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วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนเอกสารเผยแพรงานผลงานวิชาการและงานวิจัยทางดานพลังงานทดแทน
ในเครือขายพลังงานของประเทศไทย
2. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ และงานวิชาการใหมๆ
ดานพลังงานทดแทนระหวางนักวิจัยและผูใชงานในทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา
และผูสนใจทําผลงานทางดานพลังงานทดแทนที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
4. เพื่อเปนเอกสารรวบรวมรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีคุณคา
ทางดานพลังงานทดแทนสูการใชงานจริงเพื่อความยั่งยืนทางดานพลังงานของประเทศ

เจาของและลิขสิทธิ์ สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย
ที่ตั้งสมาคมฯ ศูนยวิจัยและบริการดานพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 ม.1 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร. 0-2549-3497 www.reca.or.th/jrec
วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสูชุมชน
พิมพออกเผยแพร 3 ฉบับตอป ตั้งแต เดือนมกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม และ กันยายน-ธันวาคม
ติดตอขอรับเปนสมาชิกไดโดยตรงที่ สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย

วัตถุประสงคสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชน
แหงประเทศไทย

1. เพือ่ สงเสริมความรวมมือ ทางดานวิชาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในดานพลังงาน
ทดแทน การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนตางๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
2. เพื่อจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย ฝกอบรม การดําเนินโครงการดานพลังงานทดแทนใหกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จากแหลงทุนทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
3. ไมดําเนินการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมใดๆ ที่มุงไปสูการดําเนินงานทางการเมือง
4. ไมดําเนินการใหมีการจัดตั้งโตะบิลเลียดหรือกระทําการอันผิดตอขนบธรรมเนียมและจารีต ประเพณี
ที่ดีของสังคมไทย
5. เพื่อสงเสริมใหสมาคมมีรายไดจากโควตาสลากกินแบงรัฐบาล หรือสลากการกุศลของรัฐบาลที่พิมพ
ออกจําหนาย เพื่อนํารายไดมาใชดําเนินการตามวัตถุประสงคของสมาคม
6. เพือ่ สงเสริมกิจกรรมทางสังคมดานสาธารณะประโยชนดา นตางๆ รวมถึงกิจกรรมเพือ่ การจัดสวัสดิการ
ใหกับสมาชิก

หลักการและเหตุผล
ในปจจุบนั ทัว่ โลกตองเผชิญกับปญหาดานพลังงานทีร่ นุ แรงกวาในอดีตมากอันเนือ่ งมาจากความตองการ
ใชพลังงานและราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง ผลกระทบที่สําคัญจาก
ปญหาดังกลาวคือความมัน่ คง ทางดานการจัดหาพลังงาน ขณะเดียวกันการใชพลังงานที่สูงขึ้นก็กอให เกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจนเกิดปรากฎการณเรือนกระจก (Green House Effects) ที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอยางรุนแรง ดังนั้นเพื่อแกไขปญหาดานพลังงานดังกลาว จึงไดมีแนวคิด
ในการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนกันมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย ซึ่งเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนที่มีการนํามาใชเปนระยะเวลายาวนาน ไมกอใหเกิดมลพิษ
ตอสิ่งแวดลอม (Green & Clean Energy) อีกทั้งยังสามารถนํามาใชไดอยางไมมีวันหมดสิ้น

จุดมุงหมายสำคัญ
การทํางานกันทัง้ สวนภาครัฐและประชาชนในการใชพลังงานทดแทน การอนุรกั ษพลังงานและใสใจตอ
สิ่งแวดลอมของชุมชนในประเทศไทย ตลอดจนการศึกษาวิจัย ดําเนินการหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมตางๆ
มาใชเปนพลังงานทดแทนเพือ่ ความเหมาะสมและใหเกิดความยัง่ ยืนของชุมชนและประชาชนในประเทศไทย
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Abstract
This research was conducted to study the influence of air chambers on solar pumping systems,
which tested on a reciprocating pump. The system is powered by solar panels, which generate electricity
and supply it through the battery to the pump. The experiment was performed by adjusting the size of
the air chamber, which can divide into four experimental sets, including set 1) diameter 2.5 inches, height
50 centimeters; set 2) diameter 2.5 inches, height 70 centimeters; set 3) diameter 3 inches, height 50
centimeters; and set 4) diameter 3 inches, height. 70 centimeters. Each set was tested by measuring
water flow rate and pressure in the piping system for both single and twin pipe air chambers, compared
to a set without an air chamber. The study found that the system with a single-pipe air chamber of 2.5inches diameter and 70-centimeters height had the maximum water flow rate and pressure, which
increased by 5.28% and 40%, respectively, compared to the system without an air chamber.
Keywords: Solar pumping system, air chamber

บทคัดยอ
การวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาอิทธิพลของทอพักอากาศที่มีตอระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งทำการ
ทดสอบกับเครื่องสูบน้ำแบบสูบชัก ใชพลังงานจากแผงเซลลแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานซึ่งจายผานแบตเตอรี่ไปยังเครื่อง
สูบน้ำ ทำการทดลองโดยปรับเปลี่ยนขนาดของทอพักอากาศ โดยแบงออกเปน 4 ชุดทดลอง คือ ชุดที่ 1) ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ความสูง 50 เซนติเมตร ชุดที่ 2) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ความสูง 70 เซนติเมตร ชุดที่ 3)
ขนาดเสนผา นศูน ยกลาง 3 นิ้ว ความสูง 50 เซนติเมตร และ ชุดที่ 4) ขนาดเสน ผา นศูน ยกลาง 3 นิ้ว ความสูง 70
เซนติเมตร โดยแตละชุดทำการทดสอบวัดอัตราการไหลของน้ำและแรงดันน้ำในระบบ ท้งั แบบติดตั้งทอพักอากาศแบบทอ
เดี่ยวและทอคู เปรียบเทียบกับชุดที่ไมไดติดตั้งทอพักอากาศ จากการศึกษาพบวาการติดตั้งทอพักอากาศขนาดเสนผาน

8

ศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ความสูง 70 เซนติเมตร แบบทอเดี่ยวมีปริมาณอัตราการไหลของน้ำและแรงดันเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดย
เพิ่มขึ้น รอยละ 5.28 และ รอยละ 40 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ไมไดติดตั้งทอพักอากาศ
คำสำคัญ: ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย, ทอพักอากาศ

บทนำ
เครื่องสูบน้ำเปนเครื่องใชที่มีกันมากสำหรับบานพักอาศัยโดยทั่วไป เพื่อใชสูบน้ำจากแหลงน้ำเพื่อใชในครัวเรือน
เพื่อการอุปโภค บริโภค และใชในการปลูกพืชเพื่อใหทันตอความตองการน้ำ และไดปริมาณน้ำตามความตองการของพืช
ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร สวนใหญอยูในพื้นที่ที่ไฟฟาเขาไมถึง จะนิยมใชเครื่องยนตเปนตนกำลังซึ่งใชพลังงานจากการ
เผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีอยูอยางจำกัด และมักสรางปญหามลพิษดานตาง ๆ และแนวโนมของราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลจะ
เพิ่มขึ้น บางทองที่ที่ตองการใชเครื่องสูบน้ำดวยไฟฟาก็มีขอจำกัดใชงานไดเฉพาะพื้นที่บริเวณที่มีสายสงถึง สวนบริเวณที่ไมมี
สายสง หางไกลระบบสายสงไฟฟาหลายกิโลเมตรแตมีความตองการน้ำเพื่อใชในครัวเรือนหรือเพื่อใชในกิจกรรมทางการเกษตร
จะไมสามารถสูบน้ำดวยระบบสูบน้ำไฟฟาได หรือ จะขอตอระบบไฟฟาจะตองเสียคาใชจายในการติดตั้งระบบสายสงไฟฟา
สูงขึ้น พลังงานแสงอาทิตยเปนอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งสามารถนำมาผลิตไฟฟาเพื่อใชในการสูบน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรที่ไมมไี ฟฟา
เขาถึง [1] ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยจึงเปนที่สนใจและถูกนำมาใชงานเพิ่มขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตยมีอุปกรณมากขึ้น และมีการใชงานหลากหลายขึ้นตามความเหมาะสมของแตละประเภทงาน
ทอพักอากาศ (แอรแว) เปนสวนของอุปกรณตอเพิ่มของระบบสูบน้ำตอจากเครื่องสูบน้ำทางดานสงน้ำออก การ
ใชเครื่องสูบน้ำสงน้ำไปใชงานหรือไปยังถังเก็บน้ำซึ่งติดตั้งอยูในระดับที่สูงและระยะทางการสงที่ยาวไกลจะทำใหมอเตอร
ไฟฟาเสียหาย บอยครั้งตองมีคาใชจายในการซอมบำรุงรักษา และไดแรงดันน้ำนอยระยะเวลาในการสูบน้ำก็นานอาจไมทันตอ
ความตองการใชน้ำสงผลใหขาดแคลนน้ำใชได [2] ทอพักอากาศคืออุปกรณชวยเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำที่เกษตรกรใช
ทอ พีวีซี ขนาด 2.5 นิ้ว 3 นิ้ว หรือใหญกวานั้นมาตอในแนวตั้งโดยปดปลายทอไวแลวตอเขากับทอสงน้ำที่มีขนาดเล็กกวา
การติดตั้งทอพักอากาศ อาจใชหนึ่งหรือสองทอก็ได ระยะหางหรือขนาดของทอพักอากาศยังไมไดมีแบบเฉพาะ มีการใช
งานที่หลากหลายแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ รวมถึงมีการศึกษาทดลองทอพักอากาศกับปมหอยโขงโดยใชไฟฟา 220
โวลตมีผลใหอัตราการไหลของน้ำสูงขึ้น [3] กลุมวิสาหกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกสปลอดสารพิษ ชวงหนาแลงใชน้ำในแปลงผัก
จำนวนมากสงผลใหระบบสูบน้ำทำงานหนัก สูบน้ำไดนอย มีการชำรุดเสียหายเสียคาใชจายเพิ่ม แกไขโดยเพิ่มประสิทธิภาพ
ปมน้ำโดยอาศัยหลักการแอรแวเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำทำใหไดปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น [4] การนำเอาพลังงาน
แสงอาทิตยมาปรับใชในดานตางๆ รวมถึงการสูบน้ำประสิทธิภาพสูงจนอยูในระดับที่สามารถนำไปใชประโยชนไดโดยมีความคุม
ทุนทางเศรษฐกิจบางสถานที่และบางโอกาส [5] แตยังขาดขอมูลเพื่อใชในการเปรียบเทียบประกอบในการตัดสินใจเลือกใชปมน้ำ
พลังงานแสงอาทิตยติดตั้งทอพักอากาศที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช โดยงานวิจัยนี้สนใจที่จะศึกษาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
ขนาดเล็กซึ่งมีแบตเตอรี่ชวยเก็บสำรองไฟโดยศึกษาอิทธิพลของทอพักอากาศที่มีตอการใชงานของระบบสูบน้ำดังกลาว

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาขนาดของทอพักอากาศที่สงผลตอการทำงานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
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ขอบเขตงานวิจัย
1) ศึกษาทอพักอากาศขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว และ 3 นิ้ว ความสูง 50 เซนติเมตร และ 70 เซนติเมตร
2) ทดสอบการใชงานโดยวัดอัตราการไหลของน้ำและแรงดันน้ำจากเครื่องสูบน้ำสูบชัก

วิธีการวิจัย
การศึกษาอิทธิพลของทอพักอากาศที่มีตอระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย โดยศึกษาผลกระทบของเสนผาน
ศูนยกลาง ความสูงของทอพักอากาศที่สงผลตออัตราการไหลและแรงดันของน้ำไดแบงการศึกษาเปนชวงดังนี้
ชวงที่ 1 เก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาขอมูลเบื้องตน
ชวงที่ 2 จัดเตรียม และ ติดตั้งทอพักอากาศเขากับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
ชวงที่ 3 ทดสอบระบบในพื้นท่ศี ึกษา
ชวงที่ 4 วิเคราะหขอมูลทางดานเทคนิค และ สรุปผลการทดลอง
1. ศึกษาขอมูลเบื้องตน
ทำการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูลการทำงานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ผลกระทบของเสนผาน
ศูนยกลาง ความสูง ของทอพักอากาศที่สงผลตออัตราการไหลของน้ำ การใหน้ำพืช เครื่องมือสำหรับวัดคาตางๆ และทฤษฎีอื่น ๆ
จากเอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. จัดเตรียมและติดตั้งทอพักอากาศ เขากับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย
นำขอมูลจากการศึกษาเบื้องตนมาใชในการศึกษาระบบ ทอพักอากาศ เขากับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งมี
ขั้นตอนในการออกแบบดังน้ี
การศึกษานี้ ใชพื้นที่บริเวณแปลงเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ในการ
ติดตั้งระบบ (ภาพที่ 1) เพื่อทดสอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยผูวิจัยเลือกใชเครื่องสูบน้ำสูบชัก (Piston Pump) ที่ใชกับ
ไฟฟากระแสตรงแบบมีแบตเตอรี่สำรองไฟ โดยใชมอเตอรกำลังไฟฟาขนาด 500 วัตต แรงดันไฟฟา 24 โวลต (ภาพที่ 2) ระบบ
ทอน้ำใชทอสงน้ำ พีวีซี ขนาด 1 นิ้ว เพื่อสงน้ำเขา และออกจากเครื่องสูบน้ำ แลวลดขนาดทอจายลงเหลือ ¾ นิ้วเปนทอสำหรับ
จายน้ำไปใชงาน

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 2 เครื่องสูบน้ำสูบชัก (Piston Pump)

10

การศึกษานี้ทำการศึกษาทอพักอากาศ (ภาพที่ 3) โดยติดตั้งกับเครื่องสูบน้ำสูบชัก (Piston Pump) ดานสงน้ำ
ออกกอนสงน้ำไปใชงาน แบงออกเปน 4 ชุดทดลอง มีรายละเอียดดังนี้
1) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ความสูง 50 เซนติเมตร
2) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ความสูง 70 เซนติเมตร
3) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว ความสูง 50 เซนติเมตร
4) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 น้วิ ความสูง 70 เซนติเมตร

ภาพที่ 3 ทอพักอากาศ (ที่ใชในการศึกษา)
3. ติดตั้งระบบในพื้นที่ศึกษา
การติดต้งั ระบบในพื้นที่ศึกษา เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้ง
ทอพักอากาศ คือ เครื่องสูบน้ำสูบชัก (ภาพที่ 4) ทดสอบแบบที่หนึ่ง ไมไดใสทอพักอากาศ แบบที่สอง ใสทอพักอากาศ 1
ทอ แบบที่สาม ใสทอพักอากาศ 2 ทอ โดยติดตั้งทอพักอากาศดานสงน้ำออกระยะหางจากเครื่องสูบน้ำ 2.5 เมตร และ
ระยะหางระหวางทอพักอากาศทั้ง 2 ทออยูที่ 20 เซนติเมตร

ภาพที่ 4 เครื่องสูบน้ำสูบชักแบบไมใสทอพักอากาศ ใสทอพักอากาศ 1 ทอ และ ใสทอพักอากาศ 2 ทอ
4. ทดสอบระบบ
หลังจากติดตั้งทอพักอากาศ เขากับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ผูวิจัยทำการเก็บขอมูล อัตราการไหลของน้ำ
และแรงดันน้ำในเสนทางทอสงน้ำออกจากทอพักอากาศ พรอมวัดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาในระบบโดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
การทดสอบระบบของทอพักอากาศที่มีตอระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ทำการทดสอบเครื่องสูบน้ำสูบชัก แบบมี
แบตเตอรี่สำรองไฟ โดยทดสอบวัดอัตราการไหลของน้ำและแรงดันน้ำในระบบของเคร่ืองสูบน้ำ ทุก 2 นาที จำนวน 3 ครั้ง
โดยติดตั้งมิเตอรน้ำและเกจวัดแรงดัน (ภาพที่ 5) หาคา เฉลี่ย แลวนำไปเขียนกราฟระหวางแรงดันน้ำ กับอัตราการไหล
ของน้ำ พรอมกับวัดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา (ภาพที่ 6) เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบการทำงานของทอพักอากาศที่มีตอ
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย เปรียบเทียบกับการไมใสทอพักอากาศ ซึ่งเก็บขอมูลแบบเดียวกันโดยถอดทอพักอากาศ
ออกจากระบบสูบน้ำแลวทำการทดลองเชนเดียวกัน
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ภาพที่ 5 มิเตอรวัดปริมาณน้ำและเกจวัดแรงดันน้ำ

ภาพที่ 6 โวลตมิเตอรและแอมมิเตอร

5. การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาอิทธิพลของทอพักอากาศที่มีตอระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยทำการวิเคราะหขอมูลทางดานเทคนิค
นำคาอัตราการไหลของน้ำ แรงดันน้ำ กำลังไฟฟา (วิเคราะหหากำลังไฟฟาจากสูตร P = IV) ที่ไดจากการทดลอง ระหวาง
ชุดทดลองที่ใสทอพักอากาศ 1 ทอ กับ 2 ทอ และชุดทดลองที่ไมไดใสทอพักอากาศหาคาเฉลี่ย เปรียบเทียบผลการทำงาน
แสดงในรูปแบบกราฟ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องสูบน้ำสูบ ชัก ทำการศึกษาอิทธิพลของทอพักอากาศที่มีตอระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย ที่ใชในการศึกษานี้ออกแบบทอพักอากาศ ใหสามารถติดตั้งไดกับเครื่องสูบน้ำสูบชัก (Piston Pump) ดานสง
น้ำออกกอนสงน้ำไปใชในงานแบงออกเปน 4 ชุดทดลอง จากขอมูลอัตราการไหลของน้ำ แรงดันในระบบ และคากำลังไฟฟา ดัง
แสดงในตารางที่ 1 นำมาเขียนกราฟเปรียบเทียบอิทธิพลของทอพักที่ม ีตออัตราการไหลของน้ำในระบบจะเห็นไดดังนี้
(ภาพที่ 7-8 )
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ตารางที่ 1 ขอมูลอัตราการไหลของน้ำ แรงดันน้ำ และกำลังไฟฟา ของเครื่องสูบน้ำสูบชักพลังงานแสงอาทิตย
ติดตั้งทอพักอากาศ
เครื่องสูบน้ำสูบชักพลังงานแสงอาทิตย
เสนผานศูนยกลาง, ความยาว
ทอเดียว
สองทอ
กำลัง
ทอพัก
อัตรา
อัตรา
แรงดันน้ำ
แรงดัน
ไฟฟา
อากาศ
การไหลน้ำ
ในทอ
การไหลน้ำ น้ำในทอ
(inch)
(Litres/min)
(psi)
(Litres/min) (psi)
(W)
ไมมีทอพักอากาศ
25.33
5
25.33
5
144
2.5 นิ้ว, 50 ซม.
26.17
7
26.00
6
144
เพิ่มจากไมมีทอพัก(%)
3.30
40.00
2.63
20.00 0.00
2.5 นิ้ว, 70 ซม.
26.67
7
26.33
6
144
เพิ่มจากไมมีทอพัก(%)
5.28
40.00
3.95
20.00 0.00
3.0 นิ้ว, 50 ซม.
26.00
7
25.50
5
144
เพิ่มจากไมมีทอพัก(%)
2.63
40.00
0.66
0.00
0.00
3.0 นิ้ว, 70 ซม.
26.17
6
26.00
5
144
เพิ่มจากไมมีทอพัก(%)
3.30
20.00
2.63
0.00
0.00

ภาพที่ 7 อัตราการไหลของน้ำของเครื่องสูบน้ำสูบชักพลังงานแสงอาทิตยเมื่อติดตั้งทอพักอากาศ
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ผลการทดลองวัดอัตราการไหลของน้ำเปรียบเทียบขนาดเสนผานศูนยกลางและความสูงของทอพักอากาศ โดยใช
มิเตอรวัดปริมาณน้ำพบวา อัตราการไหลของน้ำเพิ่มขึ้นทุกชุดทดลองทั้งแบบใส 1 ทอ และใส 2 ทอ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นมากนอย
แตกตางกัน โดยทอพักอากาศขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ความสูง 70 เซนติเมตร ใส 1 ทอพักอากาศ ไดปริมาณน้ำมากกวา
ทอขนาดอื่นที่ 26.67 ลิตรตอนาที เพิ่มจากที่ไมใสทอพักอากาศที่มีอัตราการไหล 25.33 ลิตรตอนาที เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
5.28 โดยที่เครื่องสูบน้ำใชกำลังไฟฟาเทาเดิมที่ 144 วัตต จะเห็นไดวา การใสทอพักอากาศไมมีสวนชวยเรื่องลดพลังงานที่ใชแต
อยางใด แตชวยใหไดปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น จึงเห็นวาควรติดตั้งทอพักอากาศเขากับระบบสูบน้ำที่ใชอยูเพื่อชวยเพิ่มอัตราการไหล
ของน้ำใหมากขึ้น

ภาพที่ 8 แรงดันน้ำของเครื่องสูบน้ำสูบชักพลังงานแสงอาทิตยเมื่อติดตั้งทอพักอากาศ
ผลการทดลองเปรียบเทียบแรงดันของน้ำของทอพักอากาศขนาดตางๆ โดยใชเกจวัดแรงดันน้ำพบวา ทอพักอากาศ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ความสูง 50 เซนติเมตร และ 70 เซนติเมตร และทอพักอากาศขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 น้ิว
ความสูง 50 เซนติเมตร แบบใส 1 ทอ มีแรงดันเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 7 psi เพิ่มจากที่ไมใสทอพักอากาศที่มีแรงดันที่ 5 psi เพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 40 ดังภาพที่ 8 ซ่งึ เห็นไดวาการใสทอพักอากาศเพิ่มเขาไปในระบบสูบน้ำมีผลดี ทำใหแรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้น แตการ
เพิ่มขึ้นจะมากนอยแตกตางกันออกไปในแตละชุดทดลอง เมื่อเปรียบเทียบทอพักอากาศแบบใส 1 ทอ กับ 2 ทอ จากผลทดลอง
ควรเลือกใชแบบ 1 ทอ เพราะชวยลดตนทุนลงได และไดแรงดันน้ำมากกวาแบบใสทอพักอากาศ 2 ทอ โดยที่เครื่องสูบน้ำใช
กำลังไฟฟาเทาเดิมที่ 144 วัตต ดังกลาวไปแลวขางตน
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สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของท อ พั ก อากาศที ่ ม ีต  อ ระบบสู บ น้ ำ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย โ ดยใช เ ครื ่ อ งสู บ น้ ำ สู บชัก
(Piston Pump) ติดตั้งทอพักอากาศดานสงน้ำออกกอนสงน้ำไปใชงาน โดยทดสอบวัดอัตราการไหลของน้ำและแรงดันน้ำใน
ระบบของเครื่องสูบน้ำ ทุก 2 นาที เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบการทำงานของทอพักอากาศ และเก็บขอมูลแบบเดียวกันกับ
ระบบที่ไมมีทอพักอากาศ ผลการทดลองพบวา การใสทอพักสามารถชวยเพิ่มอัตราการไหลของน้ำในระบบสูบน้ำได แตการ
เพิ่มขึ้นจะแตกตางกันออกไป โดยใชกำลังไฟฟาเทาเดิม ที่ 144 วัตต ซ่งึ การใสทอพักอากาศ 1 ทอเขาไปในระบบ ขนาดเสน
ผานศูนยกลางของทอพักอากาศ 2.5 นิ้ว ความสูง 70 เซนติเมตร มีปริมาณอัตราการไหลของน้ำและแรงดันเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด โดยมีอัตราการไหลของน้ำเพิ่มขึ้น รอยละ 5.28 และแรงดันน้ำในระบบเพิ่มขึ้นรอยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับชุดที่
ไมไดใสทอพักอากาศ

ขอเสนอแนะ
1) ควรมีการศึกษาโดยใชทอขนาดอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อหาประสิทธิภาพสูงสุดวาทอขนาดใดจะสามารถเพิ่มอัตราการ
ไหลของน้ำและแรงดันไดดีที่สุด
2) ควรมีการศึกษาโดยใชเครื่องสูบน้ำที่หลากหลายขึ้น เพื่อหาประสิทธิภาพสูงสุดวาเครื่องสูบน้ำชนิดใดขนาดใด
จะสามารถเพิ่มอัตราการไหลของน้ำและแรงดันไดดีที่สุด
3) การศึกษาอิทธิพลของทอพักอากาศที่มีตอระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยนี้ ไดศึกษาชุดทดลองการจายน้ำ
จากเครื่องสูบน้ำผานไปยังทอพักอากาศแลวปลอยน้ำออกเทานั้น ไมไดจายน้ำไปใชงานจริง ควรมีการศึกษาโดยการตอน้ำ
ไปใชจริง เชนในระบบน้ำหยด หรือ ทดสอบสูบน้ำขึ้นถังสูง เพื่อใหไดขอมูลการใชงานจริงที่มากขึ้น ซึ่งจะสามารถเลือกใชให
ไดถูกตองเหมาะสมตอไป
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Abstract
This research aimed has designed and built a solar drying system by using heat from a solar hot water
production system together with a solar energy drying system. The heat exchanger was designed for the drying system
with a width of 1 m and a length of 1 m. The heat exchanger was designed with a heat exchanger area of size 1.267 in
diameter and fitted with circular fins, 39 mm in diameter, using hot water from the solar water heating system as a
power source. Have capacity 150 L packaging drying system, the dried product is 1.2 kg of fresh sugar. The experiment
was conducted during 6.00-18.00 hr.
The heat from the dried with a non-thermal solar drying system from the solar water heating system with the
amount of heat and the efficiency of the system. The maximum moisture content was 0.459 kW and 49.21%
respectively. The wet standard moisture content started at 92.45% until the final moisture content was 38.3896% from
1.2 kg weight decreased to 0.53 kg and the solar hot water generating system had the highest heat and system efficiency
of 4.012kW and 57.13% respectively. The wet standard humidification starts at 92.45% until the final humidity is 20.83%
from weight 1.2 kg to 0.21 kg with the same initial weight and humidity. The value of the sugar cured by the auxiliary
heat solar radiation drying system from the solar hot water production system was 7.92% lower than that of the
auxiliary non-heat solar drying system by 17.55% and 0.32 kg, respectively.

Keywords: solar radiation, drying system, solar hot water, heat exchanger
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บทคัดยอ
งานวิจั ยนี้ไดออกแบบและสรางระบบอบแห งพลังงานแสงอาทิตยโดยการใชความรอนจากระบบผลิ ตน้ำรอน
พลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบอบแหงพลังานแสงอาทิตย ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยพื้นที่ขนาด กวาง 1 m ยาว
1 m ไดออกแบบอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนใหกับระบบอบแหงโดยมีพื้นที่แลกเปลีย่ นความรอนขนาด 1.267 in และติด
ครีบรูปวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 39 mm ใชน้ำรอนจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงาน
ความรอนใหกับระบบอบแหงมีความจุ 150 L ผลิตภัณฑอบแหงเปนผลตาลสดปริมาณ 1.2 kg ไดทำการทดลองในชวงเวลา
6:00 – 18:00 น.
จากการทดสอบพบวาการอบดวยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบไมใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอน
พลังงานแสงอาทิตยโดยมีปริมาณความรอนและประสิทธิภาพของระบบสูงสุดเทากับ 0.459 kW และ 49.21% ตามลำดับ
คาความชื้นมาตรฐานเปยกเริ่มตนที่ 92.45% จนเหลือความชื้นสุดทาย 38.38% จากน้ำหนัก 1.2 kg ลดลงเหลือ 0.53 kg
และการอบแหงผลตาลดวยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย มี
ปริมาณความรอนและประสิทธิภาพของระบบสูงสุดเท ากับ 4.012 kW และ 57.13% ตามลำดับ ซึ่งในการทดลองมีคา
ความชื้นมาตรฐานเปยกเริ่มตนที่ 92.45% จนความชื้นสุดทาย 20.83% จากน้ำหนัก 1.2 kg เหลือ 0.21 kg โดยมีน้ำหนัก
และคาความชื้นเริ่มตนเทากัน จะเห็นไดวาคาความชื้นและน้ำหนักของผลตาลที่อบดวยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
แบบใชความรอนเสริมจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยนั้นมีคาลดลงมากกวาระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
แบบไมใชความรอนเสริมถึง 17.55% และ 0.32 kg ตามลำดับ
คำสำคัญ: ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน

บทนำ
การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนการใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยในรูปความรอนรูปแบบหนึ่งท่ีมี
ประสิท ธิภาพ ไม เสียคาใชจ ายดานเชื้อเพลิงในการใชงาน ไมมีผลกระทบต อสิ่งแวดลอม การอบแห งดวยเครื่องอบแห ง
พลังงานแสงอาทิตยเมื่อเทียบกับการตากแดด สามารถชวยลดปญหา การปนเปอนจากฝุนละอองและการรบกวนจากแมลง
ทำใหผลิตภัณ ฑที่ไดมีคุณ ภาพดีขึ้น และยังชวยลดระยะเวลาในการตากแหงอีกดวย [1] ความรอนที่ไดจากพลังงานรังสี
อาทิตยจะสูญเสียสูสิ่งแวดลอมคอนขางมาก ทำใหประสิทธิภาพของการตากแหงต่ำ นอกจากนี้ผลิตภัณฑที่อยูระหวางการ
ตากแดดมั ก ถู ก รบกวนจากแมลงและสั ต ว ต า ง ๆ หรื อได รั บ ความเสี ย หายจากการเป ย กฝน แต เป น ที่ ท ราบกั น ดี วา
กระบวนการอบแหงใชพลังงานคอนขางสูง และการใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยมขี อจำกัดที่สำคัญคือเรือ่ งเวลา คือ
ความเขมแสงอาทิตยจะนอยลงตามชวงเวลาไปจนถึงไมมีแสงอาทิตย [2] พลังงานจากแสงอาทิตยเปนพลังงานที่ขึ้นอยูกับ
เวลา การเพิ่มประสิทธิภาพให การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยจึงตองมี การกักเก็บพลังงานหรือการผลิตพลังงานใน
รูปแบบอื่นนอกเหนือจากอากาศ ในการตั้งสมมติฐานจะเห็นไดวาน้ำมีคุณสมบัติในการสะสมความรอนไดดีกวาอากาศเปน
อยางมาก
จากเหตุผลดังกลาวจึงเปนที่มาของงานวิจัยนี้ โดยการศึกษาสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยโดยใชความ
รอนรวมกับน้ำรอนจากเครื่องทำน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะเพื่อใชในการอบแหง โดยที่น้ำรอน
สามารถอุณหภูมิที่เหมาะสมและใชเปนตัวกลางในการเก็บรักษาความรอนได จะไดพลังงานในรูปแบบของความรอนแฝงไป
ใชประโยชนในชวงเวลาที่ไมสามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตยมาใชประโยชนได เปนการลดขอจำกัดเรื่องเวลาในการแผ
รังสีของดวงอาทิตยและยังเปนการประหยัดพลังงานในการอบแหง
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ทฤษฎีการอบแหง [2] การอบแหง คือกระบวนการลดความชื้น โดย สวนใหญใชการถายเทความรอนไปยังวัสดุที่
ชื้นเพื่ อไลความชื้นออกโดยการระเหย โดยใชอาศัยความรอน ที่ได รับเป นความรอนแฝงของการระเหย โดยปกติจะใช
ความชื้นเปนตัวบงบอกปริมาณของน้ำที่อยูในวัสดุซึ่งสามารถแสดงไดเปน 2 แบบ คือ
1.ความชื้นมาตรฐานเปยก (Wet basis)

