลี่ย 1.24 kg/ไร ใชเวลาในการดําเนินการพนสารเคมีเฉลี่ย 0.83 ชั่วโมง/คน/ไร โดยใช
ทัง
้ เครือ
่ งพนแบบคันโยกและแบบใชเครือ
่ งยนตโดยในกรณีการใชเครือ
่ งพนแบบเครือ
่ งยนตจะมีปริมาณการ
ใชนํ้ามันเบนซินเฉลี่ย 0.98 ลิตร/ไร มีการใชนํ้ามันสําหรับการเดินทางไปชื้อสารเคมีที่เปนดีเซล 0.10 ลิตร
/ไร หรือ นํ้ามันเบนซิน 0.20 ลิตร/ไร ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 2 การใชปจจัยการผลิตในการใสปุย
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ตารางที่ 3 การใชปจจัยการผลิตในการพนสารเคมี

2.ปริมาณการใชพลังงานจากปจจัยการผลิต (Energy Consumption)
2.1 ปริมาณการใชพลังงานในขั้นตอนการปลูก
ในขั้นตอนการปลูกเกษตรกรมีวิธีการในการดําเนินการ 3 รูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 4 คือ รูปแบบที่ 1
การปลูกโดยใชแรงงานคนมีปจ
 จัยพลังงานเฉพาะแรงงานคนซึง
่ มีคา ปริมาณการใชพลังงานเทากับ 0.98
MJ/ไร รูปแบบที่ 2 การปลูกโดยใชเครื่องปลูกที่ติดกับรถไถนาแบบเดินตามซึ่งใชเชื้อเพลิงเปนนํ้ามันดีเซล
มีปจจัยทางดานพลังงานที่นํามาพิจารณาประกอบดวย แรงงาน นํ้ามันเชื้อเพลิงและพลังงานที่ไดจาก
เครือ
่ งยนตของเครือ
่ งจักรกลการเกษตรโดยการปลูกโดยวิธก
ี ารนีม
้ ป
ี ริมาณการใชพลังงานเทากับ91.06
MJ/ไร และรูปแบบที่ 3 การปลูกโดยใชเครื่องปลูกที่ใชนํ้ามันเบนซิน (แกสโซฮอร) ผลการวิเคราะหพบวา มี
การใชปจ
 จัยพลังงานเหมือนกับรูปแบบที่ 2ตางกันทีช
่ นิดของนํ้ามันเชือ
้ เพลิงซึง
่ วิธก
ี ารนีม
้ ก
ี ารใชพลังงาน
เทากับ 27.82 MJ/ไร
ตารางที่ 4 ปริมาณการใชพลังงานในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
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2.2 ปริมาณการใชพลังงานในขั้นตอนการบํารุงรักษา
การใสปุยมีการใชพลังงานประกอบดวย พลังงานจากแรงงานคน พลังงานจากปุยเคมีที่ใช โดยแบงเปน
พลังงานในสวนของปุย
 ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม และพลังงานจากนํ้ามันเชือ
้ เพลิงทีใ่ ชในยาน
พาหนะทีใ่ ชในการเดินทางไปซือ
้ ปุย
 โดยผลการวิเคราะหพบวา ปริมาณการใชพลังงานทีพ
่ จ
ิ ารณาจากการ
ใสปุยมีคาเทากับ 1,377.13 MJ/ไร พลังงานจากแรงงานคนที่ใชในการใสปุยมีคา 1.20 MJ/ไร และพลังงาน
จากนํ้ามันเชื้อเพลิงเทากับ 4.89 MJ/ไร รวมในการใสปุยมีการใชพลังงานเทากับ 1,371.04 MJ/ไร
การพนสารเคมีเกษตรกรมีการใชเครือ
่ งพนสารเคมี 2 แบบ คือ เครือ
่ งพนสารเคมีสะพายหลังแบบคัน
โยก และเครื่องพนสารเคมีสะพายหลังแบบเครื่องยนต ดังแสดงตัวอยางในภาพที่ 26 ทั้งนี้พบวาการใช
สารเคมีโดยใชเครื่องพนสารเคมีสะพายหลังแบบคันโยกมีการใชพลังงานรวมทั้งสิ้น 166.93 MJ/ไร สวน
การใชสารเคมีโดยใชเครื่องพนสารเคมีสะพายหลังแบบเครื่องยนต มีการใชพลังงานรวมทั้งสิ้น 207.91
MJ/ไร ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ปริมาณการใชพลังงานในการใสปุยและพนสารเคมี

สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะหปริมาณการใชพลังงานสําหรับการปลูกและการดูแลรักษาขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลการ
วิจัยสามารถสรุปไดวา ในขั้นตอนการปลูกเกษตรกรโดยใชเครื่องปลูกประเภทนํ้ามันดีเซล มีปริมาณการ
ใชพลังงานสูงสุดเทากับ 91.06 MJ/ไร และขั้นตอนการดูแลรักษามีกิจกรรมที่เกษตรกรดําเนินการ 2
กิจกรรม คือ 1) การใสปุย มีปริมาณการใชพลังงานที่พิจารณาจากการใสปุยมีคาเทากับ 1,377.13 MJ/ไร
และ 2) การฉีดพนสารเคมี แบบเครือ
่ งพนสารเคมีสะพายหลังแบบคันโยก และเครือ
่ งพนสารเคมีสะพายหลัง
แบบเครื่องยนต มีการใชพลังงานรวมทั้งสิ้น 166.93 MJ/ไร และ 207.91 MJ/ไร ตามลําดับ โดยจากงาน
วิจัยดังกลาวการใชพลังงานสวนใหญมาจากการใสปุยเคมีที่มีองคประกอบของไนโตรเจนเปนหลัก

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนอุดหนุนการวิจย
ั จากสํานักงานประสานโครงการวิจย
ั การพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปงบประมาณ 2560 เกษตรกรจํานวน 1,205 รายในพื้นที่ 12 จังหวัดภาค
เหนือที่ไดใหขอมูลปจจัยการผลิตและใชเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะหผลการวิจัย และวิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม
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บทคัดยอ
บทความนีน
้ าํ เสนอการวิเคราะหการออกแบบระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานนํ้าขนาดเล็กรวมกับระบบ
ผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยตอ
 รวมเปนระบบไมโครกริดโดยมีระบบสํารองไฟดวยแบตเตอรี่จําลอง
ดวยโปรแกรมโฮมเมอรในการทดสอบจะเปรียบเทียบกรณีทรี่ ะบบผลิตพลังงานฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
อยางเดียว และระบบไมโครกริดเมือ
่ ตอผสานกันของระบบผลิตพลังงานฟาจากพลังงานนํ้ากับระบบผลิต
ไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยเมือ
่ พิจารณาขนาดของแบตเตอรีท
่ เี่ หมาะสมในงานวิจย
ั นีจ
้ ะพิจารณาเปรียบ
เทียบมูลคาเงินปจจุบัน (NPC) ของแหลงจายพลังงานที่เลือกใชใน ไมโครกริด เพื่อพิจารณาความเหมาะ
สมในการติดตัง
้ ใชงานผลการวิเคราะหรป
ู แบบไมโครกริดทีม
่ ค
ี วามเหมาะสมคือระบบทีป
่ ระกอบดวยพลังงาน
นํ้าขนาดเล็กรวมกับระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยตอ
 รวมเปนระบบไมรโครกริดโดยมีระบบสํารอง
ไฟดวยแบตเตอรี่ ดวยคางบประมาณของโครงการรวม 2.5 ลานบาท ดังนั้นระบบไมรโครกริดขนาดกําลัง
ผลิตรวม 17,440 กิโลวัตตฮาวตอป จึงมีความเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อการใชงาน
คําสําคัญ: กังหันนํ้าขนาดเล็ก ไมโครกริด NPC

บทนํา
การประยุกตใชพลังงานทดแทนสําหรับผลิตพลังงานไฟฟาเปนสิง
่ ทีใ่ หความสนใจอยางมากในปจจุบน
ั
เนื่องจากเปนพลังงานสะอาดเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พลังงานทดแทนที่นิยม เชน พลังงานไฟฟาแสง
อาทิตย พลังงานลม และอีกชนิดที่นาสนใจคือระบบไฟฟาพลังงานนํ้า โดยเฉพาะแหลงนํ้าธรรมชาติขนาด
เล็กเพือ
่ ผลิตไฟฟานอกจากนีร้ ะบบไมโครกริดเปนระบบทีถ
่ ก
ู พัฒนาเพือ
่ รวมกันจายโหลดในแบบระบบไฟฟา
ไฮบริดที่ใชเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีองคประกอบพื้นฐานแบงไดเปนสามสวน โดยพิ
จาณาจากชวงเวลาของการทํางาน คือ สวนแรกในเวลากลางวันนั้นพลังงานจะถูกใชโดย PV หรือไฟฟา
จากพลังนํ้า แรงดันขาออกจากระบบ PV คือ ไฟฟากระแสตรงดังนัน
้ ระบบจึงตองใชตว
ั แปรเปลีย
่ นพลังงาน
ไฟฟาเพื่อแปลงไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ แรงดันโรงไฟฟาจากพลังนํ้า อาจเลือกไฟฟากระแส
สลับหรือไฟฟากระแสตรง ขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องกําเนิดที่เลือกใช สวนที่สองการทํางานในชวงเวลา
กลางคืน ระบบไฮบริดจะจายกระแสไฟฟาใหกบ
ั ผูบ
 ริโภคโดยพลังงานทีเ่ ก็บไวในแบตเตอรี่ สวนที่ 3 เปนระบบ
จะควบคุมการทํางานของไมโครกริด
ภาพที่ 1 ระบบไฟฟาแบบออนกริด (On Grid System) [1]
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การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเปนหนึง
่ ในแผนยุทธศาสตรสําหรับการลดความยากจนเพือ
่ ใหประเทศ
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได วิธห
ี นึง
่ ทีจ
่ ะนําไปสูก
 ารบรรลุวต
ั ถุประสงคนค
ี้ อ
ื ในการออกแบบและการใชงาน
ระบบพลังงานหมุนเวียนพลังงานแสงอาทิตย/มินิไฮโดรไฮบริดสําหรับการผลิตกระแสไฟฟาในชนบท มินิ
ไมโครกริดสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดโดยใชพลังงานหมุนเวียนทีอ
่ าศัยเทคโนโลยีระบบไฮบริดซึง
่ สามารถ
ผสานรวมเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนไดหลายแบบทํางานรวมกันสําหรับการใชแหลงจายพลังงานในรูป
แบบเดียวจะมีคาใชจายสูงในการจัดหาและบํารุงรักษา [1] การผสมผสานเทคโนโลยีที่แตกตางกันและมี
แหลงพลังงานทีแ่ ตกตางกันทําใหไดเปรียบในการแขงขันเมือ
่ เทียบกับการใชเทคโนโลยีเดียว ตัวอยางเชน
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยรว มกับแหลงกําเนิดไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็กจะสามารถใชพลังงาน
ไฟฟาจากแสงอาทิตยชว ยจายโหลดเมือ
่ แหลงนํ้าลดลงในชวงฤดูแลงและในทางกลับกันระบบสํารองแบตเตอรี่
ชวยเพิม
่ ความเสถียรใหกบ
ั ระบบโดยการจัดเก็บพลังงานแลวนํามาจายใหกบ
ั โหลดเมือ
่ มีการผลิตจากแหลง
พลังงานหมุนเวียนไมเพียงพอ เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็ก (micro hydro power) ในงาน
วิจย
ั นีจ
้ ะพิจารณาคลองนํ้าตามธรรมชาติทม
ี่ น
ี ํ้าไหลตลอดทัง
้ ป โดยจะเลือกชนิดของกังหัน (Turbine) เปน
แบบแบบ ครอสโฟว (cross ﬂow turbine) [xx] ทํางานโดยอาศัยพลังงานที่ไดจากแรงหรือพลังงานของ
นํ้าที่เคลื่อนที่ซึ่งอาจตองมีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อใชในการผลิตพลังงานไฟฟา ระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟาขนาดเล็กของกรณีศก
ึ ษาเปนการไหลของนํ้า (Run-of-river) ความเร็วของนํ้าเฉลีย
่ ในรอบปเทากับ
2.23 เมตร/วินาที รูปแบบกังหันที่เหมาะสมมี 2 แบบคือ แบบคาปลาน (Kaplan) และ แบบ ครอสโฟว ﬂow
turbine) โดยกังหันคาปลานเปนแบบแรงสะทอนสวนกังหันครอสโฟวเปนแบบแรงกระแทก ดังนัน
้ จึงเลือก
ใชกังหันแบบครอสโฟว ซึ่งสามารถใชกับเฮดนํ้าตั้งแต 1 เมตร ถึง 200 เมตร [2] ในการออกแบบนี้นํา
ขอมูลคาเฉลีย
่ ของความเร็วของนํ้าในคลองบริบรู ณทบ
ี่ ริเวณชุมชนจอหอมีคา ความเร็ว ณ จําแหนงผิวนํ้า
เฉลี่ยทั้งป 2.23 เมตร/วินาทีและขนาดพื้นที่หนาตัดของลํานํ้า ขนาด 2.50 ตารางเมตร และเฮดนํ้า
2.5 เมตร
งานวิจย
ั นีม
้ วี ต
ั ถุประสงคหลักเพือ
่ การออกแบบระบบพลังงานทดแทนทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ ซึง
่ ประกอบดวย
เครือ
่ งกําเนิดไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็กผสานรวมกับพลังงานแสงอาทิตยสําหรับชุมชนดวยการประเมิน
ผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพของระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยรวมกับพลังงานนํ้าขนาดเล็กที่
เหมาะสมตามความตองการโหลด เมื่อพิจารณาคาการลงทุน NPV ของโครงการ

วิธีการวิจัย
พื้นที่ศึกษาคือ คลองลําบริบูรณ บริเวณชุมชน ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่
พิกด
ั 15°01'27.8"N 102°08'12.4"E ในการศึกษาจะจําลองระบบไมโครกริดประกอบดวย ระบบผลิตไฟฟา
พลังงานนํ้าขนาดเล็ก ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย แบตเตอรี่และโหลด แสดงดังรูปที่ 1 ระบบ
ไมโครกริด ประกอบดวยเครือ
่ งกําเนิดไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็ก ระบบผลิตพลังงานไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตย แบตเตอรี่ และโหลด ในระบบไมโครกริดจะเชื่อมตอระบบหวาง ดีชี และ เอชี บัส ดวยตัวเปลี่ยน
พลังงาน (converter) การออกแบบระบบมินิไมโครกริดมีรายละเอียดดังนี้ 1. ระบบผลิตไฟฟาแบบไฮบริด
คือ เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังนํ้า 2. PV โมดูล แปรพลังงานแสงอาทิตยเปนไฟฟากระแสตรง 3. ตัวควบคุม
การชารจ ควบคุมแรงดันและกระแสที่มาจากแผงเซลลแสงอาทิตยไปยังแบตเตอรี่ และปองกันการชารจ
แบตเตอรี่มากเกินไปและยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ 4. อินเวอรเตอรแปลงเอาทพุท DC จากแผงเซลลแสง
อาทิตยเปนไฟฟากระแสสลับ AC ปอนใหกบ
ั ผูใ ชไฟฟา และ 5. แบตเตอรี่ สะสมพลังงานไฟฟาและจายพลังงาน
ใหกับโหลดไฟฟาเมื่อมีความตองการ
วิธีการออกแบบดังตอไปนี้
1.มูลคาเงินปจจุบันสุทธิ (Net present cost, NPC)
เปนการวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรของโครงการทางวิศวกรรมบทความนีเ้ ปาหมายคือออก
แบบระบบไมโคกริดใหมีคา NPC ตํ่าที่สุด สมการคํานวณดังนี้
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เมื่อ CNPC คือ ราคาลงทุนรวมปจจุบัน [บาท] T คือ ระยะเวลาของโครงการ [ป] t คือ เวลาในการคิด
เงิน [ป] RO คือ เงินลงทุนเริ่มตน [บาท] Rt คือ กระแสเงินสดสุทธิของอุปกรณ [บาท] X คือ อัตราดอกเบี้ย
[%]

รูปที่ 1 ไดอแกรมของ AC/DC ในระบบไมโครกริด

2.โหลดของระบบไมโครกริด
พิจารณาโหลดโปรไฟลของผูใ ชไฟในระบบไมโครกริด แบบจําลองโหลดในระบบไมโครกริดเปนโหลดประเภท
บานอยูอาศัย นําลักษณะการกระจายตัวของโหลดกําลังไฟฟาสูงสุด (kWp) ในรอบป [3] มาใชในการ
ออกแบบระบบไมโครกริด วิธีการจําลองโหลดใชวิธีการใน [4] เพื่อจําลองโหลดเปนแบบตามชวงเวลา

รูปที่ 2 โหลดกราฟรายวันในระบบไมโครกริด

โหลดกราฟรายวันในระบบไมโครกริดแสดงดังรูปที่ 2 กําลังไฟฟาสูงสุดของโหลดคือ 3.17 กิโลวัตต
ในฤดูรอนของเดือนเมษายน
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3.การแผรังสีของแสงอาทิตย
เปนขอมูลทีใ่ ชในการออกแบบระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของระบบไมโครกริดรูปที่3แสดงการแผรง
ั สี
ของแสงอาทิตยในพื้นที่ศึกษา การแผรังสีรายวันในรอบปที่แสดงมีคาเฉลี่ยเปน 5.169 kWh/m2/day
และคาเฉลี่ยของดัชนีความสวางของทองฟาในพื้นที่ คือ 0.539

รูปที่ 3 แสดงการแผรังสีดวงอาทิตยในรอบปของพื้นที่ศึกษา

4.ความเร็วของนํ้า
จากรูปที่ 4 แสดงความเร็วของนํ้าในคลองลําบริบูรณในรอบ 1 ป ความเร็วนํ้าสูงสุด 0.68 m/s ในชวงฤดู
ฝนคาเฉลี่ยทั้งปคือ 0.43 m/s

รูปที่ 4 ความเร็วนํ้าในรอบป
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ขอมูลนําเขาเพื่อวิเคราะหในโปรแกรมแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขอมูลนําเขาเพื่อการจําลองระบบไมโครกริด

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคระหดวยโปนแกรม Homer เพื่อวิเคราะหผลทางเศรษฐศาสตรของระบบไมโครกริด เมื่อ
พิจารณาเลือกขนาดของPV ขนาดของเครือ
่ งกําเนิดไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็กแบตเตอรีจ
่ ด
ั เก็บพลังงาน
ไฟฟา และขนาดตัวแปรเปลี่ยนพลังงานที่เหมาะสมเมื่อพิจารณา NPC แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบรูปแบบพลังงานที่เลือกใชสําหรับไมโครกริด

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห NPC ของรูปแบบ A1 และ A2 ของการผสานรวมกันของอุปกรณ
ในรูปแบบที่แตกตางกัน พบวารูปแบบที่เหมาะสมคือ A1 คือ ระบบที่ประกอบดวยแบตเตอรี่ 14 kWh แผง
โซลาเซลแสงอาทิตย 10 kW ขนาดของ Micro hydro เทากับ 1.0 kW และตัวเปลี่ยนพลังงาน 4 kWh
มีคา NPC ตํ่าสุดเทากับ 2.5 ลานบาท
ระบบ A1 มีความเหมาะสมในการลงทุน เนื่องจากเมื่อใชเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานนํ้ามาใชงานทํา
หนาทีจ
่ า ยโหลดไดทง
ั้ เวลากลางวันและในชวงเวลากลางคืนชวยใหสามารถแบงจายโหลดจากการจายโดย
PV หรือ จากแบตเตอรี่มีผลทําใหสามารถลดจํานวนแบตเตอรี สงผลดีเรื่องราคา NPC ของโครงการเมื่อ
เปรียบเทียบกับกรณีใชเพียง PV เปนแหลงกําเนิดไฟฟา จากรูปที่ 5 การผลิตไฟฟาของเครืองกําเนิดไฟฟา
พลังงานนํ้าสมารถผลิตไฟฟาไดในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยมีคา กําลังไฟฟาทีผ
่ ลิตไดสง
ู
ในชวง กรฏาคมถึงเดือนสิงหาคม

รูปที่ 5 คากําลังไฟฟาเฉลี่ยที่ผลิตไดในแตละเดือน

280

คาการลงทุนในสวนตางๆ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รายละเอียดราคาสรุปในสวนตางๆ ของรูปแบบ A1

ตารางที่ 3แสดงราคาของอุปกรณในสวนตางๆสําหรับการวิเคราะหคา NPCพบวาลงทุนในสวนของ
แบตเตอรี่ มีคาสูงสุดดวยเงินลงทุนสูงถึง 1.97 ลานบาท จากรูปที่ 6 แสดงถึงคาใชจายในสวนตางๆ ของ
อุปกรณในระบบไมโครกริดพบวาแบตเตอรี่จะมีคาใชจายในสวนตางๆ มีคาสูง ทั้งราคาตนทุน คาติดตั้ง
คาดําเนินการและบํารุงรักษา นอกจากนี้ยังตองมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ชุดใหมทุก ๆ รอบตามอายุการใช
งานทําใหมค
ี า รือ
้ ถอนเพิม
่ ขึน
้ สําหรับชุดโซลาเซลมีคา ราคาตนทุนเริม
่ ตนมากเปนอันดับทีส
่ อง อีกสวนเปน
คาดําเนินงานและบํารุงรักษาตลอดอายุการใชงาน

รูปที่ 6 สรุปคาใชจายของอุปกรณในระบบไมโครกริด

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการใชระบบผลิตพลังงานไฟฟาดวย โซลาเซลรวมกับระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานนํ้า
ขนาดเล็กสําหรับผูใชไฟชุมชนหนึ่งในพื้นที่ศึกษาโดยการจําลองและวิเคราะหผลดานเศรษฐศาสตรดวย
โปรแกรม Homer กอนการดําเนินโครงการที่มีคาโหลดสูงสุดเปน 3.17 kWp พบระบบไมโครกริดที่เลือก
ใชประกอบดวย PV ขนาด 10 kWp ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานนํ้าขนาดเล็กขนาด 1.0 kW ตัวแปร
เปลี่ยนพลังงานไฟฟา ขนาด 4 kW และแบตเตอรี่ขนาด 14 kWh ระบบสามารถผลิตพลังงานไฟฟารวม
ทั้งป 17,440 (kWh/yr) ผลการวิเคระหทางเศรษฐศาสตรระบบที่ออกแบบมีคา PVC เทากับ 2.5 ลานบาท
จากการศึกษาพบวาการใชเครือ
่ งกําเนิดไฟฟาพลังงานนํ้าตอรวมในระบบไมโครกริดจะชวยในการลดขนาด
ของแบเตอรีท
่ ําใหระบบมีคา NPC ทีถ
่ ก
ู ลงเมือ
่ เทียบกับระบบทีใ่ ช PV เปนแหลงจายพลังงานเพียงอยางเดียว
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บทคัดยอ

สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน
(Environment for Community)

001

คําสําคัญ ปจจัยแหงความสําเร็จ อุตสาหกรรมสีเขียว กระบวนลําดับชั้นเชิงวิเคราะห

EV

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาหาลําดับความสําคัญของปจจัยแหงความสําเร็จในการ
ดําเนินการของโรงงานสีเขียวในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวแตละระดับ การวิจัยนี้เปนการศึกษาในมุม
มองของภาครัฐผูท
 รี่ บ
ั ผิดชอบดูแลโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวและมุมมองจากภาคอุตสาหกรรมหรือผู
ที่ตองดําเนินการตามนโยบายเพื่อใหไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยทําการเก็บรวบรวมปจจัย
ที่สงผลทําใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินการโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวจากทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ซึ่งไดรวบรวมมาทั้งสิ้น 88 ปจจัย จากนั้นทําการประเมินความสอดคลองระหวางคําถามและ
วัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) พบวาปจจัยที่เหมาะสมในการนําไปศึกษาหา
นํ้าหนักความสําคัญมีจํานวน 57 ปจจัย และทําการศึกษาหานํ้าหนักความสําคัญของปจจัยโดยใชการ
วิเคราะหตามหลักการของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process) โดยใช
โปรแกรม Expert Choice ผลของการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจากภาครัฐพบวา ในภาพรวมปจจัยที่มีนํ้า
หนักความสําคัญทีส
่ ง
 ผลในการดําเนินงานโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว คือปจจัยในดานงบประมาณและ
การจัดการทรัพยากร ปจจัยดานกฎหมายและนโยบายรัฐ ปจจัยดานการจัดการองคกร ปจจัยเครือขาย
การเรียนรูแ ละชุมชน และปจจัยดานการดําเนินการ ตามลําดับ ในสวนผูเ ชีย
่ วชาญจากโรงงานอุตสาหกรรม
ตัวอยางคือ ปจจัยดานกฎหมายและนโยบายรัฐ ปจจัยในดานงบประมาณและการจัดการทรัพยากร ปจจัย
ดานการจัดการองคกร ปจจัยดานการดําเนินการ และปจจัยเครือขายการเรียนรูและชุมชน ตามลําดับ

บทนํา
ในปจจุบันแนวโนมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของโลกมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากการพัฒนา
เศรษฐกิจตั้งแตยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยมีการคาดการณวาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนพื้นที่
มีความเปราะบางสูงตอผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ การมีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย
่ ในภูมภ
ิ าคที่
เพิ่มขึ้น 4.8 องศาเซลเซียส ในอีก 100 ปขางหนา
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ทําใหเกิดความถี่และความรุนแรงของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบสุดโตง [1] ในการที่จะรวมแกไข
วิกฤตการณนี้ ประเทศไทยไดมก
ี ารดําเนินงานในการลดกาซเรือนกระจก ซึง
่ นําไปสูก
 ารกําหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาประเทศตาง ๆ เพือ
่ ใชในการจัดการสิง
่ แวดลอม ในสวนของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง
่ เปนหนวย
งานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพือ
่
สิง
่ แวดลอมและสังคม โดยมีการริเริม
่ ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพือ
่ ผลักดันและสงเสริม
ใหภาคอุตสาหกรรมมีการประกอบกิจการ ผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ลดการใชทรัพยากร การ
ประหยัดพลังงาน ลดการปลดปลอยมลพิษตอสิ่งแวดลอม รับผิดชอบตอสังคมทั้งภายในและภายนอก
องคกรตลอดหวงโซอป
ุ ทาน เพือ
่ เตรียมความพรอมระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบของการเปลีย
่ นแปลงการพัฒนาอุตสาหกรรมและชวยลดปญหาทีเ่ กิดจากผลกระทบของสภาวะ
โลกรอนทีเ่ กิดขึน
้ ทัง
้ นีเ้ กิดการสรางเศรษฐกิจสีเขียวสนับสนุนทําใหผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียวของประเทศ
(Green GDP) มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น [2]
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) หรือ โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบ
การสูอ
 ต
ุ สาหกรรมสีเขียว สืบเนือ
่ งมาจากทีป
่ ระเทศไทยไดรว
 มทําปฏิญญาโจฮันเนสเบิรก
 เมือ
่ ปพ.ศ. 2545
และปฏิญญามะนิลาป พ.ศ. 2552 ตอเนื่องกันมา นับตั้งแตปพ.ศ. 2554 ซึ่งเปนปที่ประเทศไทยเริ่มตน
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว โดยแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของกรมโรงงานมีเปาหมายใน
การทําใหโรงงานจํานวนไมนอยกวารอยละ 70.0 ในแตละจังหวัดเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว [3]
การดําเนินโครงการจนถึงปจจุบน
ั พบวาจํานวนของโรงงานทีไ่ ดรบ
ั ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจํานวน
ทั้งสิ้น พบวาจํานวนของสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจํานวนทั้งสิ้น 26,893
สถานประกอบการ โดยแบงเปนระดับที่ 1 จํานวน 15,625 สถานประกอบการ ระดับที่ 2 จํานวน 6,440
สถานประกอบการ ระดับที่ 3 จํานวน 4,321 สถานประกอบการ ระดับที่ 4 จํานวน 461 สถานประกอบการ
และระดับที่ 5 จํานวน 46 สถานประกอบการ [4] ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดตั้งเปาหมายในการยก
ระดับอุตสาหกรรม โดยเตรียมผลักดันใหผูประกอบการไดรับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้นปละ
2,000 ราย [5]
เพือ
่ เปนการสงเสริมใหมก
ี ารพัฒนาการดําเนินการในสวนอุตสาหกรรมสีเขียวผูว
 จ
ิ ย
ั ไดทําการศึกษา
ลําดับความสําคัญของปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินการของโรงงานสีเขียว (Green Factory) ของ
อุตสาหกรรมสีเขียวในแตละระดับ โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินการ
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวไดแก ปจจัยดานสังคมและชุมชน [6,10,11,14,16-18] ดานการตลาดและ
ลูกคา [6,8,13,14,16,17,19] ดานการแขงขันและคูแขงทางธุรกิจ [6,8,14,17] ดานผูสงมอบวัตถุดิบ
[6,8,17] ดานนโยบายและกลยุทธภายในองคกร [6-19] ดานการจัดการทรัพยากร[6,12,14,16,17] ดาน
การเงิน [6-17] ดานภาพลักษณขององคกร [7,14,16,17] ดานบุคลากร [6,7,10-12,14-17] ดานการ
บริหารจัดการภายในองคกร [6,8-19] ดานความงายและสะดวกของขัน
้ ตอนในการเขารวมโครงการ [7,9]
ดานการเขาถึงแหลงขอมูล[7,9]ดานกฎระเบียบของรัฐบาลและกฎหมายทีเ่ กีย
่ วของ[6-10,12-15,17-18]
ดานการสนับสนุนของภาครัฐ [6-10,12,14,15]
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวนั้นอาศัยองคประกอบของกลไก 3 สวนซึ่งไดแก ภาครัฐ ภาค
อุตสาหกรรมและภาคประชาชน [3] ในการวิจัยนี้เปนการศึกษาลําดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวภายใตมม
ุ มองของภาครัฐซึง
่ เปนผูท
 รี่ บ
ั ผิดชอบดูแล
โครงการฯและภายใตมม
ุ มองของกลุม
 ตัวอยางจากภาคอุตสาหกรรมซึง
่ เปนผูท
 ต
ี่ อ
 งดําเนินการตามนโยบาย
เพื่อใหไดรับการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ทั้งนี้เพื่อสรางเปนแนวทางการสงเสริม พัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินการ เปนประโยชนตอฝายของภาครัฐ
และภาคอุตสาหกรรมที่มีการดําเนินการเพื่อเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และการพัฒนา
ไปสูอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่สูงขึ้นไป เพื่อมุงไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย
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คําจํากัดความ
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment) เปนการแสดงความมุง
มัน
่ ในรูปแบบนโยบายเปาหมายและแผนงานทีจ
่ ะลดผลกระทบตอสิง
่ แวดลอมและมีการสือ
่ สารภายในองคกร
ใหทราบโดยทั่วกัน
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) เปนการดําเนินกิจกรรมตาม
นโยบายเปาหมายและแผนงานทีก
่ ําหนดเพือ
่ ลดผลกระทบตอสิง
่ แวดลอมอยางเปนรูปธรรมสําเร็จตามความ
มุงมั่นที่ตั้งไว
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เปนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
อยางเปนระบบมีการติดตาม ประเมินผลและทบทวนเพือ
่ การพัฒนาอยางตอเนือ
่ ง รวมถึงการไดรบ
ั รางวัล
ดานสิ่งแวดลอมที่เปนที่ยอมรับและการรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) เปนการรวมมือรวมใจของทุก
คนภายในองคกรดําเนินงานอยางเปนมิตรกับสิง
่ แวดลอม จนกลายเปนสวนหนึง
่ ของวัฒนธรรมองคกร
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือขายสีเขียว (Green Network) เปนการแสดงถึงการขยายเครือ
ขายตลอดโซอป
ุ ทานสีเขียว โดยสนับสนุนใหคค
ู า และพันธมิตรเขาสูก
 ระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ดวย

วิธีการวิจัย
ทําการศึกษาขอมูลเกีย
่ วกับอุตสาหกรรมสีเขียวและปจจัยทีส
่ ง
 ผลตอความสําเร็จในการดําเนินการ
ทําการเก็บรวบรวมปจจัยโดยใชวธ
ิ ก
ี ารทบทวนวรรณกรรม ทําการจําแนกปจจัยออกเปนกลุม
 เพือ
่ นําไปคัด
เลือกหาปจจัยทีม
่ ค
ี วามเหมาะสมสําหรับการสรางเปนปจจัยทีม
่ ผ
ี ลตอความสําเร็จของการดําเนินการโรงงาน
สีเขียว ทําการคัดเลือกปจจัยโดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงคหรือวิธี
การ IOC (Index of Item-Objective Congruence)รวบรวมปจจัยที่มีคาคะแนนผานเกณฑ และทําการ
ศึกษาหานํ้าหนักและลําดับความสําคัญของปจจัยตามหลักการของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห
(Analytic Hierarchy Process: AHP) ซึ่งเปนวิธีการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ ทําการพิจารณา
เปรียบเทียบความสําคัญทีละคู (Paired Comparison) โดยใชโปรแกรม Expert Choice โดยมีผูเชี่ยวชาญ
ในการพิจารณาเปรียบเทียบและใหนํ้าหนักความสําคัญของปจจัย คือ ฝายของภาครัฐ ไดแก ผูอ
 ํานวยการ
และเจาหนาทีข
่ องกลุม
 สงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวกองสงเสริมเทคโนโลยีสง
ิ่ แวดลอมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 3 ทาน และฝายของอุตสาหกรรม ไดแก ผูเชี่ยวชาญจากโรงงานกลุม
ตัวอยางทีผ
่ า นการรับรองในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 จํานวน 3 โรงงาน โดยทําการศึกษาใน
มุมมองของประเภทอุตสาหกรรมทั่วไป

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
พบวาจากการรวบรวมขอมูลเกีย
่ วกับปจจัยทีส
่ ง
 ผลใหประสบความสําเร็จในการดําเนินการโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว มีทั้งสิ้น 88 ปจจัย โดยเมื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับ
วัตถุประสงค หรือวิธีการ IOC (Index of Item-Objective Congruence) จะไดวา ปจจัยที่ผูเชี่ยวชาญได
ใหคะแนนที่มากกวา 0.5-1.0 จะเปนปจจัยที่มีความเหมาะสม ในการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีคาคะแนน IOC
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นอยกวา 0.5 มีอยู 36 ปจจัยและปจจัยที่มีคาคะแนน IOC มากกวา 0.5 – 1.0 มีอยู 52 ปจจัย เมื่อทําการ
พิจารณาพบวามีปจจัยที่สามารถนําไปศึกษาในสวนของนํ้าหนักและลําดับความสําคัญทั้งสิ้น 57 ปจจัย
สามารถจัดกลุมได 5 ปจจัยหลักไดดังนี้คือ ปจจัยดานการดําเนินการ ปจจัยดานการจัดการองคกร ปจจัย
ดานงบประมาณและการจัดการองคกรปจจัยดานกฎหมายและนโยบายรัฐและปจจัยดานเครือขายการเรียน
รูและชุมชน โดยมีรายละเอียดปจจัยหลักและปจจัยยอยดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงรายละเอียดโครงสรางกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (AHP)

ในการหาลําดับความสําคัญของแตละปจจัยโดยวิธก
ี ารวิเคราะหตามหลักการของกระบวนการลําดับ
ชั้นเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process) โดยใชโปรแกรม Expert Choice จะไดวาผลของการ
ประเมินจากกลุมของผูเชี่ยวชาญจากภาครัฐกองสงเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและจากกลุมผูเชี่ยวชาญโรงงานอุตสาหกรรมกลุมตัวอยางพบวา นํ้าหนักความสําคัญ
ของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินการโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับตาง ๆ แสดงดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 นํ้าหนักความสําคัญของปจจัยจากการประเมินโดยกลุมผูเชี่ยวชาญ
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สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับตาง ๆ โดย
พิจารณานํ้าหนักทีก
่ ลุม
 ผูเ ชีย
่ วชาญจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวและอุตสาหกรรมกลุม
 ตัวอยางนัน
้
ไดใหนํ้าหนักความสําคัญมากอันดับสามปจจัยแรกนั้น พบวาในการดําเนินโครงการระดับที่ 1 กลุมผู
เชี่ยวชาญทั้งสองกลุมไดใหนํ้าหนักปจจัยดานนโยบายและกลยุทธ ปจจัยดานการจัดการทรัพยากร มาก
เชนเดียวกันและในสวนของปจจัยที่แตกตางกันคือ ในสวนของกลุมผูเชี่ยวชาญจากภาครัฐไดใหนํ้าหนัก
ปจจัยดานนโยบายรัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว โดยโครงการฯระดับที่ 1 เปนการดําเนินการใน
ระดับตน ภาครัฐจึงตองใหการสนับสนุนเพือ
่ สรางความพรอมและแรงจูงใจใหแกภาคอุตสาหกรรมในการ
ดําเนินโครงการในสวนของภาคอุตสาหกรรมกลุม
 ตัวอยางนัน
้ ไดใหนํ้าหนักความสําคัญปจจัยดานกฎหมาย
และมาตรฐานการจัดการสิง
่ แวดลอมเปนอันดับแรก มองวาภาคอุตสาหกรรมตองประกอบกิจการภายใต
ขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานการจัดการสิง
่ แวดลอมทําใหองคกรใหความสําคัญในดานสิง
่ แวดลอม
และนําไปสูค
 วามสําเร็จในการดําเนินการ ในการดําเนินการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 จะไดวา ปจจัยดาน
งบประมาณในการดําเนินงานดานสิง
่ แวดลอมเปนปจจัยทีก
่ ลุม
 ผูเ ชีย
่ วชาญทัง
้ ฝายภาครัฐและฝายโรงงาน
อุตสาหกรรมตัวอยางไดใหนํ้าหนักวามีความสําคัญเชนเดียวกันและมีการใหนํ้าหนักปจจัยในแนวทางที่มี
ความสอดคลองกันคือ ในสวนของปจจัยดานการจัดการทรัพยากรและปจจัยดานการวางแผน โดยในการ
ดําเนินการโครงการระดับที่ 2 นั้นตองมีการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนงานดานสิ่งแวดลอม ดังนั้น
องคกรจึงตองมีการมุง
 เนนในสวนของปจจัยการวางแผน เพือ
่ จัดทําแผนงาน โดยในสวนของแผนงานนัน
้
ตองมีการจัดการทรัพยากรควบคูไปดวย โดยมีการใหนํ้าหนักความสําคัญของปจจัยที่แตกตางกันเชน
เดียวกันกับการดําเนินการระดับที่ 1 คือ ปจจัยดานนโยบายรัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวและปจจัย
ดานกฎหมายและมาตรฐานการจัดการสิง
่ แวดลอมเนือ
่ งจากการดําเนินงานระดับนีย
้ ง
ั เปนการดําเนินโครง
การฯระดับตนเชนเดียวกัน ในการดําเนินการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 จะไดวาสวนใหญมีการใหนํ้า
หนักปจจัยในแนวทางเดียวกัน โดยไดใหนํ้าหนักความสําคัญปจจัยดานกฎหมายและมาตรฐานการจัดการ
สิง
่ แวดลอมและปจจัยการจัดการทรัพยากร ในสวนของปจจัยทีแ่ ตกตางกันคือ กลุม
 ผูเ ชีย
่ วชาญจากภาค
รัฐไดใหนํ้าหนักความสําคัญปจจัยงบประมาณในการดําเนินงานดานสิง
่ แวดลอมสวนของภาคอุตสาหกรรม
กลุมตัวอยางไดใหนํ้าหนักความสําคัญปจจัยดานการนําไปปฏิบัติ เนื่องจากเปนการพัฒนาที่ตอเนื่องมา
จากระดับที่ 2 ในระดับนีต
้ อ
 งดําเนินการนําแผนงานทีไ่ ดกําหนดไวไปปฏิบต
ั เิ พือ
่ ใหบรรลุวต
ั ถุประสงคและเปา
หมายของโครงการ ในการดําเนินการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ในระดับนี้กลุมผูเชี่ยวชาญไดมีการให
ความสําคัญของปจจัยที่แตกตางกัน โดยในกลุมของผูเชี่ยวชาญจากภาครัฐไดมีการใหนํ้าหนักปจจัยที่
มิใชเพียงแตปจ
 จัยภายในองคกร คือ ปจจัยดานงบประมาณในการดําเนินงานดานสิง
่ แวดลอม ปจจัยดาน
ชุมชนและปจจัยดานกฎหมายและมาตรฐานการจัดการสิง
่ แวดลอมและในสวนของภาคอุตสาหกรรมกลุม

ตัวอยางไดใหนํ้าหนักแกปจ
 จัยทีเ่ กีย
่ วของกับปจจัยภายในองคกรเปนสวนใหญ คือ ปจจัยดานการจัดการ
ทรัพยากร ปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร และปจจัยดานการนําไปปฏิบต
ั ิ และในการดําเนินการอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับที่5จะไดวา ปจจัยดานงบประมาณในการดําเนินงานดานสิง
่ แวดลอมเปนปจจัยทีก
่ ลุม
 ผูเ ชีย
่ วชาญ
ทัง
้ ฝายภาครัฐและฝายอุตสาหกรรมตัวอยางไดใหนํ้าหนักวามีความสําคัญเปนอันดับแรกเชนเดียวกัน และ
สวนของปจจัยทีม
่ ก
ี ารใหนํ้าหนักแตกตางกันโดยกลุม
 ผูเ ชีย
่ วชาญทัง
้ ฝายภาครัฐไดใหนํ้าหนักความสําคัญ
ของปจจัยชุมชนและปจจัยการสงเสริมและ
การผลักดันกิจการในหวงโซอุปทาน ในสวนของกลุมผูเชี่ยวชาญโรงงานอุตสาหกรรมตัวอยางได
ใหนํ้าหนักความสําคัญปจจัยนโยบายรัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวและปจจัยการนําไปปฏิบต
ั ิ โดย
ปจจัยที่ไดใหความสําคัญในระดับนี้ เปนปจจัยที่ตองใชในการดําเนินการสรางพันธมิตรสีเขียวในหวงโซ
อุปทาน ในการทีจ
่ ะประสบความสําเร็จในโครงการระดับนี้ อุตสาหกรรมจําเปนตองมีความพรอมทัง
้ ในการ
จัดภายในองคกรและภายนอกองคกรควบคูไปดวย
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ผูวิจัยไดทําการรวบรวมนํ้าหนักความสําคัญของปจจัยของผูเชี่ยวชาญทั้งสองกลุมเขาดวยกัน นํามาส
รางเปนปจจัยที่ใชในการเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม สนับสนุนเพื่อการพัฒนาของโครงการ
โดยพิจารณาคานํ้าหนักของปจจัยที่มีนํ้าหนักคิดเปนมากกวารอยละ 80 ของปจจัยทั้งหมด โดยแนวทาง
เสนอแนะในสวนของอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ไดแก ปจจัยดานนโยบายและกลยุทธ ปจจัยดานกฎหมาย
และมาตรฐานการจัดการสิง
่ แวดลอม ปจจัยดานนโยบายรัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ปจจัยดาน
การจัดการทรัพยากร ปจจัยดานงบประมาณในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดานบุคลากร และ
ปจจัยดานการวางแผน ในสวนระดับที่ 2 ไดแก ปจจัยดานงบประมาณในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
ปจจัยดานนโยบายรัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ปจจัยดานการจัดการทรัพยากร ปจจัยดาน
กฎหมายและมาตรฐานการจัดการสิง
่ แวดลอม ปจจัยดานนโยบายและกลยุทธปจ
 จัยดานการวางแผน และ
ปจจัยดานการนําไปปฏิบต
ั ิ ในสวนระดับที่ 3 ไดแก ปจจัยดานกฎหมายและมาตรฐานการจัดการสิง
่ แวดลอม
ปจจัยดานการจัดการทรัพยากรปจจัยดานงบประมาณในการดําเนินงานดานสิง
่ แวดลอมปจจัยดานระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม ปจจัยดานนโยบายรัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ปจจัยดานนโยบายและ
กลยุทธ ปจจัยดานการนําไปปฏิบัติ และปจจัยดานบุคลากร ในสวนระดับที่ 4 ไดแก ปจจัยดานงบประมาณ
ในการดําเนินงานดานสิง
่ แวดลอม ปจจัยดานการจัดการทรัพยากร ปจจัยดานชุมชน ปจจัยดานกฎหมาย
และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร ปจจัยดานนโยบายรัฐในการสงเสริม
อุตสาหกรรมสีเขียว ปจจัยดานบุคลากร และปจจัยดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และในสวนของระดับ
ที่ 5 ไดแก ปจจัยดานงบประมาณในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดานชุมชน ปจจัยดานการสง
เสริมและการผลักดันกิจการในหวงโซอุปทาน ปจจัยดานการจัดการทรัพยากร ปจจัยดานกฎหมายและ
มาตรฐานการจัดการสิง
่ แวดลอม ปจจัยดานนโยบายรัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวและปจจัยดาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ตามลําดับ
ในสวนของผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญโรงงานกลุมตัวอยางที่ไดรับการรับรองโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 5 หรือระดับสูงสุดของโครงการ พบวา ปญหาและอุปสรรคนั้นสวนใหญ
ไดแก ในสวนของงบประมาณในการดําเนินการโครงการ การจัดสรรทรัพยากร การสรางความพรอมดาน
บุคลากรในการดําเนินงานสวนของการสรางระบบหรือวัฒนธรรมองคกรรวมไปถึงการสรางเครือขาย
ของโรงงานในหวงโซอุปทานเดียวกันเพื่อใหบรรลุไปสูเปาหมายของโครงการ ทั้งนี้ในสวนของการสราง
ความเขาใจและความสัมพันธกับชุมชน การดําเนินการทําใหเกิดความรวมมือกันอยางแทจริงเพื่อนําไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งตองทําการประสานในสวนของภาครัฐทองถิ่น ตองดําเนินการดวยความโปรงใส
และสอดคลองกับทองถิ่นนั้น ๆ ในสวนของระดับของโครงการที่ดําเนินการไดยากที่สุด พบวาระดับที่ 4
และ 5 เปนระดับที่ดําเนินการไดยากที่สุดเนื่องจากตองดําเนินการสรางวัฒนธรรมองคกรและการสราง
เครือขายในหวงโซอป
ุ ทานและชุมชน เพือ
่ ใหผม
ู ส
ี ว
 นไดสว
 นเสียของโรงงานทัง
้ หมดเขาสูม
 าตรฐานเดียวกัน
และความสําเร็จของโครงการ
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การศึกษาประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาด
PM1-PM10 ดวยเทคนิคแผนกรองละเอียด
สเปรยนํ้าที่มีประจุไฟฟา และไฟฟาสถิต
Study on Particle Capture Efﬁciency
of PM1-PM10 via HEPA Filter, Electrically
Charged Mist and Electrostatic Techniques

EV

สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน
(Environment for Community)

002

อรรถกร อาสนคํา1 ชัญกฤช จันทพิมพะ1 พิเชษฐ ทานิล2 ธรณิศวร ดีทายาท1
และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน1
1
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200
2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม เชียงใหม 50230

บทคัดยอ
งานวิจย
ั นีศ
้ ก
ึ ษาสมรรถนะการดักจับอนุภาคขนาดเล็กทีเ่ หมาะสําหรับพืน
้ ทีโ่ ลง โดยจะทําการทดสอบ
ในหองขนาด 12 m x 8 m x 5 m โดยใชหอคอยสูง 3 m ขนาดเสนผานศูนยกลาง 30 cm ซึ่งจะมีการติด
ตัง
้ ระบบบําบัดอากาศทีช
่ อ
 งดูดอากาศบริเวณดานลางของหอคอย 3 รูปแบบ คือ แผนกรองละเอียด ระบบ
สเปรยนํ้าที่มีการชารจประจุไฟฟา และระบบสนามไฟฟาสถิต ศึกษาประสิทธิภาพการดักจับอนุภาคขนาด
PM1-10 ทีค
่ วามเร็วอากาศกอนเขาระบบบําบัดอากาศตางๆ โดยเก็บขอมูลการทดสอบดวยเครือ
่ งวัดฝุน

ในอากาศกอนเขา และหลังผานระบบบําบัดอากาศ อนุภาคฝุนจะถูกสรางจากการเผาธูป
ในกรณีทต
ี่ ด
ิ ตัง
้ แผนกรองละเอียดมีประสิทธิภาพในการดักจับไมเกิน50%ซึง
่ ทีค
่ วามเร็วกอนเขาระบบ
ทีส
่ ง
ู ขึน
้ สงใหประสิทธิภาพในการบําบัดอากาศลดลง ในกรณีทต
ี่ ด
ิ ตัง
้ ระบบสเปรยนํ้าทีม
่ ก
ี ารชารจประจุไฟฟา
สามารถดักจับไดเพียงอนุภาคทีม
่ ข
ี นาดใหญกวา PM2.5 ซึง
่ มีประสิทธิภาพเพียง 30% และในกรณีทต
ี่ ด
ิ ตัง
้
ระบบสนามไฟฟาสถิตทีม
่ ก
ี ารทํางานรวมกันระหวางสวนของการชารจประจุและสวนของการดักจับในชวง
ความเร็วอากาศขาเขาไมเกิน 3 m/s มีประสิทธิภาพในการดักจับสูงถึง 90%
ในกรณีศก
ึ ษาการดักจับอนุภาคฝุน
 ใหใกลเคียงกับสภาวะจริงในพืน
้ ทีโ่ ลง การทดสอบจะทําการปอน
อนุภาคฝุน
 ทีเ่ กิดจากควันธูปใหไหลอยางตอเนือ
่ งไปในโรงทดสอบและใหหอคอยดักจับอนุภาคทํางานตลอด
เวลา โดยในสวนนีจ
้ ะใชเทคนิคสนามไฟฟาสถิตในการดักจับอนุภาค ผลการศึกษาพบวา สามารถลดความ
เขมขนของอนุภาคฝุนบริเวณโดยรอบหอคอยที่ระยะหางประมาณความสูงของหอคอยไดถึง 50% ที่
ความเร็วอากาศที่ดูดเขาหอคอยประมาณ 1.64 m/s
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการดักจับอนุภาคขนาดเล็กมาก, แผนกรอง
ละเอียด, สเปรยนํ้ามีประจุไฟฟา, สนามไฟฟาสถิต, หอคอยดักจับฝุน
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บทนํา
ปจจุบน
ั ปญหาคุณภาพอากาศเปนปญหาทีท
่ ว
ั่ โลกกําลังใหความสําคัญเปนอยางมาก เนือ
่ งจากเปน
ปญหาที่สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของมนุษย ในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะดาน
ประสิทธิภาพการทํางาน ปญหามลพิษในปจจุบน
ั ทีพ
่ บสวนมากเกิดจากการเผาปา การกอสรางทีอ
่ ยูอ
 าศัย
การใชงานเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม การเผาไหมเชื้อเพลิงในยานพาหนะบนทองถนน รวมไปถึง
การผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟา ทีป
่ ลอยมลภาวะและฝุน
 ละอองขนาดเล็กสูอ
 ากาศ ซึง
่ ฝุน
 ละอองเหลานีม
้ ข
ี นาด
ที่เล็กกวาขนาด PM 10 อาจถึง PM 2.5 สรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความเปนอยูของมนุษย ฝุน
ละอองขนาดเล็ก ที่ลอยปะปนอยูในอากาศ นั้นสามารถเขาทะลุไปถึงชั้นปอดของรางกายมนุษย สงผลให
เกิดปญหาโรคปอด โรคทางเดินหายใจ หอบหืด หรือภูมแิ พเรือ
้ รัง ทีเ่ ปนสาเหตุของโรคมะเร็งทางเดินหายใจ
[1] โดยเฉพาะเขตพื้นที่ภาคเหนือในชวงเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม ที่เปนชวงฤดูหนาวและยางเขาสูฤดู
รอนซึง
่ เปนชวงเวลาทีไ่ ดรบ
ั อิทธิพลความกดอากาศสูงมาจากประเทศจีนทําใหอนุภาคฝุน
 ไมสามารถเคลือ
่ น
ตัวและกระจายตัวสูบริเวณชั้นบรรยากาศดานบนได [2]
ฝุน
 ละอองขนาดเล็กนัน
้ มีการตกตะกอนไดชา ถึงชามาก ตองใชเวลาหลายชัว
่ โมงถึงหลายวันในการ
ตกตะกอน อาจกลาวไดวาเปนสารประเภทแขวนลอยในอากาศอยางถาวร จึงสามารถแพรกระจายเขาสู
ที่พักอาศัย โรงพยาบาล สํานักงาน สถานศึกษา และพื้นที่สาํ คัญตาง ๆ ไดโดยงาย เทคโนโลยีการควบคุม
ฝุนละออง และมลพิษในอากาศ ที่กําลังไดรับความนิยมอยางมากในหลายๆ ประเทศ ไดมีการพัฒนาอยาง
ตอเนือ
่ ง เชน เครือ
่ งฟอกอากาศ หรือเครือ
่ งบําบัดอากาศ ทีใ่ ชแผนกรองละเอียด เพือ
่ นําไปใชบําบัดอากาศ
ตามสถานที่สําคัญ เชน โรงพยาบาล สํานักงาน และที่พักอาศัย ซึ่งเทคโนโลยีสวนใหญ มักจะใชในพื้นที่ที่
เปนระบบปด และพื้นที่จํากัด เชน ในหอง ในบานพัก หรือในตัวอาคารตาง ๆ ที่ตองการบําบัดอากาศ
นอกจากนี้ยังมีการจัดการเพื่อดักจับขนาดอนุภาคที่เล็กกวา PM 2.5 ดวยวิธีการดักจับดวยสนามไฟฟา
(Electrostatic precipitator, ESP) การดักจับดวยการสเปรยนํ้าที่มีประจุไฟฟา (Electrical charged
mist) สําหรับการดักจับดวยแผนกรองสรางทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในชวงแรก แตเมือ
่ เวลาผานไป
จะเกิดปญหาอุดตันของแผนกรอง ซึ่งจะตองมีการเปลี่ยนแผนกรองคอนขางบอย สวนการดักจับดวย
เทคนิคทีใ่ ชสนามไฟฟา ไมวา จะเปนแบบสนามไฟฟาและการสเปรยนาํ้ ทีม
่ ป
ี ระจุไฟฟา จะมีประสิทธิภาพในการ
ดักจับไดเปนอยางดีมากกวา 90% ที่ขนาดอนุภาคใหญกวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยางไรก็ตาม เทคนิค
ขางตนเหลานี้ถานํามาใชในการบําบัดอากาศในพืน
้ ทีโ่ ลงแจงเปนสิง
่ ทีน
่ า สนใจและมีความทาทายอยางมาก
จึงเปนที่มาของงานวิจัยนี้
ดังนัน
้ ในงานวิจย
ั นีจ
้ ง
ึ สนใจทีจ
่ ะศึกษาประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กทีม
่ ข
ี นาดอยูใ นชวง
PM1-10 เพือ
่ หาเทคนิคทีเ่ หมาะสมทีน
่ ําไปประยุกตใชกบ
ั การบําบัดอากาศสําหรับพืน
้ ทีโ่ ลงแจง โดยเทคนิค
ในการดักจับที่จะนํามาใชในการศึกษาคือ แผนกรองละเอียด ละอองนํ้าที่มีประจุไฟฟาและสนามไฟฟาสถิต

วิธีการวิจัย
ระบบในการดักจับอนุภาคจะสรางใหอยูใ นรูปแบบของหอคอย ดังภาพที่ 1 โดยหอคอยมีลก
ั ษณะเปน
ทอสูง 3 m เสนผานศูนยกลาง 0.3 m มีชองพนอากาศบริเวณดานบนของหอคอยที่มีขนาดชองจายลม
3 cm ที่บริเวณดานลางของหอคอยจะมีชองดูดอากาศที่มีการติดตั้งระบบบัดอากาศกอนเขาสูระบบ
ทดสอบ ซึง
่ ในการทดสอบจะติดตัง
้ แผงรังผึง
้ (Honeycomb) หนาระบบบําบัดอากาศเพือ
่ ลดความปน
 ปวน
และเพิม
่ การเรียงตัวของอากาศขาเขา โดยระบบดังกลาวจะติดตัง
้ ไวอยูใ นโรงควบคุมทีท
่ ําการกัน
้ ดวยแผน
พลาสติกใส ที่มีขนาด 12 m x 8 m x 5 m
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HEPA filter

Honey comb

ภาพที่ 1 ระบบทดสอบการดักจับอนุภาคในลักษณะหอคอยพนอากาศ

เทคนิคการบําบัดอากาศที่จะทําการทดสอบทั้งหมด 3 วิธี คือแผนกรองละเอียด(HEPA) สเปรยนํ้า
ที่มีประจุไฟฟา และสนามไฟฟาสถิต โดยแผนกรองละเอียดมีขนาด 31 cm x 41 cm ดังแสดงในภาพที่ 2
(ก) จํานวน 5 แผน สวนระบบสเปรยนํ้าที่มีประจุไฟฟา จะใชหัวฉีดพนหมอกเบอร 2 ที่สามารถสรางละออง
นํ้าขนาดเฉลี่ย 350 µm จํานวน 10 หัว ที่มีระยะหางกันหัวละ 0.15 m ดังภาพที่ 2 (ค) ในแตละหัวฉีดจะมี
วงแหวนที่ถูกปอนดวยไฟฟาแรงดันสูง ในชวง 3-7 kV โดยจะติดตั้งวงแหวนที่ระยะหางจากเสนลวดไปยัง
ขอบของหัวฉีดที่ระยะหาง 2 cm นอกจากนั้นระบบยังมีระยะหางของหัวฉีดกับแผนดักละอองนํ้าเทากับ
80 cm และสุดทายระบบสนามไฟฟาสถิต ดังภาพที่ 2 (ง) มีขนาดหนาตัด 0.655 m x 1.625 m x 0.610
m ใชกําลังไฟฟาที่ใชสูงสุด 0.3 kW โดยภายในระบบประกอบไปดวย 2 โซน โซนแรกเปนการชารจประจุลบ
(Charging zone) โดยการกระตุนดวยไฟฟาแรงดันสูงขนาด 6 kVDC, Negative (210 W) ไปยังอิเล็กโทรดแบบ
ฟนเลื่อยทํามาจากแผนสแตนเลส (SUS304) และสวนถัดมาเปนสวนดักจับ (Collecting zone) จะใชแผนอ
ลูมิเนียมอัลลอยกระตุนดวยไฟฟา 3 kVDC, Negative (90 W)

(ก) แผนกรองละเอียด

(ข) ระบบสเปรยนํ้าที่มีประจุไฟฟา

(ค) ระบบสนามไฟฟาสถิต

ภาพที่ 2 ระบบบําบัดอากาศที่ใชในการทดสอบ

ในการทดสอบจะสรางอนุภาคฝุน
 จากการเผาธูปแลวปลอยควันทีเ่ กิดผานบริเวณกลางหนาตัดของ
ชองรังผึ้ง ในระบบทดสอบการบําบัดอากาศ โดยทําการทดสอบประสิทธิภาพในการบําบัดฝุนควันที่
ความเร็วในการดูดอากาศจากการปรับความเร็วรอบของมอเตอรของพัดลมดูดอากาศที่ 35, 40, 45
Hz ซึ่งตองใชกําลังไฟฟาที่ตองปอนใหกับพัดลมดูดอากาศเทากับ 1,750 1,925 และ 2,100 W ตามลําดับ
โดยจะทําการบันทึกขอมูลการเปลีย
่ นแปลงความเขมขนของอนุภาคกอนและหลังผานระบบบําบัดดวยเครือ
่ ง
วัดอนุภาคที่สามารถวัดอนุภาคขนาด PM1, PM2.5 ในชวง 0-999 µg/m3 และ PM10 ในชวง 0-1999
µg/m3 ทุกๆ 1 นาที โดยใชหลักการวัดอนุภาคแบบ Light Scattering
การคํานวณประสิทธิภาพการดักจับอนุภาคในการทดสอบ จะคํานวณจากปริมาณฝุนที่วัดไดจาก
เครื่องวัดฝุนในอากาศที่ติดตั้งไวบริเวณกอนและหลังผานระบบบําบัดอากาศ ซึ่งสามารถคํานวณจาก
สมการที่ 1
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ระบบการทดสอบการบําบัดอากาศดวยแผนกรองละเอียด(HEPA)จะมีการปลอยควันธูปผานบริเวณ
กลางหนาตัดของชองรังผึง
้ ทีค
่ วามเร็วในการดูดอากาศจากการปรับความเร็วรอบของมอเตอร 35, 40
และ 45 Hz โดยเมื่อวัดความเร็วอากาศบริเวณหนาแผนกรองละเอียดจะเทากับ 0.75, 0.8 และ 0.85 m/s
ตามลําดับ ซึ่งไดผลการทดสอบประสิทธิภาพในการดักจับฝุนขนาด PM1, PM2.5 และ PM10 จากคาเฉลี่ย
ของปริมาณฝุนกอนและหลังผานแผนกรองละเอียดที่แตละความเร็วอากาศ ดังภาพที่ 3
จากผลการทดสอบ ดังภาพที่ 3 พบวาหลังจากปลอยควันผานแผนกรองละเอียดแลว ปริมาณฝุน
ขนาด PM2.5 และ PM10 มีคาลดลงมาเฉลี่ยประมาณ 50% แตปริมาณฝุนขนาด PM1 มีคาลดลงไดคอ
 น
ขางนอย เฉลี่ยเพียง 20% ซึ่งที่ความเร็วกอนเขาระบบที่สูงขึ้นสงใหประสิทธิภาพในการบําบัดอากาศลด
ลงดวยและพบวาในการทดสอบเบือ
้ งตนนีม
้ ค
ี ราบของอนุภาคควันธูปมาเกาะทีแ่ ผนกรองละเอียดอยางเห็น
ไดชัด ซึ่งจะสงผลใหแผนกรองละเอียดมีประสิทธิภาพในการบําบัดและอายุการใชงานที่ลดลง และจําเปน
ตองมีการเปลี่ยนแผนกรองละเอียดอยูสมํ่าเสมอ

ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพในการบําบัดดวยแผนกรองละเอียดที่แตละความเร็วอากาศกอนเขาระบบ

ในการทดสอบการดักจับอนุภาคฝุน
 ดวยระบบสเปรยนํ้าทีม
่ ป
ี ระจุไฟฟา จะทําการพิจารณาการชารจ
ประจุไฟฟาใหกบ
ั อนุภาคนํา้ โดยทําการวัดคาความตางศักยไฟฟาหลังปรับหมอแปลงแรงดันไฟฟา(Variac)
ไปที่ 160 และ 240 V จากพื้นที่หนาตัดแผนทองแดงขนาด 10 cm x 10 cm ที่รับละอองนํ้าที่มีประจุไฟฟา
ทีเ่ กิดขึน
้ ตามระยะหางจากหัวฉีดลงตามแนวดิง
่ เปนระยะ 5, 30 และ 50 cm และทีแ่ นวราบไปยังแผนดักละออง
นํ้าที่ระยะ 30 และ 60 cm ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเปลี่ยนแปลงของความตางศักยไฟฟาของละอองนํ้าตามระยะหางจากหัวฉีดตามแนวดิ่ง

ในการทดสอบระบบสเปรยนํ้าทีม
่ ป
ี ระจุไฟฟาจะเริม
่ จากการบันทึกการเปลีย
่ นแปลงอนุภาคของละออง
นํ้าทีเ่ กิดจากระบบสเปรยนํ้าทีย
่ ง
ั ไมมก
ี ารประจุไฟฟาและอนุภาคควันธูปทีย
่ ง
ั ไมไดทําการสเปรยนํ้า หลังจาก
นัน
้ ทําการบันทึกการเปลีย
่ นแปลงอนุภาคควันเมือ
่ ทําการเปดระบบสเปรยนํ้าทีย
่ ง
ั ไมมก
ี ารชารจประจุไฟฟา
ตอมาจะทําการชารจประจุไฟฟาใหกับละอองนํ้าโดยทําการปรับหมอแปลงแรงดันไฟฟา (Variac) ที่ 160
และ 240 V โดยจะทําการทดสอบที่ความเร็วอากาศกอนเขาระบบเทากับ 0.75, 0.9 และ 1.05 m/s ซึ่งเกิด
จากการปรับความเร็วรอบมอเตอรพัดลม 35, 40 และ 45 Hz ตามลําดับ โดยผลการเปลี่ยนแปลงของ
อนุภาคควันหลังจากผานระบบสเปรยนํ้าที่มีประจุไฟฟาแตละความเร็วอากาศขาเขา พบวา มีผลการ
เปลี่ยนแปลงของอนุภาคในแนวโนมเดียวกันที่ความเร็วอากาศตางๆ ซึ่งการสเปรยนํ้าที่มีประจุไฟฟายัง
ไมมีประสิทธิภาพในการบําบัดควันขนาด PM1 ดังแสดงในภาพที่ 4 (ยกตัวอยางที่ความเร็ว 0.75 m/s)
สวนอนุภาคฝุนควันขนาด PM2.5 และ PM10 หลังจากที่ชารจประจุไฟฟาขนาด 6.4 kV และ 9 kV ใหกับส
เปรยนํ้าแลว มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณฝุนควันที่ความเร็วอากาศ 0.75, 0.9 และ 1.05 m/s ดังภาพ
ที่ 5
จากผลการทดสอบบําบัดอากาศดวยระบบทีม
่ ป
ี ระจุไฟฟามีประสิทธิภาพเพิม
่ ขึน
้ เพียงเล็กนอย ซึง
่ จะ
เห็นไดวาขนาดของอนุภาคนํ้าที่เกิดจากการสเปรยนํ้ามีขนาดคอนขางใหญกวาฝุนขนาด PM1 สงผลให
ไมสามารถบําบัดฝุนขนาดดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ[3-4] และการสเปรยนํ้าจากระบบทดสอบนี้มี
การใชปริมาณไฟฟาสําหรับระบบสเปรยนํ้า 200 W และระบบชารจประจุใหกับละอองนํ้า 450 W นอกจาก
นั้นระบบสเปรยนํ้าคอนขางใชปริมาณนํ้าถึง 1.23 L/min ซึ่งมีความสิ้นเปลืองมาก รวมถึงมักเกิดปญหา
การอุดตันของหัวฉีด ซึ่งสงผลใหตองมีการซอมแซม รวมถึงหากนํานํ้ากลับมาใชใหมจะตองมีการติดตั้ง
ระบบกรองนํ้าสงผลใหมีตนทุนที่สูงขึ้น

ภาพที่ 4 ผลการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคควันหลังจากผานระบบสเปรยนํ้า ที่ความเร็วอากาศ 0.75 m/s
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ภาพที่ 5 ประสิทธิภาพการดักจับดวยระบบสเปรยนํ้าที่มีประจุไฟฟา

ระบบการทดสอบการบําบัดอากาศดวยสนามไฟฟาสถิตจะทําการทดสอบประสิทธิภาพในการบําบัด
ควันธูปดวยการปลอยควันผานบริเวณกลางหนาตัดของชองรังผึ้ง โดยปรับความเร็วรอบของมอเตอร
35, 40 และ 45 Hz โดยเมื่อวัดความเร็วอากาศกอนเขาเครื่องสนามไฟฟาสถิต ไดเปน 0.97, 1.15 และ
1.3 m/s ตามลําดับ จากผลการทดสอบ พบวา ผลการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคขนาด PM1 PM2.5 และ
PM10 มีประสิทธิภาพในการบําบัดอากาศมากกวา 90% ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ผลการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคฝุนขนาด
PM1, PM2.5 และ PM10 ดวยระบบ ESP ตามการเปลี่ยนแปลงในชวงความเร็วอากาศตางๆ

หลังจากที่ไดทําการทดสอบเทคนิคในการบําบัดอากาศทั้ง 3 วิธี พบวา การใชเทคนิคไฟฟาสถิตมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด เมื่อนําเทคนิคไฟฟาสถิตมาทดสอบในโรงทดสอบ โดยทําการปอนควันเขาไปยังโรง
ทดสอบอยางตอเนื่องและคงที่ประมาณ 60 min หลังจากนั้นทําการเปดระบบบําบัดไฟฟาสถิตเปนระยะ
เวลา 60 min พบวา สามารถลดปริมาณควันในโรงทดสอบที่มีการปอนควันอยางตอเนื่องไดถึง 50%
โดยทําการวัดความเขมขนอนุภาคโดยรอบหอคอยเทากับระยะความสูงของหอคอย หลังจากนัน
้ จะทําการ
หยุดปอนควันธูปเขาไปยังโรงทดสอบ จะทําใหควันทีย
่ ง
ั คงคางในโรงทดสอบลดลงอยางรวดเร็ว ดังแสดง
ในภาพที่ 7 ที่ความเร็วดูดอากาศเขาหอคอย 1.64 m/s

ภาพที่ 7 การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของอนุภาคควันในโรงทดสอบที่มีการปอนควันอยางตอเนื่อง
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สรุปผลการวิจัย
•การบําบัดอากาศดวยแผนกรองละเอียด (HEPA) มีการใชกําลังไฟฟาสูงสุด 2,100 W สําหรับพัดลม
ดูดอากาศ พบวา มีประสิทธิภาพในการดักจับไมเกิน 50% เกิดความดันตกครอมสูง และเกิดการอุดตันได
รวดเร็วเหมาะสําหรับการใชบําบัดอากาศในหองปด เนื่องจากจะตองใชจํานวนรอบในการดูดผานแผนกร
องหลายๆ รอบเพื่อใหอากาศสะอาดขึ้น
•การบําบัดอากาศดวยระบบสเปรยนํ้าทีม
่ ป
ี ระจุไฟฟา (Electrical charged mist) มีการใชกําลังไฟฟา
สูงสุด 2,100 W และ 650 W สําหรับพัดลมดูดอากาศและระบบสเปรยนํ้าที่มป
ี ระจุไฟฟา พบวา สามารถดัก
จับอนุภาคที่มีขนาดใหญกวา PM 2.5 ได แตประสิทธิภาพไมสูงมาก ประมาณ 30% ซึ่งขึ้นอยูกับความเร็ว
และระยะหางของหัวฉีดและแผนดักละอองนํ้า นอกจากนั้นระบบยังใชนํ้าในปริมาณมากและในกรณีที่นํานํ้า
หมุนเวียนมาใช ถึงแมจะผานระบบกรองนํ้าแลว แตมักเกิดการอุดตันที่หัวฉีด หลังจากมีการหยุดระบบหัว
ฉีด
•การบําบัดอากาศดวยชุดสนามไฟฟาสถิต โดยระบบแบบไฟฟาสถิตจะตองมีการชารจประจุ (Charging) และใชงานรวมกับระบบดักจับ (Collecting) มีการใชกําลังไฟฟาสูงสุด 2,100 W และ 300 W สําหรับ
พัดลมดูดอากาศและระบบสนามไฟฟาสถิต พบวา มีประสิทธิภาพการดักจับอยูที่ 90% ขึ้นไป ในชวง
ความเร็ว 1-3 m/s
•การบําบัดอากาศดวยหอคอยสามารถชวยลดความเขมขนของอนุภาคควันโดยรอบของหอคอย
ไดประมาณ 50% ซึ่งสามารถชวยลดความรุนแรง และอันตรายของอนุภาคควันที่มีขนาดเล็กกวา PM
2.5 แกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูโ ดยรอบได

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่สนับสนุนทุนในการวิจัย ขอขอบคุณภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ใหความชวยเหลือในดานสถานที่ทํา
วิจย
ั ขอขอบคุณหนวยวิจย
ั เพือ
่ การจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ ทีใ่ หความอนุเคราะหเครือ
่ งวัดปริมาณ
ฝุนในการเก็บขอมูลงานวิจัย ขอขอบคุณ ผศ.ดร.วิษณุ ทองเล็ก หัวหนาศูนยวิจัยการประยุกตใชพลังงาน
ไฟฟาแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล
้ สําหรับภาคเกษตรและการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนาทีใ่ หคําแนะนําและชวยเหลือดานเครือ
่ งมือและอุปกรณในการสรางไฟฟาแรงดันสูงขอขอบคุณ
รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญวรรณ ผูอํานวยการศูนยวิจย
ั ฟสิกสพลาสมาและลําอนุภาค คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ใหคําแนะนําดานหลักการสรางสนามไฟฟาแรงดันสูง

เอกสารอางอิง
[1] Jimoda L.A., (2012). Effects of Particulate Matter on Human Health, the Ecosystem, Climate and
Materials: a Review. Working and Living Environmental Protection. 9 (1): 27 - 44.
[2] Angelika P. and Deniel C.M., (2017). The effect of temperture inversion on the particulate matter
PM 10 and sulfur dioxide concentrations in selected basins in the polish Carpathians. Carpathian
journal of earth and environmental sciences. 12 (2): 629-640.
[3] Spraying Systems Co. (2014). What dust control system fundamentals. สืบคนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
2560, จาก https://sprayweb.spray.com/pdf/wet_dust_fundamentals.pdf.
[4] Yu H., Cheng W., Wang H., Peng H., and Xie Y. (2017). Formation mechanisms of a dust-removal
air curtain in a fully mechanized excavation face and an analysis of its dust-removal performances
based on CFD and DEM. College of Mining and Safety Engineering. Shandong University of
Science and Technology.

296

การศึกษาผลกระทบของฝุนที่มีตอประสิทธิภาพ
ของแผงเซลลแสงอาทิตย
Effect of Dust on Performance of a Solar Panel
นาวิน พุดนอย และ อัครินทร อินทนิเวศน
หนวยวิจัยดานพลังงานและสิ่งแวดลอมอัจฉริยะ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 50290

บทคัดยอ

บทนํา

003

ปจจุบันเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยไดรับความนิยมอยางกวางขวาง ซึ่งพลังงานที่ไดจากแผง
เซลลแสงอาทิตยเปนพลังงานทีส
่ ะอาดทีส
่ ามารถเปลีย
่ นพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง
[1] แผงเซลลแสงอาทิตยไดถก
ู นํามาใชในการผลิตไฟฟาทดแทนการผลิตไฟฟาทีม
่ าจากฟอสซิล แผงเซลล
แสงอาทิตยโดยสวนใหญจําจากสารกึ่งตัวนํา ซึ่งสารกึ่งตัวนําที่นํามาผลิตเปนเซลลแสงอาทิตยจะทํามา
จากซิลิกอน โดยการผลิตไฟฟาของระบบจะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาระหวาง 15-20% ซึ่งขึ้นอยูกับ
การออกแบบของระบบนั้นๆ

สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน
(Environment for Community)

คําสําคัญ: ฝุนละออง ประสิทธิภาพแผงเซลลแสงอาทิตย การสองผานของแสง

EV

การสะสมของฝุน
 ละอองบนแผงเซลลแสงอาทิตยมผ
ี ลทําใหการรับรังสีอาทิตยทต
ี่ กกระทบบนแผง
เซลลแสงอาทิตย สงผลทําใหความสามารถในการผลิตไฟฟาและประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาลดลง งาน
วิจย
ั นีจ
้ ง
ึ ไดทําการศึกษาเกีย
่ วกับผลฝุน
 ทีส
่ ะสมบนแผงเซลลแสงอาทิตยภายใตสภาวะจริงรวมถึงการตรวจ
วัดการสองผานดวยเครือ
่ งสเปกโตรโฟโตมิเตอรเพือ
่ ศึกษาลักษณะคลืน
่ แสงและศึกษาปริมาณไฟฟาทีผ
่ ลิต
ไดในชวงระยะเวลาที่ฝุนตกสะสมบนแผงเซลลแสงอาทิตย จากการศึกษาพบวา ฝุนละอองที่ตกสะสมบน
แผงเซลลแสงอาทิตยทําใหประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาลดลง 7.30% ภายในระยะเวลา 60 วัน โดยฝุน
 ละออง
บดบังแสงอาทิตยทต
ี่ กกระทบลงบนตัวเซลลซึง
่ สอดคลองกับพฤติกรรมการสองผานของกระจกตัวอยาง
ที่มีฝุนละอองเมื่อเวลาผานไป 60 วัน ทําใหการรับแสงของเซลลแสงอาทิตยลดลง จึงสงผลใหการผลิต
ไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยที่มีฝุนละอองตกสะสมอยูลดลงจากแผงเซลลแสงอาทิตยที่สะอาด

ฝุนละอองที่ตกลงบนแผงเซลลแสงอาทิตยทําใหการแปลงพลังงานจากแสงอาทิตยเปนพลังงาน
ไฟฟาลดลง โดย Ketjoy N. และ Konyu M [2] ไดศึกษาผลกระทบของฝุนที่ตกสะสมบนแผงเซลลแสง
อาทิตย รวมถึงวิเคราะหความสัมพันธของฝุนและพารามิเตอรที่มีผลตอพลังงานไฟฟาที่แผงเซลลแสง
อาทิตยที่ผลิตได โดยใชแผงเซลลแสงอาทิตย 3 ชนิด คือ แบบผลึกเดี่ยวซิลิกอนขนาด 75 W ผลึกรวมซิ
ลิกอนขนาด 125 W และแบบอะมอรฟสซิลิกอนขนาด 40 W ซึ่งผูวิจัยไดเปรียบเทียบกันระหวางแผงเซลล
แสงอาทิตยทส
ี่ ะอาดและแผงทีม
่ ฝ
ี น
ุ ละอองตกสะสมลงบนแผงเซลลแสงอาทิตย โดยวัดปริมาณฝุน
 ละออง
ที่ตกสะสมลงบนแผงเซลลแสงอาทิตยในวันที่ 7, 30 และ 60 วัน พบวามีคาเฉลี่ยปริมาณฝุนอยูที่ 55, 260
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และ 425 mg/m2·d ทําใหแผงเซลลแสงอาทิตยรับรังสีอาทิตยลดลงเฉลี่ย 3.71% และ 11.15% Yingya
C. และคณะ [3] พบวาฝุนละอองตกสะสมบนแผงเซลลแสงอาทิตยเพิ่มขึ้น ทําใหกําลังไฟฟาที่ผลิตไดของ
แผงเซลลแสงอาทิตยลดลง ซึง
่ ทีค
่ วามหนาแนนฝุน
 ละอองบนแผงเซลลแสงอาทิตยที่ 10 g/m2 ทําใหกําลัง
ไฟฟาที่ผลิตไดลดลงสูงสุด 34%
ฝุน
 ละอองทําใหเกิดการบดบังแสงอาทิตย ซึง
่ แสงอาทิตยจะสองลงมาตกกระทบแผง จะสงมาในรูป
แบบคลื่นแมเหล็กไฟฟา โดยสัดสวนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นอยูในชวง 400-700 nm มี
สัดสวนสูงที่สุด Julius T. และคณะ [4] ไดทําการศึกษารูปแบบของฝุนละอองที่ตกกระทบลงบนแผงเซลล
แสงอาทิตยในสถานที่ 2 แหงโดยศึกษาลักษณะฝุนละอองของแตละแหง และศึกษาเกี่ยวกับการสองผาน
ของแสงอาทิตยเมื่อเจอกับฝุนละอองที่ตกสะสมลงบนแผงเซลลแสงอาทิตย พบวาฝุนแตละชนิดมีผลตอ
คาการสองผานตางกัน ในขณะเดียวกันฝุนละอองของทั้ง 2 แหง ทําใหคาการสองผานลดลงในชวง
ความยาวคลื่น 400 – 700 nm และพบวาไฟฟาที่ผลิตไดลดลงเชนกัน Mustapha D. และคณะ [5] ไดศึกษา
อิทธิพลของฝุน
 ละอองทีต
่ กสะสมบนแผงเซลลแสงอาทิตยในสภาวะอากาศแบบทะเลทรายซึง
่ ผูว
 จ
ิ ย
ั ทําการ
ศึกษาจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาด 30 MW พบวาฝุนละอองที่ตกสะสมลงบนแผงเซลลแสง
อาทิตยทําใหผลิตไฟฟาไดลดลง 5.71% เมื่อทิ้งไวเปนระยะเวลา 2 สัปดาห และลดลง 8.41% เมื่อตั้งทิ้งไว
เปนระยะเวลา 8 สัปดาห เมือ
่ เปรียบเทียบกับแผงเซลลแสงอาทิตยทส
ี่ ะอาด และในกรณีทเี่ กิดพายุทะเลทราย
ทําใหการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาลดลงมากถึง 32%

วิธีการวิจัย
ในการศึกษานีจ
้ ะพิจารณาเกีย
่ วกับผลกระทบของฝุน
 ละอองทีต
่ กสะสมลงบนแผงเซลลแสงอาทิตย
ทีม
่ ต
ี อ
 ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยโดยมีวธ
ิ ก
ี ารศึกษาคือใชกระจกนิรภัยเทมเปอร
ขนาด 10 x 10 cm2 หนา 3 mm เพื่อจําลองกระจกของแผงเซลลแสงอาทิตย โดยจะใชกระจกนี้เพื่อใหฝุน
ตกสะสมลงบนกระจกจําลองนี้ในสภาวะจริงที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม
(ละติจูดที่ 18°55'30.8"N, ลองจิจูดที่ 99°01'28.7"E)เปนระยะเวลา 60 วัน เพื่อใชในการเก็บขอมูลปริมาณ
ของฝุนละออง ดังแสดงในภาพที่ 2 โดยวิธีการวัดปริมาณฝุนละอองจะทําการชั่งนํ้าหนักกระจกกอนและ
หลัง เพื่อใหไดปริมาณฝุนละอองที่ตกสะสมเมื่อเวลาผานไป โดยใชเครื่องชั่งนํ้าหนักละเอียด 4 ตําแหนง

ภาพที่ 1 การเก็บขอมูลฝุนละอองที่สะสมบนกระจกในสภาวะจริง
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นอกจากนีแ้ ลวยังไดศก
ึ ษาเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับพฤติกรรมของแสงทีต
่ กกระทบลงบนแผงเซลลแสงอาทิตย
ในขณะที่มีฝุนละอองตกสะสมบนกระจก ซึ่งศึกษาโดยใชกระจกนิรภัยเทมเปอรขนาด 26.5 x 33.5 cm2
หนา 3 mm และใชเครื่องวัดสเปกตรัม (Model: UPtrek รุน pg100n) ซึ่งวัดชวงคลื่นแสงในชวง 400 –
700 nm เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคลื่นที่ตกกระทบลงบนกระจกเมื่อมีฝุนละอองโดยใชแสงจากหลอด
จําลองแสงอาทิตย (Solar Simulator) ดังแสดงในภาพที่ 1 ในการทดสอบประสิทธิภาพของแผงเซลลแสง
อาทิตยจะใชแสงอาทิตยจําลองในการทดสอบ โดยความเขมแสงอาทิตยที่ใชมีคาเทากับ 800 W/m2 แผง
ที่ใชเปนแบบผลึกรวมซิลิกอนมีขนาดกําลังไฟฟาสูงสุด 55 W มีพื้นที่รับแสงเทากับ 0.335 m2 และทําการ
วัดคากระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาจากเครื่องวิเคราะหประสิทธิภาพแผงเซลลแสงอาทิตย

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลกระทบของฝุน
 ละอองตกสะสมบนกระจกแผงเซลลแสงอาทิตยดว
 ยวิธก
ี ารศึกษา
โดยการใหฝน
ุ ละอองตกใสกระจกตัวอยางตัง
้ ไวในสภาวะจริงเพือ
่ เปนการจําลองลักษณะการทํางานของ
แผงเซลลแสงอาทิตยเปนระยะเวลา 60 วัน โดยจะวัดปริมาณฝุนในวันที่ 7 15 30 45 และ 60 จากการทดสอบ
พบวาปริมาณฝุน
 จะแปรผันตรงกับจํานวนวันทีต
่ ง
ั้ แผงทิง
้ ไวดง
ั แสดงไดในภาพที่ 2 โดยพบวาในแตละวันมี
ปริมาณฝุนตอพื้นที่เทากับ 0.393 0.453 0.624 0.912 และ 0.971 g/m2 ทั้งนี้ปริมาณฝุนที่ทําการเก็บ
ขอมูลจะขึ้นอยูกับพื้นที่ตั้งชุดทดสอบ สภาพภูมิอากาศ ความเร็วลม ณ จุดที่ทําการทดสอบ

ภาพที่ 2 ปริมาณฝุนละอองตอพื้นที่ในระยะเวลา 60 วัน

ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดันไฟฟาของแผง
ที่สะอาดเทียบกับแผงที่มีฝุนตกสะสมในระยะเวลา 60 วัน
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ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดันไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยวันที่ 0 และ
วันที่ 60 โดยการทดสอบวัดคาพารามิเตอรทางไฟฟาโดยใชแสงเทียมที่ความเขมแสงเทากันที่ 800 W/m2
จากภาพพบวาเมือ
่ ระยะเวลาผานไปแผงเซลลแสงอาทิตยจะมีประสิทธิภาพในการผลิตฟาลดลงเนือ
่ งจาก
ฝุนละอองที่ตกสะสมบนแผงเซลลแสงอาทิตยเพิ่มขึ้น จากภาพจะเห็นไดวาฝุนละอองมีผลทําใหกระแสและ
แรงดันไฟฟาที่ออกมานั้นลดลง โดยพบวา กระแสสูงสุด (Imax) ลดลง 2.66% และแรงดันสูงสุด (Vmax)
ลดลง 4.77% ซึ่งจะสงผลใหกําลังไฟฟาที่ผลิตไดลดลงตามไปดวย

ภาพที่ 4 กําลังไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย
เมื่อปลอยใหฝุนละอองตกสะสมเปนระยะเวลาตางๆ

จากภาพที่ 4 แสดงคากําลังไฟฟาทีผ
่ ลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยเมือ
่ ปลอยใหฝน
ุ ละอองตกสะสม
เปนระยะเวลาตางๆ จากภาพพบวากําลังไฟฟาที่ผลิตไดมีคาลดลงเมื่อตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยทิ้งไว โดย
จะลดลงมากที่สุด 7.30% เมื่อตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยทิ้งไว 60 วัน เทียบกับกําลังไฟฟาที่ผลิตไดจากแผง
เซลลแสงอาทิตยที่ไมมีฝุนละอองตกสะสม (วันที่ 0) ซึ่งแสดงใหเห็นวาเมื่อฝุนละอองตกสะสมบนแผงเซลล
แสงอาทิตย จะสงผลทําใหกําลังไฟฟาทีผ
่ ลิตไดนน
ั้ ลดลงตาม ซึง
่ วิธก
ี ารทีท
่ ําใหแผงเซลลแสงอาทิตยผลิต
ไฟฟาไดมากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นคือ การลางแผงเซลลแสงอาทิตย ซึ่งนับวาเปนวิธีการที่งายและ
สะดวกที่สุด

ภาพที่ 5 ปริมาณฝุนละอองที่ตกสะสมบนแผงเซลลแสงอาทิตย
ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย

จากภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธของปริมาณฝุนละอองที่ตกสะสมบนแผงเซลลแสงอาทิตย ที่มีผล
ตอประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยเปนระยะเวลา 60 วัน พบวาประสิทธิภาพของ
แผงเซลลแสงอาทิตย ณ ตอนเริ่มตนมีคาเทากับ 13.33% เมื่อเวลาผานไป 30 วัน ประสิทธิภาพลดลดเหลือ
12.98% หรือลดลงคิดเปน 2.67% และเมื่อเวลาผานไป 60 วัน ลดลงเหลือ 12.36% คิดเปนรอยละ 7.30%
เมื่อเทียบกับแผงเซลลแสงอาทิตยในวันที่ 0 เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ศก
ึ ษาผลกระทบของฝุนละออง
เหมือนกัน ซึ่งฝุนมีผลทําใหแผงเซลลแสงอาทิตยประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาลดลง ดังแสดงในตาราง
ที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ภาพที่ 6 ลักษณะสเปกตรัมของคลื่นแสงที่สองผานกระจกครอบแผงเซลลแสงอาทิตย

