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1. เพ่ือเปนเอกสารเผยแพรงานผลงานวิชาการและงานวิจัยทางดานพลังงานทดแทน
ในเครือขายพลังงานของประเทศไทย

2. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ และงานวิชาการใหมๆ  
ดานพลังงานทดแทนระหวางนักวิจัยและผูใชงานในท้ังภาครัฐและเอกชน

3. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา และผูสนใจ
ทําผลงานทางดานพลังงานทดแทนท่ีเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ

4. เพ่ือเปนเอกสารรวบรวมรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีคุณคา
ทางดานพลังงานทดแทนสูการใชงานจริงเพ่ือความยงัยืนทางดานพลังงานของประเทศ

เจาของและลิขสิทธ์ิ สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
ท่ีต้ังสมาคมฯ ศูนยวิจัยและบริการดานพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 ม.1 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
โทร. 0-2549-3497 www.reca.or.th
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วัตถุประสงค



1. สงเสริมความรวมมือ ทางดานวิชาการระหวางภาครัฐและภาคประชาชน ในดานพลังงานทดแทน 
 การอนุรักษพลังงานและ ส่ิงแวดลอมเพ่ือชุมชนตางๆในประเทศไทย
2. จัดหาทุน เพ่ือสนับสนุนการศึกษา วิจัย ฝกอบรม การดําเนินโครงการดานพลังงานทดแทน
 ใหกับภาครัฐและภาคประชาชน
3. ไมดําเนินการ สงเสริมและพัฒนากิจกรรมใดๆ ท่ีมุงไปสูการดําเนินงานทางการเมือง
4. ไมดําเนินการ ใหมีการกระทําการอันผิดตอขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีท่ีดีของสังคมไทย

วัตถุประสงคสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชน
แหงประเทศไทย

หลักการและเหตุผล
 ในปจจุบันท่ัวโลกตองเผชิญกับปญหาดานพลังงานท่ีรุนแรงกวาในอดีตมาก อันเน่ืองมาจากความตองการ
ใชพลังงานและราคาพลังงานเช้ือเพลิงท่ีมีการปรับตัวอยูในระดับสูงอยางตอเน่ือง ผลกระทบท่ีสําคัญจาก
ปญหาดังกลาวคือความม่ันคง ทางดานการจัดหาพลังงาน ขณะเดียวกันการใชพลังงานท่ีสูงข้ึนก็กอให เกิด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจนเกิดปรากฎการณเรือนกระจก (Green House Effects) ท่ีสงผลตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอยางรุนแรง ดังน้ันเพ่ือแกไขปญหาดานพลังงานดังกลาว จึงไดมีแนวคิด
ในการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนกันมากข้ึน โดยเฉพาะพลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย ซ่ึงเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนท่ีมีการนํามาใชเปนระยะเวลายาวนาน ไมกอใหเกิดมลพิษ
ตอส่ิงแวดลอม (Green & Clean Energy) อีกท้ังยังสามารถนํามาใชไดอยางไมมีวันหมดส้ิน

จุดมุงหมายสำคัญ
 การทํางานกันท้ังสวนภาครัฐและประชาชนในการใชพลังงานทดแทน การอนุรักษพลังงานและใสใจตอ
ส่ิงแวดลอมของชุมชนในประเทศไทย ตลอดจนการศึกษาวิจัย ดําเนินการหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตางๆ 
มาใชเปนพลังงานทดแทนเพ่ือความเหมาะสมและใหเกิดความยัง่ยนืของชุมชนและประชาชนในประเทศไทย
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คณะผูกอตั้งวารสารวิชาการพลังงานทดแทนสูชุมชน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชัย  โรยนรินทร     นายกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
ศาสตราจารย ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติศิริโรจน ท่ีปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช       ท่ีปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
รองศาสตราจารย ดร.อิสสรีย  หรรษาจรูญโรจน     ท่ีปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเรือง มะรังศรี     ท่ีปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
นาย มนตรี ชาลีเครือ         ท่ีปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรี ศรีนนทฉัตร     เลขานุการสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท     กรรมการสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
รองศาสตราจารย ดร.บุญยงั  ปล่ังกลาง      กรรมการสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
พลโท กฤตภาส  คงคาพิสุทธ        กรรมการสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิท  เรืองรุงชัยกุล     กรรมการสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
พลอากาศโทเอกราช   ชาติชัย       กรรมการสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
นายวิชัย  เพ็ชรทองคํา        กรรมการสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
นายวิสูตร  ยงัพลขันธ         กรรมการสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุณยฤทธ์ิ  ประสาทแกว     กรรมการสมาคมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย เรืองวารี     กรรมการสมาคมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
อาจารยสมควร  แววดี         กรรมการสมาคมฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย มณีวรรณ     กรรมการสมาคมฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.วรจิตต  เศรษฐพรรค         กรรมการและประชาสัมพันธสมาคมฯ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จอมภพ  แววศักด์ิ     อุปนายกภาคใต
ผูชวยศาสตราจารย ปรีชา  ศรีประภาคาร    อุปนายกภาคตะวันออกเฉียงหนือ
ดร.อําพล อาภาธนากร         อุปนายกภาคกลาง
ดร.ภาสวรรธน  วัชรดํารงคศักด์ิ       อุปนายกภาคเหนือตอนบน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสิษฏ มณีโชติ           อุปนายกภาคเหนือตอนลาง
หมอมหลวงลือศักด์ิ  จักรพันธุ        อุปนายกภาคตะวันออก
นายพิเนตร  พรวธธํารงค         ปฏิคมสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
นายสุภิเดช  แกวศรีสด         นายทะเบียนสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
 และสมาชิกสามัญสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย

คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
ศาสตราจารย ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติศิริโรจน
ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช



รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ศาสตราจารย ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติศิริโรจน  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศาสตราจารย ดร.ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช       คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิท  เรืองรุงชัยกุล     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.บุญยงั  ปล่ังกลาง      คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย ดร.กฤษณชนม ภูมิกิตติพิชญ     คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรชัย  โรยนรินทร    คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรี ศรีนนทฉัตร     คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท       คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภวิทย ลวณะสกล           คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุณยฤทธ์ิ  ประสาทแกว     คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย เรืองวารี    คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภานุ  ประทุมนพรัตน       คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
ผูชวยศาสตราจารย ปราชญ อัศวนรากุล             คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุณยฤทธ์ิ  ประสาทแกว    คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเรือง มะรังศรี            คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาเทคโนโลยสุีรนารี
พลโท กฤตภาส คงคาพิสุทธ         ผูเช่ียวชาญพลังงานทดแทน กระทรวงกลาโหม
ดร.ภาสวรรธน  วัชรดํารงคศักด์ิ       คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา
ผูชวยศาสตราจารย ปรีชา  ศรีประภาคาร     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.อําพล อาภาธนากร        สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ  เกตุจอย      วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย มณีวรรณ      ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสิษฏ มณีโชติ    วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย ดร.จอมภพ  แววศักด์ิ     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองศาสตราจารย ดร.กนกพร สังขรักษ     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุพร แกวออน    วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

กองบรรณาธิการ
หัวหนากองบรรณาธิการ    นายกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
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 วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสูชุมชน เปนงานวิชาการโดยความรวมมือของเครือขายสมาชิกสมาคม
พลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย (TRECA) ซ่ึงเปนฉบับท่ี 3 ของปท่ี 2 วารสารฉบับน้ีเปน
เน้ือหาของบทความทางวิชาการท่ีมุงสรางผลงานท่ีเดนทางดานการวิจัยและมุงสูการใชงานจริง
ซ่ึงไดรวบรวมความรูทางวิชาการท่ีสามารถถายทอดใหแกสังคม ทางดานพลังงานทดแทนในสาขาตางๆ 
เพ่ือทําใหวารสารน้ีเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนวิชาการและแนวความคิดในแวดวงวิชาการท้ังผูวิจัย
และผูใชงานอันเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการสรางผลงานทางวิชาการสูชุมชนและสังคม โดยดํารงไว
ซ่ึงความเปนตัวตนทางวิชาการของผูเขียนและวัตถุประสงคของสมาคมฯ ท่ีทรงคุณคา บทความในวารสาร
ฉบับน้ีมีจํานวนท้ังส้ิน 10 บทความ ซ่ึงในแตละบทความมีความเปนไปไดในทิศทางเดียวกันของรูปแบบ
พลังงานทดแทนตางๆ ครอบคลุมกระบวนในการวิจัยและการศึกษาสูภาคการใชงาน ผูอานจะไดรับ
ความรูท่ีหลากหลายจากการอานวารสารฉบับน้ี ในแนวทางท่ีจะจุดประกายความคิดหรือการตอยอด
ความคิดทางดานพลังงานทดแทนสาขาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการอานอยางวิพากษและต้ังคําถาม เพ่ือ
ใหเกิดการแลกเปล่ียนในทางวิชาการอยางสรางสรรค อันจะชวยใหความรูและความคิดเดิมถูกแพรขยายออก
ไปไดอยางกวางขวาง  อีกท้ังใหวารสารฉบับน้ีเปนแหลงความรูในทุกระดับภาคสวนของทุกคนในสังคม
ไทย โดยไมยึดติดตนเองและอยูกับความรูความคิดเพียงบางมุมบางดานเทาน้ัน ท้ังน้ีเพ่ือใหผูเขียนและ
ผูอานมีความเปนตัวตนทางวิชาการท่ีพรอมจะพัฒนาตนเองอยูเสมออยางไมหยุดน่ิงและทายท่ีสุดแลว
ความรูความคิดท่ีถูกตอขยายออกไปน้ัน ก็จะนําไปสูการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนทางความคิดของสังคม
และชุมชนอยางกวางขวางอันจะสงผลตอการเปล่ียนแปลงทางวิชาการของสังคมเพ่ือความยั่งยืน
ของประเทศชาติกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณคณะทํางานทุกทาน คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความวิชาการ และทุกภาคสวนท่ีไดสละเวลาอันมีคาอานบทความ เพ่ือความถูกตองทางวิชา
การ และเปนวารสารท่ีดีตอการพัฒนาประเทศ ท้ังน้ีหากผูอานมีความประสงคจะตีพิมพบทความสามารถ
ขอความกรุณาโปรดจัดเตรียมตนฉบับใหเปนไปตามรูปแบบของวารสารและสงบทความทาง
ออนไลนท่ี  www.reca.or.th เพ่ือการพิจารณาและตีพิมพในวารสารฉบับตอๆ ไป
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การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเตาไอน้ําสําหรับนึ่งกอนเห็ดแบบภูมิปญญาชาวบาน 
บานทุงบอแปน ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

Study and Comparison of Local Wisdom Steam Boiler Efficiency 

Ban Thung Bo Paen, Tambon Pong Yang Khok, Amphoe HangChat, 

 Lampang Province 

รวิภา ยงประยูร1* ลัดดาวัลย เสียงเย็น 1วราคม วงคชัย1และวรีะ พันอินทร2 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 52100 

2สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง52100 

บทคัดยอ 
การวจิัยนีม้ีวัตถปุระสงคเพือ่ประเมินประสิทธิภาพของเตาไอน้ําสําหรับนึ่งกอนเห็ดแบบภูมิปญญาชาวบาน 

เปรียบเทียบกบัเตานึ่งรูปแบบเดิมทีม่ีโครงสรางเปนเหล็กของเตานึ่งเห็ดประหยัดฟนของกลุมวสิาหกิจชุมชนบานทุงบอ 

แปน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง และเพือ่เผยแพรภูมิปญญาชุมชนใหกับสมาชิกในกลุมเพาะเห็ดชุมชนเดียวกัน 

ตลอดจนสมาชิกกลุมเพาะเหด็ชุมชนอืน่ๆดวยการดําเนนิการ 6 ขั้นตอน อันประกอบดวย การระบคุวามตองการแกไข 

ปญหาโดยใชเวทีชุมชนเพ่ือสรางการมีสวนรวมการรวมกันระดมความคิดเห็นของชุมชนในรายละเอียดของพฤติกรรมของ 
เตาไอน้ําทีเ่ปนภูมิปญญาของชุมชน และการวางแผนตอยอดเตาไอน้ําฯ พรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาทีข่องชุมชน และ 
การเขามามีสวนรวม ท่ีสอดคลองกับกระบวนการผลิต พรอมกาํหนดแนวทางการประเมินผลสําเร็จของโครงการรวมกัน 
จนนําไปสูการประเมินผลสําเร็จของโครงการตามแนวทางท่ีกําหนดรวมกัน ใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก พฤติกรรมการผลิต 

ไอน้าํคาประสิทธิภาพเชิงความรอน ตลอดจนการลดใชฟนในเตาไอน้ําสําหรับนึง่กอนเห็ดแบบภูมิปญญาชาวบานจน 

นําไปสูการเผยแพรขอมูลผลดําเนินงาน เพื่อแสวงหาสมาชิกคนอ่ืนท่ีมีความสนใจและมีความพรอม ในการนําผลงานของ 
โครงการไปใชงานตอ 

ผลการวิจัย พบวาคาประสิทธภิาพของเตาไอน้ําสําหรับนึ่งกอนเห็ดแบบภูมิปญญาชาวบาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
8.67% ซึ่งเทียบเทาเตานึ่ง 2 ทบ คือ รูปแบบของเตาผลิตไอนํ้าความดันต่ําแบบประหยัดฟนลักษณะแบบใชความรอน 2 
กลับ ในโครงการของพลังงานจังหวดั และไดขยายผลเพ่ิมจากสมาชิกจํานวน 5 คน เพิม่เปน 9 คน จากจาํนวนสมาชิก 

ทั้งหมด 22 คน คิดเปนรอยละ 41 ผลจากการเผยแพรภูมิปญญาชุมชนใหกับสมาชิกในกลุมเพาะเห็ดชุมชนเดียวกัน และ 
สมาชิกกลุมเพาะเห็ดชุมชนอ่ืนๆ ทําใหลดใชฟนในการเปนแหลงพลังงานความรอนโดยเฉลี่ย ใหกับการนึ่งกอนวัสดุเพาะ 

เห็ดปรมิาณ 1,000 กิโลกรัมตอการนึ่ง 1 ครัง้ ของกลุมวสิาหกิจชุมชนกลุมอาชีพเพาะเหด็บานทุงบอแปน ต.ปงยางคก  
อ.หางฉัตร จ.ลําปาง 

คําสําคัญ: เตาไอน้าํสําหรับนึ่งกอนเห็ดภมูิปญญาชาวบาน เตานึง่เห็ดประหยัดฟน 

*Corresponding author:Tel.: 081-9986523. E-mail address: sauraya_y@hotmail.com
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การประชุมสัมมนาวิชาการ 
รูปแบบพลงังานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทยคร้ังท่ี 11 

The 11th Thailand Renewable Energy for Community Conference 

บทนํา 
แนวคิดของการจัดสรางเตาไอน้ําสําหรับนึง่กอนเห็ดแบบภูมิปญญาชาวบานน้ัน มาจากการสอบถามขอมูลถงึ 

ปญหาเตานึ่งรูปแบบเดิมที่มีโครงสรางเปนเหล็กของเตานึ่งเหด็ประหยัดฟนของกลุมวิสาหกิจชุมชนอาชีพเพาะเห็ดบานทุง 
บอแปน ต.ปงยางคก อ.หางฉัตร จ.ลําปาง ภายใตโครงการเพ่ิมสมรรถนะดวยการบริหาร และการจัดการพลังงานครบ 

วงจรในชุมชนระดับตําบล ประจาํปงบประมาณ 2558 ของสํานักงานพลังงานจังหวดัลําปาง โดยมีสมาชิกทีส่มคัรใจใน 

การเปลี่ยนระบบดังกลาว จํานวนทั้งสิ้น 9 คน จากสมาชิกท้ังหมด 22 คน โดยผลการดําเนินงานตามโครงการดังกลาวแม 
จะชวยกลุมในการลดใชทั้งปริมาณและมูลคาพลังงานเทียบกับตนทนุไดถึง 50 เปอรเซ็นต แตถึงกระนัน้กลุมวิสาหกจิ 

ชุมชนอาชีพเพาะเห็ดบานทุงบอแปนกย็ังประสบปญหาการดูแลรักษาและซอมแซมเตาน่ึง เนือ่งจากตัวเตาน่ึงที่นํามา 
ติดตั้งนั้น ตองใชชางฝมือในการเชื่อมและสรางเตา อีกท้ังสมาชิกกลุมไมไดมีสวนรวมในการสรางรูปแบบของเตานึ่งตั้งแต 
เริ่มแรก ทําใหเกดิปญหาความไมยั่งยืนในการแกปญหาเม่ือเตาน่ึงเกิดการชํารุด จึงนํามาสูแนวคิดผสมผสานภูมิปญญา 
ทองถิน่เขากับองคความรูทางวชิาการในรูปแบบของ Do it yourself (D.I.Y.) ในการทําสิ่งตางๆดวยตัวเองหรือดวยตัว 
ชุมชนเองโดยใชวัสดุงายๆและราคาไมแพง ซึ่งการทํางานแบบน้ีมีขอดีคือ เกิดความภาคภูมิใจและเกิดคุณคาทางจิตใจไป 

พรอมๆกัน นํามาสูการประชุมระดมความคิดเหน็และออกแบบเตาไอนํ้าที่ทุกคนในชุมชนสามารถใชงานและบํารุงรักษา 
ไดรวมกัน เมื่อวันที ่14 กุมภาพันธ 2559 ท่ีผานมาจนเกิดการดัดแปลงเตาผลิตไอนํ้าที่นําลักษณะบางประการของเตานึ่ง 
ไอน้าํรูปแบบของสํานักงานพลังงานจังหวดัมาประยุกตใช จนไดตนแบบของเตาไอนํ้าสําหรับนึง่กอนเห็ดแบบภูมิปญญา 
ชาวบานติดต้ัง ณ บานของ คุณลุงชูชาติ ปนทะรส พรอมจัดเก็บขอมูลการใชงานจริงในรูปวิทยาศาสตร เพื่อทําใหเกิด 

รูปแบบที่ถูกตองในการขยายผลการใชงานของเตาผลิตไอน้าํชนิดนี้ในลําดับตอไป (ภาพที่ 1)

(ก)    (ข) 
ภาพท่ี 1 ที่มาของ “เตาไอน้ําสําหรับนึง่กอนเห็ดแบบภูมิปญญาชาวบาน” (ก) การผุและชํารุดของเตาน่ึงไอน้าํของ 
สํานักงานพลังงานจังหวัดลําปาง (ข) การประยุกตความรูรวมกันจนเกิดตนแบบติดตั้ง ณ บานของ คุณลุงชูชาติ ปนทะรส 

โครงสรางของเตาไอนํ้าสําหรับนึ่งกอนเห็ดแบบภูมิปญญาชาวบาน ประกอบดวย 1) ถังพักน้ําความจุ 100 ลิตร 
ทําจากแกลลอนเหล็กตัดครึง่ พรอมติดตั้งวาลวจายน้ํา ทําหนาที่เติมน้ําเขาถาดพักน้ํา 2) ถาดพักน้ําติดตั้งลูกลอยทําจาก 

เหล็กแผนเชือ่มตอกันเปนกระบะ ทําหนาทีอุ่นน้าํกอนเติมเขาสูถังตมน้าํ ทําใหเกิดการเติมน้ําอยางตอเนื่อง ปองกันการ 
ระเบิดของถงัตมน้าํ 3) ถังตมน้าํความจุ 100 ลิตรทาํจากเหล็กแผนมวน ทําหนาทีผ่ลิตไอน้าํสําหรับการนึ่งฆาเช้ือกอน 

วสัดุเพาะเห็ด 4) เตาเผาฟนทําจากปูนซีเมนต ทําหนาท่ีผลิตความรอนและนําความรอนจากการเผาฟนไปสูถาดพักนํ้า 
และถังตมนํ้าถูกออกแบบใหวางบนเตาเผา เพื่อรับความรอนเพ่ือผลิตไอนํ้าเขาสูทอไอนํ้าที่ตอกับหองน่ึงทีบ่รรจุกอนวัสดุ 
เพาะเหด็อยูภายใน (ภาพที่ 2)
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ภาพท่ี 2 รูปแบบของเตาไอนํ้าสําหรับนึ่งกอนเห็ดแบบภูมิปญญาชาวบานที่ถูกปรับปรุงใหดูรักษาสะดวกขึ้น 

ขั้นตอนการทํางานของน้ําในเตาไอน้ําสําหรับนึ่งกอนเห็ดแบบภูมิปญญาชาวบาน  หมายเลข 1 คือ ถังพักน้ํา 
หมายเลข 2 คือ ถาดพักน้ําติดตั้งลูกลอย หมายเลข 3 คือ ถังตมน้ํา และหมายเลข 4 คือ เตาเผาฟนการทํางานของนํ้า    
ในเตาไอน้ํานี้ เริ่มจากนํ้าจากถังพักไหลเขาสูถาดพักน้ําตามระดับของลูกลอยที่เปนตัว บังคับปริมาณน้ําเติมเขาสูระบบ 
นอกจากน้ีน้ําในถาดพักน้ํายังถูกอุนจากการเผาไหมของฟนจากเตาเผาอีกทางหน่ึง นํ้าจากถาดพักน้ําเขาสูถังตมน้ําดวย
หลักแรงดูดคาปลลารี่เพื่อแทนที่นํ้าที่กลายเปนไอผานทอเหล็กขนาดเหล็กท่ีเชื่อมตอระหวางถาดพักน้ํากับถังตมน้ํา  

ความสําคัญและที่มาของปญหาท่ีทําการวิจัย 

จากการสํารวจการใชพลังงานในกระบวนการ/ขั้นตอนการเพาะเห็ดดวยโรงเรือนภายในกลุมวิสาหกิจชุมชน
เพาะเห็ด บานทุงบอแปน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปางจากสมาชิกจํานวน  22 คน พบวามีแนวโนมเพิ่มข้ึนเฉลี่ยปละ 
2 – 5 โรงเรือน อันเนื่องมาจากเห็ดเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหกับกลุมเกษตรกรเปนอยางมาก อีกทั้งยังเพาะปลูก
และดูแลงายจึงทําใหแตละเดือนมีการเพาะเห็ดเปนจํานวนมาก ซึ่งมีปริมาณ 3,000– 4,000 กอน ตอ ครั้งใน 1 โรงเรือน  

เตานึ่งเห็ดแบบประหยัดฟนน้ีถูกออกแบบและพัฒนาโดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งแตป 2555 - 2556และถูกนํามาถายทอดขยายผลตอโดยสํานักงาน
พลังงานจังหวัดลําปาง ภายใตโครงการเพิ่มสมรรถนะดานการบริหารและพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตําบลป 2558 
ซึ่งตัวเตาไดถูกออกแบบใหประยุกตใชกับตูนึ่งแบบตางๆของเกษตรกร โครงสรางของเตานึ่งเห็ดประหยัดฟนนี้มีความ
คลายคลึงกับตูสี่เหลี่ยม โดยบริเวณผนังโดยรอบท้ังสามดานทําหนาที่กักเก็บน้ําเพื่อขยายพื้นที่หองเผาไหมใหกวางขึ้ น 
โดยตมน้ําในปริมาณที่นอย ในสวนดานลางของตัวเตานึ่งเห็ดจะเปนทอที่รับความรอนซ่ึงถูกออกแบบใหเปนตะกรับแบบ
เอียง เพื่องายตอการปอนฟนและกําจัดขี้เถา สวนกลางของเตาจะเปนหองเผาไหม ในขณะท่ีดานบนจะมีทอที่คอยรับ
ความรอนจากการเผาไหม ที่จะถายเทความรอนไปใหกับน้ําที่อยูในผนังทั้งสามดานของเตาน่ึงอีกดวย โดยน้ําที่ไดรับ
ความรอนจะระเหยขึ้นไปดานบนซ่ึงมีหองกักเก็บไอ กอนท่ีจะถูกปลอยไปตามทอเขาสูตูนึ่งของเกษตรกร การเติมน้ําเตา
นึ่งเห็ดแบบประหยัดฟนนี้ใชหลักการของแรงโนมถวงของโลกในการปลอยน้ําเขาไปแทนที่โดยการใชลูกลอยที่ติดต้ังใน
กระบะดานหลังเตานึ่งเปนตัวควบคุม โดยเมื่อมีการมาติดตั้ง ณ กลุมวิสาหกิจกลุมอาชีพเพาะเห็ดบานทุงบอแปน ก็มีการ
ปรับปรุงเล็กนอยตามลักษณะจริงของพื้นที่ติดตั้ง โดยมีการปรับตําแหนงของกระบะน้ําเติมใหต่ําลงมาจากรูปแบบเดิม 
และตะกรับสําหรับปอนฟนก็มีลักษณะเรียบตรงและทอไอน้ําที่ออกจากเตานึ่งก็ตอเขาตูนึ่งเดิมทั้งสองตู สามารถ
ปรับเปลี่ยนการใชงานจากการเปด-ปดวาลวทอ [1] 

จากการเรียนการสอนรายวิชา  “แหลงพลังงานและการแปรรูปพลังงาน” ในปการศึกษา 1/2558 ท่ีมีการฝก
ปฏิบัติจริงในการประเมินสมรรถนะเตานึ่งเห็ดแบบประหยัดฟนที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานจังหวัดลําปาง
ประจําปการศึกษางบประมาณ 2558 ของกลุมวิสาหกิจชุมชนอาชีพเพาะเห็ดบานทุงบอแปน ต.ปงยางคก อ.เมือง 
จ.ลําปาง ทําใหทราบถึงปญหาและขอจํากัดในการใชงานระบบนึ่งเห็ดแบบประหยัดฟน อันสงผลตอคาสมรรถนะโดยรวม
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ที่ต่ําลงของระบบนึ่งเห็ดแบบประหยัดฟน อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใชงานและกําลังการผลิตกอนเห็ดปอนออกสู
ตลาดที่แตกตางกันของสมาชิก จึงกลายเปนที่มาของโครงการที่จะพัฒนาระบบน่ึงเห็ดแบบประหยัดฟนที่มีสมรรถนะ
สูงข้ึนและเหมาะสมกับการใชงานของชุมชน ซึ่งไดจัดสรางและทดสอบสมรรถนะเตานึ่งเห็ดแบบนําเอาความรอนจากการ
เผาไหมมาใชประโยชนในทอกลับเดียว (Single pass) เปรียบเทียบกับระบบเดิมมีการออกแบบใหมีหองกักเก็บไอน้ํา
ดานบน และมีการนําไอเสียจากการเผาไหมฟนว่ิงผานทอในถังน้ํา 2 กลับ (Two passes) ชวยในการอุนน้ํา ผลปรากฏวา 
สมรรถนะของระบบใหมซึ่งเปนแบบกลับเดียว เทียบกับระบบเกาซึ่งเปนแบบ 2 กลับ มีคาตํ่ากวาประมาณ 50 
เปอรเซ็นต ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีเนื่องจากเตานึ่งเห็ดแบบประหยัดฟนของระบบเดิมมีการออกแบบใหมีหองกักเก็บไอ
น้ําดานบน ซึ่งเปนการนําเอาความรอนจากการเผาไหมมาใชประโยชนถึงสองครั้ง ในขณะท่ีเตานึ่งของระบบใหมมีการ
นําเอาความรอนจากการเผาไหมมาใชประโยชนแคครั้งเดียว ไดตัดเอาสวนนี้ออกเพ่ือใหประหยัดงบประมาณในการ
จัดสรางเตานึ่งและลดการเกิดควันยอนออกมาขณะใชงาน แตถึงกระนั้นเตานึ่งทั้งแบบเกาและแบบใหมสามารถผลิตไอ
น้ําเพื่อใชในการอบฆาเช้ือกอนวัสดุที่ใชเพาะเห็ดไดใกลเคียงกัน[2], [3] 

ในการเรียนการสอนรายวิชา  “แหลงพลังงานและการแปรรูปพลังงาน” ในปการศึกษา 1/2559 นี้ ไดมีการ
ออกแบบและจัดสรางเตาน่ึงเห็ดประหยัดฟน ซึ่งเปนการนําเอาความรอนจากการเผาไหมมาใชประโยชนมาใชประโยชน
ในทอถึง 3 กลับ (Trible Pass) ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพเพาะเห็ดบานทุงบอแปน ตําบลปงยางคก อําเภอหาง
ฉัตร จังหวัดลําปาง จากการประเมินสมรรถนะของเตานึ่งเห็ดแบบประหยัดฟนแบบสามกลับ ซึ่งมีทอไอนํ้าตอกับหองนึ่ง
ที่บรรจุวัสดุเพาะเห็ดได 1,000 กอน และ 2,000 กอน พบวา มวลเฉลี่ยของฟนที่ใชในการผลิตไอนํ้านึ่งกอนวัสดุเพาะเห็ด 
จํานวน 1,000 กอน เทากับ 44.67 กิโลกรัม มวลเฉลี่ยของฟนท่ีใชในการผลิตไอน้ํานึ่งกอนวัสดุเพาะเห็ด จํานวน 2,000 
กอน เทากับ 48 กิโลกรัม จะเห็นไดวา ปริมาณการใชฟน ลดลงอยางมากเทียบกับหมอตมไอนํ้าแบบเดิม [4] และสําหรับ
เตานึ่งที่บรรจุกอนวัสดุเพาะเห็ด 2,000 กอน ใชฟนเพิ่มข้ึนเล็กนอยเมื่อเทียบกับเตานึ่งที่บรรจุกอนวัสดุเพาะเห็ด 1,000 
กอน แสดงใหเห็นวา จํานวนกอนวัสดุเพาะเห็ดที่มีจํานวนมากจะเหมาะสมกับขนาดของหมอตมไอนํ้าที่ใช นอกจากน้ีการ
ที่ใชปริมาณไอน้ํานอยลง เทียบกับจํานวนกอนวัตถุดิบ แสดงใหเห็นวา เตานึ่งที่บรรจุกอนวัสดุเห็ด 2 ,000 กอน มีการ
กระจายไอนํ้าไดดกีวา สามารถเพิ่มอุณหภูมิในวัสดุกอนเห็ดไดทั่วถึงมากกวา โดยคาประสิทธิภาพ ในการผลิตไอน้ํา เพื่อ
นึ่งกอนวัสดุเพาะเห็ดที่มีจํานวน 2,000 กอน มีคาตํ่ากวาประสิทธิภาพในการนึ่งวัสดุเพาะเห็ดที่มีจํานวน 1 ,000 กอน 
โดยมีคารอยละ 25.25 และ 29.85  ตามลําดับ 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเตาไอนํ้าสําหรบันึ่งกอนเห็ดแบบภมูิปญญาชาวบาน เปรียบเทียบกับเตานึ่งรูปแบบเดมิที่
มีโครงสรางเปนเหล็กของเตานึ่งเห็ดประหยัดฟนของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทุงบอแปน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
2. เพื่อเผยแพรภูมิปญญาชุมชนใหกับสมาชิกในกลุมเพาะเห็ดชุมชนเดียวกัน และสมาชิกกลุมเพาะเห็ดชุมชนอ่ืนๆ

ขอบเขตการดําเนินงาน 

“เตาไอนํ้าสําหรับน่ึงกอนเห็ดแบบภูมิปญญาชาวบาน”ใชสําหรับผลิตไอน้ําสําหรับการนึ่งฆาเช้ือกอนวัสดุเพาะเห็ด 
จํานวน 500-1,200 กอนตอครั้งสําหรับการเพาะเห็ดแบบบรรจุกอนตลอดจนกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ที่ตองการใชไอนํ้าติดตอกัน 3 – 5  ช่ัวโมง 
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วิธีการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี1  เปนการระบุความตองการแกไขปญหาโดยใชเวทีชุมชนเพ่ือสรางการมีสวนรวม 

ขั้นตอนท่ี 2 – 3 เปนการรวมกันระดมความคิดเห็นของชุมชนในรายละเอียดของพฤติกรรมของเตาไอน้ําที่เปนภูมิ
ปญญาของชุมชน และการวางแผนตอยอดเตาไอนํ้าฯ พรอมท้ังกําหนดบทบาทหนาที่ของชุมชน และ
การเขามามีสวนรวม ท่ีสอดคลองกับกระบวนการผลิต พรอมกําหนดแนวทางการประเมินผลสําเร็จ
ของโครงการรวมกัน 

ขั้นตอนท่ี 4 – 5 เปนการประเมินผลสําเร็จของโครงการตามแนวทางท่ีกําหนดรวมกัน ใน 3 ประเด็นหลัก 

ขั้นตอนท่ี 6 เปนการเผยแพรขอมูลผลดําเนินงาน เพื่อแสวงหาสมาชิกคนอื่นที่มีความสนใจและมีความพรอม 
ในการนําผลงานของโครงการไปใชงานตอ 

สมการคํานวณคาประสิทธิภาพเชิงความรอน(Thermal Efficiency) 

Efficiency  (%) = (Output/Input )x 100    (1) 

เมื่อ Output คือ คาพลังงานความรอนท่ีนําไปใชในการน่ึงกอนเห็ด หนวย กิโลจูล (kJ) 
 Output = msteamLหนวย กิโลจูล (kJ) 