MW

ความชื้นมาตรฐานเปยกจะแสดงของน้ำหนักของน้ำที่มีอยูตอ

น้ำหนักรวมของวัสดุโดยปกติจะแสดงอยูในรูปเปอรเซ็นต

Mw =
2.ความชื้นมาตรฐานแหง (Dry basis)

W- D
×100
W

(1)

M d ความชื้นมาตรฐานแหง เปนการเทียบปริมาณความชื้นกับของแข็ง

เทานั้น คาความชื้นมาตรฐานแหงจะใชในงานวิจัยทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร เนื่องจากขนาดของวัสดุไมเปลี่ยนแปลง
ในระหวางการอบแหงดังนั้นจึงงายในการวิเคราะหการถายเทความชื้นความชื้นมาตรฐาน

Md =
เมื่อ W

คือ

W-D
×100
D

(2)

มวลของวัสดุ (kg)

D

คือ มวลของวัสดุแหง (kg)

MW

คือ ความชื้นมาตรฐานเปยก (%)

M d คือ ความชื้นมาตรฐานแหง (%)
โดยทั่วไปการอบแหงวัสดุสามารถแบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงอัตราการอบแหงคงที่ ซึ่งปริมาณความชื้น
ภายในวัสดุมีคาสูงกวาความชื้นวิกฤติที่ผิวของวัสดุมนี ้ำอยูจำนวนมาก เมื่อความรอนจากอากาศถายเทไปยังวัสดุ การถายเท
ความรอนและมวลจะเกิดขึ้นเฉพาะที่ผิวของวัสดุชวงนี้อุณหภูมิผิวของวัสดุอบแหง และอัตราการอบแหงจะมีคาคงที่ และ
ชวงอัตราการอบแหงลดลง ซึ่งปริมาณความชื้นภายในวัสดุมีคาต่ำกวาความชื้นวิกฤติเมื่อความรอนจากอากาศถายเทไปยัง
วัสดุน้ำจะเคลื่อนที่จากภายในเนื้อวัสดุมาที่ผิว ของวัสดุในลักษณะของเหลวหรือไอน้ำและน้ำที่ผิวจึง จะระเหยไปกับอากาศ
การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย [3-4] การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนการอบแหงผลผลิตโดย
ใชความรอนจากแสงอาทิตยเพื่อ ระเหยน้ำออกจากผลิตผลซ่งึ อาศัยการพาความรอน สามารถแบงการอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบพาความรอนไดเปน 2 แบบ คือ แบบการพาความรอนตามธรรมชาติซึ่งอาศัยแรงลอยตัวเนื่องจากการพา
ความรอนและแบบการพาความรอนแบบบังคับ อากาศ ซึ่งอาศัยแรงดันจากพัดลมในการพาความรอนไปยังผลผลิต การ
อบแหงระบบความรอนผสมผสาน [5] คือระบบอบแหงที่ใชพลังงานแสงอาทิตยในการอบแหงและยังตองอาศัยพลังงานใน
รูปแบบอื่น ๆ ชวยในการอบแหงในเวลาที่มีแสงอาทิตยไมสม่ำเสมอหรือในเวลาที่ไมมีแสงอาทิตย เพื่อตองการใหผลิตผล
ทางการเกษตรแหงเร็วขึ้น เชน ใชรวมกับพลังงานเชื้อเพลิงจากพลังงานชีวมวล พลังงานไฟฟา วัสดุอบแหงจะไดรับความ
รอนจากอากาศรอนท่ผี า นเขาแผงรับแสงอาทิตย และการหมุนเวียนของอากาศจะอาศัยพัดลมหรือเครื่องดูดอากาศชวย ใน
การนำความรอนมาใชในการอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
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โดยการหาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสามารถหาไดจากสัดสวนของ
พลังงานความรอนที่ใชในการระเหย กับพลังงานแสงอาทิตยที่เขาสูระบบ ดังสมการ

η=
เมื่อ 

Q
×100
IT A

(3)

คือ ประสิทธิภาพของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (%)

Q คือ อัตราการถายเทความรอน (W)
I T คือ คารังสีอาทิตยเฉลี่ย (W/m2)
A คือ พื้นทีท่ ี่รับรังสีอาทิตย (m2)
วิธีการวิจัย
อุป กรณ และวิธีการทดลอง การออกแบบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิ ตยรวมกั บอุ ปกรณ แลกเปลี่ยน
ความรอนขนาด กวาง 1 m ยาว 1 m และสูง 1.6 m ซึ่งประกอบดวยชั้นวางผลิตภัณฑ 3 ชั้น โดยระบบอบแหงใชพลังงาน
รวมจากแหลงความรอน 2 แหลง คือใชความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย เปนแหล งความรอ นหลักและความรอนจาก
เคร่อื งทำน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศ ขนาด 150 L ผานทอน้ำรอนที่ติดตั้งครีบอลูมิเนี่ยมเพื่อเพิ่ม
ผิวสัมผัสในการถายเทความรอน ตามรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 1 ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบความรอนรวมกับเครื่องทำน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย

ภาพที่ 2 ครีบความรอนอลูมเิ นี่ยม
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โดยในการทดลองจะติดตั้งจุดวัดอุณหภูมิในเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย สามารถติดตั้งไดตามจุดดังตอไปน้ี
โดยมาจากดานบนของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

ภาพที่ 3 จุดวัดอุณหภูมิการใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
T1 อุณหภูมิผิวโพลีคารบอเนตดานนอก (บน)
T3 อุณหภูมิชั้นบน
T5 อุณหภูมิชั้นลาง
T7 อุณหภูมิผิวโพลีคารบอเนตดานนอก (ซาย)
T9 อุณหภูมิผิวโพลีคารบอเนตดานหนา
T11 อุณหภูมิผิวทอทองแดง
T13 อุณหภูมิน้ำเขาระบบ

T2 อุณหภูมิผิวโพลีคารบอเนตดานใน (บน)
T4 อุณหภูมิชั้นกลาง
T6 อุณหภูมิผิวโพลีคารบอเนตนอก (ประตู)
T8 อุณหภูมิผิวโพลีคารบอเนตดานนอก (ขวา)
T10 อุณหภูมิสภาพแวดลอม
T12 อุณหภูมิผิวครีบ
T14 อุณหภูมิน้ำออกระบบ

โดยทำการวั ด อุณ หภู มิ โดยใช สายเทอร โมคัป เป ล type (Thermocouple type K) ใชในการวั ดอุ ณ หภู มิ ทั้ ง
ภายในและภายนอก และทำการเก็บขอมูลโดยใช (Data logger) ) ยี่หอ Omron รุน ZR-ZX25 โดยในการทดลองเลือกใช
ผลตาลวางบนถาด 3 ถาด วาง 3 ชั้น ในพื้นที่ 1 m2 เปนวัตถุดิบในการอบแหง คาความชื้นมาตรฐานเปยกเริ่มตนของลูก
ตาลอยูที่ 92.45% และทำการอบแหงตั้งแตเวลา 6.00 – 18.00 น. ในชวงเวลาของการอบแหงจะนำตัวอยาง ออกมาช่ัง
น้ำหนักเพื่อหาคาความชื้นทุก ๆ 1 ชั่วโมง เพื่อนำมาหาคาความชื้นมาตรฐานแหงโดยวางตำแหนงที่กระจายทั่วทั้งระบบเพื่อ
นำมาหาคาความชื้นมาตรฐานทั่วทั้งพื้นที่ในระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยดงั รูป

ภาพที่ 4 ตำแหนงการวางลูกตาลในระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ กษาและออกแบบระบบการใชความรอนจากระบบผลิ ตน้ำ รอนพลังงานแสงอาทิตยรวมกั บระบบ
อบแหงพลังงานแสงอาทิตย ไดทำการทดลองเก็บคาตาง ๆ เพื่อนำมาคำนวณหาคาความรอนและประสิทธิภาพของระบบ
อบแหงพลังงานแสงอาทิตย ของระบบการใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบอบแห ง
พลังงานแสงอาทิตย
1. ความสัมพันธของอุณหภูมิของการใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบอบแหง
พลังงานแสงอาทิตย
การศึกษาและพัฒนาการใชความรอนจากระบบผลิตน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยรวมกับระบบอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยนั้น ไดทำการเก็บคาอุณหภูมิตามจุดตาง ๆที่ไดกลาวมาในขางตนเพื่อนำไปวิเคราะหถึงพฤติกรรมการกระจาย
อุณหภูมิในระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ภาพที่ 5 ความสัมพันธของอุณหภูมิภายในระบบของการพาความรอนแบบบังคับรวมกับระบบผลิตน้ำรอนแสงอาทิตย
จากภาพที่ 5 แสดงความสัมพั นธของอุณ หภู มิในแต ละจุดตอช วงเวลา จะเห็นไดวาอุณหภู มิผิวทอทองแดงซ่ึง
ถายเทความรอนใหกับครีบอลูมิเนียม โดยการพาความรอนแบบบังคับ 63.4 oC และ 60 oC ตามลำดับซึ่งแปรผันตามคา
ความเขมของรังสีอาทิตย ซึ่งชวงเวลาที่ใหปริมาณความรอนสูงสุดอยูในชวงเวลา 11:40 – 13:00 น. โดยมี คาปริมาณความ
รอนสูงสุดเทากับ 3.5 kW รายละเอียดดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ความสัมพันธของปริมาณความรอนที่แปรผันตามเวลาและคารังสีอาทิตย
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2. ความสัมพันธของการสูญเสียความรอนเมื่อเทียกับเวลา

Heat loss (W)
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ภาพที่ 7 ความสัมพันธระหวางปริมาณความรอนท่สี ญ
ู เสียไปยังบรรยากาศภายนอก
จากรูปท่ี 7 แสดงความสัมพันธปริมาณความรอนที่สูญเสียเทียบกับเวลา โดยการสูญเสียความรอนเกิดจากการที่
อุณหภูมิในระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่มีความรอนเสริมสูงขึ้น จึงทำใหความรอนถูกถายเทไปยังดานนอกโดยมีทั้ง
การนำความรอน การพาความรอน ซ่งึ จะเห็นไดวามีการสูญเสียจากระบบอยูตลอดเวลาเนื่องจากเปนการพาความรอนแบบ
บังคับโดยใชพัดลม จึงทำใหเกิดการถายเทความรอนใหกับอุณหภูมิดานนอกซึ่งปริมาณความรอนสูญเสียสูงสุดเทากับ 408
W
3. ประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

ภาพที่ 8 ความสัมพันธของประสิทธิภาพระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
ความสัมพันธประสิทธิภาพของระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนเสริม และไมใชความรอนเสริม
เทียบกับเวลา โดยเมื่อเทียบประสิทธิภาพเฉลี่ยของทั้ง 2 ระบบแลวแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพสูงสุดของระบบอบแหง
แบบไม ใช ความร อ นเสริ ม และแบบใช ค วามรอ นเสริม มี ค า ประสิ ท ธิ ภ าพเฉลี่ ย ทั้ งวั นเท า กั บ 36.32% และ21.03%
ตามลำดับ โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15.29% ซึ่งถาสังเกตที่ประสิทธิภาพจะเห็นไดวาระบบที่ไมใชความรอนเสริมจะ
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มีชวงที่มีคาสูงสุดเพียงชวงเวลาเดียวเทานั้น แตหากวิเคราะหที่ระบบรวมจะเห็นไดวามีประสิทธิภาพที่ดีทุกชวงเวลาตลอด
ทั้งวัน
4. ปริมาณความชื้นท่ลี ดลงจากระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
จากการทดลองเปรียบเทียบความช้นื ของผลตาล โดยที่กำหนดอุณหภูมิในการอบแหงจากตูอบไฟฟาอยูที่ 60 oC
เพื่อใหเทากับอุณหภูมิเฉลี่ยภายในระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

Time (hr)

ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบไมใชความรอนเสริม
ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนเสริม

ภาพที่ 9 ความสัมพันธของความชื้นโดยการพาความรอนแบบบังคับของการอบแหงผลตาล
จากรูปที่ 9 แสดงความสัมพันธของความชื้นจากการพาความรอนแบบบังคับ โดยมีระบบความรอนเสริมจากความรอนที่ได
จากระบบผลิตน้ ำรอนพลังงานแสงอาทิตย จะเห็ นไดวาคาความชื้นมาตรฐานเปยกของผลตาลมีคาเริ่มตนอยูที่ 92.5%
และทำการชั่งน้ำหนักทุก ๆ ชั่วโมง โดยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและแบบที่มีความรอนเสริม มีความชื้นสุดทายที่
38.38% และ 20.83% ตามลำดั บ จะเห็ น ไดว าค าความชื้ น และน้ำ หนั กของผลตาลที่อ บดว ยระบบอบแห งพลั งงาน
แสงอาทิ ตย มี คา ลดลงมากกว าระบบอบแห งพลั งงานแสงอาทิ ตย แ บบไม ใช ความร อนเสริม ถึ ง 17.55% และ 0.32 kg
ตามลำดับ โดยจากน้ำหนัก 1.2 kg เหลือ 0.21 kg

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและทดลองพบวา อุณหภูมิจะมีความสัมพันธกับคารังสีอาทิตยเปนอยางมากยิ่งคารังสีอาทิตยสูง
อุณ หภู มิ ก็สูงขึ้นตามเช นเดี ยวกั น โดยระบบอบแห งพลั งงานแสงอาทิ ตย แบบใชความรอนเสริมจากระบบผลิ ตน้ ำร อน
พลังงานแสงอาทิตย ปริมาณความรอนในระบบสูงสุดเทากับ 0.459 kW ซึ่งระบบผลิตความรอนจากระบบผลิตน้ำรอน
พลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานความรอนเสริมใหกับระบบอบแหง โดยสามารถผลิตความรอนได 483.59 kJ โดย
ระบบดังกลาวขึ้นเพื่อตองการใหอุณภูมิภายในระบบมีคาใกลเคียงกับอุณภูมิที่ตองการคือ 62 °C และปริมาณความรอนและ
ประสิทธิภาพของระบบสูงสุดเทากั บ 4.012 kW และ 57.13% ตามลำดับ ซึ่งในการทดลองอบผลตาลดวยระบบอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยแบบใชความรอนมีคาความชื้นมาตรฐานเปยกเริ่มตนที่ 92.45% จนความชื้นสุดทาย 20.83% จาก
น้ำหนัก 1.2 kg เหลือ 0.21 kg โดยมีน้ำหนักและคาความช้นื เริ่มตนเทากัน
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การพัฒนากับดักแสงไฟหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำรวมกับระบบตรวจสอบ
สภาพแวดลอมดวยเทคโนโลยี IoT พื้นที่อำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส
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Abstract
This paper presents development of light trap mudaria luteileprosa holloway low cost solar energy
cooperated the environment monitoring system with IoT technology at Cho-airong Narathaiwat. With the objective of
eliminating and preventing pests that damage the orchard farmers, and to break the life cycle of insect pests by using
ultraviolet light wavelengths (Ultra-Violet; UV), against insect pests that like to play with light, such as heliothis armigera,
spodoptera litura, mudaria luteileprosa Holloway etc.,. By using a 5 blade exhaust fan and a set of black light lamps 20
watt insect trap, with a 12 volt battery with a capacity of 100 ampere-hours, without having to connect to the main
electrical system of the building. By using a 120 watt 12 volt polycrystalline solar panel as a source of electrical energy,
it has a total timer control system for 7 working modes. As well as the development of an online environment
monitoring system (IoT Monitoring System) and collecting weather image data, and can be accessed in the form of a
cloud computer (ThingSpeak), from general web browsers in areas with internet access. To collect statistical weather
images at the time of pest infestation, for planning during the pest epidemic in the harvesting cycle of durian garden.

Keywords: Ultra-Violet, Mudaria Luteileprosa Holloway, Cloud Computer
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บทคัดยอ
บทความนี้ น ำเสนอการพัฒ นากั บ ดัก แสงไฟหนอนเจาะเมล็ ดทุ เรีย นพลัง งานแสงอาทิ ตย ตน ทุ น ต่ ำ รว มกับ ระบบตรวจสอบ
สภาพแวดลอมดวยเทคโนโลยี IoT พื้นที่อำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงคในการกำจัดและปองกัน แมลงศัตรูพืชที่สราง
ความเสียหายใหแกเกษตรกรสวนผลไม โดยการตัดวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืช ที่อาศัยแสงไฟในชวงความยาวคลื่นแสงเหนือมวง (Ultra-Violet;
UV) กับแมลงศัตรูพืชที่ชอบเลนแสงไฟ ไดแก หนอนเจาะสมอฝาย หนอนกระทู หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เปนตน โดยใชพัดลมดูดอากาศแบบ
5 ใบพัดและชุดหลอดไฟแบล็คไลท สำหรับชุดดักจับแมลง ขนาด 20 วัตต รวมกับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต ที่ขนาดความจุ 100 แอมแปรชั่วโมง โดยไมตองตอรวมกับระบบไฟฟาหลักของอาคารบานเรือน ซึ่งใชแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 120 วัตต 12 โวลต ชนิดโพลีคริสตัลไลน
เปนแหลงกำเนิดพลังงานไฟฟา มีระบบควบคุมตั้งเวลาทำงานไดทั้งสิ้น 7 โหมด อีก ทั้ง มีก ารพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศในรูป แบบ
ออนไลน (IoT Monitoring System) และเก็ บผลขอ มูล ภาพอากาศรวมถึงสามารถเขา ถึงไดในรูป แบบคราวนคอมพิ วเตอร (ThingSpeak)
จากเวปบราวเซอรทั่วไปในพื้นที่ที่มีระบบอินเตอรเน็ต เพื่อเปนการเก็บขอมูลภาพอากาศเชิงสถิติในชวงเวลาที่เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช
สำหรับวางแผนในชวงเวลาที่เกิดการระบาดในวงรอบการเก็บเกี่ยวผลลิตทุเรียน

คำสำคัญ: แสงเหนือมวง, หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน, คราวนคอมพิวเตอร

บทนำ
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนเปนพื้นที่ที่มีทุเรียนที่มีคุณภาพ มีพันธุทุเรียนเฉพาะถิ่นที่มีชื่อเสียง โดยมีพื้นที่ปลูก
โดยประมาณรอยละ 12.5 ของประเทศ และคิดเปน 1 ใน 4 ของพื้นที่ภาคใต ในชวงป พ.ศ. 2556-2558 ดังภาพที่ 1 ทุก
พื้นที่มีพื้นที่ปลูกและพื้นที่ใหผลผลิตคอนขางคงท่ี เมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัดพบวาจังหวัดยะลาเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูก
และพื้นที่ใหผลผลิตทุเรียนสูงสุด รองลงมาเปนจังหวัดนราธิวาส โดยทิศทางในการพัฒนาควรใหความสำคัญกับพันธุทุเรียน
ที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนการสรางมูลคาเพิ่มทางการตลาดตอไป [1]

ภาพที่ 1 พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ใหผลผลิตทุเรียนของกลุม จังหวัดชายแดนใต [1]
ปจจุบันในจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาสท่ีมีการปลูกทุเรียนเปนพืชเศรษฐกิจนั้น ไดมีการรวมกลุมเกษตรกร
และเขารวมโครงการ “เกษตรแปลงใหญประชารัฐ” ที่ใหเกษตรกรรายยอยที่มีอาชีพเดียวกันรวมกลุม เพื่อใหเกิดการรวม
คิดรวมทำ รวมกันจัดหาปจจัยการผลิต เกิดการวางแผนการตลาดเพื่อนำไปสูก ารลดตนทุน โดยกรมสงเสริมการเกษตรไดให
องคความรูในการดูแล การจัดการโรค การขยายพันธุ การสงเสริมเทคโนโลยีการเพาะปลูก ตลอดจนการใหน้ำและปุยในแต
ละระยะของตนทุเรียน ในการเพาะปลูกทุเรียนนั้น จะใหความสำคัญในประเด็นศัตรูพืช โดยเฉพาะหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
(Mudaria Luteileprosa Holloway) ที่ระบาดอยางตอเนื่องระหวางป พ.ศ. 2559-2561 เปนสิ่งที่สำคัญเนื่องจากหนอน
ชนิดน้ีเมื่อเขาทำลายผลทุเรียนแลว จะไมสามารถสังเกตจากภายนอกได หนอนที่เจาะเขาไปในผลทุเรียนถายมูลออกมา
ปะปนกับเนื้อของทุเรียนทำใหเนื้อทุเรียนเสียคุณภาพและจำหนายไมไดราคา [2-3]
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แนวทางการปองกันและกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนมีหลายวิธี เชน วิธีเขตกรรม วิธีกล (การหอผลดวยมุงไน
ลอน และการใชกับดักแสงไฟ) และวิธีใชสารเคมี เปนตน การใชกับดักแสงไฟ (Light Trap) เพื่อเฝาระวังและกำจัดวงจร
ชีวิตหนอนเจาะผลทุเรียนตัวเต็มวัยผีเสื้อกลางคืน [4] ที่จะไปวางไขบนผลทุเรียนเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผล
ทุเรียนในขณะออกขายในทองตลาด เปนวิธีการที่ดีเนื่องจากประหยัดตนทุนสามารถสรางอุปกรณจากวัสดุที่หาไดงายใน
พื้นที่ ลงทุนแลวสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง การบำรุงรักษาไมยุงยาก ไมมีการใชสารเคมี และไมทำใหเกิดการเปลี่ยน
รูปแบบการเพาะปลูก
จากความเปนมาและป ญ หาดังกล าว ผู วิจัยมีแ นวคิด ในการออกแบบและพั ฒนากั บดั กแสงไฟหนอนเจาะผล
ทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำรวมกับระบบตรวจสอบสภาพแวดลอมดวยเทคโนโลยี IoT พื้นที่อำเภอเจาะไอรอง
จังหวัดนราธิวาส เพื่อกำจัดวงจรชีวิตของหนอนเจาะเมล็ดและหนอนเจาะผลใหแกเกษตรกรสวนทุเรียนขนาดยอม โดยการ
พัฒนาพลังงานแสงอาทิตยทม่ี ีความเหมาะสมสำหรับกับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียน เพื่อลดปริมาณการวางไขของผีเสื้อ
ตัวเต็มวัย อีกทั้ง ออกแบบใหมีระบบตรวจวัดสภาพอากาศ ที่สามารถวัดคาอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ รวมถึงเก็บขอมูลเชิง
สถิติจากพื้นท่ีสวนทุเรียนในรูปแบบออนไลน เพื่อชวยยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกทุเรียนและเก็บขอมูล
สภาพแวดลอมของสวนทุเรียนที่ใชในวงรอบการเพาะปลูกในปถัดไป

วิธีการวิจัย
กับดักแสงไฟเปนเครื่องมือที่ใชกันอยางแพรหลายมากที่สุดที่ใชในการดักจับ หรือสุมเก็บกลุมตัวอยางประชากร
แมลง ในกลุมแมลงที่หากินในเวลากลางคืน (Nocturnal Visitors) เพื่อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง การ
เปลี่ยนแปลงจำนวน การเคลื่อนยายถิ่นของแมลง ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลก [5-6]
โดยกับดักแสงไฟที่ใชแสงสวางจากหลอดไฟฟาเปนอุปกรณหลักในการดึงดูดแมลง สามารถจำแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก
1) กับดักแสงไฟชนิดตะแกรงไฟฟา 2) กับดักแสงไฟชนิดท่ใี ชรวมกับพัดลมดูด และ 3) กับดักแสงไฟชนิดทางกลหรือใชแรง
โนมถวง [7] โดยกับดักแสงไฟที่ใชแสงสวางจากหลอดไฟฟาเปนที่นิยมในการสุมเก็บกลุมตัวอยางประชากรแมลง และไม
กอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยรอบ
1. กรอบแนวคิดในการออกแบบกับดักแสงไฟหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ
ในการพั ฒ นากั บ ดั ก แสงไฟหนอนเจาะเมล็ ด ทุ เรี ยนพลั งงานแสงอาทิ ตย ต นทุ น ต่ ำร ว มกั บ ระบบตรวจสอบ
สภาพแวดลอมดวยเทคโนโลยี IoT พื้นที่อำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงคในการตัดวงจรการเจริญเติบโต
การกำจัด และป องกั นแมลงศัตรูพืชที่สร างความเสียหายให แ ก เกษตรกรสวนผลไม โดยที่ ไม สรา งความเสี ย หายให แก
สภาพแวดลอมของสวนผลไม ไมมีสารเคมีตกคางในพืชผลทางการเกษตร โดยอาศัยแสงไฟในชวงความยาวคลื่นแสงเหนือ
มวง (Ultra-Violet; UV) กับแมลงศัตรูพืชที่ชอบเลนแสงไฟ ไดแก หนอนเจาะสมอฝาย หนอนกระทู เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
หนอนกระทูดำ เพลี้ยจั่กจั่นสีเขียว เพลี้ยหลา บั่ว หนอนเจาะทุเรีย น และดวงบ าหนานจุดนู นดำ เป นต น จากภาพที่ 2
แสดงกรอบแนวคิด สวนประกอบ และระบบการทำงานของกับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุน
ต่ำฯ โดยออกแบบใหสามารถเปลี่ยนรูปแบบตามสภาพความเหมาะสมของพื้นท่สี วน ใชพัดลมดูดอากาศแบบ 5 ใบพัดและ
ชุดหลอดแบล็คไลท (Black Light) สำหรับดักแมลง ขนาด 20 วัตต รวมกับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต ที่ขนาดความจุ 100
แอมแปร-ชั่วโมง ซึ่งไมตอรวมกับระบบไฟฟาหลักของอาคารบานเรือน เนื่องจาก ใชแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 120 วัตต
12 โวลต ชนิดโพลีคริสตัลไลน (Polycrystalline Silicon Solar) เปนแหลงกำเนิดไฟฟา และมีระบบควบคุมตั้งเวลาทำงาน
ไดทั้งสิ้น 7 โหมด และมีการพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศในรูปแบบออนไลน (IoT Monitoring System) และเก็บ
ขอมูลรวมถึงเขาถึงไดในรูปแบบคราวนคอมพิวเตอร (ThingSpeak) จากเวปบราวเซอรในพื้นที่ที่มีระบบอินเตอรเน็ต ซ่ึง
เปนการเก็บขอมูลภาพอากาศเชิงสถิติในชวงเวลาที่เกิดการระบาดของศัตรูพืช
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการออกแบบกับดักแสงไฟหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำรวมกับระบบ
ตรวจสอบสภาพแวดลอมดวยเทคโนโลยี IoT พื้นที่อำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส
2. งบประมาณคาใชจายกับดักแสงไฟหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ
กับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ โดยภาพรวม ประกอบดวย 4 สวนประกอบ
หลั ก คื อ (1) โครงสร า งและฐานรากเสา (2) ระบบจั ด การพลั ง งาน (3) เครื่ อ งดั ก จั บ แมลง และ (4) ระบบตรวจวั ด
สภาพแวดลอมและสื่อสาร ซึ่งมีรายละเอียดตนทุนตอหนวยในการจัดการและดำเนินงานตามรายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดตนทุนตอหนวยกับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ
งบประมาณ
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
1. โครงสรางและฐานรากเสา
5,500
6,400
2. ระบบจัดการพลังงาน
740
3. เครื่องดักจับแมลง
4. ระบบตรวจวัดสภาพแวดลอมและสื่อสาร
3,300
รวม (บาท)
15,940
ในงานวิจัยการพัฒนากับดักแสงไฟหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ ระบบจัดการพลังงาน
และโครงสรางและฐานรากเสา คิดเป นเงิน 12,640 บาท โดยไมนับรวม ระบบตรวจวัดสภาพแวดลอมและสื่อสาร ซึ่ ง
พิจารณาและเปรียบเทียบราคา จากฐานขอมูลราคาจากทองตลาดในสวนของระบบดักจับแมลงที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
งานวิจัยกับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิตย ตนทุนต่ำฯ มีราคาตนทุนต่ำกวาเมื่อเทียบกันรายอุปกรณ
เป นจำนวนเงิน 100 - 500 บาท หากแตงานวิจั ยกับดั กแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิ ตยตนทุนต่ ำฯ มี
ความสามารถในการชวยจัดทำฐานขอมูล (Data Base) สภาพอากาศภายในสวนทุเรียนเพื่อเก็บเปนขอมูลในการพยากรณ
สภาพอากาศและการระบาดของศัตรูพืชในสวนทุเรียนในอนาคต ซึ่งเปนความสามารถเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เพิ่มเติมขึ้น
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
กับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ เริ่มทำการทดสอบ ระหวางเดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2564 ในสวนทุเรียนกลุมแปลงใหญทุเรียน ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส ขนาดพื้นท่ี 5 ไร ดังภาพที่
3 สามารถดักจับแมลงไดโดยเฉลี่ยวันละ 10-50 ตัว ไดแก ยุง 6 ตัว แมลงเมาปลวก 25 ตัว แมลงกินูน 5 ตัว มอดเจาะลำ
ตน 4 ตัว ผีเสื้อ กลางคืน 4 ตัว และผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 3 ตั ว หรือคิดเป นรอยละ 6.38 ของแมลงที่ดักจับได
ทั้งหมด ดังภาพที่ 4 สำหรับสวนทุเรียนในพื้นที่ราบขนาดพื้นที่ 5 ไร ในการทดสอบการดักจับแมลงนี้ ชวงเวลาที่พบปริมาณ
ของผีเสื้อกลางคืนมากที่สุด คือ เวลา 21.00-23.00 น.