จากภาพที่ 6 แสดงถึงลักษณะของสเปกตรัมของคลื่นแสงซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาเมื่อสองผาน
กระจกครอบแผงเซลลแสงอาทิตยที่มีฝุนละอองตกลงบนแผงเซลลแสงอาทิตยเปนระยะเวลา 60 วัน ซึ่ง
แผงเซลลแสงอาทิตยที่ใชเปนแบบซิลิกอนผลึกรวม ซึ่งชวงคลื่นในการดูดซับของแผงเซลลแสงอาทิตยนี้
จะอยูในชวงที่นอยกวา 1,100 nm [6] ซึ่งในการทดสอบนี้จะทดสอบการสองผานของแสงในชวง 380 –
780 nm ซึ่งในชวงสเปกตรัมของแสงที่ทําการทดสอบนี้ แผงเซลลแสงอาทิตยสามารถดูดซับโฟตอนซึ่ง
จะถูกใชกระตุน
 ใหเกิดคูอ
 เิ ล็กตรอนโฮลภายในชัน
้ สารกึง
่ ตัวนําจากนัน
้ ความตางศักยภายในเซลลแสงอาทิตย
จะทําการแยกคูอิเล็กตรอนและโฮลใหเปนอิสระจากกัน และเมื่อตอเขากับโหลดทางไฟฟา จะทําใหเกิดการ
เคลื่อนที่ของประจุอิสระและเกิดกระแสไฟฟาขึ้น ซึ่งแสงมีผลตอความตางศักยของแผงเซลลแสงอาทิตย
โดยตรง ซึง
่ ในการทดสอบผลกระทบของฝุน
 ละอองทีม
่ ต
ี อ
 การผลิตไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย ซึง
่ ฝุน

เปนอนุภาคขนาดเล็ก จากการทดสอบพบวาเมื่อฝุนตกสะสมบนกระจกครอบแผงเซลลแสงอาทิตย แผง
เซลลแสงอาทิตยจะไมสามารถรับแสงไดเต็มทีอ
่ ยางทีค
่ วรจะเปน ซึง
่ ทําใหการสองผานของแสงทีเขาสูแ ผง
เซลลแสงอาทิตยโดยตรงเปนผลใหแผงเซลลแสงอาทิตยรบ
ั แสงไดลดลงเปนผลทําใหความตางศักยไฟฟา
ภายในลดลง แรงดันไฟฟาลดลงดังแสดงในภาพที่ 2 และ 3 และมีผลทําใหประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของ
แผงเซลลแสงอาทิตยลดลงเมื่อระยะเวลาผานไป
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สรุปผลการวิจัย
ปจจัยที่ทําใหแผงเซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟาไดลดลงมีหลายปจจัยเชน อุณหภูมิ เงาที่บดบัง ฝุน
ละออง ซึง
่ ฝุน
 ละอองทีต
่ กสะสมลงบนแผงเซลลแสงอาทิตยเปนปจจัยหนึง
่ ทีท
่ ําใหประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟาลดลง ในบทความนีไ้ ดศก
ึ ษาผลกระทบทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งจากฝุน
 ละออง จากการศึกษาผลกระทบของแผง
เซลลแสงอาทิตยเมือ
่ มีฝน
ุ ละอองตกสะสมบนแผงเซลลแสงอาทิตยระยะเวลา 60 วัน พบวาประสิทธิภาพใน
การผลิตไฟฟาลดลงรอยละ 7.30 ซึ่งวิธีการแกปญหาในขั้นตนเพื่อใหแผงเซลลแสงอาทิตยสามารถผลิต
ไฟฟาไดดีขึ้นคือการทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตย

กิตติกรรมประกาศ
ผูว จ
ิ ย
ั ขอขอบพระคุณการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจย
ั จากโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
ศึกษาทางดานพลังงานทดแทนในประเทศกลุมอาเซียนในระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยแมโจ และขอขอบคุณวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจในการเอื้อเฟอสถานที่ใน
การทําวิจัยในครั้งนี้
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การกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในกาซชีวภาพ
โดยเม็ดเคลือบสารละลายเฟอรริกคลอไรด
และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดรวมกับถาน
Removal of hydrogen sulﬁde from biogas using
solution adsorbent ferric chloride, sodium
hydroxide and charcoal
ญาณิกา บุญยวง1 ชโลธร วิจิตขะจี1 และรจพรรณ นิรัญศิลป1
1
สาขาวิชาพลังงานทดแทน คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290

บทคัดยอ

EV
สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน
(Environment for Community)

004

กาซชีวภาพถือเปนกาซทีเ่ กิดขึน
้ จากการยอยสลายสารอินทรียภ
 ายใตสภาวะทีป
่ ราศจากออกซิเจน
กาซชีวภาพมีองคประกอบของกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) หรือกาซไขเนา ที่เปนอุปสรรคในการนํากาซ
ชีวภาพไปใชประโยชน เนือ
่ งจากเปนกาซทีไ่ มมส
ี ี มีกลิน
่ เหม็น ไวไฟสูง มีความเปนพิษสูงทีส
่ ามารถสงผลเสีย
ตอสุขภาพหากรางกายไดรับกาซไฮโดรเจนซัลไฟดเขาไปในปริมาณมากอาจทําใหเสียชีวิตได และมีฤทธิ์
กัดกรอนจําพวกโลหะ งานวิจย
ั นีจ
้ ง
ึ มีวต
ั ถุประสงคเพือ
่ ศึกษาการใชเม็ดเคลือบสารละลายเฟอรรก
ิ คลอไรด
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดรวมกับถานในคอลัมนที่หนึ่ง เปรียบเทียบกับการใชฝอยเหล็กรวมกับถาน
ในคอลัมนที่สอง ที่ใชเปนตัวกลางในการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในระบบกาซชีวภาพ โดยบรรจุตัวชุบ
ซับในชุดคอลัมน ในอัตราสวน 1:1 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6.5 cm ความสูง 80 cm ความสูงในการบรรจุ
ตัวดูดซับ 70 cm กาซชีวภาพจากถังหมักขนาด 1,000 L มีความเขมขนของ H2S ในชวง 50-400 ppm
ใชระยะเวลาในการปลอยกาซชีวภาพจากระบบผานชุดคอลัมน 3 นาที ในแตละครั้งที่ทําการวัด จากการ
ทดลองการใชเม็ดเคลือบสารละลายเฟอรรก
ิ คลอไรดและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดรว
 มกับถานคอลัมน
ที่ 1 ทีม
่ ต
ี ว
ั กลางเม็ดเคลือบสารละลายเฟอรรก
ิ คลอไรดและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดทท
ี่ ําปฏิกริ ย
ิ ากัน
แลวเฟอรริก ไฮดรอกไซด (Ferric hydroxide) ที่สามารถดูดซับกาซไฮโดรเจนซัลไฟด รวมกับถานอัดแทง
ที่มีรูพรุนไวสําหรับดูดซับกลิ่นเหม็นได และผานคอลัมนที่ 2 ที่มีตัวกลางเปนฝอยเหล็กที่เปนสนิม หรือ
ไฮเดรตเฟอริกออกไซด (Hydrate ferric oxide) ที่มีความสามารถมาในการดูดซับกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
ได รวมกับถานอัดแทงมีคากาซไฮโดรเจนซัลไฟดเทากับ 78% และ 34% ตามลําดับ และพบวาสามารถนํา
ตัวดูดซับทั้งสองคอลัมนกลับมาใชซํ้าไดเมื่อสัมผัสอากาศ ผลจากการวิจัยนี้มีศักยภาพสูงในการนํามา
ประยุกตใชสําหรับการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในระดับครัวเรือนไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: การกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด เม็ดเคลือบสารละลายเฟอรริกคลอไรด
และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด กาซชีวภาพ
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บทนํา
กาซชีวภาพเปนอีกทางเลือกหนึ่งของพลังงานทดแทนและมีการใชงานอยางแพรหลายในปจจุบัน
เนื่องจากมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมตลอดจนดาน
คมนาคม สงผลใหราคาของเชื้อเพลิงแตละชนิดปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีการเลือกใชพลังงานทดแทน
ประเภทกาซชีวภาพ โดยการเปลีย
่ นของเสียจากมูลสัตว หรือขยะ ผานกระบวนการยอยสลายแบบไรอากาศ
ที่เปนมิตรกับธรรมชาติจนกลายเปนพลังงานกาซชีวภาพที่สะอาด [1] กาซที่เกิดขึ้นเปนกาซที่ผสมกัน
ระหวางกาซมีเทนกับกาซคารบอนไดออกไซด กาซไนโตรเจน กาซไฮโดรเจน และกาซไฮโดรเจนซัลไฟด หรือ
ก็าซไขเนา และไอนํ้าเปนตน จากองคประกอบของกาซชีวภาพพบวามีกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
เปนกาซที่มีกลิ่นเหม็น เปนอัตรายตอสุขภาพ ระดับความเปนพิษของกาซชนิดนี้สามารถแบงระดับ
ความเปนพิษตามระดับความเขมขนกาซทีไ่ ดรบ
ั หากรางกายไดรบ
ั ก็าซไฮโดรเจนซัลไฟดในปริมาณมากอาจ
ทําใหเสียชีวต
ิ ได ทําใหอายุการใชงานอุปกรณจําพวกโลหะสัน
้ ลง และหนักกวาอากาศทําใหไมสามารถนําไป
ใชโดยตรงในระบวนการเผาไหมในเครือ
่ งยนตไดเนือ
่ งจากจะทําใหเกิดการผุกรอน [2] กาซไฮโดรเจนซัลไฟด
ที่เกิดในกระบวนการผลิตกาซชีวภาพจะมากหรือนอยนั้น ขึ้นอยูกับลักษณะและสมบัติของสารอินทรียซึ่ง
เปนวัตถุดิบที่นํามาใชปอนเขาสูระบบภายใตกระบวนการหมักแบบไรออกซิเจน (Anaerobic process)
ซึ่งกาซไฮโดรเจนซัลไฟดเกิดจากการยอยสลายสารอินทรียของจุลินทรียในกลุมที่ไมใชออกซิเจน
(Anaerobic bacteria) หากวัตถุดบ
ิ ตัง
้ ตนมีสารในกลุม
 ซัลเฟตหรือซัลเฟอรเปนองคประกอบทําใหเกิดกาซ
พิษ มีสูตรทางเคมีวา H2S นํ้าหนักโมเลกุล 34.08 มีจุดหลอมเหลวที่ -85.49 ºC จุดเดือด -60.33 ºC ความ
หนาแนน 1.54 กรัมตอลิตร ที่อุณหภูมิ 0 ºC ความดันบรรยากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งมีความเขมขน
แตกตางกันไปตามวัตถุดิบที่ใชผลิตกาซชีวภาพ เปนอุปสรรคในการนําไปใชงาน จึงตองมีการกําจัดกอน
นําไปใช โดยวิธีการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดที่ใชกันทั้วไปนั้นมีหลายวิธี กระบวนดูดซับเปนอีกทางเลือก
ที่นิยมกันมาถึงปจจุบันนี้ในกระบวนการดูดซับจะใชตัวดูดซับในการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดออกจาก
กาซชีวภาพ [3] โดยไดจาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวามีการกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟดดวยวิธีการ
ตาง ๆดังนี้
Yushi et al. [4] ศึกษากาซไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไดจากการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว โดยศึกษาผล
ของของแข็งทั้งหมด (TS; 3, 5, 7, 9 และ11%) และความเร็วในการผสม (100, 200, 300 และ400 รอบตอ
นาที) ระยะเวลา (5, 15, 30 และ60 นาที ) และความถี่ (วันหนึ่งสองสามและสี่ครั้งตอวัน) ในการตรวจสอบ
การปลอยกาซไฮโดรเจนซัลไฟดของมูลสัตวสองชนิด จากผลการศึกษาชีใ้ หเห็นวาปริมาณการใชสารตัง
้
ตนที่ประกอบดวยกํามะถันเปนตัวกําหนดศักยภาพของมูลสัตวที่จะปลอยกาซไฮโดรเจนซัลไฟด มูลโคนม
ที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีความเขมขนจะสรางกาซไฮโดรเจนซัลไฟดไดสูงกวามูลสัตวชนิดอื่น ซึ่งมีความเขม
ขนของกาซไฮโดรเจนซัลไฟดสูงถึง 1,133 ppm
Edoardo et al. [5] ศึกษาระบบของวัสดุตัวดูดซับที่ใชเหล็กไฮดรอกไซดสําหรับกําจัดกาซไฮโดรเจน
ซัลไฟดจากกาซชีวภาพ จากสวนผสมของกาซชีวภาพจําลองที่มีชวงความเขมขนกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
ที่ 500-10,300 ppm โดยใชวัสดุตัวดูดซับที่มีรูพรุนโครงสรางผลึกรูปแบบพื้นผิวที่มีปริมาณรูพรุนและ
ขนาดรูขุมขนถูกกําหนดโดย X-ray diffraction กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสแกน และการวัดความ
สามารถในการดูดซับกาซไฮโดรเจนซัลไฟดเปนอิสระจากอุณหภูมิ
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การอบแหงของวัสดุตัวดูดซับกาซไฮดรอกไซดตามชวงอุณหภูมิที่ทดสอบ (100-200 °C) และความชื้น
สัมพัทธ (0-80%) ภายใตเงื่อนไขที่เทาเทียมกันของความเขมขนของกาซไฮโดรเจนซัลไฟด จากผลการ
ศึกษาพบวา Adscap เพิ่มขึ้นจาก 23.3 เปน 48.7 wt% พรอมเวลาการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นเปน 0.5-52.9
วินาที และลดพื้นที่ความเร็วจาก 7433 ถึง 68 h-1 ในเวลาเดียวกัน Adscap เพิ่มขึ้นเชิงเสนจาก 20.57
เปน 35.18 wt% ดวยเพิ่มความเขมขนของ H2S จาก 500 เปน 10,300 ppm
Abhinav et al. [6] ศึกษาการลดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดโดยการเติมขาวโพดและเมเปลไบโอชารที่ชุบ
ดวยเหล็กแลวทําการเติมลงในเครือ
่ งยอยแบบไมใชออกซิเจนและประเมินการลดลงของกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
ซึ่งทําการประเมินการเติมสารชีวภาพ 3 ครั้ง เพื่อทดสอบผลกระทบของความเขมขนทางชีวภาพ ขนาด
อนุภาคของไบโอชารและไบโอชาร แบบ Impregnated Fe ที่ขนาดไบโอชารสูงที่สุด (1.82 กรัม biochar/g
ปุย
 คอก) จากผลการศึกษาพบวาการเติมสารชีวภาพลงเครือ
่ งยอยแบบไมใชออกซิเจนโดยมีความเขมขน
ทางชีวภาพสูงสุดที่แสดงใหเห็นวาการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดไดมากกวา 90%
วงศวิวรรธ และคณะ [7] ศึกษาการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดโดยใชวัสดวัสดุดูดซับที่แตกตางกัน
ไดแก ถานกัมมันต (AC) ขี้กลังเหล็กปรับสภาพดวยกรดไฮโดรคลอริก (FH) ขี้กลึงเหล็กไมปรับสภาพ (FA)
และ ถานกัมมันต รวมกับขี้กลึงเหล็กไมปรับสภาพ (AF) ในคอลัมนตัวกลางสูง 10 เซนติเมตร เสนผาน
ศูนยกลาง 2.54 เซนติเมตร ทําการตรวจวิเคราะหดวยเครื่อง Biogas Analyzer ที่อัตราการไหล 340
มิลลิลิตรตอนาที โดยวิเคราะหแบบตอเนื่อง จากการศึกษาพบวาขี้กลึงเหล็กไมปรับสภาพมีประสิทธิภาพ
การกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดสง
ู สุดรองลงมาคือ ถานกัมมันตรว
 มกับขีก
้ ลึงเหล็กไมปรับสภาพถานกัม
มันต และขี้กลึงเหล็กปรับสภาพ ตามลําดับ มีรอยละการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดเทากับ 70.22, 43.61,
29.72 และ15.37 ตามลําดับ จากงานวิจัยพบวาวัสดุดูดซับขี้กลึงเหล็กไมปรับสภาพมีประสิทธิภาพการ
กําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดสูงสุด
เกวลิน [8] ศึกษาการออกแบบชุดอุปกรณการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดโดยใชวัสดุดูดซับถาน
กัมมันตจากกะลามะพราวที่เคลือบดวยสารละลายโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต (KMnO4) บรรจุในแพ็ค
คอลัมน ขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน 4.4 เซนติเมตร ความสูง 50 เซนติเมตร และความสูงในการบรรจุ
สารดูดซับ 40 เซนติเมตร ใชกาซชีวภาพจากฟารมสุกรที่มีความเขมขนของกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
1000-1500 ppmv ออกแบบชุดทดลองดวยเทคนิค RSM เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม ตัวแปรที่ศึกษา คือ
อัตราการไหลของกาซชีวภาพ 4.0-8.0 ลิตรตอนาที นํ้าหนักของสารดูดซับ 25.0-100.0 กรัม และความ
เขมขนของ KMnO4 ทีเ่ คลือบถานกัมมันต 3.0-9.0% w/v พบวาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการดําเนินการใชถา น
กัมมันต 77.0 กรัม เคลือบดวย KMnO4 ความเขมขน 5.0% w/v และมีอัตราการไหลกาซชีวภาพ 6.0 ลิตร
ตอนาที ดวยการวัดผลการหมดประสิทธิภาพของสารดูดซับที่ความเขมขนของ H2S ที่ทางออกมากกวา
200 ppmv ใชเวลาของการดําเนินการ 144 วินาที งานวิจัยนี้มีศักยภาพสูงในการนํามาใชสําหรับการกํา
จัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในกาซชีวภาพในรับครัวเรือนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนัน
้ งานวิจย
ั นีจ
้ ง
ึ มีวต
ั ถุประสงคเพือ
่ ศึกษาการใชเม็ดเคลือบสารละลายเฟอริกคลอไรดและสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดรว
 มกับถาน เพือ
่ ลดปริมาณกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในระบบกาซชีวภาพใหมากทีส
่ ด
ุ เพิม
่
ความปลอดภัยใหแกผใู ชงาน รวมทัง
้ เพิม
่ อายุการใชงานแกอป
ุ กรณ และเปนการเพิม
่ ประสิทธิภาพของกาซ
ชีวภาพ โดยเลือกใชวัสดุตัวดูดซับ คือ ถานอัดแทงที่มีคุณสมบัติในการดูดซับนํ้าเสียที่ดี [4] และเพิ่มความ
สามารถในการดูดซับโดยใชเม็ดวัสดุจากทรายละเอียดผสมกับปูนชุบดวยซับสารละลายสารละลายเฟอริ
คคลอไรด (FeCl3) และโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) วัสดุตัวดูดซับทั้งสามถูกบรรจุอยูในคอลัมนที่ทําการ
ทดลอง โดยจะทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
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วิธีการวิจัย
1. การเตรียมถังปฏิกรณผลิตกาซชีวภาพแบบถังหมัก 1,000 ลิตร
สําหรับกระบวนการศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากเศษอาหารรวมกับมูลวัวสด จะทําการศึกษาภาย
ใตสภาวะการยอยสลายแบบไรอากาศ ขนาด 1,000 L และทีป
่ ริมาณใชจริง เทากับ 800 L โดยระบบจะทําการ
เตรียมหัวเชื้อจุลินทรียมูลวัวสด เพื่อใหพรอมตอกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ โดยจะใชระยะเวลาอยาง
นอย 14 วัน จากนั้นระบบจะทําการปอนสารอินทรียประเภทเศษอาหารทุก ๆ 4 วัน วันละ 2 kg และระบบ
ถังเก็บกาซชีวภาพ ขนาด 150 L จํานวน 4 ใบ รวมถึงมีระบบกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด ขนาดเสน
ผาศูนยกลาง 6.5 cm ความสูง 80 cm ความสูงในการบรรจุตัวดูดซับ 70 cm ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ลักษณะของคอลัมนที่ใชกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด

2. การเตรียมวัสดุดูดซับ
สําหรับชุดกรองจะมี 2 คอลัมน โดยทั้ง 2 คอลัมน จะใชตัวกลางในการดูดซับในอัตราสวน 1:1 ดังนี้
คอลัมนที่ 1 คือถานอัดแทงรวมกับเม็ดเคลือบดูดซับชุบ FeCl3, NaOH เปนตัวกลางในการดูดซับกาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟดเปนเม็ดเคลือบสารละลายเฟอรรก
ิ คลอไรดและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดรว
 มกับถาน
เนื่ อ งด ว ยสารละลายเฟอร ริ ก คลอไรด แ ละสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด จ ะทํา ปฏิ กิ ริ ย าดู ด ซั บ ก า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด ดวย Ferric hydroxide รวมกับถานอัดแทงมีรพ
ู รุนขนาดเล็กที่มีความสามารถในการ
ดูดซับกลิ่นเหม็น [5] คอลัมนที่ 2 คือถานอัดแทงรวมกับฝอยเหล็ก เปนตัวกลางในการดูดซับกาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟดเปนฝอยเหล็กที่ทําใหเกิดสนิม หรือไฮเดรตเฟอริกออกไซด (Hydrate ferric oxide) โดย
การแชนํ้า 5-6 วัน ที่มีความสามารถในการดูดซับกาซไฮโดรเจนซัลไฟดโดยมีอัตราในการดูดซับที่สูง [7]
รวมกับถานอัดแทงมีรูพรุนขนาดเล็กที่มีความสามารถในการดูดซับกลิ่นเหม็น
3. วิธีการทดลอง
สําหรับวิธก
ี ารทดลองจะทําการเก็บกาซชีวภาพจากระบบดวยถุงเก็บกาซ (Gas sampling bag) โดย
ไมผา นชุดคอลัมนนํามาตรวจวัดดวยเครือ
่ งBiogasAnalyzerทําการจดบันทึกเมือ
่ คากาซคงทีโ่ ดยกําหนด
ใหเปนคากอนการทดลอง จากนัน
้ ทําการเก็บกาซชีวภาพจากระบบทีท
่ ําการปลอยผานชุดคอลัมนที่ 1 จาก
ดานลางทีผ
่ า นตัวกลางเม็ดเคลือบ FeCl3, NaOH รวมกับถานอัดแทงขึน
้ สูด
 า นบนของตัวคอลัมลัมนดว
 ย
ถุงเก็บกาซ นํามาตรวจวัดดวยเครื่อง Biogas Analyzer ทําการจดบันทึกเมื่อคากาซคงที่ จากนั้นทําการ
เก็บกาซที่ผานคอลัมที่ 2 ซึ่งมีตัวกลางเปนฝอยเหล็กรวมกับถานอัดแทงในลักษณะเดียวกันกับคอลัมที่
1 โดยปลอยกาซชีวภาพจากระบบใหไหลผานคอลัมนเปนระยะเวลา 3 นาที จากนั้นนําคาที่ไดไปคํานวณกับ
คากอนการทดลองโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดคอลัมนทใี่ ชในการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
และผลทีไ่ ดจากกการวิเคราะหองคประกอบของกาซชีวภาพจะนํามาพิจารณาหาประสิทธิภาพในการกําจัด
กาซไฮโดรเจนซัลไฟด และจุดอิ่มตัว จากนั้นจะทําการวิเคราะหคา พารามิเตอรที่สําคัญของระบบ ประกอบ
ดวย pH, Chemical Oxygen Demand (COD), Total Solid (TS), Volatile Solid (VS), Alkalinity
(ALK) และ Volatile Fatty Acid (VFA) เปนตน
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4. ลักษณะทางเคมีของวัตถุดิบ
สําหรับการพิจารณาลักษณะทางเคมีของวัตถุดบ
ิ ทีใ่ ชในกระบวนการผลิตกาซชีวภาพจะทําการแสดง
ดังในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของหัวเชื้อมูลวัว และเศษอหารที่ใชในการทดสอบ

จากตารางที่ 1 จากการศึกษาพบวา สวนที่ 1 คา pH ของหัวเชื้อจุลินทรียมูลวัว และเศษอาหาร มี
คาเทากับ 9.16 และ 4.84 ตามลําดับ สวนที่ 2 คา TS เทากับ 742,386.42 และ 574,489.29 ตามลําดับ
และคา VS เทากับ 436,844.73 และ 4,484.30 ตามลําดับ เปนอัตราสวนที่เหมาะสมตอการนํามาเปน
วัตถุดิบตั้งตนและหัวเชื้อจุลินทรียในกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ [4]

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการดูดซับกาซไฮโดรเจนซัลไฟดของตัวกลางในแตละคอลัมน
จากการศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในชุดคอลัมนที่ 1 ที่มีตัวกลางเปนเม็ด
เคลือบสารละลายเฟอรรก
ิ คลอไรดและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด และถาน ทีน
่ ํามาเปรียบเทียบกับการ
กําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในชุดคอลัมนที่ 2 ที่มีตัวกลางฝอยเหล็กที่เปนสนิม และถานพบวากาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟดกอนดูดซับดวยตัวกลาง มีคาเทากับ 128 ppm (ภาพที่ 2) โดยเมื่อกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
ผานชุดคอลัมนแตละชุดพบวาความเขมขนกาซไฮโดรเจนซัลไฟดลดลงเหลือเทากับ 28 ppm และ85 ppm
จากคาการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดชุดคอลัมที่ 1 มีประสิทธิภาพมากกวาชุดคอลัมนที่ 2 เนื่องจากชุด
คอลัมที่ 1 มีตว
ั กลางเปนเม็ดเคลือบสารละลายเฟอรรก
ิ คลอไรดและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ซึง
่ เกิด
จากการเจือจางรวมกันของสารละลายเฟอรรก
ิ คลอไรดและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดทไี่ ปเคลือบผิว
วัสถุของแข็ง โดยอาศัยความแตกตางของความเขมขนระหวางสารถูกดูดซับกับสารดูดซับ ในการดูดซับ
กาซไฮโดรเจนซัลไฟด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุชน [9] ที่สารละลายเฟอรริกคลอไรดและสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดทําปฏิกิริยากันไดเฟอรริก ไฮดรอกไซด (Ferric hydroxide) ที่มีความสามารถดูดซับ
กาซไฮโดรเจนซัลไฟดแลวไดผลลัพธเปนกํามะถันโดยมีประสิทธภาพในการกําจัดรอยละ 84 และถานที่มีรู
พรุนขนาดเล็กไวสําหรับดูดซับกลิน
่ เหม็นโดยดูดซับกลิน
่ ใหตด
ิ กับผิวของถานซึง
่ ไมทําใหเกิดการเปลีย
่ นแปลง
ทางเคมี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเกวลิน [8] ที่ถานมีลักษณะทางกายภาพเปนรูพรุนขนาดเล็กที่มี
ประสิทธิภาพในการกําจัดรอยละ 20 และชุดคอลัมนที่ 2 ที่มีตัวกลางฝอยเหล็กที่เปนสนิมหรือไฮเดรตเฟ
อริกออกไซด (Hydrate ferric oxide) ที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของเหล็กเมื่อสัมผัสกับความชื้นและ
ออกซิเจนกลายเปนสนิม ทีส
่ ามารถนํามาดูดซับกาซไฮโดรเจนซัลไฟด โดยสอดคลองกับงานวิจย
ั ของวงศ
วิวรรธ และสุนันทา [7] ที่สนมเหล็กทําปฏิกิริยากับกาซไฮโดรเจนซัลไฟดแลวไดเหล็กซัลไฟด (Fe2S3) โดย
มีประสิทธภาพในการกําจัดทีส
่ ง
ู และถานทีม
่ รี พ
ู รุนไวสําหรับดูดซับกลิน
่ เหม็น ทีม
่ ป
ี ระสิทธภาพในการกําจัด
รอยละ 20 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเกวลิน [8]
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ภาพที่ 2 ปริมาณของกาซไฮโดรเจนซัลไฟดกอนและหลังปรับปรุงคุณภาพ

ภาพที่3แสดงคาทีต
่ รวจวัดไดของการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในระบบกาซชีวภาพเปนเปอรเซ็นต
เพือ
่ จุดประสงคในการเปรียบเทียบตามเงือ
่ นไขของชุดคอลัมนทแี่ ตกตางกันและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในแตละคอลัมน พบวาคากาซไฮโดรเจนซัลไฟดที่ไมผานคอลัมนเทากับ
86% เมื่อผานคอลัมนที่ 1 ที่มีตัวกลางเม็ดเคลือบสารละลายเฟอรริกคลอไรดและสารละลายโซเดียมไฮดร
อกไซดที่ทําปฏิกิริยากันไดเฟอรริก ไฮดรอกไซด (Ferric hydroxide) ที่สามารถดูดซับกาซไฮโดรเจน
ซัลไฟดรวมกับถานที่มีรูพรุนไวสําหรับดูดซับกลิ่นเหม็น และผานคอลัมนที่ 2 ที่มีตัวกลางฝอยเหล็กที่เปน
สนิม หรือ ไฮเดรตเฟอริกออกไซด (Hydrate ferric oxide) รวมกับถานทีม
่ รี พ
ู รุนไวสําหรับดูดซับกลิน
่ เหม็น
มีคากาซไฮโดรเจนซัลไฟดเทากับ 78% ,34% ตามลําดับ ซึ่งชุดคอลัมนที่ 2 กําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
ไดนอยกวาคอลัมนที่ 1 มีตัวกลางเม็ดเคลือบสารละลายเฟอรริกคลอไรดและสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซดรวมกับถานอัดแทง

ภาพที่ 3 กราฟการตรวจวัดการกําจัด H2S คากาซชีวภาพ
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาศักยภาพในการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในระบบกาซชีวภาพแบบถังหมัก 1,000 ลิตร
จากหัวเชื้อจุลินทรียมูลวัวและเศษอาหาร ที่ไดทําการทดลองจะใชระยะเวลา 60 days โดยใชชุดคอลัมนใน
การกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดทต
ี่ า งกันพบวา ชุดคอลัมนที่ 1 ทีม
่ ต
ี ว
ั กลางเปนเม็ดเคลือบสารละลายเฟอร
ริกคลอไรดและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดโดยมีประสิทธภาพในการกําจัดรอยละ 84 และชุดคอลัมนที่
2 ที่มีตัวกลางฝอยเหล็กที่เปนสนิมหรือไฮเดรตเฟอริกออกไซด (Hydrate ferric oxide) มีประสิทธภาพใน
การกําจัดรอยละ 20 ซึง
่ จากงานวิจย
ั พบวาชุดคอลัมนที่ 1 ทีม
่ ต
ี ว
ั กลางเม็ดเคลือบสารละลายเฟอรรก
ิ คลอ
ไรดและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดรว
 มกับถานมีประสิทธิภาพการกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดมากกวา
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การแปรรูปถานไมไผตงเพื่อใชในการดูดซับกลิ่น
ในชุมชนบานควนขี้แรด ต.พะตง อ.หาดใหญ จ.สงขลา
Bamboo Charcoal Processing for Odor Adsorption
in Ban Khuan Ki-Rad Community,
Patong Sub-district, Hatyai District,
Songkhla Province
ณัฐวุฒิ สุภารัตน1 จุฑามาศ จันโททัย1
สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 90000

1

EV

สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน
(Environment for Community)

005

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของงานวิจย
ั คือการนําเศษวัสดุเหลือใชจากไมไผตงในชุมชนบานควนขีแ้ รดตําบลพะตง
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ทีไ่ ดจากกระบวนการผลิตนํ้าสมควันไมมาผานกระบวนการแปรรูปเปนถาน
ไมไผโดยการบดละเอียดและทําการรอนตะแกรงเพือ
่ คัดขนาดและนํามาอัดขึน
้ รูปเปนรูปแรดเพือ
่ นําไปใชใน
การดูดซับกลิน
่ จากการทดลองพบวาอัตราสวนโดยมวลทีเ่ หมาะสมระหวางผงถานไมไผ แปงมันสําปะหลัง
และนํ้าคือ 22:5:10 (ตัวอยาง R1) และทําการวิเคราะหหาคาพื้นผิวโดยใชเครื่อง BET ซึ่งมีคาพื้นที่ผิว
เทากับ 0.858 ตารางเมตรตอกรัม นอกจากนี้ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นโดยใช
แอมโมเนีย ซึ่งไดผลของคา pH ของสารละลายมีคาเทากับ 6 ซึ่งแสดงผลใหเห็นวา ยิ่งไปกวานั้นทางคณะ
ผูว
 จ
ิ ย
ั ยังไดถา ยทอดองคความรูข
 องกระบวนการผลิตถานไมไผเพือ
่ ใชในการดูดซับกลิน
่ มาถายทอดใหกบ
ั
ชาวบานในชุมชนทําใหไดผลิตภัณฑดด
ู ซับกลิน
่ รูปแรดทีต
่ รงตามความตองการและเปนไปตามอัตลักษณ
ของชุมชนอีกทั้งยังเปนการสรางอาชีพและรายไดจากผลิตภัณฑชุมชนอีกทางหนึ่งดวย
คําสําคัญ: ไผตง แปงมันสําปะหลัง พื้นที่ผิวการดูดซับ

บทนํา
ชีวมวล คือ สารอินทรียท
 เี่ ปนแหลงกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนํามาใชผลิตพลังงาน
ได ประกอบดวยธาตุคารบอนและไฮโดรเจน [1] สารอินทรียเหลานี้ไดมา จากพืชและสัตวตาง ๆ เชน เศษไม
ขยะ วัสดุเหลือใชทางการเกษตร การใชงานชีวมวลเพือ
่ ทําใหไดพลังงานอาจจะทาโดยนํามาเผาไหมเพือ
่ นา
พลังงานความรอนที่ไดไปใช
ในกระบวนการผลิตไฟฟาทดแทนการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
(นํ้ามันดิบ กาซธรรมชาติ ถานหิน) ซึ่งขอจํากัดในการใชชีวมวลทางการเกษตรเหลานี้มาใชเปนเชื้อเพลิง
คือ สารชีวมวลมีความหนาแนนตํ่า ปริมาตรมากและมีความยากลําบากในการขนยาย จึงไมเหมาะสมในการ
ขนสงไปในระยะทางไกล ๆ จากสถานทีผ
่ ลิต ซึง
่ การนําเอาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรออกไปจากพืน
้ ที่
การเกษตรจํานวนมาก อาจสงผลกระทบตอตนทุนในการขนสงที่เพิ่มขึ้น
จากงานวิจย
ั ทีท
่ ําการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับกลิน
่ ของถานไมไผ โดยมีวต
ั ถุประสงคเพือ
่ เพิม
่
ประสิทธิภาพการดูดซับของถานกัมมันตสําหรับบําบัดไฮโดรเจนซัลไฟดในกลิ่นที่เกิดจากแกสพิษอื่น ๆ
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รวมไปถึงกลิ่นอันไมพึงประสงค พบวาถานที่ไดจากการนําไมหรือวัสดุใกลเคียงอื่น ๆ เชน กะลามะพราว
ไมไผ มาผานกระบวนการคารบอไนเซชั่น โดยการเผาที่อุณหภูมิสูงในสภาวะอับอากาศ ซึ่งผลลัพธที่ไดจะ
เปนถานที่มีความเปนรูพรุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนมากมายหลายดาน เชน ผลิตภัณฑ
ที่ใชสําหรับดูดซับกลิ่น เปนตน [2]
จากการสํารวจพื้นที่ในชุมชนหมูที่ 6 บานควนขี้แรด ตําบลพะตง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ไดมก
ี ารจัดตัง
้ วิสาหกิจชุมชนเกีย
่ วกับการผลิตนํ้าสมควันไมจากไมไผตงซึง
่ เปนวัสดุชว
ี มวลจากธรรมชาติ
ภายในชุมชน โดยไมไผตงที่นํามาผลิตสมควันไมจะผานกระบวนการเผาเพื่อไลความชื้นจนกลายเปนถาน
ไมไผและไมไดนําถานไมไผดง
ั กลาวไปใชประโยชนตอ
 ยอดจึงทําใหถา นไมไผเปนวัสดุเหลืออยูภ
 ายในชุมชนเปน
จํานวนมาก
ดังนัน
้ ทางคณะผูว
 จ
ิ ย
ั ไดเขาไปลงพืน
้ ทีเ่ พือ
่ ทําการศึกษากระบวนการแปรรูปถานไมไผทเี่ หลือจากการ
ผลิตนํ้าสมควันไมใหเปนวัสดุที่ใชในดูดซับกลิ่น โดยการหาอัตราสวนในการขึ้นรูปที่เหมาะสม คุณสมบัติ
ของถานไมไผในการดูดซับกลิ่นและประสิทธิภาพของถานไมไผที่ใชในการดูดซับกลิ่น นอกจากนี้ ยังได
ทําการออกแบบแมพิมพในการอัดขึ้นรูปของถานไมไผเปนรูปแรดเพื่อใหตรงกับอัตลักษณของชุมชนคือ
ชุมชนบานควนขีแ้ รดและเปนการสรางมูลคาเพิม
่ ใหกบ
ั สินคาถานไมไผดด
ู ซับกลิน
่ ดังกลาวอีกทางหนึง
่ ดวย
และเมือ
่ สิน
้ สุดกระบวนการวิจย
ั แลวจะมีการนําองคความรูท
 ไี่ ดไปถายทอดใหแกคนภายในชุมชนเพือ
่ สราง
อาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนสินคาประจําชุมชนตอไป

วิธีการวิจัย
1.ขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบ
1.1 ออกแบบและขึ้นรูปถานไมไผดูดซับกลิ่นรูปแรด
1.1.1 นําถานไมไผตงที่ไดจากการเผาเพื่อผลิตนํ้าสมควันไม ที่อุณหภูมิประมาณ 600 องศา
เซลเซียส มาผานกระบวนการบดหยาบ
1.1.2 คัดขนาดผงถานไมไผโดยใชตะแกรงรอน
1.1.3 เตรียมผงถานไมไผ แปงมันสําปะหลัง และนํ้า
1.1.4 ทําการชั่งผงถานไมไผ แปงมันสําปะหลังและนํ้า ตามอัตราสวนที่กําหนด (โดยใชอัตรา
สวนในรูปแบบกรัม คือ ตัวอยางที่ R1 (22:5:10) R2 (22:7.5:7.5) R3 (22:10:5) R4
(25:6:6) และ R5 (28.3:4.4:4.4) ซึ่งเปนอัตราสวนที่นําไปใชจริงในกระบวนการอัดขึ้นรูป
1.1.5 นําผงถานไมไผและแปงมันสําปะหลังที่ผสมกันเขาตูอบเพื่อไลความชื้นที่อุณหภูมิ 80
องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 ชั่วโมง
1.1.6 นําแปงมันสําปะหลังใสบีกเกอรขนาด 500 มิลลิลิตร เพื่อทําการกวนแปงมันสําปะหลังที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส โดยใชเครื่อง Hot Plate เปนอุปกรณในการใหความรอน
1.1.7 เทผงถานไมไผผสมกับแปงมันสําปะหลังทีผ
่ า นกระบวนการกวนแลวใหเขากันโดยดูจาก
สีขาวของแปงมันสําปะหลังจะหายไปจนรวมเขากับผงถานไมไผจนมีสีดําทั้งหมด
1.1.8 เทนํ้าทีต
่ วงไวตามอัตราสวนทีก
่ ําหนดลงไปในบีกเกอรทม
ี่ ถ
ี า นไมไผกบ
ั แปงมันสําปะหลัง
ผสมกันอยู
1.1.9 กวนสวนผสมทั้งสามอยางใหเขากันจนไดลักษณะที่เหนียวเกาะตัวกันดีและสามารถปน
หรือขึ้นรูปได
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1.1.10 เตรียมชุดแมพิมพอัดขึ้นรูปแรดที่ทําจากเหล็กกลาคารบอนปานกลาง ใชจาระบีฉีด
ทําความสะอาดแมพิมพพรอมทั้งใชผาสะอาดเช็ดออก
1.1.11 เทสวนผสมลงในแมพิมพรูปแรด และทําการอัดโดยใชมืออัดขึ้นรูปในแมพิมพรูปแรดที่
จัดเตรียมไว ดังภาพที่ 1
1.1.12 นําตัวถานที่ผานการขึ้นรูปเปนรูปแรดออกจากแมพิมพ เขาตูอบเพื่อโดยไลความชื้นที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง
1.1.13 นําถานไมไผรูปแรดมาทําการตากแดดทิ้งเปนเวลา 1 วัน เพื่อใหตัวถานไมไผรูปแรด
คงรูป กอนจะนําไปใชงาน

ภาพที่ 1 แมพิมพรูปแรดสําหรับขึ้นรูปถานไมไผ

2. ขั้นตอนการวัดคาการแข็งตัวโดยใชเครื่องไวแคต
2.1 หาคาการแข็งตัวโดยใชเครื่องไวแคตเพื่อหาอัตราสวนของผงถานไม แปงมันสําปะหลังและนํ้า
ที่เหมาะสม โดยมีสัดสวนในการทดลองตามที่กําหนดไว
3. ขั้นตอนการทดสอบหาประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นของถานไมไผโดยใชแอมโมเนีย
ในการทดสอบประสิทธิภาพในการดูดกลิน
่ ของถานไมไผโดยการทดสอบการดูดซับกลิน
่ กาซแอมโมเนีย
โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้ [3]
3.1 ใช Syringe ขนาด 50 มิลลิลิตร จานวน 3 หลอด พรอมดึงกาน Syringe ออก
3.2 เตรียมสําลีแผน 6 แผน
3.3 ชั่งถานไมไผดูดซับกลิ่นรูปแรดโดยใชอัตราสวน R1 R2 R3 R4 และ R5 โดยใชผงถานปริมาณ
0.5 กรัม บรรจุลงในสําลีพรอมหอดวยเทปใส 3 ชุด
3.4 ทําการบรรจุผงถานไมไผลงใน Syringe ชุดละ 1 หลอด
3.5 หยดแอมโมเนียกับสาลีที่เหลือทั้ง 3 ชุด ชุดละ 10 หยด
3.6 วางหอสําลีที่มีแอมโมเนียลงใน Syringe
3.7 สอดกาน Syringe ใหอยูที่ระดับ 50 มิลลิลิตร
3.8 ใชหลอดทดลองที่มีนํ้ากลั่นบรรจุอยู 10 มิลลิลิตร 3 หลอด และใช Syringe แชไวในนํ้าเปนเวลา
20 นาที เมื่อครบ 10 นาที ใหดัน Syringe ไปอยูที่ระดับ 5 มิลลิลิตร
3.9 เมื่อครบ 20 นาที ใหเทนํ้าจากหลอดทดลองใสในบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตรเพื่อทําการวัดคา
pH โดยใชกระดาษ Universal indicator
3.10 บันทึกผลคา pH ของตัวถานไมไผดูดซับกลิ่นรูปแรดจากนั้นนําไปหาคาเฉลี่ย
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจย
ั นีเ้ ปนการนําเศษวัสดุเหลือใชจากการผลิตนํ้าสมควันไมนน
ั่ ก็คอ
ื ถานไมไผเพือ
่ ใชในการดูดซับ
กลิ่นและมีการถายทอดองคความรูและกระบวนการผลิตถานไมไผเพื่อใชในการดูดซับกลิ่นใหกับชุมชม
โดยทีผ
่ ลิตภัณฑถา นไมไผดด
ู ซับกลิน
่ ของชุมชนจะเปนไปตามรูปลักษณและตรงตามอัตลักษณทต
ี่ อ
 งการ
โดยมีขั้นตอนในการทดลองดังนี้
1. วิเคราะหคาความแข็งเพื่อหําสัดสวนของผงถานไมไผ แปงมันสําปะหลังและนํ้าที่เหมาะสม
การทดสอบคาความแข็งเพื่อหาสัดสวนของผงถานไมไผ แปงมันสําปะหลังและนํ้าที่เหมาะสม โดยจะใชเปน
สัดสวนในรูปแบบกรัม คือ ตัวอยางที่ R1 R2 R3 R4 และ R5 ซึ่งเปนอัตราสวนที่ใชในกระบวนการอัดขึ้น
รูป ซึ่งสามารถขึ้นรูปไดดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ถานไมไผอัดรูปแรดที่ผานกระบวนการอบไลความชื้น

ภาพที่ 3 คาการแข็งตัวของอัตราสวนของผงถานไมไผ แปงมันสําปะหลัง และนํ้า
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จากภาพที่ 3 แสดงคาการแข็งตัวของตัวอยางที่ R1 R2 R3 R4 และ R5 โดยจับเวลาตั้งแต 20 ถึง
260 นาที และปลอยเข็มลงทุก ๆ 20 นาที วัดระยะที่เข็มจมลง พบวาตัวอยางที่ R1 ระยะเวลาเริ่มกอตัวของ
ถานไมไผที่ใชในการดูดซับกลิ่น ณ เวลา 20 นาที คาเข็มจมลงอยูที่ 2 มิลลิเมตร และระยะเวลา 60 นาที คา
ระยะเข็มทีจ
่ มลงเทากับ 0 มิลลิเมตร ซึง
่ เปนระยะเวลาแข็งตัวทีก
่ อ
 นตัวอยาง R1 เกิดการแข็งตัวเร็วทีส
่ ด
ุ เมือ
่
เทียบกับตัวอยางที่ R2 R3 R4 และ R5 เนื่องจากอัตราสวนของผงถานไมไผ แปงมันสําปะหลังและนํ้าอยู
ในอัตราสวนที่เหมาะสม
2. การหาอัตราสวนที่สามารถขึ้นรูปไดของถานไมไผรูปแรดโดยใชแปงมันสําปะหลัง และนํ้า
จากการศึกษาคุณสมบัตข
ิ องสวนผสมเชน ประสิทธิภาพในการดูดซับกลิน
่ ของผงถานไมไผ การจับตัวกัน
เปนกอนของแปงมันสําปะหลังทีเ่ ปรียบเสมือนกาวจากธรรมชาติและนํ้าทีช
่ ว
 ยใหสว
 นผสมแตละอยางขึน
้ รูป
ไดงายขึ้นในกระบวนการผลิตถานไมไผดูดซับกลิ่นรูปแรด โดยมีสัดสวนดังนี้
สรุปจากผลการทดสอบในการหาอัตราสวนที่เหมาะสมพบวา อัตราสวนที่ดีที่สุดในการขึ้นรูปของ
ตัวอยาง R1 สามารถขึน
้ รูปไดดท
ี ส
ี่ ด
ุ หลังจากนําไปผานกระบวนการอบไลความชืน
้ ตัวถานไมไผมล
ี ก
ั ษณะ
แข็งจับตัวกันเปนกอนดี เนือ
่ งจากมีปริมาณแปงมันสําปะหลัง และนํ้าในปริมาณทีพ
่ อดีทเี่ ขากับปริมาณผง
ถานไมไผ ทําใหถานไมไผดูดซับกลิ่นรูปแรดผสานกันเปนกอนไดตา งจากตัวอยาง R5 ที่ไมสามารถขึ้นรูป
ไดเลย เนื่องมาจากปริมาณแปงมันสําปะหลัง และนํ้าในปริมาณที่ไมนอยเกินไป ทําใหไมสามารถขึ้นรูปได
เพราะฉะนัน
้ ยิง
่ มีปริมาณแปงมันสําปะหลังมากก็ยง
ิ่ สามารถจับตัวในการขึน
้ รูปถานไมไผดด
ู ซับกลิน
่ รูปแรด
ไดงายกวา เมื่อใสแปงมันสําปะหลังในปริมาณที่นอย เมื่อใชปริมาณนํ้านอยการผสมกันของสวนผสมจะ
ทําไดยาก แตหากปริมาณนํ้ามากจนเกินไปก็จะทําใหสวนผสมเหลวจนไมสามารถขึ้นรูปไดเชนกัน
3. หาคาพื้นที่ผิวที่ใชในการดูดซับกลิ่นโดยใชเครื่อง BET
ในการเลือกอัตราสวนทีใ่ ชในการทดสอบคาพืน
้ ทีผ
่ ว
ิ จะเลือกใชสด
ั สวนทีผ
่ สมกันเรียบรอยแลวระหวางผง
ถานไมไผ แปงมันสําปะหลังและนํ้า โดยมีสองสัดสวนนั้นก็คือ อัตราสวนของตัวอยาง R1 เนื่องจากเปน
อัตราสวนทีส
่ ามารถนําไปขึน
้ รูปไดเปนรูปแรด ซึง
่ ตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจย
ั และอัตราสวนของผง
ถานไมไผและแปงมันสําปะหลัง โดยผลการทดสอบหาคาพื้นที่ผิวมีคาเทากับ 0.858 ตารางเมตรตอกรัม

ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธคาความดันสัมพัทธตอปริมาตรระหวางผงถานไมไผของตัวอยาง R1

จากภาพที่ 3 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของความดันไอเขาใกลความดันไออิ่มตัวของตัวอยาง R1
เมื่อกราฟอยูใกล 0 ประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นจะทําไดดม
ี าก แตถาหากกราฟยิ่งใกล 1 มากเทาไร
ประสิทธิภาพในการดูดซับแกสก็จะลดลง อีกทั้งจะทําใหพื้นทีผ
่ ิวรูพรุนของถานกัมมันตลดลงตามไปดวย
ซึ่งสามารถปรับสภาพพื้นที่ผิวถานกัมมันตไดโดยใชวิธีการออกซิไดซ [4]
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ทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นโดยการใชแอมโมเนียเปนเวลา 20 นาที
การทดสอบถานไมไผดูดซับกลิ่นรูปแรด โดยจะเลือกอัตราสวนของตัวอยาง R1 R2 R3 R4 และ R5 มาใช
ในการทดลองการดูดซับกลิ่นกับกาซแอมโมเนีย โดยทาการทดลองซํ้า 3 ครั้งเพื่อหาคาเฉลี่ย
นําคาจากหลอดทดลองทั้ง 3 หลอดมาหาคาเฉลี่ยตัวอยางอัตราสวนที่ใชในการทดลอง โดยจะได
คา pH ของ R1 = 6 R2 = 6.7 R3 = 6.7 R4 = 6.7 และ R5 = 7.3 ซึ่ง pH เปนปจจัยที่มีผลตอกระบวนการ
ดูดซับ หากผลการทดลองคา pH ตํ่า (pH < 4) ไฮโดเจนไอออน (H+) ที่เกิดขึ้น จะเขามาแยงจับที่บริเวณพื้น
ผิวของตัวดูดซับทําใหกา ซแอมโมเนียถูกดูดซับบนผิวหนาของตัวดูดซับไดลดลง และหากผลการทดลอง
คา pH สูง (pH >8) ประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นจะลดลง [4]
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นโดยใชแอมโมเนีย

สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดลองในการหาอัตราสวนระหวางผงถานแปงมันสําปะหลังและนํ้าทีส
่ ามารถดูดซับกลิน
่
ได โดยการทดลองจะทําการกําหนดอัตราสวนของตัวอยางทีแ่ ตกตางกันเพือ
่ หาความสามารถในการดูด
ซับกลิ่น ซึ่งสรุปผลไดวา ตัวอยาง R1 สามารถขึ้นรูปไดดีที่สุด หลังจากนําไปผานกระบวนการไลความชื้น
ตัวถานไมไผมล
ี ก
ั ษณะแข็งจับตัวกันเปนกอนดีทส
ี่ ด
ุ เพราะมีอต
ั ราสวนผสมทีเ่ หมาะสม การทดสอบคาพืน
้ ที่
ผิวของถานไมไผดูดซับกลิ่นรูปแรดของตัวอยาง R1 ซึ่งเปนสัดสวนที่เหมาะสมที่สุดในการขึ้นรูปมีคา
0.858 ตารางเมตรตอกรัม และหากยิ่งมีพื้นที่ผิวมาก ประสิทธิภาพในการดูดกลิ่นก็จะทําไดดี การทดสอบ
หาประสิทธิภาพในการดูดซับกลิน
่ ของถานไมไผดด
ู ซับกลิน
่ รูปแรดโดยใชแอมโมเนีย สรุปไดวา ตัวอยาง R1
มีประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นไดดีที่สุดโดยมีคา pH ของสารละลายแอมโมเนียเทากับ 6 ซึ่งแสดงใหเห็น
วาสามารถดูดซับสารละลายแอมโมเนียไดเปนอยางดี

กิตติกรรมประกาศ
ผลงานนีไ้ ดรบ
ั ทุนอุดหนุนการวิจย
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ั คมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยและขอบคุณคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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spubi/aw/140/
[3] สังเวย เสวกวิหารี. (2554) ผลิตภัณฑกําจัดกลิ่นจากเปลือกเมล็ดมะมวงหิมพานต จากhttps://repository.
rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/997/sci_54_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[4] Feng W. Kwon S. Borguet E. Vidic R. (2005). วารสารออนไลน Adsorption of hydrogen sulﬁde
onto activated carbon ﬁbers : effect of pore structure and surface chemistry สืบคนวันที่
10 พฤศจิกายน 2562 จาก http://www.pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es0507158?journalCode
=esthag
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การสังเคราะหซีโอไลต เอ โดยใชซิลิกาจากเถาลอย
และการประยุกตใชเปนตัวดูดซับที่มีศักยภาพสําหรับ
การกําจัดแคดเมียม (II) ไอออนและสียอมมาลาไคท
กรีน จากสารละลายในนํ้า
Synthesis of zeolite A using silica from ﬂy ash
and its application as a potential adsorbent
for removal of cadmium (II) ion and malachite
green dye from aqueous solution

006

เถาลอยถูกนําไปประยุกตใชในหลาย ๆ งาน เนื่องจากมีซิลิกาสูงและวัสดุตนทุนตํ่า ในงานวิจัยนี้ได
ทําการสังเคราะหตว
ั ดูดซับซีโอไลต เอ โดยใชซล
ิ ก
ิ าจากเถาลอยทีไ่ ดมาจากโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง
เปนสารตัง
้ ตนในการสังเคราะห จากการศึกษาพบวาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (II) ไอออน
ในสารละลายนํ้า ที่ความเขมขนเริ่มตนของโลหะหนัก 50 มิลลิกรัมตอลิตร นํ้าหนัก ตัวดูดซับซีโอไลต เอ
8 กรัมตอลิตร และเวลาในการดูดซับ 60 นาที มีประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักบนซีโอไลต เอ คือ 74.15
เปอรเซ็นต และไดศก
ึ ษาประสิทธิภาพการดูดซับสียอ
 มมาลาไคท กรีน ในสารละลายนํ้า ทีค
่ วามเขมขนเริม
่ ตน
ของสียอมมาลาไคท กรีนเริ่มตนเทากับ 100 มิลลิกรัมตอลิตร นํ้าหนักตัวดูดซับ ซีโอไลต เอ 20 กรัม
ตอลิตร และเวลาในการดูดซับ 60 นาที ประสิทธิภาพการดูดซับสียอมมาลาไคท กรีน บนซีโอไลต เอ คือ
88.15 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาตัวดูดซับซีโอไลต เอ ที่สังเคราะหไดเหมาะสําหรับการดูดซับ
โลหะหนักและสียอมประจุบวก ดังนั้นการตรวจสอบลักษณะตัวดูดซับ พารามิเตอรที่เหมาะสมสําหรับการ
ดูดซับ ไอโซเทอรมการดูดซับ และจลนศาสตรการดูดซับ เพือ
่ ใหไดพารามิเตอรทเี่ หมาะสมสําหรับการดูดซับ
โลหะหนักและสียอมประจุบวกของซีโอไลต เอ จะถูกศึกษาตอไป

สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน
(Environment for Community)

บทคัดยอ

EV

ดรุณี สุขชิต1, เพ็ชชรี คําภาทู1, กุลนิษฐ เพ็งพาทย1, ฐิตินันท จันทะสี1, ปทมา ศรีคํา1,
ปทิตตา วรรณลี1, สุภัสสร สิถิระบุตร1, สายสมร ลําลอง1, มาลี ประจวบสุข1, ดวงดาว สัตยากูล1,
จิตรลดา เดชาติวงศ1, พฤทธิ์ คําศรี2, ปาจรีย ถาวรนิต3ิ , บรรเจิด จงสมจิตร4, กนิษฐา วงศใหญ5,
และพรพรรณ พึ่งโพธิ1์ *
1
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34190
2
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 48000
3
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
4
ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานคาตาไลซิสและวิศวกรรมปฏิกิริยาที่ใชตัวเรงปฏิกิริยา
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
5
กองสิ่งแวดลอมเหมืองแมเมาะ ฝายวางแผนและบริหารเหมืองแมเมาะ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ ลําปาง 52220
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บทนํา
โลหะหนักเปนวัตถุดิบที่ถูกนํามาใชในหลายภาคสวน เชน ในดานอุตสาหกรรมเราใชโลหะหนักในการ
ผลิตพลาสติก พีวีซี สี ถานไฟฉาย สําหรับทางดานการเกษตร โลหะหนักเปนสวนผสมของยาฆาแมลงและ
ปุย
 ขณะเดียวกันทางการแพทยใชโลหะหนักเปนสวนผสมของยาอุปกรณทางการแพทยและเครือ
่ งสําอาง
นํ้าทิง
้ จากกระบวนการผลิตเหลานีจ
้ ง
ึ เปนปจจัยสําคัญใหเกิดความเสือ
่ มโทรมของแหลงนํ้าซึง
่ เปนสิง
่ สําคัญ
ตอสิ่งมีชีวิตในการดํารงชีพ ในชีวิตประจําวันคนเรามีความเสี่ยงตอการนําโลหะหนักเขาสูรางกายผาน
ทางการบริโภคอาหารหรือดื่มนํ้าที่มีสารเหลานี้ปนเปอนอยู โดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยูในบริเวณโรงงาน
ทีข
่ าดจิตสํานึกซึง
่ มักจะลักลอบเทของเสียลงดินหรือลงแมนํ้ากําจัดกากของเสียอยางผิดวิธีทัง
้ นี้เนือ
่ งจาก
ตองการลดรายจาย โลหะหนักบางชนิดสามารถใหทั้งคุณและโทษตอสิ่งมีชีวิต ขึ้นกับชนิดของสิ่งมีชีวิต
และปริมาณที่ไดรับเขาไป ตัวอยางเชน แบคทีเรียตองการ โคบอลท (Cobalt-Co) ทองแดง (Copper-Cu)
แมงกานีส (Manganese-Mn) โมลิบดีนัม (Molybdenum-Mo) แวแนเดียม (Vanadium-V) และสังกะสี
(Zinc-Zn) ในปริมาณที่พอเหมาะตอการเจริญเติบโต อยางไรก็ตาม ปริมาณโลหะที่มากเกินไปจะสรางสิ่ง
แวดลอมที่เปนพิษตอจุลินทรียเหลานี้ สงผลใหไมสามารถ ดํารงชีวิตอยูได สําหรับโลหะหนักบางชนิด เชน
ปรอท (Mercury-Hg) และแคดเมียม (Cadmium-Cd)จัดเปนสารพิษตอรางกาย และถูกจัดใหขึ้นบัญชีดํา
(black list) เนื่องจากมีพิษรายแรงมากตอมนุษย จึงขอนํามากลาวในรายละเอียดซึ่งจะบอกถึงแหลงที่มา
และผลของการมีโลหะหนักทั้ง 2 ชนิดสะสมอยูในรางกาย [1]
แคดเมียม เปนโลหะหนักที่ปนเปอนในนํ้า โดยมาจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน โรงงาน
แบตเตอรี่ โรงงานทําสี และ โรงงานทําพลาสติก พิษของสารแคดเมียม คือ ถาไดรับปริมาณมากในทันที
อาจทําใหเกิดโรค อิไต อิไต (“Itai-Itai” disease) มีผลใหกระดูกเปราะ และปวดอยางรุนแรง ถาไดรับสารใน
ปริมาณนอยแตเปนเวลานานจะกอใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง ไตทํางานผิดปกติกระวนกระวาย ขาดสมาธิ
ความจําเสื่อม บางครั้งซึมเศรา บางครั้งราเริง
อุตสาหกรรมฟอกยอมเปนอุตสาหกรรมประเภทที่มีการใชนํ้าและสารเคมีจํานวนมาก ปญหาใหญที่
พบและนับวามีผลกระทบโดยตรงตอสิง
่ แวดลอมคือ การปลอยนํ้าเสียจากโรงงานลงสูส
 ง
ิ่ แวดลอม นํ้าเสีย
ที่ปลอยออกมาประกอบดวย สี, คาบีโอดี, คาซีโอดี, กรด-ดาง, สารแขวนลอย, ความรอน และอื่น ๆ ซึ่งมี
ผลตอสิง
่ มีชว
ี ต
ิ ในแหลงนํ้า ทําใหเกิดการทําลายทัศนียภาพและเปนทีน
่ า รังเกียจมลสารสวนใหญทป
ี่ นเปอ
 น
อยูใ นนํ้าเสียของโรงงานฟอกยอมนัน
้ มาจากกระบวนการยอมสี(dyeing)และการตกแตงสําเร็จ(ﬁnishing)
โดยสวนมากแลวมลสารเหลานี้และสีบางประเภทสามารถบําบัดไดดวยวิธีทางกายภาพและทางเคมี ทั่ว ๆ
ไป แตมส
ี บ
ี างประเภททีไ่ มสามารถบําบัดไดดว
 ยวิธก
ี ารดังกลาว ซึง
่ สีทใี่ ชในอุตสาหกรรมฟอกยอมมีหลาย
ชนิด เชน สีรีแอกทีฟ, สีเอซิด, สีเบสิก, สีไดเร็กท, สีแว็ต, สีดิสเพอรส เปนตน ผลเสียที่เกิดขึ้นจากสีนอกจาก
จะทําใหแหลงนํ้าธรรมชาติขาดความสวยงามแลวยังลดอัตราการนําเขาของออกซิเจนทีเ่ ขาสูผ
 ว
ิ หนาของ
แหลงนํ้าและบดบังปริมาณ แสงอาทิตยที่ตกลงสูผิวนํ้าทําใหพืชนํ้าไมสามารถสังเคราะหดวยแสงได จะสง
ผลใหปริมาณออกซิเจนในนํ้าลดลงทําให สัตวนํ้าอาจตายได ดังนั้นการวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอม
ของโรงงานจึงมีความจําเปนในการปองกันปญหามลพิษทีแ่ หลงกําเนิดและชวยประหยัดคาใชจา ยในการ
บําบัดนํ้าเสียขั้นสุดทายโดยมีการศึกษาเทคโนโลยีที่ใชในระบบบําบัด นํ้าเสียเพื่อใหไดคุณภาพ นํ้าทิ้งที่ได
มาตรฐานตามเกณฑทก
ี่ ําหนดและจากทีท
่ ราบกันในเบือ
้ งตนแลววาสีทอ
ี่ ยูใ นนํ้าทิง
้ แมจะมีปริมาณเพียงเล็ก
นอยก็ยง
ั สามารถมองเห็นไดชด
ั เจนและทําความรําคาญใหผใู ชแหลงนํ้าสีทใี่ ชอยูใ นปจจุบน
ั มีมากมายหลาย
ชนิดและแตละชนิดยากตอการยอยสลายโดยธรรมชาติปจจุบน
ั เทคโนโลยีทีใ่ ชในการบําบัดนํ้าเสียจากโรงงาน
ฟอกยอมมีทั้งกระบวนการทางกายภาพและเคมีซึ่งบําบัดสีไดนอย รวมทั้งมีขอจํากัดหลายประการ เชน
คาใชจายในการบําบัด ตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัด เปนตน [2]
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มาลาไคท กรีน เปนสีสังเคราะหที่ใชสําหรับยอมวัสดุตาง ๆ เชนผาไหม ผาขนสัตว ฝาย และกระดาษ
มาลาไคท กรีน มีลก
ั ษณะเปนผงสีเขียว ละลายนํ้าไดดี เมือ
่ ละลายนํ้าแลวจะไดสารละลายสีเขียวอมฟา มีสต
ู ร
ทางเคมี C22H25N2 มาลาไคท กรีน ที่ใชกันปจจุบันมีอยู 2 รูป คือ รูปของมาลาไคท กรีน ออกซาเลต
(Malachite green oxalate) และรูปของมาลาไคท กรีน ไฮโดรคลอไรต (Malachite green hydrochloride) [3]
ไฟฟาเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญ ที่อํานวยความสะดวกสบายแกชีวิตประจําวันของทุกคน การที่จะ
ไดพลังไฟฟามาตองอาศัยเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ มาเปนตนกําลังในการผลิต นับวาเปนโชคดีของ
ประเทศไทย ทีน
่ อกจากจะมีกา ซธรรมชาติแลว ยังมีถา นลิกไนตทอ
ี่ ําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ซึง
่ เปนแหลง
ทรัพยากรเชือ
้ เพลิงทีส
่ ําคัญของประเทศและใหญทส
ี่ ด
ุ ในภาคพืน
้ เอเชียอาคเนยทดแทนการสัง
่ ซือ
้ นํ้ามันเชือ
้
เพลิงจากตางประเทศไดจํานวนมหาศาล โรงไฟฟาแมเมาะ เปนโรงไฟฟาพลังงานความรอนที่ใชถานหิน
ลิกไนตเปนเชื้อเพลิง โดยมีวิธีการเปลี่ยนพลังงานที่สะสมในถานหินลิกไนตเปนพลังงานความรอนดวย
กระบวนการทางเคมีเริม
่ ตนจากการเผาไหมหรือสันดาปกับออกซิเจนในอากาศจากนัน
้ พลังงานความรอน
ที่ไดจากการสันดาปจถูกสงตอไปใหนํ้า จนนํ้าเดือดกลายเปนไอนํ้าที่มีอุณหภูมิและความดันสูง ไอนํ้าดัง
กลาวจะไปหมุนกังหันไอนํ้า ซึง
่ ไดตอ
 แกนไปหมุนเครือ
่ งกําเนิดไฟฟาในขณะเดียวกัน จึงกลาวไดวา พลังงาน
ทีส
่ ะสมอยูใ นถานลิกไนตไดถก
ู แปรสภาพใหกลายเปนพลังงานไฟฟา ในการผลิตไฟฟาจะมีเถาลอยจากการ
เผาไหมถานหิน จัดเปนของเสียอุตสาหกรรม รหัส ของเสีย 10 01 02 HM ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 จากการที่เถาลอยถานหินจัดเปน
ของเสียอันตรายทีส
่ ง
 ผลกระทบตอสิง
่ แวดลอมและมีปริมาณเกิดขึน
้ จํานวนมากทําใหเปนภาระกับสิง
่ แวดลอม
ในการนําไปกําจัดโดยเฉพาะในการนําไปฝงกลบ ซึง
่ ในปจจุบน
ั ไดมเี ทคโนโลยีในการนําเถาลอยถานหินกลับ
มาใชประโยชน เชน ในงานกอสราง เปนสารผสมในคอนกรีตผสมเสร็จสําหรับงานกอสราง และเปนวัตถุดบ
ิ
เสริมปูนซีเมนตในการผลิตวัสดุกอสรางตาง ๆ นอกจากนี้ยังใชเปนสวนผสมหลักในการกอสรางเขื่อน
คอนกรีตบดอัด เนื่องจากองคประกอบหลักทางเคมีของเถาลอยคือซิลิกา ทําใหในปจจุบันมีการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อใชประโยชนใหมีมูลคาที่เพิ่มสูงขึ้นกวาการใชเถาลอยในการกอสรางเพียงอยางเดียว [4]
ซีโอไลตถก
ู นํามาใชในเปนตัวดูดซับในการกําจัดสารพิษสียอ
 มและการบําบัดโลหะหนักทีเ่ กิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเนือ
่ งจากสามารถสังเคราะหไดงา ยและมีตน
 ทุนในการผลิตไมสง
ู เมือ
่ เทียบกับตัวดูดซับชนิด
อื่นเชน ถานกัมมันตที่มีตนทุนในการผลิตสูงเมื่อเทียบกับซีโอไลต [5] ดังนั้น จึงมีการนําเอาวัสดุดูดซับ
ธรรมชาติหรือวัสดุทม
ี่ ต
ี น
 ทุนในการผลิตตํ่าและมีประสิทธิภาพสูงมาใชเปนตัวดูดซับในการบําบัดนํ้าเสียของ
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและถือเปนการนําวัสดุทางธรรมชาติมาเพิ่มมูลคาในงานวิจัยนี้จึง
นําเถาลอยที่ไดจากโรงไฟฟามาทําการสกัดซิลิกาเพื่อใชในการสังเคราะหซีโอไลต เอ และนําซีโอไลตที่
สังเคราะหมาประยุกตใชเปนตัวดูดซับในการกําจัดโลหะหนักและสียอ
 มทีป
่ นเปอ
 นโดยจะทําการศึกษากับโลหะ
แคดเมียม (II) และสียอมมาลาไคท กรีน หาพารามิเตอรที่เหมาะสมสําหรับตัวดูดซับ ไดแก ปริมาณและเวลา
ที่เหมาะสมในการดูดซับเพื่อนําไปประยุกตในการกําจัดโลหะหนักในนํ้าทิ้งและบําบัดสียอมที่ปนเปอนใน
สารละลายตามแหลงนํ้าธรรมชาติ

วัสดุ

วิธีการวิจัย

เถาลอยที่ใชในการสังเคราะหซีโอไลต เอ ในการศึกษานี้ไดมาจากโรงไฟฟาแมเมาะ อําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง เปนสารตั้งตนในการสังเคราะห เถาลอยเปนวัสดุที่มีซิลิกา (SiO2) ประมาณรอยละ 25-60
และอลูมินา (Al2O3) ประมาณรอยละ 10-30, เฟอริกออกไซด (Fe2O3) ประมาณรอยละ 5-25, แคลเซียม
ออกไซด (CaO) ประมาณรอยละ 1-30 เปนองคประกอบหลัก และมีองคประกอบรองคือ MgO มีออกไซด
และอัลคาไลนในรูป Na2O, K2O และ SO3 และมีความชื้นเปนองคประกอบในเถาลอยดวย, Sodium aluminate (NaAlO2) commercial grade บริษัท อิตัลมาร (ปะเทศไทย) จํากัด การสังเคราะหซีโอไลต เอ พบ
อัตราสวนซิลิกอนตออลูมิเนียม (อัตราสวนโมลาร Si/Al = 0.97) ใกลเคียงกับ 1 ซึ่งเหมาะสําหรับการ
สังเคราะหซีโอไลต เอ
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วิธีการสังเคราะห ซีโอไลต เอ โดยใชซิลิกาจากเถาลอยโรงไฟฟา
การเตรียม Si-Source ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) มา 20.188 กรัม ชั่งเถาลอยจากโรงไฟฟา
55 กรัม และนํ้า DI 143.352 กรัม ผสมรวมกันลงในขวด polypropylene จากนั้นนําไปกวนในอางนํ้ารอน
ที่เดือดเปนเวลา 45 นาทีแลวทิ้งไวใหเย็น
การเตรียม Al-Source ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) มา 0.588 กรัม ชั่ง Sodium aluminate
10.57 กรัม และนํ้า DI 153.24 กรัม ลงในขวดพลาสติก จากนั้นนําไปกวนเพื่อใหสารละลายเขากัน
ผสมรวม Si-Source และ Al-Source เมื่อ Si-Source เมื่อเย็นตัวลงใหนํา Al-Source หยดลงไปใน
Si-Source พรอมกวนตลอดเวลา เมื่อหยดหมด ใหกวนตอไปอีกเปนเวลา 10 นาที จากนั้นนําไปเขาตูอบที่
อุณหภูมิ 90 °C เปนเวลา 14-16 ชั่วโมงเมื่อครบวเลาที่กําหนดใหนําออกจากตูอบแลวทิ้งไวใหเย็น จากนั้น
นํามาปนเหวี่ยงเพื่อลางซีโอไลต เอ ใหเปนกลาง จากนั้นนําไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 90 °C เปนเวลา 14-16
ชั่วโมง แลวนําไปชั่งนํ้าหนัก
การพิสูจนเอกลักษณ
ศึกษาหมูฟงกชันผลึกดวยเทคนิค Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR)
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียม (II) จากสารละลาย
ดวย ซีโอไลต เอ สังเคราะหโดยใชซิลิกาจากเถาลอย
ชั่ง ซีโอไลต เอ มา 0.20 กรัม ปเปตสารละลายมาตรฐานแคดเมียม (II) ที่ความเขมขน 50 ppm มา
25 มิลลิลิตรกวนสาร 30 วินาที โดยใชเวลาดูดซับ 60 นาที เมื่อครบ 60 นาที นําสารใสหลอดทดลองจาก
นั้นนําไปปนเหวี่ยงเปนเวลา 10 นาที เพื่อใหซีโอไลต เอ ตกตะกอนจากนั้นนําไปกรองดวยกระดาษเบอร 1
นําไปวัดหาคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 228 ดวยเทคนิคAtomic Absorption spectroscopy,
AAS และนําไปคํานวณหาคาความเขมขนและประสิทธิภาพในการดูดซับ
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับมาลาไคท กรีน จากสารละลาย
ดวย ซีโอไลต เอ สังเคราะหโดยใชซิลิกาจากเถาลอย
ชั่ง ซีโอไลต เอ มา 0.50 กรัม ปเปตสารละลายสียอมมาลาไคท กรีน ที่ความเขมขน 100 ppm มา
25 มิลลิลิตร กวนสาร 30 วินาที โดยใชเวลาดูดซับ 60 นาที เมื่อครบ 60 นาที นาสารใสหลอดทดลองจาก
นั้นนําไปปนเหวี่ยงเปนเวลา 10 นาที เพื่อให ซีโอไลต เอ ตกตะกอนจากนั้นนําไปกรองดวยกระดาษเบอร
1 นําไปวัดหาคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 616 ดวยเทคนิค UV‐Vis spectrophotometer และนํา
ไปคํานวณหาคาความเขมขนและประสิทธิภาพในการดูดซับ คํานวณไดจากสมการที่ 1

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย
พิสูจนเอกลักษณของตัวดูดซับ
พิสูจนเอกลักษณโดยเทคนิค FTIR เพื่อวิเคราะหหมูฟงกชันของเถาลอย และซีโอไลต เอ แสดงดังรูป
ที่ 1 จากสเปกตรัม FT-IR พบพีคการสั่นของ –OH ที่ประมาณ 2900 ซม-1 พบพีค ที่ประมาณ 1,1000
ซม− 1 คือพีคการสั่นแบบยืดหด ไมสมมาตรของ Si-O-Si และพบพีคที่ประมาณ 460 และ 560 ซม− 1 คือ
พีคการสั่นของ Al-O-Al จากสเปกตรัมที่พบยืนยันไดวามีหมูฟงกชันกของซีโอไลต เอ เมื่อเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยกอนหนานี้ [6]
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รูปที่ 1 ศึกษา FTIR ของเถาลอยและซีโอไลต เอ

การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียม (II) จากสารละลาย
ดวยซีโอไลต เอ สังเคราะหโดยใชซิลิกาจากเถาลอย
ในการศึกษาการดูดซับแคดเมียม (II) จากสารละลาย โดยทําการดูดซับที่มีความเขมขน 50 มิลลิกรัม
ตอลิตร ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ทําการกวน 30 วินาที ทุก ๆ 30 นาที เปนเวลา 60 นาที จากนั้นนําไปปน
เหวี่ยง เพื่อใหตัวดูดซับตกตะกอนแลว นําไปกรองจากนั้นนําไปวัดดวยเทคนิค Atomic Absorption
spectroscopy (AAS) สวนสารละลายแคดเมียม (II) กอนการดูดซับที่ไดจากการเจือจางสารละลาย
แคดเมียม (II) เปน Stock Solution 50 mg/L ซึ่งไดผลการทดลองพบวากอนดูดซับมีความเขมขน 52.35
มิลลิกรัมตอลิตร และหลังการดูดซับดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียม (II) ดวยซีโอไลต เอ จากซิลิกาของเถาลอย

การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสียอมมาลาไคท กรีน จากสารละลาย
ดวย ซีโอไลต เอ สังเคราะหโดยใชซิลิกาจากเถาลอย
ในการศึกษาการดูดซับสียอมมาลาไคท กรีน ในสารละลาย โดยทําการดูดซับสียอมมาลาไคท กรีน
ชั่ง ซีโอไลต เอ มา 0.5000 กรัม ที่มีความเขมขนเริ่มตนของสียอมมาลาไคท กรีน 100 มิลลิกรัมตอลิตร
ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ทําการกวน 30 วินาที ทุก ๆ 30 นาที เปนเวลา 60 นาที จากนั้นนําไปปนเหวี่ยงเพื่อ
ใหตัวดูดซับตกตะกอน จากนั้นนําไปวัดดวยเทคนิคUV–Vis spectrophotometer สวนสารละลายสียอม
มาลาไคท กรีน กอนการดูดซับที่ไดจากการเจือจางสารละลายสียอมมาลาไคท กรีน ที่ความเขมขน 100
มิลลิกรัมตอลิตร ซึง
่ ไดผลการทดลองพบวากอนดูดซับมีความเขมขน 136.38 มิลลิกรัมตอลิตร และความ
เขมขนหลังการดูดซับแสดงดังตารางที่ 2
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ตาราง 2 ประสิทธิภาพในการดูดซับสียอมมาลาไคท กรีน ดวย ซีโอไลต เอ สังเคราะหโดยใชซิลิกาจากเถาลอย

สรุปผลการวิจัย
ไดทําการศึกษาการประยุกตใชซีโอไลต เอ สังเคราะหจากเถาลอยจากโรงไฟฟาแมเมาะในการดูดซับ
โลหะแคดเมียม (II) และสียอ
 มมาลาไคท กรีน ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดง
ั นี้ ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะ
หนักแคดเมียม (II) บนซีโอไลต เอ ที่ความเขมขนเริ่มตนของโลหะหนัก 50 มิลลิกรัมตอลิตร นํ้าหนักตัวดูด
ซับซีโอไลต เอ 8 กรัมตอลิตร และเวลาในการดูดซับ 60 นาที ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักบนซีโอไลต
เอ คือ 74.15 เปอรเซ็นต และไดศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสียอมมาลาไคท กรีน ในสารละลายนํ้า ที่ความ
เขมขนเริ่มตนของสียอมมาลาไคท กรีน 100 มิลลิกรัมตอลิตร นํ้าหนักตัวดูดซับซีโอไลต เอ 20 กรัมตอ
ลิตร และเวลาในการดูดซับ 60 นาที ประสิทธิภาพการดูดซับสียอมมาลาไคท กรีน บนซีโอไลต เอ คือ 88.15
เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาตัวดูดซับซีโอไลต เอ ที่สังเคราะหเหมาะสําหรับการดูดซับโลหะหนัก
และสียอมประจุบวก เนื่องจากมีประสิทธิภาพการดูดซับที่สูง ตัวดูดซับซีโอไลต เอ ที่สังเคราะหโดยใชซิลิกา
จากเถาลอยสามารถนํามาพัฒนาและประยุกตใชเปนตัวดูดซับที่มีศักยภาพ
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การเตรียมคอมโพสิตเมมเบรนเคลือบดวยแผนฟลม
บางพิเศษสําหรับใชเปนวัสดุกรองระดับนาโน
Preparation of coating membranes
by ultrathin-ﬁlm composite for enhanced
nanoﬁltration performance
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บทคัดยอ

007

บทนํา

สิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน
(Environment for Community)

คําสําคัญ: เมมเบรน การเคลือบ การกรอง ความชอบนํ้า

EV

ในปจจุบน
ั โลกของเรากําลังประสบกับปญหาการขาดแคลนนํ้าจืดและการเสือ
่ มโทรมลงของคุณภาพ
ของนํ้า เทคโนโลยีเมมเบรนเปนอีกทางเลือกที่นาสนใจที่จะนํามาใชในการแกปญหาดังกลาว ดังนั้น
วัตถุประสงค ของงานวิ จัยนี้ เพื่ อสั งเคราะหคอมโพสิตเมมเบรนเคลือบดวยแผนฟลมบางพิเศษที่ผิว
เมมเบรนมีความชอบนํ้า (Hydrophilic) และการซึมผานของนํ้า (Water permeation ﬂux) สูง โดยการ
เคลือบดวยแทนนิน (Tannin, TA), กรดเบนซีนไตรคารบอกซิลิก คลอไรด (1,3,5-Benzenetricarboxylic
acid chloride, TMC) และไดเอมีน (Diamine) ลงบนพืน
้ ผิวโดยมีเงือ
่ นไขการเคลือบทีแ่ ตกตางกัน และศึกษา
หมูฟงกชันบนพื้นผิวเมมเบรนดวยเทคนิค FT-IR ศึกษาความชอบนํ้าของเมมเบรนดวยการวัดมุมสัมผัส
(Contact angle) และศึกษาอัตราการซึมผานของนํ้า พบวาคอมโพสิตเมมเบรนทีส
่ ง
ั เคราะหขน
ึ้ โดยเงือ
่ นไข
ที่ใหผลการทดสอบดีที่สุดมีคามุมสัมผัสเทากับ 49.53-27.04 องศา อัตราการซึมผานของนํ้าเทากับ
1.52 (L/m2/hr)

นํ้าคือปจจัยสําคัญในการดํารงชีวต
ิ ของมนุษยและสิง
่ มีชวี ต
ิ เปนแหลงกําเนิดของสัตวนํ้าและพืชหลาก
หลายชนิด นอกจากนั้นนํ้ายังมีประโยชนในดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม มีประโยชนสําหรับครัวเรือน ใน
การดื่มกิน ใชประกอบอาหาร หรือใชชําระลางรางกายและสิ่งสกปรกตางๆ และนํ้ายังทําใหเกิดความอุดม
สมบูรณแกส่ง
ิ มีชีวิต ในอดีตมนุษยสามารถนําทรัพยากรนํ้าจากแหลงนํ้าตามธรรมชาติมาใชประโยชนได
ตางจากปจจุบันที่เกิดปญหาดานคุณภาพของนํ้า หรือเกิดมลพิษทางนํ้าจนไมสามารถนํานํ้าจากแหลง
นํ้าตามธรรมชาติมาใชได ซึ่งปญหาเหลานี้เกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ เชน นํ้าทิ้งและสิ่งปฏิกูลจากแหลง
ชุมชน นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม นํ้าเสียจากพืน
้ ทีท
่ ําการเกษตร เปนตน ซึง
่ กระบวนการในการบําบัด
นํ้านั้นตองใชหลายขั้นตอนในการบําบัด ไดแก การเติมสารเคมีและการกวนเพื่อใหเกิดการตกตะกอน การ
ปนเพื่อเพิ่มคาออกซิเจนในนํ้าเสีย ซึ่งลวนแลวแตใชเครื่องจักรในการทํางานและตองใชพลังงานไฟฟาใน
กระบวนการบําบัด
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ในชวงไมกป
ี่ ท
 ผ
ี่ า นมาไดมก
ี ารพยายามคิดคนวิธก
ี ารแกปญ
 หาคุณภาพของนํ้าและมลพิษทางนํ้าเพือ
่
การฟนฟูสิ่งแวดลอมทางนํ้า ยกตัวอยางเชน ใชเยื่อกรอง (Membrane) สําหรับการกลั่นนํ้าทะเล นํ้าออน
การบําบัดนํ้าเสียจากอุตสาหกรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย [1]
การกรองผานเยื่อกรอง (Membrane) เปนวิธีการหนึ่งที่นิยมนํามาใชอยางแพรหลายเพื่อปรับปรุง
คุณภาพของนํา้ และแกไขมลพิษทางนํ้า ทัง
้ นีส
้ ามารถแยกประเภทของเมมเบรนตามประสิทธิภาพในการคัด
กรองสารที่มีอนุภาคขนาดใหญที่สุดจนไปถึงขนาดเล็กที่สุดไดดังนี้ ไมโครฟลเตรชัน (Microﬁltration,
MF) อัลตราฟลเตรชัน (Ultraﬁltration, UF) นาโนฟลเตรชัน (Nanoﬁltration, NF) และรีเวอรสออสโมซิส
หรืออารโอ (Reverse osmosis, RO) [2-3]
สําหรับเมมเบรนทีส
่ ามารถกรองอนุภาคทีม
่ ข
ี นาดเล็กในระดับนาโนเมตร (Nanoﬁltration, NF) นิยม
นํามาใชงานที่หลากหลายเชน การกรองเกลือออกจากนํ้าทะเล (Seawater desalination) การบําบัดนํ้า
เสีย (Wastewater treatment) การลดความกระดางของนํ้า (Saline water softening) ซึ่งเมมเบรนที่
สามารถกรองสารไดระดับนาโนเมตรจะมีขอ
 ดีคอ
ื สามารถกรองสารไดดก
ี บ
ั เกลืออิออนทีเ่ ปนมัลติวาเลนซ
(Monovalent ionic salts) และสารอินทรียที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก (Organic molecules with low molecular weight) ใชพลังงานตํ่า (Low operation pressure) แตมีคาการแพรผานของนํ้าสูง (High water
permeation ﬂux) นอกจากนี้ราคาและการดําเนินการคอนขางตํ่า (Low capital and operation costs)
เมื่อเทียบกับการกรองอนุภาคระดับรีเวอรสออสโมซิส (Reverse osmosis, RO)
งานวิจัยโดยสวนมากจะกลาวถึงกระบวนการเตรียมและการขึ้นรูป ในรูปแบบสารประกอบรวมแผน
ฟลมบางที่อยูบนวัสดุรองรับตางๆ ในรูปแบบแผน (Flat sheet) เนื่องจากการเตรียมแผนฟลมบางพิเศษ
บนวัสดุชนิดนี้ คอนขางงาย สะดวก รวดเร็ว แตประสิทธิภาพการกรองสารใหบริสท
ุ ธิย
์ ง
ั นอยกวาเมือ
่ เทียบ
กับวัสดุรองรับแบบเสนชนิดทอกลวง (Hollow ﬁber membrane) จึงไมเหมาะในการนําไปประยุกตใชทาง
อุตสาหกรรม แตอยางไรก็ตามการเตรียมคอมโพสิตเมมเบรนแบบแผนฟลม
 บางพิเศษทีอ
่ ยูบ
 นวัสดุรองรับ
แบบเสนชนิดทอกลวงมีความสําคัญมากจําเปนตองใชอป
ุ กรณและสภาวะทีเ่ หมาะสมเพือ
่ ควบคุมความหนา
ของชั้นเลือกผาน (Selective layer) ใหมีประสิทธิภาพการกรองสารใหมีความบริสุทธิ์สง
ู ในระดับนาโน
(Nanoﬁltration) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีความมุงหมายที่จะจัดเตรียมคอมโพสิตเมมเบรน บนวัสดุรองรับ
แบบเสนชนิดทอกลวง (Hollow ﬁber membrane) ที่ผิวเมมเบรนที่ไดมีความชอบนํ้า (Hydrophilic) และ
การซึมผานของนํ้า (Water permeation ﬂux) สูง นอกจากนี้ราคาและการดําเนินการคอนขางตํ่า เพื่อ
ใชเปนวัสดุกรองใหมีความบริสุทธิ์สูงในระดับนาโน (Nanoﬁltration) ที่มีประสิทธิภาพสูง สําหรับใชในการ
บํา บั ด นํ้า เพื่ อ ให ไ ด นํ้า สะอาดที่ ส ามารถนํา มาใช ใ นการดํา รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย ไ ด แ ละนํา กลั บ มาใช ใ หม ใ น
กระบวนการตางๆได ซึง
่ ถือไดวา เปนการประหยัดนํ้าและพลังงาน สําหรับใชในการแกปญ
 หาการขาดแคลน
นํ้าจืดและการเสือ
่ มโทรมลงของคุณภาพนํ้า เพือ
่ ใหชม
ุ ชนไดมน
ี ํ้าสะอาดทีใ่ ชสําหรับอุปโภคและบริโภคอยาง
ยั่งยืน

วิธีการวิจัย
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมพื้นผิวเมมเบรน
ตัวอยาง 1: การเคลือบพื้นผิวของเมมเบรนใหมค
ี วามชอบนํ้ามากขึ้น (Hydrophilic) ดวยสารแทนนิน
(Tannin)
ที่อุณหภูมิหอง
1. นําเมมเบรนแบบเสนชนิดทอกลวงไปลางทําความสะอาดดวย 5% isopropyl จํานวน 1 ครั้ง จาก
นั้นนําไปลางดวยนํ้าปราศจากไอออน จํานวน 3 ครั้ง หลังจากนั้นตากไวใหแหง
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2. ผสมสารละลายกรดแทนนิก (Tannic acid) เขมขน 0.1% (w/v) และสารละลาย Tris-base เขมขน
0.15 M ปน
 กวนใหสารละลายเขากัน แลวนําเมมเบรนแบบเสนชนิดทอกลวงทีไ่ ดทําความสะอาดพืน
้ ผิวแลว
มาแชเปนเวลา 16 ชั่วโมง จากนั้นนําขึ้นมาตากใหแหง
สําหรับตัวอยาง 2 - 9 เตรียมโดยนํา ตัวอยาง 1 มาเคลือบตอดวยสภาวะตางๆ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงวิธีการเคลือบพื้นผิวของเมมเบรนของตัวอยาง 2 – 9