เมื่อ msteam คือ มวลไอนํ้าที่ใชในการน่ึง (กิโลกรัม) และ L คือความรอนแฝงของน้ํา (2,257 กิโลจลู/กิโลกรมั) 
 Input คือ คาพลังงานความรอนท่ีไดจากการเผาฟน หนวย กิโลจูล (kJ) 
 Input = mfHfหนวย กิโลจูล (kJ) 

เมื่อmf คือ มวลของฟน(กิโลกรัม) และ Hf คือคาความรอนที่ไดจากฟน (20,766กิโลจูล/กิโลกรัม) 

จัดเวทีชุมชน 

เพื่อทบทวนปญหา 
การใชงานของตัวเตา 
ผลิตไอนํ้าแบบเตาเหล็ก 

คืนขอมูลผล 

การประเมิน 

พฤติกรรม 

ของเตาไอน้ํา 
ณ บาน 

ลุงชูชาติ 

จัดเวทีชุมชน 

วางแผน 

ตอยอด 

ขยายผลการ 
ใชงานเตา 

ไอน้ําภูมิปญญา 
ชาวบาน 

ติดต้ังพรอม 

ประเมินผล 

ประสิทธิภาพ 
ของเตาไอนํ้า 
ภูมิปญญา 
ชาวบาน 

ประเด็นที่ 
พิจารณา 
ไดแก 

1.พฤติกรรม
การผลิตไอนํ้า

2.คาประสิทธิภาพ
เชิงความรอน

3. การลดใชฟน

การเผยแพร 
ขอมูลเพื่อแสวงหา 
สมาชิกในกลุม 

เพาะเห็ดชุมชน 

เดียวกัน ที่สนใจ 
นํารูปแบบหรือ 

ขั้นตอน แนวคิด 

ไปใชตอ 
ตอยอดในพื้นที ่

ขั้นตอนท่ี1            ขั้นตอนท่ี2 ขั้นตอนท่ี3       ขั้นตอนท่ี 4           ขั้นตอนท่ี5        ขั้นตอนท่ี6 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. การจัดเวทีเพื่อทบทวนปญหาการใชงานตัวเตาผลิตไอนํ้าแบบเหล็ก
จากกิจกรรมการทวนสอบในกระบวนการเพาะเห็ดของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพเพาะเห็ดบานทุงบอแปน 

ต.ปงยางคก อ.หางฉัตร จ.ลําปาง พบวามีเตาผลิตไอนํ้าแบบเหล็ก2 ชนิด ไดแก เตาผลิตไอนํ้าความดันตํ่าแบบประหยัด 

ฟนแบบทอ 2 กลับ และแบบทอ 3 กลับ (ภาพที่ 3) ที่ยังมีการใชงานอยางตอเน่ืองในปจจุบัน ผลลัพธจากการดําเนินการ
รวมกันใน รูปแบบของงานวิจัยเชิงพ้ืนที่และงานบริการวิชาการจากหนวยงานตางๆ ทั้งน้ีพบวาสมาชิกกลุมจํานวน 9 
คน จาก จํานวน 22 คนเทานั้นที่ไดมีโอกาสใชงานเตาผลิตไอนํ้าแบบเหล็ก และสะทอนขอมูลในรูปแบบของขอเสนอแนะ
ตอผูวิจัย สามารถจําแนกประเด็นไดสองประเด็นหลักๆไดแก ความตองการนวัตกรรมใหมและปรับปรุงนวัตกรรมเดิม
ใหสามารถ ยกระดับกระบวนการเพาะเห็ดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อประเมินผลประสิทธิภาพของเตาผลิตไอนํ้าแบบ
เหล็ก พบวา เตาไอนํ้าประหยัดฟนแบบ2 กลบั และ 3 กลบั มีคาประสิทธิภาพเชิงความรอน เทากับ 8.87% และ 
17.37% ตามลําดับ โดยรูปแบบเตาไอนํ้าที่ใชความรอน 2 กลับ (Two Pass) สามารถใชนึ่งกอนวัสดุที่ใชเพาะเห็ดไดมา
กกวา 800 กอน โดย คาใชจายตอกอนอยูที่ 1.18 – 1.25 บาท โดยคํานวณเฉพาะคาจางในการทํากอนเพาะเห็ด กอนละ 
1 บาท พรอมคาฟน กิโลกรัมละ 3 บาท และควรใชเวลาในการน่ึงกอนเพาะเห็ดนับตั้งแตเกิดไอนํ้า ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง 
ในขณะที่เตาไอนํ้า แบบใชความรอน 3 กลับ (Trible Pass) สามารถใชนึ่งกอนเห็ดไดมากกวา 1,000 กอน 
โดยคาใชจายตอกอนอยูที่ 1.15 – 1.16 บาท โดยคํานวณเฉพาะคาจางในการทํากอนเพาะเห็ด กอนละ 1 บาท 
พรอมคาฟนกิโลกรัมละ 3 บาท และควร ใชเวลาในการน่ึงกอนเพาะเห็ดนับตั้งแตเกิดไอนํ้า 5-8 ชั่วโมง และเมื่อพิจารณา
การสรางความหลากหลายของผลิตภัณฑ โดยใชนวัตกรรมดังกลาว พบวา มีการนําไปประยุกตใชในเตรียมกอนวัสดุ
สําหรบัเพาะเหด็เพยีงอยางเดยีว โดยมคีวาม แตกตางดานปริมาณทีผ่ลิตไดตอครั้งเทานั้น[5]

(ก)                                     (ข) 
ภาพท่ี 3 แสดงเตาผลิตไอนํ้าความดันต่ำแบบประหยัดฟนลักษณะทอทบตางๆ   

(ก) แบบใชความรอน 2 กลับ (ข) แบบใชความรอน 3 กลับ 

2.เวทีชุมชนเพ่ือคืนขอมูลผลการประเมินพฤติกรรมของเตาไอนํ้า ณ บาน คุณลุงชูชาติ ปนทะรส
ผลการประเมินพฤตกิรรมของเตาไอน้ําสําหรับนึง่กอนเห็ดแบบภูมิปญญาชาวบาน โดยนักศึกษาสาขาวิชา 

เทคโนโลยีพลังงาน รหัส59 ในกิจกรรมของรายวิชาแหลงพลังงานและการแปรรูปพลังงาน ภาคเรียนที1่ ปการศกึษา 
2560พบวา เตาไอนํ้าดังกลาวสามารถผลิตไอนํ้าไดอยางตอเนือ่ง ภายในเวลา 40 นาทีหลังจากใหความรอนดวยการเผา 
ฟน และสามารถผลิตไอนํ้าไดตอเน่ืองและยาวนานเทียบเทา เตานึ่ง 2 ทบ ซึ่งก็คือรูปแบบของเตาผลิตไอนํ้าความดันตํ่า 
แบบประหยัดฟนลักษณะแบบใชความรอน2กลับในโครงการของพลังงานจังหวัด (ภาพที่ 4) 

15



ภาพท่ี 4 พฤติกรรมของเตานึ่ง-เตาผลติไอนํ้าแบบตางๆที่ใชในกลุมวสิาหกิจชุมชนอาชีพเพาะเหด็บานทุงบอแปน 

3.จัดเวทีชุมชนวางแผนตอยอดขยายผลการใชงานเตาไอนํ้าภูมิปญญาชาวบาน
เมื่อนําชุดขอมูลที่วิเคราะหภายในกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีนําเอาภูมิปญญาของ คุณลุงชูชาติ ปนทะรส มา

จัดทําใหอยูในรูปวิทยาศาสตร และคืนขอมูลพฤติกรรมเตาผลิตไอนํ้าดังกลาว กอใหเกิดความสนใจของสมาชิกกลุม และ
มีผูแสดงความสนใจที่ปรับเปลี่ยนเตาเดิมของตนใหเปนเตาไอน้ําภูมิปญญาชาวบานในแบบของลุงชูชาติ กวารอยละ 85 

จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด 22คน ซึ่งในเบ้ืองตนมีจํานวนสมาชิก 5 คน ที่พรอมจะทําการปรับปรุงเตาทันที ไดแก นาย
มวน มะโนคํา, นางบุญนํา มหาวรรณ, นายสัมพันธ ชัยเรืองเดช, นายนริศ หอมสุวรรณ และ นางกัลยา ธรรมยา ซึ่งการ
สงเสริมใหมีการใชงานเตาไอนํ้าภูมิปญญาชาวบานในแบบของลุงชูชาติ ถือเปนการสรางอัตลักษณของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนอาชีพเพาะเห็ดบานทุงบอแปนอยางยั่งยืนอีกทางหน่ึงดวย 

4. ติดตั้งพรอมประเมินผลประสิทธิภาพของเตาไอนํ้าภูมิปญญาชาวบาน

ตารางที่ 1  แสดงผลสําเร็จของโครงการตามแนวทางที่กําหนดรวมกัน 
ที่ ชื่อ-นามสกุล พฤติกรรมการผลิตไอนํ้า คาประสิทธภิาพเชิงความรอน การลดใชฟน 

1 นายมวน   มะโนคํา ผลิตไอนํ้าไดอยางตอเนื่อง 
ภายในเวลา 45 นาท ี

8.70 % 50 % 

2 นางบุญนํา มหาวรรณ ผลิตไอนํ้าไดอยางตอเนื่อง 
ภายในเวลา 40 นาท ี

8.85% 45 % 

3 นายสัมพันธ ชัยเรืองเดช ผลิตไอนํ้าไดอยางตอเนื่อง 
ภายในเวลา 40 นาท ี

8.07 % 55 % 

4 นายนริศ หอมสุวรรณ ผลิตไอนํ้าไดอยางตอเนื่อง 
ภายในเวลา 40 นาท ี

8.55% 50 % 

5 นางกัลยา ธรรมยา ผลิตไอนํ้าไดอยางตอเนื่อง 
ภายในเวลา 30 นาท ี

9.17 % 40 % 

* หมายเหตุ * เปนการทดลองกับหองน่ึงเปลา จํานวน 5 ซ้ํา

ผลการประเมินประสิทธิภาพของเตาหลังจากทําการปรับปรุงใหเปนเตาไอนํ้าภูมิปญญาชาวบาน ของสมาชิกใน
กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพเพาะเห็ดบานทุงบอแปน พบวา เตาท่ีปรับปรุงแลวของนางกัลยา ธรรมยา มีคา
ประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงที่สุด เทากับ 9.17% และใชเวลานอยที่สุด เทากับ 30 นาที ก็สามารถผลิตไอน้ําไดอยาง
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ตอเนือ่ง ทั้งน้ี เนื่องมาจากนางกลัยา ธรรมยา ไดเลือกใชวัสดทุี่ทําเปนถังตมนํ้าจากสแตนเลส และมคีวามบางกวาถังตม 

นํ้าทีท่ําจากเหลก็ ตามตนแบบทีบ่านของคุณลุงชชูาต ิทําใหเตาไอน้าํรอนเร็วกวาเตาทีส่รางและตดิตัง้ทีบ่านอืน่ๆ แต 
งบประมาณทีใ่ชในการจัดสรางน้ันมีราคาสูงกวาเหล็กถึง 10 เทา (ตารางที่ 1) 

5.การเผยแพรขอมูลเพื่อแสวงหาสมาชิกในกลุมเพาะเห็ดชุมชนเดียวกัน ท่ีสนใจนํารูปแบบหรือขั้นตอน แนวคิดไปใชตอ
จากผลการปรับปรงุเตาเดิมของสมาชิก 5 คนใหเปนเตาไอนํ้าภูมิปญญาชาวบาน นําไปสูการของบประมาณ 

เพือ่ขยายผลในหัวขอ “เตาผลิตไอน้ํา D.I.Y.สไตลทุงบอแปน” ในโครงการเยาวชน คนทาํดี ป 6  ของมูลนธิิเอส ซี จี 
ประจําป 2560 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน รหัส 59 ทําใหสรางเตาไอนํ้าภูมิปญญาชาวบาน ไดอีกจาํนวน 
4 คน ไดแก นายสุคํา ปนใจ, นางทองสาย ภาดา, นางลําดวน หมอบุญมี และ นางบังอร ธรรมยา ซึ่งรวมแลวจะมีสมาชิก 

ที่ทําการปรับปรุงเตาไอนํ้าใหเปนเตาไอนํ้าภูมิปญญาชาวบาน จํานวนท้ังสิ้น 9 คน คิดเปนรอยละ 41 จากจํานวนสมาชิก 

ทั้งหมด 22 คน ท้ังน้ีคาดวาจะชวยลดใชฟนในการเปนแหลงพลังงานความรอนโดยเฉลี่ย ใหกับการนึ่งกอนวัสดุเพาะเห็ด 

ปริมาณ 1,000 กิโลกรัมตอการนึ่ง 1 ครั้ง  
สรุปผลการวิจัย

ผลการดําเนินงานโครงการวิจยั พบวา คาประสิทธิภาพของเตาไอนํ้าสาํหรับนึ่งกอนเห็ดแบบภูมปิญญาชาวบาน 
มีคาเฉลี่ยเทากบั 8.67% ซึ่งเทียบเทาเตานึง่ 2 ทบ คือรปูแบบของเตาผลิตไอน้าํความดันต่าํแบบประหยัดฟนลักษณะ 

แบบใชความรอน 2 กลับ ในโครงการของพลังงานจังหวดั และไดขยายผลเพ่ิมจากสมาชิกจํานวน 5 คน เพิ่มเปน 9 คน 
จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด 22คนคิดเปนรอยละ 41 ผลจากการเผยแพรภูมิปญญาชุมชนใหกับสมาชิกในกลุมเพาะเห็ด 

ชุมชนเดียวกนั และสมาชิกกลุมเพาะเห็ดชุมชนอื่นๆ ทําใหลดใชฟนในการเปนแหลงพลังงานความรอนโดยเฉลี่ย ใหกับ 

การนึง่กอนวัสดุเพาะเห็ดปริมาณ 1,000 กิโลกรัมตอการน่ึง 1 ครั้ง ของกลุมวสิาหกิจชุมชนกลุมอาชีพเพาะเห็ดบานทุง 
บอแปน ต.ปงยางคก อ.หางฉัตร จ.ลําปาง 

กิตติกรรมประกาศ 
คณะผูวิจัย หัวขอ “การศึกษาและเปรียบเทยีบประสิทธภิาพของเตาไอน้ําสําหรบันึง่กอนเห็ดแบบภูมิปญญา 

ชาวบาน บานทุงบอแปน ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง” ซึ่งเปนสวนหน่ึงของโครงการวจิัยการใช 
นวตักรรมดานพลังงานในการบริหารจดัการชุมชนอยางยัง่ยืน กรณีศึกษา “ปงยางคกโมเดล” งบประมาณแผนดินป 
2561ขอขอบพระคุณ สมาชิกวิสาหกจิชุมชนกลุมอาชีพเพาะเห็ดบานทุงบอแปน ต.ปงยางคก อ.หางฉตัร จ.ลําปาง และ 
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตเตาน่ึงไอนํ้าและอุปกรณแปรรูปการเกษตรบานเวียงสวรรค อ.แมเมาะ จ.ลําปาง พรอมท้ัง 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ที่มีสวนรวมในโครงการวิจัยนี้มาโดยตลอด  ขอขอบคุณผูบริหารของหนวยงานท้ัง 
ในสวนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ใหคณะผูวิจัยไดมาทาํงาน 

รวมกนัในลักษณะสหวิทยาการที่เปนเครือขายกัลยาณมิตรทีด่ีตอกัน ทายที่สุดนีค้ณะผูวิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและ 
พัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง และ มูลนธิิเอส ซี จี ที่มอบโอกาสใหไดทํางานวิจัยในลักษณะโครงการวิจัยรับใช 
สังคมเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง และหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับการสนับสนุนใหไดรับโอกาสในการพัฒนา/ขยายองค 
ความรูจากการทํางานเชิงวิชาการในลําดับตอไป 
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ภาพท่ี 5 แผนภาพเดินดินแสดงจาํนวนและการกระจายตัวของโรงเรือนเพาะเหด็ 

โรงเรือนท่ีปรับปรุงเปนเตาไอนํ้า
ภูมิปญญาชาวบาน 

ขยายผลเตาไอน้ําภูมิปญญาชาวบาน 
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FC31 

ผลการปรับความเร็วเกลียวอัดที่มีผลตออัตราการผลิตและคุณสมบัติทางกายภาพชีวมวลอัดแทง 
Screw press adjustment on production rate and physical properties of  

Biomass briquettes  

ภาสินี ลาดลา1 ณัฐวุฒิ ดุษฎี1* นิกราน หอมดวง1 ชูรัตน ธารารักษ1 นัฐพร ไชยญาติ1 และเสมอขวัญ ตนัติกุล2 
  1 สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวทิยาลัยแมโจ เชียงใหม 50290 

2 สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 50290 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเร็วรอบเกลียวอัดของเครื่องผลิตถานอัดแทงสําหรับการประยุกตใชใน
การผลิตชีวมวลอัดแทงท่ีใชเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ประกอบดวย แกลบ ทางใบปาลม และเศษไม ลดขนาด      
ชีวมวลท้ัง 3 ชนิด ใหมีขนาดเฉลี่ย 1 mm ใชแปงมันเปนวัสดุตัวประสานในอัตราสวน (ชีวมวล:แปงมัน) 100:20% ซึ่ง
เปนอัตราสวนที่ไดจากการทดลอง ใชเครื่องอัดแทงเช้ือเพลิงแบบเกลียวอัดมีมอเตอรขับขนาด 3 hp ผานสายพานชนิด
รอง B จํานวน 2 เสน ปรับความเร็วรอบเกลียวอัดโดยใชวิธีการเปลี่ยนขนาดมูเลยทั้งหมด 5 ระดับ ไดความเร็วรอบ
เกลียวอัดที่ 52 60, 72, 90 และ 120 rpm/min วิเคราะหลักษณะการขึ้นรูป อัตราการผลิตและคุณสมบัติทางกายภาพ 
ผลการศึกษาพบวาการเพ่ิมความเร็วเกลียวอัดสงผลใหมีลักษณะทางกายภาพ อัตราการผลิต และคุณสมบัติกายภาพของ
ชีวมวลอัดแทงเฉลี่ยที่ดียิ่งขึ้นของทั้งแกลบ ทางใบปาลม และเศษไม  โดยเฉพาะท่ีความเร็วรอบท่ี 90 และ 120 
rpm/min เหมาะกับการนําไปใชในการผลิตชีวมวลอัดแทงเนื่องจากใหคาเฉลี่ยใกลเคียงกันและสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
จากทั้ง 5 ระดับความเร็วรอบ ซึ่งท่ีคาอัตราการผลิตเทากับ 52.05 และ 59.10 kg/h คาความหนาแนน 1,088.26 และ 
1,131.65 kg/m3 คาดัชนีการแตกรวน 95.30% และ 94.17% และคาความตานทานแรงกด 5.31 และ 4.89 MPa  

คําสําคัญ: ชีวมวลอัดแทง ความเร็วรอบเกลียวอัด วัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

*Corresponding author: Tel.: 0-533-3194. E-mail address: nigranghd@gmail.com

บทนํา 
ในปจจุบันมนุษยมีความตองการในการใชพลังงานท่ีเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจนทําใหเกิดวิกฤติพลังงานขึ้นทําให

ตองมีการนําเขาพลังงานท่ีสูงขึ้น ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงมีนโยบายพัฒนาพลังงานทดแทนเปนแหลงพลังงานหลักของ
ประเทศดวยการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคให
ประเทศไทยใชพลังงานทดแทนเปนพลังงานหลักของประเทศแทนการนําเขาเชื้อเพลิงฟอสซิลจากตางประเทศ เพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงในการจัดหาพลังงานใหประเทศ [1] โดยประเทศไทยมีศักยภาพของชีวมวลที่หลงเหลือจากทางภาค
การเกษตร และภาคอุตสาหกรรมเกษตรท่ียังไมไดนํามาใชงานคิดเปนคาพลังงานถึง 10,340 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ 
[2] ซึ่งชีวมวลที่มีความเหมาะสมที่จะนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทงน้ันตองหาไดงาย มีปริมาณท่ีมากพอ เชน แกลบ ทาง
ใบปาลม และเศษไม เปนตน จึงมีความเปนไปไดอยางมากที่จะนําชีวมวลเหลานี้มาผลิตชีวมวลอัดแทง ซึ่งเปนแนวทาง
หนึ่งที่มีความเปนไปไดสูงเน่ืองจากเปนกรรมวิธีท่ีงายไมซับซอนชุมชนสามารถเขาถึงได อยางไรก็ตามการผลิตชีวมวลอัด
แทงในประเทศไทยสวนใหญนิยมผลิตดวยกรรมวิธีแบบอัดรอนแตตองใชความรอนและพลังงานท่ีสูงในการผลิตทําใหตอง
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มีการใชขนาดของเครื่องตนกําลังสูง และตองมีแหลงใหความรอนแกชีวมวลซึ่งมีราคาแพงมากในปจจุบัน อยางไรก็ตาม
หากมีการพัฒนาเครื่องอัดแทงชีวมวลที่ชุมชนสามารถเขาถึงไดงายก็จะเปนผลดีและบรรลุผลทางดานการใชชีวมวลอีก
ทางหนึ่ง โดยตัวแปรที่มีผลตอการอัดแทงชีวมวลมีหลายตัวแปร เชน ชนิดของชีวมวล ตัวประสาน ขนาดของชีวมวล 
กําลังมอเตอร ขนาดกระบอก ลักษณะเกลียวอัด อยางไรก็ตามการปรับความเร็วรอบคอนขางจะมีผลอยางมากตอการ  
ขึ้นรูป อัตราการผลิต และคุณภาพเช้ือเพลิง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจในการพัฒนาเครื่องผลิตเช้ือเพลิงอัดแทงในระดับ
ชุมชนซึ่งบทความนี้จะนําเสนอผลการปรับความเร็วรอบที่มีตอการขึ้นรูป อัตราการผลิต คุณสมบัติทางกายภาพ ซึ่งผลที่
ไดจะนําไปใชในการออกแบบเครื่องผลิตชีวมวลอัดแทงสําหรับการนําไปใชในชุมชน 

เครื่องมือ อุปกรณและวิธีการทดลอง 
เคร่ืองมือ อุปกรณและวัสดุการวิจัย 

เครื่องอัดแทงชีวมวลที่ใชทดลองเปนเครื่องแบบเกลียวอัด (Screw press) ประกอบดวยชองปอนวัตถุดิบจาก
ดานบนและถูกลําเลียงเขาสูกระบอกอัดดวยเกลียวอัดรูปกรวย เครื่องตนกําลังใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ขนาด 3 hp 
1,400 rpm/min สงถายกําลังดวยสายพานชนิด V-Belt หรือ สายพานวี ไปยังมูเลยตัวตามที่สงตอกําลังไปยังเกลียวอัด 
โดยจะทําการปรับอัตราทดที่มูเลยตัวตาม ดังแสดงในภาพท่ี 1 วัสดุชีวมวลหลักประกอบดวยชีวมวล 3 ชนิด โดยแกลบ  
มีคาความรอน 12.33 MJ/kg ความช้ืนเฉลี่ย 10-15% ทางใบปาลม มีคาความรอน 1.76 MJ/kg ความช้ืนเฉลี่ย 78% 
เศษไมมีคาความรอน 14.39 MJ/kg ความช้ืนเฉลี่ย 10-15% [3] และตัวประสานเลือกใชแปงมันที่มีขายตามทองตลาด  
มีคาความหนาแนนเฉลี่ย 250 kg/m3 ดังภาพที่ 2 ในขณะที่เครื่องมือวัดในการทดลองประกอบดวย เครื่องวัดรอบแบบ
ใชแสงโดยไมตองสัมผัส รุน DIGICON DT-245P แสดงผล 5 หลัก โดยตัวเลข LCD ยานการวัด : 5~99,999 RPM 
เครื่องวัดความช้ืนใชเครื่องวัดความช้ืน รุน MD-7822 สามารถวัดความช้ืนไดตั้งแต 8-30% เครื่องวัดอุณหภูมิใชแบบ
อินฟราเรด รุน AIT-42R วัดอุณหภูมิในชวง -35–630 oC ความละเอียด 0.15 oC เครื่องวัดอุณหภูมิใชแบบอินฟราเรด 
รุน DT-8828 วัดอุณหภูมิในชวง -50–1,000 oC และเครื่องช่ังน้ําหนักแบบดิจิตอล รุน CDR-30 พิกัดกําลัง 30 kg × 1 g 
อุณหภูมิใชงานท่ี 5–40 oC 

ภาพท่ี 1 เครื่องอัดแทงชีวมวลแบบเกลียวอัด 

Die 

Pulley

Motor 

Hoper
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   (ก) แกลบ     (ข) ทางใบปาลม    (ค) เศษไม        (ง) แปงมันสําปะหลงั  
ภาพท่ี 2 ชีวมวลหลักและตัวประสาน 

วิธีการทดลอง 
นําชีวมวลหลักทั้ง 3 ชนิด ผสมกับตัวประสานในอัตราสวน 100:20% ซึ่งเปนอัตราสวนที่ไดจากการทดลอง 

เมื่อผสมแลวทดสอบการอัดแทงโดยการเปรยีบเทียบความเรว็รอบการหมุนของเกลียวอัด โดยทําการเปลี่ยนมูเลยทั้งหมด 
5 ขนาด ไดแก 14, 12, 10, 8 และ 6 นิ้ว โดยมีความเร็วระดับคือ 52, 60, 72, 90 และ 120 rpm/min โดยทําการจับ
เวลาเมื่อแทงชีวมวลเคลื่อนออกจากกระบอกอัดจนมีความยาวประมาณ 1 เมตร ทําการทดสอบ 3 ซ้ํา เพื่อหาอัตราการ
ผลิตโดยการวิเคราะหจากการใชกําลังไฟฟาเทียบกับเวลาในการผลิต ระหวางการทดลอง วัดคาความเร็วรอบ คาการใช
พลังงานไฟฟาของเครื่องอัดแทง จากนั้นนําแทงเช้ือเพลิงที่ไดไปตากแดดเพื่อลดความช้ืน (คาความชื้นท่ีเหมาะสมตอการ
นําไปใชงานไมควรเกิน 10-15%) นําไปทําการทดสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแทงประกอบดวย ลักษณะทางกายภาพ
คือลักษณะสิ่งท่ีปรากฏใหเห็นของเช้ือเพลิงอัดแทงที่ได  คาความหนาแนน ดัชนีการแตกรวน คาความตานทานน้ํา        
คาความตานทานแรงกด โดยใชสมการจากงานวิจัย [4] 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลของลักษณะทางกายภาพของเชื้อเพลิงอัดแทง
ภาพท่ี 3 แสดงลักษณะทางกายภาพของชีวมวลอัดแทงที่ไดจากการปรับความเร็วรอบเกลียวอัดทั้ง 5 ระดับ 

ตั้งแต 52, 60, 72, 90 และ 120 rpm/min พบวาที่ความเร็วท่ีเพิ่มขึ้นสงผลใหเช้ือเพลิงอัดแทงมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น 
อาจเปนผลมาจากพลังงานกลที่ใสเขาไปเพื่อทําใหเกลียวอัดเกิดการหมุนและจากการหมุนที่เพิ่มขึ้นซ้ําๆ ทําใหเกิดเปน
ความรอนขึ้นเน่ืองจากทําใหชีวมวลเกิดการเสียดสีกับพื้นท่ีผิวของเกลียวอัดและกระบอกอัด [5] และความรอนที่เกิดขึ้น
ยังมีประโยชนทําใหลิกนินท่ีเปนสวนประกอบหลกัของพืชที่แข็งแรงท่ีสุด [6] และสารระเหยกลุมยางตางๆ ที่อยูในพืชเกิด
การออนตัวลงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นจนสามารถยึดเกาะกันเปนแทงได  

      (ก) 52 rpm/min      (ข) 60 rpm/min    (ค) 72 rpm/min       (ง) 90 rpm/min      (จ) 120 rpm/min 

ภาพท่ี 3 ชีวมวลอัดแทงที่ไดจากการปรับความเร็วรอบเกลยีวอัดท้ัง 5 ระดับ 
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2. อัตราการผลิตชีวมวลอัดแทง
ในการทดสอบการปรับความเร็วรอบในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากชีวมวลท้ัง 3 ชนิด พบวาที่ความเร็วรอบ

เกลียวอัดท่ีเพิ่มขึ้นจะสงผลใหมีอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเปนผลมาจากความเร็วของเกลียวที่เพ่ิมขึ้นทําใหเกลียวอัด
สามารถขนถายวัสดุไดเร็วขึ้นตามความเร็วรอบที่ใช และในระหวางที่วัสดุถูกเกลียวอัดขนถายในชวงตนไปยังชวงปลาย
ของเกลียวอัดที่มีการลดระยะพิตซลง ยังทําใหวัสดุเกิดการบดอัดและเสียดสีกันจนมีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นซ้ําๆ จนลิกนิน
เกิดการออนตัวและยึดเกาะกันเปนแทงไดเร็วย่ิงขึ้น โดยจากการทดสอบที่ความเร็วรอบรอบที่ 120 rpm/min ใหคา
อัตราการผลิตเฉลี่ยที่สูงท่ีสุดของชีวมวลทั้ง 3 ชนิด โดยแกลบมีคาอัตราการผลิตเช้ือเพลิงอัดแทงสูงที่สุดที่ 65.71 kg/h 

ทางใบปาลม 51.60 kg/h และเศษไมเทากับ 60 kg/h และที่ความเร็วรอบรอบท่ี 52 rpm/min ใหคาอัตราการผลิต
เฉลี่ยที่นอยที่สุดโดย แกลบมีคาอัตราการผลิตเช้ือเพลิงอัดแทงอยูที่ 23 kg/h ทางใบปาลม 17.91 kg/h และเศษไม 
17.14 kg/h ดังแสดงในภาพท่ี 4 

ภาพท่ี 4 อัตราการผลิตชีมวลอดัแทง 

3. การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพชีวมวลอัดแทง
1. ผลของคาความหนาแนน

ในการทดสอบการปรับความเร็วรอบในการผลิตเช้ือเพลิงอัดแทงจากชีวมวลท้ัง 3 ชนิด พบวา ที่ทุกความเร็ว
รอบเกลียวอัดมีคาที่ผานเกณฑมาตรฐานทุกคา ซึ่งมากกวา 600 kg/m3 ซึ่งอาจเปนผลมาจากท่ีทุกความเร็วของเกลียวที่
ทําการทดสอบสามารถขนถายวัสดุไดดีในชวงตนและในชวงปลายของเกลียวอัดที่มีการลดระยะพิทซลงยังทําใหวัสดุเกิด
การบดอัดและเสียดสีกันจนมีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นซ้ําๆ จนลิกนินเกิดการออนตัวและยึดเกาะกันเปนแทงไดดีและมีความ
หนาแนนเพิ่มยิ่งขึ้น โดยที่ความเร็วรอบเกลียวอัดที่  52, 60, 72, 90 และ120 rpm/min ใหคาความหนาแนนเฉลี่ย
เทากับ 870.16, 1,024.08, 1,088.26 และ1,131.65 kg/m3 ตามลําดับโดยที่ความเร็วรอบที่ 120 rpm/min จะให
คาเฉลี่ยของวัสดุทั้ง 3 ชนิดที่สูงท่ีสุด ดังแสดงในภาพท่ี 5(ก) [7] 

2. ผลของคาดัชนีการแตกรวน
การทดสอบดัชนีการแตกรวนของเช้ือเพลิงควรอยูระหวาง 60-95% ซึ่งคาดัชนีการแตกรวนจะแสดงถึง

คุณสมบัติที่มีความเหมาะสมในการนําไปใชงาน ซึ่งถามีคาการแตกรวนนอยก็จะสงผลใหเช้ือเพลิงไมแข็งแรง แตกงาย 
และถามีคาดัชนีการแตกรวนมากก็จะสงผลใหกอนเช้ือเพลิงอัดแนน มีความแข็งแรงมาก [8] จากการทดสอบปรับ
ความเร็วรอบเกลียวอัดพบวาที่ความเร็วรอบเกลียวอัดที่ 52, 60, 72, 90 และ120 rpm/min ใหคาดัชนีการแตกรวน
เฉลี่ยเทากับ 87.81%, 84.88%, 83.13%, 95.30% และ 94.17% ซึ่งอยูในเกณฑทุกคาอาจเปนผลมาจาก ลิกนิน และ
สารระเหยกลุมยางตางๆ ท่ีอยูในตัววัสดุไดรับความรอนพอที่จะทําใหเกิดการยึดเกาะระหวางเนื้อชีวมวล ดังแสดงในภาพ
ที่ 5(ข) 
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3. ผลของคาความตานทานแรงกด
จากการทดสอบคาความตานทานแรงกดอัดจากการปรับความเร็วรอบเกลียวของชีวมวลทั้ง 3 ชนิด พบวาที่