ภาพที่ 3 การติดตั้งกับดักแสงไฟหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำรวมกับระบบตรวจสอบ
สภาพแวดลอมดวยเทคโนโลยี IoT พื้นท่อี ำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส

ภาพที่ 4 คาเฉลี่ยปริมาณแมลงที่สามารถดักจับไดในพื้นที่สวนทุเรียนกลุมแปลงใหญทุเรียน ขนาดพื้นที่ 5 ไร ตำบลบูกิต
อำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส
จากตารางที่ 2 เปน ผลการทดสอบการเก็ บ ข อมู ลสภาพแวดลอ มภายในสวนทุ เรีย นกลุมแปลงใหญ ทุเรีย น
ตำบลบูกิ ต อำเภอเจาะไอรอ ง จั งหวัด นราธิวาส โดยข อมู ลที่ ท ำการเก็ บ และบั นทึก ผลมี 3 ป จจั ย คือ 1) อุ ณ หภู มิ 2)
ความชื้นสัมพัทธ และ 3) พิกัดพื้นท่ี เนื่องจาก มีขอมูลในปริมาณมากจึงขอนำเสนอเฉพาะขอมูลในวันแรกของการติดตั้งกับ
ดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุ เรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ ำสำหรับสวนทุ เรียนขนาดย อม คื อ ในวัน พฤหั สบดี ที่ 27
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแตเวลา 18.00 น. ไปจนถึงเวลา 03.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่กับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียน
พลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ ที่มีระบบตรวจวัดสภาพแวดลอมภายในสวนทุเรียนเริ่มทำงานไปจนสิ้ นสุดท่ี เวลา 03.00 น.
โดยตั้งเวลาการทำงานของกับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ ไวที่ 8 ชั่วโมง/วัน หากแตใน

29

ความเปนจริงน้ัน ระบบตรวจวัดสภาพแวดลอมภายในสวนทุเรียนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นนั้นจะสามารถทำงานไดตลอด
24 ชั่วโมง โดยผลการทดลองที่ไดในแตละชวงเวลาจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับผลการวัดคาสภาพอากาศของแอปพลิเคชั่น
ที่มี ชื่อวา Weather Forecast ที่ถู กติดตั้งในสมารทโฟน บนระบบปฏิ บัติ การ iOS เพื่อยืนยั นความถูกต องของอุ ณหภู มิ
ความช้ืนสัมพัทธ และพิกัดพื้นที่ ซึ่งผลที่ไดเมื่อเปรียบคาความผิดพลาด (Error) ของอุณหภูมิ คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 2.5
โดยความชื้นสัมพันธ มีคาความผิดพลาด (Error) คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 5.8 ของชุดขอมูลทั้งหมด ในสวนพิกัดพื้นที่ของ
สวนทุเรียนมีตำแหนงที่ตรงกันเนื่องจากพิจารณาจากแผนที่ที่ปกหมุดไวในพื้นที่เดียวกัน
ตารางที่ 2 ผลการเก็บขอมูลสภาพแวดลอมของกับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ
ลำดับที่

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

30

วัน/เดือน/ป

2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27
2021-05-27

ชวงเวลา
(Hr./Min./Sec.)
18:00:44
18:01:07
19:00:00
19:00:23
19:00:45
20:00:04
20:00:27
20:00:50
21:00:06
21:00:29
21:00:52
22:00:01
22:00:25
22:00:48
23:00:04
23:00:27
23:00:49
00:00:06
00:00:32
00:00:56
01:00:12
01:00:34
01:00:57
02:00:15
02:00:37
02:01:03
03:00:20
03:00:43

กับดักแสงไฟหนอนเจาะ
ผลทุเรียนพลังงาน
แสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ
อุณหภูมิ
ความชื้น
(%)
(C)
29.1
28.82
27.78
27.71
27.33
26.53
27.64
27.71
27.65
26.95
26.56
27.03
26.88
26.79
27.95
26.84
26.52
25.89
25.74
26.11
25.64
25.73
25.66
25.45
25.33
25.36
25.45
25.11

73.9
76.08
81.73
82.49
84.22
83.43
82.92
82.60
84.41
85.41
85.69
85.68
85.80
86.03
86.02
86.44
85.92
86.78
86.56
87.01
86.65
86.71
86.82
87.91
88.45
88.67
89.26
88.95

แอปพลิเคชั่น
Weather Forecast
อุณหภูมิ
(C)
31
29
28
28
28
27
28
28
28
27
27
28
27
27
28
27
27
26
26
27
26
26
26
26
26
26
26
26

ความชื้น
(%)
78
81
86
87
89
88
87
87
89
90
90
90
90
91
91
91
90
91
91
92
91
91
91
92
93
93
94
93

พิกัดพื้นที่
(Latitude &
Longitude)
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82
6.205,101.82

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการดำเนินงาน การออกแบบและสรางกับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ
โดยประกอบไปดวยพั ดลมดูดอากาศแบบ 5 ใบพั ด และชุดหลอดแบล็คไลท สำหรั บดั กแมลง ขนาด 20 วั ตต ร วมกั บ
แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต ที่ขนาดความจุ 100 แอมแปร-ชั่วโมง โดยไมตองตอรวมกับระบบไฟฟาหลักของอาคารบานเรือน
เนื่องจาก ใช แผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 120 วั ตต 12 โวลต ชนิดโพลีค ริสตั ลไลน เป นแหล งกำเนิ ดไฟฟ า โดยมีระบบ
ควบคุมตั้งเวลาทำงานได และมีการพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศในรูปแบบออนไลน เก็บผลขอมูลที่สามารถเขาถึงได
ในรูปแบบคราวนคอมพิวเตอร จากเวปบราวเซอรในทุก พื้นที่ที่มีระบบอินเตอรเน็ต เริ่มทำการทดสอบ ติด ตั้ง และเก็ บ
ขอมูลในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ในพื้นที่สวนทุเรียนกลุมแปลงใหญทุเรียน ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอรอง จังหวัด
นราธิวาส ขนาดพื้นที่ 5 ไร สามารถดักจับแมลงไดโดยเฉลี่ยวันละ 10-50 ตัว ไดแก ยุง 6 ตัว แมลงเมาปลวก 25 ตัว แมลง
กินูน 5 ตัว มอดเจาะลำตน 4 ตัว ผีเสื้อกลางคืน 4 ตัว และผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 3 ตัว คิดเปนรอยละ 6.3
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การออกแบบและพัฒนาตูปลูกผักสลัดดวยแสงไฟ LED ที่มีระบบควบคุมผานโทรศัพทมือถือ
Design and Development of Vegetable Lettuce Growing Cabinet using LED Lighting
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Abstract
In this research, design and development of vegetable lettuce growing cabinet using LED lighting
with control system via smart phone is presented. The purpose of the vegetable lettuce growing cabinet
are design for grow vegetables that can provide artificial light throughout the day and can be planted in
a place without sunlight. The structure of a vegetable growing cabinet with LED lighting of width 100 cm
x height 150 cm, and each shelf can vegetable lettuce growing 15-20 pots per shelf. In this work, lettuceawakening experiments were conducted for 45 days, which will collect the intensity of light and
compared the sizes of vegetables using the LED light vegetable cabinet system and the conventional
method of growing lettuce. From the experimental results, it was found that the lettuce grown in the
LED grow cabinet receives constant and continuous light while lettuce grown in a conventional way that
only receives light in the daytime. The lettuce grown in a vegetable growing cabinet with LED lights will
grow better than that of a conventional method for about 10 days. In addition, vegetable lettuce growing
cabinet using LED lighting with control system the can be controlled via smart phone. Therefore,
vegetable lettuce growing cabinet using LED lighting can used for to grow lettuce in a rental room,
condominium, where there is no sunlight.
Keywords: Vegetable Growing Cabinet, LED backlight, lettuce, Smart phone.
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บทคัดยอ
ในงานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED ที่มีระบบควบคุมผานโทรศัพทมือถือ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อการปลูกผักที่สามารถใหแสงเทียมกับผักสลัดไดตลอดทั้งวันและสามารถปลูกไดในที่ที่ไมมีแสงแดด ใน
การออกแบบในงานวิ จัยฉบับนี้มีโครงสร างของตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED มีขนาดกวาง 100 เซนติเมตร และสูง 150
เซนติเมตร และมีชั้นวางกระถางผัก 2 ชั้นสามารถปลูกไดชั้นละ 15-20 ตน ซึ่งในงานนี้จะทำการทดลองปลุกผักสลัดเปน
เวลา 45 วัน โดยจะทำการเก็บคาเปอรเซ็นตของแสง และทำการเปรียบเทียบขนาดของผักที่ใชระบบตูปลูกผักดวยแสงไฟ
LED และการปลูกผักสลัดดวยวิธีทั่วไป จากผลการทดลองพบวา ผักสลัดที่ปลูกดวยตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED ไดรับแสง
ตลอดเวลาและตอเนื่องในขณะที่ ผักสลัดที่ปลูกดวยวิธีทั่วไป นั้นไดรับแสงแคชวงเวลากลางวันเทานั้น ผักสลัดที่ปลูกในตู
ปลูกผักดวยแสงไฟ LED จะเจริญเติบโตไดดีกวาการปลูกผักสลัดดวยวิธีทั่วไป ประมาณ 10 วัน นอกจากนั้นตูปลูกผักสลัด
ดวยแสงไฟ LED ที่พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมระบบผานโทรศัพทมือถือได ดังนั้นออกแบบและพัฒนาตูปลูกผักสลัดดวยแสง
ไฟ LED สามารถนำไปใชในการปลูกผักสลัดในหองเชาหรือคอนโด หรือในที่ที่แสงแดดไมมไี ด
คำสำคัญ: ตูปลูกผัก, แสงไฟ LED, ผักสลัด, โทรศัพทมือถือ

บทนำ
ปจจุบันผักสลัดเปนผักที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในหมูของคนที่รักสุขภาพ และผักสลัดยังมีหลายสายพันธ
และยังปลูกงาย มีราคา สามารถสรางอาชีพได แตเนื่องจากผักสลัดใชเวลาในการเจริญเติบโตที่นาน จนสามารถนำไป
จำหนายหรือบริโภคไดใชเวลาที่นาน การปลูกผักโดยใชแสงไฟ LED เปนการ ใชแสงเทียมในการใหแสง ทำใหผักสลัด ไดรับ
แสงตลอดเวลา และสามารถอานคา อุณหภูมิ ความชื้น คาแสง ผานโทรศัพท ไดอีกดวย ผาน แอพพลิเคชั่น Blynk และยัง
สามารถสั่ง เปด-ปด ปมน้ำ และหลอดไฟ ผานมือถือได ทำใหผูใชงานมีความสะดวกสบาย โดยที่ผานมามีงานวิจัยเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีในการปลูกผักสลัด อาทิเชน การสรางระบบอัตโนมัติสำหรับการปลูกพืชแบบไมใชดินในลักษณะโรงเรือนแบบปด
ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผักสลัดจะเจริญเติบโตไดเร็วกวาการปลูกพืชไรดินแบบปกติ ประมาณ 7 – 14 วัน [1] การศึกษาผล
ของความเขมแสงจากชุดหลอดแอลอีดีสำหรับการเพาะปลูกที่มีตอผักสลัดเรดโอคในระบบโรงเรือนไฮโดรโปนิกส โดยใช
หลอดไฟแอลอีดี จำนวน 50 หลอด กวาง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร พบวา การเพิ่มคาลักซสงผลทำใหผักสลัด
เจริญเติบโตขึ้นตามไปดวย แตหลอดแอลอีดีสีขาวจะมีการเจริญเติบโตชาที่สุดหากเทียบกับหลอดแอลอีดีสีแดงและสีน้ำเงิน
[2] การศึกษาวิจัยการใชโปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อใชปลูกผักออรแกนิค
พบวา ระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถสั่งใหระบบรดน้ำและหยุดรดน้ำตามที่กำหนดไดและระบบสามารถควบคุมการระบาย
ความรอนไดตามตองการ [3] การศึกษาใชไดโอดเปลงแสงที่เหมาะสมกับการปลูกพืช โดยผลการศึกษาพบวา แสงสีแดง
เหมาะสมที่สุดเนื่องจากทำใหเกิดกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช ชวยเรงดอกและเรงลำตน [4] และการออกแบบ
ระบบปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกสแบบอัตโนมัติดวยการนำผักสลัดมาปลูกแบบไฮโดรโปนิกสโดยเปรียบเทียบแบบปลูก ใน
ระบบกับนอกระบบ พบวา ผักสลัดที่ปลูกในระบบ เจริญเติบโตไวกวาแบบปกติ 10 วัน [5] นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาผล
ของหลอดไฟแอลอีดีสีขาว แดง และน้ำเงินตอการเจริญเติบโตของผักบุงจีนที่ในระบบอะควาโพนิค [6] ซึ่งผลการศึกษา
พบวา หลอดแอลอีดีสีแดงใหความสูงตนทั้งสองสัปดาห และน้ำหนักสดของตนผักบุงสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแสงสีอื่นๆ
ในขณะที่หลอดแอลอีดีสีขาวใหความกวางลำตน จำนวนใบตอตน น้ำหนักสด และน้ำหนักแหงของราก จากที่กลาวมาแลว
ขางตนเปนการวิจัยที่ศึกษาการใชสีของหลอด LED และระบบควบคุมมาชวยเพิ่มผลผลิตและลดระยะเวลาในการปลูก
พืชผักและสะดวกในการดูแล นอกจากนี้ ควรมีระบบการจัดการในการปลูกผักและสามารถลดเวลาในการดูแลพืชผัก
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ดังนั้นนี้ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในอกแบบและพัฒนาตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED ที่สามรถปลูกผักสลัดที่สามารถใหแสง
เทียมแทนแสงจากดวงอาทิตย สามารถแสดงคาตางๆ ได สามารถแสดงคาในโทรศัพทมอื ถือผานแอพพลิเคชั่น Blynk และ
สามารถสั่งเปด-ปด ปมน้ำ และหลอดไฟ LED ผานโทรศัพทมือถือเพื่อชวยใหสามารถควบคุมดูแลและจัดการการปลูกผักได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกลาวถึงในรายละเอียดตอไป

วิธีการวิจัย
ในการออกแบบและพัฒนาตูปลูกผักสลัดดวยแสงไฟ LED ที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติมีขั้นตอนในการทำวิจัย
ตามลำดับขั้นดังตอไปน้ี
1. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2. ออกแบบและดำเนินการสรางตูป ลูกผักดวยแสงไฟ LED
3. สรางและทดสอบหาประสิทธิภาพตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED เพ่อื หาขอปรับปรุงแกไข
4. ทดสอบระบบและเก็บขอมูลตูป ลูกผักดวยแสงไฟ LED
5. วิเคราะหขอมูลระบบของตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED
6. สรุปผลการทดลอง

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ในการออกแบบและพัฒนาตูปลูกผักสลัดดวยแสงไฟ LED ที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติทจ่ี ะนำไปทำการทดลองปลูก
ผักสลัด โดยโครงสรางตูปลูกผักตนแบบและระบบควบคุมอัตโนมัติ แสดงดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ตามลำดับ
เซนเซอรวัดความชื้นในดิน

บอรด UNO

LCD

Power
Supply

เซนเซอรวัดแสง
เซนเซอรวัดอุณหภูมิ

Node MCU
รีเลย
ปมน้ำ

AC
หลอดไฟ LED
(ก) โครงสรางตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED

(ข) ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ภาพที่ 1 โครงสรางระบบตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED และระบบควบคุมอัตโนมัติ
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Blynk

จากภาพที่ 1 แสดงโครงสรางระบบตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED และระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งผูวิจัยไดทำการออกแบบ
โครงสรางของตูปลูกผักที่มีขนาดความสูง 150 เซนติเมตร กวาง 100 เซนติเมตร ดังภาพที่ 1 (ก) และออกแบบระบบควบคุม
อัตโนมัตดิ ังภาพที่ 1 (ข)

(ก) ตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED ตนแบบ

(ข) ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ภาพที่ 2 โครงสรางตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED ตนแบบและระบบควบคุมอัตโนมัติ

โมดูลวัดความชื้นในดิน

โมดูลวัดความชื้นในอากาศ

โมดูลวัดแสง

โมดูลวัดอุณหภูมิ

ภาพที่ 3 ภาพแอพพลิเคชั่น Blynk ในโทรศัพทมือถือ
ผูวิจัยไดทำการสรางตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED ตนแบบดังภาพที่ 2 (ก) และสรางระบบควบคุมอัตโนมัติ ดังภาพที่ 2 (ข)
และ จากภาพที่ 3 คือ แอพพลิเคชั่น Blynk ในโทรศัพทมือถือ ที่แสดงคาความชื้นในดิน คาแสง คาความชื้นในอากาศ และ
คาอุณหภูมิ ที่ถูกสงมาจากระบบในตู คอนโทรน ทำใหสามารถดูคาตางๆ ไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังสามารถ สั่งเปด
ปด-ปม น้ำ และ หลอดไฟ LED ผาน โทรศัพทมือถือ
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(ก) กราฟเปรียบเทียบคาแสง

(ค) กราฟเปรียบเทียบความชื้นในอากาศ

(ข) กราฟเปรียบเทียบอุณหภูมิ

(ง) กราฟเปรียบเทียบความชื้นในดิน

ภาพที่ 4 แสดงกราฟเปรียบเทียบคาแสง อุณหภูมิ ความช้นื ในอากาศ และความชื้นในดิน
จากภาพที่ 4 (ก) แสดงเปอรเซ็นตของแสงLED ที่ใชในการปลูกผักสลัดในตูและนอกตู จะเห็นไดวาผักที่ปลูกในตู
จะไดรับแสงเฉลี่ย อยูที่ 90% ตลอด 24 ชั่วโมง สวนผักที่ปลูกนอกตู จะไดรับแสงชวง 08.00 น.-17.00น. เทานั้น จากภาพ
ที่ 4 (ข) แสดงคาอุณหภูมใิ นตกู ับนอกตูจะเห็นไดวามีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 35 องศา ซึ่งไมแตกตางกันมากนักเนื่องจากในตูมี
ระบบระบายอากาศ ภาพที่ 4 (ค) แสดงคาความชื้นในอากาศ จะเห็นไดวาในตูจะมีความชื้นในอากาศที่อยูในชวง 80%90% และนอกตูจะมีความชื้นในอากาศในบางเวลาที่ต่ำ เนื่องจาก สภาพอากาศ สามารถเปลี่ยนไดตลอดเวลา และ ภาพที่
4 (ง) แสดงคาความชื้นในดิน พบวาความชื้นในดินในตูจะไมต่ำกวาคาที่กำหนดไว คือ 50% ทำให คาความชื้นจะไมต่ำ
และ จะหยุดรดน้ำตอนความชื้นในดิน มากกวา 70% ทำใหสามารถควบคุมความชื้นในดินได
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ตารางที่ 1 แสดงภาพการเปรียบของผักสลัด
วันที่

ผักสลัดท่ปี ลูกในตู

ผักสลัดที่ปลูกโดยวิธีทั่วไป

วันที่ 1/04/64

วันที่ 15/04/64

วันที่ 30/04/64

วันที่ 15/05/64

จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบผักสลัด ที่ปลูกในตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED กับผักสลัดที่ปลูกโดยวิธีทั่วไป ในวันที่
1/04/64 ผักสลัดในตูและนอกตูยังเปนเมล็ดอยู
วันที ่ 15/04/64 ผั กสลัดที่ปลูกในตู จะมีขนาดใบและลำต นที่ใ หญ กว า ไม มีรอยจากหนอนและแมลง ลำตน
สมบูรณ ในสวนของผักสลัดที่ปลูกโดยวิธที ั่วไป ลำตนและใบจะมีขนาดเล็กกวา และมีรอย จากหนอนและแมลงท่มี ากินใบ
วันที่ 30/04/64 ผักสลัดที่ปลูกในตู จะมีลักษณะที่ยืดตรงเนื่องจากไมตองหันไปรับแสงจากทางอื่น ใบมีลักษณะที่
ใหญและยาว ลำตนสมบูรณ ในสวนของผักสลัดที่ปลูกโดยวิธีทั่วไป ลำตนและใบจะมีลักษณะที่เล็ก ลำตน เอียง บางใบ มี
รอยจากหนอนและแมลง และจำนวนใบที่นอ ย
วันที่ 15/05/64 ผักสลัดท่ปี ลูกในตู จะมีลักษณะใบที่ใหญ และยาว มีใบเยอะ ทุกใบรวมทั้งลำตนสมบูรณแข็งแรง
ไมมีรอย จากหนอนและแมลง สีของใบจะเปนสีเขียว และพรอมขาย ในสวนของผักสลัดที่ปลูกโดยวิธีทั่วไป ใบ จะมี
ลักษณะ เล็ก ลำตนไมตรง เนื่องจากเอียงหาแสงแดด บางตนมีรอยจากหนอนและแมง ในบางตน และยังมีขนาดที่เล็ก และ
ยังไมพรอมขาย

37

สรุปผลการวิจัย
งานวิ จั ยฉบับ นี ้ มีวัตถุ ประสงค เพื่อ ออกแบบและสรา งตูป ลูก ผั กสลั ดดวยแสงไฟ LED ที ่ มีร ะบบควบคุมผาน
โทรศัพทมือถือ โดยไดทำการทดลองปลุกผักสลัดเปนเวลา 45 วั น และทำการเก็บขอมูลคาความเขมของแสง อุณภูมิ
ความชื้นในดิน และทำการเปรียบเทียบขนาดของผักที่ใชระบบตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED กับการปลูกผักสลัดดวยวิธีท่ัวไป
ซึ่งจากผลการทดลองพบวา ผักสลัดที่ปลูกดวยตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED ไดรับแสงตลอดเวลาและตอเนื่อง ในขณะที่ผัก
สลัดที่ปลูกดวยวิธีทั่วไปจะไดรับแสงแคชวงเวลากลางวันเทานั้น จึงสงผลใหผักสลัดที่ปลูกในตูปลูกผักดวยแสงไฟ LED จะ
เจริญเติบโตไดดีกวาการปลูกผักสลัดดวยวิธีทั่วไป ประมาณ 10 วัน นอกจากนี้ ตูปลูกผักสลัดดวยแสงไฟ LED ที่พัฒนาขึ้น
ยังสามารถแสดงคาตางๆ ผานโทรศัพทมือถือผานแอพพลิเคชั่น Blynk และสามารถสั่งเปด-ปดปมน้ำ และหลอดไฟ LED
ผานโทรศัพทมือถือ ชวยใหสามารถควบคุมดูแลและจัดการการปลูกผักไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การออกแบบและ
พัฒนาตูปลูกผักสลัดดวยแสงไฟ LED นี้สามารถนำไปใชในการปลูกผักสลัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต และสามารถปลูก
ผักสลัดไดทกุ ฤดูกาล นอกจากนี้ยังสามารถนำไปขยายผลสงเสริมใหกับกลุมเกษตรกรที่สนใจเพื่อเพิ่มรายไดชุมชนตอไป
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Abstract
The objective of this study was to study the effects of imbibition of water in the milling process on
energy consumption, loss in bagasse and total losses. Data from actual production was collected and
analyzed; accordingly, the empirical models were developed for data analysis. Consequently imbibition of
water effects on manufacturing process of sugar in several aspects including loss in bagasse, mixed juice brix
and bagasse moisture (relating to of bagasse consumption as fuel) were illustrated. The quantity of imbibition
water variation was varied between 24 – 36 % to see its effects. Subsequently, the fuel consumption, loss
in bagasse and total loss were finally investigated and analyzed. Increasing the amount of Imbibition reduces
the loss in bagasse, but it caused the increases in the energy consumption of steam for evaporator due to
the low of mixed juice brix. In addition, the fuel consumption was also increased due to higher moisture in
bagasse as the imbibition increases. The results showed that at 27% of imbibition water, the energy
consumption was equal to the sugar loss, however total loss became similar in data point of quantity of
imbibition water. At the total loss, it's not much different. This is because increasing fuel consumption is
offset by lower sugar losses. Therefore, the results from this study are able to be used as economic guidelines
for decision making of optimized quantity of imbibition water in the milling process of sugar factory. However,
the results of analysis probably vary according to price of sugar and bagasse.
Keywords: Steam, Bagasse, Mass and Energy Balance, Simulation
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการพรมน้ำในกระบวนการหีบสกัดน้ำออย เพื่อใชเปรียบเทียบถึง
ผลกระทบในดานตางๆทั้งดานการใชพลังงาน ดานการสูญเสียน้ำตาลไปกับชานออย และดานการสูญเสียรวม ซึ่งผูวิจัยไดนำ
ข อมู ล การผลิตจริงมารว มวิเคราะห ก ับ แบบจำลองในโปรแกรม Microsoft Excel พบวา การพรมน้ำนั้น มีผ ลกระทบใน
กระบวนการผลิตน้ำตาลหลายดาน เชน สงผลตอการสูญเสียน้ำตาลไปกับชานออย คาความเขมขนของน้ำออย (Mixed Juice
Brix), คาความชื้นชานออยซึ่งสงผลตอปริมาณการใชชานออยเปนเชื้อเพลิง โดยไดทำการวิเคราะหผลกระทบทางดานตางๆจาก
ปริมาณน้ำพรมที่แตกตางกันตั้งแต 24 – 36 % ตอปริมาณออยที่เขากระบวนการหีบ ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหผลกระทบทั้งดาน
ประสิทธิภาพ ดานคุณภาพของวัตถุดิบและผลผลิตที่ไดของแตละกระบวนการ จากนั้นจึงนำมาคำนวณการสูญเสียในเชิงมูลคา
ทั้งดานการใชเชื้อเพลิง ดานการสูญเสียน้ำตาลไปกับชานออยและดานการสูญเสียรวม ซึ่งการเพิ่มปริมาณน้ำพรมจะชวยลดการ
สูญเสียน้ำตาลที่ติดไปกับชานออยแตจะมีการใชพลังงานไอน้ำในการตมระเหยเพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำออยจะมีความเขมขนต่ำ
รวมถึงจะมีการใชเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเนื่องจากความชื้นชานออยที่สูงขึ้นตามการเพิ่มปริมาณน้ำพรม โดยผูวิจัยพบวาปริมาณน้ำ
พรมที่ 27% ตอปริมาณออยเขาหีบนั้นเปนจุดที่ขอมูลในการใชเชื้อเพลิงและการสูญเสียน้ำตาลท้งั 2 จุดมีคาเทากัน แตหากมอง
ทางดานการสูญเสียรวมทั้งหมดนั้นมีคาไมแตกตางกันมาก เพราะการเพิ่มปริมาณการใชเชื้อเพลิงจะถูกชดเชยดวยการสูญเสีย
น้ำตาลที่ลดลง ดังนั้นขอมูลจากงานวิจัยนี้ จึงเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจเรื่องปริมาณการใชน้ำพรมในกระบวนการหีบ
ออยของโรงงานน้ำตาล ทั้งนี้ผลการวิเคราะหจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาน้ำตาลและราคาชานออย
คำสำคัญ: ไอน้ำ ชานออย สมดุลมวลและพลังงาน การจำลอง

บทนำ
การผลิตน้ำตาลนั้นเริ่มแรกออยจะถูกลำเลียงเขาสูชุดมีดเพื่อสับออยใหเปนชิ้นเล็กๆและจะถูกลำเลีย งตอไปยัง
กระบวนการทุบออยใหชิ้นออยแตกเพื่อใหเหมาะสมกับการสกัดเอาน้ำออย จากนั้นออยจะถูกลำเลียงเขาสูกระบวนการหีบสกัด
โดยทั่วไปนั้นกระบวนการหีบสกัดของโรงงานน้ำตาลจะมีชุดลูกหีบที่ใชหีบสกัดน้ำออยประมาณ 5 - 6 ชุด โดยกระบวนการหีบ
สกัดนี้มีจุดประสงคเพื่อสกัดน้ำออยออกจากชานออยดวยการดึงน้ำตาลซูโครสในออยออกมาใหมากที่สุด ปจจัยหนึ่งซึ่งสงผลตอ
ประสิทธิภาพของกระบวนการหีบสกัดน้ีคือจะมีการใชน้ำรอนพรมชานออยในชุดลูกหีบชุดสุดทาย จากนั้นก็จะนำน้ำออยจากชุด
สุดทายมาพรมยังชุดกอนหนายกเวนชุดหนึ่ง ซึ่งการพรมน้ำรอนนี้นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดแลวจะชวยลดการ
สูญเสียน้ำตาลที่ติดไปกับชานออยได [1] แตปริมาณการพรมน้ำนั้นก็เปนปจจัยสำคัญที่เกี่ยวของกับการใชพลังงานไอน้ำในการ
ตมระเหยน้ำออย กลาวคือ หากพรมน้ำในปริมาณมากจะชวยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการหีบสกัดและลดการสูญเสีย
น้ำตาลไปกับชานออยแตจะใชปริมาณพลังงานไอน้ำในการตมระเหยน้ำออยมากขึ้น เนื่องจากเมื่อพรมน้ำมากน้ำออยก็จะเจือ
จางจึงตองใชพลังงานไอน้ำในปริมาณที่เพิ่มขึ้นในการตมระเหยน้ำออย [2] รวมถึงเมื่อใชปริมาณน้ำพรมที่มากขึ้นนั้นจะสงผล
กระทบตอความชื้นชานออยเชนเดียวกัน [3] มีผลใหการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำมากขึ้น
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ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตน้ำตาลและระบบพลังงานรวม
ซึ่งในปจจุบันมีความตองการไอน้ำและไฟฟาเพื่อใชในกระบวนการผลิตน้ำตาลจำนวนมาก โรงงานไดนำเอาชานออยที่
ไดจากกระบวนการหีบสกัดมาใชเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไอน้ำและไฟฟาใชในโรงงาน [4] ทดแทนการนำเขาเชื้อเพลิงจาก
ภายนอก เริ่มแรกการผลิตไฟฟาเนนแคเพียงพอสำหรับใชในโรงงานเปนหลักเทานั้นแตในปจจุบันไดมีการเพิ่มศักยภาพของ
โรงงานสงผลใหมีไฟฟาเหลือจากการใชภายในโรงงานสามารถเพิ่มรายไดจากการขายไฟฟาเขาสูระบบไดอีกดวย [5]
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาปริมาณการใชน้ำพรมในกระบวนการหีบสกัดนั้น สงผลตอการสูญเสียน้ำตาล การใช
พลังไอน้ำและปริมาณการใชเชื้อเพลิงซึ่งจะเกี่ยวของกับศักยภาพการผลิตไฟฟาเพื่อจำหนายนอกฤดูผลิตน้ำตาล ดังนั้นจึงเปน
ที่มาของงานวิจัยนี้ ซึ่งผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาจุดเหมาะสมในการใชปริมาณน้ำพรมสำหรับกระบวนการหีบสกัด
เพื่อไมใหเกิดการใชปริมาณน้ำพรมมากเกินไปจนทำใหเกิดการใชพลังงานไอน้ำรวมถึงการใชเชื้อเพลิงที่ไมเหมาะสม และเพื่อ
ไมใหเกิดการใชปริมาณน้ำพรมที่นอยจนเกินไปจนทำใหเกิดการสูญเสียน้ำตาลไปกับชานออยในปริมาณที่สูง โดยผูวิจัยได
วิเคราะหผลกระทบในดานตางๆ ดวยวิธีสมดุลมวลและพลังงานรวมกับการใชแบบจำลองในกระบวนการผลิตน้ำตาลในการ
วิเคราะหตอไป

วิธีการวิจัย
ปริมาณการพรมน้ำออยนั้นจะคิดปริมาณการใชงานเปนสัดสวนรอยละเมื่อเทียบกันอัตราการหีบออย ตัวอยางเชน
เมื่อหีบออย 500 ตัน/ชั่วโมง หากทางโรงงานฯกำหนดวาจะใชปริมาณน้ำ 30% ก็จะมีปริมาณน้ำที่ใชงานคือ 150 ลูกบาศก
เมตร/ชั่วโมง โดยการพรมน้ำออย (Imbibition, IM) ที่นิยมใชกันในโรงงานน้ำตาลคือวิธีการพรมน้ำแบบผสม (Compound
Imbibition) [6] (ภาพที่ 2) ดวยการนำน้ำพรมลงไปยังชานออย (C5) กอนท่ีจะทำการหีบในชุดลูกหีบชุดสุดทายและนำน้ำออย
ที่ไดจากลูกหีบชุดสุดทาย (J5) มาพรมยังชานออยหนาลูกหีบชุดกอนหนา (C4) น้ำออยที่ไดจากลูกหีบชุดที่ 4 (J4) ก็จะถูกสงมา
พรมชานออยหนาลูกหีบชุด 3 (C3) น้ำออยที่ไดจากลูกหีบชุด 3 (J3) จะถูกสงมาพรมชานออยหนาลูกหีบชุด 2 (C2) สวน
น้ำออยที่ไดจากลูกหีบชุด 2 (J2) จะถูกนำมารวมกับน้ำออยที่ไดจากลูกหีบชุดแรก (J1) ซึ่งในจุดนี้น้ำออยทั้งหมดในกระบวนการ
หีบสกัดจะรวมกัน (Mixed Juice, MJ) เพื่อจะนำน้ำออยไปผานกระบวนการกรอง (Screen) เพื่อแยกเอาชานออยที่ติดมากับ
น้ำออยออกจากกัน เมื่อน้ำออยผานการคัดแยกแลวจะไดเปนน้ำออยดิบ (Raw Juice, RJ) น้ำออยดิบนี้ (RJ) ก็จะถูกสงไป
กระบวนการตมระเหยตอ สวนชานออยที่ไดจากกระบวนการกรอง (Screen Bagasse, S.Bag) ก็จะถูกสงมาหีบสกัดในชุดลูกหีบ
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ชุดที่ 2 ตอ สำหรับชานออยที่ไดจากกระบวนการหีบชุดสุดทาย (Final Bagasse , F.Bag) ก็จะถูกลำเลียงไปเปนเชื้อเพลิงใหกับ
หมอไอน้ำเพื่อผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟา
MJ
RJ

Screen

S.Bag.