ศึกษาอัตราสวนของ Co-polyamide (Co-PA) ที่เหมาะสมในการเตรียมพื้นผิวเมมเบรน: โดยใชสภาวะ
ของตัวอยาง 9 ในการเตรียมพื้นผิวเมมเบรน
1. นําเมมเบรนแบบเสนชนิดทอกลวงที่ทําการเคลือบแทนนิน 16 ชั่วโมง แลวมาจุมลงในสารละลาย
Co-polyamide (อัตราสวน Co-polyamide แสดงดังตารางที่ 2 ) พรอมปนกวนเปนเวลา 1 ชั่วโมง
2. ลางเมมเบรนที่ไดดวยนํ้าปราศจากไอออน และเปาเมมเบรนใหแหง
3.จากนัน
้ นําเมมเบรนแบบเสนชนิดทอกลวงทีแ่ หงแลวแชลงในสารละลาย1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride พรอมปนกวนเปนเวลา 2 นาที
4. จากนั้นนําเมมเบรนแบบเสนชนิดทอกลวงที่เคลือบ 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride
แลวแชลงในสารละลาย Co-polyamide ทีใ่ ชในขอ 1 อีกครั้งพรอมปนกวนเปนเวลา 10 นาที
5. ลางเมมเบรนที่ไดดวยนํ้าปราศจากไอออน และเปาเมมเบรนใหแหง
6. อบเมมเบรนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที
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ตารางที่ 2 แสดงอัตราสวนของ Co-polyamide

พิสูจนเอกลักษณของคอมโพสิตเมมเบรน
1) วัดมุมสัมผัส (º) โดยใช Contact angle Meter รุน OCA 15 EC
2) วิเคราะหหมูฟงกชันบนพื้นผิวของเมมเบรนโดยใช Fourier Transform Infrared Spectrometer
(FT-IR) รุน Nicolet 6700 FT-IR spectrometer

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมพื้นผิวเมมเบรน
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคามุมสัมผัส (º) ของเมมเบรนในแตละสภาวะ
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จากการวัดคามุมสัมผัส (º) ดังแสดงในตารางที่ 3 พบวาตัวอยาง 9 มีคามุมสัมผัส (º) นอยที่สุด
เทากับ 49.53-27.04 เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับเมมเบรนไมผานการดัดแปลง ที่มีคาเทากับ 68.25-27.39
ซึ่งคามุมสัมผัส (º) ลดลงถึง 27.43% แสดงใหเห็นวาพื้นผิวของตัวอยาง 9 มีความชอบนํ้า (Hydrophilic)
มากขึ้น จะสงใหคาการซึมผานของนํ้า (Water permeation ﬂux) สูง และมีประสิทธิภาพในการปองกัน
การเกิดตะกรัน (Anti-fouling properties) สูง
ผลการพิสูจนเอกลักษณของคอมโพสิตเมมเบรนเคลือบดวยแผนฟลมบางพิเศษ

รูปที่ 1 ศึกษา FTIR ของคอมโพสิตเมมเบรนเคลือบดวยแผนฟลมบางพิเศษ

พิสจ
ู นเอกลักษณดว
 ยเทคนิค FT-IR เพือ
่ วิเคราะหหมูฟ
 ง
 กชน
ั บนพืน
้ ผิวของคอมโพสิตเมมเบรน แสดง
ดังรูปที่ 1 จากสเปกตรัม FT-IR พบพีคการสั่นของ –OH ที่ประมาณ 3292 cm-1, พีคการสั่นของ C-H
stretch ที่ประมาณ 2921 cm-1, พีคการสั่นของ C=O stretch ที่ประมาณ 1724 cm-1, พีคการสั่นของ
C=C aromatic ที่ประมาณ 1538 cm-1, และพีคการสั่นของ N-H bend ที่ประมาณ 1606 cm-1 จาก
สเปกตรัมที่พบสามารถยืนยันไดวามี Co-polyamide เกิดขึ้นบนพื้นผิวของเมมเบรน เนื่องจากมีพีคของ
–OH ที่มาจาก tannin, พีคของ N-H, C=O และ C=C ที่มาจาก Co-polyamide โครงสรางทางเคมีของ
สารเคลือบแสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 โครงสรางทางเคมีของสารเคลือบผิวเมมเบรน

ผลการศึกษาอัตราสวนของ Co-polyamide (Co-PA) ที่เหมาะสมในการเตรียมพื้นผิวเมมเบรน: โดย
ใชสภาวะของตัวอยาง 9
จากผลการทดลองกอนหนาทําใหทราบเงือ
่ นไขทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในการเคลือบเมมเบรน คือสภาวะการเตรียม
พื้นผิวเมมเบรนของตัวอยาง 9 ดังนั้นจึงนําตัวอยางเมมเบรนที่เคลือบดวยสภาวะนี้ มาทําการศึกษา
อัตราสวนของ Co-PA 3% (w/v) ที่เหมาะสม โดยอัตราสวนที่ศึกษาแสดงดังตารางที่ 4 จากนั้นตรวจสอบ
คุณสมบัติความชอบนํ้าโดยการวัดคามุมสัมผัสของเมมเบรนที่เตรียมไดจากอัตราสวนของ Co-PA 3%
(w/v) ที่แตกตางกัน
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคามุมสัมผัส (º) ของ Co-polyamide แตละอัตราสวน

สัมผัส (º) ดังแสดงในตารางที่ 4 พบวา HF-8 มีคามุมสัมผัส(º) นอยที่สุดมีคาเทากับ 29.82 ±
0.44 เมื่อเทียบกับเมมเบรนไมผานการดัดแปลงมีคาเทากับ 76.50 ± 1.26 ซึ่งคามุมสัมผัส (º) ลดลงไป
ถึง 61.01% แสดงใหเห็นวาพืน
้ ผิวของ HF-8 มีความชอบนํ้ามากขึน
้ จะสงใหคา การซึมผานของนํ้า (Water
permeation ﬂux) สูง และมีประสิทธิภาพในการปองกันการเกิดตะกรัน (Anti-fouling properties) สูง

สรุปผลการวิจัย
ไดทําการศึกษาการสังเคราะหคอมโพสิตเมมเบรนเคลือบดวยแผนฟลม
 บางพิเศษโดยการเคลือบดวย
แทนนิน (Tannin, TA), กรดเบนซีนไตรคารบอกซิลิก คลอไรด (1,3,5-Benzenetricaboxylic acid
chloride, TMC) และไดเอมีน (Diamine) ลงบนพื้นผิวของเมมเบรน จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมใน
การเตรียมพืน
้ ผิวเมมเบรนพบวาสภาวะทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ ในการเตรียมพืน
้ ผิวเมมเบรนคือสภาวะของตัวอยาง
HF-8 คือเคลือบดวย MPD : DABT อัตราสวน 1:3 โดยโมล โดยเกิดปฏิกิริยา Schiff-base reaction และ
Michael-type addition จากผลการทดสอบพบวามีคามุมสัมผัส (º) เทากับ 29.82 ± 0.44 ลดลงถึง
61.01% เมื่อเทียบกับเมมเบรนไมผานการดัดแปลง จากงานวิจัยในครั้งนี้ทําใหทราบสภาวะที่เหมาะสมใน
การเตรียมพื้นผิวเมมเบรน ซึ่งจะสามารถนําไปพัฒนาเมมเบรนใหมีประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสีย และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการบําบัดนํ้าเสียไดจริงเพือ
่ แกปญ
 หาการขาดแคลนนํ้าจืดและการเสือ
่ มโทรมลง
ของคุณภาพนํ้าที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ดังนั้นการใชนํ้าอยางรูคาและการพัฒนาเทคโนโลยีการนํานํ้ากลับมา
ใชประโยชนหลังจากผานการใชงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีเมมเบรนที่สามารถเตรียมไดงาย
สะดวก และใชพลังงานตํ่าในกระบวนการบําบัดนํ้า จึงเปนแนวทางการใชนํ้าอยางคุมคา เพื่อการใชนํ้าที่
ยั่งยืน
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บทคัดยอ
งานวิจย
ั นีเ้ ปนการศึกษาและพัฒนาเครือ
่ งฟอกอากาศแบบตูเ คลือ
่ นทีด
่ ว
 ยรังสีอล
ั ตราไวโอเลตหรือ
UVGI ที่มีความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร โดยทําการศึกษาประสิทธิภาพการฆาเชื้อโรค ระยะเวลาในการ
ฆาเชื้อและตําแหนงในการวางอุปกรณ ที่สงผลตอประสิทธิภาพของระบบฆาเชื้อดวยรังสี UV-C ผลที่ได
แสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพการฆาเชือ
้ โรคของเครือ
่ งฟอกอากาศ UVGI ทีป
่ ระกอบดวย Filter ทีใ่ ชสําหรับ
กรองอนุภาค และการฆาเชื้อดวยหลอด UV-C โดยทั้ง 2 องคประกอบสามารถทํางานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ปจจัยทีส
่ ง
 ผลตอประสิทธิภาพของการทําลายเชือ
้ จุลน
ิ ทรียน
 น
ั้ ขึน
้ อยูก
 บ
ั จํานวนหลอด UV-C
ที่ใชและเวลาการสัมผัส (Dose) จากผลการทดลองพบวาเครื่องฟอกอากาศและฆาเชื้อดวย UV-C มีแนว
โนมสามารถฆาเชื้อจุลินทรียและเชื้อรา ไดมากวารอยละ 80 ทําใหหองอยูในสภาวะที่ปลอดจากเชื้อโรคได
การทดลองนีจ
้ ง
ึ เปนนําหลักการทางวิศวกรรมเพือ
่ แกปญ
 หาดานการแพทยและการสาธารณสุขและสามารถ
นํามาเปนเครื่องตนแบบในการทําเครื่องฟอกอากาศและฆาเชื้อโรคที่มีตนทุนตํ่าสําหรับบานเรือน หรือนํา
มาประยุกตใชการฆาเชือ
้ ในระบบปรับอากาศขนาดใหญ เชน โรงแรม หองปฏิบต
ั ก
ิ ารตางๆ ในอุตสาหกรรม
การทําหองปลอดเชื้อ (Sterile) หรือโรงพยาบาล เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสําหรับประชาชนทั่วไปได
คําสําคัญ: เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องปรับอากาศ, การปรับปรุงคุณภาพอากาศ

บทนํา
ดวยสภาวะของประเทศไทยในปจจุบน
ั มีทง
ั้ มลพิษทีม
่ าจากโรงงานอุตสาหกรรมตามอาคารบานเรือน
ตางๆ รวมถึงการปลอยไอควันเสียจากรถที่ใชนํ้ามันบนทองถนนเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนแหลงกําเนิดของมลพิษ
และมลภาวะตางๆ แตทวาสิง
่ พวกนี้ ไมไดเกิดขึน
้ แคบนทองถนน หรือภายนอกเพียงเทานัน
้ ภายในบานของ
เราเอง ก็ยังเปนแหลงที่เต็มไปดวยมลภาวะทางอากาศ ไมวาจะเปนฝุนละออง แบคทีเรีย เชื้อไวรัส ฝุน ไร
เชื้อรา และสิ่งที่ไดปนเปอนมาพรอมกับอากาศ
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การอยูใ นหองปรับอากาศซึง
่ มีการปรับอุณหภูมท
ิ พ
ี่ อเหมาะจะสามารถหลีกเลีย
่ งการสัมผัสกับมลภาวะทาง
อากาศไดระดับหนึ่ง แตอากาศภายในหองปรับอากาศซึ่งเปนอากาศที่หมุนเวียนผานเครื่องปรับอากาศ
ตลอดเวลาและถายเทออกสูบรรยากาศภายนอกเพียงเล็กนอย รวมทั้งความชื้นจากในอากาศและในตัว
เครือ
่ งปรับอากาศเอง อีกทัง
้ ฝุน
 ควันทีฟ
่ ง
ุ กระจายอยูท
 ว
ั่ ไปอาจกลายเปนแหลงแพรเชือ
้ และไมเปนผลดีตอ

ผูท
 เี่ ปนโรคภูมแิ พหรือโรคทีเ่ กีย
่ วกับระบบทางเดินหายใจดังนัน
้ เครือ
่ งฟอกอากาศในบานจึงเปนจึงเปนทาง
เลือกที่กําลังไดรับความนิยมจากผูบริโภคสวนหนึ่งที่ใสใจในเรื่องของสุขภาพ
เครื่องฟอกอากาศ เปนตัวชวยในการกําจัดมลพิษในอากาศ เพื่อใหอากาศมีความบริสุทธิ์มากขึ้น
และลดโอกาสการกอใหเกิดโรคภูมิแพ เนื่องจากฝุน ควันพิษและสารกอภูมิแพไดเปนอยางดี ทั้งยังชวย
จัดการกับกลิ่นอันไมพึงประสงคไดอยางดีเยี่ยมอีกดวย โดยสําหรับประเภทของเครื่องฟอกอากาศใน
ปจจุบัน สามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภทตามกลไกการทํางานดังนี้
1. Mechanical Filters
2. Electrostatic Precipitator
3. Gas-Phase Filters
4. Ozone Generator
5. UV Light
1. Mechanical/Air Filter หรือแผนกรองอากาศ ทําหนาที่ดักจับเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อไวรัส ฝุน
ละอองในอากาศที่ทําใหเกิดภูมิแพ Air ﬁlters มีประเภทที่ทาํ มาจากกระดาษ เสนใย ตาขาย แตแบบที่นิยม
ใชในปจจุบัน ก็คือ แผนกรองอากาศแบบ HEPA หรือ High Efﬁciency Particulate Air เปนแผนกรองที่
ผลิตจากเสนใย Fiberglass ที่ออกแบบมาเพื่อดักจับฝุนที่มีขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน และมีประสิทธิภาพดัก
จับฝุนละอองไดไมนอยกวา 99.97% และยังมีอายุเฉลี่ยในการใชงาน 3-5 ป
2. Electrostatic Precipitator (ESP) เปนระบบกรองอากาศทีท
่ ํางานโดยใชหลักไฟฟาสถิต ดวยการ
ปลอยประจุไฟฟาลบออกมาจับฝุนละอองหรืออนุภาคขนาดเล็กที่เปนประจุบวกใหเปนกลุมกอน เพื่อทําให
มีนํ้าหนักมากขึ้นแลวตกลงสูพื้น ไมลอยฟุงกระจายอยูในอากาศ
3. Gas-Phase Filtersเปนระบบที่มีไวสําหรับกําจัดกลิ่นอันไมพึงประสงคตางๆ โดยการใชสารเคมี
ทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตใิ นการดูดซับมลพิษ เปนตัวชวยในการทํางานของระบบ เพือ
่ ชวยดูดซับกลิน
่ ทีไ่ มพง
ึ ประสงค
และกาซพิษใหหายไป
4.OzoneGeneratorเปนการนําระบบโอโซนมาใชกบ
ั ระบบฟอกอากาศโดยเชือ
่ วาจะชวยกําจัดอนุภาค
ของกาซคารบอนไดออกไซดและสารระเหยตางๆ ที่ปนมากับอากาศไดดี พรอมทั้งสามารถกําจัดเชื้อโรค
บางอยางได แตเนื่องจากโอโซนคอนขางมีผลเสียมากกวาผลดีตอรางกายของมนุษย จึงไมคอยนิยมใช
กันมากนัก ดังนั้น จึงมักจะใชเครื่องฟอกอากาศประเภทนี้กับพื้นที่ที่มีผูอาศัยไมมาก
5. UV Light เปนระบบทีน
่ ํารังสีอล
ั ตราไวโอเลตมาชวยในการกําจัดเชือ
้ โรคตางๆ อยางเชน แบคทีเรีย
เชื้อไวรัส เชื้อรา หรือฝุนละอองในอากาศที่เปนอันตรายตอสุขภาพและกอใหเกิดภูมิแพได
ปญหาของเครื่องฟอกอากาศที่ใชในปจจุบัน
1. มีอัตราการกินไฟสูง
2. ราคาแพง
3. ขนาดของเครื่องฟอกอากาศมีขนาดใหญ
4. ประสิทธิภาพการกรองอากาศและการฆาเชื้อโรคตํ่า
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วิธีการแกปญหา
จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดพัฒนาเครื่องฟอกอากาศโดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ประหยัดไฟ
2. ราคาเหมาะสมไมแพงจนเกินไป
3. มีขนาดเล็ก ติดตั้งงาย
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการกรองอากาศและการฆาเชื้อโรคไดดียิ่งขึ้น

วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อพัฒนาและสราง
เครื่องฟอกอากาศแบบตูเคลื่อนที่ดวยรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อฆาเชื้อโรค และทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบการกรองของเครื่องฟอกอากาศแบบตูเคลื่อนที่ และสภาวะที่เหมาะสมของหลอด UV-C ของระบบ
UVGI ดานกําลังไฟฟา จํานวนหลอดและตําแหนงการติดตั้งหลอด UV-C ใหไดปริมาณรังสี UV-C ในการ
ฆาเชือ
้ โรคสูงสุด ในขณะเดียวกันก็มค
ี วามปลอดภัยตอผูท
 อ
ี่ าศัยอยูภ
 ายในหอง โดยมีขน
ั้ ตอนในการศึกษา
ดังตอไปนี้
1.ออกแบบเครื่องฟอกและระบายอากาศแบบตูเคลื่อนที่
ออกแบบเครื่องฟอกและระบายอากาศแบบตูเคลื่อนที่โดยใชโปรแกรมเขียนแบบ SketchUp 2019
(ภาพที่ 1) เพื่อออกแบบเครื่องใหมีขนาดที่เหมาะสมกับหองที่จะใชในการทดลอง ขนาด 4.7 x 4.65 x 2.4
ม. (ภาพที่ 2) รวมถึงออกแบบเครือ
่ งฟอกอากาศฯใหมก
ี ารเปลีย
่ นแปลงของอากาศทีเ่ พียงพอกับปริมาตร
ของหองที่ใชในการทดลอง

ภาพที่ 1 เครื่องฟอกและระบายอากาศแบบตูเคลื่อนที่
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ภาพที่ 2 หองที่ใชในการทดลอง

2.สรางและพัฒนาเครื่องฟอกอากาศแบบตูเคลื่อนที่
เครื่องฟอกอากาศที่นํามาใชในการดัดแปลง คือ พัดลมไอเย็น Fujitel รุน FK-101A (ภาพที่ 3) นํา
มาดัดแปลงโดยนําแผนกรองอากาศที่ทํางานโดยใชหลักไฟฟาสถิต (ESP-Electrostatic Precipitator)
ออก แลวเปลี่ยนเปนแผนกรอง 3 ชั้น รุน IM-001/004 ขนาด 2.50x28.00x33.00cm ซึ่งภายในประกอบ
ดวย ชั้นที่ 1 ไสกรองหยาบ สามารถกรองฝุนทั่วไป เชน เสนผม ฝุนละอองทั่วไป ชั้นที่ 2 ไสกรองอากาศ
ประสิทธิภาพสูง (HEPA-High Efﬁciency Particulate Air Filter) สามารถกรองฝุนที่มีขนาด 0.3
ไมครอน ไดไมนอยกวา 99.97% ชั้นที่ 3 ไสกรองคารบอน (Carbon Filter) สามารถกําจัดสารจําพวก
ฟอรมาลดีไฮดในอากาศ รวมไปถึงสามารถขจัดกลิ่นไมพึงประสงคไดเปนอยางดี (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 3 พัดลมไอเย็น Fujitel รุน FK-101A

333

ภาพที่ 4 องคประกอบของชุดแผนกรอง3 ชั้น รุน IM-001/004

จากนั้นใชตะแกรงภายในที่มีมากับตัวเครื่อง ติดหลอดฆาเชื้อโรค UV-C Quartz lamps T5 ขนาด
4, 6, 8 และ 10W (ภาพที่ 5) เปนหลอดที่ใหรังสีอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร และมี
คุณสมบัติของหลอด ดังนี้
ประเภท: หลอดไฟฆาเชื้อโรค UV-C
สีเปลง: สีมวงอมฟา
วัสดุยึด: วงเล็บอลูมิเนียม
แรงดันไฟฟา: 220 V
กําลังไฟของหลอด: 4, 6, 8, 10W
ประเภทหลอดไฟ: T5
ขนาดเสนผานศูนยกลาง: 1.5 เซนติเมตร
ประเภทหลอดไฟแกว: ทอกลม
โดยนําหลอดทั้ง 4 หลอดมาตอแบบขนานกัน โดยตอสวิทชเปด-ปดไวดานขางของตัวเครื่องฟอก
เพือ
่ สามารถเลือกเปดใชเฉพาะหลอดทีต
่ อ
 งการได รวมถึงความตานทานในวงจรนอย กระแสไฟฟาจึงไหล
ผานไดมาก (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 5 ภาพการติดหลอดฆาเชื้อโรค UV-C Quartz lamps T5

334

ภาพที่ 6 วงจรตอหลอดไฟแบบขนานจํานวน 4 หลอด

3.ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องฟอกอากาศแบบตูเคลื่อนที่ในการฆาเชื้อโรค
การศึกษาการกําจัดจุลินทรียในอากาศ โดยจุลินทรียที่ใชไดแก Sheep Blood Agar สําหรับเปน
ตัวแทนของแบคทีเรีย และ Sabouraud Dextrose Agar สําหรับเปนตัวแทนของเชื้อรา โดยเชื้อจุลินทรีย
ทั้งหมดจัดซื้อมาจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
การทดลองเริ่มจากการใชเครื่องฟอกอากาศ UVGI ในหองจําลองนาน 8 ชั่วโมง โดยเปดเครื่องทิ้ง
ไวรวมกับระบบปรับอากาศในหอง โดยกอนการเปดเครื่อง UVGI ไดทําการเก็บตัวอยางอากาศ โดยใชจาน
เพาะเชื้อสําหรับเก็บตัวอยางอากาศเพื่อทําการวิเคราะหเชื้อจุลินทรียภายในหองทดลอง กอนเปดเครื่อง
ระยะเวลา 30 นาที หลังจากนั้น จึงทําการเริ่มการทดลองในหองจําลองนาน 8 ชั่วโมง เมื่อทําการทดลอง
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศ UVGI เสร็จแลวจึงทําการเก็บตัวอยางอากาศเพื่อทําการ
วิเคราะหเชื้อจุลินทรียในหองทดลอง หลังปดเครื่อง ระยะเวลา 30 นาที โดยใชจานเพาะเชื้อสําหรับเก็บ
ตัวอยางอากาศเพือ
่ ทําการวิเคราะหเชือ
้ จุลน
ิ ทรียภ
 ายในหองทดลอง หลังจากทีไ่ ดทําการเปดเครือ
่ งฟอก
อากาศ UVGI
การตรวจสอบการฆาเชื้อของเครื่องฟอกอากาศ UVGI ดวยการเก็บตัวอยางอากาศมาเพาะเชื้อ
โดยดําเนินการศึกษากับจุลินทรีย 2 กลุม คือ แบคทีเรีย และเชื้อรา ขั้นตอนการเก็บตัวอยางเพื่อทําการ
วิเคราะหเพื่อใหมั่นใจในประสิทธิภาพในการฆาเชื้อในหองทดลอง โดยใชวิธี Standard plate count วิธี
ตรวจนับจุลินทรียมาตรฐาน เรียกยอวา SPC อาจเรียกวา Total Viable count (TVA) หรือปริมาณ
จุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด เปนวิธีตรวจนับจุลินทรียที่นิยมใชสําหรับตรวจวัดจุลินทรียที่มีชีวิตอยูในสิ่ง
แวดลอมที่ตองการตรวจสอบ เชน ในอาหาร นํ้า พื้นผิว อากาศ เปนตน ซึ่งจุลินทรียดังกลาวเจริญขึ้นมา
บนอาหารแข็งในจานเลี้ยงเชื้อ โดยเจริญและแบงตัวเปนกลุมเรียกวาโคโลนี (colony) สามารถมองเห็นได
ดวยตาเปลา มีหนวยเปน cfu (Colony forming unit) เปนหนวยที่ไดจากวิธีตรวจนับปริมาณจุลินทรีย
microbial population count เชน แบคทีเรีย ยีสต เชื้อรา ที่มีชีวิต การรายงานผลตัวอยางที่เปนอากาศ
ไหลเวียนในหองมีหนวยเปน cfu/cm3 คาที่ไดจากการตรวจนับจุลินทรียมาตรฐาน การนับจุลินทรีย
มาตรฐานเปนการนับปริมาณโคโลนี (colony) ทีม
่ ข
ี นาดใหญพอทีจ
่ ะมองเห็นดวยตาเปลา หรือมองเห็นดวย
แวนขยาย ซึ่งมาจากเซลลของจุลินทรียที่เจริญเติบโตอยูบนอาหารเลี้ยงเชื้อ คาที่ไดจากการตรวจนับ
จุลินทรียมาตรฐาน คือ colony forming unit (cfu) มีขั้นตอนการเก็บตัวอยางและการวิเคราะหดังนี้
1. นําจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใชในการทดสอบแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศ มาทําการทดสอบ
2. ทําการเก็บตัวอยางอากาศในหองทดลองกอนทําการเริ่มทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องฟอก
อากาศ UVGI 30 นาทีกอนทําการเปดเครื่อง
3. ทําการเก็บตัวอยางอากาศในหองทดลองหลังการทดลองเปดเครื่องฟอกอากาศ UVGI นาน
30 นาที หลังทําการปดเครื่องทดลอง
4. นําตัวอยางที่ไดไปทําการเพาะเชื้อ ภายหลังจากการเก็บตัวอยาง 24 ชั่วโมงทําการอานผลที่ได
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
หลังจากไดทําการเก็บตัวอยางอากาศเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องฟอกอากาศ UVGI พบวา
เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราในจานเพาะเชื้อมีจํานวนลดลง อยางมาก
ตารางที่ 1 ผลการทดลองและทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศและฆาเชื้อแบคทีเรียดวย UV-C

ตารางที่ 2 ผลการทดลองและทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศและฆาเชื้อราดวย UV-C
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ภาพที่ 7 การเก็บตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบเชื้อแบคทีเรีย หลังเวลาผานไป 48 ชั่วโมง

ภาพที่ 8 การเก็บตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบเชื้อรา หลังเวลาผานไป 48 ชั่วโมง
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สรุปผลการวิจัย
ประสิทธิภาพการทําลายเชื้อ ของเครื่องฟอกอากาศ UVGI ที่ประกอบดวย Filter ที่ใชสําหรับกรอง
อนุภาค และฆาเชื้อดวย UV-C โดยทั้ง 2 องคประกอบสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สามารถทําลายเชื้อโรคได ไมวาจะเปนแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเชื้อรา ประสิทธิภาพของการทําลายเชื้อนั้น
ขึ้นอยูกับปริมาณ และเวลาการสัมผัส (Dose) การนําอากาศมาผาน Filter กอน จะชวยกรองอนุภาคและ
ทําใหความเร็วลมทีไ่ หลผานลดลง ทําใหเพิม
่ ระยะเวลาในการสัมผัสกันของอากาศผานรังสี UV-C จึงทําให
การทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพเพิม
่ ขึน
้ จากผลการทดลองพบวาเครือ
่ งฟอกอากาศและฆาเชือ
้
ดวย UV-C มีแนวโนมวาสามารถฆาเชื้อจุลินทรียและเชื้อรา ไดมากวารอยละ 80 โดยไดทดลองเปดเครื่อง
ฟอกอากาศและฆาเชื้อดวย UV-C ทิ้งไวในหองทดลองก็สามารถฆาเชื้อจุลน
ิ ทรียและเชื้อรา ทําใหหองอยู
ในสภาวะที่ปลอดจากเชื้อโรคได ในสภาวะที่มีการระบาดของเชื้อโรคที่สามารถแพรกระจายไดในอากาศ
ทําใหคนมีโอกาสสัมผัสกับเชือ
้ โรคโดยเฉพาะในหองทีม
่ ก
ี ารระบายอากาศไมดี หรือในหองทีม
่ ค
ี นทีม
่ เี ชือ
้ อยู
ในระบบทางเดินหายใจเขามาอาศัย ทําใหอากาศภายในหองนั้นเกิดการปนเปอนของเชื้อโรค และจะทําให
ผูท
 ม
ี่ าใชหอ
 งรวมกันมีโอกาสไดรบ
ั เชือ
้ โรคเขาไปจากการติดตอได ทัง
้ นีส
้ ามารถนํามาเปนเครือ
่ งตนแบบใน
การทําเครือ
่ งฟอกอากาศและฆาเชือ
้ โรคทีม
่ ต
ี น
 ทุนตํ่าสําหรับบานเรือน หรือนํามาประยุกตใชการฆาเชือ
้ ใน
ระบบปรับอากาศขนาดใหญ เชน โรงแรม หองปฏิบัติการตางๆ ในอุตสาหกรรม การทําหองปลอดเชื้อ
(Sterile) หรือโรงพยาบาล ซึง
่ การทดลองนีไ้ ดนําหลักการทางวิศวกรรมเพือ
่ แกปญ
 หาทางดานการแพทย
และการสาธารณสุข สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน อันเนื่องจากเกิดการระบาดของโรคที่สามารถ
แพรเชื้อในอากาศได

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธนส
ี้ ามารถสําเร็จลุลว
 งไปไดดว
 ยดี โดยไดรบ
ั ความอนุเคราะหและการสนับสนุนเปนอยาง
ดี จากบุคคลผูมีพระคุณดังที่จะกลาวตอไปนี้
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ปรีดา จันทวงษ อาจารยที่ปรึกษาหลัก และ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.นุภาพ แยมไตรพัฒน อาจารยที่ปรึกษารวมวิทยานิพนธฉบับนี้ รวมทั้งใหคําปรึกษาใน
เรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ ใหความอนุเคราะหพจ
ิ ารณาและใหคําแนะนํา ซึ่งผูจัดทํา
วิทยานิพนธ มีความรูส
 ก
ึ ปลาบปลืม
้ และซาบซึง
้ ในความอนุเคราะหเปนอยางดียง
ิ่ จนทําใหวท
ิ ยานิพนธฉบับ
นี้ประสบความสําเร็จดวยดี
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การศึกษาความปลอดภัยของผูพักอาศัย
ภายในอาคารใกลระบบไฟฟาขึงอากาศแรงดัน 24 kV
ในพื้นที่จายไฟของการไฟฟานครหลวง
The Study of Safety of Building Occupants near
the 24 kV Overhead Power Distribution
System in MEA Area.
ธวัชชัย มีชนะ1 ฤทธิชัย ราชแปน1 รุงเพชร กองนอก2 ยุทธณา คงจีน2 และบุญยัง ปลั่งกลาง1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 12110
2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 30000

1

บทคัดยอ

001

บทนํา

ไฟฟาชุมชน
(Community Electricity)

คําสําคัญ: ระยะหางที่ปลอดภัย สายไฟฟาอากาศ สนามไฟฟา

CE

บทความนีน
้ ําเสนอการศึกษาความปลอดภัยของผูพ
 ก
ั อาศัยภายในอาคารกับสายไฟฟาขึงอากาศ
แรงดัน 24 kV ในพื้นทีก
่ ารจายไฟของการไฟฟานครหลวง ซึง
่ การศึกษาไดทาํ การจําลองสนามไฟฟาดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรและนําผลทีไ่ ดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานขององคการอนามัยโลกและมาตรฐาน
ของการไฟฟานครหลวง โดยทําการจําลองสนามไฟฟาทีร่ ะยะหางความปลอดภัยตัง
้ แต 1.20 เมตร จนถึง
1.80 เมตร ซึ่งผลที่ไดพบวาที่ระยะหาง 1.20 เมตร จะมีคาสนามไฟฟา 5,865 V/m และที่ระยะหาง 1.80
เมตร จะมีคาสนามไฟฟา 2,984 V/m ขณะที่คาสนามไฟฟาไมเกิน 5,000 V/m จะมีระยะหางไมนอยกวา
1.34เมตร ซึง
่ จะสอดคลองกับมาตรฐานของการไฟฟานครหลวงและจะไมสง
 ผลกระทบตอสิ่งมีชว
ี ิตตาม
มาตรฐานขององคการอนามัยโลก

การขยายตัวของชุมชนเมืองที่เพิ่มขึ้น เมื่อมีประชากรเคลื่อนยายไปตั้งถิ่นฐานหนาแนนขึ้น ทําใหมี
การกอสรางสาธารณูปโภคและอาคารทีอ
่ ยูอ
 าศัย สงผลใหมค
ี วามตองการใชไฟฟามีมากขึน
้ การกอสราง
ระบบจําหนายตองคํานึงถึงคาความปลอดภัยของสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก เนือ
่ งจากการสัมผัสกับ
สนามไฟฟาเปนเวลานานอาจสงผลกระทบตอสุขภาพ ดังนั้นจําเปนตองศึกษาระยะหางของสายไฟฟา
อากาศแรงดัน 24 kV กับ อาคารสิ่งปลูกสรางเพื่อความปลอดภัยของผูอยูอาศัยในชุมชน
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ระยะปลอดภัยของผูพักอาศัย
ภายในอาคารกับระบบไฟฟาอากาศ
การกอสรางระบบไฟฟาอากาศ แรงดัน 24 kV ตองคํานึงถึงระยะหางของสายไฟฟากับผูพักอาศัย
ภายในอาคาร ซึ่งองคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ไดรวมกับหนวยงาน International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) ไดกําหนดระดับสูงสุดของ
สนามไฟฟาความถี่ (50Hz) [1-3] ที่ผูพักอาศัยสามารถสัมผัสไดอยางปลอดภัยไว ซึ่งมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 1 และการไฟฟานครหลวงไดกําหนดระยะหางสายไฟฟาอากาศกับอาคารของระเบียงของอาคาร
รายละเอียดตามตารางที่ 2 ซึ่งลักษณะการอาคารที่พักอาศัยกับระบบสายไฟฟาอาคารในสภาพปจจุบัน
ตามภาพที่ 1
ตารางที่ 1 คาสนามไฟฟา ตามมาตรฐาน ICNIRP สําหรับระบบไฟฟา 50 Hz [4-5]

ตารางที่ 2 มาตรฐานระยะหางที่ปลอดภัยจากสายไฟฟาอากาศ การไฟฟานครหลวง [4]

ภาพที่ 1 สายไฟฟาอากาศ แรงดัน 24 kV
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ขั้นตอนการวิจัย
การสร า งแบบจํ า ลองเพื่ อ ศึ ก ษาค า สนามไฟฟ า ด ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร COMSOL MULTI
PHYSICS STUDENT VERSION ตองกําหนดคาพารามิเตอรใหใกลเคียงกับสภาวะจริงใหมากทีส
่ ด
ุ ซึง
่ งาน
วิจัยนี้สนใจที่พิกัดแรงดัน 24 kV ที่มีระยะหางสายไฟฟากับอาคารตั้งแตท่รี ะยะ 1.20 ถึง 1.80 เมตร ซึ่งมี
รายละเอียดตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แบบจําลองคาสนามไฟฟา

ผลการทดลอง
ผลทีไ่ ดจากการจําลองสนามไฟฟาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึง
่ พิจารณาระยะหางของสายไฟฟา
อากาศกับระเบียงของอาคาร ที่ระยะตั้งแต 1.20, 1.40, 1.60 และ 1.80 เมตร มีรูปแบบการกระจายตัวของ
สนามไฟฟา ดังรายละเอียดตามภาพที่ 3 - 5 และสามารถสรุปคาสนามไฟฟาทีร่ ะยะตางๆ ไดดง
ั ตารางที่ 3

ภาพที่ 3 การกระจายตัวของสนามไฟฟาที่ระยะหางจากระเบียงของอาคาร 1.20 เมตร
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จากภาพที่ 3 พบวาคาสนามไฟฟาสูงสุดที่สายไฟฟาอากาศคือ 646,424 V/m และที่ระเบียงของ
อาคารคาสนามไฟฟาคือ 5,865 V/m

ภาพที่ 4 การกระจายตัวของสนามไฟฟาที่ระยะหางจากระเบียงของอาคาร 1.40 เมตร

จากภาพที่ 4 พบวาคาสนามไฟฟาสูงสุดที่สายไฟฟาอากาศคือ 646,424 V/m และที่ระเบียงของ
อาคารคาสนามไฟฟาคือ 4,569 V/m

ภาพที่ 5 การกระจายตัวของสนามไฟฟาที่ระยะหางจากระเบียงของอาคาร 1.60 เมตร

จากภาพที่ 5 พบวาคาสนามไฟฟาสูงสุดที่สายไฟฟาอากาศคือ 646,424 V/m และที่ระเบียงของ
อาคารคาสนามไฟฟาคือ 3,669 V/m
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ภาพที่ 6 การกระจายตัวของสนามไฟฟาที่ระยะหางจากระเบียงของอาคาร 1.80 เมตร

จากภาพที่ 6 พบวาคาสนามไฟฟาสูงสุดที่สายไฟฟาอากาศคือ 646,424 V/m และที่ระเบียงของ
อาคารคาสนามไฟฟาคือ 2,984 V/m
ตารางที่ 3 ผลการวิจัย

ภาพที่ 7 สนามไฟฟาระหวางสายไฟฟาอากาศกับระเบียงของอาคาร
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จากภาพที่ 7 สนามไฟฟาระหวางสายไฟฟาอากาศกับระเบียงของอาคาร พบวาคาสนามไฟฟามีคา
มากที่สุดเมื่ออยูใกลสายไฟฟาและจะลดลงเมื่อมีระยะหางที่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ และพบวาสนามไฟฟา
5,000 V/m จะมีระยะหาง 1.34 เมตร

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาและวิเคราะหจําลองสนามไฟฟาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่ระยะ 1.20 เมตร ถึง
1.80 เมตร พบวาการกอสรางระบบไฟฟาอากาศแรงดัน 24 kV ของการไฟฟานครหลวงนั้นควรมีระยะ
หางมากกวา 1.34 เมตร ซึง
่ จะทําใหมค
ี า สนามไฟฟาไมเกิน 5,000 V/m ตามเกณฑมาตรฐานความปลอดภัย
ขององคการอนามัยโลกซึง
่ จะสอดคลองกับมาตรฐานระยะหางปลอดภัยตามทีก
่ ารไฟฟานครหลวงกําหนด
ไว ทําใหไมสงผลกระทบตอผูพักอาศัยใกลระบบไฟฟาขึงอากาศแรงดัน 24 kV เมื่อสัมผัสคาสนามไฟฟา
เปนเวลานาน
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การศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็กในประเทศไทย
Study on Efﬁciency Improvement of
a Small-scale Biomass Power Plant in Thailand
ณัฐธนา สัจจาพิทักษ1 จุลละพงษ จุลละโพธิ1 และมานะ อมรกิจบํารุง2
การจัดการพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
2สาขาวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

1สาขาวิชาเทคโนโลยี

บทคัดยอ

CE
ไฟฟาชุมชน
(Community Electricity)

002

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพือเพือศึกษาจุดออนในเรืองประสิทธิภาพและหาแนวทางในการเพิม
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็กในประเทศไทย ซึง
่ ดําเนินการทําวิจย
ั ทีโ่ รงไฟฟาสุราษฎรธานี
กรีน เอ็นเนอยี่ จํากัด จังหวัดสุราษฎรธานี โดยทําการวิเคราะหการจัดการระบบเชือ
้ เพลิงทะลายปาลม
ประสิทธิภาพหมอไอนํา้ ประสิทธิภาพกังหันไอนํา้ ผลิตไฟฟา และประสิทธิภาพโดยรวมของโรงไฟฟา การเต
รียมทะลายปาลมเปลามี 3 ขัน
้ ตอน เริม
่ จากทะลายปาลมถูกลําเลียงเขาเครือ
่ งแกวง เพือ
่ กําจัดผลปาลม
หลงเหลือ ตอจากนน
ั ทะลายปาลมไดถก
ู ลําเลียงเขาเครอ
ื งสับทะลายปาลม และถูกลําเลียงเขาเครอ
ื งบีบอัด
และลดความชืน
้ ตามลําดับ จากกระบวนการขางตนทําใหไดเสนใยทะลายปาลมทีพ
่ รอมไปใชในการเผาไหม
จากขอมูลการออกแบบระบุอต
ั ราการปอนเชือ
้ เพลิงอยูท
 ี่ 20 ตันตอชัว
่ โมง ผลิตกระแสไฟฟาไดทง
ั้ หมด
ประมาณ 9.95 เมกะวัตต สวนอัตราการปอนเชอ
ื เพลิงจริงทไี ดจากการเก็บขอมูลอยูท
 ี 24.64 ตันตอชว
ั โมง
กระแสไฟฟาทีผ
่ ลิตไดทง
ั้ หมดประมาณ 10.76 เมกะวัตต จากขอมูลการทํางานของหมอไอนํา้ กังหันไอนํา้
พบวา โรงไฟฟาใชหมอไอนํา้ จํานวน 1 ลูก ในการผลิตไอนํา้ ทีอ
่ ต
ั รา 55 ตันตอชัว
่ โมง ความดันไอนํา้ เฉลีย
่
41.38 บาร และอุณหภูมไิ อนํา้ เฉลีย
่ 431.85 องศาเซลเซียส โดยอัตราการปอนนํา้ ปอนเขาหมอไอนํา้ ที่ 68
ตันตอชัว
่ โมง อุณหภูมน
ิ าํ้ ปอนเฉลีย
่ 99.88 องศาเซลเซียส คํานวณคาประสิทธิภาพหมอไอนํา้ ไดเทากับ
59.38% ซึง
่ มีคา ตํา่ สวนขอมูลการทํางานของกังหันไอนํา้ มีการผลิตกระแสไฟฟาเฉลีย
่ 10.76 เมกะวัตต
กังหันไอนํา้ ขาเขามีความดันไอนํา้ เฉลีย
่ 40.76 บาร และอุณหภูมไิ อนํา้ เฉลีย
่ 433.64 องศาเซลเซียส ขาออก
มีความดันไอนํา้ เฉลีย
่ 0.12 บาร และอุณหภูมเิ ฉลีย
่ 49.67 องศาเซลเซียส คํานวณคาประสิทธิภาพ
กังหัน ไอนํา้ ไดเทากับ 64.93% และคํานวณคาประสิทธิภาพโดยรวมของโรงไฟฟาไดเทากับ 14.57%
เปนคาที่ คอนขางตํา่ งานวิจย
ั นีจ
้ ง
ึ หาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพใหดข
ี น
ึ้ โดยพยายามลดการสูญเสีย
พลังงาน ของหมอไอนาํ ซึง
่ สามารถสรุปเปนแนวทางเบือ
้ งตนในการปรับปรุงไดดง
ั นี้ การลดอุณหภูมไิ อ
เสีย การลด ปริมาณอากาศสวนเกิน การลดปริมาณการโบลวดาวน การลดและควบคุมความชืน
้ เชือ
้ เพลิง
การควบคุม ดูแลผิวถายเทความรอนใหสะอาด และการปรับปรุงซอมแซมอุปกรณมาตรวัดคาตางๆ ตาม
เครือ
่ งจักร หากสามารถทําการปรับปรุงตามแนวทางทีก
่ ลาวมาขางตนได จะสงผลทําใหคา ประสิทธิภาพ
ของหมอไอ นํ้า และโดยรวมของโรงไฟฟา เพิ่มขึ้นเปน 73.93% และ 18.14% ตามลําดับ
คําสําคัญ: โรงไฟฟาชีวมวล หมอไอนํ้า ชีวมวล การเผาไหม
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บทนํา
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP2015) กําหนดใหมี
สัดสวนการผลิตไฟฟาจากเชือ
้ เพลิงพลังงานทดแทนในภาพรวมของทัง
้ ประเทศที่20%ของปริมาณความ
ตองการพลังงานไฟฟารวมสุทธิ [1] โดยกําหนดเปาหมายการผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวลจํานวน
5,570 เมกะวัตต เนื่องจากประเทศมีผลผลิตจากการทําเกษตรกรรมเปนจํานวนมาก จึงเปนเหตุผลที่ทาง
ภาครัฐสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มุงเนนในเรื่องการผลิตไฟฟา
จากพลังงานชีวมวลโดยกําหนดวัตถุประสงคทจ
ี่ ะศึกษาและวิเคราะหหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาโรง
ไฟฟาชีวมวลขนาดเล็กมีขนาดการผลิตไฟฟาไมเกิน 10 เมกะวัตต ในประเทศไทย จากงานวิทยานิพนธ
[2] พบวา โรงไฟฟาชีวมวลขนาด 1 เมกะวัตต มีประสิทธิภาพโรงไฟฟาตํ่ากวา 14% และโรงไฟฟาชีวมวล
ขนาด 5-10 เมกะวัตต ประสิทธิภาพโรงไฟฟาเทากับ 14-18% ซึ่งจะเห็นไดวาคาประสิทธิภาพคอนขางตํ่า
เมือ
่ เทียบกับโรงไฟฟาทีม
่ ก
ี ารออกแบบทีด
่ ีเชนโรงไฟฟาชีวมวลของประเทศในทวีปตะวันตกทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
เฉลีย
่ เทากับ 20-40% [2] ตนเหตุความแตกตางในคาประสิทธิภาพประการหนึง
่ อาจมาจากขนาดทีแ่ ตกตาง
กัน นอกเหนือจากปจจัยอื่น ซึ่งประกอบดวย เทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ เชื้อเพลิง ผูควบคุมดําเนิน
งานและซอมบํารุง เปนตน การศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพใหสง
ู ขึน
้ จําเปนตองลด หรือหาทางปรับปรุงแกไข
จุดออนเหลานี้ใหดีขึ้น ถาหากกระทําไดก็จะทําใหสามารถประหยัดเชื้อเพลิงผลิตไฟฟาไดมากขึ้น และลด
ปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ และไดเลือกโรงไฟฟาสุราษฎรธานี กรีน เอ็นเนอยี่
เปนกรณีศึกษา เนื่องจากเปนโรงไฟฟาที่เปดดําเนินการมาตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน และเปนโรงไฟฟา
ชีวมวลขนาดเล็ก ทีด
่ ําเนินการผลิตกระแสไฟฟาเปนระยะเวลาประมาณ 15 ป โรงไฟฟามีสภาพคอนขางทรุด
โทรม จึงทําใหโรงไฟฟาแหงนี้เหมาะสําหรับการตรวจสอบสมรรถนะและแนวทางการปรับปรุง

วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานของโรงไฟฟาสุราษฎรธานี กรีน เอ็นเนอยี่
จํากัด จัดตั้งอยูที่ ถนนเอเชีย ตําบลทาสะทอน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อศึกษาทําความเขาใจ
การทํางานของอุปกรณตา งๆ และคาประสิทธิภาพจากขอมูลในการเดินเครือ
่ งเพือ
่ ตรวจดูความเปนไปได
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณโรงไฟฟาขางตน โดยมุงเนน 3 ระบบ คือ ระบบเชื้อเพลิง ระบบหมอไอ
นํ้า และระบบกังหันไอนํ้า
1.การศึกษาขอมูลรายละเอียดของโรงไฟฟา
1.1 การศึกษาขอมูลการจัดการของระบบเชื้อเพลิง เพื่อทราบถึงขั้นตอนกระบวนการจัดการเชื้อ
เพลิง คุณภาพของเชื้อเพลิง และปริมาณการใชเชื้อเพลิง
1.2 การศึกษาขอมูลการทํางานของระบบหมอไอนํ้า เพื่อทราบถึงระบบการทํางานของหมอไอนํ้า
ขอมูลจําเพาะตามสเปคของหมอไอนํ้า ขอมูลการทํางานจริงของหมอไอนํ้า ปริมาณอัตรานํ้าปอนเขาหมอ
ไอนํ้า ปริมาณอัตราไอนํ้าที่หมอไอนํ้าผลิตได และประสิทธิภาพของหมอไอนํ้า
1.3 การศึกษาขอมูลการทํางานของระบบกังหันไอนํ้า เพื่อทราบถึงระบบการทํางานของกังหันไอ
นํ้า ขอมูลจําเพาะตามสเปคของกังหันไอนํ้า ขอมูลการทํางานจริง และประสิทธิภาพของกังหันไอนํ้า
2. การวิเคราะหขอมูลจากผลการศึกษา
2.1 การวิเคราะหขอ
 มูลทีเ่ กีย
่ วกับของระบบเชือ
้ เพลิง จะวิเคราะหกระบวนการการจัดการ และคุณภาพ
ของเชื้อเพลิง โดยการพิจารณากระบวนการตางๆ ในการจัดการเชื้อเพลิงวามีความเหมาะสมหรือไม และ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ซึง
่ ครอบคลุมตัง
้ แตการจัดหา การเตรียมเชือ
้ เพลิง เพือ
่ ใหอยูใ นรูปแบบ
และสถานที่เหมาะสม การตรวจวัดปริมาณที่สงเขาเตา รวมทั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการดําเนินงานในแตละ
สวนวา มีความเหมาะสมมากนอยอยางไร และโอกาสในการปรับปรุง
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2.2 การวิเคราะหขอ
 มูลทีเ่ กีย
่ วของกับระบบหมอไอนํ้าจะวิเคราะหหลักการการทํางานและประสิทธิภาพ
การทํางานของหมอไอนํ้า ขั้นตอนการผลิตไอนํ้า เครื่องจักรอุปกรณที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตไอ
นํ้าของหมอไอนํ้า และคาตางๆ ของหมอไอนํ้าขณะเดินเครือ
่ งทํางานทีน
่ ําไปใชในการคํานวณประสิทธิภาพ
ซึ่งสามารถแบงการคํานวณออกเปน 2 แบบ ดังนี้
2.2.1 การคํานวณประสิทธิภาพโดยตรงของหมอไอนํ้า คือ การเปรียบเทียบสัดสวนระหวางความ
รอนทีน
่ ํ้าไดจากหมอไอนํา้ ในการกลายเปนไอกับความรอนจากเชือ
้ เพลิงทีใ่ หกบ
ั หมอไอนํา้ [3] โดยมีสมการ
การคํานวณ ดังนี้

เมื่อ Qout คือพลังงานความรอนที่ไดจากหมอไอนํ้า (kJ), Qin คือพลังงานความรอนที่ใหกับหมอไอนํ้า
(kJ), ms คืออัตราการไหลไอนํ้าออกจากหมอไอนํ้า (t/h), mf คืออัตราการปอนเชื้อเพลิงเขาหมอไอนํ้า
(t/h), hs คือเอนทัลปของไอนํ้าที่ออกจากหมอไอนํ้า (kJ/kg), hfw คือเอนทัลปของนํ้าปอนเขาหมอไอนํ้า
(kJ/kg), HHV คือคาความรอนสูงของเชื้อเพลิง (kJ/kg)
2.2.2 การคํานวณประสิทธิภาพทางออมของหมอไอนํ้า เปน การประเมินคาความรอนสูญเสียตางๆ
ของหมอไอนํ้าใชหลักการสมดุลพลังงานตามวิธก
ี ารของSorensen[4]ในการคํานวณโดยกําหนดขอบเขต
หมอไอนํ้าใหเปนปริมาตรควบคุมพลังงานทีเ่ ขาระบบเทากับพลังงานทีอ
่ อกจากระบบทีถ
่ ก
ู กําหนดขอบเขต
ไว โดยมีสมการการคํานวณ ดังนี้

347

2.4 การประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของโรงไฟฟาไดจากสมการการคานวณ [6] ดังตอไปนี้

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. ระบบเชื้อเพลิง
จากการศึกษาระบบเชื้อเพลิงพบวา โรงไฟฟามีการจัดเตรียมทะลายปาลมเปลา 3 ขั้นตอน เริ่มจาก
ทะลายปาลมถูกลําเลียงเขาเครื่องแกวง เพื่อแยกเศษหิน เศษดิน และเม็ดปาลมที่หลงเหลือในทะลายปาลม
ออก ตอมาทะลายปาลมที่ไดถูกลําเลียงเขาเครื่องสับทะลายปาลม เพื่อสับทะลายปาลมใหเปนเสนใย เสนใย
ทะลายปาลมไดถูกลําเลียงเขาเครื่องบีบอัดและลดความชื้นเสนใยทะลายปาลม จากกระบวนการขางตน
ทําใหไดเสนใยทะลายปาลมทีพ
่ รอมไปใชในการเผาไหม จากขอมูลการออกแบบระบุอต
ั ราการปอนเชือ
้ เพลิง
อยูที่ 20 ตันตอชั่วโมง ถูกนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟาทั้งหมดประมาณ 9.95 เมกะวัตต สวนอัตราการ
ปอนเชื้อเพลิงจริงที่ไดจากการเก็บขอมูลอยูที่ประมาณ 24.64 ตันตอชั่วโมง ผลิตกระแสไฟฟาไดทั้งหมด
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ประมาณ 10.76 เมกะวัตต และคาความรอนของเชื้อเพลิงไดจากขอมูลของโรงไฟฟาที่ทําการวิเคราะหใน
หองแล็บ ซึ่งไดนําขอมูลที่ไดตรวจวัดในชวงเวลาหนึ่ง 3 ตัวอยาง นํามาหาคาเฉลี่ย ไดคาความรอนสูง
เทากับ 10,790 กิโลจูลตอกิโลกรัมเชื้อเพลิง คาความชื้นเทากับ 31.16% จากการสํารวจพบวาในบางชวง
เวลาที่มีปริมาณเชือ
้ เพลิงจํานวนมากจะกองเชื้อเพลิงไวที่ลานกวางไมมีหลังคา ซึ่งจังหวัดสุราษฎรธานี
มีฝนตกบอยครัง
้ ในหนึง
่ ป ทําใหความชืน
้ ของเชือ
้ เพลิงสูง จึงตองใชปริมาณเชือ
้ เพลิงทีม
่ ากขึน
้ ในการผลิต
ไอนํ้า ซึ่งการปรับปรุงอาจจะทําไดโดยกอสรางหรือตอเติมอาคารเก็บเชื้อเพลิง จัดการการปอนเชื้อเพลิง
แบบมากอนใชกอน (First In First Out)
2. ระบบหมอไอนํ้า
จากการศึกษาระบบหมอไอนํ้าพบวา โรงไฟฟาใชหมอไอนํ้าจํานวน 1 ลูก ในการผลิตไอนํ้า โดยขอมูล
จําเพาะตามสเปคของหมอไอนํ้ามีอัตราการผลิตไอนํ้าที่ 55 ตันตอชั่วโมง ความดันไอนํ้า 43 บาร และ
อุณหภูมิไอนํ้า 420 องศาเซลเซียส และจากการเก็บขอมูลการทํางานของหมอไอนํ้า มีอัตราการผลิตไอ
นํ้าที่ 55 ตันตอชั่วโมง ความดันไอนํ้าเฉลี่ย 41.38 บาร และอุณหภูมิไอนํ้าเฉลี่ย 431.85 องศาเซลเซียส
โดยอัตราการปอนนํ้าปอนเขาหมอไอนํ้าที่ 68 ตันตอชั่วโมง อุณหภูมินํ้าปอนเฉลี่ย 99.88 องศาเซลเซียส
เมือ
่ คํานวณคาประสิทธิภาพหมอไอนํ้าตามสมการ (1) ไดเทากับ 59.38% และคํานวณคาความรอนสูญเสีย
ตางๆ ตามสมการที่ (3) ถึง (10) จะไดคาความรอนสูญเสียทั้งหมดประมาณ 30,001.58 กิโลวัตต จึงหา
แนวทางเบือ
้ งตนในการปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอนํ้าไดแกการลดอุณหภูมไิ อเสียการลดปริมาณอากาศ
สวนเกิน และการลดปริมาณการโบลวดาวน เปนตน จากแนวทางขางตนจะสามารถลดความรอนสูญเสีย
ลงไดประมาณเทากับ 10,863.59 กิโลวัตต ทําใหอต
ั ราการปอนเชื้อเพลิงลดลงเหลือประมาณเทากับ
19.79 ตันตอชั่วโมง จากเดิมมีอัตราการปอนเชื้อเพลิงอยูที่ 24.64 ตันตอชั่วโมง และเมื่อคิดคํานวณคา
ประสิทธิภาพของหมอไอนํ้าไดเทากับ 73.93% และคาความรอนสูญเสียตางๆ หลังจากไดทําการปรับปรุง
สามารถแสดงไดดังตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 คาความรอนสูญเสียตางๆ ของหมอไอนํ้ากอนและหลังการปรับปรุง
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3. ระบบกังหันไอนํ้า
จากการไดศึกษาระบบหมอไอนํ้าพบวา โรงไฟฟาใชกังหันไอนํ้าจํานวน 1 ตัว ในการผลิตกระแสไฟฟา
โดยขอมูลจําเพาะตามสเปคของกังหันไอนํ้า ไอนํ้าขาเขาที่ความดันไอนํ้า 40 บาร และอุณหภูมิไอนํ้า 415
องศาเซลเซียส มีไอนํ้าบางสวนระบายออกที่ความดันไอนํ้า 6 บาร และอุณหภูมิไอนํ้า 227 องศาเซลเซียส
และไอนํ้าขาออกทีค
่ วามดัน 0.098 บาร และอุณหภูมิ 45.44 องศาเซลเซียส แตจากการเก็บขอมูลการทํางาน
ของกังหันไอนํ้ามีการผลิตกระแสไฟฟาเฉลี่ย 10.76 เมกะวัตต กังหันไอนํ้าขาเขามีความดันไอนํ้าเฉลี่ย
40.76 บาร และอุณหภูมิไอนํ้าเฉลี่ย 433.64 องศาเซลเซียส ไอนํ้าที่ระบายออกมีความดันไอนํ้าเฉลี่ย 6.39
บาร และอุณหภูมิไอนํ้า 252.19 องศาเซลเซียส สวนไอนํ้าขาออกมีความดันเฉลี่ย 0.12 บาร และอุณหภูมิ
เฉลี่ย 49.67 องศาเซลเซียส การคํานวณคาประสิทธิภาพกังหันไอนํ้าจะทําการคํานวณเปน 2 ชวง ชวง
แรก คือ ชวงขาเขาจนปลอยระบายออก ชวงที่สอง คือ ชวงระบายออกจนปลอยขาออกกังหันไอนํ้า ซึ่ง
คํานวณคาประสิทธิภาพชวงแรกและชวงที่สองไดเทากับ 74.73% และ 55.12% ตามลําดับ เมื่อเฉลี่ยคา
ประสิทธิภาพที่ไดจะมีคาเทากับ 64.93%
4. ประสิทธิภาพโดยรวมของโรงไฟฟา
การประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของโรงไฟฟาทําไดโดยการคํานวณตามสมการที่ (12) ซึง
่ คาเฉลีย
่
ของกระแสไฟฟาที่ผลิตไดเทากับ 10.76 เมกะวัตต สวนอัตราการปอนเชื้อเพลิงอยูที่ 24.64 ตันตอชั่วโมง
และคาความรอนเทากับ 10,790 กิโลจูลตอกิโลกรัม เมือ
่ คิดคํานวณคาประสิทธิภาพโดยรวมของโรงไฟฟา
จะไดเทากับ 14.57% เปนคาที่คอนขางตํ่า

ซึ่งมีแนวทางการเบื้องตนในการปรับปรุงดังนี้ การลดอุณหภูมิไอเสีย การลดปริมาณอากาศสวน
เกิน การลดปริมาณการโบลวดาวน การลดและควบคุมความชืน
้ เชือ
้ เพลิง การควบคุมดูแลผิวถายเทความ
รอนใหสะอาด และการปรับปรุงซอมแซมอุปกรณมาตรวัดคาตางๆ ตามเครื่องจักร จากแนวทางขางตนที่
กลาวมา จะสงผลทําใหคาประสิทธิภาพโดยรวมของโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นเปน 18.14%

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาการทํางานของโรงไฟฟาสุราษฎรธานี กรีน เอ็นเนอยี่ จํากัด ที่จัดตั้งอยูที่
ถนนเอเชีย ตําบลทาสะทอน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี เพือ
่ ศึกษาวิเคราะหขอ
 มูลทางดานพลังงาน
ที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพและหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟา พบวา โรงไฟฟาแหงนี้
ใชทะลายปาลมเปนเชือ
้ เพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟาโดยมีกระบวนการการจัดการเตรียมทะลายปาลม
เปลา 3 ขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 1.กระบวนการแกวงเอาสิ่งสกปรกออกจากทะลายปาลม 2.กระบวนการ
สับทะลายปาลมเปนชิ้นเล็กๆ 3.กระบวนการบีบอัดและลดความชื้นเสนใยทะลายปาลม ซึ่งทําใหไดเสนใย
ทะลายปาลมพรอมที่จะนําไปใชในการเผาไหม และจากการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลของโรงไฟฟา
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สามารถประเมินคาประสิทธิภาพของหมอไอนํ้า กังหันไอนํ้า และประสิทธิภาพของโรงไฟฟาไดเทากับ
59.38% 64.93% และ 14.57% ตามลําดับ ซึ่งคาประสิทธิภาพของหมอไอนํ้าและโรงไฟฟามีคาที่ตํ่า อาจ
มีสาเหตุมาจากการตรวจวัดปริมาณเชื้อเพลิงปอนเขาเตาเผาเกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องจากทางโรง
ไฟฟาไมมเี ครือ
่ งมืออุปกรณตรวจวัดอัตราการปอนเชือ
้ เพลิง จึงทําการตรวจสอบจากการชัง
่ นํ้าหนักรถ
ตักเปรียบเทียบกับรถตักที่มีเชื้อเพลิงจํานวน 5 ครั้ง เพื่อทําใหทราบถึงนํ้าหนักของเชื้อเพลิง 1 ตัก จากนั้น
ทําการนับตักเปนเวลา 2 ชั่วโมง แลวนํามาเฉลี่ยเปนจํานวนตักตอชั่วโมง ซึ่งการนับจํานวนตักเปนวิธีการ
ปอนเชือ
้ เพลิงเขาเตาเผาแผนสํารอง และเพือ
่ ไมใหสง
 ผลกระทบตอการทํางานของระบบการปอนเชือ
้ เพลิง
แผนหลักของโรงไฟฟาจึงทําการนับตักเพียง 2 ชั่วโมง เมื่อทราบถึงนํ้าหนักของเชื้อเพลิงและจํานวนตัก
ตอชัว
่ โมงทําใหสามารถคิดเปนอัตราการปอนเชือ
้ เพลิงตอชัว
่ โมงได ซึง
่ อาจเกิดความคลาดเคลือ
่ นในการ
ตรวจสอบหาอัตราการปอนเชื้อเพลิง จากการชั่งหานํ้าหนักเชื้อเพลิงจํานวนนอยครั้ง การนับจํานวนตัก
ที่คลาดเคลื่อน และการนับจํานวนตักในชวงระยะเวลาอันสั้น สําหรับแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพให
ดีขึ้น ไดใหความสําคัญกับการลดการสูญเสียพลังงานของหมอไอนํ้า ซึ่งสามารถสรุปเปนแนวทางเบื้อง
ตนในการปรับปรุงไดดง
ั นี้ การลดอุณหภูมไิ อเสีย การลดปริมาณอากาศสวนเกิน การลดปริมาณการโบลว
ดาวนการลดและควบคุมความชืน
้ เชือ
้ เพลิงการควบคุมดูแลผิวถายเทความรอนใหสะอาดและการปรับปรุง
ซอมแซมอุปกรณมาตรวัดคาตางๆ ตามเครื่องจักร หากสามารถทําการปรับปรุงตามแนวทางที่กลาวมา
ขางตนได จะสงผลทําใหคา ประสิทธิภาพของหมอไอนํ้าจากเดิม 59.38% เพิม
่ ขึน
้ 14.55% คิดเปน 73.93%
และคาประสิทธิภาพโดยรวมของโรงไฟฟาจากเดิม 14.57% เพิ่มขึ้น 3.57% คิดเปน 18.14% และทําให
สามารถประหยัดเชือ
้ เพลิงลงไดประมาณ 4 ตันตอชัว
่ โมง คิดเปนจํานวนเงินไดเทากับ 1,671,408 บาทตอป
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การกอสรางทอรอยสายไฟฟาใตดินแบบดันทอ
ลอดดวยแมแรงเสริม เพื่อรองรับระบบจําหนายไฟฟา
Construction of Duct Bank by Pipe Jacking
with Intermediate Jack for Distribution
Power Systems
ธวัชชัย มีชนะ1 ฤทธิชัย ราชแปน1 นิรุตติ นิลแกว1 รุงเพชร กองนอก2
ยุทธณา คงจีน2 และบุญยัง ปลั่งกลาง1
1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 12110
2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 30000

CE

ไฟฟาชุมชน
(Community Electricity)

003

บทคัดยอ
บทความนีน
้ ําเสนอการศึกษาออกแบบสรางทอรอยสายไฟฟาใตดน
ิ แบบดันทอลอดดวยแมแรงเสริม
สําหรับระบบจําหนายไฟฟาซึง
่ ชุดแมแรงเสริมตนแบบจะนํามาใชสําหรับเพือ
่ เพิม
่ ระยะทางระหวางบอพักของ
ทอรอยสายไฟฟาใตดินเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟาโดยการลดจุดตอสาย (Splicing Kit) และลด
ปริมาณบอพักสายไฟฟาใตดน
ิ ซึง
่ ชวยลดตนทุนคากอสราง โดยทําการศึกษาและออกแบบพรอมสรางชุด
แมแรงเสริมตนแบบและนํามาใชงานจริง ในโครงการสําหรับงานกอสรางทอรอยสายไฟฟาใตดน
ิ ของการ
ไฟฟานครหลวง รวมกับโครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี ผลจากการติดตั้ง
และนําไปใชงานจริงพบวาที่ระยะ 108 ม. จะชวยลดแรงจาก 214.90 Ton คงเหลือ 27.02 Ton ซึ่งจะทําให
FS เพิ่มขึ้นเปน 10.05 และ 1.31 ที่ระยะ 200 ม. ซึ่งมีคา FS ไมนอยกวา 1.20 สงผลใหสามารถเพิ่มระยะ
ทางการกอสรางทอรอยสายไฟฟาใตดิน แบบดันทอลอด (Pipe Jacking) ได
คําสําคัญ: ทอรอยสายไฟฟาใตดิน การดันทอลอด ชุดแมแรงเสริม

บทนํา
การเจริญเติบโตของชุมชนเมือง ทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองใหญๆ ของประเทศไทยมีการเจริญเติบโต
ขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหหนวยงานสาธารณูปโภคตองมีขยายโครงขายการบริการประชาชน ทั้งระบบ
ไฟฟา ระบบประปา ระบบการสื่อสาร เปนตน ซึ่งจะดําเนินการกอสรางระบบสาธาณูปโภคใตดินจะตองลด
ผลกระทบการดานการจราจร และสิ่งแวดลอม ดังนั้นการกอสรางตองใชเทคนิคการกอสราง ดวยวิธีดัน
ทอลอด (Pipe Jacking) ซึ่งเปนการกอสรางอุโมงคขนาดเล็ก ตั้งแตขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.3 – 2.0 ม
.ซึง
่ ในระยะแรกจะดันทอไดไกลไมเกิน200ม.ดังนัน
้ จึงมีความจําเปนตองมีการติดตัง
้ แมแรงเสริม(Intermediate Jacks) เปนระยะๆ และมีระบบหลอลื่นโดยใชนํ้าเบนโทไนต หรือ สารโพลิเมอร เพื่อลดแรงเสียดทานที่
ผิวทอ (Skin Friction) และแรงตาน (End Bearing) ที่ปลายหัวเจาะ

ภาพที่ 1 ระบบไฟฟาแบบออนกริด (On Grid System) [1]
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การกอสรางทอรอยสายไฟฟาใตดิน
แบบดันทอลอด (Pipe Jacking)
การกอสรางทอรอยสายไฟฟาใตดน
ิ ดวยวิธด
ี น
ั ทอลอด(PipeJacking)[1-5]เปนเทคนิคการกอสราง
ทีน
่ ํามาใชงานกับงานกอสรางของการไฟฟานครหลวงลักษณะการกอสรางจะอยูใ ตผว
ิ จราจรซึง
่ จะทําการ
ดันทอเชือ
่ มเขาหากันระหวางบอพัก ความยาวโดยประมาณ 150 – 200 ม. ซึง
่ หากตองการเพิม
่ เสถียรภาพ
ของระบบไฟฟาใตดินดวยการลดชุดตอสายไฟฟาใตดิน (Splicing Kit) และลดบอพักสายไฟฟาใตดิน มี
ความจําเปนในการเพิม
่ ระยะทางระหวางบอพัก ดวยการนําชุดแมแรงเสริมมาใชงานการกอสราง โดยทัว
่ ไป
ความลึกของทอรอยสายใตดิน แบบดันทอลอด จากผิวจราจรถึงระดับหลังทอรอยสายไฟฟาใตดิน
ประมาณ 4.00 – 12.00 ม. ซึ่งความลึกขึ้นอยูกับการหลบหลีกสิ่งกีดขวางซึ่งเปนสาธารณูปโภคเดิมของ
หนวยอื่นๆ ซึ่งทอรอยสายไฟฟาใตดินดังกลาวจะรองรับทั้งสายปอน 24 kV และสายสง 69/115 kV ซึ่ง
มีรายละเอียด ดังแสดงไดตามภาพที่ 1 – 4

ภาพที่ 1 การกอสรางบอพักสายไฟฟา

การกอสรางบอพักสายไฟฟา ดังแสดงตามภาพที่ 1 เพื่อวัตถุประสงค ประกอบดวย เพื่อรองรับการ
ดันทอลอด และเพื่อรองรับการตอสายไฟฟา เนื่องจากสายไฟฟาใตดินจะขอจํากัดทางดานความยาว
เนื่องจากการผลิตและการขนสง

ภาพที่ 2 หัวเจาะและการทํางานดันทอลอด

การดันทอลอด (Pipe Jacking) ดังแสดงตามภาพที่ 2 จะทําการติดตั้งอุปกรณประกอบของหัว
เจาะ ประกอบดวย ชุดแทนรองรับหัวเจาะ ชุดแมแรงหลัก ระบบนํ้าและปมสําหรับการลําเลียงดิน ระบบไฟฟา
เปนตน หลังจากทําการติดตัง
้ อุปกรณประกอบแลวเสร็จ ก็จะทําการติดตัง
้ หัวเจาะพรอมเริม
่ ตนการทําการ
และดันทอคอนกรีตเขาแทนที่ในลําดับถัดไป
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ภาพที่ 3 การติดตั้งทอรอยสายไฟฟา

การติดตั้งทอรอยสายไฟฟา ดังแสดงตามภาพที่ 3 ซึ่งจะทําการติดหวีรองรับทอ RTRC ติดตั้งทอ
RTRC พรอมเทมอรตาคอนกรีตอุดชองวางระหวางทอ RTRC ซึ่งหลังดําเนินการตามขั้นตอนนี้แลวเสร็จ
ก็จะไดทอรอยสายไฟฟาใตดินที่พรอมใชงาน

ภาพที่ 4 การติดตั้งชุดตอสายไฟฟาใตดินภายในบอพัก

การติดตั้งสายไฟฟาใตดินภายในบอพัก ดังแสดงตามภาพที่ 4 เนื่องจากมีขอจํากัดทางดานการ
กอสรางทอรอยสายไฟฟาใตดน
ิ และความยาวของสายไฟฟาเนือ
่ งจากการผลิตรวมถึงทางดานการขนสง
ดังนั้นตองทําการตอสายดวยชุดตอสายไฟฟาใตดิน (Splicing Kit)

ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยนี้เริ่มตนดวยการศึกษาการกอสรางทอรอยสายไฟฟาใตดินดวย แบบดันทอลอด (Pipe
Jacking) โดยใชชุดแมแรงเสริม (Intermediate Jack) เพื่อกอสรางทอรอยสายไฟฟาใตดินใหมีระยะทาง
มากขึน
้ เพือ
่ ลดชุดตอสายไฟฟาใตดน
ิ (Splicing Kit) ซึง
่ เปนจุดออนตออายุการใชงานของสายไฟฟาใตดน
ิ
และเพื่อลดบอพักที่ตองใชในการตอสายดังกลาวซึ่งจะชวยลดตนทุนในการกอสราง ซึ่งมี Schematic
Diagram ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 Schematic Diagram ของงานดันทอลอด

จากภาพที่ 5 ขั้นตอนออกแบบตองคํานึงถึงการรับแรงของดินดานหลังของบอพัก ซึ่งจะเปนขอ
จํากัดทีห
่ ลีกเลีย
่ งไมได ระยะทางการดันทอดวยแมแรงหลัก (Main Jack) จึงถูกจํากัดดวยแรงทีด
่ น
ิ ดานหลัง
บอพักจะรับได หากตองการเพิม
่ ระยะทางระหวางบอพักใหมากขึน
้ จึงมีความจําเปนตองใชชด
ุ แมแรงเสริม(Intermediate Jack) ซึ่งสามารถคํานวนจากสมการ และเขียน Schematic ของการทํางานดวยวิธีดนทอ
ลอดดังนี้

จากการศึกษาการกอสรางทอรอยสายไฟฟาใตดินดวย แบบดันทอลอด (Pipe Jacking) โดยใชชุด
แมแรงเสริม (Intermediate Jack) ดังขางตน ก็สามารถออกแบบและสรางชุดแมแรงเสริม ไดดังภาพที่ 6
และ 7

ภาพที่ 6 ชุดแมแรงเสริมตนแบบ (Intermediate Jack)
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ภาพที่ 7 ชุดควบคุมแมแรงเสริม

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนี้ หลังจากทําการออกแบบและสรางชุดแมแรงเสริมตนแบบแลว ไดชุดแมแรงเสริมไปใช
งานจริง พรอมเก็บขอมูลการจากการใชงานจริงเปรียบเทียบกับการคํานวณ ชวงระหวางทําการกอสราง
ทอรอยสายไฟฟาใตดน
ิ แบบดันทอลอดดวยแมแรงเสริมของโครงการกอสรางบอพักและทอรอยสายไฟฟา
ใตดิน รวมกับโครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 8
และผลการทดสอบดังภาพที่ 9

ภาพที่ 8 การติดตั้งใชงานจริง

ภาพที่ 9 ผลการทดลอง

356

การวิเคราะหทางดานวิศวกรรม พบวาแรงที่กระทําตอผนังบอพักตาม ภาพที่ 9 ชวงระยะดันทอ
ตั้งแต 12 – 36 เมตร คาแรงที่วัดไดจากการทํางานจริงที่กระทําตอผนังบอพักจะมีคามากกวารายการ
คํานวณ เนื่องมาจากไมไดสารหลอลื่นรอบผนังทอเพื่อตองการใหแรงเสียดทานชวยพยุงตัวทอไมใหไหล
ยอนกลับขณะหดกระบอกชุดแมแรงหลักเพือ
่ ลงทอคอนกรีตทอนตอไป และหลังจากนัน
้ จะเริม
่ ฉีดสารหลอ
ลื่นเบนโทไนทเพื่อลดแรงเสียดทาน ซึ่งจะลดแรงกระทําตอผนังบอพักได ชวงระหวาง 36 – 96 เมตร ซึ่งพบ
วาสามารถลดแรงทีใ่ ชงานจริงไดนอ
 ยกวาแรงจากการคํานวณและเมือ
่ เพิม
่ ระยะดันทอมากขึน
้ แรงทีใ่ ชงาน
จริงก็จะเพิม
่ มากขึน
้ เกินคาแรงทีผ
่ นังบอพักจะทนไดดังนัน
้ จึงใชชด
ุ แมแรงเสริมเพือ
่ ลดแรงทีก
่ ระทําตอผนัง
บอพัก โดยรับภาระแรงชวง 96 เมตรแรก และชุดแมแรงหลักจะเริ่มรับภาระแรงใหม ดังกราฟชวงที่ 108
– 200 เมตรและจะพบวาคาแรงจากการคํานวณจะสอดคลองกับแรงที่กระทําตอผนังบอพักจริง
การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร พบวาการกอสรางทอรอยสายไฟฟาใตดน
ิ แบบดันทอลอดดวย
แมแรงเสริม จะสมารถลดจํานวนบอพักไดหนึ่งบอทุกระยะ 200 เมตร ซึ่งมูลคาบอพัก ชนิด A6/J ที่ระดับ
หลังทอ -4.00 เมตร ≈ 1,588,114.80 บาท ไมรสมภาษีมูลคาเพิ่ม

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาและวิเคราะห ออกแบบและสรางชุดแมแรงเสริม พรอมทดสอบการใชงานจริงของ
งานกอสรางทอรอยสายไฟฟาใตดิน แบบดันทอลอด (Pipe Jacking) ผลจากการติดตั้งและนําไปใชงาน
จริงพบวาที่ระยะ 108 เมตร จะชวยลดแรงจาก 214.90 Ton คงเหลือ 27.02 Ton ซึ่งจะทําให FS เพิ่มขึ้น
เปน 10.05 และ 1.31 ที่ระยะ 200 เมตร ซึ่งมีคา FS ไมนอยกวา 1.20 สงผลใหระยะทางการกอสรางทอ
รอยสายไฟฟาใตดิน แบบดันทอลอด (Pipe Jacking) สามารถเพิ่มระยะทางขึ้นได ซึ่งชวยลดชุดตอสาย
ไฟฟาใตดิน (Splicing Kit) ทําใหเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟาและลดปริมาณบอพักสายไฟฟา ซึ่งจะชวย
ลดตนทุนคากอสรางได
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การศึกษาสมรรถนะของระบบเซลลแสงอาทิตย
แบบเชื่อมตอเขาสายสงของอาคารอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
The investigation of the Grid-connected
photovoltaic system performance on
the accident building at Yuparat
Taphan Hin Hospital in Phichit Province
ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด1 ศักยชัย เพชรสุวรรณ1 วีระบูลยกิตติ ชุมพลผอง2 และอนุพล อัคพิน2
1
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 65000
2
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 65000

CE

ไฟฟาชุมชน
(Community Electricity)

004

บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอผลการศึกษาสมรรถนะของระบบเซลลแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอเขาสายสงของ
อาคารอุบต
ั เิ หตุ โรงพยาบาลยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจต
ิ ร เพือ
่ ใหทราบถึงสมรรถนะของระบบแผงเซลล
แสงอาทิตยที่ตั้งติดใชงานของอาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซึ่งขอมูล
ที่ทําการบันทึก ไดแก กระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา และความเขมรังสีอาทิตยทก
ุ ๆ 15 วินาที โดยเครื่องบันทึก
แบบอัตโนมัติตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 หลังจากนั้นนําขอมูลตางๆ
มาวิเคราะหหาและสมรรถนะของระบบ จากผลการวิเคราะหและประเมินผลพบวาสมรรถนะของระบบ มีคา
ประมาณ 0.95 พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย (Array Yield ; Ya) โดยเฉลี่ยจะมีคา
ประมาณ 4.65 kWh/kWp · d พลังงานไฟฟาที่ใชงานจริงที่ผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย (Final Yield
;Yf) โดยเฉลี่ยประมาณ 4.43 kWh/kWp·d พลังงานสูญเสียบนแผงเซลลแสงอาทิตย (Array Capture
Losses ; Lc) โดยเฉลี่ยประมาณ 0.07 kWh/kWp·d และพลังงานสูญเสียในระบบเซลลแสงอาทิตย
(System Losses ;Ls) มีคาโดยเฉลี่ยประมาณ 0.22 kWh/kWp·d
คําสําคัญ: สมรรถนะ ระบบเซลลแสงอาทิตย โรงพยาบาล

บทนํา
การนําเซลลแสงอาทิตยมาใชงานในปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มอยางตอเนื่องโดย ณ สิ้นป พ.ศ. 2562
ทัว
่ โลกมีการติดตัง
้ เซลลแสงอาทิตยกวา600GWซึง
่ เกิดจากความตืน
่ ตัวเกีย
่ วกับการนําพลังงานทดแทน
มาใชแทนพลังงานฟอสซิลซึง
่ กําลังจะหมดไปและปญหาจากสภาวะโลกรอนทีท
่ วีความรุนแรงขึน
้ ทุกปอน
ั เปน
ผลจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล [1] ในประเทศไทยนับตั้งแตป พ.ศ. 2526-2560 ในหนวยงานทั้งในสวน
ของภาครัฐสถาบันการศึกษาและเอกชนไดมก
ี ารติดตัง
้ ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ระบบสูบนํ้า
ดวยเซลลแสงอาทิตย และรวมถึงระบบการสื่อสารดวยเซลลแสงอาทิตยเปนจํานวนถึง 2,697.26 MW
[2] ซึง
่ โรงพยาบาลยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจต
ิ รเปนหนึง
่ ในหนวยงานราชการทีม
่ ก
ี ารติดตัง
้ ระบบเซลล
แสงอาทิตยแบบเชือ
่ มตอเขาสายสง เพือ
่ ชวยในการสงเสริมนโยบายพลังงานและประหยัดพลังงาน ดังนัน
้
ทางคณะผูวิจัยจึงการศึกษาสมรรถนะของระบบเซลลแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอเขาสายสงของอาคาร
อุบัติเหตุ โรงพยาบาลยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
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รูปที่ 1 การติดตั้งระบบเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทยนับตั้งแตป พ.ศ. 2526-2560 [2]

วิธีการวิจัย
การประเมินสมรรถนะทางดานเทคนิค โดยการศึกษาในครั้งนี้จะใชวิธีการที่อางอิงจาก IEA PVPS
Task 13 – Performance, Operation and Reliability of Photovoltaic Systems (Subtask 2:
Performance of Photovoltaic Systems) [3] ซึ่งทําการตรวจวัดคาคุณสมบัติทางไฟฟาของแผงเซลล
แสงอาทิตยที่ติดตั้งใชงานตั้งแตเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โดยการบันทึกแบบอัตโน
มัติทุกๆ 15 วินาที ตลอด 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําขอมูลที่บันทึกมาวิเคราะหหาคา Ya Yf และ PR โดยจะ
ทําการกําหนดวิธีการวิเคราะหตัวแปรตางๆ ดังตอไปนี้
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากรูปที่ 2 แสดงคา Ya ของระบบเซลลแสงอาทิตย ในแตละเดือน เมื่อนํา Ya มาเฉลี่ยจะมีคาประมาณ
4.65 kWh/kWp·d ณ พลังงานแสงอาทิตย 4.72 kWh/m2·d และจากรูปที่ 3 แสดงตัวชี้วัดสมรรถนะของ
ระบบ ไดแก Yf Lc และ Ls ซึ่งจากระบบที่ไดทําการศึกษา พบวา Yf มีคาโดยเฉลี่ยประมาณ 4.43 kWh/
kWp·d Lc มีคาโดยเฉลี่ยประมาณ 0.07 kWh/kWp·d และ Ls มีคาโดยเฉลี่ยประมาณ 0.22 kWh/
kWp·d

รูปที่ 2 พลังงานไฟฟาที่แผงเซลลแสงอาทิตยผลิตไดตอกําลังติดตั้ง (kWh/kWp•d)
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รูปที่ 3 ตัวชี้วัดสมรรถนะของระบบ

จากรูปที่ 3 แสดงใหเห็นสมรรถนะของระบบเซลลแสงอาทิตยในแตละเดือน ซึง
่ สมรรถนะของระบบโดย
เฉลี่ยมีคาประมาณ 0.95 %

รูปที่ 4 สมรรถนะของระบบ

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบ มีคาประมาณ 6.25 และ 0.75 Ya ของแผง
เซลลแสงอาทิตยแบบ µc-Si: H มีคาโดยเฉลี่ยประมาณ 4.45 kWh/kWp ∙ d Yf มีคาโดยเฉลี่ยประมาณ
3.79 kWh/kWp ∙ d Lc มีคาโดยเฉลี่ยประมาณ 0.60 kWh/kWp ∙ d และ Ls มีคาโดยเฉลี่ยประมาณ 0.66
kWh/kWp ∙ d

361

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณงบประมาณสนับสนุนในการติดตัง
้ จากโครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนใน
หนวยงานภาครัฐ และโรงพยาบาลยุพราชตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่ขออนุญาตใหใช
ขอมูลเพือ
่ เผยแพรในเปนประโยชนแกประชาชนทัว
่ ไป และคณาจารย นักวิจย
ั ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
และสมารตกริดเทคโนโลยีที่ไดใหความชวยเหลือในเรื่องคําแนะนํา และขอมูลสนับสนุนในการศึกษานี้ ทําให
การศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

เอกสารอางอิง
[1] Arnulf Jäger-WAldau. PV Status Report 2019: Research, Solar Cell Production and Market Imple
mentation of Photovoltaic. EUR 29938 EN สืบเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563. จาก https://publications.
jrc .ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118058/kjna29938enn_1.pdf
[2] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. (2560). สถานะการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทย.
สรุปสถานะการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทย. สืบเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563. จากhttp://pvgis.
kmutt.ac.th/pvstatus2017/
[3] Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE. (2018). IEA PVPS Task 13 – Performance,
Operation and Reliability of Photovoltaic Systems.
[4] Muhammad NaveedAkhter, Saad Mekhilef, HazlieMokhlis, LanreOlatomiwa, Munir Azam Muhammad. Performance assessment of three grid-connected photovoltaic systems with combined
capacity of 6.575 kWp in Malaysia. Journal of Cleaner Production Volume 277, 20 December
2020, 1232421
[6] เอกพันธ ผัดศรี , คณภรณ กอนแกว และ อัครินทร อินทนิเวศน. การวิเคราะหประสิทธิภาพ และสมรรถนะของ
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอกับสายสงขนาด 300 kW. การประชุมวิชาการครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา. วันที่ 30 สิงหาคมพ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี. หนา 95 - 104
[7] ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด ฐิติพร เจาะจง และนิพนธ เกตุจอย.การศึกษาพลังงานไฟฟาที่แผงเซลลแสงอาทิตยผลิตได
รายปภายใตสภาวะการใชงานจริง. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. ปที่ 2 ฉบับที่ 1 เมษายน 2552 – กันยายน 2552. หนาที่ 44 - 49

362

การศึกษาประสิทธิภาพและความคุมทุนของ
ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
ที่ติดตั้งบนหลังคาของหองเย็นสหกรณ
การเกษตรแมวาง จังหวัดเชียงใหม
Performance and Economic Analysis
on Rooftop PV System For Cold Storage
of Maewang Agricultural Cooperatives,
Chiangmai
ไตรรัตน ปะทิ1 วิญู เลิศคํา
สาขาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 55000
2
TDS Technology(Thailand) Co.Ltd

1

ไฟฟาชุมชน
(Community Electricity)

005

บทความนีน
้ ําเสนอผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทม
ี่ ก
ี ารติด
ตั้งบนหลังคาของอาคารหองเย็นเก็บผลิตผลทางการเกษตรเพื่อรอจําหนายนอกฤดูกาล เปนตัวอยาง
สําหรับสหกรณการเกษตรที่มีหองเย็นใชงานทั่วประเทศ ซึ่งใชพลังงานไฟฟาจากการไฟฟารวมกับเซลล
แสงอาทิตยแบบแบบเชื่อมตอกับระบบโครงขายระบบจําหนายไฟฟา ใชในการจายกําลังไฟฟาใหระบบทํา
ความเย็นโดยขอมูลทีไ่ ดจากการตรวจวัดกําลังการผลิตจริงจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลทีไ่ ดจากการ
คํานวณ เพือ
่ ศึกษาปจจัยตางๆ ทีม
่ ผ
ี ลตอประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของระบบ รวมถึงมีการวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตร เ พื่ อ ประเมิ น ความมู ล ค า ด า นการเงิ น ในด า นการระยะเวลาคื น ทุ น ของระบบดั ง กล า ว
ผลการศึกษาชีใ้ หเห็นวาระบบทีม
่ ก
ี ารติดตัง
้ จริงทีพ
่ ก
ิ ด
ั กําลัง 20 kW นัน
้ สามารถผลิตไฟฟาไดใกลเคียงกับ
ผลที่ไดจากการคํานวณและปริมาณกําลังไฟฟาที่ไดจากการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยสามารถ
ปรับปรุงคาการใชพลังงานไฟฟาใหสามารถลดคาไฟฟาละคาพีคไฟฟา กําลังระบบผลิตไฟฟาไดรวมเฉลีย
่
25,252 หนวยตอป ประสิทธิภาพเฉลี่ยในการเปลี่ยนพลังงานของระบบเซลลแสงอาทิตยมีคาประมาณ
9.1 - 10.6%, ประสิทธิภาพเฉลี่ยในการผลิตพลังงานของระบบมีคาประมาณ 11.21% สัดสวนของ
สมรรถนะ (Performance ratio : RP) มีคาประมาณ 62.4- 78.6%, หากระบบผลิตมีการกําลังไฟฟาอยาง
สมํ่าเสมอจะใชเวลา 10 ป 1เดือน(นับตั้งแตติดตั้ง) ในการคืนทุนในโครงการนี้ (ชําระคาใชจายในการ
ติดตั้งตามสัญญา) โดยทางสหกรณไมไดเปนผูลงทุนคาใชจาย แตทําสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟาจาก
ระบบพลังงานทดแทน ซึ่งมีลักษณะคลายๆกับโครงการ Private PPA (Power Purchase Agreement)
ซึ่งคิดอัตราคาไฟฟาแบบคงที่ (ﬂat rate) โดยนี้คิดคาไฟฟาคงที่ในอัตราหนวยละ 5 บาทตามสัญญา