ความเร็วรอบ 52, 60, 72, 90 และ120 rpm/min ใหคาความตานทานแรงกดเฉลี่ยเทากับ 4.44 , 3.95, 3.76, 5.31 
และ 4.89 MPa ในทุกความเร็วรอบเศษไมมีคาความตานทานแรงกดอัดที่มากที่สุดในทุกคายกเวนที่ความเร็วรอบที่ 90 
rpm/min มีคานอยกวาแกลบเล็กนอยและทางใบปาลมมีคาความตานทานแรงกดอัดที่ต่ําที่สุดในทุกๆความเร็วรอบ 
ซึ่งอาจเปนผลมาจากตัววัสดุมีคาความช้ืนที่ยังหลงเหลืออยูทําใหไปทําลายความแข็งแรงของพันธะที่ยึดเหนี่ยวระหวาง
อนุภาค [7] โดยท่ีความเร็วรอบที่ 90 rpm/min จะใหคาเฉลี่ยที่สูงท่ีสุด ดังแสดงในภาพท่ี 6(ก) 

4. ผลของคาความตานทานนํ้า
จากการทดสอบคาความตานทานนํ้าจากการปรับความเร็วรอบเกลียวอัดของชีวมวลทั้ง 3 ชนิดพบวาที่

ความเร็วรอบท่ี 52, 60, 72, 90 และ120 rpm/min ใหคาความตานทานน้ําเฉลี่ยเทากับ 58.17%, 57.71%, 63.34%, 
61.84% และ 79.12% ในทุกความเร็วรอบเศษไมมีคาความตานทานน้ําที่มากที่สุดจากทั้งหมด 3 ชนิด และมีคาที่
ใกลเคียงกันในแตละความเร็วรอบ โดยที่ความเร็วรอบที่ 120 rpm/min จะใหคาเฉลี่ยที่สูงที่สุดของชีวมวลทั้ง 3 ชนิด 
ซึ่งอาจเปนผลมาจากชีวมวลสามารถยึดเกาะตัวกันไดดีจนทําใหเกิดการลดชองวางของรูพรุนที่สงผลตอการดูดซับน้ํา 
ดังแสดงในภาพท่ี 6(ข) 

  (ก) ความหนาแนน (ข) ดัชนีการแตกรวน 
ภาพท่ี 5 คุณสมบัติความหนาแนนและดัชนีการแตกรวน 

  (ก) ความตานทานแรงกดอัด (ข) ความตานทานนํ้า 
ภาพท่ี 6 คุณสมบัติความตานทานแรงกดอัดและความตานทานนํ้า 
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สรุปผลการวิจัย
การทดสอบปรับความเร็วรอบเกลียวอดัเพือ่ศึกษาอัตราการผลิตและคุณสมบตัิทางกายภาพของเช้ือเพลิงอัด 

แทงจากเศษวัสดเุหลือใชทางการเกษตร แกลบ ทางใบปาลม และเศษไม พบวาจากพลังงานกลที่ใสเขาไปใหเกลียวอัด 

เกิดการหมุนทาํใหเกดิการเสียดสีจนเกดิเปนความรอนขึน้ไปทาํใหลิกนนิที่เปนสวนประกอบหลักออนตัวลงสามารถยึด 

เกาะกันเปนแทงจนสามสามรถขึ้นรปูได และในความเร็วของเกลียวทีเ่พิม่ขึน้ยงัสงผลใหมีการบดอัดทีม่ากขึน้และม ี

อุณหภมูิที่เพิม่สูงขึน้ ซึ่งเกลียวอดัยงัสามารถขนถายวสัดไุดเร็วขึ้น ดังนั้นจากการทดสอบจึงทําใหทราบวาการเพิ่ม 

ความเร็วรอบที่สูงขึน้จะสงผลใหมีคาอตัราการผลิตทีเ่พิม่สูงขึ้นตามไปดวย โดยคาอัตราการผลิตเฉลี่ยของชีวมวลทั้ง 3 
ชนิด จากการทดสอบที่ความเร็วรอบ 52, 60, 72, 90 และ120 rpm/min เทากับ 19.35, 21.42, 36.63, 52.05 และ 
59.10 kg/h ซึ่งมีคาเพิ่มสูงขึ้นตามความเร็วรอบของเกลียวอัด ในสวนของคุณสมบัติทางกายภาพ ประกอบดวยคาความ 

หนาแนน ดัชนีการแตกรวน ความตานทานแรงกดอัด และคาความตานทานน้าํ ยังใหคาเฉลี่ยของทกุความเร็วรอบที ่
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของเช้ือเพลิงอัดแทง โดยเฉพาะท่ีความเร็วรอบที่ 90 และ 120 rpm/min จะไดคุณสมบตัิ 
ทางกายภาพ อัตราการผลิต และลักษณะทางกายภาพของชีวมวลทั้ง 3 ชนิด ท่ีดีและผานเกณฑมาตรฐานในทุกๆคา 
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FC49 

อิทธิพลของระยะความสูงกนหมอตอโครงสรางเปลวไฟและประสิทธิภาพเชิงความรอนของหัวเผา 
วัสดุพรุนแบบเม็ดกลมอัดแนน 

Effects of Heating Height on Flame Structure and Thermal Efficiency of a Packed 

Bed Porous Media Burner (PMB) 

ภาคภูมิ สืบภา1 อําไพศักดิ์ ทีบุญมา1 สําเริง จักรใจ2 และอภินันต นามเขต1* 

1 ศูนยเทคโนโลยีดานวสัดุพรุนและพลังงานท่ีเหมาะสม (APEC) ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

2 หองปฏิบัติการวิจัยเคร่ืองยนตและการเผาไหม (CERL) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถปุระสงคเพือ่ศึกษาผลกระทบของระยะความสูงกนหมอตอโครงสรางเปลวไฟ ประสิทธภิาพ   

เชิงความรอนและการปลดปลอยมลพิษของหัวเผาวัสดพุรุนแบบเม็ดกลมอัดแนน หัวเผาถูกติดตัง้ดวยวัสดพุรนุที่ทํามา 
จากเม็ดหนิอะลูมินาเพือ่ชวยสงเสริมการถายเทความรอน การถายเทความรอนเกิดขึ้นทัง้สามโหมดในเวลาเดียวกัน คือ 

การนําความรอน การพาความรอน และการแผรังสี การทดสอบสมรรถนะการเผาไหมของเตาใชการทดสอบตาม 

มาตรฐาน DIN EN 203-2 วัสดุพรุนท่ีใชทดสอบมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 มิลลิเมตร หรือมีคาความพรุนเทากับ 0.47 
โดยทดสอบเตาที่อัตราการปอนเช้ือเพลิงจาก 3 ถึง 15 กิโลวัตต ภายใตการปรับระยะความสูงกนหมอในชวงจาก 3 ถึง 9 
เซนติเมตร ผลจากการศึกษาพบวาหัวเผาแบบวัสดุพรุนใหคาประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงกวาหัวเผาแบบท่ัวไป โดยมีคา 
ประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงสุดเทากับ 65.48 % โดยมีขอนาสังเกตวาประสิทธิภาพเชิงความรอนจะเพิ่มขึน้เมือ่ลด 

ระยะความสูงกนหมอ อยางไรก็ตาม การปลดปลอยกาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) ยังอยูในระดับทีค่อนขางสูง 
เนื่องจากการเหน่ียวนําอากาศเพ่ือการเผาไหมที่ยังไมเพียงพอ 

คําสําคัญ: หัวเผาวัสดุพรุน ระยะความสูงกนหมอ ประสิทธิภาพเชิงความรอน การเผาไหม 

*Corresponding author: Tel.: 045-353-309. E-mail address: apinunt.n@ubu.ac.th

บทนํา 
ปจจบุันแกสปโตรเลียมเหลว (Liquefied petroleum gas, LPG) ในประเทศไทย เปนเช้ือเพลิงทีม่ีอยูอยาง 

จํากัด และยังคงมีราคาคอนขางสูง ประกอบกับความตองการใชแกสปโตรเลียมเหลวในภาคครัวเรือนทีสู่งขึน้ จากสถติิ 
ของกระทรวงพลังงานในป พ.ศ. 2560 พบวา ภาคครัวเรือนมสีัดสวนการใชเชื้อเพลิงแกสปโตรเลียมเหลวสูงถึงรอยละ 
34 [1] เนื่องจากเปนเชื้อเพลิงท่ีหาซ้ือไดงายตามทองตลาด จึงสะดวกแกการนํามาใชงาน ซึ่งหากใชอยางไมประหยัด อาจ 

ทําใหมีแนวโนมทีจ่ะหมดเร็วขึน้ ดังนั้นเพือ่เปนการใชพลังงานที่มีอยูใหคุมคาและเกดิประโยชนสูงสุด จึงทําใหเกิด 

แนวความคิดทีจ่ะทาํใหเตาแกสหงุตมในปจจบุันใหมีประสทิธิภาพเชิงความรอนทีสู่งขึ้น โดยจะนาํเอาหลักการอุนไอดี 

หรือสวนผสมระหวางอากาศกบัเช้ือเพลิงมาประยุกตใชงาน [2] ซึ่งจะทําใหอุณหภมูิในการเผาไหมเพิม่สูงขึ้น โดยการ 
นําเอาวัสดุพรุนเขามาชวยอุนไอดี เนื่องจากวัสดุพรุนมีลักษณะเดนคือ สามารถดูดกลืนความรอนสูงและแผรังสีความรอน
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ได โดยความรอนจากการเผาไหมจะแผรังสีมายังไอดีและอุนไอดีใหมีอุณหภูมิสูงขึ้ น อีกทั้งมีพื้นที่ผิวตอปริมาตรสูง 
ซึ่งสงผลดีตอการถายเทความรอนทั้งการนําความรอน (Conduction) การพาความรอน (Convection) และการแผรังสี
ความรอน (Radiation) จึงชวยสงเสริมการถายเทความรอนจากเตาไปยังหมอไดดีขึ้น จากลักษณะเดนดังกลาวทําใหการ
เผาไหมเกิดขึ้นอยางสมบูรณมากยิ่งขึ้น สามารถเพ่ิมอุณหภูมิการเผาไหมไดสูงกวาทฤษฎี และสงผลใหเกิดเปลวไฟแบบ
ซุปเปอรอะเดียบาติก (Super adiabatic flame) ทําใหความเร็วในการเผาไหม (Burning velocity) เพิ่มข้ึนและความ
เขมของการเผาไหม (Combustion intensity) สูงขึน้ดวย 

จากขอดีของการเผาไหมในวัสดุพรุนนี้ จึงไดมีงานวิจัยจํานวนมากนําหลักการดังกลาวไปประยุกตใชกับเตาแกส
หุงตม กลุมงานวิจัยของ สําเริง จักรใจ และคณะ [3-6] พัฒนาเตาแกสหุงตมขนาด KB-10 โดยใชวัสดุพรุนแบบเม็ดกลม
อัดแนน ชนิดทรงกระบอกตันและพัฒนามาเปนแบบวงแหวน พบวาวัสดุพรุนชนิดแบบวงแหวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพเชิง
ความรอนใหสูงขึ้นและยังชวยลดการปลดปลอยมลพิษ อีกกลุมงานวิจัยคือ บัณฑิต กฤตาคม และคณะ [7-8] ไดพัฒนา
เตาแกสหุงตมขนาด KB-10 เชนเดียวกัน โดยเลือกใชวัสดุพรุนทั้งชนิดแบบเม็ดกลมอัดแนนและแบบเสนใยโลหะ พบวา
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความรอนใหสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเตาด้ังเดิมและสามารถเลือกใชวัสดุพรุนไดทั้งสองประเภท ทั้งนี้
พบวาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกสหุงตมอาศัยการถายเทความรอนของเปลวไฟเปนหลัก ดังนั้นระยะหาง
ระหวางหัวเตาถึงกนภาชนะจึงมีความสําคัญ [9-10] จากการศึกษาท่ีผานมาเกี่ยวกับอิทธิพลของระยะความสูงกนหมอตอ
ประสิทธิภาพเชิงความรอนมีคอนขางนอย 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะทําการศึกษาอิทธิพลของระยะความสูงกนหมอตอประสิทธิภาพเชิงความรอน  การ
ปลดปลอยมลพิษ และโครงสรางเปลวไฟของหัวเผาวัสดุพรุนแบบเม็ดกลมอัดแนน โดยเลือกใชวัสดุพรุนท่ีทํามาจากเม็ด
หินอะลูมินา ท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 มิลลิเมตร หรือมีคาความพรุนเทากับ 0.47 ในการทดสอบ ซึ่งผลที่ไดจะทํา
การเปรียบเทียบกับหัวเผาแบบทั่วไปท่ีมีขายตามทองตลาด (Conventional burner, CB) ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้จะชวยให
ทราบถึงระยะความสูงท่ีเหมาะสม เพื่อนําไปสูการออกแบบชุดหัวเตาประสิทธิภาพสูงในอนาคต 

วิธีการวิจัย 

เตาแกสหุงตมที่ถูกพัฒนาข้ึนมาใหมนี้เปนการดัดแปลงจากเตาแกสหุงตมดั้งเดิมขนาด KB-5 (ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางหัวเตา 5 นิ้ว) ท่ีมีขายตามทองตลาดท่ัวไป แสดงดังภาพท่ี 1 โดยใชวัสดุพรุนคือ เม็ดหินอะลูมินาขนาด 20 มม. 

ภาพท่ี 1 หัวเผาวสัดุพรุนแบบเมด็กลมอัดแนน (ซาย) เม็ดหินอะลูมนิา (ขวา) 

หัวเผาแบบด้ังเดิมอาศัยหลักการเผาไหมและถายเทความรอนไปยังกนหมอโดยการนําและการพาความรอน  
แตในงานวิจัยนี้จะนําเอาวัสดุพรุนมาประยุกตใชกับเตาแกสด้ังเดิม ซึ่งการถายเทความรอนเกิดขึ้นทั้งสามโหมดในเวลา
เดียวกัน คือการนําความรอน การพาความรอน และการแผรังสี อีกทั้งการเผาไหมในวัสดุพรุนชวยใหประหยัดเช้ือเพลิง 
เนื่องจากอิทธิพลของการอุนไอดีหรือสวนผสมระหวางเช้ือเพลิงและอากาศ ซึ่งชวยเพิ่มอุณหภูมิการเผาไหมใหสูงข้ึน 
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หลักการทํางานของเตาเร่ิมตนจากการปลอยเช้ือเพลิงผานหัวฉีดแกส จากนั้นอากาศสวนแรกที่ใชในการเผาไหมจะถูก
เหนี่ยวนําเขาไปผสมกับเชื้อเพลิงภายในทอผสม แกสผสมจะไหลผานเขาไปในช้ันของวัสดุพรุน จากนั้นแกสผสมจะถูกจุด
ติดไฟภายในช้ันของวัสดุพรุน โดยบริเวณการเผาไหมจะถายเทความรอนออกไปในทุกทิศทาง ซึ่งจะทําใหแกสผสมท่ีอยู
ดานลางถูกอุนใหรอนกอนการเผาไหม จากนั้นแกสผสมท่ีถูกอุนจะถูกใชในการเผาไหม ซึ่งจะทําใหอุณหภูมิของการเผา
ไหมเพิ่มสูงขึ้น และความรอนจากเปลวไฟจะถายเทไปยังกนหมอภาชนะที่อยูดานบน ในขณะเดียวกันเปลวไฟจะ
เหนี่ยวนําเอาอากาศสวนท่ีสองไปใชในการเผาไหมดวย 

อุปกรณที่ใชในการทดลอง แสดงดังภาพท่ี 2 โดยมีสวนประกอบหลัก ๆ คือ สวนแรกเปนชุดหัวเผาวัสดุพรุนที่
ทํางานรวมกับเตาเช้ือเพลิงแกสขนาด KB-5 ซึ่งเปนการนําเตาแกสหุงตมขนาด KB-5 ที่มีขายทั่วไปในทองตลาดมา
ดัดแปลงโดยการนําเอาหัววงแหวนออก และแทนที่ดวยชุดหัวเผาวัสดุพรุน และสวนที่สองเปนชุดอุปกรณที่ใชในการวัด
และเก็บขอมูลในการทดลอง โดยอาศัยเครื่องวัดปริมาณแกสไอเสีย (Exhaust gas analyzer) ของบริษัท Entech รุน 
Testo 350 ซึ่งเปน Electromechanical sensor วัดในลักษณะไอเสียแหง (Dry basis) ซึ่งคาที่วัดไดจะมีความ
คลาดเคลื่อน 0.05 เปอรเซ็นต และอุปกรณเก็บบันทึกคาอุณหภูมิใช Data logger รุน Midi logger GL220 ในการเก็บ
บันทึกคาอุณหภูมิของน้ํา เพื่อใชทดลองหาคาประสิทธิภาพเชิงความรอนของหัวเผา ขั้นตอนการทดลองเริ่มจากการเปด
แกสเช้ือเพลิงจากถังบรรจุแกส ซึ่งจะใชวาลวปรับความดัน (Pressure regulator) เปนตัวควบคุมปริมาณการไหลของ
แกสเชื้อเพลิง โดยมีการชั่งนํ้าหนักของแกสเช้ือเพลิงที่ลดลงจากการทดลองดวยเคร่ืองช่ังน้ําหนักดิจิตอล เพื่อคํานวณหา
อัตราการไหลเชิงมวลของแกส ( gm ) ขณะเดียวกันความดันของแกสเชื้อเพลิงจะถูกวัดดวยมานอมิเตอร (Manometer) 

แบบปรอท จากนั้นแกสจะถูกพนออกจากหัวฉีดเขาไปในทอผสม อากาศท่ีอยูรอบๆ ทางเขาทอผสมจะถูกเหนี่ยวนําผาน
ชองอากาศสวนแรกเขาไปในทอผสมพรอมๆ กับแกสเช้ือเพลิงโดยอาศัยการถายเทโมเมนตัมระหวางแกสและอากาศ
โดยรอบ จากนั้นสวนผสมของอากาศสวนแรกและแกสจะไหลผานวัสดุพรุนและลุกติดไฟใหเปลวไฟชนิดผสมมากอน 
(Premixed flame) การวัดประสิทธิภาพเชิงความรอนจะอางอิงตามมาตรฐาน DIN EN 203-2:1997 โดยทําการเลือก
ขนาดของหมอภาชนะ (Pot) ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 45 เซนติเมตร [11] ซึ่งชุดดักไอเสีย (Hood) ที่ทําการวัดไอเสีย
สามารถครอบได และเติมนํ้าปริมาณ 30.6 กิโลกรัมลงในหมอภาชนะ ทําการตมน้ําจากอุณหภูมิหองจนกระทั่งถึง
ประมาณ 90 oC จากนั้นทําการบันทึกคาอุณหภูมิน้ําและเวลาท่ีใชในการทดสอบ พรอมท้ังบันทึกคาปริมาณแกสไอเสีย 
(CO, NOx) สมการท่ีใชในการคํานวณหาประสิทธิภาพเชิงความรอน แสดงดังสมการ (1) 

  
tLHVm
TCm

g

iwaterwaterpwater
th

,, 90
 (1) 

เมื่อ th      คือ ประสิทธิภาพเชิงความรอน (-) 
waterm  คือ มวลของน้ําทดสอบ (kg) 
waterpC , คือ คาความจุความรอนของน้ํา (kJ/kg.K) 

iwaterT , คือ อุณหภูมิของน้ําเริ่มตน (oC) 
gm คือ อัตราการไหลเชิงมวลของแกส (kg/s) 

LHV คือ คาความรอนของเช้ือเพลิง (kJ/kg) 
t คือ เวลาที่ใชในการทดสอบ (s) 

งานวิจัยนี้ไดทําการทดลองที่เง่ือนไขเดิมซ้ํา 3 ครั้ง เพื่อหาคาเฉลี่ยในการรายงานผล ซึ่งในการทดลองจะทําการ
ปรับคาอัตราการปอนเช้ือเพลิงหรืออัตราการเผาไหม จาก 3 ถึง 15 กิโลวัตต  ซึ่งการควบคุมอัตราการเผาไหม (q) 
สามารถทําไดโดยการปรับคาอัตราการไหลเชิงมวลของแกส ( gm ) คาอัตราการเผาไหมของเตา สามารถคํานวณหาไดดัง
สมการ (2) 
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  LHVmq g           (2) 

ภาพท่ี 2 ชุดอุปกรณการทดลองหวัเผาวัสดุพรุน PMB 

การทดลองเปนการศึกษาอิทธิพลของระยะความสูงกนหมอ (H) ตอประสิทธิภาพเชิงความรอน การปลดปลอย
มลพิษ และโครงสรางเปลวไฟของหัวเผา โดย H วัดจากดานบนสุดของหัวเตาไปถึงกนภาชนะ เพื่อทดสอบหาระยะหาง
ระหวางกนภาชนะและหัวเผาที่เหมาะสม โดยระยะหางกนหมอที่ทําการทดลองมี 4 ระดับ ไดแก 3 , 5, 7, และ 9 
เซนติเมตร ซึ่งระยะที่เหมาะสมคอืตองใหคาประสิทธิภาพเชิงความรอนที่สูงแตปลดปลอยมลพิษในปริมาณท่ีต่ํา และผลท่ี
ไดจะทําการเปรียบเทียบกับหัวเผาแบบท่ัวไปที่มีขายตามทองตลาด (Conventional burner, CB) เชนเดียวกัน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 อิทธิพลของระยะความสูงกนหมอที่สงผลตอประสิทธิภาพเชิงความรอนของหัวเผาวัสดุพรุน (PMB) แสดงใน
ภาพที่ 3 โดยทดสอบที่ระยะความสูงกนหมอ 4 ระยะ ไดแก 3, 5, 7 และ 9 เซนติเมตร โดยหัวเผาใชวัสดุพรุนที่มีคา
ความพรุน ( ) เทากับ 0.47 จากการทดลองพบวา ชวงอัตราการปอนเช้ือเพลิง (q) ต่ําๆ จะมีประสิทธิภาพเชิงความรอน
สูง โดยมีคาสูงสุดที่ความสูงกนหมอเทากับ 3 เซนติเมตร ซึ่งมีคาประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงสุดเทากับ 65.48 % และ
เมื่อเพิ่มอัตราการปอนเชื้อเพลิงมากข้ึน พบวาประสิทธิภาพเชิงความรอนจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเกิดการสูญเสียความ
รอน (Heat loss) สูสิ่งแวดลอม เพราะเปลวไฟท่ีสภาวะนี้จะยาวและลนกนหมอ ความรอนจากเปลวไฟบางสวนจะ
สูญเสียความรอนสูบรรยากาศในปริมาณท่ีสูงทําใหประสิทธิภาพเชิงความรอนตํ่า อีกทั้งจะเห็นไดวาที่ระยะความสูงกน
หมอที่เพ่ิมมากข้ึน (กนหมอภาชนะอยูหางหัวเตามากขึ้น) หรือคา H มีคาเพิ่มมากขึ้น จะทําใหประสิทธิภาพเชิงความรอน
ลดนอยลงเรื่อยๆ เน่ืองจากระยะหางระหวางหัวเตาและกนภาชนะที่มากข้ึนทําใหความรอนจากเปลวไฟไปไมถึงกน
ภาชนะ แตจะสูญเสียความรอนออกสูบรรยากาศโดยรอบ และเม่ือเปรียบเทียบผลการทดลองที่ไดของหัวเผาวัสดุพรุน 
(PMB) กับหัวเผาแบบดั้งเดิมทั่วไป (CB) พบวาคาประสิทธิภาพเชิงความรอนของหัวเผาวัสดุพรุน (PMB) จะสูงกวาหัวเผา
แบบดั้งเดิม (CB) ซึ่งมีคาเพิ่มขึ้นสูงสุดรอยละ 18 ทั้งนี้เนื่องจากขอดีของหัวเผาวัสดุพรุนคือ ในขณะท่ีเกิดการเผาไหม
ความรอนที่เกิดจากการเผาไหมนี้จะกระจายไปในทุกทิศทางภายในเนื้อของวัสดุพรุน โดยความรอนบางสวนจะถายเทลง
ไปทางดานลางวัสดุพรุน ซึ่งบริเวณดังกลาวคือแกสผสมระหวางอากาศและเช้ือเพลิงที่กําลังเคลื่อนท่ีมายังบริเวณการเผา
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ไหม (Combustion zone) จึงสงผลใหแกสผสมดังกลาวถูกอุนใหรอนขึ้น โดยมีอุณหภูมิประมาณ 300 oC เรียกบริเวณนี้
วาบริเวณการอุน (Preheating zone) จากหลักการอุนแกสผสมใหรอนข้ึนกอนถูกนําไปเผาไหมนี้ จะทําใหอุณหภูมิเปลว
ไฟจากการเผาไหมมีค าสู งขึ้นมากกวาค าปกติหรือมากกวาอุณหภูมิ เปลวไฟทางทฤษฎี  (Adiabatic flame 

temperature) ดังนั้นจะสงผลใหหัวเผาวัสดุพรุน (PMB) มีคาประสิทธิภาพเชิงความรอนเพ่ิมสูงขึ้น 

Heat Input, q (kW)
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Flash back

ภาพท่ี 3 ประสิทธิภาพเชิงความรอนที่ระยะความสูงตางๆ 

ภาพท่ี 4 แสดงอิทธิพลของระยะความสูงกนหมอตอการปลดปลอย CO พบวาที่อัตราการปอนเช้ือเพลิงตํ่าๆ 
หัวเผาวัสดุพรุนจะมีการปลดปลอย CO ในปริมาณที่นอย เนื่องจากเปลวไฟสั้นและอยูหางกนหมอ ทําใหไมไดรับอิทธิพล
ของเปลวไฟดับจึงไมเกิด Flame quenching สงผลใหเกิดการเผาไหมสมบูรณ จากนั้นเมื่อเพิ่มอัตราการปอนเชื้อเพลิง
เพิ่มมากข้ึน จะทําใหเปลวไฟยาวขึ้นและสัมผัสกนหมอเกิด Flame quenching เพิ่มสูงข้ึน สงผลใหเกิดการเผาไหมไม
สมบูรณ และเม่ือเพิ่มอัตราการปอนเช้ือเพลิงสูงสุด จะทําใหเปลวไฟเกิดความปนปวนและเหน่ียวนําอากาศสวนท่ีสองเขา
มาเผาไหมไดมากข้ึน สงผลใหเกิดการเผาไหมสมบูรณและการปลดปลอย CO มีแนวโนมลดลง ในขณะเดียวกันพบวา ที่
ระยะความสูงกนหมอสูงๆ สงผลใหเปลวไฟอยูหางกนหมอมากและไมสัมผัสผิวภาชนะจึงไมเกิด Flame quenching 

ดังนั้นจะเกิดการเผาไหมสมบูรณ แตประสิทธิภาพเชิงความรอนจะต่ํา และพบวาหัวเผาวัสดุพรุนจะมีปริมาณการ
ปลดปลอย CO มากกวาหัวเผาแบบดั้งเดิม (CB) เนื่องจากเตาดังกลาวเกิดความดันตกครอมสูงภายในเตา สงผลใหการ
เหนี่ยวนําอากาศสวนแรกเพ่ือใชในการเผาไหมเขามาไดนอยและไมเพียงพอตอการเผาไหม จึงเกิดการเผาไหมไมสมบูรณ
และมีคาสูงกวาคามาตรฐานที่กําหนด   
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Heat input, q (kW)
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Flash back

ภาพท่ี 4 ปริมาณการปลดปลอย CO ที่ระยะความสูงตางๆ 
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Flash back

ภาพท่ี 5 ปริมาณการปลดปลอย NOx ที่ระยะความสูงตางๆ 

อิทธิพลของระยะความสูงกนหมอตอการปลดปลอย NOx แสดงในภาพท่ี 5 พบวาเมื่อเพิ่มอัตราการปอน
เชื้อเพลิงมากข้ึน การปลดปลอย NOx จะสูงขึ้น เนื่องจากการเพ่ิมอัตราการปอนเชื้อเพลิงจะทําใหมีอุณหภูมิในการเผา
ไหมสูงขึ้น ดังนั้นปริมาณ Thermal NOx หรือ Zeldovich-NOx (NOx ที่เกิดข้ึนจากการเผาไหมที่มีอุณหภูมิสูง) จึงมี
ปริมาณท่ีสูง และพบวาที่ระยะความสูงกนหมอต่ําๆ เชน H เทากับ 3 เซนติเมตร เปลวไฟจะไปสัมผัสกนภาชนะเย็น
มากกวากรณีที่คา H สูงๆ ดังนั้นอุณหภูมิของเปลวไฟจะลดลงเนื่องจากสูญเสียความรอน สงผลให Thermal NOx มีคา
ต่ํา และเม่ือเปรียบเทียบผลการทดลองของหัวเผาวัสดุพรุนและหัวเผาแบบดั้งเดิม (CB) พบวา หัวเผาวัสดุพรุนจะใหคา 
NOx ที่สูงกวาเนื่องจากหัวเผาดังกลาวจะเผาไหมใหอุณหภูมิเปลวไฟที่สูงดังที่ไดกลาวมาขางตน สงผลให Thermal NOx 
มีคาเพิ่มขึ้นสูง 
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ภาพท่ี 6 โครงสรางเปลวไฟท่ีอัตราการปอนเช้ือเพลิงตางๆ 

อิทธิพลของอัตราการปอนเช้ือเพลิงตอโครงสรางเปลวไฟ แสดงในภาพที่ 6 โดยหัวเผาวัสดุพรุนทดสอบท่ีระยะ
ความสูงกนหมอเทากับ 5 เซนติเมตร และมีคาความพรุนเทากับ 0.47 พบวา เมื่อเพิ่มอัตราการปอนเช้ือเพลิงจะทําให
เปลวไฟยาวข้ึน ดังน้ันที่คาอัตราการปอนเชื้อเพลิงต่ําๆ เปลวไฟจะอยูหางกนหมอและไมเกิด Flame quenching สงผล
ใหเกิดการเผาไหมสมบูรณ และพบวาเปลวไฟของหัวเผาวัสดพุรุนจะยาวกวาหัวเผาแบบดั้งเดิมและมีสีเหลืองปริมาณมาก 
เนื่องจากหัวเผาวัสดุพรุนจะเหนี่ยวนําอากาศสวนแรกในการเผาไหมไดนอย ดังนั้นจะเกิดการเผาไหมไมสมบูรณและมี
เขมา 

ภาพท่ี 7 โครงสรางเปลวไฟท่ีระยะความสูงกนหมอตางๆ 

อิทธิพลของระยะความสูงกนหมอตอโครงสรางเปลวไฟ แสดงในภาพที่ 7 โดยหัวเผาวัสดุพรุนทดสอบที่อัตรา
การปอนเช้ือเพลิงเทากับ 9 kW และมีคาความพรุนเทากับ 0.47 พบวา ที่ระยะความสูงกนหมอตํ่าๆ เปลวไฟจะเปนสี
เหลืองเน่ืองจากเกิด Flame quenching สงผลใหเกิดการเผาไหมไมสมบูรณ และเมื่อเพิ่มระยะความสูงกนหมอเปลวไฟ
จะเปลี่ยนเปนสีฟา (เผาไหมสมบูรณ) ในขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเปลวไฟแบบด้ังเดิม (CB) พบวา เปลวไฟของ
หัวเผาวัสดุพรุนจะยาวและลนกนหมอ ดังนั้น มลพิษ CO ที่วัดไดจากหัวเผาวัสดุพรุนจะมีคาสูงกวาหัวเตาแบบ CB 

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาอิทธิพลของอัตราการปอนเช้ือเพลิงและระยะหางกนหมอตอประสิทธิภาพเชิงความรอน และ

การปลดปลอยมลพิษ สามารถสรุปไดดังนี้ 

3 kW 7 kW 9 kW 13 kW 15 kW 

Free Flame : H = 5 cm และ  = 0.47 

CB 

3 cm 5 cm 7 cm 9 cm CB 

Impinging Flame : q = 9 kW และ  = 0.47 
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1. อัตราการปอนเช้ือเพลิงท่ีสูงจะทําใหประสิทธิภาพเชิงความรอนลดลงเน่ืองจากการสูญเสียความรอน แตจะ
ปลดปลอยมลพิษ CO ต่ํา เนื่องจากสามารถเหนี่ยวนําอากาศมาใชในการเผาไหมไดมากข้ึน

2. ระยะความสูงกนหมอมีผลอยางมากตอสมรรถนะการเผาไหมของหัวเผา กรณีที่ระยะ H ต่ําๆ ถึงแมวาจะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพเชิงความรอนใหสูงข้ึน โดยมีคาประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงสุดเทากับ 65.48 % แตปริมาณ
การปลดปลอยมลพิษ CO ยังคงมีคาสูง

3. การปลดปลอยมลพิษ CO ในงานวิจัยนี้ ยังถือวาอยูในระดับที่คอนขางสูง เนื่องจากการเหนี่ยวนําอากาศเพ่ือ
การเผาไหมที่ยังไมเพียงพอ ซึ่งจําเปนตองไดรับการพัฒนาเตาตอไป

กิตติกรรมประกาศ 
ผูวิจัยขอขอบคุณ ศูนยเทคโนโลยีดานวสัดพุรนุและพลังงานที่เหมาะสม (Appropriate Technology on 
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FC54 

การเพิ่มคุณภาพน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวผานการแตกตัวดวยความรอน 

รวมกับการแตกตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5  
Upgrading Biodiesel from Used Cooking Oil by Thermal Cracking with HZSM-5 

Catalytic Cracking 

กษวรรต ทิพพหา1, ธรณศิวร ดีทายาท1* เศรษฐ สัมภตัตะกลุ2 และ ทนงเกียรต ิเกียรติศริิโรจน1
1สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม 

