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1. เพ่ือเปนเอกสารเผยแพรงานผลงานวิชาการและงานวิจัยทางดานพลังงานทดแทน
ในเครือขายพลังงานของประเทศไทย

2. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ และงานวิชาการใหมๆ
ดานพลังงานทดแทนระหวางนักวิจัยและผูใชงานในท้ังภาครัฐและเอกชน

3. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา และผูสนใจ
ทําผลงานทางดานพลังงานทดแทนท่ีเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ

4. เปนเอกสารรวบรวมรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีคุณคา
ทางดานพลังงานทดแทนสูการใชงานจริงเพ่ือความยั่งยืนทางดานพลังงานของประเทศ

เจาของและลิขสิทธ์ิ สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
ท่ีต้ังสมาคมฯ ศูนยวิจยัและบริการดานพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 ม.1 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
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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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ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเรือง มะรังศรี     ท่ีปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุณยฤทธ์ิ  ประสาทแกว     กรรมการสมาคมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย เรืองวารี     กรรมการสมาคมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.จอมภพ  แววศักด์ิ     อุปนายกภาคใต
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 วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสูชุมชน โดยเนนงานวิชาการความรวมมือของเครือขายสมาชิกสมาคม
พลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย (TRECA) ซ่ึงเปนฉบับท่ี 2 ของปท่ี 3 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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Heat Transfer Behavior of Graphene Nano-Fluid with Laminar Flow  

in Circular Copper Tube    

ภานุวัฒน ทิมอยู 1* สราวุธ พลวงษศรี1 และ ทนงเกียรติ เกียรติศิรโิรจน2 
1 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวทิยาลัยแมโจ 50290 

2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 50200 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการถายเทความรอนในรูปแบบของคาสัมประสิทธ์ิการพาความรอน
ของของไหลกราฟนนาโน ที่ไหลแบบราบเรียบภายในทอทองแดงทรงกลม โดยผิวทอมีการใหความรอนสม่ําเสมอที่อัตรา 
80 W การทดสอบจะมีการปรับอัตราการไหลภายในทอทองแดงขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 mm ยาว 1 m ที่ 120 - 220 
cm3/min มีคาเลขเรยโนลดสในชวงประมาณ 400-1,300 เน่ืองจากในชวงของการไหลแบบราบเรียบมีการถายเทความ
รอนที่คอนขางต่ําและเปนชวงของการไหลท่ีอยูในอุปกรณทางความรอนหลากหลายชนิด  โดยอุณหภูมิของไหลท่ีเขามี
คาคงที่ที่ 35 – 65 oC โดยมีความเขมขนของอนุภาคกราฟนนาโนในนํ้าปราศจากไอออน (Deionized Water)  ตั้งแต 
0.050 - 0.100 %w/w เปรียบเทียบกับน้ําปราศจากไอออน (Deionized Water) จากผลการศึกษาพบวาของไหลกราฟน
นาโนใหคาสัมประสิทธ์ิการพาความรอนสูงกวาน้ํา โดยเพ่ิมขึ้นตามความเขมขนของอนุภาคกราฟนนาโน และอัตราการไหล
ที่เพิ่มขึ้น โดยอุณหภูมิของไหลที่เขามีผลตอคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนนอยมาก คาสัมประสิทธิ์การพาความรอนของ
ของไหลกราฟนนาโนถูกจัดอยูในรูปของเลขนัสเซลท โดยมีความสัมพันธกับเลขเรยโนลดส เลขพรันดเทิล  และคาความ
เขมขนของอนุภาคกราฟนนาโนในของไหล ในรูป 0.124540.27260.32146 θ Re1.1353Pr=Nu  โดยมีความคลาดเคลื่อนไม
เกิน 10% จากคาการทดสอบ 

คําสําคัญ: ของไหลกราฟนนาโน ความเขมขน สัมประสิทธ์ิการพาความรอน การไหลแบบราบเรียบ การไหลในทอทรงกลม 

บทนํา 
ปจจุบันมีการนําอนุภาคนาโนไปใชกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะการนําไปใชเพิ่มคาการนําความรอนของสาร

ทํางานในอุปกรณแลกเปล่ียนความรอน เชน อนุภาคทองแดงนาโน อนุภาคอลูมิเนียมนาโน อนุภาคไทเทเนียมนาโน ผสม
กับสารทํางานพ้ืนฐาน เชน น้ํา น้ํามัน เอทิลีนไกลคอล เปนตน ทําใหสมรรถนะทางความรอนของอุปกรณแลกเปลี่ยนความ
รอนเพ่ิมขึ้น  Mojarrad et al. [1] ไดทําการศึกษาการเพ่ิมสมรรถนะของทอความรอนโดยมีฟลักซความรอนที่ผิวทอคงที่ 
และใชของไหลนาโน alumina/water เปนสารทํางาน ในชวงการไหลแบบราบเรียบ จากการศึกษาพบวา สามารถเพิ่มคา
สัมประสิทธิ์การพาความรอนของทอทองแดงได 16.9% ที่ความเขมขน 0.7% และเลขเรยโนลดสเทากับ 2 ,300 Wen [2] 

ไดศึกษาลักษณะการเพิ่มสมรรถนะทางความรอนในทอทรงกระบอก โดยมีของไหลนาโน γ- Al2O3/water ความเขมขน 0 
%v/v ถึง 1.6 %v/v เปนสารทํางาน มีฟลักซความรอนที่ผิวทอคงท่ี พบวาที่เลขเรยโนลดส 1,600 สารทํางานที่ความ

*Corresponding author: Tel.: 099-885-0781. E-mail address: panuwattimoiu@gmail.com
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เขมขน 1.6 %v/v ใหคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนของของไหลนาโนเพิ่มขึ้น 33% เทียบกับน้ํา Polvongsri และ 
Kiatsiriroat [3] ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบผลิตน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งใชอนุภาคเงินนาโนผสมกับน้ําปราศจาก
ไอออน เพื่อใชเปนสารทํางานในตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบ โดยไดคา = 0.816 และ = 7.123 

W/m2 เทียบกับ = 0.723 และ = 8.314 W/m2 ในกรณีที่ใชน้ําเปนสารทํางาน เชนเดียวกับงานวิจัยของ 
Keopunya และ Polvongsri [4] ที่มีการศึกษาการเพ่ิมสมรรถนะของระบบผลิตนํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตยโดยของไหล
นาโน Al2O3/water และ TiO2/water เปนสารทํางานในตัวเก็บรังสีอาทิตย พบวาสารทํางานท่ีเปนของไหลนาโนชวยเพิ่ม
สมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตยไดดีกวากรณีที่ใชน้ําเปนสารทํางาน  

ปจจุบันมีการผลิตอนุภาคกราฟนนาโน ซึ่งคาการนําความรอน (thermal conductivity, K) ของกราฟนมี
คาประมาณ 5,000 W/m·K ที่อุณหภูมิหอง คาดังกลาวสูงกวาทองแดง 10 เทา [5] จะเห็นไดวาคาการนําความรอนของ
ของไหลกราฟนนาโนมีคาสูง เมื่อนํามาผสมกับน้ําจะมีสมบัติเชิงความรอนสูงกวากรณีที่ใชน้ําเพียงอยางเดียวและของไหล
นาโนอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งคาสัมประสิทธิ์การพาความรอน ดังนั้นในงานวิจัยน้ี จะทําการศึกษาสัมประสิทธิ์การพาความ
รอน  (Convection Heat Transfer Coefficient, hi) ภายในทอทองแดงของของไหลกราฟนนาโน โดยมีการใหความรอน
แบบฟลักซความรอนคงท่ีตลอดผิวทอดวยขดลวดความรอนที่อยูในชวงการไหลแบบราบเรียบ ซึ่งมีความเขมขนของของ
ไหลและอุณหภูมิของสารทํางานท่ีแตกตางกัน ทําการศึกษาเลขนัสเซลทจากความสัมพันธระหวางเลขเรยโนลดส เลขพรันด
เทิล และความเขมขนของอนุภาคกราฟนนาโน 

วิธีการวิจัย 

ขั้นตอนแรกจะเปนการเตรียมสารทํางาน โดยผงกราฟนนาโนท่ีใชในการเตรียมสารทํางานไดจากบริษัท Alfa 

Aesar มีขนาดพื้นท่ีตอน้ําหนัก 500 m2/g ทําการเตรียมสารทํางานท่ีความเขมขน 0-0.100 %w/w ใชน้ําปราศจากไอออน
เปนของเหลวพ้ืนฐาน ทําการผสมสารทํางานดวยเครื่องอัลตราโซนิคเปนเวลา 90 min โดยใชเครื่องอัลตราโซนิค Cleaner 

VGT-1990QTD ที่ความถ่ี 40 kHz กําลังไฟฟา 200 W เพื่อกระตุนใหเกิดการกระจายตัวของอนุภาคกราฟนในน้ํา
ปราศจากไอออน ในขณะเตรียมสารทํางานจะทําการควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีที่ 35 oC พรอมทั้งคํานวณสมบัติของสาร
ทํางานดังสมการที่ (1-5) 

ภาพที่ 1 ระบบทดสอบคาสัมประสทิธิ์การพาความรอนของกราฟนนาโน 

eR ταF LR UF

eR ταF LR UF
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ทําการเติมสารทํางานท่ีเตรียมไวลงในถังพักสารทํางาน ดังรูปที่  ประกอบดวยถังพักสารทํางาน (Reservoir 

tank) ปม (Pump) อุปกรณวัดอัตราการไหล (Rota meter) ทอทองแดงที่ใชทดสอบ (Test section) และอุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอน (Heat exchanger)  สารทํางานหมุนเวียนในระบบโดยปมสารทํางานที่มีการควบคุมอัตราการไหล
ใหอยูที่ 120 170 และ 220 cm3/min ในชวงเลขเรยโนลดสประมาณ 400-1,300 อุณหภูมิกอนเขาทอทองแดงจะควบคุม
ใหมีคาคงท่ีท่ี 35 45 55 และ 65 oC โดยฮีตเตอรชนิดแผนใตถังสารทํางาน สําหรับทอทองแดงท่ีใชทดสอบการถายเทความ
รอนจะมีขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 8 mm ยาว 1 m ติดตั้งฮีตเตอรขนาด 80 W พันรอบทอและใหความรอนท่ีผิวทอ
ทองแดงคงท่ีสม่ําเสมอ และหุมดวยฉนวนความรอน เมื่อระบบเขาสูสภาวะคงตัว(Steady state) จะทําการบันทึกขอมูล
ของอุณหภูมิสารทํางานเขาและออก (TWfi และ TWfo) รวมท้ังอุณหภูมิของผิวภายนอกของทอทองแดง 3 จุด (TS1 TS2 TS3) 
ดังรูปที่  ตามทิศทางการไหล ดวยเทอรโมคัปเปลชนิด K ความคลาดเคลื่อน ± 0.5 °C บันทึกขอมูลดวย Data logger 

(Lutron รุน TM-1947SD) คาความคลาดเคลื่อน ± 0.4% ขอมูลที่ไดจะถูกนําไปวิเคราะหคาอัตราความรอนของของไหล 

กราฟนนาโน และสัมประสิทธ์ิการพาความรอนจากสมการที่ (6-7) 

คาการนําความรอนของอนุภาคโลหะนาโนจะข้ึนอยูกับสัดสวนของปริมาตรอนุภาคในนํ้า Wasp et al. [6] ได
นําเสนอสมการท่ีใชในการหาคาการนําความรอนของของแข็งที่ผสมกับของเหลวในรูป 

)k(kk)1n(k

)k(k)1n(k)1n(k

k

k

pffp

pffp

f

nf
(1) 

เมื่อ knf คือ คาการนําความรอนของของไหลนาโน (W/m·K) kf คือ คาการนําความรอนของของไหลฐาน (W/m·K) kp คือ 

คาการนําความรอนของอนุภาคนาโน (W/m·K) n คือ ตัวประกอบรูปราง โดย 
3

n  เมื่อ  คือ คาความเปนทรงกลม

ของอนุภาค ไดจากพื้นท่ีผิวทรงกลมหารดวยพ้ืนท่ีผิวจรงิ มีคาเทากับ 2.413 10-2 และ คือ สัดสวนปริมาตร (Volume 

Fraction) ของอนุภาคนาโนหาไดจาก   

pf

p

VV

V
(2) 

เมื่อ Vf คือ ปริมาตรของของไหล Vp คือ ปริมาตรของอนุภาค 
คาความหนาแนนของของไหลนาโน สามารถหาไดจากสมการของ Pak and Young [7] โดย 

WPnf )1( (3) 

เมื่อ nf  คือ ความหนาแนนของของไหลนาโน (kg/m3) P  คือ ความหนาแนนของอนุภาคนาโน (kg/m3) W  คือ
ความหนาแนนของของไหลฐาน (kg/m3) 

คาความรอนจําเพาะของของไหลนาโนสามารถหาไดจากสมการของ Bock Choon Pak และ Young I. Cho [7] 
โดย 

WPnf Cp)1(CpCp (4) 

เมื่อ nfCp คือคาความรอนจําเพาะของของไหลนาโน (J/kg·K) PCp คือ คาความรอนจําเพาะของอนุภาคนาโน (J/kg·K)

และ WCp คือ คาความรอนจําเพาะของของไหลฐาน (J/kg·K)

คาความหนืดของของไหลนาโนสามารถคํานวณไดจากสมการของ Wang et al. [7] โดย 

w
2

nf )1233.71( (5) 

เมื่อ nf  คือ คาความหนืดของของไหลนาโน (kg/m·s) w  คือ คาความหนืดของของไหลฐาน (kg/m·s)
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กรณีการใหความรอนสม่ําเสมอกับทอทองแดง (Uniform heat flux) พลังงานความรอนถายเทจากฮีตเตอรผาน
ทอทองแดง สูสารทํางาน โดยสารทํางานไหลเขาทอทองแดงดวยอุณหภูมิ Tfi และออกจากทอทองแดงดวยอุณหภูมิ Tfo 

อัตราความรอนท่ีสารทํางานไดรับสามารถคํานวณไดตามสมการ  
)TT(CpmQ fifo (6) 

โดย Q คือ อัตราการถายเทความรอน (W) m คือ อัตราการไหลของของสารทํางาน (kg/s) fiT คือ อุณหภูมิสารทํางาน
กอนเขาทอทองแดง (oC) foT คือ อุณหภูมิสารทํางานหลังออกจากทอทองแดง (oC)

คาอัตราความรอนที่สารทํางานไดรับ สามารถนําไปใชในการคํานวณหาคาของสัมประสิทธิ์การพาความรอนดัง
สมการตอไปนี้ 

)TT)(A(

Q
h

fST

(7) 

โดย h  คือ คาสัมประสิทธิ์การพาความรอนของสารทํางานในทอ (W/m2·K) TA  คือ พื้นที่ผิวภายในทอทองแดง (m2)

ST คือ อุณหภูมิผิวทอทองแดงดานในเฉลี่ย (oC) fT   คือ อุณหภูมิสารทํางานเฉลี่ย (oC) คาสัมประสิทธิ์การพาความรอน

มักจัดอยูในรูปของคาเลขนัสเซลท (Nusselt number) โดย 
fk

hD
Nu  เมื่อ Nu  คือ เลขนัสเซลท D คือ เสนผาน

ศูนยกลางภายในทอ (m) fk คือ การนําความรอนของของเหลว (W/m·K)

กรณีฟลักซความรอนคงที่ คาเลขนัสเซลทในกรณีการไหลแบบราบเรียบมักจดัอยูในรูป [2]  

3.33)
L

D
Pr(Re,

L

D
PrRe0722.0364.14Nu       3.33)

L

D
Pr(Re,)

L

D
Pr(Re953.1Nu 3/1  (8)

เมื่อ Re คือ เลขเรยโนลดส Pr คือ เลขพรันดเทิล L คือ ความยาวทอทองแดง (m)   

การวิเคราะหความไมแนนอน (Uncertainty Analysis) 

ในการวิเคราะหผลใดๆซ่ึงคาที่ไดจากการวัดขอมูลของพารามิเตอรแตละตัว ขอมูลที่ไดแตละตัวจะมีคาความ
ผิดพลาดเกิดขึ้น และกอใหเกิดความไมแนนอนหรือความผิดพลาดของผลรวมที่ตองการจะวิเคราะห จากการวิเคราะหหา
คาความไมนอนในการทดสอบ โดยในการทดสอบนี้เนนในเรื่องของคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนของสารทํางาน โดยคา
ความผิดพลาดของเครื่องมือวัดแสดงดังตารางที่  และคาความไมแนนอนในคาอัตราความรอนและคาสัมประสิทธิ์การพา
ความรอนแสดงดัง 

ตารางที่ 1 คาความผิดพลาดของเครื่องมือวัด 
เครื่องมือ คาความผิดพลาด 
สายเทอรโมคัปเปลชนิด K ± 0.5 °C 

Data logger รุน TM-1947SD ± 0.4% 

Rota meter ± 1.6% 

ตารางที่ 2 คาความไมแนนอนของการทดสอบ 

การทดสอบ ความไมแนนอน 

คาอัตราความรอน  ± 0.007% 

คาสัมประสิทธิ์การพาความรอน ± 10.61% 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

4.1. สมบัติของกราฟนนาโน 
ในการทดสอบสมบัติทางความรอนของของไหลกราฟนนาโนท่ีแตละความเขมขนของอนุภาค สามารถคํานวณ

จากสมการของ Wasp et al. Bock Choon Pak Young I. และ Cho Wang et al. ซึ่งสมบัติของความหนาแนน ความ
หนืด คาการนําความรอน และคาความจุความรอน เปนตน โดยจะทําการศึกษาท่ีอุณหภูมิ 20-80 oC แสดงผลในรูปที่ 2 
ตัวอยางการคํานวนในภาคผนวก 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางสมบัติของของไหลกราฟนนาโนและอุณหภมูิสารทาํงาน 

คาความหนาแนน และคาความหนืด 

จากภาพท่ี 2 พบวา คาความหนาแนนและคาความหนืดของของไหลกราฟนนาโนมีแนวโนมลดลงตามอุณหภูมิของ
ของไหลกราฟนนาโนทีเ่พิม่ขึน้ เหน็ไดวาคาความหนาแนนในชวงของความเขมขน 0-0.100%w/w จะมคีาใกลเคยีงกัน 
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และคาเฉล่ียความหนาแนนเพ่ิมขึน้เลก็นอยเพียง 0.03-0.06% แตท่ีความเขมขนท่ีสงูกวา 0.100%w/w มีคาเฉล่ียความ หนา

แนนเพ่ิมขึน้ 0.12%-0.63% เชนกันในสวนของคาความหนดืทีค่วามเขมขน 0-0.100%w/w ความหนดืเพิม่ข้ึน 1.18-1.45 เทา 

และเม่ือความเขมขนเพิม่ข้ึนเปน 0.200-1.000%w/w คาความหนดืเพิม่สงูขึน้ถงึ 2.27-21.70 เทา ผลของความ หนดืท่ีสงูจะ

มีผลตอการไหลของสารทํางาน ท้ังนี ้ Iman Nowrouzi และคณะ  [8] พบวาความเขมขนของของไหลนาโนท่ี เหมาะสมกบั

งานดานการถายเทความรอนควรมีคาความเขมขนไมควรเกิน 0.1%w/w เนือ่งจากความหนดืท่ีสงูข้ึนสงผลให พลงังานท่ี

ปอนแกปมสารทํางานสูงข้ึนตามไปดวย 



คาความจุความรอน 
จากการศึกษาพบวาคาความจุความรอนมีคาลดลงในชวงอุณหภูมิ 20-35 oC และเพ่ิมข้ึนหลังจากน้ัน และจะ

ขึ้นอยูกับความเขมขนของของไหลกราฟนนาโน กลาวคือเมื่อของไหลมีความเขมขนเพิ่มขนคาความจุความรอนจะลดลง  

โดยจะเริ่มเห็นความแตกตางของคาความจุความรอนที่ความเขมขนของสารทํางานตั้งแต 0.200%w/w คาความจุความ
รอนเฉลี่ยในชวง 0-0.100%w/w มีคา 4,184.87-4,183.57 J/kg.K ลดลง 0.015-0.031% และท่ีความเขมขน 0.200-
1.000%w/w คาความจุความรอนเฉลี่ยมีคา 4,182.28- 4,171.91 J/kg.K ลดลง 0.062-0.309%  

คาการนําความรอน 
คาการนําความรอนจะมีคาเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของของไหลที่เพิ่มขึ้น และจะเพ่ิมข้ึนตามความเขมขนของของ

ไหลกราฟนนาโน โดยพบวาคาการนําความรอนเฉลี่ยที่ความเขมขน 0-0.100%w/w มีคาใกลเคียงกัน โดยมีคา 0.637- 
0.638 W/m.K เพิ่มข้ึน 0.06-0.11% และท่ีความเขมขน 0.200-1.000%w/w มีคา 0.639- 0.645 W/m.K เพิ่มข้ึน 0.23-
1.15%  

4.2. ตรวจสอบความนาเชื่อถือของอุปกรณการทดลอง 
กอนทําการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิการพาความรอนของของไหลนาโน จะมีการตรวจเช็คความนาเช่ือถือของ 

ขอมูล โดยการนาํผลขอมลูจากการทดสอบมาเปรียบเทียบกบัผลท่ีไดจากสมการท่ี 8 จากภาพท่ี  จะเห็นไดวาคาสัมประสทิธิ ์
การพาความรอนของสารทํางานจากสมการที่ 8 และจากการทดสอบนั้นมีคาใกลเคียงกันในทุกชวงของอุณหภูมิสารทํางาน 

ที่เขาระบบแสดงใหเห็นวาอุปกรณที่ใชในการทดสอบมีความนาเชือ่ถือ 

ภาพที่ 3 คาสัมประสทิธิ์การพาความรอนในการไหลของนํ้าปราศจากไอออนเปรียบเทียบกับคาที่คํานวณจากสมการที ่8 

(ก) (ข)

(ค) (ง)
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      ในการทดสอบจะใชของไหลกราฟนนาโนท่ีความเขมขน 0-0.100% w/w ที่มีอัตราการไหลท่ีใชในการทดสอบ 3 
คา คือ 120 cm3/min 170 cm3/min และ 220 cm3/min จากการศึกษาพบวาคาของความรอนน้ันจะเพ่ิมขึ้นตามอัตรา 
การไหลท่ีเพ่ิมข้ึนและจะเพ่ิมข้ึนตามคาความเขมขนของสารทํางาน โดยท่ีความเขมขน 0.100% w/w และอัตราการไหล 
220 cm3/min ใหอัตราความรอนท่ีสูงที่สุด รองลงมาจะเปนท่ีความเขมขน 0.075% w/w 0.050% w/w และ 0% w/w 
ตามลําดับ โดยพบวาท่ีอุณหภูมิของสารทํางานเขาระบบแตกตางกันตั้งแต 35-65 oC มีผลตอการเปล่ียนแปลงของอัตรา 
ความรอนนอยมาก และพบวาอัตราความรอนท่ีสารทํางานไดรับสูงท่ีสุดจะอยูที่ความเขมขน 0.100% อัตราการไหล 220 
cm3/min มีคาเทากับ 78.79 W คิดเปนเปอรเซ็นท่ีเพ่ิมขึ้น 40.41% เมื่อเปรียบเทียบกับสารทํางานที่สภาวะเดียวกันที่ 
ความเขมขน 0%   ที่อุณหภูมิสารทํางานเขาระบบ 35 oC ดังแสดงในรูปท่ี  (ก) เม่ืออัตราการไหลของสารทํางานกับคา 
ความเขมขนเพ่ิมสูงข้ึนมีผลทําใหคาการนําความรอนท่ีเพ่ิมขึ้น จึงทําใหคาอัตราความรอนท่ีไดสูงข้ึนตามไปดวย โดยอัตรา 
ความรอนเฉล่ียมีคาเทากับ 54.84 W 65.47 W 69.27 w และ 72.47 W เพ่ิมขึ้น 19.39-32.15% ที่ความเขมขน 
0-0.100% w/w ตามลําดับ ภาพท่ี 4 (ข)-4(ง) ใหผลในลักษณะเดียวกัน เมื่ออุณหภูมิของไหลเขามีคาเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งคา
อัตรา ความรอนเฉล่ียทุกชวงอุณหภูมิมีคาดังตารางที่ 3

ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางอัตราความรอนท่ีสารทํางานไดรับที่อัตราการไหลและอณุหภมูิขาเขาตางๆ 

        ภาพที ่5 ความสัมพันธระหวางสัมประสิทธิ์การพาความรอนกับเลขเรยโนลดส พบวาความสัมพันธของทุกอุณหภูมิ 
สารทํางานเขาระบบมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน โดยคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนนั้นจะมีคาสูงข้ึนเม่ือเลขเรยโนลดส 
มีคาสูงข้ึน ยังพบอีกวาสารทํางานท่ีมีคาความเขมขนสูงข้ึนจะทําใหคาสัมประสิทธ์ิการพาความรอนสูงข้ึนไปดวย ซึ่งคา 
สัมประสทิธิ์การพาความรอนเฉลี่ยทุกชวงอุณหภูมิมีคาดังตารางที่ 3  

(ก (ข

(ค (ง)
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4.3. ผลของอุณหภูมิขาเขาที่มีตออัตราการถายเทความรอน 

4.4. ความสัมพันธระหวางสัมประสิทธิก์ารพาความรอนกับเลขเรยโนลดส 



ภาพที่ 5 ความสัมพันธระหวางสัมประสทิธิ์การพาความรอนกับเลขเรยโนลดส 

จากขอมูลในการทดสอบขางตนสามารถนํามาหาความสัมพันธของเลขนัสเซลท   โดยมีความสัมพันธกับเลขเรย 
โนลดส เลขพรันดเทิล และคาความเขมขนของอนุภาคกราฟนนาโนในของไหลดังสมการตอไปนี้ 

Nu =1.1353Pr 0.32146 Re 0.2726 θ 0.12454 ; 0.050 %w/w < < 0.100 %w/w 

โดย Nu คือ เลขนัสเซลท Pr  คือ เลขพรันดเทิล Re คือ เลขเรยโนลดส และ  คือ ความเขมขนของสารทํางาน 

หมายเหตุ คาความเขมขนท่ีใชในการหาสมการใชคาตั้งแต 0.050-0.100 %w/w  
เมือ่นาํสมการทีไ่ดมาเปรียบเทยีบระหวางคาทีไ่ดจากการทดสอบและคาทีไ่ดจากสมการ พบวามคีาความ 

คลาดเคลือ่น ±10% ดังแสดงในภาพที่  

ภาพที่ 6 ความสัมพันธระหวาง Nusselt number ที่ไดจากการทดสอบและจากสมการ 

(ก (ข

(ค (ง)
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สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาสมบัติดานความรอนของของไหลกราฟนนาโนจากสมการของ Wasp et al. Bock Choon Pak 

Young I. และ Cho Wang et al. นั้น พบวาคาความหนาแนน คาความหนืด และคาการนําความรอนของสารทํางานจะ
เพิ่มขึ้นตามความเขมขน แตคาความจุความรอนของสารทํางานจะลดลงตามความเขมขนของสารทํางาน ซึ่งคาความเขมขน
ที่เหมาะสมควรอยูในชวงไมเกิน 0.100%w/w เนื่องจากเมื่อความเขมขนสูงข้ึนจะสงผลใหคาความหนืดสูงตามไปดวย มีผล
ทําใหตองใชพลังงานในการหมุนเวียนสารทํางานในระบบเพิ่มขึ้น ในสวนของอัตราความรอนที่สารทํางานไดรับและคา
สัมประสิทธิ์การพาความรอนเพิ่มข้ึนตามความเขมขนของของไหลกราฟนนาโนและอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้น สวนคาของ
อุณหภูมิน้ําเขาระบบสงผลตออัตราความรอนที่ไดรับและคาสมัประสิทธ์ิการพาความรอนเพียงเล็กนอย โดยอัตราความรอน
และคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนของของไหลกราฟนนาโนใหคาสูงกวานํ้า จากการทดสอบอัตราความรอนของสาร
ทํางานเฉลี่ยที่อัตราการไหล 120-220 cm3/min ตามความเขมขน 0-0.100 %w/w มีคาเทากับ 54.84 W 65.47 W 

69.27 W และ 72.47 W เพิ่มขึน้ 19.39-32.15% และคาสัมประสิทธ์ิการพาความรอนเฉลี่ยที่ความเขมขน 0.100 %w/w 
สูงที่สุด รองลงมาคือ ท่ีความเขมขน 0.075 %w/w 0.05 %w/w และน้ํา ตามลําดับ มีคาเทากับ 662.50 W/m2K 608.47 

W/m2K 564.78 W/m2K และ 531.23 W/m2K ตามลําดับ ในสวนของเลขนัสเซลทเฉลี่ยที่ความเขมขนของของไหลก
ราฟนนาโน 0.100% w/w มีคาสูงที่สุดเทากับ 7.65 รองลงคือความเขมขน 0.075-0% w/w มีคา 7.38 7.09 และ 7.06 
ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 เมื่อนําคาสัมประสิทธ์ิการพาความรอนของของไหลกราฟนนาโนมาจัดใหอยูในรูปของเลขนัสเซลท 
โดยมีความสัมพันธกับเลขเรยโนลดส เลขพรันดเทิล  และคาความเขมขนของอนุภาคกราฟนนาโนในของไหลในรูป  

0.124540.27260.32146 θ Re1.1353Pr=Nu  ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนไมเกิน 10% จากคาการทดสอบ 

ตารางที่ 8 ขอมูลอัตราความรอน คาสัมประสิทธ์ิการพาความรอน และเลขนัสเซลท 

อัตราการไหล 

cm3/min 

ความเขมขน %w/w 

water 0.050 0.075 0.100 

อัตราความรอน (W) 

120 49.32 57.99 63.80 66.99 

170 56.76 68.44 71.38 75.10 

220 58.44 70.00 72.62 75.30 

คาสัมประสิทธ์ิการพาความ
รอน (W/m2K) 

120 487.99 519.28 568.09 614.53 

170 524.05 560.47 606.50 660.17 

220 581.66 614.59 650.82 712.79 

เลขนัสเซลท 
120 6.53 6.47 6.82 7.10 

170 7.01 6.98 7.28 7.62 

220 7.80 7.81 8.04 8.23 
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การศึกษาผลของความดันกาซนําพาและกระแสไฟฟาอินพุต 
ตอลักษณะทางกายภาพของเปลวพลาสมา 

The Study of Effects of Carrier Gas Pressure and Input Current 

on Plasma Flame Characteristics  

นรินทร  ปนแกว และ ปรญิ คงกระพันธ* 
 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ  

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาผลของความดันกาซนําพาและกระแสไฟฟาอินพุตตอลักษณะทางกายภาพของเปลว
พลาสมาของหัวเผาพลาสมาแบบอารคทางไฟฟาตนแบบ การทดสอบทําไดโดยปรับเปลี่ยนคาความดันของอากาศปอนท่ีใชเปน
กาซนําพาท้ังสิ้น 3 คาเทากับ 4, 5 และ 6 MPa และปรับเปลี่ยนคากระแสไฟฟาอินพุตทั้งสิ้น 2 คาเทากับ 60 และ  
80 A จากผลการทดสอบพบวาคาความดันกาซนําพามีผลตอความยาวและขนาดเสนผานศูนยกลางของเปลวพลาสมาอยางมี
นัยยะสําคัญ โดยคาความดันกาซนําพาท่ีสูงจะทําใหการไหลของกระแสอากาศบริเวณทางออกของหัวฉีดเกิดปนปวนมากข้ึนทํา
ใหความสมบูรณในการแตกตัวของอากาศเปนพลาสมาลดลงสงผลตอมิติของเปลวพลาสมาท่ีลดลงดวย และเม่ือพิจารณาผล
ของคากระแสไฟฟาอินพุตตอลักษณะทางกายภาพของเปลวพลาสมาพบวาเมื่อเพิ่มคากระแสดังกลาวจะทําใหพลังงานในการ
กระตุนการแตกตัวของพลาสมาสูงขึ้นสงผลตอเสถียรภาพของเปลวพลาสมาที่ดีขึ้นสังเกตไดจากมิตขิองเปลวพลาสมาที่ใหญขึ้น 
สี และความสวางของเปลวพลาสมาท่ีสูงข้ึน  กลาวโดยสรุปคือเมื่อเพิ่มความดันของกาซนําพาจะทําใหเปลวพลาสมามี
เสถียรภาพลดลงและการเพิ่มคากระแสไฟฟาอินพุตจะทําใหเปลวพลาสมามีเสถียรภาพสูงขึ้นในทุกคาความดันกาซนําพา โดย
เปลวพลาสมาที่หัวเผาตนแบบสามารถสรางข้ึนไดมีความยาวและขนาดเสนผานศูนยกลางสูงสุดประมาณ 120 mm และ 25 
mm ตามลําดับ ท่ีความดันกาซนําพาและคากระแสไฟฟาอินพุตเทากับ 4 MPa และ 80 A  

