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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้
ความส�ำคัญกับการวิจยั และบริ การวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แก่ สังคมและชุ มชน ที่ ผ่านมามี ความร่ วมมื อระหว่างสถาบันอุดมศึ กษาและ
หน่ วยงานภาครั ฐอื่ น ตลอดจนภาคเอกชนต่ าง ๆ อย่างต่ อเนื่ องจนเกิ ดการ
บูรณาการองค์ความรู ้ที่นำ� ไปสู่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ
ปั ญหาความต้องการใช้พลังงานและมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต
เป็ นปัญหาที่นานาประเทศให้ความสนใจและรณรงค์ให้มีการลดการใช้พลังงาน
ส�ำหรับประเทศไทยซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยต้อง
น�ำเข้าพลังงานมากกว่าร้อยละ 60 ของความต้องการ ดังนั้นการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก ต่าง ๆ ให้เป็ นนวัตกรรมทางพลังงาน จึงมีความส�ำคัญต่อชุมชน สังคม
และประเทศไทยอย่างยิง่
ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความชื่นชม
และยินดี ที่จะสนับสนุ นการจัดประชุ มสัมมนาเชิ งวิชาการรู ปแบบพลังงาน
ทดแทนสู่ ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เพียรพยายาม
ศึกษาค้นคว้าจนเกิดองค์ความรู ้ใหม่ ซึ่งจะเป็ นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาองค์ความ
รู ้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กา้ วทันและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับโลกพลังงานยุคใหม่ต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.น�ำยุทธ  สงค์ธนาพิทกั ษ์)
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สารจากนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย
ในนามของนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ ชุมชนแห่ งประเทศไทย
ซึ่ งได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษา วิจยั สนับสนุ นการใช้พลังงาน
ทดแทนของประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นการน�ำพลังงานและรู ปแบบการจัดการ
พลังงาน เพือ่ น�ำไปใช้ได้จริ งอย่างเหมาะสมต่อชุมชนในประเทศไทย เพือ่ ให้เกิด
ผลได้อย่างแท้จริ งจากการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ซึ่งรวมถึงการ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล และพลังงานจากน�้ำ ซึ่งเป็ นพลังงาน
ต้นก�ำเนิ ดที่มีอยูใ่ นชุมชนทุกที่ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการรู ปแบบพลังงาน
ทดแทนสู่ ชุมชนแห่ งประเทศไทยครั้งที่   9  นี้ เป็ นการจัดงานในรู ปแบบใหม่
อีกครั้งหนึ่งของสมาคมฯ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์เป็ นอย่างยิง่ ต่อนักวิชาการ นักศึกษา
และประชาชนทัว่ ไปในการแลกเปลี่ ยนความรู ้ และประสบการณ์ ในการใช้
พลังงานทดแทนในรู ปแบบต่างๆ ในชุมชน โดยจะมีผลต่อการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของประเทศอย่างเหมาะสม จะท�ำให้เราอยูร่ ่ วมกับธรรมชาติและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต โดยสมาคมจะเป็ นศูนย์กลางในการด�ำเนิ นกิจกรรม
ที่ ดี ทางด้ า นพลั ง งานที่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม มี ค วามคุ ้ ม ค่ า
ทางเศรษฐศาสตร์ ความมัน่ คง การบริ หารจัดการที่เหมาะสม การสร้างรายได้
ให้กบั ชุมชน อย่างยัง่ ยืนคู่กบั ประเทศไทยตลอดไป
ในฐานะตัวแทนของสมาคมพลังงานทดแทนสู่ ชุมชนแห่งประเทศไทย
ขอโอกาสพิเศษนี้ ใคร่ ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เจ้า ภาพในการจัด งานประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการในครั้ งนี้ และท่ า นที่ ป รึ ก ษา
กิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ผูส้ นับสนุนทุกท่าน ร่ วมถึงทีมงานในการจัดงานครั้งนี้
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการรู ปแบบพลังงาน
ทดแทนสู่ ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่   9  ในครั้งนี้จะส�ำเร็ จลุลวงด้วยดี และ
เป็ นประโยชน์ ต่ อ องค์ค วามรู ้ โ ดยรวมทั้ง ภาคชุ ม ชน และภาควิ ช าการของ
ประเทศไทยต่อไป

( ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนริ นทร์)
นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ ชุมชนแห่งประเทศไทย

สารจากนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Peer Review)
ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒ
ั น์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ
ดร.วิเชียร
ดร.พิสิษฐ์
ดร.สหัทยา
ดร.ภาสวรรธน์
ดร.จักรกฤษณ์
ดร.ยุธนา
ดร.วรวิภา
ดร.วรจิตต์
ดร.อาพล
ดร.ถนัด