50200 
2ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม 50200 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนการเพิ่มคุณภาพนํ้ามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว ผานกระบวนการแตกตัวดวยความรอนและ 

ดวยตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 ภายใตบรรยากาศไนโตรเจน สําหรับปฏิกรณแบบเบดนิ่งท่ีมีตัวเรงปฏิกิริยาจะมีชุดลูกบอล 

เซรามิก บรรจุอยูเพื่อชวยรักษาอุณหภมูิในการทําปฏิกิริยาทีเ่ง่ือนไขการทดลองอุณหภูมิ 500°C โดยศึกษาอิทธิพลของ 
ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาที ่0%, 5% และ 10% โดยนํ้าหนกั และอัตราการไหลของแกสไนโตรเจนที่ 200, 400 และ 600 

ml/min ที่มีตอปริมาณการผลิตน้ํามันชีวภาพ พบวาปริมาณน้ํามันชีวภาพที่ได มีคาลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา 
และจะมีคาเพิ่มขึ้นตามอัตราการไหลของแกสไนโตรเจน   โดยมีน้ํามันชีวภาพอยูในชวง 73.9 – 84.1% โดยน้ําหนัก และ 
เมื่อนํามากลั่นลําดบัสวนตามชวงจุดเดอืด พบวามปีริมาณน้าํมันดีเซลชีวภาพมากท่ีสุดถงึ 76.9%โดยนํ้าหนกั จากนัน้ 

นํามาทดสอบสมบตัิทางเช้ือเพลิง มีคาความรอนสูง (High Heating Value, HHV) มีคาอยู ในชวง 43.38 – 43.51 

MJ/kg และคาความหนืดทีอุ่ณหภมูิ 40°C มีคาในชวง 4.52 – 4.96 cSt ซึ่งมีคาใกลเคียงกบันํ้ามันดีเซลที่ใชในเชิง 
พาณิชยมากขึ้น เทียบกับไบโอดีเซล  

คําสําคัญ: ดีเซลชีวภาพ, ตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5, น้ํามันพืชใชแลว, การเพ่ิมคณุภาพน้ํามัน 

* Corresponding author: Tel.: 053-944144. E-mail address: thoranisdee@gmail.com

บทนํา 
ปจจุบันปญหาดานสิ่งแวดลอมและความตองการดานพลังงานเปนเรือ่งสําคัญ จึงมีการพัฒนาน้าํมันเช้ือเพลิง 

ชีวภาพเพื่อทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิสทีม่ีมาจากปโตรเลียม โดยน้าํมันไบโอดีเซลถือวาเปนเช้ือเพลิงชีวภาพชนิดหน่ึงทีม่า 
จากน้ํามันพืชโดยผานกระบวนการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคช่ัน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการนําน้ํามันมาผสมกับเอทานอล 
และ KOH โดยมีการใหความรอนจนสารมีอุณหภมูิราว 60°C จากนั้นจะปลอยใหเกิดปฏิกิริยาโดยใชเวลานานหลายช่ัวโมง 
[1] ปจจุบันไดมีงานวิจัยโดยใชคลื่นความถี่สูง หรือการใชสนามไฟฟาในการเรงปฏิกิริยา ซึ่งวิธีหลังสามารถแยกไบโอดีเซล
และกลีเซอรีนภายในเวลาไมกี่นาทีและใชกําลังไฟฟาในกระบวนการต่ํามาก [2] โดยน้ํามันไบโอดีเซลท่ีไดสามารถนํามาใช
ทดแทนน้ํามันดีเซลได แตยังคงมีคาความรอนท่ีต่ําและมีสมบัติบางประการท่ีทําใหเกิดการกัดกรอนภายในเครื่องยนต [1,

3, 4] ดังนัน้การพฒันาคุณภาพน้ํามันไบโอดีเซลใหมีสมบตัิใกลเคียงกบัน้าํมันดเีซลมากขึ้นจงึมีความจาํเปน โดย
กระบวนการเพิ่มคุณภาพของน้ํามันสามารถทําไดหลายวิธี เชน กระบวนการแตกตัวโดยอาศัยไฮโดรเจน [5] ไฮโดรเจนจะ
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แทนที่ออกซิเจนในโมเลกุลออกไป  แตปฏิกิริยานี้ตองทําที่ความดันสูง ซึ่งตองใชตัวเรงปฏิกิริยาที่มีความวองไว ทําใหใช
ตนทุนการผลิตที่สูง จึงทําใหวิธีน้ีมีขอจํากัด นอกจากน้ี ยังมีกระบวนการแตกตัวดวยความรอน ซึ่งเปนการทําใหน้ํามันเกิด
การแตกตัวเพื่อทําลายพันธะไฮโดรคารบอนแลวเกิดปฏิกิริยาดวยอุณหภูมิสูง แตผลิตภัณฑที่เปนเช้ือเพลิงเหลวจะมี
ปริมาณนอยลง [6] และกระบวนการแตกตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยา [7] เพื่อปรับโครงสรางทางเคมีของนํ้ามัน โดยตัวเรง
ปฏิกิริยาจะชวยลดพลังงานท่ีใชในการแตกตัวเนื่องจากตัวเรงปฏิกิริยาชวยเพิ่มพืน้ที่ผิวในการเกิดปฏิกิริยา ผลิตภัณฑที่ได
จะมีคุณภาพสูง ตัวเรงปฏิกิริยาจึงเปนปจจัยสําคัญในการผลิตน้ํามันเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพที่ดีขึ้น   ตัวอยางของ
ตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเปนที่นิยมใชในกระบวนการกลั่นปโตรเลียมคือ ZSM-5 ซึ่งเปนตัวเรงปฏิกิริยาจําพวกซีโอไลต ซึ่งจะเรง 
การแตกตัวของนํ้ามันเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่หลากหลาย รวมถึงการแตกตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยาดังกลาว จะใหปริมาณ
ผลิตภัณฑจําพวกโอเลฟนและสารอะโรมาติกมากท่ีสุด [8, 9] นอกจากน้ียังมีตัวเรงปฏิกิริยาจําพวกซีโอไลตอีกชนิดคือ 
HZSM-5 ซึ่งเปนตัวเรงท่ีจะชวยเพิ่มปริมาณของผลิตภัณฑที่เปนของเหลวสูง เกิดโคกนอย และสามารถแยกสลาย
ไฮโดรคารบอนท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญใหมีโมเลกุลขนาดเล็กได มีงานวิจัยที่พัฒนาคุณภาพน้ํามันอยางเชน งานวิจัยของ  

Parvizsedghy และคณะ [10] ซึ่งทําการศึกษาการแตกตัวดวยความรอนของน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันละหุง ในเครื่อง
ปฏิกรณแบบเบดนิ่ง พบวาน้ํามันไบโอดีเซล ทีผานกระบวนการมีคุณภาพและคาความรอนที่สูงข้ึน และงานวิจัยของ จันท
นิภา เหลาวาณิชวัฒนา และคณะ [11] ซึ่งทําการศึกษาการแตกตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยาของน้ํามันพืชใชแลว โดยใชตัวเรง
ปฏิกิริยา HZSM-5  ผานเครื่องปฏิกรณแบบเบดนิ่ง โดยมีลูกบอลเซรามิกบรรจุในปฏิกรณ พบวาการบรรจุลูกบอลเซรา
มิกในปฏิกรณสามารถรักษาอุณหภูมิใหคงที่ ได และใหสัดสวนผลิตภัณฑเปนเช้ือเพลิงเหลวมากท่ีสุดและมีคา 
%Selectivity  ในการเกิดเปนอะลิฟาติกไฮโดรคารบอน ที่ใหเคโรซีนในสัดสวนที่สูง สงผลใหภัณฑที่ไดมีคุณภาพที่สูงขึ้น 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการเพ่ิมคุณภาพน้ํามันไบโอดีเซลผานการแตกตัวดวยความรอนและตัวเรงปฏิกิริยา โดย
ใชตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มคีุณภาพท่ีสูงขึ้น และใชปฏิกรณแบบเบดนิง่ที่บรรจุลกูบอลเซรามิกชวย
เพิ่มคาความจุความรอนในการรักษาอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาใหคงที่  

วิธีการวิจัย 

วัตถุดิบที่ใชในการทดสอบเปนนํ้ามันพืชใชแลว จํานวน 1 ลิตร นํามาผานกระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคช่ัน  
โดยการผสมสารละลายเมทานอล 200 มิลลิลิตร กับโซเดียมไฮดรอกไซด 3.5 กรัม กวนและใหความรอน จากนั้นทําการ
แยกนํ้ามันออกจากกลีเซอรีน  โดยใหไหลผานเบดซิลิกาเจล น้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวมีองคประกอบสวน
ใหญเปนสารประกอบกลุมกรดไขมันเมทิลเอสเทอร (Fatty Acid Methyl Ester, FAME) แสดงในตารางท่ี 1  

ในการเพ่ิมคุณภาพน้ํามันไบโอดีเซล จะนําน้ํามันไบโอดีเซลปริมาณ 700 กรัม บรรจุในปฏิกรณตัวที่ 1 ดังแสดง
ในภาพท่ี 1  น้ํามันจะถูกทําใหเกิดการแตกตัวดวยความรอนที่อุณหภูมิ 500°C ภายใตบรรยากาศของไนโตรเจน  

น้ํามันไบโอดีเซลสวนใหญ จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวจนกลายเปนสถานะแกส ซึ่งะไหลออกมากับแกสไนโตรเจนที่ 
200, 400 และ 600 มิลลิลิตร/นาที จากนั้นแกสท่ีไดจากถังปฏิกรณตัวท่ี 1 จะไหลผานเขามาทําปฏิกิริยาที่ปฏิกรณตัวที่ 
2 ที่เปนปฏิกรณแบบเบดนิ่งที่บรรจุตัวเรงปฏิกิรยิา HZSM-5 โดยมีลูกบอลเซรามิกขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 มิลลิเมตร 
ชวยรักษาอุณหภูมิในปฏิกรณขณะทําปฏิกิริยาที่ 500°C การทดสอบจะดําเนินการโดยมีตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 

ปริมาณ 0, 35 และ 70 กรัม (0%, 5% และ10 %wt) ตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 จะเปนผลิตภัณฑ ที่มีจําหนายในเชิง
พาณิชย โดยมีอัตราสวน SiO2/Al2O3 เทากับ 60/40 พื้นที่ผิว 340 ตารางเมตร/กรัม มีการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา โดยทํา
การอบท่ีอุณหภูมิ 550 °C เปนเวลา 4 ช่ัวโมง เพื่อทําการกระตุนตัวเรงปฏิกิริยา   
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  ตารางที่ 1 องคประกอบของกรดไขมันในนํ้ามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชใชแลว 
องคประกอบ สูตรโมเลกุล ปริมาณ (%) 

Dodecanoic acid, methyl ester C13H26O2 0.834 

Methyl tetradecanoate C15H30O2 2.839 

Methyl hexadec-9-enoate  C17H32O2 3.849 

Hexadecanoic acid, methyl ester C17H34O2 24.102 

9,12-Octadecadienoic acid(Z,Z)-, methyl ester C19H34O2 16.266 

9-Octadecanoic acid(Z)-, methyl ester C19H36O2 41.941 

Octadecanoic acid, methyl ester C19H38O2 8.840 

Cis-11-Eicosenoic acid, methyl ester C21H40O2 1.327 

แกสที่ทําปฏิกิริยาแลวจะไหลออกมาควบแนนเปนของเหลวท่ีคอนเดนเซอร เรียกวา นํ้ามันชีวภาพ ซึ่งจะถูก
นํามาทําการกลั่นลําดับสวน โดยควบคุมชวงอุณหภูมิเริ่มตนจนถึง 174 °C ซึ่งจุดเดือดเปนของแกสโซลีน ชวง 174 – 

271°C คือจุดเดือดของเคโรซีน และชวง 271 – 344°C คือจุดเดือดของดีเซล ทั้งนี้จะเรียกเช้ือเพลิงเหลวหลังการกลั่น
ลําดับสวนวา แกสโซลีนชีวภาพ  (Green Gasoline) เคโรซีนชีวภาพ (Green Kerosene) และดีเซลชีวภาพ (Green 

Diesel) ตามลําดับ นํ้ามันดีเซลชีวภาพท่ีได จะถูกนํามาทดสอบเพื่อหาคาความรอน โดยจะถูกทดสอบดวยเครื่อง Bomb 

Calorimeter และคาความหนืดที่อุณหภูมิ  40°C ดวยเครื่อง Saybolt Universal Viscometer สวนการศึกษา
องคประกอบทางเคมีจะใชเครื่อง Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS, Aglient GC-7890A and 

MSD-5975C, NIST MS Library)  

ภาพท่ี 1 เครื่องปฏิกรณแบบเบดนิ่งท่ีออกแบบและใชในงานวิจัย 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ในกระบวนการเพิ่มคุณภาพน้ํามันไบโอดีเซลผานการแตกตัวดวยความรอนและตัวเรงปฏิกิริยา เกิดผลิตภัณฑ

ออกมาทั้งหมด 3 ชนิด ไดแก นํ้ามันชีวภาพ (Liquid Product) น้ํามันคงเหลือ (Residual oil) และแกส (Gas) สามารถ
คํานวณหา     รอยละของผลิตภัณฑแตละชนิดเทียบกับสารตั้งตนไดจากสมการดังนี้ 

โดยปริมาณผลิตภัณฑแกสนั้นไมสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถหาไดจากสมการดังนี้ 
ปริมาณแกส (กรัม) = ปริมาณนํ้ามันสารตั้งตน – (ปริมาณนํ้ามันชีวภาพ + ปริมาณน้ํามันคงเหลือ)              (2)    

(1)
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รอยละของผลิตภัณฑแตละชนิดที่ไดจากกระบวนการเพ่ิมคุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันปาลมรีไฟนและ
น้ํามันพืชใชแลวแสดงไดในภาพท่ี 2 ดังนี้ 

ภาพท่ี 2 รอยละผลิตภัณฑทีไ่ดจากการเพิ่มคณุภาพน้ํามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชใชแลว 

จากภาพท่ี 2 พบวาเมื่อเพิ่มอัตราการปอนแกสตัวพาสารต้ังตน (แกสไนโตรเจน) ทําใหปริมาณผลิตภัณฑน้ํามัน
ชีวภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่ออัตราการปอนแกสไนโตรเจนเพ่ิมข้ึนระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาลดลงปริมาณผลิตภัณฑ
แกสจึงลดลง ทําใหไดผลิตภัณฑที่เปนของเหลวเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับงานวิจัยของ Parvizsedghy [10] ที่ทําการศึกษา
การเพิ่มคุณภาพนํ้ามันไบไอดีเซลจากนํ้ามันละหุงผานการแตกตัวดวยความรอน พบวาเม่ืออัตราการปอนสารต้ังตน
เพิ่มขึ้น ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาลดลงและไดผลิตภัณฑที่เปนของเหลวเพ่ิมข้ึน เมื่อเพิ่มปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา 
HZSM-5 ทําใหปริมาณนํ้ามันชีวภาพมีลดลง และมีปริมาณแกสเพิ่มข้ึน เนื่องจากเมื่อเพิ่มปริมาณ HZSM-5  สารต้ังตน
จะเกิดการแตกตัวมากขึ้นสายโซในโครงสรางโมเลกุลสั้นลง เกิดผลิตภัณฑที่เปนแกสเพิ่มขึ้น ทําใหน้ํามันชีวภาพลดลง 
สามารถอธิบายไดจากงานวิจัยของ Bhatia [12] ที่ทําการศึกษาการแตกตัวดวยตัวเรงปฏิกิริยา Zeolite REY ของน้ํามัน
ปาลม โดยเมื่อเพิ่มปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 500°C ที่ระยะเวลาการทําปฏิกิริยาเทากัน พบวามีปริมาณ
ผลิตภัณฑที่เปนแกสเพิ่มขึ้น และปริมาณของเหลวลดลง  

เมื่อเทียบปริมาณผลิตภัณฑจากน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมรีไฟนและน้ํามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชใชแลว 
พบวาผลิตภัณฑที่เปนน้ํามันชีวภาพจากน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวมีปริมาณมากกวา โดยน้ํามันชีวภาพที่ไดจะ
นํามากลั่นลําดับสวนใหบริสุทธิ์มากขึ้น แยกผลิตภัณฑตามชวงจุดเดือดเปน ผลิตภัณฑแกส แกสโซลีนชีวภาพ ที่มีจุด
เดือดในชวง 36 – 170°C เคโรซีนชีวภาพ 174 – 271°C ดีเซลชีวภาพ 271 – 344°C และน้ํามันคงเหลือคือน้ํามันท่ีเหลอื
จากการกลั่นลําดับสวนที่มีจุดเดือดมากกวา 350°C โดยสามารถคํานวณหารอยละของผลิตภัณฑแตละชนิดที่ไดจาก
สมการ ดังนี้ 

โดยปรมิาณผลิตภณัฑแกสนั้นไมสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถหาไดจากสมการดังนี ้

ปริมาณแกส (กรัม) = ปริมาณนํ้ามันชีวภาพ – (ปริมาณแกสโซลีน + เคโรซีน + ดเีซล + นํ้ามันคงเหลือ)               (4)          

รอยละของผลิตภัณฑแตละชนิดที่ไดจากการกลั้นลําดับสวนของนํ้ามันชีวภาพแสดงไดในภาพท่ี 3 ดังนี้ 

(3)
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ภาพท่ี 3 รอยละผลิตภัณฑจากการกลั่นลาํดับสวนของนํ้ามันชีวภาพ (จากน้ํามันพืชใชแลว) 

จากภาพที่ 3 พบวาผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นลําดับสวนของนํ้ามันชีวภาพ สวนใหญคือน้ํามันดีเซลชีวภาพ ซึ่ง
เมื่อนํ าน้ํ ามันดี เซลชีวภาพที่ ไดมาวิ เคราะหองคประกอบทางเคมีด วยเทคนิค  Gas Chromatography-Mass 

Spectrometer (GC-MS) พบวา มีองคประกอบทางเคมีเปนเมทิลเอสเทอรของกรดไขมัน (Fatty Acid Methyl Ester, 

FAME) ทั้งหมด แตมีขนาดของจํานวนคารบอนท่ีลดลงทําใหมีสายโซของโมเลกุลท่ีสั้นลง เมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันไบโอ
ดีเซลท่ีเปนสารตั้งตน และเมื่อทดสอบคาความรอนและคาความหนืดท่ีอุณหภูมิ 40°C พบวามีคาใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล
มากขึ้นแสดงในตารางท่ี 2 ดังนี ้

 ตารางที่ 2 คาความรอนและคาความหนืดของน้ํามันดีเซลชีวภาพเปรียบเทียบกับนํ้ามันไบโอดีเซลและนํ้ามันดีเซล 

พารามิเตอร หนวย 
มาตรฐาน
ทดสอบ 

Biodiesel 

(RPO) 

Biodiesel 

(UCO*) 

Green 

diesel 

(UCO) 

น้ํามันดีเซลท่ี
ใชในเชิง
พาณิชย 

High Heating Value MJ/kg ASTM 240-64 38.62 38.93 43.51 46.70 

Viscosity at 40°C cSt ASTM D88 6.29 5.92 4.52 3.73 

*UCO คือนํ้ามันพืชใชแลว (Used Cooking Oil)

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑน้ํามันดีเซลชีวภาพมีสมบัติที่ดีกวานํ้ามันไบโอดีเซลที่เปนสารต้ังตน และ
ใกลเคียงกับนํ้ามันดีเซลที่ใชในเชิงพาณิชยมากขึ้น  

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการเพิ่มคุณภาพน้ํามันไบโอดีเซลผานกระบวนการแตกตัวดวยความรอนและตัวเรงปฏิกิริยา 
HZSM-5 ทําการศึกษาโดยกําหนดอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 500°C มีอัตราการไหลของแกสไนโตรเจน 200, 400 และ 
600 ml/min และปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 0%wt, 5%wt และ 10%wt เกิดผลิตภัณฑออกมาท้ังหมด 3 ชนิด 
ไดแก น้ํามันชีวภาพ น้ํามันคงเหลือ และแกส โดยในแตละเง่ือนไขการทดลอง เมื่อเพิ่มอัตราการปอนแกสตัวพาสารตั้งตน 
(แกสไนโตรเจน) ทําใหปริมาณผลิตภัณฑน้ํามันชีวภาพเพิ่มขึ้นและเมื่อเพิ่มปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5 ทําให
ปริมาณน้ํามันชีวภาพมีลดลง และมีปริมาณแกสเพิ่มขึ้น เมื่อนําผลิตภัณฑที่เปนน้ํามันชีวภาพมากลั่นลําดับสวนตามชวง
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จุดเดือดเกิดเปนน้าํมันดีเซลชีวภาพเปนสวนใหญ โดยองคประกอบเปนเมทลิเอสเทอรของกรดไขมันทั้งหมด แตมีขนาด 

ของจํานวนคารบอนท่ีลดลงทําใหมีสายโซของโมเลกุลทีส่ั้นลง มีคาความรอนอยูในชวง 43.38 – 43.51 MJ/kg และมีคา 
ความหนืดอยูในชวง 4.52 – 4.96 cSt ซึ่งมีสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลมากขึ้น 
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FC77 

การผลิตน้ํารอนจากเตาเช้ือเพลิงชีวมวล สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อ.อมกอย จ.เชียงใหม 
Hot water generation using the biomass stove for the child development center in 

Omkoi District, Chiang Mai 

วรพจน โพธาเจรญิ* นิธิพัฒน  ตลึงจิตร รุงนภา จลุศักดิ์ พสุ ปราโมกขชน และชยานนท สวัสดีนฤนาท 

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เชียงใหม 50300 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการผลิตนํ้ารอนจากขยะชีวมวลหรือเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่มีอยูใน 

พื้นทีอ่ําเภออมกอยเปนการกําจัดขยะชีวมวลโดยใชใหเกิดประโยชน พรอมทัง้ชวยลดปญหาการ เผาท้ิงในทีโ่ลงและ      
ลดปญหาหมอกควันจากการใชเตาเช้ือเพลิงชีวมวลตนแบบซึ่งนําอปุกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger) 

มาติดตั้งกับปลองไอเสียของเตาเชื้อเพลิงชีวมวลขนาด200 ลิตร เพื่อนําพลังงานความรอนท่ีไดจากการเผามาแลกเปลี่ยน 

ความรอนกับน้าํจนไดเปนน้าํรอนทีพ่รอมใชงาน โดยไดทดลองผลิตน้าํรอนเพื่อใชในกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) ในพ้ืนท่ี ไดแก การทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใชขวดนม ชอน สอม ตลอดจนภาชนะบรรจุอาหารสําหรับเด็ก 

เล็กเพื่อเปนการฆาเช้ือโรค  การใชน้ํารอนผสมกับนํ้าใหเปนน้าํอุ นเพือ่ใชทําความสะอาดรางกายเด็กเล็ก จากผล 

การศึกษาการผลิตน้าํรอนจากเตาเช้ือเพลิงชีวมวลดวย การจํากัดปริมาณเช้ือเพลิงจาํนวน 30 กิโลกรัม และทําการ 
ควบคุมอัตราการไหลของนํ้าเขาระบบท่ี 1 ลิตร/นาที, 2 ลิตร/นาที และ 3 ลิตร/นาที ตามลําดับ พบวา ณ อัตราการไหล 

ของน้าํเขาระบบที่ 1 ลิตร/นาทีผลิตน้าํรอนไดที่อุณหภมูิเฉลี่ย86 C ณ อัตราการไหลท่ี 2 ลิตร/นาทีผลิตน้าํรอนไดที่ 
อุณหภูมิเฉลี่ย83 C และ ณ อัตราการไหล 3 ลิตร/นาที ผลิตน้ํารอนไดที่อุณหภูมิเฉลี่ย 65 C ทั้งนี้ อุณหภูมิของน้ํารอน 

ที่ผลิตได ณ อัตราการไหลท่ี 1 และ 2 ลิตร/นาท ีเหมาะสําหรับการนําไปใชลางทาํความสะอาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช และ 
ภาชนะบรรจุอาหารสําหรับเด็กเล็ก และ ณ อัตราการไหลที่ 3 ลิตร/นาท ีซึ่งผลิตน้าํรอนไดที่อุณหภมูิเฉลี่ย65 C          

ไดปริมาณน้าํรอนเทากับ 180 ลิตร/ช่ัวโมง เหมาะสําหรับการใชทําความสะอาดรางกายของเด็กเล็ก เนื่องจากไดปริมาณ 

น้ํารอนที่มีปริมาณมากและมีอณุหภมูิที่เหมาะสมเพียงพอตอการนําไปผสมเปนน้าํอุนเพือ่ชําระลางสิ่งปรกตามรางกาย 
เพื่อเปนการสนบัสนุนและสงเสริมสุขลักษณะทีด่ีของเด็กเล็ก ชวยเสริมสรางใหมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงตอไป 

คําสาํคัญ: ความรอนท้ิง ชีวมวล เตาผลิตน้ำรอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

*Corresponding author:Tel.: 053-885871. E-mail address: worrapod.pop@gmail.com

บทนํา 
อําเภออมกอยตั้งอยูทางตอนใตของจังหวัดเชียงใหมมีสภาพภูมอิากาศหนาวเย็นตลอดท้ังป โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 

ในชวงฤดูหนาวอยูระหวาง 15 -20 C และอุณหภูมิตำ่สุดอยูที่ประมาณ 2–4 C จากสภาพภูมิประเทศที่เปนเขตภูเขา
สูง ทาํใหการคมนาคมเขาถึงไดยาก ชาวบานต้ังถ่ินฐานกระจัดกระจาย จึงทําใหขาดแคลนแหลงพลังงานไฟฟา และ
พลังงานความรอนสําหรับใชภายในครัวเรือน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําใหมีเศษวัสดุเหลือท้ิงทาง
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การเกษตรจํานวนมากและกําจดัทิง้ดวยการเผาในที่โลง ทําใหเกดิปญหาฝุนควนัปญหามลภาวะทางอากาศ และปญหา 
หมอกควันตามมา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เปนภารกิจสําคัญดานหน่ึงขององคการบริหารสวนตําบลอมกอยในการดูแลและ
 พัฒนาสุขภาวะของเด็กเล็ก ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และจิตใจ  ตลอดจนเตรียมความพรอมดานการศึกษาใน 

ระดับกอนปฐมวยัทีอ่ยูภายในพื้นทีก่ารดําเนนิงานของ ศพด. มีความตองการใชน้ํารอนในปริมาณมากสําหรับ การทํา 
ความสะอาดเครื่องมือเครือ่งใช ขวดนม ชอนสอม และภาชนะบรรจุอาหารสําหรับเด็กเล็ก เพื่อลดการปนเปอนของเช้ือ 

โรคและแบคทีเรียที่ทําใหเกิดภาวะทองเสีย ทองรวงในเด็กเล็กได และการใชน้ํารอนไปผสมกับน้ําเย็นเปนน้ําอุน สําหรับ 

ใชอาบนํ้าเด็กเล็ก ซึ่งเดิม ศพด. ใชวิธีตมน้ําแบบใชเตาอั้งโล ทําใหมีการใชฟนเปนจํานวนมาก เพื่อตมน้ําใหรอนและใหได 
ปริมาณเพียงพอสําหรับใชในกิจกรรมดงักลาว การใชเตาเชื้อเพลิงชีวมวลที่พัฒนาข้ึนโดยนําอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 
(Heat Exchanger) มาตดิตัง้กับปลองไอเสียเพ่ือนําพลังงานความรอนจากการเผามาแลกเปลี่ยนความรอนกับน้าํ ทําให 
น้ํามีอุณหภูมิสูงข้ึนเทียบเทาอุณหภูมิของน้ํารอนจากการตมน้ําดวยเตาอั้งโล แตสามารถผลิตน้ํารอนไดในปริมาณมากขึ้น 

ดวยการใชเชื้อเพลิงชีวมวลที่เปนเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรทดแทนการใชฟน จึงถือเปนการกําจัดขยะชีวมวลโดยใช 
ใหเกิดประโยชนดีกวาการกําจัดทิ้งดวยการเผาในท่ีโลง เปนการชวยลดปญหามลภาวะทางอากาศและปญหาหมอกควนั 

และยังเปนการเสริมสรางสุขลักษณะท่ีดีแกเด็กเล็กใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทางหนึ่ง 
เตาเช้ือเพลิงชีวมวลขนาด 200 ลิตร เปนเตาที่ใชสําหรบักาํจัดขยะชีวมวลประเภทก่ิงไม ใบไมแหง และเศษ 

วัชพืช การใชเตาเช้ือเพลิงชีวมวลนัน้มีขอดีกวาการเผาในที่โลงแจง เนื่องจากตัวเตาไดออกแบบใหมีการควบคุมปริมาณ 

อากาศที่ใชในการเผาใหเหมาะสม จึงกอใหเกิดมลพิษต่าํ และมีควนันอย ทั้งนี้เตาเผายังมีตนทนุต่าํ และหาซื้อไดงาย 
เหมาะสําหรับกําจัดขยะชีวมวลสําหรับภาคครัวเรือนไดดี  

อยางไรก็ตามในกระบวนการเผาไหมขยะชีวมวลภายในเตาเชื้อเพลิงชีวมวลน้ัน จะเกิดพลังงานความรอนเหลือ 

ทิ้ง ซึ่งมอีุณหภมูิที่สูงกวา 400 C ที่ปลอยออกมาโดยไมไดนํามาใชประโยชน วิทยาลัยพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
ชุมชนแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจึงไดคิดคน ออกแบบและทดลองนําอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Heat 

Exchanger) มาตดิตัง้กับปลองไอเสียของเตาเชื้อเพลิงชีวมวลขนาด200 ลิตร เพื่อนําพลังงานความรอนที่ไดจากการเผา 
มาแลกเปลี่ยนความรอนกับน้ํา จนไดเปนน้ํารอนท่ีพรอมนําไปใชงาน [1] 

วิธีการวจิัย 
การทดลองผลิตนํ้ารอนจากเตาเช้ือเพลิงชีวมวล (แสดงดังภาพที่ 1) ไดทําการควบคุมอตัราการไหลของนํ้าเย็นท่ี

 ไหลเขาระบบท่ี 1 ลิตร/นาที, 2 ลิตร/นาที และ 3 ลิตร/นาทีโดยไดกําหนดปริมาณการใชเช้ือเพลิงคร้ังละ 30 กิโลกรัม 
และกําหนดตําแหนงการเก็บขอมูลอุณหภูมิความรอนท่ีเกิดขึ้นจํานวน 3 จดุ ไดแก จุดที่ 1 อุณหภูมิของปลองไอเสีย(T1) 

จุดที่ 2 อุณหภูมิของนํ้ารอนท่ีออกจากปลองไอเสีย(T2) และจุดที่ 3 อุณหภูมิของนํ้ารอนที่อยูถงัเก็บนํ้ารอนที่พรอมนํา
ไปใชงาน (T3) แสดงดังภาพที่ 2 

เมื่อทาํการทดลองและเก็บขอมูลอุณหภูมิความรอน ณ จุดเก็บตัวอยางท้ัง 3 จุดที่มีอัตราการไหลของนํ้าเย็นที่ 
เขาระบบตางกัน 3 ระดับนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติโดยใช Analysis of Variance: ANOVA ที่ระดับ
ความเชื่อม่ันที่ 95% ดวยโปรแกรม SPSS  
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ภาพท่ี 1 เตาผลติน้ํารอนดวยเชื้อเพลิงชีวมวล 

ภาพท่ี 2 แสดงรูปแบบการทํางานของเตาและจุดเก็บตัวอยางอุณหภมูิ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการทดลองผลิตนํ้ารอนดวยเตาเชื้อเพลิงชวีมวลซึ่งควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงสําหรับการเผาท่ี 30 กิโลกรัม 

ตอคร้ังอุณหภูมิเริ่มตนของนํ้าเย็นกอนเขาระบบโดยเฉล่ียอยูที่ 32 C ณ อัตราการไหลของนํ้าที่ตางกัน 3 ระดับ และ
ทาํการเกบ็ขอมูลอุณหภมูิความรอนจํานวน 3 จุดซึ่งผลการทดลองมดีังตอไปนี ้ 
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จุดเก็บตัวอยางอุณหภูมิที่ 1: อุณหภูมิของปลองไอเสีย (T1) 

ภาพท่ี 3 แสดงอุณหภูมิของปลองไอเสียของเตา ณ อัตราการไหลของน้าํเขาระบบที ่1,2 และ 3 ลิตร/นาที 

จากภาพท่ี 3 เม่ือมีการเผาไหมของชีวมวลและเกิดพลังงานความรอนจนอยูในสภาวะท่ีอุณหภูมิคงตัว (ชวง 
ระหวางนาทีที่ 20 จนถึงนาทีที่ 50) พบวา อุณหภูมิของปลองไอเสีย ณ อัตราการไหลของนํ้าเขาระบบท่ี 1, 2 และ 3 
ลิตร/นาทีมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู ที่ 437 C , 449 C และ 445 C ตามลําดับ ทั้งน้ีการที่อุณหภูมิของปลองไอเสียไมคงท่ีโดย
มีการข้ึนลงเปนระยะนั้นเนื่องมาจากการเติมเช้ือเพลิงเปนชวงๆ โดยชวงแรกของการเติมเช้ือเพลิง อุณหภูมิจะ
คอยๆ สูงข้ึน จนเม่ือเชื้อเพลงิหมดไปอุณหภูมิจะลดลง และจะสูงข้ึนอีก หากมีเติมเช้ือเพลิงไปเรื่อยๆ ซึ่งในท่ีนี้ไดกําหนด
ปริมาณเชื้อเพลิง 30 กิโลกรมัตอครั้ง 