คําสําคัญ: พลาสมา; หัวเผาพลาสมา; แกสซิฟเคชัน; พลาสมาแกสซิฟเคชัน; พลังงานทดแทน 

บทนํา 
ปจจุบันเทคโนโลยีการจัดการขยะชนิดตาง ๆ นิยมควบรวมกระบวนการแกสซิฟเคช่ัน  (Gasification) ไวในระบบ

ดวย เนื่องจากความรอนที่ไดจากการเผาทําลายขยะสามารถนํามาใชเปนแหลงความรอนใหกับกระบวนการดังกลาวไดเปน
อยางดี แตการเผาทําลายขยะจําพวกพลาสติกจะกอใหเกิดปญหาดานกาซพิษจําพวกไดอ็อกซิน (Dioxin) ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง 
โดยกาซพิษกลุมนี้ไมสามารถสลายตัวไดที่อุณหภูมกิารเผาไหมต่ํากวา 1,000 oC ทําใหการใชหัวเผาความรอนสูงประเภทหัวเผา
พลาสมาที่สามารถสรางเปลวความรอนที่มีอุณหภูมสิูงกวาหัวเผาแบบใชเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วไปมากจึงมีความจําเปนสําหรบัการ
แกปญหานี้ ขอไดเปรียบของหัวเผาพลาสมาคือระบบดังกลาวไมใชเพลิงและไมสรางมลพิษในภาพแบบของแกสเรือนกระจก 
ควบคุมงาย อีกทั้งระบบแกสซิฟเคชันที่ใชหัวเผาพลาสมายังสามารถผลิตแกสเ ช้ือเพลิงสังเคราะหที่มีคุณภาพสูงกวา
กระบวนการเคมีความรอนท่ัวไปอาทิ กระบวนการไพโรไลซีสและแกสฟเคชันแบบปกติที่ใชแหลงความรอนประเภทอ่ืน อีกทั้ง
ความรอนสูงจากหัวเผาพลาสมายังสามารถกําจัดสารพิษประเภทไดอ็อกซิน (Dioxin) และฆาเช้ือโรคไดอยางมีประสิทธิภาพอีก
ดวย ทั้งนี้เทคโนโลยีพลาสมาความรอนในประเทศไทยยังมีการศึกษาวิจัยเพื่อสรางขึ้นใชเองนอยมาก สวนใหญตองนําเขาจาก

* Corresponding author: Tel : 0819723859 E-mail address : parin.khongkrapan@gmail.com
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ตางประเทศเปนที่มาของงานวิจัยนี้ที่มุงเนนในการออกแบบ สราง และทดสอบหัวเผาพลาสมาความรอนชนิดอารคดวยไฟฟา
กระแสตรง (DC Arc Plasma Torch) ตนแบบสําหรับเตาปฏิกรณแกสซิฟเคชัน โดยหัวเผาพลาสมาตนแบบสรางและประกอบ
ขึ้นจากช้ินสวนอุปกรณที่ผลิตขึ้นภายในประเทศสามารถหาซื้อไดตามทองตลาด เพื่อใหงายตอการซอมบํารุง ใชอากาศเปนกาซ
นําพา (carrier gas) ทําใหตนทุนดานเช้ือเพลิงลดลง หัวเผาตนแบบใชหลักการอารคทางไฟฟาระหวางขั้วอิเล็กโทรดในการ
กระตุนใหกาซนําพาแตกตัวเปนพลาสมา โดยความดันอากาศท่ีจายใหกับหัวเผาจะสงผลโดยตรงตอคาอัตราการไหลและ
ลักษณะการไหลของกาซนําพาบริเวณหัวฉีดทําใหไดเปลวพลาสมาที่มีลักษณะทางกายภาพแตกตางกัน ดังน้ันงานวิจัยน้ีจะ
นําเสนอการศึกษาผลของความดันกาซนําพาตอลักษณะทางกายภาพของเปลวพลาสมาเพ่ือนําผลที่ไดไปออกแบบหัวเผา
พลาสมาความรอนที่มีความเหมาะสมกับเตาปฏิกรณแกสซิฟเคช่ันแบบตางๆ ตอไป โดยระบบพลาสมาแกสซิฟเคช่ันในงานวิจยั
นี้มีองคประกอบดังภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 ระบบพลาสมาแกสซิฟเคช่ันประกอบดวย 

(1) หัวเผาพลาสมา (2) เตาปฎิกรณพลาสมาแกสซิฟเคชัน และ (3) ระบบจัดเก็บโปรดิวเซอรแกส

วิธีการวิจัย 

การออกแบบหัวเผาพลาสมา 
การประกอบหัวเผาพลาสมาความรอนชนิดอารคดวยไฟฟากระแสตรง (DC arc plasma torch) ในงานวิจัยนี้มี

สวนประกอบที่สําคัญ ไดแก ขั้วอิเล็กโทรด (electrode) ประกอบดวย 1) ขั้วแคโทด (cathode) หรือ ข้ัวลบ อุปกรณนี้เปน
ช้ินสวนที่เกิดความรอนสูงสุดของระบบหัวเผาพลาสมาความรอนแบบอารคดวยไฟฟากระแสตรง คณะผูวิจัยจึงไดออกแบบ
ช้ินสวนดังกลาวจากโลหะทังสเตน (tungsten) ที่มีจุดหลอมเหลวสูงและสามารถคงสภาพการนําไฟฟาไดดีที่อุณหภูมิสูง การ
ออกแบบไดกําหนดลักษณะของขั้วดังกลาวใหมีลักษณะเปนแทงทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 mm ปลายแหลมทํา
มุม 90o ความยาวรวม 30 mm บริเวณปลายแหลมของแคโทดจะมีความเขมของสนามไฟฟาสูงสงผลใหเกิดการอารคที่ดีขึ้น 
และ 2) ขั้วแอโนด (anode) หรือ ขั้วบวก อุปกรณนี้เปนช้ินสวนท่ีเกิดความรอนสูงรองลงมาจากขั้วแคโทด เนื่องจากข้ัวแอโนด
เปนตําแหนงท่ีกระแสไฟฟาไหลผานและรับความรอนท่ีถายเทจากเปลวพลาสมา คณะผูวิจัยจึงไดออกแบบช้ินสวนดังกลาวจาก
โลหะชนิดสแตนเลสสตีลที่มีคุณสมบัติการนําไฟฟาและมีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การออกแบบแอโนด
คํานึงถึงการระบายความรอนและการติดตั้งอุปกรณตอพวงอาทิ ขั้วไฟฟา ระบบระบายความรอน และสามารถติดต้ังหัวฉีด 
(nozzle) ซึ่งเปนสวนสําคัญตอลักษณะของเปลวพลาสมาอยางมาก ทําหนาที่กําหนดการไหลของแกสนําพาซ่ึงจะแตกตัวของ
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เปนเปลวพลาสมา ในงานวิจัยนี้คณะผูวิจัยไดออกแบบหัวเผาพลาสมาที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของหัวฉีดไดเพื่อการทดสอบ
ในหลายรูปแบบการใชงาน เบื้องตนไดทําการออกแบบหัวฉีดที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางทอนําแกสคงท่ี 10 mm ความยาวทอ
นํากาซ 100 mm โดยหัวเผาพลาสมาตนแบบในงานวิจัยนี้แสดงดังภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 หัวเผาพลาสมาความรอนชนิดอารคดวยไฟฟากระแสตรง 
(DC arc plasma torch) 

ตารางที่ 1 รายละเอียดหัวเผาพลาสมาตนแบบ 
ขอมูล พิกัด หนวย 
ความตางศักยไฟฟา 380 V 

กระแสไฟฟา (สูงสุด) 100 A 

ขนาดเสนผานศูนยกลางหัวฉีด 10 mm 

ความยาวทอนํากาซ 100          mm 

ความดันกาซนําพา (สูงสุด) 7 MPa 

ขั้วแคโทดทังสเตน 20 mm 

ขั้นตอนและวิธีการทดสอบ 

การทดสอบหัวเผาพลาสมาตนแบบที่มีขนาดความยาวหัวฉีดและขนาดเสนผานศูนยกลางทอนํากาซเทากับ 100 
mm และ 10 mm ตามลําดับ ทําการปรับคากระแสไฟฟาอินพุต (Input current) ที่จายใหกับขั้วอิเล็กโทรดทั้งสิ้น 2 คา
เทากับ 60 และ 80 A ตามลําดับ ปรับคาความดันกาซนําพา 3 คาเทากับ 4, 5 และ 6 MPa เมื่อหัวเผาเร่ิมทํางานจะทําการ
บันทึกภาพเพือ่วัดความยาวและขนาดเสนผานศูนยกลางของเปลวพลาสมานับจากปากทางออกของหัวฉีด  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบหัวเผาพลาสมาตนแบบโดยปรับเปล่ียนคาความดันของอากาศปอนที่ใชเปนกาซนําพาพบวาเมื่อ
ปอนอากาศท่ีความดัน 4, 5 และ 6 MPa ที่คากระแสไฟฟาอินพุตเทากับ 60 A เปลวพลาสมามีความยาวประมาณ 100, 70 

และ 50 mm ตามลําดับ และมีขนาดเสนผานศูนยกลางเปลวพลาสมาประมาณ 20, 15 และ 10 mm ตามลําดับ โดยเม่ือปรับ
คากระแสไฟฟาอินพุตเพิ่มขึ้นเปน 80 A ที่คาความดันของอากาศปอนแตกตางกัน 3 คาดังขางตนพบวาเปลวพลาสมามีความ
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ยาวโดยมีคาประมาณ 120, 90 และ 60 mm ตามลําดับ อีกท้ังเปลวพลาสมาท่ีไดมีขนาดเสนผานศูนยกลางเพ่ิมขึ้นเชนกัน โดย
มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 25, 20 และ 15 mm ตามลําดับ ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาจากผลของคาความดันกาซนําพาท่ีสูงขึ้น
สงผลตอลักษณะทางกายภาพของเปลวพลาสมาดานความยาวและเสนผานศูนยกลางที่ลดลงน้ันเกิดจากลักษณะการไหลแบบ
ปนปวน (Turbulent flow) ของกระแสอากาศ ณ บริเวณทางออกของหัวฉีดที่มากขึ้นตามคาความดันอากาศปอนทําใหการ
แตกตัวของอากาศท่ีใชเปนกาซนําพาเกิดข้ึนไดไมดีสงผลตอเปลวพาสมาท่ีมีขนาดสั้นลงตามความดันที่เพิ่มข้ึน และเม่ือ
พิจารณาผลจากคากระแสไฟฟาอินพุตที่จายใหกับหัวเผาพลาสมาพบวาเมื่อจายกระแสไฟฟาสูงขึ้นความยาวและขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของเปลวพลาสมาจะเพิ่มข้ึนในทุกคาความดันกาซนําพา อีกทั้งสีของเปลวพลาสมาจะเปนสีฟาขาวสวางกวากรณี
ปอนกระแสไฟฟาต่ําซึ่งจะใหสีของเปลวพลาสมาเปนสีสม ทั้งนี้เกิดจากปริมาณพลังงานท่ีกระตุนการแตกตัวของกาซนําพาได
มากกวาจึงทําใหเปลวพลาสมาที่คากระแสไฟฟาอินพุตสูงกวามีความเสถียรสูงกวา โดยลักษณะทางกายภาพของเปลวพลาสมา
ที่ไดจากหัวเผาพลาสมาตัวแบบในงานวิจัยนี้แสดงดังตารางท่ี 2 

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของความดันกาซนําพาและกระแสไฟฟาอินพุตตอลักษณะทางกายภาพของเปลวพลาสมาพบวาคา

ความดันกาซนําพามีผลตอความยาวและขนาดเสนผานศูนยกลางของเปลวพลาสมาอยางมีนัยยะสําคัญ โดยคาความดันกาซ
นําพาท่ีสูงจะทําใหการไหลของกระแสอากาศบริเวณทางออกของหัวฉีดเกิดปนปวนมากขึ้นทําใหความสมบูรณในการแตกตัว
ของอากาศเปนพลาสมาลดลงสงผลตอมิติของเปลวพลาสมาท่ีลดลงดวย และเม่ือพิจารณาผลของคากระแสไฟฟาอินพุตตอ
ลักษณะทางกายภาพของเปลวพลาสมาพบวาเมื่อเพิ่มคากระแสดังกลาวจะทําใหพลังงานในการกระตุนการแตกตัวของ
พลาสมาสูงขึ้นสงผลตอเสถียรภาพของเปลวพลาสมาท่ีดีขึ้นสังเกตไดจากมิติของเปลวพลาสมาที่ใหญขึ้น สี และความสวางของ
เปลวพลาสมาที่สูงข้ึน  กลาวโดยสรุปคือเมื่อเพิ่มความดันของกาซนําพาจะทําใหเปลวพลาสมามีเสถียรภาพลดลงและการเพ่ิม
คากระแสไฟฟาอินพุตจะทําใหเปลวพลาสมามีเสถียรภาพสูงข้ึนในทุกคาความดันกาซนําพา 

ตารางที่ 2 ผลของความดันกาซนาํพาและกระแสไฟฟาอินพุตตอลักษณะทางกายภาพของเปลวพลาสมา 

Input Current 60 A Input Current 80 A 

Pressure 4  MPa Pressure 4  MPa 

Pressure 5  MPa Pressure 5  MPa 

Pressure 6  MPa Pressure 6  MPa 
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การพัฒนาตูอบแหงรมควันแบบควบคุมอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตย 
The Development of automatic control fumigation dryer with solar energy 

เสาวลักษณ ยอดวิญูวงศ1* อัษฎางค บุญศรี1 รัฐพงษ เพลียโคตร1 และ อภสิิทธ์ิ นาภีร1 
1 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 

69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและสรางตูอบแหงรมควันแบบควบคุมอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตยพรอม
ทั้งศึกษาประสิทธิภาพของตูอบแหงรมควันแบบควบคุมอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตย คณะผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลและ
ทดสอบวิจัย ณ ศูนยพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในการเก็บ
ขอมูลวิจัยครั้งนี้ใชเช้ือเพลิงจํานวน 3 ชนิด ประกอบดวย กาบมะพราว ซังขาวโพดและแกลบ ซึ่งไดกําหนดอุณหภูมิภายใน
หองอบ 70 องศาเซลเซียส เทากันทุกครั้ง ในการทดลองอบปลา 

ผลการวิจัยพบวา ตูอบแหงรมควันแบบควบคุมอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตย ไดออกแบบสําหรับใชในครัวเรือน 
ซึ่งมีขนาดความกวาง 90 เซนติเมตร ความยาว 90 เซนติเมตร และความสูง 90 เซนติเมตร ใชสังกะสีในการกรุผนังของตูอบฯ 
สามรถทนอุณหภูมิความรอนไดไมนอยกวา 100 องศาเซลเซียส ภายในตูอบประกอบดวยถังใสเช้ือเพลิง มีขนาดความกวาง 60 
เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร และความสูง 25 เซนติเมตร มีช้ันสําหรับวางวัตถุดิบในการอบ ขนาด ความกวาง 70 
เซนติเมตร ความยาว 70 เซนติเมตร และความสูง 45 เซนติเมตร จํานวน 2 ช้ัน สามารถเลื่อนเขา -ออกได มีระบบความคุม
อุณหภูมิและความช้ืนภายในตูอบฯ แบบอัตโนมัติ คณะผูวิจัย ไดทําการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมบนบอรด 
(Arduino) และระบบควบคุมนี้ใชพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งไดกําหนดเง่ือนไขการควบคุมอุณหภูมิในตูอบฯ กรณี
อุณหภูมิมากกวา 70 องศาเซลเซียส พัดลมจะดูดอากาศภายในตูอบฯ อัตโนมัติ กรณีอุณหภูมิ ต่ํากวา 70 องศาเซลเซียส พัด
ลมจะหยุดทํางานอัตโนมัติ ดานนอกตูอบฯ มีจอแสดงผลอุณหภูมิและความช้ืนตลอดการใชงาน จากการหาประสิทธิภาพของ
ตูอบฯ คณะผูวิจัยไดทําการทดลองจํานวน 3 ครั้ง แตละครั้งใชเชื้อเพลิงตางชนิดกัน ประกอบดวยกาบมะพราว ซังขาวโพดและ
แกลบ โดยทําการอบปลาชอน จํานวน 1 กิโลกรัม ซึ่งใชเช้ือเพลิงตางชนิดกัน พบวา เช้ือเพลิงกาบมะพราวใหความรอนสูงสุด
ถึง 78.7 องศาเซลเซียส ความช้ืน 33.3 %  ใชระยะเวลาในการอบ 2 ช่ัวโมง 30 นาที  ใชกาบมะพราว 3 กิโลกรัม การอบปลา
ดวยเช้ือเพลิงซังขาวโพดใหความรอน 71.3 องศาเซลเซียส ความช้ืน 37.7 %  ใชระยะเวลา 3 ช่ัวโมง ใชซังขาวโพด 4 กิโลกรมั 
และการอบปลาดวยเช้ือเพลิงแกลบใหความรอน 62 องศาเซลเซียส ความช้ือ 45.7 %  ใชระยะเวลา 4 ช่ัวโมง ใชแกลบ 5 
กิโลกรัม ผลการทดลอง พบวา กาบมะพราวใหความรอนมากท่ีสุด รองลงมาเปนซังขาวโพดและแกลบ แกลบใหความชื้นมาก
ที่สุด รองลงมากเปนซังขาวโพดและกาบมะพราว โดยท่ีเช้ือเพลิงทั้ง 3 ชนิด สามารถอบแหงรมควันใหปลามีความ แหง สุก 
และ มีสีสันท่ีนารับประทาน 

คําสําคัญ:  ตูอบแหงรมควันแบบอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตย,กาบมะพราว,ซังขาวโพด,แกลบ 

* Corresponding author: Tel: 062-416-2356 E-mail address: poo.sert@gmail.com
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บทนํา 
โดยทั่วไป ประเทศไทยมีเกษตรกรที่ทําการปลูก ขาว ขาวโพด หรือ ทําสวนมะพราว อยูเปนจํานวนมาก สวนใหญแลว

ผลผลิตที่ไดจะถูกนําไปแปรรูปและมักจะเหลือเศษที่เปนแกลบ ซังขาวโพด หรือ เปลือกมะพราว จะถูกนําไปเผาท้ิง บางสวน
อาจถูกนําไปใชเผาเช้ือเพลิงในครัวเรือน หรือนําไปเททิ้งบนพ้ืนที่รางนอกเมืองอยางสูญเปลา สงผลใหเกิดมลพิษทางอากาศ 
กอกวนผูที่อยูอาศัยในบริเวณรอบขาง สงผลเสียตอเน่ืองเก่ียวกับดานสุขภาพและสุขอนามัย ในทางกลับกัน ถาหากมีการ
จัดการเก่ียวกับเศษวัสดุที่เหลือใชจากการแปรรูปขางตนไปใชประโยชนในดานการใหความรอนดวยการเผาไหมที่เหมาะสม ก็
จะสามารถชวยลดมลพิษกับสิ่งแวดลอมไดมากขึ้น วิธีการสวนใหญในการจัดการเกี่ยวกับปญหาขางตน สามารถนําไปใช
รูปแบบอื่นไดเชน การใหความรอนแบบควัน เพ่ือไลมอดในงานจักรสานไม หรือ อบอาหารใหมีกลิ่นหอมนารับประทาน 
กระบวนกระดังกลาว จะเปนการชวยสงเสริมใหวิถีชีวิตในชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได 

ในจังหวัดกําแพงเพชร เปนอีกสถานท่ีหนึ่งที่อยูใกลบริเวณแมน้ําลําคลอง ซึ่งเปนภูมิภาคที่มีปลาชุกชุม โดยเฉพาะปลา
ชอน ซึ่งหาไดงาย หากไมไดทําอาหารแบบสด ก็จะนํามาแปรรูปแบบตากแหง ในกลุมชุมชนบานทาครอ ต.วังบัว อ.คลองขลุง 
จ.กําแพงเพชร ก็เปนอีกชุมชนหนึ่งที่นิยมนําปลาชอนมาอบแหงรมควัน เพื่อทําใหมีเน้ือปลาแหง ถนอมไวไดนาน เนื่องจาก
กระบวนดังกลาวสามารถไลความช้ืนไดดี จึงนิยมทํากันมาอยางชานาน หลังจากท่ีไดศึกษาขอมูลดังกลาวแลว ทําใหพบวา 
กระบวนการท่ีไดทําข้ึน ควรมีชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 70 องศาเซลเซียส โดยสามารถใช แกลบ ซังขาวโพด และ กาบ
มะพราว มาเปนเช้ือเพลิงในการใหความรอนในการอบรมควัน บอยคร้ังมักเกิดปญหาความผิดพลาดของการควบคุมการแปร
รูป สงผลใหชาวบานในชุมชนเกิดการขาดทุนจากการสูญเสียวัตถุดิบท่ีไดจัดหาไว หากมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต 
โดยที่สามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวงนี้ที่เหมาะสมสําหรับรมควัน จะสงผลดีตอการกระบวนผลิตเปนอยางมาก ที่ผานมา
ไดมีงานวิจัยเก่ียวกับการอบแหงในรูปแบบตางๆ อาทิเชน วัฒนพงษ รักษวิเชียร และคณะ [1] ไดพัฒนาสงเสริมและเผยแพร
การใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคเพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบ
อุโมงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบใหสูงข้ึน ผลทดสอบพบวา อุณหภูมิภายในเครื่องอบแหงสูงไดถึงเฉลี่ย 50 องศา
เซลเซียส สามารถใชในการอบแหงผลิตภัณฑไดดี ถัดมาเปนงานวิจัยของ สังวาลเพ็งพัด และ วัฒนพงษ รักษวิเชียร [2] ไดทํา
การอบแหงผลิตภัณฑเนื้อและปลาดวยเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือนโดยตูอบแหงเปนแบบ
ผสมสามารถใชกับพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานเสริมจากแกส LPG ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเคร่ืองอบแหง พบวา 
ปลามีความช้ืนกอนอบ 77 % และ 64 % สามารถใหความช้ืนหลังจากการอบมีคาใกลเคียงกัน คือ 17 % และ 16 % 
ตามลําดับ โดยอัตราการแหงของเน้ือจะมีคามากกวาปลา 

จากแนวคิดที่ไดกลาวมาทั้งหมดขางตน คณะผูวิจัยจึงมีแนวทางท่ีจะพัฒนาตูอบแหงรมควันแบบควบคุมอัตโนมัติดวย
พลังงานแสงอาทิตย ใหสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูชวงที่เหมาะสมสําหรับอบรมควันปลา โดยควบคุมระบบดวยบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Uno R3 ผานเซ็นเซอร DHT 22 เพื่อทําใหกระบวนแปรรูปมีประสิทธิภาพดีขึ้น และเปน
ประโยชนตอชุมชนท่ีผลิตปลาอบแหงหรือชุมชนใกลเคียงท่ีมีวัตถุดิบที่สามารถอบแหงแบบรมควันได 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
เซลลแสงอาทิตย [3] 

ภาพท่ี 1 การผลิตไฟฟาดวยโซลาเซลล 
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เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) เปนสิ่งประดิษฐกรรมทางอิเล็กทรอนิกสที่สรางที่สรางขึ้นเพื่อเปนอุปกรณสําหรับ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา พบวากําลังไฟฟาจากโซลาเซลลจะมีประสิทธิภาพการผลิตกําลังไฟฟาสูงที่สุด
ในชวงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคลองและเหมาะสมในการนําโซลาเซลลมาใชผลิตกําลังไฟฟา ลักษณะการทํางานของโซลาเซลลจะ
ใชกระบวนการโฟโตโวตาอิก (Photovotataic Effect) ในสารก่ึงตัวนํา โดยโซลาเซลลจะประกอบดวยสารกึ่งตัวนํา P และสาร
กึ่งตัวนํา N เมื่อโซลาเซลลไดรับแสงที่มีพลังงานพอจะทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระในสารก่ึงตัวนํา ดังนั้นถามี
การเช่ือมตอระหวางผิวทั้งสองของ โซลาเซลล จะเกิดการไหลของอิเล็กตรอนซ่ึงทําใหเกิดพลังงานไฟฟาในรู ปแบบไฟฟา
กระแสตรง ดังภาพท่ี 1 

บอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Uno R3 [4] 

1. Port USB

2. ปุม Reset

3. Port ICSP : สําหรับ USB INTERFACE 4. Port I/O

5. Port ICSP : Atmega328

6. และ 10. MCU : Atmega328

7. Port I/O
8. Port Power

9. Power Jack

ภาพที่ 2 บอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Uno R3 

ไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Uno R3 เปนอุปกรณที่นิยมนํามาประมวลผลเพื่อควบคุมการทํางานโดยมี
สวนประกอบตามภาพท่ี 2 ดังตอไปนี้ 

1. Port USB : ใชสําหรับตอกับ Computer เพื่ออัพโหลดโปรแกรมเขา MCU และจายไฟใหกับบอรด
2. Reset Button : เปนปุมกดเม่ือตองการให MCU เริ่มการทํางานใหม
3. ICSP Port ของ Atmega16U2 เปนพอรตที่ใชโปรแกรม Visual Com port บน Atmega16U2
4. I/OPort : Digital I/O ตั้งแตขา D0 ถึง D13 นอกจากนี้ บาง Pin จําทําหนาที่อื่นๆ เพิ่มเติมดวย เชน Pin0,1 เปน

ขา Tx, Rx Serial, Pin3, 5, 6, 9, 10 และ 11 เปนขา PWM 

5. ICSP Port : Atmega328 เปนพอรตที่ใชโปรแกรม Bootloader

6. MCU : Atmega328 เปน MCU ที่ใชบนบอรด Arduino

7. I/O Port : นอกจากจะเปน Digital I/O แลวยังเปลี่ยนเปนชองรับสัญญาณอนาล็อก ตั้งแตขา A0 - A5
8. Power Port : ไฟเลี้ยงของบอรดเม่ือตองการจายไฟใหกับวงจรภายนอกประกอบดวยขาไฟเลี้ยง +3.3 โวลต , +5

โวลต, GND, โวลต 
9. Power Jack : รับไฟจาก Adapter โดยที่แรงดันอยูระหวาง 7-12 โวลต
10. MCU ของ Atmega16U2 เปน MCU ที่ทําหนาท่ีเปน USB to Serial โดย Atmega328 จะติดตอกับ Computer

ผาน Atmega16U2 
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เซ็นเซอรอุณหภูมิและความชื้น DHT 22 [5] 

DHT 22 คือ โมดูลเซนเซอรสําหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ (Temperature & Relative Humidity Sensor) 

เปนอุปกรณที่สามารถนํามาประยุกตใชงานทางดานระบบสมองกลฝงตัวไดหลากหลาย เชน การวัดและควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืน ระบบบันทึกขอมูลเก่ียวกับอุณหภูมิและความช้ืนในหอง เปนตน อุปกรณประเภทนี้แตกตางกันตามผูผลิต รา คา 
ความแมนยํา ความละเอียดในการวัด การใหคาแบบดิจิทัลหรือแบบแอนะล็อก เปนตน การใชงานโมดูล DHT 22 หรือ 

AM2302 เปนที่นิยมเนื่องจากมีราคาที่ไมแพงมากนัก ใหคาเปนแบบดิจิทัล ใชขาสัญญาณดิจิทัลเพียงเสนเดียวในการเช่ือมตอ
แบบบิตอนุกรมสองทิศทาง (serial data, bi-directional) โดยนํามาเช่ือมตอกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Uno 

R3 เพื่ออานคาจากเซนเซอรดังแสดงตัวอยางไดตามภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 เซ็นเซอรอุณหภูมิและความชื้น DHT 22 หรือ AM2302 

        ขอมูลทางเทคนิคของเซ็นเซอรอุณหภูมิและความช้ืน DHT 22 หรือ AM2302 ประกอบดวยแรงดนักระแสตรงซ่ึงใชเปน
ไฟเลีย้ง ในชวง: 3.3 โวลต ถึง 5.5 โวลต สามารถวัดอณุหภมิูไดในชวง: -40 ถงึ 80 องศาเซลเซียสและมีคาความผดิพลาดในการ
อานคา ไมเกิน ±0.5 องศาเซลเซียสการวัดความช้ืนสัมพัทธอยูในชวง 0 ถึง 100 เปอรเซ็นตและมีคาความผิดพลาดในการ
อานคาไม เกนิ 2 ถงึ 5 เปอรเซ็นตอัตราการวดัสงูสดุ: 0.5 รอบตอวินาที ใชการเชือ่มตอท้ังหมด 4 ขา โดยท่ีขาท่ี 1 เปนขาสําหรบั
เชื่อมตอ ไฟเล้ียง (VCC) ขาท่ี 2 เปนขาสําหรับเช่ือมตอสัญญาณขอมูล (Serial data, bidirectional) ขาท่ี 3 ไมไดใชในการ
เชือ่มตอ สวนขาสุดทาย ขาท่ี 4 เปนขาสําหรับเชื่อมตอกราวดในระบบ 

ทฤษฎีการอบแหง [6] 

การอบแหง คือ กระบวนการลดความชื้นซึ่งสวนใหญใชการถายเทความรอนไปยังวัสดุที่ชื้นเพื่อไลความชื้นออกโดยการ 
ระเหยโดยความรอนที่ไดรับเปนความรอนแฝงของการระเหย ผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญจะมีความช้ืนคอนขางสูงทําให 
เก็บรักษาไดไมนาน การอบแหงจะทําใหชวยเก็บรักษาผลผลิตไดยาวนานข้ึน การพัฒนากรรมวิธีการอบแหงผลผลิตทางการ 
เกษตรเปนกระบวนการหน่ึงในงานดานเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวที่มีความสําคัญตอการรักษาคุณภาพ ลดความสูญเสียและ 
ยืดเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ ในการพัฒนาวิธีการอบแหงผลผลิตเกษตรไดมีการพัฒนามาเปนลําดับต้ังแตวิธีการตากแหง 
โดยอาศัยแสงแดดจนกระทั่งพัฒนามาเปนการใชเทคโนโลยีที่สูงขึ้น การอบแหงมีหลายวิธีแตละวิธีมีทั้งขอดีและขอเสียแตกตาง 
กัน สําหรับในงานวิจัยนี้ไดใชเทคนิคการอบแหงแบบรมควันรอน (hot smoking) [7] เปนการรมควันที่ใชอุณหภูมิสูงขึ้น โดย 

การแขวนเนื้อสัตวหรือวางไวใกลกับไฟ ใชอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง จะทําใหเนื้อปลา 
แหงและสุกสามารถรับประทานไดทันทีหรือจะเก็บไวที่อุณหภูมิตําไดเปนเวลานาน ดังแสดงตัวอยางไดดังภาพที่ 4 
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ภาพท่ี 4 ตัวอยางการอบรมควัน 

วิธีการวจิัย 
การดําเนินวิจัยการสรางตูอบแหงรมควันแบบควบคุมอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตยในการวิจัยมีขั้นตอนการทดลอง 

วิธีการดําเนินการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล โดยสามารถแสดงตัวอยางข้ันตอนดําเนินการวิจัยไดดังภาพท่ี 5 

เริม

ศกึษาทฤษฏีและงานวิจยัทีเกียวข้อง

ออกแบบตู้อบแห้งรมควนัแบบควบคมุ
อตัโนมตัด้ิวยพลงังานแสงอาทิตย์

ทดสอบตู้อบฯ

ปรับปรุงแก้ไข

เก็บข้อมลู วิเคราะห์ผล และ 
จดัทํารายงาน

ไมผ่า่น

ผา่น

ภาพท่ี 5 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

การออกแบบและสรางตูอบรมควันอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตย 
การออกแบบระบบจะใชแผงโซลารเซลลขนาด 50 วัตต ตอเขาตัวควบคุมการประจุไฟฟาขนาด 20 แอมป เขา