Mill 1

C1

IM

C2

J1

Mill 2
J2

C3

Mill 3

C4

Mill 4

J3

C5

Mill 5

J4

F.Bag.

J5

ภาพที่ 2 การลำเลียงวัตถุดิบตางๆในกระบวนการหีบสกัด
จากที่กลาวมาในกระบวนการเหลานี้จะมีการวัดประสิทธิภาพการหีบสกัด (Pol Extraction) รวมถึงคุณภาพของ
วัตถุดิบที่ไดจากกระบวนการนี้ไดแก ชานออยและน้ำออย คุณภาพของชานออยที่ผูวิจัยพิจารณาคือ 1.คาความชื้น 2.รอยละของ
น้ำตาลที่ติดไปกับชานออย (Pol in Bagasse) สวนคุณภาพของน้ำออยที่พิจารณาคือคาความเขมขนของน้ำออย (Brix)
(1) การคำนวณหาประสิทธิภาพการหีบสกัด (Pol Extraction)
Pol Extraction =

เมื่อ

(100 − Pol%Cane) − (Bagasse%Cane × Pol in Bagasse)
Pol%Cane

Pol % Cane
Bagasse % Cane
Pol % Bagasse

= คาความหวานในออย , (Pol)
= สัดสวนของชานออยกับออยเขาหีบ, (%)
= คาความหวานของชานออยหลังผานกระบวนการหีบสกัด, (Pol)

(%)

(1)

(2) การคำนวณหาคาความเขมขนน้ำออยผสม (Mixed Juice Brix)
Mixed Juice Brix =

เมื่อ

ṁ

(Juice%Cane/100) × ṁ × Brix
(Juice%Cane/100) × ṁ + (%Im/100) × ṁ

Juice % Cane
%Im
Brix

=
=
=
=

(Brix) (2)

ปริมาณออยที่ปอยเขาหีบ, (t/h)
สัดสวนระหวางน้ำออย/ปริมาณออย, (%)
เปอรเซ็นตน้ำพรมทีล่ กู หีบโดยเทียบจากปริมาณออยที่เขาหีบ, (%)
คาความเขมขนของน้ำออยชุดแรก

(3) การคำนวณหารอยละของน้ำตาลที่ติดไปกับชานออย Pol in Bagasse
ในการคำนวณหาคา Pol in Bagasse นั้นออยนั้นผูวิจัยไดนำขอมูลการผลิตจริงมาวิเคราะหความสัมพันธระหวางการ
ปริมาณน้ำพรมกับคา Pol in Bagasse ซึ่งในการเก็บขอมูลคา Pol in Bagasse นี้ หากเครื่องจักรทำงานไมสมบูรณคา Pol in
Bagasse จะคอนขางไมคงที่ ผูวิจัยจึงไดเลือกชวงเวลาที่เครื่องจักรในกระบวนการหีบสกัดสมบูรณไมมีการหยุดผลิตเนื่องจาก
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เครื่องจักรเสีย โดยไดคัดเลือกขอมูลเฉลี่ยมาจำนวน 21 วัน ซึ่งในแตละวันนั้นจะมีการเก็บตัวอยางชานออยไปวิเคราะหทุก 2
ชั่วโมง จากนั้นจึงไดนำขอมูลเฉลี่ยในแตละวันมาเขียนกราฟและวิเคราะหสมการจากเสนแนวโนมไดดังแสดงในภาพที่ 3
Pol

= −2.03 × ln(%Im) + 8.89
R = 0.93

ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวาง Pol in Bagasse กับปริมาณน้ำพรม
จากภาพที่ 3 จะไดสมการเสนแนวโนมมาผูวิจัยจึงนำสมการนีม้ าวิเคราะหคา Pol in Bagasse ที่เปลีย่ นแปลงตาม
ปริมาณน้ำพรมดังนี้
Pol in Bagasse = −2.30 × ln(%Im) + 8.89

เมื่อ %Im

= เปอรเซ็นตน้ำพรมที่ลูกหีบโดยเทียบจากปริมาณออยที่เขาหีบ, (%)

(%)

(3)

(4) การคำนวณหาความชื้นชานออย (Moisture in Bagasse)
ในการคำนวณหาความชื้นชานออยนั้น ผูวิจัยไดนำขอมูลการผลิตจริงมาวิเคราะหโดยไดเลือกชวงเวลาที่ เครื่องจักรใน
กระบวนการหีบสกัดทำงานสมบูรณและมีการทดลองปรับปริมาณน้ำพรมขณะเดินเครื่อง ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกขอมูลเฉลี่ยในแต
ละวันมาเชนเดียวกันกับการหาคารอยละของน้ำตาลที่ติดไปกับชานออย Pol in Bagasse จากนั้นจึงไดนำขอมูลมาเขียนกราฟ
และวิเคราะหสมการจากเสนแนวโนมไดดังนี้
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Moisture

= [−0.063 × (%Im )] + [4.7962 × %Im] − 38.506
R = 0.923

ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางความชื้นชานออยกับปริมาณน้ำพรม
จากภาพที่ 4 จะไดสมการเสนแนวโนมมาผูวิจัยจึงนำสมการนีม้ าวิเคราะหความชื้นชานออยที่เปลี่ยนแปลงตาม
ปริมาณน้ำพรมดังนี้
Moisture in Bagasse = −0.063 × (%Im ) + (4.7962 × %Im) − 38.506

เมื่อ

%Im

=

(%)

(4)

เปอรเซ็นตน้ำพรมทีล่ ูกหีบโดยเทียบจากปริมาณออยที่เขาหีบ, (%)

(5) การคำนวณหาความตองการการใชไอน้ำในกระบวนการผลิตน้ำตาล ṁ
ในการคำนวณหาความตองการการใชไอน้ำในกระบวนการผลิตน้ำตาลจะคิดที่อัตราการไหลของไอน้ำไอเสียที่เขาหมอ
ตมชุดแรก [7] ซึ่งจำเปนตองทราบอัตราการไหลของน้ำออยขาออกหมอตมชุดแรกและอัตราการไหลของไอหัวหมอที่หมอตมชุด
แรกเสียกอน เพื่อสามารถคำนวณหาอัตราการไหลของไอน้ำไอเสียที่เขาหมอชุดแรกได
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ภาพที่ 5 การไหลของไอน้ำในกระบวนการผลิตน้ำตาล
การคำนวณหาอัตราการไหลของน้ำออยขาออกหมอตมชุดแรก (Juice flow outlet) , ṁ
จากสมการสมดุลมวลของแข็ง
ṁ = ṁ Bx /Bx

(t/h)

(5)

ṁ

(t/h)

(6)

การคำนวณหาอัตราการไหลของไอหัวหมอ, ṁ . เมื่อพิจารณาการไหลของมวลเขาเทากับมวลออก
= ṁ −ṁ

การคำนวณหาอัตราการไหลของไอน้ำไอเสียทีเ่ ขาหมอตมชุดแรก , ṁ .

เน่อื งจากความตองการใชไอน้ำไอเสียในระบบหมอตมจะขึ้นอยูกับความตมการใชของหมอตมใบแรกเทานั้นดังนั้นเมื่อ
พิจารณาสมดุลพลังงานของหมอตมชุดแรก อัตราการใชไอน้ำจะไดวา
ṁ =

ṁ h

+ m C . T − ṁ C
h −h

.

T

(t/h)

(7)
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โดย C
เมื่อ

= 4.1868 − (Bx)(0.0297 − 4.6 × 10
ṁ
ṁ

Bx
Bx

h

h

C

C

T

,

,

T

P

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

P) + (7.5 × 10 )(Bx)(T)

อัตราการไหลของน้ำออยขาเขาหมอตม
อัตราการไหลของน้ำออยขาออกหมอตม
คาความเขมขน(Brix)ของน้ำออยที่ขาเขาหมอตม
คาความเขมขน(Brix)ของน้ำออยที่ขาออกหมอตม
เอนทาลปจำเพาะของไอหัวหมอ
เอนทาลปจำเพาะของไอน้ำอิ่มตัวที่ขาเขาหมอ
คาจุความรอนจำเพาะของน้ำออยที่ขาเขาหมอตม
คาจุความรอนจำเพาะของน้ำออยที่ขาออกหมอตม
อุณหภูมิน้ำออยขาเขาหมอตม
อุณหภูมิน้ำออยขาออกหมอตม
คา Purity ของน้ำออย

การคำนวณหาอัตราการไหลของ Syrup ที่ไดจากหมอตมชุดสุดทาย , ṁ
ṁ

เมื่อ

= ṁ Bx /Bx

ṁ
ṁ

Bx
Bx

=
=
=
=

อัตราการไหลของน้ำออยขาเขาหมอตมชุดแรก
อัตราการไหลของ Syrup ขาออกหมอตมชุดสุดทาย
คาความเขมขน(Brix)ของน้ำออยที่ขาเขาหมอตมชุดแรก
คาความเขมขน(Brix)ของ Syrup ที่ขาออกหมอตมชุดสุดทาย

(kJ/kg. k)(8)

(t/h)
(t/h)
(Bx)
(Bx)
(kj/kg)
(kj/kg)
(kj/kg K)
(kj/kg K)
(C)
(C)

(t/h)

(t/h)
(t/h)
(Bx)
(Bx)

(9)

(6) การคำนวณหาอัตราการใชเชื้อเพลิงของหมอไอน้ำ (Fuel Consumption) , ṁ
หมอน้ำ(Boiler) มีหนาที่ผลิตไอน้ำความดันสูง (Superheated steam) โดยความรอนที่ใชผลิตไอน้ำไดจากการเผา
ไหมเชื้อเพลิงในกระบวนการของโรงงานน้ำตาลสิ่งที่เหลือจากกระบวนการคือ ชานออยจากการหีบสกัดจึงไดมีการนำเอาชาน
ออยมาใชใหเกิดประโยชนเปนเชื้อเพลิง สามารถชวยลดคาใชจายในการนำเขาเชื้อเพลิงจากภายนอก คาความรอนของการเผา
ไหมเชื้อเพลิงคาความรอนจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง (ชานออย) คือปริมาณความรอนจากการเผาไหมเช้อื เพลิงที่สมบูรณของ
เชื้อเพลิงที่อุณหภูมิบรรยากาศ คาความรอนแบงได 2 ประเภทคือคาความรอนสูงและคาความรอนต่ำ ในที่นี่ผูวิจัยไดใชคาความ
รอนต่ำ [8] ในการคำนวณ ซึ่งมีคาลดลงเมื่อความชื้นเชื้อเพลิงมีคาสูงขึ้นตามสมการที่ 11
การคำนวณหาอัตราการใชเชื้อเพลิง (Fuel Consumption) , ṁ

ṁ =

(ṁ h − ṁ h ) × 100
LHV × η

โดย LHV = (4250 – 12s – 48.5w) × 4.186
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(t/h)

(10)

(kJ/kg) (11)

การคำนวณหาปริมาณเชื้อเพลิงที่เหลือใช, (Surplus bagasse), ṁ
เมื่อ

ṁ = ṁ

ṁ

ṁ
ṁ
h

h

LHV

ƞ

s
w

ṁ

−ṁ

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

อัตราการผลิตไอน้ำจากหมอไอน้ำ
อัตราการโบวดาวน้ำจากหมอไอน้ำ
ปริมาณน้ำปอน
เอนทาลปจำเพาะของไอน้ำที่ผลิตออกจากหมอไอน้ำ
เอนทาลปจำเพาะของน้ำปอนเขาหมอไอน้ำ
คาความรอนต่ำของเชื้อเพลิง
ประสิทธิภาพของหมอไอน้ำ
เปอรเซ็นตซูโครสในชานออย
เปอรเซ็นตความชื้นในชานออย
ชานออยที่ไดจากการหีบ

(t/h)

(t/h)
(t/h)
(t/h)
(kj/kg)
(kj/kg)
(kj/kg)
(%)
(%)
(%)
(t/h)

(12)

(7) การคำนวณหาการสูญเสียน้ำตาลไปกับชานออย
จากสมการที่ 3 ผูวิจัยสามารถคำนวณคา Pol in Bagasse ที่ปริมาณน้ำพรมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจะทราบถึง
ปริมาณน้ำตาลท่ตี ิดไปกับชานออยไดดังนี้
Sugar Loss =

เมื่อ

ṁ

Pol in Bagasse × ṁ
Pol in Sugar

=

(t/h)

ชานออยที่ไดจากการหีบ

(13)

(t/h)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
เมื่อพิจารณาขอมูลแลวจะเห็นวาปริมาณการใชน้ำพรมในกระบวนการหีบสกัดนั้น สงผลตอการสูญเสียน้ำตาล, การใช
พลังไอน้ำและปริมาณการใชเชื้อเพลิง ผูวิจัยจึงไดคำนวณผลกระทบดานตางๆ จากสมการขางตน ทั้งดานประสิทธิภาพการหีบ
สกัด ดานคุณภาพของวัตถุดิบและผลผลิตที่ไดของแตละกระบวนการ จากนั้นจะนำมาสูการคำนวณการสูญเสียในเชิงมูลคา
ทั้งดานการใชเชื้อเพลิง ดานการสูญเสียน้ำตาลไปกับชานออย และดานการสูญเสียรวมโดยการคำนวณไดดังนี้
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ปริมาณน้ำตาลที่สญ
ู เสีย (ตัน/ชั่วโมง)

เปนเงิน (บาท/ชั่วโมง)

คาการสูญเสียรวม (บาท/ชั่วโมง)

ปริมาณการใชเชื้อเพลิง (ตัน/ชั่วโมง)

อัตราการใชไอน้ำ (ตัน/ชั่วโมง)

คาความเขมขนน้ำออยรวม (Brix)

คาความช้นื ชานออย (%)

การสูญเสียน้ำตาลไปกับชานออย(%)

2.44 4.88 40.31 14.67 158.53 64.59
2.28 4.55 43.61 14.39 167.41 68.78
2.13 4.25 46.40 14.13 177.02 73.46
1.99 3.97 48.68 13.88 187.59 78.39
1.85 3.71 50.46 13.63 198.13 83.25
1.73 3.46 51.74 13.40 208.63 88.01
1.62 3.23 52.51 13.17 219.10 92.64
ราคาน้ำตาลคิดราคาเฉลี่ย 5 ป ราคา 11,278.60 บาท/ตัน
ราคาชานออยคิดที่ราคา 500 บาท/ตัน

เปนเงิน (บาท/ชั่วโมง)

24 95.12
26 95.45
28 95.75
30 96.03
32 96.29
34 96.54
36 96.77
หมายเหตุ

คาความหวานชานออย (%)

ประสิทธิภาพการหีบสกัด (%)

ปริมาณการใชน้ำพรม (%)

ตารางที่ 1 การคำนวณประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิตจากกระบวนการหีบสกัด

32,299
34,390
36,731
39,196
41,624
44,002
46,321

3.44
3.19
3.00
2.80
2.61
2.44
2.28

38,760
35,978
33,786
31,560
29,478
27,521
25,677

71,060
70,369
70,518
70,756
71,102
71,524
71,998

จากตารางที่ 1 จะสามารถคำนวณผลกระทบของประสิทธิภาพการหีบสกัดรวมถึงคุณภาพของวัตถุดิบไดเมื่อปริมาณ
น้ำพรมเปลี่ยนแปลงโดยไดคำนวณปริมาณการใชน้ำพรมตั้งแต 24 – 36 % ตอปริมาณออยที่เขากระบวนการหีบสกัด จะเห็นวา
ยิ่งใชปริมาณน้ำพรมสูงประสิทธิภาพการหีบสกัด (Pol Extraction) ก็จะสูงตามรอยละของน้ำตาลที่ติดไปกับชานออย (Pol in
Bagasse) ก็จะนอยซึ่งคาความหวานนี้สามารถคำนวณกลับมาเปนปริมาณน้ำตาลได แตในดานของการใชเชื้อเพลิงนั้ นคา
ความชื้นชานออย (Moisture in Bagasse) จะสูงขึ้นตามปริมาณการใชน้ำพรม รวมถึงคาความเขมขนของน้ำออย (Brix Mixed
Juice) ก็จะต่ำลงตามปริมาณน้ำพรมที่สูงขึ้นตามลำดับ ดังนั้นจะสามารถคิดผลกระทบในดานตาง ๆเปนมูลคาได ซึ่งจะเห็นวา
การใชปริมาณน้ำพรมเยอะจะชวยลดการสูญเสียน้ำตาลที่ติดไปกับชานออยไดแตจะมีการใชพลังงานไอน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากคา
ความเขมขนของน้ำออย (Brix Mixed Juice) จะต่ำลง รวมถึงจะมีการใชปริมาณเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากใชปริมาณน้ำพรม
เยอะจะทำใหชานออยมีความชื้นสูงซึ่งจะสงผลตอปริมาณเชื้อเพลิงที่เหลือหลังฤดูผลิตน้ำตาลที่จะนำไปเปนเชื้อเพลิงเพื่อผลิต
ไฟฟาเพื่อจำหนายนอกฤดูผลิตน้ำตาล นับเปนการสูญเสียโอกาสในการผลิตไฟฟาเพื่อจำหนายดังนั้นจากขอมูลทางผูวิจัยจึงได
วิเคราะหหาจุดเหมาะสมในการใชปริมาณน้ำพรมได
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ภาพที่ 6 ความสัมพันธผลกระทบของการพรมน้ำดานตาง ๆ

สรุปผลการวิจัย
ดานการใชเชื้อเพลิง เมื่อมีการพรมน้ำในปริมาณมากความชื้น ของชานออยก็จะสูงขึ้นตามลำดับ เมื่อชานออยมี
ความชื้นสูงคาความรอนของชานออยจะต่ำลงทำใหมีการใชปริมาณเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวของกับศักยภาพการผลิตไฟฟา
เพื่อจำหนายนอกฤดูผลิตน้ำตาล
ดานการใชพลังงานไอน้ำ ปริมาณน้ำพรมที่สูงจะสงผลใหคาความเขมขนของน้ำออย (Brix) ต่ำเมื่อน้ำออยมีคาความ
เขมขนต่ำจึงตองใชพลังงานไอน้ำที่มากขึ้นในการตมระเหยน้ำออย เมื่อตองผลิตไอน้ำที่มากขึ้ นจึงตองใชเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจึงสงผล
ตออัตราการใชเชื้อเพลิงของหมอไอน้ำ
ดานการสูญเสียน้ำตาล การใชปริมาณน้ำพรมที่สูงนั้นจะชวยลดรอยละของน้ำตาลที่ติดไปกับชานออยได (Pol in
Bagasse) ซึ่งรอยละของน้ำตาลที่ติดไปกับชานออยนี้สามารถคำนวณกลับเปนปริมาณน้ำตาลที่สูญเสียไดตามสมการที่ 13
เชนเดียวกันหากใชปริมาณน้ำพรมนอยก็จะมีการสูญเสียน้ำตาลที่ติดไปกับชานออยเชนเดียวกัน
เมื่อพิจารณาผลกระทบทั้งหมดแลว พบวา ปริมาณน้ำพรมที่ 27% ตอปริมาณออยเขาหีบนั้นเปนจุดที่ขอมูลในการใช
เชื้อเพลิงและการสูญเสียน้ำตาลนั้นทั้ง 2 จุดมีคาเทากัน แตหากมองทางดานการสูญเสียรวมทั้งหมดนั้นมีคาไมแตกตางกันมาก
เพราะการเพิ่มปริมาณการใชเชื้อเพลิงจะถูกชดเชยดวยการสูญเสียน้ำตาลที่ลดลง ดังนั้นขอมูลจากงานวิจัยนี้จึงเปนแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจเรื่องปริมาณการใชน้ำพรมในกระบวนการหีบออยของโรงงานน้ำตาล ทั้งนี้ผลการวิเคราะหจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามราคาน้ำตาลและราคาชานออย
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Abstract
This research will examine the use of producer gas produced by thermochemical conversion of
wood charcoal for water pumping with a small diesel engine. The parametric method was used to
investigate water pumping rates, specific fuel consumption rates at the head of 1 and 2 m water supply,
and a comparative study using diesel fuel and dual fuel. The results indicated that the specific fuel
consumption rate was between 0.035 and 0.046 L/min, the water flow rate was 350–395 L/min, the
maximum thermal efficiency was 43%, the wood charcoal fuel consumption rate was between 1.60 and
2.80 kg/h, and the maximum displacement fuel rate was 62%. Economic analysis determined that the
initial cost of the gasifier system was approximately 25,000 Baht, the profit cost from displacement diesel
fuel was approximately 4,260 Baht/year, and the payback period is within 5.87 years. It can, however,
shorten the payback period by producing charcoal, using biodiesel oil, and increasing the system's
frequency of use.
Keywords: producer gas, gasifier, water pumping, wood charcoal

บทคัดยอ
งานวิ จัยนี ้มี ว ัตถุ ประสงคเพื ่อศึกษาการแปลงสภาพชี วมวลทางเคมีความรอ นเพื่ อผลิตโปรดิ วเซอรแกสผาน
กระบวนการแกสซิฟเคชั่นใชกับเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กตนกำลังเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง โดยศึกษาอัตราการสูบ น้ำ
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะท่รี ะยะสงน้ำ 1 และ 2 เมตร เปรียบเทียบระหวางการใชน้ำมันดีเซลกับการใชเช้อื เพลิง
รวมน้ำมันดีเซลโปรดิวเซอรแกส ผลการศึกษาพบวาเครื่องยนตน้ำมันดีเซลใหอัตราการสูบน้ำดีกวาการใชเชื้อเพลิงรวม
เนื่องจากใหรอบการทำงานเครื่องยนตสูงกวา ทั้งนี้อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะเชื้อเพลิงรวมมีคา ต่ำกวาซึ่งจะทำให
เกิดผลประหยัดกวาการใชน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลโดยมีคาอยูในชวง 0.035-0.046 ลิตรตอลูกบาศกเมตร อัตราการสูบน้ำอยู
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ในชวง 350-395 ลิตรตอนาที ประสิทธิภาพความรอนแกสซิไฟเออรสูงสุดรอยละ 43 อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถานไม
อยู ในชวง 1.60-2.80 กิ โลกรั มตอชั่ วโมง อัตราการทดแทนการน้ ำมั นดี เ ซลสู งสุ ดรอ ยละ 62 จากผลการประเมินเชิง
เศรษฐศาสตร พบว ามีเ งินลงทุ นระบบ 25,000 บาท ให ผลตอบแทนประหยั ดน้ ำ มั นดี เซล 4,260 บาทตอป โดยจะมี
ระยะเวลาคืนทุนภายใน 5.87 ป อยางไรก็ตามการผลิตถานไมใชเชื้อเพลิงรวมกับการใชน้ำมันไบโอดีเซล และความถี่ของ
การใชงานเพิ่มขึ้นจะทำใหระยะเวลาคืนทุนลดลงได
คำสำคัญ: โปรดิวเซอรแกส เตาแกสซิไฟเออร ระบบสูบน้ำ เชื้อเพลิงชีวมวล

บทนำ
ประเทศไทยถือวามีพื้นที่เกษตรกรรมเปนสวนใหญโดยจะประกอบไปดวยพื้นที่นา พื้นที่สวนและไร มีการสงออก
สินคาภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งพืชไร ไดแก ขาว และพืชสวนไมผล เชน ทุเรียน ผลไมตามฤดูกาลตาง ๆ ซึ่งจาก
ขอมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประจำป 2562 พบวาประเทศไทยมีพื้นท่เี พาะปลูกขาว 66,511,000 ไร มีผลผลิตขาว
รวม 28,357,000 ตันตอป คิดเปนมูลคาประมาณ 292,729 ลานบาท [1] ซึ่งในการปลูกพืชจะมีการใชน้ำมันเชื้อ เพลิ ง
สำหรับกระบวนการเพาะปลูกทั้งในสวนของการไถนา และกระบวนการสูบน้ำเขาแปลงนาขาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 20
ของการใชพลังงานทั้งหมดซึ่งมีคาประมาณ 2,800-3,000 เมกะจูลตอไร ซึ่งหากประเมินพื้นที่เพาะปลูกในประเทศไทยป
2562 จะมีการสิ้นเปลืองคาใชจายดานพลังงาน 172,969 ลานบาทตอป โดยประเมินที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30 บาทตอ
ลิตร ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเพาะปลูกไดแกการสูบน้ำจากแหลงน้ำเขาแปลงเพาะปลูก ซ่งึ พบวากรณีการเพาะปลูก
ขาวนาปรังจะมีการสูบน้ำเขานาจำนวน 5-6 ครั้งตอฤดูกาล และมีอัตราการใชน้ำมันถึง 4.76 ลิตรตอไร [2] จะเห็นไดวาใน
การเพาะปลูกพืชโดยเฉพาะขาวจะมีการใชพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงเชิงพาณิชยที่สูงและคาใชจายน้ำมันจะแปรผันโดยตรง
กับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ทำใหตนทุนการเพาะปลูกสูงขึ้นสงผลกระทบตอเกษตรกรโดยตรง ดวยเหตุนี้แนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อลดการใชน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนตสูบน้ำในภาคเกษตรกรรม ก็เปนแนวทางหนึ่งที่จะสงผลทำให
ตนทุนทางดานพลังงานลดลง แนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานโดยใชเชื้อเพลิงชีวมวลผานกระบวนการ
แปลงสภาพชีวมวลดวยกระบวนการทางเคมีความรอนโดยใชเทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น เพื่อผลิตโปรดิวเซอรแกสใชรวมกับ
น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลในเครื่องยนตเ กษตรกรรมซึ ่งมีอยูจำนวนมากในประเทศไทย และเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีอยูในภาค
เกษตรกรรมก็สามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนโดยผลิตเปนถานไม หรือใชเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่ ก็จะชวยลดตนทุนดาน
พลังงานการเพาะปลูก จากงานวิจัยที่ผานมา ณัฐวุฒิ และคณะ ไดทำการออกแบบเตาแกสซิไฟเออรแบบไหลลงสำหรับผลิต
โปรดิวเซอรแกสใชในเคร่ืองยนตขนาด 7 แรงมา พบวาสามารถทดแทนน้ำมันดีเซลไดสูงสุดรอยละ 53.3 ที่อัตราการสูบน้ำ
20 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง โดยมีอัตราการใชน้ำมันดีเซล 0.127 ลิตรตอชั่วโมง และอัตราการใชถาน 2.5 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง [3] ตอมาไดทำการทดสอบการเครื่องยนตดีเซลรวมกับทอสูบน้ำแบบพญานาค ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 นิ้ว ที่
ความเร็วรอบของเครื่องยนต 600 800 1000 1200 1400 และ 1600 รอบตอนาที พบวาอัตราการสูบน้ำเพิ่มขึ้นตาม
ความเร็ วรอบเครื ่อ งยนต โดยอั ตราการสู บน้ำสู งสุด 150 ลู กบาศกเมตรตอชั่ว โมง มีอัต ราการสิ้นเปลืองถ า นไม 3.99
กิโลกรัมตอชั่วโมง และอัตราการทดแทนน้ำมันดีเซลรอยละ 55 [4] ซึ่งจะเห็นไดวาการใชโปรดิวเซอรแกสมาใชรวมกับ
เคร่อื งยนตสามารถลดการใชน้ำมันดีเซลได อยางไรก็ตามงานวิจัยที่ผานมานั้นยังคงใหเครื่องดีเซลท่มี ีขนาดตนกำลังสูง และ
ระบบผลิตโปรดิวเซอรแกสที่ใชเปนแบบไหลลง ทำใหมีระบบขนาดใหญและการซอมบำรุงรักษาระบบตองใชความชำนาญ
เขาใจระบบการทำงานของกระบวนการแกสซิฟเคชั่น ซึ่งหากพัฒนาระบบใหมีขนาดเล็ก และสามารถซอมบำรุงรักษา การ
ใช งานที่ ง ายสะดวก ก็ จะตอบสนองตอความตองการของชุ มชนไดมากขึ้ น ดังนั ้นในงานวิ จั ยนี้ จะทำการศึกษาการใช
ประโยชนโปรดิวเซอรแกสรวมกับน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนตตนกำลังที่ใชน้ำมันดีเซลขนาดเล็กสำหรับระบบสูบน้ำโดย
ระบบแกสซิไฟเออรเปนแบบชนิดไหลขึ้น โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการใชเครื่องยนตน้ำมันดีเซลกับการใช
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เชื้อเพลิงรวมดีเซลโปรดิวเซอรแกส เพื่อหาอัตราการสูบน้ำ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
จำเพาะ อัตราการทดแทนน้ำมันดีเซล ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกสซิไฟเออร และทายที่สุดทำการประเมินเชิง
เศรษฐศาสตรเพื่อหาระยะเวลาคืนทุนของระบบในกรณีใชทดแทนการใชน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล

วิธีการวิจัย
คุณสมบัติและองคประกอบทางเคมีของเชื้อเพลิงชีวมวล
เชื้ อ เพลิ งที่ ใชทดลองไดแก ถ า นไมซึ ่ งไดจ ากการผลิ ตถา นไมด วยกระบวนการคาร บ อนไนเซชั่ น มีขนาดเส นผ าน
ศูนยกลางเฉลี่ย 2-2.5 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 3-3.5 เซนติเมตร คาความรอนเชื้อเพลิง 28 เมกะจูลตอกิโลกรัม [5]
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องคประกอบทางเคมีของถานไม [5]
องคประกอบแบบธาตุ (รอยละโดยน้ำหนัก)
คารบอน
ไฮโดรเจน
ออกซิเจน
71.50
22.17
3.39

องคประกอบแบบประมาณ (รอยละโดยน้ำหนัก)
ความชื้น สารระเหย คารบอนคงตัว เถา
4.95
20.67
72.65
1.73

คาความรอน
(MJ/kg)
28.00

การประเมินประสิทธิภาพเตาปฏิกรณผลิตโปรดิวเซอรแกส
การประเมินประสิทธิภาพเครื่องผลิตโปรดิวเซอรแกสคืออัตราสวนของปริมาณโปรดิวเซอรแกสที่ผลิตไดเทียบกับ
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใสในเครื่องเตาแกสซิไฟเออรดังสมการที่ (1) [6-9] โดยที่  gasifier คาประสิทธิภาพความรอนของเตา
แกสซิไฟเออร (รอยละ) m g คืออัตราการไหลเชิงปริมาตรของโปรดิวเซอรแกสที่ผลิตได (ลูกบาศกเมตรตอวินาที) LHV f
คือคาความรอนของเช้อื เพลิงชีวมวล (กิโลจูลตอวินาที) และ m f คือคาอัตราการปอนเชื้อเพลิง (กิโลกรัมตอวินาที)
 CVg  mg 
 100
 LHV f  m f 

 gasifier  

(1)

นอกจากนั้นแลวคาความรอนของโปรดิวเซอรแกสยังสามารถประเมินไดจากคาความรอนขององคประกอบของ
โปรดิวเซอรแกส ซึ่งคาความรอนของแกสเชื้อเพลิงมีคา CO เทากับ 13.1 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร H2 เทา 13.2 เมกะจูล
ตอลูกบาศกเมตร และ CH4 เทากับ 41.2 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร โดยที่ CVg คือคาความรอนของโปรดิวเซอรแกส (เมกะ
จูลตอลูกบาศกเมตร) Hi คือคาความรอนของแกสเชื้อเพลิงประกอบไปดวยแกส CO, H2, CH4 (เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร)
และ Xi คือสัดสวนโดยปริมาตรของแกสเชื้อเพลิง (รอยละโดยปริมาตร) คำนวณไดตามสมการที่ (2) [6-9]
CVg    Hi X i 