CE

บทคัดยอ

คําสําคัญ: เซลลแสงอาทิตย พลังงานไฟฟา เศรษฐศาสตร
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บทนํา
ปจจุบน
ั สถานการณการใชพลังงานของโลก มีการใชพลังงานธรรมชาติในการผลิตไฟฟาเพิม
่ มาก
ยิง
่ ขึน
้ เนือ
่ งจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากรทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้ อยางตอเนือ
่ ง การใชนํ้ามัน ถานหิน และ
กาซ ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟา นั้นกอใหเกิดผลเสียคือกอใหเกิดมลพิษในอากาศ
นอกจากนี้เชื้อเพลิงเหลานี้ยังเปน เชื้อเพลิงที่ใชแลวหมดไป จึงทําใหพลังงานหมุนเวียนเชน พลังงานนํ้า
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย เนื่องจากมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ทําใหมป
ี ระสิทธิภาพสูงขึน
้ และลดตนทุนการผลิตลงในหลายๆประเทศไดมก
ี ารสนับสนุนใหมก
ี ารติดตัง
้ เซลล
แสงอาทิตยเพือ
่ ผลิตพลังงานไฟฟากันอยางกวางขวางโดยเฉพาะระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากเซลลแสง
อาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา สําหรับในประเทศไทยไดมีการสนับสนุนใหติดตั้งเซลลแสงอาทิตยเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟา
โดยในปจจุบันมีการรับซื้อไฟฟาจากโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบน
หลังคาบาน(Rooftop PV System) ดวยอัตรารับซื้อไฟฟาคงที่(Feed-in Tariff: FiT) ซึ่งบทความนี้ได
ทําการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา โดยมีการเปรียบเทียบระหวาง
ขอมูลกําลังการผลิตทีม
่ าจากการใชโปรแกรมคํานวณ กับขอมูลกําลังการผลิตจากการวัดของระบบจริง
ที่มีการติดตั้งบนหลังคาของอาคารที่ใช
รวมถึงมีการนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตร เพื่อประเมินระยะเวลาคืนทุนในการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบน
หลังคา

วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา เนื่องจาก
ประเทศไทยมีปริมาณความเขมของแสงอาทิตยที่พอเพียงตลอดทั้งปเปนพลังงานที่ไมมีวันหมดไป การ
วิจัยนี้จะวิเคราะหถึงตนทุนในการลงทุน ปญหาและอุปสรรค เพื่อเปนแนวทางใหกับหนวยงานสหกรณ
การเกษตรที่มีปญหาดานคาใชจายดานพลังงานไฟฟาในกิจการของสหกรณ เพื่อลดตนทุนในประหยัด
ไฟฟา มีวต
ั ถุประสงคของการวิจย
ั เพือ
่ ศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบตนทุนในการนําพลังงานแสงอาทิตย
มาใชโดยการติดตัง
้ เซลลแสงอาทิตยบนหลังคาและปริมาณกระแสไฟฟาทีจ
่ ะผลิตไดจากระบบรับซือ
้ ไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยและสามารถสงเขาระบบสายสงของการไฟฟา (On grid system) บนหลังคาหองเย็น
เก็บสินคา รวมทั้งวิเคราะหความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตรในการลงทุนในระบบเชื่อมสายสงของการ
ไฟฟา (On grid system) บนหลังคาโกดังสินคาหองเย็น มีลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ขอมูลการศึกษาและคนควาตางๆที่เกี่ยวของสหกรณการเกษตรหวยมะนาว ตั้งอยูเลขที่ 317
หมู 4, ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม พิกัดGPS 18.612772, 98.812583 เปนอาคารหอง
เย็นเก็บผลิตผลทางการเกษตรเพือ
่ รอจําหนายนอกฤดูกาล พืน
้ ทีใ่ ชสอยโดยประมาณ 2,800 ตารางเมตร
ซึ่งมีลักษณะตามภาพที่1 ซึ่งจากการตรวจสอบการใชพลังงาน เมื่อเดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม ป
2560 พบวามีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ยเทากับ 4,880.55 หนวยตอเดือน โดยแยกเปนชวง On
Peak มีอัตราการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ยเทากับ 491.46 หนวยตอเดือน คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ยเทากับ
47,556 บาทตอเดือน (อัตราหนวยละ 4.2097 บาท) และชวง Off Peak มีอัตราการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย
เทากับ 57,349.17 หนวยตอเดือน คาพลังงานไฟฟาเทากับ 24,115 บาทตอเดือน (หนวยละ 2.6295
บาท) ขณะที่เก็บขอมูลคาFt ตามประกาศของ กกพ. เทากับ -41.09 สตางค/หนวย โดยการคิดอัตราคา
พลังงานไฟฟาประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ตามอัตราชวงเวลาของการใช (Time of Use Tariff: TOU
Tariff ) ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต ซึ่งพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาของสหกรณ จะอยูในชวงกลางวัน
และชวง On Peak จึงสงผลทําใหตองจายอัตราคาพลังงานไฟฟาในแตละเดือนคอนขางสูง และนอกจาก
นั้นยังมีคาใชจายในสวนที่เปนคา Power factor เพิ่มในแตละเดือน
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ภาพที่ 1 ขอมูลโหลดโปรไฟลรายป(ยอนหลัง2ป)

2. ดําเนินการออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาด 20 กิโลวัตตในระบบออ
นกริด(On Grid) อินเวอรเตอรแบบเชือ
่ มโยงระบบจําหนายในระบบโซลาเซลลนน
ั้ จะมีหลักการทํางานคือรับ
พลังงานไฟฟากระแสตรงทีไ่ ดจากแผงโซลาเซลลและทําการแปลงพลังงานไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแส
สลับโดยมีลําดับเฟส ความถี่ และแรงดันเดียวกันกับระบบจําหนายไฟฟาหรือเรียกวาการ Synchronization
ใชระบบควบคุมการทํางานพื้นฐานของอินเวอรเตอรแบบ Grid Reference โดยอินเวอรเตอรแบบนี้จะใช
แรงดันของระบบจําหนายในการควบคุมสวิทซเปดและปดของอุปกรณอิเล็กทรอรนิกสกําลังแตละคูของ
อุปกรณสวิทซิ่งในวงจรที่ความถี่ของระบบจําหนาย ซึ่งในประเทศไทยคือ 50Hz จึงเรียกอินเวอรเตอร
ลักษณะนี้วา Grid Tie Invertor และในฟงกชั่นควบคุมดานการปองกันกําลังไฟฟาไหลยอนกลับ(Zero
Export) เพื่อไมใหกําลังไฟฟาไหลยอนไปในระบบสายสงกําลังไฟฟา โดยที่หากระบบจําหนายไมมีแรงดัน
ไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคจายเขามายังอินเวอรเตอร ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยจะ
ต อ งหยุ ด ทํ า งานทั น ที ระบบผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ใ นงานนี้ ใ ช อิ น เวอร เ ตอร ข อง
Growatt 10000UE ชนิด3เฟส พิกัดกําลังขาออก 10Kw จํานวน2ชุด ใชแผงเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึก
รวมซิลิกอนยี่หอSchuten ขนาด300W จํานวน 64 แผง

ภาพที่ 2 การวางสตริงแผงเซลลแสงอาทิตยและผังไดอะแกรมระบบไฟฟา

ภาพที่ 3 ขอมูลกําลังไฟฟายอนหลังและการเปรียบเทียบชวงการใชพลังงานปกติและชวงเวลาที่เครื่องทําความเย็นทํางาน
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3. วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกําลังไฟฟาที่ผลิตไดจริงจากระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสง
อาทิตยกับผลที่ไดจากการคํานวณนําขอมูลคารังสีอาทิตย กําลังไฟฟากระแสตรงและกําลังไฟฟากระแส
สลับของระบบผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยมาทําการวิเคราะหประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบ
ที่สภาพแวดลอมของการทํางานตางๆ
4.วิเคราะหหาจุดคุม
 ทุนระหวางระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยกบ
ั ผลทีไ่ ดจากการคํานวณ
ออกแบบระบบ ใชขอมูลผลประโยชนที่ไดจากโครงการโดยคํานวณจากหนวยไฟฟาที่คาดวาจะผลิตไดและ
คาพลังงานไฟฟาของอัตราคาไฟฟาตามชวงเวลาของการใช(TOU)ในระยะเวลาของโครงการตามจํานวน
คาใชจายในสวนที่ผลิตไฟฟาไดจากเซลลแสงอาทิตยจนครบตามมูลคาการลงทุนติดตั้งระบบ การผลิต
ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยจะเปนแบบติดตัง
้ บนหลังคาพืน
้ ทีห
่ อ
 งเย็นซึง
่ เปนกิจการของสหกรณทรี่ บ
ั ฝาก
สินคาและใหเชาหองเย็น โดยรูปแบบของระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยนั้นเปนแบบเชื่อมตอสายไฟฟา
เขากับระบบสายสงของการไฟฟาสวนภูมภ
ิ าค เพือ
่ ในกรณีทรี่ ะบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยไมสามารถ
ใชงานไดหรือสภาพอากาศไมปกติจนความสามารถในผลิตไฟฟาลดลงจะใชไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมภ
ิ าค
ได ไมสงผลกระทบตอความตองการใชพลังงานไฟฟาของหองเย็น

ภาพที่ 4 ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยในพื้นที่และกราฟพลังงานไฟฟาที่ใชโปรแกรมจําลองคาที่ไดในแตละเดือน

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
วิธีการประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยนั้นจะอางอิงตาม
มาตรฐาน IEC 61724 ในระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยโดยหาคาความสามารถในการผลิตพลังงาน
ไฟฟาเฉลีย
่ รายวันการสูญเสียในระบบประสิทธิภาพโดยเฉลีย
่ ของระบบเซลลแ สงอาทิตยและประสิทธิภาพรวม
ของระบบ
ตารางที่ 1 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาชวงระหวางเดือน มกราคม - ธันวาคม 2561
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ตารางที่ 2 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาชวงระหวางเดือน มกราคม - ธันวาคม 2562

คารังสีอาทิตยของวันที่มีสภาพอากาศแตกตางกัน 3 ลักษณะคือ วันที่ทองฟาโปรง คาความเขม
แสงอาทิตยจะมีคาสูงสุดประมาณ 790 W/m2 และคาความเขมแสงอาทิตยเฉลี่ยมีคาอยูในระดับ
ประมาณ 715 W/m2 สําหรับชวงเวลาที่ทองฟามีเมฆมากจะพบวาคารังสีอาทิตยมีคาลงลงเปนอยาง
มากโดยมีคาสูงสุดเทากับ 416 W/m2 และตํ่าสุดเทากับ 66 W/m2 ในชวงทองฟามืดครึ้ม ขอมูลพลังงาน
ไฟฟาเฉลี่ยใน 1 วัน ของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาด 20 kW ในชวงเวลาที่ทําการทดสอบ
ประเมินสมรรถนะ พบวาวันที่ฟาโปรงระบบจะผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ยตอวันเทากับ 70.15 kWh/day
วันที่มีเมฆมากไดกําลังไฟฟาประมาณ 42.82 kWh สวนวันที่ฟาครึ้มและฝนตก เปนวันที่ไดคาพลังงาน
ไฟฟาเฉลี่ยนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ กับสภาพอากาศอื่นๆ เมื่อพิจารณาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดพบวา
มีความสัมพันธโดยตรงกับคาความเขมแสงอาทิตย
การสูญเสียในระบบเซลลแสงอาทิตย (Array capture losses : LC) เปนคาที่แสดงถึงการสูญ
เสียที่เกิดขึ้นในการทํางานของระบบเซลลแสงอาทิตยมีคาประมาณ 10 kWh/kW d, การสูญเสียของ
อุปกรณในระบบ (BOS losses : LBOS) เปนคาที่แสดงการสูญเสียเนื่องจากอุปกรณในระบบมีคา
ประมาณ 2 kWh/kW d, สัดสวนของสมรรถนะ (Performance ratio : RP) มีคาประมาณ 62.478.6%, ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของระบบเซลลแสงอาทิตย (Mean array efﬁciency : ηAmean) แสดง
ถึงประสิทธิภาพเฉลี่ยในการเปลี่ยนพลังงานของระบบเซลลแสงอาทิตยมีคาประมาณ 9.1 - 10.6%,
ประสิทธิภาพรวมของระบบ (Overall PV plant efﬁciency : ηtot) แสดงถึงประสิทธิภาพเฉลี่ยในการ
ผลิตพลังงานของระบบมีคาประมาณ 11.21%
จากมูลคาการลงทุนในโครงการนี้ใชงบประมาณในการลงทุน 1,284,000 บาท โดยทางสหกรณ
ไมไดเปนผูลงทุนคาใชจาย แตทําสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟาจากระบบพลังงานทดแทน ซึ่งมีลักษณะ
คลายๆกับโครงการ Private PPA (Power Purchase Agreement)กับเอกชนในการลงทุน ซึ่งคิดอัตรา
คาไฟฟาแบบคงที่ (ﬂat rate) โดยในโครงการนี้คิดคาไฟฟาคงที่ในอัตราหนวยละ 5 บาทตามสัญญา
ซึ่งจะเปนตนแบบงานจริงเพื่อนํารองใหกับสหกรณการเกษตรทั่วประเทศที่มีกิจการเปนของตัวเองที่มี
คาใชจายดานคาพลังงานไฟฟาสูง โดยนับระยะเวลาที่ทางสหกรณหวยมะนาวจายเงินคาไฟฟาในสวน
ที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย ตั้งแตเดือนมกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ระบบผลิต
ไฟฟาไดรวม 75,757.70 หนวย หรือเฉลี่ย 25,252 หนวยตอป ซึ่งทางสหกรณหวยมะนาวไดชําระคา
พลังงานไฟฟาไปแลว 378,778.80 บาทยังคงคางชําระประมาณ 853,307 บาท หากระบบผลิตมีการ
กําลังไฟฟาอยางสมํ่าเสมอจะใชเวลา 10ป 1 เดือน (นับตั้งแตติดตั้ง) ในการคืนทุนในโครงการนี้
(ชําระคาใชจายตามสัญญา)
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สรุปผลการวิจัย
กําลังการผลิตติดตัง
้ ไฟฟาจากระบบเซลลแสงอาทิตยทม
ี่ ก
ี ําลังการผลิตทีเ่ หมาะสมจะสามารถทําให
การผลิตไฟฟาจากโซลาเซลลมีประสิทธิภาพสูงสุดแลว ยังจะทําใหการคืนทุน (payback)นั้นไวขึ้น โดยวิธี
การเลือกขนาดกําลังติดตัง
้ ทีเ่ หมาะสมนัน
้ จะตองคํานึงถึงปจจัยการใชไฟฟาเปนหลัก เนือ
่ งจากระบบโซลา
เซลลที่ไมมีระบบกักเก็บพลังงาน (energy storage ) ผลิตไฟฟาไดในเวลากลางวันเทานั้น ดังนั้นหากมี
การใชไฟฟาในชวงกลางวันมากจะทําใหเกิดความคุมคาสูงและตองใหมีการกระจายของกระแสไฟฟาใน
แตละเฟสใหเทาๆกัน(Balance Phase) อินเวอรเตอรจะผลิตไฟฟาแตละเฟสเทาๆกัน ถาในระบบมีคากําลัง
ไฟฟาตางกันมากในแตละเฟส จะทําใหอน
ิ เวอรเตอรทํางานไดอยางไมเต็มทีซ
่ ง
ึ่ จะทําใหการผลิตไฟฟานัน
้ จะ
ไดกําลังไฟฟาออกมาไมเต็มประสิทธิภาพ ผลดีอีกประการหนึ่งของระบบนี้คือลดคาพีคไฟฟาชวงเวลา
On Peak จะอยูในชวงระหวางเวลา 09.00 – 22.00 น. ของวันจันทรถึงวันศุกร การคิดคาไฟฟาในชวง
เวลา On Peak คาไฟจะมีราคาสูง เพราะเปนชวงที่ระบบมีความตองการใชไฟฟามาก เนื่องจากการไฟฟา
ตองเดินเครือ
่ งโรงไฟฟาทีใ่ ชเชือ
้ เพลิงทุกชนิด ทัง
้ ทีม
่ รี าคาถูกและแพง เพือ
่ ผลิตกระแสไฟฟาใหเพียงพอตอ
ความตองการ สมรรถนะของระบบจะไดเฉลีย
่ 70.15 % ซึง
่ เปนผลมาจากการทีค
่ า รังสีอาทิตยสง
ู ทําใหแผง
เซลลแสงอาทิตยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นตามสงผลใหมีการสูญเสียพลังงานดานตนกําลังจากแผงเซลลแสง
อาทิตยรวมไปถึงสภาพอากาศในแตละวันก็จะเปนตัวแปรใหกําลังการผลิตลดลงตามดวย
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การวิเคราะหพลศาสตรของไหลที่ไหลผานกังหันนํ้า
แบบคาปลาน สําหรับโรงไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็ก
Computational Fluid Dynamic Analysis Flow
Through Kaplan Turbine
for Small-Hydro Power Plant
มูฮํามัดคอยรี หะยีบากา1 อาหมัด แวบือราเฮง2 อีลีหยะ สนิโซ2
บุญธิดา จิรรัตนโสภา3 และจักราวุธ เตโช4
1
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95000
2
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95000
3
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95000
4
สาขาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 60000

ไฟฟาชุมชน
(Community Electricity)

006

โรงไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็ก เปนกระบวนการผลิตไฟฟาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนแหลง
พลังงานสะอาดที่ใชพลังงานจลนและพลังงานศักยของนํ้าในการผลิตไฟฟา สําหรับงานวิจัยนี้เปนการ
วิเคราะหพลศาสตรของไหลที่ไหลผานกังหันนํ้าแบบคาปลาน เพื่อทํานายรูปแบบของกังหันนํ้าที่ให
ประสิทธิภาพสูง และนําไปใชจริงในโรงไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็ก โดยทําการออกแบบ และสรางแบบกังหัน
นํ้าแบบคาปลานจํานวน 3 แบบ ประกอบดวย 3 4 และ 5 ใบ ขนาดรัศมีกังหัน 180 mm และวิเคราะห
พลศาสตรของไหลดวยโปรมแกรม Solid Works Simulation โดยการกําหนดเงื่อนไขเริ่มตนที่ใชในการ
วิเคราะหกังหันนํ้า กําหนดเปาหมายหรือผลเฉลยที่ตองการ และดูผลเฉลยตาง ๆ ที่ตองการ จากการ
วิเคราะหพบวา ความปนปวนของนํ้าเมื่อไหลผานกังหันพบวากังหันนํ้าที่มีใบพัด 5 ใบ จะมีความปนปวน
มากที่สุด และเมื่อจํานวนใบพัดเพิ่มขึ้นทําใหแรงบิดเพิ่มขึ้น คาแรงบิดสูงสุดมีคาเทากับ 0.270 N-m ที่
จํานวนใบพัด 5 ใบ ทั้งนี้เมื่อจํานวนใบพัดสูงขึ้นความเร็วรอบและประสิทธิภาพของกังหันลดลง โดยที่
ประสิทธิภาพสูงสุดมีคาเทากับ 54.6% ที่ใบพัด 4 ใบ และพบวาที่จํานวนใบพัดมากจะใหคาแรงบิดที่สูงแต
ความเร็วรอบตํ่า ดังนั้นขึ้นอยูกับวาตองการกําลังที่เพลาไปใชประโยชนในรูปแบบใด หากตองการใชงาน
ทีแ่ รงบิดสูงๆ ก็ตอ
 งทําการออกแบบกังหันใหทํางานทีร่ อบตํ่า หรือหากตองการทํางานทีค
่ วามเร็วรอบสูง
ก็ตองยอมรับในขอดอยเรื่องของแรงบิดที่ตํ่า

CE

บทคัดยอ

คําสําคัญ: พลศาสตรของไหล กังหันนํ้าแบบคาปลาน โรงไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็ก
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บทนํา
ในปจจุบน
ั พลังงานถือวามีความสําคัญเปนอยางมากตอการดํารงชีวต
ิ ประจําวันของมนุษยรวมถึง
การประกอบกิจการธุรกิจตาง ๆ หลายประเทศทัว
่ โลกจึงใหความสนใจในการคิดคนพลังงานทางเลือกตาง
ๆ เพื่อนํามาทดแทนพลังงานที่ใชในปจจุบัน รวมถึงประเทศไทยที่ไดมีการสงเสริมและพัฒนาในดานของ
พลังงานมาอยางตอเนือ
่ งแตในปจจุบน
ั ประเทศไทยสวนใหญมก
ี ารนําเขาพลังงานประเภทเชือ
้ เพลิงฟอสซิล
เชน นํ้ามัน ถานหิน กาซธรรมชาติ เปนตน เชื้อเพลิงเหลานี้เมื่อใชในกระบวนการผลิตไฟฟาแลวจะสงผลกระ
ทบตอสภาวะบรรยากาศในรูปของมลพิษทางอากาศ ซึ่งจากขอมูลของกระทรวงพลังงานประเทศไทยมี
การใชพลังงานขั้นสุดทายในไตรมาสแรกของป 2563 มีปริมาณ 22,355 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ เพิ่ม
ขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 1.8 คิดเปนมูลคากวา 267,553 ลานบาท การใชพลังงานยังคง
เพิม
่ ขึน
้ ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยทีน
่ ํ้ามันสําเร็จรูปยังคงเปนพลังงานทีใ่ ชมากทีส
่ ุดคิดเปนรอยละ
45.5 ของการใชพลังงานขั้นสุดทายทั้งหมด รองลงมาประกอบดวย ไฟฟา พลังงานหมุนเวียน ถานหิน
/ลิกไนต กาซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม คิดเปนรอยละ 19.1 11.7 12.4 6.1 และ 5.2 ตาม
ลําดับ [1] ทั้งนี้กระทรวงพลังงานจึงมีนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนเพื่อลดการใชพลังงาน
จากฟอสซิล โดยที่หนึ่งในเปาหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน คือพลังงานนํ้า
ขนาดเล็ก
การผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็กเปนกระบวนการผลิตไฟฟาทีเ่ ปนมิตรกับสิง
่ แวดลอม
ซึง
่ เปนแหลงพลังงานสะอาดทีใ่ ชพลังงานจลนและพลังงานศักยของนํ้าในการผลิตไฟฟาไมกอ
 ใหเกิดมลพิษ
และมลภาวะ ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของกับพลังงาน จึงมีการสนับสนุนเพื่อใหมีการสรางโรงไฟฟาหรือ
ผลิตไฟฟาจากพลังนํ้าใหมากขึน
้ เพือ
่ ลดการใชเชือ
้ เพลิงชนิดอืน
่ [2] ในการผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟา
พลังนํ้าขนาดเล็กแบบนํ้าไหลผานตลอดจะใชความแตกตางของระดับนํ้าบนพืน
้ ทีท
่ ต
ี่ า งกันในการผลิตกระแส
ไฟฟาและปจจัยทีม
่ ผ
ี ลตอความสามารถและประสิทธิภาพของโรงไฟฟาไดแก ความสูงของระดับนํ้าปริมาณ
การไหลของนํ้า รวมถึงชนิดของกังหันนํ้า
กังหันนํ้าเปนอุปกรณที่สําคัญที่สุดสําหรับโรงไฟฟาพลังงานนํ้า เพราะสงผลตอสมรรถนะของโรง
ไฟฟา ดังนั้นการออกแบบกังหันนํ้าผลิตไฟฟาใหมีประสิทธิภาพสูงเพื่อผลิตใชเองในชุมชน ตลอดจน
อุตสาหกรรมดานไฟฟาของประเทศจึงมีความสําคัญมากในทางปฏิบต
ั ิการทํานายประสิทธิภาพของกังหัน
นํ้าดวยการคํานวณทางทฤษฎีเพื่อทํานายคาประสิทธิภาพนั้นจะไดเพียงคาประสิทธิภาพ และไมสามารถ
ระบุถึงสาเหตุของประสิทธิภาพที่ไมดี และการทดสอบโมเดลตองใชงบประมาณและเวลาในการทําสูง วิธี
การหนึ่งที่สามารถใชในการทํานายสมรรถนะของกังหันนํ้า คือวิธีการวิเคราะหพลศาสตรของไหล CFD
จึงเปนทีม
่ าของงานวิจย
ั นีท
้ จ
ี่ ะวิเคราะหพลศาสตรของไหลทีไ่ หลผานกังหันนํ้าแบบคาปลานสําหรับโรงไฟฟา
พลังงานนํ้าขนาดเล็ก เพื่อทํานายรูปแบบของกังหันนํ้าที่ใหประสิทธิภาพสูง และนําไปใชจริงในโรงไฟฟา
พลังงานนํ้าตอไป โดยกังหันนํ้าที่ใชในการวิเคราะหเปนกังหันนํ้าแบบคาปลาน มีลักษณะใบพัดดังแสดงใน
ภาพที่ 1 เหมาะกับแหลงนํ้าที่มีระดับความสูงของหัวนํ้าตํ่าตั้งแต 1-70 m และมีหลักการทํางานโดยใหนํ้า
จะไหลผานใบพัดในทิศขนานกับแกนของกังหันนํ้า โดยใบพัดของกังหันนํ้าแบบคาปลานสามารถปรับมุม
เพื่อรับแรงฉีดของนํ้าโดยอัตโนมัติทําใหสามารถควบคุมความเร็วในการหมุนของกังหันนํ้าได [3]

ภาพที่ 1 ลักษณะการทํางานของกังหันนํ้าแบบคาปลาน [4]
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วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยเบื้องตน
ศึกษางานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยศึกษาการออกแบบกังหันนํ้า การเขียนแบบสามมิติโดยใช
โปรแกรมในคอมพิวเตอร และการวิเคราะหพลศาสตรของไหล
2. การออกแบบกังหันนํ้าแบบคาปลาน
- ออกแบบ และสรางแบบจําลองกังหันนํ้าแบบคาปลาน ขนาดรัศมีกังหัน 180 mm ดังแสดงในภาพ
ที่ 2 โดยการเขียนแบบสามมิติ ใชโปรมแกรม Solid Works V.2016
- สรางโมเดลกังหันนํ้าแบบคาปลานจํานวน 3 แบบ ประกอบดวย 3 4 และ 5 ใบ ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 2 ขนาดของกังหันนํ้าแบบคาปลานที่ออกแบบ

(ก) 3 ใบ

(ข) 4 ใบ

(ค) 5 ใบ

ภาพที่ 3 ลักษณะจํานวนใบตาง ๆ (ก) 3 ใบ (ข) 4 ใบ (ค) 5 ใบ

3. การวิเคราะหพลศาสตรของไหล
- ขัน
้ ตอนแรกในการวิเคราะหพลศาสตรของไหลทีไ่ หลผานกังหันนํ้าแบบคาปลาน ซึง
่ ใชคําสัง
่ Wizard
ในโปรแกรม Solid Works Simulation V.2016 โดยเงือ
่ นไขเริม
่ ตนทีใ่ ชในการวิเคราะหกง
ั หันนํ้าแบบคาปลา
นทั้ง 3 คา ใชตัวแปรควบคุมที่เหมือนกันดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เงื่อนไขเริ่มตนที่ใชในการวิเคราะหกังหันนํ้าแบบคาปลาน

- ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดเปาหมายหรือผลเฉลยที่ตองการ การคํานวณดวยโปรแกรม Solid Works
Simulation มีลก
ั ษณะการวนลูบเพือ
่ หาคําตอบ หยุดคํานวณเมือ
่ คาตาง ๆ โดยภาพรวมมีการเปลีย
่ นนอย
มาก ดังนั้นตองมีเงื่อนไขใหหยุด วิเคราะหดวยการใชเปาหมาย (Goal) [5] ที่กําหนดคือ แรง (Force) และ
แรงบิด (Torque)
- ขั้นตอนที่ 3 การดูผลเฉลยตาง ๆ เปนการดูผลเฉลยที่ตองการตรวจสอบหรือเพื่อนําเสนอ รวมทั้ง
ตรวจสอบเปาหมายที่ตองการ
4. การคํานวณและวิเคราะหขอมูล
จากการทดสอบนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของกังหันนํ้า (ηT) ซึ่งเปนอัตราสวน
กําลังงานของกังหันนํ้า (POut) กับพลังงานจลนของนํ้า (Pin) [6] ดังแสดงในสมการที่ (3) โดยในการ
คํานวณวิเคราะหประสิทธิภาพของกังหันนํ้า จะกําหนดคาตาง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คาที่ใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพของกังหันนํ้า
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการจําลองการไหลของนํ้าทีไ่ หลผานกังหันนํ้าแบบคาปลานสําหรับโรงไฟฟาพลังงานนํ้าขนาด
เล็ก สามารถวิเคราะหความเร็วของนํ้าทีไ่ หลผานกังหัน แรงบิดของแบบจําลองกังหันนํ้าแบบคาปลาน และ
ประสิทธิภาพของกังหันไดดังตอไปนี้
1. ความเร็วของนํ้าที่ไหลผานกังหัน
จากผลการจําลองการไหลของนํ้าผานกังหันนํ้าแบบคาปลานทั้ง 3 แบบ พบวาอัตราเร็วของนํ้าที่
ไหลมาปะทะใบพัดลดลงประมาณ 0.25 m/s จากเดิมกอนที่นํ้าจะไหลมาปะทะกังหันมีความเร็ว 0.5 m/s
และเมื่อวิเคราะหความปนปวนของนํ้า (Turbulence Flow) เมื่อไหลผานกังหันพบวากังหันนํ้าที่มีใบพัด 5
ใบ จะมีความปน
 ปวนมากทีส
่ ด
ุ เนือ
่ งจากจํานวนใบพัดมากขึน
้ พืน
้ ทีร่ บ
ั แรงนํา้ ของใบพัดมีคา มากกวา ทําให
เกิดความปนปวนจากการหมุนของกังหันมากกวากังหันนํ้าที่มีใบพัด 3 ใบ และ 4 ใบ ดังแสดงจําลองการ
ไหลของนํ้าผานกังหันในภาพที่ 4-6

ภาพที่ 4 ลักษณะการไหลของนํ้าผานกังหันนํ้าแบบคาปลานจํานวนใบพัด 3 ใบ

ภาพที่ 5 ลักษณะการไหลของนํ้าผานกังหันนํ้าแบบคาปลานจํานวนใบพัด 4 ใบ
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ภาพที่ 6 ลักษณะการไหลของนํ้าผานกังหันนํ้าแบบคาปลานจํานวนใบพัด 5 ใบ

2. แรงบิดของกังหันนํ้า
จากผลการวิเคราะหแรงบิดของกังหันนํ้า พบวาจํานวนใบพัดเพิ่มขึ้นทําใหแรงบิดเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
จํานวนใบพัดมากขึ้นพื้นที่รับแรงนํ้าของใบพัดมีคามากกวา ทําใหตองใชแรงบิดที่สูงในการหมุนกังหัน
ทั้งนี้คาแรงบิดสูงสุดมีคาเทากับ 0.270 N-m ที่จํานวนใบพัด 5 ใบ รองลงมาที่จํานวนใบพัด 4 ใบ และ 3
ใบ ซึ่งมีคาเทากับ 0.221 N-m และ 0.152 N-m ตามลําดับ ดังแสดงการทํานายคาตาง ๆ ของกังหันนํ้า
ในภาพที่ 7-9

ภาพที่ 7 การทํานายคาตาง ๆ ของกังหันนํ้าแบบคาปลานจํานวนใบพัด 3 ใบ

ภาพที่ 8 การทํานายคาตาง ๆ ของกังหันนํ้าแบบคาปลานจํานวนใบพัด 4 ใบ
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ภาพที่ 9 การทํานายคาตาง ๆ ของกังหันนํ้าแบบคาปลานจํานวนใบพัด 5 ใบ

3. ประสิทธิภาพของกังหันนํ้า
จากผลการวิเคราะหประสิทธิภาพกังหันโดยพิจารณาทีเ่ พลากังหันพบวาคาประสิทธิภาพเฉลีย
่ เทากับ
36.88% โดยประสิทธิภาพสูงสุดมีคา 54.6% ที่ใบพัด 4 ใบ จะเห็นไดวาเมื่อจํานวนใบพัดมากขึ้นจะใหคา
ประสิทธิภาพสูงขึ้น แตเมื่อถึงจุดที่คาประสิทธิภาพสูงสุดที่ใบพัด 4 ใบ คาประสิทธิภาพมีแนวโนมลดลง
เนื่องจากเมื่อจํานวนใบพัดสูงขึ้นความเร็วรอบของกังหันลดลง ดังแสดงความสัมพันธระหวางจํานวน
ใบพัดกับแรงบิดและประสิทธิภาพของกังหันนํ้าในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ความสัมพันธระหวางจํานวนใบพัดกับแรงบิดและประสิทธิภาพของกังหันนํ้า

จากขอมูลในภาพที่ 7-10 พบวาทีจ
่ ํานวนใบพัดมากจะใหคา แรงบิดทีส
่ ง
ู แตความเร็วรอบตํ่า ดังนัน
้ ขึน
้
อยูกับวาตองการกําลังที่เพลาไปใชประโยชนในรูปแบบใด หากตองการใชงานที่แรงบิดสูงๆ ก็ตองทําการ
ออกแบบกังหันใหทํางานทีร่ อบตํ่าหรือหากตองการทํางานทีค
่ วามเร็วรอบสูงก็ตอ
 งยอมรับในขอดอยเรือ
่ ง
ของแรงบิดที่ตํ่า

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหพลศาสตรของไหลที่ไหลผานกังหันนํ้าแบบคาปลาน สําหรับโรงไฟฟาพลังงานนํ้า
ขนาดเล็ก สามารถสรุปไดดังนี้
1. ความปนปวนของนํ้าเมื่อไหลผานกังหันพบวากังหันนํ้าที่มีใบพัด 5 ใบ จะมีความปนปวนมากที่สุด
2. เมื่อจํานวนใบพัดเพิ่มขึ้นทําใหแรงบิดเพิ่มขึ้น คาแรงบิดสูงสุดมีคาเทากับ 0.270 N-m ที่จํานวน
ใบพัด 5 ใบ
3. เมือ
่ จํานวนใบพัดสูงขึน
้ ความเร็วรอบและประสิทธิภาพของกังหันลดลง โดยทีป
่ ระสิทธิภาพสูงสุด
มีคาเทากับ 54.6% ที่ใบพัด 4 ใบ
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1

บทคัดยอ

CE
ไฟฟาชุมชน
(Community Electricity)

007

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทาง ปจจัยความสําเร็จของการสรางโรงไฟฟาตาง ๆ
วิเคราะหเปรียบเทียบกับแนวทางของโครงการโรงไฟฟาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เพื่อหาปจจัยความ
สําเร็จของโครงการโรงไฟฟาชุมชน งานวิจย
ั นีเ้ ปนการศึกษาในมุมมองบุคคลทีส
่ ามทีไ่ มเกีย
่ วของโดยตรง
กับโครงการรัฐและคนในพื้นที่ เปนการศึกษาและเปรียบเทียบโครงการโรงไฟฟาในพื้นที่ตาง ๆ โดยศึกษา
จาก บทความ วารสาร งานวิจัยและวิทยานิพนธทั้งหมด 33 กรณีจากนั้นนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบเพื่อ
หาปจจัยตาง ๆ ทีม
่ ผ
ี ลกระทบตอโครงการโรงไฟฟาชุมชน ไมวา จะเปนปจจัยสูค
 วามสําเร็จ ปจจัยสูค
 วามลม
เหลวหรือแนวทางการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาชุมชน โดยมีปจจัยหลักคือ รูปแบบการบริหาร นโยบาย
ปญหาสิ่งแวดลอม และเชื้อเพลิง ผลการวิจัยระบุวาโรงไฟฟาชุมชนที่ประสบความสําเร็จไดนั้น จะใหความ
สําคัญกับปจจัยดานรูปแบบการบริหารและปจจัยดานนโยบายเพือ
่ ชุมชนมากอนเสมอ เพราะวาการมีสว
 น
รวมจากชุมชน โดยการชี้แจงใหชุมชนไดเห็นถึงขอดีขอเสียของโรงไฟฟาหรือประโยชนที่จะไดรับจากโรง
ไฟฟา มีกจ
ิ กรรมทีส
่ ามารถดึงชุมชนเขามามีสว
 นรวมได ทําใหไมเกิดความขัดแยงและไมเกิดปญหากับคนใน
ชุมชนแลวทัง
้ ยังสามารถขอความชวยเหลือจากชุมชนไดอก
ี ดวยเมือ
่ ทัง
้ ชุมชนและโรงไฟฟาชุมชนเกิดความ
เขาใจในบริบทหรือมุมมองของกันและกัน จะทําใหทง
ั้ สองฝายสามารถรวมมือกันไดงา ยยิง
่ ขึน
้ ในทางกลับ
กันผลการศึกษาโรงไฟฟาฟาชุมชนที่ไมประสบความสําเร็จจะใหความสําคัญกับปจจัยที่กลาวมาขางตน
นอย ทําใหเกิดปญหาการตอตานจากชุมชน เนือ
่ งจากการไมมส
ี ว
 นรวมของคนในชุมชนตัง
้ แตขน
้ั ตอนริเริม
่
โครงการสรางโรงไฟฟาชุมชน ไมมีการถามความคิดเห็นของชุมชน ทําใหชุมชนรูสึกเสียผลประโยชนไม
พอใจ ดังนัน
้ ถาตองการใหโรงไฟฟาชุมชนประสบความสําเร็จไดนน
ั้ สิง
่ แรงทีต
่ อ
 งใหความสําคัญคือปจจัย
ดานรูปแบบการบริหารโดยมีชุมชนใหความรวมมือในทุก ๆ ขั้นตอนการจัดการ จะทําใหขั้นตอนอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับโรงไฟฟาชุมชนมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้น
คําสําคัญ: โรงไฟฟาชุมชน โครงการโรงไฟฟาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานราก ชุมชน โรงไฟฟาพลังงานทดแทน
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บทนํา
การใชพลังงานรวมของประเทศไทยในปจจุบัน (2562) มีการผลิตพลังงานขั้นตน 942 บารเรลตอ
วัน แตกลับมีการใชพลังงานขั้นตน 2,156 พันบารเรลตอวัน ทําใหปจจุบันมีการนําเขาพลังงานขั้นตน
1,410 พันบารเรลตอวัน ตอมาพลังงานขั้นตนจะถูกแปรรูปใหเปนพลังงานขั้นสุดทาย 1,535 พันบารเรล
ตอวัน โดยที่ภาคการขนสงมีการใชพลังงานมากที่สด
ุ คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรม
และภาคครัวเรือน คิดเปนรอยละ 36 และ รอยละ 13 ตามลําดับ โดยการใชไฟฟานั้นเพิ่มขั้นรอยละ 1.5 จาก
ปกอนและเพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขา โดยที่ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนการใชไฟฟาสูงที่สุดคือรอยละ 47 ของ
การใชไฟฟาทัง
้ หมด ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนอยูท
 รี่ อ
 ยละ 24-25 บวกกับจํานวนประชากรในประเทศไทย
ที่มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ภาวะเศรษฐกิจไทยที่กําลังหดตัว ประกอบกับ
พฤติกรรมการใชพลังงานอยางฟุม
 เฟอย ไมมก
ี ารประหยัดพลังงาน ไมลดการใชพลังงานหรือไมตระหนัก
ถึงการใชพลังงานเทาทีจ
่ ําเปนจึงสงผลใหปริมาณพลังงานทีต
่ อ
 งใชโดยรวมของประเทศมีแนวโนมเพิม
่ สูง
ขึ้นอยางตอเนื่อง [1]
จากปญหาสถานการณพลังงานนี้ รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น โดย
แผนอนุรักษพลังงานนี้เริ่มตนในป 2554 มีระยะเวลาดําเนินการจนถึงป 2573 รวมทั้งสิ้น 20 ป ในป 2562
มีการใชพลังงานทดแทน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 8.8 และคิดเปนรอยละ16.49 ของพลังงาน
ทั้งหมด พลังงานทดแทนแบงเปนพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม ชีวมวล ขยะ กาซชีวภาพ เพื่อผลิต
ไฟฟา รอยละ 3.17 พลังนํ้าขนาดเล็ก รอยละ 0.04 พลังนํ้าขนาดใหญ รอยละ 0.56 เชื้อเพลิงชีวภาพ
2.77 และ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม ชีวมวล ขยะ กาซชีวภาพ เพื่อผลิตความรอน รอยละ 9.95
นอกจากนีร้ ฐ
ั บาลไดเริม
่ โครงการโรงไฟฟาชุมชนเพือ
่ เศรษฐกิจฐานราก เปนหนึง
่ ในนโยบายสงเสริมการใช
พลังงานทดแทน ตั้งขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาพลังงานในปจจุบัน เพิ่มศักยภาพดานพลังงานภายในประเทศ
ลดคาใชจายจากการนําเขาพลังงานและยังเปนตนแบบของการบริหารจัดการสมัยใหมที่ประชาชนจะมี
โอกาสมีสว
 นรวมกับโครงการโรงไฟฟาชุมชนอยางเต็มที่ ทําใหชม
ุ ชนมีสว
 นรวมในการผลิต ใชและจําหนาย
ไฟฟา อยางยั่งยืน สงเสริมการมีสวนรวมเปนเจาของโรงไฟฟาที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน สราง
ความมัน
่ คงระบบไฟฟาในพืน
้ ที่สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหมรี ายไดจากการจําหนายเชือ
้ เพลิงและสรางการ
ยอมรับของชุมชน แตวาโครงการโรงไฟฟาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากไดถูกชะลอการดําเนินการในป
2563 เพื่อทบทวนรายละเอียดในการสนับสนุนภาครัฐและการมีสวนรวมของเอกชนและชุมชน [2-4] ดัง
นั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทาง ปจจัยความสําเร็จของการสรางโรงไฟฟาชุมชน
โดยการ วิเคราะห เปรียบเทียบกับแนวทางของโครงการโรงไฟฟาชุมชนเพือ
่ เศรษฐกิจฐานราก ไมวา จะเปน
ปจจัยดานนโยบายการบริหารปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติวัตถุดบ
ิ เชือ
้ เพลิงหรือปจจัยดานสิง
่ แวดลอม

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยโดยการศึกษา บทความ วารสาร งานวิจัยและวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับโรง
ไฟฟาชุมชนและวิเคราะหเปรียบเทียบ เพื่อหาแนวทางและปจจัยความสําเร็จในการจัดตั้งโรงไฟฟาชุมชน
โดยมีปจจัยที่สนใจทั้งหมด 4 ปจจัย คือ รูปแบบการบริหาร นโยบาย ปญหาสิ่งแวดลอม และเชื้อเพลิง ใน
งานวิจัยนี้จะใชกรณีศึกษาทั้งหมด 33 กรณี (ตารางที่ 1) มาเปรียบเทียบกัน โดยจะแบงรูปแบบของกรณี
ศึกษาไดทั้งหมด 3 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 โรงไฟฟาชุมชนที่ประสบความสําเร็จ รูปแบบที่ 2 โรงไฟฟาชุมชน
ที่ไมประสบความสําเร็จ และรูปแบบที่ 3 กรณีศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการโรงไฟฟาชุมชน เชน
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศ จากนัน
้ นําขอมูลทีไ่ ดมาเปรียบเทียบเพือ
่ หาแนวทาง
ความสําเร็จในการจัดตัง
้ โรงไฟฟาชุมชน วาโรงไฟฟาชุมชนทีป
่ ระสบความสําเร็จควรมีปจ
 จัยสําคัญดานใด
[8-42] และเปรียบเทียบปจจัยความสําเร็จกับนโยบายและแนวทางการดําเนินการของโครงการโรงไฟฟา
ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
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ตารางที่ 1 รายชื่อกรณีศึกษาเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยความสําเร็จในการจัดตั้งโรงไฟฟาชุมชน
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การดําเนินโครงการโรงไฟฟาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
โครงการโรงไฟฟาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก มีหลักการคือ ใหชุมชนมีสวนรวมในการผลิต ใชและ
จําหนายไฟฟา อยางยั่งยืน สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมเปนเจาของโรงไฟฟา สงเสริมโรงไฟฟาที่ผลิตจาก
พลังงานหมุนเวียน ตามศักยภาพเชื้อเพลิงและสอดคลองกับความตองการใชไฟฟาในพื้นที่ สรางความ
มัน
่ คงระบบไฟฟาในพืน
้ ที่สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหมรี ายไดจากการจําหนายเชือ
้ เพลงสรางการยอมรับ
ของชุมชน โดยโครงการโรงไฟฟาชุมชนเปนโครงการทีร่ ฐ
ั บาลจะรับซือ
้ ไฟฟาจากโรงไฟฟาชุมชน ปริมาณ
ทั้งสิ้น 700 เมกะวัตต โดยแบงเปน 2 โครงการยอย คือ โครงการ quick win และ โครงการทั่วไป โครงการ
โรงไฟฟาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจะเปดรับซื้อไฟฟาในรูปแบบ FiT (Feed-in Tariff) แบงตามประเภท
ของเชื้อเพลิงได 4 รูปแบบไดแก ชีวมวล กาซชีวภาพ(นํ้าเสีย/ของเสีย) กาซชีวภาพ(พืชพลังงาน) เชื้อเพลิง
ไฮบริด โดยที่โรงไฟฟาสามารถใชระบบกักเก็บพลังงาน (ESS : energy storage system) รวมดวยไดและ
โรงไฟฟาตองมีขนาดไมเกิน 10 เมกะวัตต รัฐบาลเปดโอกาสใหวส
ิ าหกิจชุมชนเขามามีสว
 นรวม โดยการเปน
หุนสวนกับโรงไฟฟาได รูปแบบการซื้อขายเชื้อเพลิงและไฟฟาของโครงการโรงไฟฟาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานราก ขั้นตอนแรก วิสาหกิจชุมชนขายเชื้อเพลิงใหกับโรงไฟฟาชุมชน แลวโรงไฟฟาชุมชนจะจายเงินคา
เชื้อเพลิงใหกับวิสาหกิจชุมชน ขั้นตอนตอมา โรงไฟฟาชุมชนขายไฟฟาใหกับรัฐบาล (กฟภ. กฟน.) และ
รัฐบาล (กฟภ. กฟน.) จะจายเงินใหกับโรงไฟฟาชุมชนในอัตรา FiT (Feed-in Tariff) โดยการจายเงินนั้น
แบงออกเปน 2 สวนคือ จายใหกบ
ั โรงไฟฟาชุมชนโดยตรง และเงินสวนแบงรายไดจากการขายไฟฟาจะตอง
จายใหกองทุนโรงไฟฟาชุมชน โดยมีสด
ั สวนการแบงรายไดจากการขายไฟฟาดังนี้ ชีวมวลและกาซชีวภาพ
ทุกรูปแบบ ไดรับรับสวนแบงรายไดจากการขายไฟฟาไมตํ่ากวา 0.25 บาทตอหนวย สวนระบบไฮบริด ไม
ตํ่ากวา 0.5 บาทตอหนวย กองทุนโรงไฟฟาชุมชน (กรช.) นําเงินสวนแบงรายจากการขายไฟฟาที่ไดจาก
รัฐบาล(กฟภ.กฟน.)ไปพัฒนาฟน
 ฟูชม
ุ ชนรอบโรงไฟฟาหรือชุมชนทองถิน
่ ทีไ่ ดรบ
ั ผลประโยชนตามเงือ
่ นไข
ของกองทุนหมูบาน ซึ่งผูวิจัยไดรวมรวมและนําเสนอสถานการณและเรียบเรียงการดําเนินโครงการโรง
ไฟฟาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก และไดเรียบเรียงเหตุการณที่สําคัญดังนี้
โครงการโรงไฟฟาชุมชนเพือ
่ เศรษฐกิจฐานรากเริม
่ ตนโดยการผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 ใหมีการรับซื้อไฟฟาในรูปแบบ FiT แลว
ใหคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดทําหลักเกณฑการรับซื้อไฟฟาเพื่อเตรียมที่จะประกาศ
เชิญชวนผูที่สนใจจะเขารวมโครงการไดรับทราบและจะมีการเปดรับฟงความคิดเห็นของผูที่สนใจผาน
เว็บไซตของ กกพ. ตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 แตก็เกิดความลาชา
เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก COVID-19
นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานยื่นใบลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรี
วาการกระทรวงพลังงาน ในวันที่ 16 กรกฎาคม ทําใหโครงการโรงไฟฟาชุมชนเพือ
่ เศรษฐกิจฐานรากตอง
หยุดชะงักลง กอนจะมีการแตงตัง
้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานคนใหม คือ นายสุพัฒนพงษ พันธ
มีเชาวและไดประกาศเตรียมยกเลิกใชแผน PDP2018 แตสามารถใชไดจนกวาจะมีแผน PDP2021 ทําให
เหลือแคโครงการ Quick Win 100 MW กอนจะเปลี่ยนชื่อโครงการเปนโครงการโรงไฟฟาชุมชนนํารอง
200 MW โครงการนี้มีแผนจะทดลองใชที่ อําเภอแมแจม จ.เชียงใหม ซึ่งใชซังขาวโพด เปนเชื้อเพลิง และ
ที่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ ที่ใชหญาเนเปยร เปนเชื้อเพลิง
ดังนัน
้ สรุปไดวา สถานการณโรงไฟฟาชุมชนในปจจุบน
ั เกิดความลาชาและถูกปรับลดขนาดของโครงการ
ลงจาก 700 MW เหลือ 200 MW เนื่องจากปจจัยหลายอยาง เชน เทคโนโลยีที่ใชไมไดชวยแกปญหาสิ่ง
แวดลอม ไมสามารถหาวัตถุดิบเชื้อเพลิงในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟาชุมชนมาไดตามความความตองการ การ
เปลีย
่ นแปลงของนโยบายโครงการโรงไฟฟาชุมชนทีม
่ ส
ี าเหตุมาจากการปรับเปลีย
่ นรัฐมนตรีวา การกระทรวง
พลังงาน [5-7]
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหปจจัยทั้ง 4 รูปแบบ ของกรณีศึกษาทั้ง 33 กรณี
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การวิเคราะหปจจัยทั้ง 4 รูปแบบ ของกรณีศึกษา
ปจจัยดานรูปแบบการบริหาร กลาวถึงการมีสวนรวมกับชุมชนในระดับตาง ๆ เนนเรื่องการพูดคุย
การทําประชาพิจารณแบบสอบถามและการเปดเวทีรบ
ั ฟงความคิดเห็นของชุมชนเปนสวนใหญมีการสราง
ขอตกลงรวมกันในเรื่องตาง ๆ เชน รวมกันออกแบบนโยบายหรือราคาคาวัตถุดิบเชื้อเพลิง เปนตน ทําให
ชุมชนเปดใจรับฟงมากขึน
้ การสนับสนุนและแรงผลักดันจากชุมชนจะทําใหเกิดความรวมมือระหวางชุมชน
และโรงไฟฟาชุมชน หัวขอการมีสวนรวมระหวางชุมชนกับโรงไฟฟาชุมชนถูกกลาวถึงมากที่สุดถึง 21
ครัง
้ โดยในกรณีศก
ึ ษารูปแบบที่ 1 โรงไฟฟาชุมชนทีป
่ ระสบความสําเร็จ เห็นไดวา มีผลมาจากการมีสว
 นของ
ชุมชนถึง 83% สูงมากเมื่อเทียบกับรูปแบบที่ 2 โรงไฟฟาชุมชนที่ไมประสบความสําเร็จนั้นการมีสวนรวม
ของชุมชนอยูที่ 20% เทานั้นแทบไมไดรับการมีสวนรวมจากชุมชนเลย นอกจากนี้รูปแบบที่ 3 กรณีศึกษา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ยังกลาวสนับสนุนความสําเร็จของโครงการโรงไฟฟาชุมชนที่เกิดจากความรวมมือกัน
ระหวางชุมชนและโรงไฟฟาชุมชนอีก 82%
ปจจัยดานนโยบาย กลาวถึงเรือ
่ งระบบขนสงเสริมในดานตาง ๆ ไมวา จะเปนนโยบายการสงเสริมดาน
ผลตอบแทนกลับคืนสูช
 ม
ุ ชน ดานราคาวัตถุดบ
ิ เชือ
้ เพลิงทีม
่ รี าคาสูงหรือมีการประกันราคา หรือดานความ
ปลอดภัยและการปองกันอุบัติเหตุ จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวา รูปแบบที่ 1 โรงไฟฟาชุมชนที่ประสบความ
สําเร็จทั้ง 6 กรณีนั้น มีการพูดถึงนโยบายดานผลตอบแทนสูชุมชนทั้งหมด และพูดถึงนโยบายดานความ
ปลอดภัยอีก 5 กรณี ตรงกันขามกับรูปแบบที่ 2โรงไฟฟาชุมชนที่ไมประสบความสําเร็จ มีการพูดถึงกรณี
ดังกลาวแค 1 และ 2 กรณีตามลําดับ สวนกรณีศึกษาอื่น ๆ ผลวิเคราะหไดสนับสนุนความสําคัญของ
นโยบายดานสงเสริมดานผลตอบแทนกลับคืนสูชุมชน และสงเสริมดานความปลอดภัยและการปองกัน
อุบต
ั เิ หตุ อีกทัง
้ ยังใหความสําคัญกับหัวขอนโยบายในการสงเสริมดานราคาวัตถุดบ
ิ เชือ
้ เพลิงประเภทตาง ๆ
ปจจัยดานปญหาสิ่งแวดลอม หัวขอหลักที่พบคือ เทคโนโลยีการเผาไหมที่ไมชวยลดฝุนควัน การ
บุกรุกพืน
้ ทีป
่ า ของชุมชน มลพิษทัง
้ ทาง นํ้า เสียงและอากาศ และปญหาดานการขาดแผนหรือแนวทางการ
ปองกัน แกไขผลกระทบกับสิ่งแวดลอม แตหัวขอที่ถูกกลาวถึงมากที่สุดคือ ปญหาดานการขาดแผนหรือ
แนวทางการปองกันและปญหามลพิษในรูปแบบตาง ๆ จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวา รูปแบบที่ 1 โรงไฟฟา
ชุมชนที่ประสบความสําเร็จ มีการกลาวถึงปญหาดานการขาดแผนหรือแนวทางการปองกัน 1 ครั้งและ
ปญหามลพิษในรูปแบบตาง ๆ แค 2 ครั้ง ซึ่งนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบที่ 2 โรงไฟฟาชุมชนที่ไม
ประสบความสําเร็จทีม
่ ก
ี ารกลาวถึงปญหาดานการขาดแผนหรือแนวทางการปองกันถึง 9 ครัง
้ และปญหา
มลพิษในรูปแบบตาง ๆ อีก 7 ครั้ง สวนในกรณีอื่น ๆ กลาวถึงปญหาดานตาง ๆ ไวพอ ๆ กันเพื่อชี้ใหเห็น
ความสําคัญของปญหาสิง
่ แวดลอมในหัวขอตาง ๆ วามีความสําคัญ แนวทางการปองกันและแกไขอยางไร
ปจจัยดานเชื้อเพลิง เมื่อเทียบกับปจจัยดานอื่น ๆ แลวถูกกลาวถึงนอยมาก แค 19 ครั้งเทานั้น โดย
มีเรื่องที่ถูกกลาวถึงมากที่สุดคือเรื่องการใชเชื้อเพลิงที่กอมลพิษไดงาย เชน ขยะหรือถานหิน 12 ครั้ง รูป
แบบที่ 1 โรงไฟฟาชุมชนที่ประสบความสําเร็จกลาวถึงเรื่องการใชเชื้อเพลิงที่กอมลพิษไดงาย 3 ครั้ง รูป
แบบที่ 2 โรงไฟฟาชุมชนที่ไมประสบความสําเร็จ 6 ครั้ง และรูปแบบที่ 3 กรณีศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีก
3 ครั้ง จะเห็นไดวาเปนรูปแบบที่ 2 กลาวถึงเรื่องนี้มากที่สุด
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับโครงการโรงไฟฟาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
นโยบายของโครงการโรงไฟฟาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากมีหลักการอยู 6 ขอ คือ 1) ใหชุมชนมี
สวนรวมในการผลิตใชและจําหนายไฟฟาอยางยั่งยืน 2) สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมเปนเจาของโรงไฟฟา
3)สงเสริมโรงไฟฟาทีผ
่ ลิตจากพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพเชือ
้ เพลิงและสอดคลองกับความตองการ
ใชไฟฟาในพื้นที่ 4) สรางความมั่นคงของระบบไฟฟาในพื้นที่ 5) สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหมีรายไดจาก
การจําหนายเชือ
้ เพลิง และ 6) สรางการยอมรับของชุมชน จากหลักการขางตนจะเห็นวาโครงการโรงไฟฟา
ชุมชนเพือ
่ เศรษฐกิจฐานรากใหความสําคัญกับความรวมมือของคนในชุมชนและประโยชนของคนในพืน
้ ที่
เปนอยางมากซึง
่ สอดคลองกับผลการวิจย
ั ดานปจจัยดานรูปแบบการบริหารทีว
่ า โครงการโรงไฟฟาชุมชน
ทีเ่ กิดการยอมรับจากชุมชนและไมเกิดความขัดแยงกับคนในชุมชนนัน
้ จะทําใหไมเกิดปญหาเรือ
่ งการตอตาน
จากคนในชุมชนและยังสามารถรวมมือกับคนในชุมชนแกปญหาตาง ๆ ไดงายกวาอีกดวย เปนผลทําใหมี
โอกาสทีโ่ รงไฟฟาชุมชนจะประสบความสําเร็จสูง ปจจัยดานนโยบายโครงการโรงไฟฟาชุมชนเพือ
่ เศรษฐกิจ
ฐานรากยังกลาวถึงนโยบายที่จะเปดโอกาสใหชุมชนเปนผูถือหุนถึง 40% มีการกําหนดราคารับซื้อไฟฟา
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แบบ FiT ทีเ่ ปนธรรมมากขึน
้ นอกจากนีน
้ โยบายเรือ
่ งเงินสวนแบงรายไดจากการขายไฟฟาทีจ
่ ะตองจายให
กองทุนโรงไฟฟาชุมชนเพือ
่ ใชพฒ
ั นาชุมชนพืน
้ ทีร่ อบโรงไฟฟาจะเปนการสงเสริมการพัฒนาชุมชนโดยตรง
โครงการโรงไฟฟาชุมชนยังมีปจ
 จัยดานปญหาสิง
่ แวดลอมทีใ่ หความสําคัญอยู เชน ผูท
 จ
ี่ ะเขารวมโครงการ
โรงไฟฟาชุมชนตองทํา Mini CoP ทัง
้ หมด และกฎการคัดเลือกและเกณฑการประเมินผูท
 จ
ี่ ะเขารวมโครงการ
นั้นจะใหสิทธิ์ของผูท่ใี หผลประโยชนกับชุมชนและสิ่งแวดลอมมากที่สุดกอน

สรุปผลการวิจัย
กรณีศึกษารูปแบบโรงไฟฟาชุมชนที่ประสบความสําเร็จจะมีสัดสวนปจจัยความสําเร็จสูงในดานรูป
แบบการบริหารทีช
่ ม
ุ ชนมีสว
 นรวมในการบริหาร และปจจัยดานนโยบายเพือ
่ ชุมชน สวนปจจัยทีค
่ อ
 นขางไป
ในทางทีต
่ าํ่ คือดานปญหาสิง
่ แวดลอมทีไ่ มมแี นวทางการปองกันแกไขและปจจัยดานเชือ
้ เพลิงทีไ่ มใชเชือ
้ เพลิง
สะอาด ซึ่งผลตรงกันขามกับกรณีศึกษารูปแบบโรงไฟฟาชุมชนที่ไมประสบความสําเร็จที่มีปจจัยความ
สําเร็จในสัดสวนที่ตํ่าดานรูปแบบการบริหารและปจจัยดานนโยบายเพื่อชุมชน สวนปจจัยดานปญหาสิ่ง
แวดลอมทีไ่ มมแี นวทางการปองกันผลกระทบตอชุมชนและปจจัยดานเชือ
้ เพลิงเปนสัดสวนทีส
่ ง
ู ทัง
้ นีป
้ จ
 จัย
ดานรูปแบบการบริหารมีความสําคัญเปนอยางยิง
่ ตอความสําเร็จของโรงไฟฟาชุมชนเนือ
่ งจากการทําความ
เขาใจและไดรบ
ั ความรวมมือจากชุมชนจะสงผลใหปจ
 จัยดานอืน
่ ๆ เชน ไมเกิดปญหาการตอตานจากชุมชน
และเมื่อไดรับความรวมมือจากชุมชน จะทําใหปจจัยดานนโยบายมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จได
มากขึ้น เนื่องจากนโยบายไมไดถูกเขียนขึ้นจากโรงไฟฟาฝายเดียวแตเปนการตกลงกันระหวางโรงไฟฟา
และชุมชนเมือ
่ ปจจัยดานนโยบายประสบความสําเร็จจะสงผลใหปจ
 จัยอีกสองดานคือดานปญหาสิง
่ แวดลอม
และดานเชือ
้ เพลิงถูกแกไขตามไปดวยเมือ
่ มีนโยบายทีด
่ ม
ี ป
ี ระสิทธิภาพโอกาสเกิดปญหาจะนอยลงแตแนวทาง
ในการแกปญ
 หาและการปองกันปญหาจะทําไดดข
ี น
ึ้ ดังนัน
้ ถาตองการใหโรงไฟฟาชุมชนประสบความสําเร็จ
ไดนน
ั้ สิง
่ แรงทีต
่ อ
 งใหความสําคัญคือปจจัยดานรูปแบบการบริหารโดยมีชม
ุ ชนใหความรวมมือในทุก ๆ ขัน
้
ตอนการจัดการ จะทําใหขน
ั้ ตอนอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับโรงไฟฟาชุมชนมีโอกาสประสบความสําเร็จไดงา ยมากขึน
้
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ขอบคุณวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชม
ุ ชนแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปน
อยางสูง ที่ใหการสนับสนุนแนวคิด ขอมูล สถานที่ทํางานและอุปกรณตาง ๆ ตลอดคณะอาจารยและ
นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท ทุกคนที่ชวยชี้แนะและใหคําปรึกษาในการวิจัยนี้
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การศึกษาการผลิตไฟฟาจากขยะชุมชน
ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา
Study of Garbage Power Plant
in Nakhon Ratchasima Province
ยุทธณา คงจีน1 ธีรภัทร ดํารงธรรม1 รุงเพชร กองนอก1 ฤทธิชัย ราชแปน2
กฤติเดช บัวใหญ1 และกาณฑ เกิดชื่น1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 30000
2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 12110

CE

ไฟฟาชุมชน
(Community Electricity)

008

บทคัดยอ
งานวิจย
ั นีท
้ ําการศึกษาการนําขยะมาใชเปนเชือ
้ เพลิงเพือ
่ สรางเปนพลังงานในการผลิตไฟฟาของโรง
ไฟฟาขยะชุมชน ในพื้นทีก
่ ารศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ทําการศึกษาการประมาณคาพลังงานความรอน
ทีไ่ ดจากขยะเพือ
่ นํามาผลิตพลังงานไฟฟาตามสมมุตฐ
ิ านไดทําการจําลองเพือ
่ ทดสอบติดตัง
้ โรงไฟฟาขยะ
ชุมชนในระบบทดสอบมาตรฐาน IEEE 33 โนด โดยทําการแบงการทดสอบออกเปน 2 กรณีศก
ึ ษาคือทําการ
ทดสอบติดตัง
้ ทีโ่ นด6และโนด18ผลจากการศึกษาพบวาปริมาณขยะในพืน
้ ทีจ
่ ง
ั หวัดนครราชสีมาสามารถ
ทีจ
่ ะนํามาผลิตกระแสไฟฟาไดมป
ี ริมาณมากกวาปริมาณความตองการของโหลดของระบบจําลองทีศ
่ ก
ึ ษา
จึงพิจารณาทีพ
่ ก
ิ ด
ั ประมาณรอยละ30เพือ
่ แทนขนาดพิกด
ั ของโรงไฟฟาขยะผลการวิเคราะหการไหลกําลัง
ไฟฟาพบวาสามารถปรับปรุงคุณภาพแรงดันไฟฟาและสามารถลดกําลังไฟฟาสูญเสียของระบบลงได ใน
ขณะทีม
่ จ
ี ําเปนอยางยิง
่ ทีต
่ อ
 งทําการศึกษาในเชิงลึกเกีย
่ วกับขยะชุมชนเพือ
่ ทําการออกแบบและหาตําแหนง
ติดตั้งที่เหมาะสมสําหรับการติดตั้งโรงไฟฟาในระบบไฟฟาจริงในอนาคต
คําสําคัญ: โรงไฟฟาขยะชุมชน ขยะชุมชน ขยะเชื้อเพลิง
แรงดันไฟฟาเบี่ยงเบนของโหลด กําลังไฟฟาสูญเสีย

บทนํา
ปจจุบน
ั ปญหาดานขยะในเปนสิง
่ ทีป
่ ระเทศไทยและทัว่ โลกกําลังเผชิญและตองใหความสําคัญเปนอยาง
มากทีต
่ อ
 งบริหารจัดการอยางเหมาะสมปจจัยหลายอยางทีท
่ ําใหขยะมีปริมาณมากขึน
้ เชนการเพิม
่ ขึน
้ ของ
ประชากรในแตละป การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ รวมถึงพฤติกรรมการใชชีวิตของคนในปจจุบัน
ปจจัยเหลานีส
้ ง
 ผลใหปริมาณขยะเพิม
่ ขึน
้ อยางมากและมีแนวโนมทีจ
่ ะมีปริมาณเพิม
่ ขึน
้ ในแตละป หากปญหา
ที่กลาวมาไมถูกรีบแกไขจะสงผลตอสภาพความเปนอยูของคนและเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมดวยขยะ
บางประเภทไมสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ[1]
การจัดการปญหาดานขยะในจังหวัดนครราชสีมามีการจัดการหลายรูปแบบ ทัง
้ นํากลับมาใชใหม ฝง
กลบหรือ ไดมีการนําขยะเหลานี้มาแปรรูปเปนพลังงานในลักษณะของขยะเชื้อเพลิง(Refuse Derived
Fuel ,RDF) คือ ขยะที่สามารถเผาไหมได โดยผานกระบวนการคัดแยกแลว ขยะเชื้อเพลิงนั้นจะมีคาความ
รอนสูง ความชื้นที่ตํ่าเหมาะที่จะนําไปผลิตกระแสไฟฟาได โรงไฟฟาขยะชุมชนจึงเปนทางออกหนึ่งในการ
ชวยลดปญหาดานขยะ และจะชวยผลิตพลังงานไฟฟาเขาสูบานเรือนได
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ในงานวิจัยนี้จะทําการจําลองการติดตั้งโรงไฟฟฟาขยะที่ใชขอมูลจากขยะในจังหวัดนครราชสีมา
ดวยระบบทดสอบ IEEE 33 โนด เพื่อทดสอบวาปริมาณและประเภทขยะที่ไดทํามาทดสอบนั้นสามารถที่จะ
ปรับปรุงคุณภาพแรงดันไฟฟาและลดความสูญเสียทีเ่ กิดขึน
้ ในระบบไดซง
ึ่ จะเปนผลดีในการเลือกใชเชือ
้ เพลิง
ประเภทนี้

วิธีการวิจัย
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล (Municipal solid waste, MSW) หรือเรียกอีกชื่อวาขยะชุมชน ถูกนํามา
แปรรูปเปนขยะเชือ
้ เพลิง เพือ
่ ใชในการผลิตไฟฟากับโรงไฟฟาขยะชุนชน โดยรูปแบบของโรงไฟฟาขยะชุมชน
แสดงไดดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แบบจําลองโรงไฟฟาขยะชุมชน
การประมาณคาพลังงานความรอนที่ไดจากการเผาขยะสามารถคํานวณไดดังหัวขอตอไปนี้

การกําหนดองคประกอบคาความรอนของขยะ (Determination of the heating value of the
waste components) [2 3]
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รูปที่ 2 ระบบทดสอบมาตรฐาน IEEE 33 โนด เมื่อทําการติดตั้งโรงไฟฟาขยะชุมชนที่โนด 6 และโนด 18

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ษาปริมาณขยะในจังหวัดนครราชสีมาพบวามีปริมาณขยะประมาณ 464.35 ตันตอวัน[7] และจําแนก
ประเภทของขยะชุมชน แสดงไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประเภทขยะชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา

จากสมการที่ (1) (2) และ (3) คํานวณคา LHV1, LHV2 และ LHV3 ได 22.23, 25.29 และ 25.08 MJ/kg
ตามลําดับโดยมีคาเฉลี่ยที่ 24.22 MJ/kg จากสมการที่ (4) ไดศักยภาพกําลังไฟฟาที่ 39.05 MW และจาก
สมการที่ (6) ไดคาศักยภาพเครื่องกําเนิดกําลังไฟฟาที่ 26.36 MW แสดงใหเห็นวาปริมาณขยะชุมชนใน
จังหวัดนครราชสีมาสามารถทีจ
่ ะนํามาผลิตกําลังไฟฟาเพือ
่ จายไฟภายในจังหวัดไดแตดว
 ยพิกด
ั โหลดของ
ระบบทดสอบมีขนาดประมาณ 3.72 MW คิดเปนรอยละ 1 จึงกําหนคคาการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาขยะ
ชุมชนไวที่ 1 MW และทําการจําลองและเปรียบเทียบกรณีฐานและกรณีติดตั้งโรงไฟฟาขยะชุมชนที่โนด 6
และโนด 18 ผลจาการจําลองแสดงไดดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 การเปรียบเทียบรูปแบบแรงดันไฟฟาที่บัส กรณีฐาน
และกรณีติดตั้งโรงไฟฟาขยะชุมชนที่โนด 6 และโนด 18
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบแรงดันไฟฟาเบี่ยงเบนของโหลดและกําลังไฟฟาสูญเสีย

จากรูปที่ 3 และตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาเมื่อทําการติดตั้งโรงไฟฟาขยะชุมชนที่โนด 6 และโนด 18
ทําใหแรงดันไฟฟาในระบบทดสอบมีคา ทีด
่ ข
ี น
ึ้ กรณีฐานมีคา แรงดันไฟฟาเบีย
่ งเบนของโหลดและกําลังไฟฟา
สูญเสีย 0.12 และ 202.51 kW เมื่อเปรียบเทียบคาแรงดันไฟฟาเบี่ยงเบนของโหลดและกําลังไฟฟาสูญเสีย
ระหวางกรณีฐานและติดตั้งที่โนด 6 มีคาแรงดันไฟฟาเบี่ยงเบนของโหลดและกําลังไฟฟาสูญเสียที่ 0.01
และ 169.11 kW มีคาลดลงจากกรณีฐานคิดเปนรอยละ 89.17 และ 16.49 กรณีติดตั้งที่โนด 18 มีคาแรง
ดันไฟฟาเบี่ยงเบนของโหลดและกําลังไฟฟาสูญเสียที่ 0.04 และ 130.09 kW เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีฐาน
มีคาลดลงคิดเปนรอยละ 69.07 และ 35.76

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการนําขยะชุมชนมาใชเปนพลังงานจากขยะเชือ
้ เพลิงเพือ
่ การผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา
ขยะชุมชนพบวาปริมาณขยะทีน
่ ํามาใชในการผลิตกระแสไฟฟาจากขอมูลทีน
่ ําเสนอพบวาสามารถผลิตกําลัง
ไฟฟาได 26.36 MW และจากการศึกษาการจําลองการติดตัง
้ โรงไฟฟาขยะชุมชนในระบบทดสอบมาตรฐาน
IEEE 33 โนด เนื่องดวยพิกัดโหลดของระบบทดสอบมีขนาดไมสูงมาก คิดเปนรอยละ 1 จึงพิจารณาขนาด
ติดตั้งโรงไฟฟาที่ 1 MW โดยทําการทดสอบติดตั้งในตําแหนงที่โนด 6 และโนด 18 พบวาในกรณีติดตั้งโรง
ไฟฟาขยะชุมชนทีโ่ นด 6ซึง
่ เปนศูนยกลางโหลดในระบบมีคา แรงดันไฟฟาเบีย
่ งเบนของโหลดและกําลังไฟฟา
สูญเสียที่ 0.01 และ 169.11 kW มีคาลดลงจากกรณีฐานคิดเปนรอยละ 89.17 และ 16.49 กรณีติดตั้ง
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ทีโ่ นด 18 เปนตําแหนงทีม
่ แี รงดันตกมากทีส
่ ด
ุ ในระบบมีคา แรงดันไฟฟาเบีย
่ งเบนของโหลดและกําลังไฟฟา
สูญเสียที่ 0.04 และ 130.09 kW เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีฐานมีคาลดลงคิดเปนรอยละ 69.07 และ 35.76
การจัดติดตัง
้ โรงไฟฟาขยะชุมชนในระบบทดสอบสามารถทีจ
่ ะปรับปรุงคุณภาพแรงดันไฟฟาและลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบได จากการศึกษาในเบื้องตนโรงไฟฟาขยะชุมชนสามารถนํามาประยุกตเพื่อใชใน
การปรับปรุงระบบไฟฟาใหดีขึ้น ในการติดตั้งโรงไฟฟาขยะชุมชนกับพื้นที่จริงควรคํานึงถึงการคัดแยก
ประเภทขยะเพื่อใหไมตองเสียเวลาคัดแยกในขั้นตอนสุดทาย สามารถนําขยะไปใชเปนพลังงานเชื้อเพลิง
สําหรับขบวนผลิตของโรงไฟฟาขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทคัดยอ
นํ้ามันปาลมเปนผลผลิตที่มีปริมาณมากในประเทศไทย ซึ่งสามารถแปรรูปเปนนํ้ามันไบโอดีเซลเพื่อ
เพิม
่ มูลคาในทองตลาดและลดปญหาผลผลิตลนตลาดและการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลใหไดผลผลิตทีร่ วดเร็ว
สามารถทําไดโดยการแยกกลีเซอรีนออกจานํ้ามันไบโอดีเซลในปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันใหเร็วขึ้น
โดยพัลสสนามไฟฟาสามารถเรงกระบวนการตกตะกอนได ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันเกิดขึ้นจาก
การนํานํ้ามันปาลมทําปฏิกริ ย
ิ ากับเมทานอลดวยอัตราสวน 1:6 โมล โดยมีโพแทสเซียมไฮดรอกไซตเปนตัว
เรงปฏิกริ ย
ิ าทีม
่ ป
ี ริมาณรอยละ1โดยนํ้าหนักพัลสสนามไฟฟาถูกจายผานอิเล็กโทรดทรงกระบอกซอนแกน
รวมที่มีเสนผานศูนยกลางวงนอก 6 เซนติเมตรและวงใน 1 เซนติเมตร โดยอิเล็กโทรดทั้งสองถูกบรรจุใน
หลอดแกวทดลอง แรงดันทีป
่ อ
 นสรางจากวงจร Pulse forming network โดยจะมีหนาทีค
่ วบคุมใหรป
ู ทรง
ของแรงดันมีคา เปนสีเ่ หลีย
่ มคงทีใ่ นขณะทีค
่ า ความตานทางของสารเปลีย
่ นไปแรงดันสูงสุดในการทดลอง
มีคา 500 โวลตที่มีความถี่ 1000 , 5000 และ 10000 Hz เปรียบเทียบกับการตกตะกอนดวยการใหความ
รอนที่อุณหภูมิ 58-60 องศาเซลเซียส ผลที่ไดพบวากลีเซอรีนเกิดการตกตะกอนไดรวดเร็วที่สุดที่ความถี่
5000 Hz โดยไดปริมาณกลีเซอรีนสูงสุดที่ 150 มิลลิลิตร โดยใชเวลา 20 นาที
คําสําคัญ: ไบโอดีเซล กลีเซอรีน พัลสสนามไฟฟา การตกตะกอน

บทนํา
ปาลมเปนหนึ่งในผลผลิตที่มีปริมาณมากเปนอันดับตนๆของประเทศไทย โดยปจจุบันประสบปญ
หาราคาปาลมตกตํ่า ดังนัน
้ การแปรรูปผลผลิตเปนนํ้ามันไบโอดีเซลจึงเปนทางเลือกในการเพิม
่ มูลคาของ
ปาลม โดยการผลิตตองอาศัยปฏิกริ ย
ิ ายาทีเ่ รียกวา ปฏิกริ ย
ิ าทรานสเอสเทอริฟเ คชัน ปฏิกริ ย
ิ าทรานสเอส
เทอริฟเคชันเกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวาง นํ้ามันพืชและแอลกอฮอลที่อุณหภูมิในชวง 40 – 60 °C [1]
โดยผลิตทีไ่ ดคอ
ื นํ้ามันไบโอดีเซลและกลีเซอรีนโดยเมือ
่ สารทัง
้ สองทําปฏิกริ ย
ิ ากันการแยกชัน
้ ของไบโอดีเซล
และกลีเซอรีนดวยการแรงโนมถวงใชเวลานานกวา 2-4 ชั่วโมง[2] จึงจะสิ้นสุดกระบวนการตกตะกอน อีก
ทั้งยังตองผานกระบวนการลางเพื่อนํ้านํ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาออกจากผลิตภัณฑ [3]
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ในการแยกชัน
้ ของสารทัง
้ สองทีไ่ ดกลาวมามีการศึกษากระบวนการทีต
่ า งออกไปเชนการใชปฏิกริ ย
ิ า
เคมีอื่นเขาชวยโดยการเติมสาร deep eutectic solvent (DES)[4] แตดวยกรรมวิธีนี้อาจกอใหเกิดการปน
เปอ
 นไดหรือการใชเครือ
่ งหมุน
 เหวีย
่ งสามารถเรงการตกตะกอนไดรวดเร็วแตดว
 ยการใชราคาและพลังงาน
ที่สูง จึงยากตอการนํ้ามาใชในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
มีการศึกษาการใชกระบวนการทางไฟฟาชวยในการตกตะกอนพบวาการใชคลืน
่ อัลตราโซนิคสามารถ
ลดเวลาในการตกตะกอนไดเชนกันแตการสัน
่ ของคลืน
่ สงผลใหโมเลกุลชนกันและมีโอกาสทําใหเกิดอุณหภูมิ
สูงเกิน 60 °C [5,6]ซึ่งอุณหภูมิที่สูงจะสงผลใหแอลกอฮอลระเหย ทําใหผลผลิตที่ไดลดลง[7] การใชสนาม
ไฟฟาเปนอีกหนึง
่ วิธท
ี ส
ี่ ามารถทําใหตกตะกอนไดเนือ
่ งจากการสงผลตอการจัดเรียงตัวของโมเลกุลของ
สาร ซึ่งสงผลตอการรวมตัวของโมเลกุล

สนามไฟฟาและโมเลกุลมีขั้วของกลีเซอรีน
สนามไฟฟามีผลในการจัดเรียงตัวของโมเลกุลมีขั้วอยางกลีเซอรีน โดยทิศทางของสนามไฟฟาที่
แตกตางกันจะสงผลใหเกิดการจัดเรียงที่แตกตางกันไปซึ่งจะจับตัวกันไดดวยแรง ไดโพล ระหวางโมเลกุล
สนามไฟฟาแบบกระแสสลับ (AC electric ﬁeld) จะสงผลใหโมเลกุลมีขั้วเกินการหมุนสลับขั้วตามความถี่
ของคลื่น โมเลกุลที่หมุนจะมีโอกาสชนกันกอใหเกิดการถายโอนพลังงานระหวางโมเลกุล[8]
สนามไฟฟาแบบกระแสตรง (DC electric ﬁeld) จะทําใหเกิดการจัดเรียงโมเลกุลเกิดพันธะไดโพล[9] และมี
ลักษณะเปนลักษณะรวมกันแบบผลึกยาวเปนเสนเดียวกัน และเกิดการตรึงในสนามไฟฟาเนือ
่ งจากการจาย
สนามไฟฟาอยางตอเนือ
่ งในทิศทางเดียว ทําใหโมเลกุลทีต
่ กตะกอนถูกลดความเร็วในการเคลือ
่ นทีล
่ ง สง
ผลใหการตกตะกอนชาลงไปดวย[10]
พัลสสนามไฟฟา (Pulsed electric ﬁeld) เปนสนามไฟฟาที่นิยมใชในอุตสาหกรรมอาหารเนื่องจาก
ขนาดการปอนคลื่นที่ไมตอเนื่อง จะไมทําใหเกิดความรอน และสามารถสงผลตอโมเลกุลที่เล็กระดับเซลล
ซึง
่ เมือ
่ ทําการปอนPEFใหกบ
ั โมเลกุลมีขว
ั้ แลวจะมีลก
ั ษณะคลายการปอนสนามไฟฟากระแสตรงโดยโมเลกุล
จะจับตัวเปนผลึก และในชวงที่สนามไฟฟามีคาเปน 0 เนื่องจากแรงดันที่หยุดจาย โมเลกุลที่จับตัวกันจะมี
มวลทีม
่ ากขึน
้ ดวยพันธะและสงผลใหเกิดการตกตะกอนในชวงทีไ่ มมส
ี นามไฟฟาและตกตะกอนดวยนํ้าหนัก
ที่มากขึ้นตามแรงโนมถวง โดยลักษณะที่กลาวมาอธิบายดวยภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การจัดเรียงตัวของโมเลกุลมีขั้วในสนามไฟฟา
(1) ไมมีสนามไฟฟา (2) AC E-ﬁeld (3) DC E-ﬁeld (4) PEF
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อิเล็กโทรดทรงกระบอกซอนแกนรวม
อิเล็กโทรดแบบทรงกระบอกซอนแกนรวม มีการกระจายของสนามไฟฟารอบทิศทาง โดยประกอบดว
ยอิเล็กโทรดภายในที่มีการปอนแรงดันเพื่อกระจายสนามไฟฟาออกสูอิเล็กโทรดภายนอกที่มีศักยเทากับ
0 ดังแสดงใน ภาพที่ 2 ซึ่งความเครียดสนามไฟฟาสูงสุดขึ้นอยูขนาดของอิเล็กโทรดภายนอก และภายใน
ซึ่งสามารถคํานวณไดจากสมการที่ 1 [11]

ภาพที่ 2 อิเล็กโทรดทรงกระบอกซอนแกนรวม

จากสมการจะเห็นวารัศมีภายในและภายนอกสงผลตอคาความเครียดสนามไฟฟาทีแ่ รงดันคงที่ โดย
การเพิ่มรัศมีจองอิเล็กโทรดภายในจะสงผลใหความเครียดสนามไฟฟาสูงขึ้น แตจะทําใหปริมาตรสารที่
บรรจุลดลง

พัลสสนามไฟฟา (Pulsed electric ﬁeld)
พัลสสนามไฟฟาเปนสนามไฟฟาทีเ่ กิดจากแรงดันทีไ่ มตอ
 เนือ
่ งโดยนิยมใชในอุตสาหกรรมของอาหาร
เหลว โดยใชเพื่อกําจัดจุลินทรียแทนการพาสเจอรไรซ เนื่องจากไมกอใหเกิดความรอน และขนาดที่สั้นของ
คลื่นสนามไฟฟา สามารถสงผลเซลลที่มีขนาดเล็กได[12] อีกทั้งยังสามารถลดความหนืดของสารบาง
ประเภทไดอีกดวย[13]
โดยเมือ
่ สนามไฟฟามีชว
 งเวลาการปอนทีไ่ มตอ
 เนือ
่ งจะไมทําใหเกิดความรอนในระหวางการทดลอง
ซึง
่ ในการทดลองการใชพล
ั สสนามไฟฟาชวงตกตะกอนกลีเซอรีนนัน
้ ไมตอ
 งการใหเกิดความรอนเนือ
่ งจาก
จะทําใหแอลกอฮอลที่ทําปฏิกิริยากับนํ้ามันปาลมเกิดการระเหย จะทําใหผลผลิตที่ไดลดลง
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ภาพที่ 3 แรงดันที่กอใหเกิดพัลสสนาไฟฟา

วงจรที่ใชในการทดลอง
แรงดัน 220 V 50 Hz ถูกยกระดับดวยหมอแปลงอัตราสวน 220:4000 และปรับใหเปนแรงดัน
กระแสตรง(DC voltage) กอนเขาสูการสวิตชใหเกิดเปนแรงดันพัลส และทําการวัดรูปคลื่นแรงดัน ดวย
High voltage probe และ oscilloscope นอกจากนี้ยังทําการวัดแรงดันตกครอมความตานทานภายนอก
(Ro) เพื่อวัดกระแสและนํามาหาความตานทานของนํ้ามันที่เปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 4 อุปกรณที่ใชในการทดลอง

วงจรที่ใชในการสรางแรงดันพัลส เปนวงจรที่ตัวเก็บประจุและขดลวดเหนี่ยวนําซึ่งคอยทําหนาที่
ควบคุมลักษณะแรงดันใหเปนสี่เหลี่ยมในขณะที่โหลดมีคาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยตัวเก็บประจุขนาด
0.47 µF และขดลวดเหนี่ยวนํา 5 mH ถูกตอเปนชั้น วงจรนี้เรียกวา Pulse forming network (PFN) ใน
ขณะที่สวิตชเปดการทํางาน แรงดันจะถูกชารจผานวงจร PFN และเมื่อสวิตชปดการทํางานลง แรงดันที่
อยูใ นวงจรจะถูกปลดปลอยผานโหลดซึง
่ คือภาชนะทีบ
่ รรจุอเิ ล็กโทรดและนํ้ามันภายใน ทําใหเกิดเปนสนาม
ไฟฟาผานนํ้ามันระหวางที่ทําปฏิกิริยา
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ภาพที่ 5 วงจร Pulse forming network

การออกแบบอิเล็กโทรด
เนื่องจากการอยูในสนามไฟฟาจะทําใหความเร็วของโมเลกุลลดลง เพื่อใหมีชองวางใหเกิดการตก
ตะกอนโดยไมมส
ี นามไฟฟาอิเล็กโทรดจึงถูกออกแบบใหมล
ี ก
ั ษณะเปนทรงกระบอกซอนแกนรวมมีขนาดสูง
50 cm เสนผานศูนยกลางวงในมีคา 1 cm และภายนอกมีคา 6 cm วัสุดเปนสแตนเลส 304 สลับกับพื้นที่
วาง โดยบรรจุในหลอดทดลองที่มีวาลวดานลางที่สามารถนํากลีเซอรีนดานลางของหลอดทดลองออก
ดังแสดงในรูปที่5เพือ
่ ปองกันการเกิดการลัดวงจรเนือ
่ งจากปริมาณกลีเซอรีนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ หากเกิดการสัมผัส
กับตัวอิเล็กโทรดจะเกิดการลัดวงจรและทําใหไมมส
ี นามไฟฟาตกครอม ซึง
่ แรงดันสูงสุดทีส
่ ามารถปอนให
โดยไมเกิดโคโรนา ดิสชารจดวยการออกแบบหลอดแกวมีคา 500 V ทําใหเกิดสนามไฟฟาสูงสุดคํานวณ
ตามสมการที่ 1 มีคา 558.11 V/cm

ภาพที่ 6 อิเล็กโทรดทรงกระบอกซอนแกนรวม
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ผลการวิจัย
การตกตะกอนดวยสนามไฟฟาที่ความถี่ตางกันเมื่อเทียบกับการตกตะกอนดวยการใหความรอน
เพียงอยางเดียวพบวา ไดผลลัพธที่รวดเร็วกวาอยางเห็นไดชัด โดยทําการวัดปริมาตร กลีเซอรีนทุก ๆ 5
นาทีดวยการนําออกจากวาลวดานลาง พบวาผลเปนไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาตรของกลีเซอรีนที่ตกตะกอน

จากผลพบวาการตกตะกอนดวยความถี่ที่สูงขึ้นสงผลตอปริมาตรที่ไดรับในการตกตะกอน แตเมื่อ
ความถี่ที่มากขึ้นจนมีลักษณะคลายแรงดันกระแสตรงจะทําใหการตกตะกอนชาลงจากความถี่ที่ตํ่ากวา
และเมือ
่ วัดคาความตานทานจะแสดงใหเห็นถึงความเร็วในการแยกชัน
้ ของกลีเซอรีนผลการวัดความตานทาน
เปนไปตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความตานทานของสารในขณะทดลอง

จากผลของความตานทางแสดงใหเห็นวาทีค
่ วามถี่ 5kHzการตกตะกอนเกิดขึน
้ ในชวงแรกไดรวดเร็ว
ทีส
่ ด
ุ โดยสังเกตุไดจากการเปลีย
่ นแปลงของคาความตานทาน และเมือ
่ เปรียบเทียบกับการตกตะกอนดวย
การใหความรอนพบวา อัตราการตกตะกอนของที่อุณหภูมิ 60 °C ตํ่ากวาการใชสนามไฟฟาในชวง 5
นาทีแรกอยางเห็นไดชัด
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สรุปผลการวิจัย
การใชพล
ั สสนามไฟฟาชวยในการตกตะกอนของกลีเซอรีนโดยผานวงจร PFN สามารถเรงระยะเวลา
ในชวงเริ่มตนไปจนถึง 10 นาที จากนั้นกลีเซอรีนจะตกตะกอนเปนปริมาณนอยลงเนื่องจาก ปริมาณกลี
เซอรีนที่ถูกรวมเปนมวลเดียวกันนอยลง ทําใหโอกาสที่กลีเซอรีนจะจับตัวกันนอยลงไปดวย
ที่ความถี่ 5 kHz กลีเซอรีนเกิดการตกตะกอนในปริมาณมากที่สุด เมื่อเทียบกับที่ความถี่ตาง ๆ ณ
เวลาเดียวกัน เนือ
่ งจากทีค
่ วามถีท
่ ส
ี่ ง
ู เกินทําใหลก
ั ษณะของสนามไฟฟาคลายแบบ DC จะทําใหเกิดการตรึง
โมเลกุลของกลีเซอรีนใหอยูกับที่และตกตะกอนชาลง อีกทั้งความตานทานที่วัดไดยังแสดงใหเห็นถึงการ
เปลีย
่ นไปของสารทัง
้ สองโดยหากเกิดการแยกชัน
้ ทีร่ วดเร็ว ความตานทานของสารจะมีคา สูงขึน
้ เนือ
่ งจาก
การเกิดเปนไบโอดีเซลของปฏิกิริยา ซึ่งมีคุณสมบัติเปนฉนวน
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การผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชนจากนํ้ามันทอดไก
“The community scale system for producing
biodiesel from deep fried chicken oil”
พรนภา เพ็ชรอําไพ1 บัณฑูร เวียงมูล1 ชนากานต เพิ่มฉลาด2 และ ศิรินุช จินดารักษ1*
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
อําเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

1

บทคัดยอ

Biodiesel is alternative energy that has properties similar as diesel and used to replace
diesel oil. Biodiesel production was derived from the fats of animals and plants through
chemical process for change into biodiesel and glycerol. This research studies the feasibility of biodiesel production from deep fried chicken oil, It has free fatty acid (FFA) 0.66 %wt
with methanol (MeOH) and potassium hydroxide (KOH) were used material. The optimum
condition for Transesteriﬁcation reaction, Molar ratio at 6:1 1.25 %wt of KOH and 120
minutes for reaction time. The results show that the maximum yield were 85.96% for capacity 100 l/day. The properties of biodiesel was meet to community biodiesel standards. The
speciﬁc energy consumption of 100 l/day from electricity in preheating step, Transesteriﬁcation step and puriﬁcation step were 0.20, 0.05 and 0.17 MJ/l respectively. When considering the cost of electricity were 11.09, 2.71 and 9.71 baht respectively.