จุดเก็บตัวอยางอุณหภูมิที่ 2: อุณหภูมิของน้ํารอนที่ออกจากปลองไอเสีย (T2) 

ภาพท่ี4 แสดงอุณหภูมิของนํ้ารอนที่ออกจากปลองไอเสีย ณ อัตราการไหลของนํ้าเขาระบบท่ี 1, 2 และ 3 ลิตร/นาที 

จากภาพที่ 4 เมื่อมีการเผาไหมของชีวมวลและเกิดพลังงานความรอน จนอยูในสภาวะท่ีอุณหภูมิคงตัว
พบวาอุณหภูมิของนํ้ารอนที่ออกจากปลองไอเสีย ณ อัตราการไหลของนํ้าเขาระบบท่ี 1, 2 และ 3 ลิตร/นาที มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยอยูที่ 96 C , 97 C และ 80 C และมปีริมาณน้าํรอนที่ผลติไดเทากับ 60, 120 และ 180 ลิตร/ชั่วโมง ตามลาํดับ 
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จุดเก็บตัวอยางอุณหภูมิที่ 3: อุณหภูมิของน้ํารอนที่อยูถังเก็บน้ํารอนที่พรอมนําไปใชงาน (T3) 

ภาพท่ี 5 แสดงอุณหภูมิของนํ้ารอนท่ีอยูถังเก็บน้ำรอนที่พรอมนําไปใชงาน ณ อัตราการไหลของนํ้าเขาระบบ 

ที่ 1, 2 และ 3 ลิตร/นาที 

จากภาพที่ 5 เมือ่มีการเผาไหมของชีวมวลและเกิดพลังงานความรอน จนอยูในสภาวะท่ีอุณหภมูิคงตัวพบวา 
อุณหภูมิของน้ํารอนที่อยูถังเก็บน้ํารอนท่ีพรอมนําไปใชงาน ณ อัตราการไหลของนํ้าเขาระบบท่ี 1, 2 และ 3 ลิตร/นาทมีี 
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู ที่ 86 C, 83 Cและ 65 Cโดยมีปรมิาณน้าํรอนทีผ่ลิตไดเทากบั 60, 120 และ 180 ลิตร/ช่ัวโมง 
ตามลําดับ 

จากผลการทดลองขางตน จะเห็นไดวา การผลิตน้ํารอนจากเตาเช้ือเพลิงชีวมวลสามารถผลิตน้ํารอน (ที่อยูใน 

ถังพักเพ่ือเตรียมนําไปใชงานตอไป (T3)) ที่มีอุณหภูมิระหวาง 65 C ถึง 86 C และมีแนวโนมในทิศทางเดียวกัน
กับอุณหภูมิของนํ้ารอนท่ีออกจากปลองไอเสีย (T2) ที่มีอุณหภูมิระหวาง 80 C ถึง 97 C ซึ่งแปรผกผันกับอัตรา
การไหลของนํ้าเขาระบบ กลาวคือเม่ือมีการเพ่ิมอัตราการไหลของนํ้าเขาระบบจะทําใหอุณหภูมิของนํ้ารอนท่ีผลิต
ไดลดลง แตสามารถผลิตนํ้ารอนที่ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนตามอัตราการไหลของนํ้าเขาระบบ แสดงใหเห็นวาอัตราการไหล
ของนํ้าเขาระบบมีผลตออุณหภูมิและปรมิาณของนํ้ารอนที่ผลิตได แตสําหรับอุณหภูมิความรอนจากการเผาไหมที่ปลอง
ไอเสีย ไมมีผลตออุณหภูมิของนํ้ารอนที่ผลิตได เนื่องจากอุณหภูมิที่ปลองไอเสียมีอุณหภูมิที่ใกลเคียงกนัทุกอัตราการไหล
ของนํ้าเย็นที่เขาระบบและเม่ือพิจารณาผลจากการวิเคราะหทางสถิติของอุณหภูมขิองนํ้ารอนท่ีอยูถังเก็บนํ้ารอน (T3) ซึ่ง
เปนนํ้ารอนที่ พรอมนําไปใชงานไดพบวา อัตราการไหลของน้ําเขาระบบท่ี 1 และ 2 ลิตร/นาที อุณหภูมิของนํ้าไมมีความ
แตกตางอยางมี นัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95% แตมีคาสูงกวาอุณหภูมิของนํ้าที่อัตราการไหลท่ี 3 ลิตร/นาที
อยางมีนัยสําคัญ 

นอกจากอัตราการไหลของนํ้าเขาระบบท่ีเปนปจจัยสําคัญตออุณหภูมิของนํ้ารอนที่ผลิตไดแลว ชนิด ขนาด 
และความชื้นของเช้ือเพลงิชวีมวลท่ีใชในการเผาเปนปจจัยท่ีมีผลตออุณหภูมิของนํ้ารอนเชนกันและหากตองการผลิตนํ้า 
รอนในปริมาณเพิ่มขึ้น ใหเพิ่มระยะเวลาในการเผาและเพิม่ปริมาณเชือ้เพลิงชีวมวลใหมากขึ้น 

สําหรับการใชงานนํ้ารอน ณ อัตราการไหลท่ี 1 และ 2 ลิตร/นาที ที่มีอุณหภูมิของนํ้ารอนอยูที่ 86 C และ
83 C ซึ่งน้ํารอนท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา 65 C จะสามารถทําลายเช้ือแบคทีเรียบางชนิดได [2] ดังน้ัน น้ํารอนที่ผลิตได

ณ อัตราการไหลท่ี 1 และ 2 ลิตร/นาที จึงเหมาะสําหรับการนําไปใชลางทําความสะอาดสําหรับเคร่ืองมือเครื่องใชขวด
นม ชอน สอม และภาชนะบรรจุอาหารสําหรับเด็กเล็กได เพ่ือลดการปนเปอนของเช้ือโรคและแบคทีเรีย และสราง
เสรมิ สุขอนามัยที่ดีใหแกเด็ก เนื่องจากมีอุณหภมูิที่เหมาะสม และปรมิาณน้าํรอนที่ไดเพียงพอตอการนําไปใช 
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สําหรับน้าํรอน ณ อัตราการไหลที่ 3 ลิตร/นาท ีซึ่งมีอุณหภมูิของนํ้ารอนอยูที่ 65 Cและไดปริมาณน้าํรอน 

เทากับ 180 ลิตร/ช่ัวโมง เหมาะสําหรับการทาํไปใชทําความสะอาดรางกายของเด็กเล็ก เนื่องไดปริมาณน้าํรอนที่มี 
ปรมิาณมากและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเพียงพอตอการนําไปผสมเปนน้าํอุนเพือ่ชําระลางสิ่งปรกตามรางกาย เพือ่เปน 

สนับสนุนและสงเสริมสุขลักษณะท่ีดีของเด็กเล็ก ชวยเสริมสรางใหมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงตอไป 

สรุปผลการวิจัย 
การใชขยะชีวมวลเปนเช้ือเพลิงสําหรับเตาเชื้อเพลิงชีวมวล เปนวิธีการหน่ึงในการกําจัดขยะชีวมวลท่ีจะชวยลด 

ปญหาการเผาทิ้งในที่โลง และปญหาหมอกควัน ทั้งยังสามารถผลิตน้าํรอนเพื่อใชประโยชนในกิจกรรมของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก ไดแกการใชน้ํารอนในการทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช ขวดนม ชอน สอม และภาชนะบรรจุอาหารสําหรับ 

เด็กเล็กเพือ่เปนการฆาเช้ือโรค การใชน้ํารอนผสมกบัน้าํใหเปนน้าํอุนเพือ่ใชทําความสะอาดรางกายเด็กเล็ก เพือ่เปน 

สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กเล็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงปราศจาก 

โรคภัย ซึ่งระบบตนแบบการวจิัยครัง้นีส้ามารถใชเปนตนแบบการเรียนรูเพือ่ขยายผลไปสูชุมชนอื่น เพือ่พฒันาคุณภาพ 

ชีวิตของสมาชิกในชุมชนโดยเฉพาะเด็กเล็กตอไป 

กิตติกรรมประกาศ 
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยชีุมชนแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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ME11 

การประเมินปริมาณการใชพลังงานและคารบอนฟุตพริ้นทในการผลิตขาวกลองไรเบอรรีย 
กรณีศึกษา บานวังปอง อ.แมริม จ.เชียงใหม  

The Evaluation of EnergyConsumption and Carbon Footprint of Brown 

Riceberry Production Case study in WangPong, MaeRim, ChiangMai 

*ยินนิตรา คํานึงผล1 วรวรรณ เพชรอุไร2 นิมิต ขยัน3 และธเนศ ไชยชนะ1*

1 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290  
2 คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแมโจ ต.หนองหาร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม 50290 

3เกษตร หมูที่ 6 บานวังปอง ต.เมืองแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถปุระสงคเพือ่ศึกษาปจจยัการผลิตปรมิาณการใชพลังงานและปริมาณการปลอยกาซเรือน 

กระจกในการผลิตขาวกลองไรซเบอรรี่ ในพ้ืนท่ีทําการศึกษาคือกลุมเกษตรบานวังปอง อ.แมริม จ.เชียงใหม ทําการขอมูล 

ปจจัยการผลิตในขั้นตอนตางๆ ประกอบดวย ขั้นตอนการเตรียมพ้ืนทีเ่พาะปลูกขั้นตอนการเพาะปลูกขัน้ตอนการดูแล 

รักษา ขั้นตอนการเกบ็เกี่ยว/การตากขาว  ขั้นตอนการขนสง สีขาว  ขั้นตอนการบรรจุ ซึ่งขอมลูทีท่ําการเก็บ 

ประกอบดวย พื้นที่ทํางาน เวลาทีใ่ชในการทํางาน (ช่ัวโมง) จํานวนแรงงานคน (คน)แรงงานสัตว (ชนิด/ตัว)ชนิด ขนาด 

กําลัง (hp.) ของเคร่ืองจักรกลเกษตรชนิด ปริมาณ (ลิตร) ของเช้ือเพลิงทีใ่ชในเครื่อง จักรกลเกษตรระยะทางการขนสง 

(km)ปริมาณผลผลิต (kg) ขนาดและชนิดของเคร่ืองสีขาว ระยะเวลาในการสีขาวปริมาณผลผลิตขาวสาร จากนั้นทําการ 

วิเคราะหคาปรมิาณการใชพลังงานและปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากปจจัยการผลิต โดยการใชคาพลังงาน 

เทียบเทา (Energy Equivalent) และคาสัมประสิทธิก์ารปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Factor)ผลการศึกษาพบวา 

ในการผลิตขาวกลองไรซเบอรรี่บรรจุถุงขนาด 1kgมีการใชปจจัยการผลิตประกอบดวยเวลาในการดําเนินงานรวมเทากับ 

48.68ช่ัวโมง/คน/ไร น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีเปนดีเซล 3.45 ลิตร/ไร น้ํามันเบนซิล/แกสโซฮอล0.14 ลิตร/ไร ไฟฟา 5.75kW-h/ 

ไร มีการใชเมล็ดพันธสําหรับเพาะปลูก 10kg/ไร ใสปุยรวม 37kg/ไร ใชสารคมี 0.2kg/ไร และไดผลผลิตเฉลี่ย 675kg/ไร 

จากปจจัยการผลิตคดิเปนปริมาณการใชพลังงานคาเทากับ 3.41 MJ (2,303.19MJ/ไร) และปริมาณคารบอนฟุตพริ้นท 

เทากับ 0.375kg CO2eq(253.19kg CO2eq/ไร) 

คําสําคัญ: ขาวกลองไรซเบอรรี่ ปริมาณการใชพลังงาน ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก คารบอนฟุตพริ้นท 

*Corresponding author: Tel.: 081-5306768. E-mail address: Tanatecha@hotmail.com
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บทนํา 
การใชปจจัยการผลิตตางๆ ในการผลิตสินคาเกษตรนอกจากจะหมายถึงตนทุนในการผลิตแลวยังสงผลถึงการ

ใชพลังงานและมีการสรางมลพิษตางๆใหเกิดขึ้นตามมาดวย เชน การใชรถไถนา ก็ตองมีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง มีคาใชจาย 

และก็กอใหเกิดการปลอยมลพิษออกสูสิง่แวดลอม เปนตน ดังน้ันการพิจารณาปจจัยการผลิตและกระบวนการในการผลติ

อยางละเอียดก็จะใหทราบคาตนทุนการผลิต ปริมาณการใชพลังงานและปริมาณการปลอยแกสที่กอใหเกิดภาวะโลกรอน 

(Greenhouse Gas, GHG) จากการใชพลังงาน ทั้งนี้ปริมาณการปลอยกาซที่กอใหเกิดภาวะโลกรอนที่ปลดปลอยออกมา

จากกระบวนการผลิตนิยมนําเสนอเปนคา Carbon Footprint (CF: คารบอนฟุตพริ้นท)หรือที่บางทานเรียกวา Carbon 

profile (ขอมูลรวมกาซคารบอนไดออกไซด) ซึ่งคือปริมาณรวมของกาซคารบอนไดออกไซด และกาซเรือนกระจก อ่ืนๆ 

ที่ปลอยออกมาจากผลิตภัณฑหรือบริการ (ตามขอกําหนด ISO 14040) ตลอดวัฏจักรชีวิต ทั้งนี้ แหลงกําเนิดของกาซ

ดังกลาวมาจากกิจกรรมตางๆ เชนการใชไฟฟา การใชเชื้อเพลิงฟอสซิล สําหรับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและ

กสิกรรม เปนตนคารบอนฟุตพริ้นทเปน"การวัด"ผลกระทบของผลิตภัณฑและบริการจากกิจกรรมของมนุษยที่มีตอ

สิ่งแวดลอมเชิงปริมาณโดยใชตัวบงช้ี โอกาสในการเกิดภาวะโลกรอน (Global Warming Potential, GWP) ทั้งนี้องคกร 

Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC ไดกําหนดคา GWP ของกาซตางๆ โดยเปรียบเทียบกับกาซ

คารบอนไดออกไซด ในระยะเวลาที่กําหนด อาทิ 20, 100, 500 ป เปนตน [1] 

อีกทั้งในปจจุบันหลายประเทศไดมีมาตรการท่ีเกี่ยวกับ “ภาษีคารบอน (CarbonTax)” ภาษีที่เก็บจากการ

ปลอยกาซเรือนกระจกจัดเปนภาษีสิ่งแวดลอมประเภทที่สะทอนตนทุนที่สังคมจะตองแบกรับผลกระทบที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเน่ืองมาจากการปลอยกาซเรือนกระจกสูช้ันบรรยากาศ หรือที่เรียกวาตนทุนคารบอนที่เกิด

แกสังคม (Social Cost of Carbon : SCC) ซึ่งเปนเครื่องมือเศรษฐศาสตรที่ใชในการกําหนดราคาโดยอัตราภาษี

คารบอนจะตองไมต่ํากวาคา SCC เพื่อปองกันมิใหสังคมตองแบกรับภาระความเสียหาย ปจจุบันมีการใชมาตรการภาษี

คารบอนในหลายประเทศของยุโรป เชน ฟนแลนด สวีเดน เดนมารก เนเธอรแลนด นอรเวย อิตาลี สหราชอาณาจักร 

สโลวีเนีย และลาสุดออสเตรเลีย แถลงวาจะมีการเก็บภาษีคารบอน ตัวการปญหาโลกรอนในอัตราตายตัวตั้งแตวันที่ 1 

กรกฎาคม ป ค.ศ. 2012 โดยเร่ิมตนที่ 23 ดอลลารออสเตรเลียตอ 1 ตันคารบอนไดออกไซด ในชวง 3 ปแรก เปนตน 

สําหรับประเทศไทย ในฐานะผูรับจางผลิตและผูสงออกสินคาจึงไดรับผลกระทบจากมาตรการคารบอนฟุตพริ้นทอยางไม

อาจหลีกเลี่ยงได [2] เนื่องจากเริ่มมีการเรียกรองใหสินคาท่ีนําเขาจากประเทศไทยตองติดเคร่ืองหมายคารบอนฟุตพริ้นท

ดวย โดยประเทศไทยเริม่มีการดําเนินกิจกรรมดานคารบอน ฟุตพริ้นทใน 2 รูปแบบ คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาการวิเคราะห

คารบอนฟุตพริ้นท และการออกฉลากคารบอนซึ่งหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลคือองคการบริหารกาซเรือนกระจก 

(องคการมหาชน) โดยมีผูเช่ียวชาญจากศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) และสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐ

และเอกชนทําหนาที่ใหคําปรึกษาการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกแกภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการดําเนินโครงการ

นํารองเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2552เปนตนมาณ วันที่26 มิ.ย. 2558มีผลิตภัณฑที่ไดรับการอนุมัติใหใชเครื่องหมาย

คารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑแลวจํานวน 1,570 ผลิตภัณฑ จาก 363 บริษัทและมีผลิตภัณฑที่ยังอยูในระหวางการ

อนุญาตใหใชเครื่องหมายคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ มี 972 ผลติภัณฑ จาก 220 บริษัท [3] 

ดังน้ัน งานวจิัยนีจ้ึงมีวัตถปุระสงคเพื่อศึกษาปจจัยการผลติ ปริมาณการใชพลงังานและปรมิาณการปลอยกาซ 

เรือนกระจกในการผลิตขาวไรซเบอรร่ี โดยมีพื้นท่ีทําการศึกษาคือกลุมเกษตรบานวังปอง อ.แมริม จ.เชียงใหม  
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วิธีการวจิัย 

วิธีทําการวิจัย 
1. คัดเลือกเกษตรกรและพ้ืนท่ีสําหรับการเก็บขอมูล

2. จัดทําแบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูล

3. เก็บขอมูลการเพาะปลูกและปจจัยการผลิตในข้ันตอนตางๆประกอบดวยข้ันตอนการเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกข้ันตอนการ

เพาะปลูกขั้นตอนการดูแลรักษาขั้นตอนการเก็บเกี่ยว/การตากขาวข้ันตอนการขนสงสีขาวขั้นตอนการบรรจุทั้งนี้ขอมูลที่

ทําการเก็บประกอบดวยพ้ืนท่ีทํางานเวลาท่ีใชในการทํางาน (ช่ัวโมง) จํานวนแรงงานคน (คน)แรงงานสัตว (ชนิด/ตัว)ชนิด

ขนาดกําลัง (hp.)ของเคร่ืองจักรกลเกษตรชนิดปริมาณ (ลิตร) ของเช้ือเพลิงที่ใชในเคร่ืองจักรกลเกษตรระยะทางการ

ขนสง(km)ปริมาณผลผลิต (kg) ขนาดและชนิดของเครื่องสีขาวระยะเวลาในการสีขาวปริมาณผลผลิตขาวสาร และขอมูล

อื่นๆ ที่จําเปนในการวิเคราหขอมูล

4. วิเคราะหปริมาณการใชพลังงานและปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากปจจัยการผลิต โดยการใชคาพลังงาน

เทียบเทา และคาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Factor) ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ใน

การคํานวณ

ขอบเขตการดําเนินงาน
1. การดําเนินงานจะครอบคลุมขั้นตอนตางๆ ประกอบดวย ขั้นตอนการเตรียมพืน้ที่เพาะปลูก ขั้นตอนการเพาะปลูก 

ขั้นตอนการดูแลรักษา ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว/การตากขาว ขั้นตอนการขนสง สีขาว และขั้นตอนการบรรจุ

2. ผลผลิตเปนขาวกลองไรซเบอรรี่ขนาด 1 กิโลกรัม

3. พื้นท่ีทําการศึกษาคือกลุมเกษตรบานวังปอง อ.แมริม จ.เชียงใหม

4. ขอมูลในปการเพาะปลูก 2559

5. การสีขาวเกษตรกรจะใชเครื่องสีขาวขนาดเล็ก ที่มีกําลังขนาด 1 แรงมา

6. การบรรจุถุงโดยใชเครื่องบรรจุถุงสุญญากาศขนาดเล็ก

7. การเพาะปลูกเปนแบบการปลูกขาวนาดํา

ตารางที่ 1 คา Energy Equivalent ที่ใชในการประเมินปริมาณการใชพลังงาน

ชนิดของพลังงาน สัมประสิทธิ์พลังงาน Ref. 

คน 

สัตว 

น้ํามันดีเซล 

น้ํามันเบนซิน 

ไฟฟา 

เครื่องยนต 

- ปมน้ํา

- รถไถนาเดินตาม

- รถไถนาแบบน่ัง

- รถเกีย่วนวด

ปุย N

ปุย P (P2O5) 

ปุยK(K2O) 

ปุยคอก 

ยาปราบศัตรูพืช 

1.96 

10.10 

43.3 

39.7 

14.4 

13.59 

70.31 

337.62 

708.96 

76 

14 

10 

0.303 

120 

MJ/คน/hr 

MJ/ ตัว/hr 

MJ/ลิตร 

MJ/ลิตร 

MJ/kW-h 

MJ/ไร 

MJ/ไร 

MJ/ไร 

MJ/ไร 

MJ/kg 

MJ/kg 

MJ/kg 

MJ/kg 

MJ/kg 

[4] 

[4] 

[5] 

[5] 

[5] 

[6-8] 

[9] 

[9] 

[9] 

[10] 

[11]
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ชนิดของพลังงาน สัมประสิทธิ์พลังงาน Ref. 

เมล็ดขาว 0.703 MJ/บาท [12] 

ตารางที่ 2 ตัวอยางคาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Factor) 

ปจจัยการผลิต หนวย 
Emission Factor 

(kg CO2 eq./หนวย) 
Ref. 

เบนชิน/แกสโซลีน Liter 0.7069 [14] 

ดีเซล (Diesel) Liter 2.7446 [14] 

LPG Liter 1.7226 [14] 

ไฟฟา kW-h 0.6093 [14] 

Ethanol kg 6.5236 [14] 

ปุยอินทรีย kg 0.1097 [14] 

Fertilizer N kg 3.3036 [14] 

Fertilizer P kg 1.5716 [14] 

Fertilizer K kg 0.4974 [14] 

lime, CaCO3 kg 1.0676 [14] 

สารเคมี kg 7.285 [14] 

รถตูบรรทุก 4 ลอ ขนาดเล็ก วิ่ง

แบบปกติ 100% Loading 
km 0.214 [14]

การใชรถแทรกเตอร 

ลี่ลอขนาด 45 แรงมา 
hr 28.1601 [14]

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ปจจัยการผลิต
ในการปลูกขาว 1 ฤดูกาล (4 เดือน) มีการใชปจจยัการผลิตประกอบดวยเวลาในการดําเนินงานรวมเทากบั 

48.68ช่ัวโมง/คน/ไร น้ํามนัเช้ือเพลิงท่ีเปนดีเซล 3.45ลิตร/ไร นํ้ามันเบนซิล/แกสโซฮอล0.14 ลิตร/ไร ไฟฟา 5.75kW-h/ 

ไร มีการใชเมล็ดพันธสําหรับเพาะปลูก 10kg/ไร ใสปุยรวม 37kg/ไร ใชสารเคมี 0.2kg/ไร และไดผลผลิตเฉลี่ย 675kg/ไร 

ทั้งน้ีอัตราการใชปจจัยการผลิตในข้ันตอนตางๆ แสดงดังตารางท่ี  3 

2. อัตราการใชพลังงาน
ปริมาณการใชพลังงาน (อตัราการใชพลังงาน) สําหรับการผลิตขาวกลองไรซเบอรรี่บรรจุถงุขนาด 1 kg มีคา 

เทากับ 3.41 MJ หรือหากพิจารณาตอพ้ืนที่การเพาะปลูกจะมีคาเฉล่ียเทากับ 2,303.19 MJ/ไร โดยเปนพลังงานท่ี 

พิจารณาไดจากปจจัยทางดานพลังงานชนิดตางๆ คือ แรงงาน 62.26MJ/ไร น้ำมันเช้ือเพลิง 264.71MJ/ไร ไฟฟา 

49.39 MJ/ไร เครื่องยนตหรือเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 1,074.10 MJ/ไร ปุย 828.72 MJ/ไร และสารเคมี 24.00 

MJ/ไร และเมื่อพิจารณาตามข้ันตอนการดําเนินงานแลวพบวา ขั้นตอนการบํารุงรักษามีอัตราการใชพลังงานสุงท่ีสุด

คิดเปน 42.79% ทั้งนี้เนื่องจากการใชปุยเคมีและสารเคมีในการผลิตดังนั้นหากสามารถปรับวิธีการเพาะปลูกมาเปนวิธี

การเพาะปลูกแบบปลอดสารพิษ หรือแบบอินทรีย ก็จะชวยลดปริมาณการใชพลังงานลงและยังเปนการลด

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ลดปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทไดอีกทางหน่ึงดวย สวนข้ันตอนท่ีมีการใชพลังงานรองลง

มาเปนขัน้ตอนการเก็บเกี่ยวคิดเปน 35.54% ดังแสดงในตารางท่ี 4 และภาพที่ 1 
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3. ปริมาณคารบอนฟุตพร้ินท
ปริมาณคารบอนฟุตพร้ินทของการผลิตขาวกลองไรซเบอรรี่บรรจุถุงขนาด 1 kg มีคาเทากับ 0.375kg CO2eq 

หรือเทากับ 253.19 kg CO2eq/ไร โดยเปนปริมาณในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ 7.25 kg CO2eq/ไร ขั้นตอนการปลูก 

27.08 kg CO2eq/ไร ขั้นตอนการบํารุงรักษา 208.39 kg CO2eq/ไร ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว 6.86kg CO2eq/ไร และ

ขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยว 3.61 kg CO2eq/ไร ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 การใชปจจัยการผลติในขั้นตอนและกิจกรรมตางๆ ของการผลิตขาวไรซเบอรรี่บรรจถุุงขนาด 1kg 

ขั้นตอนและกจิกรรม 

อัตราการ 

ทํางาน 

(ชั่วโมง/คน/

ไร) 

อัตราการใช

เช้ือเพลิง 

เมล็ด

พันธุ 

(kg/ไร) 

อัตราการ 

ใชปุย 

(kg/ไร) 

อัตราการใช 

สารเคมี 

(kg/ไร) 

ผลผลิต 

(kg/ไร) 

การเตรียม 

พื้นที่ 

ไถดะ 0.62 D 1 - - -

ไถแปร 0.56 D 0.87 - - -

ทําเทือก 0.49 D 0.77 - - -

การปลูก ตกกลา 0.29 - - 10 - - -

ถอนและตัดตนกลา 2.71 - - - - - - 

ดํานา 0.79 - - - - - - 

การบํารุง 

รักษา 

การสูบน้ํา 1.7 D 0.81 - - - - 

การใชปุยเคมี 2.33 - - - 37 - - 

การใชสารเคมี 0.24 B 0.14 - - 0.2

การเก็บเกี่ยว 0.64 D 2.5 - - - 675 

หลังการ 

เก็บเกี่ยว 

การขนสง 1.25 D 0.04 - - - - 

การตากขาว 0.82 - - - - - - 

การสีขาว 35.49 E 2.13 - - - - 

การบรรจุถุง 0.75 E 3.62 - - - - 

รวม 48.68 

D 3.45 

10 37 0.2 675 B 0.14 

E 5.75 

หมายเหตุ D= น้ํามันดีเซล (ลติร/ไร) B= น้ํามันเบนซิล/แกสโซฮอร (ลิตร/ไร)  E= ไฟฟา (kW-h/ไร) 
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ตารางที่ 4 การใชพลังงานในข้ันตอนและกิจกรรมตางๆ ของการผลิตขาวไรซเบอรรี่บรรจถุุงขนาด 1 kg 

ขั้นตอนและกจิกรรม 

อัตราการใชพลังงาน (MJ/ไร) 

แรงงาน 
น้ํามัน 

เช้ือเพลิง 
ไฟฟา 

เครื่อง 

ยนต 
ปุย สารเคมี รวม 

การเตรียม 

พื้นที่ 

ไถดะ 1.22 43.30 - 70.31 - - 114.83

328.52ไถแปร 1.10 37.67 - 70.31 - - 109.08 

ทําเทือก 0.96 33.34 - 70.31 - - 104.61

การปลูก 

ตกกลา 0.57 - - - - - 0.57

7.43 
ถอนและตัดตน

กลา 
5.31 - - - - - 5.31

ดํานา 1.55 - - - - - 1.55

การบํารุง 

รักษา 

สูบน้ํา 3.33 35.07 - 70.31 - - 108.72

985.63 ใสปุย 4.57 - - - 828.72 833.29 

สารเคมี 0.47 5.56 - 13.59 - 24.00 43.62

การเก็บเกี่ยว 1.25 108.25 - 708.96 - - 818.46

หลังการ 

เก็บเกี่ยว 

ขนสง 2.45 1.52 - 70.31 - - 74.28

163.15
ตากขาว 1.61 - - - - - 1.61 

สีขาว 36.77 - 10.51 - - - 47.28

บรรจุถุง 1.10 - 38.88 - - - 39.98

รวม 62.26 264.71 49.39 1,074.10 828.72 24.00 2,303.19 

ภาพที่ 1 สัดสวนการใชพลังงานแบงตามขัน้ตอนการผลิตขาวกลองไรซเบอรรี่บรรจุถุงขนาด 1 kg 

ตารางที่ 3 ปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทของการผลิตขาวกลองไรซเบอรรี่บรรจุถุงขนาด 1 kg 

ขั้นตอน 
ปริมาณคารบอนฟุตพริ้นท 

(kg CO2eq/ไร) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

การเตรียมพื้นที ่ 7.25 2.86 

การปลูก 27.08 10.70 

การบํารุงรักษา 208.39 82.31 

การเก็บเกี่ยว 6.86 2.71 

หลังการเก็บเกี่ยว 3.61 1.43 

รวม 253.19 100.00 

ปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทตอผลผลิต 

(kg CO2 eq/kg) 

0.375 
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สรุปผลการวิจัย 

จากวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยการผลิตปริมาณการใชพลังงานและปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในการ

ผลิตขาวกลองไรซเบอรรี ่โดยมีพื้นท่ีทําการศึกษาคือกลุมเกษตรบานวังปอง อ.แมริม จ.เชียงใหม สามารถสรุปผลงานวิจัย

ไดดังนี้  

1. มีการใชปจจัยการผลติประกอบดวยเวลาในการดําเนินงานรวมเทากับ 48.68 ชั่วโมง/คน/ไร นํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีเปน

ดีเซล 3.45 ลิตร/ไร นํ้ามนัเบนซิล/แกสโซฮอล 0.14 ลิตร/ไร ไฟฟา 5.75kW-h/ไร มีการใชเมลด็พันธุสําหรับเพาะปลูก 

10kg/ไร ใสปุยรวม 37 kg/ไร ใชสารเคม ี0.2kg/ไร และไดผลผลติเฉลีย่ 675kg/ไร

2. ปรมิาณการใชพลงังาน (อัตราการใชพลังงาน) สําหรับการผลติขาวกลองไรซเบอรรี่บรรจถุุงขนาด 1kg มีคาเทากบั 

3.41 MJ หรือเทากับ 2,303.19 MJ/ไร

3. ปริมาณคารบอนฟตุพริน้ทของการผลติขาวกลองไรซเบอรรี่บรรจถุุงขนาด 1 kg มีคาเทากบั 0.375 kg CO2eq 

หรือ เทากับ 253.19kg CO2eq/ไร

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ  Sustainable Energy Technology Research Laboratory, SRE, MJU (SETR-Lab)   

โครงการ การประเมินการใชพลังงานและคารบอนฟุตพริ้นทสําหรับการผลิตขาวไรซเบอรรี่อินทรีย 

มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม 

เกษตรกรผูผลิตขาวกลองไรซเบอรรี่ ชุมชนบานวังปอง หมูที่ 6 ต.เหมืองแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม  
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ME63 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพจากฟางขาวที่สภาวะปราศจากออกซิเจน 

ซึ่งเรงปฏิกิริยาดวยของเหลวในกระเพาะสัตวเคี้ยวเอ้ือง 
Optimization of biogas production in an anaerobic fermentation enhanced 

with rumen fluid 

พิสิษฏ มณโีชติ1 สรุชัย อาจกลา2 และอัญชลภีรณ ศรีษะธาตุ1*

  1 สาขาวิชาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมารตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิษณุโลก 65000 