(2)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และอัตราการทดแทนน้ำมันดีเซล
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงหาไดโดยการตวงวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใหกับเครื่องยนตเทียบกับเวลาใน
ขณะที่เครื่องยนตทำงานภายใตเงื่อนไขตาง ๆ โดยที่ m f คืออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (กิโลกรัมตอวินาที) m คือมวล
ของเชื้อเพลิงที่ใช (กิโลกรัม) และ t คือระยะเวลา (วินาที) คำนวณตามสมการที่ (3) และการหาคาอัตราการทดแทน
น้ำมันดีเซลคือความสามารถโปรดิวเซอรแกสในการทดแทนน้ำมันดีเซลในการเผาไหมในเครื่องยนตดีเซลที่ DR คืออัตรา
การทดแทนน้ำมันดีเซล (รอยละ) SFCdiesel คือ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดีเซลจำเพาะ (ลิตรตอลูกบาศกเมตร) และ
SFCdual คืออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะน้ำมันดีเซลรวมกับโปรดิวเซอรแกส คำนวณไดตามสมการที่ (4) [8]
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mf 

m
t

 SFCdiesel  SFCdual 
DR  
 100
SFCdiesel



(3)

(4)

อุปกรณและเครื่องมือการทดสอบ
ระบบผลิตโปรดิวเซอรแกสทำจากทอเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 นิ้ว มีความยาวของเตาปฏิกรณ 1.20 เมตร
ชุดไซโคลนดักฝุนขนาดเล็ก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 นิ้ว ความยาว 40 เซนติเมตร และชุดระบบลดอุณหภูมิโปรดิว
เซอรแกสขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 นิ้ว ความยาวของทอ 1.80 เมตร โดยใชการลดอุณหภูมิแกสดวยชุดแลกเปลี่ยนความ
รอนดวยน้ำพรอมเชื่อมตอดวยปมน้ำ โดยระบบผลิตโปรดิวเซอรแกสจะสงแกสเขาสูเ ครื่องยนตดีเซลขนาดเล็ก ผานชุดวาลว
ควบคุมปริมาณอากาศกับเชื้อเพลิงและผานชุดกรองอากาศกอนเขาสูเครื่องยนตดีเซลขนาดตนกำลัง 7 แรงมา โดยตนกำลัง
จะสงกำลังผานสายพานรอง A จำนวน 2 เสนเชื่อมตอพูเลยของเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางทอ
ดูดและทอสงขนาด 2 นิ้ว ซึ่งการทดลองจะทำการศึกษาอัตราการสูบน้ำที่ระยะสงน้ำสูง 1 เมตร และ 2 เมตรจากเคร่อื งสูบ
น้ำ หาคาอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะ โดยทำการปรับเปลี่ยนรอบการทำงาน
เคร่อื งยนต 3 ระดับ และทำการวัดรอบเครื่องยนตดีเซลดวยเครื่อง Fluke 931, USA นอกจากน้นั ศึกษาประสิทธิภาพความ
รอนแกสซิไฟเออร โดยหาคาความรอนโปรดิวเซอรแกสจากการเก็บตัวอยางวิเคราะหดวยเทคนิคกาซโครมาโทรกราฟดวย
เครื่อง GC-8A Shimadzu, Japan หาคาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง รวมไปถึงอัตราการทดแทนน้ำมันดีเซล ซึ่งระบบ
ระบบสูบน้ำโดยใชเช้อื เพลิงดีเซลและเชื้อเพลิงรวมดีเซลโปรดิวเซอรแกสแสงไดดังภาพที่ 1-2

ภาพที่ 1 ระบบแกสซิไฟเออรสำหรับการสูบน้ำในงานวิจัยนี้
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ภาพที่ 2 ระบบสูบน้ำโดยใชเชื้อเพลิงดีเซลและเชื้อเพลิงรวมดีเซลโปรดิวเซอรแกส

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาระบบสูบน้ำเชื้อเพลิงโปรดิวเซอรแกสรวมกับเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กโดยใชเชื้อเพลิงชีวมวลจาก
ถานไม โดยทำการเปรียบเทียบกับการใชระบบสูบน้ำแบบใชน้ำเชื้อเพลิงดีเซล ทำการทดสอบที่เงื่อนไขของการสูบน้ำที่
ระยะสงน้ำสูง 1 เมตร และ 2 เมตรเหนือจากตัวเครื่องสูบน้ำ เพื่อศึกษาผลของอัตราการสูบน้ำ ประสิทธิภาพของเตาแกสซิ
ไฟเออร และอัตราการทดแทนน้ำเชื้อเพลิงดีเซลของระบบสูบน้ำแบบเชื้อเพลิงรวม ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ผลการเปลี่ยนรอบเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กที่มีตออัตราการสูบน้ำ
ผลการทดสอบรอบการทำงานของเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กที่มีผลตออัตราการสูบน้ำเปรียบเทียบกับการใช
เชื้อเพลิงดีเซลกับเชื้อเพลิงรวมที่รอบการหมุนของเครื่องยนต ทั้งนี้ไดกำหนดไวเปน 3 ระดับ ไดแกรอบเครื่องยนตระดับต่ำ
ระดับกลาง และระดับสูง ผลการศึกษาพบวารอบการทำงานของเครื่องยนตจะมีคาลดลงเล็กนอยตามระยะสงน้ำสูงขึ้น
กรณีที่ใชเช้อื เพลิงรวมดีเซลกับโปรดิวเซอรแกส พบวารอบเครื่องยนตมีคาใกลเคียงกันและแตกตางเพียงเล็กนอยซ่ึงเปนผล
จากการปรับจูนรอบการทำงานของเครื่องยนตที่ปรับระบบการจายเชื้อเพลิงดีเซลกับโปรดิวเซอรแกส แตอยางไรก็ตามการ
ใชเชื้อเพลิงรวมจะสงผลทำใหรอบการทำงานของเครื่องยนตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการใชเช้อื เพลิงดีเซลเพียงอยางเดียว
เนื ่ องจากผลของค าความแตกต างของคาความร อนเชื้อ เพลิ งที่ปอนใหก ับ เครื่องยนตดีเซล ซึ่ งผลการทดลองรอบของ
เคร่อื งยนตที่ใชในการกำหนดเง่อื นไขการทดลองงานวิจัยนี้แสดงไดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบรอบเครื่องยนตดเี ซลขนาดเล็กที่ใชเชื้อเพลิงดีเซลกับเชื้อเพลิงรวมดีเซลกับโปรดิวเซอรแกส
รอบเครื่องยนตดีเซล
รอบเคร่อื งยนตระดับต่ำ
รอบเคร่อื งยนตระดับกลาง
รอบเคร่อื งยนตระดับสูง

ระยะสงน้ำสูง 1 เมตร (รอบตอนาที)
เชื้อเพลิงรวม
น้ำมันดีเซล
ดีเซลกับโปรดิวเซอรแกส
1,339  33.77
1,203  45.73
1,933  28.08
1,451  51.01
2,643  49.88
1,553  43.77

ระยะสงน้ำสูง 2 เมตร (รอบตอนาที)
เชื้อเพลิงรวม
น้ำมันดีเซล
ดีเซลกับโปรดิวเซอรแกส
1,336  35.97
1,296  32.89
1,568  58.96
1,449  10.55
2,153  48.15
1,570  28.67
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ผลการศึกษาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะ
ผลของการศึกษาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะ พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามระยะสงน้ำที่เพิ่มขึ้นสอดคลอง
กับทุกเงื่อนไขของการปรับรอบของเครื่องยนตที่เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำไประดับสูง ทั้งนี้ระบบสูบน้ำที่มีระยะการสงน้ำสูงขึ้น
จะสงผลตออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันนั้นปริมาตรน้ำที่สูบน้ำไดก็จะไดนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระยะสงน้ำที่ต่ำกวาทำใหสงผลใหอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะมีคาเพิ่มขึ้น ทั้งในกรณีของการใชเชื้อเพลิ ง
ดีเซลอยางเดียวและเชื้อเพลิงรวมดีเซลกับโปรดิวเซอรแกส เมื่อพิจารณาผลของรอบเครื่องยนตที่เพิ่มขึ้นจะเห็นไดวาอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกันดังภาพที่ 3 ขณะเดียวกันการใชเชื้อเพลิงรวมดีเซลกับโปรดิว
เซอรแกสนั้น พบวามีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะที่ต่ำกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการใชเชื้อเพลิงดีเซล เนื่องจากมี
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันดีเซลต่ำกวาทั้งนี้เปนผลมาจากการใชเชื้อเพลิงรวมโปรดิวเซอรแกสรวมดวย ดังแสดงในภาพที่ 4
สอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐวุฒิ และคณะ (2554) [4] ที่ทำการพัฒนาระบบสูบน้ำโดยใชเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับชุมชน
ซึ่งมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะอยูในชวง 0.0024-0.0085 ลิตรตอลูกบาศกเมตร

ภาพที่ 3 ความเร็วรอบเครื่องยนตที่มีผลตออัตราการสิ้นเปลือง ภาพที่ 4 ความเร็วรอบเครื่องยนตที่มีผลตออัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงจำเพาะ
น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะรวมโปรดิวเซอรแกส

ผลการศึกษาอัตราสูบน้ำโดยใชน้ำมันดีเซลและน้ำมันดีเซลรวมโปรดิวเซอรแกส
ผลการศึกษาอัตราการสูบน้ำของระบบสูบน้ำดวยเครื่องยนตดีเซล กับเครื่องยนตดีเซลเชื้อเพลิงรวมโปรดิวเซอร
แกส พบวาที่รอบการทำงานเครื่องยนตเดียวกันเมื่อมีการสงน้ำสูงขึ้นจะสงผลทำใหอัตราการสูบน้ำลดลง ขณะเดียวกันนั้น
เมื่อเพิ่มรอบการหมุนของเครื่องยนตเพิ่มมากขึ้นจะสงผลทำใหอัตราการสูบน้ำมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน กรณีของการใช
เครื่องยนตดีเซลรวมโปรดิวเซอรแกสไมพบวาอัตราการสูบน้ำมีแนวโนมลดลงเชนเดียวกับการใชเชื้อเพลิงดีเซล อยางไรก็
ตามเมื่อเปรียบเทียบการใชเชื้อเพลิงดีเซลใหอัตราการสูบน้ำที่ดีกวาการใชเชื้อเพลิงรวม ดังแสดงในภาพที่ 5-6
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ภาพที่ 5 ความเร็วรอบเครื่องยนตที่มีผลตออัตราการ
สูบน้ำดวยเครื่องยนตดีเซลรวมโปรดิวเซอรแกส

ภาพที่ 6 ความเร็วรอบเครื่องยนตที่มีผลตออัตราการ
สูบน้ำดวยเครื่องยนตดีเซลรวมโปรดิวเซอรแกส

ผลการศึกษาองคประกอบโปรดิวเซอรแกสและประสิทธิภาพความรอนระบบแกสซิฟเคชั่น
ผลการวิเคราะหคาองคประกอบของโปรดิวเซอรแกสจากกระบวนการแกสซิฟเคชั่นของเชื้อเพลิงถานไม พบวามี
องคประกอบหลักของกาซคารบอนมอนอกไซด กาซไฮโดรเจน และกาซมีเทน ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 7 เมื่อวิเคราะหคา
ความรอนของโปรดิวเซอรแกสแลวพบวามีคาในชวง 3.00-3.35 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร โดยทุกเงื่อนไขการทดลองมี
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถานไมในชวง 1.60-2.30 กิโลกรัมตอชั่วโมง ทั้งนี้เมื่อทำการประเมินประสิทธิภาพเชิงความ
รอนของเตาผลิตแกสโปรดิวเซอรพบวาอยูในชวงรอยละ 38-42 ซึ่งต่ำกวาระบบผลิตแกสโปรดิวเซอรโดยใชเชื้อเพลิงชีวมวล
อัดแทงจากปาลมน้ำมันที่ใหประสิทธิภาพเชิงความรอนในชวงรอยละ 72-76 จากผลการศึกษาวิจัยของ กิตติกร และคณะ
(2559) [6] เนื่องจากระบบผลิตโปรดิวเซอรแกสในงานวิจัยนี้อาศัยการดูดแกสดวยระบบเครื่องยนตดีเซล และผานชุดทำ
ความสะอาด ทำให อัตราการไหลโปรดิวเซอรแก สต่ ำและไม ต อเนื ่องซึ ่งส งผลทำใหค าความรอนใชงานมีค าต่ำทำให
ประสิทธิภาพระบบมีคาต่ำ ดังแสดงในภาพที่ 8
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบโปรดิวเซอรแกสจากถานไม
เงื่อนไขการทดลอง
ที่รอบเครื่องยนตดีเซล
ความเร็วรอบเครื่องยนตต่ำ
ความเร็วรอบเครื่องยนตกลาง
ความเร็วรอบเครื่องยนตสูง

H2
2.22
2.31
1.67

องคประกอบโปรดิวเซอรแกส (รอยละโดยปริมาตร)
O2
N2
CO
CH4
17.12
41.03
15.31
2.55
12.93
44.32
12.98
2.41
14.52
42.50
15.42
2.66

ภาพที่ 7 องคประกอบของโปรดิวเซอรแกสจาdกระบวนการ
แกสซิฟเคชั่นเชื้อเพลิงถานไม

CO2
21.77
25.06
23.23

LHVg
(MJ/m3)
3.35
3.00
3.34

ภาพที่ 8 ประสิทธิภาพความรอนของระบบแกสซิฟเคชั่น
เชื้อเพลิงชีวมวลจากถานไม
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ผลการเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะและอัตราการทดแทนน้ำมันดีเซล
ผลการศึกษาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะโดยเปรียบเทียบระหวางการใชน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลกับเชื้อเพลิง
รวมดีเซลโปรดิวเซอรแกส พบวาการใชเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลจะสงผลทำใหมีคาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะสูงกวา
การใชเชื้อเพลิงรวมในระบบสูบน้ำในงานวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 9 ในสวนของการใชระบบสูบน้ำที่ใชเชื้อเพลิงรวมดีเซล
โปรดิวเซอรแ ก สนั ้นจะมี อั ตราการทดแทนการใช น้ำมันดีเซลของเครื่องยนต ตนกำลังสู บ น้ ำอยู  ในชว งร อยละ 43-62
สอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐวุฒิ และคณะ (2554) [4] ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 9 การเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะ
ของระบบสูบน้ำที่ใชเชื้อเพลิงดีเซล และเชื้อเพลิงรวม

ภาพที่ 10 อัตราการทดแทนน้ำมันดีเซลสำหรับระบบสูบน้ำ
จากการใชเช้อื เพลิงรวมดีเซลกับโปรดิวเซอรแกส

การประเมินระยะเวลาคืนทุนของระบบสูบน้ำเชื้อเพลิงรวมโปรดิวเซอรแกส
การประเมินหาระยะเวลาคืนทุนระบบสูบน้ำเชื้อเพลิงรวมน้ำมันดีเซลโปรดิวเซอรแกส โดยประเมินเปรียบเทียบ
กับกรณีที่ใชเชื้อเพลิงดีเซลในเครื่องยนตสูบน้ำ พบวาระบบสูบน้ำเชื้อเพลิงรวมจะมีตนทุนคาระบบพรอมเครื่องยนตสูบน้ำ
ขนาดเล็ก 7 แรงมา รวมเงินลงทุนระบบ 25,000 บาท ในสวนตนทุนแปรผันจะประกอบไปดวยคาใชจายน้ำมันดีเซลราคา
30 บาทตอลิตร ถานไมราคา 5 บาทตอกิโลกรัม การทำงานของระบบสูบน้ำเชื้อเพลิงรวมคิดที่ 600 ชั่วโมงตอป ซึ่งรวม
คาใชจายแปรผันรายป กรณีใชน้ำมันดีเซลอยางเดียวสำหรับการสูบน้ำเทากับ 27,700 บาทตอป และกรณีที่ใชเชื้อเพลิง
รวมประมาณ 23,440 บาทตอป โดยระบบจะใชผลตอบแทนจากการประหยัดน้ำมันดีเซลลดลง 4,260 บาทตอป ซึ่งจะมี
ระยะเวลาคืนทุนของระบบภายใน 5.87 ป ดังแสดงผลการประเมินในตารางที่ 4 อยางไรก็ตามระยะเวลาจะคืนทุนนอยลง
ไดในกรณีทส่ี ามารถผลิตถานไม การใชน้ำมันไบโอดีเซลแทนการใชน้ำมันดีเซล รวมไปถึงการเพิ่มความถี่ของการใชงานก็จะ
เปนแนวทางที่จะสงผลใหระยะเวลาคืนทุนเร็วขึ้น
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ตารางที่ 4 การประเมินระยะเวลาคืนทุนระบบกรณีทดแทนการใชน้ำมันดีเซลเครื่องยนตสูบน้ำ
รายละเอียด
ตนทุนคงที่ (บาท)
- เตาแกสซิไฟเออรพรอมชุดทำความสะอาดเบื้องตน
- เคร่อื งยนตสูบน้ำดีเซลขนาดเล็ก
รวมตนทุนคงที่
ตนทุนแปรผัน (บาทตอป)
- คาใชจายน้ำมันดีเซล (กรณีใชน้ำมันดีเซล)
- คาดูแลรักษาระบบ 10% ของตนทุนคงที่
รวมคาใชจา ยแปรผัน (กรณีใชน้ำมันดีเซล)
- คาใชจายน้ำมันดีเซล และถานไม (กรณีใชเชื้อเพลิงรวม)
- คาดูแลรักษาระบบ 10% ของตนทุนคงที่
รวมคาใชจา ยแปรผัน (กรณีใชเชื้อเพลิงรวม)
ผลประหยัดการลดการใชน้ำมันดีเซล (บาทตอป)
- ผลตอบแทนการลดคาใชจายน้ำมันดีเซล
ระยะเวลาคืนทุน (ป)
- ระยะเวลาคืนทุนของระบบ

คาใชจาย

หนวย

20,000
4,950
24,950

บาท
บาท
บาท

25,200
2,500
27,700
20,940
2,500
23,440

บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป
บาทตอป

4,260

บาท

5.87

ป

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาแนวทางการใชประโยชนจากโปรดิวเซอรแกสจากกระบวนการแกสซิฟเคชั่นจากถานไมสำหรับการสูบ
น้ำโดยใชเชื้อเพลิงรวมดีเซลโปรดิวเซอรแกส พบวาระบบสามารถทำงานไดโดยใหอัตราการสิ้นเปลืองชีวมวลสูงสุด 2.8
กิโลกรัมตอช่วั โมง แกสโปรดิวเซอรมีคาความรอนสูงสุด 3.35 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร และใหประสิทธิภาพแกสซิไฟเออร
สูงสุดรอยละ 43 โดยมีอัตราการสูบน้ำสูงสุดประมาณ 295 ลิตรตอนาที อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะสูงสุด 0.046
ลิ ตรตอลูกบาศก เมตร มีอั ตราการทดแทนน้ ำมันดีเ ซลสูงสุดร อยละ 62 โดยระบบมี ตนทุ นคงที ่ 25,000 บาท และผล
ประหยัดจากการทดแทนน้ำ มั นดี เซลคิ ดเป นผลตอบแทน 4,260 บาทตอป โดยจะมี ระยะเวลาคืนทุนภายใน 5.87 ป
อยางไรก็ตามหากมีการผลิตถานไมและใชน้ำมันไบโอดีเซลที่มีราคาต่ำรวมไปถึงการเพิ่มความถี่การใชงานจาก 10 ครั้งตอ
เดือนเปน 20 ครั้งตอเดือน ซึ่งจะสงผลลดระยะเวลาคืนทุนเหลือภายใน 1.12 ป ดังนั้นจะเห็นไดวาการนำแกสโปรดิวเซอร
จากการแปลงสภาพชีวมวลมาใชในการสูบน้ำเพื่อลดตนคาใชจายคาน้ำมันดีเซลที่ผันผวน ขณะเดียวกันเปนการใชวัสดุชีว
มวลที่เหลือใชในภาคเกษตรกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุด
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Abstract
Potential evaluation of biomass brick kilns was studied by comparing the new design of
biomass brick kiln and a traditional kiln. Brick burning temperature and flue gas emission were
observed. Preliminary data and technical background were collected and used for calculation. The
results pointed out that the new design of biomass brick kiln showed similar temperature profiles to a
traditional kiln. It can be applied for brick processing and suitable for an entrepreneur in Hangchut
district, Lampang province. The controlled temperature of drying process could reach 500 – 600oC in
time of operation and the maximum temperature of brick burning occurred in the range of 1,000 –
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1,100oC. The increase of capacity and combustion efficiency were 42.85% and 3-4%, respectively. The
reduction of biomass consumption was around 4 tons each batch. The specific energy consumption of
brick was 2.26 MJ/kg. The basic cost for brick burning was reduced by 44.25% and payback period was
1.14 years. However, electricity consumption and burning time increased as the use of air blowers and
long-time calcination which were increased approximately 160 units and 24 hours, respectively. These
data can be used as operation guidelines for a brick entrepreneur to adapt for biomass brick kilns in
the future.
Keywords: Biomass, Brick kiln, Combustion, Evaluation, Potential

บทคัดยอ
การศึ กษานี้ เป นการประเมินประสิทธิภ าพของเตาเผาอิฐมอญเชื้อเพลิงชีวมวลแบบใหม เปรียบเทีย บกับแบบ
ดั้งเดิมดวยการตรวจวัดอุณหภูมิและการวิเคราะหแกสเสีย รวมทั้งประเมินเศรษฐศาสตรเบื้องตนโดยใชรูปแบบการเก็บ
ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลดานเทคนิค จากการทดสอบพบวา เตาเผาอิฐมอญที่ไดรับการพัฒนามีโปรไฟลอุณหภูมิเหมาะสม
กับรูปแบบการผลิตอิฐมอญของผูประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งไมแตกตางจากเดิมมากนัก โดย
มีอุณหภูมิสูงสุ ดในชวงการอุ นอิฐอยู ในช วง 500 – 600 องศาเซลเซียส และมีอุณ หภูมิ สูงสุดในชวงการเผาอิฐอยูในชวง
1,000 – 1,100 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับเตาเผาอิฐมอญแบบดั้ งเดิมประสิทธิภาพการเผาไหมที่คำนวณจาก
สัดสวนแกสคารบอนไดออกไซดตอ ผลรวมของแกสคารบอนไดออกไซดและคารบอนมอนอกไซดมีคา เพิ่มขึ้น 3 – 4% อีกทั้ง
เตาเผาอิฐมอญแบบใหมยังสามารถเพิ่มปริมาณกอนอิฐตอครั้งของการเผา มีความจุเพิ่มขึ้น 42.85% และปริมาณการใช
เชื้อเพลิงชีวมวลลดลงประมาณ 4 ตัน/คร้งั โดยอิฐมอญที่เผาในเตาเผาอิฐมอญแบบใหมมีดัชนีชี้วัดการใชพลังงานจำเพาะ
เทากับ 2.26 เมกะจูล/กิโลกรัม และสงผลตอตนทุนการเผาอิฐแตละกอนมีตนทุนลดลง ประมาณ 44.25% โดยมีระยะเวลา
คืนทุนที่ 1.14 ป อยางไรก็ตามในการเผาอิฐแตละครั้งใชระยะเวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 24 ชั่วโมง และปริมาณการใชไฟฟา
เพิ่มขึ้น 160 หนวย ซึ่งขอมูลนี้สามารถสรางความมั่นใจใหผูประกอบการในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเตาเผาอิฐมอญชีว
มวลในอนาคต
คำสำคัญ: ชีวมวล เตาเผาอิฐมอญ เผาไหม ประเมิน ประสิทธิภาพ

บทนำ
ปจจุบันปริมาณการผลิตอิฐมอญมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามความตองการอิฐมอญของตลาดอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนไป
ตามทิศทางของการขยายตัวของเศรษฐกิจและการขยายขอบเขตของชุมชนเมือง จากขอมูลผูประกอบการในเขตจังหวัด
ภาคเหนือมีการผลิตอิฐมอญเพื่อจำหนายใหลูกคาทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ โดยผูประกอบการบางรายสามารถผลิตอิฐ
มอญที่ มีคุณ ภาพและไดรับมาตรฐานผลิตภัณ ฑอุ ตสาหกรรมอิฐกอสรางสามัญ มอก.77-2545 จัดจำหน ายให ลูกค าทั่ว
ประเทศ ทำใหจำเปนตองมีการเพิ่มกำลังการผลิตอิฐมอญทั้งระบบและขั้นตอนการเผาอิฐเปนขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่ง
ของกระบวนการผลิต อยางไรก็ตามเตาเผาอิฐมอญที่ผูประกอบการใชอยูยังไมไดรับการพัฒนามากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ
เคร่อื งมืออื่นๆ ซึ่งเตาเผาอิฐมอญแบบดั้งเดิมนั้นมีประสิทธิภาพต่ำและกอใหเกิดปญหามลพิษอากาศ รวมถึงสถานการณ ของ
การขาดแคลนเช้ือเพลิงชีวมวลและปญหาดานราคาชีวมวลที่ผันผวนเนื่องจากความตองการชีวมวลของโรงไฟฟาชีวมวลใน
พื้นที่ท่ีเพิ่มขึ้น อีกทั้งปญ หามลพิษอากาศและฝุนละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้นในทุกป ทำให
ผูประกอบการผลิตอิฐมอญใหความสนใจและตองการเขามามีสวนรวมในการหาแนวทางเพื่อแกไขปญหาดานประสิทธิภาพ
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เตาเผาและลดผลกระทบดานมลพิษอากาศ ที่ผานมามีการพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมมลพิษอากาศสำหรับเตาเผาอิฐมอญ
และการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศแบบสครับเบอรในเตาเผาอิฐมอญ สามารถชวยลดผลกระทบจากมลพิษอากาศ
จากการเผาอิฐมอญ [1] ซึ่งเตาเผาอิฐมอญแบบดั้งเดิมที่ผูประกอบการนิยมใช ไดแก เตาเผาอิฐแบบสี่เหลี่ยมและแบบสุม
แกลบ โดยพบวาเตาเผาอิฐมอญสองชนิดนี้มีดัชนีชี้วัดการใชพลังงานจำเพาะ (Specific energy consumption) อยูในชวง
1.6-7.8 เมกะจูล/กิโลกรัม [2] และกิจกรรมการเผาอิฐมอญนั้นสวนใหญเปนกิจกรรมการเผาในที่โลงที่ใชระยะเวลานาน
ประมาณ 72-78 ชั่วโมง และใชเชื้อเพลิงปริมาณมาก ประมาณ 10-20 ตัน/ครั้ง [1-3] มีรายงานการพัฒนาประสิทธิภาพ
เตาเผาอิฐมอญ โดยทำการปรับปรุงเตาเผาใหมีความคงทนมากขึ้นและเพิ่มฉนวนกันความรอน พบวาเตาเผาอิฐมอญที่
พัฒนา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความรอนได 8% และลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงแกลบไดถึง 32 ตัน/ป [4] นอกจากนี้
มี รายงานการใช เชื้ อเพลิ งทางเลื อ กจากน้ ำ มั น หล อ ลื่ น ใช แ ล วในการเผาอิ ฐ มอญเปรีย บเที ย บกั บ ชีวมวล พบวา การใช
น้ำมันหลอลื่นใชแลวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม เพิ่มอุณหภูมิภายในเตาเผาไดอยางรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการ
เผาอิฐและคุณภาพอิฐมอญที่ผลิตไดมีคุณสมบัติบางประการดีกวาอิฐมอญที่เผาดวยชีวมวล [5] แตอยางไรก็ตามรายงาน
การวิจัยดังกลาวขางตนเปนการทดสอบในเชิงพลังงานเทานั้น หากจะมีการใชเชื้อเพลิงจากน้ำมันหลอลื่นใชแลวจริงตอง
คำนึงถึงผลกระทบจากมลพิษอากาศที่เกิดจากการเผาไหมเปนสำคัญ เนื่องจากน้ำมันหลอลื่นใชแลวจัดเปนขยะอันตรายที่
ตองมีการจัดการดวยวิธีการที่เหมาะสม
การพัฒนาเตาเผาอิฐมอญเชื้อเพลิงชีวมวลในโครงการวิจัยนี้ เปนการดำเนินงานในโครงการสรางผูประกอบการ
ชุมชนที่มีศักยภาพ (Local Startups) ภายใตโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในภูมิภาค ดวยองคความรู ภูมิ
ปญญาและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดดำเนินการประเมินศักยภาพและวิเคราะหประสิทธิภาพเตาเผา
อิฐมอญเชื้อเพลิงชีวมวลที่ถูกพัฒนาขึ้นทดแทนเตาเผาอิฐมอญแบบดั้งเดิม (เตาเผาอิฐมอญแบบสี่เหลี่ยม) ณ พื้นที่ศึกษา
โรงงานอิฐมอญตะวัน (หางหุนสวนจำกัด ตะวัน แมทีเรียล คอนสตรัคชั่น) ตำบลหนองหลม อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง
ซึ่งโรงงานนี้ตั้งอยูในเขตพื้นที่เกษตรกรรมและเปนพื้นที่จัดสรรที่ดินในสวนปาอยูหางจากชุมชนประมาณ 2 กิโ ลเมตร มี
พื้นที่โดยรอบโรงงานประมาณ 15 ไร ดานทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกมีแนวเขตติดกับพื้นท่ีสวนปาและสวน
ยางพารา ดานทิศใตมีฟารมเลี้ยงไกเนื้อ มีระยะหางประมาณ 200 เมตร เปนโรงงานผลิตอิฐมอญขนาดกลาง มีกำลังการ
ผลิตประมาณ 250,000 กอน/สัปดาห ใชแรงงานคนและเครื่องจักรขนาดกลางในกระบวนการผลิต กิจกรรมการผลิตอิฐ
มอญและลั กษณะเตาเผาอิ ฐมอญแบบดั้งเดิมที่ใชในการเผาอิฐมอญ แสดงดังภาพที่ 1 ซึ่งหากได รับ การพัฒนาตามหลั ก
วิศวกรรมสำหรับระบบเผาไหมชีวมวลและระบบควบคุมมลพิษอากาศที่เหมาะสมแลวนั้น จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
เผาไหมและลดปญหาและผลกระทบจากมลพิษอากาศ และจากขอมูลการสำรวจเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอหางฉัตร
จังหวัดลำปาง พบวามีผูประกอบการผลิตอิฐมอญไมนอยกวา 15 ราย กำลังการผลิตโดยเฉลี่ยของแตละโรงงาน อยางนอย
ประมาณ 50,000-100,000 ก อน/เดื อน/ราย [5] โดยที่ราคาขายสงอิฐมอญหนาโรงงานประมาณ 2 บาท/กอน คิดเป น
มูลคาโดยรวมประมาณ 18-36 ลานบาท/ป
การศึกษาน้ีเปนการประเมินประสิท ธิภ าพจากการตรวจวัดอุณ หภูมิและแกสเสีย และประเมินเศรษฐศาสตร
เบื้องตนโดยใชรูปแบบการสัมภาษณและสำรวจโดยนักวิจัย ซึ่งเปนกรณีศึกษาเตาเผาอิฐมอญเช้ือเพลิงชีวมวลที่ออกแบบ
สำหรับผูประกอบการในพื้นที่อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง เปรียบเทียบกับเตาเผาอิฐมอญแบบดั้งเดิมที่มีในโรงงาน ผลที่
ไดจากการวิจัยนี้สามารถตอบโจทยที่ทาทายดานการขาดแคลนเชื้อเพลิงชีวมวลและการจัดการปญหาที่เกิดจากการเผาอิฐ
มอญทั้งในเขตจังหวัดภาคเหนือและภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทยได

63

ภาพที่ 1 ภาพกิจกรรมภายในโรงงานอิฐมอญตะวัน ตำบลหนองหลม อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง
(ก) การปนอิฐ, (ข) เตาเผาแบบดั้งเดิม, (ค) การเผาอิฐแบบสุมไฟ และ (ง) การเติมเชื้อเพลิงชีวมวล

วิธีการวิจัย
ภายใต โ ครงการสร างผู ป ระกอบการชุ มชนที่ มี ศั กยภาพ (Local Startups) ผู ป ระกอบการมี ส วนร วมในการ
ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีรวมกับนักวิจัยที่ปรึกษาประจำโครงการ โดยเลือกใชตนแบบการพัฒนาเทคโนโลยีเตาเผาอิฐมอญ
จากโรงอิฐบานขุม เงิน อำเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งออกแบบเตาเผาอิ ฐมอญใหมี ลักษณะเด นดานการประหยั ด
พลังงาน ควบคุมอากาศดวยพัดลมอัดอากาศและบังคับความรอนไหลลง (Downdraft) ขนาดเตาเผากวาง 5 เมตร x ยาว
10 เมตร x สูง 2.5 เมตร ผนังเตาหนา 75 เซนติเมตร มีชองเปดขางเตา 2 ชอง ภายในเตามีการวางแนวทอระบายความ
รอนและไอเสีย ดานหนาเตามีหองเผาไหมจำนวน 2 หอง มีชองเติมเชื้อเพลิงชีวมวล 2 ชอง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 48
เซนติเมตร ดานทายเตามีปลองระบายไอเสียขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร สูง 4 เมตร จำนวน 6 ปลอง และใช
พัดลมโบลเวอรอัดอากาศเขาหองเผาไหมทั้งสอง ขนาด 3 แรงมา (2.2 กิโลวัตต) จำนวน 2 ตัว โดยเตาเผาอิฐมอญชุดนี้ใช
ระยะเวลาในการกอสราง 1 เดือน (มีนาคม 2564) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเรียกวา เตาเผาอิฐมอญเชื้อเพลิงชีวมวลแบบถมทราย
หลังเตา
หลังจากปนอิฐและตากอิฐแหงแลว ทำการจัดเรียงอิฐประมาณ 60,000 กอน โดยเรียงอิฐกั้นหองเผาไหมทั้งสอง
โดยใหอยูในแนวทอระบายความรอนและไอเสียภายในเตา ตรวจสอบความมั่นคงของกองอิฐและการสอดประสานของอิฐ
มอญแตละแถวตามความเหมาะสม จากนั้นทำการถมทรายกลบหลังเตาหนาประมาณ 5 เซนติเมตร และเริ่มทำการจุดเตา
ดวยไมฟนขนาดเล็กเพื่ออุนอิฐใชระยเวลา 36 ช่วั โมง และเริ่มเรงไฟใหอุณหภูมิสูงขึ้นโดยใชไมฟนขนาดใหญและเปดพัดลม
โบลเวอร ขั้ นตอนนี้ใช ระยเวลา 36-48 ชั่ วโมง ซ่ึงการเผาอิฐมอญแตละครั้งจะใช เวลาทั้งหมดประมาณ 72-84 ชั่ วโมง
สังเกตกอนอิฐมอญดานบนของเตาเผาหากกอนอิฐมอญมีลักษณะไหมอยางสมบูรณใหปดเตาและรอจนกวาอุณหภูมิภายใน
เตาเผาเย็น จากนั้นนำอิฐมอญออกเพื่อบรรจุลงพาเลทและจำหนายตอไป
การดำเนินการประเมินประสิทธิภาพเตาเผาอิฐมอญเชื้อเพลิงชีวมวลแบบถมทรายหลังเตา จะกำหนดการวัด
อุณหภูมิชวงของการอุนอิฐ 4 ครั้ง (ชั่วโมงที่ 1-36) และการเรงไฟเผาอิฐ 4 ครั้ง (ชั่วโมงที่ 37-72) โดยกำหนดจุดตรวจวัด
อุณหภู มิ จำนวน 6 ตำแหนง 1.หอ งเผาไหม 1 (Combustion 1), 2. ห องเผาไหม 2 (Combustion 2), 3. หลังเตาขวา
(TopRight), 4. หลังเตากลางขวา (TopMidRight), 5. หลังเตากลางซาย (TopMidLeft), และ 6. หลังเตาซาย (TopLeft)
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แสดงดังภาพที่ 2 การดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิดวยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ยี่หอ Kepler ชวงอุณหภูมิ -35 ถึง
1,300 องศาเซลเซียส จะทำการตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิอยางนอย 5 ครั้ง และคำนวณคาเฉลี่ยของอุณหภูมิ

ภาพที่ 2 ตำแหนงตรวจวัดอุณหภูมิและแกสเสียและลักษณะเตาเผาอิฐมอญเชื้อเพลิงชีวมวลแบบถมทรายหลังเตา
จากนั้นตรวจวัดแกสเสียจากเตาเผาอิฐมอญแบบดั้งเดิมและเตาเผาอิฐมอญที่ไดรับการพัฒนา โดยเตาเผาอิฐมอญ
แบบดั้งเดิมตรวจวัดบริเวณบนหลังเตา และเตาเผาอิฐมอญแบบถมทรายหลังเตาจะตรวจวัดที่ปลายปลอง ในตำแหนงที่ 7
และ 8 (ภาพที่ 2) ดวยเครื่องวิเคราะหแกสเสีย ยี่หอ E4500-C Hand-Held Industrial Combustion Gas & Emission
Analyzer, USEPA standard ที่ ส ภาวะการเก็ บ ตั ว อย างแก สเสี ย แบบ Iso-kinetic condition with 3 replicates, 60
sec ดำเนินการตรวจวัดแกสเสียจำนวน 4 ครั้ง ตลอดชวงระยะเวลาการเผาอิฐและคำนวณประสิทธิภาพการเผาไหมของ
เตาเผาดวยสมการ (1)
Eff com (%) 

.
เมื่อ

[CO2 ]
 100
[CO2 ]  [CO]

(1)

Effcom คือ ประสิทธิภาพการเผาไหม (%)
[CO2] คือ ปริมาณคารบอนไดออกไซดทตี่ รวจวัดได (%)
[CO] คือ ปริมาณคารบอนมอนอกไซดทตี่ รวจวัดได (%)

ทำการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากผูประกอบการ เพื่อนำขอมูลมาใชในการประเมินเศรษฐศาสตรเบื้องตน
สำหรับ เตาเผาอิ ฐมอญเชื้ อเพลิ งชีว มวลแบบถมทรายหลังเตาเปรียบเที ย บกั บ เตาเผาอิ ฐมอญแบบดั้ งเดิม โดยหั วข อที่
สัมภาษณมีดังนี้ จำนวนอิฐมอญที่เผาตอครั้ง ระยะเวลาในการเผา ปริมาณฟน ราคาเชื้อเพลิงชีวมวล (ราคาไมฟน) จำนวน
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คนงานขนลำเลียงอิฐมอญ จำนวนคนงานควบคุมเตาเผา คาใชจายดานแรงงานตอครั้งการเผา ปริมาณการใชไฟฟา และคา
ไฟฟา จากนั้นนำขอมูลมาคำนวณเพื่อหาคาใชจายรวมของการเผาอิฐมอญแตละครั้ง ตนทุนของอิฐมอญรายกอน ดัชนีชี้วัด
การใชพลังงานจำเพาะและระยะเวลาคืนทุน

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการตรวจวัดอุณหภูมิในชวงการอุนอิฐไลความชื้นและการเรงไฟเผาอิฐ ครั้งที่ 1-4 (ชวงอุนอิฐเพื่อไลความชื้น)
และครั้งที่ 5-8 (ชวงเรงไฟเพื่อเผาอิฐ) ตามลำดับ โดยทำการตรวจวัดตำแหนงที่ 1-6 พบวาอุณหภูมิเฉลี่ยของการตรวจวัด
ครั้งแรก เทากับ 291, 188, 56, 63, 66 และ 64 องศาเซลเซียส ส วนการตรวจวัดครั้ งที่ 2 อุ ณ หภู มิเฉลี่ ย เท ากั บ 318,
298, 87, 90, 85 และ 85 องศาเซลเซียส ตรวจวัดครั้งท่ี 3 อุณ หภู มิเฉลี่ย เทากับ 399, 465, 87, 105, 110, และ 138
องศาเซลเซียส ตรวจวัดครั้งที่ 4 อุณหภูมิเฉลี่ย เทากับ 518, 603, 111, 117, 134 และ 124 องศาเซลเซียส ตรวจวัดที่ 5
อุณหภูมิเฉลี่ย เทากับ 794, 835, 112, 108, 122 และ 118 องศาเซลเซียส ตรวจวัดครั้งที่ 6 อุณหภูมิเฉลี่ย เทากับ 847,
874, 114, 115, 134 และ 129 องศาเซลเซียส ตรวจวัดครั้งที่ 7 อุณหภูมิเฉลี่ย เทากับ 988, 1,007, 133, 128, 147 และ
145 องศาเซลเซีย ส และการตรวจวัด ครั้งที่ 8 อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย 1,066, 1,054, 139, 138, 137 และ 147 องศาเซลเซี ยส
ตามลำดับ โปรไฟลอุณหภูมิของเตาเผาอิฐแบบถมทรายหลังเตาที่ไดรับการพัฒนาแสดงดังภาพที่ 3 ซึ่งโปรไฟลอุณหภูมขิ อง
งานวิจัยนี้มีความคลายคลึงกับผลการตรวจวัดของงานวิจัยกอนหนานี้ [1] พบวา ความรอนจะสะสมบริเวณหองเผาไหมที่ 1
และ 2 มากที่สุด ในชวงของการอุนอิฐจะมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 500-600 องศาเซลเซียส จากนั้นเม่อื เริ่มมีการเรงไฟเพื่อ
เผาอิฐ อุณหภูมิภายในหองเผาไหมจะเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วและจะมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 1,000-1,100 องศาเซลเซียส
ซึ่งสอดคลองกั บผลการวิจัยที่ร ายงานในตางประเทศ [6] ในขณะท่ีอุณ หภู มิบริเวณหลังเตาที่ถูกคลุมดวยทราย ผลการ
ตรวจวัดทั้ง 4 จุด ในตำแหนงที่ 3-6 จะมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 130-150 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 3 โปรไฟลอุณหภูมิขณะเผาอิฐแบงตามชวงของการอุนอิฐและเรงไฟเผาอิฐ
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ผลการดำเนินการตรวจวัดแก สเสีย โดยเฉพาะแกสคารบอนมอนอกไซด (CO) และแก สคารบ อนไดออกไซด
(CO2) เปรียบเทียบเตาเผาอิฐมอญทั้งสองชนิด แสดงดังตารางที่ 1 พบวาเตาเผาอิฐมอญแบบดั้งเดิมมีคาเฉลี่ยของแกส CO
และ CO2 สูงกวาคาที่ไดจากเตาเผาอิฐมอญท่ไี ดรับการพัฒนา แตอยางไรก็ตามคาเฉลี่ยของปริมาณแกส CO ของเตาเผาอิฐ
มอญทั้งสองชนิดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาปริมาณของสารเจือปนใน
อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (แหลงกำเนิดความรอนที่ใชเชื้อเพลิงชีวมวล) [7] และเมื่อนำคาปริมาณแกสที่
ตรวจวัดไดทั้งสองชนิดมาคำนวณประสิทธิภาพการเผาไหม (Effcom) ตามสมการ (1) จะเห็นไดวาประสิทธิภาพเตาเผาอิฐ
มอญที่ไดรับการพัฒนามีประสิทธิภาพการเผาไหมอยูในชวง 91.20-98.10% โดยมีคาประสิทธิภาพการเผาไหมเพิ่มขึ้ น
ประมาณ 3-4% ซึ่งประสิทธิภาพการเผาไหมที่สูงขึ้นนี้จะสงผลโดยตรงตอปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลที่จะถูกใชในการเผาอิฐ
มอญดวย ทำใหแนวโนมของการใชเชื้อเพลิงชีวมวล (ไมฟน) ในเตาเผาอิฐมอญลดลง
ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดแกสเสียและประสิทธิภาพการเผาไหมของเตาเผาอิฐมอญแตละชนิด
ผลการตรวจวัด1
มาตรฐาน2
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
690
729
441
516
499
เตาเผาอิฐมอญแบบ
CO
ppm
(0.0499) (0.0516) (0.0441) (0.0729)
ดั้งเดิม
(%)
1.1
0.8
1.2
0.3
%
CO2
%
83.37
95.70
94.48
93.37
ประสิทธิภาพการเผาไหม (Effcom)
เตาเผาอิฐมอญแบบ
CO
ppm
88
215
29
38
690
ถมทรายหลังเตา
(%)
(0.0088) (0.0215) (0.0029) (0.0038)
0.2
CO2
%
0.1
0.4
0.1
%
91.20
94.63
97.10
98.10
ประสิทธิภาพการเผาไหม (Effcom)
1ผลการตรวจวัดอางอิงที่สภาวะอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท (หรือ เทากับ 1 บรรยากาศ) และสภาวะ
แหง (dry basis) โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินขณะเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลภายในเตาเผาอิฐมอญ (% excess air)
2คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.
2549 (แหลงกำเนิดความรอนที่ใชเชื้อเพลิงชีวมวล) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 [7]
ชนิดเตาเผา

แกสเสีย

หนวย

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการและการสำรวจภายในโรงงาน จากน้ันนำขอมูลที่
ไดมาประเมินเศรษฐศาสตร เบื้ องตนเปรีย บเทียบระหวางเตาเผาอิ ฐมอญแต ละชนิด ในภาพรวมพบว าเตาเผาอิ ฐมอญ
เชื้อเพลิงชีวมวลแบบถมทรายหลังเตาที่ไดรับการพัฒนาสามารถรองรับจำนวนกอนอิฐตอการเผาแตละครั้งไดมากขึ้น เพิ่ม
จาก 42,000 กอน เป น 60,000 กอ น เนื่องจากเตาเผามีขนาดใหญ ขึ้นและมีความจุเพิ่ มขึ้นจากเดิ มประมาณ 42.85%
หลังจากการเผาอิฐเสร็จสิ้นพบวาปริมาณการใชเชื้อเพลิง (ไมฟน) ลดลงจาก 18 ตัน/ครั้ง เหลือ 14 ตัน/ครั้ง นอกจากนั้นยัง
สามารถรองรับการใชไมฟนสดที่มีคาความช้นื สูงได แตระยะเวลาในการเผาอิฐมอญแตละครั้งจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 48 ชั่วโมง
ไปเปน 72 ชั่วโมง ในส วนของระยะเวลาเผาอิ ฐที่เพิ่ มขึ้นจะไม สงผลตอคาแรงงานในการขนถายและควบคุมการเผาอิ ฐ
เนื่องจากผูประกอบการมีการวาจางเปนแบบเหมาจาย แตจะมีคาใชจายในดานปริมาณการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมี
การใชพัดลมอัดอากาศในขั้นตอนการเรงไฟเพื่อเผาอิฐทำใหปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นประมาณ 160 เทา อยางไรก็ตาม
เนื่องจากปริมาณอิฐมอญที่สามารถเผาไดมากขึ้นและปริมาณการใชไมฟนลดลง ทำใหมีดัชนีชี้วัดการใชพลังงานจำเพาะ
ลดลง มีคาเท ากับ 2.26 เมกะจูล/กิโลกรัม จากเดิ ม 4.73 เมกะจูล/กิโลกรัม สามารถลดตนทุนในขั้นตอนการเผาอิฐได
ประมาณ 44.23% และเมื่อคำนวณระยะเวลาการคืนทุน มีคาเทากับ 1.14 ป
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ตารางที่ 2 ขอมูลปฐมภูมแิ ละผลการประเมินเศรษฐศาสตรเบื้องตนเปรียบเทียบระหวางเตาเผาอิฐมอญแตละชนิด
ขอ

รายละเอียด

1
2

จำนวนอิฐที่เผาตอครั้ง (กอน)
ระยะเวลา (ชั่วโมง)
ระยะเวลาในการอุนอิฐ
ระยะเวลาในการเผาอิฐ
อุณหภูมิเฉลี่ยของเตาเผา (องศาเซลเซียส)
อุณหภูมกิ ารอุนอิฐ
อุณหภูมิการเผาอิฐ
ปริมาณไมฟน/ปริมาณชีวมวลท่ใี ช (ตัน)
ราคาไมฟนรวม (บาท) –(ปริมาณ*ราคาไมฟน)
ความชื้นของชีวมวลที่เหมาะสม (%, ความชื้นมาตรฐานเปยก)
คาความรอน (เมกะจูล/กิโลกรัม)
ราคาไมฟน (บาท/ตัน)
จำนวนคนงานลำเลียงอิฐเขา/ออกเตาเผา (คน)
คาจาง (500 บาท/คน)
จำนวนคนงานควบคุมเตาเผา (คน)
คาจาง (1,200 บาท/คน)
คาใชจายดานแรงงานตอครั้งของการเผาอิฐ (บาท) (ขอ 6+7)
ปริมาณการใชไฟฟา (kWh)
ไฟฟาแสงสวาง (หลอดไฟ 32 วัตต, 1 หลอด)
พัดลมโบลเวอร (มอเตอร 2.2 กิโลวัตต, 2 ตัว)
จำนวนหนวยตามปริมาณการใชไฟฟา (หนวย)
คาไฟฟาที่ใช (บาท)-คิดคาไฟฟาหนวยละ 3.99 บาท
คาใชจายรวมตอครั้งของการเผาอิฐ (บาท) (ขอ 4+8+10)
ดัชนีชี้วัดการใชพลังงานตอกอนอิฐ (เมกะจูล/กอน)
ดัชนีชี้วัดการใชพลังงานจำเพาะ (เมกะจูล/กิโลกรัม)
ราคาตนทุนตอกอนอิฐ (บาท/กอน) – ไมรวมตนทุนอื่น (ขอ 11/1)
ระยะเวลาการคืนทุน (ป) = ตนทุนคากอสราง/(เงินสวนตางจาก
การเผาแตละครั้ง*จำนวนการเผาอิฐมอญทั้งป จำนวน 20 ครั้ง)
PB (year) = 100,000/[(21,804-17,439)*20]

3

4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
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การเปรียบเทียบเตาเผาอิฐมอญ
เตาเผาอิฐมอญ
เตาเผาอิฐมอญ
แบบดั้งเดิม
แบบถมทรายหลังเตา
42,000
60,000
24
24

36
36

300-600
750-1,100
18
16,200
15-20
16
900
4
2,000
3
3,600
5,600
0.8
0.768 (24 h)
1
3.99
21,804
6.86
4.73
0.52

250-600
750-1,100
14
11,200
35-48
14
800
4
2,000
3
3,600
5,600
159.5
1.152 (36 h)
158.4 (36 h)
160
638.4
17,439
3.27
2.26
0.29
1.14

สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาเตาเผาอิฐมอญเชื้อเพลิงชีวมวลแบบถมทรายหลังเตาในโครงการนี้ มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
เตาเผาอิ ฐมอญแบบใหม เพื่อทดแทนเตาเผาแบบดั้งเดิมที่มีป ระสิท ธิภาพต่ ำและกอให เกิ ดป ญ หามลพิ ษอากาศ ซึ่ งเป น
กรณี ศึ กษาของโรงงานอิ ฐมอญตะวั น ตำบลหนองหลม อำเภอหางฉั ตร จั งหวัดลำปาง และเพื่อ สรางความมั่ นใจให แก
ผูประกอบการในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี จึงดำเนินการเก็บขอมูลดานประสิทธิภาพของเตาเผาแบบใหมเปรียบเทียบกับ
แบบดั้งเดิม พบวา การเผาอิฐมอญในเตาเผาแบบใหมแตละครั้งจะใชระยะเวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 24-48 ชั่วโมง แตการ
เพิ่มขึ้นของระยะเวลาการเผาอิฐไมไดนำไปสูการเพิ่มขึ้นของคาจางแรงงานเนื่องจากการขั้นตอนการเผาอิฐมอญจะมีการ
วาจางแบบเหมาจาย ผลการตรวจวัดพบวาประสิทธิภาพตาเผาอิฐมอญที่ไดรับการพัฒนามีประสิทธิภาพการเผาไหมเพิ่ม
สูงขึ้น 3-4% ซึ่งประสิทธิภาพการเผาไหมที่สูงขึ้นนี้จะสงผลโดยตรงตอปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลที่จะถูกใชในการเผาอิฐมอญ
ดวย ทำใหแนวโนมของการใชเชื้อเพลิงชีวมวล (ไมฟน) ในเตาเผาอิฐมอญลดลง โดยปริมาณการใชเชื้อเพลิงลดลง ประมาณ
4 ตัน และสามารถผลิตอิฐมอญไดเพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 กอน/ครั้ง แตอยางไรก็ตามปริมาณการใชไฟฟาของเตาเผาอิฐ
มอญท่ไี ดรับการพัฒนาขึ้นนั้นจะมีคาเพิ่มขึ้นประมาณ 160 หนวย เนื่องจากมีการใชงานพัดลมอัดอากาศในชวงของการเรง
ไฟเพื่ อเผาอิฐและทำให อุณ หภู มิภายในหองเผาไหมของเตาเผาอิ ฐมอญสูงประมาณ 1,100 องศาเซลเซี ยส ซ่ึงเปนชวง
อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเผาอิฐมอญ และดัชนีชี้วัดการใชพลังงานจำเพาะ เทากับ 2.26 เมกะจูล/กิโลกรัม ซึ่งลดลง
จากเดิมที่มีคาเทากับ 4.73 เมกะจูล/กิโลกรัม จากขอมูลสามารถสรุปไดวาการพัฒนาเตาเผาอิฐมอญแบบใหม จะนำไปสู
การลดตนทุนการผลิตอิฐมอญโดยเฉพาะในขั้นตอนการเผาอิฐ จะลดลงจากการใชเตาเผาอิฐแบบดั้งเดิมประมาณ 44.23%
โดยมีระยะเวลาในการคืนทุน เทากับ 1.14 ป
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Abstract
The objective of this research was to produce and analyze the properties of corncob bio-char
with using moving bed pyrolyser. with a capacity of 280 L. The LPG gas is the fuel for heating. Used motor
and Reduction gear to stir the corn cobs. The outside of the reactor is insulated. It could heat to 700800 °C, used corncob with a moisture content of less than 20%. Biochar production 3 times, and take
them for chemical analysis. The results showed that using a moving bed pyrolyser heat temperature up
to 590 °C, and average temperature 477 °C. The yields of the process consist of Bio-Char, Wood Vinegar
and pyrolysis gas accounted for 28.5%, 12.2% and 59.3%, respectively. The highest fixed carbon content
70.95%, the lowest volatile matter 22.39% and calorific value 28.55 MJ/kg. The physical characteristics
were in accordance with the theory of charcoal production. In addition, biochar can be promoted to the
community to produce briquettes. And in agriculture, biochar can also be produced as a soil conditioner
for cultivation and reduce the acidity of the soil.
Keywords: pyrolysis process, pyrolysis reactor, bio-char, corn cob
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการผลิตและวิเคราะหคุณสมบัติข องถา นชีวภาพจากซังขาวโพด ดวยใชเครื่อง
ปฏิกรณแบบเบดเคลื่อนที่ มีความจุขนาด 280 L โดยใชแกสหุงตมเปนเชื้อเพลิงสำหรับการใหความรอน ใชมอเตอรและชุด
เกียรทดในการหมุนกวนซังขาวโพด ภายนอกเครื่องปฏิกรณบุดวยฉนวนกันความรอน สามารถสรางอุณหภูมิได 700-800
°C ใชชังขาวโพดที่มีความชื้นนอยกวา 20% ทำการผลิตถานชีวภาพ 3 ครั้ง นำถานชีวภาพที่ไดไปวิเคราะหคุณสมบัติทาง
เคมี ผลการทดสอบพบวาการใชเครื่องปฏิกรณไพโรไลซิสแบบเบดเคลื่อนที่สรางอุณหภูมิสูงสุด 590 °C โดยใหอุณหภูมิ
ไพโลไรซิสเฉลี่ย 477 °C ผลผลิตจากกระบวนการประกอบดวย ถานชีวภาพ น้ำสมควันไม และไพโลไรซิสแกส คิดเปน
28.5%, 12.2% และ 59.3%ตามลำดับ สวนปริมาณคารบอนคงที่สูงสุด 70.95% และสารระเหยต่ำ 22.39% โดยมีคา
ความรอน 28.55 MJ/kg สวนลักษณะทางกายภาพเปนไปตามทฤษฎีของการผลิตถาน นอกจากนี้ถานชีวภาพที่ผลิตไดยัง
สามารถนำสงเสริมใชชุมชนนำไปผลิตเปนถานอัดแทง และในภาคการเกษตรถานชีวภาพยังสามารถผลิตเปนเปนสาร
ปรับปรุงดินในการเพาะปลูกและลดความเปนกรดของดินได
คำสำคัญ กระบวนการไพโรไลซิส เครื่องปฏิกรณไพโรไลซิส ถานชีวภาพ ซังขาวโพด

บทนำ
ขาวโพดนับเปนพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทย สวนใหญใชในการผลิตอาหารสัตว พื้นที่ผลิต
ขาวโพดของโลก ไดแก จีน บราซิล สหรัฐอเมริกา และยุโรป เปนตน ในขณะที่ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกอยูในจังหวัด
นาน ตาก เพชรบูรณ เลย และนครราชสีมา มีผลผลิตรวม 2.74 ลานตันตอป โดยทั่วไปหลังจากการสีขาวโพด ประมาณ
30% ของผลผลิตจะเปนซังขาวโพด ในอดีตเกษตรกรเคยเผาเพื่อทำลายซังขาวโพดที่ไรประโยชน ซึ่งสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เชน ปญหาเรื่องฝุน ปญหาหมอกควัน และมลพิษทางอากาศ เปนตน อยางไรก็ตามซังขาวโพดเมื่อนำเขาสู
กระบวนการไพโรไลซิส จะสงผลใหปริมาณคารบอนคงที่ และคาความรอนเพิ่มขึ้น สามารถนำมาใชผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง
หรือเชื้อเพลิงอัดเม็ด นอกจากนี้ในภาคการเกษตรซังขาวโพดยังสามารถผลิตเปนถานชีวภาพเพื่อใชเปนสารปรับปรุงดินใน
การเพาะปลูก และสามารถลดความเปนกรดของดินได โดยทั่วไปการผลิตถานชีวภาพจากเตาเผาถานแบบเบดคงที่ เชน
เตาอิฐ เตาเผาโลหะที่เคลื่อนยายได เตาเผาแบบหลุม เตาเผาแบบกอง เตาเผาถานแบบมิสซูรี และเตาเผาถาน 200 ลิตร
เปนตน จะมีขอบกพรองในเรื่องของการใชระยะเวลานานในการเผาถานชีวภาพ เชน เตาเผาถาน 200 ลิตร ใชระยะเวลาใน
การเผามากกวา 8 ชั่วโมง เปนตน และที่สำคัญปริมาณถานที่ไดนั้นมีจำนวนนอย เนื่องจากระหวางกระบวนการมีอากาศ
เขาสูเตา ทำใหชีวมวลหรือถานชีวภาพบางสวนกลายเปนขี้เถา สงผลใหปริมาณผลผลิตตอรอบลดลง ซึ่งการไพโรไลซิสที่
ถูกตองตามทฤษฎี คือการใหความรอนแกหองไพโรไลซิสโดยปราศจากออกซิเจนหรืออากาศ เพื่อไมใหเกิดการสูญเสียมวล
ของถานชีวภาพในระหวางกระบวนการ ดังนั้น จึงเปนที่มาของงานวิจัยนี้ในการพัฒนาและศึกษาการผลิตถานชีวภาพจาก
เครื่องปฏิกรณแบบเบดเคลื่อนที่ เพื่อแกไขปญหาในสวนของการลดระยะเวลาการผลิตถานชีวภาพ และลดการสูญเสียมวล
ของถานชีวภาพ นั่นเอง
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วิธีการวิจัย
การเตรียมชีวมวล
ชีวมวลที่ใชสำหรับงานทดสอบนี้ คือ ซังขาวโพด ซึ่งเปนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ไดจากการสีขาวโพดเลี้ยง
สัตวจากแปลงทดลองปลูกขาวโพด สาขาวิชาพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ดังแสดงในภาพที่ 1
สำหรับงานวิจัยนี้ไดมีการเตรียมซังขาวโพดใหมีขนาดอยูในชวง 2-3.5 inch ความชื้นนอยกวา 20% ความหนาแนน
111.35 kg/m3 และคาความรอนเร่มิ ตน 14.6 MJ/kg โดยรายละเอียดคุณสมบัติทางเคมีของซังขาวโพดเสี้ยงสัตว แสดงดัง
ตารางที่ 1

ภาพท่ี 1 ซังขาวโพด
ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางเคมีของซังขาวโพดเลีย้ งสัตว
Proximate Analysis (%wt.)
MS
9.42
VM
79.51
FC
9.78
AC
1.29