002

Abstract

เชื้อเพลิงและความรอนชุมชน
(Fuel and Heat for Communities)

คําสําคัญ: ไบโอดีเซล นํ้ามันพืชใชแลว ปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชัน

FH

ไบโอดีเซลเปนพลังงานทดแทนนํ้ามันดีเซลมีสมบัตเิ หมือนนํ้ามันดีเซลไบโอดีเซลเกิดจากการนํานํ้ามัน
มาผานกระบวนการทางเคมีเพื่อเปนไบโอดีเซลและมีผลพลอยไดเปนกลีเซอรอล ในงานวิจัยนี้มีการศึกษา
การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันทอดไกทม
ี่ ค
ี า กรดไขมันอิสระเปน 0.66 %wt โดยมีการใชแอลกอฮอลลเปนเม
ทานอลและตัวเรงปฏิกริ ย
ิ าคือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด สภาวะทีใ่ ชในการผลิตไบโอดีเซลคือ อัตราสวนโดย
โมลเมทานอลตอนํ้ามันที่ 6:1, ปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่ 1.25 %wt และระยะเวลา 120 นาที ที่มี
กําลังการผลิตเปน 100 ลิตร/วัน ซึ่งจากสภาวะดังกลาวใหผลผลิตไบโอดีเซลเปน 85.96% เมื่อทดสอบ
สมบัติทางเคมีและทางกายภาพดวยเครื่องมือที่ไดมาตรฐานพบวามีคาเปนไปตามมาตรฐานไบโอดีเซล
ชุมชน เมือ
่ พิจารณาดัชนีการใชพลังงานจําเพาะในกระบวนการผลิตพบวาในขัน
้ ตอนการอุน
 นํ้ามัน การทํา
ปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชันและการทําใหบริสุทธิ์ มีคาเปน 0.20 0.05 และ 0.17 MJ/l ตามลําดับ และ
พิจารณาคาใชจายทางดานไฟฟาในแตละขั้นตอนมีคาเปน 11.09 2.71 และ 9.71 บาท ตามลําดับ
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บทนํา
นํ้ามันเชือ
้ เพลิงมีความสําคัญในการดํารงชีวต
ิ ประจําวันอยางมากโดยการเดินทางและการขนสงใน
ประเทศไทยสวนใหญยังคงพึ่งพายานพาหนะที่ใชนํ้ามันเปนเชื้อเพลิง โดยในชวงตนป 2563 ประเทศไทยมี
การใชนํ้ามันดีเซลอยูที่ 66.19 ลานลิตรตอวัน ในขณะที่ปริมาณการใชนํ้ามันเบนซิน 29.70 ลานลิตรตอ
วัน [1] รัฐบาลจึงไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาพลังงานทดแทนภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อลด
การนําเขา โดยแหลงพลังงานทดแทนที่ไดรับความสนใจคือไบโอดีเซล ไบโอดีเซล คือ การนํานํ้ามันพืช ไข
มันสัตว หรือนํ้ามันพืชใชแลว มาผานกระบวนการทางเคมีเพือ
่ เปลีย
่ นใหเปนสารเอสเทอร ซึง
่ จะมีคณ
ุ สมบัติ
ใกลเคียงกับนํ้ามันดีเซล สามารถใชทดแทนนํ้ามันดีเซลได ปฏิกริ ย
ิ าทีไ่ ดรบ
ั ความนิยมในการผลิตไบโอดีเซล
นี้ คือกระบวนการปฏิกิริยา ทรานเอสเทอริฟเคชัน (Transesteriﬁcation process) เปนกระบวนการเติม
แอลกอฮอล และตัวเรงปฏิกริ ย
ิ าลงในนํ้ามัน กระบวนการนีเ้ ปนการทําปฏิกริ ย
ิ าทีท
่ ําคอนขางงายและไมซบ
ั
ซอน และมีผลพลอยไดในการทําปฏิกริ ย
ิ าคือกลีเซอรอล สําหรับตัวเรงปฏิกริ ย
ิ าทีน
่ ย
ิ มใชคอ
ื ตัวเรงปฏิกริ ย
ิ า
ชนิดเบส เชน โซเดียมไฮดรอกไซดและโพแทสเซียมไฮดรอกไซด แตขอจํากัดของการใชตัวเรงปฏิกิริยาแบบ
เบสคือคากรดไขมันอิสระจะตองมีคานอยกวา 2 %wt [2]
วัตถุดิบที่นิยมใชในการผลิตไบโอดีเซล คือ นํ้ามันพืช ไขสัตว และนํ้ามันพืชใชแลว โดยประเทศไทยมี
ปริมาณนํ้ามันที่เหลือจากกระบวนการปรุงอาหารแลวมากถึง 74 ลานลิตรตอป [3] การนํานํ้ามันพืชกลับ
มาใชซํ้าในการบริโภค จะสงผลกระทบและเปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค หากนําไปจํากัดโดยไมถูก
สุขลักษณะก็จะกอปญหาในการกําจัด
จากงานวิจัยที่ผานมา Jose´ M. Encinar [4] ไดศึกษาตัวแปรที่มีผลตอผลผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามัน
พืชใชแลวจากการศึกษาพบวา Molar ratioที่ 6:1 โพแทสเซียมไฮดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยาที่มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดที่ปริมาณความเขมขน 1 %wt อุณหภูมใิ นการทําปฏิกิริยาที่ 65 oC ควบคุมระยะเวลา
ในการทําปฏิกริ ย
ิ าที่ 120 นาที ใหผลผลิตเมทิลเอสเทอรทส
ี่ ง
ู ทีส
่ ด
ุ จากการวิจย
ั พบวาโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด จึงไดมีการศึกษางานวิจัยของ ศศิกานต ปานปราณีเจริญ
[5]ศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชใชแลวดวยตัวเรงปฏิกริ ย
ิ าโพแทสเซียมไฮดร
อกไซด ที่มีคากรดไขมันอิสระ 0.83 %wt จากการศึกษาพบวาที่ปริมาณเมทานอล 6 มิลลิลิตรตอปริมาณ
นํ้ามัน 10 กรัม ตัวเรงปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 0.75 %wt ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาที่ 60 นาที
ที่อัตราการกวน 600 รอบตอนาที ใหผลผลิตไบโอดีเซลมากที่สุด 91.03% และเมื่อนําไปทดสอบคุณสมบัติ
มีคาเปนไปตามมาตรฐานไบโอดีเซลชุมชน ผลการทดลองสอดคลองกับงานวิจัยของ A. A. Refaat และ
คณะ [6] ไดศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและวิเคราะหคุณภาพของไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชใชแลว
ทีอ
่ ยูใ นประเทศอียป
ิ ต ผลการศึกษาพบวาทีอ
่ ต
ั ราสวนโดยโมลเมทานอลตอนํ้ามันที่ 6:1 โดยใชโพแทสเซียม
ไฮดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยาที่ปริมาณความเขมขนที่ 1 %wt ที่อุณหภูมิ 65 oC และระยะเวลาในการทํา
ปฏิกิริยาที่ 60 นาที ซึ่งจะใชผลผลิตไบโอดีเซลสูงสุดเปน 96.15% และเมื่อนําไปทดสอบคุณสมบัติมีคาเปน
ไปตามมาตรฐานไบโอดีเซลชุมชน
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงไดมีการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันทอดไกที่มี
กําลังการเปน 100ลิตร/วัน เพือ
่ ใหไดผลผลิตไบโอดีเซลทีม
่ ป
ี ริมาณทีส
่ ง
ู และมีคา สมบัตท
ิ างเคมีและทางทาง
กายภาพเปนไปตามขอกําหนดคุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับเครือ
่ งจักรกลการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน)
และมีการศึกษาดัชนีการใชพลังงานจําเพาะในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
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วิธีการวิจัย
ในการผลิตไบโอดีเซลที่มีกําลังการผลิต 100 ลิตร/วัน จะเปนการผลิตไบโอดีเซลดวยชุดผลิตไบโอ
ดีเซลระดับชุมชน ซึ่งประกอบดวย 5 ถัง คือ ถังเตรียมวัตถุดิบที่มีปริมาตร 100 ลิตร เพื่อใชในการเตรียม
วัตถุดบ
ิ ถังผสมสารเคมีทม
ี่ ป
ี ริมาตร 25 ลิตร เพือ
่ ใชในการละลายเมทานอลและตัวเรงปฏิกริ ย
ิ า ถังปฏิกริ ย
ิ า
ที่มีปริมาตร 206 ลิตร ซึ่งภายในถังจะมีใบกวนและขดลวดความรอนที่มีกําลังไฟฟาเปน 4,500 วัตต เพื่อ
ใชในการอุนนํ้ามัน ทําปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชันและทําใหบริสุทธิ์ ถังตกตะกอนที่มีปริมาตร 250 ลิตร
เพือ
่ ใชในการแยกชัน
้ ระหวางไบโอดีเซลและกลีเซอรอลและถังลางทีม
่ ป
ี ริมาตร 100 ลิตร เพือ
่ ใชในการลางไบ
โอดีเซลใหบริสุทธิ์ นอกจากนี้จะมีปมจํานวน 4 ตัว เพื่อใชในการถายเทในแตละถัง และจะมีตูควบคุมจํานวน
1 หลัง เพื่อใชในการควบคุมการทํางานของปมและขดลวดความรอนของชุดผลิตไบโอดีเซล การจัดวาง
และติดตั้งในแตละถัง แสดงไดดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ชุดผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน

ในการผลิตไบโอดีเซลทีม
่ ว
ี ต
ั ถุดบ
ิ คือนํ้ามันทอดไกทม
ี่ ค
ี า กรดไขมันอิสระมีคา เปน 0.66 wt% คาความ
เปนกรดมีคาเปน 1.32 mgKOH/g ปริมาณนํ้ามีคาเปน 0.07% คาความหนาแนนที่ 15 oC มีคาเปน 0.91
g/cm3และนํ้าหนักมวลโมเลกุลของนํ้ามันมีคาเปน 803.64 g/mole สภาวะที่ใชในการผลิตไบโอดีเซลใน
ระดับชุมชนนีจ
้ ะไดจากการศึกษาในระดับหองปฏิบต
ั ก
ิ ารและทําการเพิม
่ กําลังการผลิต วัตถุดบ
ิ ทีใ่ ชในการ
ผลิตไบโอดีเซลคือนํ้ามันทอดไก โดยที่แอลกอฮอลลคือเมทานอลและตัวเรงปฏิกิริยาคือโพแทสเซียมไฮดร
อกไซด ตัวแปรที่ไดทําการศึกษาในระดับหองปฏิบัติการคืออัตราสวนโดยมลเมทานอลตอนํ้ามันที่ 3:1,
6:1, 9:1, 12:1 และ 15:1 ปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่รอยละ 0.75, 1.00, 1.25, 1.50 และ 1.75
โดยนํ้าหนัก และระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที มีการควบคุมอุณหภูมิใน
การทําปฏิกิริยาที่ 65 oC และความเร็วใบกวน 600 รอบตอนาที ตลอดการทําปฏิกิริยา ซึ่งจากการศึกษา
พบวาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลในระดับหองปฏิบัติการคือ อัตราสวนโดยโมลเมทานอลตอ
นํ้ามันที่ 6:1 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Zahoor และคณะ [7] ปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่รอย
ละ 1.25 โดยนํ้าหนัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภุมรินทร สุกาวาสนและคณะ [8] และระยะเวลาที่ 120
นาที ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดาพร สุขจินดา [9] จากสภาวะดังกลาวจะใหผลผลิตไบโอดีเซลที่สูง
ทีส
่ ด
ุ เมือ
่ ทราบสภาวะทีเ่ หมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันทอดไกในระดับหองปฏิบต
ั ก
ิ ารแลว จึงทํา
การขยายกําลังการผลิตเปน 100 ลิตร/วัน ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชนนี้แสดงไดดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซลในระดับชุมชน

ผลและวิจารณผลการทดลอง
การวิเคราะหผลการทดลองในงานวิจัยนี้จะแบงออกเปน 3 สวน คือ การผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน
การวิเคราะหคุณสมบัติของนํา้ มันไบโอดีเซลและการวิเคราะหดัชนีการใชพลังงานจําเพาะในกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซล โดยผลการทดลองในแตละสวนสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้
1. การผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน
ในการศึกษานีเ้ ปนการผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชนโดยสภาวะทีใ่ ชในการผลิตไบโอดีเซลในระดับชุมชน
นีจ
้ ะไดจากการศึกษาในระดับหองปฏิบต
ั ก
ิ ารและทําการเพิม
่ กําลังการผลิตโดยสภาวะทีเ่ หมาะสมในการผลิต
ไบโอดีเซล คือ อัตราสวนโดยโมลเมทานอลตอนํ้ามันที่ 6:1 ซึ่งเปนสภาวะที่สอดคลองกับงานวิจัยของ
K.kara และคณะ [11] ปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่รอยละ 1.25 โดยนํ้าหนัก ระยะเวลาที่ 120 นาที
มีการควบคุมอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาที่ 65oC ตามงานวิจัยของ A.A. Refaat และคณะ [6] และ Berchamans และคณะ [12] และความเร็วใบกวน 600 รอบตอนาที ตลอดการทําปฏิกิริยา ซึ่งจากการผลิตไบโอ
ดีเซลที่สภาวะดังกลาว จะใหผลผลิตไบโอดีเซลเปน 85.96 ลิตร หรือคิดเปน 85.96 % ซึ่งจะมีผลผลิตที่
นอยกวางานวิจัยอื่นๆ เนื่องจากมีการสูญเสียในระหวางการเคลื่อนยายถังในกระบวนการผลิต
2. การวิเคราะหคุณสมบัติของนํ้ามันไบโอดีเซล
หลังจากทําการผลิตไบโอดีเซลดวยสภาวะดังกลาวแลวจึงนําไบโอดีเซลทีไ่ ดมาทําการวิเคราะหสมบัติ
ทางเคมีและทางกายภาพ ไดแก คาเมทิลเอสเทอร ความหนาแนน 15oC จุดวาบไฟ คาความหนืด 40oC
ปริมาณนํ้า คาความเปนกรด โมโนกลีเซอไรด ไดกลีเซอไรด ไตรกลีเซอไรด กลีเซอรอลอิสระและกลีเซอรี
นทั้งหมด โดยทําการวิเคราะหจากศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยา เขต
หาดใหญ เทียบกับขอกําหนดคุณภาพของไบโอดีสําหรับเครื่องยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) แสดง
ไดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของไบโอดีเซลเปรียบเทียบกับมาตรฐานไบโอดีเซลชุมชน

เมือ
่ ทําการวิเคราะหสมบัตท
ิ างเคมีและทางกายภาพของไบโอดีเซลดวยเครือ
่ งมือทีไ่ ดมาตรฐาน พบ
วามีคา เปนไปตามขอกําหนดคุณภาพของไบโอดีสําหรับเครือ
่ งยนตการเกษตร(ไบโอดีเซลชุมชน)โดยเฉพาะ
คาเมทิลเอสเทอรของไบโอดีเซลมีคา เปน 97.35 %wt ซึง
่ มีคา ทีส
่ ง
ู กวามาตรฐานไบโอดีเซล และเมือ
่ พิจารณา
คาความหนืดพบวาที่สภาวะดังกลาวพบวาสามารถลดคาความหนืดของไบโอดีเซลเหลือเปน 5.55 cSt
แมจะมีการวิเคราะหหลังจากการผลิตไบโอดีเซลประมาณ 60 วัน ดังนั้นสามารถนําไบโอดีเซลที่ไดจากการ
ผลิตนี้นําไปใชงานเพื่อทดแทนนํ้ามันดีเซลสําหรับเครื่องจักรกลการเกษตรได
3. การวิเคราะหดัชนีการใชพลังงานจําเพาะในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจะมีขั้นตอนที่มีการใชพลังงาน 3 ขั้นตอนคือขั้นตอนการอุนนํ้ามัน
ขัน
้ ตอนการทําปฏิกริ ย
ิ าทรานเอสเทอริฟเ คชันและขัน
้ ตอนการทําใหบริสท
ุ ธิ์การใชพลังงานในแตละขัน
้ ตอน
ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแสดงไดดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การใชพลังงานในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
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ในการวิเคราะหดัชนีการใชพลังงานจําเพาะเปนการวิเคราะหพลังงานที่ใชในกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลในขั้นตอนตางๆ ตอผลผลิตไบโอดีเซลที่ได สามารถคํานวณไดจากสมการที่ (1)

จากการคํานวณดัชนีการใชพลังงานในแตละขั้นตอนตามสมการที่ (1) พบวาดัชนีการใชพลังงาน
จําเพาะในขั้นตอนการอุนนํ้ามัน ขั้นตอนการทําปฏิกิริยาและขั้นตอนการทําใหบริสุทธิ์มีคาเปน 0.20 0.05
และ 0.17 MJ/ลิตร ตามลําดับ คาใชจายในการใชพลังงานในแตละขั้นตอน แสดงรายละเอียดไดดังนี้
1. ขั้นตอนการอุนนํ้ามัน จะมีการใชไฟฟาวันละ 4.74 kWh อัตราคาไฟฟา 2.34 บาท/kWh [10] รวม
เปนเงิน 11.09 บาท
2. ขั้นตอนการทําปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟเคชัน จะมีการใชไฟฟาวันละ 1.16 kWh อัตราคาไฟฟา
2.34 บาท/kWh [10] รวมเปนเงิน 2.71 บาท
3. ขั้นตอนการทําไบโอดีเซลใหบริสุทธิ์ จะมีการใชไฟฟาวันละ 4.15 kWh อัตราคาไฟฟา 2.34 บาท
/kWh [10] รวมเปนเงิน 9.71 บาท
รวมคาใชจายในการใชพลังงานในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล เปน 23.51 บาทตอผลผลิต 85.96
ลิตร หรือคิดคาใชจายดานพลังงานเปน 0.27 บาท/ลิตร

สรุปผลการทดลอง
ในการผลิตไบโอดีเซลในระดับชุมชนที่มีกําลังการผลิตเปน 100 ลิตร/วัน โดยใชนํ้ามันทอดไกเปน
วัตถุดิบหลัก เมื่อทําการวิเคราะหสมบัติเบื้องตนของนํ้ามันพบวามีคากรดไขมันอิสระ (FFA) 0.66 %wt
นํ้าหนักมวลโมเลกุลเปน 803.64 g/mol จึงเลือกใชตัวเรงเปนโพแทสเซียมไฮดรอกไซดและแอลกอฮอลล
เปนเมทานอล สภาวะที่ใชในการผลิตไบโอดีเซลคืออัตราสวนโดยโมลเมทานอลตอนํ้ามันเปน 6:1 ปริมาณ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่รอยละ 1.25 โดยนํ้าหนัก ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาที่ 120 นาที อุณหภูมิ 65
oC และความเร็วกวน 600 รอบตอนาที จะผลผลิตไบโอดีเซลที่สภาวะดังกลาวเปน 85.96 ลิตรหรือคิดเปน
85.96%เมือ
่ นํานํ้ามันไบโอดีเซลไปวิเคราะหคณ
ุ สมบัตท
ิ างเคมีและทางกายภาพตามคุณภาพของไบโอดีเซล
สําหรับเครื่องจักรกลการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) ในป พ.ศ. 2549 พบวามีคาเปนไปตามมาตรฐานไบโอ
ดีเซลทุกคาการวิเคราะหดช
ั นีการใชพลังงานจําเพาะในขัน
้ ตอนการอุน
 นํ้ามันขัน
้ ตอนการทําปฏิกริ ย
ิ าทราน
เอสเทอริฟเคชันและขั้นตอนการทําใหบริสุทธิ์พบวาดัชนีการใชพลังงานจําเพาะในแตละขั้นตอนมีคาเปน
0.20 0.05 และ 0.17 MJ/ลิตร ตามลําดับ สําหรับการผลิตไบโอดีเซลที่มีผลผลิตเปน 85.96 ลิตร จะคิดคา
ใชจายทางดานพลังงานเปนลิตรละ 0.27 บาท
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ผลิตขาวนึ่งโดยไมใชไอนํ้าดวยเครื่องอบแหง
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บทคัดยอ
ขาวนึง
่ เปนขาวทีถ
่ ก
ู ผลิตขึน
้ เพือ
่ ปรับปรุงคุณภาพของขาวโดยขาวนึง
่ ทีไ่ ดจะมีปริมาณสารอาหารที่
สูง และทนตอการแตกหักทําใหสามารถขนสงไดงาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการผลิตขาวนึ่ง
โดยไมใชไอนํ้าดวยเครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซเบด หาสมบัติของขาวนึ่งภายหลังการอบแหง และพัฒนา
แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพือ
่ ทํานายจลนพลศาสตรของการอบแหงกระบวนการผลิตขาวนึง
่ โดยไมใช
o
ไอนํ้าของงานนี้แบงเปนสองขั้นตอนคือ 1) แชขาวเปลือกในนํ้ารอน ที่อุณหภูมิ 65 C เปนเวลา 3.5 h จน
กระทั่งมีความชื้นประมาณ 44.3 – 46.4 %(d.b.) 2) อบแหงขาวเปลือกหลังการแชดวยเครื่องอบแหงแบบ
ฟลูอิไดซเบดที่อุณหภูมิ 140, 150 และ 160oC ความเร็วลม 3.5 m/s จนกระทั่งไดความชื้นสุดทายมีคา
ประมาณ 20 %(d.b.) จากการทดลองพบวาการลดลงของความชื้น และอุณหภูมิเมล็ดขาวจะเพิ่มขึ้นตาม
อุณหภูมิอบแหงที่สูงขึ้น ที่อุณหภูมิอบแหง 150oC จะใหคารอยละของตนขาวดีทีสุดเมื่อความชื้นสุดทาย
หลังการอบแหงอยูใ นชวง 22 – 24%(d.b.) และไดคา ความขาวของขาวนึง
่ มีคา สูงทีส
่ ด
ุ ดวย จากการเปรียบ
เทียบผลการจําลองกับผลการทดลองการลดลงของความชืน
้ และอุณหภูมเิ มล็ดขาวพบวาผลการจําลอง
เปนในทิศทางเดียวกันกับผลการทดลอง
คําสําคัญ: การอบแหง ขาวนึ่ง ฟลูอิไดซเบด

บทนํา
ขาวนึง
่ เปนผลิตภัณฑขา วทีม
่ ค
ี ณ
ุ คาทางดานโภชนาการสูงซึง
่ ทีถ
่ ก
ู พัฒนาขึน
้ มาเพือ
่ เพิม
่ มูลคาสําหรับ
การสงออกโดยขาวนึง
่ สามารถขนสงไปในระยะทางไกลๆไดเนือ
่ งจากเมล็ดขาวไมแตกหักงายเพราะสตารช
ภายในเมล็ดขาวเกิดการเจลาติไนเซชันหลอมไปยึดรอยแตกภายในเมล็ดขาว กระบวนการผลิตขาวนึ่งใน
ปจจุบันที่ใชกันประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนไดแก 1) กระบวนการแช (Soaking) ซึ่งนํ้าจะถูกดูดซึมผานเปลือก
เขาไปในเมล็ดขาว ทําใหสารอาหารที่เปลือกบางสวนซึมเขาไปในเมล็ดดวย [1] อุณหภูมิของนํ้าที่ใชแชที่สูง
จะชวยลดระยะเวลาในการแชลงไดแตไมควรมีคา เกินกวาอุณหภูมข
ิ องการเกิดเจลาติไนเซชัน(Gelatinization Temperature) [2-3] 2) กระบวนการนึ่ง (Steaming) ดวยไอนํ้าซึ่งในกระบวนการนี้จะตองควบคุม
ระยะเวลาและอุณหภูมิในการนึ่งเพื่อทําใหสตารช (Starch) เกิดเจลาติไนเซชันอยางสมบูรณ [4] 3)
กระบวนการอบแหง (Drying) ซึง
่ จะอบแหงขาวเปลือกหลังจากผานกระบวนการนึง
่ การผลิตขาวนึง
่ ในขัน
้
ตอนการนึง
่ ดวยไอนํ้ารอนยิง
่ ยวดนัน
้ จะมีคา ใชจา ยทีส
่ ง
ู ดังนัน
้ จึงมีแนวคิดทีจ
่ ะลดกระบวนการผลิตลงดวย
การไมใชกระบวนการนึ่งดวยไอนํ้า [5] ซึ่งจะทําโดยการนําขาวเปลือกแชนํ้ารอนจนมีความชื้นเพียงพอตอ
การเกิดเจลาติไนเซชันซึง
่ มีคา ความชืน
้ ประมาณ 45-50 %(d.b.) ตอจากนัน
้ จึงนําขาวเปลือกทีผ
่ า นการแช
แลวไปอบแหงแนวคิดนีไ้ ดมก
ี ารประยุกตใชเบือ
้ งตนในระดับอุตสาหกรรมเพือ
่ ชวยลดตนทุนในการผลิตขาว
นึ่ง [4,6-7] ซึ่งพบวาการแชใหขาวเปลือกที่มีความชื้นสูงกวา 40 %(d.b.) และอบแหงที่อุณหภูมิ 170oC
จะทําใหขาวนึ่งเกิดเจลาติไนเซชันที่สมบูรณได
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งานวิจัยนี้เปนการศึกษาผลของอุณหภูมิการอบแหงที่มีตอการผลิตขาวนึ่งดวยเทคนิคฟลูอิได
เซชัน(Fluidization) ดวยลมรอนโดยไมใชไอนํ้า โดยจะศึกษาถึงจลนพลศาสตรการอบแหง รอยละของตน
ขาว คาสีของขาวนึ่ง คาความสิ้นเปลืองพลังงาน และพัฒนาแบบจําลองคณิตศาสตรเพื่อทํานายจล
นพลศาสตรการอบแหง

วิธีการวิจัย
1.อุปกรณและวิธีทําการทดลอง
ขาวเปลือกที่ใชในการทดลองคือขาวสายพันธุปทุมธานี 80 (กข 31) ซึ่งเปนขาวที่มีปริมาณอมิโลส
สูง (ประมาณ 27.3 – 29.8 %) การทดลองเริ่มจากการลางทําความสะอาดขาวเปลือก ตอจากนั้นนําแช
นํ้ารอนจนมีคาความชื้นเริ่มตนอยูที่ 45±1 % (d.b.) ขาวเปลือกจะถูกแชในนํ้ารอนที่ 65°C เปนระยะเวลา
3.5 h จนกระทั่งไดความชื้น 44 – 46 % (d.b.) นําขาวที่ผานการแชมาพักไวจนกระทั่งอุณหภูมิของเมล็ด
ขาวลดลงจนเทากับอุณหภูมิสิ่งแวดลอม ตอจากนั้นเก็บขาวไวในหองเย็นที่อุณหภูมิ 4 – 6°C เปนเวลา 2
– 3 วัน แลวจึงนําไปอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบฟลูอิไดซเบดดวยลมรอน โดยจะอบแหงเปนแบบงวด
(Batch) ใชขาวครั้งละ 300 g ซึ่งมีความสูงเบดประมาณ 1 cm อบแหงที่อุณหภูมิ 140, 150 และ 160°C
ทีความเร็วลม 3.5 m/s หลังจากอบแหงแลวทําการวัดอุณหภูมิเมล็ดขาว และคาความชื้น ตอจากนั้นพัก
ขาวไวในอุณหภูมิสิ่งแวดลอมที่มีอากาศถายเทเปนเวลา 24 – 48 ชั่วโมง จนขาวนึ่งมีความชื้นสุดทาย
ประมาณ 14 – 16 %(d.b.)[8] แลวจึงนําไปเก็บขาวไวเปนเวลา 7 – 14 day กอนนําไปขัดสีหาคารอยละตน
ขาว และคาความขาวตอไป
2. การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร
การจําลองหาการลดลงของความชื้น และอุณหภูมิของเมล็ดขาวใช สมการการถายโอนความรอน
และมวลสาร โดยมีสมมุติฐานดังตอไปนี้ 1) เมล็ดขาวมีคาความชื้น และอุณหภูมิเริ่มตนเทากันทั้งเมล็ด 2)
เมล็ดขาวมีสมบัติเหมือนกันทั้งเมล็ดในทุกทิศทาง 3) ภายในเมล็ดมีการถายโอนความรอนแบบนําความ
รอนเทานัน
้ 4) นํ้าภายในเมล็ดจะถูกถายโอนออกมาโดยการแพร (Liquid diffusion) และถายโอนความรอน
ที่ผิวของเมล็ดเปนแบบการพาความรอน
2.1 สมการการถายโอนมวลสาร
การถายโอนมวลสารเกิดจากการแพรความชื้นในเมล็ดซึ่งกําหนดใหเปนไปตามกฎการแพรความชื้น
ของฟกค(Fick’s law) โดยจะพิจารณาการแพรตามทิศทาง x y และ z ตามสมการที่ 1
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2.2 สมการการถายโอนความรอน
การถายโอนความรอนภายในเมล็ดเกิดจากนําความรอนตามทิศทาง x, y และ z ตามสมการที่ 3

3. การวิเคราะหคุณภาพขาวนึ่ง
3.1 รอยละตนขาว
รอยละตนขาว(Head rice yield, HRY) หาจากสัดสวนของนํ้าหนักตนขาว กับนํ้าหนักขาวเปลือก โดยตน
ขาว มีขนาดเทียบกับขาวเต็มเมล็ดอยูที่รอยละ 50 ของขาวเต็มเมล็ด เมื่อคิดเปนสัดสวนของปริมาณขาว
เปลือก 100 kg จะใหปริมาณขาวสารหลังการขัดสีรวมอยูที่ 66 – 72 กิโลกรัมประกอบไปดวยขาวเต็ม
เมล็ด ตนขาว ขาวหักใหญ และปลายขาว [9]
3.2 คาสี
คาสีของขาววัดโดยเครื่องตรวจวัดสี Spectrophotometer ยี่หอ Hunter Lab รุน Color Flex โดยวัดเปน
คาความสวาง (L*) คาความเปนสีเขียว-แดง (a*) คาความเปนสีนํ้าเงิน-เหลือง (b*)
3.3 ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ
ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (Speciﬁc energy consumption, SEC (MJ/kg)) คือพลังงานที่ถูกใช
ไปในการระเหยนํ้าออกจากขาวเปลือกระหวางกระบวนกระบวนการผลิตขาวนึง
่ โดยพลังงานทีใ่ ชจะเปนผล
รวมของพลังงานที่ใชในการขับเคลื่อนพัดลมและผลิตความรอนเพื่อใชในกระบวนการผลิตตามสมการ
ที่ 5
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1.จลนพลศาสตรการอบแหงขาวนึ่งของการทดลอง และแบบจําลองทางคณิตศาสตร
ภาพที่ 2 แสดงจลนพลศาสตรของการอบแหงขาวนึ่ง และอุณหภูมิเมล็ดที่อุณหภูมิอบแหงตางๆ
จากการทดลองพบวาการลดลงของความชื้นจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิอบแหงสูงขึ้น ในขณะที่ระยะเวลาใน
การอบแหงจะนอยลงโดยที่อุณหภูมิ 140, 150 และ 160oC ใชเวลาในการอบแหง 2 min, 1.5 min และ 1
min ตามลําดับ ในการอบแหงในชวง 15s แรกจะสังเกตไดวา ความชืน
้ ของเมล็ดขาวจะลดลงอยางรวดเร็ว
เนือ
่ งจากนํ้าระเหยออกจากเมล็ดขาวอยางเร็ว หลังจากนัน
้ ความชืน
้ จะลดลงอยางชาๆ เมือ
่ เปรียบเทียบผล
การทดลองกับผลการจําลองพบวาการลดลงของความชืน
้ ของทัง
้ การทดลอง และการจําลองจะเพิม
่ ขึน
้
ตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น แตอยางไรก็ตามการลดลงของความชื้นที่ไดจากการจําลองจะมีคาที่สูงกวาการ
ทดลองในทุกอุณหภูมิ คาความชื้นที่ไดจากการจําลองมีคาแตกตางจากการทดลองประมาณ 5 % (r2=
0.926 - 0.969) สําหรับอุณหภูมิของเมล็ดพบวา ผลการจําลอง และผลการทดลองเปนไปในทิศทาง
เดียวกันนัน
้ คือเมือ
่ เวลาอบแหงเพิม
่ ขึน
้ อุณหภูมข
ิ องเมล็ดขาวจะสูงขึน
้ ตามไป โดยผลจากการจําลองมีคา
แตกตางจากการทดลองประมาณ 6 % (r2=0.937 – 0.949)

ภาพที่ 2 ความชื้น และอุณหภูมิเมล็ดขาวกับเวลาการอบแหง
ที่อุณหภูมิอบแหง 140 150 และ 160°C
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2.คารอยละตนขาว
จากการทดลองพบวาทีอุณหภูมิ 140, 150 และ 160oC ที่คาความชื้นอยูในชวง 22 – 24%(d.b.)
มีคารอยละตนขาว 56.43 58.73 และ 57.2 ตามลําดับ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นคารอยละตนขาวจะเพิ่มขึ้น
และคารอยละตนขาวจะมีคาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อความชื้นสุดทายลดลงตํ่ากวา 28%(d.b.)[10] คา
รอยละตนขาวหลังการอบแหงทั้ง 3 อุณหภูมิ มีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากการใหความรอนรวม
กับปริมาณความชื้นที่เพียงพอมีผลใหสตารชภายในเมล็ดขาวเกิดการเจลาติไนเซชันชวยผสานรอย
แตกราวของเมล็ดขาวทําใหเมล็ดขาวทนตอการขัดสีไดมากขึน
้ [11] แตอยางไรก็ตามเมือ
่ คาความชืน
้ ทีต
่ ํ่า
กวา 22%(d.b.) คารอยละตนขาวจะลดลงอยางรวดเร็วสงผลทําใหใหเมล็ดขาวมีรอยแตกราวและหัก ใน
การทดลองนี้ที่อุณหภูมิ 150 °C จะไดคาของรอยละตนขาวที่สูงที่สุดทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเกิดเจลาติ
ไรเซชันภายในเมล็ดขาวที่สูงที่อุณหภูมินี้
3.คาสี
ตารางที่ 1 แสดงคาความสีของขาวหลังการอบแหงที่จนกระทั่งมีความชื้นสุดทาย 22 – 24% จาก
การทดลองพบวาที่อุณหภูมิอบแหง 150°C ขาวนึ่งที่ไดจะมีคา L* ที่สูงที่สุด และคา b* ตํ่าที่สุด กรณีที่
อุณหภูมิอบแหง 160 °C จะมีคา L* ที่นอยที่สุดและคา b* สูงที่สุดเนื่องจากมีอณ
ุ หภูมิอบแหงที่สูงทําให
คา L* ลดลงและ b* เพิ่มสูงขึ้น และในกรณีของอบแหงที่อุณหภูมิ 140 °C คา L* จะมีคานอยกวาที่
อุณหภูมิ 150oC และคา b* ที่สูงกวาที่อุณหภูมิ 150oC เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการอบแหงที่นาน
กวา เมื่อเปรียบเทียบคา L* ของขาวหลังการอบแหงกับขาวกอนการอบแหงพบวาคา L*ของขาวหลัง
การอบแหงมีคานอยกวาคา L* =ของขาวกอนการอบแหงในทุกอุณหภูมิการอบแหงเนื่องจากอุณหภูมิ
และเวลาในการอบแหงที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหคา L* ของเมล็ดขาวนึ่งลดลง [2]
ตารางที่ 1 คาสีของขาวที่อบแหงที่อุณหภูมิ 140, 150 และ 160 °C ที่ความชื้นสุดทาย 22 – 24% (d.b.)

4. ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (SEC)
คา SEC ในการอบแหงดวยอุณหภูมิ 140, 150 และ 160 °C มีคา 10.22, 8.63 และ 3.82 MJ/kg
water evap. ตามลําดับ จะเห็นไดวาคา SEC ที่อุณหภูมิ 140°C จะมีคาสูงที่สุด ซึ่งสูงกวาคา SEC ที่ 150
°C และ 160 °C อยูที่ประมาณ 15.56% และ 62.62% ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจากเวลาในการอบแหงที่
นาน ในขณะทีก
่ ารอบแหงทีอณ
ุ หภูมอ
ิ น
ื่ ใชเวลาในการอบแหงทีน
่ อ
 ยกวา ซึง
่ เวลาอบแหงทีเ่ พิม
่ ขึน
้ จะมีผลตอ
คา SEC มากกวาการเพิ่มอุณหภูมิอบแหง

สรุปผลการวิจัย
การผลิตขาวนึง
่ โดยไมใชไอนํ้าดวยการอบแหงแบบฟลูอไิ ดซเบดโดยอาศัยลมรอนโดยผานการแชขา ว
เปลือกจนมีความชื้นอยูที่ 44 – 46 %(d.b.) แลวลดความชื้นดวยการอบแหงจนมีคาความชื้นประมาณ
20 %(d.b.) พบวาความชื้นสุดทายสําหรับการอบแหงที่เหมาะสมในการผลิตขาวนึ่งจากขาวสายพันธุ
ปทุมธานี 80 อยูในชวง 22 – 24 %(d.b.) และอุณหภูมิอบแหงที่เหมาะสมคือ 150 °C ซึ่งจะใหขาวนึ่งที่มี
คุณภาพทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ เมือ
่ พิจารณาจากรอยละตนขาวและคาความขาวของขาวนึง
่ โดยมีความสิน
้ เปลืองพลังงาน
จําเพาะ 8.6 MJ/kg water evap. แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้นมาสามารถทํานายการลดลง
ของความชื้น และอุณหภูมิของเมล็ดขาวไดคอนขางดีโดยมีมีคาความผิดพลาดประมาณ 5-6 %
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เชื้อเพลิงและความรอนชุมชน
(Fuel and Heat for Communities)

004

ผลของนํ้ามันขยะพลาสติกจากกระบวนการ
การไพโรไลซีสแบบเร็วตอแรงมาเบรกตํ่าสุด
และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ
เบรกสูงสุดของเครื่องยนต
The Effect of Plastic Waste Oil from Fast
Pyrolysis Process on Lowest Brake
Horsepower and Maximum Engine Brake
Speciﬁc Fuel Consumption
เกยูร ดวงอุปมา1 ชินภัทร ธุระการ1 กัมปนาท ไชยเพชร1 อภิชน มุงชู1
สุพัตรา บุไธสง1 และสุรสิทธิ์ พอคา1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ กาฬสินธุ 46000

บทคัดยอ
ผลของนํ้ามันขยะพลาสติกจากกระบวนการการไพโรไลซีสแบบเร็วตอแรงมาเบรกตํ่าสุดและอัตราการ
สิน
้ เปลืองเชือ
้ เพลิงจําเพาะเบรกสูงสุดของเครือ
่ งยนต มีวต
ั ถุประสงคเพือ
่ ศึกษาการไพโรไลซีสแบบเร็วของ
ขยะพลาสติก 3 ชนิด คือ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และพลาสติกพีวีซี ที่อุณหภูมิไพโรไลซีส 500°C แลว
นํานํ้ามันที่ไดไปวิเคราะหสมบัติของเชื้อเพลิง ประกอบดวย คาความรอน คาความหนาแนน คาความหนืด
จุดวาบไฟ และจุดติดไฟ จากนั้นนํานํ้ามันทั้ง 3 ชนิด ไปทดสอบใชงานในเครื่องยนตดีเซลแบบสูบเดียว ผล
การวิจัย พบวา นํ้ามันจากถุงพลาสติก มีคาความรอนสูงสุด 42.7 MJ/kg ชวยใหเครื่องยนตมีแรงมาเบรก
สูงสุด 11.4 HP และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตํ่าสุด ขณะที่นํ้ามันจากพลาสติกพีวีซี มีคาความรอน
ตํ่าสุด 41.1 MJ/kg จึงสงผลใหเครื่องยนตมีแรงมาเบรกตํ่าสุด และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ
เบรกสูงสุด 14.5 kg/kW.hr
คําสําคัญ: นํ้ามันเชื้อเพลิง ขยะพลาสติก ไพโรไลซีสแบบเร็ว การประเมินสมรรถนะเครื่องยนต

Abstract
The effect of plastic waste oil from fast pyrolysis process on lowest brake horsepower
and maximum engine brake speciﬁc fuel consumption. Objective to study the fast pyrolysis
of three types of plastic waste: plastic bags, plastic bottles and PVC. At pyrolysis temperature of 500°C, the oils obtained were analyzed for fuel properties including heat, density,
viscosity, ﬂash point and ignition. All three types of oils were then tested for use in
single-cylinder diesel engines. The research found that oil from plastic bags It has a
maximum heating value of 42.7 MJ/kg, allowing the engine to have the highest brake horsepower 11.4 HP and lowest fuel consumption. While the oil from PVC plastic Has the lowest
heating value 41.1 MJ/kg, resulting in the lowest engine braking horsepower and speciﬁc
fuel consumption braking up to 14.5 kg/kW.hr.
Key words: Fuel, Plastic waste, Fast pyrolysis, Engine performance assessment
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บทนํา
ปญหาขยะพลาสติกเปนปญหาเรงดวนทีท
่ ก
ุ ประเทศทัว่ โลกตางใหความสําคัญเชนการลดใชพลาสติก
การนําขยะพลาสติกมาแปรรูปเพือ
่ ใชซํ้าแตปริมาณขยะพลาสติกก็ยง
ั ไมลดลงเทาทีค
่ วรเพราะขยะพลาสติก
บางอยางไมเหมาะทีจ
่ ะนํากลับมาแปรรูปเพือ
่ ใชซํ้า ดังนัน
้ การแปรรูปขยะพลาสติกเปนพลังงานทดแทนจึง
เปนอีกวิธีการที่สามารถชวยใหปริมาณขยะพลาสติกที่มีอยูลดลงได เชน การแปรรูปเปนเชื้อเพลิงแกส
[1-5] และนํ้ามันเชื้อเพลิง [6-10]ซึ่งการแปรรูปเปนนํ้ามันเชื้อเพลิงนี้มีความนาสนใจเพราะนํ้ามันที่ได
สามารถนําไปใชในเครื่องยนต เก็บรักษาได และขนสงไดงาย
การแปรรูปขยะพลาสติกเปนนํ้ามันเชือ
้ เพลิงสามารถใชหลักการไพโรไลซีสแบบเร็วซึง
่ เปนกระบวนการ
เคมีความรอนทีป
่ ราศจากออกซิเจนมีอณ
ุ หภูมป
ิ ฏิกริ ย
ิ าประมาณ 500°C ผลิตภัณฑทไี่ ด คือ เชือ
้ เพลิงเหลว
สูงสูงถึง 65 wt% [11] ในป 2014 [9] ไดผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงพลาสติกทั่วไปและพลาสติกความหนาแนน
สูงดวยการไพโรไลซีส พบวา มีสมบัตท
ิ แี่ ตกตางกัน คือ นํ้ามันเชือ
้ พลิงจากพลาสติกทัว
่ ไปมีความหนาแนน
800 kg/m3 ความหนืด 1.8 cSt และคาความรอน 46 MJ/kg ขณะที่นํ้ามันเชื้อเพลิงจากพลาสติกความ
หนาแนนสูงมีความหนาแนน 700 kg/m3 ความหนืด 2.3 cSt และคาความรอน 42 MJ/kg [9] เมื่อพิจารณา
งานวิจย
ั นีจ
้ ะเห็นวาชนิดของพลาสติกสงผลตอสมบัตข
ิ องนํ้ามันอยางชัดเจนแตยง
ั ไมแนชด
ั วาขยะพลาสติก
จากถุง ขวด และพีวซ
ี ี จะสมบัตอ
ิ ยางไร อีกทัง
้ ยังไมแนชด
ั วานํ้ามันพลาสติกทีไ่ ดจะสามารถใชกบ
ั เครือ
่ งยนต
ไดหรือไม ดังนั้น งานวิจย
ั ครั้งนี้จึงมุงเนนไพโรไลซีสแบบเร็วขยะพลาสติก 3 ชนิด คือ ถุง ขวด และพีวีซี ที่
อุณหภูมิ 500°C เพื่อศึกษาสมบัติของนํ้ามันที่ไดและทดสอบการใชงานในเครื่องยนตเพื่อหาสมรรถนะ 2
ดาน คือ แรงมาเบรกของเครื่องยนต และอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก ตอไป

วิธีการวิจัย
วัตถุดิบสําหรับการทําวิจัย คือ ขยะพลาสติก 3 ชนิดประกอบดวย ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และ
พลาสติกพีวีซี โดยพลาสติกทั้งหมดผานการตากแดดจนแหงและทําความสะอาดเบื้อตนเพื่อกําจัดสิ่ง
ปนเปอน

ภาพที่ 1 ขยะพลาสติก (ก) ถุง (ข) ขวด (ค) พีวีซี

การไพโรไลซีสแบบเร็วของขยะพลาสติก เริม
่ ตนจากนําขยะพลาสติกใสในตะแกรงแลวบรรจุลงเครือ
่ ง
ปฏิกรณดังภาพที่ 2 โดยแตละการทดลองจะใชขยะพลาสติกหนัก 1 กิโลกรัม ใสใยแกวในชุดกรองไอรอน
20 กรัม และตรวจสอบความเรียบรอยของชุดควบแนนรวมทั้งเครื่องตกตะกอนไฟฟาสถิตย หลังจาก
ประกอบอุปกรณทก
ุ สวนเรียบรอยเริม
่ เปดการทํางานของชุดทําความเย็นใหมอ
ี ณ
ุ หภูมิ -30 องศาเซลเซียส
โดยชุดนีม
้ ห
ี ลักการทําความเย็นดวยคอมเพรสเซอรแบบตูแ ช ภายในชุดควบแนนออกแบบเพือ
่ รองรับไอที่
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เกิดจากการสลายตัวของพลาสติกเมือ
่ อุณหภูมช
ิ ด
ุ ควบแนนไดตามกําหนดเริม
่ เปดการทํางานของขดลวด
ความรอนของเครื่องปฏิกรณ ตามเงื่อนไขของการทดลอง คือ อุณหภูมิไพโรไลซีสและอุณหภูมิกรองไอ
รอน 500 องศาเซลเซียส จากนั้นเปดการทํางานของเครื่องตกตะกอนไฟฟาสถิตย

ภาพที่ 2 การไพโรไลซีสแบบเร็วของขยะพลาสติก

เมือ
่ การไพโรไลซีสเสร็จสิน
้ นํ้ามันจากขยะพลาสติกถูกนําไปวิเคราะหสมบัติ เพือ
่ ประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการวิเคราะหนํ้ามันเชื้อเพลิง ดังนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะหสมบัติของนํ้ามันพลาสติก

ขั้นตอนตอไป คือ นํานํ้ามันพลาสติกไปทดสอบการใชงานในเครื่องยนต เพื่อหาสมรรถนะของ
เครื่องยนต คือ แรงมาเบรกเครื่องยนต และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก โดยงานวิจัยครั้งนี้
เลือกใชเครื่องทดสอบสมรรถนะเครื่องยนตดีเซลแบบสูบเดียวยี่หอคูโบตา ขนาด 12 แรงมา ทดสอบที่
ความเร็วรอบ 1500 รอบตอนาที อุณหภูมินํ้ามันเชื้อเพลิง 40 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 3 ชุดทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตดีเซลแบบสูบเดียว
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ซึ่งมีสมการการคํานวน ดังนี้
1. กําลังเบรกของเครื่องยนต (Engine brake power)

2. ความสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง (Fuel Combustion)

3. อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก (Brake speciﬁc fuel consumption)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลของชนิดนํ้ามันขยะพลาสติกตอสมบัติของนํ้ามันเชื้อเพลิง
สมบัติของนํ้ามันขยะพลาสติกที่แสดงในตารางที่ 2 จะเห็นวา นํ้ามันจากถุงพลาสติกมีคาความรอน
สูงสุด 42.7 MJ/kg และนํ้ามันจากขวดพลาสติกมีคาความรอนตํ่าสุด 41.1 MJ/kg นอกจากนี้นํ้ามันจาก
ถุงพลาสติกยังมีตด
ิ ไฟไดงา ยทีส
่ ด
ุ ซึง
่ จะเห็นไดจากจุดวาบไฟและจุดติดไฟของนํา้ มันชนิดนีม
้ ค
ี า ตํ่าสุดเมือ
่
เปรียบเทียบกับนํ้ามันที่ไดจากขยะอีกสองชนิดที่นํามาใชในการทดลองครั้งนี้ แตเมื่อพิจารณาความหนา
แนนและความหนืดแลวจะเห็นวานํ้ามันจากถุงพลาสติกมีคา สูงสุดซึง
่ อาจเปนผลมาจากสวนผสมในขยะถุง
พลาสติกทีม
่ ค
ี วามแตกตางจากขวดพลาสติกและพลาสติกพีวซ
ี ีอยางไรก็ตามหากพิจารณาภาพรวมของ
สมบัตินํ้ามันเชื้อเพลิงทั้ง 5 ดาน จากขยะพลาสติก 3 ชนิด ก็แสดงใหเห็นวา นํ้ามันจากขยะถุงพลาสติกมี
สมบัติที่ดีที่สุด
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ตารางที่ 2 สมบัตินํ้ามันเชื้อเพลิง

ผลของชนิดนํ้ามันขยะพลาสติกตอสมรรถนะของเครื่องยนต
ผลทดสอบนํ้ามันขยะพลาสติกในเครื่องยนตตามภาพที่ 4 จะเห็นวา นํ้ามันจากถุงพลาสติกชวยให
เครือ
่ งยนตมแี รงมาเบรกสูงสุด 11.4 HP ขณะทีน
่ ํ้ามันจากพลาสติกพีวซ
ี ส
ี ง
 ผลใหเครือ
่ งยนตมแี รงมาเบรก
ตํ่าสุด 10.8 HP นั้นเปนผลมาจากนํ้ามันจากถุงพลาสติกที่มีคาความรอนสูงสุด 42.7 MJ/kg จึงสงผล
ใหเครือ
่ งยนตมแี รงมาเบรกสูงสุด และดวยเหตุนน
ี้ ํ้ามันจากขวดพลาสติกจึงทําใหเครือ
่ งยนตมแี รงมาเบรก
สูงกวานํ้ามันจากพลาสติกพีวีซี

ภาพที่ 4 ผลของนํ้ามันจากขนิดขยะพลาสติกตอแรงมาเบรกเครื่องยนต

เมื่อคํานวณอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก จะเห็นวาขอมูลในภาพที่ 5 นํ้ามันจากพลาสติกพี
วีซีมีอัตราการสิ้นเปลืองสูงสุด 14.5 kg/kW.hr ขณะที่นํ้ามันจากถุงพลาสติกมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อ
เพลิงจําเพาะเบรกตํ่าสุด10.6kg/kW.hrนัน
้ เปนผลมาจากนํ้ามันทีม
่ ค
ี า ความรอนสูงชวยใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการเผาไหมที่สมบูรณ เครื่องยนตจึงมีแรงมาสูงและอัตราการสิ้นเปลืองตํ่า ดังนั้น นํ้ามันจากขยะถุง
พลาสติ ก จึ ง เป น นํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี ส มบั ติ ดี ที่ สุ ด เหมาะสํ า หรั บ นํ า ไปใช กั บ เครื่ อ งยนต เพราะช ว ยให
เครื่องยนตมีแรงมาสูงและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับขยะจากขวดพลาสติกและ
พลาสติกพีวีซี
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ภาพที่ 5 ผลของนํ้ามันจากชนิดขยะพลาสติกตออัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก

สรุปผลการวิจัย
การไพโรไลซีสแบบเร็วของขยะพลาสติก 3 ชนิด คือ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และพลาสติกพีวีซี
พบวา นํ้ามันจากถุงพลาสติก มีคาความรอนสูงสุด 42.7 MJ/kg จุดวาบไฟตํ่าสุด 230.1°C จุดติดไฟตํ่า
สุด 233.3°C ชวยใหเครื่องยนตมีแรงมาเบรกสูงสุด 11.4 HP และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตํ่าสุด ขณะ
ที่นํ้ามันจากพลาสติกพีวีซี มีคาความรอนตํ่าสุด 41.1 MJ/kg จึงสงผลใหเครื่องยนตมีแรงมาเบรกตํ่าสุด
และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรกสูงสุด 14.5 kg/kW.hr สําหรับนํ้ามันจากขวดพลาสติกมี
สมบัตอ
ิ ยูใ นระดับปานกลางเมือ
่ เปรียบเทียบกับนํ้ามันจากขยะอีก 2 ชนิด จึงทําใหสมรรถนะของเครือ
่ งยนต
อยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน
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การอบแหงแกงไตปลาดวยเครื่องอบแหง
ดวยการแผรังสีอินฟราเรดระยะไกลจากเซรามิก
Drying of Kaeng Tai Pla by a Far-infrared
Radiation Dryer From Ceramic
โสรญา เจะแต1 นุรมา แวโดยี1 พาตีเมาะ สาหะ1 อาหมัด แวบือราเฮง1
อีลีหยะ สนิโซ1 และพิสิษฏ มณีโชติ2
1
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราภัฏยะลา 95000
2
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมารตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000

บทคัดยอ

Objective of this research was to reduce the water content of Kaeng Tai Pla to prevent
spoilage. Kaeng Tai Pla was dried by using far-infrared radiation from ceramic. The capacity
of the dryer was 5,454 cm2. The drying was done at a temperature of 50, 60 and 70 oC
respectively with a drying layer thickness of 0.5 cm with the initial moisture content in the
range of 180 – 190% dry basis. This was conducted until the ﬁnal moisture content
remained in the range of 3.0 – 6.0% dry basis. After that, the suitable drying temperature
and drying rate of the dried Kaeng Tai Pla was analyzed. From the results, Kaeng Tai Pla
dried at a drying temperature of 70oC required 5 hours for the drying time, and the ﬁnal
moisture content was 3.58 % dry basis. In contrast, at the drying temperature of 50oC, the
drying time was equal to 10 hours for the reduction of the ﬁnal moisture content of up to
5.4 % dry basis. Finally, it was found that Kaeng Tai Pla had a medium yellow color, good
aroma, and a salty and spicy taste.

005

Abstract

เชื้อเพลิงและความรอนชุมชน
(Fuel and Heat for Communities)

คําสําคัญ: การอบแหง, แกงไตปลา, รังสีอินฟราเรด, เซรามิก

FH

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณนํ้าในแกงไตปลาเพื่อปองกันการเนาเสียและสะดวกในการ
พกพา โดยใชเครือ
่ งอบแหงทีอ
่ าศัยการแผรง
ั สีอน
ิ ฟราเรดระยะไกลจากเซรามิก ขนาดความจุ 5,454 ตร.ซม
. ทําการอบแหงแกงไตปลาซึ่งมีความชื้นเริ่มตนในชวงรอยละ 180 – 190 มาตรฐานแหง ที่อุณหภูมิ 50,
60 และ70 oซ.จนเหลือความชื้นสุดทายในชวงรอยละ 3.0 – 6.0 มาตรฐานแหง โดยใชความหนาของเนื้อ
แกงไตปลาเทากับ 0.5 ซม. แลววิเคราะหหาอุณหภูมิ และอัตราการอบแหงที่เหมาะสมของการอบแหงแกง
ไตปลา จากผลการทดลองพบวา การอบแหงแกงไตปลาที่อุณหภูมิ 70 oซ. ใชระยะเวลาอบแหงนอยที่สุด
เทากับ 5 ชม. และไดความชื้นสุดทายเทากับรอยละ 3.58 มาตรฐานแหง ในขณะที่การอบแหงที่อุณหภูมิ
50 oซ. ใชระยะเวลาอบแหงมากทีส
่ ด
ุ เทากับ 10 ชม. จึงจะเหลือความชืน
้ สุดทายเทากับรอยละ 5.4 มาตรฐาน
แหง โดยแกงไตปลาแหงที่ไดมีสีเหลืองปานกลาง มีกลิ่นของแกงไตปลา มีรสชาติเค็มและเผ็ด

Keywords: Drying, Kaeng Tai Pla, Infrared radiation, Ceramic
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บทนํา
การอบแหง (Drying) คือ การใหพลังงานความรอนแกวัสดุอบแหงเพื่อระเหยนํ้าในวัสดุหรือลด
ปริมาณความชืน
้ ในทีน
่ จ
ี่ ะกลาวถึงการอบแหงผลิตภัณฑอาหารเทานัน
้ ซึง
่ ผลิตภัณฑอาหารสวนมากเชน
ผัก ผลไม และเนื้อสัตวตาง ๆ จะไมใชวัสดุที่สามารถทําใหแหงจนความชื้นมีคาเปนศูนยได อยางเชน ทราย
หรือผา[1] แตเปนวัสดุทไี่ มสามารถทําใหแหงจนความชืน
้ มีคา เปนศูนย จึงจะมีความชืน
้ จํานวนหนึง
่ แฝงอยู
ภายใน และความชื้นนี้สามารถใชในการเก็บรักษาผลิตภัณฑทางการเกษตร และทําใหผลิตภัณฑไมเนาเสีย
ไดงาย [2]
แกงไตปลาหรือแกงพุงปลา (ﬁsh organs sour soup) เปนอาหารที่ขึ้นชื่อของภาคใตดวยรสชาติ
ที่เปนเอกลักษณ ทั้งเผ็ดและรอนแรง รสชาติเขมขนดวยสวนผสมที่ลงตัว สามารถเลือกรับประทานรวม
กับขาวหรือขนมจีนก็อรอยไมแพกน
ั แกงไตปลามีทง
ั้ ชนิดไมใสกะทิและใสกะทิ สําหรับแกงไตปลาไมใสกะทิจะ
ไดรบ
ั ความนิยมมากกวาแกงไตปลาแบบใสกะทิ ซึง
่ แกงไตปลาแบบใสกะทิจะนิยมในบางทองถิน
่ เชน จังหวัด
ยะลา เปนตน โดยการทําแกงไตปลาจะเริ่มจาการตมกะทิพอสุกไมแตกมัน แลวพริกแกงซึ่งประกอบดวย
พริกขี้หนูแหง เกลือ พริกไทยเม็ด ตะไคร ผิวมะกรูด กระเทียม ขมิ้น หอมแดง และกะป เปนตน ทั้งนี้แกง
ไตปลาแบบชุมพรจะไมใสขา กระชาย และหอมแดง เปนตน[3] แตปจจุบันไมวาจะเดินทางไปภาคไหนของ
ประเทศไทยก็สามารถชิมรสแกงไตปลากันไดทว
ั่ ไปและนิยมนํามารับประทานกับขาวสวยหรือขนมจีนเปนตน
[4]
ปจจุบน
ั มีการบริโภคแกงไตปลากันอยางแพรหลาย ไมใชเพียงคนภาคใตเทานัน
้ แตเปนทีน
่ ย
ิ มบริโภค
กันทั่วประเทศ อยางไรก็ดีแกงไตปลานั้นไมสามารถพกพาและเก็บรักษาไวไดนานเนื่องจากมีปญหาเรื่อง
กลิน
่ และงายตอการเนาเสีย จากปญหาทีก
่ ลาวมานี้ จึงเปนทีม
่ าของการอบแหงแกงไตปลาเพือ
่ ลดปริมาณ
นํ้าอันมีผลใหสามารถปองกันการเนาเสียและสะดวกในการพกพารวมทั้งยังเปนการเพิ่มมูลคาของแกง
ไตปลาอีกดวย [5]
งานวิจย
ั นีจ
้ ง
ึ ศึกษาการอบแหงแกงไตปลาดวยเครือ
่ งอบแหงทีอ
่ าศัยการแผรง
ั สีอน
ิ ฟราเรดระยะไกลจาก
เซรามิก ซึง
่ สามารถใหความรอนทีร่ วดเร็วและกระจายความรอนไดอยางสมํ่าเสมออีกทัง
้ ใชเวลาในการอบ
แหงไมนาน รวมทั้งยังสามารถนํามาใชอบแหงวัสดุอื่น ๆ เชน ลําไย เห็ด และกะป เปนตน และยังทําให
ผลิตภัณฑที่ผานการอบแหงมีคุณภาพที่ดีอีกดวย

วัตถุดิบ และอุปกรณ
2.1 การเตรียมวัตถุดิบ
นําแกงไตปลามาบดใหละเอียด ดวยเครื่องบดขนาดกําลังไฟฟา 1.1 กิโลวัตต ที่ความเร็วรอบ 190
รอบ/นาที ดังรูปที่ 1 (ก) ซึ่งมีความชื้นเริ่มตนของแกงไตปลาอยูที่ประมาณรอยละ 180 – 190 มาตรฐาน
แหง บรรจุในถาดอลูมิเนียมขนาด 16x24 ตร.ซม. ซึ่งมีความหนาของเนื้อแกงไตปลาเทากับ 0.5 ซม.

รูปที่ 1 (ก) แกงไตปลาที่ผานการบด และ (ข) เครื่องอบแหงที่ใชในอบแกงไตปลา
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2.2 อุปกรณการทดลอง
เครือ
่ งอบแหงใชแผนเซรามิกเปนตัวนําในการสงผานความรอนใหกบ
ั หองอบแหงทําใหเกิดการแผรง
ั สี
อินฟราเรดระยะไกลจากเซรามิก โดยแผนเซรามิกจะไดรับความรอนมาจากแกสหุงตม โดยภายในหองอบ
แหงมีขนาดความจุของเครือ
่ งเทากับ 5,454 ตร.ซม. ซึง
่ ประกอบดวยชัน
้ วางถาดสําหรับบรรจุวส
ั ดุอบแหง
โดยมีระยะหางระหวางแผนเซรามิกเทากับ 10 ซม. มีชอ
 งระบายอากาศทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะทรงกลม ใชพด
ั ลมในการ
ดูดอากาศออกจากหองอบแหงในขณะทีก
่ ลองควบคุมประกอบดวยอุปกรณควบคุมการจายแกสอุปกรณ
ควบคุมการทํางานของเครื่องอบแหง อุปกรณควบคุมเวลา และอุณหภูมิที่ใชในการอบแหง ดังรูปที่ 1(ข)
3. วิธีการวิจัย
3.1 การอบแหงแกงไตปลา
การอบแหง ทําไดโดยนําแกงไตปลาเขาเครือ
่ งอบแหง ดังรูปที่ 2 แลวใชความรอนจากเซรามิกในการแผรง
ั สี
อินฟราเรดระยะไกล ซึง
่ กําหนดเงือ
่ นไขในการอบแหง คือ ความหนาของแกงไตปลาเทากับ 0.5 ซม. อุณหภูมิ
อบแหง เทากับ 50 60 และ 70 oซ. ใชระยะหางจากแผนเซรามิกเทากับ 10 oซ. และทําการชั่งการเปลี่ยนแปลง
ของนํ้าหนักแกงไตปลาทุก ๆ 30 นาที ทําการอบแหงจนแกงไตปลาเหลือความชื้นสุดทายนอยกวารอยละ
10 มาตรฐานแหง

รูปที่ 2 ภายในเครื่องอบแหงที่ใชในการอบแหงแกงไตปลา

3.2 การหาคาความชื้นของแกงไตปลา
ความชื้นเริ่มตนคํานวณได โดยการนําตัวอยางแกงไตปลาเขาตูอบลมรอนดังรูปที่ 3 ที่อุณหภูมิ 106oซ.
เปนเวลา 72 ชม. โดยทําการชัง
่ นํ้าหนักกอนอบและหลังอบ แลวคํานวณหาคาความชืน
้ ของแกงไตปลาตาม
มาตรฐาน AOAC 2005 [6]

รูปที่ 3 ตูอบลมรอน
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3.3 การวิเคราะหผลการทดลอง
การวิเคราะหผลการทดลอง ไดเลือกวิเคราะหคาความชื้นของแกงไตปลากอนและหลังอบแหง โดย
ปริมาณความชื้นในวัสดุสามารถแสดงได 2 ลักษณะ คือ ปริมาณความชื้นมาตรฐานเปยก (Wet basis)
และปริมาณความชื้นมาตรฐานแหง (Dry basis) ซึ่งคํานวณไดจากสมการ ดังตอไปนี้

อัตราการอบแหง (Drying rate) คือ การเปลี่ยนแปลงความชื้นตอเวลาในการอบแหง ซึ่งคํานวณไดจาก
สมการ ดังตอไปนี้
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อภิปรายผลการทดลอง
4.1 คาความชื้น
ผลการทดลองของการอบแหงแกงไตปลาที่อุณหภูมิ 50 60 และ 70 oซ. เมื่อระยะหางจากเซรามิ
กเทากับ 10 ซม. ความหนาของชั้นแกงไตปลาที่อบแหงเทากับ 0.5 ซม. สามารถอธิบายไดดังนี้

รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของแกงไตปลาเมื่ออบแหงที่อุณหภูมิแตกตางกัน

จากรูปที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงความชื้นของแกงไตปลาที่อุณหภูมิอบแหงแตกตางกัน ซึ่งพบวา
การอบแหงที่อุณหภูมิ 50 oซ. ใชระยะเวลาในการอบแหงมากที่สุดเทากับ 10 ชม. จนเหลือความชื้นสุดทาย
ที่รอยละ 5.4 มาตรฐานแหง แกงไตปลาที่ไดหลังการอบแหงมีลักษณะสีเหลืองปานกลาง มีกลิ่นของแกง
ไตปลา มีรสชาติเค็มและเผ็ด ในขณะที่การอบแหงที่อุณหภูมิ 60 oซ. ตองใชระยะเวลาในการอบแหงเทากับ
8 ชม. จึงจะเหลือความชื้นสุดทายรอยละ 6.1 มาตรฐานแหง โดยแกงไตปลาหลังการอบแหงมีลักษณะสี
เหลืองคลํ้า มีกลิ่นของแกงไตปลานอย มีรสชาติเค็มและเผ็ด สวนการอบแหงที่อุณหภูมิ 70 oซ. ใชระยะเวลา
ในการอบแหงนอยที่สุดเทากับ 5 ชม. จึงเหลือความชื้นสุดทายรอยละ 3.58 มาตรฐานแหง โดยแกงไตปลา
ที่ไดหลังการอบแหงมีลักษณะสีเหลืองไหม รสชาติขม มีกลิ่นไหมของแกงไตปลา ทั้งนี้ระหวางการอบแหง
พบวา ในชวงแรกความชืน
้ ของแกงไตปลาจะมีคา ลดลงอยางรวดเร็วเพราะเปนชวงทีว
่ ส
ั ดุยง
ั มีความชืน
้ สูง
จึงเกิดการถายเทความชื้นจากเนื้อวัสดุสูอากาศในหองอบแหงอยางรวดเร็ว แตหลังจากนั้นความชื้นจะ
คอยลดลงอยางชา ๆ จนสิ้นสุดกระบวนการอบแหง
4.2 อัตราการอบแหง
จากรูปที่ 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราการอบแหงที่อุณหภูมิแตกตางกัน ซึ่งพบวา การอบแหงที่
อุณหภูมิ 50, 60 และ70 oซ.ในชวง 1 – 3 ชม. แรก อัตราการอบแหงจะลดลงอยางรวดเร็วเนื่องจากชวง
แรกนี้วัสดุมีความชื้นสูง จึงเกิดการระเหยของความชื้นในแกงไตปลาออกมาอยางรวดเร็ว และอัตราการ
อบแหงของแกงไตปลาทีอ
่ ณ
ุ หภูมิ70oซ.ซึง
่ เปนอุณหภูมอ
ิ บแหงทีส
่ ง
ู ทีส
่ ด
ุ จะพบการเปลีย
่ นแปลงของอัตรา
การอบแหงมากทีส
่ ด
ุ ในชวงแรกของการอบแหงจนถึงประมาณนาทีที่ 50 จากนัน
้ อัตราการอบแหงจะคอย
ลดลงจนเกิดการเปลี่ยนแปลงนอยมากในชวง 4 – 5 ชม. สุดทายของการอบแหง
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รูปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงอัตราการอบแหงแกงไตปลาที่อณ
ุ หภูมิอบแหงแตกตางกัน
ตารางที่ 1 แสดงคามวลสุทธิและความสิ้นเปลืองพลังงานของการอบแหงแกงไตปลาที่อุณหภูมิ

จากตารางที่ 1 คาความสิ้นเปลืองพลังงานมีคาแตกตางกัน เนื่องจากคาความสิ้นเปลืองพลังงาน
ขึ้นอยูกับมวลของแกงไตปลา ระยะเวลา อุณหภูมิ และปริมาณเชื้อเพลิงของการอบแหง ซึ่งอุณหภูมิการ
อบแหงที่ 50 องศาเซลเซียสใชเวลาในการอบแหง 10 ชั่วโมง มีความสิ้นเปลืองพลังงานมากสุด และยังใช
พลังงานมากสุดในขณะที่อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส ใชพลังงานนอยที่สุด

สรุปผลการทดลอง
การวิจัยนี้ไดวิเคราะหหาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและอัตราการอบแหงแกงไตปลาดวยการแผรังสี
อินฟราเรดระยะไกลจากเซรามิก โดยการอบแหงที่อุณหภูมิตํ่าจะเหมาะสําหรับการอบแหงแกงไตปลากวา
การอบแหงที่อุณหภูมิสูง ทั้งนี้อัตราการอบแหงจะลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการอบแหง เนื่องจากอัตรา
การระเหยนํ้าที่สูงขึ้นจากการไดรับพลังงานจากรังสีอินฟราเรดเขาไปในเนื้อแกงไตปลา จึงสงผลใหแกง
ไตปลาที่ไดมีลักษณะสีเหลืองปานกลาง มีรสชาติและกลิ่นของแกงไตปลาอยูครบถวน
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การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนและการกระจาย
ความรอนโดยใชหินภูเขาไฟเปนตัวกลางสําหรับ
เตาปงยางเชื้อเพลิงแกส LPG
The Study of Thermal Efﬁciency and Heat
Distribution Using Volcanic Rocks as Intermediary
for Liqueﬁed Petroleum Gas Grill.
วลัยลักษณ มีทรัพย1 และ วีระ พันอินทร1*
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จังหวัดลําปาง 50200

FH

เชื้อเพลิงและความรอนชุมชน
(Fuel and Heat for Communities)

006

บทคัดยอ
งานวิจย
ั นีม
้ ว
ี ต
ั ถุประสงคเพือ
่ ศึกษาประสิทธิภาพทางความรอนและผลกระทบทางดานสิง
่ แวดลอม
ของเตาปงยางเชื้อเพลิงแกสหุงตม LPG โดยใชหินภูเขาไฟ 2 ชนิด ไดแก หินบะซอลล และหินพัมมิซ เปน
ตัวกลางในการรักษาอุณหภูมแิ ละกระจายความรอนของเตาปง
 ยางเพือ
่ พัฒนาเตาปง
 ยางใหมป
ี ระสิทธิภาพ
ในดานการกระจายความรอน ผลการวิจัยพบวา เตาปงยางเมื่อใชหินบะซอลต และหินพัมมิซ เปนตัวกลาง
ในการกระจายความรอน มีคา สวนเบีย
่ งเบนมาตรฐาน ซึง
่ แสดงความแปรปรวนของขอมูลในแตละตําแหนง
บนเตาปงยาง เทากับ 47.32 และ 48.02 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา หินบะซอลต เปนหินภูเขาไฟที่เหมาะแก
การนํามาใชเปนตัวกลางในการรักษาอุณหภูมิและกระจายความรอนแกเตาปงยาง
เนื่องจากมีความ
แปรปรวนของอุณหภูมิตํ่าสุดและทําใหอาหารที่นําไปปงยางมีความสุกที่รวดเร็วและสุกอยางทั่วถึง โดย
อุณหภูมภ
ิ ายในเนือ
้ หมูทท
ี่ ําการยางเทากับ 48.1°C อีกทัง
้ ชวยเพิม
่ ประสิทธิภาพเชิงความรอนใหแกเตาปง

ยาง โดยมีประสิทธิภาพเชิงความรอนเทากับ 26.78 % สูงขึน
้ เมือ
่ เทียบกับเตาปง
 ยางกอนใชหน
ิ ภูเขาไฟเปน
ตัวกลางในการกระจายความรอนซึ่งมีประสิทธิภาพเชิงความรอนเทากับ 20.57 % และจากการทดสอบ
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น พบวา เตาปงยางเมื่อใชหินบะซอลต และหินพัมมิซ กอใหเกิดกาซ
คารบอนมอนอกไซด คาความเขมขน เทากับ 20 และ 28.25 ppm ตามลําดับ ฝุน PM2.5 คาความเขมขน
เทากับ 0.22 และ 0.11 mg/m3 ตามลําดับ และฝุน PM10 มีคาความเขมขน เทากับ 0.58 และ 0.28
่ ตํ่ากวาเตาปง
 ยางกอนการใชหน
ิ ภูเขาไฟเปนตัวกลางโดยมีคา ความเขมขนของกาซ
mg/m3 ตามลําดับ ซึง
คารบอนมอนอกไซด ฝุน PM2.5 และ ฝุน PM10 เทากับ 46 ppm 0.35 mg/m3 และ 0.62 mg/m3 ตาม
ลําดับ และเตาปงยางเชื้อเพลิงถานมีคาความเขมขนเทากับ 51.2 ppm 1.91 mg/m3 และ 2.18 mg/m3
ตามลําดับ
คําสําคัญ: เตาปงยาง, หินภูเขาไฟ, การกระจายความรอน,
ประสิทธิภาพเชิงความรอน, มลพิษทางอากาศ

บทนํา
อาหารปง
 ยางเปนอาหารทีน
่ ย
ิ มรับประทานกันอยางแพรหลายในประเทศไทย ทัง
้ นีอ
้ ป
ุ กรณสําคัญที่
ตองใชในการประกอบอาหารประเภทนี้คือเตาปง
 ยางซึง
่ ในปจจุบน
ั แมคา ตามทองตลาดตลอดจนผูป
 ระกอบ
การ ไดใชเตาปง
 ยางกันหลากหลายประเภท ไดแก เตาเสนสําหรับปง
 ยางเชือ
้ เพลิงถาน เตาปง
 ยางเชือ
้ เพลิง
แกสหุงตม และเตาปงยางไฟฟา

ภาพที่ 1 ระบบไฟฟาแบบออนกริด (On Grid System) [1]
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การปง
 ยางกอใหเกิดควันและมลพิษทางอากาศและกอใหเกิดการสะสมในรางกายของสารอันตราย
เชน สาร PAHs สวนใหญพบการปนเปอนในอาหารปงยางที่มีสวนของไขมันติดอยูสวนของอาหารที่ไหม
เกรียมและควันทีเ่ กิดจากไขมันสัตวทโี่ ดนความรอนสูง ซึง
่ เนือ
้ สัตวทก
ุ ชนิดเมือ
่ ผานการยางโดยเตาปง
 ยาง
เชื้อเพลิงถานมีระดับของสาร PAHs คอนขางสูงโดยเฉลี่ย 10.2 [1] สงผลกระทบตอสุขภาพของผูอุปโภค
และบริโภค โดยผูที่ประกอบอาหารเปนประจําทั้งการทอด การผัด และการปงยาง มีโอกาสไดรับควันจาก
การประกอบอาหารและเสีย
่ งตอการไดรบ
ั ผลกระทบตอสุขภาพทัง
้ เฉียบพลันและเรือ
้ รัง ไดแก อาการนํ้ามูก
ไหล หายใจลําบาก และอาการไอเรื้อรัง อีกทั้งพบวาอาการระบบทางเดินหายใจที่พบบอยที่สุด คือ มีอาการ
หวัด ไอ และมีเสมหะ [2] และเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับ ซึ่งจากสถิติมะเร็งทั่วโลกในป
พ.ศ. 2561 มะเร็งตับพบมากเปนอันดับ 6 โดยมีผูปวยรายใหมจํานวน 841,080 ราย [3] ซึ่งในประเทศไทย
โรคมะเร็งตับเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย จากสถิติจํานวนผูปวยมะเร็งรายใหมป 2560
พบวา มีผูปวยรายใหมที่ปวยเปนมะเร็งตับสูงถึง 463 คน ซึ่งอยูในอันดับ 2 ของผูปวยมะเร็ง โดยพบผู
ปวยมะเร็งตับรายใหมในเพศชายสูงถึง 342 คน และในเพศหญิง 121 คน [4]
เนื่องดวยประเทศไทยในอดีตมีภูเขาไฟอยูทั่วทุกภูมิภาค จึงทําใหเกิดหินภูเขาไฟจํานวนมากเกิดขึ้น
จากการสํารวจของนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณีของประเทศไทย พบหินภูเขาไฟอยูในบริเวณตาง
ๆ ทั่วทุกภูมิภาค [5] ซึ่งหินภูเขาไฟเหลานี้มีแรธาตุที่แตกตางกัน ตั้งแตแรธาตุที่มีสีออน จนถึงแรธาตุที่มี
สีเขม
คณะวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาประสิทธิภาพทางความรอนของเตาปงยางเชื้อเพลิงแกส LPG
เพือ
่ พัฒนาเตาปง
 ยางใหมป
ี ระสิทธิภาพในดานการกระจายความรอนสูงขึน
้ โดยดําเนินการศึกษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพและคุณสมบัตท
ิ างเคมีของหินภูเขาไฟ 2 ชนิด ไดแก หินบะซอลต และหินพัมมิซ จากนัน
้ วิเคราะห
หาความสัมพันธของอุณหภูมินํ้าเดือดกับเวลาที่ใชในการตมนํ้า การกระจายความรอน ประสิทธิภาพทาง
ความรอน มลพิษทางอากาศ และความสุกของอาหารที่ทําการปงยาง ของเตาปงยางเชื้อเพลิงแกสหุง
ตม LPG โดยนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบมาเลือกชนิดของหินภูเขาไฟเพื่อใชเปนตัวกลางในการรักษา
อุณหภูมิและกระจายความรอนของเตาปงยางเชื้อเพลิงแกสหุงตม LPG อีกทั้งชวยลดมลพิษทางอากาศ
ที่เกิดขึ้นจากการปงยาง

วิธีการวิจัย
งานวิจย
ั นีเ้ ปนการศึกษาความเปนไปไดของการใชหน
ิ ภูเขาไฟเปนตัวกลางในการกระจายความรอน
ของเตาปงยางเชื้อเพลิงแกส LPG เพื่อพัฒนาเตาปงยางใหมีประสิทธิภาพในดานการกระจายความรอน
สูงขึ้น อีกทั้งนํามาเปนขอมูลที่ไดจากการทดสอบมาเลือกชนิดของหินภูเขาไฟมาใชเปนตัวกลางในการ
รักษาอุณหภูมแิ ละกระจายความรอนของเตาปง
 ยางเชือ
้ เพลิงแกสหุงตม LPG โดยมีวธ
ิ ก
ี ารดําเนินงานวิจย
ั
ดังนี้
1. ศึกษาสีและลักษณะเนื้อหินของหินภุเขาไฟ
ดําเนินการศึกษาสีและลักษณะเนือ
้ หินโดยการสังเกตดวยตาเปลา เพือ
่ ทําการเปรียบเทียบสีและความ
เปนรูพรุนของหินภูเขาไฟทั้ง 2 ชนิด
2. ทดสอบหาความถวงจําเพาะและการดูดซึมนํ้าของหินภูเขาไฟ
ดําเนินการทดสอบความถวงจําเพาะและการดูดซึมนํ้าตามมาตรฐาน AASHTO T85 [6] เพื่อตรวจ
สอบความหนาแนนและความสามารถในการดูดซึมนํ้าผานเขาไปบริเวณเนือ
้ หินแตละชนิดโดยหินทีใ่ ชในงาน
วิจัยมีขนาด 21-31 mm
3. ศึกษาองคประกอบทางเคมีและการทําปฏิกิริยากับกรดของหินภูเขาไฟ
ดําเนินการศึกษาจากงานวิจัยและขอมูลที่เกี่ยวของที่ไดทาํ การศึกษาองคประกอบทางเคมีของหิน
ภูเขาไฟแตละชนิด และ ศึกษาการทําปฏิกิริยากับกรด โดยหยดกรดไฮโดรคลอริก ( HCl ) 1-2 หยดลงบน
หินภูเขาไฟทั้ง 2 ชนิด
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4. ทดสอบประสิทธิภาพทางความรอนของเตาปงยาง
ดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพทางความรอนของเตาปง
 ยางกอนใชหน
ิ ภูเขาไฟ จากนัน
้ ดําเนินการ
ออกแบบและพัฒนาเตาปง
 ยางเพือ
่ รองรับการใสหน
ิ ภูเขาไฟดังภาพที่1และดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพ
ทางความรอนของเตาปง
 ยางเมือ
่ ใชหน
ิ ภูเขาไฟทัง
้ 2 ชนิดเปนตัวกลางในการกระจายความรอน โดยศึกษา
คาพารามิเตอรตาง ๆ ดังนี้

(ก) เตาปงยาง

(ข) ฐานรองตะแกรงหลังการพัฒนา
ภาพที่ 1 สวนประกอบของเตาปงยางหลังการพัฒนา
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(ค) ตะแกรงกอนการพัฒนา
ภาพที่ 1 สวนประกอบของเตาปงยางหลังการพัฒนา (ตอ)

4.1. การทดสอบหาความสัมพันธของอุณหภูมิของนํ้าเดือดกับเวลาที่ใชในการตมนํ้า
การทดสอบหาความสัมพันธของอุณหภูมิของนํ้าเดือดกับเวลาที่ใชในการตมนํ้า โดยทําการเลือกขนาด
ของหมอภาชนะที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 cm และเติมนํ้าปริมาณ 2.5 kg ลงในหมอภาชนะ พรอม
ทั้งวัดอุณหภูมินํ้ากอนตม จากนั้นทําการตมนํ้าจนกระทั่งถึงอุณหภูมิจุดเดือดประมาณ 90 °C พรอมทั้ง
บันทึกคาอุณหภูมิของนํ้าและเวลาที่ใชในการทดสอบ

ภาพที่ 2 การติดตั้งอุปกรณในการทดสอบความสัมพันธ
ของอุณหภูมิของนํ้าเดือดกับเวลาที่ใชในการตมนํ้า

4.2. การทดสอบการกระจายความรอนของเตาปงยาง
4.2.1. การกระจายความรอนทางกายภาพ ดําเนินการโดยการใชกลองถายภาพความรอน Thermal
Image Camera รุน FlIR TG167 ถายภาพการกระจายความรอนที่เกิดขึ้นระหวางการทดสอบการกระจาย
ความรอนของเตาปงยางแกส LPG โดยทําการวัดบริเวณดานบนของเตาปงยางที่ความสูง 90 cm
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ภาพที่ 3 การติดตั้งอุปกรณถายภาพความรอนโดยใชกลองถายภาพความรอน

4.2.2 การวัดอุณหภูมิบริเวณพื้นผิวของเตาปงยาง ดําเนินการทดสอบโดยติดตั้งหัววัดอุณหภูมิ
Thermocouple Probes Type-K บริเวณพื้นผิวของตะแกรงปงยาง 12 ตําแหนง เพื่อเก็บขอมูลอุณหภูมิ
ระหวางการทดสอบ ทําการเก็บขอมูลอุณหภูมิในแตละตําแหนงตามเวลาที่กําหนด โดยเก็บขอมูลทุกๆ 5
min เปนเวลา 1 hr 45 min

ภาพที่ 4 การติดตั้งอุปกรณในการวัดอุณหภูมิพื้นผิวเตาปงยาง

4.3. ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาปงยาง
วิเคราะหหาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาปงยาง โดยใชขอมูลจากความสัมพันธของอุณหภูมิ นํ้า
เดือดกับเวลาที่ใชในการตมนํ้ามาคํานวณหาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาปงยาง [7]
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5. ทดสอบความสุกของอาหารที่ทําการปงยาง
ทดสอบโดยการปงยางเนื้อหมูขนาด 1.5 inch มวล 140 g ใชเวลาในการปงยาง 4 min โดย 2 min
แรกวางเนื้อหมูไปบริเวณตะแกรงปงยางและ 2 min หลังทําการพลิกเนื้อหมู โดยในระหวางการปงยางได
ทําการติดตั้งหัววัดอุณหภูมิ Thermocouple Probes Type-K บริเวณเนื้อหมู โดยวัดอุณหภูมิบริเวณ
ศูนยกลางของเนื้อหมู เพื่อเก็บขอมูลอุณหภูมิของเนื้อหมูทุก ๆ 1 min ระหวางการทดสอบ
6. ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการใชเตาปงยาง
ทดสอบผลกระทบทางดานสิง
่ แวดลอม โดยใชเครือ
่ งวัดประสิทธิภาพการเผาไหมและกาซมลพิษจาก
การเผาไหม Testo รุน Testo 340 และเครื่องวัดปริมาณฝุนละอองในอากาศ รุน HT-9600 วัดมลพิษทาง
อากาศที่เกิดขึ้นระหวางการปงยาง ไดแก กาซคารบอนมอนอกไซด กาซไนโตรเจนออกไซด ฝุน PM2.5
และ ฝุน PM10 ในระหวางการทดสอบความสุกของอาหาร โดยเก็บและบันทึกขอมูลทุก ๆ 1 min แลวนํา
ผลขอมูลที่ไดไปเปรียบกับเตาปงยางเชื้อเพลิงถาน

ภาพที่ 5 การติดตั้งอุปกรณในการทดสอบผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
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8. เปรียบเทียบความเหมาะสมของหินภูเขาไฟแตละชนิด
เปรียบเทียบความเหมาะสมของเตาปงยางเชื้อเพลิงแกส LPG ของหินภูเขาไฟทั้ง 2 ชนิด โดยเปรียบ
เทียบความเหมาะสมในดานประสิทธิภาพทางความรอนและมลพิษตอสิง
่ แวดลอม เพือ
่ นําขอมูลไปใชในการ
เลือกใชหินภูเขาไฟมาใชในเตาปงยางเชื้อเพลิง LPG