2 สาขาวิชาเคมี คณะศิลปศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด รอยเอ็ด 45000 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักกาซชีวภาพระหวางของแข็งฟางขาว และของเหลวฟางขาวโดย
ใชหลักการเบ้ืองตนของ In vitro gas production technique ทดลองในขวดแกวขนาด 60 มิลลิลิตร หมักที่อุณหภูมิ 
39 องศาเซลเซียส เปนเวลา 420 นาที ใชของแข็งฟางขาว และของเหลวฟางขาว 0.2 กรัม ตัวเรงปฏิกิริยาเชิงชีวภาพ
ของเหลวในกระเพาะสัตวเคี้ยวเอื้อง 40 %(v/v) พบวาปริมาตรกาซชีวภาพของเหลวฟางขาวเกิดขึ้นสูงสดุ 1.25 มิลลิลติร 
นําของเหลวฟางขาวมาทดลองตอโดยกําหนดปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาเชิงชีวภาพของเหลวในกระเพาะสัตวเคี้ยวเอ้ือง
ตางกัน พบวาที่ตัวเรงปฏิกิริยาเชิงชีวภาพของเหลวในกระเพาะสัตวเคี้ยวเอื้อง 10 %(v/v) เกิดกาซชีวภาพสูงสุด 0.35 

มิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบผลขอมูลจากการทดลองพบวาของเหลวฟางขาวมีปริมาตรการเกิดกาซชีวภาพสูงกวาของแข็ง
ฟางขาว 

คําสําคัญ: กาซชีวภาพ ของเหลวในกระเพาะสัตวเคี้ยวเอื้อง 

*Corresponding author: Tel.: 088-3525869. E-mail address: anchaleepon.61062649@gmail.com

บทนํา 
 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมท่ีมีผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมากผลผลิตที่สําคัญ ไดแก ขาว ออย    

มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน ซึ่งภายหลังการเก็บเก่ียวพืชทางการเกษตรตางๆเหลานี้ จะมีเศษวัตถุดิบเหลือใช เชน 
ฟางขาว แกลบ กากออย เหงามันสําปะหลัง เปนตน ที่เราเรียกวา ชีวมวล (Biomass) สามารถนําชีวมวลมาใชเปน
วัตถุดิบสําหรับผลิตพลังงานเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนได  กระบวนการผลิตกาซชีวภาพนั้นเปนกระบวนการทาง
ธรรมชาติที่อาศัยการทํางานของจุลินทรียจําพวกท่ีไมชอบออกซิเจน โดยจุลินทรียประเภทสรางมีเทนนี้จะใชสารอินทรียที่
มีโครงสรางไมซับซอนเปนสารอาหาร และใหผลิตภัณฑหลักเปนกาซมีเทน  (CH4) ประมาณ 50-70 เปอรเซ็นต กาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ประมาณ 30-50 เปอรเซ็นต สวนที่เหลือเปนกาซชนิดอื่นๆ เชน กาซไนโตรเจน (N2) กาซ
ไฮโดรเจน (H2) กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) และไอนํ้า วัตถุดิบชีวมวลอีกหน่ึงประเภทท่ีสนใจนํามาทดลองการผลิตกาซ
ชีวภาพ ไดแก ฟางขาว (Rice straw) [2] ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกขาวประมาณ 65 ลานไร หรือประมาณ 
20 เปอรเซ็นต ของพื้นท่ีทั้งประเทศ ไดผลผลิตขาว 24 ลานตัน มีฟางขาวเฉลี่ยประมาณปละ 25.45 ลานตน ปริมาณ
ฟางขาวมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจํานวน 13.7 และ 9.1 ลานตันตอป รองลงมาคือภาคกลางและภาค
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ตะวันออกมีจํานวนฟางขาว 6.2 ลานตันตอป และพื้นที่ปลูกขาว 1 ไร มีปริมาณฟางขาว โดยเฉลี่ยปละ 650 กิโลกรัม [1] 

จึงนับไดวาเปนแหลงวัตถุดิบเหลือใชทางการเกษตรท่ีสามารถผลิตกาซชีวภาพได งานวิจัยนี้จึงไดสนใจนําฟางขาวที่มี
องคประกอบทางเคมีที่ประกอบดวย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน [4]  ซึ่งเปนอาหารของจุลินทรียในกระบวนการ
หมักสภาวะปราศจากออกซิเจน โดยทั่วไปการหมักกาซชีวภาพใชระยะเวลาการยอยสลาย (Hydraulic Retention 

Time, HRT) นานกวา 20 วัน ซึ่งใชเวลานานมาก ในงานวิจัยนี้จึงมุงเนนการลดระยะเวลาการหมักกาซชีวภาพ โดยใช
ตัวเรงปฏิกิริยาเชิงชีวภาพของเหลวในกระเพาะสัตวเคี้ยวเอื้อง ซึ่งสามารถนํามาแกปญหาพลังงานในประเทศและลด
ปญหาการเผาหลังฤดูเก็บเกี่ยวได 

วิธีการวิจัย 

1. วัสดุและอุปกรณ
การทดลองนี้ใชฟางขาวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวผลผลติของชาวนาในบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลยัราชภัฏ

รอยเอ็ด นําฟางขาวมาตากแหงปนและรอนผานตะแกรงที่มีขนาด 1 มิลลิเมตร ตัวเรงปฏิกิริยาเตรียมไดจากสารละลาย
บัฟเฟอร และแรธาตุอาหารหลักผสมกับของเหลวจากกระเพาะสัตวเคี้ยวเอ้ือง อุปกรณที่ใชในการหมัก ไดแก ขวดแกว
ปริมาตร 60 มิลลิลิตร พรอมจุกยางพลาสติกเจาะรูได เข็มฉีดยาพลาสติกขนาด 50 มิลลิลิตร สายยางใสขนาด
เสนผาศูนยกลาง 2 มิลลิเมตร เครื่องปน และกระบอกแกฉีดยาขนาด 10 มิลลิลิตร 

2. เง่ือนไขการทดลอง
การเตรียมของแข็งฟางขาว นําฟางขาวแหงปนใหละเอียดนํามารอนผานตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร การเตรียม

ของเหลวฟางขาว นําฟางขาวมายอยเพื่อใหไดน้ําตาลกลูโคส โดยชั่งของแข็งฟางขาวท่ีรอนแลว 5 กรัม เติมกรดซัลฟวริก
ความเขมขน 2 เปอรเซ็นต 100 มิลลิลิตร นําไปใหความรอนจับเวลาหลังการเดือด 30 นาที จากนั้นตั้งทิ้งไวจนเย็นที่
อุณหภูมิหองนําไปวัดคา pH ใหอยูในชวง 6.8 - 7.0 กระบวนการปรับฟางขาวที่เปน เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ดวย
กรดผานกระบวนการไฮโดรไลซิส ดังแสดงตามแผนผัง [3]  

ของแข็งฟางขาว (โมเลกุลใหญ) 

กรดซัลฟวริกความเขมขน 2 เปอรเซ็นต 100 มิลลลิิตร 

การไฮโดรไลซิส (สลายพันธะ โมเลกุลใหญเปนโลเลกุลเล็ก) 

ปรับ pH 6.8 - 7.0 

น้ําตาลกลูโคส (โมเลกุลเล็ก) 

การทดลองที่ 1 ทดสอบเพ่ือทราบประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพระหวางของแข็งฟางขาว และของเหลวงฟางขาว 
การทดลองที่ 2 นําผลที่ดีที่สุดจากชุดการทดลองท่ี 1 มาหมักกาซชีวภาพตอเพื่อหาปริมาณที่ดีที่สุดที่สามารถเกิดกาซ
ชีวภาพสูงสุด 
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3. การทดลองผลิตกาซชีวภาพ
การทดลองท่ี 1 การเตรียมของแข็งฟางขาว นําฟางขาวแหงมาปนใหละเอยีดรอนผานตะแกรงขนาด 1 

มิลลิเมตร จากนั้นเตรียมของเหลวฟางขาวนาํฟางขาวที่เตรียมไดจากของแขง็ฟางขาว ช่ังของแข็งฟางขาวทีป่นแลว 0.5 

กรมั เติมกรดซัลฟวรกิความเขมขน 2 เปอรเซ็นต 100 มิลลิลิตร นําไปใหความรอนจับเวลาหลังการเดือด 30 นาท ี
จากนัน้ตัง้ทิ้งไวจนเย็นทีอุ่ณหภมูิหอง นําไปวัดคา pH ปรบัใหอยูในชวง 6.8 - 7.0 เมือ่ยอยเสร็จแลวจะไดเปนน้าํตาล 

กลูโคส เพื่อนําไปทําการหมักกาซชีวภาพ นําของเหลวฟางขาวความเขมขน 0.2 กรัม ตัวเรงปฏิกิริยาเชิงชีวภาพของเหลว 
ในกระเพาะสัตวเค้ียวเอื้อง 40 % (v/v) บรรจุลงขวดทดลองขนาด 60 มิลลิลิตร ทําการทดลองท่ีอุณหภูมิ 39 องศา 
เซลเซียส เวลาการทดลองหมัก 420 นาที หมักของแข็งฟางขาว และของเหลวฟางขาวในสัดสวนทีเ่ทากนัทัง้หมด เพื่อ 

ทดลองวาระหวางของแข็งฟางขาว และของเหลวฟางขาวหาปริมาตรการเกิดกาซชีวภาพสูงสุด 

ภาพที่ 1 ของแข็งฟางขาว 

การทดลองท่ี 2 จากผลการทดลองชุดการทดลองท่ี 1 พบวาของเหลวฟางขาวมีปริมาตรกาซชีวภาพสูงกวา 
ของแข็งฟางขาว ฉะนั้นจึงเลือกของเหลวฟางขาวมาศึกษาตอ โดยใชของเหลวฟางขาว 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, และ 0.5 กรัม 
ตามลําดับ ตัวเรงปฏิกิริยาของเหลวในกระเพาะสัตวเค้ียวเอื้อง 40 % (v/v) บรรจุลงขวดทดลองขนาด 60 มิลลิลิตร      
ทําการทดลองที่อุณหภูมิ 39 องศาเซลเซียส เวลาการหมัก 420 นาที เพื่อวเิคราะหหาของเหลวฟางขาวท่ีใหปริมาตรกาซ 

ชีวภาพสูงสุด จากน้ันทดลองนําของเหลวฟางขาวที่ใหปริมาตรกาซชีวภาพสูงสุดมาหมักกาซชีวภาพตอ โดยเปลี่ยนความ 

เขมขนของตัวเรงปฏิกิริยาในกระเพาะสัตวเคี้ยวเอ้ือง 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 30, 40 และ 50 % (v/v) ตาม
ลําดับโดยเลือกของเหลวฟางขาวท่ีใหปริมาตรกาซชีวภาพสูงสุด 0.2 กรัม บรรจุลงขวดทดลองขนาด 60 มิลลิลิตร 
ทําการทดลองท่ีอุณหภูมิ 39 องศาเซลเซียส เวลาการหมัก 420 นาที เพ่ือวิเคราะหหาการใชตัวเรงปฏิกิรยิา
ของเหลวใน กระเพาะสัตวเคี้ยวเอือ้งเพ่ิมประสิทธิภาพการหมักกาซชีวภาพที่ใหปริมาตรสงูสุด 

ภาพท่ี 2 ของเหลวฟางขาว 
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ภาพที่ 3 การทดลองหมักกาซชีวภาพในขวดแกว 

แผนผังแสดงประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพระหวางของแข็งฟางขาว และของเหลวฟางขาว 

  ฟางขาว 

 ของแข็งฟางขาว 0.2 กรัม    ของเหลวในกระเพาะสัตวเค้ียวเอ้ือง    ของเหลวฟางขาว 0.2 กรัม 
อุณหภูมิ 39 องศาเซลเซียส เวลา 420 นาที 

   กาซชีวภาพ 0.2 มิลลิลิตร  กาซชีวภาพ 1.25 มิลลิลิตร 

ของเหลวฟางขาว 
 0.1,0.2,0.3,0.4 และ 0.5 กรัม

 0.2 กรัม = 1.25 มิลลิลิตร 
   (กาซชีวภาพสูงสุด) 

     ของเหลวในกระเพาะสัตวเค้ียวเอ้ือง 
   0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 30, 40 และ 50 %(v/v) 

 10 มิลลิลิตร = 0.35 มิลลิลิตร 
   เกิดกาซชีวภาพสูงสุด 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการทดลองการเกดิกาซชีวภาพระหวางของแข็งฟางขาว และของเหลวฟางขาว จากภาพที ่ 4 พบวาของเหลว

ฟางขาวผลิตกาซชีวภาพไดปริมาตรสูงกวาของแข็งฟางขาว เน่ืองจากการหมักในกระบวนการยอยสลายปราศจาก 

ออกซิเจนจากนํ้าตาลกลูโคสจะถูกยอยสลายไดดีกวาเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ซึ่งเกิดปฏิกิริยาอยางรวดเร็วบวกกับ 

กรดไขมันระเหยงายที่มีปริมาณนอยลง ทําใหความหลากหลายของจุลินทรียเพิ่มข้ึนตามคาความเปนกรด  – ดาง 
ปริมาตรกาซชีวภาพจึงสูงกวาของแข็งฟางขาว ชวยลดระยะเวลาในการหมักกาซชีวภาพ และผลติกาซชีวภาพไดสูง 
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ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบปริมาตรกาซชีวภาพระหวางของแข็งฟางขาว และของเหลวฟางขาว 

ผลการทดลองของเหลวฟางขาวปริมาตรกาซชีวภาพที่ได 0.75, 1.25, 1.17, 0.925, และ 1.15

มิลลิลิตร ตามลาํดับ ปริมาตรกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นหลังเวลาที่ 5 นาที และเริ่มลดลงอยางตอเนื่องไปจนถึงเวลาที่
420 นาที เมื่อเปรียบเทียบขอมูลการเกิดกาซชวีภาพพบวาที่ปริมาณสารต้ังตน 0.2 กรัม ผลิตกาซชีวภาพไดในปริมาตร
สูงสุด 1.25 มิลลิลิตร ดังแสดงในภาพที่ 5 ทดสอบดวยการวิเคราะหขอมูลแบบ F-test two-sample for variances 

พบวาไมแตกตาง กับการทดลองท่ีใชของเหลวฟางขาว 0.3-0.5 กรัม อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับความเช่ือม่ัน คา P 

เทากับ 0.01 ปริมาณ ของเหลวฟางขาว 0.2 กรัม มีประสิทธิภาพสําหรับการหมักกาซชีวภาพสูงกวาปริมาณของ
เหลวฟางขาว 0.3-0.5 กรัม เนื่องจากการทํางานของฟางขาวท่ียอยดวยกรดเปนนํ้าตาลกลูโคสกอนการนําไปหมัก
กาซชีวภาพ จะชวยเปล่ียน โครงสรางจากเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส เปนน้ำตาลกลโูคส มีผลทําใหจุลินทรียการหมัก
กาซชีวภาพสามารถยอยสลาย ไดอยางรวดเร็วในกระบวนการหมักกาซชีวภาพท่ีสภาวะปราศจากออกซิเจน ดังน้ันการ
ทดลองน้ีจึงใชปริมาณของเหลว ฟางขาว 0.2 กรัม เพื่อทดลองดวยตวัเรงปฏิกิริยาของเหลวในกระเพาะสัตวเคี้ยวเอ้ือง
ตอไป 
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ภาพที่ 5 แสดงปริมาตรกาซชีวภาพที่ปริมาณของเหลวฟางขาวแตกตางกัน 

60



ผลการทดลองพบวาปริมาตรกาซชีวภาพท่ีได 0.2, 0.225, 0.25, 0.275, 0.35, 0.15, 0.275, 0.225, และ 
0.175 มิลลิลิตร ตามลําดับ ปริมาตรกาซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนหลังเวลาท่ี 5 นาที เริ่มลดลงอยางตอเน่ืองไปจนถึง 420 นาที            
ในทุกความเขมขนของตัวเรงปฏิกิริยาของเหลวในกระเพาะสัตวเคี้ยวเอ้ือง เม่ือเปรียบเทียบขอมูลการเกิดกาซชีวภาพ     
พบวาท่ีตัวเรงปฏิกิริยาเชิงชีวภาพของเหลวในกระเพาะสัตวเค้ียวเอื้อง 10 % (v/v) ปริมาตรกาซชีวภาพสูงสุด 
0.35 มิลลิลิตร ดังแสดงตามภาพท่ี 6 ทดสอบดวยการวิเคราะหขอมูลแบบ F-test two-sample for variances 

พบวาไม แตกตางกับการทดลองท่ีใชตัวเรงปฏิกิรยิาเชิงชีวภาพของเหลวในกระเพาะสัตวเค้ียวเอื้อง 20 - 50 % 

(v/v) อยางมีนัยสําคัญที่ความเชื่อม่ัน คา P เทากับ 0.01 เนื่องจากการใชตัวเรงปฏิกิริยาเชิงชวีภาพของเหลวใน
กระเพาะสัตวเค้ียวอื้อง 10 % (v/v) ชวยลดปริมาณของเหลวในกระเพาะสัตวเค้ียวเอื้อง ลดระยะเวลาการผลิตกาซ
ชวีภาพ โดยการใชตัวเรงปฏิกิริยาของเหลวในกระเพาะสัตวเคี้ยงเอือ้งนอยแตสามารถใหปริมาตรกาซชีวภาพสูง 
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ภาพที่ 6 แสดงปริมาณกาซชีวภาพที่ตัวเรงปฏิกิริยาของเหลวในกระเพาะสัตวเค้ียวเอื้องแตกตางกัน 

สรุปผลการวิจัย 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการหมักกาซชีวภาพโดยฟางขาวที่ผานกระบวนการเปล่ียนเปนน้ําตาลกลูโคส 0.2 กรัม     

ใชตัวเรงปฏิกิริยาของเหลวในกระเพาะสัตว เคี้ยวเอื้อง 10 % (v/v) หมักที่อุณหภูมิ 39 องศาเซลเซียส เวลาการหมัก 
420 นาที ปริมาตรกาซชีวภาพสูงสุด 0.35 มิลลิลิตร ซึ่งใหปริมาตรกาซชีวภาพสูงกวาของแข็งฟางขาวใชของเหลว
ฟางขาว และตัวเรงปฏิกิริยาของเหลวในกระเพาะสัตวเคี้ยวเอื้องนอย แตสามารถผลิตกาซชีวภาพไดสงูสุด ในระยะเวลา
ส้ัน ดังนั้นการนําฟางขาวมาเปล่ียนเปนนํ้าตาลกลูโคส และใชตัวเรงปฏิกิริยาของเหลวในกระเพาะสัตวเค้ียวเอื้อง
ชวยเพิ่มประสทิธิภาพได สามารถนําไปสงเสริมใหเกษตรกรท่ีมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ฟางขาว ใบออย 
ตนขาวโพด มาผลิตกาซชีวภาพขนาดใหญเพื่อลดการเผาหลังการเก็บเก่ียว ซ่ึงเปนสาเหตุการเกิดมลพิษท่ีสงผลตอ
สิ่งแวดลอม 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก ผูชวยชวยศาสตราจารย ดร . พิสิษฏ มณีโชติ อาจารยที่ 

ปรึกษาท่ีไดใหคาํแนะนําปรึกษาตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความกรุณา เอาใจใสอยางย่ิง จน 

งานวิจัยนี้สําเร็จไปไดดวยดี ขอขอบพระคุณ ผุชวยศาสตราจารย ดร. สุรชัย อาจกลา ที่ปรึกษารวมท่ีอนุเคราะห 
คําแนะนําวิธีในการปฏิบัติการวิเคราะหที่ใชในการวิจัย และขอบพระคุณสถานท่ีในการทําการทดลองและเก็บขอมูล 
สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ ทําใหการศึกษาวิจัยครั้งน้ีสําเร็จสมบรูณดวยดี 

61



เอกสารอางอิง 
[1] มูลนิธิเกษตรรักษสิ่งแวดลอม (ประเทศไทย) (2560). ขาว
[2] อภิชาติ ศรีภัย และ เสาวลักษณ แยมหมื่นอาจ. (2554). การใชประโยชนจากเปลือกขาวโพดเลี้ยงสัตวเพื่อเปนการ

หยาบสําหรับโคขาวลําพูน. ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ำสาขาวิชาสัตวศาสตร. มหาวิทยาลัยเชยีงใหม.
[3] Palmqvist, E. and Hahn-Hagerdal, B. 2002. Fermentation of Lignocel-lulosic Hydrolysates.I:

Inhibition and Detoxification. Bioresource Tech V. 74: 17-24

[4] Teghammar, A., Karimi, K., Horváth, I. S., and Taherzadeh, M. J. (2012). Enhanced biogas production

from rice straw, triticale straw and softwood spruce by NMMO pretreatment. Biomass and

Bioenergy 36: 116-120

62



ME80 

การออกแบบระบบใหน้ําเมลอนในโรงเรือนโดยใชไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
The Design of Solar ElectricIrrigation System for Melon Cultivation in Greenhouse 

สลลิรัตน ประสพฤกษ* สุเพชร จิรขจรกุล และธนิท เรืองรุงชัยกุล 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาย่ังยืน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต 

99 หมู 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีจัดทําขึ้นเพื่อออกแบบและติดต้ังระบบใหน้ําแบบน้ําหยดกับเมลอนทั้งหมด 600 ตนในโรงเรือน
ขนาด 6 x 18 เมตร จํานวน 2 โรงเรือน โดยใชไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยรวม 300 วัตต (Polycrystalline silicon) 
แบบติดตามดวงอาทิตยสองแกน ประจุไฟฟาลงแบตเตอรี่แบบรอบลึก (Deep cycle) แรงดันไฟฟา 12 โวลต 150 

แอมป-ช่ัวโมง จํานวน 2 ลูก ใชงานกับไฟฟาแรงดันตํ่า 24 โวลต เพื่อสูบน้ําเขาถังเก็บน้ําดวยเคร่ืองสูบน้ําแบบชัก 
(มอเตอรกระแสตรง) ขนาด 24 โวลต  จํานวน 1 เครื่อง โดยใชลูกลอยเพื่อตรวจสอบระดับน้ําในถังเก็บน้ํา ในสวนของ
การใหน้ําในโรงเรือนใชเครื่องสูบนํ้าแบบชัก และเครื่องสูบน้ําหอยโขง ขนาด 24 โวลต เพิ่มแรงดันน้ําในแตละโรงเรือน 
ประสิทธิผลของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ประจุไฟฟาลงแบตเตอรี่ โดยผานตัวควบคุมการประจุไฟฟา มีคารอยละ 43.15 

(1,035 Wh/day) เมื่อติดตั้งแลวระบบสามารถทํางานไดดี สามารถใชงานไดในพ้ืนท่ีที่ไมมีไฟฟาเขาถึง และรองรับการใช
งานรวมกับระบบใหน้ําอัตโนมัติ 

คําสําคัญ: การใหน้ํา เมลอน โรงเรือน เซลลแสงอาทิตย 

*Corresponding author: Tel.: 082 636 8128. E-mail address: salilrat1994@gmail.com

บทนํา 
ประเทศไทยมีพื้นท่ีเกษตรกรรมคิดเปน 46.53% ของพ้ืนที่ทั้งหมดภายในประเทศ [1] และประชากรสวนใหญ

ยังคงทําอาชีพเกษตรกรรม ภาคการเกษตรจึงมีบทบาทที่สําคัญมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
จึงตองมีการพัฒนาศักยภาพการผลิต และผลผลิตทางการเกษตรใหดียิ่งข้ึน การทําการเกษตรมีปจจัยที่สําคัญคือการให
น้ําพืช ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอการปลูกพืชใหเจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิตสูง ตลอดจนเพื่อใหไดผลประโยชนจากน้ํา
ชลประทานอยางเต็มที่ [2] เราจึงควรออกแบบและจัดการระบบการใหน้ําใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เมลอนเปนพืชเศรษฐกิจประเภทแตงอีกชนิดหนึ่งที่กําลังเปนที่นิยมในการบริโภค เนื่องจากมีรสชาติดี เนื้อนุม 
หวานฉํ่ามีกลิ่นหอม ใชประกอบของหวานและเครื่องดื่มหลายชนิด จึงเปนที่ตองการของตลาด อีกทั้งยังมีราคาดีการปลูก 
เมลอนสวนใหญมักปลูกภายในโรงเรือนระบบปด เพราะสามารถควบคุมโรค ใหน้ําไดงาย มีผลผลิตสูงกวาแบบปลูก
กลางแจง ในการติดตั้งระบบใหน้ํา เกษตรกรจําเปนตองจายคาไฟฟารายเดือน เพราะระบบการใหน้ํา (เครื่องสูบน้ํา ตัว
ควบคุมเวลาการใหน้ํา) ทํางานดวยไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต อีกทั้งถาเกษตรกรตองการติดตั้งโรงเรือนในพื้นที่ที่ไมมี
ไฟฟาจะตองเสียคาใชจายในการติดต้ังระบบสายสงไฟฟาสูงขึ้น 
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พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานสะอาดท่ีไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีศักยภาพคอนขางสูงในประเทศไทย
การประยุกตใชแผงเซลลแสงอาทิตยเพ่ือเปนแหลงพลังงานของระบบการใหน้ำเมลอนในโรงเรือนจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ท่ีมีความเหมาะสมกับเกษตรกร โดยออกแบบใหระบบไมมีความซับซอน สามารถทํางานไดอยางมี ประสิทธิภาพ 
และประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตยอยางย่ังยืน 

วัตถุประสงค 
         การศกึษาครัง้นีม้ีวัตถปุระสงคเพือ่ศกึษาออกแบบระบบใหน้ำเมลอนในโรงเรอืนโดยใชไฟฟาจากแผงเซลล 
แสงอาทิตย 

ขอบเขตการศึกษา 
         1) การศกึษานีอ้อกแบบเพือ่ใหน้ำเมลอนในโรงเรอืนทรง ก จาํนวน 2 โรงเรอืน แตละโรงเรอืนมขีนาด 6 x 18

เมตร จํานวน 600 ตน (โรงเรือนละ 300 ตน) ที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

2) การศึกษานี้ใชระบบไฟฟาเซลลแสงอาทิตยแรงดันต่ํา (24 โวลต)

วิธีการวจิัย 
การศกึษาออกแบบระบบใหน้ำเมลอนในโรงเรอืนโดยใชไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทติยนี้ แบงการศกึษา 

ออกเปน 3 ชวง ดังนี้ 
1) การเกบ็รวบรวมขอมูลและการศกึษาขอมูลเบื้องตน

โดยศึกษาขอมูลจากการสมัภาษณและงานวจิัยเกีย่วกับความตองการน้าํของเมลอน ระบบใหน้ำเมลอนใน 

โรงเรือนของเกษตรกร และการนําแผงเซลลแสงอาทิตยมาประยุกตใชกับการใหน้ำพืช 

2) การออกแบบระบบใหนำ้เมลอนในโรงเรือนโดยใชไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย
ตองคํานึงถึงองคประกอบดังตอไปนี้ 
2.1) การวางระบบน้าํภายในโรงเรอืน พิจารณาจากการสาํรวจ และสัมภาษณเกษตรกร ถึงระบบใหน้ำทีม่ี 

ความเหมาะสมกบัพืช (เมลอน)  
2.2) ระบบสบูน้าํและทอน้าํ ศึกษาจากงานวจิัย ออกแบบใหเพียงพอตอความตองการน้าํของพชื ใชงานได 

สะดวก ราคาเหมาะสมกบัเกษตรกร 
2.3) วงจรควบคมุการใหน้ำโดยใหระบบสามารถทํางานแบบกึง่อตัโนมัติ และรองรับระบบใหน้ำแบบอตัโนมัติ 

ตอไปในอนาคต อยางไรกต็ามในการศึกษานี้ไมครอบคลุมถึงวงจรควบคุมการใหน้ำพืช 
3) การออกแบบระบบผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย

ศึกษาขอมูลเพื่อออกแบบระบบผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย ใชกลองควบคุมระบบไฟฟาแบบ pulse 

width modulation(PWM)โดยใชแบตเตอร่ีแบบรอบลึก (Deep cycle) ควบคูกับการใชระบบติดตามดวงอาทิตยแบบ 

สองแกนซ่ึงมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟามากกวาการติดต้ังแบบอยูกับท่ีรอยละ 30-40[3] โดยการศึกษาครั้งนี้ใชระบบ 

ผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตยแบบสองแกนของธนิท เรืองรุงชัยกุล และวัชระวิชญ เจียร 
วรรณ [4] ซึ่งโครงสรางและวงจรควบคุมดังกลาวไมซับซอน ติดตั้งไดงาย อุปกรณหาไดงายในทองตลาดท่ัวไป และมี 

ตนทุนไมสูงมากทําการติดตั้งระบบภายในแปลงเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย 
รังสิต 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การออกแบบระบบใหน้ำเมลอนในโรงเรือนโดยใชไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยนี้ สามารถแบงออกเปน 

3 สวน คือ 1) การออกแบบระบบใหนํ้าเมลอนในโรงเรือนโดยใชไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย 2) การออกแบบระบบ
ผลติไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยและ 3) คาใชจายระบบใหนํ้าเมลอนในโรงเรือนโดยใชไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย 

1) การออกแบบระบบใหนําเมลอนในโรงเรือนโดยใชไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย
จากการสํารวจและสมัภาษณเกษตรกร สามารถออกแบบระบบใหนํ้าเมลอนไดดังตอไปนี ้

           1.1) ระบบน้าํภายในโรงเรอืน จากการศกึษาพบวา เมลอนเปนพืชทีช่อบอากาศรอน มีความตองการใชนํ้า 

ทั้งหมด 2 ลิตรตอตนตอวัน [5-7] คิดเปน 600 ลิตรตอโรงเรอืนตอวัน ในสวนของการใหนํ้าพืชมีดวยกัน 4 รูปแบบ คือ 
1) การใหนํ้าทางผวิดนิ (Surface Irrigation) 2) การใหนํ้าทางใตผิวดิน (Subsurface Irrigation) 3) การใหนํ้าแบบฉดี
ฝอย หรือฝนเทียม (Sprinkler Irrigation) และ 4) การใหน้ําแบบหยด (Drip or Trickle Irrigation)ซึ่งระบบใหนํ้าพืชท่ีมี
ความ เหมาะสมกับเมลอนในโรงเรือน คือ การใหนํ้าแบบหยด เพราะเปนระบบทีใ่ชนํ้านอย ใหนํ้าในเขตรากพืชโดยไมสิ้น
เปลือง และสอดคลองกับการใชงานของเกษตรกรสวนใหญ 

1.2) ระบบสูบน้ําและทอนํ้า โรงเรือนท่ีใชเปนโรงเรือนทรง ก ขนาด 6 x 18 เมตร จาํนวน 2 โรงเรือนติดกัน 
ผูวิจัยจึงออกแบบใหใชเคร่ืองสูบน้ํา 2 ชนิด คือ เคร่ืองสูบนํ้าแบบชัก (Piston Pump) และเคร่ืองสูบน้ําหอยโขง 
(Centrifugal Pump) เพื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบการทํางาน จากการศึกษาการประยุกตใชระบบไฟฟาเซลล 
แสงอาทิตยแรงดันต่ําสําหรับนํ้าประปาในบานพักอาศัย [8] พบวาเคร่ืองสูบน้ําแบบชักมีอัตราการไหลของนํ้าเฉล่ีย 

35.96 ลิตรตอนาทีและเคร่ืองสูบน้ําหอยโขงมีอัตราการไหลของนํ้าเฉลี่ย 29.33 ลิตรตอนาที ซึ่งสามารถคํานวณหา
ระยะเวลาที่ตองใชในการสูบนํ้าสําหรับการใหนํ้าเมลอนได ดังแสดงในตารางท่ี 1  

ตารางที ่1 ระยะเวลาการใชงานเคร่ืองสูบนําตอวันของโรงเรอืนเมลอน 

อุปกรณ 
อัตราการไหลของน้ํา 

(ลิตรตอนาที) 
ความตองการน้ําของเมลอน 

(ลิตรตอโรงเรือน) 
ระยะเวลาใชงาน 
(ชั่วโมงตอวัน) 

1. เครื่องสูบน้ําแบบชัก (เขาถัง) 35.96 1,200 0.56 (33.37 นาที) 
2. เครื่องสูบน้ําแบบชัก (โรงเรือน1) 35.96 600 0.28 (16.69 นาที) 
3. เครื่องสูบน้ําหอยโขง (โรงเรือน2) 29.33 600 0.34 (20.46 นาที) 

ในการศึกษานี้ไดทําการติดตั้งถังเก็บนํ้าบนดินขนาด 1,000 ลิตรในแตละโรงเรือน ในสวนของเคร่ืองสูบน้ําเขา
ถัง เลือกใชเครื่องสูบนํ้าแบบชัก เพราะเคร่ืองสูบน้ําแบบชักสามารถสรางแรงดันน้ําไดสูง [9] และติดตั้งชุดกรองน้ําแบบ
ตะแกรงตอขนานกัน (เพื่อลดความสูญเสียอัตราการไหลของน้ํา) กอนเขาถังเก็บนํ้า 

ระบบทอน้ํา ใชทอนํ้า PVC ขนาด 1 นิ้วเพื่อสงน้ําเขาและออกจากถังเก็บน้ํา ทอนํ้าหลังจากเครื่องสูบน้ําใชทอ
ตามขนาดของเครื่องสูบน้ําแตละชนิด คือ ขนาด ¾ นิ้วสําหรับเครื่องสูบน้ําหอยโขง และขนาด 1 นิ้วสําหรับเครื่องสูบน้ํา
แบบชัก โดยลดขนาดเหลือ ¾ นิ้วเพื่อจายน้ําในโรงเรือนทั้ง 2 โรงเรือน แลวแยกเปนทอยอยโดยใชทอ PE ขนาด 16 