Ultimate Analysis (%wt.)
C
44.12
H
8.52
N
0.45
O
46.85
S
0.06

อุปกรณและเครื่องมือการทดสอบ
ชุดทดสอบกระบวนการไพโรไลซิสสำหรับงานวิจยั นี้ประกอบดวย 3 สวนหลัก ๆ คือ ชุดใหความรอนโดยใชหัวเตา
แกสขนาด KB 10 เปนตัวใหพลังงานความรอนแกหองปฏิกรณไพโรไลซิส ชุดควบแนนทำจากทอสแตนเลสเกรด 304 มี
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 inch ขดเปนเกลียว ใชน้ำเปนตัวแลกเปลี่ยนความรอน และหองปฏิกรณไพโรไลซิสแบบเบด
เคลื่อนที่ ซึ่งเปนหองที่บรรจุชีวมวลเพื่อผลิตถานชีวภาพ มีปริมาตร 280 L จะมีการตอทอสแตนเลสเพื่อสงไพโรไลซิสแกส
ไปยังชุดควบแนน จะมีทอ สามทางสำหรับระบายน้ำสมควันไมไปยังถังรองรับน้ำสมควันไมที่อยูดานลางกอนปลอยแกสไปสู
อากาศ ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ชุดทดสอบกระบวนการไพโรไลซิสแบบเบดเคลื่อนที่
วิธีการทดสอบ
การทดสอบการผลิตถานชีวภาพดวยเตาปฏิกรณไพโรไลซีสแบบเบดเคลื่อนที่ เริ่มจากการนำซังขาวโพดใสลงไป
ในหองไพโรไลซิส 30 kg จากนั้นทำการปลอยแกสไนโตรเจนเขาสูหอ งไพโรไลซิส เพื่อไลอากาศ ขั้นตอนตอไปทำการตั้งคา
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 500 °C พรอมจุดเตาแกสเพื่อใหความรอนแกหองไพโรไลซิส เปดสวิทชมอเตอรเกียรสำหรับการหมุน
กวนซังขาวโพดในหองปฏิกรณ ระหวางการทดสอบจะเกิดไพโรไลซีสแกสขึ้น และจะเคลื่อนตัวไหลผานทอสแตนเลสไปยัง
ชุดควบแนนเพื่อแลกเปลี่ยนความรอน ทำใหแกสเกิดการควบแนนและกลั่นตัวกลายเปนหยดน้ำหรือเรียกวา น้ำสมควันไม
ซึ่งน้ำสมควันไมจะไหลลงไปยังรูระบายที่มีถังรองรับน้ำสมควันไมอยูดานลาง จากนั้นหากสังเกตไดวาไมมีไพโรไลซิสแกส
ออกมาจากปลองไฟของเคร่อื งปฏิกรณ ใหปดระบบใหความรอน ปดระบบหมุนกวน และทำการอุดทอไมใหอากาศเขาไปใน
หองปฏิกรณ รอใหอุณหภูมิในหองปฏิกรณไพโรไลซิสเย็นตัวลง แลวเก็บผลผลิตถานชีวภาพและน้ำสมควันไม เปนการเสร็จ
สิ้นกระบวนการทดสอบ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะหอุณหภูมิและระยะเวลาการผลิตถานชีวภาพซังขาวโพด
ภาพที่ 3 แสดงเสนแนวโนมของอุณหภูมิภายในหองไพโลไรซิสของเครื่องปฏิกรณแบบเบดเคลื่อนท่ี เมื่อผลิตถาน
ชีวภาพจากซังขาวโพดและเสนอุณหภูมิเปลวไฟจากหัวเตาแกสหุงตม รุน KB 10 การทดสอบอุณหภูมิหอ งไพโลไรซิสเริ่มตน
จากอุณหภูมิสิ่งแวดลอม และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนไปถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการซึ่งใชเวลารวมทั้งหมด 155 min
(สังเกตจากปริมาณไพโรไลซิสแกสที่หมดลง) การใชเครื่องปฏิกรณแบบเบดเคลื่อนที่ใชเวลาเขาสูกระบวนการไพโลไรซิสได
เร็ว คือ ใชเวลาเฉลี่ยอยูในชวง 20-25 min อุณหภูมภิ ายในหองไพโลไรซิสมีอุณหภูมิเฉลีย่ 250 C และหลังจากนั้นอุณหภูมิ
จะเพ่มิ ขึ้นอยางตอเนื่อง โดยใหอุณหภูมิสูงสุด 590 C ในภาพรวมของอุณหภูมิไพโลไรซิสตัง้ แตเร่มิ กระบวนการจนถึงสิ้นสุด
กระบวนการจะมีคาเฉลี่ย 477 C ซึ่งสอดคลองกับผลอุณหภูมิการทดลองในหองปฏิบัติการที่ใหคาเหมาะสมสูงสุด [1] ใน
สวนของอุณหภูมิหัวเตาแกสจากเชื้อเพลิงแกสหุงตมที่ใหความรอนแกหองปฏิกรณแบบเบดเคลื่อนที่อุณหภูมิสูงสุด 790 C
และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดชวงเวลาการทำงาน 712 C
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ภาพที่ 3 อุณหภูมิไพโรไลซิสเทียบระยะเวลาไพโรไลซิสในการผลิตถานซังขาวโพดของเครื่องปฏิกรณแบบเบดเคลื่อนที่
ผลผลิตที่ไดจากเครื่องปฏิกรณแบบเบดเคลื่อนที่
ภาพที่ 4 แสดงผลผลิตหรือผลิตภัณฑทไ่ี ดจากกระบวนการไพโรไลซิสแบบชาของเครื่องปฏิกรณแบบเบดเคลื่อนที่
ผลผลิตที่ได ประกอบดวย ถานชีวภาพ น้ำสมควันไม และไพโรไลซิสแกส โดยถานชีวภาพที่ไดใหปริม าณสูงสุดเฉลี่ย
28.50% ในขณะที่น้ำสมควันไมใหปริมาณสูงสุด 12.20% และที่เหลือมีสภาพเปนแกสเชื้อเพลิง เรียกวา ไพโรไลซิสแกส
สามารถนำไปใชเปนเชื้อเพลิงเสริมการใหความรอนเครื่องปฏิกรณได หรือนำไปใชเปนหัวเผาทดแทนแกสหุงตม และ
เครื่องยนตกำเนิดไฟฟาได [2] การเปรียบเทียบกับเตาเผาถานแบบฟกสเบด ขนาด 200 ลิตร พบวาเคร่อื งปฏิกรณแบบเบด
เคลื่อนที่ ใหปริมาณถานชีวภาพและน้ำสมควันไมในปริมาณที่สูงกวา โดยทั่วไปเตาเผาถานแบบ 200 ลิตร จะใหผลผลิต
ถานอยูในชวง 20-22% และใหน้ำสมควันไมอยูในชวง 0.5-1 L คิดเปน 1.25% เมื่อเทียบกับน้ำหนักชีวมวลที่ปอนเขา [3]
ในดานของไพโรไลซิสแกสที่วิเคราะหไดเครื่องปฏิกรณแบบเบดเคลื่อนที่ใหปริมาณไพโรไลซิสแกสต่ำคิดเปน 59.30%
ในขณะที่เตาเผาถานแบบ 200 ลิตร ใหคาสูงถึง 77.47% องคประกอบของแกสท่ปี ลอยออกระหวางกระบวนการนี้ จะมีทั้ง
ไพโรไลซิสแกสและความชื้นท่มี อี ยูในเนื้อของซังขาวโพดที่ปอนเขา ปริมาณแกสที่ปลอยออกมากเกินไปเปนสาเหตุกอใหเกิด
มลพิษทางสิ่งแวดลอม การรำคาญ และปญหาสุขภาพของคนในชุมชน [4]

ภาพที่ 4 ผลผลิตที่ไดจากกระบวนการไพโรไลซิสซังขาวโพด
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การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีถานชีวภาพ
ภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีของถา นชีวภาพเทียบกับคุณสมบัติทางเคมีข องชีวมวลซัง
ขาวโพด พบวากระบวนการไพโรไลซิสซังขาวโพดที่อุณหภูมิ 400-600 C จะทำใหความชื้นและสารระเหยลดลง ในขณะที่
ปริมาณคารบอนคงที่และเถามีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณคารบอนคงที่ที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหคาความรอนของถานชีวภาพซัง
ขาวโพดเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อนำไปผลิตเปนเชื้อเพลิงจะสงผลใหประสิทธิภาพทางความรอนของระบบเพิ่มสูงขึ้นได [5] ในทาง
เดียวกันสัดสวนคารบอนคงที่เพิ่มขึ้นจะแปรผันตรง ทำใหน้ำหนักชีวมวลลดลง ซึ่งปกติทั่วไปปริมาณคารบอนคงที่สำหรับ
การผลิตถานอัดแทงที่ยอมรับ ไดตองมีสัด สวนสูงกวา 60% ขึ้นไป และมีป ริมาณสารระเหยไมเกิน 25% [6] ปริมาณ
คารบอนคงที่ ความชื้น สารระเหย และเถา ที่ไ ดจ ากการทดสอบมีคาเฉลี่ย 70.95% 3.41% 22.39% และ 3.25%
ตามลำดับ ในดานของคาความรอนถานชีวภาพซังขาวโพดใหคาสูงสุด 28.55 MJ/kg ในขณะที่ซังขาวโพดเริ่มตน 14.60
MJ/kg

ภาพที่ 5 คุณสมบัติทางเคมีของถานชีวภาพซังขาวโพดจากเครื่องปฏิกรณแบบเบดเคลื่อนท่ี
การวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของถานชีวภาพซังขาวโพด
ภาพที่ 6 แสดงการวิเคราะหความหนาแนน สี และรูปรางของถานชีวภาพซังขาวโพดกอนและหลังกระบวนการ
ไพโรไลซิส พบวาชีวมวลซังขาวโพดกอนเขาสูกระบวนการไพโรไลซิสจะมีความหนาแนนเฉลี่ย 132.6 kg/m3 ในขณะที่
ถานชีวภาพซังขาวโพดความหนาแนนลดลง 86.50 kg/m3 ซึ่งการสูญเสียความชื้นและสารระเหยบางสวน ทำใหมวลและ
รูปรางของชีวมวลเปลี่ยนรูปรางไป โดยมีแนวโนมที่หดตัวลดลง [7] อยางไรก็ตามการใชชีวมวลที่มีควาหนาแนนต่ำจะสงผล
ใหตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นได ในดานของลักษณะสีของชีวมวลกอนปอนเขา ซังขาวโพดจะมีลักษณะเปนสีขาวออกเหลือง
และหลังผานกระบวนการไพโรไลซิสลักษณะจะเปนสีดำสนิทและมีน้ำหนักเบาลง ดังภาพที่ 7 ดานขนาดรูปรางของซัง
ขาวโพดเริ่มตนมีเสนผานศูนยกลาง 1-1.5 inch ยาว 2.5-4 inch และเมื่อผานกระบวนการไพโรไลซิสจะมีขนาดลดลงเฉลี่ย
ไมเกิน 20% ชิ้นสวนของถานชีวภาพบางชิ้นอาจเกิดการแตกหักระหวางกระบวนการ โดยเมื่อหักดูเนื้อของถานชีวภาพซัง
ขาวโพดจะมีลักษณะมัน วาว บีบแตกหักไดงายกวาเดิม

76

ภาพที่ 6 ความหนาแนนของถานชีวภาพจากซังขาวโพด

ภาพที่ 7 ลักษณะรูปรางและสีของถานชีวภาพซังขาวโพด
การวิเคราะหความพรุนถานชีวภาพซังขาวโพด
ความพรุนเปนตัวแปรสำคัญสำหรับการนำเอาถานชีวภาพซังขาวโพดไปใชประโยชน โดยถานชีวภาพที่มีความ
พรุนสูงจะกักเก็บจุลินทรียที่เปนประโบชนตอพืชไดเพิ่มขึ้น [8] โดยภาพที่ 8 แสดงภาพถายทางกายภาพของถานชีวภาพซัง
ขาวโพดเมื่อสองดวยกลองจุลทรรศนแบบสองกราด (SEM) กำลังขยายภาพ 200 เทา และ 1,500 เทา พบวาถานซัง
ขาวโพดมีการกระจายตัวของรูพรุนสม่ำเสมอทั่วทั้งกอนถาน แสดงใหเห็นวาถานชีวภาพซังขาวโพดมีความเปนรูพรุนสูง รู
พรุนของถานจากซังขาวโพดมีลักษณะเปนกึ่งกลมกึ่งรี โดยรูพรุนที่พบเปนรูพรุนระดับ Mesoporous มีเสนผานศูนยกลางรู
พรุนอยูในชวง 20-40 μm (Mesoporous : 2-50 nm) ผนังของรูพรุนมีความหนาประมาณ 2.73 μm และเมื่อเพิ่ม
กำลังขยายเปน 1,500 เทา จะสังเกตไดวาภายในรูพรุนระดับ Mesoporous ของถานซังขาวโพดมีลักษณะพื้นผิวขรุขระ
นอกจากนี้ยังปรากฏรูพรุนระดับ Microporous เชนเดียวกันกับรูพรุนท่เี กิดขึ้นบนพื้นผิวผนังของรูพรุนดานนอกมีเสนผาน
ศูนยกลางรูพรุนอยูในชวง 0.9-1.82 μm (Microporous : < 2 nm) ซึ่งรูพรุนที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการหลุดออกของสาร
ระเหยและคารบอนที่ไมเสถียร ทำใหพื้นที่ผิวลดลง เกิดเปนชองวางและมีความเปนรูพรุนเพิ่มสูงขึ้น [9]
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กำลังขยาย 200 เทา

กำลังขยาย 1,500 เทา
ภาพที่ 8 ภาพถายความพรุนถานชีวภาพซังขาวโพดเมื่อสองดวยกลองจุลทรรศนแบบสองกราด (SEM)

สรุปผลการวิจัย
การผลิตถานชีวภาพจากเครื่องปฏิกรณแบบเบดเคลื่อนที่ใหอุณหภูมิไพโรไลซิสเฉลี่ย 477 C ที่อัตราการปอน
ชีวมวล 30 kg/ครั้ง โดยมีระยะเวลาการผลิตถานชีวภาพสูงสุด 155 min ผลผลิตที่ได ประกอบดวย ถานชีวภาพ น้ำสมควัน
ไม และไพโรไลซิสแกส มีคาเฉลี่ย 28.50% 12.20% และ 59.30% ตามลำดับ ถานชีวภาพที่ไดใหคาคารบอนสูงสุด
70.95% และสารระเหยต่ำสุด 22.39% โดยมีคาความรอนสูงสุด 28.55 MJ/kg ลักษณะถานชีวภาพมีสีดำสนิท มีความ
หนาแนนเฉลี่ย 86.50 kg/m3 และมีความพรุนสูง สามารถนำไปใชเปนวัสดุในการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร รวมถึงการ
ผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทงสำหรับใชทดแทนแกสหุงตมในครัวเรือนได
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Abstract
This paper presents the experimental investigation of thermal enhancement factor in a solar air
heater channel fitted with a rib turbulators on the absorber plate. Effect of the rib height was examined
to evaluate the thermal enhancement factor in the Reynolds number from 4200 to 25,800. The ribs were
mounted on the absorber plate with constant angle of attack, α = 45o and constant pitch ratio RP = 1.0.
Effect of e/H = 0.1 0.2, 0.3 and 0.4 were investigated. The experimental results showed that the rib on
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the absorber plate provided the heat transfer and friction factor over than the absorber plate with no
rib. In the range studied, the thermal enhancement factor was found in range from 1.33 to 1.71. The
e/H = 0.1 gave the maximum thermal enhancement factor at about 1.71 at Re = 4200.
Keywords: Solar air heater, Rib, Absorber plate, Thermal performance.

บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาเชิงทดลองสมรรถนะเชิงความรอนในทออุนอากาศพลังแสงอาทิตยดวยการ
ติดตั้งแผนดูดซับความรอนแบบครีบเพื่อสรางการไหลแบบปนปวน อิทธิพลของความสูงครีบไดรับการตรวจสอบเพ่ือหาคา
สมรรถนะเชิงความรอนในชวงเลขเรยโนลดระหวาง 4200 ถึง 25,800 ครีบทำมุมเอียง 45o ตามทิศทางการไหลโดยมี
สัดสวนความสูงครีบตอความสูงทอ (e/H) จำวนว 4 คา คือ 0.1, 0.2, 0.3 และ 0.4 และมีสัดสวนระยะพิตชตามแนวการ
ไหลตอความสูงทอ (P/H=PR) คงที่เทากับ 1.0 ผลการทดลองพบวาการติดตั้งครีบมีคาการถายเทความรอนและสัมประสิทธิ์
ตัวประกอบเสีย ดทานสูงกวา แผนดูดซับ ความร อนผิว เรียบ เมื่อคา e/H เพิ่มขึ้น พบวาคา การถายเทความรอนและ
สัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียดทานมีคา ในชวงที่ทำการศึกษาพบวาคาสมรรถนะเชิงความรอนมีคาอยูในชวง 1.33 - 1.71
โดยกรณี e/H = 0.1 ใหคาสมรรถนะเชิงความรอนสูงที่สุดที่ 1.71 ที่ Re = 4200
คำสำคัญ: เครื่องอุนอากาศพลังแสงอาทิตย, ครีบ, แผนดูดซับ, สมรรถนะเชิงความรอน

บทนำ
ปจจุบันหลายประเทศมีการใชพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเนื่องจากพลังงานฟอสซิลหรือน้ำมัน
กำลังจะหมดไป เชน พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย เปนตน เครื่องอุนอากาศพลังงานแสงอาทิตย (solar
air heater) เปนอุปกรณหนึ่งที่เขามามีบทบาทในยุคปจจุบันเนื่องจากสามารถนำพลังงานแสงอาทิตยซึ่งเปนพลังงานที่
สะอาดและมีอยูอยางไมจำกัดบนโลกมาใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ได เชน การอบแหงผลผลิตทางการเกษตร การบม
ผลไมเปนตน อยางไรก็ตาม การถายเทความรอนรวมถึงสมรรถนะของเครื่องอุนอากาศพลังงานแสงอาทิตยที่ใชอยูใน
ปจจุบันมีคาคอนขางต่ำเนื่องจากแผนดูดซับความรอน (absorber plate) ที่ใชเปนแบบผิวเรียบ ดวยเหตุนี้การเพิ่มการ
ถายเทความรอนรวมถึงสมรรถนะเชิงความรอนใหกับเครื่องอุนอากาศพลังงานแสงอาทิตยจึงเปนสิ่งที่นักวิจัยพยายามศึกษา
โดยทั่วไปวิธีการการเพิ่มการถายเทความรอนและสมรรถนะเชิงความรอนในชองการไหลแบบตางๆ ถูกแบงออกเปน 2 แบบ
คือ active technique (ใชพลังงานจากภายนอก) และ passive technique (ไมใชพลังงานจากภายนอก) [1] ซึ่งงานวิจัย
นี้มุงเนนการเพิ่มการถายเทความรอนและสมรรถนะเชิงความรอนโดยใชวิธีแบบ passive technique ทั้งนี้ไดมีนักวิจัยได
ศึกษาการเพิ่มการถา ยเทความรอนและสมรรถนะเชิงความรอ น เชน Kumar และคณะ [2] ทำการทดลองเกี่ย วกั บ
พฤติกรรมตวามรอนและการไหลดวยการติดครีบตัววีบนแผนดูดซับความรอนภายในเครื่องอุนอากาศพลังงานแสงอาทิตย
ผลการทดลองพบวา การติดตั้งครีบตัววีมีคาการถายเทความรอนเพิ่มขึ้น 6.74 เทา เมื่อเทียบกับแผนดูดซับความรอนผิว
เรียบ Tamna และคณะ [3] ทำการทดลองรวมกับการจำลองเชิงตัวเลขเกี่ยวกับการเพิ่มการถายเทความรอนของเครื่องอุน
อากาศพลังงานแสงอาทิตยโดยการติดตั้งแผนกั้นรูปตัววีบนแผนดูดซับความรอน จากการวิจัยพบวา การติดตั้งแผนกั้นบน
แผนดูดซับความรอนใหคาการถายเทความรอนสูงกวาแผนดูดซับความรอนผิวเรียบถึง 622–753% และมีคาสมรรถนะเชิง
ความรอนอยูที่ 1.83 โดยผลการทดลองมีแนวโนมที่สอดคลองกับผลการจำลองเชิงตัวเลข Skullong และคณะ [4] ทำการ
ทดลองเพื่อเพิ่มสมรรถนะเชิงความรอนใหแกเครื่องอุนอากาศพลังแสงอาทิตยโดยติดตั้งแผนดูดซับความรอนแบบรองผสม
ปกเจาะรู จากการทดลอง พบวา ติดตั้งแผนดูดซับความรอ นแบบรองผสมปกเจาะรูม ีค า การถ ายเทความรอนและ
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สัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียดทานสูงกวาการใชแผนดูดซับความรอนผิวเรียบและใหคาสมรรถนะสูงกวาเชนกัน Hoonpong
และ Skullong [5] ทำการติดตั้งแผนกันรูปตัววีเพื่อเพิ่มสมรรถนะเชิงความรอนใหแกเครื่องอุนอากาศพลังงานแสงอาทิตย
ดวยวิธีการทดลอง โดยพบวา อันตราการถายเทความรอนมีคาเพิ่มขึ้น 2.32–4.3 เทา เมื่อเทียบกับแผนดูดซับความรอนผิว
เรียบ Xiao และคณะ [6] ทำการจำลองเชิงตัวเลขถึงกลไกการไหลและการถายเทความรอนของเครื่องอุนอากาศพลังงาน
แสงอาทิตยที่มีการติดตั้งครีบสี่เหลี่ยมคางหมูบนแผนดูดซับความรอน พบวา แผนดูดซับความรอนที่ติดตั้งครีบสี่เหลี่ยมคาง
หมูสามารถสรางการไหลแบบปนปวนสงผลใหเกิดการผสมผสานที่ดีระหวาอุณหภูมิแผนดูดซับความรอนและอากาศที่ไหล
ผาน Dong และคณะ [7] ศึกษาการเพิ่มการถายเทความรอนดวยการจำลองเชิงตัวเลขโดยใชแผนดูดซับความรอนแบบครีบ
ผิวคลื่น พบวาการใชครีบที่มีมุมปะทะการไหล 60o ใหคาอัตราการถายเทความรอนสูงสุด Promvonge และ Skullong [8]
ศึกษาเชิงทดลองเพื่อเพิ่มการถายเทความรอนในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนพลังงานแสงอาทิตยดวยแผนดูดซับความรอน
แบบครีบผสมรอง จากการทดลองพบวา การใชครีบผสมรองใหคาการถายเทความรอนสูงกวาการใชรองเพียงอยางเดียว
ตอมา Promvonge และ Skullong [9] ไดพัฒนาแผนดูดซับความรอนแบบแผนกั้นตัววีผสมรอง พบวา แผนดูดซับความ
รอนดังกวาวใหคาการถายเทความรอนสูงกวาแผนดูดซับความรอนผิวเรียบประมาณ 6 เทา ขณะที่ตัวประกอบสัมประสิทธิ์
ตัวประกอบเสียดทานมีคาประมาณ 52 เทา
จากการวิจัยท่ผี านมาทั้งการจำลองเชิงตัวเลขและการทดลองพบวา การใชแผนดูดซับความรอนแบบครีบสามารถ
เพิ่มความสามารถในการถายเทความรอนและสมรรถนะเชิงความรอนของเครื่องอุนอากาศพลังงานแสงอาทิตยไดดีกวาแผน
ดูดซับความรอนผิวเรียบหรือแบบดั้งเดิมที่ใชในปจจุบันดังแสดงในภาพที่ 1 เนื่องจากครีบจะทำหนาที่รบกวนการไหลของ
อากาศทำใหเ กิดการไหลปนปวนภายในทอส งผลทำใหเ กิด การขัด ขวางการพัฒนาชั้น ขอบเขตความรอน (thermal
boundary layer) บนแผนดูดซับความรอนและเกิดการแลกเปลี่ยนความรอนที่ดีระหวางอุณหภูมิของไหลและแผนดูดซับ
ความรอน อยางไรก็ตามงานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับอิทธิพลของความสูงครีบตอการถายเทความรอนรวมถึงสมรรถนะเชิง
ความรอนของเครื่องอุนอากาศพลังงานแสงอาทิตยมีจำนวนนอย วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ คือ การเพิ่มการถายเทความ
รอนและสมรรถนะเชิงความรอนของเครื่องอุนอากาศพลังงานแสงอาทิตยโดยใชแผนดูดซับความรอนแบบครีบวางรูปตัววีที่
มีการตัดปลายวีเพื่อลดคาสัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียดทาน และทำการปรับอัตราสวนความสูงครีบตอความสูงทอ (e/H)
ตางๆ ในชวงการไหลแบบปนปวน [10] ที่มีคาเลขเรยโนลดสอยูระหวาง 4,200 ถึง 25,800

ภาพที่ 1 เครื่องอุนอากาศพลังแสงอาทิตยที่ใชแผนดูดซับความรอนผิวเรียบ
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ทฤษฎีทใี่ ชและการคำนวณ
การหาคาอัตราการไหล การถายเทความรอน สัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียดทานเนื่องจากการไหล และสมรรถนะ
เชิงความรอนของเครื่องอุนอากาศพลังแสงอาทิตยคำนวณไดดังนี้
การไหลของอากาศแสดงในเทอมของเลขเรยโนลดซึ่งขึ้นอยูกับเสนผานศูนยกลางไฮดรอลิค ( Dh ) หาไดจาก
Re  VDh / 

โดย

(1)

Dh  4A / P

สมดุลความรอนระหวางการพาความรอน ( Qconv ) และความรอนที่อากาศไดรับ ( Qair ) แสดงดังนี้
(2)

Qair  Qconv

และสัมประสิทธิ์การพาความรอนเฉลี่ย ( h ) หาไดจาก
~
h  mCp (To  Ti ) / A(Tw  Tb )

เมื่อ

Tb  (To  Ti ) / 2

และ

~
Ts   Ts /12

(3)

เลขนัสเซิลทเฉลี่ย ( Nu ) หาไดจาก
(4)

Nu  hDh / k

สัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียดทาน ( f ) หาไดจาก
f 

2

P

L / Dh  U 2

(5)

เมื่อ
A
Cp

L

m
P

Ti
To
~
Ts

V




คือ พื้นท่กี ารถายเทความรอนของแผนดูดซับความรอน
คือ คาความจุความรอนจำเพาะ
คือ ความยาวแผนดูดซับความรอน
คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ
คือ ความยาวเสนรอบรูปทออุนอากาศพลังแสงอาทิตย
คือ อุณหภูมิทางเขา
คือ อุณหภูมิทางออก
คือ อุณหภูมิเฉลี่ยแผนดูดซับความรอน
คือ ความเร็วเฉลี่ยของอากาศ
คือ ความหนาแนนของอากาศ
คือ ความหนืดของอากาศ
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สมรรถนะเชิงความรอน (Thermal enhancement factor, TEF) คือ อัตราสวนของสัมประสิทธิ์การพาความรอนของแผน
ดูดซับความรอนแบบครีบ ( h ) กับสัมประสิทธิ์การพาความรอนของแผนดูดซับความรอนผิวเรียบ ( h0 ) ซึ่งคิดที่กำลังขับ
เดียวกัน จากเอกสารอางอิง [8, 9] โดยสามารถคำนวณไดดังสมการตอไปนี้
TEF 

h
h0

pp

=

Nu
Nu 0

pp

 Nu  f 
 
 Nu 0  f 0 

= 

1 3

(6)

วิธีการวิจัย

อุปกรณการปรับปรุงแผนดูดซับความรอน
ทออุนอาการศพลังงานแสงอาทิตยมีความยาวรวม 2000 มิลลิเมตร ถูกแบงออกเปน 3 สวน คือ 1. สวนทางเขา
กอ นถึงสวนทดสอบ 1500 มิลลิเมตร เพื่อใหของไหลมีลักษณะพัฒนาเต็ม ที่ (Fully developed flow) กอนเขาสว น
ทดสอบ [10] 2. สวนทดสอบ (L) 420 มิลลิเมตร และ 3. สวนทางออก 80 มิลลิเมตร แผนดูดซับความรอนทำจากแผน
อะลูมิเนียมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผามีความกวาง (W) 300 มิลลิเมตร สูง (H) 30 ยาว (L) 420 มิลลิเมตร แผนดูดซับความรอน
แบบครีบรูปตัววีปลายตัดทำมุมปะทะ  = 45 กับทิศางการไหลของอากาศเพื่อสรางการไหลปนปวนตามแนวกระแสการ
ไหล โดยมีระยะพิตชตามแนวการไหล P=30 มิลลิเมตร หรือเทากับความสูงทอ โดยปรับเปลี่ยนอัตราสวนความสูงครีบตอ
ความสูงทอ (e/H) 4 คา คือ 0.1, 0.2, 0.3 และ 0.4 ดังแสดงในภาพท่ี 2 ในการทดลอง แผนฮีตเตอรไฟฟาขนาด 2000
วัตต ทำหนาที่สงความรอนใหแผนดูดซับความรอนในลักษณะฟลักซความรอนคงที่ (Constant heat flux) ซึ่งจำลองเปน
พลังงานความรอนจากแสงอาทิตย โดยมีการหุมฉนวนทับอยางดีเพื่อปองกันความรอนสูญเสียออกสูบรรยากาศ การทดลอง
จะทำการเปรียบเทียบกับแผนดูดซับความรอนแบบดั้งเดิมผิวเรียบ
อุปกรณและขัน้ ตอนการทดลอง
ชุดทดสอบเครื่องอุนอากาศพลังงานแสงอาทิตยแสดงในภาพท่ี 3 โดยมีอินเวอรเตอร (Inverter) เปนตัวควบคุม
ความเร็วของพัดลมซึ่งเปนแหลงจายอากาศ และไหลผานแผนออริฟส (Orifice plate) ซึ่งเปนอุปกรณวัดอัตราการไหลกอน
เขาทอทดสอบ มานอมิเตอรชนิดเอียง (Inclined manometer) เปนอุปกรณวัดคาผลตางของความดันโดยการอานคาจาก
ความแตกตางของระดับน้ำ Settling tank ทำหนาที่จัดระเบียบการไหลใหแกอากาศ สวนทางเขาหรือชองปรับสภาพการ
ไหล (Calm section) ทำหนาที่ปรับสภาพการไหลของของไหลใหมีลักษณะพัฒนาเต็มที่ (Fully developed flow) กอน
เขาสูสวนทดสอบ แผนดูดซับความรอนมีการติดตั้งเทอรโมคัปเปลชนิด T (T-type thermocouple) ไวที่ผิวจำนวน 12 จุด
เพื่อวัดอุณหภูมิผิวแผนดูดซับความรอน และอีก 2 จุดถูกติดตั้งไวที่ทางเขาและทางออกของทอทดสอบ (Test section)
เพื่อวัดอุณหภูมิท่ีทางเขาและทางออกทอทดสอบ อุณหภูมิทั้งหมดจะสงสัญญาณไปยัง Data acquisition system รุน
FLUKE 2680A และประมวลผลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร ความดันตกครอมสวนทดสอบจะใชมานอมิเตอรแบบดิจิตอลและ
มานอมิเตอรชนิดเอียงวันคาและเปรียบเทียบกันเพื่อความแมนยำ โดยคาความคลาดเคลื่อนรวมทั้งความแมนยำของ
อุปกรณตางๆ ที่ใชในการทดลองแสดงรายละเอียดตามเอกสารอางอิง [8,9]
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ภาพที่ 2 แผนดูดซับความรอน (Absorber plate)

ภาพที่ 3 การติดตั้งอุปกรณเครื่องอุนอากาศพลังงานแสงอาทิตย

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การเปรียบเทียบแผนดูดซับความรอนผิวเรียบ
ผลการทดลองการถายเทความรอนและสัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียดทานการไหลของแผนดูดซับความรอนผิว
เรียบไดมีการเปรียบเทียบกับสหสัมพันธในอดีตของ Dittus-Boelter ซึ่งแสดงในเทอมของเลขนัสเซิลท (Nusselt number,
Nu) และ Blasius ซึ่งแสดงในเทอมของสัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียดทาน (friction factor, f) จากเอกสารอางอิง [11] เพื่อ
ความถูกตองและแมนยำของขอมูลการทดลอง โดยสหสัมพันธดังกลาวแสดงดังสมการที่ (7) และ (8) ตามลำดับ
สหสัมพันธของ Dittus-Boelter
Nu  0.023 Re 0.8 Pr 0.4

(7)
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สหสัมพันธของ Blasius
f  0.316 Re 0.25

(8)

การเปรียบเทียบคา Nu และ f ระหวางผลการทดลองกับสหสัมพันธจากสมการท่ี (7) และ (8) แสดงดังภาพที่ 4
(ก) และ (ข) ตามลำดับ โดยพบวา คา Nu จากการทดลองมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 5.2% เมื่อเปรียบเทียบกับสหสัมพันธ
ของ Dittus-Boelter ขณะที่ f จากการทดลองมีคาคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 6.5% เมื่อเปรียบเทียบกับสหสัมพันธของ Blasius

(ก)

(ข)

ภาพที่ 4 กราฟเปรียบเทียบระหวางแผนดูดซับความรอนผิวเรียบกับสหสัมพันธ (ก) Nu และ (ข) f

(ก)

(ข)