แบตเตอรี่ขนาด 20 แอมปแปรช่ัวโมง เพื่อเปนแหลงจายใหกับระบบควบคุมบอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Uno R3 รับ
คาอุณหภูมิและความช้ืนผานเซ็นเซอร DHT 22 เพื่อสั่งการพัดลมขนาดแรงดันไฟฟา 12 โวลต ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ภายในตูอบ ดังภาพท่ี 6 
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12vdc 

to 5vdc

NC

NO

COM

Relay 5vdc 

to 12vdc

หมายเหตุ
สายสีแดง คือ สายขั้วบวก
สายสีดํา คือ สายขั้วลบ
สายสีอื่นๆ สายสัญญาณ

แบตเตอรรี่
12vdc / 20ah

ตัวควบคุมชารจประจุ 20 A ชุดแปลงไฟฟา

แผงโซลารเซลล 50 W

ชั้นใสเช้ือเพลิง

ชนัใส่วตัถุดิบ

Projact Energy

ภาพท่ี 6 ขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุมที่ไดพัฒนาข้ึน 

ในการสรางตูอบแหงรมควันแบบควบคุมอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตย จะสรางตามแบบโดยมีขนาดความกวาง 90 
เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตรโครงสรางทําจากเหล็กกลองชนิดหนา ผนังเปนสังกะสีแผนเรียบ และเจาะใส
พัดลมขนาด 4 น้ิว ไวดานหลัง ภายในจะมีชั้นท้ัง 3 ช้ัน ช้ันลางสุดเปนช้ันบรรจุเชื้อเพลิง สวนสองช้ันดานบนเปนท่ีวางวัตถุดิบ
สําหรับรมควัน ดังแสดงไดตามตัวอยางภาพท่ี 7 และ 8 ตามลําดับ 

ภาพท่ี 7 การออกแบบโครงสรางตูอบรมควัน 

30



ภาพท่ี 8 โครงสรางตูอบรมควันแบบเสรจ็สมบูรณ 

การวัดประสิทธิภาพตูอบรมควันอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตย 
การวัดประสิทธิภาพของระบบสามารถทําไดโดยเก็บคาอุณหภูมิและความช้ืนผานระบบมอนิเตอรของโปรแกรม 

Arduino IDE โดยเก็บคาอุณหภูมิและความช้ืนทุกๆ 5 นาที จากการทดลองจํานวนเช้ือเพลิงทั้ง 3 ชนิด แตละครั้งจะใช
เช้ือเพลิงตางชนิดกัน ประกอบดวยกาบมะพราว ซังขาวโพดและแกลบ โดยทําการอบปลาชอน จํานวน 1 กิโลกรัม โดย
สามารถแสดงตัวอยางภาพการบันทึกขอมูลไดตามภาพที่ 9 (ก) และ 9 (ข) ตามลําดับ นอกจากนี้จะแสดงผลการทดลองทาง
กายภาพของปลาท่ีไดผานการอบแหงรมควันจากเครื่องที่ไดพัฒนาและสรางข้ึน 

   (ก) การเก็บขอมูลผาน Arduino IDE                                       (ข) ระบบควบคุม 
ภาพท่ี 9 การวัดประสิทธิภาพตูอบรมควันอัตโนมัตดิวยพลังงานแสงอาทิตย 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการทดสอบระบบที่ไดพฒันาขึ้น สามารถแสดงผลคาอณุหภูมิและความชื้นท้ัง 3 ชนิด โดยการทดสอบคร้ังแรกเปน 

การใชชนิดเช้ือเพลิงกาบมะพราว ครัง้ที ่2 เปนชนิดเช้ือเพลิงซังขาวโพด และคร้ังที ่3 เปนชนิดเช้ือเพลิงแกลบ โดยผลการ 
ทดลองสามารถแสดงผลคาน้าํหนกัของชนิดเช้ือเพลิง คาสูงสุดของอุณหภมูิและความช้ืน และระยะเวลาเผา ไดดังตารางท่ี 1 
และสามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟเพื่อใหเห็นถึงความแตกตางของเช้ือเพลิงแตละชนดิไดตามภาพที ่10 

ตารางท่ี 1 ผลการเกบ็ขอมูลสูงสุดของอุณหภูมิและความชืน้ของเช้ือเพลิงท้ัง 3 ชนิด 

ชนิดเชื้อเพลิง น้ําหนักเช้ือเพลิง
(กิโลกรัม) 

ความช้ืน 
(เปอรเซ็นต) 

อุณหภูมิ        
(องศาเซลเซียส) 

ระยะเวลาเผา 
 (ชั่วโมง) 

กาบมะพราว 3 33.32 78.70 2:30 

ซังขาวโพด 4 37.79 71.30 3:00 

แกลบ 5 45.70 62.00 4:00 

ภาพท่ี 10 ผลการทดลองชนิดเช้ือเพลิงท้ัง 3 ชนิด 

          (ก) เชื้อเพลิงกาบมะพราว                  (ข) เช้ือเพลิงซังขาวโพด                      (ค) เช้ือเพลิงแกลบ 

ภาพท่ี 11 ผลการทดลองชนิดเช้ือเพลิงทั้ง 3 ชนิด 
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จากกราฟในรูปที่ 10 สามารถอภิปรายผลการทดลองไดวา เช้ือเพลิงกาบมะพราวใหความรอนสูงสุดถึง 78.7 องศา
เซลเซียส ความช้ืน 33.3 %  ใชระยะเวลาในการอบ 2 ช่ัวโมง 30 นาที  ใชกาบมะพราว 3 กิโลกรัม การอบปลาดวยเชื้อเพลิง
ซังขาวโพดใหความรอน 71.3 องศาเซลเซียส ความช้ืน 37.7 %  ใชระยะเวลา 3 ช่ัวโมง ใชซังขาวโพด 4 กิโลกรัม และการอบ
ปลาดวยเช้ือเพลิงแกลบใหความรอน 62 องศาเซลเซียส ความช้ือ 45.7 %  ใชระยะเวลา 4 ช่ัวโมง ใชแกลบ 5 กิโลกรัม ผล
การทดลอง พบวา กาบมะพราวใหความรอนมากท่ีสุด รองลงมาเปนซังขาวโพดและแกลบ แกลบใหความช้ืนมากที่สุด 
รองลงมากเปนซังขาวโพดและกาบมะพราว โดยท่ีเช้ือเพลิงทั้ง 3 ชนิด สามารถอบแหงรมควันใหปลามีความ แหง สุก และ มี
สีสันท่ีนารับประทาน ดังแสดงไดตามตัวอยางภาพท่ี 11 (ก) 11 (ข) และ 11 (ค) ตามลําดับ 

สรุปผลการวิจัย 

ตูอบแหงรมควันอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตย มีขนาดความกวาง 90 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร และสูง 90 
เซนติเมตร โดยมีฐานลาง ขนาด 90 เซนติเมตร ช้ันวางผลิตภัณฑมีความกวาง 70 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร ความสูง 45 
เซนติเมตร ตะแกรงเช้ือเพลิง กวาง 60 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร สูง 25 เซนติเมตร จากการหาประสิทธิภาพของตูอบ
แหงรมควันอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตย ไดทําการทดลองเช้ือเพลิงจํานวน 3 ชนิด โดยใชกาบมะพราว แกลบและซัง
ขาวโพดเปนเชื้อเพลิง ในการอบแตละชนิดใชระยะเวลา ตางกัน การทดลองอบปลาในปริมาณ 1 กิโลกรัม จํานวน 3 ชุด โดย
ทําการเก็บขอมูล 3 ชนิด เชื้อเพลิงกาบมะพราว ใชเวลา 2 ช่ัวโมงครึ่ง เชื้อเพลิงซังขาวโพด ใชเวลา 3 ช่ัวโมง และแกลบใชเวลา 
4 ช่ัวโมง เก็บขอมูลอุณหภูมิระหวางทําการอบ พบวา เช้ือเพลิงกาบมะพราวใหความรอนไดมากท่ีสุดถึง 78.7 องศาเซลเซียส 
รองลงมาเปนซังขาวโพดอยูที่ 71.3 องศาเซลเซียส และแกลบใหความรอนอยูที่ 62 องศาเซลเซียสตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา
ผลทดสอบทางกายภาพของปลาอบแหงรมควันจากเช้ือเพลิงทั้ง 3 ชนิด ยังใหสีสันสุกแหงนารับประทานเหมาะสําหรับการบริโภค
ในทุกครัวเรือน 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตูอบรมควันอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตยสําเร็จไดดวยดี จากการใหความ
อนุเคราะหและความชวยเหลือจากหลายฝาย ทําใหผูวิจัยไดรับแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย ซึ่งเปนประโยชนตองานวิจัย จนทําให
งานวิจัยสําเร็จอยางสมบูรณ คณะผูวิจัยขอขอบคุณคณาจารยโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ใหปรึกษาและเอ้ือเฝอสถานที่ในการทดลอง ซึ่งเปนประโยชนตองานวิจัยจนทําใหวิจัย
สําเร็จไดดวยดี 

อนึ่ง คณะผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวางานวิจัยเลมนี้จะมีประโยชนอยูไมมากก็นอย จึงขอมอบสวนดีทั้งหมดน้ีใหแกเหลา
คณาจารย ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาจนทาใหผลงานวิจัยเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของ สําหรับขอบกพรองตางๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นนั้นคณะผูวิจัยขอนอมรับและยินดีที่จะรับฟงคําแนะนําจากทุกทานที่ไดเขามาศึกษา เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนา
งานวิจัยตอไป 
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การปรับปรุงคุณสมบัติของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากผักตบชวาที่ผานกระบวนการทอรีแฟคชัน 
The Improvement of Pellets Produced from Water Hyacinth Properties by  

Torrefaction Process 

หฤทัย บงแกว 1* วรรณชาติ  มวงจันทร1 และศริินุช จินดารักษ1 
1 สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000 

บทคัดยอ 

ในปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาและสงเสริมใหใชพลังงานทางเลือกใหม หรือพลังงานทดแทนเพ่ิมมากขึ้น 
เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม และลดการใชเช้ือเพลิงฟอสซิล ซึ่งพลังงานทดแทนท่ีสําคัญของประเทศไทย คือ พลังงานชีวมวล 
เนื่องจากเปนพลังงานท่ีมาจากของเหลือใชจากการเกษตร คือ แกลบ ฟางขาว เหงามันสําปะหลัง เปนตน ซึ่งเช้ือเพลิง     
ชีวมวลที่ไดรับการยอมรับจากโรงงานอุตสาหกรรม คือ เช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ในการศึกษานี้ไดนําผักตบชวามาใชเปน
วัตถุดิบในการอัดเม็ด เนื่องจากตองการกําจัดผักตบชวาใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยนําผักตบชวามา
อัดเปนเม็ดเช้ือเพลิงชีวมวล และทําการปรับปรุงคุณภาพของเช้ือเพลิงชีวมวลที่ไดจากผักตบชวาใหมีคุณสมบัติเทียบเทากับ
ถานหิน โดยทําการปรับปรุงคุณภาพของเช้ือเพลิงชีวมวลจากผักตบชวาดวยกระบวนการทอริแฟคชันท่ีอุณหภูมิ 200 230 

260 และ 290 oC ที่เวลา 20 40 และ 60 นาที ซึ่งกระบวนการทอริแฟคชันจะใชทําภายใตสภาวะอับอากาศในเบดท่ีเปน
ทรายละเอียดและในสภาวะอับอากาศปกติโดยคุณสมบัติของเม็ดเช้ือเพลิงที่ทําการวิเคราะห คือ ความช้ืน เถา สารระเหย 
คารบอนคงตัว และคาความรอน จากการศึกษา พบวา ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจาก
ผักตบชวาดวยกระบวนการทอริแฟคชันท่ีอุณหภูม ิ290 oC เวลา 20 นาที สภาวะอับอากาศในเบดท่ีเปนทรายละเอียด เปน
สภาวะที่เหมาะสมในการปรับปรุงเช้ือเพลิงอัดเม็ดดวยกระบวนการทอริแฟคชัน เนื่องจากมีคาความรอนเพ่ิมขึ้นสูงถึง 
3,833.40 แคลอรี่ตอกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับคาความความรอนที่ไมผานการทอริแฟคชันท่ีมีคาเพียง 3,019.86 แคลอรี่ตอ
กรัม ซึ่งคาความรอนเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 28.64 ดังนั้น การปรับปรุงคุณภาพเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากผักตบชวาดวย
กระบวนการทอริแฟคชันที่อุณหภูมิ 290 oC ระยะเวลา 20 นาที ในสภาวะอับอากาศในเบดท่ีเปนทรายละเอียด เปน
สภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนาเช้ือเพลิงชีวมวลดวยกระบวนการทอริแฟคชันในอนาคต 

คําสําคัญ : กระบวนการทอริแฟคชัน เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากผักตบชวา การปรับปรุงคุณภาพ 

บทนํา 
ในปจจุบันประเทศไทยมีการสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทนเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากเช้ือเพลิงฟอสซิลมีการ

ปรับราคาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เช้ือเพลิงชีวมวล เปนพลังงานทดแทนที่นาสนใจ เน่ืองจากเปนการนําเอาสารอินทรียมาเผา
ไหมใหเปลี่ยนเปนพลังงานความรอน โดยพลังานความรอนสามารถนําไปใชในกระบวนการผลิตไฟฟา เพื่อทดแทนกาซ
ธรรมชาติ ซึ่งพลังงานชีวมาลถือวาเปนพลังงานทดแทนท่ีสําคัญของประเทศไทย 

เช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด หรือ ชีวมวลอัดเม็ด (Wood pellet) เปนเช้ือเพลิงที่สามารถนํามาผลิตไอน้ํา 
กระแสไฟฟา หรือนํามันรอนที่ใชในกระบวนการการผลิตของโรงงานตางๆ [1] สามารถทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล โดย
เช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเปนเช้ือเพลิงชนิดใหมที่กําลังไดรับความสนใจจากกลุมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ โรงไฟฟา  
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ชีวมวล ซึ่งเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเปนแหลงพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งใหพลังงานประมาณ 4.7-5.5 เมกะจูลช่ัวโมงตอ
ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับถานหินและน้ํามันดีเซลล เช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจะใหพลังงานนอยกวา แตมีประสิทธิภาพและ
สามารถพัฒนาศักยภาพใหมีประสิทธิภาพเทียบเทาถานหินและนํ้ามันไดในอนาคต 

ผักตบชวา เปนวัชพืชน้ําที่มีการแพรระบาดอยางรวดเร็ว ทําใหสรางปญหาตอสิ่งแวดลอมและทัศนียภาพของ
ประเทศไทย ซึ่งผักตบชวามีการแพรพันธุ 1,200 ตัน ภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือน การแพรพันธของผักตบนี้สงผลตอ
กรมชลประทานมากที่สุด เนื่องจากผักตบชวาเกิดการทบถมและอุดตันทางระบายน้ํา หรืออาจขวางทางการไหลของน้ํา จึง
มีแนวคิดที่จะกําจัดผักตบชวาอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และไมกอใหเกิดสารพิษ โดยนําผักตบชวามาแปรรูปเปน
วัตถุดิบในการอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งสามารถนํามาใชทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิสไดในอนาคต 

กระบวนการทอริแฟคชัน (Torrefaction) เปนกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ซึ่งการทอ
ริแฟคชันเปนกระบวนการไพโรไพซิสที่อุณหภูมิต่ํา ซึ่งอุณหภูมิอยูในชวง 200 – 300 oC ที่สภาวะบรรยากาศที่ไมมี
ออกซิเจน ประโยชนของกระบวนการน้ี คือ จะทําใหเช้ืองเพลิงชีวมวลมีความเปราะบางตอการบด มีคุณสมบัติไมชอบน้ํา 
และเพ่ิมคาความรอน ดังนั้น กระบวนการทอริแฟคชันสามารถปรับปรุงคุณสมบัติของเช้ือเพลิงชีวมวลมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ทําการศึกษากระบวนการทอริแฟคชันในการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจาก
ผักตบชวา ทีอุ่ณหภูมิ 200 230 260 และ 290 oC ที่เวลา 20 40 และ 60 นาที ในสภาวะเบดที่เปนทรายละเอียด เพื่อเพิม่
คาความรอนของเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากผักตบชวา 

วิธีการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษากระบวนกาปรับปรุงคุณภาพเม็ดเช้ือเพลิงชีวมวลจากผักตบชวาดวยกระบวนการทอ
ริแฟคชัน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน วิจัยสามารถแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ  

1. ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
2. ขั้นตอนการอัดขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล
3. ขั้นตอนการปรับปรุงเม็ดเช้ือเพลิงชีวมวลดวยกระบวนการทอริแฟคชัน
4. ขั้นตอนการวิเคราะหคุณสมบัติทางดานเช้ือเพลิง โดยขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย แสดงในภาพท่ี 1
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การเตรียมวัตถุดิบ

ผักตบชวา

ลดขนาดผักตบชวา

ลดความชื้นผักตบชวา และปนละเอียด

ปรับความชื้นของผักตับชวาใหมีรอยละ 50 ของมาตรฐานเปยก

อัดข้ึนรูปเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากผักตบชวา

กระบวนการทอริแฟคชัน
ปรับความชื้นของเม็ดเชื้อเพลิงอัดเม็ดใหมีความช้ืนไมเกินรอย

ละ 10 ของมาตรฐานเปยก

การทอริแฟคชัน
ที่อุณหภูมิ 200 230 260 และ 290 oC ที่เวลา 20 40 และ 60 นาที 

สภาวะในเบดที่เปน
ทรายละเอียด 

การวิเคราะหคุณสมบัติของเชื้อเพลิง
ชีวมวล การวิเคราะหคุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ผลผลิตมวล และผลผลิตพลังงาน

ความช้ืน สารระเหย เถา คารบอนคงตัว คาความรอน Mass yield
Energy yield

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการดําเนนิงานวิจัย 

1. ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
วัตถดุิบทีใ่ชในงานวิจัยนี ้คือ ผักตบชวา โดยนําผักตบชวาจากคลองหนองเหล็ก ซึ่งเปนแหลงน้าํทีอ่ยูบริเวณขาง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยขั้นตอนการเตรียมผักตบชวา ดังนี้ 
1.1 เก็บผักตบชวาจากแหลงนํ้า แลวทําการตัดรากของผักตบชวาออก 

1.2 นําผักตบชวามาปนยอย โดยใชเครื่องปนสับยอย แลวนาํไปตากกลางแจง 3 วัน (24ช่ัวโมง) 
1.3 หาความช้ืนของผักตบชวาหลังจากปนละเอียด โดยการสุมตัวอยาง 3 ตัวอยาง เขาตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 

105 oC เปนเวลา 72 ช่ัวโมง ตามมาตรฐาน ASTM D13174 โดยผักตบชวาปนละเอียดมีคาความช้ืนรอยละ 10.67 ของ
มาตรฐานเปยก 

2. ขั้นตอนการอัดขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล
2.1 ปรับความชื้นของผักตบชวา เนื่องจากผักตบชวาแหงมีความชื้นเพียงรอยละ 10.67 ของมาตรฐานเปยก จึง

ทําการปรับความช้ืนใหเปนรอยละ 50 ของมาตรฐานเปยก โดยการเติมน้ําในวัตถุดิบ จากนั้นทิ้งไว 24 ช่ัวโมง เพื่อใหน้ําที่
ใชในการปรับความช้ืนซึมเขาวัตถุดิบ  

2.2 การอุนเครื่องอัดขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิงชนิดอัดรอนรุน Super Line Three Phase Induction Motor เพื่อให
เครื่องพรอมใชงาน โดยการอุนเคร่ืองอัดเม็ดจะใชวัตถุดิบ คือ ผักตบชวาผสมกับแกลบและนํ้ามันเครื่อง ปอนเขาเครื่อง
อบแหงอยางตอเนื่อง จนเครื่องมีอุณหภูมิประมาณ 60-70 oC ดังนั้น จึงทําการปอนผักตบชวาท่ีเตรียมไวเขาเครื่องอบแหง 
การอัดเม็ดเช้ือเพลิงชีวมวลจากผักตบชวาจะทําการอัดซ้ํา 6-7 รอบ เพื่อใหไดความยาว และความแข็งของเม็ดเช้ือเพลิง
ตามมาตรฐาน ASTM D13174 ที่กําหนด 
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3. ขั้นตอนการปรับปรุงเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลดวยกระบวนการทอริแฟคชัน
3.1 ตรวจสอบคาความช้ืนของเม็ดเช้ือเพลิงหลังจากอัดเม็ด คือ การนําตัวอยางมาบด แลวอบท่ีอุณหภูมิ 105 oC 

เปนเวลา 72 ช่ัวโมง ตามมาตรฐาน ASTM D13174 คาความช้ืนของเม็ดเช้ือเพลิงหลังจากการอัดเม็ดมีความช้ืนรอยละ 
15.69 ของมาตรฐานเปยก 

3.2 ปรับความชื้นของเม็ดเช้ือเพลิงชีวมวลจากผักตบชวาใหมีความช้ืนไมเกินรอยละ 10 ของมาตรฐานเปยก โดย
การนําเม็ดเช้ือเพลิงไปตากกลางแจง  
3.3 กระบวนการทอริแฟคชัน เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากผักตบชวา มีขั้นตอนการวิเคราะห 
ดังนี้

3.3.1 สุมตัวอยางเม็ดเชื้อเพลิงตัวอยางละ 10 กรัม แลวนํามาบด แลวนําไปผสมกับเบดที่เปนทรายละเอยีด 
3 ตัวอยาง แลวนําใสในหมอดินเผา 

3.3.2 ทําการศึกษากระบวนการทอริแฟคชันตามสภาวะที่อุณหภูมิ 200 230 260 และ 290 oC ที่เวลา 20 

40 และ 60 นาที ในสภาวะเบดที่เปนทรายละเอียด 

3.3.3 หลังจากทําการทอริแฟคชันตามสภาวะท่ีกําหนด จะนําตัวอยางท้ังหมดมาช่ังนํ้าหนัก เพื่อนําไป
วิเคราะหคุณสมบัติทางดานเช้ือเพลิง 

4. ขั้นตอนการวิเคราะหคุณสมบัติทางดานเชื้อเพลิง
การวิเคราะหองคประกอบตางๆ ของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากผักตบชวาที่ผานกระบวนการทอริแฟคชัน ทํา

การวิเคราะห ดังนี ้
 4.1 การวิเคราะหโดยประมาณ (Proximate analysis) องคประกอบของเช้ือเพลิง สามารถวิเคราะหตามวิธี
มาตรฐาน ASTM D3173 และแบงการวิเคราะหโดยประมาณไดเปน 3 สวนหลัก คือ 

4.1.1 ปริมาณความช้ืน (Moisture content) ทําการวิเคราะหโดยนําตัวอยางเม็ดเช้ือเพลิงมาบด แลว
นําเขาตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 105 °C เปนเวลา 72 ช่ัวโมง แลวคํานวณปริมาณความช้ืนไดจาก สมการที่ 1 

x100
A

B)(A
MC         (1) 

  เมื่อ MC คือ ปริมาณความช้ืนของเช้ือเพลิง (%) 
 A คือ น้ําหนักตัวอยางกอนทดสอบ (g) 
 B คือ น้ําหนักตัวอยางหลังทดสอบ (g)

4.1.2 ปริมาณสารระเหย (Volatile Matter) ทําการวิเคราะห คือ การนําตัวอยางไปเผาที่อุณหภูมิ 950 °C 
เปนเวลา 7 นาที แลวคํานวณหาปริมาณสารระเหยจากสมการที่ 2 และ 3 

x100
A

B)(A
WL      (2) 

VC = WL (%) – MC (%)             (3) 

  เมื่อ  VC  คือ  ปริมาณสารระเหยของเช้ือเพลิง (%) 
WL  คือ  ปริมาณนํ้าหนักของเช้ือเพลิงท่ีหายไป (%) 

4.1.3 ปริมาณเถา (Ash Content) จะการวิเคราะห คือ การนําตัวอยางไปเผาที่อุณหภูมิ 500 °C แลว
คอยๆเพ่ิมความรอนเปน 750 °C เปนเวลา 2 ช่ัวโมง แลวคํานวณหาปริมาณเถาไดจากสมการท่ี 4 

x100
B
A

Ash               (4) 
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  เมื่อ  Ash คือ ปริมารเถาของเชื้อเพลิง (%) 
A คือ น้ําหนักตัวอยางหลังทดสอบ (g) 
B คือ น้ําหนักตัวอยางกอนทดสอบ (g) 

4.1.4 ปริมาณคารบอนคงตัว (Fixed Carbon) สําหรับการวิเคราะหหาปรมิาณคารบอนคงตัวสามารถหาได
จากสมการที่ 5 

FC =( %Ash + %MC + %VC ) -100                                               (5) 
  เมื่อ   FC  คือ  ปริมารคารบอนคงตัวของเชื้อเพลิง (%) 

Ash  คือ  ปริมารเถาของเชื้อเพลิง (%) 
MC คือ   ปริมาณความช้ืนของเช้ือเพลิง (%) 
VC คือ   ปริมาณสารระเหยของเชื้อเพลิง (%) 

4.1.5 คาความรอน (Heating value) จะการวิเคราะหคาความรอนจาก Bomb Calorimeter เปนการเผา
ไหมแบบสมบูรณ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

4.2 การวิเคราะห Mass yield และ Energy yield โดยการิเคราะห Mass yield และ Energy yield ที่ได
จากกระบวนการทอริแฟคชันของเช้ือเพลิง เปนตัวแปรหลักที่นํามาพิจารณาและการประเมินการใชประโยชนของ
กระบวนการทอริแฟคชัน โดยคา Mass yield และ Energy yield สามารถคํานวณไดจากสมการท่ี 6 และ 7 

x100
efactionMassoftorr
efactionMassafterr

MY               (6) 

sampleraw HHV 
sample actionHHV torref

MYxEY     (7) 

เมื่อ     MY   คือ   ผลผลิตมวล (%) 
EY    คือ   ผลผลิตพลังงาน (%) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหการศึกษากระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติของเม็ดเช้ือเพลิงชีวมวลจากผักตบชวาที่ผาน
กระบวนการทอริแฟคชัน จะพิจารณาถึงอุณหภูมิและเวลาท่ีมีผลตอคุณสมบัติของคาความรอน และเง่ือนไขที่เหมาะสม
สําหรับอัดเม็ดเช้ือเพลิงชีวมวลจากผักตบชวา เพื่อนําไปพัฒนาการใชเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดแทนถานหิน ซึ่งทําการ
วิเคราะห ดังนี ้
1. การวิเคราะหคุณสมบัติทางดานเชื้อเพลิง

เชื้อเพลิงชีวมวลจากผักตบชวาท่ีทําการปรับปรุงคุณภาพดวยกระบวนการทอริแฟคชัน โดยทําการศึกษาสภาวะ
ที่กําหนด เพื่อใหเช้ือเพลิงชีวมวลจากผักตบชวามีคุณสมบัติเทียบเทาถานหิน ซึ่งทําการการวิเคราะห ดังนี้ 
 1.1 ปริมาณความช้ืน (Moisture content) จากการทอริแฟคชันเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากผักตบชวาตาม
เง่ือนไขอุณหภูมิและเวลาที่กําหนด มีปริมาณความช้ืนแสดงในภาพที่  2 ซึ่งจากกราฟ จะเห็นไดวา ปริมาณความช้ืนมี
แนวโนมลดลงเมื่ออุณหภูมิและเวลาเพิ่มขึ้น ซึ่งปริมาณความช้ืนต่ําสุดอยูที่อุณหภูมิ 290 °C ที่เวลา 60 นาที ภายใตสภาวะ
อับอากาศในเบดที่เปนทรายละเอียด โดยมีคาความชื้นเทากับรอยละ 0.66 ของมาตรฐานเปยก และปริมาณความช้ืนของ
เช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในสภาวะอับอากาศในเบดที่เปนทรายละเอียดมีคาตํ่า เน่ืองจากเบดท่ีเปนทรายละเอียดนั้นเปนตัว
ชวยในการกักเก็บความรอนใหคงความรอนไดนาน 
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ภาพท่ี 2 ปริมาณความช้ืนของเมด็เช้ือเพลิงชีวมวล ภาพท่ี 3 ปริมาณสารระเหยของเม็ดเช้ือเพลิงชีวมวล

 1.2 ปริมาณสารระเหย (Volatile Matter)  จากการทอริแฟคชันเช้ือเพลิงตามเง่ือนไขอุณหภูมิและเวลาที่
กําหนด ปริมาณสารระเหยแสดงในภาพที่ 3 จากกราฟ พบวา ปริมาณสารระเหยมีแนวโนมลดลงเม่ืออุณหภูมิและเวลา
เพิ่มขึ้น ซึ่งปริมาณสารระเหยต่ําสุดอยูที่อุณหภูมิ 290 °C ที่เวลา 60 นาที มีคาเทากับรอยละ 55.95  

         1.3 ปริมาณเถา (Ash Content) จากการทอริแฟคชันเช้ือเพลิงตามเง่ือนไขอุณหภูมิและเวลาที่กําหนด 
ปรมิาณเถาแสดงในภาพท่ี 4 จากกราฟ พบวา ปริมาณเถาของเชื้อเพลิงจากกระบวนการทอริแฟคชันมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น 
เมื่ออุณหภูมิและเวลาเพ่ิมข้ึน ซึ่งปริมาณเถาต่ําสุดอยูที่อุณหภูมิ 200 °C เวลา 20 นาที และปริมาณเถาสูงสุดที่อุณหภูมิ 
290 °C เวลา 60 นาที ซึ่งปริมาณเถามากจะทําใหประสิทธิภาพการเผาไหมต่ํา 

ภาพท่ี 4 ปริมาณเถาของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล ภาพท่ี 5 ปริมาณคารบอนคงตัวของเม็ดเช้ือเพลิงชีวมวล

 1.4 ปริมาณคารบอนคงตัว (Fixed Carbon) จากการทอริแฟคชันเช้ือเพลิงตามเง่ือนไขอุณหภูมิและเวลาที่
กําหนด มีปริมาณคารบอนคงตัวแสดงในภาพท่ี 5 ปริมาณคารบอนคงตัวของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากผกัตบชวาท่ีไมผาน
การทอริแฟคชัน เทากับรอยละ 2.98 จากกราฟ พบวา ปริมาณคารบอนคงตัวของเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากผักตบชวาท่ี
ผานกระบวนการทอริแฟคชันในสภาวะอับอากาศในเบดที่เปนทรายละเอียดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิและเวลาสูงขึ้น 
ซึ่งปริมาณคารบอนคงตัวต่ําสุดที่อุณหภูมิ 200 °C เวลา 20 นาที มีคาเทากับรอยละ 10.49 และปริมาณคารบอนคงตัว
สูงสุดที่อุณหภูมิ 290 °C เวลา 60 นาที มีคาเทากับรอยละ 16.14 ซึ่งปริมาณคารบอนคงตัวที่เพิ่มข้ึนเปนผลมาจากคา
ปริมาณความช้ืน และปริมาณสารระเหยที่ลดลง 
 1.5 คาความรอน (Heating value) จากการวิเคราะหคาความรอน ดวย Bomb Calorimeter เปนการเผา
ไหมแบบสมบูรณ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลาน (พิษณุโลก) แสดงในภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6 คาความรอนของเม็ดเชือ้เพลิงชีวมวล 

เทากับ 3,019.86 cal/g จากกราฟภาพท่ี 6 พบวา ปริมาณคาความรอนของเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากผักตบชวาท่ี
ผานการทอริแฟคชันมีคาเพิ่มขึ้นจากคาความรอนท่ีไมไดผานกระบวนการทอริแฟคชันสูงถึงรอยละ 28.64 โดยปริมาณคา 
ความรอนของเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากผักตบชวามีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เมื่ออุณหภูมิและเวลาเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งปริมาณคา 
ความรอนสูงสุดอยูที่อุณหภูมิ 290 °C เวลา 60 นาที มีคาเทากับ 4,000.50 cal/g และปริมาณคาความรอนตํ่าสุด คือ 
อุณหภูมิ 200 °C เวลา 20 นาที มีคาเทากับ 3276.90 cal/g ปริมาณคาความรอนท่ีเพิ่มขึ้นเปนผลมาจากองคประกอบของ 
ปริมาณคารบอนคงตัวที่เพิม่ขึ้น
2. การวิเคราะห Mass yieldและ Energy yield