มิลลิเมตร เปน 5 แถวยอยเพื่อเชื่อมตอกับหัวนํ้าหยด ดังภาพท่ี 1 

65



ภาพท่ี 1ระบบสูบน้ําและทอน้ํา 

2) การออกแบบระบบผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย
จากการศึกษาพบวาการปลูกเมลอนในโรงเรือน เมลอนจะมีความตองการใชน้ํา 2 ลิตรตอตนตอวัน ซึ่งแตละ

โรงเรือนปลูกเมลอนจํานวน 300 ตน ดังนั้นจึงมีการใชน้ํา 600 ลิตรตอโรงเรือน และนําคามาวิเคราะหเพื่อออกแบบ
ระบบผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย มีผลการศึกษาดังตอไปนี้ 

2.1) พลังงานไฟฟาที่ใชตอวันจากขอมูลขางตน การศึกษาการประยุกตใชระบบไฟฟาเซลลแสงอาทิตยแรงดัน
ต่ําสําหรับน้ําประปาในบานพักอาศัย[8] พบวาเครื่องสูบน้ําขนาด 12 โวลต ใชกระแสไฟฟา 18 แอมแปร คิดเปน 216 

วัตต ซึ่งใชเปนขอมูลพื้นฐานในการออกแบบสําหรับการศึกษาน้ี เมื่อคํานวณพลังงานไฟฟาที่ใชภายในโรงเรือนในระบบ
ใหน้ําพบวามีการใชเครื่องสูบนํ้าแบบชัก 2 ตัว เครื่องสูบน้ําหอยโขง 1 ตัว โซลินอยดวาลว 4 ตัว รวมพลังงานไฟฟาที่ใช
ทั้งหมด 258.26 วัตตชั่วโมงตอวัน ดังแสดงในตารางที่2 

ตารางที่ 2 พลังงานไฟฟาท่ีใชตอวนัของโรงเรือนเมลอน 

อุปกรณ กําลังไฟฟา (วัตต) ระยะเวลาใชงาน 
(ชั่วโมงตอวัน) 

พลังงานไฟฟาที่ใช 
(วัตตชั่วโมงตอวัน) 

1. เครื่องสูบน้ําแบบชัก (เขาถัง) 216 0.56(33.37นาที) 120.96 

2. เครื่องสูบน้ําแบบชัก (โรงเรือน1) 216 0.28(16.69นาที) 60.48 

3. เครื่องสูบน้ําหอยโขง (โรงเรือน2) 216  0.34(20.46นาที) 73.44 

4. โซลินอยดวาลว 2 ตวั (เขาถัง) 4 (2W x 2) 0.54 (33 นาที) 2.16 

5. โซลินอยดวาลว 1 ตัว (โรงเรือน1) 2 0.27 (16 นาที) 0.54 

6. โซลินอยดวาลว 1 ตัว (โรงเรือน2) 2 0.34 (20 นาที) 0.68 

รวม 258.26 

 2.2) ความเหมาะสมของแผงเซลลแสงอาทิตยจากขอมูลขางตน ซึ่งตองการกําลังไฟฟา 216 วัตต การศึกษาน้ี
จึงออกแบบใหใชแผงเซลลแสงอาทิตย (PPV) ขนาด 300 วัตต 36 โวลตจํานวน 1แผนกําหนดใหช่ัวโมงแสงอาทิตยสูงสุด 
(PSH) เทากับ 4ช่ัวโมงตอวัน ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ ( ระบบ) เทากับ รอยละ 74 (ประสิทธิภาพการทํางานของ
แผงเซลลแสงอาทิตย ( PV) รอยละ 90 ของกําลังสูงสุด ประสิทธิภาพของสายสง ( wiring) รอยละ 97 ประสิทธิภาพของ
แบตเตอร่ี ( battery) รอยละ 85)[10]มีการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมด (Energyuse) 258.26วัตต-ช่ัวโมงตอวันสามารถ
วิเคราะหหาความเหมาะสมของขนาดแผงเซลลแสงอาทิตย ไดจากสมการที่ 1 

PPV (W) × PSH × ระบบ  ≥ Energyuse  (1) 
300 (W) × 4 (h/day) × 0.74 ≥ 258.26 Wh/day 

888Wh/day  ≥ 258.26 Wh/day 
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จากการคํานวณขางตนจะเห็นไดวา พลังงานไฟฟาที่แผงเซลลแสงอาทิตยสามารถผลิตได มีคามากกวาปริมาณ
พลังงานไฟฟาท่ีเครื่องสูบน้ําตองการ ดังน้ัน แผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 300 วัตต จํานวน 1 แผน จึงมีความเหมาะสม 

อยางไรก็ตามหลังจากการติดตั้งระบบและทดสอบใชงานเบ้ืองตน พบวากระแสไฟฟาที่ใชสําหรับเครื่องสูบน้ํา
หอยโขงแตกตางจากที่ออกแบบไว คือใชกระแสไฟฟา 14 แอมแปร เปนผลทําใหความตองการพลังงานไฟฟาเปลี่ยนไป 
ดังแสดงในตารางท่ี 3 ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ตองการ พบวาแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด300 

วัตต ยังคงพอเพียงตอการใชงาน 

ตารางที่ 3 พลังงานไฟฟาท่ีใชตอวันของโรงเรือนเมลอนที่ใชงานจริง 

อุปกรณ กําลังไฟฟา (วัตต) ระยะเวลาใชงาน 
(ชั่วใมงตอวัน) 

พลังงานไฟฟาที่ใช 
(วัตตชั่วโมงตอวัน) 

1. เครื่องสูบน้ําแบบชัก (เขาถัง) 1200 L 216 (24V x 9A) 0.56 (33.37 นาที) 120.96 

2. เครื่องสูบน้ําแบบชัก (โรงเรือน1) 600 L 216 (24V x 9A) 0.28 (16.69 นาที) 60.48 

3. เครื่องสูบน้ําหอยโขง (โรงเรือน2) 600 L 336 (24V x 14A) 0.34 (20.46 นาที) 114.24 

4. โซลินอยดวาลว 2 ตวั (เขาถัง) 4 (2W x 2) 0.54 (33 นาที) 2.16 

5. โซลินอยดวาลว 1 ตัว (โรงเรือน1) 2 0.27 (16 นาที) 0.54 

6. โซลินอยดวาลว 1 ตัว (โรงเรือน2) 2 0.34 (20 นาที) 0.68 

รวม 299.06 

2.3) ขนาดความจุของแบตเตอร่ีเนื่องจากแผงเซลลแสงอาทิตย มีขนาด 300 วัตต (36 โวลต) จงึเลือกใช 
แบตเตอร่ีแบบรอบลึก (Deep cycle) 12 โวลตตออนุกรมกัน 2 ลูก ใหมีแรงดันไฟฟารวมกัน 24 โวลต เพ่ือความ 

เหมาะสมกับขนาดแรงดันไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย โดยการศึกษาน้ีกําหนดใหมีอตัราการจายไฟไปใชงาน 
(Disbattery) รอยละ 0.50[8] และออกแบบเผ่ือสําหรับวันที่ไมมีแดด 3 วัน สามารถคํานวณหาขนาดของแบตเตอร่ี 
(Ahbattery) ไดดังสมการที่ 2 

Ah battery x Voltbattery× battery× Disbattery ≥ Energyusex จํานวนวันท่ีไมมีแดด (2) 
Ah batteryx 24 (V) × 0.85 × 0.50 ≥ 299.06 Wh/day x 3 

Ah battery  ≥ 87.96 Ah 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาเลือกใชแบตเตอร่ี ขนาด 12 โวลต150 แอมป-ช่ัวโมงตออนุกรม 2 ลูก ให
แรงดันไฟฟาเปน 24 โวลต ซึ่งมากกวาคาท่ีคํานวณไดขางตน 

หลังจากการติดตั้งระบบและทดสอบใชงานเบ้ืองตน ไดทําการวัดกําลังไฟฟาท่ีแผงเซลลแสงอาทิตยประจุไฟฟา
ลงแบตเตอรี่ในชวงเวลา 9.00 – 15.00 น. ระหวางวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2561 พบวาการประจุไฟฟาลงแบตเตอรี่โดย
ไมผานตัวควบคุมการประจุไฟฟา(No charger) ผลิตกําลังไฟฟาไดสูงสุดเนื่องจากแผงเซลลแสงอาทิตยประจุไฟฟาลง
แบตเตอรี่เต็มที่ ในสวนของการประจุไฟฟาลงแบตเตอรี่โดยผานตัวควบคุมการประจุไฟฟาพรอมเปดการใชงานเคร่ืองสูบ
น้ํา (charger+pump)สามารถผลิตกําลังไฟฟาไดนอยกวากรณีขางตน แตผลิตกําลังไฟฟาสูงกวาการประจุไฟฟาลง
แบตเตอรี่โดยผานตัวควบคุมการประจุไฟฟาโดยไมเปดการใชงานเครื่องสูบน้ํา (charger (no pump)) เนื่องจากความจุ
แบตเตอรี่ใกลเต็ม ตัวควบคุมการประจุไฟฟาจึงประจุไฟฟานอยลงดวยดังภาพท่ี 3 

67



ภาพท่ี 3 กําลังไฟฟาเฉลี่ยของระบบผลติไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย และความเขมแสงอาทิตย 

จากภาพที่ 3 เมื่อคํานวณพลังงานไฟฟาที่แผงเซลลแสงอาทิตยผลิตไดตอวันจากพื้นท่ีใตกราฟ พบวา กรณีไมมี
ตัวควบคุมการประจุไฟฟาสามารถผลิตพลังงานไฟฟาได 2,547.27 วัตตชั่วโมงตอวัน ซึ่งสูงกวาคาพลังงานไฟฟาท่ีคํานวณ
จากกําลังของแผงเซลลแสงอาทิตยโดยใชคาช่ัวโมงแสงอาทิตยสูงสุด 4 ช่ัวโมงตอวัน คือ 2,400 วัตตช่ัวโมงตอวัน (600 

วตัต x 4 ชม.) ดังน้ันในระบบผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยจึงใชตัวควบคุมการประจุไฟฟา เพื่อลดพลังงานในการ
ประจุไฟฟาใหมีความเหมาะสม และชวยยืดอายุการใชงานของแบตเตอร่ี แตจะทําใหพลังงานที่ไฟฟาที่แผงเซลล
แสงอาทิตยผลิตไดนอยลง ดังตารางท่ี 4 

จากผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา การใชงานไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 300 วัตต จํานวน 1 แผน 
ในระบบสูบน้ําสําหรับเมลอนนอยกวาพลังงานงานไฟฟาที่แผงเซลลแสงอาทิตยผลิตได ซึ่งสามารถนําระบบดังกลาวไปใช
งานกับพืชชนิดอื่นที่มีความตองการน้ํามากกวาเมลอน (> 600 ลิตรตอโรงเรือน) อยางไรก็ตามในการติดต้ังใชงานจริง
ของระบบนี้ ไดทําการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 300 วัตตเพิ่มเติมอีก 1 แผน รวมเปน 2 แผน เพื่อรองรับกับการ
ใชงานแสงสวางและอ่ืน ๆ ในพื้นที่แปลงเกษตร ดังแสดงในภาพท่ี 4 

ตารางที่ 4 การผลิตพลังงานไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย 
 กําลังไฟฟา (Wh) No Charger Charger+Pump charger (No pump) 

เวล
า (
นา
ฬิก

า) 9.00 น. 403.17 170.96 64.69 

12.00 น. 444.51 177.94 82.36 

15.00 น. 366.35 152.79 68.72 

พลังงานไฟฟา (Wh/day) 2547.27 1035.49 462.77 

ประสิทธิภาพการประจุไฟฟา (%; PSH=4) 106.14 43.15 19.28 
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ภาพท่ี 4 ระบบใหน้ําเมลอนในโรงเรือนแบบนํ้าหยดโดยใชไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยแบบติดตามดวงอาทิตย 

3) คาใชจายระบบใหนำ้เมลอนในโรงเรือนโดยใชไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย
หลังจากการติดต้ังระบบใหน้ำเมลอนในโรงเรือนโดยใชไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยไดรวบรวมคาใชจาย 

ทั้งหมดไดแก คาระบบสูบนํ้าและทอนํ้า คาวงจรควบคุม และคาระบบผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย ซึ่งไมรวม 

คาแรงงาน และคาโรงเรือนมีตนทุนรวมประมาณ 74,590 บาท (คิดท่ีการใชแผงเซลลแสงอาทิตย 1 แผน) ดังตารางท่ี 
5 เมื่อเปรียบเทียบกับระบบใหน้ำเมลอนของเกษตรกรในจงัหวัดปทุมธานี พบวาตนทุนของเกษตรกรในการติดตั้งระบบ
ประมาณ 34,000 บาท ซ่ึงระบบท่ีออกแบบมีตนทุนสูงกวา แตไมตองจายคาไฟฟารายเดือน (คาไฟของเกษตรกร
ประมาณ 1,000 บาทตอเดือน)  

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาน้ี ไดศึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบใหน้ำเมลอนในโรงเรือนโดยใชไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย 

โดยใชระบบติดตามดวงอาทิตยสองแกน ในระบบใชแรงดันไฟฟา 24 โวลต มีเคร่ืองสูบน้ําแบบชักสูบน้ําเขาถังเก็บนํ้า 
และเครือ่งสูบนํา้แบบชกัและเครือ่งสูบนํา้หอยโขงเพิม่แรงดันนํา้เขาในโรงเรือนท่ีติดต้ังระบบนํา้หยดเพ่ือใหนํา้เมลอน เมือ่ 

ติดตั้งแลวระบบสามารถทํางานไดดี ระบบผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยเพียงพอตอความตองการใชไฟฟาภายใน 

โรงเรือน มีตนทุนในการติดต้ังระบบ (ไมรวมคาแรง และคาโรงเรือน) ประมาณ 74,590 บาท เปนระบบท่ีไมตองเสีย
คาไฟฟา สามารถใชงานไดในพื้นที่ที่ไมมีไฟฟาเขาถงึ และรองรับการใชงานรวมกับระบบใหนํ้าอตัโนมัติอยางไรก็ตาม 
การใชไฟฟาของระบบใหนํ้าเมลอนนอยกวาปริมาณไฟฟาที่แผงเซลลแสงอาทิตยผลิตได ซึ่งสามารถใชงานระบบใหนํ้ากับ
พืชท่ีมีความตองการนํ้ามากวา 600 ลิตรตอวัน หรือติดตั้งระบบแสงสวางบริเวณรอบโรงเรือนในเวลากลางคืนได 
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ตารางที่ 5 คาใชจายระบบใหน้ําเมลอนในโรงเรือนโดยใชไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย 

รายการ จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 
ราคา (บาท) 

คาระบบสูบนํ้าและทอนํ้า 
1. เครื่องสบูน้ําหอยโขง 1 3,200 3,200 

2. เครื่องสูบน้ําแบบชัก 2 6,300 12,600 

3. ถังเก็บน้ํา 2 6,800 13,600 

4. ทอนํ้าและขอตอ 1 4,700 4,700 

คาวงจรควบคุม
5. กลองควบคุมระบบไฟ 1 2,350 2,350 

6. โซลินอยดวาลว 4 1,100 4,400 

7. ตัวควบคุมการประจุไฟ 1 540 540 

คาระบบผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย
8. ชุดควบคุมติดตามดวงอาทิตย 1 3,100 3,100 

9. โครงสรางรองรับแผงเซลลแสงอาทิตย 1 5,900 5,900 

10. แผงเซลลแสงอาทิตย 1 5,400 5,400 

11. แบตเตอรี่ 2 7,200 14,400 

12. สายไฟ+ทอเดินสายไฟ 1 4,400 4,400 

รวม 74,590 
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DE24 
การวิเคราะหคาพลังงานจําเพาะ (SEC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของโรงงานผลิตผาเบรก 

Specific Energy Consumption Analysis and Energy conservationof brake fabric 
factory 

วิจิตร ไสยาศรี* พงศกร คชาพงศกุล และชานนท บุญมีพิพิธ 
 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร 

96 หมู 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยหาคาการใชพลังงานจําเพาะ (Specific 

energy consumption, SEC) และสัดสวนปริมาณพลังงานท่ีใชจริง (Energy Usage Index, EUI) ของโรงงานควบคุม
อุตสาหกรรมการผลิตดิสเบรกกามเบรกและกามเบรกเปลา ซึ่งการใชพลังงานท่ีมีความแตกตางกันในการผลิตของ
เคร่ืองจักร อุปกรณในโรงงานผาเบรกนี้เชนกรณีของการผลิตสินคาแบบครั้งละมากๆ  (Mass Production) เปนตน      
ซึ่งตองใชเครื่องจักรที่ใชในการผลิตของโรงงานน้ีมีความหลากหลายซึ่งสวนใหญคือเครือ่งอบรอนผาเบรกน้ันมีอยูหลายรุน
ที่มีขนาดและกําลังผลิตที่แตกตางกันสงผลใหการใชพลังงานในการผลิตชิ้นสวนที่มีขนาดแตกตางและตองใชเครื่องจักรที่
แตกตางกันสงผลใหความสัมพันธท่ีเหมาะสมระหวางการใชพลังงานกับการผลิตของโรงงานนี้ทําไดคอนขางยากและตอง
อาศัยการเก็บขอมูลและการวิเคราะหเชิงลึกในการหาความสัมพันธของตัวแปรอ่ืนๆที่ จะสามารถใชเปนตัวแทนในการ
จัดทําคาพลังงานจําเพาะที่เหมาะสมของโรงงานตอไป 

การวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพลังงานในโรงงานผลิตผาเบรกแหงนี้มีการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ยตอปอยูที่ 
14,438,736 เมกะจูลตอป และพลังงานความรอนเฉลี่ยตอปอยูที่ 1,258,312.32 เมกะจูลตอป จากการวิเคราะหคา
พลังงานจําเพาะ (SEC) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของโรงงานผลิตผาเบรกพบวาการนําระบบการจัด
การพลังงานมาใชอยางจริงจังจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใหกับโรงงานได ซึ่งเดิมนั้นทางโรงงานไมให
ความสําคัญในการอนุรักษพลังงานเทาท่ีควรสงผลใหคาพลังงานจําเพาะนั้นมีความไมแนนอนในแตละเดือนของการผลิต
ในรอบหน่ึงป โดยเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของขอมูลเสนกราฟจะพบวาในป 2559 การผลิตกามเบรกรถยนตจะมีการ
ใชพลังงานตอหนวยมากท่ีสุดคือ 1.87±0.11 MJ/ช้ิน รองลงมาคือการผลิตดิสเบรกรถยนตจะมีการใชพลังงานตอหนวย
มากที่สุดคือ 0.99±0.03 MJ/ช้ิน และนอยที่สุดคือ การผลิตกามเบรกรถยนตเปลาจะมีการใชพลังงานตอหนวยมากท่ีสุด
คือ 0.25±0.01 MJ/ช้ิน ซึ่งเม่ือนํามาเปรียบเทียบการผลิตตอพลังงานที่ภายหลังจากการไดดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชพลังงานงานแลวพบวาในป 2560 การใชพลังงานตอหนวยผลิผลิตมีการกระจายตัวนอยลงการผลิตกามเบรก
รถยนตเปลาจะมีการใชพลังงานตอหนวยมากท่ีสุดคือ 1.57±0.05 MJ/ช้ิน รองลงมาคือการผลิตดิสเบรกรถยนตจะมีการ
ใชพลังงานตอหนวยมากที่สุดคือ 0.21±0.01 MJ/ช้ิน และนอยที่สุดคือการผลิตกามเบรกรถยนตเปลาจะมีการใชพลังงาน
ตอหนวยมากที่สุดคือ 0.91±0.03 MJ/ช้ิน ซึ่งจากการดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ผานมาทางโรงงาน
สามารถลดการใชพลังงานลงได 1,032,125.04 MJ/ป คิดเปนเงิน 990,897.32 บาท/ป 

คําสําคัญ: กระบวนการผลติผาเบรก การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน พลังงานจําเพาะ การจดัการพลังงาน 

*Corresponding author: Tel.: 085-3620830. E-mail address: hs6ogy@gmail.com
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การประชุมสัมมนาวิชาการ 
รูปแบบพลงังานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทยคร้ังท่ี 11 

The 11th Thailand Renewable Energy for Community Conference 

บทนํา 
อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตในป 2560-2562 [1] มีแนวโนมเติบโตดีข้ึนตามทิศทางการผลิตรถยนตและ

รถจักรยานยนตซึ่งเปนผลจากการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยและประเทศคูคาประกอบกับคาดวาจะมีการเรงผลิตและ 
จําหนายรถ Eco-car ตามแผนการขอรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI และจะมีการผลิตรถจักรยานยนตขนาดใหญ 
เพิ่มข้ึนตามการขยายการลงทุนของคายรถจักรยานยนตระดับโลกอีกท้ังผลจากการเขามาลงทุนตั้งฐานผลิตช้ินสวน
ยานยนตในไทยของบริษัทขามชาติจะชวยหนุนใหการสงออกช้ินสวนฯของไทยขยายตัวดี 

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตผาเบรกเปนอุตสาหกรรมหน่ึงของช้ินสวนยานยนตที่มีการใชเคร่ืองจักรในการข้ึนรูป 

และแปรรูปรวมถึงการใชอุณหภูมิสูงในการอบสงผลใหเปนอุตสาหกรรมที่ใชปริมาณพลังงานสูงปจจุบันเกิดการแขงขัน 

ทางธรุกิจอยางเขมขนและตอเนื่องจึงตองมีการพัฒนาศักยภาพและลดตนทุนโดยตนทุนที่เกิดขึ้นยอยหนีไมพนคาใชจาย 

ในดานพลังงานจึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองสงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงานการหาตนทุน 

พลังงานท่ีใชในการผลิตเปนการหาประสิทธิภาพของกระบวนการในปจจุบันวิธีการหน่ึงที่นํามาใชคิดคํานวณหาตนทุน 

การใชพลังงานคือการวิเคราะหการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต (Specific Energy Consumption : SEC) หรือดัชนีการ 
ใชพลังงานสามารถนํามาใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพของอุปกรณและตนทนุคาใชจายดานพลังงาน ซึ่งตาม 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานพ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550) มาตรา9มาตรา21และมาตรา42 

กําหนดใหตองมีการจัดทํามาตรฐานในการจัดการพลังงานท้ังสําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมซ่ึงในปจจุบันยัง 
ไมไดมีการจัดทํามาตรฐานเพื่อใชสําหรับการประเมินสมรรถนะของการดําเนินการจัดการพลังงานท่ีชดัเจนของโรงงาน 

ควบคุมตามท่ีพ.ร.บ.ฯไดกาํหนดไวจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการจัดทํามาตรฐานในการจัดการพลังงานโดยใชรูปแบบ 

ของตัวช้ีวดัสมรรถนะดานการจัดการพลังงาน (Energy Performance Indicator) เพื่อเปนคาอางอิงสําหรับประเมิน 

สมรรถนะดานการจัดการพลังงานของโรงงานและอาคารควบคุมตามกฎหมาย 

ดงันั้น การศึกษางานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหหาประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยหาคาการใชพลังงาน 

จําเพาะ (Specific energy consumption, SEC) และสัดสวนปริมาณพลังงานท่ีใชจริง (Energy Usage Index , EUI)  
ของโรงงานควบคุมอุตสาหกรรมการผลิตดิสเบรกกามเบรกดวยการหาสมการถดถอยเชิงเสนของการใชพลังงานและ 
ปริมาณผลการผลติ 

วิธีการวจิัย 
การศึกษาการใชพลังงานและวิธีการดําเนินวจิัยในท่ีนี้ ไดทาํการศึกษาวจิัยโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑผา

เบรก (ชิ้นสวนยานยนต) ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือพัฒนาสมการคาดัชนีชี้วัดและเกณฑการใชพลังงานจําเพาะ โดย
การเก็บ ขอมลูรวบรวมขอมูลการใชพลงังานในระยะเวลา 2 ป ยอนหลัง นํามาวิเคราะห เพื่อจะทําใหทราบถงึการ
ใชพลงังานและ สามารถทําการพัฒนาดัชนีและเกณฑการใชพลังงานที่เหมาะสมกับอตุสาหกรรมไดอยางถูกตองและมี
ประสทิธิภาพ 

การศึกษาลักษณะการใชพลังงานของโรงงานและรวบรวมขอมูลการใชพลังงาน 
เปนการศึกษากระบวนการผลิตและการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผาเบรก โดยทําการรวบรวม 

ขอมูลเครื่องจักรและอุปกรณที่มีการใชพลงังานและรวบรวมขอมูลการใชพลังงานของโรงงานท่ีผานมาจํานวน 1 แหง คือ 

โรงงานผลิตผาเบรก ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีกระบวนการผลติดังน้ี     
ขั้นตอนการวิเคราะหเก่ียวกับตัวแปรท่ีมีปจจัยท่ีมีผลตอการใชพลังงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดย 

ทําการศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถจําแนกออกเปนตัวแปรตน ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ี หมายถึงตัว 
แปรที่สงผลตอการใชพลังงานภายในโรงงาน 
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ภาพที่ 1  ผังกระบวนการผลิตผาเบรกโรงงาน จ.เพชรบรุี 

จากกระบวนการผลิตสามารถประเมินการใชพลังงานไฟฟาภายในโรงงานโดยแยกตามระบบตางๆ ไดดงัภาพท่ี 2 ดังน้ี 

ภาพที่ 2 ขอมูลการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลติผาเบรกพืน้ที่ จ.เพชรบุรี 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การสํารวจขอมูลภาคสนามการตรวจวิเคราะหพลังงานตอเนือ่ง และ Energy Audit จํานวน 1 แหง นั้นเปน 

สิ่งจําเปนที่ตองดําเนินการ เนื่องจากการกรอกแบบสอบถามนั้นอาจมคีวาม คลาดเคลื่อนไดดังน้ันวิธีการหนึง่ที่จะยืนยัน 

ผลที่แนนอนไดคือการเขาไปสํารวจและตรวจวัดอุตสาหกรรมแตละแหงท่ีเขารวมโครงการ โดยทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ 

ทางดานพลังงาน เขาไปดําเนนิงานอยางนอยโรงงานละ 5 ครั้ง หรือมากกวาเพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณของการ 
วิเคราะหสมรรถนะดานพลังงานในแตละโรงงาน โดยการหาขอมูลผลิตภัณฑและการใชพลังงานดัชนีช้ีวัดสมรรถนะดาน 

พลังงานของโรงงานในท่ีนี้หมายถึง Specific Energy Consumption (SEC) ซึ่งนิยามตามสมการที่ 1ซึ่งคาการใช 
พลังงานเฉพาะ (Specific Energy Consumption, SEC) [1] เปนสัดสวนระหวางปริมาณพลังงานท่ีใช ( Input) และ 

ปริมาณผลผลิตที่ได (Output) ในชวงเวลาเดียวกัน เขียนเปนสมการไดดังน้ี 

การใชพลังงานไฟฟา 
ปรับอากาศสํานักงาน 

270,532.93 kWh/Y 

ทําความเย็น 

148,538.40  kWh/Y 

การผลิต 

2,064,319.46 kWh/Y 

ระบบอัดอากาศ 

303,410 kWh/Y 

แสงสวาง 
93,890.40 kWh/Y 

แสงสวาง 
99,042.10 kWh/Y 

ปรับอากาศสํานักงาน 

265947.62 kWh/Y 

ทําความเย็น 

146020.80 kWh/Y 

การผลิต 

2,019,645.60 kWh/Y 

ระบบอัดอากาศ 

301629.67 kWh/Y 

2559 2560 
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(1) 

โดยที่  SEC = คาดัชนีช้ีวัดการใชพลังงาน 

E = ปริมาณพลังงานท่ีโรงงานใชในเดือนนั้น 

Q = ปริมาณผลผลิตในชวงเดียวกัน (หนวยผลิตภัณฑ) 

โดยทั่วไปพลังงานที่ใชมักจะประกอบดวยพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟา  พลังงานท่ีปอนใหกับ
กระบวนการผลิตอาจเปนพลังงานความรอนจากไอนํ้าเพื่อใชในกระบวนการผลิต จากเตาเผา หรือพลังงานไฟฟาที่ใช
ขับเคลื่อนมอเตอร ระยะเวลาที่ใชเก็บขอมูลอาจกําหนดเปนวัน เดือน หรือ ป ก็ได คาการใชพลังงานจําเพาะที่ไดจะเปน
คาเฉลี่ยในชวงเวลาดังกลาว หนวยของคาการใชพลังงานจําเพาะที่ใชกันมีอยางอยาง เชน  คาพลังงานไฟฟา ( kWh)     
คาของความรอนเปนเมกกะจูล (MJ) หรือ แคลลอร่ี (Cal) หรือเปนคาเทียบเทาน้ํามันดิบ (TOE) ตอหนึ่งหนวยการผลิต 
เปนตน 

การคํานวณคาการใชพลังงานจําเพาะ คือคาการใชพลังงานตอหนวยการผลิตของโรงงาน คาน้ีมีประโยชนที่จะ
ชวยบอกวามีการใชพลังงานเฉลี่ยเทาใดในการผลิตสินคา 1 หนวย การติดตามและควบคุมคาการใชพลังงานจําเพาะของ
โรงงาน เปนวิธีการจัดการการอนุรักษพลังงานท่ีไดผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง คาการใชพลังงานจําเพาะหาไดโดยเอาพลังงานท่ี
โรงงานใช ในชวงเวลาที่สนใจ ซึ่งมักจะเปนเดือน หารดวยผลผลิตในเดือนเดียวกัน สามารถคํานวณคาการใชพลังงาน
จําเพาะของพลังงานไฟฟา (SECE) หรือคาการใชพลังงานจําเพาะของพลังงานความรอน (SECH) หรือคาการใชพลังงาน
จําเพาะของการใชพลังงานรวมขึ้นอยูกับประเภทของพลังงานท่ีสนใจ โดยทั่วไปเปนคาการใชพลังงานจําเพาะของการใช
พลังงานรวม 

(2) 

โดยที่  SECE = คาการใชพลังงานจําเพาะของพลังงานความรอน 

SECH = คาการใชพลังงานจําเพาะของการใชพลังงาน  

เนื่องจากการใชดัชนีการวัดการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต หรือ คา SEC นั้น เปนการนําคาการใชพลังงาน
ทั้งหมดหารดวยจํานวนผลผลิตทางกายภาพในเดือนนั้น โดยตัวผลผลิตจะตองเปนผลิตภัณฑชนิดเดียวหรือใกลเคียงกัน 
เพราะในการผลิตผลิตภัณฑหน่ึงผลิตภัณฑ (หรือหนึ่งช้ิน) ใชพลังงานในการผลิตจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนคาการใชพลังงานที่
จะนําไปใชในการหาคา SEC แตเนื่องจากในโรงงานบางแหงอาจจะมีจํานวนผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายและมีหลาย
เกิดความคลาดเคลื่อน เชน โรงงานผลิตผาเบรกนั้นมีผลิตภัณฑที่หลากหลายชนิดทําใหแตละกระบวนการผลิตก็จะใช
เวลาทําการผลิตไมเทากัน บางข้ันตอนก็จะมีความยากงายในการผลิตแตกตางกัน จึ้งตองมีการเฉลี่ยคาการใชพลังงานให
เทากับการผลิตในตอนน้ัน ๆ กับการผลิตภัณฑอื่นใหมีความสอดคลองกัน จึงมีการคิดคนเทคนิคในการเทียบหนวย
ผลิตภัณฑใหอยูในหนวยเดียวกันการเทียบหนวยอัตราสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑหนึ่งหนวยทําไดโดยการ เก็บ
รวบรวมขอมูลการใชพลังงานในแตละกระบวนการผลิตของ แตละผลิตภัณฑ ในที่น่ีใชการเทียบอัตราสวนการใชพลังงาน
ตอหนวยผลิตภัณฑหนึ่งช้ิน โดยนําผลิตภัณฑที่มียอดการผลิตเฉลี่ยสูงสุดเปนฐานตัวตั้งเพื่อเทียบหนวย 
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คาดัชนกีารใชพลังงาน (EnergyUsage Index, EUI) [2] เปนสัดสวนระหวางปริมาณพลังงานที่ใชจริง (Actual 

Energy Consumption, AEC) และปริมาณพลังงานฐานหรือท่ีคาดวาจะใช (Baseline Energy Consumption, BEC ) 
ในชวงเวลาเดียวกัน เขียนเปนสมการไดดังน้ี 

(3) 

โดยที ่ EUI = คาดัชนีวัดประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

AEC = ปริมาณการใชพลังงานจริงซึ่งไดจากการตรวจวัด 

BEC  = ปริมาณการใชพลังงานท่ีไดมาจากการคํานวณ 

พลังงานในท่ีนี้เปนความหมายเดียวกันกับพลังงานในการคํานวณคา SECAEC คือปริมาณการใชพลังงานจริงซึ่งได 
จากการตรวจวัด มิเตอร ใบแจงหนี้ ฯลฯ  สวน BEC เปนปริมาณการใชพลังงานท่ีไดมาจากการคํานวณซึ่งอางอิงจากปใด 