เกียรติศิริโรจน์
ฤทธิเดช
พัฒนเศรษฐานนท์
อินต๊ะ
ไชยญาติ
แสงประจักษ์
มีนา
โรยนรินทร์
ศรีนนท์ฉัตร
ปลั่งกลาง
อริยวิริยะนันท์
ปัญโญใหญ่
ทิพจร
ยืนยงกุล
เดชธรรมรงค์
จันทร์แก้ว
ทองเล็ก
คาน่าน
ยิ่งขยัน
นิยมวาส
อูปแก้ว
มณีโชติ
ทองสาร
วัชรดารงค์ศักดิ์
เคลือบวัง
ศรีอุดม
ยงประยูร
เศรษฐพรรค์
อาภาธนากร
เกตุประดิษฐ์

ผูสารบั
้ทรงคุญณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Peer Review)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
บริษัท เอ็นจีนีโอ จากัด

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

สารบัญ
กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
023
034
036
039
043
044
049
055
058
059
060
063
065
068

หน้า

อุปกรณ์ทดสอบศักยภาพก�ำลังคลื่นทะเลใกล้ชายฝั่งชนิดทุ่นลอย
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ว ยเซลล์แ สงอาทิ ต ย์แ บบติ ด ตามดวงอาทิ ต ย์
แกนเดียว
การลดอุณหภูมิเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ครี บความร้อนอลูมิเนียม
การจ�ำลองระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าด้วยมอเตอร์กระแสตรงและเครื่ องก�ำเนิดไฟฟ้ากระแส
ตรงที่มีการควบคุมก�ำลังไฟฟ้าสู งสุ ดด้วยอัตราส่ วนความเร็ วปลายใบ
ความเป็ นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับระบบ
กริ ด ที่ติดตั้งบนหลังคาในพื้นที่ศูนย์การเรี ยนรู ้สินธุ์แพรทองจังหวัดพัทลุง
สมรรถนะของการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบกริ ด ที่ติดตั้งบนหลังคา
ขนาดก�ำ ลัง การผลิ ต ติ ด ตั้ง 3.5 กิ โ ลวัต ต์ สู ง สุ ด ณ ศู น ย์ก ารเรี ยนรู ้ สิ น ธุ์ แ พรทอง
จังหวัดพัทลุง
การศึ ก ษาและสร้ า งแบบจ�ำ ลองทางคณิ ต ศาสตร์ ร ะบบการจ่ า ยไฟฟ้ า ของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค: กรณี ศึกษาการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคบ้านหิ นกอง
การสร้ า งเครื่ อ งก�ำ เนิ ด พลัง งานไฟฟ้ า ซิ ง โครนัส ชนิ ด แม่ เ หล็ ก ถาวรความเร็ ว รอบต�่ำ
โดยใช้ แพลนเนตตารี่ เกียร์
การศึ ก ษาผลกระทบการขวางการไหลของอากาศต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท�ำ งานของ
กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยวิธีการค�ำนวณทางพลศาสตร์ของไหลด้วยคอมพิวเตอร์
การออกแบบติ ด ตั้ งและทดสอบกั ง หั น น�้ ำขนาดเล็ ก เพื่ อ การผลิ ต ไฟฟ้ าขนาด
5 กิโลวัตต์
ระบบผลิ ต พลัง งานไฟฟ้ า และพลัง งานความร้ อ น ด้ว ยพลัง งานแสงอาทิ ต ย์โ ดยใช้             
เทอร์โมอิเล็กตริ กร่ วมกับเลนส์เฟรสเนล
การออกแบบสถานี อ ั ด ประจุ ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า แรงดั น ต�่ำ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ ละ
ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ สำ� หรับชุมชน
ผลกระทบจากการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารจัด การเรี ยนการสอนโดยใช้ eDLTV
ร่ วมกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
การศึ ก ษาผลกระทบของการกี ด ขวางการไหลของลมเนื่ องจากอาคารที่ มี ต่ อ
ประสิ ทธิภาพกังหันลมขนาด 5 กิโลวัตต์โดยใช้วธิ ีแบบจ�ำลองทางพลศาสตร์ของไหล
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์ศึกษาศักยภาพกาลัง คลื่นทะเลใกล้ชายฝั่ง บริเวณหาดเจ้าสาราญ
จ.เพชรบุรี โดยใช้ทุ่นลอยเป็นอุปกรณ์ดักจับพลังงานคลื่น ซึ่งเคลื่อนที่ตามการเคลื่อนที่ของคลื่นทะเล ทุ่นลอยถ่ายทอดกาลังผ่านแขนยึดทุ่นลอย
หนึ่งกลไก ซึ่งทาหน้าที่เปลี่ยนการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นให้เป็นเชิงมุม จากการศึกษาพบว่า พารามิเตอร์ที่มีผลต่อกาลังของคลื่นทะเล ได้แก่ ค่า
ความหนาแน่นของน้าทะเล คาบของคลื่นทะเล และความสูงของคลื่นทะเล เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจวัดส่วนใหญ่จมอยู่ในน้าทะเลจึงได้ทาการ
ออกแบบชุดตรวจวัดการเคลื่อนที่ของแขนโดยใช้การสอบเทียบความต้านทานไฟฟ้ากับมุมของแขนทุ่นลอย เพื่อหาค่าความสูงของคลื่นทะเล ผล
การสอบเทียบพบว่า อุปกรณ์สอบเทียบมีสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-square) เท่ากับ 0.999 จากการตรวจวัดคาบของคลื่นทะเล พบว่า ในช่วงที่
ทาการทดสอบคาบของคลื่นทะเลในแต่วันมีค่าไม่เท่ากัน โดยมีค่าอยู่ในช่วง 4.88-7.68 s ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.23 s โดยผลการทดสอบ พบว่า
คลื่นทะเลมีความสูงเฉลี่ย 0.21096, 0.13578 และ 0.12031 m ตามลาดับ เมื่อนาพารามิเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องมาคานวณหากาลังของคลื่นทะเล พบว่ามี
ค่าเท่ากับ 0.77645, 0.27542 และ 0.20718 kW/m ตามลาดับ ซึ่งเป็นกาลังคลื่นทะเลที่ไม่สูงมากนัก แต่เนื่องจากค่าที่ได้เป็นค่ากาลังของคลื่นทะเล
ต่อหนึ่งกลไก ซึ่งถ้ามีก ารออกแบบพัฒนาเพิ่มกลไกให้ มากขึ้นประกอบกับการนาไปต่อเข้ากับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและ
เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ของกลไกของแขนทุ่นลอย ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