Mass yield และ Energy yield ที่ไดจากกระบวนการทอรแิฟคชันของเชือ้เพลงิชวีมวลอดัเม็ดจากผกัตบชวา 
ซึ่งเปนตัวแปรหลักท่ีนํามาพิจารณาและการประเมนิการใชประโยชนของกระบวนการทอรแิฟคชัน แสดงในภาพท่ี 7 และ 8 

ภาพท่ี 7 Mass yield ของเม็ดเช้ือเพลิงชีวมวล ภาพท่ี 8 Energy yield ของเม็ดเช้ือเพลิงชีวมวล 

จากกราฟภาพท่ี 7 พบวา ในการเพ่ิมอุณหภูมิและเวลาสงผลใหคา Mass yield มีแนวโนมลดลง เนื่องจากการ
ลดลงของปริมาณความช้ืนและสารระเหยที่ลดลงตามเวลาและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น สงผลใหน้ําหนักของเช้ือเพลิง ชีวมวล
อัดเม็ดที่ผานกระบวนการทอริแฟคชันนั้นลดลง เมื่อน้ําหนักลดลงก็จะสงผลไปยังคา Mass yield ซึ่งคา Mass yield ต่ําสุด
อยูที่อุณหภูมิ 290 °C  เวลา 60 นาที เทากับรอยละ 47.10 และ คา Mass yield สูงสุดอยูที่อุณหภูมิและเวลา 200 °C 

เวลา 20 นาที เทากับ รอยละ 88.30 
จากกราฟภาพท่ี 8 พบวา คา Energy yield ของเชื้อเพลิงทอริแฟคชัน ในชวงอุณหภูมิ 200 และ 230 °C มีคา 

Energy yield ที่ไมตางกันมากนัก และเช้ือเพลิงทอริแฟคชันในชวงอุณหภูมิและเวลา 290 °C 20 นาที เหมาะแกการ
พัฒนาคุณภาพเช้ือเพลิงชีวมวลในอนาคตซ่ึงมีคา Energy yield สูงที่สุดเทากับรอยละ 95.28 และยังมีคาความรอนสูงถึง 
3,833.40 cal/g ซึ่งเหตุผลที่เลือกเช้ือเพลิงที่ผานการทอริแฟคชันในชวงสภาวะดังกลาว เน่ืองจากคาความรอนของ
เช้ือเพลิงเทากับ 3,833.40 cal/g ผานเกณฑมาตรฐานเช้ือเพลิงชีวมวลซึ่งมีคาเทากับ 3,500 cal/g ซึ่งจะเห็นไดวาในคา 
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Energy yield ในชวงอุณหภูมิ 200 °C มีคา Energy yield ใกลเคียงกับชวงอุณหภูมิและเวลา 290 °C 20 นาที แตปริมาณ
ของคาความรอนไมผานเกณฑมาตรฐาน ชวงอุณหภูมิและเวลา 290 °C 20 นาที จึงเหมาะแกการพัฒนาคุณภาพเชื้อเพลิง
ชีวมวลในอนาคต 

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพเช้ือเพลิงชีวมวลจากผักตบชวาดวยกระบวนการทอริแฟคชัน 

ที่เง่ือนไขอุณหภูมิ 200 230 260 และ 290 °C และท่ีเวลา 20 40 และ 60 นาที ภายใตสภาวะอับอากาศในเบดท่ีเปน
ทรายละเอียด 

จากการศึกษา พบวา ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากผักตบชวาทอริแฟคชันที่
อุณหภูมิ 290 °C เวลา 20 นาที ภายใตสภาวะอับอากาศในเบดท่ีเปนทรายละเอียด เปนสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต
เช้ือเพลิงทอริแฟคชัน เน่ืองจากมีคาความรอน 3 ,833.40 cal/g เมื่อเทียบคาความรอนของเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจาก
ผักตบชวาที่ไมผานการทอริแฟคชันที่มีคาความรอน 3 ,019.86 cal/g ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 28.64  และผลผลิตทางพลัง 
(Energy Yield) ยังมีคาสูงสุด คือ รอยละ 95.28  

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควางานวิจัยคร้ังนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ศิรินุช จินดารักษ อาจารยประจําสาขาวิชาฟสิกสประยุกต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให
คําแนะนําปรึกษา แนะแนวทาง ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนงานวิจัยมีความถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน  
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การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากฝุนชานออยและฝุนใบออย : 
กรณีศึกษาโรงไฟฟาชีวมวล 

Feasibility study of wood pellet production from bagasse dust and crane leaves dust 

Cast study of power plant 

   เอกวรพงศ  โชติคุณวัฒน* 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องตนกําลัง คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 10802 

บทคัดยอ 

เสถียรภาพของโรงไฟฟาชีวมวล คือ การท่ีโรงไฟฟาชีวมวลสามารถผลิตกําลังไฟฟาไดเต็มประสิทธิภาพและมี
เช้ือเพลิงที่เพียงพอตอการผลิตไฟฟาตลอดทั้งปแตดวยที่ฤดูเก็บเกี่ยวออยมีระยะเวลาชวง เดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม 
ทําใหเชื้อเพลิงชานออยไมเพียงพอในการผลิตไฟฟาและในปจจุบันการตัดออยโดยวิธีการเผาไรออย กอใหเกดิความสูญเสีย
อยางมากตอกระบวนผลิตน้ําตาลและผลิตไฟฟาการเผาไรออยเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตนํ้าตาลที่สูงขึ้นแถมยังสงผล
กระทบตอผลผลิตน้ําตาลทรายตอตันออย ( Yield ) คาความหวาน ( CCS ) และคาบํารุงรักษาเครื่องจักรถือวาเปนปญหา
หลักท่ีมีผลกระทบตออุตสาหกรรมออยและน้ําตาลรวมไปถึงโรงไฟฟาชีวมวลที่รับชานออยที่ไดจากกระบวนการหีบสกัด
ออยเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา ขณะเดียวกันก็สรางผลกระทบตอสังคมโดยรวมดานมลพิษทางอากาศและ
สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก ดังนั้นแนวทางการแกไขปญหาโดยวิธีการเผาไรออยก็คือ สงเสริมใหทางโรงไฟฟามีการรับซื้อ  
ชีวมวลใบออยจากชาวไรมาทาํใหเกดิประโยชนและสรางรายไดใหกับเกษตรกรและชุมชนจากโครงการรับซื้อชีวมวลใบออย
ของทางโรงงานมาใชเปนเช้ือเพลิงเสริม งานวิจัยนี้มุงเนนการนําชีวมวลใบออยท่ีรับซื้อจากชาวไรมาทําการยอยใบออยและ
ฝุนที่ไดจากการยอยใบออยทําใหเกิดฝุนใบออยและการนําชีวมวลชานออยที่เหลือจากกระบวนการหีบสกัดออยจนไดชาน
ออยกอนจะเปนเช้ือเพลิงปอนเขาเตาเผาเพื่อผลิตไฟฟาและชานออยบางสวนที่เหลือจากการปอนเขาเตาเผาก็จะลําเลียงไป
เก็บรวบรวมเปนเช้ือเพลิงสํารองที่ลานเก็บ โดยกระบวนการยอยใบออยและการลําเลียงชานออยไปเก็บยังที่กักเก็บโดย
สายพานลําเลียงทําใหเกิดฝุนระหวางการลําเลียงจึงไดนําเครื่องดูดฝุนมาติดตั้งเพ่ือดักจับฝุนที่เกิดจากการยอยใบออยและ
ชานออยท่ีเหลือจากโรงงานนํ้าตาลนํามาผลิตเปนเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด และไดนําฝุนท่ีไดไปวิเคราะหหาคาความรอนและ
คาความช้ืนซึ่งฝุนดังกลาวสามารถนําไปใชเปนพลังงานทดแทนเช้ือเพลิงอัดเม็ดและปอนใหกับโรงไฟฟาเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
เสริม ผลสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยนี้ คือ สามารถวิจัยกระบวนการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดของฝุนชานออยและ
ฝุนใบออย   

คําสําคัญ: ชานออย ใบออย ฝุนชานออย ฝุนใบออย โรงไฟฟาชีวมวล 

*Corresponding author: Tel.: 08-8471-1365. E-mail address: Akeworapongc@hotmail.com
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บทนํา 
ปจจุบันประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวล เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศ

เกษตรกรรม จึงมีชีวมวลซ่ึงเปนวัสดุเหลือทิ้งจากผลผลิตทางการเกษตรอยูเปนจํานวนมาก หากรู จักนํามาใชอยางมี
ประสิทธิภาพจะทําใหสามารถลดการใชพลังงานดานอื่นๆ ไดเชน พลังงานจากน้ํามัน ไฟฟา แกส ถานหิน เปนตน ซึ่งนับวา
เปนการชวยลดการใชพลังงานท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และชวยลดการสูญเสียเงินตราของประเทศในการนําเขา
เช้ือเพลิงดังกลาวอีกดวย ดังนั้นการคิดคนและพัฒนาการนําชีวมวลมาใชเปนพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ จึงเปนการ
แสวงหาหนทางใหมในการใชพลังงานเพ่ืออนาคต ซึ่งในขณะเดียวกันก็ตองพยายามลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใชพลังงานดวยเชนกัน [1] 

โรงไฟฟามิตรผล ไบโอ-เพาเวอร (ดานชาง) จังหวัดสุพรรณบุรี มีกําลังการผลิตไฟฟาตลอดทั้งป แตดวยเชื้อเพลิง
ชานออยที่มีอยูไมเพียงพอจึงตองนําเขาเช้ือเพลิงเสริม ไดแก ไมยางพารา แกลบ ชานออยและใบออย เปนตน ปจจุบันมี
โครงการสงเสริมในการรับซื้อใบออยที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวจากไรออย และการท่ีจะใช ใบออยมาเปนเช้ือเพลิงตองผาน
กระบวนการยอยกอนนําไปปอนเขาเตาเผาเพ่ือผลิตไฟฟา [2] และระหวางกระบวนการยอยใบออยนั้นทําใหเกิดฝุน
เนื่องจากใบออยคอนขางท่ีจะแหง ฝุนใบออยท่ีไดจากการยอยใบออยและฝุนชานออยท่ีเกิดจากการลําเลยีง ไดทําการวัดคา
ความรอนของฝุนใบออยเบื้องตนจากหองแลปโรงไฟฟามีคาความชื้น 13.54% และคาความรอนอยูที่ 6,337.39 kJ/kg ซึ่ง
เปนคาพารามิเตอรที่มีความนาจะเปนในการทําชีวมวลอัดเม็ด และไดทําการหาอัตราสวนที่เหมาะสมท่ีสุดสําหรับวัตถุดิบ
ทั้งสองชนิดที่ใชในการอัดเม็ดเชื้อเพลิง วิเคราะหคุณสมบัติเบ้ืองตนของเชื้อเพลิงอัดเม็ด โดยการศึกษานี้จะใชอัตราสวนของ
ฝุนชานออยและฝุนใบออย โดยแตละอัตราสวนทําการผสมน้ําแปงมันสําปะหลังเพื่อใชเปนตัวประสานและควบคุมความช้ืน 
โดยการหาอัตราสวนการผสมที่เหมาะสมและหาคาคุณสมบัติของเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด เป นการนําวัสดุเหลือใช นํา
กลับมาทําใหเกิดประโยชนสูงสุดสรางมูลคาเพิ่ม สามารถชวยสรางรายไดและสนับสนุนชาวไรในการรับซื้อใบออย  

ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาผลกระทบมลภาวะหมอกควัน PM 2.5 จากการเผาทําลายวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรมาเปนการสงเสริมใหชาวไรออยเห็นคุณคาของใบออยท่ีเหลือใช ท่ียังไมไดนําไปใชประโยชนดานใดเลย
นอกจากการเผาทําลายมาสรางมูลคาเพิ่มจากการสงเสริมจากโรงงานในการรับซื้อใบออยเพิ่มมากขึ้น[3] 

ในการศึกษาน้ีไดทําการทดลองอัดเม็ดและหาคาพารามิเตอรตาง ไดแก เปอรเซนตสารระเหย เปอรเ ซนตเถา 
เปอรเซนตคารบอนคงตัว เปอรเซนตกํามะถันรวม ปริมาณแรธาตุตางๆ ไดแก คารบอน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน และซัลเฟอร
คาความช้ืน คาความรอน และไดแนวทางเหมาะสมในการผลิตและใชเชื้อเพลิงชีวมวลจากใบออย[4] 

และทราบถึงคูมือมาตรฐานการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล จําแนกเปน 3 ข้ันตอน คือ 1) การใชเครื่องดูดฝุนท่ีใชในการดูดฝุน
ใบออยท่ีไดจากการการตียอยชีวมวลใบออยและเครื่องดูดฝุนท่ีใชสําหรับดูดฝุนชานออย 2) ทําการปรับความชื้นชีวมวล ฝุน
ชานออยและฝุนใบออยใหได 28-30% ความช้ืนโดยนํ้าหนักและอัดเม็ดเช้ือเพลิงชีวมวลฝุนชานออยและฝุนใบออย ได
ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร ยาว 20-50 มิลลิเมตร 3) สามารถทดสอบคุณสมบัติ
ของเม็ดเช้ือเพลิง ชีวมวลฝุนชานออยและฝุนใบออย โดยผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ผลปรากฏวา มีคา
ความช้ืน 7.32% ขี้เถา 38.55% ความรอน 3,121 Kcal/kg ความหนาแนนบรรจุ 0.971 g/m3 และซัลเฟอร 0.113% 
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วัตถุประสงคในการดําเนินงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางในการนําฝุนชานออยและฝุนใบออยมาทําเปนวัสดุเช้ือเพลิงอัดเม็ด
2.  วิเคราะหและเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและทางดานความรอนของเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดกับ

มาตรฐานชีวมวลอัดเม็ดที่ใชในประเทศไทย 

ขอบเขตในการดําเนินงานวิจัย 

1. นําตัวอยางวัตถุดิบ ไดแก ฝุนชานออยและฝุนใบออยมาศึกษาคุณสมบัติ
2. ผลิตวัสดุเช้ือเพลิงจากสวนผสมของฝุนชานออยและฝุนใบออยและใชน้ําแปงมันเปนตัวประสาน โดยมี

เปอรเซนตของฝุนชานออยและฝุนใบออยโดยมวลดังนี้คือ 0, 50, 100 เพื่อศึกษาหาอัตราสวนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเปน
เชื้อเพลิงอัดเม็ด 

3.  นําสวนผสมท่ีไดมาอัดขึ้นรูปโดยทําการอัดเม็ดดวยเครื่องอัดเม็ดแบบ Flat Die ดวยวิธีการแบบอัดเย็น
4. ศึกษาคุณสมบัติการเปนเช้ือเพลิงที่สามารถข้ึนรูปได โดยวิเคราะหคาตางๆ เทียบกับมาตรฐานของวัสดุ

เชื้อเพลิง ดังนี้ 
- คาความรอน (kcal/kg)

- ความช้ืน (%wt)

- เปอรเซ็นตคารบอนคงตัว (fixed carbon)

- เปอรเซนตเถา (ash)

- ปริมาณแรธาตุ (%wt)
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วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้จะทําการศึกษาข้ันตอนการอัดเมด็ชีวมวลและการตรวจสอบคุณสมบัติของชีวมวลอัดเม็ดเพือ่พัฒนา
เชื้อเพลิงในอนาคต มีแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

1. แผนผังการดําเนินการ
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2. การเกบวัตถุดิบ
ปริมาณใบออยนั้น จะขึ้นอยูกับความแตกตางของพันธุในกรณีที่ออยถูกเก็บเกี่ยวโดยไมใชเครื่องจักรและไมมีการ

เผาไรออยกอนเก็บเก่ียวออยนั้น ใบออยก็จะมีปริมาณ 1.4-1.6 ตันตอไร และการนําใบออยไปใชงานจะตองผานการสับให
เปนช้ินเล็กหรือนํามาอัดเปนเม็ด เพื่อจะใชเปนเช้ือเพลิงในหมอไอนํ้า [5] และงานวิจัยนี้ไดทําการจัดหาเช้ือเพลิงชีวมวล
ตัวอยางที่ตองการศึกษาการผลิตชีวมวลอัดเม็ด คือ ฝุนชานออยและฝุนใบออยและการหาคาพารามิเตอรชีวมวลตัวอยางตัง้
ตน 

  ภาพท่ี 1 ใบออยเขาสูกระบวนการสับยอย             ภาพที่ 2 เครื่องดูดฝุนใบออยและฝุนชานออย 

  ภาพท่ี 3 สายพานลําเลยีงจุดที่เกิดฝุนชานออย              ภาพที่ 4 ฝุนท่ีไดจากเครื่องดดูฝุน 
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           ภาพที่ 5 การหาคาพารามิเตอรชีวมวลตัวอยาง         ภาพที่ 6 คาความช้ืนของฝุนใบออยและฝุนชานออย   

3. ขั้นตอนการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ด
3.1 เตรียมวัตถุดิบ จดัเตรียมชีวมวลที่ไดจากกระบวนการยอยใบออยและจากกระบวนการหีบออยโดยเครื่องดูดฝุน

ภาพท่ี 7 เก็บตัวอยางฝุนใบออยและฝุนชานออยจากเครือ่งดูดฝุน 

    3.2 การผสมนำ้แปงมันกบัชีวมวลจะทําการผสมดวยอตัราสวนรอยละโดยมวลของชีวมวลท่ีนาํมาทดลอง โดยจะ มีอัตรา
สวนผสมของน้ํากับชีวมวลที่นําอัดแทงเปนเชื้อเพลิงอดัเม็ดมี 3 อัตราสวน คือ สวนผสมน้ํารอยละ 10, 20 และ 30 โดยมวล
ของชีวมวลต้ังตน[6] 

 ภาพท่ี 8 การเพ่ิมความช้ืนใหกับฝุนชานออยและฝุนใบออย           
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3.3  การอัดเม็ดเช้ือเพลิงอัดเมด็ 

การอัดแทงเชื้อเพลิงอัดเม็ดจะอัดโดยเคร่ืองอัดแทงเช้ือเพลิงอัดเม็ด ตรวจสอบและจัดเตรียมปริมาณวัตถุดิบ ที่มี
ความช้ืนระหวาง 24–28%  (ขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุดิบ โดยใหทําการทดสอบหาความช้ืนของวัตถุดิบที่เหมาะสมกับ
เครื่องจักรใหทราบกอน)  ซึ่งกอนการอัดแทงเชื้อเพลิงจะตองทําการเดินเครื่องเพ่ือใหแผนรังผึ้งสําหรับการอัดขึ้นรูปมีความ
รอนที่อุณหภูมิประมาณ 70 - 80 องศาเซลเซียส เนื่องจากชวงอุณหภูมิดังกลาวจะมีผลทําใหลิกนินในชีวมวลละลายมา
เช่ือมประสานอนุภาคของชีวมวลเขาดวยกัน และทําใหสามารถอัดขึ้นรูปเปนเช้ือเพลิงอัดเม็ดได สําหรับการเดินเครื่อง
เพื่อใหแผนรังผึ้งรอนจะใชรําขาวผสมกับน้ํามันพืชเทใสลงไปและหมุนเวียนจนกวาแผนรังผึ้งจะมีอุณหภูมิดังที่กลาวมาแลว
ขางตน จึงนําชีวมวลที่ผสมน้ําแลวเทลงไปเพ่ืออัดขึ้นรูปเปนเม็ดเชื้อเพลิง[6] 

 ภาพท่ี 9 เครื่องอัดเม็ดชีวมวล Flat Die            ภาพท่ี 10 อุนเคร่ืองใหไดอุณหภมูิกอน 70 องศา 
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3.3.1 การข้ึนรูปฝุนใบออยท่ีอุณภมูิ 70-85 องศาเซลเซียส 

ตารางท่ี 1   

จากผลการทดสอบการอัดเม็ดเชื้อพลิงชีวมวลดวยเครื่องผลิตเช้ือเพลิงแบบหัวอัดแนวราบจากฝุนใบออยพบวา 
อุณหภูมิของแผนขึ้นรูปที่เหมาะสม อยูระหวาง 75 – 85 องศาสเซลเซียสท่ีความช้ืนของฝุนใบออย 30% คาความ รอน 

8.30 MJ/kg  

ความช้ืน
(%) 

ภาพประกอบ ลักษณะทางกายภาพ 

คาความ
รอน 

MJ/kg 

จํานวน 

ขึ้นรูป 

kcal/kg 

( คร้ัง ) Test 

10% 

ขึ้นรูปไดนอยมาก มีลักษณะเนื้อ
รวน ไมมีความวาว มีสเีทาเขมสวน
ที่ข้ึนรูปไมไดมลีักษณะรวนจนไม
สามารถขึ้นรูปไดเลย แตกหัก 

- 

1 

- 

20% 

สามารถขึ้นรูปไดดี เปนทอนสั้น
ยาวปนกันไป แทงสั้นเกิดจากการ
แตกหักของแทงยาว มีลักษณะการ
อัดตัวกันแนน แตมีรอยราว และ
ไมมีความมันวาว สีน้ําตาลปนดํา 

- 

1 

- 

30% 

สามารถขึ้นรูปไดคอนขางดี เปน
ทอนสันยาวตรงกันไป มีลักษณะ
เปนเนื้อเดียวกัน เนื้อละเอียดอัด
ตัวกันแนน มีความมันวาวปาน
กลาง สีน้ําตาลปนเทา เหลือสวนที่
ไมสามารถข้ึนรูปไดเพียงเล็กนอย 
มีลักษณะรวนละเอียด 

8.30 2 1,983 
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3.3.2 การขึ้นรูปฝุนชานออยท่ีอณุภูมิ 70-85 องศาเซลเซียส 

ตารางที่ 2  การขึ้นรูปฝุนชานออยท่ีอุณภูมิ 70-85 องศาเซลเซียส 

ความช้ืน
(%) 

ภาพประกอบ ลักษณะทางกายภาพ 

คาความ
รอน 

MJ/kg 

จํานวน
ขึ้นรูป 

kcal/kg 

( คร้ัง ) Test 

10% 
ไมสามารถข้ึนรูปไดเลย - 1 - 

20% 

สามารถขึ้นรูปไดดี เปนทอนสั้นยาว
ปนกันไป แทงสั้นเกิดจากการ
แตกหักของแทงยาว มีลักษณะการ
อัดตัวกันแนน แตมีรอยราว และมี
ความมันวาวอยางเห็นไดชัด สี
น้ําตาลแดง และเหลืองออนปนกัน
ไป 

- 2 - 

30% สามารถขึ้นรูปไดคอนขางดี เปน
ทอนสันยาวตรงกันไป มีลักษณะ
เปนเนื้อเดียวกัน เน้ือละเอียดอัดตัว
กันแนน มีความมันวาวปานกลาง สี
น้ําตาลเหลือง เหลือสวนท่ีไม
สามารถขึ้นรูปไดเพียงเล็กนอย มี
ลักษณะรวนละเอียด 

19.61 2 4,684 

จากผลการทดสอการอดัเม็ดเชื้อพลิงชีวมวลดวยเครื่องผลิตเชื้อเพลิงแบบหัวอัดแนวราบจากฝุนใบออยพบวา 
อุณหภูมขิองแผนขึ้นรูปที่เหมาะสม อยูระหวาง 75 – 85 องศาสเซลเซียสทีค่วามช้ืนของฝุนใบออย 30% คาความ รอน 

19.61 MJ/kg  
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3.3.3 การขึ้นรูปฝุนใบออยและชานออยท่ีอุณภูมิ 70-85 องศาเซลเซียส 

ตารางที่ 3  การขึ้นรูปฝุนใบออยและชานออยท่ีอุณภมูิ 70-85 องศาเซลเซียส 

ความช้ืน
(%) 

ภาพประกอบ ลักษณะทางกายภาพ 

คาความ
รอน 

MJ/kg 

จํานวน
ขึ้นรูป 

kcal/kg 

( คร้ัง ) Test 
   10% ไมสามารถข้ึนรูปไดเลย - - 

20% 

สามารถขึ้นรูปไดดี เปนทอนสั้นยาว
ปนกันไป แทงสั้นเกิดจากการ
แตกหักของแทงยาว มีลักษณะการ
อัดตัวกันแนน แตมีรอยราว และมี
ความมันวาวอยางเห็นไดชัด สี
น้ําตาลแดง และเหลืองออนปนกัน
ไป 

- - 

30% 

สามารถขึ้นรูปไดคอนขางดี เปน
ทอนสันยาวตรงกันไป มีลักษณะ
เปนเนื้อเดียวกัน เนื้อละเอียดอัดตัว
กันแนน มีความมันวาวปานกลาง สี
น้ําตาลเหลือง เหลือสวนท่ีไม
สามารถขึ้นรูปไดเพียงเล็กนอย มี
ลักษณะรวนละเอียด 

11.23 3.62 3,121 

จากผลการทดสอการอัดเม็ดเชื้อพลิงชีวมวลดวยเครื่องผลิตเชื้อเพลิงแบบหัวอัดแนวราบจากฝุนใบออยพบวา 
อุณหภูมิของแผนขึ้นรูปที่เหมาะสม อยูระหวาง 75 – 85 องศาสเซลเซียสท่ีความช้ืนของฝุนใบออย 30% คาความรอน 

11.23 MJ/kg  

 

      หลังจากท่ีเชื้อเพลิงอัดเม็ดออกจากเครื่องอัดแทงเช้ือเพลิงอัดเม็ดแลว จะตองนํามาผึ่งใหเย็นเพ่ือใหแทงเช้ือเพลิงแข็ง 
ขึ้นและไมแตกหักงายขณะบรรจหุรือเคลื่อนยาย ซึ่งการผ่ึงเย็นจะผึ่งดวยการวางตากลมหรืออาจใชพัดลมเปาใหเย็นก็ได 
ตามความเหมาะสม 

ภาพท่ี 11 การผึ่งเย็นเช้ือเพลิงแบบอัดเม็ด 
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3.5 การหาคาขนาดเสนผาศูนยกลางและความยาวของเช้ือเพลิงอัดเม็ด 

          สําหรับการหาคาขนาดเสนผาศูนยกลางและความยาวของเช้ือเพลิงอัดเม็ดจะหาคาตามท่ีมาตรฐานเชื้อเพลิงอัดเม็ด 

ของสหรัฐอเมริกาไดกําหนดไวดังน้ี 

- การหาคาขนาดเสนผาศูนยกลางของเชื้อเพลิงอัดเม็ด ทําการเลือกเช้ือเพลิงอัดเม็ดมา 5 ช้ิน อยางสุมจากตัวอยาง
เชื้อเพลิงอัดเม็ด เริ่มตนประเมินและวัดขนาดเสนผาศูนยกลางเช้ือเพลิงอัดเม็ดแตละอันดวยเวอรเนียรคาลเิปอร โดยท่ี 

ขนาดเสนผาศูนยกลางเช้ือเพลิงแตละชิ้นจะบันทึกดวยคาความละเอียด 0.001 นิ้ว ซึ่งคาเฉลี่ยของขนาดเสนผาศูนยกลาง 
เชื้อเพลิงอัดเม็ดจะนําไปพิจารณากับความยาวของแทงเช้ือเพลิงท่ีกําหนดตามมาตรฐานการทดสอบเช้ือเพลิงแบบอัดเม็ด 

ของสหรัฐอเมริกา คือ 1.5 นิ้ว วามีสวนตางมากกวาเทาใด โดยคาความตางจะตองไมมากกวารอยละ 1 เมื่อเทียบกับความ 

ยาวท่ีกําหนด[7] และจากการตรวจสอบงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิตเช้ือเพลิงอัดเม็ดทีไ่ดเกณฑมาตรฐานเช้ือเพลิง
อัดเม็ด ควรมีลักษณะเปนทรงกรบอก มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 6-12 มิลลิเมตร และความยาวของเม็ดเช้ือเพลิงประมาณ 
10-30 มิลลิเมตร [8]

ภาพท่ี 12 การวัดเสนผานศูนยกลางเช้ือเพลิงอัดเม็ด        ภาพท่ี 13 การวัดความยาวเช้ือเพลิงอัดเม็ด 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาอัตราสวนผสมในการทําเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

ตารางท่ี 4  คาความรอนและคาความชื้นของฝุนชานออยกับฝุนใบออยในที่ไดจากเครื่องดูดฝุน โดย คุณอไุรวรรณ ขาวโต
ขัอมูลเจาหนาท่ีหองแลป โรงไฟฟา มิตรผล ไบโอเพาเวอร ( ดานชาง ) จํากัด ( 26 พฤษภาคม 2560)

คร้ังท่ี คาความช้ืน(%) คาความรอน ( kJ/kg ) 

1. 13.54 6095.46 

2. 12.88 6337.39 
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ตารางที่ 5  ผลการอัดเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดระหวางฝุนชานออยกับฝุนใบออยในแตละอัตราสวนตางๆโดยใชความช้ืนเปน
ตัวควบคุม 

อัตราสวน 

(รอยละ) 
ความช้ืน 

(รอยละ) 
ภาพประกอบ ลักษณะทางกายภาพ 

100 : 0 29.8 

สามารถข้ึนรูปไดดี เปนทอนยาว
ตรง มีลักษณะการอัดตัวกันแนน 
แตมีรอยราวเล็กนอย สีน้ําตาลเขม 
ผิวมีความมันวาวเล็กนอย 

50 : 50 30 

สามารถข้ึนรูปไดคอนขางดี เปน
ทอนยาวตรง มีลักษณะการอัดตัว
กันแนน แตมีรอยราวเล็กนอย สี
นาตาลออน ผิวมีความมันวาว
เล็กนอย 

0 : 100 29.5 

สามารถข้ึนรูปไดดี เปนทอนยาว
ตรง แตมีความยาวมากกวากวา
อัตราสวนรอยละ  100 :  0 มี
ลักษณะการอัดตัวกันแนน สีเทา
เขม ผิวมีความมันวาว 

2  ผลการวิเคราะหคณุสมบัติทางกายภาพ[4] 

    ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของฝุนชานออยและฝุนใบออย โดยศึกษาจากลักษณะโดยทั่วไป และสี ของฝุนชาน
ออยและฝุนใบออย  

ตารางที่ 6 ผลของคุณสมบตัทิางกายภาพของฝุนชานออยและฝุนใบออย 
( ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร มออ. 23 พฤษภาคม 2562 ) 

    อัตราสวน 

(รอยละ) 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

ความหนาแนน 

(g/cm3) 
ความยาว 

(mm) 

เสนผาศูนยกลาง 
(mm) 

100 : 0 0.9731 32.80 8.12 

           50 : 50 0.9731 32.78 8.22 

0 : 100 0.9731 33.12 8.23 
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3. ผลการศึกษาคุณสมบัติทางดานความรอนของเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดฝุนใบออยและฝุนชานออยกับคามาตรฐาน
กับคามาตรฐาน BSEN14918

ตารางที่ 7 ผลของคุณสมบัติของฝุนชานออยละเอยีดและฝุนใบออยละเอยีด 

คร้ังท่ี คาความรอน ( kcal/kg ) 

ฝุนละเอียด 

( Lab Power Plant ) 

คาความรอน ( kcal/kg ) 

อัดเมด็ 

( สงขลานครินทร หาดใหญ ) 
1. ฝุนชานออยละเอียด 1,455.77  4,684 ± 13  
2. ฝุนใบออยละเอียด 1,513.66 1,983  ± 19  

ตารางที่ 8 ผลของคุณสมบัติทางกายภาพของเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 

คุณสมบัต ิ

มาตรฐาน 
ผลทดสอบชานออย  ± SD 

(ฝุนชานออย : ฝุนใบออย) 

PFI  

Stand

ard1 

EN 

14961-

12 

รางมาตรฐาน 

ชีวมวลอัดเมด็ 

ของประเทศไทย3 

100 : 0 50 : 50 0 : 100 

เกรด 

ธรรมดา 
เกรด 

คุณภาพสูง 

ความชื้น 

( %wt)