ภาพที่ 5 กราฟเปรียบเทียบระหวาง (ก) Nu กับ Re และ (ข) Nu/Nu0 กับ Re
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คาเลขนัสเซิลท
ภาพที่ 5 (ก) แสดงการเปรียบเทียบระหวางคา Nu กับ Re กรณีแผนดูดซับความรอนแบบครีบรูปตัววีปลายตัด
ผลการทดลองพบวา Nu มีคาเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของคา Re แผนดูดซับความรอนกรณี e/H=0.4 มีคา Nu สูงสุดตาม
ดวย e/H=0.3, 0.2, 0.1 และแผนดูดซับความรอนผิวเรียบตามลำดับ เนื่องจากแผนดูดซับความรอนแบบครีบรูปตัววีปลาย
ตัดที่มีความสูงมาก (e/H=0.4) จะมีระดับการไหลปนปวนมากกวาครีบรูปตัววีปลายตัดที่มีความสูงนอย สงผลชวยในการ
ขัด ขวางการพั ฒ นาชั้ น ขอบเขตความร อ น (thermal boundary layer) บนแผ น ดู ด ซับ ความร อ นไดด ีแ ละเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรอนระหวางอุณหภูมิผิวแผนดูดซับความรอนและของไหลที่ดีกวากรณีครีบที่มีความสูงต่ำ สำหรับการ
ปรับปรุงแผนดูดซับความรอนแบบครีบรูปตัววีปลายตัดมีคา Nu สูงกวาแผนดูดซับความรอนผิวเรียบถึง 320–370%
ภาพที่ 5 (ข) แสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนเลขนัสเซิลทกรณีแผนดูดซับความรอนแบบครีบรูปตัววีปลาย
ตัดตอเลขนัสเซิลทของแผนดูดซับความรอนผิวเรียบ (Nu/Nu0) กับ Re ผลการทดลองพบวาแนวโนมของคา Nu/Nu0 ลดลง
เล็กนอยเมื่อคา Re เพิ่มขึ้น โดยคา Nu/Nu0 กรณี e/H=0.4, 0.3, 0.2 และ 0.1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55, 4.48, 4.37 และ
4.28 เทา ตามลำดับ เมื่อทำการเปรียบเทียบที่คาความสูงครีบตางๆ พบวากรณี e/H=0.4 มีคา Nu/Nu0 เฉลี่ยสูงกวากรณี
e/H=0.3, 0.2 และ 0.1 ถึง 2.6%, 4.2% และ 6.3% ตามลำดับ
สัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียดทาน
ผลการทดลองคาสัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียดทานเนื่องจากการไหลของอากาศผานแผนดูดซับความรอนแบบ
ครีบรูปตัววีปลายตัดแสดงในเทอมของสัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียดทาน (f) และอัตราสวนสัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียด
ทาน (f/f0) ตามภาพที่ 6 (ก) และ (ข) ตามลำดับ
ภาพที่ 6 (ก) แสดงการเปรียบเทียบระหวางคา f กับ Re ผลการทดลองพบวา แผนดูดซับความรอนแบบครีบรูป
ตัววีปลายตัดมีคา f เพิ่มสูงขึ้นกวาแผนดูดซับความรอนผิวเรียบในทุกกรณี เนื่องจากการใชครีบจะเพิ่มระดับความปนปวน
ใหกับของไหลภายในทออุนอากาศพลังงานแสงอาทิตยสงผลใหเกิด ความเสียดทางสูงขึ้นตาม โดย f กรณีปรับปรุงแผนดูด
ซับความรอนแบบครีบรูปตัววีปลายตัดมีคาสูงกวาแผนดูดซับความรอนผิวเรียบ 17.4–37.1 เทา
ภาพที่ 6 (ข) แสดงความสัมพันธระหวางสัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียดทานกรณีแผนดูดซับความรอนแบบครีบรูป
ตัววีปลายตัดตอสัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียดทานของแผนดูดซับความรอนผิวเรียบ (f/f0) กับ Re ผลการทดลองพบวา
กรณี e/H=0.4 มีคา f สูงสุดตามดวย e/H=0.3, 0.2 และ 0.1 ตามลำดับ เมื่อคา Re เพิ่มขึ้นสงผลใหคา f/f0 เพิ่มขึ้นตาม
โดย f/f0 มีคาเฉลี่ย 32.11, 28.4, 25.0 และ 22.2 เทา สำหรับแผนดูดซับความรอนแบบครีบรูปตัววีปลายตัดที่ e/H=0.4,
0.3, 0.2 และ 0.1 ตามลำดับ มื่อทำการเปรียบเทียบที่คาความสูงครีบตางๆ พบวากรณี e/H=0.4 มีคา f/f0 เฉลี่ยสูงกวา
กรณี e/H=0.3, 0.2 และ 0.1 ถึง 13.1%, 28.4% และ 44.3% ตามลำดับ
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 6 กราฟเปรียบเทียบระหวาง f กับ Re

สมรรถนะเชิงความรอน
ภาพที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบระหวางสมรรถนะเชิงความรอน (Thermal Enhancement Factor, TEF) ซึ่ง
เปนพารามิเตอรที่ใชในการประเมินสมรรถนะของเครื่องอุนอากาศพลังงานแสงอาทิตยจากสมการที่ (6) กับ Re จากการ
ทดลองพบวาคา TEF มีแนวโนมลดลงเมื่อคา Re เพิ่มขึ้น โดยแผนดูดซับความรอนแบบครีบรูปตัววีปลายตัดที่ e/H=0.1 มี
คา TEF สูงสุดตามดว ย e/H=0.2, 0.3 และ 0.4 ตามลำดับ โดย TEF สูงสุดมีคาเทา กับ 1.71, 1.68, 1.65 และ 1.63
สำหรับ e/H=0.1, 0.2, 0.3 และ 0.4 ตามลำดับ เนื่องจากแผนดูดซับความรอนแบบครีบรูปตัววีปลายตัดที่ e/H=0.1 มีคา
f นอยกวา e/H=0.2, 0.3 และ 0.4 เปนอยางมาก สงผลใหกรณี e/H=0.1 มีคา TEF สูงสุดในกรณีทดสอบ โดยมีคาเฉลี่ยสูง
กวากรณี e/H=0.2, 0.3 และ 0.4 ถึง 2.1%, 3.7% และ 6.4% ตามลำดับ

ภาพที่ 7 กราฟเปรียบเทียบระหวาง TEF กับ Re
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาอิทธิพลความสูงครีบของแผนดูดซับความรอนตอการถายเทความรอน สัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียด
ทานเนื่องจากการไหล และสมรรถนะเชิงความรอนของเครื่องอุนอากาศพลังงานแสงอาทิตยในชวงการไหลปนปวนที่คา Re
= 4200–25,800 พบวา การปรับปรุงแผนดูดซับความรอนแบบครีบรูปตัววีปลายตัดชวยเพิ่มคาการถายเทความรอนได
ดีกวาแผนดูดซับความรอนผิวเรียบได 320–370% โดยกรณีครีบที่ e/H=0.4 ใหคาอัตราการถายเทความรอนสูงสุดและให
คาสัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียดทานสูงสุดเชนกัน อยางไรก็ตามคาสมรรถนะเชิงความรอน (TEF) สูงสุดในกรณีทดสอบพบ
ที่การปรับปรุงแผนดูดซับความรอนแบบครีบรูปตัววีปลายตัดกรณี e/H=0.1 โดยมีคาเทากับ 1.71 และมีคาสูงกวากรณี
e/H=0.2, 0.3 และ 0.4 ถึง 2.1%, 3.7% และ 6.4% ตามลำดับ เนื่องจากแผนดูดซับความรอนแบบครีบรูปตัววีปลายตัดที่
e/H=0.1 มีคาสัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียดทานนอยกวาเมื่อเทียบกับความสูงครีบคาอื่นๆ ในกรณีทดสอบ และที่คาความ
สูงนี้ (e/H=0.1) สามารถชวยในดานการประหยัดตนทุนสำหรับการจัดสรางอุปกรณเครื่องอุนอากาศพลังงานแสงอาทิตย
เนื่องจากมีสมรรถนะเชิงความรอนสูงและสัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียดทานต่ำ
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Abstract
Water is an important resource for human life in terms of consumption, cultivation and industry.
Conserving water and search new water sources to respond usability, that was challenge for the
researchers. Therefore, this research aims to study and test the production of water from atmospheric
air by using two heat exchangers connected in series with compared to the air condensation test on the
freezer door and use a clear acrylic sheet to replace the thick glass freezer door. Temperature control
system was used refrigerator during testing and uses a 150 W blower fan to feed air into the system in a
range of 12-17 m3/h. The testing time of 24 h continuously, analysis results was of the morning, afternoon.
evening and Late night. The result was found that, the air water generator can produce water well and
highest efficiency of water production from air was of 54% that was happened in evening time. High air
humidity was resulted in higher condensation of water from air. In evening and late night was obtained
highest air humidity and lowest temperature and that was achieved of 75-84% and 24-28C respectively.
The maximum rate of water production from air in heat exchanger was obtained 31.17 gw/h while the
water production rate from condensation on clear acrylic sheet was calculated of 78.67 gw/h at evening
time. The results of this research will serve as the basis for design air water generators in support
agricultural sector.
Keywords: water extraction from atmospheric air, condensation reaction, heat exchanger, refrigerator
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บทคัดยอ
น้ำเปนทรัพยากรที่สำคัญตอการดำรงชีวิตของมนุษยในดานการบริโภค การเพาะปลูกและอุตสาหกรรม การ
อนุรักษน้ำและการแสวงหาแหลงน้ำใหมเพื่อตอบสนองการใช งานเปนโจทย ที่ทาทายตอนั กวิจัย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึ งมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและทดสอบการผลิตน้ำจากอากาศโดยใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนตออนุกรมรวมกัน 2 ชุด เทียบ
กับการทดสอบการควบแนนของอากาศบริเวณฝาตูแชที่ใชแผนอะคริลิคใสทดแทนฝาตูแชแบบกระจกหนา และใชตูแชเปน
อุปกรณควบคุมอุณหภูมิระหวางการทดสอบ การปอนอากาศเขาระบบใชพัดลมโบเวอรขนาด 150W สามารถปอนอากาศ
เฉลี่ยในชวง 12-17 m3/h ระยะเวลาทดสอบ 24 h ตอเนื่อง แบงชวงเวลาการวิเคราะหเปนชวงหัวค่ำ ชวงดึก ชวงเชาและ
ชวงบาย ผลการทดลองพบวา เครื่องผลิตน้ำจากอากาศสามารถผลิตน้ำไดดี มีประสิทธิภาพการผลิตน้ำจากอากาศสูงสุด
54% ซึ่งเกิดขึ้นในชวงเวลาหัวค่ำ ปริมาณความชื้นในอากาศสูงมีผลใหการควบแนนน้ำจากอากาศไดสูงขึ้น ที่ชวงเวลาหัวค่ำ
และชวงดึกเปนชวงที่อากาศมีความชื้นสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุด มีคาอยูในชวง 75-84% และ 24-28C ตามลำดับ อัตรา
การผลิตน้ำจากอากาศที่เกิดขึ้นกับอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนสูงสุด 31.17 gw/h ในขณะที่อัตราการผลิตน้ำจากการ
ควบแนนบนแผนพลาสติกใสหนาตูแชคิดเปน 78.67 gw/h ซึ่งเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกันคือชวงหัวค่ำ ซึ่งผลการทดสอบท่ี
ไดจะเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับการออกแบบเครื่องผลิตน้ำจากอากาศสำหรับสนับสนุนภาคเกษตรกรรม
คำสำคัญ: สกัดน้ำจากอากาศ ปฏิกิริยาการควบแนน หมอน้ำรถยนต ตูแชเย็น

บทนำ
น้ำเปนสิ่งที่จำเปนสำหรับมนุษยสำหรับการใชเพื่อการบริโภค อุปโภคและการเพาะปลูก เปนตน การอนุรักษน้ำ
และการใชน้ำอยางประหยัดจึงมีความสำคัญและเปนสิ่งจำเปนที่ทุกคนตองรณรงครวมกัน ปจจุบันแหลงน้ำบนโลกแบ ง
ออกเปน 2 แบบ คือแหลงน้ำบนดินและแหลงน้ำใตดิน แหลงน้ำบนดินบางครั้งเรียกวาแหลงน้ำผิวดิน โดยแยกเปน 2
ประเภท คือแหลงน้ำจืดและน้ำเค็ม โดยปริมาณน้ำจืดมีสัดสวนเพียง 2.5% ของทรัพยากรน้ำทั้งหมดของโลก ในขณะที่น้ำ
ทะเลมีสัดสวนทั้งหมด 97.5% [1] อยางไรก็ตามสำหรับภาคเกษตร ดานการเพาะปลูกในปจจุบันกำลังไดรับผลกระทบอยาง
หนัก จากการขาดแคลนน้ ำในชวงฤดูกาลเพาะปลู ก ผลกระทบจากภั ยแลงที่ เกิ ดขึ้ นส งผลใหผลผลิ ตการเกษตรลดลง
เกษตรกรขาดรายไดและสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม การอนุรักษน้ำ การพัฒนาแหลงน้ำ ตลอดจน
การคนหาแหลงน้ำใหมๆ จึงมีความจำเปนอยางยิ่งสำหรับภาคเกษตรกรรม ที่ผานมาการพัฒนาแหลงน้ำสวนใหญจะมุงเนน
ไปหาแหลงน้ำธรรมชาติเปนหลัก ซึ่งปริมาณน้ำที่ไดจะขึ้นอยูกับปริมาณน้ำฝนที่กักเก็บไดเปนหลัก ในขณะที่การนำเอาน้ำ
ใตดินมาใชก็สงผลกระทบตอการทรุดตัวของพื้นดินและนำไปสูความเสียหายที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานตามมา [2] ซ่ึง
ในระยะยาวถามีการใชน้ำใตดินเพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอนาคตอยางหลีกเลี่ยงไมได จากขอจำกัดที่กลาว
อ าง งานวิจ ั ยนี้ จึ งมุงเน นแสวงหาแหลงน้ ำใหม จากอากาศเพื่ อนำมาใชสำหรับการนำมาใช บริโภค อุ ปโภครวมถึงการ
เพาะปลูก โดยใชหลักการนำอากาศที่มีความชื้นและอุณหภูมิสูงมาควบแนนในอุปกรณแลกเปลีย่ นความรอนเพื่อใหเกิดหยด
น้ำ โดยมีการทดลองประยุกตใชตูแชเย็นเปนเครื่องมือในการลดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ และใชประยุกใชหมอน้ำ
รถยนตเปนอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเพื่อการควบแนนอากาศกลายเปนน้ำ ผลการทดสอบที่ไดจะเปนตนแบบและเปน
ข อมู ลการนำไปสูการออกแบบเครื่อ งผลิตน้ ำจากอากาศสำหรั บการใชงานในภาคเกษตรตอไป ดังนั ้นงานวิ จั ยนี้ จึงมี
วัตถุประสงคในการประเมินสมรรถนะของเครื่องผลิตน้ำจากอากาศดวยชุดทดสอบอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนรวมกับตู
แชเย็น ภายใตสภาวะการทำงานจริงในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ศนู ยการเรียนรูกลุมเกษตรกรปลูกขาวชุมชน
ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
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วิธีการวิจัย

เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ
ชุดทดสอบการผลิตน้ำจากอากาศเปนการประยุกตใชตูแชเย็นเปนแหลงลดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่
ปอนเขาระบบ ภายในตูแ ชตดิ ตั้งอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนจำนวน 2 ชุด และตอทอการไหลอากาศเปนแบบอนุกรม แต
ละชุดมีการตอทอเพื่อดึงน้ำออกมาจากภายนอกตู ดังรูปที่ 1. ประตูตูแชเย็นถูกนำออกและติดตั้งแผนพลาสติกใส ชนิด
อะคริลิค ความหนา 5 mm กวาง 0.6m และยาว 1.2m การปอนอากาศเขาระบบจะปอนใหกับชุดแลกเปลี่ยนความรอน
ดานลางและออกทางดานบนชุดแลกเปลี่ยนความรอน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเปนวัสดุอลูมิเนียมผสมพรอมติดต้งั
ครีบระบายความรอน ทอปอนอากาศทางเขาและทางออกมีขนาด 25.4 mm ตูแชเย็นมีขนาด 248L ขนาด 220V 2.16A
50Hz (475W) พัดลมที่ใชปอนอากาศมีขนาด 150W ขนาดเสนผานศูนยกลางทอ 25.4 mm สรางอัตราการไหลอากาศได
ในชวง 12-17 m3/h
เครื่องมือวัดและวิธีการทดลอง
เครื่องมือวัดไดติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิทั้งหมด 4 จุด ประกอบดวยจุดวัดอุณหภูมิอากาศเขาและออก อุณหภูมิ
ภายในตูแชเย็นและอุณหภูมิแวดลอม การวัดความชื้นไดติดตั้งเครื่องความชื้นอากาศขาเขา ขาออกและอากาศแวดลอม
การวัดอัตราการไหลอากาศใชเครื่องวัดอากาศแบบใบพัดวัดความเร็วลมปอนเขาและบริเวณทางออก เครื่องวัดอุณหภูมิ
ความชื้นมีช วงการวัด -50 -70C และ 10-99% ความแมนยำในการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้ น  1C และ  5%
ความละเอียดในการแสดงผลหนาจอ 0.1C และ 1% ตามลำดับ เครื่องวัดความเร็วลมเปนแบบใบพัดแยกมีชวงการวัด
ความเร็วลม 0-45m/s และความแมนยำในการวัด  3% เครื่องวัดปริมาณน้ำจากการควบแนนใชเครื่องชั่งน้ำหนักแบบ
ดิจิทัล ขนาด30 kg ความละเอียดในการ 10 kg

ภาพที่ 1 ไดอะแกรมการทดสอบผลิตน้ำจากอากาศ
สถานที่ทดสอบไดทำการทดสอบที่ศูนยเรียนรูกลุมเกษตรกรตำบลขุนคงซึ่งตั้งอยูที่ หมูที่ 3 ตำบลขุนคง อำเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 3-5 กันยายน พ.ศ. 2564 อุณหภูมิและความชื้นอากาศท่ที ดสอบวัดไดอยูในชวง 2434 C และ47-86% ตามลำดับ ความดันบรรยากาศสถานที่ทดสอบ 100.91 kPa การเก็บบันทึกขอมูลอุณหภูมิ ความชื้น
และอัตราการไหลอากาศ ดำเนินการเก็บทุก ๆ 30 min มีการเก็บปริมาณน้ำทุก ๆ 3 h เก็บขอมูลรวมท้งั หมด 2 วัน และมี
การนำเสนอขอมูลทั้งหมด 4 ชวง คือ ชวงหัวค่ำ (18.01-24.00 น.) ชวงดึก (00.01-06.00 น.) ชวงเชา (06.01-12.00 น.)
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และชวงบาย (12.01-18.00 น.) การเก็บขอมูลอัตราการผลิตน้ำทำการเก็บจำนวน 2 แหลง คือ น้ำจากการควบแนนของ
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนและน้ำจากการควบแนนบริเวณดานหนาตูแชเย็น การวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตน้ำหา
ไดจากปริมาณน้ำที่ผลิตไดจริงเทียบกับปริมาณน้ำที่ไดจากผลการคำนวณกับแผนภูมิไซโครเมทริก ซึ่งสมการวิเคราะห
ประสิทธิภาพการผลิตน้ำจากอากาศมีดังตอไปนี้


W

WCon
100
WPsy

WPsy  1000(w in  w out )m air

(1)
(2)

เมื่อ WCon คือ อัตราการผลิตน้ำจากการควบแนนที่อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (gw/h) และ WPsy อัตราการ
ผลิตน้ำที่ไดจากผลการคำนวณจากแผนภูมิไซโครเมทริก (gw/h) w in และ w out คือ อัตราสวนควาชื้นสัมพัทธอากาศ
ทางเขาและทางออกจากระบบผลิตน้ำ (kgW/kgAir) และ m air คืออัตราการไหลของอากาศในระบบ (kgAir/h)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะหสภาพอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ
ภาพที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหอุณหภูมิและความชื้นในอากาศสิ่งแวดลอมการทดลองในชวงเวลา 24 h ในชวง
วันของเดือนกันยายน 2564 โดยแบงเวลาการวิเคราะห 4 ชวง คือ ชวงบาย ชวงค่ำ ชวงกลางคืน และชวงเชา ในดาน
อุณหภูมิอากาศแวดลอมพบวาอุณหภูมิอากาศสูงสุดเทากับ 33.8 C และต่ำสุดเทากับ 24.9C ซึ่งเกิดขึ้นในชวงบายและ
ชวงเชาของวัน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตลอดทั้งวันประมาณไมเกิน 9C ในดานของความชื้นอากาศ ความชื้นจะเริ่มสูงขึ้น
ในชวงค่ำของวันจนถึงชวงเชาของอีกวันซึ่งไมเกินเวลา 07.30 น. ความชื้นชวงนี้มีเฉลี่ยอยูในชวง 75.83-84.42% ในขณะที่
ชวงกลางวัน ชวงบายและหัวค่ำมีความชื้นเฉลี่ยอยูในชวง 51-68.67% ในสภาวะชวงอุณหภูมิต่ำปริมาณความชื้นในอากาศ
จะสูง จากรูป ภาพการเปลี่ ย นแปลงจะเริ่ มขึ้นตั้ งแตช ว งหัวค่ ำจนถึงชว งเช า ของอี กวั น ปริมาณความชื ้ นในอากาศสูง
หมายความวาในอากาศมีไอน้ำอยูเปนปริมาณมาก ดังนั้นถาตองการดึงน้ำมาจากอากาศ ชวงเวลาดังกลาวจะเปนชวงที่
ไดรับปริมาณน้ำสูงสุด [3] ปริมาณน้ำในอากาศที่สภาวะความชื้นสูงสุดและต่ำสุดเทากับ 0.0188 kgW/kgdry air และ 0.016
kgW/kgdry air ตามลำดับ

ภาพที่ 2 อุณหภูมิและความชื้นอากาศในชวงวันการทดลอง
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การเปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นระหวางกระบวนการควบแนนอากาศ
ภาพที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่ปอนเขาอุปกรณแลกเปลี่ยนความร อนที่
ติดตั้งไวในตูแชที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 7.45 C หรืออยูในชวง 4.20-11.70 C ในดานอุณหภูมจิ ะพบวาอุณหภูมปิ อนเขาระบบจะ
มีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิปกติเฉลี่ย 3.22 C เนื่องจากการปอนอากาศจะใชพัดลมและความรอนจากชุดมอเตอรบางสวน
ถายเทใหกับอากาศที่ปอนเขาทำใหอุณหภูมิสูงขึ้น อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิดานออกจากระบบ อุณหภูมิ
จะลดลงต่ำกวาอุณหภูมิปอนเขาเฉลี่ย 2.77 C ความชื้นของอากาศที่ปอนเขาสูงกวาความชื้นที่ออกจากระบบเนื่องจาก
ปริมาณน้ำที่อยูในอากาศบางสวนเกิดการควบแนนในอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การเย็นตัวลงของอากาศเปนการ
สูญเสียพลังงานความรอน สงผลใหอนุภาคในองคประกอบของไอน้ำหรือสสารในสถานะของกาซเคลื่อนที่ไดชาลง ทำใหเกิด
แรงดึงดูดหรือแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลสูงขึ้นและเกิดเปนหยดน้ำ [4] จากภาพที่ 3 ความชื้นในอากาศจะเริ่มสูงขึ้น
ตั้งแตเวลา 17.00 น. จนถึงเวลาชวงเชาประมาณ 07.00 น. ความชื้นอยูระหวาง 56-78% หลังจากนั้นชวงกลางวันจะมี
ความชื้นอยูในชวง 41-56%

ภาพที่ 3 อุณหภูมิและความชื้นอากาศในสภาวะเขา-ออกจากเครื่องควบแนนเทียบกับสภาพแวดลอม
การวิเคราะหอัตราการผลิตน้ำจากอากาศ
ภาพที่ 4 แสดงปริมาณน้ำที่ไดจากการสกัดน้ำจากอากาศชวงระยะเวลา 24 ชั่วโมง และพบวาอัตราการผลิตน้ำ
ในชวงหัวค่ำและชวงดึกใหอัตราการผลิตน้ำจากอากาศสูงสุด 31.17 gW/h และ 27.95 gW/h ตามลำดับ ปริมาณความชื้น
ในอากาศเปนตัวแปรหลักสำคัญของการเกิดน้ำ กลาวคือ ถาปริมาณความชื้นปอนเขาสูงจะทำใหอุปกรณแลกเปลี่ยนความ
รอนผลิตน้ำไดสูง [5] สาเหตุที่ชวงหัวค่ำ กลางคืนและชวงเชามีความชื้นสูงเนื่องจากชวงเวลา หัวค่ำและกลางคืน อุณหภูมิ
อากาศจะต่ำทำใหรับไอน้ำในอากาสไดนอย ในขณะที่กลางวันอุณหภูมิสูงทำใหรับไอน้ำไดมากขึ้น โดยทั่วไปอากาศสามารถ
รับปริมาณไอน้ำไดจำกัดที่อุณหภูมิและปริมาตรหนึ่งและเมื่ออุณหภูมิระบบลดต่ำลง ปริมาณไอน้ำที่รับไดสูงสุดก็จะมีคา
ลดลง ดังนั้นในชวงเชาอุณหภูมิของอากาศต่ำปริมาณไอน้ำในอากาศมีคาใกลถึงคาปริมาณไอน้ำสูงสุดที่อากาศรับได อากาศ
จึงรับไอน้ำไดอีกเพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่งหมายความวาอากาศจะมีความชื้นสูง สวนชวงกลางวันมีปริมาณไอน้ำในอากาศต่ำ
เมื่อเทียบกับปริมาณไอน้ำสูงสุดที่อากาศสามารถรับไดหมายความวาอากาศมีความชื้นต่ำ
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การเปรียบเทียบอัตราการผลิตน้ำจากอากาศกับปริมาณน้ำจากแผนภูมิไซโครเมทริก
ภาพที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราการผลิตน้ำจากอากาศที่ไดจากอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเทียบกับ
ปริมาณน้ำที่คำนวณไดจากแผนภูมิไซโครเมทริก การเปรียบเทียบพบวาอัตราการผลิตน้ำที่ไดจากการควบแนนในอุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอนใหปริมาณน้ำต่ำกวาปริมาณน้ำที่ไดจากทฤษฎีแผนภูมิไซโครเมทริก ชวงเวลาหัวค่ำและดึกสามารถ
คำนวณอัตราการผลิตน้ำไดอยูในชวง 57.20-59.53 gW/h ในขณะที่อัตราการผลิตน้ำจริงทดสอบและวัดไดสูงสุดอยูในชวง
27.95-31.17 gW/h การผลิตน้ำจากอากาศในชวงเวลาหัวค่ำ ชวงดึก ชวงเชาเปนชวงเวลาที่ใหอัตราการผลิตน้ำไดสู งสุด
ตามลำดับ ในขณะที่ชวงบายใหอัตราการผลิตน้ำต่ำสุด โดยความปริมาณความชื้น อุณหภูมิและความดันเปนตัวแปรหลัก
สำคัญในการเพิ่มขึ้นของการผลิตน้ำจากอากาศ [6] ภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตน้ำในแตละ
ชวงเวลา ชวงเวลาหัวค่ำใหประสิทธิภาพสูงสุด 54.83% ถัดมาเปนชวงดึก 46.91% ชวงเชา 43.71% และชวงบาย 43.16%
ตามลำดับ
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ภาพที่ 4 อัตราการผลิตน้ำจากอากาศดวยการอนุกรมหมอน้ำรถยนตภายในตูแชเย็น
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ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบการผลิตน้ำจากอากาศกับปริมาณน้ำจากแผนภูมไิ ซโครเมทริก
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Water extraction efficiancy from air (%)
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ภาพที่ 6 ประสิทธิภาพการผลิตน้ำการอนุกรมหมอน้ำรถยนตในตแู ชเย็น
การผลิตน้ำจากจากหมอน้ำรถยนตเทียบกับการผลิตน้ำจากการควบแนนแผนพลาสติกใส
ภาพที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบการสกัดน้ำที่ไดจากอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเทียบกับการควบแนนของน้ำที่
ฝาของตูแชเย็นดวยแผนพลาสติกใส การควบแนนที่ฝาตูแช อากาศจะสัมผัสกับผนังที่มีอุณหภูมิต่ำกวาจุดน้ำคางและเกิด
เปนฝาและขยายกลายกอนเหยดน้ำและไหลลงตามแรงโนมถวงของโลกในที่สุด ผนังของตแู ชมีพื้นที่รวม 0.572 m 2 ผลจาก
การเก็บมวลน้ำที่ระยะเวลาเดียวกันในแตละชวงเวลาพบวา การควบแนนของน้ำบริเวณฝาตูแชเย็นใหอัตราการผลิตน้ำสูง
กวาการควบแนนดวยอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนประมาณ 41-152% โดยชวงหัวค่ำ ชวงดึก ชวงเชาและชวงบาย ให
อัตราการผลิตน้ำสูงตามลำดับ สาเหตุที่การควบแนนของน้ำบริเวณฝาตูแชเย็นสูงกวาสวนหนึ่งนาจะเกิดจากพื้นผิวสัมผัส
ของฝาตูแชเย็นมากกวาประมาณ 2.27 เทา สงผลใหเกิดการคายไอน้ำไดมากและทำใหเกิดการควบแนนไดมากกวา [7]
สวนประเด็นที่สองสวนหนึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากปริมาณอากาศที่ปอนเขาไมสามารถเขาสัมผัสพื้นที่ไดอยางทั่วถึง ดวย
ลักษณะของทอกระจายอากาศที่มีขนาดเล็ก ประกอบกับชองทางเขาอากาศจะติดตั้งอยูตรงกลาง เมื่อลมปอนเขาบางสวน
อาจไมทั่วถึงพื้นที่ตรงบริเวณดานขางของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนทั้งสองขางหรือชองอากาศแถวที่สองได [8] จึงเปน
สาเหตใหไดปริมาณการควบแนนท่ตี ำ่ กวา การผลิตน้ำจากอากาศสูงสุดเกิดขึ้นชวงค่ำเทากับ 78.67 g/h ในขณะที่ชวงบาย
ใหอัตราการผลิตต่ำสุด 24.88 g/h
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ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบการผลิตน้ำจากอากาศของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนและการควบแนนฝาเปดตูแช
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สรุปผลการวิจัย
ผลการทดสอบและวิเคราะหขอมูลสรุปได ดังนี้ อุณหภูมิและความชื้นอากาศระหวางการทดสอบอยูในชวง 24.933.8 C และความชื้นอยูในชวง 51-84.42% ชวงเวลาหัวค่ำและชวงดึกของวันใหปริมาณความชื้นสูงสุดและอุณหภูมิ
อากาศต่ำสุด ในขณะที่กลางวันจะมีปริมาณความช้นื ในอากาศอยูในชวง 41-50% เทานั้น ดานอัตราการผลิตน้ำจากอากาศ
สู งสุ ดเกิดขึ้ นในช วงเวลาหัวค่ ำ โดยมี อัตราการผลิต 31.17 g/h ประสิท ธิ ภาพการผลิตน้ ำสูงสุดเทากั บ 54.83% เมื่ อ
เปรียบเทียบอัตราการผลิตน้ำกับแผนภูมิไซโครเมทริกและเกิดขึ้นในสภาวะความชื้นสูงสุดชวงหัวค่ำ การเปรียบเทียบกับ
ลักษณะการควบแนน การควบแนนของน้ำที่บริเวณฝาของตูแชเย็นใหอัตราการผลิตน้ำสูงกวาอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
โดยใหอัตราการผลิตสูงสุด 78.67 g/h ซึ่งสูงกวาประมาณ 1.52 เทา เมื่อเทียบกับการใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
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