Abstract

This research aimed to study the design, installation, and testing to potential wave ocean power test device on the coastal area at Had
Chao Samran beach in Phetchaburi province by using buoy floating is wave energy converter (WEC) moves follow the motion of ocean
waves and transfer to beam of buoy. The buoy transport power pass beam of buoy has only one mechanism which is the transport and the
capture of wave energy to do useful work by converted liner motion to rotational motion. The study found that parameters of wave ocean
power were seawater density, wave period and wave height. The testing device design used electrical resistance calibration with buoy beam
angle to find wave height. The result of calibration found that the calibration equation has precision and high reliability value (R-square)
equal to 0.999 which can be used in this experiment. The measurement of wave period found that it was unstable in each day in the range of
4.88 – 7.68 s and average wave period at 6.23 s. The result shows that wave height has 0.21096, 0.13578 และ 0.12031 m respectively. The
related parameters to calculate wave ocean power is equal to 0.77645, 0.27542, and 0.20718 kW/m respectively which be not high wave
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ocean power but this is only one mechanism if develop design to increase mechanism and high efficiency of generation, this wave ocean
power device system will has more efficiency.
คาสาคัญ : พลังงานคลื่นทะเล, กาลังไฟฟ้า, ทุ่นลอย
Keywords: Ocean Wave Energy, Electricity, Buoy Floating

1. บทนา

จากสถิติพลังงานของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556มีการ
ใช้พลังงานหมุน เวียน คิดเป็นร้ อยละ 7.9 และพลังงาน
หมุ น เวี ย นดั้ ง เดิ ม ร้ อ ยละ 10.7 ประกอบด้ วย พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ
และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และ ไบโอดีเซล) ซึ่งคิด
เป็ น พลั ง งานหมุ น เวี ย นส าหรั บ การผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า
เท่ากับ ร้อยละ 11.6 โดยก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้าในปี 2556 มากที่สุดเท่ากับ ร้อยละ 65.2
ของการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด รองลงมาเป็น
ถ่ า นหิ น /ลิ กไนต์ น้ ามั น เตาและน้ ามั น ดี เ ซล (กระทรวง
พลังงาน, 2556). เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานของ
ประเทศไทยจึ ง ได้ มี น โยบายส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งาน
ทดแทนเพิ่ม ขึ้น โดยในแผนการพัฒนาพลัง งานทดแทน
และพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564)
(Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021
) (กระทรวงพลังงาน, 2554)ได้กาหนดเป้าหมายพลังงาน
คลื่นทะเลซึ่งจัดอยู่ในประเภทพลังงานรูปแบบใหม่ที่จะ
ได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นจานวน 2 MW ภายในปี พ.ศ.
2564 ต่อเมื่อเมื่อ ปี พ.ศ.2558 ได้มีการปรับปรุงแผนเป็น
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.
2558-2579 หรือเรียกว่า AEDP 2015 (กระทรวงพลังงาน,
2558) ได้มีปรับพลังงานคลื่นทะเลออกจากแผนคาดว่า
เนื่ อ งจากขาดงานวิ จั ย และพั ฒ นาด้ านการผลิ ต พลั ง งาน
ไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นอย่างจริงจัง จึงมีแนวความคิดใน
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพลังงานจากคลื่นเพื่อพัฒนา
ให้พลังงานคลื่นทะเลเป็นพลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพ
ของประเทศไทยในอนาคต ประกอบกับ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีมีพื้นที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีติดกับทะเลอ่าว
ไทย ซึ่งชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมีความยาว 1,840 km ความลึก
เฉลี่ย 58 m โดยจั ง หวั ดเพชรบุรี มี ระยะทางตลอดแนว

ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยรวม 93.285 km (อรอร สาราจิตต์ และ
กาญจนา นาคะภากร, 2557) จึ ง มี แนวความคิ ดในการ
พัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถประเมินศักยภาพการนาพลังงาน
คลื่นทะเลมาผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ บริเวณชายฝั่งทะเลหาดเจ้าสาราญ จ.
เพชรบุรี เพื่อประเมินศักยภาพของการนาพลังงานจากคลื่น
ทะเลมาใช้เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยใน
อนาคต

2. งานวิจัยและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
López, et al., (López, et al., 2013) ได้ศึกษาศักยภาพ
ของเทคโนโลยี พ ลั ง งานคลื่ น พบว่ า พลั ง งานคลื่ น เป็ น
แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มหาศาลและมีความเสถียรภาพ
มากกว่ า พลั ง งานหมุ น เวี ย นชนิ ด อื่ น เช่ น พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพราะว่าศักยภาพในการผลิต
พลังงานของพลังงานคลื่น เท่ากับ 2-3 kW/m2 มากกว่าลม
( 0.4-0.6 kW/m2 ) แ ล ะ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ( 0.1-0.2 kW/m2 )
เนื่องจากการแปลงพลังงานคลื่นสามารถผลิตเป็นพลังงาน
ไฟฟ้ า ได้ ม ากถึ ง 90% ของช่ ว งเวลา ส่ ว นอุ ป กรณ์ ข อง
พลั ง งานลมและแสงอาทิ ต ย์ จ ะแปลงได้ 20-30% จาก
การศึกษาและสารวจข้อมูลจากทั่วโลกในช่วง 10 ปี ได้ทา
แผนที่คลื่น (wave atlas) พบว่า กาลังคลื่นทะเลที่มีศักยภาพ
สูงส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 40 และ 60 ของทั้งสองซีก
โลก แต่ถ้าเปรียบเทียบระหว่างขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้
พบว่า กาลังคลื่นรายปีเฉลี่ยของทางขั้วโลกใต้จะสูงกว่า แต่
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลก็จะต่ากว่า
Mirzaei, et al (Mirzaei, et al, 2013) ได้ทาการศึกษา
ศั ก ยภาพพลั ง งานคลื่ น ทะเลของชายฝั่ ง ตะวั น ออกของ
คาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsular Malaysia) ที่อยู่ทะเลจีนใต้
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(South China Sea, SCS) ในช่วง 31 ปี (ค.ศ. 1979-2009)
ด้วยแบบจาลอง จากการคานวณศักยภาพของคลื่นจะขึ้นกับ
สมการกาลังคลื่นทะเลน้าลึก พบว่า พลังงานคลื่นจะสูงขึ้น
ในพื้ น ที่ ท างตอนเหนื อ ของชายฝั่ ง ขณะที่ ท างตอนใต้
บางส่วนมีค่าต่ากว่า
Buccino, et al (Buccino, et al, 2015) ได้ทาการพัฒนา
ส่ วนประกอบของระบบการแปลงพลั ง งานคลื่ น (wave
energy converter, WEC) แบบกาแพงกันคลื่นในทะเล (sea
wall) เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้าชนิดความแตกต่างของ
เฮดต่ามาก (น้อยกว่า 2.5 m) ซึ่งใช้กังหันน้าชนิดคาปลาน
(Kaplan turbine) โดยสะสมพลังงานคลื่นไว้ในอ่างเก็บน้า
แนวชายฝั่ง (shoreline overtopping reservoir) จากการ
ทดสอบที่อัตรา พบว่า ความแตกต่างของระดับน้าทั้งสอง
ซึ่งมีการทดสอบที่ความสูงของคลื่น 1.0 และ 1.5 m แบบ
ฐานเป็นทางลาด (ramp) ระหว่าง 0.71-2.5 m พบว่า คาบ
ของคลื่นอยู่ในช่วง 3.5-10 s ที่ระดับความแตกต่างเฮด
ระหว่าง 1-2.5 m อัตราการไหล 1-3.5 m3/s/m จะได้กาลัง
คลื่น เท่ ากับ 6-52 kW/m เมื่ อทาการติด ตั้งจริง ที่ชายฝั่ ง
ตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี พบว่า อัตราส่วนเปอร์เซ็นต์
ของปริ มาณพลั งงานที่ ผลิ ต จริ ง (capacity factor) อยู่
ระหว่ า ง 12-20% ซึ่ ง มี ค่ า ใกล้ กั บ โรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ แ ละลม ระบบสามารถท างานได้ แ ละให้
พลั งงานออกมาในปริ มาณตลอดระยะทางแนวชายฝั่ ง มี
จากัด และถ้ามุมลาดชันเพิ่มขึ้นจะทาให้ได้อัตราน้าล้นมาก
ยิ่งขึ้น
เจิมธง ปรารถนารักษ์ และ คณะ (เจิมธง ปรารถนารักษ์
และ คณะ, 2558).ได้พัฒนาต้นแบบกลไกผลิตกระแสไฟฟ้า
แบบทุ่นลอย ซึ่งใช้คลื่นทะเลเป็นต้นกาลังในการขับเคลื่อน
ชุดกลไก โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ช่วง ตามค่าแอม
ปลิจูดของคลื่น ผลการทดสอบ พบว่า ระบบกลไกสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยในช่วง 300 วินาที ได้ 57.83, 189.80
และ 228.25 W ตามลาดับ คิดเป็นประสิทธิภาพการเปลี่ยน
รูปพลังงาน 8.31, 16.29, 13.95% ตามลาดับ จากนั้นทาการ
ปรั บ ปรุ ง การท างานของกลไก โดยเลื่ อ นเฟสและเลื อ ก
ความถี่การแกว่งตัวของทุ่นให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ
ข อ ง ค ลื่ น ท ะ เ ล พ บ ว่ า ร ะ บ บ กลไก สามา ร ถ ผ ลิ ต
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กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยในช่วง 300 วินาที ได้ 81.49, 368.24
และ 929.77 W ตามลาดับ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูป
พลังงานเพิ่มขึ้นเป็น 11.59, 31.63 และ 56.85 % ตามลาดับ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยว พบว่า งานวิจัยมีทั้งที่เป็น
แบบจ าลองและการสร้ างเครื่อ งมื อทดสอบจริ ง ซึ่ง ส่วน
ใหญ่เป็นงานวิจัยในต่างประเทศเป็นการสร้างอุปกรณ์ผลิต
พลั ง งานไฟฟ้ า จากคลื่ น ทะเลนอกชายฝั่ ง อี ก ทั้ ง ใน
ต่างประเทศยังมีลักษณะของคลื่น ทะเลที่มีค วามสูงคลื่ น
มากกว่ า ประเทศไทย จึ ง ไม่ ส ามารถน ามาใช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งก่อนที่ประเทศไทยจะพัฒนา
พลังงานคลื่นทะเลสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาเป็นต้องมี
ข้อมูลด้านศักยภาพกาลังคลื่นทะเล แต่เนื่องจากประเทศได้
มีความสนใจด้านพลังงานคลื่นทะเลไม่นานนักจึงทาให้ยัง
ขาดข้อมูลในด้านนี้ และอุปกรณ์ ตรวจวัดค่าพลังงานคลื่น
ทะเลมี ร าคาสู ง มาก จึ ง ได้ อ อกแบบอุ ป กรณ์ ท ดสอบ
ศักยภาพกาลังคลื่นทะเลใกล้ชายฝั่งชนิดทุ่นลอย เพื่อหาค่า
ความสูงคลื่นทะเลสาหรับคลื่นทะเลที่มีค่าความสูงคลื่นต่า
2.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
พลังงานจากคลื่นทะเลจัดเป็นพลังงานหมุนเวียนจาก
ธรรมชาติ โดยคลื่นทะเลเป็นปรากฏตามธรรมชาติ ซึ่งส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสลมพัดผ่านผิวน้าทาให้เกิดคลื่น
น้าและถ่ายทอดพลังงานไปยังจุดอื่น ๆ สาหรับประเทศไทย
ซึ่งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเป็นเขตร้อนอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
ลมมรสุมหรือลมประจาฤดู (Thai Marine Meteorological
Center, 2557) ซึ่งเป็นลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางไปตามฤดูกาล
ของช่วงระยะเวลา การนาพลังงานจากคลื่นที่เกิดขึ้นมาใช้
ประโยชน์ มีห ลักการ คือ ต้ องมีอุ ปกรณ์ ที่เ หมาะสมที่จ ะ
สามารถรั บ พลั ง งานที่ ถ่ า ยทอดจากคลื่ น เป็ น ช่ ว ง ๆ ได้
พลังงานที่ได้จากคลื่นจะเปลี่ยนเป็นพลังงานกลไปหมุน
กั ง หั น ผลิ ต ไฟฟ้ า จึ ง สามารถแบ่ ง การผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลั ง งานคลื่ น ซึ่ ง เรี ย กว่ า อุ ป กรณ์ ดั ก จั บ พลั ง งานคลื่ น
(Wave Energy Converter หรือ WEC) ได้เป็น 2 ประเภท
ตามลักษณะการติ ดตั้ง อุปกรณ์ ได้ แก่ แบบติดกับชายฝั่ ง
(fixed shore-mounted) และแบบทุ่นลอย (floating devices)
ซึ่ ง งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ เ ลื อ กอุ ป กรณ์ ต รวจวั ด แบบทุ่ น ลอย ซึ่ ง
พัฒนาโดยอาศัยหลักการให้พลังงานคลื่นที่ตกกระทบจะตั้ง
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ฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถคานวณได้จากมวล
ของน้ าที่ ต กผ่ า นหน้ า คลื่ น พลั ง งานศั ก ย์ ข องคลื่ น ที่
เปลี่ ย นแปลงไปมี ค่ า เท่ า กั บ การย้ า ยมวลของน้ าจาก
ระดับน้าทะเลไปยังจุดศูนย์กลางของคลื่น หากคลื่นทะเลมี
ลักษณะเป็นคลื่นรูปซายน์แบบสมบูรณ์ (pure sinusoidal
wave) ดังภาพที่ 1 Tester, et al ได้มีการคานวณหากาลัง
คลื่นจากไฮโดรไดนามิกส์ของคลื่นซึ่งมีความซับซ้อนมาก
แต่สามารถประมาณได้ดังสมการ (1) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
พารามิเตอร์ที่สาคัญในการหาค่ากาลังคลื่นทะเล คือ ความ
หนาแน่นของน้าทะเล ความสูงคลื่น และ คาบของคลื่น (วร
นุช แจ้งสว่าง, 2553)
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งาน จึงได้ออกแบบระบบตรวจวัดหาความสูงคลื่นทะเล
โดยเฉพาะ โดยใช้วัดการเคลื่อนที่เชิงมุมด้วยตัวต้านทาน
ชนิดปรับค่าได้ (variable resistor) ชนิด B ขนาด 5k ซึ่ง
สอบเทียบค่ามุมกับโปรเทคเตอร์ครึ่งวงกลมซึ่งต่อเข้ากับ
อุปกรณ์จัดเก็บสัญญาณ (Data Acquisition, DAQ) และ
จั ด เก็บ ข้ อ มู ล ในคอมพิ วเตอร์ ซึ่ ง จะได้ ค่ าความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งการเคลื่ อ นที่ เ ชิ ง มุ ม ของทุ่ น ลอยกั บ ค่ า ความ
ต้านทานไฟฟ้า ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 1 พลังงานศักย์ของคลื่น
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(1)