≤10.0 ≤10 ≤10 ≤10 
8.92 ± 

0.02 

7.32 ± 

0.04 

6.62 ± 

0.01 

คาความรอน  

(kcal/kg) 

As-Rec  

± 

2SD 

Minimu

m 

value 

≥3,500 ≥ 4,000 
4,684 ±  

13  
3,121 ±  

11  
1,983  ±  

19  

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการผลิตชีวมวลอัดเมด็จากฝุนใบออยและฝุนชานออยเปนนวัตกรรมใหมที่ถูกคิดคนมาจากการปรบัปรงุ

ดานสิ่งแวดลอมของทางโรงไฟฟาโดยใชเครื่องดูดฝุนในการดักจับฝุนมากักเก็บแตนั่นยังไมเกิดประโยชนเพราะปองกันเพียง
การฟุงกระจายไมใหออกบริเวณโรงไฟฟาแตฝุนที่อยูในกระบะรองฝุนยังถูกเคลื่อนยายไปใสกองชานออยเหมือนเดิมเทากับ
วาไมสงผลดีอะไร ซึ่งจากการคิดวามีความนาจะเปนไปได โดยเบื้องตนไดนําฝุนชานออยและฝุนใบออ ยไปทําการวัด
คาพารามิเตอรที่หองแลปโรงไฟฟา โดยการอัดเม็ดชีวมวลดวยวิธีอัดเย็นและหาคาพารามิเตอรของเชื้อเพลิงอัดเม็ด เพื่อให
ทราบถึงแนวทางการนําไปใชงานและชวยลดมลภาวะของการเกิดฝุนภายในโรงงานเนื่องจากการสับยอยเชื้อเพลิงเสริมใบ
ออยใหไดขนาดท่ีเหมาะสมกอนนําเชื้อเพลิงเขาหองเผาไหม เพื่อลดผลกระทบตอชุมชนบริเวณรอบขางโรงงานและลดการ
เผาใบออยท่ีทําใหเกิดฝุนขนาด PM 2.5 ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดมุงเนนไปที่การรูถึงประโยชนในการแปรรปูเพื่อสงเสริมการรบัซือ้
ใบออยและเพิ่มปริมาณเช้ือเพลิงเสริม ลดตนทุนการรับซื้อเช้ือเพลิงเสริมจากภายนอก การใชประโยชนสูงสุดกับวัตถุดิบที่มี
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อยู  โดยไดวัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเช้ือเพลิงเสริมมาสรางมูลคาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา
ไดมากขึ้นทดแทนพลังงานท่ีใชเพิ่มอุณหภูมิน้ําเติมหมอไอน้ําและจากการท่ีไดชีวมวลอัดเม็ดดังกล าวจะไดคาพารามิเตอร 
เชน คาความรอน คาความช้ืน คาความหนาแนน ข้ีเถา คาคารบอน ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน PFI standard และมีความ
เปนไปไดของเชื้อเพลิงอัดเม็ดที่จะนําไปใชงาน 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งของ ผูชวยศาสตราจารย ดร .ปติณัตต  ตรีวงศ ซึ่ง
เปนอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยที่ไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆของการวิจัยมาโดยตลอด และทุนการวิจัยบางสวนที่
ไดรับจากทุนอุดหนุนการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่ไดใหทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งน้ีมา ณ 
ที่น้ีดวย 

ทายนี้ตผูวิจัยใครขอขอบคุณผูมีอุปการะคุณทุกทานที่คอยสนับสนุนในดานการเงิน ดานเครื่องจักร ดานขอมูลที่
จําเปนและใหกําลังใจแกผูวิจัยเสมอมาและขอขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีเครือ่งตนกาํลงั 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ที่เอื้อเฟอสถานที่ในการทําการทดลองจนประสบ
ความสําเร็จ  

เอกสารอางอิง 
[1] ถานอัดแทง. มาตรฐานผลิตภณัฑชุมชนของถานอัดแทงชุมชน,(มผช.238/2547)
[2] สิงหรัญ ชารี. 2554. การศึกษาปจจัยที่มผีลตอชุดสับใบออยเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเสรมิในโรงงานนาตาล.
วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัขอนแกน.
[3] นางสาวอัญชลี  อุตตมะเวทิน การผลิตเช้ือเพลิงแข็งจากผลผลติพลอยไดจากกระบวนการผลิตน้าํตาลจากออย
[4] ศิราวุธ สาระขันธ, 2553, การศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการผลิตและใชเชื้อเพลิงชีวมวลจากใบ ออย, วิทยานิพนธ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน,

[5] ชนินทร อุปถัมภ.  2555.  การศึกษาปจจัยที่มผีลตอการอัดใบออยสําหรับผลิตเช้ือเพลิงอัดเม็ด. วิทยานิพนธปริญญา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน.
[6] นายวิรัช อยูชา และคณะ  การศึกษาการผลติเมด็เช้ือเพลิงแข็งเพิ่มคุณคาชีวมวลยอดและใบออย  เพื่อใชเปนพลังงาน
ทดแทน โดยการมีสวนรวมของชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
[7] กองเคมีภัณฑและผลติภณัฑอปุโภค. (2560). รายงานผลการทดสอบคุณสมบตัิของถาน. กรมวิทยาศาสตรบริการ
[8] มนตรี อินตะเสน. (2554). Wood Pellet พลังงานทดแทนท่ีนาสนใจสําหรับโลกปจจุบัน. คนเมื่อ 10 กันยายน 2562,

จาก http://www.eucamart.com/Article8.html.

[8] อรรถสิทธิ์  บุณธรรม. ผลของการเผาใบออยกอนการเก็บเกีย่วและทิ้งไวท่ีเวลาตางๆที่มตีอคุณภาพความหวานและ
ผลผลติออยใ ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร กรมวิชาการเกษตร
[9] วัชราภรณ ยุบลเขต. เปรยีบเทยีบคุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแทงจากขยะเศษใบไมที่ไดจากการอดัดวย
เครื่องอัดและอัดดวยมือ. นักศึกษา หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

56



[10] สุพจน เดชผล. การศึกษาศักยภาพและประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงอัดแทงจากกากตะกอนนํ้าเสยีโรงงานนํ้าตาลผสม
กับชานออย. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี พ.ศ.
2546
[11] วรายุทธ สุขสวัสด์ิ.  (2538).  ความเปนไปไดและความเหมาะสมในการใชใบและยอดออยเปนเชือ้เพลิงเสริมใน
โรงงานนํ้าตาล.วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี.

57



การศึกษาระบบการจัดการเปลอืกและซงัขาวโพดเพือ่ใชเปนพลังงานทดแทน 
Study on Biomass Feedstock Production from Maize Husks and Cop 

for Renewable Energy 

พินิจ  จิรัคคกุล1* อนุชา  เชาวโชติ2 และ สิทธิชัย ดาศรี2 
1,*ศูนยวิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแกน 320 หมู 12 ต. บานทุม  อ. เมือง จ. ขอนแกน 40000 

2สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ 10900 

บทคัดยอ 
งานวจิัยนีม้ีวัตถปุระสงคเพือ่ศึกษาแนวทางบริหารจัดการเศษวัสดเุหลือใชจากเปลือกและซังขาวโพดท่ีผานการ 

เกบ็เกีย่วทัง้เปลือกและผานการนวดเพ่ือแยกเมล็ด เนือ่งจากเปลือกและซังมีขีดจาํกดัการใชงาน ทําใหการพัฒนา 
เครื่องจักรกลสําหรับแปรรูปเปลือกและซังเพ่ือนําไปใชประโยชนใหไดทั้งหมดและเกิดประโยชนสูงสุด  งานวิจัยนี้ไดพัฒนา 
1) เครือ่งแยกเปลือกและซัง 2) เครือ่งอัดกอนชีวมวลขนาดเล็ก 3) เครือ่งบดซังขาวโพด  เพือ่เปนโรงงานตนแบบการแปร
รูปขนาดเล็กสําหรับชุมชน กําลังผลิต 500 กก/ชม ผลิตวตัถดุิบใหกับโรงไฟฟาและเอทานอล พบวา 1) เครือ่งแยกเปลือก
และซังใชระบบลูกกลิ้งยางว่ิงสวนทางกันเพื่อแยกเปลือกและซังขาวโพดจะมีสมรรถนะมากกวา 500 กก/ชม ความเร็วรอบ
145 รอบตอนาที 4 ลูกกลิ้งยาง แตมีขอจํากัดท่ีเปลือกและซังเปยกจะทําใหความสามารถต่ําลงหรือติดเปนชวงๆ  2) เครื่อง
อัดกอนชีวมวลขนาดเล็กขนาด 50x50x60 ซม3 โดยใชระบบไฮดรอลิคสมรรถนะ 12 กอนตอช่ัวโมง ใชแรงงาน 2 คน ซึ่ง
ความหนาแนนจะข้ึนกับฤดูกาล  น้ําหนกั 46-48.6 กิโลกรัมตอกอน หรือ ความหนาแนน 306.67-324.0 กก/ม3  สําหรบั
ฤดูการเก็บเกีย่วปลายฝน และ มีน้ําหนกั 22.3-24.1 กิโลกรัมตอกอน หรือ ความหนาแนน 148.7-160.7 kg/m3  ฤดูการ
เกบ็เกีย่วฤดูหนาวท่ีมีสภาพแหงมาก เปรียบเทียบกับการใชเครือ่งอัดฟางความหนาแนนเพียง 78.1  กก/ม3  3) เครือ่งบด
ซังขาวโพดเพ่ือเปนวตัถดุิบผลิตเอทานอล โดยใชเครือ่งสับยอยแบบคอน(Hammer mill) ตนกาํลังมอเตอร 10 แรงมา
สภาวะไมมีภาระใชกระแส 5 A และเม่ือทาํการทดสอบการปอนซังกระแสจะขึ้นเปน 7 A โดยสภาวะท่ีเกดิ Peak มีคา
10.5 A  กระแสสูงสุด 15.5 A สมรรถนะของเครื่องมีคาเฉลี่ย 103.6 กก/ชม ที่ความช้ืน 7.22 % (wb) คาพลังงานไฟฟา
168.05 บาทตอตัน และจากการศึกษาระบบการขนสงเปลือกและซังดวยรถบรรทุกความหนาแนนทีบ่รรทุก  140.21

kg/m3 ที่ความช้ืน 5.51% (wb) ซึ่งสวนใหญจะเปนน้าํหนกัซังความหนาแนน 128.44 kg/m3 เพราะฉะน้ันการขนสง
เปลือกเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงตองใชเครือ่งอดัเพือ่ใหสมรรถนะการขนสงใหเทาเทยีมกบัการขนเปลือกและซังขาวโพดใน
สภาวะปกติและใชรวมกับเครื่องแยกเปลือกและซัง  สวนการบดซังเพือ่เปนวัตถุดิบผลิตเอทานอลจะทําใหเพิม่ตนทุนและ
กําลังการผลิตต่ําไมเหมาะตอการลงทุน

คําสําคัญ:  ชีวมวล, เปลือกขาวโพด, ซังขาวโพด , Biomass, Maize Husk, Cop 
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บทนํา 
จากปญหาสิ่งแวดลอมของการเผาเปลือกและซังขาวโพดและวิกฤติพลังงาน ซึ่งสงผลตอประเทศไทยอยางยิ่งยวด 

ทําใหประสพปญหาดานสิ่งแวดลอม อีกทั้งตองมีการนําเขาพลังงาน  รัฐเรงแกปญหาและหาแหลงพลังงานทดแทน  โดย
ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ และเปนแหลงชีวมวลจํานวนมาก  จากขอมูลสถิติการเกษตรการ
เพาะปลูกและผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในปเพาะปลูก 2555/56 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ [1] รายงานวา ประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูก 7.53 ลานไร พื้นที่สวนใหญอยูในพื้นที่ภาคเหนือ 5.08 ลานไร หรือ
คิดเปนรอยละ 67.46 รองลงมาเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 1.74 และ 0.71 ลานไร ตามลําดับ มีผลผลิต
ขาวโพด 4,947,530 ตัน วีรชัยและคณะ [2] ไดศึกษาสถานภาพของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรพบวา สัดสวนเศษวัสดุ
เหลือใชจากขาวโพดเลี้ยงสัตวจะมีปริมาณซังและเปลือกตอผลผลิตรอยละ 37  ศักยภาพเปลือกและซังมีปริมาณ 1.83 
ลานตัน  แตเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญจะเก็บเกี่ยวแบบไมมีเปลือกทําใหศักยภาพขอ งชีวมวลลดลง กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน [3] ประเมินศักยภาพของซังที่มีการนําไปใช 90% (1.094 ลานตัน) หรือถามีการ
เก็บเกี่ยวทั้งเปลือกจะมีปริมาณ 1.68 ลานตัน ทําใหศักยภาพจากเปลือกและซังมีปริมาณ 0.143 ลานตัน ซึ่งเศษวัสดุ
เหลือใชเหลานี้ไมมีความเหมาะสมทางกายภาพในการนําไปเปนเชื้อเพลิงหรือการขนสง ซ่ึงยากตอการจัดการ  ลักษณะ
ทางกายภาพฟู  ไมเหมาะตอการนําไปเปนเช้ือเพลิงชีวมวล เนื่องจากตองมีการปอนอยูตลอดเวลา ทําใหโรงสีหรือลานนวด
ขาวโพด นิยมเผาเพื่อลดการจัดการภายในพื้นที่  กอใหเกิดมลภาวะทางอากาศ  ซึ่ งคณะผูวิจัยจึงเรงเห็นวา การพัฒนา
เครื่องจักรกลสําหรับแปรรูปเพื่อเก็บรักษาเชื้อเพลิงชีวมวลมีความจําเปนอยางยิ่งและสามารถสงเสริมการใชเศษวัสดุเหลือ
ทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพได และปรับปรุงระบบการจัดการที่เหมาะสมกับโรงสีขาวโพดในการผลิตเช้ือเพลิงเพื่อ
จําหนาย ตลอดจนสามารถเก็บรักษาเช้ือเพลิงไวในฤดูที่ขาดแคลนวัตถุดิบ  เปนการบูรณการและพัฒนาตอยอดใหเกิด
กระบวนการผลิตที่เหมาะสม ประหยัดพลังงาน เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและไมกอของเสียจากกระบวนการผลิต(Zero 
Waste)  

วิธีการวิจัย 

1. สํารวจและประเมินปริมาณเชื้อเพลิงจากเปลือกและซังขาวโพดจากโรงสีขาวโพดและลานสีขาวโพด
2. ศึกษาสมบัติการเปลี่ยนแปลงของสมบัติทางกายภาพ เชน ความหนาแนนตามมาตรฐาน ASTM E E873-82 สมบัติทาง

เคมีวิเคราะห องคประกอบแบบประมาณ (Proximate Value) ตามมาตรฐาน ASTM E 871 -82 และ ASTM E D

1102-84  หาองคประกอบแบบแยกธาตุ (Ultimate Value) ไดแก C,H,N,S และ O โดยใชเคร่ืองวิเคราะหปริมาณธาตุ
(CHNS Elemental Analyzer) รุน Analyzer CHNS-932

3. ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรสําหรับแยกเปลือกและซังเพ่ือเตรียมวัตถุดิบสําหรับผลิตเช้ือเพลิงชีวมวล
4. ออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดกอนเช้ือเพลิงจากเปลือกเพ่ือการเก็บรักษาและการขนสง

4.1 ทําการทดสอบเครื่องฟางที่มีใชในการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรสําหรับอัดเปลือกและซังขาวโพด
4.2 พัฒนาเครื่องอัดกอนขนาดเล็กสําหรับลานนวดขาวโพดเพื่อใชในการเก็บรักษาและการขนสง

5. ทดสอบสมรรถนะเครื่องบด hammer mill เพื่อศึกษาสมรรถนะ(กก./ชม) เพื่อใหขนาดของซังขาวโพดมีขนาดที่
เหมาะสมการนําไปใชเปนวัตถุดิบผลิตเอทานอล

6. ประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอการแปรรูปเปลือกและซังขาวโพดเลี้ยงสัตวเพื่อการขนสงและเก็บรักษาสําหรับเปน
พลังงานทดแทน
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการสํารวจ 25 แหง (เปนโรงงานและลานนวดขาวโพดของเกษตรกร) ดังภาพที่ 1 ภาคเหนือ จังหวัด

เชียงใหม เชียงราย พะเยา แพร (จํานวน 15 แหง โรงงานและลานนวดขาวโพดของเกษตรกร) กําแพงเพชร จํานวน 2 แหง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแกน เลย 8 แหง พบวา เศษวัสดุเหลือใชที่เหลือทิ้งจะอยูในที่สูง  เชน 
บนดอยของจังหวัดเชียงใหม อ. แมแจม และเชียงราย อ. แมสวย ในบางพื้นที่  สวนจังหวัดแพรและพะเยายังประสพ
ปญหาเร่ืองการจําหนายเปลือกและซังขาวโพด ซ่ึงบางสวนเร่ิมนิยมนําไปผลิตอาหารสัตวและปุยอินทรีย เชน อ. ฝาง
จังหวัดเชียงใหม สวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการนําไปใชเปนเชื้อเพลิงโรงงานผลิตอาหารสัตว เปนวัตถุดิบเขา 
โรงงานผลิต Furfural และนําเปลือกไปเปนอาหารสัตว โดยจังหวัดนครราชสีมามีการคาเปลือกและซังขาวโพดเลี้ยงสัตว 
เปนเชื้อเพลิงชีวมวลเชิงพาณิชยอยูแลว และการทําอาหารสัตวอัดฟอน ซึ่งจากการสํารวจมีกลุมเกษตรกรที่ผลิตเครื่องแยก 

เปลือกและซังอยูแลว และผูวิจัยนําขอมูลเกษตรกรมาพัฒนาตอยอด ดังภาพท่ี 2 แตยังตองมีปรับปรุงเนื่องจาก 

กระบวนการผลิตมีหลายขัน้ตอน ทําใหการพัฒนาตนแบบที่ตอยอดจากของเกษตรกรเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาเครื่องจักร  
การจัดเก็บขอมูลชวง เดือน พฤศจิกายน-มีนาคม  2559  การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรสําหรับแยกเปลือกและซังใช 
หลักการเครื่องนวดขาวโดยใชฟนลูกนวดตีซังใหแตกและทําการแยกเปลือกและซังออกโดยใชลมเปาและตะแกรงคัดแยก
พบวา สมรรถนะการแยกเปลือกและซังต่ำ ดังตารางที่ 1 มีคา 262.77-288.00 กก./ชม. และซังขาวโพดมีลักษณะแตกเปน 

ชิ้น ซึ่งยังไมเหมาะสมตอการนําไปเปนวัตถุดิบผลิตเอทานอลไดจึงทําการปรับปรุงและปรับหลักการโดยใชลักษณะการ
ปอกเปลือกขาวโพด ดังภาพที่ 3 พบวา ทีค่วามเร็วรอบลูกปอก 145 rpm 4 ลูกกลิ้งยาง สมรรถนะการแยกเปลือกและซัง 
ขาวโพดไดมากกวา 500.00 กก./ชม. (ขึ้นอยูสภาพและปริมาณเปลือกและซัง) แตมีขอจํากัดที่เปลือกและซังเปยกจะทําให 
ความสามารถต่ำลงหรือติดเปนชวงๆ แตการแยกเปลือกและซังสามารถทําไดอยางสะอาด ซึ่งเมื่อสามารถแยกเปลือกและ
ซังกระบวนการตอไปคือการพัฒนาระบบการจัดเก็บและการขนสงดวยการอัดกอนเปลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง 
และการเก็บรักษา  โดยปจจัยที่สําคัญคือความหนาแนน (Bulk Density), ปริมาณความชื้น (Moisture Content) โดย
ปกติทางลานรับซ้ือจะเก็บรักษาเปลือกและซังขาวโพด ดวยวิธีการกองไวท่ีลานซึ่งจะสงผลตอคุณภาพเชิงความรอนจาก
การศึกษาพบวา เปลือกขาวโพดจะมีความหนาแนนต่ำ 18.35-30.58 กก/ม3 ซึ่งน้ำหนักสวนใหญจะอยูท่ีซังมีคา 
128.44-152.90 กก/ม3 และเมือ่ทําการบรรทุกดวยรถ 6 ลอทั้งเปลือกและซังจะมีคาความหนาแนน 140.21 กก/ม3 ดัง
ตารางที่ 2 ความสามารถในการบรรทุกได 3,370 กก. ที่พิกัดบรรทุกสูงสุดของรถ 9,000 กิโลกรัม ทําใหประสิทธิภาพการ
ขนสงลดลง 57.88% สวนปริมาณความชื้นของซังจะมีคาสูงกวาเปลือก โดยที่เปลือกจะมีความชื้น 12.04-14.22 %wb และ
ซังจะมี ความชื้น 30.31-39.43 %wb เมื่อมีการเก็บตัวอยางหลังจากการนวดเพื่อแยกเมล็ดออก จากการวิเคราะหเปลือก
และซัง แบบประมาณ (Proximate Value) และแบบแยกธาตุ (Ultimate Value) พบวา เปลือกจะมีปริมาณเถาสูงกวาซัง 
มีคา 3.63 และ 1.80% ตามลําดับ อีกทั้งเปลือกจะมีคาความรอนตํากวาซังมีคา 15,379 และ 16,883 kJ/kg ที่ความชื้น 
6.90 และ 9.38 %wb ตามลําดับ ดังตารางที่ 3   
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ภาพท่ี 1 ลักษณะเปลือกและซังขาวโพดที่ไดจากการนวดและการนาํไปใชประโยชนเปนอาหารสัตวและผลิตปุย 

(ก)                                                     (ข) 
ภาพท่ี 2 (ก) เครื่องแยกเปลือกและซังของเกษตรกร และ (ข) การพัฒนาเครื่องแยกเปลือกและซังตอยอดจากเกษตรกร 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเครื่องตนแบบในการคัดแยกซังและเปลอืกขาวโพด 
ในระบบการคัดแยกซัง ในระบบการคัดแยกเปลือก 

ความเร็วลูก
นวด(rpm) 

ความสามารถ 

(กก/ชม) 

ไดปริมาณซัง 
(%โดยน.น.) 

มีเปลือกปนอยู 
(%โดยน.น.) 

ไดปริมาณเปลือก 

(%โดยน.น.) 
มีซังปนอยู 

(%โดย น.น.) 
500 262.77 11.78 11.44 62.00 6.54 

700 288.00 17.70 10.00 43.60 7.98 

900 266.67 13.74 15.20 45.64 4.48 

จากการทดสอบเครื่องอัดฟอนฟางในการอัดเปลือกและซังขาวโพด พบวา  ประสพปญหาซังขาวโพดจะสะสมอยู
ดานลาง  และทําใหกอนที่ผานการอัดไมสามารถมัดไดแนน ดังภาพที่ 4  อีกทั้งการใชเครื่องอัดฟอนที่เปนแบบคนปอนยัง
ประสพปญหาตองใชแรงงาน 5-6 คน ไมสะดวกและเปนการเพิ่มตนทุน  ไมเหมาะสมตอการนํามาใช  เพราะฉะน้ันเครื่อง
อัดกอนทั้งเปลือกและซัง  จะตอยอดระบบการแยกเปลือกและซัง จึงเปนการพัฒนาศักยภาพของการนําเปลือกและซังไป
ใชงาน  ทําใหการออกแบบเคร่ืองอัดกอนใชรูปแบบแนวตั้ง   ลดการสะสมของซังดานลางที่เกิดจากน้ําหนักซังที่ มากกวา
เปลือกและสามารถเปดฝาขางหนาได  ทําใหสะดวกตอการจัดการและความปลอดภัย  เครื่องเครื่องตนแบบแสดง ดังภาพ
ที่ 5 เพื่อใหไดขนาดกอนชีวมวลขนาด 50x50x60 ซม3 โดยใชเครื่องตนกําลังขนาด 2 แรงมา 1 เฟส 50 เฮิรตซ และใชเกียร
ปมในการผลิตความดัน อัตราการไหลปมมขีนาด 10 cc/rev  ขับปมทึ่ความเร็วรอบ 725 รอบตอนาที และใชวาลว 4/3 ใน
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การควบคุม ขึ้น-ลง ทําการทดสอบสมรรถนะเครือ่ง  พบวา ขนาดกอน 50x50x60 ซม3 มีน้ําหนัก 46-48.6 กก. หรือ ความ
หนาแนน 306.67-324.0 กก/ม3  สําหรับเปลือกและซังขาวโพดฤดูการเก็บเกี่ยวปลายฝน และ มีน้ําหนัก 22.3-24.1 กก. 
หรือ ความหนาแนน 148.7-160.7 กก/ม3  สําหรับเปลือกและซังขาวฤดูการเก็บเกี่ยวฤดูหนาวท่ีมีสภาพแหงมาก จากเดิมที่
ใชเครื่องอัดฟางไดความหนาแนนเพียง 78.1  กก/ม3    ซึ่งจะทําใหสามารถขนาดสงไดงายและสามารถปอนโรงไฟฟาอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยการทดสอบไดทําการทดสอบเปรียบเทียบกับเครื่องอัดแนวนอนและการเปล่ียนตนกําลังจากมอเตอร 3 

แรงมา เปนเครื่องยนตเบนซิน 5.5 แรง พบวาการอัดแนวตั้งจะทําใหสามารถอัดไดความหนาแนนสูงกวา ดังตารางที่ 4 โดย
ความสามารถในการอัดกอน 10-12 กอนตอช่ัวโมง หรือ 1.232-1.360 ตัน/ชม. ซึ่งจากการพัฒนาเคร่ืองอัดฟอนเปลือก
และซังขาวโพดและการขนสงบรรทุกเปลือกและซังขาวโพด ดังตารางที่ 2 และ 6 พบวาจากเดิมการบรรทุกจะมีความ
หนาแนน 140.21 กก/ม3  แตเมื่ออัดฟอนความหนาแนนจะเพิ่มข้ึนในกรณีอัดแนวต้ังมีคา 183.7-187.2 กก/ม3 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนสง 23.7- 25.1% แตสะดวกในการลงและเก็บรักษา  อีกทั้งถามีเฉพาะเปลือกท่ีมีความหนาแนนขนาด
อัด 30.58 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร จะเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง 5.00- 5.12 เทา 

ตารางที่ 2 แสดงคาความหนาแนนของซังและเปลือกขาวโพด 
ชื่อวัสดุ  

(แบบการทดสอบ) 
ความช้ืนของวัสดุที่ทําการทดสอบหาความหนาแนน (%) ความหนาแนน 

(กก/ม3) 
เปลือก 6.55 18.352)

เปลือก (อัด) 6.55 30.582)

ซังและเปลือก 5.51 140.211)

ซัง 5.73 128.442)

ซัง (อัด) 5.73 152.902)

หมายเหตุ    1)ขนาดกะบะรถบรรทุก 6 ลอ คอกสูง กวาง x ยาว x สูง เทากับ 2.3 x 5.5 x 1.4 ม3 
2)ขนาดภาชนะท่ีทําการทดสอบ กวาง x ยาว x สูง เทากับ 0.31 x 0.31 x 0.34 ม3

-การหาปริมาณความชื้น (Moisture Content) ตามมาตราฐาน ASTM E871-82

ภาพท่ี 3 ลักษณะของเครื่องแยกเปลือกและซังโดยใชลูกปอกเปลือกเครื่องเก็บเกี่ยวขาวโพดมาพัฒนา 
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ภาพท่ี 4 ลักษณะของเครื่องอัดฟางที่นํามาทดสอบอัดเปลือกและซังขาวโพดจะพบปญหาเม่ือมีซังเขาไปจะทําให
กอนไมสามารถมัดไดสม่ําเสมอ 

ตารางที่ 3  สมบัติความเปนเชื้อเพลิงของเปลือกและซังแบบประมาณ (Proximate Value) และแบบแยกธาตุ (Ultimate 

Value) 

คุณสมบัติความเปนเชื้อเพลิง เปลือก ซัง 
รอยละความช้ืนเริม่ตน(Wet basis) 6.9 9.38 

องคประกอบ 

แบบประมาณ 

(Dry basis) 

รอยละของสารระเหย (%VM) 87.35 81.31 

รอยละของเถา (%Ash) 3.63 1.80 

  รอยละของคารบอนคงตัว(%FC) 2.15 7.51 

องคประกอบ 

แบบละเอียด 

(Dry basis) 

รอยละของคารบอน (%C) 50.86(1) 48.45 

รอยละของไฮโดรเจน (%H) 4.86(1) 6.49 

รอยละของไนโตรเจน (%N) 1.55(1) 0.45 

รอยละของซลัเฟอร(%S) 0.34(1) 0.16 

รอยละของออกซิเจน (%O) 40.01(1) 43.11 

คาความรอนสูง LHV (kJ/kg) 15.379 16,883 

หมายเหตุ 1) ที่มา วีรชัย  และคณะ 2554

ภาพท่ี 5 ลักษณะของเครื่องอัดเปลือกและซังขาวโพดเพื่อการเก็บรกัษาและขนสง 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสมรรถนะการอัดชีวมวลของเครื่องอัด 
เคร่ืองอัดชีวมวล จํานวนกอน

เฉลี่ยใน 1 

ชั่วโมง 

เวลาในการ
อัดเฉลี่ยแตละ
กอน(นาที) 

น้ําหนักของ 
ชีวมวลรวม
ทดสอบ(กก) 

น้ําหนักชีวมวล
ตอกอน (กก.) 

ความ
หนาแนน 
กก/ม3 

เครื่องอัดแนวนอน1 10 6.17 1,360.65 29.85 124.381

ตนกําลังเครื่องยนตเบนซิน 11 5.55 393.20 27.56 183.7 

ตนกําลังมอเตอรไฟฟา 12 5.00 1,232.00 28.08 187.2 

หมายเหตุ : 1ขนาดกอน 50x60x80 ซม. 