ปหนึ่งท่ีใชเปนฐานในการเปรียบเทียบ  EUI มีคาเปนบวก แสดงวาในชวงระยะเวลาท่ีประเมิน มีปริมาณการใชพลังงาน 

สูงกวาปฐาน หรือมีประสิทธิภาพการใชพลังงานลดลง แตถา EUI มีคาเปนลบ แสดงวามีปริมาณการใชพลังงานตํ่ากวาป 
ฐาน หรือมีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงข้ึนนั่นเอง  ทั้งน้ีและทั้งน้ัน ปริมาณการใชพลังงานในชวงใดชวงหน่ึงมักจะมี 

การเปล่ียนแปลงตามปจจัยท่ีเก่ียวของ ซึ่ง BEC ที่ใชเปนฐานในการเปรียบเทียบก็ควรจะเปล่ียนไปตามปจจัยนั้น 

เชนเดียวกัน 
 BEC ในโครงการน้ีจะถูกจัดทําข้ึนใหอยูในรูปแบบของสมการความสัมพันธระหวาง BEC กับปจจัยที่เก่ียวของ 

เพื่อใหไดคาท่ีสอดคลองกับสภาพการผลิตจริง แทนการใชคาเฉล่ียหรือคาคงท่ี โดยจะแยกออกเปนสมการ BEC ของ 
พลังงานไฟฟา พลังงานความรอนและพลังงานรวม การพัฒนาสมการความสัมพันธระหวาง BEC กับปจจัยที่เกี่ยวของ จะ 
ใชหลักการทางสถติิและการวเิคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) เชนเดียวกับคา SEC 

ความผิดพลาดของขอมูลชนิดของความผิดพลาด (Type  of Errors) ความผดิพลาดคือความแตกตางของคาท่ี 

วัดไดกับเครื่องมือวัดกับคาที่เปนจริงความผิดพลาดเกิดขึ้นไดหลายสาเหตุซึ่งสามารถแบงเปนประเภทตางๆเชนชนิดของ 
ความไมแนนอน  (Type  of  Uncertainty) ความผิดพลาดชนิดSystematic (รวมถึงGross errors ชนิดSystematic) 
สามารถกําจัดออกไปจากขอมูลท่ีวัดไดโดยใชคาชดเชยท่ีเหมาะสมซ่ึงไดจากการเทียบคาของเคร่ืองมือวัดสําหรับความ 

ผิดพลาดชนิดRandom (รวมGross error ชนิดRandom) ทําใหขอมูลท่ีไดจากการวัดมีคาไมแนนอนโดยมีคาเบี่ยงเบน 

จากคาที่เปนจริงความไมแนนอนของขอมูลหรือกลุมของขอมูลท่ีอานไดจากการวัดคิดเปนระดับหรือปริมาณคาความไม
แนนอนซ่ึงปริมาณความไมแนนอนของเคร่ืองมือวัดแบงเปน 2 ชนิดคือ 1. ความไมแนนอนจากการประเมิน
ภายนอก (External Estimate of Uncertainty, UE) คือความไมแนนอนจากขอกําหนดของเคร่ืองมือวัด 2. ความ
ไมแนนอนจาก การประเมินภายใน (Internal Estimate of Uncertainty, UI) คือความไมแนนอนจากขอมูลที่ไดจาก
เครือ่งมอืวัดเชน วัดปริมาณอันเดียวกันหลายๆครัง้แตไดคาที่แตกตางกันออกไป 

- คาเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, ) คือตัวเลขทีบ่อกถงึความเบีย่งเบนของกลุมขอมูลจาก
คาเฉลี่ยทางคณิตศาสตรและนยิมใชมากกวาคาเบี่ยงเบนเฉลี่ย 

 =        (4) 

- คาความเที่ยงตรง (Adjusted Standard deviation, S)
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            (5) 

- คาความไมแนนอนภายใน  (Internal Uncertainty, UI) คาความไมแนนอนภายในของกลุมขอมูลที่วัดได
คํานวณไดจากสมการ 

 =  (6) 

การวิเคราะหคาพลังงานจําเพาะ (SEC) 
จากการรวบรวมขอมูลการผลิตในแตละเดือนในชวงป พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ของโรงงานแหงนี้ ซึ่ง

โรงงานจะมีการผลิตออกเปน 3 ผลิตภัณฑ คือ ผลิตกามเบรกรถยนตผลิตกามเปลา และดิสเบรกรถยนต 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบคาSEC ของกามเบรกเปลาป 2559 และ 2560 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงขอมูลเปรยีบเทียบคาSEC ของกามเบรกรถยนตป 2559 และ 2560 

จากภาพท่ี 3 จะเห็นไดวาการเปรียบเทียบคา SEC ของผลิตภัณฑกามรถยนต ในป2559จะมีการใชพลังงานตอ 

หนวยสูงกวาป 2560โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 ซึ่งสูงกวาในป 2560 มีคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.15 และมีคาความ 

ไมแนนอนของ SEC ในป 2559 1.87±0.11 โดยทีค่าความไมแนนอนของ SEC ในป 2560 อยูที่ 1.57±0.05 แสดงให 
เห็นวาในป 2560 ทางบริษัทมีการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตกามเบรกดีขึ้น สวนในภาพท่ี 4 การเปรียบเทียบคา SEC 

ของผลิตภัณฑกามเบรกรถยนตเปลา ในป2559จะมีการใชพลังงานตอหนวยสูงกวาป 2560 โดยมคีาเบีย่งเบนมาตรฐาน 
0.05 ซึ่งสูงกวาในป 2560 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.02 และมีคาความไมแนนอนของ SEC ในป 2559 อยูที 0.25±0.01 

โดยที่คาความไมแนนอนของ SEC ในป 2560 อยูที่0.21±0.01 แสดงใหเห็นวาในป 2560 ทางบริษัทมีการใชพลังงานตอ 

หนวยผลผลิตกามเบรกเปลาดีขึ้น 
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบคา SEC ของดิสเบรกป 2559 และ 2560 

ภาพที่ 6 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบคา SEC ของผลผลติรวมป 2559 และ 2560 

จากภาพที่ 5 จะเห็นไดวาการเปรียบเทยีบคา SEC ของผลิตภัณฑดิสเบรกรถยนต ในป2559จะมีการใช 
พลังงานตอหนวยเทากับในป 2560โดยมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.09 และมีคาความไมแนนอนของ SEC ในป 2559 อยูที 

0.99±0.03โดยทีค่าความไมแนนอนของ SEC ในป 2560 อยูท0ี.91±0.03แสดงใหเห็นวาในป 2560 ทางบริษัทมีการใช 
พลังงานตอหนวยผลผลิตดสิเบรกดีขึ้น สวนในภาพท่ี 6 การเปรียบเทยีบคา SEC ของการรวมผลิตภณัฑ ในป2559จะม ี

การใชพลังงานตอหนวยสูงกวาป 2560 โดยมีคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.41 ซึ่งสูงกวาในป 2560 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.24 และมีคาความไมแนนอนของ SEC ในป 2559 อยูที่3.12±0.12โดยที่คาความไมแนนอนของ SEC ในป 2560 อยูที่ 
2.70±0.07แสดงใหเห็นวาในป 2560 ทางบริษัทมีการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตรวมดีขึ้น 

จากขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและปริมาณผลผลิตพบวาตัวแปรในผลผลิตไมไดมีความสัมพนัธกันดงัเชนที ่
สามารถพบไดในการผลิตสินคาในแตละกลาวคือเมือ่โรงงานมีการผลิตทีม่ีจํานวนเพิม่ขึน้การใชพลังงานมีแนวโนมจะ 

เพิ่มขึน้อยางชัดเจนหรอืออกจะมีแนวโนมคงที ่(ความชันของเสนกราฟนอยมากจนเกือบขนานแกนนอน)  และเม่ือ 

พิจารณาสมการของเสนกราฟตวัแทนจะพบวาคาR2มีคานอยกวา 0.7 มากซ่ึงบงบอกวาตัวแปรตนทัง้สองขอกราฟม ี

ความสัมพันธกันนอยมาก (มีความกระจายตัวของขอมูลสูง) หรืออาจจะแปรความหมายไดวาโรงงานมีการใชพลังงานใน 

การผลิตไมสม่ําเสมอมากๆ 
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ตารางที่ 1 แสดงการประเมินคาความไมแนนอนของขอมูลของคาพลังงานจําเพาะ (SEC) ในป2559 และ2560 

รายการ 
กามเบรก กามเบรกเปลา ดิสเบรก ผลผลิตรวม 

ป 59 ป 60 ป 59 ป 60 ป 59 ป 60 ป 59 ป 60 

คาเบี่ยงเบนเฉล่ีย 0.25 0.15 0.04 0.02 0.07 0.08 0.30 0.21 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 0.18 0.05 0.02 0.09 0.09 0.41 0.24 

คาความเท่ียงตรง 0.37 0.19 0.05 0.02 0.09 0.10 0.43 0.25 

คาความไมแนนอน 0.11 0.05 0.01 0.01 0.03 0.03 0.12 0.07 

จากตารางที่ 1 จะเหน็ไดวาขอมูลในการชัพลังงานตอหนวยผลผลิตในป 2559 จะมีคาความไมแนนอนคาที่สูง 
กวาในป2560 อันเนือ่งมาจากทางโรงงานไดดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางเปนรปูธรรม ซึ่งไดจัดทํา 
ระบบการจัดการพลังงานอยางเปนระบบตาม พร.บ.การสงเสริมและอนุรักษพลังงานป 2535 และฉบับปรับปรุงป 2550 
กําหนด โดยไดดําเนินการจัดทาํมาตรการการอนุรักษพลังงานดังนี้ 

ตารางที่ 2 มาตรการในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 

เปลี่ยนระบบดูดฝุนจาก Wet Scrubber
มาเปนระบบ dust collector  

ลดเวลาการเตรียมเคร่ืองกอนปฎิบัติงาน(การอุนพิมพ)

194,464.00

ชั่วโมง/ป

2.33

4.91

-

ดานไฟฟา

1.
16.0 75,520.00 344,216.96 - - - 2,230,000.00 6.48

-LPG   332,054.64   144,736.68

- -

ดานความรอน

รวม 16.0 846,160.64

รวม

-

ลําดับที่ มาตรการ

เปาหมายการประหยัด รอยละ
เงินลงทุน

ระยะเวลา

ไฟฟา เชื้อเพลิง ผลประหยัด คืนทุน

กิโลวัตต
(%) (บาท) (ป)

1.91

MJ/ป

กิโลวัตต
บาท/ป ชนิด

ปริมาณ

2. - 118,944.00 501,943.68 3.00 30,000.00 0.06

1.

2.

ลดปริมาณแกส LPG ที่เหลือทิ้งกนถัง

ลดเวลาการอบดิสเบรก

- -         8,000.00

-

                   0.35

-

LPG

LPG

    52,429.68

279,624.96

    22,853.16

  121,883.52 1.96

0.37

จากตารางท่ี 2 ทางโรงงานไดดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยการจัดทํามาตรการอนุรักษ
พลังงานจํานวน 4 มาตรการสามารถประหยัดพลังงานได 1,032,125.04 MJ/ป คิดเปนเงิน 990,897.32 บาท/ป 

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหคาพลังงานจําเพาะ (SEC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของโรงงานผลิตผาเบรก

พบวาการนําระบบการจัดการพลังงานมาใชอยางจริงจังจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใหกับโรงงานได ซึ่งเดิม
นั้นทางโรงงานไมใหความสําคัญในการอนุรักษพลังงานเทาที่ควรสงผลใหคาพลังงานจําเพาะนั้นมีความไมแนนอนในแต
ละเดือนของการผลิตในรอบหนึ่งป โดยเม่ือพิจารณาการกระจายตัวของขอมูลเสนกราฟจะพบวาในป 2559 การผลิตกาม
เบรกรถยนตเปลาจะมีการใชพลังงานตอหนวยมากท่ีสุดคือ 1.87±0.11MJ/ช้ินรองลงมาคือการผลิตดิสเบรกรถยนตจะมี
การใชพลังงานตอหนวยมากที่สุดคือ 0.99±0.03MJ/ชิ้น และนอยที่สุดคือ การผลิตกามเบรกรถยนตเปลาจะมีการใช
พลังงานตอหนวยมากที่สุดคือ 0.25±0.01 MJ/ช้ินซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบการผลิตตอพลังงานที่ภายหลังจากการได
ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานงานแลวพบวาในป2560 การใชพลังงานตอหนวยผลิผลิตมีการกระจายตัว

บาท/ป

- - -

- - -

-- -

-- -
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นอยลงการผลิตกามเบรกรถยนตเปลาจะมีการใชพลังงานตอหนวยมากที่สุดคอื1.57±0.05MJ/ช้ินรองลงมาคือการ 
ผลิตดิสเบรกรถยนตจะมีการใชพลังงานตอหนวยมากที่สุดคือ0.21±0.01 MJ/ช้ินและนอยทีสุ่ดคอืการผลิตกามเบรก 

รถยนตเปลาจะมีการใชพลังงานตอหนวยมากท่ีสุดคือ0.91±0.03MJ/ช้ิน ซึ่งจากการดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช 
พลังงานที่ผานมาทางโรงงานสามารถลดการใชพลังงานลงได 1,032,125.04 MJ/ป 

ดังนั้น จึงอาจจะพอสรุปไดในเบื้องตนวากลุมขอมูลที่มีอยูนี้ไมสามารถใชคาดการณการใชพลงังานไฟฟาในการ 
ผลิตเครือ่งจกัรของโรงงานผาเบรกนีไ้ดดงัเชนกรณขีองการผลิตสนิคาแบบครัง้ละมากๆ (Mass Production) ของโรงงาน 

อาจเปนเพราะวาเครื่องจักรท่ีใชในการผลิตของโรงงานน้ีมีความหลากหลายซึ่งสวนใหญคือเคร่ืองอบรอนผาเบรกน้ันมีอยู 
หลายรุนที่มีขนาดและกําลังผลิตท่ีแตกตางกันซึ่งจะใชพลงังานในการผลิตชิ้นสวนที่มีขนาดแตกตางและตองใชเครื่องจักร 
ที่แตกตางกันทําใหการหาความสัมพันธท่ีเหมาะสมระหวางการใชพลังงานกับการผลิตเครื่องของโรงงานน้ีทําไดคอนขาง 
ยากและตองอาศัยการเก็บขอมูลและการวิเคราะหเชิงลึกในการหาความสัมพันธของตัวแปรอ่ืนๆ ที่จะสามารถใชเปน 

ตัวแทนในการจัดทําคาพลังงานจําเพาะที่เหมาะสมของโรงงานตอไป 
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DE84 
การวิเคราะหคาใชจายของแบตเตอรี่ในไมโครกริดแบบแยกเดี่ยวที่ติดตั้งพลังงานทดแทน 

 เมื่อพิจารณาอายุการใชงานของแบตเตอรี่ 
Cost Analysis of Battery in Standalone Microgrid with Renewable Energy 

 by Considering Battery Lifetime 

พินิจ วงศเดช ธีระพงษ บุญรักษา และบุญเรือง มะรังศรี* 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 30000 

บทคัดยอ 
ปญหาที่สําคัญของระบบไมโครกริดท่ีใชพลังงานทดแทนผลิตไฟฟาเชน เซลลแสงอาทิตย (Photovoltaic, PV) 

และกังหันลม (Wind turbine, WT) คือ ความไมแนนอนของกําลังไฟฟาที่ผลิตได แบตเตอร่ีไดถูกนํามาใชเพื่อจัดการ
ปญหานี้ แตความผันผวนของกําลังไฟฟาที่แบตเตอรี่ตองทํางานเปนสาเหตุหลักที่ทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลงได 
งานวิจัยนี้ไดจําลองผลกระทบของขนาดติดตั้งแบตเตอร่ีตออายุการใชงาน เพื่อหาคาใชจายที่นอยที่สุดของระบบกักเก็บ
พลังงานแบตเตอรี่โดยคิดแบบมูลคาปจจุบัน ซึ่งประกอบไปดวยคาติดตั้งเริ่มตน คาดูแลบํารุงรักษาและคาติดตั้งใหมของ
ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอร่ีตลอดอายุของโครงการ ผลการจําลองที่ไดแสดงใหเห็นวาอายุการใชงานของแบตเตอรี่
เปนปจจัยหลักที่สงผลตอคาใชจายรวมของระบบ โดยขนาดท่ีเหมาะสมสามารถยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่และลด
คาใชจายใหนอยของระบบได 

คําสําคัญ: ไมโครกริดแบบแยกเดี่ยว พลังงานทดแทน การประเมินอายุการใชงานแบตเตอรี่ 

*Corresponding author: Tel.: 089-7177065. E-mail address: bmshvee@sut.ac.th

บทนํา 
หลายปที่ผานมา พลังงานทดแทนเริ่มไดรับความสนใจศึกษาและใชงานกันอยางแพรหลายเพ่ือนํามาผลิต

พลังงานไฟฟาเนื่องจากมีขอดีหลายอยางเมื่อเทียบกับระบบการผลติไฟฟาจากพลังงานฟอสซิล อยางไรก็ตาม ปญหาหลัก
ของพลังงานทดแทนคือความไมแนนอนของการผลิตไฟฟา ในการใชงานพลังงานทดแทนในไมโครกริดแบบแยกเด่ียว 
(Standalone microgrid) เชน ในพื้นที่หางไกล หรือระบบท่ีไมตองการเช่ือมตอกับระบบจําหนาย จึงจําเปนตองมีระบบ
กักเก็บพลังงานเพื่อจัดการและควบคุมใหกําลังไฟฟาภายในระบบมีความสมดุลระหวางความตองการโหลดและ
กําลังไฟฟาท่ีผลิตไดตลอดเวลา ระบบกักเก็บพลังงานท่ีนิยมใชคือ แบตเตอรี่ [1] เนื่องจากมีความหนาแนนพลังงานสูง ใช
งายและมีหลากหลายชนิดและราคาใหเลอืกใชมากมายในปจจบุัน อยางไรก็ตาม ขอดอยที่สําคัญคือแบตเตอรี่มักจะมีอายุ
สั้น เมื่อเทียบกับสวนประกอบอ่ืน ๆ ในไมโครกริดที่มีอายุโครงการ 20 หรือ 25 ป เชน เซลลแสงอาทิตยและกังหันลม ที่
แทบจะไมไดติดตั้งใหมตลอดโครงการหรือไมไดเสียคาติดตั้งใหมท้ังหมดเหมือนแบตเตอร่ี เชนการเปลี่ยนใบพัดของกังหัน
ลมอาจจะใชเสาตนเดิมได ดังน้ันคาติดตั้งใหมของแบตเตอร่ีจึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหคาใชจายของระบบไมโครกริด
เพิ่มข้ึนได หากไมมีการพิจารณาผลกระทบของปจจัยที่มีผลตออายุการใชงานของแบตเตอร่ีและการใชงานที่เหมาะสม 
ดังนั้นหากตองการประเมินคาใชจายใหใกลเคียงความเปนจริง จึงตองมีการประเมินอายุการใชงานของแบตเตอร่ี เพื่อ
ประเมินคาใชจายและจํานวนครั้งในการติดต้ังใหมของแบตเตอรี่  
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เนื่องจากขนาดแบตเตอร่ีเปนปจจยัทีส่งผลตออายุการใชงาน ในงานวิจัยชิ้นนีจ้ึงศึกษาผลของขนาดติดตัง้ของ 
แบตเตอรี่ที่มีผลตออายุการใชงาน เพือ่วิเคราะหขนาดแบตเตอรี่ที่ทําใหคาใชจายโดยรวมมีคานอย โดยใชวิธีการ Rain-

flow เพือ่ประเมินอายุการใชงาน โดยทฤษฎีที่เกีย่วของ ขั้นตอนของงานวิจัย ผลการจําลองและการสรุปผลจะกลาวใน 

หัวขอถัดไป 

วิธีการวจิัย 
โมเดลคณิตศาสตรของแบตเตอร่ี 

เพื่อจําลองผลการทํางานของแบตเตอร่ีจําเปนตองศกึษาโมเดลการทํางานและขอบเขตเง่ือนไขในการทํางาน 

ของแบตเตอร่ี มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
กําลังไฟฟาท่ีตองการใหแบตเตอรี่ทํางานหาไดจากสมการสมดุลกําลังงานภายในไมโครกริด แสดงไวในสมการที่ 

1 

( ) 0L PV WT c dP P P P P     (1) 

เมื่อ PL PPV และ PWT คือคากําลังไฟฟาโหลด เซลลแสงอาทิตยและกังหันลม คา Pc และ Pd คือคาการอัดและ
ปลอยประจุกําลังไฟฟาของแบตเตอร่ี ตามลําดับ จะไดสมการพลังงานของแบตเตอร่ีแสดงในสมการที่ 2 

( ) ( ) ( )c c d dE t t E t P P t  (2) 

เมื่อคา E(t) คือพลังงานของแบตเตอร่ีที่เวลา t คา Pc คือการอัดประจุกําลังไฟฟา คา Pd คือคาการปลอยประจุ
กําลังไฟฟา คา c และ  d คือคาประสิทธิภาพการอัดและปลอยประจุ ตามลําดับ โดยพลังงานและกําลังไฟฟาของ
แบตเตอรี่ตองอยูในขอบเขตท่ีกําหนดตามสมการท่ี 3 และ 4 ตามลําดับ 

min max( )E E t E  (3) 

max, max.( )c dP P t P (4) 

เมื่อคา Emin และ Emax คือขอบเขตพลังงานของแบตเตอรี่ คา Pmax,c และ Pmax,d คือคาขอบเขตกําลังไฟฟาอัด
และปลอยประจุ ตามลําดับ ดังนั้นคาสถานะการประจุของแบตเตอรี่ (State of charge, SOC) คํานวณไดจากสมการท่ี 
5 

( ) ( ) / ratedSOC t E t E (5) 

เมื่อกําหนดให Erated คือคาพิกัดความจุของแบตเตอรี่ โดยสามารถหาคาสถานะระดับความลึกการปลอยประจุ 
(Depth of discharge, DOD) ไดจาก 1-SOC 

การประเมินอายุการใชงานแบตเตอร่ี 
เนื่องจากแบตเตอร่ีเปนสวนประกอบท่ีมีราคาแพง การเปลี่ยนแบตเตอรี่บอยทําใหเกิดคาใชจายที่สูงข้ึน จึงตอง

มีการประเมินอายุการใชงานของแบตเตอร่ี โดยมีหลายปจจัยที่สงผลกระทบตออายุการใชงาน เชน คาความลึกการ
ปลอยประจุ อุณหภูมิ อัตราการชารจ เปนตน [2] ในปจจุบันยังไมมีวิธีการประเมินที่สมบูรณที่รวมทุกปจจัยไวดวยกัน 
เพื่อความงายในการวิจัยเบื้องตนจะพิจารณาเฉพาะปจจัยหลักเทานั้น งานวิจัยนี้ใชวิธีการนับแบบ Rain-flow ซึ่งมี
พื้นฐานจากการประเมินคาความลาของวัสดุ [3] โดยใหจํานวนรอบการใชงานกับระดับความลึกการปลอยประจุเปน
ปจจัยสําคัญ ซึ่งไดจากการทดสอบแบตเตอรี่ตะกั่วกรดของผูผลิต [4] ในภาพที่ 1ก ซึ่งสามารถหาฟงกชันตอเนื่องของ
ความสัมพันธนี้แสดงดวยเสนประในรูป และตัวอยางการนับแบบ Rain-flow ในภาพท่ี 1ข 
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 ก)(      (ข) 
ภาพที่ 1 (ก) จํานวนรอบการใชงานกับระดับความลึกการปลอยประจขุองแบตเตอร่ีอางอิง (ข) ตัวอยางการนับ 

ฟงชันกความสัมพันธของจํานวนรอบการใชงานกับระดับความลึกการปลอยประจุแสดงดวยสมการฟงกชันเอก
โพเนนเชียลตามสมการที่ 6 

2 4
1 3( ) a DOD a DODCTF f DOD a e a e    (6)

เมื่อ a1,  a2, a3 และ a4 คือคาสัมประสิทธของฟงกชันเอกโพเนนเชียลมีคาเทากับ 1.316x104, 0.135, 4528 

และ 0.02312 ตามลําดับ โดยเม่ือผานการนับดวยวิธี Rain-flow แลว คาเสื่อมอายุหาไดจากสมการท่ี 7 [5]  

1

( )
( )

m
cycle i

B
ii

N DOD
D

CTF DOD (7)
อายุการใชงานในหนวยปหาไดจากสมการที่ 8 

,1

1
B

B year

yearL
D (8)

เมื่อ Ncycle คือคารอบการใชงานจริง เมื่อถูกแบงเปน m ระดับ 

คาใชจายของระบบแบตเตอร่ี 
ฟงกชันคาใชจายของระบบแบตเตอรี่ (TC) แสดงไวในสมการท่ี 9 ซึ่งประกอบไปดวยคาติดตั้งเริ่มตน (IC) คา

เปลี่ยนใหม (RC) และคาบํารุงรักษาตอป (OC) โดยใชการคิดแบบมูลคาปจจุบัน (Net present value, NPV) เพื่อแปลง
ใหคาใชจายตาง ๆ ตลอดโครงการใหอยูในชวงเวลาเดียวกันคือปจจุบัน 

( ) ( ) ( )NPV TC IC NPV RC NPV OC (9) 

โดย 

E rated P ratedIC k E k P (10) 

1
( )

(1 ) B

NR

n L
n

ICNPV RC
d

(11) 

(1 ) 1( )
(1 )

P

p

L

oc L
p

dNPV OC k IC
L d

(12) 

เมื่อ d คืออัตราคาเงินเฟอ 

   NR  คือจํานวนการเปลี่ยนแบตเตอรี ่
Lp คือระยะเวลาของโครงการ 
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kE  kP คือตัวคูณคาติดตั้งแบตเตอรี่ตอ kWh และ kW ตามลําดับ 
kOC คือตัวคูณคาบาํรุงรักษา กําหนดใหเทากับ 5% ของคาติดต้ัง 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
ตัวอยางของไมโครกริดแบบแยกเดี่ยวที่ใชเปนระบบศึกษาในงานวิจัยนี้แสดงในภาพท่ี 2ก เพื่อตรวจสอบวิธีการ 

ในงานวิจัย คากาํลังไฟฟารายวันของโหลด การผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยและกังหันลมถกูจําลองผลทุกๆ 3 นาท ี

(480 ชวง) โดยกําลังไฟฟาของแบตเตอรี่คือผลตางของโหลดกบัการผลิต แสดงไวในภาพที ่2ข และพารามิเตอรที่ 
เกี่ยวของในไมโครกริดแสดงไวในตารางที ่1 โดยขนาดแบตเตอรี่อยางต่าํทีต่องติดตัง้เพื่อใหแบตเตอร่ีสามารถทาํงานใน 

เงื่อนไขการทํางานที่กําหนดไวไดคือพกิัดกาํลัง 18.6 kW และพลังงาน 82 kWh นอกจากนี้ยังพิจารณาขนาดทีใ่หญขึ้น 

ในชวง 1-3 เทาของขนาดพลังงานเพื่อเปรียบเทียบสถานะการประจุจากผลการทํางาน (98, 106, 115, 123, 140, 164, 

246 kWh) ตามลําดับ 

(ก)      (ข) 
ภาพท่ี 2 ก. ไมโครกรดิแบบแยกเดี่ยวตัวอยาง ข. กําลังไฟฟารายวันของแบตเตอร่ี 

ตารางที่ 1 พารามิเตอรที่เกี่ยวของ 
พารามิเตอร คา พารามิเตอร คา 

kE  (บาท/kWh) 9600 SOCmax/SOCmin (%) 90/20 

kP (บาท/kW) 3200 SOC0 (%) 60 

kOC (บาท/kWh/ป) 320 d (%) 5 

c / d (%) 90/90 ระยะโครงการ (ป) 20 

ขั้นแรกเปนการจําลองสถานะการปลอยประจุของแบตเตอร่ีขนาดตาง ๆ เมื่อทํางานในระบบ โดยแสดงไวใน
ภาพที่ 3 แบตเตอรี่ขนาด 82 kWh จะทํางานในชวง SOC 20-90% ที่กําหนด โดยมีความผันผวนมากท่ีสุดแสดงดวยเสน
หนาสีแดง และแบตเตอรี่ขนาดใหญขึ้นจะมีสถานะการประจุที่ผันผวนนอยกวา ลดลงตามขนาดที่ใหญขึ้นตามลําดับ โดย
ขนาด 246 kWh จะผันผวนนอยสุดแสดงดวยเสนหนาสีน้ําเงิน 
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ภาพท่ี 3 คาสถานะการประจุของแบตเตอร่ีขนาดตาง ๆ 

เมื่อทราบคาสถานะระดับความลึกการปลอยประจุ (เทากับ 1-SOC) ของแบตเตอรี่ขนาดตาง ๆ แลว จะปอน
ขอมูลใหวิธีการนับ Rain-flow ผลการนับแสดงในภาพท่ี 4 สังเกตุวาแบตเตอร่ีขนาดใหญขึ้นสามารถลดจํานวนรอบการ
ใชงานท่ีคาความลึกสูง ๆ ได (แสดงไดเฉพาะบางขนาด) ซึ่งจะทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่เพิ่มมากข้ึน 

ภาพท่ี 4 กราฟสถิติจํานวนรอบการใชงานดวยวิธี Rain-flow ของแบตเตอร่ีขนาด 82 106 164 และ 246 kWh 

ขั้นตอมาวิเคราะหผลใชจายของระบบ พบวาแบตเตอรี่ขนาด 82 kWh มีอายุใชงาน 1.026 ป และติดตั้งใหม
จํานวน 19 ครั้งตลอดโครงการ เมื่อคิดคาใชจายโดยรวมแบบมูลคาปจจุบันแลวเทากับ 5.6623 ลานบาท สังเกตุวาขนาด
แบตเตอรี่ที่ใหญขึ้นจะทําใหคาติดตั้งเริ่มตนและคาบํารุงมากข้ึน แตจะเพ่ิมอายุการใชงาน ลดจํานวนครั้งการติดตั้งใหม
และลดคาติดตั้งใหมลงดวย โดยพบวาขนาดแบตเตอรี่ 106 kWh มีคาใชจายโดยรวมนอยที่สุดเทากับ 5.429 ลานบาท 
สวนขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญเกินไปเชน 246 kWh ทําใหคาใชจายมากข้ึน เทากับ 6.8662 ลานบาท เนื่องจากขอจํากัดของ
จํานวนหนากระดาษ ผลของขนาดติดตั้งตออายุการใชงานและคาใชจายของระบบสรุปไวในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหขนาดแบตเตอรี่และคาใชจายของระบบ 

ขนาด 
(kWh) 

อายุ 
(ป) 

จํานวนติดตั้งใหม 
(คร้ัง) 

คาติดต้ังเริ่มตนและ
คาบํารุง (ลานบาท) 

คาติดต้ังใหม 
(ลานบาท) 

คาใชจายรวม 
(ลานบาท) 

เพิ่ม/ลด 
(%) 

82 1.026 19 0.437841 5.2245 5.6623 - 

98 1.183 16 0.490485 4.9668 5.4573 -3.62
106 1.252 15 0.516806 4.9122 5.4290 -4.12
115 1.316 15 0.543128 5.0523 5.5954 -1.18
123 1.376 14 0.569450 4.9851 5.5546 -1.90
140 1.485 13 0.622093 5.0389 5.6610 -0.20
164 1.626 12 0.701059 5.2013 5.9023 +4.23
246 2.0 10 0.964276 5.9019 6.8662 +21.0

สรุปผลการวิจัย
จากผลการจําลองที่ไดแสดงใหเห็นความสําคัญของการประเมินอายุการใชงานของแบตเตอรี่กอนติดตั้งใชงาน 

ซึ่งสงผลตอคาใชจายของระบบ ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดเสนอการวิเคราะหหาขนาดที่เหมาะสมของแบตเตอร่ี พบวาขนาดที่
ใหญขึ้นสามารถยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ออกไปไดและทําใหคาติดตั้งใหมลดลงเมื่อคิดตามอายุของโครงการ แต
ขณะเดียวกันก็จะเพ่ิมคาใชจายในการติดตั้งเริ่มตนดวย ขนาดติดตั้งที่เหมาะสมสามารถลดคาใชจายโดยรวมของระบบ 
เมื่อรวมท้ังคาติดตั้งเริ่มตน คาติดตั้งใหมและคาบํารุงรักษาไดถึง 4.12% (106 kWh) เมื่อเทียบกับคาใชจายของขนาด
แบตเตอรี่อยางต่ํา หากนําวิธีการนี้ไปประยุกตใชในระบบที่ใหญขึ้นก็จะสามารถลดคาใชจายไดมากข้ึนเชนกัน อยางไรก็
ตาม ผลท่ีไดจะขึ้นอยูกับราคาแบตเตอรี่ในแตละระบบ ซึ่งมีแนวโนมที่ลดลงในอนาคต อีกทั้งตองมีการพัฒนาวิธีการ
ประเมินอายุแบตเตอรี่ใหแมนยํามากยิ่งขึ้นเพื่อใหการประเมินคาใชจายของระบบมีความถูกตองยิ่งข้ึนไป 
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