เมื่อ P คือ กาลังคลื่นทะเล (kW/m)
 คือ ความหนาแน่นของน้าทะเล (kg/m3)
h คือ ความสูงคลื่นทะเล (m)
T คือ คาบของคลื่น (s)

3. วิธีการดาเนินงาน

3.1 การสอบเทียบค่าเครื่องมือวัดมุมการเคลื่อนที่ของแขน
ยึด
การออกแบบอุ ป กรณ์ แ ละกลไกตรวจวั ด ซึ่ ง อุ ป กรณ์
ส่วนใหญ่ของระบบจะมีส่วนที่จมอยู่ในน้าทะเล เนื่องจาก
เป็ นงานวิ จั ยที่ ท าการทดสอบในพื้น ที่ จริ ง บริ เ วณชายฝั่ ง
ทะเล ซึ่ งระบบทุ่น และโครงสร้างเสาเหล็กจะได้รับ การ
กระแทกจากคลื่นทะเลตลอดเวลา ดังนั้น การใช้เครื่องมือ
วัดโดยทั่วไปจึงมีข้อจากัดและไม่เหมาะสมต่อการนามาใช้

ภาพที่ 2 อุปกรณ์และระบบการวัดค่าการเคลื่อนที่เชิงมุมกับ
ค่าความต้านทานไฟฟ้า
3.2 ออกแบบอุปกรณ์ทดสอบศักยภาพคลื่นทะเล
จากการศึกษาพารามิเตอร์ที่สาคัญของการหาศักยภาพ
กาลังคลื่นทะเล คือ ความสูงคลื่น และ คาบของคลื่น จึงได้
ออกแบบอุปกรณ์ทดสอบการวัดศักยภาพพลังงานจากคลื่น
ทะเล ซึ่งงานวิจัยนี้เลือกรูปแบบการถ่ายทอดพลังงานเป็น
แบบลอยเคลื่อนที่ตามคลื่นทะเล ซึ่งอาศัยหลักการเคลื่อนที่
ของคลื่ น ตามแนวดิ่ง ท าให้ เกิด พลั ง งานศั กย์ แล้ วส่ ง ผ่ าน
พลังงานมาให้กับชุดอุปกรณ์แขนของทุ่นลอยที่เชื่อมต่อกับ
เพลาตรงฐานยึดเพื่อวัดความสูงของคลื่นและตรวจวัดคาบ
ของคลื่น ดังภาพที่ 3 ทาการทดสอบเก็บค่าทุก 30นาที และ
ช่วงเวลาเก็บ ค่ าเป็ นระยะเวลานาน 5 นาที แล้ วน ามาหา
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100 cm

ค่าเฉลี่ย ส่วนการหาคาบของคลื่นหาได้โดยการยืนจับเวลา
ของยอดคลื่นที่เคลื่อนที่เข้าหาฝั่ง

1.025 ซึ่ ง คิ ด เป็ น ค่ า ความหนาแน่ น ของน้ าทะเล เท่ า กั บ
1,025 kg/m3



30 cm

cm


60 cm

200

200 cm

data logger

Æ29 cm

data logger

ภาพที่ 3 อุปกรณ์ตรวจวัดศักยภาพคลื่นทะเล
4. ผลการวิจัย

4.1 ผลการทดสอบความหนาแน่นของน้าทะเล
ทดสอบน้าทะเลจากชายฝั่งทะเลหาดเจ้าสาราญ อ.
เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อหาค่าความความถ่วงจาเพาะโดยใช้
เครื่องมือไฮดรอมิเตอร์ (hydrometer) ที่มีช่วงความละเอียด
ของการวัดค่าของน้าทะเล 1.012 – 1.032 ดังภาพที่ 4 จาก
การตรวจวัด พบว่า น้าทะเลมีค่าความถ่วงจาเพาะ เท่ากับ
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ภาพที่ 4 ไฮดรอมิเตอร์