(ก)             (ข) 

 (ค)                                               (ง) 
ภาพท่ี 6 ลักษณะรถบรรทุกเปลือกและซังขาวโพด  (ก) รถ 4 ลอเลก็  (ข) รถ 6 ลอเล็ก  (ค) รถ 6 ลอใหญ และ (ง) รถพวง 

   ตารางท่ี  5 น้ําหนักท่ีบรรทุกไดของรถบรรทุก6ลอ 
ชนิดของรถบรรทุก น้ําหนักท่ีบรรทุกได (กก.) 
รถ 4 ลอเล็ก 1,525 

รถ 6 ลอ เล็ก (พิกัดบรรทุก 6 ตัน) 1,535 

รถ 6 ลอ ใหญ (พิกัดบรรทุก 9 ตนั) 3,370 

รถพวง (2พวง) (พิกัดบรรทุก 30 ตัน) 8,585

จากการทดสอบเครื่องบดยอยซังขาวโพดเพื่อเตรียมวัตถุดิบสําหรับการขนสงและผลิตเปนเอทานอล  พบวาการ
ใชเครื่องบดซังขาวโพดดวยเครื่องสับยอยแบบคอน(Hammer mill) ดังภาพที่ 7 ตนกําลังมอเตอร 10 แรงมา สภาวะไมมี
ภาระใชกระแส 5 A และเมื่อทําการทดสอบการปอนซังกระแสจะข้ึนเปน 7 A โดยสภาวะที่เกิด Peak มีคา 10.5 A  กระแส
สูงสุด 15.5 A สมรรถนะของเคร่ืองมีคาเฉลี่ย 103.6 กก/ชม. ที่ความช้ืน 7.22 % (wb) คาพลังงานไฟฟา 168.05 บาทตอ
ตัน โดยการบดยอยทั้งเปลือกเครื่องบดยอยแบบคอนไมมีความเหมาะสม  เนื่องจากเสนใยของเปลือกจะติดตะแกรงแตเมื่อ
มีการบดยอยเปลือกและซังขาวโพดจะเพ่ิมความหนาแนนไดอีก 2.23 เทา ดังตารางที่ 7 และมีลักษระทางกายภาพ
เหมาะสมการนําไปเปนวัตถุดิบเอทานอล สวนการบดซังเพื่อเปนวัตถุดิบผลิตเอทานอลจะทําใหเพิ่มตนทุน เน่ืองจากกําลัง
การผลิตต่ําใหตนทุนสูงไมเหมาะสมตอการลงทุน  และจากการศึกษาระบบการขนสงเปลือกและซังดวยรถบรรทุกความ
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หนาแนนท่ีบรรทุก  140.21 กก./ม3 ที่ความช้ืน 5.51% (wb) ซึ่งสวนใหญจะเปนนํ้าหนักซังความหนาแนน 128.44 กก./ม3 
เพราะฉะนั้นการขนสงเปลือกเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงตองใชเครื่องอัดเพื่อใหสมรรถนะการขนสงใหเทาเทียมกับการขนเปลือก
และซังขาวโพดในสภาวะปกติและใชรวมกับเครื่องแยกเปลือกและซัง  สวนการบดซังเพื่อเปนวัตถุดิบผลิตเอทานอลจะทํา
ใหเพิ่มตนทุนและกําลังการผลิตต่ําไมเหมาะตอการลงทุน 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความหนาแนนของเปลือกและซังขาวโพดทั้งกอนและหลังการบดยอย 

ความหนาแนน (กก./ม3.) 
ตัวอยาง ไมผานการยอย ผานการยอย 

ไมกด (ซัง+เปลือก)% กด(ซัง+เปลือก)% ไมกด กด 

1 21.6362(28.56+71.44) 37.8634(13.96+86.06) 94.6585 149.6355 
2 24.3407(24.99+75.01) 48.6815(32.75+67.25) 86.5449 135.2265 

3 13.5226(3.28+96.72) 45.9778(30.01+69.99) 73.0223 143.3401 

เฉลี่ย 19.833 44.174 84.742 142.734 

สรุปผลการวิจัย
จากการเก็บเกี่ยวขาวโพดเลี้ยงสัตวทั ้งเปลือกจะมีปริมาณ 1.68 ลานตัน ศักยภาพเศษวัสดุเหลือใชจาก

เปลือกและซังมีปริมาณ 0.143 ลานตัน ซึ่งเศษวัสดุเหลือใชเหลานี้ไมมีความเหมาะสมทางกายภาพในการนําไปเปน
เช้ือเพลิงหรือการขนสงซ่ึงยากตอการจัดการ  ลักษณะทางกายภาพของเปลือกและซังขาวโพดมีลักษณะฟู  จากการศึกษา
มีความจําเปนอยางยิ่งยวดในการแยกเปลือกและซังออกจาการกัน  โดยเครื่องสําหรับแยกเปลือกและซังใชหลักการเครื่อง
ปอกเปลือกขาวโพด จะมีประสิทธิภาพโดยใช  4 ลูกกลิ้งยาง สมรรถนะมากกวา 500.00 กก/ชม แตมีขอจํากัดที่เปลือก
และซังเปยกจะทําใหความสามารถตํ่าลงหรือติดเปนชวงๆ  แตการแยกเปลือกและซังสามารถทําไดอยางสะอาด  และเมื่อ
ทําการแยกเปลือกและซัง เปลือกจะมีความหนาแนนต่ํา 18.35-30.58 กก./ตัน ซึ่งนํ้าหนักสวนใหญจะอยูที่ซังมีคา 128.44-

152.90 กก/ม3 และเม่ือทําการบรรทุกดวยรถ 6 ลอทั้งเปลือกและซังจะมีคาความหนาแนน 140.21 กก/ม3  โดย
ความสามารถในการบรรทุกได 3,370 กก. ที่พิกัดบรรทุกสูงสุดของรถ 9,000 กก. ทําใหประสิทธิภาพการขนสงลดลง 
57.88% สวนปริมาณความช้ืนของซังจะมีคาสูงกวาเปลือก เปลือกมีความช้ืน 12.04-14.22 %wb และซังมีความช้ืน 
30.31-39.43 %wb เมื่อมีการเก็บตัวอยางหลังจากการนวดเพื่อแยกเมล็ดออก การวิเคราะหเปลือกและซังแบบประมาณ 
(Proximate Value) และแบบแยกธาตุ (Ultimate Value) พบวา เปลือกจะมีปริมาณเถาสูงกวาซัง มีคา 3.63 และ 
1.80% ตามลําดับ อีกทั้งเปลือกจะมีคาความรอนตํ่ากวาซังมีคา 15,379 และ 16,883 kJ/kg ที่ความช้ืน 6.90 และ 9.38 

%wb ตามลําดับ การอัดฟอนเปลือกและซังโดยใชเครื่องอัดฟอนฟางในการอัดเปลือกและซังขาวโพด พบวาประสพปญหา
ซังขาวโพดจะสะสมอยูดานลาง  และทําใหกอนที่ผานการอัดไมสามารถมัดไดแนน อีกทั้งการใชแรงงาน 5-6 คน ตนทุนสูง  
เพราะฉะน้ันเคร่ืองอัดกอนท้ังเปลือกและซังใชรูปแบบแนวตั้ง   ลดการสะสมของซังดานลางขนาดกอนชีวมวลขนาด 
50x50x60 ซม3 สามารถอัดไดน้ําหนัก 46-48.6 กก. หรือ ความหนาแนน 306.67-324.0 กก/ม3   สําหรับปลายฝน และ 
มีน้ําหนัก 22.3-24.1 กก. หรือ ความหนาแนน 148.7-160.7 กก/ม3   สําหรับฤดูหนาวท่ีมีสภาพแหงมาก ความสามารถใน
การอัดกอน 10-12 กอน/ชม. หรือ 1.232-1.360 ตัน/ชม เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องอัดฟางไดความหนาแนนเพียง 78.1 

กก./ม3  และจากการบรรทุกแบบเดิมจะมีความหนาแนน 140.21 กก/ม3     เพิ่มประสิทธิภาพการขนสง 23.7- 25.1% แต
สะดวกในการลงและเก็บรักษา  แตถามีเฉพาะเปลือกท่ีมีความหนาแนนขนาดอัด 30.58 กก/ม3    จะเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนสง 5.00- 5.12 เทา สวนการแปรรูปบดยอยซังขาวโพดดวยเคร่ืองสับยอยแบบคอน(Hammer mill)  สมรรถนะของ

65



เครื่องมีคาเฉลี่ย 103.6 กก./ชม. คาพลังงานไฟฟา 168.05 บาทตอตัน การบดซังเพื่อเปนวัตถุดิบผลิตเอทานอลจะทําให
เพิ่มตนทุน เนื่องจากกําลังการผลิตต่ําใหตนทุนสูงไมเหมาะสมตอการลงทุน 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูวิจัยขอกราบขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติที่สนับสนุนมอบทุนวิจัยประจําป 2559-2562 
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การเพิ่มคุณภาพทางใบปาลมดวยกระบวนการทอรรีแฟคชั่นจากคลื่นไมโครเวฟ 

Upgrading Oil Palm leaves with using Microwave Torrefaction Process 

ศกลรัตน จินดารักษ1, ชูรัตน ธารารักษ1, เสรมิสุข บัวเจริญ1, นิกราน หอมดวง1*,ภคมน ปนตานา1และ ณัฐวุฒิ ดุษฎี1  
1 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวทิยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม 50290  

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเพิ่มคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวล โดยศึกษาผลกระทบของกําลังวัตตของไมโครเวฟและ

เวลาในกระบวนการทอรรีแฟคช่ัน ชีวมวลทดสอบที่ใชคือทางใบปาลมซ่ึงเปนวัสดุเหลือใชทางการเกษตร โดยยอยใหเปน
กากขนาดเฉลี่ย 3 mm และใชทดสอบที่ 20 g ตอครั้งในการทดสอบ ทดลองปรับกําลังวัตตไมโครเวฟและระยะเวลา
กระบวนการทอรรีแฟคช่ันท่ี 180W 300W 450W และ 600W และ 10 15 และ 20 min ตามลําดับ ทดสอบภายใตความ
ดันบรรยากาศและใชกาซไนโตรเจนเปนสารตัวกลางในการไหลเวียน ท่ีอัตราการไหล 5  l/min ผลการทดสอบพบวา 
การเพ่ิมกําลังวัตตไมโครเวฟและเวลาทอรีแฟคช่ัน สงผลใหคุณสมบัติของทางปาลมดีขึ้น โดยคาความช้ืนและปริมาณสาร
ระเหยบางสวนลดตํ่าลง ในขณะท่ีปริมาณคารบอนคงตัวและปริมาณเถามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น การใชกําลังวัตตไมโครเวฟ 
600W และเวลาทอรรีแฟคช่ัน 20 min ใหคาความรอนชีวมวลสูงสุด 22.87 MJ/kg คิดเปนพลังงานท่ีเพิ่มข้ึนสูงกวา 
21.95% เมื่อเทียบกับชีวมวลต้ังตน การเพ่ิมกําลังวัตตไมโครเวฟและระยะเวลาทอรรีแฟคช่ันใหสูงขึ้น สงผลใหอุณหภูมิใน
กระบวนการทอรีแฟคช่ันเพิ่มสูงขึ้นสูงสุด 320°C 

คําสําคัญ: เชื้อเพลิงชีวมวล ไพโรไลซิส กระบวนการทอรรีแฟคช่ัน คลื่นไมโครเวฟ 

บทนํา 
กระบวนการทอรรีแฟคช่ัน (Torrefaction) หรือกระบวนการไพโรไลซิสที่ไมรุนแรง (Mild pyrolysis) [1] เปน

เทคนิคการใหความรอนแกชีวมวล เพื่อพัฒนาคุณภาพของเช้ือเพลิงชีวมวลที่ไดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
(Agricultural waste) โดยแหลงพลังงานท่ีใชผลิตความรอนในเตาปฏิกรณสําหรับกระบวนการทอรรีแฟคช่ันสวนใหญได
จากพลังงานไฟฟาและความรอนในรูปแบบตาง ๆ เชน เครื่องทําความรอน (heater) หรือแกสหุงตมหรือชีวมวล เปนตน 
เนื่องจากกระบวนการใชเวลานานเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ทําใหใชพลังงานปอนเขาสูกระบวนการในปริมาณสูง  กอใหเกิดความ
สิ้นเปลืองพลังงาน [2] จากเหตุผลดังกลาวจึงไดมีการประยุกตใชคลื่นไมโครเวฟกับกระบวนการทอรรีแฟคช่ันแกชีวมวล 
เชน ฟางขาว กระถิน และหญาเนเปยร เปนตน เพื่อลดระยะเวลาและการใชพลังงานของกระบวนการทอรรีแฟคช่ันดวย
คลื่นไมโครเวฟเปนนวัตกรรมการสรางความรอนท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยคลื่นไมโครเวฟจะเหนี่ยวนําใหเกิดความรอนใน
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณสมบัติเปนวัสดุไดอิเล็กตริกที่สามารถดูดกลืนคลื่นแมเหล็กไฟฟาและแปลงเปนพลังงานความ
รอนได การเกิดความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ ประกอบไปดวยกลไกการเหน่ียวนําไอออน และกลไกชนิดการหมุนของทั้ง
สองขั้ว จนเกิดเปนพลังงานความรอนจากภายในวัสดุไดอิเล็กตริก โดยอาหารและวัตถุทางการเกษตรท่ีมีความช้ืนสูงจัดเปน
วัสดุไดอิเล็กตริกจึงสามารถดูดซับคลื่นไมโครเวฟ และเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนไดอยางมีประสิทธิภาพ [5] จากขอดี
และขอไดเปรียบของไมโครเวฟ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีจุดมุงหมายในการนําคลื่นไมโครเวฟมาเพิ่มคุณภาพใหกับทางใบปาลม 

* Corresponding author: Tel : 0836266591 E-mail address : sakonratj55@email.nu.ac.th
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โดยศึกษาผลของกําลังวัตตไมโครเวฟและเวลาที่เหมาะสมสําหรบัการเพิ่มคุณภาพทางใบปาลมหรือเปนแนวทางนําไปใชกับ 

ชีวมวลอื่นๆ  
วิธีการวิจัย 

1. อุปกรณและเคร่ืองมือวิจัย
ชุดทดสอบกระบวนการทอรรีแฟคช่ันดวยคลืน่ไมโครเวฟ ใชไมโครเวฟขนาด 20 L เปนแหลงพลังงานในการสราง 

คลื่นไมโครเวฟระหวางกระบวนการ [4] งานวจิัยไดดัดแปลงใสอุปกรณเพิม่เติม ประกอบดวย การเพ่ิมชุดปอนแกส 

ไนโตรเจนเขาทางดานบนม ี2 ทอ โดยใชทอแกวทนความรอน แบงเปนทอปอนไนโตรเจนและทอออกของไพโรไลชีสแกส 
ภายในหองปฏิกิริยากระบวนการทอรรีแฟคช่ัน ใชถวยเซรามิคสําหรับใสตัวอยางชีวมวล สวนการปรับกาํลังไมโครเวฟและ 
ระยะเวลาทอรรีแฟคช่ัน ใชรูปแบบการปรับเดิมที่ติดมากับเครื่องไมโครเวฟ โดยกําลังไมโครเวฟและระยะเวลาทอรีแฟคช่ัน 

ทดสอบปรับอยูในชวง 100-800 W ระยะเวลาที่ปรับไดอยูในชวง 1-60 min การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีเช้ือเพลิงหลัง 
ผานกระบวนการทอรีแฟคช่ันซึง่เรียกวาเช้ือเพลิงทอรีไฟดใชหลักการวิเคราะหทางเคมีโดยวธิีประมาณ รายละเอียดการ 
ปฏิบัติการและการทดสอบเปนไปตามมาตรฐานการวิเคราะห [4]  

2. ชีวมวลและการเตรียมตัวอยาง
วัสดุที่นํามาทดสอบเปนวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรในแถบภาคเหนือ ซึ่งไดแก ทางใบปาลม ในเบ้ืองตนกอนการ 

ทดสอบไดนําทางใบปาลมมาบดยอยดวยเคร่ืองบดหยาบ ไดชีวมวลขนาดเฉลี่ย 10 mm จากนั้นนํามาบดครัง้ทีส่องดวย 

เครือ่งบดละเอียด ทางใบปาลมทีไ่ดมีขนาดนอยกวา 1-3 mm จากน้ันนําทางใบปาลมที่ผานเครื่องบดละเอียดมาคัดขนาด 

ดวยตะแกรงท่ีมีขนาดร ู3 mm และเก็บชีวมวลไวในท่ีแหงเพ่ือเตรียมไวสําหรับทดสอบกระบวนการทอรรีแฟคช่ันดวยคลื่น 

ไมโครเวฟตอไป คาความรอนเฉล่ียทางใบปาลมและความช้ืนเริ่มตนเทากับ 17.85 MJ/kg และ ไมเกนิ 7% โดยคณุสมบัติ 

ทางเคมีอยางละเอียดของทางใบปาลมกอนเขากระบวนการทอรีแฟคช่ันและภาพถายของทางใบปาลมสามารถอางอิงจาก 

งานวิจัยท่ีผานมา [4]  

3. วิธีการทดลอง
การทดสอบกระบวนการทอรรีแฟคช่ันดวยคลื่นไมโครเวฟ เริม่จากการนําเอาตัวอยางทางใบปาลมทีเ่ตรยีมไว 

แบบผงท่ีมีขนาดไมเกิน 3 mm จํานวนคร้ังละ 20 g ใสตัวอยางเขาไปในเคร่ืองทดสอบกระบวนการทอรรแีฟคช่ัน ปอนแกส 

ไนโตรเจนท่ีอัตราการไหล 5 l/min ปรับตั้งกําลังวัตตของไมโครเวฟและเวลาที่จะทําการทดสอบ โดยเง่ือนไขการปรับกําลัง 
วัตตไมโครเวฟทั้งหมด 4 กําลังวัตต ไดแก 180W 300W 450W และ 600W เวลาที่ใชในการทดสอบไดแก 10 15 และ 20 

min แตละเง่ือนไขทําการทดสอบตัวอยางละ 3 ซ้ํา ใชคาเฉลี่ยในการวิเคราะหผล จากนั้นนําเช้ือเพลิงทอรีไฟดไปวิเคราะห 
ทางเคมีดวยการวิเคราะหโดยปริมาณ (Proximate Analysis) และหาคาความรอนของชีวมวล ตามมาตรฐาน ASTD 

สมการการวิเคราะหคาความช้ืน สารระเหย คารบอนคงท่ีและปริมาณเถาแสดงดังสมการที่ 1-4 [4] ในขณะท่ีแผนภาพการ 
ทดลองของกระบวนการทอรรีแฟคช่ันดวยคลื่นไมโครเวฟ แสดงดังภาพท่ี 1 
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สมการที่ 1 

สมการที่ 2 

สมการที่ 3 

ภาพที่ 1 ภาพไดอะแกรมการติดต้ังเคร่ืองมือและการเตรยีมทางใบปาลม 

MC = [(A-B)/A] x 100  
VM = [(B-C)/B] x 100  
Ash= (D/B) x 100  
FC = 100 - (Ash + MC + VM) สมการที่ 4 

เมื่อ MC คือ ปริมาณความช้ืน (%), A คือ น้ําหนักชีวมวลกอนอบแหง (g), B คือ น้ําหนักชีวมวลหลังอบแหง (g), 
C คือ น้ําหนกัชีวมวลหลังอบท่ีอุณหภมูิ 900°C (g), VM ปริมาณสารระเหย (%), D คือ น้ําหนกัชีวมวลหลังอบท่ีอุณหภูมิ 
750°C, Ash คือ ปริมาณเถา (%) และ FC ปริมาณคารบอนคงตัว (%) สวนการวิเคราะหคาความรอนของเช้ือเพลิงชีวมวล 

สามารถทําไดดวยการใชสมการคารอนมาตรฐาน [4] ซึ่งเมื่อลองนํามาเทียบกบัการหาคาความรอนจากบอมแคลอรีมิเตอร 
พบวาแตกตางกันไมเกิน 5% 

1. ผลกระทบกําลังวัตตไมโครเวฟและระยะเวลา
ภาพที่ 2 (ก) แสดงผลกระทบกําลังวัตตไมโครเวฟของเวลาที่มีตอความช้ืนของใบปาลมพบวา เมือ่เวลาใน 

กระบวนการเทากัน กําลังวัตตไมโครเวฟท่ีเพ่ิมขึ้นทําใหความช้ืนของทางใบปาลมมีแนวโนมลดลง เชนเดียวกันกับเม่ือกําลัง 
วัตตไมโครเวฟที่เทากัน ความช้ืนของใบปาลมลดลงเม่ือเวลาของกระบวนการทอรรีแฟค ช่ันเพิม่ขึน้ ทําใหสรปุไดวา เมือ่ 

เทยีบกาํลังวัตต 450W และ 600W ที่เวลา 20 min กับคาความช้ืนกอนกระบวนการทอรรีแฟคช่ันจะมีคาเทากบั 63.5% 

และ 73.7% ตามลําดับ โดยที่ความช้ืนของใบปาลมลดลงสาเหตุเน่ืองจากเฮมิเซลลูโลสลดลง ทําใหลิกนินท่ีพื้นผิวชีวมวลอยู 
ในสภาวะเรง (active sites) พันธะทางเคมีของความช้ืนจึงถูกทาํลายลง [7] ภาพที่ 2 (ข) แสดงปริมาณสารระเหยทางใบ 

ปาลมหลังผานกระบวนการทอรรีแฟคช่ันดวยเทคนิคคลื่นไมโครเวฟพบวา เมื่อใชเวลาเพิ่มขึ้นปริมาณสารระเหยลดลง โดย 

ที่ระดบักาํลังวัตตไมโครเวฟ 180W 300W และ 450W ปริมารสารระเหยมีคาประมาณ 83.59 – 80.41% ลดลงจากกอน 

กระบวนการทอรรีแฟคช่ันเพยีง 1.93–5.66% เมือ่พิจารณาทีก่ําลังวัตตไมโครเวฟ 600W และเวลา 20 min ปริมาณสาร 
ระเหยมีคาเฉลี่ย 71.72% ซึ่งลดลงจากกอนกระบวนการทอรรีแฟคช่ันเฉลี่ย 15.86% การลดลงของสารระเหยเกิดจากการ 
สลายตัวขององคประกอบชีวมวลประเภทสารแทรก (extractive) เฮมเิซลลูโลส ลิกนนิ และเซลลูโลส ซึ่งมีผลทาํใหมวล 

และพลังงานบางสวนของชีวมวลลดลง [8] ภาพที่ 3 (ก) แสดงผลกระทบของกําลังวัตตไมโครเวฟและเวลาตอปริมาณเถา 
ของทางใบปาลมพบวาปริมาณเถามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เมื่อกําลังวัตตไมโครเวฟและเวลาเพิ่มขึ้น โดยปริมาณเถาของทางใบ 

ปาลมทีผ่านกระบวนการทอรรีแฟคช่ัน ที่กําลังวัตต 180-450 W มีคาประมาณ 5.18-7.4 % เพิม่ขึน้คิดเปน 4.6 – 49.5% 

สําหรับกาํลังวัตต 600W ปริมาณเถาของทางใบปาลมมีคาประมาณ 8.40% ซึ่งสูงกวาปริมาณเถากอนกระบวนการทอรรี 
แฟคช่ันประมาณ 41.07 % ซึ่งสาเหตุของเถาทีม่ีปริมาณเพิม่สูงขึ้นเกิดจากสดัสวนของความช้ืนและสารระเหยบางสวนได
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สลายในระหวางกระบวนการทอรีแฟคช่ันสงผลใหสัดสวนของเถาในชีวมวลเพิ่มขึ้น [9]  ภาพที่ 3 (ข) แสดงผลกระทบกําลัง
วัตตไมโครเวฟและเวลาตอปริมาณคารบอนคงตัวของทางใบปาลม พบวา เมื่อใชเวลาในกระบวนการทอรรีแฟคช่ันเทากัน 
การเพ่ิมกําลังวัตตไมโครเวฟสงผลทําใหปริมาณคารบอนเพิ่มสูงขึ้น เมื่อพิจารณาท่ีกําลังวัตต 180-450W พบวา ปริมาณ
คารบอนคงตัวมีคาตางกันเล็กนอย อยูในชวง 6.81 – 9.02% สําหรับกําลังวัตต 600W คารบอนคงตัวมีคาสูงสุด เทากับ 
16.31% เพิ่มขึ้นจากชีวมวลกอนกระบวนการทอรรีแฟคช่ันประมาณ 5 เทา ซึ่งการเพ่ิมข้ึนของคารบอนคงตัวจะเปน
สัดสวนท่ีผกผันกับสารระเหยที่เปนองคประกอบท่ีมีอยูในชีวมวล [10] และนําไปสูการเพ่ิมของคาความรอนชีวมวล  

(ก)                                                                      (ข) 
ภาพที่ 2 ผลกระทบของกําลังวัตตและเวลาทีม่ีตอความชื้นและสาร

ระเหย 

(ก)                                                                  (ข) 
ภาพที่ 3 ผลกระทบของกําลังวัตตและเวลาทีม่ีตอปริมาณเถาและคารบอนคงท่ี 

2. การวิเคราะหคาความรอนเชื้อเพลิงทอรรีไฟด
ภาพที่ 4 แสดงคาความรอนของทางใบปาลมที่ผานกระบวนการทอรรีแฟคช่ันดวยคลื่นไมโครเวฟ (เช้ือเพลิงทอรีไฟด) 

พบวาเมื่อกําลังวัตตไมโครเวฟและเวลาเพิ่มขึ้น ทําใหคาความรอนของทางใบปาลมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นดวย โดยคาความ
รอนสูงสุดของเศษไมเทากับ 22.87 MJ/kg อยูที่ระดับกําลังวัตต 600W และใชเวลา 20 min คิดเปนคาความรอนที่เพ่ิม
สูงสุด 21.95% คาความรอนของชีวมวลที่เพิ่มขึ้นเกิดจากปริมาณความช้ืนและสารระเหยบางสวนถูกกําจัดออกไป และ
สัดสวนของคาคารบอนคงตัวเพิ่มสูงข้ึน จึงเปนสาเหตุใหคาความรอนของเช้ือเพลิงทอรีไฟดเพิ่มขึ้น  
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ภาพที่ 4 คาความรอนเช้ือเพลิงทอรรีไฟดของทางใบปาลม 

3. การวิเคราะหรอยละผลผลิตมวลและพลังงานท่ีไดของเชื้อเพลิงทอรรีไฟดจากทางใบปาลม

(ก)                                                                  (ข) 
ภาพที่ 5 ปริมาณมวลและพลังงานท่ีไดของเชื้อเพลิงทอรรีไฟดจากทางใบปาลม 

จากขอมูลดังภาพที่ 5 (ก) และ (ข) การใชกําลังไมโครเวฟที่ 180 W และระยะเวลาทอรรีแฟคช่ันดวยคลื่น
ไมโครเวฟ 10 min ใชปริมาณผลผลิตมวลและพลังงานสูงสุด ผลที่เกิดขึ้นกับผลผลิตมวล การใชกําลังไมโครเวฟท่ีสูงจะ
สงผลตอการลดของมวลคอนขางชัดเจน การลดลงของมวลท่ีสูงเกินไปอาจสงผลเสียในดานเศรษฐศาสตร โดยเฉพาะตนทุน
การผลิตที่เพิ่มสูงข้ึน สวนทางดานผลผลิตทางพลังงานการใชกําลังวัตตไมโครเวฟ 180 W และระยะเวลา 10 min ผลผลิต
พลังงานสูงสุดและถัดมาเปนการใชกําลังไมโครเวฟ 300 W ผลผลิตพลังงานหลักไดในภาพรวมจะสงผลทางเศรษฐศาสตร
คลายกับผลกระทบท่ีเกิดจากผลผลิตมวล  ผลผลิตมวลและพลังงานท่ีไดของทางใบปาลมมีคาเทากับ 96.03% และ 
99.65% ตามลําดับ อยางไรก็ตามเม่ือทดลองเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของเช้ือเพลิงกับการทอรรีแฟคช่ันดวยความรอน
พบวา การใชกําลังไมโครเวฟท่ี 450 W ที่ระยะเวลา 20 min มีคาพลังงานความรอน และผลผลิตมวลเทากับ 33.31% และ 
71.24% ตามลําดับ การทดสอบของ[3] ในสภาวะ 200 oC และเวลาทอรรีแฟคช่ันท่ี 40 min 

สรุปผลการวิจัย
การเพ่ิมกําลังวัตตไมโครเวฟและเวลาในกระบวนการทอรรีแฟคช่ัน สงผลใหคาความช้ืนและปริมาณสารระเหย

ลดลง ในขณะท่ีปริมาณคารบอนคงตัวและเถาเพิ่มสูงข้ึน 

ปริมาณผลผลิตมวลและพลังงานสูงสุด ผลท่ีเกิดขึ้นกับผลผลิตมวล การใชกําลังไมโครเวฟที่สูงจะสงผลตอการลด
ของมวลและพลังงานคอนขางชัดเจน  
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คาความรอนสูงสุดของเช้ือเพลิงทอรีไฟดเทากับ 22.87 MJ/kg ที่การทดลองกําลังวัตตไมโครเวฟ 600W และ
เวลาทอรีแฟคช่ัน 20 min และกําลังวัตตไมโครเวฟและเวลาดังกลาวจะใหอุณหภูมิในกระบวนการสูงสุด 320 oC และมีคา
ความรอนเช้ือเพลิงเพ่ิมขึ้นไดสูงสุด 21.95%  
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การพัฒนาหุนยนตทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยสําหรับบานพักอาศัย 
Development of solar panel cleaning robot for house 

ชิติพัทธ ไกรโสดา1* สุรเดช ตัญตรยัรัตน2 และสมศักดิ์ ศิวดํารงพงศ3 
1 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 30000 

2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาํนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี นครราชสมีา 30000 
3 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี นครราชสมีา 30000 

บทคัดยอ 
ปจจุบันเซลลแสงอาทิตยเปนที่นิยมใชเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา เน่ืองจากพลังงานท่ีไดนั้นเปนพลังงานสะอาด

ปราศจากมลพิษและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย อยางไรก็ตามเซลลแสงอาทิตยตองการการดูแลรักษาอย างตอเนื่อง
เพื่อทําใหการผลิตพลังงานไฟฟาไดดีและมีอายุการใชงานท่ีนานขึ้น ความสะอาดบนพ้ืนผิวเซลลแสงอาทิตย เปนปจจัยหนึ่ง
ที่สงผลตอการผลิตพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย  ดังน้ันจึงมีการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของการทําความสะอาด
แผงเซลลแสงอาทิตย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของการทําความสะอาดแผงเซลล
แสงอาทิตยสําหรับบานพักอาศัย โดยใชตนแบบหุนยนตที่มีโครงสรางแบบคารทีเซียนที่ถูกขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา
กระแสตรงระบบเปด แบบใชน้ําในการทําความสะอาด ออกแบบการทดลองดวยวิธีแฟคโทเรียลเต็มรูป (2k) ทดลองซ้ํา 2 
ครั้ง โดยกําหนดตัวแปรหลักในการทดลองไดแก แรงดันนํ้า ความเร็วรอบของการเคลื่อนที่ของหุนยนต  และการเปาแหง
โดยใชพัดลม เพื่อใชทดสอบปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทําความสะอาด จากผลการทดลอง พบวา แรงดันน้ํา 
ความเร็วรอบของการเคลื่อนที่ของหุนยนต  และการเปาแหงโดยใชพัดลม มีผลตอประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น .05 โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟามาก
ที่สุดคือ แรงดันน้ํา ความเร็วรอบของการเคลื่อนที่ของหุนยนต  และการเปาแหงโดยใชพัดลม ตามลําดับ 

คําสําคัญ: หุนยนตทําความสะอาด การทําความสะอาด แผงเซลลแสงอาทิตย แฟคโทเรียลเต็มรูป (2k) 

บทนํา 
สถานการณดานความตองการพลังงานของประเทศไทยและท่ัวโลกมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป ดังนั้น 

จึงตองมีการจัดหาพลังงานใหมีปริมาณท่ีเพียงพอ มีราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี พลังงานแสงอาทิตยจึงเปนตัวเลือก
หน่ึงท่ีสามารถนํามาเปนพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟา เน่ืองจากเปนพลังงานท่ีสะอาดและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ประกอบกับประเทศไทยอยูใกลเสนศูนยสูตรทําใหไดรับแสงอาทิตยอยางตอเนื่อง และคงที ่ตลอดทั้งป มีความ
เขมของรังสีรวมของดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอปของพื้นท่ีทั่วประเทศมีคาเทากับ 5.0 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอตารางเมตรตอวัน 
(kWh/m2/day) [1] รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนใหประชาชนเขามามีบทบาทและรวมในการผลิตไฟฟาใชเองและหากมี
สวนเกินสามารถจําหนายใหกับการไฟฟา ในรูปแบบของการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยที่ติดต้ังบนหลังคา (Solar PV 

Rooftop) ซึ่งเช่ือมตอกับระบบไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย [2] จึงมีภาคประชาชนที่เริ่มสนใจติดต้ังแผงเซลล
แสงอาทิตยบนหลังคาบานพักอาศัยเพื่อผลิตไฟฟาขายใหกับภาครัฐ  

* Corresponding author: Tel: 092-6199153. E-mail address: chitipath@gmail.com
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ความสกปรกของแผงเซลลแสงอาทิตย ทําใหความเขมแสงที่จะกระทบที่เซลลแสงอาทิตยมีคาลดลง สงผลให
กําลังไฟฟาที่ผลิตไดมีคาลดลง [2-9] อีกทั้งเซลลแสงอาทิตยนิยมติดต้ังในท่ีโลงแจงจึงมีสิ่งสกปรกตาง ๆ เชน ฝุนละออง 
หรือมูลสัตวปก ติดบนแผงเซลลแสงอาทิตยไดงาย และเปนผลใหประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาลดลง [10-12] ดังนั้น
กระบวนการทําความสะอาดหนาพื้นที่ผิวของแผงเซลลแสงอาทิตยจึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อรักษา
ระดับการผลิตพลังงานจากแผงเซลลแสงอาทิตยใหสูงท่ีสุด 

ในปจจุบันระบบการทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยมีกันอยูหลายรูปแบบ เชน ใชคนทําความสะอาดดวย
การใชฟองนํ้าชุบน้ํายาทําความสะอาด  ใชไมถูทําความสะอาด ใชเครื่องพนน้ําฉีด ใชหุนยนตทําความสะอาดโดยมนุษย
ควบคุม หรือแมกระทั่งใชหุนยนตทําความสะอาดแบบอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการเกิดอันตรายของผูที่ตอง
ปฏิบัติงาน เนื่องจากเปนการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง ดังนั้นการใชหุนยนตปฏิบัติงานแทนจึงเปนทางเลือกท่ีมีความปลอดภัย
มากที่สุด 