ผลการศึกษา
การศึกษาความเปนไปไดของการใชหน
ิ ภูเขาไฟเปนตัวกลางในการกระจายความรอนของเตาปง
 ยาง
เชือ
้ เพลิงแกสหุงตม LPG เพือ
่ พัฒนาเตาปง
 ยางใหมป
ี ระสิทธิภาพในดานการกระจายความรอนสูงขึน
้ โดย
ไดทําการศึกษาคุณสมบัตท
ิ างกายภาพและคุณสมบัตท
ิ างเคมีของหินภูเขาไฟ ความสัมพันธของอุณหภูมิ
นํ้าเดือดกับเวลาทีใ่ ชในการตมนํ้า การกระจายความรอน ความสุกของอาหาร ประสิทธิภาพเชิงความรอน
และมลพิษทางอากาศ ของเตาปงยางกอนและหลังใชหินภูเขาไฟเปนตัวกลางในการรักษาอุณหภูมิและ
กระจายความรอน ผลการวิจัยแสดงดังตอไปนี้
1. ผลของการสีและลักษณะเนื้อหินภูเขาไฟ
จากการศึกษาสีและลักษณะเนื้อหินของหินภูเขาไฟแตละชนิดพบวา หินบะซอลตมีสีนํ้าตาลเขมถึงดํา เนื้อ
หินมีลก
ั ษณะขรุขระและมีรพ
ู รุนขนาดเล็กอยูบ
 ริเวณเนือ
้ หิน ซึง
่ หินบางกอนอาจมีรพ
ู รุนขนาดใหญแทรกอยู
เล็กนอย และหินพัมมิซมีสีขาวจนถึงเทา เนื้อหินมีลักษณะคลายฟองอากาศ ขรุขระและมีรูพรุนปะปนอยู
บริเวณเนื้อหิน
2. ผลการทดสอบความถวงจําเพาะและการดูดซึมนํ้าของหินภูเขาไฟ
จากการทดสอบความถวงจําเพาะและการดูดซึมนํ้าของหินภูเขาไฟทั้ง 2 ชนิด พบวาความถวงจําเพาะขึ้น
อยูก
 บ
ั ความเปนรูพรุนและมวลรวมของหินแตละชนิด ซึง
่ หินทีม
่ ค
ี วามถวงจําเพาะมากกวา 1 คือหินทีจ
่ มนํ้า
และหินที่มีความถวงจําเพาะนอยกวา 1 คือหินที่ลอยนํ้า ความถวงจําเพาะของหินแตละชนิดแสดงดังภาพ
ที่ 6 และการดูดซึมนํ้าของหินภูเขาไฟขึ้นอยูกับความถวงจําเพาะและลักษณะเนื้อหิน แสดงดังภาพที่ 7

ภาพที่ 6 ความถวงจําเพาะของหินภูเขาไฟ
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จากภาพที่ 6 พบวาหินบะซอลต มีคาความถวงจําเพาะมวลรวม ความถวงจําเพาะสภาพอิ่มตัวผิว
แหง และความถวงจําเพาะแทจริงสูงสุด เทากับ 1.91 2.10 และ 2.21 ตามลําดับ และหินพัมมิซ มีคา
ความถวงจําเพาะสภาพอิ่มตัวผิวแหง และความถวงจําเพาะแทจริงสูงสุด มีคาเทากับ 0.6 1.05 และ 1.08
ตามลําดับ

ภาพที่ 7 การดูดซึมนํ้าของหินภูเขาไฟ

จากภาพที่ 7 พบวา หินพัมมิซเปนหินมีคาการดูดซึมนํ้า เทากับ 66.67 % และหินบะซอลต มีคาการ
ดูดซึมนํ้า เทากับ 14.89 % โดยจากผลการทดสอบความถวงจําเพาะและการดูดซึม พบวาหินที่มี
ความถวงจําเพาะตํ่าจะมีการดูดซึมนํ้าสูง และหินที่มีความถวงจําเพาะสูงจะมีการดูดซึมนํ้าตํ่า
3. ผลการศึกษาองคประกอบทางเคมีและการทําปฏิกิริยากับกรดของหินภูเขาไฟ
จากการศึกษางานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วของและดําเนินการทดสอบความเปนกรดของหินภูเขาไฟทัง
้ 2 ชนิด ผลการ
วิจัยแสดงดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 องคประกอบทางเคมีของหินภู
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จากตารางที่ 1 พบวา หินภูเขาไฟ แตละชนิดจะมีองคประกอบทางเคมีที่ตางกัน ซึ่งองคประกอบทาง
เคมีคือธาตุที่อยูในแรประกอบหินนั้น ๆ และบงบอกถึงลักษณะทางกายภาพของหิน เชน สี และลักษณะเนื้อ
หินจึงทําใหหน
ิ ภูเขาไฟแตละชนิดมีสแี ละลักษณะเนือ
้ หินแตกตางกันและสงผลตอการดูดซับนํ้าของหินแตละ
ชนิด [10]
ตารางที่ 2 การทําปฏิกิริยากับกรดของหินภูเขาไฟ

จากตารางที่ 2 พบวาหินภูเขาไฟทั้ง 2 ชนิด ไมทําปฏิกิริยากับกรด เนื่องจากไมมีสวนประกอบของ
แรคารบอเนต (CaCo3) จึงทําใหไมเกิดฟอง แตเมื่อหยดกรดลงไปหินบะซอลตและหินพัมมิซกอใหเกิดกลิ่น
ฉุนคลายคลอรีนเกิดขึ้น เนื่องจากมีสวนประกอบของแรแมงกานีสออกไซดอยูในเนื้อหิน
4. ผลความสัมพันธของอุณหภูมิของนํ้าเดือดกับเวลาที่ใชในการตมนํ้า
จากการศึกษาความสัมพันธของอุณหภูมน
ิ ํ้าเดือดกับเวลาทีใ่ ชในการตมนํ้าของเตาปง
 ยางกอนและหลังใช
หินภูเขาไฟเปนตัวกลางในการกระจายความรอน ผลการศึกษาแสดงดังนี้

ภาพที่ 8 ความสัมพันธของอุณหภูมิของนํ้าเดือดกับเวลาที่ใชในการตมนํ้า

จากภาพที่ 8 พบวา เตาปงยางที่ใชตัวกลางในการกระจายความรอนตางกัน จะสงผลตออุณหภูมิ
การเดือดของนํ้าและเวลาที่ใช โดยเตาปงยางหินบะซอลต มีอุณหภูมิจุดเดือดสุงสุด เทากับ 93.6 °C ที่ 90
min และเตาปงยางหินพัมมิซมีอุณหภูมิจุดเกิดสูงสุด เทากับ 95 °C ที่ 105 min เมื่อทําการการปดแกส
ผานไป 20 min พบวา เตาปงยางหินบะซอลตอุณหภูมิในหมอลดลง เทากับ 70.6°C และเตาปงยางหินพัม
มิซ เทากับ 69.7 °C ซึง
่ เมือ
่ นําไปเปรียบเทียบกับเตาปง
 ยางกอนใชหน
ิ ภูเขาไฟเปนตัวกลาง พบวา มีอณ
ุ หภูมิ
จุดเดือดสูงสุดที่ 92.4 °C ที่ 95 min และอุณหภูมิหลังปดแกส เทากับ 69.7 °C
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5. ผลการทดสอบการกระจายความรอนของเตาปงยาง

ภาพที่ 9 เตาปงยางกอนใชหินภูเขาไฟเปนตัวกลางในการกระจายความรอน

จากภาพที่ 9 พบวา อุณหภูมิในแตละตําแหนงมีความแตกตางกัน เมื่อเวลาผานไปอุณหภูมิในแตละ
ตําแหนงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นและมีความแปรรวนสูงตลอด 105 min โดยตําแหนงที่มีอุณหภูมิสูงสุดคือ
ตําแหนงที่ 3 เทากับ 259.65 °C และตําแหนงที่มีอุณหภูมิตํ่าสุด คือตําแหนงที่ 2 เทากับ 69.6 °C ซึ่ง
อุณหภูมิเฉลี่ยของทั้ง 12 ตําแหนง มีอุณหภูมิตางกันสูงสุดเทากับ 152.1 °C และจากการหาความ
แปรปรวนของอุณหภูมิ 12 ตําแหนงจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวามีคาเทากับ 49.71

ภาพที่ 10 เตาปงยางเมื่อใชหินบะซอลตเปนตัวกลางในการกระจายความรอน
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จากภาพที่ 10 พบวา อุณหภูมิในแตละตําแหนงมีความแตกตางกัน โดยในชวง 5-45 min อุณหภูมิ
มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นและมีความแปรปรวนสูง แตเมื่อเวลาผานไปชวงเวลา 50-105 min อุณหภูมิในแตละ
ตําแหนงเริ่มมีความแปรปรวนตํ่าลงทําใหอุณหภูมิบริเวณตะแกรงปงยางมีอุณหภูมิที่คอนขางนิ่ง โดย
ตําแหนงที่มีอุณหภูมิสูงสุดคือ ตําแหนงที่ 6 เทากับ 285.5 °C และตําแหนงที่มีอุณหภูมิตํ่าสุด คือตําแหนง
ที่ 8 เทากับ 60.85 °C ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยของทั้ง 12 ตําแหนง อุณหภูมิตางกันสูงสุดเทากับ 108.93 °C
และจากการจากการคํานวณหาความแปรปรวนของอุณหภูมจ
ิ ากคาเบีย
่ งเบนมาตรฐาน พบวามีคา เทากับ
47.32

ภาพที่ 11 เตาปงยางเมื่อใชหินพัมมิซเปนตัวกลางในการกระจายความรอน

จากภาพที่ 11 พบวา อุณหภูมใิ นแตละตําแหนงใกลเคียงกันมากกวาเตาทีใ่ ชตว
ั กลางอืน
่ และมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้น แตมีความแปรปรวนคอนขางสูงตลอด 105 min โดยตําแหนงที่มีอุณหภูมิสูงสุดคือ ตําแหนง
ที่ 7 เทากับ 270.3 °C และตําแหนงที่มีอุณหภูมิตํ่าสุด คือตําแหนงที่ 12 เทากับ 60.75 °C ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ย
ของทั้ง 12 ตําแหนง มีอุณหภูมิตางกันสูงสุดเทากับ 143.46 °C และจากการคํานวณหาความแปรปรวน
ของอุณหภูมิจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวามีคาเทากับ 48.02
6. ผลประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาปงยาง
จากการทดสอบการตมนํ้าเพื่อหาจุดเดือดของนํ้า เพื่อคํานวณหาประสิทธิภาพเชิงความรอนของ
เตาปงยาง แสดงผลการวิจัยดังนี้
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาปงยาง
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การวิเคราะหประสิทธิภาพทางความรอนของเตาปงยางโดยทําการตมนํ้าและศึกษาความสัมพันธ
ของอุณหภูมิจุดเดือดกับเวลาที่ใช โดยจากการทดสอบ 3 ครั้ง พบวา เตาปงยางเมื่อใชหินบะซอลตเปน
ตัวกลางมีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงสุด 26.78 % และเตาปงยางเมื่อใชหินพัมมิซเปนตัวกลาง มีคา
เทากับ 21.45 % ซึ่งเมื่อนําไปเทียบกับเตาปงยางกอนใชหินภูเขาไฟเปนตัวกลาง พบวา มีคาประสิทธิภาพ
เชิงความรอน พบวา มีเทากับ 20.57 %
7. ผลการทดสอบความสุกของอาหารเมื่อทําการปงยาง
การกระจายความรอนของตัวกลางสงผลตอระดับความสุกและเวลาที่ใชในการปงยาง โดยเตาปง
ยางทีม
่ ก
ี ารกระจายความรอนสูงและมีความแปรปรวนตํ่า จะสงผลใหเนือ
้ หมูมรี ะดับความสุกทีใ่ กลเคียงกัน
ผลการวิจัยแสดงดังนี้

(ก) เตาปงยางกอนใช
หินภูเขาไฟเปนตัวกลาง

(ข) เตาปงยางเมื่อใช
หินบะซอลตเปนตัวกลาง

(ง) เตาปงยางเมื่อใช
หินพัมมิซ เปนตัวกลาง

ภาพที่ 12 ความสุกของอาหารที่ทําการปงยางบนเตาปงยาง

จากภาพที่ 12 พบวา เนื้อหมูมีระดับความสุกที่แตกตางกัน โดยเตาปงยางหินบะซอลตที่มีการ
กระจายความรอนสูงสุด พิจารณาจากความแปรปรวนของอุณหภูมิ 12 ตําแหนง มีคา เบีย
่ งเบนมาตรฐาน
เทากับ 47.32 เมื่อทําการปงยางจึงทําใหเนื้อหมูมีความสุกที่ใกลเคียงกันและสุกเร็วกวาเตาปงยางที่ใช
ตัวกลางชนิดอื่น โดยอุณหภูมิเฉลี่ยภายในเนื้อหมูเมื่อเวลาผานไป 4 min เทากับ 48.1 °C และเตาปงยาง
หินพัมมิซ มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 48.02 อุณหภูมิภายในเนื้อหมู เทากับ 46.3 °C และเตาปงยาง
หินสคอเรีย มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 49.68 โดยอุณหภูมิภายในเนื้อหมู เทากับ 45.4 °C
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8. ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการใชเตาปงยาง
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการใชเตาปงยาง ขึ้นอยูกับตัวกลางที่ใชในการกระจายความรอน
โดยเตาปงยางที่ใชหินภูเขาไฟเปนตัวกลาง มีการปลดปลอยมลพิษทางอากาศตํ่ากวา เตาปงยางกอนใช
หินภูเขาไฟและเตาปงยางถาน แสดงผลดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 ความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซดและไนตริกออกไซด

จากภาพที่ 13 พบวา เตาปง
 ยางเมือ
่ ใชหน
ิ พัมมิซเปนตัวกลางกอใหเกิดกาซคารบอนมอนอไซดสง
ู สุด
เทากับ 28.25 ppm และเตาปงยางหินบะซอลต มีคา เทากับ 20 ppm ซึ่งเมื่อนํามาเทียบเปนคาความเขมขน
สะสมตลอดระยะเวลา 1 ป มีคาเทากับ 2.7x106 1.9x106 ppm ตามลําดับ อีกทั้งเปรียบเทียบกับเตาปงยาง
กอนใชหินภูเขาไฟเปนตัวกลาง และเตาปงยางเชื้อเพลิงถาน พบวา กอใหเกิดกาซคารบอนมอนอกไซด
เทากับ 46 และ 51.2 ppm ตามลําดับ คาความเขมขนสะสมตลอดระยะเวลา 1 ป มีคาเทากับ 4.3x106 และ
2.7x106 ตามลําดับ นอกจากนั้นเตาปงยางกอนใชหินภูเขาไฟเปนตัวกลาง เปนเตาปงยางชนิดเดียวที่กอ
ใหเกิดกาซไนตริกออกไซด (NO) โดยมีคาเทากับ 4.5 ppm คาความเขมขนสะสมตลอดระยะเวลา 1 ป
เทากับ 0.4x106 ppm อยางไรก็ตามเมื่อนํามาคํานวณเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพอากาศโดย
ทั่วไป [11] และคามาตรฐานมลพิษที่เกิดจากเชื้อเพลิง [12] ยังคงมีคาสูงกวาที่มาตรฐานกําหนด

ภาพที่ 14 ความเขมขนของของฝุนละออง PM2.5 และ PM10
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จากภาพที่ 14 พบวา เตาปงยางเมื่อใชหินบะซอลต เปนตัวกลางกอใหเกิดฝุนละออง PM2.5 และ
PM10 สูงสุดเทากับ 0.22 mg/m3 และ 0.58 mg/m3 ตามลําดับ และเตาปงยางหินพัมมิซ มีคาเทากับ 0.11
mg/m3 และ 2.18 mg/m3 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบเปนคาความเขมขนของฝุน PM2.5 สะสม
ตลอดระยะเวลา 1 ป มีคาเทากับ 21x103 และ 10x103 mg/m3 ตามลําดับ และคาความเขมขนของฝุน
PM10 สะสมตลอดระยะเวลา 1 ป มีคาเทากับ 54x103 และ 27x103 mg/m3 โดยเตาปงยางที่ใชหินภูเขาไฟ
ทั้ง 2 ชนิดเปนตัวกลาง มีคาความเขมขนของฝุน PM2.5 และ PM10 ตํ่ากวาเตาปงยางกอนใชหินภูเขาไฟ
เปนตัวกลางและเตาปงยางเชื้อเพลิงถาน ซึ่งมีคาความเขมขนของฝุน PM2.5 เทากับ 0.35 mg/m3 และ
1.91 mg/m3 ตามลําดับ คาความเขมขนสะสมตลอดระยะเวลา 1 ป มีคาเทากับ 32x103 mg/m3 และ
180x103 mg/m3 ตามลําดับ และคาความเขมขนของฝุน PM10 เทากับ 0.62 และ 2.18 mg/m3 ตามลําดับ
คาความเขมขนสะสมตลอดระยะเวลา 1 ป มีคาเทากับ 58x103 และ 205x103 mg/m3 ตามลําดับ อยางไร
ก็ตามเมือ
่ นํามาคํานวณเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทัว
่ ไป[11]และคามาตรฐานมลพิษ
ที่เกิดจากเชื้อเพลิง [12] ยังคงมีคาสูงกวาที่มาตรฐานกําหนด

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจย
ั การศึกษาประสิทธิภาพทางความรอนของเตาปง
 ยางเชือ
้ เพลิงแกสLPGเพือ
่ พัฒนา
เตาปง
 ยางใหมป
ี ระสิทธิภาพในดานการกระจายความรอนสูงขึน
้ และผลกระทบทางดานสิง
่ แวดลอมของการ
ใชเตาปงยางที่ใชหินภูเขาไฟ 2 ชนิด ไดแก หินบะซอลต และหินพัมมิซเปนตัวกลางในการกระจายความ
รอนสามารถสรุปไดวา หินบะซอลตเปนหินภูเขาไฟทีเ่ หมาะแกการนํามาใชเปนตัวกลางในการรักษาอุณหภูมิ
และกระจายความรอนแกเตาปงยาง เนื่องจากหินบะซอลตมีความหนาแนนและความจุความรอนจําเพาะ
สูง [13] เมื่อหินบะซอลตไดรับความรอนอยางเต็มที่จะเกิดการถายเทความรอนไดอยางทั่วถึง ทําให
อุณหภูมิทุก ๆ ตําแหนงบริเวณตะแกรงปงยาง มีความแปรปรวนของอุณหภูมิตํ่าสุดที่ 47.32 จึงทําให
อาหารทีน
่ ําไปปง
 ยางมีความสุกทีร่ วดเร็วและสุกอยางทัว
่ ถึง อีกทัง
้ ยังชวยเพิม
่ ประสิทธิภาพเชิงความรอน
ใหแกเตาปง
 ยางโดยมีประสิทธิภาพเชิงความรอนเทากับ26.78%เมือ
่ เทียบกับเตาปง
 ยางกอนใชหน
ิ ภูเขาไฟ
เปนตัวกลางในการกระจายความรอน มีประสิทธิภาพเชิงความรอนเทากับ 19.19% โดยเตาปงยางที่ใช
หินภูเขาไฟทั้ง 2 ชนิดเปนตัวกลาง กอใหเกิดกาซคารบอนมอนอกไซด ไนตริกออกไซด ฝุน PM2.5 และ ฝุน
PM10 ตํ่ากวาเตาปงยางกอนใชหินภูเขาไฟเปนตัวกลางและเตาปงยางเชื้อเพลิงถาน แตยังคงมีคาสูงกวา
มาตรฐานกอใหเกิดมลพิษทางอากาศสูงกวาคามาตรฐานคุณภาพอากาศทัว
่ ไปและมาตรฐานมลพิษทีเ่ กิด
จากเชื้อเพลิงกําหนด

ขอเสนอแนะงานวิจัย
1.ควรศึกษาหรือสรางเตาปง
 ยางทีม
่ รี ะบบใหญขน
ึ้ เพือ
่ ตอบสนองตอความตองการของผูป
 ระกอบกิจการ
2.ควรศึกษาหินทีม
่ ข
ี นาดตางกันและการจัดเรียงหินทีห
่ ลายรูปแบบเพือ
่ เปรียบเทียบการกระจายความรอน
ที่เกิดขึ้น
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คําสําคัญ: ตัวเก็บรังสีอาทิตย การจัดวางตําแหนงตัวเก็บรังสีอาทิตย
ระบบทํานํ้ารอนพลังงานรังสีอาทิตย

FH

งานวิจย
ั นีม
้ ว
ี ต
ั ถุประสงคเพือ
่ ศึกษาลําดับการวางตําแหนงของตัวเก็บรังสีอาทิตย ทีเ่ ชือ
่ มตอกันเปน
ระบบผลิตนํ้ารอน และเปรียบเทียบอุณหภูมินํ้ารอนที่ผลิตได ตัวเก็บรังสีอาทิตยที่นํามาใชในการศึกษามี
3 ชนิดไดแก 1. ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบ ขนาด 1.63 m2 ซึ่งภายในวางทอแบบอนุกรมขนาด 12
mm. 2. ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศชนิดทอความรอน เสนผานศูนยกลางทอขนาด 47 mm.
ยาว 1.5 m. จํานวน 24 ทอ 3. ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรางรวมแสงแบบไมสมมาตร (ACPC) ขนาด 2.88
m2 ในการทดลองไดออกแบบการจัดวางตัวเก็บรังสีอาทิตยออกเปน 2 รูปแบบ ที่มีการสลับตําแหนงการ
วางของตัวเก็บรังสีอาทิตย จากการศึกษาพบวาการวางตําแหนงตัวเก็บรังสีอาทิตย รูปแบบที่ 2 โดยมี
การวางตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรางรวมแสงแบบไมสมมาตร (ACPC) เปนแผงที่1 ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบ
แผนเรียบ เปนแผงที่ 2 และตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศชนิดทอความรอน เปนแผงสุดทายตาม
ลําดับ สามารถผลิตนํ้ารอนที่อุณหภูมิแตกตางระหวางนํ้าเขา-ออก (
) เทากับ 57.4 oC โดยอุณหภูมิ
นํ้าที่ออกจากระบบเทากับ 100 oC สูงกวาการวางตําแหนงตัวเก็บรังสีอาทิตยรูปแบบที่ 1 ที่มีความแตก
ตางจากการสลับตําแหนงตัวเก็บรังสีอาทิตยระหวางตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศชนิดทอความ
รอน และตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบ ถึง 5.7 oC ที่อัตราการไหล 0.25 lpm และความเขมรังสีอาทิตย
ในชวง 950-1000 W/m2 โดยอุณหภูมิแตกตางระหวางนํ้าเขา-ออก (
) ของการทดลองรูปแบบที่ 1
เทากับ 50.7 oC และอุณหภูมินํ้าออกเทากับ 94.3 oC

บทนํา
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย เ ป น แหล ง พลั ง งานทางเลื อ กที่ น า สนใจเนื่ อ งจากเป น แหล ง พลั ง งานจาก
ธรรมชาติไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและมีปริมาณมากมายมหาศาล โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย
จากขอมูลศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรก
ั ษพลังงาน กระทรวง
พลังงาน พบวาความเขมรังสีอาทิตยเฉลี่ยรายวันในป พ.ศ. 2560 มีคาเทากับ 17.6 MJ/m2-day ซึ่งมีคา
สูงเหมาะแกการใชเปนพลังงานทางเลือก [1] พลังงานรังสีอาทิตยสามารถนํามาใชไดทง
ั้ รูปแบบของความ
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รอนและไฟฟา ซึ่งขึ้นอยูกับตัวแปลงรังสีอาทิตย การผลิตนํ้ารอนจากพลังงานรังสีอาทิตยโดยใชแผงรับ
รังสีอาทิตยเปนตัวแปลงและเก็บรังสีอาทิตยใหอยูใ นรูปแบบของความรอนและถายเทไปยังนํ้าทีไ่ หลผานตัว
เก็บรังสีอาทิตย ตัวเก็บรังสีอาทิตยมีหลายประเภท ไดแก ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบ ตัวเก็บรังสี
อาทิตยแบบทอสุญญากาศ และตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรางรวมแสง ตัวเก็บรังสีอาทิตยแตละแบบมีความ
สามารถในการผลิตนํ้ารอนที่แตกตางกัน ทังนี้ไดมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบ
ตาง ๆ โดย รุงทวี ผดากาล และสุรชัย รดาดาร (2553) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของระบบ
ผลิตนํ้ารอน จากตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบพาราโบลิกที่มีพื้นที่รับแสง 2.24 m2 สะทอนไปยังทอรับแสง
สุญญากาศมีพื้นที่ 0.27 m2 ผลการศึกษาพบวา อัตราการไหลของนํ้าและความเขมแสงที่มากขึ้นมีผล
ทําใหอุณหภูมิของนํ้าที่ไดจากระบบและประสิทธิภาพของระบบเพิ่มขึ้นตามไปดวย [2] ตอมา นิรมล และ
คณะ (2558) ไดทําการศึกษาการเพิม
่ ประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศชนิด
ทอความรอน โดยทําการติดตัง
้ ตัวสะทอนรังสีอาทิตยใหกบ
ั ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศ
ชนิดทอความรอน พบวาสามารถเพิม
่ ปริมาณรังสีอาทิตยทต
ี่ กกระทบมายังหลอดแกวไดถง
ึ 27.03 % สง
ผลใหตัวรับรังสีอาทิตยผลิตความรอนไดมากขึ้น [3] และในป ค.ศ. 2017 Bhowmik และ Amin ไดทําการ
ศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของตังเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบโดยติดตั้งแผงสะทอนรังสีอาทิตย
เขากับตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบจากการทดลองพบวาประสิทธิภาพเพิม
่ ขึน
้ จากเดิมกอนติดตัง
้ แผง
สะทอนประมาณ 10 % ดังนัน
้ ระบบทํานํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตยจง
ึ มีประสิทธิภาพทางความรอนทีด
่ ข
ี น
ึ้
เมือ
่ เทียบกับตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบทีใ่ ชกน
ั อยูใ นปจจุบน
ั [4] สําหรับในงานวิจย
ั นีไ้ ดทาํ การศึกษา
การวางตําแหนงของตัวเก็บรังสีอาทิตย 3 ชนิดเชื่อมตอกันเพื่อสรางเปนระบบผลิตนํ้ารอน
อุปกรณและเครื่องมือวัดที่ใชในการทดลอง

วิธีการวิจัย
ในการศึกษาจะทําการติดตัง
้ ตัวเก็บรังสีอาทิตยในพืน
้ ทีเ่ ปดโลงเพือ
่ รับรังสีจากดวงอาทิตย โดยการ
ทดลองจะแบงออกเปน 3 การทดลองดังนี้
การทดลองที่ 1 เปนการศึกษาและหาประสิทธิภาพเชิงความรอนของตัวรับรังสีอาทิตยแตละแบบคือ
ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรางรวมแสงแบบไมสมมาตร(ACPC) ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศ
ชนิดทอความรอน และตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบดังภาพที่ 1 โดยปรับอัตราการไหลของนํ้าทีเ่ ขาแผง
รับรังสีอาทิตยแตละแผง 5 อัตราการไหล คือ 0.2 lpm 0.25 lpm 0.5 lpm 0.75 lpm และ 1 lpm ตาม
ลําดับ
การทดลองที่ 2 นําตัวเก็บรังสีอาทิตยแตละแบบมาตออนุกรมกัน ซึง
่ เริม
่ จากตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบ
ไมสมมาตร (ACPC) ตามดวยตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศชนิดทอความรอน และตัวเก็บ
รังสีอาทิตยแบบแผนเรียบ ตามลําดับ ดังภาพที่ 2 โดยมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของนํ้าที่เขาแผง
0.2 lpm 0.25 lpm และ 0.5 lpm ตามลําดับ
การทดลองที่ 3 นําตัวเก็บรังสีอาทิตยแตละแบบมาตออนุกรมกัน ซึง
่ เริม
่ จากตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบ
ไมสมมาตร (ACPC) ตามดวย ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนราบ และตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบหลอดแกว
สุญญากาศชนิดทอความรอนตามลําดับ ดังภาพที่ 3 โดยมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของนํ้าที่เขา
แผง 0.25 lpm 0.5 lpm และ 0.75 lpm ตามลําดับ
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อัตราการไหลเริ่มตนของนํ้าที่เขาแผงของการทดลองแบบที่ 2 และ 3 มีคาไมเทากันเนื่องจากการทดลอง
แบบที่3อัตราการไหลของนํ้าทีต
่ ํ่ากวา0.25lpmนํ้ามีการเปลีย
่ นสถานะจากของเหลวกลายเปนไอจึงทําการ
ปรับอัตราการไหลของนํ้าเพิม
่ ขึน
้ การติดตัง
้ ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศชนิดทอความ
รอน และตัวเก็บรังสีแบบแผนเรียบจะวางเอียงทํามุมประมาณ 14 องศา กับแนวระนาบของพื้นหันแผงไป
ทางทิศใตเพือ
่ รับรังสีอาทิตยสวนตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบไมสมมาตร(ACPC)จะวางตัง
้ ฉากกับพืน
้ เนือ
่ งจาก
ตัวแผงมีลักษณะเปนแผงสะทอน ตัวเก็บรังสีอาทิตยจะหันตัวรับรังสีอาทิตยไปทางทิศใต ทําการบันทึก
อุณหภูมน
ิ ํ้าเขาและออกของตัวเก็บรังสีอาทิตยพรอมทัง
้ คารังสีอาทิตย ทําการทดลองในชวงเวลา 09:00
– 16:00 น. นําผลที่ไดมาวิเคราะหผล เพื่อนําไปคํานวณหาประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตยและระบบ
ผลิตนํ้ารอนจากการจัดวางตําแหนงตัวเก็บรังสีอาทิตยทั้ง 2 รูปแบบ ไดอยางเหมาะสม

ภาพที่ 3 รูปแบบการวางตําแหนงตัวเก็บรังสีอาทิตยและตําแหนงอุปกรณแบบที่ 2
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จากการทดลองผลการทดลองที่ไดขอมูลอุณหภูมินํ้าและคารังสีอาทิตย นําขอมูลดังกลาวมาหา
ประสิทธิภาพของแผงรับรังสีอาทิตยแตละแผง ประสิทธิภาพรวมของระบบผลิตนํ้ารอนแบบที่ 1 และแบบ
ที่ 2 โดยสามารถคํานวณหาประสิทธิภาพไดจากสมการ

การทดลองเปนการหาประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตยและระบบผลิตนํ้ารอนทั้ง 2 รูปแบบ รวม
ถึงอุณหภูมิของนํ้าที่ระบบผลิตนํ้ารอนจากพลังงานรังสีอาทิตยสามารถทําได เพื่อนําไปปรับใชงานตาม
ความตองการของการใชนํ้ารอนที่อุณหภูมิแตกตางกัน การทดลองดังกลาวไดมีการทดสอบเพื่อหา
อุณหภูมิของนํ้ารอนสูงสุดที่ระบบผลิตนํ้ารอนทั้ง 2 รูปแบบสามารถทําได

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การทดลองที่ 1 จากการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตยแตละแบบ โดยนํ้าที่เขา
ตัวเก็บรังสีอาทิตยแตละแผงมีอณ
ุ หภูมเิ ทากันคืออุณหภูมแิ วดลอมคารังสีอาทิตยทต
ี่ กกระทบแผงรับรังสี
อาทิตยแตละแผงที่เวลาเดียวกัน และเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของนํ้าที่เขาแผงแตละแผง มีผลทําให
ประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตยแตละแบบมีความแตกตางกันเมือ
่ คํานวณหาประสิทธิภาพและอุณหภูมิ
ของนํ้าออกแตละแผงที่อัตราการไหลตาง ๆ จะไดขอมูล ดังภาพที่ 3 โดยที่อัตราการไหล 0.75 lpm ตัวเก็บ
รังสีอาทิตยแบบแผนเรียบมีประสิทธิภาพสูงสุด รองมาคือตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศ
ชนิดทอความรอน และตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรางรวมแสงแบบไมสมมาตร (ACPC) ตามลําดับ โดยมี
ประสิทธิภาพ 78.76% 72.04% และ 19.02% ตามลําดับ แตในชวงอัตราการไหลที่ 0.2 lpm 0.25 lpm
และ 0.5 lpm ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศชนิดทอความรอนจะใหประสิทธิภาพทางความ
รอนสูงกวา ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบและตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบไมสมมาตร (ACPC)

ภาพที่ 3 (ก) ความสัมพันธระหวางอุณหภูมินํ้าออกและอัตราการไหลของนํ้าของตัวเก็บรังสีอาทิตยแตละแบบ
(ข) ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพและอัตราการไหลของนํ้าของเก็บรังสีอาทิตยแตละแบบ
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การทดลองที่ 2 พิจารณาการจัดวางตําแหนงตัวเก็บรังสีอาทิตย ตามรูปแบบการจัดวางรูปแบบที่
1 โดยนํ้าอุณหภูมิแวดลอมเขาตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรางรวมแสงแบบไมสมมาตร (ACPC) นํ้าที่ออกจาก
แผงไปเขาตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศชนิดทอความรอนเพือ
่ เพิม
่ อุณหภูมน
ิ ํ้า นํ้าทีอ
่ อก
นําไปเขาตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบอีกครั้ง ผลการทดลองเปนไปตามภาพที่ 4 อุณหภูมิแตกตาง
ระหวางนํ้าเขา-ออก ของระบบผลิตนํ้ารอนตามรูปแบบการจัดวางแบบที่ 1 สูงสุด 50.7 oC อุณหภูมินํ้า
ออกสูงสุด 94.3 oC ที่อัตราการไหล 0.25 lpm คารังสีอาทิตยสูงสุดที่ 992.8 W/m2

ภาพที่ 4 (ก) ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิแตกตางของนํ้าเขา-ออก และอัตราการไหล รูปแบบที่ 1
(ข) อุณหภูมินํ้าที่ออกจากตัวเก็บรังสีอาทิตยแตละชวงเวลาที่อัตราการไหล 0.25 lpm ที่ผานระบบผลิตนํ้ารอนรูปแบบที่ 1

การทดลองที่ 3 พิจารณาการจัดวางตําแหนงตัวเก็บรังสีอาทิตย ตามรูปแบบการจัดวางแบบที่ 2
โดยนํ้าอุณหภูมิแวดลอมเขาตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรางรวมแสงแบบไมสมมาตร (ACPC) นํ้าที่ออกจาก
แผง ACPC ไปเขาตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบ และตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศชนิด
ทอความรอนตามลําดับ ผลการทดลองเปนไปตามภาพที่ 5 อุณหภูมิแตกตางระหวางนํ้าเขา-ออก ของ
ระบบผลิตนํ้ารอนตามรูปแบบการจัดวางแบบที่ 2 สูงสุด 57.4 oC อุณหภูมินํ้าออกสูงสุด 100 oC ที่อัตรา
การไหล 0.25 lpm คารังสีอาทิตยสูงสุดที่ 993.4 W/m2

ภาพที่ 5 (ก) ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิแตกตางของนํ้าเขา-ออก และอัตราการไหล รูปแบบที่ 2
(ข) อุณหภูมินํ้าที่ออกจากตัวเก็บรังสีอาทิตยแตละชวงเวลาที่อัตราการไหล 0.25 lpm ที่ผานระบบผลิตนํ้ารอนรูปแบบที่ 2
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สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองหาประสิทธิภาพเชิงความรอนของตัวเก็บรังสีอาทิตยทง
ั้ 3 แบบ พบวาประสิทธิภาพ
เชิงความรอนของตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศชนิดทอความรอน มีคา ประสิทธิภาพเชิง
ความรอนสูงสุดในชวงอัตราการไหลของนํ้าที่ตํ่ากวา 0.5 lpm ตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบมี
ประสิทธิภาพสูงสุดที่อัตราการไหล 0.75 lpm และตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรางรวมแสงแบบไมสมมาตร
(ACPC) มีประสิทธิภาพสูงสุดทีอ
่ ต
ั ราการไหล 1 lpm และมีประสิทธิภาพเชิงความรอนตํา่ ทีส
่ ด
ุ ทุกอัตราการ
ไหล เนื่องจากตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรางรวมแสงแบบไมสมมาตร (ACPC) มีลักษณะเปนแผงสะทอนรังสี
อาทิตย ทําใหตัวแผงดูดกลืนรังสีอาทิตยไดเพียงบางสวนเทานั้น
สําหรับการทดลองเพือ
่ ศึกษาการวางตําแหนงตัวเก็บรังสีอาทิตย พบวาระบบผลิตนํ้ารอนพลังงาน
รังสีอาทิตยที่มีรูปแบบการวางตําแหนงของตัวเก็บรังสีอาทิตย รูปแบบที่ 2 สามารถผลิตนํ้ารอนออกมา
ไดอุณหภูมิสูงสุดที่ 100 oC มากกวาการวางตําแหนงตัวเก็บรังสีอาทิตยรูปแบบที่ 1 ถึง 5.7 oC โดยอัตรา
การไหลของนํ้าทีผ
่ า นระบบผลิตนํ้ารอนเดียวกันที่ 0.25 lpm และคาความเขมของรังสีอาทิตยใกลเคียงกัน
2
ที่ 990 W/m – 995 W/m2 โดยการจัดวางตําแหนงตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรางรวมแสงแบบไมสมมาตร
(ACPC) ตามดวยตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบ และตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศชนิด
ทอความรอนตามลําดับ เรียงตอกันเปนแบบอนุกรมระบบจะสามารถผลิตนํ้ารอนไดสูงสุด

กิตติกรรมประกาศ
ผูทําวิจัยขอขอบคุณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ที่เอื้อเฟอสถานที่และเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยในครั้งนี้

เอกสารอางอิง
[1] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2560). โครงการปรับปรุงแผนที่
ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยจากภาพถายดาวเทียมสําหรับประเทศไทย.
[2] รุงทวี ผดากาล และสุรชัย รดาดาร. (2553). “การศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ ของระบบผลิตนํ้ารอน”
วารสารวิศวกรรมสาร มก. 22 (70), 96-109.
[3] นิรมล สุภาพรม นริส ประทินทอง และสมพงษ ศรีมโนเสาวภาคย. (2558).
“การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรังสีของแผงรับรังสีแบบหลอดแกวสุญญากาศชนิดทอความรอน ดวยตัว
สะทอนรังสีอาทิตยที่ออกแบบมาในพื้นที่จากัด”, ใน การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน
สูชุมชนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 8 , วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี.
[4] Himangshu Bhowmik and Ruhul Amin. (2017). Efﬁciency improvement of ﬂat plate solar
collector using reﬂector. Energy Reports. 2017:3:119-123.

446

การประเมินประสิทธิภาพความรอนเตาชีวมวล
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เชื้อเพลิงและความรอนชุมชน
(Fuel and Heat for Communities)

008

คําสําคัญ: เตาชีวมวล ประสิทธิภาพความรอน บังคับอากาศ การเผาไหม

FH

เตาชีวมวลในระดับครัวเรือนเปนอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถนําเอาเชื้อเพลิงชีวมวลมาใชใหเกิด
ประโยชนในรูปแบบของพลังงานความรอนเพือ
่ ใชในครัวเรือนโดยงานวิจย
ั นีจ
้ ะทําการศึกษาเพิม
่ ประสิทธิภาพ
ความรอนโดยใชวธ
ิ ก
ี ารบังคับอากาศเพือ
่ ชวยในการเผาไหมโดยแปรเปลีย
่ นแรงดันไฟฟาในการปอนอากาศ
เพือ
่ ใชในการเผาไหม เปรียบเทียบกับการใชเตาชีวมวลแบบปกติ โดยใชเชือ
้ เพลิงชีวมวล ถานไมมะขาม ถาน
ไมยางพารา และซังขาวโพด ทัง
้ นีง
้ านวิจย
ั นีใ้ ชวธ
ิ ก
ี ารทดสอบหาคาประสิทธิภาพเชิงความรอนโดยวิธก
ี าร
ตมนํ้าเดือด ผลการศึกษาพบวาเตาชีวมวลแบบบังคับอากาศเขาสูเ ตาจะใหประสิทธิภาพความรอนสูงกวา
เตาชีวมวลปกติทัง
้ นีก
้ ารใชงานเตาชีวมวลดวยถานไมยางพาราจะใหคา ประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงกวา
ถานไมมะขาม และซังขาวโพด ซึ่งมีคาเฉลี่ยรอยละ 21.78, 26.02 และ 18.03 ตามลําดับ อยางไรก็ตามการ
ปอนอากาศเพื่อชวยในการเผาไหมจะสงผลทําใหอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงขึ้นตามไปดวย แตระยะ
เวลาการตมนํ้าเดือดจะมีระยะเวลาสั้นภายใน 10 นาที ซึ่งทายที่สุดแลวกรณีการใชงานเตาชีวมวลในระยะ
ยาวตอเนือ
่ งทัง
้ วันเห็นควรเลือกใชเตาชีวมวลทีไ่ มมก
ี ารใชปอ
 นอากาศชวยเผาไหมจะมีความเหมาะสมกวา
เนือ
่ งจากใหคา ความรอนไดอยางตอเนือ
่ งและอัตราการสิน
้ เปลืองเชือ
้ เพลิงตํ่าแตจะใชเวลาในการจุดติดไฟ
เตาชีวมวลนาน ในสวนของการพิจารณาระยะเวลาคืนทุน กรณีทดแทนการใชแกสหุงตมครัวเรือนพบวา
มีระยะเวลาคืนทุนภายใน 3-4 ป กรณีใชถานไม และภายใน 0.38 ป โดยใชซังขาวโพดเปนเชื้อเพลิง

บทนํา
ปจจุบันการใชพลังงานในชีวิตประจําวันมีมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชพลังงานในครัวเรือน
สําหรับการประกอบอาหาร และในปจจุบันมีความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุก ๆ ป จึง
สงผลทําใหปริมาณสํารองของทรัพยากรธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็วเปนสาเหตุใหราคาตนทุนเชือ
้ เพลิง
ตางปรับตัวเพิม
่ สูงขึน
้ อยางตอเนือ
่ งทําใหเกิดการเปลีย
่ นแปลงพฤติกรรมการใชพลังงานทัง
้ ในระดับชุมชน
และระดับประเทศ ทัง
้ นีส
้ ว
 นใหญจะใชเชือ
้ เพลิงแกสหุงตมเพือ
่ ประกอบอาหารในครัวเรือน ดังนัน
้ จึงทําใหภาค
รัฐโดยกระทรวงพลังงาน ไดสง
 เสริมการพัฒนาเทคโนโลยีดา นเชือ
้ เพลิงชีวมวล หรือเทคโนโลยีเตาชีวมวล
เพื่อลดการใชพลังงานและคาใชจายดานเชื้อเพลิงในครัวเรือน ซึ่งจากการทําแผนพลังงานชุมชน พบวา
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ครัวเรือนจะมีคาใชจายดานพลังงานคิดเปนประมาณรอยละ 20 ของรายไดครัวเรือน ขณะเดียวกันมีการ
ใชเตาฟนหรือเตาถานเพือ
่ ประกอบอาหารเปนหลัก อาทิเชน เตาอัง
้ โล เตาอัง
้ โลประสิทธิภาพสูง เตาถานตาม
ทองตลาด เปนตน ซึ่งจากการทดสอบพบวาใหประสิทธิภาพความรอนเฉลี่ยประมาณรอยละ 20 จากงาน
วิจัยที่เกี่ยวของ ธเนศ และคณะ (2555) [1] ไดทําการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาชีวมวล
ระดับครัวเรือน ประกอบไปดวยเตาชีวมวล 6 ชนิด ไดแกเตาอั้งโลธรรมดา เตาอั้งโลธรรมดาขนาดเล็ก เตา
อั้งโลประสิทธิภาพสูง เตาปากยื่น เตาดําขนาดกลาง และเตาดําขนาดเล็ก โดยทําการทดสอบดวยวิธีการ
ตมนํ้าเดือด พบวาเตาอั้งโลประสิทธิภาพสูงใหประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงสุดรอยละ 31 นอกจากนั้นให
ประสิทธิภาพเชิงความรอนในชวงรอยละ 17-25 ขณะเดียวกัน Raman et al (2013) [2] ทําการทดสอบ
ประสิทธิภาพเตาชีวมวลทําอาหารโดยใชการปอนกับเตา 3 แบบโดยใชเชื้อเพลิงจากไมและเปลือกกะลา
มะพราว พบวาเชื้อเพลิงชีวมวลจากไมใหประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงในชวงรอยละ 32.3-39.2 และการ
ใชเปลือกกะลาใหประสิทธิภาพเชิงความรอนในชวงรอยละ 32.7-36 นอกจากนั้น Chendake et al (2014)
[3] ทําการออกแบบเตาชีวมวลสําหรับใหความรอนแกนํ้า โดยศึกษาตัวแปรดานความตองการพลังงาน
เสนผาศูนยกลางเตา อัตราการใชเชือ
้ เพลิง จากผลการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความรอนดวยการตมนํ้า
เดือดโดยใชไมเปนเชื้อเพลิง พบวาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตารอยละ 19.26 ทั้งนี้ระบบจะมีระยะ
เวลาคืนทุน 4.22 เดือนเมื่อนํามาใชงานในการทําอาหารในครัวเรือน อยางไรก็ตามไดมีการพัฒนาเตาชีว
มวลที่ใชเชื้อเพลิงฟน หรือถาน โดยทําการออกแบบใหมีการเผาไหมที่ดข
ี ึ้น รวมไปถึงมีฉนวนความรอน
ธรรมชาติ อาทิเชนการใชแกลบดํา หรือทราย เปนตนเพือ
่ ปองกันความรอนทีส
่ ญ
ู เสีย พบวาใหประสิทธิภาพ
ความรอนอยูใ นชวง20-27อยางไรก็ตามการใชเตาชีวมวลแบบฟนหรือถานในเตาชีวมวลแบบทรงกระบอก
นัน
้ พบวาปญหาหนึง
่ ก็คอ
ื การจุดติดไฟชา และระยะเวลาการตมนํ้าใหเดือดจะนาน ทําใหตอ
 งมีชว
 งระยะเวลา
การจุดติดไฟเริ่มตนชา
ดังนัน
้ ในงานวิจย
ั นีจ
้ ะทําการศึกษาการเพิม
่ ประสิทธิภาพของเตาชีวมวลแบบบังคับอากาศเพือ
่ ชวยใน
การเผาไหม โดยศึกษาผลของการปอนอากาศที่มีตอประสิทธิภาพความรอน และระยะเวลาตมนํ้าใหเดือด
รวมไปถึงการประเมินระยะเวลาคืนทุนของเตาชีวมวลที่ใชในงานวิจัยนี้ เปรียบเทียบกับการทดแทนการใช
แกสหุงตมในครัวเรือน ซึ่งทายที่สุดจะพิจารณาความเหมาะสมและขอดีขอเสียของเตาชีวมวลในงานวิจัย
นี้เปรียบเทียบกับเตาชีวมวลที่มีการศึกษามากอนแลว

วิธีการวิจัย
เตาชีวมวลทีใ่ ชในการทดสอบในงานวิจย
ั นีแ้ สดงไดดง
ั ภาพที่1โดยทําการทดสอบการเพิม
่ ประสิทธิภาพ
แบบบังคับอากาศในการเผาไหมเชือ
้ เพลิงโดยทําการทดสอบการใชเชือ
้ เพลิงถานไมมะขามถานไมยางพารา
และซังขาวโพด ทัง
้ นีจ
้ ะทําการศึกษาแปรเปลีย
่ นตัวแปรอากาศชวยในการเผาไหม โดยใชพด
ั ลมไฟฟากระแส
ตรง ที่สามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลโดยใชหมอแปลงการปรับแรงดันทางไฟฟาที่ระดับ 3, 4.5 และ 6
โวลต หรืออัตราเร็วลม 1.1, 1.35 และ 1.72 เมตรตอวินาที คิดเปนอัตราการไหลของอากาศเชิงมวล
48.51, 59.54 และ 75.85 กิโลกรัมตอชั่วโมง ตามลําดับ

ก.แบบไมใชอากาศ ข.แบบบังคับอากาศชวยเผาไหม
ภาพที่ 1 เตาชีวมวลที่ใชในการทดสอบในงานวิจัยนี้

448

การทดสอบจะทําการทดสอบโดยใชวิธีการตมนํ้าใหเดือด (Water Boiling Test: WBT) [1,4-5] โดย
ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของการทดสอบตลอดชวงการทดลองซึง
่ ประกอบไปดวยชวงการทํางานของเตา
ชีวมวลจํานวน 3 ระดับไดแกชวงใหความรอน ชวงระดับกําลังหรือการทํางานสูงสุด และชวงสุดทายคือ
ชวงความรอนลดลง (Heating, High Power, Cooling) ชีวมวลที่ใชในการทดสอบจะทําใหมีคาความชื้น
ตํ่ากวารอยละ 10 โดยทําอบไลความชื้นโดยใชตูอบลมรอน (Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 103-105 องศา
เซลเซียสเปนระยะเวลา 72 ชั่วโมง ทั้งนี้ภาชนะสําหรับใสนํ้าในการทดสอบนั้นจะใสนํ้าประมาณสามสวนสี่
ของภาชนะที่บรรจุนํ้าหรือประมาณ 15 ลิตร และทําการทดสอบจํานวน 3 ซํ้าการทดลอง ทําการตรวจวัด
อุณหภูมิโดยใชเทอรโมมิเตอร รวมกับเทอรโมคัฟเพิล ชนิด K จํานวน 2 ตําแหนง และทําการตรวจวัด
อุณหภูมิผนังเตา 2 ตําแหนงไดแกดานหนา และดานหลังของเตาชีวมวล ดังแสดงภาพที่ 3 โดยใช
เทอรโมมิเตอรแบบอินฟราเรด (Infrared Thermometer) และเครื่องมือตรวจวัดมวลของเชื้อเพลิงโดยใช
เครื่องชั่งนํ้าหนักแบบดิจิตอล ขนาด 20 กิโลกรัม ทั้งนี้การทดลองในงานวิจัยนี้จะไมคิดการสูญเสียความ
รอนจากการแผรังสีความรอนจากผนังเตาชีวมวล

ภาพที่ 2 กราฟแสดงอุณหภูมิของนํ้าตลอดชวงเวลาการทดสอบ
โดยวิธี Water Boiling Test [1,6]

ภาพที่ 3 ตําแหนงตรวจวัด
อุณหภูมิของเตาชีวมวล

การวิเคราะหคาความรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และ
ประสิทธิภาพความรอนของเตาชีวมวลโดยวิธีการทดสอบโดยการตมนํ้าเดือด (WBT) พิจารณาไดจาก
สมการที่ 1 – 4 [3-7]
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
คุณสมบัติและองคประกอบทางเคมีของเชื้อเพลิงชีวมวล
เชื้อเพลิงชีวมวลที่การทดลองไดแก ถานไมมะขาม ซังขาวโพด และถานไมยางพารา ดังภาพที่ 4 ซึ่ง
จากผลการวิเคราะหพบวามีคาความรอนเทากับ 32.65, 16.65 และ 28.97 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ
โดยถานไมมะขามใหคา ความรอนสูงกวาชนิดอืน
่ ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 จากขอมูลองคประกอบทางเคมี
ของเชื้อเพลิงทั้งสามชนิดจะมีความตองการอากาศในทางทฤษฎีเพื่อใชเผาไหมที่สมบูรณ เทากับ 5.30,
4.17 และ 9.83 และสมการการเผาไหมที่สมบูรณของเชื้อเพลิงทั้งสามชนิดแสดงไดตามสมการที่ 5-7

ภาพที่ 4 การจัดเตรียมเชื้อเพลิงหรับหรับโครงงานวิจัย
ตารางที่ 1 คุณสมบัติและองคประกอบทางเคมีของเชื้อเพลิงที่ใชในการทดลอง [8-10]
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ผลของการกระจายอุณหภูมิของเตาชีวมวล
ผลการกระจายอุณหภูมข
ิ องนํ้าในภาชนะตามชวงเวลาโดยใชเชือ
้ เพลิงทดสอบสําหรับถานไมมะขาม
ถานไมยางพาราคงที่ 15 กิโลกรัมตอครั้ง และเชื้อเพลิงซังขาวโพดคงที่ 2.5 กิโลกรัมตอครั้ง จากผลการ
ทดลองพบวาการเพิม
่ อากาศเขาชวยในการเผาไหมสง
 ผลทําใหระยะเวลาตมนํ้าใหเดือดมีระยะเวลาในชวง
10 นาที สําหรับเชื้อเพลิงชีวมวลทั้งสามชนิด ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบการใชเตาชีวมวลปกติ ที่ไมมี
การใชอากาศชวยในการเผาไหมจะมีระยะเวลาที่ทําใหนํ้าเดือดประมาณ 30 นาที ซึ่งนานกวาการใชอากาศ
ชวยในการเผาไหม แตเมือ
่ พิจารณาในชวงของการรักษาอุณหภูมน
ิ ํ้าเดือดพบวาการใชอากาศชวยเผาไหม
จะคงอุณหภูมิไวระยะเวลานานอยางนอย 30 นาที สําหรับเชื้อเพลิงถานไมมะขาม และถานไมยางพารา ใน
สวนของการใชซังขาวโพด พบวาจะคงอุณหภูมิสั้นกวาเพียง 15-20 นาที ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 อุณหภูมิของนํ้าตามชวงเวลาทดสอบที่เงื่อนไขการปอนอากาศชวยเผาไหมตาง ๆ

ผลการศึกษาการกระจายอุณหภูมิผานผนังเตาชีวมวล
ผลการกระจายอุณหภูมข
ิ องผนังเตาชีวมวลโดยทําการตรวจวัดผนังดานหนา และดานหลังของเตา
ชีวมวล พบวาอุณหภูมิผนังเตาชีวมวลดานหนา จะมีคาอุณหภูมิสูงสุด 250-300 องศาเซลเซียส สวน
อุณหภูมิดานหลังของผนังเตาชีวมวลพบวามีคาเฉลี่ยอยูในชวง 250-350 องศาเซลเซียส ซึ่งจากการ
ตรวจวัดยังพบวามีอุณหภูมิสูง ซึ่งถือวาเปนการสูญเสียความรอนผานผนังเตาชีวมวล ซึ่งจําเปนอยาง
ยิง
่ ตองนําฉนวนความรอนทีด
่ ก
ี วาวัสดุธรรมชาติทใี่ ชในงานวิจย
ั นี้ ซึง
่ จะทําใหประสิทธิภาพความรอนของ
เตาชีวมวลสูงขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 6
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ผลการศึกษาประสิทธิภาพความรอนของเตาชีวมวล
จากผลการทดสอบประสิทธิภาพความรอนของเตาชีวมวลพบวาเตาชีวมวลทีไ่ มปอ
 นอากาศเพือ
่ ชวย
ในการเผาไหมมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตํ่ากวาการใชอากาศเพื่อชวยในการเผาไหมเชื้อเพลิง ทั้งนี้
เมือ
่ เพิม
่ อากาศในการเผาไหมเชือ
้ เพลิงเพิม
่ มากขึน
้ จะสงผลทําใหอต
ั ราการสิน
้ เปลืองเชือ
้ เพลิงเพิม
่ ขึน
้ ตาม
ปริมาณอากาศทีช
่ ว
 ยในการไหม โดยเชือ
้ เพลิงชีวมวลจากซังขาวโพดถือวามีอต
ั ราการสิน
้ เปลืองเชือ
้ เพลิง
สูงกวาถานไมมะขาม และถานไมยางพารา ดังภาพที่ 7 ในสวนประสิทธิภาพความรอน พบวากรณีที่ใชถาน
ไมมะขาม จะมีประสิทธิภาพความรอนในชวงรอยละ 21.03 – 22.42 เชนเดียวกับเชือ
้ เพลิงถานไมยางพารา
ก็จะมีประสิทธิภาพความรอนอยูในชวงรอยละ 25.26 – 32.19 ในสวนของเชื้อเพลิงซังขาวโพด พบวามี
ประสิทธิภาพความรอนในชวงรอยละ 17 – 18 ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 6 อุณหภูมิผนังเตาชีวมวลที่เงื่อนไขการปอนอากาศเพื่อชวยในการเผาไหมที่ระดับตาง ๆ
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ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบการเพิ่มอากาศที่ระดับแรงดันไฟฟาขับพัดลมปอนอากาศตาง ๆ ที่มีผลตอ
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบการเพิ่มอากาศทีร่ ะดับแรงดันไฟฟาขับพัดลมปอนอากาศตาง ๆ
ที่มีผลตอประสิทธิภาพความรอน

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเตาชีวมวลกับงานวิจัยอื่น
จากผลการศึกษาเตาชีวมวลในงานวิจย
ั นี้ พบวาใหประสิทธิภาพความรอนสูงกวาเตาชีวมวลแบบอืน
่
โดยเฉพาะอยางยิง
่ การใชถา นไมมะขาม และถานไมยางพารา เปนเชือ
้ เพลิง ในสวนของเชือ
้ เพลิงซังขาวโพด
นัน
้ พบวามีคา ใกลเคียงกับเตาชีวมวลอืน
่ ทัง
้ นีก
้ ารเพิม
่ อากาศชวยในการเผาไหมเพิม
่ ขึน
้ ของงานวิจย
ั นีจ
้ ะ
สงผลทําใหประสิทธิภาพเชิงความรอนมีแนวโนมเพิม
่ ขึน
้ เล็กนอยแตกจ
็ ะสงผลทําใหอต
ั ราการสิน
้ เปลืองเชือ
้
เพลิงเพิม
่ ขึน
้ ตามไปดวย ขณะเดียวกันการใชอากาศชวยเผาไหมนน
ั้ จะสงผลมีระยะเวลาการใชงานสัน
้ กวา
แบบไมใชอากาศชวยเผาไหม ในสวนอัตราเร็วลมที่ปอนเขาชวยเผาไหมที่เงื่อนไขของการทดลองนี้ในเชิง
ของประสิทธิภาพความรอนพบวามีคาแตกตางกันนอยมาก ดังแสดงภาพที่ 9

ภาพที่ 9 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพความรอนกับเตาชีวมวลชนิดตาง ๆ กับงานวิจัยนี้ [1]
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ผลการประเมินระยะเวลาคืนทุนเตาชีวมวล
ระยะเวลาคืนทุนของเตาชีวมวลงานวิจย
ั นีจ
้ ะทําการเปรียบเทียบกับการใชแกสหุงตมในครัวเรือน โดย
มีความถี่ของการใชงานทางดานพลังงาน 5 ชั่วโมงตอวัน โดยมีคาเชื้อเพลิงถานไมมะขาม 7.50 บาทตอ
กิโลกรัม ถานไมยางพารา 7.78 บาทตอกิโลกรัม และซังขาวโพด 0.20 บาทตอกิโลกรัม โดยคิดคาไฟฟา
4 บาทตอหนวย ราคาแกสหุงตม 385 บาทตอถัง (15 กิโลกรัม) ทําการประเมินกรณีที่การใชงานแกสหุง
ตมประมาณ 3 ถังตอเดือนในครัวเรือนซึ่งมีคาใชจายประมาณ 14,400 บาทตอป ทั้งนี้ผลการประเมินพบ
วา การใชเตาชีวมวลที่ใชซังขาวโพดเปนเชื้อเพลิงจะมีระยะเวลาคืนทุน 0.38 ป เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงตํ่า
ขณะเดียวกันการใชถานไมมะขาม และถานไมยางพารา จะมีระยะเวลาคืนทุนมากกวา 3 ป ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การประเมินระยะเวลาคืนทุนของเตาชีวมวลเมื่อเปรียบเทียบการทดแทนการใชแกสหุงตม

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการเพิม
่ ประสิทธิภาพเตาชีวมวลโดยบังคับอากาศเพือ
่ ชวยในการเผาไหม ทีอ
่ ต
ั รา
การไหลของอากาศเชิงมวล 48.51, 59.54 และ 75.85 กิโลกรัมตอชั่วโมง โดยใชเชื้อเพลิงชีวมวลถานไม
ยางพารา ถานไมมะขาม และซังขาวโพด พบวาการปอนอากาศจะสงผลใหประสิทธิภาพเชิงความรอนมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นโดยมีคาอยูในชวงรอยละ 18-27 เชื้อเพลิงถานไมจะใหประสิทธิภาพสูงกวาเชื้อเพลิงซัง
ขาวโพด ซึ่งการปอนอากาศชวยเผาไหมจะสงผลทําใหการตมนํ้าเดือดไดเร็วกวา แตจะมีระยะเวลาการใช
งานสั้นกวาเมื่อเปรียบเทียบกับเตาชีวมวลที่ไมบังคับอากาศชวยเผาไหม ในสวนของอัตราการไหลของ
อากาศพบวามีคา แตกตางกันเล็กนอยสําหรับการหาประสิทธิภาพเชิงความรอน ในสวนของระยะเวลาคืน
ทุนของเตาชีวมวลนัน
้ จะประเมินโดยการศึกษาการทดแทนการใชแกสหุงตมครัวเรือนพบวามีระยะเวลาคืน
ทุนภายในระยะเวลา 3.68 สําหรับถานไมมะขาม ระยะเวลาคืนทุนภายใน 3.15 ป กรณีใชถานไมยางพารา
และระยะเวลาคืนทุนภายใน 0.38 ป สําหรบการใชซังขาวโพดเปนเชื้อเพลิง
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บทคัดยอ
ในงานวิจัยนี้ ไดศึกษากระบวนเพิ่มคุณภาพนํ้ามันปาลมดิบเพื่อผลิตเปนนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยผาน
กระบวนการไพโรไลซิสเปรียบเทียบกับนํ้ามันปาลมรีไฟนซึง
่ กําหนดอุณหภูมใิ นการทําปฏิกริ ย
ิ า350-450°C
มีอัตราการไหลของแกสไนโตรเจน 700 ml/min และปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 0-10%wt เกิด
ผลิตภัณฑออกมาทั้งหมด 3 กลุม ไดแก นํ้ามันชีวภาพ นํ้ามันคงเหลือ และแกส เมื่อเพิ่มปริมาณตัวเรง
ปฏิกิริยา HZSM-5 ทําใหปริมาณนํ้ามันชีวภาพมีลดลง และมีปริมาณแกสเพิ่มขึ้น โดยนํ้ามันชีวภาพที่ไดมี
คาความรอนอยูในชวง 40.63-41.62 MJ/kg และมีคาความหนืดอยูในชวง 7.88-10.49 cSt
เมือ
่ นําผลิตภัณฑทเี่ ปนนํ้ามันชีวภาพจากกระบวนการเพิม
่ คุณภาพทีอ
่ ณ
ุ หภูมิ 450°C และปริมาณตัว
เรงปฏิกิริยา HZSM-5 10%wt มากลั่นลําดับสวน จะไดนํ้ามันแกสโซลีนและเคโรซีนชีวภาพมากที่สุดที่ 60%
ของปริมาณนํ้ามันชีวภาพที่มากลั่นลําดับสวน
คําสําคัญ: นํ้ามันปาลมดิบ, กระบวนการไพโรไลซิส, นํ้ามันชีวภาพ,
แกสโซลีนชีวภาพ, เคโรซีนชีวภาพ

บทนํา
เนือ
่ งจากราคาปาลมนํ้ามันตกตํ่าทัว
่ โลก ซึง
่ เปนผลมาจากปริมาณผลผลิตปาลมนํ้ามันทีเ่ พิม
่ ขึน
้ และ
มีความตองการใชปาลมนํ้ามันที่ลดลง ทางกระทรวงพลังงานประเทศไทยไดแกไขปญหาโดยการรับซื้อ
ปาลมดิบจํานวนมากเพือ
่ มาทําเปนไบโอดีเซลใชในประเทศและนํามาใชเปนเชือ
้ เพลิงในการผลิตไฟฟา อีกทัง
้
องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization, ICAO) กําหนด
ใหตั้งแตป 2555 เปนตนไป เครื่องบินทุกลําที่บินผานนานฟายุโรปตองใชหรือผสมนํ้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพ
สําหรับเครื่องบิน หรือนํ้ามันไบโอเจ็ต (Biojet fuel) เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก [1]
การนํานํ้ามันปาลมดิบ ที่สามารถผลิตไดเองภายในประเทศ อีกทั้งยังมีราคาตนทุนทางวัตถุดิบถูก
กวานํ้ามันชนิดอื่นๆ มาผานกระบวนการไพโรไลซิสหรือกระบวนการแครกกิ้ง เพื่อใหไดนํ้ามันคุณภาพสูง
ไดแกนํ้ามันแกสโซลีนและเคโรซีน นํ้ามันดังกลาวสามารถนําไปประยุกตใชเปนนํ้ามันเชื้อเพลิงในภาค
อุตสาหกรรมขนสง รวมถึงการพัฒนาเปนนํ้ามันไบโอเจ็ท หรือผสมกับนํ้ามันเจ็ทที่มาจากนํ้ามันฟอสซิล
เพื่อใชในอากาศยาน ชวยลดปญหา Emisssions ที่กอใหเกิดปญหาแกสเรือนกระจกได
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วิธก
ี ารและเทคนิคทีไ่ ดรบ
ั ความนิยมและไดผลลัพธคอ
 นขางดี ในการเพิม
่ คุณภาพนํ้ามัน คือวิธไี พโรไล
ซิสหรือการแตกตัว (Cracking) โดยมีการใหความรอนภายในเตาปฏิกรณดวยเทคนิคตางๆ ไฮโดรดีออก
ซิจิเนชัน (Hydrodeoxygenation, HDO) ซึ่งมีการใชตัวเรงปฏิกริยา (Catalyst) เพื่อดึงอะตอมของ
ออกซิเจนออกจากสารทํางาน โดยมีการเติมแกสไฮโดรเจนเขาไปดวย นํ้ามันทีไ่ ดจะมีคณ
ุ ภาพสูง ความหนืด
ตํ่า เผาไหมไดดี มีคา ซีเทนสูง โดยกระบวนการไฮโดรแคร็กกิง
้ นี้ ตองอาศัยปจจัยสําคัญในการควบคุมระบบ
เชน อุณหภูมิ ความดัน ปริมาณกาซไฮโดรเจน และอัตราสวนของตัวเรงปฏิกิริยากับนํ้ามันที่ใช เปนตน สาร
เรงปฏิกิริยาพื้นฐานที่นิยมใชจะอยูในกลุมของซีโอไลต (Zeolite) ซึ่งอาจมีการ เติมโลหะ Transition ผสม
บางชนิดทีเ่ หมาะสมลงไป ใหเกิดปฏิกริ ย
ิ าทางเคมีตา งๆบนพืน
้ ผิวของซีโอไลต เพือ
่ ทําใหไดตว
ั เรงปฏิกริ ย
ิ า
จําเพาะตรงตามความตองการในกระบวนการ ไฮโดรแคร็กกิง
้ สําหรับนํ้ามัน HDO จะนิยมใชตว
ั เรงปฏิกริ ย
ิ า
ที่เปนโลหะตระกูลสูงเชน อยางไรก็ตาม ความดันที่ใชคอนขางสูง นอกจากนี้ ไฮโดรเจน จัดวาเปนพลังงาน
ที่มีคุณภาพสูง เมื่อถูกผลิตมาเพื่อนํามาไลออกซิเจนอาจเปนการทําลายคุณภาพพลังงาน [2]
มีการศึกษาการใชตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 ในการผลิตสารประกอบไฮโดรคารบอน ในสภาพไอ โดย
ความดันในกระบวนการไมสง
ู มาก จึงอาจเปนอีกทางเลือกหนึง
่ ในการปรับปรุงนํ้ามันเครือ
่ งใชแลว โดยไม
ตองใชกระบวนการ HDO ซึ่งโครงการนี้จะใชเทคนิคดังกลาว
มีงานวิจย
ั ทีพ
่ ฒ
ั นาการผลิตนํ้ามันชีวภาพรวมไปถึงการเพิม
่ คุณภาพของนํ้ามันพืชโดยการแตกตัว
ดวยตัวเรงสามารถผลิตนํ้ามันที่มีคุณสมบัติใกลเคียงนํ้ามันในเชิงพาณิชย จากงานวิจัย Parvizsedghy
และคณะ[3] ทําการศึกษาการแตกตัวดวยความรอนของนํ้ามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันละหุง ในเครื่องปฏิ
กรณแบบเบดนิง
่ พบวานํ้ามันไบโอดีเซล ทีผ
่ า นกระบวนการมีคณ
ุ ภาพและคาความรอนทีส
่ ง
ู ขึน
้ และงานวิจย
ั
ของ จันทนิภา เหลาวาณิชวัฒนา และคณะ[4] ทําการศึกษาการแตกตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยาของนํ้ามันพืช
โดยใชตว
ั เรงปฏิกริ ย
ิ า HZSM-5 ผานเครือ
่ งปฏิกรณแบบเบดนิง
่ โดยมีลก
ู บอลเซรามิกบรรจุในปฏิกรณ พบ
วาการบรรจุลก
ู บอลเซรามิกในปฏิกรณสามารถรักษาอุณหภูมใิ หคงทีไ่ ดและใหสด
ั สวนผลิตภัณฑเปนเชือ
้
เพลิงเหลวมากที่สุดและมีคาการเกิดเปนองคประกอบของนํ้ามันดิบที่ใหเคโรซีน 57.7 %wt สงผลให
ผลิตภัณฑมีคุณภาพที่มากขึ้น และจากงานวิจัย กษวรรต ทิพพหา และคณะ[5] ทําการศึกษาโดยกําหนด
อุณหภูมใิ นการทําปฏิกริ ย
ิ าไวที่ 500 oC มีอต
ั ราการไหลของแกสไนโตรเจนที่ 200- 600 ml/min และปริมาณ
ตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 สัดสวน 0-10%wt เมื่อเพิ่มแกสไนโตรเจนทําใหปริมาณผลิตภัณฑนํ้ามันชีวภาพ
เพิ่มขึ้นและเมื่อเพิ่มปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 ทําใหปริมาณนํ้ามันชีวภาพลดลงและมีปริมาณแกส
ที่เพิ่มขึ้น เมื่อนํามากลั่นลําดับสวนพบวามีปริมาณนํ้ามันดีเซลชีวภาพ 76.9 %wt คาความรอนอยูในชวง
43.38-43.51 MJ/kg และมีคาความหนืดอยูในชวง 4.52-4.96 cSt ซึ่งมีสมบัติใกลเคียงกับนํ้ามันดีเซลที่
จําหนายในเชิงพาณิชยอีกทัง
้ งานวิจย
ั ของจิรเมศมาระกะและคณะ[6]ไดทําการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพ
นํ้ามันเครือ
่ งใชแลวจากโรงไฟฟา ดวยกระบวนการเชนเดียวกับงานวิจย
ั [5] พบวาเทคนิคดังกลาวชวยเพิม
่
คาความรอนและชวยลดความหนืดของนํ้ามันเครื่องใชแลวลงได และเมื่อทําการกลั่นลําดับสวน นํ้ามันที่
ไดสวนใหญอยูในรูปนํ้ามันเคโรซีนและดีเซล ซึ่งสามารถนํามาใชทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในอุตสาหกรรม
ได
ดังนัน
้ ในงานวิจย
ั นี้ จึงมีแนวคิดทีจ
่ ะผลิตนํ้ามันชีวภาพ โดยผานการใหความรอนภายใตบรรยากาศ
ไนโตรเจน (Thermal Cracking) และการปรับโครงสรางใหเขาใกลนํ้ามันแกสโซลีนและเคโรซีน โดยนําไอนํา้ มัน
ที่ไดผานเบดตัวเรงปฏิกิริยา (Catalytic Cracking) ที่เปนสาร HZSM-5 ไอที่ไดจะถูกควบแนน และนํามาแยก
หาสัดสวนนํ้ามันชนิดตางๆ
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วิธีการวิจัย
แบบแผนขัน
้ ตอนการทดสอบจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วของในการผลิตนํ้ามันคุณภาพ
สูงผานการแตกตัวดวยความรอนและตัวเรงปฏิกิริยา ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทดสอบการผลิตนํ้ามันชีวภาพผานการแตกตัวดวยความรอนและตัวเรงปฏิกิริยา

ในงานวิจัยนี้เปนศึกษาการผลิตนํ้ามันชีวภาพแบบตอเนื่องจากนํ้ามันพืชโดยผานการแตกตัวดวย
ความรอนและตัวเรงปฏิกริ ย
ิ า HZSM-5 โดยการทดสอบจะทําปฏิกริ ย
ิ าผานเครือ
่ งปฏิกรณทม
ี่ เี ซรามิกบอล
ชวยรักษาอุณหภูมิดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แผนภาพเครื่องปฏิกรณแบบตอเนื่องที่ใชในการทดสอบ

สําหรับขั้นตอนการทดสอบ จะทําการทดสอบผานเครื่องปฏิกรณที่ออกแบบแสดงดังภาพที่ 2 โดย
บรรจุนํ้ามันปาลมดิบ 2000 กรัม ใสในถังนํ้ามัน (oil tank) นํ้ามันจากถังนํ้ามันจะไหลสูเตาปฏิกรณที่ 1 ที่
มีความจุ 500 กรัม ใหความรอนที่อุณหภูมิ 350-450 oC ภายใตบรรยากาศไนโตรเจน อัตราการไหล
ไนโตรเจน 700 มล./นาที ที่ความดันบรรยากาศ จากนัน
้ นํ้ามันพืชจะเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอไหลผานเตา
ปฏิกรณ 2 โดยเมื่อปริมาตรนํ้ามันในเตาปฏิกรณ 1 ลดลง นํ้ามันจากถังจะไหลมาเติมใหไดความจุ 500
กรัม สามารถดําเนินการผลิตนํ้ามันชีวภาพไดอยางตอเนื่อง
ในเตาปฏิกรณเหล็กที่ 2 จะบรรจุตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 ปริมาณ 0-10%wt ที่มีเซรามิกบอลขนาด
เสนผานศูนยกลาง 15 มม. บรรจุอยู ใหความรอนที่อุณหภูมิทําปฏิกิริยา 350-450 oC จากนั้นไอนํ้ามันที่
ทําปฏิกิริยาแลวจะกลั่นตัวที่คอนเดนเซอร อุณหภูมิคอนเดนเซอรที่ 15 oC เรียกของเหลวที่กลั่นตัวนี้วา
“นํ้ามันชีวภาพ” ซึ่งจะถูกนํามาหาคาความรอน คาความหนืด ของนํ้ามัน หลังจากไดนํ้ามันชีวภาพ จะนํา
มากลั่นลําดับสวน เพื่อแยกของเหลวที่จุดเดือดตางๆ ตอไป
กระบวนการกลั่นลําดับสวน
นํ้ามันชีวภาพที่ไดจากกระบวนการแครกกิ้ง นํามาผานการกลั่นลําดับสวนดังภาพที่ 3 โดยควบคุม
ชวงอุณหภูมิเริ่มตนจนถึง 160°C ซึ่งจุดเดือดเปนของแกสโซลีน ชวง 161 – 300°C คือจุดเดือดของเคโร
ซีน และชวง 300 – 350°C คือจุดเดือดของดีเซล และเรียกเชื้อเพลิงเหลวหลังการกลั่นลําดับสวนวา นํ้ามัน
แกสโซลีนชีวภาพ (Green Gasoline) นํ้ามันเคโรซีนชีวภาพ (Green Kerosene) และนํ้ามันดีเซลชีวภาพ
(Green Diesel) ตามลําดับ
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ภาพที่ 3 แบบจําลองกระบวนการกลั่นลําดับสวน

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. สมบัติและองคประกอบทางเคมีของนํ้ามันตั้งตน
1.1 คาความรอนสูงและคาความหนืดของนํ้ามันปาลมดิบและปาลมรีไฟน
นํ้ามันปาลมดิบ ทดสอบคาความรอนสูงดวยเครื่องบอมบแคลอริมิเตอร (Bomb Calorimeter) และคา
ความหนืดที่อุณหภูมิ 40°C ดวยเครื่อง Saybolt Viscometer ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM แสดงใน
ตารางที่ 1 ดังนี้

จากตารางที่ 1 คาความรอนและคาความหนืดของนํ้ามันปาลมดิบ แสดงใหเห็นวานํ้ามันปาลมดิบมี
สมบัตด
ิ า นคาความรอนทีส
่ ง
ู แตความหนืดคอนขางมาก จึงตองมีการพัฒนาคุณภาพของนํ้ามันใหดข
ี น
ึ้
เพือ
่ ใหสามารถนําไปใชงานในเครือ
่ งยนตกง
ั หันกาซหรือเครือ
่ งยนตอน
ื่ ๆ ไดโดยมีผลกระทบตอเครือ
่ งยนต
นอยที่สุด
2. นํ้ามันชีวภาพหลังจากกระบวนการเพิ่มคุณภาพ
ในงานวิจย
ั นีก
้ ระบวนเพิม
่ คุณภาพนํ้ามันปาลมดิบเปรียบเทียบกับนํ้ามันปาลมรีไฟนผา นกระบวนการ
แตกตัวดวยความรอนและตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 ทําการศึกษาโดยกําหนดอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา
350-450°C มีอัตราการไหลของแกสไนโตรเจน 700 ml/min และปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 0%wt,
5%wt และ 10%wt
ในกระบวนการเพิม
่ คุณภาพนํ้ามันปาลมดิบและนํ้ามันปาลมรีไฟนผา นการแตกตัวดวยความรอนและ
ตัวเรงปฏิกิริยาเกิดผลิตภัณฑออกมาทั้งหมด 3 กลุม ไดแก นํ้ามันชีวภาพ (Liquid Product) นํ้ามันคง
เหลือ (Heavy Oil) และแกส (Gas)
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2.1 นํ้ามันชีวภาพหลังจากกระบวนการเพิ่มคุณภาพจากนํ้ามันปาลมรีไฟน
รอยละของผลิตภัณฑแตละชนิดที่ไดจากกระบวนการเพิ่มคุณภาพของนํ้ามันปาลมรีไฟนแสดงไดในภาพ
ที่ 4 ดังนี้

ภาพที่ 4 รอยละของผลิตภัณฑแตละชนิดที่ไดจากกระบวนการเพิ่มคุณภาพของมันปาลมรีไฟน
ที่อัตราการไหลของแกสไนโตรเจน 700 ml/min ที่อุณหภูมิกระบวนการแตกตัวดวยความรอน
และตัวเรงการทําปฏิกิริยาที่ 350-450°C

จากภาพที่ 4 พบวา เมื่อเพิ่มปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 ทําใหปริมาณนํ้ามันชีวภาพมีลดลง
และมีปริมาณแกสเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อเพิ่มปริมาณ HZSM-5 สารตั้งตนจะเกิดการแตกตัวมากขึ้น สาย
โซในโครงสรางโมเลกุลสั้นลง เกิดผลิตภัณฑที่เปนแกสเพิ่มขึ้น ทําใหปริมาณนํ้ามันชีวภาพลดลง และเมื่อ
เพิ่มปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 350-450°C ที่ระยะเวลาการทําปฏิกิริยาเทากัน พบวามีปริมาณ
ผลิตภัณฑที่เปนแกสเพิ่มขึ้น และปริมาณของเหลวลดลง
รอยละของผลิตภัณฑแตละชนิดที่ไดจากการกลั่นลําดับสวนของนํ้ามันชีวภาพแสดงไดในภาพที่ 5
ซึง
่ พบวาผลิตภัณฑเหลวทีไ่ ดจากการกลัน
่ ลําดับสวนของนํ้ามันชีวภาพ สวนใหญคอ
ื นํ้ามันเคโรซีนและแกส
โซลีนที่ 25-30% โดยพบวา เมื่อเพิ่มปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 จะไดปริมาณนํ้ามันเคโรซีนและแกส
โซลีนเพิ่มมากขึ้น และที่อุณหภูมิ 400°C จะไดนํ้ามันเคโรซีนและแกสโซลีนมากที่สุด

ภาพที่ 5 รอยละผลิตภัณฑจากการกลั่นลําดับสวนของนํ้ามันชีวภาพ (นํ้ามันปาลมรีไฟน)
ที่อัตราการไหลของแกสไนโตรเจน 700 ml/min อุณหภูมิกระบวนการแตกตัวดวยความรอน
และตัวเรงการทําปฏิกิริยาที่ 350-450°C
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2.2 นํ้ามันชีวภาพหลังจากกระบวนการเพิ่มคุณภาพจากนํ้ามันปาลมดิบ
รอยละของผลิตภัณฑแตละชนิดที่ไดจากกระบวนการเพิ่มคุณภาพของนํ้ามันปาลมดิบแสดงไดในภาพ
ที่ 6 ดังนี้

ภาพที่ 6 รอยละของผลิตภัณฑแตละชนิดที่ไดจากกระบวนการเพิ่มคุณภาพของมันปาลมดิบ
ที่อัตราการไหลของแกสไนโตรเจน 700 ml/min อุณหภูมิกระบวนการแตกตัวดวยความรอน
และตัวเรงการทําปฏิกิริยาที่ 350-450°C

จากภาพที่ 6 พบวา เมื่อเพิ่มปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 ทําใหปริมาณนํ้ามันชีวภาพมีลดลง
และมีปริมาณแกสเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อเพิ่มปริมาณ HZSM-5 สารตั้งตนจะเกิดการแตกตัวมากขึ้น สาย
โซในโครงสรางโมเลกุลสัน
้ ลงเกิดผลิตภัณฑทเี่ ปนแกสเพิม
่ ขึน
้ ทําใหนํ้ามันชีวภาพลดลงโดยเมือ
่ เพิม
่ ปริมาณ
ตัวเรงปฏิกิริยาที่อุณหภูมิตางๆ ที่ระยะเวลาการทําปฏิกิริยาเทากัน พบวามีปริมาณผลิตภัณฑที่เปนแกส
เพิ่มขึ้น และปริมาณของเหลวลดลง
จากนั้นจึงนํานํ้ามันชีวภาพจากปาลมดิบไปกลั่นลําดับสวน โดยรอยละของผลิตภัณฑแตละชนิดที่
ไดจากการกลั่นลําดับสวนของนํ้ามันชีวภาพแสดงไดในภาพที่ 3 โดยพบวาผลิตภัณฑเหลวที่ไดจากการก
ลั่นลําดับสวนของนํ้ามันชีวภาพ สวนใหญคือนํ้ามันเคโรซีนและแกสโซลีนที่ 40-60% โดยพบวา เมื่อเพิ่ม
ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 จะไดปริมาณนํ้ามันเคโรซีนและแกสโซลีนเพิ่มมากขึ้น และมากกวาการก
ลั่นลําดับสวนของนํ้ามันชีวภาพจากนํา้ มันปาลมรีไฟน โดยที่อุณหภูมิ 450°C ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา
HZSM-5 10%wt จะใหปริมาณนํ้ามันเคโรซีนและแกสโซลีนมากที่สุดที่ 60% ของของเหลวทั้งหมด

ภาพที่ 7 รอยละผลิตภัณฑจากการกลั่นลําดับสวนของนํ้ามันชีวภาพ (นํ้ามันปาลมดิบ)
ที่อัตราการไหลของแกสไนโตรเจน 700 ml/min อุณหภูมิกระบวนการแตกตัวดวยความรอน
และตัวเรงการทําปฏิกิริยาที่ 350-450°C
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2.3 คุณสมบัติกายภาพของเชื้อเพลิงเหลว
เมื่อทําการทดสอบคาความรอนสูง และคาความหนืดที่อุณหภูมิ 40°C ของนํ้ามันชีวภาพจากนํ้ามันปาลม
รีไฟน แสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
จากตารางที่ 2 นํ้ามันชีวภาพจากปาลมรีไฟนและปาลมดิบมีคาความรอน 40.63 และ 41.62 MJ/kg
ตามลําดับ ซึ่งมีคาใกลเคียงกับดีเซลและเคโรซีน แตคาความหนืดของนํ้ามันชีวภาพที่ได ยังมีคาสูง ซึ่งใน
การใชงาน อาจนํานํ้ามันชีวภาพทีไ่ ดมาผสมกับนํ้ามันจากเชือ
้ เพลิงฟอสซิลในสัดสวนทีเ่ หมาะสม สามารถ
ลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลลงได
ตารางที่ 2 สมบัติของนํ้ามันชีวภาพจากนํ้ามันปาลมรีไฟนและนํ้ามันปาลมดิบหลังผานกระบวนการเพิ่มคุณภาพ

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษากระบวนเพิ่มคุณภาพนํ้ามันปาลมรีไฟนและนํ้ามันปาลมดิบ ผานกระบวนการแตกตัว
ดวยความรอนและตัวเรงปฏิกิริยา
HZSM-5
ทําการศึกษาโดยกําหนดอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา
350-450°C มีอัตราการไหลของแกสไนโตรเจน 700 ml/min และปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 0%wt,
5%wt และ 10%wt เกิดผลิตภัณฑออกมาทั้งหมด 3 ชนิด ไดแก นํ้ามันชีวภาพ นํ้ามันคงเหลือ และแกส โดย
ในแตละเงื่อนไขการทดลอง เมื่อเพิ่มปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 ทําใหปริมาณนํ้ามันชีวภาพมีลดลง
และมีปริมาณแกสเพิ่มขึ้น โดยนํ้ามันชีวภาพที่ไดมีคาความรอนอยูในชวง 40.63-41.62 MJ/kg และมีคา
ความหนืดอยูในชวง 7.88-10.49 cSt
เมือ
่ นําผลิตภัณฑทเี่ ปนนํ้ามันชีวภาพมากลัน
่ ลําดับสวนตามชวงจุดเดือดเกิดเปนนํ้ามันแกสโซลีนและ
เคโรซีนชีวภาพเปนสวนใหญ สําหรับนํ้ามันปาลมดิบ ที่ชวงอุณหภูมิ 450°C และปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา
HZSM-5 10%wt จะใหสัดสวนนํ้ามันแกสโซลีนและเคโรซีนชีวภาพมากที่สุด ที่ 60% ของนํ้ามันชีวภาพที่มา
กลั่นลําดับสวน
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ประสิทธิภาพเตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ
Efﬁciency of rice husk biomass burner
จิรวัฒน ภูโสภา1 ณัฐวุฒิ ทองหลอ2 และวรเชษฐ แสงสีดา3*
งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
2
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
3
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
1

บทคัดยอ

บทนํา

010

ปจจุบันการใชแกส LPG ที่สูงขึ้นอีกทั้งมีคาใชจายที่สูงสถิติการใช LPG โพรเพนและบิวเทนใน ป 2560
การใชอยูที่ระดับ 6,338 พันตันเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 3.3 โดยภาคครัวเรือนมีสัดสวนการใชสูงสุดคิด
เปนรอยละ 34 การใชเพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 ตามการปรับตัวดีขึ้นของรายไดครัวเรือนภาคเกษตรนอกจากนี้
จากสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ริม
่ ฟน
 ตัวดีขน
ึ้ สงผลใหการใชในภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม ปโตรเคมี มีการ
ใชเพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 และ 14.3 ตามลําดับการใชเองสัดสวนรอยละ 2 มีการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 8 ในขณะที่
การใชในภาคขนสงคิดเปนสัดสวนรอยละ 21 ของการใช LPG ทัง
้ หมดมีการใชลดลงรอยละ 10.0 เนือ
่ งจาก
ผูใ ชรถยนตบางสวนหันไปใชนํ้ามันแทน[1] เนือ
่ งจากราคาขายปลีกนํ้ามันในประเทศอยูใ นระดับทีไ่ มสง
ู มาก
ประกอบกับการปรับราคาขายปลีก LPG ตามนโยบายปรับโครงสรางราคาเชื้อเพลิงใหสะทอนตนทุนของ
รัฐบาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน จะแถลงปรับขึ้นราคาพลังงานในชวงนี้ ทั้ง LPG และนํ้ามัน เมื่อ
วันที่ 22 พ.ค.2562 ราคากาซ LPG บรรจุถัง หรือ กาซหุงตม ขยับราคาขึ้นอยางตอเนื่อง จากเดิมที่ กาซ
หุงตมถังขนาด 15 กิโลกรัม จะอยูที่ราคา 353 บาท แตตั้งแตวันที่ 14 พ.ค.2562 เปนตนมา ปรับราคาขึ้น
เปน 364 บาท วันที่ 16 พ.ค. ราคา 372 บาท และในวันที่ 22 พ.ค.2562 ปรับราคาเพิ่มเปน 395 บาท โดย
ราคาดังกลาวรวมคาขนสงไปยังผูซื้อในรัศมีไมเกิน 5 กิโลเมตร ซึ่งไมรวมคาบริการขนสงขึ้นอาคารสูง
ขึ้นอยูกับระยะทางเปนหลัก อยางไรก็ตาม เกิดความกังวลในสวนของผูประกอบการรานคา รานอาหาร
จะไดรบ
ั ผลกระทบในเรือ
่ งดังกลาว โดยเฉพาะรานอาหารทีจ
่ ําเปนตองใชกา ซหุงตมเปนหลัก โดยพบวาราคา
สงรานยอยบางราน ในบางแหงมีการปรับราคาสูงถึง 410 บาทแลว (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน)