4.2 ผลการสอบเทียบค่าเครื่องมือวัดมุมการเคลื่อนทีข่ อง
แขนยึด
เนื่องจากในสภาพการทดสอบจริงมีความยากลาบากใน
การวั ด และเก็ บ ค่ าผลของความสู ง ของคลื่ น ทะเลทุ ก ๆ
วิ น าที ซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงต าแหน่ ง การเคลื่ อ นที่
ตลอดเวลาเป็นคลื่นรูปซายน์ งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้วิธีการ
สอบเที ย บการเคลื่ อ นที่ ข องแขนยึ ด ทุ่ น ลอยกั บ ค่ า ความ
ต้านทานทางไฟฟ้า ซึ่งความต้านทานไฟฟ้าที่วัดได้จะนาไป
เทียบเป็นมุมของแขนทุ่นลอย โดยใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล ดัง
ภาพที่ 2 ซึ่ ง ได้ ค่ า ผลการสอบเที ย บ ดั ง ภาพที่ 5 พบว่ า
สมการสอบเทียบมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-square)
เท่ากับ 0.999 จากนั้นนาค่ามุมของแขนทุ่นลอยที่สอบเทียบ
ได้นี้ไปคานวณเพื่อหาค่าความสูงของคลื่นทะเลซึ่งได้จาก
การทดสอบในทะเลจริงในลาดับต่อไป
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ภาพที่ 5 กราฟสอบเทียบมุมแขนยึดทุ่นลอยกับความต้านทานทางไฟฟ้า

4.3 ผลการทดสอบคาบของคลื่นทะเล

จากการตรวจจับเวลาการเคลื่อนที่ของคลื่น 1 ลูกคลื่น
เพื่อหาคาบของคลื่นทะเล พบว่า ทะเลหาดเจ้าสาราญมีค่า
คาบคลื่ น ทะเลไม่ ค งที่ ใ นแต่ ล ะวั น โดยในช่ วงที่ ท าการ
ทดสอบในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558– มกราคม พ.ศ. 2559
คาบของคลื่นทะเล มีค่าอยู่ในช่วง 4.88 – 7.68 s ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.23 s
4.4 ผลการทดสอบการหากาลังคลื่นทะเล
จากการออกแบบและสร้างเครื่องมือ วัด จากภาพที่ 3
และทาการติ ด ตั้ง อุ ปกรณ์ต รวจวั ด ศักยภาพพลัง งานจาก
คลื่นทะเลบริเวณชายฝั่ งทะเล ณ พื้นที่หาดเจ้ าสาราญ อ.
เมือง จ.เพชรบุรี ดังภาพที่ 6 และ 7 จะได้ค่ามุมแขนยึดทุ่น
ลอย ซึ่งนามาคานวณเป็นค่าของความสูงของคลื่นทะเล (h)
นาค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องไปแทนค่าในสมการ (1) ก็จะ
ได้กาลังจากคลื่นทะเล ซึ่งได้ผลการทดสอบดังนี้

ภาพที่ 6 ตาแหน่งการติดตัง้ อุปกรณ์วัดศักยภาพพลังงาน
คลื่นทะเล ณ หาดเจ้าสาราญ
อ.เมือง จ.เพชรบุรี

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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ภาพที่ 7 การทดสอบอุปกรณ์วัดศักยภาพ
พลังงานคลื่นทะเล ณ หาดเจ้าสาราญ
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ผลการทดสอบศักยภาพกาลังคลื่นทะเลในรอบวัน ใน
วันที่ 27-28 ธันวาคม 2558 ซึ่งนาผลการทดสอบมาพล็อต

กราฟมีลกั ษณะเป็นรูปคลื่น ในช่วงเวลา 5 นาที ดังภาพที่ 7
โดยช่วงเวลาที่มีค่ากาลังคลื่นทะเลสูงสุด คือ เวลา 15.4015.45 น. มีค่าความสูงคลื่นทะเล เท่ากับ 0.41614 m ซึ่งคิด
เป็นความสูงเฉลี่ยทั้งวัน เท่ากับ0.11319 m จากการตรวจวัด
คาบของคลื่นทะเลมีค่าเท่ากับ 6.28 s เมื่อนาพารามิเตอร์ทั้ง
สองไปคานวณหาค่ากาลังคลื่นทะเล จะมีค่าเท่ากับ 0.33072
kW/m จากการทดสอบในรอบวันซึ่งพบว่าช่วงเวลาที่คลื่น
มีกาลังมากที่สุดอยู่ในช่วงเวลา 15.40-15.45 น. จึงทาการ
ทดสอบในช่วงเวลา 14.00-18.05 น. ได้ผลการทดสอบดัง
ตารางที่ 1