ผูวิจัย จึงสนใจท่ีจะพัฒนาหุนยนตทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยในบานพักอาศัย โดยหุนยนตสามารถ
ทํางานในพื้นที่ที่มีความสูงและยากตอการทําความสะอาด และทดสอบประสิทธิภาพการทําความสะอาดแผงเซลล
แสงอาทิตยดวยปจจัยดังนี้คือแรงดันน้ํา  ความเร็วรอบของการเคลื่อนท่ีของหุนยนต  และ  การใชพัดลมเปาแหง  เพื่อเปน
ขอมูลในการพัฒนาหุนยนตที่สามารถทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยในบานพักอาศัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

วิธีการวิจัย 

1. การออกแบบหุนยนตทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตย
 1.1 สวนประกอบตัวหุนยนต 

ออกแบบใหโครงสรางหลักมีขนาด  30 x 30 x 30 เซนติเมตร (กวาง x ยาว x สูง) และสวนขับเคลื่อนเปนลอยาง 
2 ลอ เคลื่อนที่ไปตามแนวขอบดานบนของแผงเซลลแสงอาทิตย โครงสรางหลักไดติดต้ังลอประคองการเคลื่อนท่ีตามแนว
ขอบดานขางของแผงเซลลแสงอาทิตย จํานวน 2 ลอ โครงสรางหลักไดติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ดังนี้ คือ 1) หัวฉีดนํ้าท่ีมีระยะ
หัวฉีดรวมครอบคลุมขนาดแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 27.6 เซนติเมตร ติดต้ังที่ดานหนาของหุนยนต จํานวน 2 หัว และ 
พัดลมเปาแหงติดตั้งท่ีดานหลังของหุนยนต จํานวน 2 ตัว 
 1.2 ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

ใชแหลงจายไฟฟากระแสสลับ (AC) 220 โวลต ความถี่ 50 Hz ผานหมอแปลงไฟฟาใหเปนไฟฟากระแสตรง (DC) 

ขนาด 12 โวลต ผานวงจรควบคุมลดแรงดันไฟฟากระแสตรงใหเหลือ 5 โวลตจายไฟฟาใหกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 
Arduino nano ซึ่งใชชิพตระกูล ATmega328 โดยจะติดต้ังในกลองควบคุม มีอุปกรณที่เช่ือมตอดังนี้ 1) แผงวงจรชุดขับ
มอเตอร L298N สามารถควบคุมทิศทางและความเร็วของมอเตอร จํานวน 1 แผง 2) มอเตอรไฟฟากระแสตรง (DC) ขนาด 
5 โวลต ความเร็วรอบ 110 rpm 3) สวิตชเปด –ปด การทํางานของพัดลม จํานวน 1 ปุม 4) สวิตชปรับระดับความเร็วของ
หุนยนต 2 ปุม (LOW และ HIGH) และ 5) สวิตซควบคุมการถอยหลังของหุนยนต 1 ปุม 

1.3 ระบบการทํางานของหุนยนต 
ออกแบบการควบคุมดวยมือ (Manual Control) ใชคนทําหนาท่ีควบคุมการทํางานของหุนยนตดวยการกดปุม 

บนแผงควบคุมหุนยนต ซึ่งประกอบดวยปุมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต เดินหนา และถอยหลังซึ่งสามารถปรับ
ความเร็วรอบได 2 ระดับ คือ LOW และ HIGH และปุมควบคุมการเปาแหงดวยพัดลม สามารถปรับได 2 ระดับคือ พัดลม
ทํางาน และพัดลมไมทํางาน ปรับแรงดันน้ําได 2 ระดับคือ LOW และ HIGH จากทอนํ้าขาเขาดวยเกจวัดแรงดันน้ํา 
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2. การทดลองเพื่อวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทําความสะอาดของหุนยนต
 2.1 การวัดคาพลังงานไฟฟา 

จากภาพท่ี 1 แสดงการออกแบบการตออุปกรณวัดคาพลังงานไฟฟาท่ีแผงเซลลแสงอาทิตยผลิตได ดวยมิเตอรวัด
กระแสไฟฟาที่ตออนุกรม (Series) ขั้วบวกตอกับผงเซลลแสงอาทิตย ขั้วลบตอกับตัวตานทานไฟฟา และมิเตอรวัด
แรงดันไฟฟาตอขนาน (Parallel) กับตัวตานทานไฟฟา มีอุปกรณดังนี้ 1) หลอดไฟจําลองแสงอาทิตย ชนิดโซเดียมความดัน
ไอสูง ขนาด 500 วัตต จํานวน 1 หลอด 2) แผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 10 วัตต จํานวน 1 แผง 3) เครื่องวัดกระแสไฟฟา
แบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 4) เครื่องวัดแรงดันไฟฟาแบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง และ 5) ตัวตานทานไฟฟาขนาด 33 
โอหม พกิัด 15 วัตต ± 5% จํานวน 1 ตัว ดังภาพท่ี 1  

ภาพท่ี 1 การวัดคาพลังงานไฟฟา 
 2.2 การทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยดวยหุนยนต 

ออกแบบขั้นตอนการทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยดวยหุนยนต มีทั้งหมด 7 ข้ันตอน ซึ่งแสดงข้ันตอน
ทั้งหมดดังภาพท่ี 2  

ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยดวยหุนยนต 
 2.3 ออกแบบการวิเคราะหผลการทดลอง 

2.3.1 การทดลองเชิงแฟคทอเรียลเต็มรปู (2k) กําหนดปจจัยที่คาดวาจะมผีลตอการทําความสะอาด 3 
ตัวแปร คือแรงดันน้ํา ความเร็วรอบของการเคลื่อนที่ของหุนยนต และ การเปาแหงของพัดลมพิจารณาผลการทดลองดวย
ผลลัพธตอไปนี้ 1) Factorial Regression 2) Pareto Chart 3) Residual Plots  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. หุนยนตตนแบบ
จากภาพท่ี 3 หุนยนตที่ไดออกแบบสามารถทํางานไดตามที่ตองการ โดยสามารถขับเคลื่อนไปตามขอบของแผง

เซลลแสงอาทิตย มมีอเตอรเปนตวัขับเคลื่อนทํางานรวมกับลอลูกปนท่ีเปนตัวประคอง ปรับความเร็วรอบของการเคลื่อนที่
ของหุนยนตได 2 ระดับคือ LOW (55 rpm) และ HIGH (110 rpm) มีพัดลมเพื่อเปาแหงที่สามารถสั่งปด (OFF) เปด (ON) 

และมีหัวฉดีน้ําทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยที่ปรับแรงดันน้ําได 2 ระดับ คือ LOW (1.0 bar) และHIGH (1.8 bar)  

ภาพท่ี 3 หุนยนตตนแบบ 
2. ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทําความสะอาดของหุนยนต
 2.1 การทดลองเชิงแฟคทอเรียลเต็มรูป (23) 

จากตารางที่ 1 แสดงลาํดับของการทดลองและผลของคาพลังงานไฟฟาในรูปกําลังไฟฟา จากการทดลองเชิงแฟคทอเรียล
เต็มรปู (23) มีลําดับการทดลอง 16 ครั้ง จากการกําหนดตัวแปรในการทดลอง 3 ตัวคือ Pressure Speed และ Fan 

ตารางที่ 1 ลําดับของการทดลองและผลของคาพลังงานไฟฟาในรูปกําลังไฟฟา จากการทดลองเชิงแฟคทอเรียลเต็มรูป (23) 
StdOrder RunOrder Pressure Speed Fan Power คําอธิบาย 

1 1 LOW LOW OFF 1.34 Pressure  คือ  
4 2 HIGH HIGH OFF 1.38 แรงดันนํ้า (Bar) 

15 3 LOW HIGH ON 1.13 

16 4 HIGH HIGH ON 1.75 Speed คือ 
8 5 HIGH HIGH ON 1.70 ความเร็วรอบ 
9 6 LOW LOW OFF 1.19 การเคลื่อนท่ี 

6 7 HIGH LOW ON 1.83 ของหุนยนต (rpm) 

10 8 HIGH LOW OFF 1.79 

5 9 LOW LOW ON 1.58 Fan คือ 
13 10 LOW LOW ON 1.66 การเปด 

3 11 LOW HIGH OFF 1.02 ปดพัดลม 

14 12 HIGH LOW ON 1.82 

11 13 LOW HIGH OFF 0.97 Power คือ 
2 14 HIGH LOW OFF 1.80 พลังงานไฟฟา 
7 15 LOW HIGH ON 1.05 ในรูปของกําลังไฟฟา 
12 16 HIGH HIGH OFF 1.54 (Watt) 
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2.2 ปจจัยที่สงผลตอการผลิตพลังงานไฟฟา 
เมื่อพิจารณาลักษณะความสมัพันธระหวางแตละปจจยัที่มีผลอยางมีนัยสําคญัที่สงผลตอการผลิตพลังงานไฟฟา 

โดยการทดสอบ Analysis of Variance และ Pareto Chart พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตพลังงานไฟฟาจากแผงเซลล
แสงอาทิตยอยางมีนัยสําคัญทีร่ะดบั .05 คือมี แรงดันน้ํา (Pressure) ความเร็วรอบการเคล่ือนท่ีของหุนยนต (Speed) และ
พัดลมเปาแหง (Fan) เปนปจจัยทีม่ีผลโดยตรง (Main Effect) และมีอิทธิพลรวม 3 ทาง (3 Way Interaction Effect) 

รวมทั้งมีปจจัยที่มีอิทธิพลรวม 2 ทาง (2 Way Interaction) คือ แรงดันน้ําและความเร็วการเคลื่อนที่ของหุนยนต  

ภาพท่ี 4 แสดงผลการทดสอบปจจัยที่สงผลตอการผลติพลังงานไฟฟา 
 2.3 ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการทดลอง (Model adequacy checking) 

ภาพท่ี 5 แสดง Residual plots ของคาพลังงานไฟฟาท่ีไดจากการทดลอง 
จากภาพท่ี 5 ทําใหสรุปไดวา การตรวจสอบการกระจายตัวแบบปกติของคาสวนตกคาง (Residuals) พบวา คาสวนตกคาง
มีการกระจายตัวตามแนวเสนตรง ทําใหประมาณไดวาคาสวนตกคางมีการแจกแจงปกติ การตรวจสอบความเปนอิสระ 
(Independent) ของคาสวนตกคาง (Residuals) พบวาการกระจายตัวของคาสวนตกคางมีรูปแบบที่อิสระ ไมมีรูปแบบท่ี
แนนอน หรือไมสามารถประมาณรูปแบบที่แนนอนได แสดงใหเห็นวา คาสวนตกคางมีความเปนอิสระตอกัน การตรวจสอบ
ความเสถียรของคาความแปรปรวน (Variance stability) ซึ่งเปนแผนภูมิการกระจายตัวของคาสวนตกคาง (Residuals) 

เทียบกับ Flitted value พบวา คาความแปรปรวนของคาสวนตกคางในแตละตําแหนงมีคาใกลเคียงกัน และไมพบวา
รูปแบบการกระจายตัวของคาสวนตกคางมีลักษณะเปนแนวโนมแตอยางใด จึงสรุปวาขอมูลมีความเสถียรของความ
แปรปรวน 

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้นําเสนอการพัฒนาหุนยนตทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยสําหรับบานพักอาศัย ซึ่งออกแบบให

หุนยนตนั้นสามารถขับเคลื่อนไปตามขอบของแผงเซลลแสงอาทิตยโดยจะมีมอเตอรเปนตัวขับเคลื่อนทํางานรวมกับลอที่
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เปนตัวประคอง มีพัดลมเพื่อเปาแหง แบบตองใชคนบังคับ และมีหัวฉีดน้ําที่ทําหนาที่ฉีดทําความสะอาดพ้ืนผิวของแผง
เซลลแสงอาทิตย จากผลการทดสอบปจจัยที่สงผลตอการผลิตพลังงานไฟฟา พบวา แรงดันน้ํา ความเร็วรอบของการ
เคลื่อนที่ของหุนยนต  และการเปาแหงโดยใชพัดลม มีผลตอประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 ทั้งทางตรง (Main Effect ) และอิทธิพลรวม (Interaction Effect) โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอประสทิธิภาพ
ในการผลิตพลังงานไฟฟามากที่สุดคือ แรงดันน้ํา ความเร็วรอบของการเคลื่อนที่ของหุนยนต และการเปาแหงโดยใชพัดลม 
ตามลําดับ และเงื่อนไขท่ีจะทําใหการทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยดวยหุนยนตมีการผลิตพลังงานไฟฟามากท่ีสดุคอื 
แรงดันน้ํา HIGH (1.8 bar) ความเร็วรอบการเคลื่อนที่ของหุนยนต LOW (55 rpm) และพัดลมเปาแหงเปด (ON)   
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การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อศึกษาลักษณะการถายเทความรอน 
ของนํ้าภายในถังเก็บน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยสําหรับบานพักอาศัย 

Mathematical Model for Predicting the Heat Transfer Characteristics 

of a Thermal Storage Tank for a Solar Domestic Hot Water Systems 

ณัฐภรณ จอมแกว1 วิภวานี แตมดืม่1 และวีระ พันอินทร1* 

สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ลําปาง 52100 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและการถายเทความรอนของอุณหภูมิน้ําภายในถังเก็บน้ํารอน
พลังงานแสงอาทิตย ดวยโปรแกรม Energy2D เพื่อศึกษาการถายเทความรอนของนํ้าภายในถังเก็บนํ้ารอนที่ทําจากวัสดุ  
3 ชนิด คือ อลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส พรอมทั้งศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาอุณหภูมิของนํ้าภายในถังเก็บน้ํารอน 
เมื่อเวลาผานไป 18 ชั่วโมง โดยทําการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและการถายเทความรอนของอุณหภูมิน้ําภายใน
ถังเก็บน้ํารอน ความสัมพันธของอุณหภูมิน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนเทียบกับเวลา จากนั้นสรางแบบจําลองการหุมฉนวน
ของถังเก็บน้ํารอน 3 ชนิดคือ ฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex ผลการวิจัย พบวาเมื่อเวลาผานไป 
18 ช่ัวโมง ถังเก็บน้ํารอนเกิดการสูญเสียความรอนสูสิ่งแวดลอม สงผลใหน้ํารอนที่อยูภายในถังเก็บน้ํารอนเกิดการแบงช้ัน
ของอุณหภูมิ โดยนํ้าสวนบนของถังเก็บน้ํารอนมีอุณหภูมิสูงสุด และเมื่อเวลาผานไปอุณหภูมิของน้ํารอนภายในถังเก็บน้ํารอน
ลดลงตามระดับช้ันของถังเก็บน้ํารอน เนือ่งจาก ถังเก็บน้ํารอนที่ทําจากวัสดุอลมูิเนียม สังกะสี และสแตนเลส มีคาการนําความรอน 
เทากับ 237 W/m·°C, 116 W/m·°C และ 16.2 W/m·°C ตามลําดับ โดยมีอุณหภูมิเริ่มตนของน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนทั้ง 3 ชนิด 
มีอุณหภูมิเฉลี่ยเริ่มตนที่ 37.33·°C ภายหลังเวลาผานไป 18 ช่ัวโมง ถังเก็บน้ํารอนที่ทําจากวัสดุอลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส 
มีอุณหภูมิเฉลีย่ที่ 36.28 °C, 36.59 °C และ37.18 °C ตามลําดับ สงผลใหถังเก็บน้ํารอนที่ทําจากวัสดุสแตนเลส สามารถรักษา
อุณหภูมิของน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนไดยาวนาน ในสวนของถังเก็บน้ํารอนหุมฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน 

K-flex มีคาการนําความรอน เทากับ 0.037 W/m·°C, 0.038 W/m·°C และ 0.044 W/m·°C ตามลําดับ ภายหลังเวลาผาน
ไป 18 ช่ัวโมง ถังเก็บน้ํารอนที่ทําจากวัสดุสแตนเลสหุมฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยที่ 37.43 °C, 37.41 °C และ 37.41 °C ตามลําดับ ทําใหถังเก็บนํ้ารอนที่ทําจากวัสดุสแตนเลสหุมฉนวน Aeroflex

สามารถรักษาอุณหภูมิของนํ้าภายในถังเก็บน้ํารอนไดยาวนาน ดังนั้นผูที่สนใจสามารถเลือกนําเอาวัสดุ สแตนเลสและ
ฉนวน Aeroflex ที่มีจําหนายตามทองตลาดมาใชในการผลิตถังเก็บน้ํารอนสําหรับบานพักอาศัยได

คําสําคัญ ถังเก็บน้ํารอน ฉนวนเก็บความรอน ลักษณะทางกายภาพ การถายเทความรอน  

* Corresponding author: Tel.: 083-6319995. E-mail address weerapunin@lpru.ac.th
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บทนํา 
ประเทศไทยในปจจุบัน ไดใหความสําคัญกับพลังงานทดแทนเปนอยางมาก หน่ึงในน้ันคือ พลังงานแสงอาทิตย ซึ่งไดถูก
นําไปใชใหเกิดประโยชนในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะดานการประหยัดพลังงานหรือทดแทนการใชพลังงานหลัก เชน การ
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย การผลิตน้ํารอนจากพลังงานแสงอาทิตย เปนตน อยางไรก็ตามเทคโนโลยีการนํา
พลังงานแสงอาทิตยมาใชในปจจุบันยังมีตนทุนที่สูง แตดวยตนทุนดานพลังงานแสงอาทิตยที่เปนศูนย จึงมีขอไดเปรียบกวา
แหลงพลังงานอ่ืน ๆ ทําใหเปนที่นิยม และมีความคุมคาในการใชงานระยะยาว  

ปจจุบันคนไทยมีพฤติกรรมการอาบน้ําอุนในชีวิตประจําวัน ไมเพียงแตในฤดูหนาวเทาน้ัน แตจะนิยมใชน้ําอุน
สําหรับการอาบน้ําในทุก ๆ ฤดูกาล รวมถึงพฤติกรรมการอาบนํ้า ก็จะใชเวลาในการอาบน้ําที่ยาวนานขึ้น จากผลงานวิจัยของ 
Yuko Kawahara และคณะ (2005) [1] ไดศึกษาผลการตอบสนองของรางกายมนุษยตออุณหภูมิของน้ําที่ใชอาบ พบวา
อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรบัใชในการอาบนํ้าจะอยูที่อุณหภูมิ 39 °C ณ อุณหภูมิหอง 25 °C ซึ่งจะทําใหผูอาบเกิดความรูสึกผอนคลาย 
กระตุนการไหลเวียนของระบบเลือด ลดสิ่งอุดตันบนรูขุมขนไดอีกดวย ดังนั้นจะเห็นไดวาแทบทุกครัวเรือนของประเทศไทย 
จะมีตนทุนคาใชจายในการติดตั้งเคร่ืองทําน้ําอุน เพื่อตอบสนองกับความตองการขางตนเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม

การติดตั้งเครื่องทําน้ําอุนโดยทั่วไปเปนการติดตั้งแบบใชพลังงานไฟฟา สงผลทําใหมีคาใชจายทางดาน
คาไฟฟาสูงข้ึนเปนจํานวนมาก โดยอุปกรณเครื่องทําน้ําอุนจัดอยูในประเภทเครื่องใชไฟฟาที่กินไฟสูง มีกําลังไฟฟาอยู
ที่ประมาณ 900–4,800W [2] 

ระบบทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย เปนอีกเทคโนโลยีหนึ่งท่ีสามารถผลิตน้ํารอนเพ่ือมาตอบสนองความตองการ
ในการอาบนํ้าอุน ซึ่งระบบนี้จะมีแผงโซลารเซลลทําหนาที่รับพลังงานความรอนเพื่อผลิตกระแสไฟฟา แตเมื่อแผงโซลารเซลล
มีความรอนสะสมอยูใตแผงมาก จะทําใหประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟาต่ําลง ดังนั้นจึงมีการนําเอาความรอนสะสมใตแผง
มาใชประโยชนในการผลิตน้ํารอนก็จะไดน้ําอุนไวใชอาบเปนการใชพลังงานความรอนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
จากผลงานวิจัยของ Kemal Comakli และคณะ (2012) [3] ที่ไดทําการศึกษาความสัมพันธของขนาดถังเก็บนํ้ารอน 
ในระบบพลังงานแสงอาทิตย พบวาถังเก็บนํ้ารอนจะทําหนาที่เก็บพลังงานความรอนในรูปแบบของน้ํารอนในเวลากลางวัน
แตจะถายเทความรอนออกสูสิ่งแวดลอมในเวลากลางคืน เชนเดียวกับผลงานวิจัยของ Jose Fer handez-Seara และคณะ 
(2010) [4] ไดทําการศึกษาการถายเทความรอนตามธรรมชาติแบบช่ัวขณะจากถังเก็บน้ํารอนรูปทรงกระบอกแนวต้ัง พบวา 
น้ํารอนจะเกิดการถายเทความรอนผานผนังของถังเก็บน้ํารอนไปยังสิ่งแวดลอมโดยรอบทําใหอุณหภูมิของน้ําภายใน
ถังเก็บน้ํารอนเกิดการสูญเสียความรอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Cynthia A. Cruickshank และคณะ (2010) [5] 
ไดศึกษาการการลดความรอนของถังเก็บน้ํารอน ไดทําการวัดอุณหภูมิของน้ําเทียบกับเวลา โดยพบวานํ้าภายในถังเก็บน้ํารอน
เกิดการสูญเสียความรอนสูสิ่งแวดลอม สงผลใหน้ํารอนที่อยูภายในถังเก็บน้ํารอนเกิดการแยกช้ันของอุณหภูมิ โดยนํ้าช้ันบนสุด
ของถังเก็บน้ํารอนมีอุณหภูมิสูงสุด และภายในถังเก็บนํ้ารอนอุณหภูมิจะลดลงตามระดับช้ันของถังเมื่อเวลาผานไป 
จากการศึกษาขอมูลจะเห็นวายังขาดขอมูลในสวนของการศึกษาวัสดุที่ใชในการผลิตถังเก็บนํ้ารอนที่มีประสิทธิภาพทาง
ความรอนสูง สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิของน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนไดตามความตองการ 

ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อศึกษาลักษณะการถายเทความรอน
ของนํ้าภายในถังเก็บน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยสําหรับบานพักอาศัย ดวยโปรแกรม Energy2D ซึ่งทําการออกแบบถังเก็บน้ํา
รอนขนาด 160 ลิตร เปนขนาดท่ีเพียงพอตอความตองการใชน้ําอุนสําหรับบานพักอาศัยหนึ่งครัวเรือน โดยถังเก็บน้ํารอนที่
ทําการศึกษาถูกสรางมาจากวัสดุ 3 ชนิดคือ อลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส จากนั้นวิเคราะหลักษณะกายภาพและ
การถายเทความรอนของอุณหภูมิน้ําภายในถังเก็บน้ํารอน ความสัมพันธของอุณหภูมิภายในถังเก็บน้ํารอนทั้ง 3 ชนิดเทียบกับเวลา 
จากนั้นสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการหุมฉนวนของถังเก็บน้ํารอนท้ัง 3 ชนิด และเปรียบเทียบผลการทดลอง
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เพือ่นําขอมูลทีไ่ดมาใชตัดสินใจในการเลือกวัสดผุลิตถงัเก็บน้าํรอนพลังงานแสงอาทิตยเพือ่สามารถรักษาอณุหภมูิของน้ํา 
ภายในถังเก็บนํ้ารอนไดยาวนานขึ้น อีกท้ังยังตอบสนองตอความตองการในการใชน้ําอุนในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

วิธีการวจิัย 
     งานวิจัยน้ีเปนการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือศึกษาลักษณะการถายเทความรอนของนํ้าภายใน 

ถังเก็บน้ํา รอนพลังงานแสงอาทิตย โดยใชโปรแกรม Energy2D ในการจําลองการถายเทความรอนของนํ้าภายใน
ถังเก็บน้ํา รอนพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเร่ิมจากการศึกษาหาขอมูล ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของ แลวนําขอมูลท่ีไดไป 

ออกแบบ จําลองถงัเกบ็น้าํรอนพลงังานแสงอาทติย ซึ่งมรีายละเอยีดดงันี ้

(ก) ถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากอลูมิเนียม  (ข) ถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากสังกะสี  (ค) ถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากสแตนเลส 

ภาพท่ี 1 การออกแบบถังเก็บน้ํารอนดวยโปรแกรม Energy2D 

1. ออกแบบถังเก็บน้ํารอนขนาด 160 ลิตร ซึ่งมีขนาดความสูง เทากับ 0.80 เมตร มีเสนผานศูนยกลาง เทากับ
0.50 เมตร ท่ีทําจากวัสดุ 3 ชนิด คือ อลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส ดังภาพ (ก) 

2. กําหนดคาพารามิเตอรของวัสดุสําหรับผลิตถังเก็บน้ํารอนท้ัง 3 ชนิด [6-8] ประกอบดวย คาการนําความรอนของ
วัสดุอลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส 237 W/m ˚C, 116 W/m ˚C และ16.2 W/m ˚C ตามลําดับ คาความรอนจําเพาะของ
วัสดุอลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส 897 J/kg ˚C, 388 J/kg ˚C และ500 J/kg ˚C ตามลําดับ และคาความหนาแนนของ
วัสดุอลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส 2.70 kg/m³, 7.14 kg/m³ และ 8.00 kg/m³ ตามลําดับ ดังภาพ (ก) 

*หมายเหตุ คาพารามิเตอรของวัสดุทั้ง 3 ชนิด ประกอบดวย คาการนําความรอน คาความรอนจําเพาะ และ
คาความหนานแนน อางอิงจากสมบัติของวัสดุที่ใชในการศึกษาจริง 

3. กําหนดคาอุณหภูมิของนํ้าภายในถังเก็บนํ้ารอนทั้ง 3 ระดับ ประกอบดวย น้ําสวนบนมีอุณหภูมิ 40 °C
น้ําสวนกลางมีอณุหภมูิ 37 °C และน้ําสวนลางมีอุณหภูมิ 35 °C พรอมกับอุณหภมูิสิ่งแวดลอม 30 °C ดังภาพ (ข) 

*หมายเหตุ คาอุณหภูมิของน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนท้ัง 3 ระดับ อางอิงจากการวัดอุณหภูมิของถังจริง
4. วิเคราะหลักษณะทางกายภาพและการถายเทความรอนของอุณหภูมิน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนและ

ความสัมพันธของอุณหภูมิน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนท้ัง 3 ชนิดเทียบกับเวลา  

5. จากน้ันสรางแบบจําลองถังเก็บน้ํารอนหุมฉนวน 3 ชนิด [9-11] คือ ฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และ   ฉนวน
K-flex ประกอบดวย คาการนําความรอนของฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex 0.037 W/m, ˚C 0.038 
W/m ˚C และ 0.044 W/m ˚C ตามลําดับ คาความรอนจําเพาะของฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex 

64.24 J/kg ˚C, 65.93 J/kg ˚C และ 56.41 J/kg ˚C ตามลําดับ และคาความหนาแนนของฉนวน Aeroflex ฉนวน 
Maxflex และฉนวน K-flex 48 kg/m, 48 kg/m³ และ 65 kg/m³ ตามลําดับ ดังภาพ (ค) 
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*หมายเหตุ คาพารามิเตอรของฉนวนเก็บความรอนทั้ง 3 ชนิด ประกอบดวย คาการนําความรอน คาความรอน
จําเพาะ และคาความหนานแนน อางอิงจากสมบัติของฉนวนเก็บความรอนที่ใชในการศึกษาจริง 

6. ทําการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและการถายเทความรอนของอุณหภูมิน้ําภายในถังเก็บนํ้ารอนทั้ง 3 ชนิด
หุมฉนวนท้ัง 3 ชนิด และความสัมพนัธของอณุหภมูิน้ําภายในถังเก็บน้าํรอนทั้ง 3 ชนิดหุมฉนวนทั้ง 3 ชนดิเทียบกับเวลา 

7. นําขอมูลการวิเคราะหจากขอ 6 มาเปรียบเทียบผลของลักษณะทางกายภาพและการถายเทความรอนของ
อุณหภูมิน้าํภายในถังเก็บน้ํารอนหุมฉนวน และผลความสัมพันธของอุณหภูมิน้าํภายในถังเก็บน้ํารอนหุมฉนวนเทียบกับ
เวลา 

8. จากนั้นทําการเลือกถังเก็บน้ํารอนที่สามารถรักษาอุณหภูมิของน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนไดยาวนาน
9. สรุปและรายงานผลงานวิจยั

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อศึกษาลักษณะการถายเทความรอนของน้ําภายในถังเก็บน้ํารอน
พลังงานแสงอาทิตย ไดทําการจําลองการถายเทความรอนของน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากวัสดุ 3 ชนิด คือ อลูมิเนียม 
สังกะสี และสแตนเลส ดวยโปรแกรม Energy2D โดยกําหนดคาพารามิเตอรของวัสดุสําหรับผลิตถังเก็บน้ํารอน พรอมทั้ง
ศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาอุณหภูมิของน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนเมื่อเวลาผานไป 18 ช่ัวโมง และทําการสรางแบบจําลอง
การหุมฉนวนของถังเก็บน้ํารอน 3 ชนิดคือ ฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex โดยกําหนดคาพารามิเตอร
ของฉนวนเก็บความรอน จากนั้นทําการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและการถายเทความรอนของอุณหภูมิน้ํา
ภายในถังเก็บน้ํารอนทั้ง 3 ชนิดหุมฉนวนทั้ง 3 ชนิด และความสัมพันธของอุณหภูมิน้ําภายในถังเก็บนํ้ารอนทั้ง 3 ชนิด
หุมฉนวนทั้ง 3 ชนิดเทียบกับเวลา พรอมทั้งนําผลการวิเคราะหที่ไดมาเปรียบเทียบผลจากการจําลองทางคณิตศาสตร 
ซึ่งผลการศึกษาแสดงดังน้ี 

1.ผลของลักษณะทางกายภาพการถายเทความรอนภายในถังเก็บน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพและการถายเทความรอนของน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากวัสดอุลูมิเนียม

สังกะสี และสแตนเลส ดวยโปรแกรม Energy2D ผลการวจิัยแสดงดังน้ี 

(ก) ถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากอลูมิเนียม  (ข) ถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากสังกะสี  (ค) ถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากสแตนเลส 

ภาพที่ 2 การถายเทความรอนของอุณหภูมิน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนที่ทําจากวัสดุอลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส 

ในชวงเวลา 16.00 น. – 09.00 น. 

จากภาพที่ 2 พบวา ลักษณะทางกายภาพและการถายเทความรอนของอุณหภูมิน้ําภายในถังเก็บน้ํารอน เมื่อเวลาผานไป 
18 ช่ัวโมง ถังเก็บน้ํารอนเกิดการสูญเสียความรอนสูสิ่งแวดลอม สงผลใหน้ํารอนที่อยูภายในถังเก็บน้ํารอนเกิดการแบงช้ัน
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ของอุณหภูมิ โดยน้ําสวนบนของถังเก็บน้ํารอนมีอุณหภูมิสงู โดยน้ํารอนที่มีอุณหภูมสิูง มีความหนาแนนต่ํา น้ํารอนจะเคลือ่นทีข่ึน้
สูบริเวณสวนบนของถังเก็บน้ํารอน และนํ้ารอนที่มีอุณหภูมิต่ํา มีความหนาแนนสูง น้ํารอนจะเคลื่อนท่ีลงสูบริเวณสวนลาง
ของถังเก็บน้ํารอน และเม่ือเวลาผานไปอุณหภูมิของน้ํารอนภายในถังเก็บน้ํารอนลดลงตามระดับช้ันของถังเก็บน้ํารอนซ่ึง
เปนไปตามกฎการถายเทความรอนของธรรมชาติ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับคาการนําความรอนของวัสดุที่ใชในการบรรจุน้ํารอน 
เนื่องจากถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากวัสดุอลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส มีคาการนําความรอน เทากับ 237 W/m·°C, 116 W/m·°C 

และ 16.2 W/m·°C ตามลําดับ ภายหลังเวลาผานไป 18 ช่ัวโมง ถังเก็บน้ํารอนที่ทําจากวัสดุอลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส 
มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 36.28 °C, 36.59 °C และ 37.18 °C ตามลําดับ สงผลใหถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากวัสดุสแตนเลส สามารถรักษา
อุณหภูมิของน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนไดยาวนาน 

 จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพและการถายเทความรอนของน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากวัสดุอลมูเินยีม 
สังกะสี และสแตนเลส หุมฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex ดวยโปรแกรม Energy2D ผลการวิจัยแสดงดังนี ้

(ก) Aeroflex(Al)      ( ข) Maxflex(Al)          (ค) K - flex(Al) 
ภาพที่ 3 การถายเทความรอนของอุณหภูมิน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากวัสดุอลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส 

หุมดวยฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex ในชวงเวลา 16.00 น. – 09.00 น. 