เชื้อเพลิงและความรอนชุมชน
(Fuel and Heat for Communities)

คําสําคัญ: เตาชีวมวล เชื้อเพลิงแกลบ

FH

บทความนีม
้ ว
ี ต
ั ถุประสงคศก
ึ ษาการนําเชือ
้ เพลิงแกลบมาใชเปนพลังงานความรอนชุมชนเพือ
่ สราง
และทดสอบเตาแกสชีวมวลเชื้อเพลิงจากแกลบ พบวาเมื่อเราเติมแกลบลงไป 6 กิโลกรัม ในเตาที่มีขนาด 9
กิโลกรัม นํ้าหนักรวมของเตาเชื้อเพลิงแกลบ 15 กิโลกรัม พบวา ที่อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแกลบที่
0.14 kg/min ปริมาณของแกลบลดลง 100 กรัม/นาที มีประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกสชีวมวล
เชื้อเพลิงจากแกลบ เริ่มเดือดที่นาทีที่ 13 มีอุณหภูมิอยูที่ 98.7 องศาเซลเซียสที่อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อ
เพลิงแกลบ 0.21 kg/min ปริมาณของแกลบลดลง 100 - 300 กรัม/นาที มีประสิทธิภาพเชิงความรอน
ของเตาแกสชีวมวลเชื้อเพลิงจากแกลบ เริ่มเดือดที่นาทีที่ 6 มีอุณหภูมิอยูที่ 98.8 องศาเซลเซียส ที่อัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแกลบ 0.24 kg/min ปริมาณของแกลบลดลง 100 -300 กรัม/นาที เริ่มเดือดที่
นาทีที่ 5 มีอุณหภูมิ 99.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทั้ง 3 อัตราอยูที่ 98.1 องศาเซลเซียส

465

เนือ
่ งจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมและมีผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงผลผลิตเหลือใชทางการ
เกษตรที่มศ
ี ก
ั ยภาพสูงสามารถใชเปนพลังงานทดแทนได เชน ออย มันสําปะหลัง ปาลมนํ้ามัน ขาว ขาวโพด
เปนตน เราจึงสามารถนําซากเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใชในการนํามาเปนเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อประหยัด
คาใชจายในการซื้อแกสหุงตม เพื่อลดปญหาการใชจายในการซื้อแกสหุงตมที่มีราคาสูง เราสามารถนํา
แกสชีวมวลมาผลิตเปนแกสไดดวยวิธีการตาง ๆ มากมาย และหนึ่งในวิธีการนั้นก็คือ การผลิตแกสจากชีว
มวลทางเคมี เตาแกสชีวมวลเปนเตาที่จด
ั สรางขึ้นเพื่อใชสําหรับการหุงตมอาหารในครัว เรือน โดยใชเศษ
ไมและเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนเชื้อเพลิง โดยมีหลักการทํางานแบบการผลิตแกสเชื้อเพลิงจาก
ชีวมวล (Gasiﬁer) แบบอากาศไหลขึ้น (Updraf Gasiﬁer) เปนการเผาไหมเชื้อเพลิงในที่ที่จํากัดปริมาณ
อากาศใหเกิดความรอนบางสวน แลวไปเรงปฏิกริยาตอเนื่องอื่น ๆ เพื่อเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งใหกลายเปน
แกสเชื้อเพลิง ที่สามารถติดไฟได ไดแก แกสคารบอนมอนอกไซด (CO) แกสไฮโดรเจน (H2) และแกสมีเทน
(CH2) เปนตน [2,3,4]
ดังนั้นคณะผูจัดทําจึงไดทําการศึกษาชีวมวลเพื่อมาใชในการผลิตแกสโดยชีวมวลที่นํามาใชในการ
ผลิตแกสคือ แกลบจากขาว เนื่องจากเปนชีวมวลแหงเหลือทิ้งจากการเกษตรมีปริมาณมาก ซึ่งทําใหเกิด
แกสใชแทนแกส LPG ได ประหยัดคาใชจาย ลดการเผาไหมที่ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ และแกลบยังเปน
ชีวมวลทีเ่ หลือทิง
้ จากกระบวนการสีขา วมีศก
ั ยภาพดานพลังงานสูงเนือ
่ งจากมีปริมาณมากและเปนวัตถุดบ
ิ
ที่หางายมีอยูในทองที่ นอกจากนี้ลักษณะของครัวเรือน มีการประกอบอาหารทุกวันและมีเตาที่ใชฟน ถาน
หรือกาซ LPG ซึ่งเชื้อเพลิงเหลานี้จําเปนตองซื้อทําใหมีคาใชจายในครัวเรือนเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันโรงสี
ตองประสบปญหาในการจัดเก็บและทําลายแกลบ เหมาะสําหรับการผลิตแกสจากชีวมวลโดยใชชีวมวล
แกลบ[5]

วิธีการวิจัย

ภาพที่ 1 เตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ

เตาแกสชีวมวลเชือ
้ เพลิงจากแกลบ มีจด
ุ มุง
 หมายของการศึกษา คือ 1. เพือ
่ สรางและทดสอบเตาแกส
ชีวมวลเชือ
้ เพลิงจากแกลบ ดังแสดงในภาพที1
่ 2. เพือ
่ ศึกษาการนําเชือ
้ เพลิงแกลบมาใชเปนพลังงานความ
รอนชุมชนโดยการทดสอบหาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาหุงตมสามารถหาหลายวิธีแตวธ
ิ ท
ี ส
ี่ ะดวก
ที่สุดคือ วิธี Water Boiling Test จากมาตรฐานนานาชาติ VITA ซึ่งกําหนดไวในป ค.ศ. 1985 เปนวิธีการ
หนึ่งที่นิยมนํามาใชสําหรับการทดสอบหาประสิทธิภาพของเตาหุงตม การทดสอบแบบวิธีการตมเดือด
(water boiling test, WBT) เปนการทดสอบที่วัดปริมาณการใชเชื้อเพลิงในการทํานํ้าใหเดือด (water
boiling test, WBT) ตามเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งเปนการทดสอบในระดับหองปฏิบัติการ ที่ใชเปนขอมูล
สนับสนุนการออกแบบเตาโดยพิจารณาจากความสามารถในการถายเทความรอนเพือ
่ เพิม
่ อุณหภูมใิ หกบ
ั
นํ้า และการใชเชื้อเพลิงในการเผาไหม[2]
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการทดสอบการอุณภูมิของการตมนํ้าเทียบกับเวลา

ภาพที่ 2 ผลการทดสอบการอุณภูมิของการตมนํ้าเทียบกับเวลา

จากภาพที่ 2 ที่อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 0.14 kg/min อุณหภูมิเริ่มตนของนํ้าที่ใชในการตมพบ
วามีอุณหภูมิอยูที่ 29.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่อุณหภูมิขณะเริ่มตน การจุดไฟและ
การนํานํ้ามาตมนัน
้ มีอณ
ุ หภูมใิ นนาทีแรกคือ 32.5 องศาเซลเซียส และมีการเริม
่ เดือดทีน
่ าทีที่ 13 มีอณ
ุ หภูมิ
อยูที่ 98.7 องศาเซลเซียส เวลาในการใชเชื้อเพลิงทั้งหมด 43 นาที ที่อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 0.21
kg/min อุณหภูมิเริ่มตนของนํ้าที่ใชในการตมพบวามีอุณหภูมิอยูที่ 29.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ โดยที่อุณหภูมิ ขณะเริ่มตน การจุดไฟและการนํานํ้ามาตมนั้นมีอุณหภูมิในนาทีแรก คือ 34.2
องศาเซลเซียส และมีการเริ่มเดือดที่นาทีที่ 6 มีอุณหภูมิอยูที่ 98.8 องศาเซลเซียส เวลาในการใชเชื้อเพลิง
ทั้งหมด 27 นาที ที่อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 0.24 kg/min อุณหภูมิเริ่มตนของนํ้าที่ใชในการตมพบ
วามีอุณหภูมิอยูที่ 29.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่อุณหภูมิขณะเริ่มตน การจุดไฟและ
การนํานํ้ามาตมนั้นมีอุณหภูมิในนาทีแรกคือ 38.0 องศาเซลเซียส และมีการเริ่มเดือดที่นาทีที่ 5 มีอุณหภูมิ
อยูที่ 99.1 องศาเซลเซียส เวลาในการใชเชื้อเพลิงทั้งหมด 25 นาที
ดังนั้นขอมูลขางตนพบวาจากนาทีที่ 13 - 25 ในการตมนํ้าที่อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ( 0.14
, 0.21 , 0.24 kg/min ) เปนเวลา 43 , 27 , 25 นาที ตามลําดับ อุณหภูมิจากนาทีที่ 13 -25 อุณหภูมิที่
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 0.14 kg/min เฉลี่ยอยูที่ 99.12 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิที่อัตราการสิ้น
เปลืองเชื้อเพลิง 0.21 kg/min เฉลี่ยอยูที่ 99.33 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิที่อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
0.24 kg/min เฉลี่ยอยูที่ 99.49 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทั้ง 3 อัตราอยูที่ 99.31
ผลการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเทียบกับเวลา

ภาพที่ 3 ผลการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเทียบกับเวลา
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การหาระยะเวลาการใชงานเตาเชื้อเพลิงชีวมวลจากแกลบที่อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
0.14
kg/min ซึ่งปริมาณเชื้อเพลิงแกลบในนาทีที่ 1-43 พบวาเชื้อเพลิงแกลบ จะลดลง 100 กรัม/นาที การหา
ระยะเวลาการใชงานเตาเชือ
้ เพลิงชีวมวลจากแกลบทีอ
่ ต
ั ราการสิน
้ เปลืองเชือ
้ เพลิง 0.21 kg/min จากนาที
ที่ 1 ถึง นาทีที่ 6 พบวาเชื้อเพลิงแกลบจะลดลง 100 กรัม/นาที ละจากนาทีที่ 7-28 พบวาเชื้อเพลิงจะลด
ลงโยประมาณ 200-300 กรัม/นาที การหาระยะเวลาการใชงานเตาเชื้อเพลิง
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกสชีวมวลเชื้อเพลิงจากแกลบ
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ 0.14 kg/min เตาแกสชีวมวลลเชื้อเพลิงจากแกลบ มีประสิทธิภาพ
5.314 อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ 0.21 kg/min เตาแกสชีวมวลเชื้อเพลิงจากแกลบมีแระสิทธิภาพ
7.167 และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ 0.24 kg/min เตาแกสชีวมวลเชื้อเพลิงจากแกลบมีแระสิทธิ
ภาพ 8.49

ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกสชีวมวลเชื้อเพลิงจากแกลบ

สรุปผลการวิจัย
เตาชีวมวลเชือ
้ เพลิงจากแกลบแบบอากาศไหลขึน
้ และการเผาไหมจากดานบนลงลางไดถก
ู สรางขึน
้
และไดรบ
ั การทดสอบประสิทธิภาพการใชงานโดยใชแกลบเปนเชือ
้ เพลิงใชวธ
ิ ก
ี ารทดสอบการตมนํ้า (Water
Boiling test) เพื่อหาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกสชีวมวลเชื้อเพลิงจากแกลบ ผลการทดสอบ
การทํางาน พบวา ที่อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแกลบ 0.14 kg/min ที่การทดสอบโดยใชวิธี (Water
Boiling test) เริ่มเดือดที่นาทีที่ 13 มีอุณหภูมิอยูที่ 98.7 องศาเซลเซียส อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
แกลบ 0.21 kg/min ที่การทดสอบโดยใชวิธี (Water Boiling test) เริ่มเดือดที่นาทีที่ 6 มีอุณหภูมิอยูที่
98.8 องศาเซลเซียส และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแกลบ 0.24 kg/min ที่การทดสอบโดยใชวิธี (Water
Boiling test) เริ่มเดือดที่นาทีที่ 5 มีอุณหภูมิ 99.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทั้ง 3 อัตราอยูที่ 99.1
องศาเซลเซียส
ผลการทดสอบการทํางานพบวา เมื่อเติมแกลบลงไป 6 กิโลกรัม ในเตาที่มีขนาด 9 กิโลกรัม นํ้าหนัก
รวมของเตาเชื้อเพลิงแกลบ 15 กิโลกรัม พบวา ที่อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแกลบที่ 0.14 kg/min
ปริมาณของแกลบลดลง 100 กรัม/นาที ที่อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแกลบ 0.21 kg/min ปริมาณของ
แกลบลดลง 100-300 กรัม/นาที ที่อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแกลบ 0.24 kg/min ปริมาณของแกลบ
ลดลง 100 - 300 กรัม/นาที
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กระบวนการแปรสภาพชานออยที่เหมาะสมดวย
วิธีการทางกายภาพรวมกับเคมีเพื่อเปนสับเสรท
ในการผลิตเอทานอล
Optimization of Bagasse Pretreatment
Processes with Physicochemical Method As
A Substrate in The Ethanol Production
อดุลยสมาน สุขแกว1 และมูฮํามัดคอยรี หะยีบากา1
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
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เชื้อเพลิงและความรอนชุมชน
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษากระบวนการแปรสภาพชานออยที่เหมาะสมดวยวิธีการทาง
กายภาพรวมกับทางเคมี พบวาสภาวะทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ ของการแปรสภาพชานออยคือสภาวะทีใ่ ชความเขม
ขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 3 เปอรเซ็นต นํ้าหนักตอปริมาตร ที่ความรอนคลื่นไมโครเวฟ เทากับ 700
วัตต ที่เวลา 20 นาที ไดปริมาณนํ้าตาลรีดิวซเทากับ 1,453.25 ± 2.22 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และกากเหลือ
ทิ้งเทากับ 46.36 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนไปไดสูงมากในการนําสารละลายนํ้าตาลรีดิวซจากชานออยนํามาเปน
แหลงพลังงานทดแทนและสับเสรทตัง
้ ตันในการผลิตเอทานอลตนทุนตํ่าในอนาคตตอไป สามารถเพิม
่ ราย
ไดใหกับชุมชน และลดปริมาณชานออยอีกทางหนึ่งดวย
คําสําคัญ: การแปรสภาพ วิธีการทางกายภาพรวมกับเคมี เอทานอล ชานออย

บทนํา
ออยเปนพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรทีม
่ ค
ี วามสําคัญชนิดหนึง
่ สามารถเพาะปลูกไดเกือบทุกภาคของ
ประเทศไทย โดยใชเปนวัตถุดิบในการผลิตนํ้าตาลและผลิตภัณฑตางๆ สําหรับอุปโภค บริโภค ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ และยังสรางรายไดจากการสงออกนํ้าตาลใหประเทศ ทําใหเกษตรกรนิยมปลูกออยมากขึน
้
เรื่อยๆ ในปจจุบันการปลูกออยในประเทศไทย มีมากกวา 11 ลานไร และจัดเปนประเทศอันดับตนๆที่มีการ
ปลูกออยมากที่สุด ทําใหมีพื้นที่เพาะปลูกออยทั่วประเทศ ในเขตพื้นที่รวม 47 จังหวัด การผลิตออยเพื่อ
อุตสาหกรรมมีมากในประเทศสงผลใหเกิดชานออยซึง
่ เปนวัสดุเหลือทิง
้ จํานวนมากทําใหเกิดปญหามลพิษ
ทางสิ่งแวดลอม การนําชานออยมาแปรสภาพในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเกิดผลิตภัณฑที่สามารถนําไปใช
ประโยชนได เชน การผลิตเอทานอล และอาหารสัตว ซึ่งในองคประกอบหลักของชานออยประกอบดวย
เซลลูโลส ประมาณ 45-55 เปอรเซ็นต เฮมิเซลลูโลส ประมาณ 20-25 เปอรเซ็นต และ ลิกนิน 18-24
เปอรเซ็นต [1] ซึ่งการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสประกอบดวย 3 ขั้นตอนไดแก การปรับสภาพ การยอย
สลายและการหมัก ซึ่งการปรับสภาพเปนขั้นตอนการทําลายโครงสรางที่แข็งแรงของเซลลูโลส การปรับ
สภาพทําได ทั้งวิธีทางเคมี เชนการยอยดวยกรดหรือเบส รวมถึงวิธีทางกายภาพ เชน การโม การบด การ
ใชรังสี (Electron Beam Irradiation) และการใชคลื่นไมโครเวฟ เปนตน [2] ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีความ
สนใจการนําชานออยโดยศึกษากระบวนการทีเ่ หมาะสมดวยวิธก
ี ารแปรสภาพทางกายภาพรวมกับทางเคมี
เพื่อสามารถนําสารละลายโมเลกุลเดี่ยวนํามาเปนสับเสรทเริ่มตนในการผลิตเอทานอล และเปนการกําจัด
เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรไดอีกทางหนึ่ง

วิธีการวิจัย
การเตรียมชานออย
นําชานออยมาตัดใหมีขนาด 1-2 เซนติเมตร ลดความชื้นโดยการตากแดดเปนเวลา 3-5 วัน จากนั้น
นําไปอบแหงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง นํามาบดดวยเครื่อง ultra centrifugal
mill แลวทําการคัดแยกขนาด particle size ดวยเครื่อง sieve test จนไดขนาดของชานออย 500
ไมโครเมตร โดยบรรจุในภาชนะแบบปดที่อุณหภูมิหอง [3]
การแปรสภาพชานออยดวยวิธีการทางกายภาพรวมกับเคมี
นําชานออยที่ผานการอบแหง เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 1, 3 และ 5 เปอรเซ็นต
(V/V) แลวใหความรอนดวยเครื่องไมโครเวฟที่กําลังไฟฟา 300, 400, 500, 600 และ 700 วัตต เปนเวลา
5, 10 และ 20 นาที จากนั้นนําสารละลายที่ไดไปวิเคราะหปริมาณนํ้าตาลริดิวซ โดยวิธี 3,5-dinitrosalicylic acid (DNS) และกากของชานออยที่ผานการแปรสภาพนํามาวิเคราะหความชื้น [2, 4]

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ชานออยจัดเปนผลผลิตจากกระบวนการแปรรูปออยและจัดเปนกลุม
 ลิกโนเซลลูโลสประเภทหนึง
่ โดย
สวนชานออยจะมีสว
 นทีเ่ ปนเปลือกนอกทีแ่ ข็งและมีเนือ
้ ในทีน
่ ม
ุ ดังแสดงในภาพที่ 1 การใชประโยชนจากชาน
ออยมีหลากหลายเชนการผลิตปุย
 อินทรีย ปุย
 หมักชีวภาพ แตโดยทัว
่ ไปมักนําไปใชประโยชนทางดานอาหาร
สําหรับเลี้ยงสัตว แตในทางปฏิบัติของผูประกอบการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใตมักนําชานออยมา
ทิง
้ ทําใหเกิดการเนาเสีย และสงผลกระทบโดยตรงกับชัน
้ บรรยากาศ ซึง
่ ในการทดลองไดศก
ึ ษาถึงความชืน
้
และการแปรสภาพดวยวิธก
ี ารทางกายภาพและเคมี พบวาความชืน
้ ของชานออยมีคา เทากับ 52.36±0.54
เปอรเซ็นต ซึ่งผลการทดลองมีความใกลเคียงกับ

ภาพที่ 1 ชานออย บริเวณ ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
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การแปรสภาพชานออยดวยวิธีการทางกายภาพรวมกับเคมีนําชานออยที่ผานการอบแหง เติม
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 1, 3 และ 5 เปอรเซ็นต (W/V) แลวใหความรอนดวยเครื่อง
ไมโครเวฟที่กําลังไฟฟา 300, 400, 500, 600 และ 700 วัตต เปนเวลา 5, 10 และ 20 นาที จากนั้นนํา
สารละลายที่ไดไปวิเคราะหปริมาณนํ้าตาลริดิวซ โดยวิธี 3,5-dinitrosalicylic acid (DNS) พบวา การใช
ความรอนจากคลื่นไมโครเวฟ ที่ 300 วัตต เวลา 5, 10 และ 20 นาที พบวาในความเขมขนของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด 1,3 และ 5 เปอรเซ็นต มีปริมาณนํ้าตาลรีดิวซเทากับ NaOH 1% ( 184.12±0.33,
328.32±0.52 และ 426.32±0.12 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) , NaOH 3 % (396.45±0.75, 456.36±0.44
และ 526.25±0.45 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) และ NaOH 5% (475.36±0.12, 578.69±0.32 และ
698.25±0.11 มิลลิกรัมตอมิลลิลต
ิ ร) ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 2 การใชความรอนจากคลืน
่ ไมโครเวฟ
ที่ 400 วัตต เวลา 5, 10 และ 20 นาที พบวาในความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1,3 และ
5 เปอรเซ็นต มีปริมาณนํ้าตาลรีดิวซเทากับ NaOH 1% ( 403.36±0.52, 463.05±1.47 และ 522.52
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) , NaOH 3 % (487.22±0.25, 536.42±0.66 และ 642.85±1.25 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร) และ NaOH 5% (802.36±1.65, 945.63±2.33 และ 1,245.66±0.98 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร)
ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 2 ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซที่ไดจากชานออยที่ผานการแปรสภาพดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
ความเขมขน 1,3 และ 5 เปอรเซ็นต (W/V) แลวใหความรอนดวยเครื่องไมโครเวฟที่กําลังไฟฟา 300 วัตต
เปนเวลา 5, 10 และ 20 นาที

การใชความรอนจากคลื่นไมโครเวฟ ที่ 500 วัตต เวลา 5, 10 และ 20 นาที พบวาในความเขมขนของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1,3 และ 5 เปอรเซ็นต มีปริมาณนํ้าตาลรีดิวซเทากับ NaOH 1% (
426.52±1.63, 514.36±2.22 และ 663.52±0.55 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) , NaOH 3 % (519.36±3.65,
658.45±6.36 และ 758.65±2.33 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) และ NaOH 5% (802.36±1.22,
945.63±3.66 และ 1,245.66±3.21 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 3 ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซที่ไดจากชานออยที่ผานการแปรสภาพดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
ความเขมขน 1,3 และ 5 เปอรเซ็นต (W/V) แลวใหความรอนดวยเครื่องไมโครเวฟที่กําลังไฟฟา 400 วัตต
เปนเวลา 5, 10 และ 20 นาที
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การใชความรอนจากคลื่นไมโครเวฟ ที่ 600 วัตต เวลา 5, 10 และ 20 นาที พบวาในความเขมขน
ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1,3 และ 5 เปอรเซ็นต มีปริมาณนํ้าตาลรีดิวซเทากับ NaOH 1%
(526.55±1.96, 658.36±4.25 และ 705.36±3.23 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) , NaOH 3 % (705.36±
6.22,799.54±8.32 และ 932.32±3.22มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) และ NaOH 5% (1,052.32±1.36,
1,365.36±7.36 และ 1,586.66±4.25 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 4 ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซที่ไดจากชานออยที่ผานการแปรสภาพดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
ความเขมขน 1,3 และ 5 เปอรเซ็นต (W/V) แลวใหความรอนดวยเครื่องไมโครเวฟที่กําลังไฟฟา 500 วัตต
เปนเวลา 5, 10 และ 20 นาที

ภาพที่ 5 ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซที่ไดจากชานออยที่ผา นการแปรสภาพดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
ความเขมขน 1,3 และ 5 เปอรเซ็นต (W/V) แลวใหความรอนดวยเครื่องไมโครเวฟที่กําลังไฟฟา 600 วัตต
เปนเวลา 5, 10 และ 20 นาที
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การใชความรอนจากคลื่นไมโครเวฟ ที่ 700 วัตต เวลา 5, 10 และ 20 นาที พบวาในความเขมขนของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1,3 และ 5 เปอรเซ็นต มีปริมาณนํ้าตาลรีดิวซเทากับ NaOH 1% (
642.32±3.26, 726.17±5.96 และ 825.95± 4.02 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) , NaOH 3 %
(845.66±.5.32, 1,120.32±14.32 และ 1,453.25 ± 2.22 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) และ NaOH 5%
(1,458.36±4.87, 1,689.32±2.36 และ 1,873.25 ± 2.95 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) ตามลําดับ ดังแสดงใน
ภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซที่ไดจากชานออยที่ผา นการแปรสภาพดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
ความเขมขน 1,3 และ 5 เปอรเซ็นต (W/V) แลวใหความรอนดวยเครื่องไมโครเวฟที่กําลังไฟฟา 700 วัตต
เปนเวลา 5, 10 และ 20 นาที

ในการแปรสภาพชานออยโดยใชคลื่นรังสีคลื่นไมโครเวฟ ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด และ
เวลา ทีส
่ ภาวะแตกตางกัน โดยผลการทดลองทีไ่ ดการใชความเขมขนทีข
่ องสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
ที่มากขึ้น เวลาที่ใชยาวนานมากขึ้น และ กําลังวัตตของคลื่นไมโครเวฟ สงผลใหไดปริมาณนํ้าตาลรีดิวซที่
มากขึน
้ แตทง
ั้ นีก
้ ารทีใ่ ชสารเคมีทม
ี่ ค
ี วามเขมขนสูงมีผลตอการทีช
่ านออยสามารถสรางพิษตอเซลลของ
จุลน
ิ ทรียไ ดถง
ึ แมวา จะมีการปรับคาพีเอชใหเปนกลางแลวก็ตามซึง
่ มีผลตอการทีใ่ หไดปริมาณเอทานอลที่
นอยลง ซึ่งในผลการวิจัยดังกลาวก็มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Mehmood และ คณะ (2008) [5]
ทีไ่ ดศก
ึ ษาการแปรสภาพโดยใชกรดและความรอนเพือ
่ ใหไดนํ้าตาลโมเลกุลเดีย
่ วเพือ
่ สามารถเปนสับเสรทใน
การผลิตเอทานอลซึง
่ ในงานวิจย
ั ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการใชกรดทีม
่ ค
ี วามเขมขนทีส
่ ง
ู จะสงผลตอการ
ทําลายโครงสรางของโมเลกุลในฟางขาวใหเปนสารฟอฟอรัลซึง
่ ไมสามารถเปนวัตถุดบ
ิ เริม
่ ตนในการหมัก
เพื่อผลิตเอทานอลได ในการแปรสภาพในชีวมวลโดยทั่วไปจะไดผลิตภัณฑ 2 ชนิด คือ สารละลายนํ้าตาล
และกากซึง
่ กากทีไ่ ดจากการแปรสภาพชานออยพบวานํ้าหนักคงเหลือทีไ่ ดจากชานออยทีผ
่ า นการแปรสภาพ
ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 1,3 และ 5 เปอรเซ็นต (W/V) แลวใหความรอนดวยเครื่อง
ไมโครเวฟที่กําลังไฟฟา 300, 400, 500, 600 และ 700 วัตต เปนเวลา 5, 10 และ 20 นาที พบวา การ
ใชโซเดียมไฮดรอกไซดืที่ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต นํ้าหนักตอปริมาตรเทากับ 78.63, 74.63, 69.32,
72.36, 67.85, 62.36, 68.36, 61.26, 59.36, 63.65, 58.36, 55.36, 57.36, 55.06 และ 53.36
เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนการใชโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขน 3 เปอรเซ็นต นํ้าหนักตอปริมาตร
เทากับ 74.05, 68.36, 65.36, 71.02, 64.36, 59.36, 62.36, 57.36, 54.36, 57.36, 54.36, 48.36,
54.36, 52.36 และ 46.36 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และการใชโซเดียมไฮดรอกไซดืที่ความเขมขน 5 เปอรเซ็นต
เทากับ 70.32, 64.36, 60.36, 65.36, 61.85, 57.23, 60.36, 55.32, 52.36, 55.36, 51.45, 46.36,
50.36, 47.62 และ 44.36เปอรเซ็นต ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 7 จะเห็นไดวาการใชความรอน เวลา
และความเขมขนของสารเคมีลว
 นมีอท
ิ ธิพลในการทีโ่ ครงสรางชานออยถูกทําลายทีส
่ ง
ู ขึน
้ สงผลใหนํ้าหนัก
ของกากลดนอยลง โดยกากคงเหลือที่นอยที่สุดคือสภาวะที่ใชความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 5
เปอรเซ็นต นํ้าหนักตอปริมาตร ที่ความรอนไมโครเวฟเทากับ 700 วัตต ที่เวลา 20 นาที เมื่อพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการผลิตเอทานอลเพือ
่ เปนสับเสรทหลักสิง
่ จําเปนตอการทําลายโครงสรางของชานออย
ความรอย และเวลา โดยมีการเลือกปจจัยเกีย
่ วกับสารเคมีเปนฐาน ซึง
่ จุดทีเ่ หมาะสมตอสภาวะทีน
่ ําไปใชตอ

คือ การใชความเขมขนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขน 3 เปอรเซ็นต ที่ความรอนของ
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ไมโครเวฟ ที่ 700 วัตต เวลา 20 นาที เนื่องจากในสภาวะดังกลาวสามารถใหปริมาณนํ้าตาลรีดิวซที่สูง
เทียบเทากับการใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขน 5 เปอรเซ็นต ที่สภาวะการแปรสภาพ
เดียวกัน ดังนั้นการลดปริมาณความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดสามารถชวยลดตนทุน ลดการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางของสารหลังจากการแปรสภาพดวย และที่สภาวะการแปรสภาพดังกลาวก็มี
ความเขมขนที่เหมาะสมและเพียงพอตอการเปนสับเสรทเริ่มตนในกระบวนการผลิตเอทานอลตอไป

ภาพที่ 7 นํ้าหนักคงเหลือที่ไดจากชานออยที่ผานการแปรสภาพดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
ความเขมขน 1, 3 และ 5 เปอรเซ็นต (W/V) แลวใหความรอนดวยเครื่องไมโครเวฟที่กําลังไฟฟา
300, 400, 500, 600 และ 700 วัตต เปนเวลา 5, 10 และ 20 นาที

สรุปผลการวิจัย
กระบวนการแปรสภาพชานออยทีเ่ หมาะสมดวยวิธก
ี ารทางกายภาพรวมกับเคมีเพือ
่ เปนสับเสรทใน
การผลิตเอทานอลคือชานออยทีผ
่ า นการแปรสภาพทีใ่ ชใชความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด3เปอรเซ็นต
นํ้าหนักตอปริมาตร ที่ความรอนคลื่นไมโครเวฟเทากับ 700 วัตต ที่เวลา 20 นาที มีปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ
เทากับ 1,453.25 ± 2.22 มิลลิกรัมตอมิลลิลต
ิ ร และพบปริมาณนํ้าหนักกากชานออยคงเหลือหลังการแปร
สภาพเทากับ 46.36 เปอรเซ็นต
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1

Abstract

Introduction

001

Over the last decades, the power network has frequently faced overstress conditions
due to the growing power demand. This situation will become supply-demand unbalancing,
which may lead to cascade failures and power system blackouts conditions. Electricity
outages are becoming a common cause of the system due to these stress conditions, particularly during a critical peak period [1]. Moreover, population growths in the residential area
have become more power demand sectors, and electricity consumers are willing to
minimize their power consumption payment [2]. Demand response (DR) has become the
option to mitigate such undesirable generation capacity limit by curtailing or shifting load
demand in the critical time [1]. Demand response (DR) in the residential sector has been
practically offered to fulﬁll both the consumer and the utility side requirements by shifting
or clipping the peak demand based on real-time pricing [2]. In such a manner, DR is a vital
optimization technique to regain the balance between supply-demand and guarantee

การบริหารจัดการพลังงานชุมชนดวยเทคโนโลยีดิจิทล
ั
(Community Energy Management by Digital Technology)

Keywords: Demand Response, Home Energy Management
Algorithm, Demand Limit, Real-time Pricing

EM

The home energy management system is a part of the demand response event to
reduce energy consumption and provide economic beneﬁts for the residential sector. The
paper highlights the automatically home energy management (HEM) algorithm, which can
manage speciﬁc controllable loads and keep the total power consumption and electricity
payment below a particular amount. Simultaneously, customer preferences and load priority levels are ﬂexibly allowed to change every two hours by the house owner based on their
comfortable lifestyle. The MATLAB simulation is used to implement and to show the effectiveness of the home energy management system. Power demand limitation and electricity
price limitation are executed with this HEM algorithm. The proposed method can reduce
total power consumption at peak demand hours and high energy offer price period. Finally,
the available energy cost saving for a day are compared.
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reliable operation and system efﬁciency [3]. Besides, the widespread use of electric vehicles
in the accommodation area, DR can also avoid possible distribution transformer overload
[1]. The reliable load control and management approach in peak hours is the solution to
reduce the power consumption cost for consumer sides [4]. Modern communication
infrastructure and a smart meter with controlling devices are an essential tool for the
successful implementation of DR for the residential sector. With the help of a communication link and a smart meter, it can provide valuable information, such as power usage
patterns and real-time price data, to the consumer. A variety of electronic sensors with new
communication links become the essential tools to manage household load remotely to
minimize peak demand hourly and mitigate the possible outage issues in the distribution
networks [5]. In recent years, home energy management with demand response has been
an attractive analysis topic for many researchers. Related works highlighted the effectiveness of DR in the residential sector. [6] analyzed optimization of interconnection points
power ﬂow of DC smart house group by mean of demand response concept. The residential
sector's load management was proposed in [7] to reduce electricity bills for DR participants'
electric consumers. [8] presented the HEM system to reduce electricity bills and clip peak
demand for the smart house, employing optimal household loads. However, such research
has been emphasized to reduce energy and electricity bills, and these works are lacking to
consider comfort lifestyle and house owner desire condition. Moreover, energy requirement pattern changes depending on the seasons and weather conditions of the year as
well as the days, where the peak demands are generally happening in the high or low
outdoor temperature condition. Particularly in the summer or winter season, the house
owner has been spent more energy costs for cooling or heating purposes [2]. Therefore, the
essential consumer's daily or seasonal willingness and daily comfort lifestyle are considered in this paper. In this paper, when the energy price offer is high, and the power is drawing near the grid's peak capacity, consumers can limit the power demand. The consumer
side can be managed or controlled their power consumption pattern using the wireless
two-way communication infrastructures.

Proposed Home Energy Management
(HEM) Infrastructure
In this HEM system, the overall operation status of household loads was controlled by
the wireless network. Similarly, the house owner can also be directly monitored their power
consumption and managed their load's condition, such as room temperature level and
essential load list, by electronic devices remotely every two hours. Table 1 presents the
status of crucial household load lists for the proposed HEM system. Real-time price data
and maximum demand limits setpoints are received from the smart meter. House owners
can be speciﬁed and sent DR activating power levels to the HEM controller. The HEM controller takes the DR action according to the receiving data and can be sent a control signal to
the control node, which can be turned on/off the appliances. The proposed infrastructure
of the HEM system was shown in Fig. 1. Real-time electricity price data used for this paper
is shown in Fig. 2 (a).
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Figure 1 Proposed HEM system

Proposed Methodology
The proposed methodology is designed to manage the operation status of high power
consumption load such as water heater, air conditioner, washing machine, and electric
vehicles every two hours to reduce the energy consumption costs. The proposed methodology ﬂowchart is shown in Fig. 3. The method generally addresses for DR programming are
expert base systems and intelligence base systems. Traditional expert systems are developing mathematical modeling or formulation for the control process. This system is to module
a program that follows a speciﬁc set of pre-deﬁned rules and a particular set of pre-deﬁned
inputs variable.
On the other hand, intelligence-based programming is an approximate way to
interpret the logic structure, which will be close to the real environment, rather than force
to use the same variable. It is high ﬂexibility to expanded compared to the mathematical
modeling system. The essential base loads, such as refrigerator, TV, and lighting, for a
house, are without the need to participate in DR action in this algorithm. The crucial information must collect before starting the home energy management algorithm. That essential information data are the power demand of a house (PD), the priority rank of all loads,
the real-time price data providing from the utility side, and the consumer side's preferred
comfort level according to the demand limit (PL). As found in [9], the room temperature
must set as 22°C<TAC<26°C, as well as the hot water temperature, must select as 43°C<
TWH<49°C to meet the basic temperature comfort level according to ASHRAE comfort zone.
The operation time of the washing machine (tWM) and the charging time of EV (tEV) were
speciﬁed 2hr and 4hr, respectively. If there was any omission in allowable demand, all loads
could be entirely run until the next time slot. When the total power demand level was more
than the speciﬁed demand limit (DL) level, the algorithm started to switch off the controllable load according to consumer preference priority set until the power demand is below the
maximum permittable demand (DL). During the working period, appliances on/off the
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statue were decided by comparing real conditions with setpoints, such as the temperature
of the AC (TAC)and the washing machine (TWH). In this paper, the DR algorithm is not allowed
to run in very time slots, and this will be only started after the total demand is more than
the DR set point. Load rank and desire convenience level can be changed, and the consumer requirement can change the essential load list every two hours.

Figure 2 (a) Real-time price data (b) Outdoor temperature and water temperature for a day [10]
Table 1 List of participated loads in DR

Figure 3 Flowchart of a home energy management algorithm
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Simulation Results and Discussions
The simulation result that considering demand limitation is shown in Fig. 4 (a). The
proposed analysis is to level down total power demand with a speciﬁc demand level by
managing on/off the statue of the controllable load. To meet the daily power requirement,
4kW speciﬁes for DR activate set point and 6 kW for the maximum permissible demand
level (DL). The HEM controller gathered the power demand and took the DR decision in
every 6 min. As shown in Fig. 5 (a), the DR program is without taking action between 8:30
to 12:00 A.M., 2:00 P.M. to 4:00 P.M., 6:00 P.M. to 7:00 P.M., and 9:30 P.M.-1:00 A.M., this
was concerned that power drawn in such hours was below the speciﬁed demand level. At
the day working time, 7 A.M. to 8:30 A.M., the DR program cut some controllable loads,
such as AC unit and EV, to level down the total demand with the maximum permissible set
point. In such time, the house owner was unwilling to use the AC unit rather than the water
heater and washing machine due to outdoor room temperature below 22°C. 3. On the other
hand, the AC unit will continuously be turned on during 1 P.M. due to outdoor weather,
shown in Fig. 3, which was more than the consumer desire temperature level. Moreover, the
DR algorithm took action at midnight time, 2 A.M. to 6 A.M., where the HEM system allowed
to charge EV continuously until it was fully charged.
Fig. 4 (b) showed the result of considering the demand limitation with real-time
pricing data. This illustrate method was limited by electricity price ($/h), where 14 $/h was
DR current price level, and 24 $/h was the maximum permissible price for this house.
According to Fig. 5 (b), the DR program took more action at mid-day, 12 A.M. to 1 P.M., as
well as evening, working time, 4:30 P.M. to 9:00 P.M.; this is the fact that energy prices
offer from the utility side was high in this time as shown in Fig. 3. In these hours, this HEM
algorithm allows to continuously run AC unit and water heater to meet consumer comfort
level. Unlike Fig. 4 (a), the DR program was responded at 4 A.M. - 5 A.M., EV charging time
because the energy offer price was low enough in such time slots. The total power
consumption of this method was compared in Table 2. By limiting power demands, the
consumer side can save electricity costs by 8.64% for a day. The demand limitation with a
real-time price data approach can also be effectively utilized because this method can be
contributed to cost-saving by 10.48% for a day without violating consumer satisfaction.

Figure 4 The operation status of controllable load under peak demand condition
(a) with demand limitation (b) with Peak Demand Limitation and RTP
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Figure 5 Load Proﬁle (a) during Peak Demand Limitation
(b) during Peak Demand Limitation and RTP
Table 2 Comparisons of energy cost saving

Conclusion
Demand response is the utility side activities to plan, analyze, and implement the
customer energy consumption pattern based on real-time prices. In this paper, the efﬁcient
implementation of demand-side load management can be provided demand reduction to
the resources under peak demand condition and minimize the house owner's energy costs
at a high energy price period. This paper has analyzed demand response dealing with total
demand limitation and price controls for the residential sector, where most consumer-owned EVs reduce energy consumption cost. The proposed DR can solve the common
problem for today's electricity markets, facing the absence of real-time and full consumer
participation. By considering the house owner comport level and desire essential lists, this
HEM approach may be reduced the violation of customers' comfortable lifestyles.
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การสํารวจขอมูลและความพรอมของเกษตรกร
จังหวัดชัยภูมิในการเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง
Data surveying and readiness of farmers
in Chaiyaphum Province to be smart farmers

จักรี วิชัยระหัด1 รัชวุธ สุทธิ1 ชยารัก ธานี ติขะกุล1 ศักดิ์ชัย ดรดี2 เลิศฤทธิ์ ตั้งชูวงษ3
ธงชัย พงษราศี4 ฉัตรณรงคศก
ั ดิ์ สุธรรมดี5 และศิริวัฒน โพธิเวชกุล6
1
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
2
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
3
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
4
พนักงานโครงการ อว.จางงาน ผูไดรับผลกระทบจากจากสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
5
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
6
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

บทคัดยอ
บทความนี้เปนการนําเสนอขอมูลพื้นฐานและความพรอมของเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ โดยคณะผู
สํารวจขอมูลซึ่งเปนประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ใชงบประมาณจากโครงการ อว.สรางงาน เฟส 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สํารวจขอมูลของเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิจํานวน 1,445 ครัวเรือน โดยแบบสํารวจขอมูลแบงเปน 3 สวน
คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 ขอมูลสภาพกิจกรรมทางการเกษตรในปจจุบัน และสวนที่ 3 ขอมูลดาน
องคความรู ความพรอมทางดานเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและพลังงานทดแทน เพื่อเปนขอมูลในการ
วางแผนการดําเนินการสงเสริมเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่องดวยการทําการเกษตรอัจฉริยะที่
ใชความรูด
 า นพลังงานทดแทน ในการพัฒนาทองถิน
่ ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ว
ั
รัชกาลปจจุบน
ั ทีท
่ รงพระราชทานใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว
่ ประเทศนอมนํามาสูก
 ารลงพืน
้ ทีส
่ รางโมเดล
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองครวมจังหวัดชัยภูมิ (ABC-6D Chaiyaphum Model) ผลการ
สํารวจขอมูลพบวาเกษตรกรสวนใหญรอยละ 82.2 ปลูกขาว มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ยครัวเรือนละ 15.4
ไร โดยพืน
้ ทีท
่ ําการเกษตรรอยละ 76.5 ไมมไี ฟฟาใช เกษตรกรรอยละ 12.6 ใชแหลงนํ้าจากคลองชลประทาน
ในการทําการเกษตร รอยละ 29.4 ใชนํ้าบาดาล นอกเหนือจากนี้รอยละ 64.2 ใชนาํ้ จากนํ้าฝนเพียงแหลง
เดียวในการทําการเกษตร เกษตรกรรอยละ 75.4 ใชวิธีการจางรถไถในการเตรียมดินปลูกพืช รอยละ 78.9
ใชปุยเคมี การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร รอยละ 59.3 ใชวิธีจางรถเก็บเกี่ยว รอยละ 93.2 ไมมีการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกอนนําไปจําหนาย เกษตรกรรอยละ 64.5 ตองนําผลผลิตทางการเกษตร
ไปจําหนายที่โรงสีดวยตนเอง ระยะทางในการขนสงเฉลี่ย 14.8 กิโลเมตร เกษตรกรรอยละ 80.3 ไมไดเปน
สมาชิกองคกร เครือขายหรือศูนยการเรียนรูทางการเกษตร เกษตรกรรอยละ 91.3 ไมทราบวาเกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farming) หมายถึงอะไร เกษตรกรรอยละ 73.2 ตองการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดย
ใชเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เกษตรกรรอยละ 81.1 มีความสามารถในการใชสมารทโฟนและแอปพลิเคชัน
ตางๆ หากมีการใชสมารทโฟนหรือแอปพลิเคชันในการดําเนินการเกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะ เกษตรกรรอย
ละ 64.9 ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของได ตองการใหรัฐจัดหาให
คําสําคัญ: เกษตรกรปราดเปรื่อง พลังงานทดแทน สมารทฟารมเมอร ABC-6D Chaiyaphum Model
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บทนํา
บทความนี้เปนการนําเสนอขอมูลและความพรอมของเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิในการเปนเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยคณะผูสํารวจขอมูลจํานวน 41 คน คือ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใชงบประมาณจากโครงการ
อว.สรางงาน เฟส 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ แบงสํารวจขอมูลของเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ
วัตถุประสงคเพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐานและความพรอมทางดานเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองใหเปน
เกษตรกรปราดเปรื่อง ที่สามารถทําการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ที่มีองคความรูดานพลังงาน
ทดแทน เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน ที่ทรงพระราชทานใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นอมนํามาสูการ
ลงพืน
้ ทีส
่ รางโมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ เชิงพืน
้ ทีแ่ บบองครวมจังหวัดชัยภูมิ (ABC-6D Chaiyaphum
Model)
โมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองครวมจังหวัดชัยภูมิ (Area Based Community
Collaboration Chaiyaphum Model, ABC-6D Chaiyaphum Model) [1] เปนโครงการที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ พัฒนาขึ้นภายใตทิศทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 4 ป สอดคลองกับยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ.
2560 – 2579) และยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 2561 – 2565 เพื่อมุงหวังที่จะขับเคลื่อนจังหวัดชัยภูมิใหเปน Green and
Smart City ภายใตนโยบายเมืองแหงความสุขอยางยั่งยืน มุงสูความเปน Thailand 4.0 โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ไดดําเนินการขับเคลื่อนโมเดลพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองครวมในจังหวัดชัยภูมิ
(ABC6D) เพื่อบูรณาการการพัฒนารวมกันระหวางหนวยงานทุกภาคสวนทั้ง 6 ดาน คือ ดานการศึกษา
ดานอาชีพ ดานสังคม ดานสุขภาพ ดานสิง
่ แวดลอม และดานวัฒนธรรม ตามภาพที่ 1 โดยบูรณาการความ
รวมมือในการพัฒนากับทุกภาคสวนทัง
้ ภาครัฐกับเอกชนทีต
่ อ
 งตระหนักและใหความสําคัญในการพัฒนา
จึงจะเกิดผลเปนรูปธรรมอยางชัดเจนและยัง
่ ยืนสะดวกทีจ
่ ะนําไปปรับใชและขยายผลในพืน
้ ทีต
่ า งๆทัว
่ ประเทศ
เพื่อพัฒนาทองถิ่น ใหมั่นคง และยั่งยืนตอไป
ปจจุบน
ั การใชพลังงานทดแทนเปนกระแสทีก
่ ําลังเปนทีน
่ ย
ิ มและถูกกลาวถึงมากในวงกวางเนือ
่ งจาก
การจะหมดไปของพลังงานจากฟอสซิล (นํ้ามันเชื้อเพลิง) พลังงานทดแทน [2] คือ พลังงานธรรมชาติ
ประเภทใชไมหมดสามารถหมุนเวียนมาใหใชเปนประจํา เชน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงานกาซ
ชีวภาพ หรือพลังงานคลืน
่ และอืน
่ ๆ ซึง
่ สามารถนํามาใชแทนพลังงานธรรมชาติประเภทใชแลวหมดเปลือง
ซึ่งใชกันอยูในปจจุบัน เชน ฟน ถานไม ถานหิน นํ้ามันเชื้อเพลิง แรธาตุหรือกาซธรรมชาติ สามารถแบงตาม
แหลงที่ไดมาเปน 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหลงที่ใชแลวหมดไป อาจเรียกวา พลังงานสิ้นเปลือง
ไดแก ถานหิน กาซธรรมชาติ นิวเคลียร หินนํ้ามัน และทรายนํ้ามัน เปนตน และพลังงานทดแทนอีกประเภท
หนึง
่ เปนแหลงพลังงานทีใ่ ชแลวสามารถหมุนเวียนมาใชไดอก
ี เรียกวา พลังงานหมุนเวียน ไดแก แสงอาทิตย
ลม ชีวมวล นํ้า และไฮโดรเจน เปนตน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานแกส
ชีวภาพ พลังงานนิวเคลียร พลังงานนํ้า หรือพลังงานอื่นๆ เชน ไบโอดีเซล แกสโซฮอล ดีโซฮอล NGV
พลังงานไฮโดรเจน พลังงานใตพภ
ิ พ ลวนเปนพลังงานทดแทนทีส
่ ามารถเปลีย
่ นรูปเปนพลังงานไฟฟาเพือ
่
การสงพลังงานไปในระยะไกลตามสายสง ซึ่งเปนผลดีตอผูใชพลังงาน [3]
โครงการนีจ
้ ง
ึ ไดดําเนินการสํารวจขอมูลพืน
้ ฐานของเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมเิ พือ
่ เปนขอมูลในการ
ดําเนินการพัฒนาดานการศึกษาและดานอาชีพ ตามโมเดลพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ เชิงพื้นทีแ่ บบองครวมใน
จังหวัดชัยภูมิ (ABC6D) โดยเปนการสํารวจขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร ความพรอมทางดานเทคโนโลยี
เพือ
่ การพัฒนาตนเองใหเปนเกษตรกรปราดเปรือ
่ งทีม
่ ค
ี วามรูด
 า นพลังงานทดแทนสามารถทําการเกษตร
อัจฉริยะซึง
่ เปนการใชเทคโนโลยีและองคความรูใ นการพัฒนาภาคการเกษตรเพือ
่ ความมัน
่ คงและปลอดภัย

485

ภาพที่ 1 โมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองครวมจังหวัดชัยภูมิ [1]

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของการทําเกษตรอัจฉริยะ [4]
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วิธีการวิจัย
งานวิจย
ั นีเ้ ปนการสํารวจขอมูลเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิเพือ
่ ใหไดมาซึง
่ ขอมูลทีเ่ ปนประโยชนสําหรับ
ใชในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมทีเ่ กีย
่ วกับการพัฒนาทางดานการเกษตรดวยเกษตรกรปราดเปรือ
่ ง
โดยวิธีการทําการเกษตรอัจฉริยะที่บูรณาการความรูดานพลังงานทดแทน สวนประกอบของแบบสํารวจ
ขอมูลแบงเปน 3 สวนคือ
1. ขอมูลทั่วไป
2. ขอมูลสภาพกิจกรรมทางการเกษตรในปจจุบัน ประกอบดวย
2.1 ชนิดหรือประเภทของผลผลิตทางการเกษตร
2.2 ระยะเวลาหรือประสบการณการทําการเกษตร
2.3 จํานวนพื้นที่
2.4 การเปนเจาของที่ดิน
2.5 รายไดตอป
2.6 แหลงนํ้า
2.7 การมีไฟฟาใชในพื้นที่ทําการเกษตร
2.8 วิธีการเตรียมดินปลูกพืช
2.9 แหลงที่มาของเมล็ดพันธุ
2.10 การใชปุย
2.11 การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
2.12 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกอนจําหนาย
2.13 วิธีการขายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกได
2.14 วิธีการขนสงผลผลิตทางการเกษตรไปจําหนาย
2.15 ระยะทางขนสงผลผลิตทางการเกษตรไปจําหนาย
3. ขอมูลดานองคความรู ความพรอมทางดานเทคโนโลยี
3.1 การเปนสมาชิกองคกรหรือเครือขายหรือศูนยการเรียนรูทางการเกษตร
3.2 การรูจักเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)
3.3 การรูจักเซนเซอรตรวจวัดทางการเกษตร (Agricultural Sensor)
3.4 ความตองการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)
3.5 ความสามารถในการใชอุปกรณสมารทโฟนและแอปพลิเคชันตางๆหรือไม
3.6 แอปพลิเคชันใดบางที่เกษตรกรสามารถใชงานได ใชเปน
3.7 ความสามารถในการรับผิดชอบคาใชจายการดําเนินงานเกษตรอัจฉริยะ เชน คาอุปกรณ
สมารทโฟน คาใชจายในการใชงานอินเทอรเน็ต
ทั้งนี้ การดําเนินการสํารวจขอมูลไดกระทําผานแอปพลิเคชันของกูเกิ้ลฟอรม (google form) ในโทรศัพท
มือถือ ไมมีการใชกระดาษในการสํารวจขอมูลครั้งนี้

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การสํารวจขอมูลในครัง
้ นีไ้ ดดําเนินการสํารวจขอมูลของเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมจ
ิ ํานวน 8 อําเภอ
จากทั้งหมด 16 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอคอนสาร อําเภอภักดีชุมพล อําเภอคอนสวรรค อําเภอ
หนองบัวแดง อําเภอเกษตรสมบูรณ อําเภอบานแทน และอําเภอจัตุรัส ตามภาพที่ 3 และภาพที่ 4 สํารวจ
ขอมูลทั้งสิ้น 1,445 ครัวเรือน โดยแบบสํารวจขอมูลแบงเปน 3 สวนคือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2
ขอมูลสภาพกิจกรรมทางการเกษตรในปจจุบัน และสวนที่ 3 ขอมูลดานองคความรู ความพรอมทางดาน
เทคโนโลยีเพือ
่ การพัฒนาตนเองใหเปนเกษตรกรปราดเปรือ
่ งทีม
่ อ
ี งคความรูด
 า นพลังงานทดแทน โดยได
มีการติดตามขอมูลจากพนักงานโครงการทีอ
่ ยูใ นพืน
้ ทีอ
่ ําเภอตางๆ ผานแอปพลิเคชันไลน มีการรายงาน
ขอมูลรายวันและสรุปรายเดือนตลอดระยะเวลาของโครงการ 3 เดือน คือเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และ
กันยายน พ.ศ. 2563
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ภาพที่ 3 แผนที่จังหวัดชัยภูมิแสดงอําเภอที่สํารวจขอมูล [5]

ผลการสํารวจขอมูลพบวาเกษตรกรสวนใหญรอยละ 82.2 ปลูกขาว พื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ยครัว
เรือนละ 15.4 ไร พื้นที่ทําการเกษตรรอยละ 76.5 ไมมีไฟฟาใช เกษตรกรรอยละ 12.6 ใชแหลงนํ้าจากคลอง
ชลประทานในการทําการเกษตร รอยละ 29.4 ใชนํ้าบาดาล นอกเหนือจากนี้รอยละ 64.2 ใชนํ้าจากนํ้าฝน
เพียงแหลงเดียวในการทําการเกษตร เกษตรกรรอยละ 75.4 ใชวิธีการจางรถไถในการเตรียมดินปลูกพืช
รอยละ 78.9 ใชปุยเคมี การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร รอยละ 59.3 ใชวิธีจางรถเก็บเกี่ยว รอยละ
93.21 ไมมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกอนนําไปจําหนาย เกษตรกรรอยละ 64.5 ตองนําผลผลิต
ทางการเกษตรไปจําหนายที่โรงสีดวยตนเอง ระยะทางในการขนสงเฉลี่ย 14.8 กิโลเมตร เกษตรกรรอยละ
80.3 ไมไดเปนสมาชิกองคกร เครือขายหรือศูนยการเรียนรูท
 างการเกษตร เกษตรกรรอยละ 91.3 ไมทราบ
วาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) หมายถึงอะไร เกษตรกรรอยละ 73.2 ตองการเพิ่มผลผลิตทางการ
เกษตรโดยใชเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เกษตรกรรอยละ 81.1 มีความสามารถในการใชสมารทโฟนและ
แอปพลิเคชันตางๆ หากมีการใชสมารทโฟนหรือแอปพลิเคชันในการดําเนินการเกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะ
เกษตรกรรอยละ 64.9 ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของได ตองการใหรัฐจัดหาให

ภาพที่ 4 พนักงานโครงการ อว.จางงาน ประชาชนที่ไดรบ
ั ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดําเนินการลงพื้นที่เก็บขอมูลเกษตรกร
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จากผลการสํารวจดังกลาวจะเปนประโยชนในการใชเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินการสงเสริม
เกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรือ
่ งดวยการทําการเกษตรอัจฉริยะโดยบูรณาการกับความรูด
 า นพลังงาน
ทดแทน โดยเฉพาะการเลือกกลุมเกษตรกรและวิธีการที่จะเริ่มดําเนินการพัฒนาใหเปนเกษตรกรอัจฉริยะ
ซึง
่ ขึน
้ อยูก
 บ
ั นโยบายในระดับบริหารเชนเลือกดําเนินการกับกลุม
 เกษตรกรทีม
่ จ
ี ํานวนมากกอนคือเกษตรกร
ทีป
่ ลูกขาว โดยใชเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการสรางแอปพลิเคชันใหกลุม
 เกษตรกรดังกลาวเขารวม เพือ
่
ติดตอสือ
่ สารแจงขาวสารสงเสริมการพัฒนาแหลงนํ้าทีใ่ ชทําการเกษตรดวยการขุดสระหรือขุดบอบาดาล
แลวใชปมนํ้าที่ใชไฟฟาจากโซลาเซลล สงเสริมการใชนํ้ามันจากขยะพลาสติกสําหรับการขนสงขาวไปขาย
เปนตนหรืออาจจะเลือกกลุม
 เกษตรกรจํานวนนอยแตผลผลิตทางการเกษตรมีมล
ู คาสูงเชนกลุม
 เกษตรกร
ผูเลี้ยงไหม โดยสงเสริมการใชเซนเซอรในการวัดอุณหภูมิ ความดัน ความชื้น เพื่อปรับสภาพหองใหเหมาะ
สมกับการเลี้ยงไหม มีการใชแอปพลิเคชันเพื่อประมวลผล เปนตน ทั้งนี้ การกําหนดทิศทางในการสงเสริม
เกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง อาจใชขอมูลอื่นๆมาประกอบดวย เชน ขอมูลภูมิสารสนเทศ[6]
ขอมูลสภาพอากาศ[7] เปนตน

สรุปผลการวิจัย
จากการสํารวจขอมูลและความพรอมของเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิเพื่อการวางแผนการดําเนินการ
สงเสริมเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่องดวยการทําการเกษตรอัจฉริยะโดยบูรณาการกับความรู
ดานพลังงานทดแทน โดยคณะผูสํารวจขอมูลจํานวน 41 คน คือ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใชงบประมาณจากโครงการ
อว.สรางงาน เฟส 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ แบงสํารวจขอมูลของเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ
จํานวน 8 อําเภอ จากทั้งหมด 16 อําเภอ สํารวจขอมูลไปทั้งสิ้น 1,445 ครัวเรือน โดยการสํารวจขอมูลแบง
เปน 3 สวนคือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 ขอมูลสภาพกิจกรรมทางการเกษตรในปจจุบัน และสวนที่
3ขอมูลดานองคความรูความพรอมทางดานเทคโนโลยีเพือ
่ การพัฒนาตนเองใหเปนเกษตรกรปราดเปรือ
่ ง
ที่มีองคความรูดานพลังงานทดแทน เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบายพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน ที่ทรงพระราชทานใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นอมนํามาสู
การลงพืน
้ ทีส
่ รางโมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ เชิงพืน
้ ทีแ่ บบองครวมจังหวัดชัยภูมิ (ABC-6D Chaiyaphum Model) ซึง
่ ผลการสํารวจดังกลาวจะเปนประโยชนในการใชเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินการ
สงเสริมเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่องดวยการทําการเกษตรอัจฉริยะโดยบูรณาการกับความรู
ดานพลังงานทดแทนโดยเฉพาะการเลือกกลุม
 เกษตรกรและวิธก
ี ารทีจ
่ ะเริม
่ ดําเนินการพัฒนาใหเปนเกษตรกร
อัจฉริยะ เพื่อพัฒนาการเกษตรและประเทศชาติสืบไป

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว
 จ
ิ ย
ั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมส
ิ ําหรับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจย
ั ครัง
้ นี้
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รูปแบบการประกอบธุรกิจของระบบผลิตไฟฟา
ดวยเซลลแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอระบบจําหนาย
สําหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ
Business Models of Grid-tied Solar Power
Generation System for Large scale
Community Hospital
วิญู เลิศคํา1 ศิริชัย เทพา2 รุงโรจน สงคประกอบ2
สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 2สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
1

003

คําสําคัญ: รูปแบบการประกอบธุรกิจ โรงพยาบาลของรัฐ
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา

การบริหารจัดการพลังงานชุมชนดวยเทคโนโลยีดิจิทล
ั
(Community Energy Management by Digital Technology)

ปจจุบัน การสงเสริมการใชงานพลังงานทดแทนในสวนของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาเซลลแสง
อาทิตยเชือ
่ มตอระบบจําหนายแบบติดตัง
้ บนหลังคาประกอบดวยโครงการภาครัฐโดยผานกองทุนเพือ
่ สง
เสริมการอนุรก
ั ษพลังงาน และโครงการภาคเอกชนรวมกับสถาบันการเงินทีเ่ ขารวมโครงการทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพ
แตยังขาดเงินลงทุนมีหลายลักษณะรูปแบบในการดําเนินโครงการ โรงพยาบาลของรัฐเปนกลุมอาคารที่
ใชพลังงงานสูงบทความนีน
้ ําเสนอการศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสง
อาทิตยแบบเชื่อมตอระบบจําหนายสําหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มี
ขนาดจํานวนเตียง 350 เตียง ซึ่งไดเขารวมโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณในโรง
พยาบาลของรัฐ โดยกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานและโรงพยาบาลแบบ 70:30 (Matching
Fund)โดยไดตด
ิ ตัง
้ ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาแบบเชือ
่ มตอระบบจําหนายขนาดกําลัง
ผลิตติดตั้ง 250kWp เพื่อวิเคราะหถึงพฤติกรรมการใชไฟฟา กอนและหลังการติดตั้ง การหาขนาดกําลัง
ผลิตที่เหมาะสม การวิเคราะหความคุมคาทางดานเศษฐศาสตร ตลอดจนการประเมินทางเทคนิคโดยใช
โปรแกรม PVsyst ในการจําลองและการคํานวณตามมาตรฐาน IEC61724 ที่มีผลตอสมรรถนะของระบบ
เปนแนวทางในการปองกันและการเพิม
่ ประสิทธิภาพของระบบใหสามารถนําไปตอยอดสรางแบบจําลองและ
กําหนดทางเลือกหรือรูปแบบการลงทุนในการเพิม
่ กําลังการผลิตของการติดตัง
้ ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลล
แสงอาทิตยแบบเชือ
่ มตอระบบจําหนายใหสอดคลองกับความตองการและพฤติกรรมการใชไฟฟาสําหรับ
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญหรือสถานที่อื่นๆตอไป
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บทนํา
กลไกการสงเสริมจากภาครัฐมาตรการการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนในการรับซื้อพลังงาน
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐโดยใหราคาคาไฟฟาทีผ
่ ลิตจากพลังงานทดแทนสูงกวาคาไฟฟา
ทีผ
่ ลิตจากเชือ
้ เพลิงฟอสซิล จึงทําใหเกิดผูป
 ระกอบการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนเพิม
่ ขึน
้ เปนจํานวน
มาก โดยเฉพาะอยางยิง
่ การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ดวยราคาขายอุปกรณหลักเชนแผงเซลล
แสงอาทิตย อินเวอรเตอร มีราคาลดลงมากทําใหจูงใจตอการลงทุนเพื่อการผลิตไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตยตลอดจนการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเปนเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับ
จากประชาชนในพืน
้ ทีเ่ ปนเทคโนโลยีสะอาดไมมก
ี ารปลอยมลพิษทางอากาศและทางเสียงการกอสราง
ทําไดรวดเร็วดังนัน
้ โครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจง
ึ มีความเสีย
่ งตํ่าสามารถติดตัง
้ ไดตามแผน
งานและผลิตไฟฟาไดอยางดี [1]

รูปที่ 1 ปริมาณการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยเชื่อมตอระบบจําหนาย พ.ศ. 2546 – 2560)
ที่มา : พพ.,กฟผ.,กฟภ.,กฟน. และสํานักงาน กกพ , ป พ.ศ. 2560 และ Business Model

ปจจุบันไดมีการติดตั้งกันอยางแพรหลายโดยเฉพาะสถานที่ราชการเชน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
และสถานประกอบการเอกชนทีม
่ ก
ี ารใชไฟฟาในตอนกลางวันมากและไฟฟาเปนตนทุนหลักของกิจการ การ
ลดคาใชจายพลังงานไฟฟาดวยการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยเพื่อผลิตไฟฟาก็เปนสวนหนึ่งที่สามารถลด
ตนทุนใหหนวยงานและสถานประกอบการได ในป พ.ศ. 2560 การผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยของ
ประเทศไทยมีกําลังการผลิตติดตั้งสะสม 2,697.26 เมกะวัตตสุงสุด (ขอมูลจาก พพ. ธันวาคม 2560) รูป
ที่ 1 แสดงปริมาณการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยเชื่อมตอระบบจําหนาย พ.ศ. 2546 – 2560
โดยไมรวมระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระและรูปแบบ ธุรกิจ (Business Model) การใหบริการ
ทางดานระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตย การทีร่ ฐ
ั บาลไดมโี ครงการเซลลแสงอาทิตยภาคประชาชนโดย
การผลิตไฟฟาเพื่อใชเองเหลือแลวขาย ทําใหการติดตั้งไดแพรหลายออกไปเปนจํานวนมาก [1,3] การสง
เสริมการใชงานพลังงานทดแทนในสวนของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตยเชื่อมตอระบบ
จําหนายแบบติดตัง
้ บนหลังคาไดมโี ครงการภาครัฐโดยผานกองทุนเพือ
่ สงเสริมการอนุรก
ั ษพลังงาน และ
โครงการภาคเอกชนทีร่ ว
 มกับสถาบันการเงินทีเ่ ขารวมโครงการการสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนดาน
อนุรก
ั ษพลังงานและพลังงานทดแทนทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพแตยง
ั ขาดเงินลงทุนโดยใหเงินกูย
 ม
ื เพือ
่ การลงทุนมีหลาย
ลักษณะรูปแบบการดําเนินโครงการสามารถรวบรวมสรุปไดดังนี้
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• โครงการเพิม
่ ประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวยงานภาครัฐและโครงการสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนในหนวยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (Energy block grant)
• โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณในโรงพยาบาลของรัฐ โดยกองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานและโรงพยาบาลแบบ 70:30 (Matching Fund)
• การติดตั้งระบบเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟา (ESCO Project) บริษัทจัดการพลังงานจะทํา
สัญญาติดตั้งระบบ EPC Contract พรอมทั้งจัดหาสินเชื่อหรือแหลงเงินกูใหคิดคาบริการตามผล
ประหยัดพลังงาน (Energy Saving )
• การใหสน
ิ เชือ
่ ธนาคารสนับสนุนในโครงการทีม
่ ก
ี ารพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทน
หรือ พลังงานสะอาด เชน ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารยูโอบี
• การติ ด ตั้ ง ระบบตามสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ า ภาคเอกชน (Private PPA-Power Purchasing
Agreement) บริษัทเปนผูลงทุนเองทั้งหมดและขายไฟฟาที่ผลิตไดโดยมีสวนลดคาไฟฟาประมาณ
รอยละ 10-20 เปนระยะเวลา 10-15 ป เมื่อครบตามสัญญาแลวอาจจะโอนระบบใหลก
ู คาหรือตอ
สัญญาตามตกลงกัน
• การติดตั้งระบบเพื่อผลิตไฟฟาเพื่อใชเอง ( IPS : Independent Power Supply) โดยลูกคาเปน
ผูล
 งทุนเองทัง
้ หมดและทางบริษท
ั ใหบริการออกแบบติดตัง
้ และบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยบนหลังคา
• ใชรูปแบบการระดมทุนผานหุนกู Crowd funding โดยใช Platform เปนผูรวบรวมเงินทุนจาก
ผูใ หยม
ื ซึง
่ เมือ
่ มีจํานวนทีเ่ พียงพอตามทีผ
่ ก
ู ย
ู ม
ื ตองการแลวก็จะถูกสงใหผก
ู ู จากนัน
้ ผูก
 จ
ู ะตองชําระ
เงินกูค
 น
ื พรอมดอกเบีย
้ ซึง
่ จะสูงกวาอัตราดอกเบีย
้ เงินฝากแตจะตํ่ากวาดอกเบีย
้ เงินกูโ ดยทัว
่ ไปและ
จะถูกจายใหแกผูใหยืมจนกระทั่งครบอายุการกูยืม เมื่อผูกูชําระเงินกูคืนครบถวนแลว

วัตถุประสงคของงานวิจัย
เปนการศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบเชือ
่ มตอระบบ
จําหนายสําหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญโดยมีการวิเคราะหถง
ึ พฤติกรรมการใชไฟฟา (Load Proﬁle)
กอนและหลังการติดตั้ง เพื่อทําการหาขนาดกําลังผลิตที่เหมาะสมและคุมคาทางดานเศษฐศาสตร สราง
ทางเลือกเพือ
่ ประกอบการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนในการเพิม
่ กําลังการผลิตของการติดตัง
้ ระบบ
ผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบเชื่อมตอระบบจําหนายใหสอดคลองกับความตองการการใชไฟฟา
สําหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ ขนาด 350 เตียง

วิธีการประเมินทางดานเทคนิคและเศษฐศาสตร
ในการประเมินทางดานเทคนิคและเศษฐศาตรของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา
แบบเชือ
่ มตอระบบจําหนายสําหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญในการวิจย
ั นีไ้ ดใชระบบทีต
่ ด
ิ ตัง
้ มีขนาดกําลัง
ผลิตติดตัง
้ 250kWp มีการประเมินทางเทคนิคโดยใชโปรแกรม PVsyst ในการจําลองและการคํานวณตาม
มาตรฐาน IEC61724 เพื่อเปนแนวทางการปองกันและการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ รูปที่ 2 เปนการ
แสดงตัวอยางการติดตั้งใชงาน Single Line Diagram พรอมทั้ง System Conﬁguration ของระบบ งาน
วิจย
ั นีไ้ ดกําหนดกรอบการศึกษาและการประเมินศักยภาพ 4 ดานหลักและสมมติฐานการประเมินศักยภาพ
เชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร ดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 2 การติดตั้ง และ Single Line diagram and System conﬁguration

รูปที่ 3 สมมติฐานการประเมินศักยภาพเชิงเทคนิค
และขอมูลตัวชี้วัดเชิงเศรษฐศาสตร
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ผลการประเมินทางดานเทคนิคและเศรษฐศาสตร
ในการประเมินทางดานเทคนิคของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาแบบเชือ
่ มตอระบบ
จําหนายสําหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญทก
ี่ ําลังผลิตติดตัง
้ 250kWp งานวิจย
ั นีป
้ ระเมินทางเทคนิค
ตัวแปรบงชีถ
้ ง
ึ สมรรถนะทางเทคนิคโดยใชโปรแกรม PVsyst ในการจําลองและการคํานวณตามมาตรฐาน
IEC61724 ซึ่งสงผลตอสมรรถนะของระบบเพื่อหาจุดบกพรองของการติดตั้งและการสูญเสียที่เกิดขึ้น
ผลการประเมินสมรรถนะทางดานเทคนิคของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาแบบเชือ
่ ม
ตอระบบจําหนายสําหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญที่กําลังผลิตติดตั้ง 250kWp โดยใชโปรแกรม
PVsyst พบวาระบบสามารถผลิตไฟฟาไดเทากับ 352.1MWh/year สมรรถนะของระบบ (Performance
Ratio) เทากับ 81.67% การสูญเสียพลังงานในระบบเซลลแสงอาทิตย (Collection Loss) เทากับ 0.77
kWh/kWp/day การสูญเสียพลังงานในระบบ (System Loss) เทากับ 3.86 kWh/kWp/day และพลังงาน
ที่ระบบผลิตได (Useful Energy) เทากับ 3.86 kWh/kWp/day ผลการประเมินประเมินสมรรถนะทางดาน
เทคนิคโดยการใชสมการคํานวณผาน SCADA Software ซึ่งทําหนาที่เก็บขอมูลที่ไดจากการผลิตในระยะ
เวลา 1 วัน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 6.00 น. ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 6.00 น.เปนดังแสดง
แสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 PVsyst ประเมินผลการผลิต 250kWp และ ผลการคํานวณ SCADA Software

พลังงานที่ผลิตได เทากับ 1185.14 kWh พลังงานที่ใชทั้งหมด 10390.34 kWh ประหยัด
พลังงาน 11.41% ประสิทธิภาพอินเวอรเตอร 31.32% ที่ความเขมแสงเฉลี่ย 5.82 kWh/m2 สมรรถนะ
ของระบบ (Performance Ratio) เทากับ 81.40% และ ประสิทธิภาพของระบบ เทากับ 13.15% ถาเพิ่ม
ขนาดการติดตั้งระบบใหเปน 800kWp และใชโปรแกรม PVsyst ในการจําลองพบวาระบบสามารถผลิต
ไฟฟาไดเทากับ 1215 MWh/year สมรรถนะของระบบ (Performance Ratio) เทากับ 80.77% การสูญ
เสียพลังงานในระบบเซลลแสงอาทิตย (Collection Loss) เทากับ 0.9 kWh/kWp/day การสูญเสียพลังงาน
ในระบบ (System Loss) มีคาเทากับ 0.09 kWh/kWp/day พลังงานที่ระบบผลิตได (Useful Energy)
เทากับ 4.15 kWh/kWp/day รูปที่ 5 แสดงกราฟเปรียบเทียบความตองการการใชไฟฟากับกําลังไฟฟา
ทีผ
่ ลิตไดทําใหทราบวาสามารถเพิม
่ กําลังผลิตติดตัง
้ ไดถง
ึ 800kWp เพือ
่ ใหสอดคลองกับความตองการ
การใชไฟฟาของโรงพยาบาล ในการประเมินทางดานเศรษฐศาสตรของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสง
อาทิตยบนหลังคาแบบเชื่อมตอระบบจําหนายสําหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญที่กําลังผลิตติดตั้ง
250kWp และ 800kWp เปนการประเมินเชิงเปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลตอการลงทุนของระบบโดยจะถูก
ประเมินอยูภายใตสมมุติฐานเดียวกัน ผลการประเมินทางเศรษฐศาสตรในตารางที่ 1 เปรียบเทียบระหวาง
ระบบผลิตไฟฟาที่กําลังผลิตติดตั้ง 250kWp ที่ใชงานจริงในปจจุบัน และระบบผลิตไฟฟาที่กําลังผลิตติด
ตั้ง 800kWp ที่เสนอใหติดตั้งซึ่งเปนกําลังการผลิตติดตั้งที่เหมาะสมสอดคลองกับการใชไฟฟาของโรง
พยาบาล ผลการประเมินพบวาระยะเวลาคืนทุนของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยทก
ี่ ําลังผลิตติด
ตั้ง 250kWp และ 800kWpมีคาเทากับ 6.8 ปและ 6.31ป อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาเทากับ
13.80% และ 15.08% และมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเทากับ 8.11 ลานบาท และ 30.68 ลานบาท ตามลําดับ
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รูปที่ 5 กราฟเปรียบเทียบความตองการการใชไฟฟากับกําลังไฟฟาที่ผลิตได และ PVsyst ประเมินผลการผลิต 800kWp

การเลือกรูปแบบประกอบธุรกิจ
รูปแบบการประกอบธุรกิจในปจจุบันการติดตั้งระบบตามสัญญาซื้อขายไฟฟาภาคเอกชน (Private
PPA-Power Purchasing Agreement) โดยบริษัทเปนผูลงทุนเองทั้งหมดและขายไฟฟาที่ผลิตไดโดยมี
สวนลดคาไฟฟาประมาณรอยละ 10-20 เปนระยะเวลา 10-15 ป เมื่อครบตามสัญญาแลวจะโอนกรรมสิทธิ์
ของระบบใหลูกคาหรือตอสัญญาตามตกลงกัน เปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน งานวิจัยนี้จึง
เลือกพิจารณาใหสวนลดคาไฟฟาที่ 15% , 20% , 25% จากอัตรา TOU On peak รวมคา FT ที่ราคา
4.175 บาท ตอหนวย พบวาในระยะเวลา 10 ปผูลงทุนสามารถโอนกรรมสิทธิ์การเปนเจาของระบบผลิต
ใหลูกคาไดขณะเดียวกันก็จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ 33% , 26% และ 18% ตามตาราง

ตารางที่ 1 ผลประเมินทางเศรษฐศาสตรและตารางแสดงการใหสวนลดคาไฟฟาแบบแจกแจงสวนลดในระยะเวลา 10 ป

สรุปผลการวิจัย
ผลการประเมินทางดานเทคนิคและเศษฐศาสตรของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา
แบบเชือ
่ มตอระบบจําหนายสําหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญทก
่ี ําลังผลิตติดตัง
้ 250kWpและ800kWp
ทําใหเราทราบวาระบบผลิตไฟฟาทีก
่ ําลังผลิตติดตัง
้ ขนาด 800kWp เปนระบบผลิตทีส
่ อดคลองกับความ
ตองการการใชไฟฟา (Load proﬁle)ของโรงพยาบาล ระบบสามารถผลิตไฟฟาไดเทากับ 1215 MWh/year สมรรถนะของระบบ (Performance Ratio) เทากับ 80.77% การสูญเสียพลังงานในระบบเซลลแสง
อาทิตย (Collection Loss) เทากับ 0.9 kWh/kWp/day การสูญเสียพลังงานในระบบ (System Loss) มี
คาเทากับ 0.09 kWh/kWp/day พลังงานที่ระบบผลิตได (Useful Energy) เทากับ 4.15 kWh/kWp/day มีระยะเวลาคืนทุน เทากับ 6.31 ป อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาเทากับ 15.08% ใหมูลคาปจจุบัน
สุทธิมค
ี า เทากับ 30.68 ลานบาท รูปแบบการประกอบธุรกิจการติดตัง
้ ระบบตามสัญญาซือ
้ ขายไฟฟาภาค
เอกชน (Private PPA-Power Purchasing Agreement) โดยใหสวนลดคาไฟฟา 20% จากอัตรา TOU
On peak รวมคา FT ที่ราคา 4.175 บาทตอหนวย (3.34 บาทตอหนวย) ในระยะเวลา 10 ปผูลงทุนสามารถ
โอนกรรมสิทธิก
์ ารเปนเจาของระบบผลิตใหลก
ู คาและใหผลตอบแทนจากการลงทุนที่26%เปนรูปแบบธุรกิจ
รูปแบบหนึง
่ ทีม
่ ข
ี อ
 เสนอทีจ
่ ง
ู ใจใหผซ
ู อ
ื้ และผูป
 ระกอบการเลือกพิจารณาตัดสินใจติดตัง
้ ระบบและเหมาะสมตอ
การลงทุนใหที่ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในโครงการ
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004
การบริหารจัดการพลังงานชุมชนดวยเทคโนโลยีดิจิทล
ั
(Community Energy Management by Digital Technology)

EM

การใชงานเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
เพื่อประยุกตใชงานการเกษตรสําหรับ
ศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
Using Internet of Things technology to
apply agriculture for Efﬁciency in
Agricultural production Learning Center,
Cha-am District, Phetchaburi Province
กฤษณ ไชยวงศ1 กันยารัตน ศรีวิสทิยกุล2 ทัดทอง พราหมณี3 ปรัชญา มุกดา4
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหกรรมละเทคโนโลยี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
3
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1

บทคัดยอ
เทคโนโลยีอน
ิ เตอรเน็ตของสรรพสิง
่ เริม
่ เขามามีบทบาทในยุคการสือ
่ สารความเร็วสูงเพือ
่ เปนการสง
เสริมและเพิม
่ ความสะดวกสบายในการประยุกตใชงานในดานการเกษตรรวมทัง
้ เพือ
่ เปนการเผยแพรเทคโนโลยี
เพือ
่ นําองคความรูเ ชิงเทคโนโลยีของการเกษตรสมัยใหมเขาสูช
 ม
ุ ชน ดังนัน
้ บทความนีน
้ ําเสนอแนวคิดการ
ประยุกตใชงานเทคโนโลยีอน
ิ เตอรเน็ตของสรรพสิง
่ เพือ
่ การใชงานรวมกับระบบจายพลังงานไฟฟา แบบโซ
ลาเซลล ขนาด 6,000 วัตต โดยนําเสนอการควบคุมการปดเปด ระบบสองสวาง ระบบระบุตําแหนงโดยใช
ระบบกําหนดตําแหนงบนพืน
้ โลก การควบคุมดังกลาว ทีไ่ ดนําเสนอสามารถ ควบคุมผานเครือขายอินเตอร
ผานชองทางแอพพลิเคชั่นของสมาทโฟน ที่ไดออกแบบ เขาทดสอบในพื้นที่ ศูนยการเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จากผลการทดลองพบ วา ระบบสามารถ
ควบคุมการจายไฟฟาและเพิ่มความสะดวกในการเกษตรสมัยใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ และประยุกตใช
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนทางเลือกในการพัฒนาการเกษตรสมัยใหมไดเปนอยางดี
คําสําคัญ: เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง ระบบกําหนดตําแหนง
บนพื้นโลก แอพพลิเคชั่น การเกษตรสมัยใหม

บทนํา
มูลนิธิชัยพัฒนา (2563) [1] ไดเรียบเรียง “เศรษฐกิจพอเพียง” วาเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห
 ว
ั พระราชทานพระราชดําริชแี้ นะแนวทางการดําเนินชีวต
ิ แกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนาน
กวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพื่อ
ใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลง
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ตางๆ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศที่เรียกวา
ประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะอยางยิง
่ ในภาคเกษตรกรรมนัน
้ ไดมน
ี โยบายการปรับเปลีย
่ นรูปแบบการเกษตร
แบบดั้งเดิม ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและการใชเทคโนโลยี โดยมุงหวังใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มขึ้น ทําใหเกษตรกรเปลี่ยนรูปแบบกลายเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) รวมถึงเปลี่ยน
แรงงานทักษะตํ่าไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง อีกทั้งปรับรูปแบบของผูประกอบ
การรายยอย (SMEs) ที่รัฐใหความชวยเหลืออยูตลอด มุงสู Smart Enterprises และบริษัทเกิดใหมที่มี
ศักยภาพสูง ที่เรียกวากันวา สตารทอัพ (Startups) ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรี ที่ ศูนยการเรียนรูการ
เพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี [2] ทีม
่ แี นวทางในการดําเนินงานตาม
หลัก เกษตรทฤษฎีใหม เปนศาสตรทว
ี่ า ดวย การจัดการพืน
้ ทีส
่ ง
ั คมเกษตรระดับครัวเรือนแลวขยายสูร ะดับ
ชุมชน และระดับสหกรณ โดยแนวทางคือ
• ชุมชนรวมกันดูแลทุนธรรมชาติ (ดิน นํ้า ปา)
• สรางปจจัยการผลิต
• ไมผลิตเชิงเดี่ยว เปลี่ยนเปน มีผลผลิตที่หลากหลาย ผสมผสาน พืช ปศุสัตว ประมง
• มีตลาดที่คงคุณคาชุมชน และเพิ่มมูลคาผลผลิต
• เมื่อกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม “ขั้นพื้นฐาน” พรอมแลว จึงไป “ขั้นกาวหนา” โดยเลือกผลผลิตเดน
มาเปนจุดเนนในการสรางรายไดหลัก

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาของการดําเนินงานวิจัย ศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
ไรทองหทัย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

จากแนวทางการพัฒนาจาก เกษตรขัน
้ พืน
้ ฐานไป เกษตรขัน
้ กาวหนา โดย การเกษตรขัน
้ กาวหนานัน
้
มีภารกิจอยางหนึ่งที่สําคัญคือ การเกษตรแบบผสมผสาน ที่มีผลผลิตเชน 1.พืชเงินดวน 2.พืชแข็งแรง
3.สมุนไพร 4.ปศุสัตว 5.นาขาว ซึ่งเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง คือการที่สิ่งตางๆ ถูกเชื่อมโยงทุก
สิง
่ ทุกอยางเขาสูโ ลกอินเทอรเน็ต ทําใหมนุษยสามารถสัง
่ การ ควบคุมใชงานอุปกรณตา งๆผานทางเครือ
ขายอินเตอรเน็ต ในที่นีผูวิจัยขอเรียก อินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง นั้นวา IoT ซึ่งเปนเครือขายของสิ่งที่เปน
ตัวตนจับตองได (“things”) ที่มีสิ่งประดิษฐอิเล็กทรอนิกสหรือเซนเซอร และซอฟตแวรฝงตัวอยู โดยเชื่อม
ตอถึงกันเพื่อเพิ่มประโยชนและคุณคาของบริการ โดยแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูผลิต กับโอเปอรเรเตอรและ
/หรือกับอุปกรณที่มีสิ่งฝงตัวอยู อีกทั้งยังมีการนําเอาเทคโนโลยีในเรื่องตางๆ เชน การสื่อสารไรสาย
อินเทอรเน็ต Micro-electromechanical systems (MEMS) ฯลฯ มาหลอมรวมกันจนเกิดเปนประดิษฐ
กรรมใหม IoT ไดรับความนิยมมากขึ้นเปนลําดับ และมีแนวคิดเพื่อนํามาประยุกตใชกับบริบทตาง ๆ ที่หลาก
หลาย มากขึ้น
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ในงานวิจัยกอนหนานั้น M. Ayaz [3] และคณะ ไดทําการเสนอแนวคิด ในการเกษตรสมัยใหมในการ
ใชเทคโนโลยีอน
ิ เตอรเน็ตของสรรพสิง
่ ในการออกแบบการตรวจวัดคาความชืน
้ สภาพอากาศโดยรอบและ
คาความชื้นในดิน และการเฝาระวังศัตรูพืช และใชยานพาหนะไรคนขับสําหรับการเฝาระวังพืชผลและการ
ใชงานอื่น ๆ G. Sushanth [4] และคณะไดนําเสนอ การทําเกษตรโดยใชระบบเซนเซอรตรวจจับความชื้น
และใชการควบคุมแบบตั้งเวลาในการควบคุมการจายนํ้าในแปลงเกษตรกรรม โดยตั้งโปรแกรมผาน
แอปพลิเคชัน S. R. Prathibha [5] และคณะไดวิจัยโดยการสรางระบบเกษตร โดยใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
ของสรรพสิ่งในการวัดความชื้นและสงสัญญาณภาพ ในแปลงเกษตรกรรม หนึ่งฤทัย คูหาศักดิ์ [6] ได
ทําการวิจัยในรูปแบบการจัดการธุรกิจเกษตรอัจฉริยะเพื่อใหไดกระบวนการจัดการการเกษตรอัจฉริยะที่
เหมาะสม รวมทัง
้ งานวิจย
ั ทีม
่ ก
ี ารประยุกตใชเทคโนโลยีอน
ิ เตอรเน็ตของสรรพสิง
่ ในแนวทางอืน
่ เชน เจษฎา
ขจรฤทธิ์ [7] ไดนําเสนอแนวคิดในการสรางแบบจําลองในการควบคุมกระบวนการสองสวางของระบบ
ไฟฟา ในเทคโนโลยีบานอัจฉริยะ โดยใชการความคุมการทํางานผาน เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
งานวิจย
ั ชิน
้ นีจ
้ ง
ึ เปนการผสมผสานการเกษตรทฤษฎีใหม เขากับเทคโนโลยีในปจจุบน
ั คือ นวัตกรรม
การเกษตรอัจฉริยะดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการเกษตร โดยการ
ควบคุมระบบการจาย นํ้า ไฟ พลังงานตางๆ ในพื้นที่การเกษตร ควบคุมแหลงจายพลังงานแบบเคลื่อนที่
เพื่อความคลองตัว ในการบริหารจัดการ การควบคุม การรายผลงานการทํางานในการเกษตรกรรม เพื่อ
ใหเกษตรกรนั้นสามารถควบคุมระบบการทํางาน ภายใตเครือขายอินเตอรเน็ต เชน สามารถควบคุมระบบ
ตางๆผานโทรศัพทมอ
ื ถือ เพือ
่ ใชเปนแนวทางสงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหมและใหเปนนวัตกรรมการเกษตร
อั จ ฉริ ย ะ และก อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ ชุ ม ชน ในการทํ า การเกษตรอย า งยั้ ง ยื น ตามแนวทาง
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วิธีการวิจัย
รูปแบบวิธก
ี ารวิจย
ั ในงานวิจย
ั ไดวางแผนและดําเนินงาน โดยมีวต
ั ป
ุ ระสงคและขอบเขตการวิจย
ั ดังนี้
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสรางกระบวนการจัดการฟารมโดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of
Things: IoT)
2. เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการจัดการฟารมโดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งสูครัวเรือนใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อพัฒนาการเกษตรสมัยใหมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวย เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของ
สรรพสิ่ง

ภาพที่ 2 โครงสราง ระบบอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง ณ ศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
ไรทองหทัย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
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ขอบเขตการดําเนินงานวิจัย
การออกแบบระบบแสดงไดในภาพที่ 1 โดย แบงขั้นตอนขอบเขตการดําเนินงานวิจัย ดังนี้
1. ใชศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมทองหทัย อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ขนาดพื้นที่ 50 ไร เปนพื้นที่ในการ
ทดลอง
2. สรางระบบควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย กําลังการผลิตไฟฟาขนาด 500
1,000 และ 1,500 วัตต ระบบควบคุมเปดปดนํ้า ระบบควบคุมจายไฟฟาแบบโซลาเซลล ระบบควบคุมปด
เปดไฟฟาในพื้นที่ทดลอง ดวยเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
3. สรางระบบควบคุมใชแผงเซลลแสงอาทิตยในการทดลอง 3 ชนิด ขนาด 320 วัตต คือแบบ
Monocrystalline Polycrystalline และ Amorphous
4. สรางระบบควบคุมใชตัวควบคุมการชารจประจุ (Charger Controller) 20 - 40 โวลต
5. สรางระบบควบคุมใชตัวแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) แบบ Standalone ขาเขา DC input 20 –
30 โวลต และขาออก AC 220 โวลต กําลัง 6,000 วัตต
6. สรางระบบควบคุมเครื่องปมนํ้าไฟฟาขนาด 350, 750 และ 1,500 วัตต หลอดไฟขนาด 60 วัตต
พัดลมขนาด 100 วัตต
7. ถายทอดเทคโนโลยีใหกบ
ั ครัวเรือนเกษตรในอําเภอชะอํา เพือ
่ เปนตนแบบระดับประเทศของการทํา
เกษตรทฤษฎีใหมตามศาสตรพระราชา

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากการผลการวิจัย ทางทีมงานผูวิจัยไดดําเนินการ ทดสอบติดตั้งงระบบที่ไดออกแบบ ทั้งหมด 4
ตําแหนง โดยแบงลักษณะการควบคุมการทํางานของระบบจายไฟฟา แบบโซลาเซลล และอุปกรณไฟฟา
อื่นๆ เชน หลอดไฟฟาในการสองสวาง ปมจายนํ้าในแตละจุด ในไรทดลอง หนาหลักของแอพพลิเคชั่น
แสดงไดในภาพที่ 3 และในการทดลองไดออกแบบตามเงื่อนไข ตามที่ไดออกแบบ ไดดังภาพที่ 3 ถึง ภาพ
ที่ 7 ดังนี้

ภาพที่ 3 โครงสราง หนาแรกของแอพพลิเคชั่น
1.กําหนดจุดติดตั้งทั้งหมด 4 ตําแหนง เพื่อควบคุมการทํางานแบบเปดปดทั่วไป กับแบบตั้งเวลา ดังนี้
- ตําแหนงที่ 1 ติดตั้งไวที่ตําแหนงทายไร ในการควบคุมปมนํ้า 1 จุด และ หลอดไฟฟา จํานวน 3 จุด
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ภาพที่ 4 ตําแหนงควบคุมที่ 1 ตําแหนงทายไร
- ตําแหนงที่ 2 ติดตั้งที่ตําแหนงตรงกลางไร เพื่อควบคุม แผงโซลาเซลลหลัก
ใชในการควบคุมการจายไฟฟาที่ออกมาจากโซลาเซลล 220 โวลต

ภาพที่ 5 ตําแหนงควบคุมที่ 2 ตําแหนงโซลาเซลลหลัก
- ตําแหนงที่ 3 ติดตั้งไวที่ตําแหนง ริมสระนํ้า สําหรับ ควบคุมปมนํ้า 1 จุด และ หลอดไฟฟา จํานวน 2 จุด

ภาพที่ 6 ตําแหนงควบคุมที่ 3 ตําแหนง ริมสระนํ้า กลางไร
- ตําแหนงที่ 4 ตําแหนงเลาไก เพื่อควบคุมหลอดไฟ จํานวน 2 จุด และ อุปกรณไฟฟา อื่นๆ จํานวน 2 จุด
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ภาพที่ 7 ตําแหนงควบคุมที่ 4 ตําแหนง เลาไก และการบรรยาย
ถายทอดองคความรูสูชุมชน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

จากภาพ ที่ 3 เปนหนาแรกของ แอพพลิเคชั่น ที่แสดงการควบคุม การเปดปด การจายไฟฟา ของโซ
ลาเซลล โดยมีการควบคุมปดเปดแบบธรรมดา และแบบตั้งเวลา แบบ วัน เวลาปดเปด และการรายงานตํา
ที่ที่อยูของแผงและอุปกรณโซลาเซลล ภาพที่ 4 ถึง ภาพที่ 7 แสดงรูปแบบ หนาแอพพลิเคชั่น และการใช
งานจริง ของกลองควบคุมการทํางาน โดยการสงสัญญาณผานเครือขายไรสาย ทั้งหมด 4 ตําแหนง
คือ ตําแหนงทายไร ตําแหนงโซลาเซลลหลัก ตําแหนง ริมสระนํ้า กลางไร ตําแหนง เลาไก จากผลการเผย
แพรและองคความรูสูชุมชน จากแบบประเมินโดยใชแบบสอบถาม สูเกษตรกรผูเขาอบรมถายทอดองค
ความรู จํานวน 30 ทาน เพศ ชาย 18 เพศหญิง 12 อายุเฉลีย
่ อยูที่ 52-55 ป จากผลประเมินเชิงสถิติใช
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาพิสย
ั (Rating Scale) โดยวิเคราะหหาคาเฉลีย
่ (Mean) หาคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทั้งหมด 21 หัวขอ หัวขอที่มีคามากที่สุดคือ มีคาความพึง
พอใจตอการใชงาน โดยทั่วไป มากที่สุด อยูที่ ระดับ 4.45 และ นอยที่สุด คือ การใชเทคโนโลยีเครื่องมือ
สื่อสาร นอยที่สุด อยูที่ 4.02 ระดับคาความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยู 4.58

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัย เรื่องนี้ไดนําเสนอ การพัฒนาเการเกษตรสมัยใหม ดวยเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตของสรรพ
สิ่ง เพื่อควบคุมการทํางานของระบบจายไฟฟาแบบโซลาเซลลขนาด 6,000 วัตต ในพื้นที่ ศูนยการเรียน
รูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ไรทองหทัย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยระบบที่ได
ออกแบบและนําเสนอนั้นสามารถ เปด-ปด การจายไฟฟา แบบธรรมดาทั่วไป และ แบบตั้งเวลาการทํางาน
รวมถึงระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก เพื่อระบุตําแหนงที่ตั้งของอุปกรณควบคุมดังกลาว จากผลการ
ทดสอบและการประยุกตใชงานเทคโนโลยีดง
ั กลาว พรอมนําไปเผยแพรใหองคความรูต
 อ
 เกษตรกรกลุม
 เปา
หมาย พบวาระบบนั้นสามารถรองรับการควบคุม และติดตาม การจายระบบไฟฟาแบบโซลาเซลลไดอยาง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง การเผยแพรองคความรูสูเกษตรกรมีระดับคาความพึงพอใจโดยรวมอยู 4.58 ซึ่ง
สามารถรองรับการเกษตรทฤษฎีใหมไดเปนอยางดี
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กิตติกรรมประกาศ
ทางทีมผูวิจัยขอขอบคุณ ศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี ทีส
่ นับสนุน พืน
้ ทีท
่ ดลองงานวิจย
ั และอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมและเก็บขอมูล
ตลอดจนงานวิจย
ั ดําเนินงานจนเสร็จสิน
้ และคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรมสถาบันวิจย
ั
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่สนับสนุน และใหโอกาสในการใชเครื่องมือใน
การดําเนินงานวิจย
ั รวมทัง
้ การดําเนินงานวิจย
ั ในขัน
้ ตอนตอไปทีมงานผูว
 จ
ิ ย
ั มีแนวคิดทีจ
่ ะตอยอดงานวิจย
ั
โดยวัดคา อุณหภูมิ ความชื้น การเฝาระวังแมลงและสัตวตางๆ ที่เขามาทําลายพืชผลในพื้นที่ไรทดลอง
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การจําลองและวิเคราะหการใชพลังงานของ
รถยนตไฟฟา: กรณีศึกษาสําหรับถนนมิตรภาพ
Simulation and Analysis of the Energy
Consumption for Electric Vehicles:
A Case Study for Mittraphap Road
บรรณญัติ บริบูรณ นพรัตน ธรรมวงษา ไพบูลย บุบผา
เสกศิลป มณีศรี และ Jeffrey C. Nash
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบอัตโนมัติ
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

คําสําคัญ: การจําลองรถยนตไฟฟา พลังงานรถยนตไฟฟา ยานยนตไฟฟา

บทนํา

005

ปจจุบันมีหลายประเทศที่ประกาศปเปาหมายวาจะยกเลิกการใชรถยนตสันดาปภายในเปลี่ยนไปใช
รถยนตไฟฟา 100% แตสิ่งที่ผูใชรถยนตทั่วไปยังคิดวารถยนตไฟฟามีขอจํากัดคือระยะทางที่รถยนตเดิน
ทางไดสง
ู สุดตอการอัดประจุเต็มทีห
่ นึง
่ ครัง
้ และสถานีอด
ั ประจุทย
ี่ ง
ั มีบริการไมเพียงพอสําหรับการเดินทาง
ดวยรถยนตไฟฟาในระยะทางทีไ่ กล สําหรับประเทศไทย คาใชจา ยทีส
่ ง
ู มากเกีย
่ วกับการการติดตัง
้ และบํารุง
รักษาเครื่องอัดประจุ เปนภาระความรับผิดชอบที่เจาของรถยนตไฟฟาตองรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว
ดังนั้นปญหาและขอสงสัยในประเด็นที่วา ภายใตเงื่อนไขสภาพที่แทจริงของถนนในประเทศไทย รถยนต
ไฟฟาแตละคันจะสามารถวิ่งบนถนนไดไกลที่สุดกี่กิโลเมตร ดวยความเร็วตํ่าสุด-สูงสุดเทาใด และมีขอมูล
การวิจัยที่นาเชื่อถือไดยืนยันใหผูใชรถยนตเกิดความมั่นใจไดสักเพียงใด

การบริหารจัดการพลังงานชุมชนดวยเทคโนโลยีดิจิทล
ั
(Community Energy Management by Digital Technology)

บทความนี้นําเสนอแบบจําลองและการวิเคราะหการใชพลังงานของรถยนตไฟฟา กรณีศึกษานี้
กําหนดใหรถยนตขับเคลื่อนไปและกลับบนถนนมิตรภาพระหวางจังหวัดหนองคายถึงจังหวัดสระบุรีรวม
เปนระยะทางทั้งสิ้น 509 กิโลเมตร วัฏจักรขับทดสอบที่ใชสําหรับการจําลองคือ US06 ซึ่งเปนการขับ
รถยนตแบบความเร็วสูง พารามิเตอรที่ใชในการหยุดรถยนตเพื่ออัดประจุแบตเตอรี่คือความจุถูกใชงาน
(DOD) 100% ขอมูลของรถยนตไฟฟาที่นํามาใชจําลองคือ MG ZS EV ขอมูลที่ไดจากการจําลองมีความ
ใกลเคียงกับขอมูลทีผ
่ ผ
ู ลิตระบุระยะทางทีร่ ถยนตวง
ิ่ ไดสง
ู สุดตอการอัดประจุเต็มทีห
่ นึง
่ ครัง
้ ผูข
 บ
ั รถยนต
สามารถนําขอมูลของงานวิจัยนี้ไปใชประโยชนเพื่อการขับเคลื่อนรถยนตใหถึงจุดหมายอยางปลอดภัย
และสามารถควบคุมการใชพลังงานจากแบตเตอรี่ใหเหมาะสมสําหรับเงื่อนไขการเดินทางของตนเอง

EM

บทคัดยอ

งานวิจัยเกี่ยวกับการจําลองและวิเคราะหการใชพลังงานของรถยนตไฟฟาในอดีต นําเสนอเงื่อนไข
แบบจําลอง และผลการจําองที่หลายหลาย [1] นําเสนอผลการจําลองโดยพิจารณานํ้าหนักบรรทุกของ
รถยนต ความหนาแนนของจราจร และความสูญเสียอันเนื่องมาจากความรอน บทความงานวิจัยของ
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[2]นําเสนอแบบจําลองผูข
 บ
ั ทีม
่ ผ
ี ลกระทบตอความเร็วและความเรงของรถยนต ในขณะที่[3,8]นําเสนอแบบ
จําลองและผลการวิเคราะหพลังงานสําหรับรถบัสไฟฟาขนาดเล็กเพือ
่ ความสะดวกสบายและสามารถประยุกต
ใชงานไดงาย เทคโนโลยีในปจจุบน
ั โดยสวนมากจึงเกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง [4,5] นําเสนอ
งานวิจย
ั ทีต
่ รวจวัดเพือ
่ แสดงผลพลังงานและขอมูลอืน
่ ๆ ของรถยนตไฟฟาบนแพลตฟอรมดิจท
ิ ล
ั และสมา
รทโฟน ซึง
่ เปนพืน
้ ฐานทีส
่ ําคัญสําหรับรถยนตไฟฟาขับเคลือ
่ นอัตโนมัติ ขอสรุปของงานวิจย
ั ทีส
่ อดคลอง
กันระบุวารูปแบบการขับรถยนตของผูขับและเสนทางที่รถยนตเคลื่อนที่มีผลตอปริมาณการใชพลังงาน
[6,9]ดังนัน
้ การวิเคราะหหาพลังงานไฟฟาขณะทีร่ ถยนตไฟฟาขับเคลือ
่ นบนถนนและปริมาณพลังงานทีค
่ ง
เหลือกอนหยุดรถยนตเพือ
่ อัดประจุ จึงเปนสวนประกอบทีส
่ ําคัญของระบบบริหารจัดการพลังงานในรถยนต
ไฟฟา ที่สามารถสรางความมั่นใจใหกับผูขับขี่รถยนตไฟฟาตลอดระยะเวลาของการเดินทาง

แบบจําลองพลศาสตรการเคลื่อนที่ของรถยนตไฟฟา
เมื่อรถยนตไฟฟามวล M เคลื่อนที่บนถนนซึ่งทํามุม a กับแนวระนาบดวยความเร็วเทากับ v แรงฉุด
ลาก (Ft) ที่ใชในการขับเคลื่อนรถยนตจะตองมีคามากกวาผลรวมของแรงตานการเคลื่อนที่ของรถยนต
ซึ่งประกอบไปดวยแรงตาน-การหมุน (Frr) แรงตานอากาศพลศาสตร (Fαd) แรงตานการปน (Fhc) แรงที่
ใชเรงเครื่องรถยนตแบบเชิงเสน (Flα) และแรงที่ใชเรงเครื่องรถยนตแบบเชิงมุม (Fωα) ดังแผนภาพแรงที่
แสดงในภาพที่ 1 แบบจําลองของแรงทั้งหมดมีรายละเอียดดังสมการตอไปนี้

ภาพที่ 1 แผนภาพแรงกระทํากับรถยนตขณะเคลื่อนที่บนพื้นถนนซึ่งทํามุม α กับแนวระนาบ

พิจารณาแผนภาพอยางงายของการเชือ
่ มตอมอเตอรและยางรถยนตในภาพที่ 2 กําหนดใหมอเตอร
เชื่อมตอกับลอรถยนตดวยอัตราทดเฟองเทากับ G สมการคํานวณแรงที่ใชเรงเครื่องรถยนตแบบเชิงมุม
(Fωα) คือ
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แรงขับเคลื่อนที่ทําใหรถยนตเคลื่อนที่ไปขางหนาไดคือแรงฉุดลาก (Ft) ตองมีคามากเพียงพอ
ที่จะหักลางแรงตานการหมุน แรงตานอากาศพลศาสตร แรงตานการปน แรงที่ใชเรงเครื่องรถยนตแบบ
เชิงเสน และแรงที่ใชเรงเครื่องรถยนตแบบเชิงมุม ดังนั้นสมการคํานวณ Ft จึงแสดงในสมการที่

ภาพที่ 2 แผนภาพอยางงายของการเชื่อมตอมอเตอรและยางรถยนต

สําหรับการจําลองที่ใชคาขั้นเวลาเทากับ ∆t เมื่อแทนคาพจนอนุพันธระยะทางดวยผลตางของ
ความเร็ว จะไดผลลัพธเปนสมการคํานวณความระยะทาง d(t) และความเรง a(t) ของรถที่เวลา t ดังนี้

แบบจําลองการใชพลังงานของรถยนตไฟฟา
แผนภาพบล็อกการไหลของกําลังรถยนตไฟฟาที่ใชพลังงานจากแบตเตอรี่เพียงแหลงเดียว และมี
กําลังจากการเบรกถูกนํากลับมาใชใหมแสดงในภาพที่ 3 จากสมการความสัมพันธระหวางพลังงาน (w)
และกําลัง (P) ที่ระบุวา p= w/t สามารถสรุปไดวาการพิจารณาในชวงเวลา 1 วินาที พลังงานและกําลังจะ
มีคาเทากัน ดังนั้น สมการคํานวณกําลังขับเคลื่อนของรถยนตไฟฟา (Pt) ในทุก 1 s ขณะที่รถยนตวิ่งคือ

ภาพที่ 3 แผนภาพบล็อกการไหลของกําลังรถยนตไฟฟาที่มีกําลังจากการเบรกถูกนํากลับมาใชใหม

507

สมการคํานวณกําลังเอาตพุตที่มอเตอรจายใหระบบทดเฟอง (Pm,out) กําลังอินพุตของมอเตอร
(Pm,in) และกําลังของแบตเตอรี่ (Pb) ในทุก 1 s คือ

ผลการจําลองและการอภิปราย
การจําลองกําหนดใหรถยนตขบ
ั เคลือ
่ นตลอดเสนทางถนนมิตรภาพดวยวัฏจักรขับทดสอบมาตรฐาน
แบบ US06 ซึ่งเปนการขับเคลื่อนรถยนตความเร็วสูงบนทางหลวงแผนดิน ความจุแบตเตอรี่ที่ถูกใช
สถานะประจุ และความลึกของการปลอยประจุสัมพันธกับเวลาแบบเชิงเสน รถยนตไฟฟาที่นํามาใชจําลอง
ผลคือ MG ZS EV [7] ความยาว 4.314 เมตร กวาง 1.809 เมตร สูง 1.644 เมตร นํ้าหนักยานยนตรวบ
ยอด 1,966 กิโลกรัม ความจุของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคือ 44.5 กิโลวัตต-ชั่วโมง แรงดันขั้วกระแสตรง
ของแบตเตอรี่เทากับ 400 โวลต สัมประสิทธิ์ความตานทานการหมุน (µrr) ใชคา 0.005 ความหนาแนน
อากาศ (p) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสคือ 1.127 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร สัมประสิทธิ์แรงตาน (Cd)
กําหนดคาเทากับ 0.36 มุมเอียงของถนนเทากับ 0 องศา กราฟความเร็วเปรียบเทียบกับเวลาแสดงใน
ภาพที่ 4 ระยะเวลาของการจําลองผลทั้งหมดคือ 10 นาที ระยะทางสะสมทั้งหมดที่แสดงในภาพที่ 5 คือ
13 กิโลเมตร ความจุของแบตเตอรี่ที่ถูกใชแสดงในภาพที่ 6 คือ 14.5 กิโลคูลอมบ ความลึกของการปลอย
ประจุในภาพที่ 7 คือ 3.75% สถานะประจุที่เหลือเทากับ 96.25%

ภาพที่ 4 ความเร็วตามวัฏจักรขับทดสอบความเร็วสูง US06

ภาพที่ 5 ระยะทางสะสมที่รถยนตขับเคลื่อนไดใน 10 นาที
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ภาพที่ 6 ความจุของแบตเตอรี่ที่ถูกใชสําหรับการขับเคลื่อน 10 นาที

ภาพที่ 7 ความลึกของการปลอยประจุแบตเตอรี่ตลอดระยะเวลาของการขับเคลื่อน 10 นาที

การจําลองสําหรับงานวิจย
ั นีก
้ ําหนดใหการขับเคลือ
่ นรถยนตไมมก
ี ารหยุดพักระหวางเสนทาง ระยะ
เวลาที่รถยนตขับเคลื่อนจากสถานะประจุของแบตเตอรี่ 100% จนลดลงเหลือ 0% คือ 2 ชั่วโมง 19 นาที
ระยะทางสะสมสําหรับการใชพลังงานของแบตเตอรี่จนหมดในหนึ่งวัฏจักรคือ 178 กิโลเมตร เมื่ออางอิง
กับขอมูลของผูผลิตรถยนตไฟฟา MG ZS EV ระบุไววา ระยะเวลาอัดประจุแบบเร็วสําหรับการเพิ่มสถานะ
ประจุแบตเตอรี่จาก 0 – 80% คือ 30 นาทีโดยประมาณ ดังนั้นรวมระยะเวลาการขับเคลื่อนจากจุดเริ่มตน
ของถนนมิตรภาพที่จังหวัดหนองคายถึงเวลาที่อัดประจุครั้งที่ 1 เทากับ 2 ชั่วโมง 31 นาที เวลาที่ใชใน
การขับเคลือ
่ นรถยนตไฟฟาบนถนนมิตรภาพดวยระยะทางรวม 509 กิโลเมตร โดยไมมก
ี ารหยุดพักยกเวน
การอัดประจุรวมทั้งสิ้น 7 ชั่วโมง ความจุของแบตเตอรี่ที่ใชสําหรับการขับเคลื่อนรถยนตไฟฟาจากจุดเริ่ม
ตนจนถึงจุดสิน
้ สุดของถนนมิตรภาพสําหรับการเดินทางเพียงเทีย
่ วเดียวคือ79กิโลวัตต-ชัว
่ โมงเมือ
่ เปรียบ
เทียบระยะทางที่ไดจากการจําลอง และขอมูลของ MG ZS EV ที่ระบุระยะทางสูงสุดตอการอัดประจุหนึ่ง
ครั้งของการขับเคลื่อนดวยวัฏจักรขับทดสอบแบบ NEDC เทากับ 337 กิโลเมตรพบวามีคาแตกตางกัน
159 กิโลเมตร
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สรุปผลการจําลอง
งานวิจย
ั นีน
้ าํ เสนอการจําลองเพือ
่ วิเคราะหหาการใชพลังงานของรถยนตไฟฟาทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นตลอดเสน
ทางถนนมิตรภาพ ผลการจําลองสามารถระบุปริมาณของพลังงานทีถ
่ ก
ู ใชตง
ั้ แตจด
ุ เริม
่ ตนจนถึงจุดหมาย
สําหรับการเดินทางเพียงเที่ยวเดียว แบบจําลองและขั้นตอนวิธีของงานวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกตใช
เพื่อทดสอบรถยนตไฟฟาที่มีการใชงานในประเทศไทย ซึ่งเปนเงื่อนไขของสภาพถนน จราจร และอุณหภูมิ
ที่มาจากตางประเทศ ดังนั้นวัฏจักรขับทดสอบมาตรฐานที่ใชในงานวิจัยนี้อาจไมเหมาะที่สุดสําหรับการ
ทดสอบสมรรถนะและการใชพลังงานของรถยนตไฟฟาในประเทศไทย งานวิจย
ั ทีค
่ าดวาจะทําในอนาคตคือ
การจําลองจากวัฏจักรขับทดสอบทีแ่ ทจริงของประเทศไทยรวมไปถึงผลของอุณหภูมท
ิ ม
ี่ ผ
ี ลตอประสิทธิภาพ
การจายพลังงานของแบตเตอรี่และการแปลงผันพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกลของมอเตอร
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การพัฒนาระบบติดตามการใชพลังงาน
แบบออนไลนราคาถูกสําหรับระบบบริหารจัดการ
พลังงานภายในบานผานเครือขายไรสาย
Development of Low-Cost Online Monitoring
System for Home Energy Management
Systems through Wi-Fi Network
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1

คําสําคัญ: ตรวจวัดพลังงานไฟฟา อุปกรณวัดพลังงานไฟฟาราคาถูก
Home Energy Management System : HEMS

ระบบตรวจวัดและติดตามผลเปนสวนสําคัญของระบบบริหารจัดการพลังงานภายในบาน (Home
energy management systems) เนื่องจากขอมูลการใชฟามีสิ่งสําคัญที่ทําใหระบบจัดการพลังงานนั้น
มีประสิทธิภาพ แตการทีจ
่ ะสามารถติดตามพลังงานภายในครัวเรือนแบบเรียลไทมใหไดนน
ั้ จําเปนตองติด
ตั้งอุปกรตรวจวัดใหไดครบทุกจุดภายในบาน ทําใหความนาสนใจในการนํา HEMS ไปใชงานลดนอยลง
เนื่องจากมีคาใชจายสูงมากเกินไป และการคุมทุน ดังนั้นการพัฒนาระบบติดตามที่มีราคาถูกจะชวยใหผู
ใชทั่วไปเขาถึงระบบ HEMS ไดงายมากขึ้น [1-3] ในบทความนี้จึงไดเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบตรวจวัด
การใชพลังงานโดยใชอุปกรณตนทุนตํ่า โดยอุปกรณที่ถูกพัฒนาจะสามารถสงขอมูลการใชไฟฟาไปเก็บ
ยังฐานขอมูลออนไลน และยังสามารถแสดงผลขอมูลผานเว็บแอปพลิเคชันได ในการพัฒนาระบบตรวจวัด
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บทนํา

การบริหารจัดการพลังงานชุมชนดวยเทคโนโลยีดิจิทล
ั
(Community Energy Management by Digital Technology)

ในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟา (Home energy management systems : HEMS) อยางมี
ประสิทธิภาพ นั้น จําเปนจะตองอาศัยขอมูลการใชไฟฟาจํานวณมากเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อ
กอใหเกิดการอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานอยางคุมคา ในงานวิจัยนี้ไดพัฒนาบอรดวงจร
อิเล็กทรอนิกสขนาดเล็กทีส
่ ามารถอานขอมูลไฟฟาจากอุปกรณตรวจวัดการใชไฟฟาราคาถูก โดยไดเลือก
ใช AC Digital Power Energy Meter Module รุน PZEM-004T ในการตรวจวัดคาพารามิเตอรทาง
ไฟฟา จากนั้นใช Microcontroller ชนิด ESP-8266 นําขอมูลที่ไดมาประมวลผลพรอมกับสงขอมูลการใช
ไฟฟาไปยังระบบฐานขอมูลออนไลนผานสัญญาณไรสาย Wi-Fi Network ดวย Message Queuing
Telemetry Transport (MQTT) Protocol ซึ่งในการพัฒนาระบบดังกลาวสามารถชวยการตอยอดงาน
วิจัยดานการนําขอมูลการใชพลังงานไฟฟามาบริหารจัดการการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ
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นีจ
้ ะเลือกใช ESP-8266 ทีเ่ ปน MCU ติดตอสือ
่ สารกับ WiFi-Network โดยทําการอานขอมูลของโมดูลตรวจ
วัดไฟฟาแลวทําการสงขอมูลดังกลาวไปยังระบบ Internet ผาน MQTT Protocol และ Cloud Server
บันทึกผลขอมูลการใชไฟฟาลงฐานขอมูลอัตโนมัติ
ในการพัฒนาระบบติดตามออนไลนโดยใชโมดูลตรวจวัดไฟฟาราคาถูกจะสามารถทําใหคา ใชจา ยของ
ระบบติดตามลดลงแตยังคงประสิทธิภาพไกลเคียงกับระบบติดตามมาตรฐาน การพัฒนานี้ยังสงเสริม
ใหการนําขอมูลทีไ่ ดไปวิเคราะหพฤติกรรมการไฟฟาดวยปญญาประดิษฐ (AI) ไดงา ยมากขึน
้ ทําใหเกิดการ
ควบคุมการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การศึกษาระบบติดตามตนทุนตํ่ายังเปนจุดเริ่มตนที่
จะทําใหเกิดการตอยอดนวัตกรรมดาน IOT สําหรับระบบควบคุมเครื่องใชไฟฟาเพื่อลดการใชพลังงานที่
ไมจําเปน และเพื่อใหมนุษยสามารถใชพลังงานใหเกิดความคุมคา

วิธีการวิจัย
การออกแบบระบบ Hardware
การพัฒนาระบบติดตามพลังงานตนทุนตํ่าจะเลือกใชอุปกรณที่สามารถหาซื้อไดงายทั่วไปเขามา
พัฒนาแลวเพิ่มความสามารถใหมีความฉลาด งายตอการใชงาน หรือสามารถนําไปตอยอดพัฒนาได
อยางงายดาย ในงานวิจัยนี้ไดเลือกใช AC Digital Power Energy Meter Module ราคาถูกรุน
PZEM-004T ที่สามารถตรวจวัด ความตางศักย (Voltage) กระแสไฟฟา (Current) พลังงานไฟฟาจริง
(Active power) และคาอื่น ๆ ดังตารางที่ 1 โดยใช Current Transformer (CT) และ Voltage sensor ที่
อยูดานในโมดูล คํานวณขอมูลไฟฟาที่ไดแลวแปลงขอมูลเปนตัวเลขดิจต
ิ อลพรอมกับสงขอมูลออกผาน
UART (Serial port) [4-6] ในขั้นตอนนี้เราสามารถนําเอา ESP-8266 เขามาอานขอมูล และสงขอมูลที่ได
ไปยังระบบ Cloud โดย ESP-8266 นั้นเปน Micro controller (MCU) ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถติดตอ
สื่อสารกับระบบ WiFi-Network รองรับการใชงานไดหลากหลายรูปแบบทั้ง Client, Access Point และ
Client+AP ทั้งนี้ ESP-8266 ยังมีขนาดเล็ก ราคาถูก ใชพลังงานตํ่าเพียง 1.0mW [7-9] ในงานวิจัยนี้ได
นําขอดีดังกลาวเขามาประยุกตใชกับการสงขอมูลไปยังระบบอินเตอรเน็ต โดยมีรายละเอียดการเชื่อมตอ
วงจรดังภาพที่ 1 จากวงจร PZEM จะมีชอง Input สําหรับอานคาขอมูลการใชไฟโดยแบงออกเปน 2 Port
คือ 1) ชองสําหรับตอสาย Hot Line, Neutral เขากับโมดูลโดยตรง และ 2) ชองตอสาย VCC GND ของ
CT จะตองคลองกับสาย Hot Line ที่ตอไปยังโหลด สวนชอง Out put ที่สงขอมูลออกเปนตัวเลขดิจิตอล
จะเชื่อมตอกับขา D3 และ D4 ของ ESP8266
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของ PZEM-004T
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การอานขอมูลจากเซ็นเซอร
การอานขอมูลจากโมดูล PZEM-004T จะสามารถอานขอมูลไดผานสาย RS-232 โดย PZEM-004T
นั้นจะสงขอมูลการตรวจวัดคาไฟฟาที่ผูใชรองขอออกโดยสงออกเปนเลขฐาน 16 ผานโปรโตคอล Serial
communication ซึ่งเปนโปรโตคอลอะซิงโครนัสชนิดหนึ่งที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย การอานขอมูล
PZEM-004T มีรูปแบบการอานขอมูลแบบรองขอตอบรับ หมายถึงผูใชจําเปนตองสงขอมูลคําสั่งไปบอก
โมดูลกอน และเมือ
่ โมดูลไดรบ
ั ขอความดังกลาวจะเริม
่ การตรวจสอบขอความวามีความถูกตองหรือไม ทา
หากขอความมีความสมบูรณถก
ู ตองโมดูลจะสงขอมูลทีร่ อ
 งขอกลับไปใหผใู ชขอมูลคําสัง
่ ทีส
่ อ
ื่ สารระหวาง
กันจะมีรูปแบบเปนเลขฐาน 16 จํานวณ 7 ตําแหนง โดยในตําแหนงที่ 1 เปนตําแหนงที่บงบอกวาขอมูลชุด
ดังกลาวเปนขอมูลชนิดใด ขอมูลตําแหนง 2 ถึง 6 จะเปนตําแหนงสําหรับแสดงผลขอมูล และตําแหนงสุดทาย
เปนตําแหนงทีน
่ ําอาขอมูลทัง
้ หมดมาหาผลรวมเพือ
่ เช็ควาขอความทัง
้ หมดมีความถูกตองหรือไมเพือ
่ ลด
ความผิดพลาดในการสงขอมูลแตละครัง
้ โดยสามารถดูตว
ั อยางการสงขอมูลไดดง
ั ตารางที่ 2 จากตาราง
แสดงตัวอยางการรองขอตอบรับในตัวแปรที่สําคัญเชน การตองการอานคา Voltage โดยสงคําสั่ง B0
C0 A8 01 01 00 1A ไปยังโมดูล และไดรับขอความตอบกลับมาวา A0 00 E6 02 00 00 88 ในขั้นตอน
นีจ
้ ําเปนตองแปลงขอมูลกลับเปนเลขฐาน 10 ใหตรงตําแหนงแลวนําขอมูลทีไ่ ดมาบวกกันดังภาพที่ 4 จาก
ภาพจะนําตัวเลขตําแหนงที่ 2 และ 3 มาบวกกันจะได 234 แลวนําไปบวกตําแหนงที่เปนทศนิยมจะไดคําตอบ
คือ 234.2V หลักจากที่ไดคําตอบแลวจะนําขอมูลทั้งหมดมาหาผลรวมเพื่อตรวจสอบวาขอความที่ไดรับ
มานั้นมีความถูกตองหรือไมโดยนําเลขฐาน 16 ตั้งแตตําแหนงที่ 1 ถึง 6 มาบวกกันผลลัพธที่ไดคือ 188
ปรับใหเปน 2 ตําแหนงจะได 88 แลวนํามาเปรียบเทียบกับตําแหนงสุดทายจากภาพจะเห็นไดวาตัวเลขมีการ
ตรงกันทําใหสรุปไดวาขอความที่ไดรับนั้นถูกตอง

ภาพที่ 4 รูปแบบในการตอบสนองของขอมูล
ตารางที่ 2 ฟงกชันของการตอบสนองขอมูล

การสงขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต
การสงขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ตเปนหัวใจหลักของระบบติดตาม ในงานวิจัยนี้ไดเลือก MQTT
Protocol สําหรับการสือ
่ สารกันระหวางกัน ซึง
่ MQTT เปนโปรโทคอลทีถ
่ ก
ู ออกแบบมาใหมข
ี นาดเล็กสําหรับ
การสือ
่ สารแบบ Machine to Machine (M2M) จึงทําใหเหมาะสมกับงานทีต
่ อ
 งการสงขอมูลซํ้าตลอดเวลา
หลักการทํางานของ MQTT นั้นจะทํางานอยูบน Server โดยมีชุดโปรแกรมที่เรียกวา Broker คอยจัดการ
รับสงขอมูลไปยังจุดหมายเปรียบเสมือนทอสงขอมูลในการรับสง Message ระหวาง Client ที่เปนไดทั้ง
Publisher และ Subscriber ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 รูปแบบการสงขอมูลผาน MQTT Protocol

ภาพที่ 6 หลักการทํางานของระบบติดตาม

จากภาพแสดงตัวอยางที่ Hardware ทําหนาที่เปน Publisher สงขอมูลของตนเองที่ระบุ Topic ไป
ยัง Broker ซึ่ง Broker ก็จะกระจายขอความนั้นไปยัง Subscriber ที่ตองการขอมูลใน Topic นั้น ๆ
[10-17] แต MQTT Protocol นั้นเปนเพียงแคระบบสื่อสารกลางในการสงขอมูลในระบบเทานั้น ในระบบ
ติดตามยังตองอาศัยการทํางานทีพ
่ ง
ึ่ พากันหลากหลายสวนโดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 6 จากภาพ Hardware จะสงขอมูลไปยัง MQTT Broker แลว Broker จะกระจายขอมูลไปยังสวนตาง ๆ โดยแบงออกเปน
2 สวนคือ 1) การสงขอมูลไปยัง Web Monitor ที่ผูใชงานไดทําการลงทะเบียนไว โดย Web Monitor จะ
ดึงขอมูล Topic จากฐานขอมูลมา Subscribe ทําให Broker สงขอมูลไปยังผูใชไดอยางถูกตอง และ 2)
การสงขอมูลไปยัง Server-side script ทีม
่ ห
ี นาทีร่ บ
ั ขอมูลแลวนําขอมูลดังกลาวไปบันทึกผลลงฐานขอมูล
อัตโนมัติ จากการออกแบบขั้นตอนการทํางานทั้งหมดจะทําให Web application สามารถแสดงผลขอมูล
ไปยังผูใชไดอยางถูกตอง

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาระบบติดตามการใชพลังงานแบบออนไลนราคาถูกสําหรับระบบบริหารจัดการพลังงาน
ภายในบานผานเครือขายไรสาย ตองอาศัยการทํางานรวมกันทั้ง Hardware และ Online software เพื่อ
ทําใหการติดตามพลังงานมีความรวดเร็วสามารถแสดงผลขอมูลไดอยางถูกตอง ผลการทดสอบเพื่อ
ประสิทธิภาพจึงสามารถแบงการทดลองออกเปน 2 สวนหลักคือ 1) ความเที่ยงตรงของระบบเซ็นเซอร
และ 2) ผลการออกแบบพัฒนาระบบ Online monitor โดยมีรายละเอียดดังหัวขอตอไปนี้
ผลการทดลองความถูกตอง
การทดลองหาความเทีย
่ งตรงของโมดูลตรวจวัดการใชไฟฟาเปนการทดสอบเพือ
่ แสดงใหทราบวา
โมดูลตรวจวัดไฟฟาจะสามารถนําไปใชงานไดจริงหรือไม มีคาความถูกตองมากนอยเพียงใด โดยวิธีการ
ทดลองจะใชโมดูลตรวจวัดไฟฟา และพาวเวอรมิเตอรมาตรฐานรุน UNI-T UT204A เชื่อมตอไปยังโหลด
การใชไฟฟาพรอมกับตรวจวัดวามีกระแส และแรงดันไฟฟา แลวนําขอมูลทีไ่ ดมาเปรียบเทียบกัน ผลจากการ
ทดลองสามารถแสดงไดดังตารางที่ 3 และ 5 จากตารางการทดลองทั้งกระแส และแรงดันไฟฟามีคาความ
ผิดพลาดนอยมาก โดยคาผิดพลาดของกระแสไฟฟาอยูท
 ี่ 7.3% และคาผิดพลาดของแรงดันไฟฟา 0.74%
จากตัวเลขดังกลาวจึงยืนยันไดวาโมดูลตรวจวัดไฟฟาสามารถนําไปใชงานไดจริงมีคาความถูกตอง
ที่นาเชื่อถือ
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ตารางที่ 3. การทดลองเปรียบเทียบกระแสไฟฟา

ตารางที่ 4 การทดลองเปรียบเทียบแรงดันไฟฟา

ผลการออกแบบพัฒนาเว็บ
การออกแบบพัฒนาเว็บโดยการนําขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงผลในรูปแบบกราฟ สามารถแสดง
ผลไดอยางถูกตองโดยหลักการการทํางานระบบจะใชชุดโปรแกรมในภาษา PHP ดึงขอมูลจากฐานขอมูล
แลวนําขอมูลที่ไดมาแปลงใหอยูในรูปแบบ JSON Format แลวนําขอมูลเขาไปในฟงกชันของ Highcharts
ซึ่ง Highcharts เปน Tool ในภาพ Javascript ที่สามารถแสดงผลขอมูลที่ไดรับเปนรูปแบบกราฟตามที่
ผูใชกําหนด [18] โดยระบบสามารถแสดงผลไดดังภาพที่ 7-8
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ภาพที่ 7 ระบบแสดงผลขอมูลยอนหลัง

ภาพที่ 8 ระบบแสดงผลขอมูลแบบเรียลไทม

สรุปผลการวิจัย
การออกแบบพัฒนาระบบติดตามการใชพลังงานแบบออนไลนราคาถูกสําหรับระบบบริหารจัดการ
พลังงานภายในบานผานเครือขายไรสาย สามารถชวยใหการมอนิเตอรพลังงานใน HEMS เปนไปไดงาย
มากขึ้น โดยจะสามารถแสดงผลขอมูลการใชไฟฟาที่มีความเที่ยงตรงสูงโดยมีคาความผิดพลาดในการ
อานกระแสไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 7.3% และคาความผิดพลาดของแรงดันไฟฟาอยูที่ 0.74% สวนการนํา
ESP8266 ที่เปน MCU ราคาถูกมาประยุกตใชงาน ทําใหสามารถสงขอมูลการใชไฟฟาผานสัญญาณ
WIFI ไดดี สามารถลดตนทุนในการทําระบบออนไลนมอนิเตอรลงได จากผลในงานวิจัยนี้จึงสรุปไดวาการ
ออกแบบพัฒนาระบบมอนิเตอรการใชไฟฟาแบบออนไลนตน
 ทุนตํ่ามีประสิทธิภาพทีส
่ ง
ู เมือ
่ เทียบกับตนทุน
ในการผลิตที่ตํ่า
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Abstract
The Peer to peer (P2P) energy trading is considered as the future of the distribution
system. Thailand is planning to utilize more and more renewable resources enhancing the
decentralized trading approach. In this scenario, this paper presents a ground-level picture
of implementing some of the existing P2P pricing methods in the local scheme of load
proﬁle of some commercial class consumers located in Korat city. Participatory,
single-stage P2P and multistage P2P trading method is compared with the direct bidirectional trading mechanism. It is found that multi-level transaction is more proﬁtable to
prosumer as they can get a maximum saving in this trading model. Similarly, it is evident
that proﬁtability is subject to energy availability and scarcity within the trading market.
Keywords: Prosumer, Peer to peer energy trading, participatory
method, multilevel transactions

Introduction
Various pricing mechanisms were developed considering diverse variables to
maximize the proﬁt to the prosumer. All methods loosely classiﬁed into two major classes,
auction-based trading and non-auction based trading. Auction based transaction is more
common in blockchain technology-based p2p trading platform and non-auction methods
are popular in the community-based platform; however, it may not be true for all traders.
Game-theoretic auction method and double-sided auction algorithm are two prominent
auction algorithms used in p2p platforms [1], [2]. P2P platform can be utilized by either
utility to maximize the proﬁt in a multi microgrid system without affecting local operators
[3] or to maximize the prosumer proﬁt [4]. Prosumer having storage facilities will get more
beneﬁts than other peers [5]. Safe operation of the network can be guaranteed by imposing an extra tariff in a particular section or branch of the network which will ensure the fair
distribution of local resources.
Foundation of non-auction based transactions is basic supply-demand economics.
These methods apply the law of supply-demand with a few predeﬁned sets of logic to generate electricity prices. Community p2p scheme utilizes the existing distribution network
infrastructure and also requires fewer numbers of communication channels so it is relatively easy to set up and operate. However, a well-deﬁned standard, government policy and
prosumer willingness is the key factor of success of any p2p trading market. Thailand is
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currently heavily dependent on nonrenewable energy resources and is keen to move
towards green energy. They are encouraging their people to generate solar energy on their
premises and either utilize it or sell it back to the utility company. Solar rooftop programs
may help the government to achieve its goal. On the other hand, it opens a window for the
community or startup companies and researchers to establish the p2p trading market.
This paper presents an economic overview of establishing a community p2p market in
Nakhon Ratchasima province of Thailand. The actual load curve of commercial consumers
and solar generation proﬁles obtained from provincial electricity authority (PEA) are considered for the simulation work. However, solar generation is normalized according to the load
demand of the prosumer. It is assumed that peak solar generation is equal to the peak load
of that particular prosumer. The participatory method [6] and the multilevel transaction
method [7] is used to calculate the price.
Participatory and multilevel transactions are two common pricing methods used in the
community p2p market because of its simplicity and requirement of fewer infrastructures.
The participatory method primarily aims to ensure community welfare by utilizing local
resources within themselves. On the contrary multilevel transaction is more proﬁt-oriented
method.

Methodology
Participatory Method (PM)
The participatory method is one of the simplest P2P trading platforms. It can be either
a microgrid level or a nanogrid level transaction. The whole community appears as a single
prosumer to the utility whereas individual prosumer in the community is billed according to
their energy consumption. Since all individuals take part in the program to share their
resources for community beneﬁt rather than individual, it is referred to as the participatory
method.
Let consider n households in the community equipped with solar PV facility. The
Instantaneous demand of the entity at time t is Dt, and generation is Gt. Then, the daily
demand of individual member is
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Multilevel Trading
In this method, a two-level power transaction market is considered, as shown in ﬁgure
1. The lower controller sends the information about available and required power to the
higher-level controller on the other hand topmost controller calculates the energy price
and send that information to lower controllers to deﬁne their energy rate within their
respective area. Pricing depends upon the supply-demand economics. Supply to demand
ratio (SDR) is considered as the deciding factor to determine the energy rate.
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Result and Discussion
The Daily load curves of eight commercial consumers (bank, school, hospitals, etc.) are
taken for the simulation and are divided into two groups representing two microgrids
comprising ﬁve and three individual entities (nanogrids) as shown in Figure 2(a) and 2(b).
The daily solar generation proﬁle is generated by assuming that the individual entity has
the solar installation facility equal to its peak demand and this case is referred as the
normal mode on the interchanged mode the PV proﬁles of peers are swapped without
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changing the demand. It is considered that the utility will buy energy on the rate of 2.71
Baht/unit, which is the actual buying rate of energy by PEA from energy generation company (EGAT). Whereas the selling rate is assumed as 7 baht due to lack of adequate data and
policies. However, the study is of qualitative nature and describes only the trends than the
actual quantitative analysis such assumption is justiﬁed. First of all, analysis is carried out
to calculate per day saving in electricity bill in two platforms as described in the methodology section then the effect of varying solar penetration in proﬁtability is also studied in two
microgrids. Figure 3 (a) and (b) represents the possible saving in the electricity bill in
various trading platforms with varying solar penetration in two microgrids in normal mode.
50-50 as written in the ﬁgure, suggests that the ﬁrst microgrid has PV generation equal to
the 50% of its demand and so on the second microgrid. It is evident from the ﬁgure that the
multilevel transaction is a more proﬁtable trading platform for the prosumer. On the other
hand, if the participating microgrids have a considerable amount of power surplus and
deﬁcit, the P2P market may result in more proﬁt. However, saving is not much impressive.
If different consumer classes and a well-deﬁned policy are implemented, then the economic
operation will viable in Korat city.

Figure 2(a) microgrid 1 data

Figure 2(b) microgrid 2 data

Figure 3 (a) savings in various PV penetration levels in microgrid
3(b) savings in various PV penetration levels in microgrid 2
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Figure 4 Comparison in terms of Saving per kW PV injection in (a) microgrid (b) microgrid 2

After analysis in normal mode the PV generation facilities are swapped among prosumers to analyze the effect of self-consumption and is referred as interchanged mode. Figure
4(a) and 4(b) respectively presents the difference between actual saving per kilowatt PV
installation in interchanged mode and normal mode in by microgrid 1 and microgrid 2. It is
found that the interchanged mode resulted considerably higher saving per kW PV
injection. From Figure 4 (a) such difference is 4 and higher in almost all PV injection level in
microgrid 1. Similarly, microgrid 2 has at least 3 unit higher value of saving per kW PV
injection in interchanged mode compared to the normal mode as shown in Figure 4 (b).

Conclusion
P2P trading is an emerging concept in the power trading market. An analysis is carried
out to ﬁnd the best trading option from available pricing strategies. It is found that multilevel transaction is more proﬁtable than other options as it results in higher savings. Also, it is
found that the saving is subject to the variation in PV generation. As discussed in
interchanged mode, the self-consumption of generated energy is not justiﬁable from the
economic viewpoint. This reason may open a new type of proﬁt-sharing based community
energy trading market in which a larger prosumer invests in a generation facility to be
installed in a low demand consumer with the proﬁt-sharing agreement. Also, another possible way of maximizing proﬁt is by using a storage facility and using the auction algorithm,
and it may be the future extension of the research
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1

บทคัดยอ
การใชพลังงานไฟฟาในปจจุบน
ั เปนการนําพลังงานไฟฟามาจากระบบไฟฟาหลักซึง
่ เปนไฟฟากระแส
สลับ (AC) จากการผลิตโดยฟอสซิล พลังงานนํ้า ซึ่งมีขอจํากัดในการขยายหรือกอสรางแหลงผลิตไฟฟา
ใหมข
ี นาดใหญขน
ึ้ ทําใหเปนอุปสรรคหนึง
่ ตอปริมาณความตองการใชพลังงานไฟฟาทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้ ในอนาคต
และดวยเทคโนโลยีในปจจุบันมีระบบผลิตพลังงานไฟฟาโดยพลังงานหมุนเวียน เชน ระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟาโดยกังหันลม ระบบผลิตพลังงานไฟฟาโดยโซลารเซลล เปนตน ระบบผลิตพลังงานไฟฟาแบบนี้เปน
แบบกระจายตัวและใหแหลงพลังงานไฟฟาทีเ่ ปนไฟฟากระแสตรง(DC)ในบทความนีจ
้ ง
ึ ไดจําลองระบบไมโคร
กริดที่เปนการทํางานรวมกันของระบบไฟฟากระแสสลับ (AC) และระบบไฟฟากระแสตรง (DC) โดยแบบ
จําลองจะใชพลังงานไฟฟาจากระบบผลิตพลังงานไฟฟาโดยโซลารเซลล แบตเตอรี่ และระบบไฟฟากระแส
สลับ (AC) 1 เฟส ในการจายไฟฟาใหกับบานที่อยูอาศัยที่มีลักษณะการใชไฟฟามากกวา 150 หนวย จํานวน
4 ภูมิภาค ตามพื้นที่ใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง (ยกเวนพืน
้ ทีก
่ รุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) และภาคใตดว
 ยโปรแกรม MATLAB/Simscape ในการจําลองจะวิเคราะหและประเมินผลการใชพลังงานไฟฟาของบานที่อยูอาศัยที่มีลักษณะ
การใชไฟฟามากกวา 150 หนวย ภายใน 24 ชัว
่ โมง โดยผลลัพธทไี่ ดเปนกราฟแสดงกําลังไฟฟาทีโ่ หลดของ
บานทีอ
่ ยูอ
 าศัยไดรบ
ั จากระบบไมโครกริดทีจ
่ ําลองดวยโปรแกรม MATLAB/Simscape จากลักษณะการใช
ไฟฟาของแตละภูมภ
ิ าคทีแ่ ตกตางกัน ทําใหตอ
 งพิจารณาเลือกติดตัง
้ โซลารเซลลใหผลิตพลังงานไฟฟาได
เหมาะสมในแตละภูมภ
ิ าค และเลือกขนาดความจุของแบตเตอรีใ่ หเหมาะสม โดยทีภ
่ าคเหนือควรติดตัง
้ โซลาร
เซลล 4,000 W/km2 แบตเตอรี่ 1,000 Ah ภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรติดตั้งโซลารเซลล 2,500
W/km2 แบตเตอรี่ 800 Ah ภาคกลางควรติดตั้งโซลารเซลล 10,000 W/ km2 แบตเตอรี่ 1,200 Ah
และภาคใตควรติดตั้งโซลารเซลล 7,000 W/ km2 แบตเตอรี่ 1,000 Ah
คําสําคัญ: ระบบไมโครกริด ระบบไฟฟากระแสสลับ
ระบบไฟฟากระแสตรง แบตเตอรี่ บานที่อยูอาศัย
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บทนํา
เพือ
่ ใหการผลิตไฟฟาสามารถตอบสนองความตองการการใชไฟฟาของประชาชนในประเทศไทยการ
เลือกระบบผลิตพลังงานไฟฟาโดยพลังงานหมุนเวียนมาชวยในการผลิตไฟฟาเปนหนึง
่ แนวทางทีภ
่ าครัฐ
จึงมีนโยบายสงเสริมตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018)
เพื่อใหลดการสรางโรงไฟฟาที่ถูกจํากัดเรื่องการขยายสถานที่กอสรางโรงไฟฟา ในปจจุบันมีระบบผลิต
พลังงานไฟฟาโดยใชพลังงานหมุนเวียน เชน ระบบผลิตพลังงานไฟฟาโดยโซลารเซลล ระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟาโดยกังหันลม เปนตน แตการจะนําพลังงานหมุนเวียนมาผลิตพลังงานไฟฟาเสริมเขาไปในระบบไฟฟา
หลักนั้น จะตองเชื่อมตอกับระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage) เพื่อรองรับความผันผวนหรือชวย
เพิ่มความยืดหยุนของระบบไฟฟาหลัก [1-2]
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดศก
ึ ษาการใชงานจริงที่ Missouri S&T Village Solar ซึง
่ เปนระบบไฟฟาไมโคร
กริด (Microgrid) ขนาดเล็ก ที่ประกอบไปดวยบานที่อยูอาศัยจํานวน 4 หลัง พรอมติดตั้งระบบผลิตไฟฟา
โซลารเซลล โดยบานแตละหลังไดมก
ี ารติดตัง
้ แบตเตอรีเ่ ปนระบบจัดเก็บพลังงานย โดยผลการศึกษาแสดง
ใหเห็นวาการใชพลังงานไฟฟาภายในไมโครกริดนัน
้ สามารถสงผานพลังงานไดดก
ี วาการสงผานพลังงาน
ไฟฟาไปยังระบบไฟฟาหลัก สําหรับในประเทศไทยนั้น ไดมีการศึกษาศักยภาพการใชพลังงานในระบบ
ไฟฟากระแสตรง (DC) และระบบไฟฟากระแสสลับ (AC) ที่เปนระบบ
ไมโครกริดเชนกัน โดยศึกษาโครงสรางของระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย และระบบผลิต
ไฟฟาที่มีขนาดเล็กจากเครื่องกําเนิดดีเซล เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต [3-4]
จากงานวิจัยของ Polytechnic University of Catalonia ที่ศึกษาการทํางานรวมกันของระบบ
ไฟฟากระแสตรง(DC)กับระบบไฟฟากระแสสลับ(AC)โดยจําลองการเชือ
่ มพลังงานไฟฟาทีเ่ กิดจากพลังงาน
หมุนเวียนกับระบบไฟฟาหลัก โดยโปรแกรม MATLAB Simulink ที่มีระบบผลิตไฟฟาโซลารเซลล แบตเตอรี่
และตัวแปลงแรงดันไฟฟา (Voltage Source Converter: VSC) ตอเขากับระบบไฟฟาหลักทีเ่ ปนไฟฟากระแส
สลับ (AC) 3 เฟส ใหผลจากการจําลองการเชื่อมตอระบบไฟฟากระแสตรง (DC) จากโซลารเซลลและ
แบตเตอรี่ กับระบบไฟฟาหลักทีเ่ ปนไฟฟากระแสสลับ (AC) 3 เฟสนัน
้ สามารถเชือ
่ มตอกันได [5] แตในบทความ
นีจ
้ ําลองโครงสรางระบบไฟฟาโดยใชระบบไฟฟาหลักทีเ่ ปนไฟฟากระแสสลับ (AC) 1 เฟส ระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟาโดยโซลารเซลล (DC) และแบตเตอรี่ โดยจายพลังงานไฟฟาใหกับบานที่อยูอาศัยที่มีลักษณะการใช
ไฟฟามากกวา 150 หนวย ที่รับไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) เพื่อดูการสงผานพลังงานไฟฟา
ภายใน 24 ชั่วโมง

วิธีการวิจัย
ในบทความนีไ้ ดศก
ึ ษาการทํางานรวมกันของระบบไฟฟากระแสตรง (DC) และระบบไฟฟากระแสสลับ
(AC) โดยออกแบบจําลองระบบไมโครกริด ที่ประกอบไปดวย โหลดบานที่อยูอาศัยที่ใชไฟฟามากกวา 150
หนวย เชื่อมตอกับระบบไฟฟาแบบไฮบริด (Hybrid system) ซึ่งมีทั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟากระแสตรง
(DC) จากโซลารเซลล แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน และระบบไฟฟากระแสสลับ (AC) 1 เฟส โดยที่การคํานวณ
หาขนาดแผงโซลารเซลล และขนาดของแบตเตอรี่ที่รองรับการกักเก็บพลังงานจะขึ้นกับลักษณะการใช
ไฟฟาของผูใชไฟและความเขมแสงอาทิตยในพื้นที่นั้น
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ภาพที่ 1 ระบบไฟฟาแบบไฮบริด (Hybrid system)

ในแบบจําลองนี้เลือกศึกษาลักษณะการใชไฟฟา (Load proﬁle) ของบานที่อยูอาศัยที่ใชไฟฟา
มากกวา 150 หนวย ระยะเวลา 12 เดือน เนื่องจากพฤติกรรมการใชไฟฟาของบานที่อยูอาศัยทั่วไปมักจะ
ใชไฟฟามากกวา 150 หนวย โดยเลือกศึกษาทั้ง 4 ภูมิภาค ตามพื้นที่ใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
(PEA) ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง (ยกเวนพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ) และภาคใต [6]

ภาพที่ 2 ลักษณะการใชไฟฟาของบานที่อยูอาศัยที่ใชไฟฟามากกวา 150 หนวย ภาคเหนือ เดือนมกราคม

จากภาพที่ 2 เปนขอมูลภาพรวมการใชฟาของทั้งภาคเหนือ ในเดือนมกราคม 2562 ซึ่งมีลักษณะ
การใชไฟฟาที่สูงมาก เพื่อใหไดกราฟที่ยังคงมีลักษณะเดิม จึงตองมีการลดทอนลง เพื่อนําไปออกแบบ
จําลองระบบไมโครกริดในขนาดที่เล็กลงได โดยลดทอนลงตามสมการที่ (1) โดยที่ ภาคเหนือ มีพื้นที่
93,690.85 ตารางกิโลเมตร ภาคตะวันออกเหนือ มีพื้นที่ 168,854 ตารางกิโลเมตร ภาคกลาง มีพื้นที่
88,603.50 ตารางกิโลเมตร (ไมรวมพื้นที่ที่ใหบริการของการไฟฟานครหลวง ไดแก จังหวัดกรุงเทพ
มหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) และ ภาคใต มีพื้นที่ 70,715.2 ตารางกิโลเมตร [7-10]

คาความเขมแสงอาทิตย (Solar irradiance) ที่นํามาใชในแบบจําลองนี้ เปนคาความเขมแสงอาทิตย
ที่ไดจาก Photovoltaic Geographical Information System [11] ของทั้ง 12 เดือน โดยการเลือกสถาน
ที่ตั้ง ดังนี้ ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแกน ภาคกลางจังหวัด
ปทุมธานี และภาคใตจังหวัดสงขลา และเลือกใชคา global real-sky ซึ่งเปนวันที่มีสภาพอากาศดี
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ภาพที่ 3 คาความเขมแสงอาทิตย ภาคกลาง เดือนมกราคม

การหาขนาดของแผงโซลารเซลลทเี่ หมาะสมนัน
้ พิจารณาจากคาความเขมแสงอาทิตยเนือ
่ งจากเปน
ปจจัยหลักทีท
่ ําใหโซลารเซลลสามารถผลิตไฟฟาไดมากหรือนอย โดยกําลังการผลิตไฟฟาจากโซลารเซลล
แปรผันตรงกับคาความเขมแสงอาทิตย นั่นหมายความวาถาคาความเขมแสงอาทิตยสูง โซลารเซลลก็จะ
สามารถผลิตไฟฟาออกมาไดปริมาณมาก และจะตองใหโซลารเซลลสามารถผลิตไฟฟาไดในปริมาณนอย
ใกลเคียงกับชวงเวลาทีม
่ ก
ี ารใชโหลดของบานที่อยูอ
 าศัยนอยที่สุด เพื่อปองกันกระแสไฟฟาไหลยอนกลับ
ไปที่ระบบไฟฟาหลักมากเกินไป เนื่องจากชวงเวลาที่บานที่อยูอาศัยใชไฟฟามากเปนระยะเวลาสั้น

การออกจําลองระบบไมโครกริด ทําโดยโปรแกรม MATLAB/Simulink โดยทําการติดตั้งอุปกรณ
มาเชือ
่ มตอกันประกอบดวยระบบไฟฟาหลักกระแสสลับทีจ
่ า ยใหกบ
ั บานทีอ
่ ยูอ
 าศัย220Vระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟาโดยโซลารเซลล แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน และบานที่อยูอาศัย การที่จะสงผานพลังงานไฟฟาใหกับ
บานที่อยูอาศัยไดนั้นตองอาศัยขอมูลของลักษณะการใชไฟฟา (Load proﬁle) ของบานที่อยูอาศัยที่ใช
ไฟฟามากกวา 150 หนวย และคาความเขมแสงเพื่อดูวาแผงโซลารเซลลนั้นสามารถผลิตไฟฟาออกมาได
มากนอยเพียงใด จึงไดทําวงจรควบคุมการจายไฟฟาใหสามารถจายไดภายใน 24 ชัว
่ โมง รวมไปถึงควบคุม
การทํางานของแบตเตอรี่เพื่อดูพลังงานไฟฟาเขาและออกจากแบตเตอรี่ และประเมินขนาดของแบตเตอรี่
ได ซึง
่ ขนาดของแบตเตอรีท
่ เี่ หมาะสม หาไดจากปริมาณกระแสไฟฟาทีไ่ หลเขาแบตเตอรี่ โดยการ simulation
ของแบบจําลอง

ภาพที่ 4 แบบจําลองระบบไฟฟาไมโครกริด
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากแบบจําลองระบบไฟฟาไมโครกริดทีป
่ ระกอบไปดวย ลักษณะการใชไฟฟา (Load proﬁle) ของบาน
ที่อยูอาศัยที่ใชไฟฟามากกวา 150 หนวย ทั้ง 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง และภาคใต ในแตละเดือน เปนระยะเวลา 12 เดือน เชื่อมตอกับระบบไฟฟาโครงขายไฟฟาหลักที่เปนก
ระแสสลับ (AC) 1 เฟส และระบบผลิตพลังงานไฟฟากระแสตรง (DC) ที่ไดจากโซลารเซลล โดยใชคาความ
เขมแสงอาทิตยของแตละเดือนเปนปจจัยหลักในการผลิตกระแสไฟฟา และทํางานรวมกับแบตเตอรีส
่ ําหรับ
กักเก็บพลังงาน ใหผลโดยแบงตามภูมิภาคเปนดังนี้
1.ภาคเหนือ จากภาพที่ 5 เดือนมีนาคม ถึง เดือนตุลาคม คาความเขมแสงอาทิตยทําใหโซลารเซลล
ไมสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเพียงพอกับพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาของบานทีอ
่ ยูอ
 าศัยใชไฟฟา
มากกวา 150 หนวย และควรเลือกใหโซลารเซลลผลิตพลังงานไฟฟาไดประมาณ 4,000 W ตอพื้นที่ 1
ตารางกิโลเมตร และเลือกขนาดความจุของแบตเตอรี่ 1,000 Ah
2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากภาพที่ 6 พฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาของภูมิภาคนี้จะตํ่ากวา
ภูมภ
ิ าคอืน
่ ทําใหขนาดความจุของแบตเตอรีท
่ เี่ หมาะสมนัน
้ ใชนอ
 ยกวาภูมค
ิ ภาคอืน
่ โดยควรเลือกใชประมาณ
800 Ah ในเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน คาความเขมแสงอาทิตยทําใหโซลารเซลลไมสามารถผลิต
พลังงานไฟฟาไดเพียงพอกับพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาของบานที่อยูอาศัยใชไฟฟามากกวา 150
หนวย ควรเลือกใหโซลารเซลลผลิตพลังงานไฟฟาไดประมาณ 2,500 W ตอพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร
3.ภาคกลาง จากภาพที่ 7 คาความเขมแสงอาทิตยทําใหโซลารเซลลสามารถผลิตพลังงานไฟฟาได
เพียงพอกับพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาของบานที่อยูอาศัยใชไฟฟามากกวา 150 หนวย โดยจะมี
เพียงเดือนเมษายน พฤษภาคม และกันยายน ที่โซลารเซลลไมสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเพียงพอกับ
พฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาของบานทีอ
่ ยูอ
 าศัยเพียงเล็กนอย ควรเลือกใหโซลารเซลลผลิตพลังงาน
ไฟฟาไดประมาณ 10,000 W ตอพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร และเลือกขนาดความจุของแบตเตอรี่ 1,200
Ah
4.ภาคใต จากภาพที่ 8 คาความเขมแสงอาทิตยทําใหโซลารเซลลสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเพียง
พอกับพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาของบานที่อยูอาศัยใชไฟฟามากกวา 150 หนวย ควรเลือกใหโซ
ลารเซลลผลิตพลังงานไฟฟาไดประมาณ 7,000 W ตอพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร และเลือกขนาดความจุ
ของแบตเตอรี่ 1,000 Ah
ในการออกแบบและวิเคราะหแบบจําลองไมโครกริดอยางงายนี้ ทําใหเห็นการจายพลังงานไฟฟาจาก
ระบบไฟฟาหลัก (AC) พลังงานไฟฟากระแสตรง (DC) จากโซลารเซลล และแบตเตอรี่ โดยที่ทั้งหมดทํางาน
รวมกันสงจายไฟฟาไปยังบานที่อยูอาศัยได
งานวิจัยนี้เปนเพียงแบบจําลองระบบไฟฟาขนาดเล็ก วิเคราะหโดยโปรแกรม MATLAB/Simscape
หากทําการศึกษาโดยติดตั้งแผงโซลลารเซลล และแบตเตอรี่ ในพื้นที่บานที่อยูอาศัยจริง พลังงานไฟฟาที่
สงผานไปยังบานที่อยูอาศัยอาจจะลดนอยลงได เนื่องจากพลังงานไฟฟาที่สูญเสียจาก Voltage drop
ตามระยะทาง รวมไปถึงคาความเขมแสงอาทิตยที่แทจริงก็จะสงผลไปถึงการผลิตพลังงานไฟฟาจากโซ
ลารเซลลได
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ภาพที่ 5 กราฟเปรียบเทียบพลังงานไฟฟาที่บานที่อยูอาศัยใชและพลังงานไฟฟาที่โซลารเซลลผลิตได ภาคเหนือ

ภาพที่ 6 กราฟเปรียบเทียบพลังงานไฟฟาที่บานที่อยูอาศัยใชและพลังงานไฟฟาที่โซลารเซลลผลิตได ภาคตะวันออกเหนือ

ภาพที่ 7 กราฟเปรียบเทียบพลังงานไฟฟาที่บานที่อยูอาศัยใชและพลังงานไฟฟาที่โซลารเซลลผลิตได ภาคกลาง

ภาพที่ 8 กราฟเปรียบเทียบพลังงานไฟฟาที่บานที่อยูอาศัยใชและพลังงานไฟฟาที่โซลารเซลลผลิตได ภาคใต
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ภาพที่ 9 ขนาดความจุแบตเตอรี่

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาของโหลดบานที่อยูอาศัยที่ใชไฟฟามากกวา 150 หนวย ดวย
ระบบผลิตพลังงานไฟฟากระแสตรง (DC) จากโซลารเซลล แบตเตอรี่ และระบบไฟฟาหลักทีเ่ ปนไฟฟากระแส
สลับ (AC) นัน
้ สามารถทํางานรวมกันได โดยเมือ
่ โซลารเซลลไมสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเพียงพอกับ
พฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาของบานทีอ
่ ยูอ
 าศัย บานทีอ
่ ยูอ
 าศัยก็ไปดึงพลังงานจากระบบไฟฟาหลัก
มาใช ซึง
่ ลักษณะการใชไฟฟาของแตละเดือนของแตละภูมภ
ิ าคก็จะแตกตางกันไปจึงตองพิจารณาเลือกติด
ตั้งโซลารเซลลใหผลิตพลังงานไฟฟาไดเหมาะสมในแตละภูมิภาค และเลือกขนาดความจุของแบตเตอรี่ให
เหมาะสมดวย ภาคเหนือควรติดตั้งโซลารเซลล 4,000 W/km2 แบตเตอรี่ 1,000 Ah ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือควรติดตั้งโซลารเซลล 2,500 W/km2 แบตเตอรี่ 800 Ah ภาคกลางควรติดตั้งโซลารเซลล 10,000
W/ km2 แบตเตอรี่ 1,200 Ah และภาคใตควรติดตั้งโซลารเซลล 7,000 W/ km2 แบตเตอรี่ 1,000 Ah
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การออกแบบระบบผลิตไฟฟาโซลาเซลล
โดยใชเครื่องมือวัดปริมาณไฟฟาผานระบบ IOT
สําหรับที่อยูอาศัย
Solar cell system design using IOT power
monitoring system for residential
กําลังพล พลอยนอย1 วัชระ วงคปญโญ บุญวัฒน วิจารณพล ปรเมษฐ สิทธิสันต
คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยพะเยา

คําสําคัญ: ไอโอที, มาตรอัจฉริยะ, โซลาเซล, แจงเตือนผานระบบไลน

Abstract

009

The aim of this research to study the measurement and monitoring of electrical power
consumption data. By applying the Internet of things (IOTs) system for used for report the
data via the internet and communication with API through the application line (Line Notify).
The sensor system used Non-contact current sensor and connecting with Wi-Fi or 3G .The
data report through a web browser (Thingspeak.com) by showing results in a real time
graph consisting of Information of current (Amp), Voltage (Volt), Frequency(Hz) Power
(Watt) and Electricity Consumption (Wh). The system can display the results via application
line at speciﬁed intervals. And measure the amount of electrical energy consumption in a 6
residential building in order to ﬁnd the amount of electrical energy consumption in 24
hours, then used the data to make decisions by calculating and ﬁnd the payback point from
choosing to install the solar cells.

การบริหารจัดการพลังงานชุมชนดวยเทคโนโลยีดิจิทล
ั
(Community Energy Management by Digital Technology)

งานวิจย
ั นีม
้ จ
ี ด
ุ มุง
 หมายเพือ
่ ศึกษาการวัดและแสดงผลขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟาโดยการนํา
เอาระบบไอโอที (IOTs) มาประยุกตใชสําหรับชวยในการรายงานผลขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ตและการสง
คาผานแอพพลิเคชั่นไลน (Line Notify) เพื่อประกอบการคํานวณหาจุดคืนทุนในการเลือกติดตั้งโซลาเซล
สําหรับผูท
 ต
ี่ อ
 งการลดคาใชจา ยทางดานพลังงาน โดยออกแบบใหระบบตรวจจับปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟาแบบไมสม
ั ผัส (non-contact sensor)และการเชือ
่ มตอผานระบบไวไฟ (Wi-Fi) และสามารถใหเชือ
่ มตอ
ผานระบบ 3G ของผูใหบริการเครือขายขอมูล มีการแสดงผลผานเว็บเบราเซอร โดยแสดงผลในรูปแบบ
กราฟแบบเวลาจริงประกอบดวย ขอมูลของกระแส (Amp) แรงดัน (Volt) ความถี่ (Hz) กําลังงานไฟฟา
(Kw) และปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (Wh) โดยระบบสามารถแสดงขอมูลผานแอพพลิเคชัน
่ ไลนตามชวง
เวลาที่กําหนด และทดสอบนําระบบไปวัดวัดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในอาคารบานพักอาศัย จํานวน
6 หลังคาเรือน เพื่อหาปริมาณการใชพลังงานไฟฟา ใน 24 ชั่วโมง จากนั้นนําผลลัพธขอมูลที่ไดไปใช
ประโยชนเพือ
่ ชวยในการตัดสินใจ โดยนําไปคํานวณหาจุดคืนทุนในการเลือกติดตัง
้ โซลาเซล ตองการลดคา
ใชจายทางดานพลังงาน สามารถนําระบบนี้ไปชวยวิเคราะหและเปนระบบชวยแนะนําได
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บทนํา
มาตรอัจฉริยะ (Smart Meter) [4] เปนมาตรวัดพลังงานไฟฟาชนิดใหมที่ถูกพัฒนามาเพื่อแทนที่
มาตรพลั ง งานแบบเดิ ม ที่ มี อ ยู  (แบบจานหมุ น ) โดยการอ า นค า พลั ง งานไฟฟ า ที่ ถู ก ใช ไ ปด ว ยวงจร
อิเล็กทรอนิกสและสงขอมูลในรูปแบบดิจิทัลไปที่ระบบควบคุม (Control System) มาตรอัจฉริยะสามารถ
ติดตอสือ
่ สารโดยตรงกับระบบควบคุมไดบอ
 ยเทาทีต
่ อ
 งการผูใ ชไฟฟาจะสามารถอานหรือคํานวณปริมาณ
การใชพลังงานไดเสมอ ชองทางการสือ
่ สารอาจเลือกไดจากหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน รูปแบบการสือ
่ สาร
ผานทางเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือรูปแบบการสื่อสารผานคลื่น ระบบ RF เปนตน สําหรับงานวิจัยนี้
ผูจัดทําเลือกสื่อสารผานทางระบบ Internet ผาน Wi-Fi และระบบเครือขาย 3G เพื่อความสะดวกและเปน
ระบบพื้นฐานที่ใชงานไดดีในปจจุบันผูใชสามารถดูขอมูลจากที่ไหนก็ไดหากสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ต
งานวิจย
ั นีม
้ จ
ี ด
ุ มุง
 หมายเพือ
่ ศึกษาความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมมาประยุกตในการวัด
และแสดงผลขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา โดยการนําเอาระบบไอโอที (IOTs) มาประยุกตใชสําหรับ
ชวยในการรายงานผลขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ตและการสงคาผานแอพพลิเคชัน
่ ไลน (Line Notify) โดย
ออกแบบโดยใหระบบตรวจจับปริมาณการใชฟาแบบไมสัมผัส (non-contact sensor) และมีการเชื่อมตอ
ระบบแสดงผลและการสงขอมูลโดยสามารถใหเชือ
่ มตอโดยผานระบบไวไฟ (Wi-Fi) และสามารถใหเชือ
่ มตอ
ผานระบบ 3G ของผูใหบริการเครือขายขอมูล เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีไอโอที มา
ประยุกต ในการวัดและแสดงผลขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเพือ
่ นําขอมูลปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟาที่ได ไปประยุกตในการประกอบการชวยตัดสินใจเลือกติดตั้งระบบจากพลังงานแสงอาทิตย เพื่อลด
คาใชจายในครัวเรือนไดระบบที่ออกแบบนี้จะใชเปนระบบ IoT base ซึ่งมีขอ
 ดีในเรื่องรูปแบบและรายละเอียด
การแสดงผล สามารถแสดงผลผาน smart phone หรือ Tablet หรือคอมพิวเตอร มีความสามารถในการ
เก็บขอมูลและสามารถขยายขอบเขตความสามารถไดโดยงายหลังจากนัน
้ ผูว
 จ
ิ ย
ั ไดออกแบบความสัมพันธ
ของระบบและเลือกอุปกรณที่เหมาะสมไดแก อุปกรณเซ็นเซอรกระแส (Current sensor) อุปกรณไมโคร
คอนโทรลเลอร (Microcontroller) และและอุปกรณสื่อสาร (Communication) ที่เหมาะสมกับระบบที่
ออกแบบ
ขอบเขตของการวิจัย เปนระบบ IoT Base ซึ่งจะวัดกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาจากนั้นขอมูลจะถูก
สงไปที่ cloud server ผานระบบ Internet เพื่อนําคาจากการตรวจวัดไปคํานวณหาพลังงานไฟฟาที่ใช
และเก็บชวงของเวลาจากการวัดเพือ
่ คํานวณหาปริมาณการใชไฟฟาตอหนวยเวลา การแสดงผลสามารถ
แสดงผลขอมูล ประกอบดวยขอมูลของปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหล คาแรงดันไฟฟา คากําลังงานไฟฟา
ปริมาณไฟฟาทีใ่ ช ความสามารถในการแสดงผล สามารถแสดงผลเปนสงทางระบบแอพพลิเคชัน
่ ไลนหรือ
รูปแบบกราฟผาน web browser

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ระบบ IOT [6-7][12] เปนเทคโนโลยีหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจและนํามาประยุกตใชในหลากหลาย
ดาน เชน ดานการสื่อสารกับอุปกรณที่ใชกับรางกาย (Wearables) ดานเมืองอัจฉริยะ (Smart City )
[11,14,16] ดานบานอัจฉริยะ (Smart Home) [5,18] ดานโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial internet )
ดานระยนตอัจฉริยะ (Connected car ) ดานระบบสุขภาพ (Connected health )[17,21] ดานฟารม
อัจฉริยะ (Smart farming [1-3,10,15,18-20,22] ดานการเพิ่มโอกาสธุรกิจของหางราน (Smart retail
) ดานการจัดการหวงโซอุปทาน (Smart Supply Chain ) ดานโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart grid ) และ
ระบบมิเตอรอัจฉริยะ (Smart meter) [8,10,13,23] เปนตน โดยระบบไอโอทีจะสื่อสารผานเทคโนโลยีระบบ
ประมวลผลผานกลุม
 เมฆ (Cloud Computing) [6] ซึง
่ มีขอ
 ดีทง
ั้ ดานการขยายตัวไดอยางยืดหยุน
 สามารถ
ทีจ
่ ะปรับขนาดไดตามความตองการของผูใ ช และมีการจัดสรรทรัพยากรโดยเนนการทํางานระยะไกลอยาง
งาย
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สมมติฐานของการวิจย
ั ผูว
 จ
ิ ย
ั ไดออกแบบผังแนวคิดเบือ
้ งตนของระบบไอโอทีสมารตมิเตอร โดยวิธี
วัดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาจากเซ็นเซอร จากนั้นใชระบบสมองกลฝงตัว (Embedded system) เปน
ตัวประมวลผลขอมูล สงผาน WiFi หรือผานระบบ 3G ไปยัง Cloud server เพื่อใหผูใชงานทราบขอมูลผาน
อินเตอรเน็ตได และในงานวิจัยนี้ไดเลือกใชบริการจาก thingspeak.com เนื่องจากมีขอดีคือมีเครื่องมือที่
ชวยในการเก็บขอมูลและแสดงผลและไมเสียคาใชจาย ตามรูปที่ 1.

รูปที่ 1. ผังโครงสรางระบบ

วิธีดําเนินการวิจัย
ขัน
้ ตอนการทําวิจย
ั เริม
่ จากการศึกษาขอมูล ศึกษาความเปนไปไดและศึกษางานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วของ จาก
นัน
้ เลือกระบบทีเ่ หมาะสมและสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบน
ั ซึง
่ จากการรวบรวมขอมูลและศึกษาขอมูล
เบื้องตน
3.1 การออกแบบโครงสราง และการเชื่อมตอระบบ
จากรูปที่ 2. เปนผังไดอะแกรมของระบบ ซึง
่ จะแสดงการเชือ
่ มตอ ของระบบตัง
้ แตเซ็นเซอร ตัวประมวล
ผล การเชื่อมตอผานระบบอินเตอรเน็ต การเชื่อมตอผาน API ของแอพพลิเคชันไลน และการแสดงผลผาน
เว็บ ในการออกแบบเลือกไดใชชุดโมดูลวัดกระแสแบบไมเชื่อมตอ (Non-Invasive Current Sensor) และ
ใช Esp 8266 เปนตัวประมวลผลหลัก ซึ่งอุปกรณนี้จะมีโมดูล Wiﬁ ติดตั้งมาดวย ซึ่งทําใหสะดวกในการนํา
มาใชงาน เพือ
่ เชือ
่ มตออินเตอรเน็ตไปยังเซอรฟเวอร จากการเลือกใชอป
ุ กรณทม
ี่ ป
ี ระสิทธิภาพทําใหวงจร
ของระบบไมซับซอนยุงยาก ดังรูป

รูปที่ 2. ผังไดอะแกรมของระบบ
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3.2 อุปกรณที่ใชในงานวิจัย
เซนเซอรที่ใชเปนแบบ non-contact โมดูล SDM120CT-Modbus Single Phase CT connected
Digital Energy กับระบบประมวลผลกลาง (Micro Controller Unit, MCU) ใชโมดูลเบอร ESP 8266
สื่อสารผาน RS485 กับ โมดูลเซนเซอร ระบบรองรับการใชงาน Protocol การสื่อสารแบบ MQTT เชื่อมตอ
ไปยัง Cloud server, Thingspeak.com ซึ่งสามารถเก็บขอมูล และสามารถจัดการการแสดงผล (Dashboard) การแสดงผลผานเว็บแอพพลิเคชัน
่ แบบ responsiveness สามารถแสดงผลไดเหมาะสมตามขนาด
หนาจอและอุปกรณที่แสดง
3.3 การออกแบบซอฟตแวร

รูปที่ 3. ผังงานแสดงการทํางานของระบบ
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จากรูปที่ 3. เปนผังงาน (Flow chart)แสดงการทํางานของระบบ สามารถบรรยายการทํางานของ
ระบบไดดังนี้ เมื่อเริ่มเปดใชงานระบบจะเช็ควาผูใชกดปุม Re-conﬁg หรือไม ถากดปุม Re-conﬁg ระบบจะ
ใหผูใชตั้งคา ssid และ password ใหม ถาไมไดกดปุม Re-conﬁg ระบบจะเชื่อมตอ Wi-Fi ที่ตั้งคาไว เมื่อเชื่อม
ตอ Wi-Fi ไดแลว ระบบจะอัพเดทเวลาของ Smart meter ใหเปนเวลาปจจุบันโดยใชเวลาจาก Server จาก
นั้น อานคาแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา กําลังไฟฟา ความถี่ พลังงานรวม จากเซนเซอร จากนั้นตรวจสอบ
เวลาทํางานถาครบ 2 นาที ระบบจะสงคาที่อานจาก Sensor ไปยัง ThingSpeak.com ถาไมครบ 2 นาที
ระบบจะตรวจสอบวาเวลาปจจุบันตรงกับเวลาที่ตองสงการแจงเตือนหรือไม ถาเวลาตรงจะสงรายงาน
คาที่อานจาก Sensor ไปยัง Line ของผูใชงานแลวจบรอบการทํางาน
สวนหนาจอแสดงผลเปนกราฟจากรูปที่ 4. บนเว็บไซด ThingSpeak.com งานวิจัยนี้ไดออกแบบให
เปนการแสดงผลแบบชวงเวลาของขอมูลที่ประกอบดวย การแสดงผลขอมูลแรงดันไฟฟา (Voltage, v)
ขอมูลกระแสไฟฟา (Current, A) ขอมูลความถี่(Frequency, Hz) ขอมูลกําลังงานไฟฟา (Power, Kw) และ
ขอมูลพลังงานไฟฟาที่ใชไป (Energy, Wh)

รูปที่ 4. หนาจอแสดงผลขอมูลแบบกราฟ บนเว็บไซด ThingSpeak.com

สําหรับในระบบการแสดงขอมูลผาน ระบบแอพพลิเคชันไลนนน
ั้ งานวิจย
ั นีไ้ ดออกแบบใหรายงานผล
ขอมูลปริมาณการใชงานไฟฟา และแจงเตือน (Line Notify) โดยจะแสดงผลขอมูลแรงดันไฟฟา (Voltage,
v) ขอมูลกระแสไฟฟา(Current, A) ขอมูลความถี่ (Frequency, Hz) ขอมูลกําลังงานไฟฟา (Power, Kw)
และขอมูลพลังงานไฟฟาที่ใชไป(Energy, Wh) เปนรูปแบบคาตัวเลข ตามชวงเวลาที่กําหนด รูปแบบการ
แสดงผลดังรูปที่ 5.

รูปที่ 5. รายงานผลขอมูลปริมาณการใชงานไฟฟา
และแจงเตือนผานแอพพลิเคชัน (Line Notify)
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3.4 การติดตั้งและทดสอบ
การติดตัง
้ เพือ
่ ทดสอบการทํางานไดของระบบ โดยทดสอบความสามารถในการแสดงผลในรูปแบบ
กราฟ และทดสอบความสามารถในการแสดงขอมูลผานแอพพลิเคชั่นไลนตามชวงเวลาที่กําหนด ภาพ
ประกอบการติดตั้งจากรูปที่ 6.

รูปที่ 6. นําอุปกรณไปติดตั้งวัดปริมาณการใชงาน

ผลการวิจัย
การแสดงผลบนเว็บไซด ThingSpeak.com เปนการแสดงผลแบบชวงเวลา ประกอบดวยการแสดง
ผลขอมูลแรงดันไฟฟา (Voltage, v) ขอมูลกระแสไฟฟา (Current, A) ขอมูลความถี่ (Frequency, Hz)
ขอมูลกําลังงานไฟฟา (Power, Kw) และขอมูลพลังงานไฟฟาที่ใชไป(Energy, Wh) โดยจะแสดงผลเปน
กราฟเสน ดังรูปที่ 7.

รูปที่ 7. กราฟแสดงผลปริมาณการใชงานแบบตามเวลา

รูปที่ 8. ขอมูลรายงานตามชวงเวลา ผานแอพพลิเคชั่นไลน
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จากรูปที่ 8. เปนการแสดงขอมูล ปริมาณการใชงานไฟฟาและแจงเตือนผานทางระบบแอพพลิเคชัน
ไลน (Line Notify) โดยจะแสดงผลขอมูลแรงดันไฟฟา (Voltage, v) ขอมูลกระแสไฟฟา (Current, A) ขอมูล
ความถี่ (Frequency, Hz) ขอมูลกําลังงานไฟฟา (Power, Kw) และขอมูลพลังงานไฟฟาที่ใชไป (Energy,
Wh) เปนรูปแบบคาตัวเลข ตามชวงเวลาที่กําหนด เพื่อที่จะสามารถนําขอมูลที่ไดมาใชประโยชน ทางดาน
อื่นๆตอไป

รูปที่ 9. นําผลที่ไดมาคํานวณตนทุนในการติดตั้งโซลาเซล
เทียบกับปริมาณการใชไฟฟาของอาคารบานพัก

รูปที่ 10. ประมาณการตนทุนติดตั้งโซลาเซลในอาคารบานพัก
แตละหลังเทียบกับ ระยะเวลาคืนทุน

การนําผลการวัดขอมูลที่อานไดจากระบบ เพื่อชวยในการตัดสินใจ เลือกติดตั้งโซลาเซล ในการลด
คาใชจาย ในครัวเรือนนั้น จะเห็นวาขอมูลที่ไดจะชวยในการตัดสินใจเพื่อเลือกหรือไมเลือกที่จะลงทุนจะติด
ตั้งโซลาเซลเพื่อลดคาใชจาย โดยผลจากการทดลอง จากกราฟรูปที่ 9. จะเห็นวาการลงทุนของครัวเรือน
ที่ใชพลังงานไฟฟามากก็จะตองมีคาใชจายมาก เชน ครัวเรือนที่ 1 ถึง 3 จะมีคาใชจายประมาณตั้งแต
51,000 บาท จนถึงประมาณ 69,000 บาท สวนครัวเรือนที่ใชพลังงานไฟฟานอย เชนครัวเรือนที่ 5 และ
6 จะมีตนทุนที่ไมสูงมากและจากกราฟคือมีคาใชจายลงทุนที่เทากัน แตหากพิจารณาจุดคืนทุน จากกราฟ
รูปที่ 10. จะไดผลลัพธ วาครัวเรือนหลังที่ 5 และ 6 ไมจําเปนตองติดตั้ง เนื่องจากจุดคืนทุนใชเวลานานมาก
หรืออาจจะเรียกไดวา ไมมจ
ี ด
ุ คืนทุน ลักษณะนีส
้ ามารถนําระบบนีไ้ ปชวยวิเคราะหและเปนระบบชวยแนะนําได
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยทดสอบความสามารถของการทํางานไดของระบบ ระบบแสดงผลในรูปแบบกราฟ
แบบเวลาจริงประกอบดวย ขอมูลของกระแส (Amp) แรงดัน (Volt) และปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
(KWh) และความสามารถในการแสดงขอมูลผานแอพพลิเคชั่นไลนตามชวงเวลาที่กําหนดระบบสามารถ
ทํางานไดตามทีก
่ ําหนดไวได และสามารถนําระบบไปวัดวัดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในอาคารบานพัก
อาศัย จํานวน 6 หลังคาเรือน เพื่อหาปริมาณการใชพลังงานไฟฟา ใน 24 ชั่วโมง และนําผลลัพธขอมูลที่
ไดไปใชประโยชน ดังกรณีศก
ึ ษาการทดลองประยุกตขอ
 มูลทีอ
่ า นไดจากระบบ เพือ
่ ชวยในการตัดสินใจ เลือก
ติดตั้งโซลาเซล ในการลดคาใชจาย ในครัวเรือนได
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