(ง) Aeroflex(Zn)    (จ) Maxflex(Zn)          (ฉ) K - flex(Zn) 

(ช) Aeroflex(SL)      (ซ) Maxflex(SL)          (ฌ) K - flex(SL) 
ภาพท่ี 4 การถายเทความรอนของอุณหภูมินําภายในถังเก็บนํ้ารอนท่ีทําจากวัสดุอลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส 
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จากภาพท่ี 4 พบวา ลักษณะทางกายภาพและการถายเทความรอนของอุณหภูมิน้ำภายในถังเก็บน้าํรอน เมือ่เวลาผานไป 18 
ชั่วโมง ถังเก็บน้ํารอนเกิดการสูญเสียความรอนสูสิ่งแวดลอม สงผลใหน้ำรอนท่ีอยูภายในถังเก็บน้ํารอนเกิดการแบงช้ัน 

ของอุณหภูมิ โดยน้าํสวนบนของถังเก็บน้าํรอนมีอุณหภูมิสูง โดยน้าํรอนทีม่ีอุณหภูมิสูง มีความหนาแนนตํ่า น้ำรอนจะเคล่ือนทีข่ึ้น 

สูบริเวณสวนบนของถังเก็บน้ํารอน และน้ํารอนท่ีมีอุณหภูมิต่ำ มีความหนาแนนสูง น ้ำรอนจะเคล่ือนที่ลงสูบริเวณสวนลาง 
ของถังเก็บนํ้ารอน และเม่ือเวลาผานไปอุณหภูมิของนํ้ารอนภายในถังเก็บน้ํารอนลดลงตามระดับช้ันของถังเก็บน้ํารอนซ่ึง 
เปนไปตามกฎการถายเทความรอนของธรรมชาติ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคาการนําความรอนของวัสดุที่ใชในการบรรจุน้ำรอนและ 
ฉนวนเก็บความรอน เน่ืองจากฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex มีคาการนําความรอน เทากับ 0.037 W/m·°C, 

0.038 W/m·°C และ 0.044 W/m·°C ตามลําดับ ภายหลังเวลาผานไป 18 ชั่วโมง ถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากวัสดุอลูมเินียม 

หุมฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex มีอุณหภูมเิฉล่ียที่ 37.14 °C, 37.10 °C และ 37.11 °C ตามลําดับ 
ถังเก็บน้าํรอนท่ีทําจากวสัดุสังกะสีหุมฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex มีอุณหภมูิเฉล่ียที ่37.19 °C, 37.17 °C 
และ 37.17 °C ตามลําดับ และถังเก็บน้ำรอนท่ีทําจากวัสดุสแตนเลสหุมฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex 
มีอุณหภูมิเฉลีย่ที ่37.43 °C, 37.41 °C และ 37.41 °C ตามลําดับ จะเห็นไดวาถังเก็บน้ำรอนที่ทําจากวัสดสุแตนเลสหุมฉนวน 

Aeroflex สามารถรักษาอุณหภูมิของนํ้าภายในถังเก็บนํ้ารอนไดยาวนาน 

2.ผลของศึกษาระยะเวลาการเกบ็รักษาอุณหภูมิของน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนเมื่อเวลาผานไป 18 ชั่วโมง
จากการศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาอุณหภูมิของนํ้าภายในถังเก็บนํ้ารอนเมื่อเวลาผานไป 18 ชั่วโมง

ของถังเก็บน้ํารอน ผลการวิจัยแสดงดังน้ี 

ภาพท่ี 5 ความสัมพันธของอุณหภูมิเฉล่ียภายในถังเก็บนํ้ารอนท่ีทําจากวัสดุอลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส  เทยีบกบั 

เวลาในชวง 16.00 น. – 09.00 น. 

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

อุณ
หภ

ูมิ (
˚C

)

เวลา (hr)

น้ําสวนบนAl น้ําสวนกลางAl น้ําสวนลางAl

น้ําสวนบนZn น้ําสวนกลางZn น้ําสวนลางZn

น้ําสวนบนSL น้ําสวนกลางSL น้ําสวนลางSL
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หุมดวยฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex ในชวงเวลา 16.00 น. – 09.00 น.



จากภาพที่ 5 พบวา ผลความแตกตางของอุณหภูมิเฉล่ียภายในถังเก็บน้ำรอนสวนบน สวนกลาง และสวนลางของ 
ถังเก็บน้ำรอนทั้ง 3 ชนิด มีอุณหภูมิเริ่มตนที่ 40 °C, 37 °C และ 35 °C ตามลําดับ พบวาเมื่อเวลาผานไป 18 ชั่วโมง 
อุณหภูมิเฉลี่ยภายในถังเก็บน้ำรอนสวนบนของถังเก็บน้ำรอนที่ทําจากวัสดุอลูมิเนียม สังกะส ี และสแตนเลส มีอุณหภูมิ
38 °C, 38.57 °C และ 39.70°C ตามลําดับ อุณหภูมิเฉลี่ยภายในถังเก็บน้ำรอนสวนกลางของถังเก็บน้ำรอนที่ทําจากวัสดุ 
อลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส มีอุณหภูมิ 36.29°C, 36.63 °C และ 37.18 °C ตามลําดับ และอุณหภูมิเฉลี่ยภายใน
ถังเก็บน้ำรอนสวนลางของถังเก็บน้ำรอนที่ทําจากวัสดุอลูมิเนียม สังกะส ี และ สแตนเลส มีอุณหภูมิ 34.56°C, 34.58 °C 
และ 34.66 °C ตามลําดับ จะเห็นไดวา ภายหลังเวลาผานไป 18 ชั่วโมง อุณหภูมิเฉลี่ยภายในถังเก็บน้ำรอนสวนบนของ
ถังเก็บน้ำรอนที่ทําจากวัสดุอลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส มีอุณหภูมิลดลงจากเดิม 2.00 °C, 1.43 °C และ 0.30 °C
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 5, 3.6 และ 0.75 ตามลําดับ อุณหภูมิเฉลี่ยภายในถังเก็บน้ำรอนสวนกลางของถังเก็บน้ำรอนที่ทํา 
จากวัสดุอลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส มีอุณหภูมิลดลงจากเดิม 0.71 °C, 0.37 °C และ 0.18 °C คิดเปนรอยละ 1.90, 

1.00 และ 0.48 ตามลําดับ และอุณหภูมิเฉลี่ยภายในถังเก็บน้ำรอนสวนลางของถังเก็บน้ำรอนที่ทําจากวัสดุอลูมิเนียม 
สังกะสี และ สแตนเลส มีอุณหภูมิลดลงจากเดิม 0.44 °C, 0.42 °C และ 0.34 °C คิดเปนรอยละ 1.26, 1.20 และ 0.97

ตามลาํดบั ตามลําดบั ดงันัน้ถังเกบ็น้ำรอนท่ีทําจากวัสดสุแตนเลสท่ีมีคาการนําความรอนนอยท่ีสุด จึงสามารถรกัษา อุณหภูมิ
ของน้ำภายในถังเก็บน้ำรอนไดยาวนาน 

จากการศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาอุณหภูมิของนํ้าภายในถังเก็บนํ้ารอนเม่ือเวลาผานไป 18 ช่ัวโมงของถังเก็บนํ้ารอน 

ทั้ง 3 ชนิด หุมฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex ผลการวิจัยแสดงดังน้ี 

ภาพท่ี 6 ความสัมพันธของอุณหภูมิเฉลีย่ภายในถังเก็บนำ้รอนที่ทําจากวัสดุอลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส 
หุมฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex เทียบกับเวลาในชวง 16.00 น. – 09.00 น. 

37

37

37

37

37

37

37

37

37

38

38

อุณ
หภ

ูมิ (
˚C

)

เวลา (hr)

ถังอลูมิเนียมหุมAeroflex ถังสังกะสีหุมAeroflex ถังสแตนเลสหุมAeroflex

ถังอลูมิเนียมหุมMaxflex ถังสังกะสีหุมMaxflex ถังสแตนเลสหุมMaxflex

ถังอลูมิเนียมหุมK-flex ถังสังกะสีหุมK-flex ถังสแตนเลสหุมK-flex
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จากภาพที่ 6 พบวา ผลความแตกตางของอุณหภูมิเฉลี่ยภายในถังเกบ็น้ำรอนที่ทําจากวัสดุอลูมิเนียม สังกะสี
และสแตนเลส หุมดวยฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex มีอุณหภมูิเฉล่ียเริม่ตนท่ี 37.33 °C อุณหภูมิเฉลีย่ 

ภายในถังเก็บน้ํารอนทําจากวัสดุอลูมิเนียมหุมฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex มีอุณหภูม ิ37.14 °C, 

37.10 °C และ 37.11 °C ตามลําดับ จะไดวาถังเก็บน้ํารอนทําจากวัสดุอลูมิเนียมหุมฉนวน  Aeroflex มีอุณหภูมิสูงสุด 
อุณหภูมิเฉลี่ยภายในถังเก็บนํ้ารอนทําจากวัสดุสังกะสีหุมฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex มีอุณหภูมิ 
37.19 °C, 37.17 °C และ 37.17 °C ตามลําดับ จะเห็นไดวาถังเก็บน้ํารอนทําจากวัสดุสังกะสีหุมดวยฉนวน Aeroflex มี 
อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิเฉล่ียภายในถังเก็บนํ้ารอนทําจากวัสดุ สแตนเลสหุมฉนวน  Aeroflex ฉนวน Maxflex และ 
ฉนวน K-flex มีอุณหภูมิ 37.43 °C, 37.41 และ 37.41 °C ตามลําดับ จะเห็นไดวาถังเก็บน้าํรอนทําจากวัสดสุแตนเลสหุมดวย 

ฉนวน Aeroflex มีอุณหภูมิสูงสุด เมื่อเวลาผานไป 18 ชั่วโมง ถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากวัสดุสแตนเลสหุมฉนวน Aeroflex มี 
อุณหภูมิลดลงจากเดิม 0.1 °C ถังเก็บนํ้ารอนที่ทําจากวัสดุสังกะสีหุมฉนวน Aeroflex มีอุณหภูมิลดลงจากเดิม 0.14 °C 
และถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากวัสดุอลูมิเนียมหุมฉนวน Aeroflex มีอุณหภูมลิดลงจากเดิม 0.19 °C เนื่องจากฉนวน Aeroflex 

ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex มีคาการนําความรอน เทากับ 0.037 W/m·°C, 0.038 W/m·°C และ 0.044 W/m·°C 

ตามลําดับ ดังนั้นถังเก็บน้ํารอนที่ทําจากวัสดุสแตนเลสหุมฉนวน Aeroflex ที่มีคาการนําความรอนนอยท่ีสุดจึงสามารถ 

รักษาอุณหภูมิของน้ำภายในถังเก็บน้ำรอนไดยาวนาน  

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยขางตนสามารถสรุปได ถงัเก็บน้ํารอนที่ทําจากวัสดุอลูมเินียม สังกะสี และสแตนเลส มีอุณหภูมิ 

เร่ิมตนท่ี 40 °C, 37 °C และ 35 °C ตามลําดับ พบวาเม่ือเวลาผานไป 18 ชั่วโมง อุณหภูมิเฉล่ียภายในถังเก็บน้ํารอน 

สวนบนของถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากวัสดุอลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส มีอุณหภูมิ 38 °C, 38.57 °C และ 39.70°C 
ตามลําดับ อุณหภูมิเฉล่ียภายในถังเก็บน้ำรอนสวนกลางของถังเก็บน้ำรอนที่ทําจากวัสดุอลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส มี 
อุณหภูม ิ36.29°C, 36.63 °C และ 37.18 °C ตามลําดับ และอุณหภูมิเฉล่ียภายในถังเก็บน้ํารอนสวนลางของถังเก็บน้ํา 
รอนท่ีทําจากวัสดุอลูมิเนียม สังกะสี และ สแตนเลส มีอุณหภูมิ 34.56°C, 34.58 °C และ 34.66 °C ตามลําดับ จะเห็น 

ไดวา ภายหลังเวลาผานไป 18 ชั่วโมง อุณหภูมิเฉลี่ยภายในถังเก็บน้ำรอนสวนบนของถังเก็บน้ําร อนท่ีทําจากวัสดุ 

อลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส มีอุณหภูมลิดลงจากเดิม 2.00 °C, 1.43 °C และ 0.30 °C ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 5, 

3.6 และ 0.75 ตามลําดับ อุณหภูมิเฉล่ียภายในถังเก็บน้ำรอนสวนกลางของถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากวัสดุอลูมิเนียม สังกะสี 
และสแตนเลส มีอุณหภูมิลดลงจากเดิม 0.71 °C, 0.37 °C และ 0.18 °C คิดเปนรอยละ 1.90, 1.00 และ 0.48 ตามลําดับ 
และอุณหภูมิเฉลี่ยภายในถังเก็บน้ํารอนสวนลางของถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากวัสดุอลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส มี 
อุณหภูมิลดลงจากเดิม 0.44 °C, 0.42 °C และ 0.34 °C คิดเปนรอยละ 1.26, 1.20 และ 0.97 ตามลําดับ ตามลําดับ 

เนื่องจากถังเก็บน้ำรอนที่ทําจากวัสดุอลูมิเนียม สังกะสี และสแตนเลส มีคาการนําความรอน 237 W/m·°C, 116 W/m·°C 

และ 16.2 W/m·°C ตามลําดับ ดังน้ันถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากวัสดุสแตนเลสท่ีมีคาการนําความรอนนอยท่ีสุด สงผลให 
อุณหภูมิภายในถังเก็บน้ํารอนมีอุณหภูมิที่สูงกวาถังเก็บนํ้ารอนที่ทําจากวัสดุสังกะสี และอลูมิเนียม จึงสามารถรักษา 
อุณหภูมิของน้ำภายในถังเก็บน้ำรอนไดยาวนาน 

ถังเก็บน้าํรอนท่ีทําจากวสัดุอลูมิเนยีม สังกะสี และสแตนเลส หุมฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex 
มีอุณหภูมิเฉลี่ยเร่ิมตนท่ี 37.33 °C อุณหภูมิเฉลี่ยภายในถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากวัสดุอลูมิเนียมหุมฉนวน Aeroflex 

ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex มีอุณหภูมิ 37.14 °C, 37.10 °C และ 37.11 °C ตามลําดับ จะไดวาถังเก็บน้ํารอนทํา 
จากวัสดุอลูมิเนียมหุมฉนวน Aeroflex มีอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ยภายในถังเก็บน้ํารอนที่ทําจากวัสดุสังกะสีหุมฉนวน 

Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex มีอุณหภูมิ 37.19 °C, 37.17 °C และ 37.17 °C ตามลําดับ จะเห็นไดวาถังเก็บ 

น้ำรอนทีท่ําจากวสัดสุังกะสหีุมฉนวน Aeroflex มีอุณหภมูิสูงสดุ และอณุหภมูิเฉลีย่ภายในถงัเกบ็น้าํรอนทาํจากวสัด ุ
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สแตนเลสหุมฉนวน Aeroflex ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex มีอุณหภูมิ 37.43 °C, 37.41 และ 37.41 °C ตามลําดับ 
จะเห็นไดวาถังเก็บน้ํารอนท่ีทําจากวัสดุสแตนเลสหุมฉนวน Aeroflex มีอุณหภูมิสูงสุด เมื่อเวลาผานไป 18 ช่ัวโมง ถังเก็บน้ํารอน
ที่ทําจากวัสดุอลูมิเนียมหุมฉนวน Aeroflex มีอุณหภูมิลดลงจากเดิม 0.19 °C คิดเปนรอยละ 0.51 ถังเก็บน้ํารอนที่ทําจาก
วัสดุสังกะสีหุมฉนวน Aeroflex มีอุณหภูมิลดลงจากเดิม 0.14 °C คิดเปนรอยละ 0.38 และถังเก็บน้ํารอนที่ทําจากวัสดุ 
สแตนเลสหุมฉนวน Aeroflex มีอุณหภูมิลดลงจากเดิม 0.1 °C คิดเปนรอยละ 0.27 เนื่องจากฉนวน Aeroflex 

ฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex มีคาการนําความรอน เทากับ 0.037 W/m·°C, 0.038 W/m·°C และ 0.044 W/m·°C 

ตามลําดับ ดังนั้นถังเก็บน้ํารอนที่ทําจากวัสดุสแตนเลสหุมฉนวน Aeroflex ที่มีคาการนําความรอนนอยที่สุด สงผลให
อุณหภูมิภายในถังเก็บน้ํารอนมีอุณหภูมิที่สูงกวาถังเก็บนํ้ารอนที่หุมฉนวน Maxflex และฉนวน K-flex จึงสามารถรักษา
อุณหภูมิของน้ําภายในถังเก็บน้ํารอนไดยาวนาน ดังนั้น ผูที่สนใจสามารถเลือกนําเอาวัสดุสแตนเลสและฉนวน Aeroflex ที่
มีจําหนายตามทองตลาดมาใชในการผลิตถังเก็บน้ํารอนสําหรับบานพักอาศัยได 

กิตติกรรมประกาศ 
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แบบจําลองการพยากรณพลังงานจากเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทย : 
กรณีศึกษา โซลารฟารมในจังหวัดนครราชสีมา 

Solar Energy Forecasting model in Thailand: 

Case study Solar Farm at Nakhon Ratchasima province 

เพ็ญศิริ  จลุเจรญิ1* และวิทยา ยงเจริญ2  
1หลักสูตรเทคโนโลยีและการจดัการพลังงาน บัณฑติวิทยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330 

2ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330 

บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางพลังงานท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยกับตัวแปร
ตางๆ คือ คาพลังงานแสงอาทิตย (kWh/m2) อุณหภูมิโดยรอบ (◦C) อุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตย (◦C) และความเร็วลม 
(m/sec) จํานวนทั้งหมด 1,461 ขอมูล ตั้งแต 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2561 โดยเปนขอมูลรายวันที่บันทึกจาก
อุปกรณที่ติดตั้ง ณ โซลารฟารมในจังหวัดนครราชสีมา ขอมูลดังกลาวนํามาวิเคราะหเชิงสถิติ โดยกําหนดให ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable: y) คือ พลังงานท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตย ตัวแปรตน (Independent Variable: x) คือ คา
พลังงานแสงอาทิตย (x1), อุณหภูมิโดยรอบพื้นที่ (x2), อุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตย (x3) และความเร็วลม (x4) และหา
ความสัมพันธของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระดวยวิธีถดถอย (Regression) จากการวิเคราะหไดสมการท่ีเหมาะสมกับชุด
ขอมูล 4 สมการและไดตรวจสอบผลกับชุดขอมูลใหม 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 แลวนโดยใชคาสัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจพหุคูณ (R2) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) โดยสมการพยากรณที่ (1) ŷ1 มีคา R2 = 0.9755 และ S = 2.69% 
สมการพยากรณที่ (2) ŷ2 มีคา R2 = 0.9759 และ S = 2.68% สมการพยากรณที่ (3) ŷ3 มีคา R2 = 0.9762 และ S = 

2.67% และสมการพยากรณที่ (4)  ŷ4 มีคา R2 = 0.9674 และ S = 2.96% โดยสมการที่จะใชในการพยากรณพลังงานท่ี
ผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยเปน ŷ3 จะเหมาะสมท่ีสุดเพราะมีคา R2 สูงสุดข้ึนและข้ึนกับกับตัวแปรภายนอกเซลล
แสงอาทิตย คือ ตัวแปรพลังงานแสงอาทิตย ตัวแปรอุณหภูมิโดยรอบพื้นที่และตัวแปรความเร็วลม 

คําสําคัญ: พลังงานท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตย ความสัมพันธของตัวแปร วิธีการถดถอย 

* Corresponding author: Tel : 0827800498. E-mail address : arnajang@hotmail.com
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บทนํา 
ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานความรอน และแสงสวางที่ใหญที่สุด ประเทศไทยซึ่งตั้งอยูในเขตใกลเสนศูนยสูตร 

หรือเสนแบงคร่ึงโลก จึงไดรับพลังงานแสงอาทิตยคอนขางสูง คาความเขมพลังงานแสงอาทิตยรวมเฉลี่ยของประเทศ
ประมาณ 4.7 กิโลวัตตช่ัวโมงตอตารางเมตรตอวัน หากเราสามารถใชพลังงานแสงอาทิตย ที่สอดสองลงมาบนพ้ืนที่ของ
ประเทศไทยเพียงหน่ึงในรอยสวนของพื้นที่ทั้งหมด เราจะไดรับพลังงานเทียบเทาการใชน้ํามันดิบประมาณ 7,000,000 ตัน
ตอป การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชทําไดสองลักษณะ คือ 

1. กระบวนการเปลี่ยนรูปเปนพลังงานไฟฟา โดยเม่ือแสงอาทิตยตกกระทบลงมาบนแผงเซลลแสงอาทิตย เซลล
แสงอาทิตยจะทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยไปเปนพลังงานไฟฟา เพื่อนําไปใชกับอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตางๆ 

2. กระบวนการเปลี่ยนรูปเปนพลังงานความรอน โดยใหแสงอาทิตยสองผานแผนรับแสงมาตกกระทบยังพ้ืนสีดํา
ทําใหเกิดความรอนเพ่ิมมากข้ึนเหนือบริเวณพ้ืน เราสามารถนําพลังงานความรอนท่ีไดไปใชประโยชนในลักษณะตาง ๆ อาทิ 
นําไปใชผลิตน้ํารอน กลั่นน้ํา อบแหงพืชผลทางการเกษตร  

ปญหาที่เปนขอจํากัดสําคัญที่สุดของการนําพลังงานแสงอาทิตยปญหาเรื่อง ความไมสม่ําเสมอของแหลงพลังงาน 
คือ พลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานประเภทที่ไมสามารถผลิตไดตลอดเวลา ในชวงเวลาท่ีไมมีแดดก็จะไมสามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟาได แตแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานที่ไมมีตนทุนผันแปร และไมมีตนทุนคาเช้ือเพลิง เนื่องจากวาตนทุน
เกือบท้ังหมดของการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย จะมีเพียงตนทุนคากอสราง และระบบเซลลแสงอาทิตยเปนหลัก
เทานั้น ตนทุนคาดําเนินการและบํารุงรักษามีคานอยมาก และพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานสะอาด เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เปนแหลงพลังงานธรรมชาติ แสดงขอไดเปรียบท่ีเปนเอกลักษณดวยปรมิาณสํารองท่ีมากและมีคุณสมบัติปลอด
มลภาวะ ไดรับการยอมรับในระดับสากลวาเปนตลาดที่มีการแขงขันสูงที่สุดในอนาคต ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟาจาก
แสงอาทิตยจะไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณรังสีดวงอาทิตย อุณหภูมิ ความเร็วลม ความช้ืน  คาความ
สูญเสียของระบบ และการเสื่อมสภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย ความสําคัญของรังสีดวงอาทิตยมีผลตอปริมาณการผลิต
ไฟฟาโดยตรง ยิ่งความเขมของรังสีมากเทาใดการสรางพลังงานมากขึ้นเทานั้น 

งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธระหวางพลังงานท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยกับตัวแปรตางๆ โดยพิจารณา 
พลังงานแสงอาทิตย อุณหภูมิ ความเร็วลม และอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตย จากขอมูลในอดีตที่มีการเก็บบันทึกไวของ
โซลารฟารมในจังหวัดนครราชสีมา โดยใชโปรแกรม Minitab ชวยหาความสัมพันธของพลังงานท่ีผลิตไดจากเซลล
แสงอาทิตยไดกับ พลังงานแสงอาทิตย อุณหภูมิ ความเร็วลม และอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตย  และสรางสมการพยากรณ
การผลิตพลังงานไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยจากความสัมพันธของตัวแปรในวิธีการถดถอย  
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วิธีการวิจัย 
1. กําหนดตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะหในงานวิจัย ในการหาสมการพยากรณจากชุดขอมูลพลังงานท่ีผลิตไดจาก

เซลลแสงอาทิตย อาจมีหลายตัวแปรตนที่สามารถใชอธิบายพลังงานท่ีผลิตไดโดยใชคาการตัดสินใจ R2 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความผิดพลาดจากการพยากรณ (S) ในงานวิจัยจะใชตัวแปรตนที่ไดมีการตรวจวัดและบันทึกไวแลว 4 ตัว
แปรตนคือ พลังงานแสงอาทิตย อุณหภูมิบริเวณโดยรอบ อุณหภูมิใตแผงเซลลแสงอาทิตย ความเร็วลม และตัวแปรตาม
เปนพลังงานท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตย ขอมูลถูกบันทึกเปนรายวันในชวงเวลา 6:00 – 18:00 น.เปนระยะเวลา 4 ป 
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2561 เพื่อใชในการวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปร ตัวอยางขอมูลแสดง
ในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ขอมูลรายวันตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 มกราคม 2558 

ตัวแปรตน (Independent Variable: x) คือตัวแปรท่ีกําหนดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม ในงานวิจัยนี้เลือก
ตัวแปรจากขอมูลที่บันทึกไว 4 ตัวแปร ดังนี้ 

1. พลังงานแสงอาทิตย (Solar Irradiation: Irr) มีหนวยเปน kWh/m2 วัดคาจากอุปกรณ CMP11
Pyranometer ยี่หอ KippZonen 

2. อุณหภูมิบริเวณโดยรอบ (Ambient Temperature: Amb Temp.) มีหนวยเปน ◦C วัดคาจาก
อุปกรณ Ambient Temperature Sensor ยี่หอ SMA  

3. อุณหภูมิใตแผงเซลลแสงอาทิตย (Module Temperature: Module Temp.) มีหนวยเปน ◦C วัด
คาจาก Module Temperature Sensor ยี่หอ SMA 

4. ความเร็วลม (Wind velocity) มีหนวยเปน m/sec วัดคาจาก Anemometer ยี่หอ SMA

92



ภาพท่ี 1 Pyranometer และ Anemometer ที่ติดตั้งในโซลารฟารม จังหวัดนครราชสีมา 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable: y) คือ ตัวแปรท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามผลของตัวแปรตน ในงานวิจัยนี้ คือ 
พลังงานท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตย (Energy Production) มีหนวยเปน kWh วัดคาจากมิเตอรซื้อไฟฟา ยี่หอ EDMI  

2. วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตาม กับตัวแปรอิสระดวยโปรแกรม Minitab

3. ตรวจสอบสมการพยากรณทั้ง 4 สมการ ดวยการแทนคาจริง และใชคาการตัดสินใจ R2 หาคาสัมประสิทธ์ิการ
ตัดสินใจพหุคูณ (R2) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 

4. สรุปสมการพยากรณ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาปจจัยที่สามารถนํามาใชพยากรณพลังงานที่ผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตย พบวามีตัวแปรคาพลังงาน
แสงอาทิตย (x1), อุณหภูมิโดยรอบพื้นที่ (x2), อุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตย (x3) และความเร็วลม (x4) ซึ่งตัวแปรท้ังสี่ 
สามารถอธิบายการผันแปรพลังงานท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตย (ŷ) โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังตอไปนี้ 

ŷ1  = 4594 + 5494.6 x1+ 40.2 x2 – 118.0 x3 + 90.8 x4 (1) ……….R2=0.9876

ŷ2  = 4849 + 5448.1 x1 – 86.51 x3 + 80.7 x4 (2) ………. R2=0.9876

ŷ3  = 5258 + 5310.0 x1 – 100.31x2 + 66.2 x4 (3) ………. R2=0.9873

ŷ4  = 2471.7 + 5165.7 x1+ 0.2382 x2x3x4  (4) R2=0.9848

จากสมการพยากรณที่ (1) มีตัวแปรอิสระทั้งหมด 4 ตัว (x1 ถึง x4) ที่ไดจากอุปกรณวัดทั้งหมด มีอิทธิพลตอตัว
แปรตาม (ŷ) หรืออธิบายการผันแปรได ในที่นี้ สมการพยากรณที่ (1) สามารถอธิบายการผันแปรพลังงานท่ีผลิตไดจาก
เซลลแสงอาทิตยได 98.76% สมการพยากรณที่ (2) มีตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 ตัว (x1, x3 และ x4) สามารถอธิบายการผัน
แปรพลังงานท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยได 98.76% สมการพยากรณที่ (3) มีตัวแปรอิสระภายนอกแผงเซลลแสงอาทิตย
ทั้งหมด 3 ตัว (x1, x2 และ x4) สามารถอธิบายการผันแปรพลังงานท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยได 98.73% สมการ
พยากรณที่ (4) มีตัวแปรอิสระทั้งหมด 2 ตัว (x1, (x2x3x4)) โดยตัวแปร (x2x3x4) เปนตัวแปร interaction ที่สอดคลองกับ
ความรอนสูญเสียจากแผงเซลลแสงอาทิตย q = UA(Tแผง-Tโดยรอบ)  สามารถอธิบายการผันแปรพลังงานท่ีผลิตไดจากเซลล
แสงอาทิตยได 98.48% 

เมื่อนําสมการพยากรณ (1) ถึง (4) ไปตรวจสอบความแมนยํากับขอมูลชุดใหมในป 2562 ดวยการแทนคาจริง
ของตัวแปรอิสระ และหาคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (R2) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) สมการพยากรณที่ (1) 
สามารถอธิบายการผันแปรพลังงานที่ผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยได 97.55% คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0269 สมการ
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พยากรณที่ (2) สามารถอธิบายการผันแปรพลังงานท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยได 97.59% คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.0268 สมการพยากรณที่ (3) สามารถอธิบายการผันแปรพลังงานที่ผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยได 97.62% คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.0267 สมการพยากรณที่ (4) สามารถอธิบายการผันแปรพลังงานท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยได 96.74% คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0296 

a) สมการที ่1 b) สมการที่ 2 c) สมการที ่3 d) สมการที ่4
ภาพท่ี 2 Scatter plot ของพลังงานท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยทีค่ํานวณไดจากสมการพยากรณ 1 ถึง 4 กับ 

พลังงานท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยจริง 

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย สมการพยากรณที่ (3) สามารถอธิบายการผันแปรตัวแปรตามไดดีที่สุดขึ้นกับตัวแปรภายนอก

เซลลแสงอาทิตย คือ ตัวแปรพลังงานแสงอาทิตย ตัวแปรอุณหภูมิโดยรอบพื้นที่และตัวแปรความเร็วลม และสมการ
พยากรณที่ (2), (1) และ (4) สามารถอธิบายการผันแปรตัวแปรตามไดดีตามลําดับ เน่ืองจากมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
พหุคูณ (R2) เปน 97.62%, 97.59%, 97.55% และ 96.74% ตามลําดับ และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปน 2.67%, 2.68%, 
2.69% และ2.96% ตามลําดับโดยตัวแปรอิสระท้ังหมดในแตละสมการพยากรณมีอิทธิพลตอตัวแปรตามอยูที่รอยละ R2 x 
100 สวนที่เหลือจะเปนอิทธิพลจากตัวแปรอื่นที่ไมไดนํามาวิเคราะห โดยสมการพยากรณในบทความน้ีสามารถนําไปเปน
เครื่งมือประกอบการพิจารณาคํานวณพลังงานท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตย กรณีสรางโครงการโซลารฟารมบริเวณพื้นที่
ใกลเคียงกับพ้ืนท่ีดังกลาวในโซลารฟารม โดยสามารถนําปจจัยภายนอกท่ีมีอยูมาคํานวณได 
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