ภาพที่ 7 ลักษณะความสูงของคลืน่ ทะเลวันที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 13.10 น.
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบกาลังคลื่นทะเล
ช่วงเวลา
วันที่ 4 มกราคม 59 (T=7.68s)
ทดสอบ
ความสูงเฉลี่ย กาลังคลื่น
คลื่นทะเล
ทะเล
(m)
(kW/m)
0.08141
0.09976
14.00-14.05
0.22766
14.30-14.35
0.12298
0.24903
15.00-15.05
0.12862
1.60808
15.30-15.35
0.32685
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วันที่ 5 มกราคม 59 (T=6.24s)
ความสูงเฉลี่ย กาลังคลื่น
คลื่นทะเล
ทะเล
(m)
(kW/m)
0.03455
0.07429
0.27909
0.12720

0.01460
0.06750
0.95265
0.19789

วันที่ 6 มกราคม 59 (T=6.60s)
ความสูงเฉลี่ย กาลังคลื่น
คลื่นทะเล
ทะเล
(m)
(kW/m)
0.06519
0.05498
0.08896
0.08293
0.07783
0.07756
0.15900
0.11087
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0.30107
0.14234
0.24781
0.15256
0.14410
0.14216
0.24717
0.10554
0.24893
0.10661
0.13901
0.13872
0.38787
0.14774
0.26695
0.17316
0.40194
0.16801
0.34522
0.17627
0.13578
0.27542
0.12031
0.20718
สูงมากนัก แต่เนื่องจากค่าที่ได้เป็นค่ากาลังของคลื่นทะเล
จากตารางที่ 1 พบว่า ในช่วงเวลาที่ทาการทดสอบ 4-6 ต่อหนึ่งกลไก ซึ่งถ้ามีการออกแบบพัฒนาเพิ่มกลไกให้มาก
มกราคม 2559 คลื่นทะเลมีความสูงเฉลี่ย 0.21096, 0.13578 ขึ้นประกอบกับการนาไปต่อเข้ากับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าที่มี
และ 0.12031 m ตามลาดับ ซึ่งสามารถผลิตกาลังคลื่นทะเล ประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับการเคลื่อนที่ของกลไก
ได้ เ ท่ ากั บ 0.77645, 0.27542 และ 0.20718 kW/m ของแขนทุ่นลอย ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการแปลง
พลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
ตามลาดับ
16.00-16.05
16.30-16.35
17.00-17.05
17.30-17.35
18.00-18.05
เฉลี่ย

5. สรุป

0.33777
0.23813
0.21837
0.25261
0.19188
0.21096

1.71734
0.85360
0.71778
0.96058
0.55421
0.77645

จากการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทดสอบศักยภาพ
กาลั ง คลื่ น ทะเล โดยใช้ ทุ่ น ลอยเป็ น อุ ป กรณ์ รั บ แรงและ
เคลื่อนที่ตามการเคลื่อนที่ของคลื่นทะเล และถ่ายทอดกาลัง
ผ่ า นก้ า นต่ อ โยงให้ กั บ กลไก ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ เ ปลี่ ย นการ
เคลื่อนที่แบบเชิงเส้นให้เป็นเชิงมุม โดยพารามิเตอร์ที่มีผล
ต่อ กาลั งของคลื่น ทะเล ได้ แ ก่ ค่าความหนาแน่น ของน้ า
ทะเล คาบคลื่นทะเล และความสูงของคลื่นทะเล จึงทาการ
ออกแบบชุดอุปกรณ์สอบเทียบความต้านทานไฟฟ้ากับ มุม
ของแขนทุ่นลอยเพื่อหาค่าความสูงของคลื่นทะเล ผลการ
สอบเทียบพบว่า อุปกรณ์สอบเทียบมีค่า สัมประสิทธิ์ก าร
ตัดสินใจ (R-square) เท่ากับ 0.999 สามารถนาไปใช้ในการ
สอบเทียบค่าได้
จากการตรวจวั ดคาบของคลื่ น ทะเลในแต่วันมี ค่าไม่
เท่ากัน โดยในช่วงที่ทาการทดสอบคาบของคลื่นทะเล มีค่า
อยู่ในช่วง 4.88 – 7.68 s ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.23 s
เนื่องจากตาแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์อยู่ใกล้ชายฝั่งมากทา
ให้ในแต่ละช่วงเวลาที่น้าทะเลขึ้นหรือลงจะส่งผลต่อคาบ
ของคลื่นทะเลอย่างมาก โดยผลการทดสอบในช่วงเวลา 4-6
ม.ค. 59 พบว่า คลื่นทะเลมีความสูงเฉลี่ย 0.21096, 0.13578
และ 0.12031 m ตามลาดับ เมื่อนาพารามิเตอร์มาคานวณหา
กาลังคลื่นทะเล พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.77645, 0.27542 และ
0.20718 kW/m ตามลาดับ ซึ่งเป็นกาลังของคลื่นทะเลที่ไม่

6. ข้อเสนอแนะ

ควรพัฒนางานวิจัยด้านพลังงานคลื่นทะเลเพื่อการต่อ
ยอดในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้หลากหลายรูปแบบของ
การแปลงพลั ง งานเพื่ อ เปรี ย บเที ย บรู ป แบบที่ เ หมาะสม
สาหรับประเทศไทย

7. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณ
รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ขอขอบคุ ณ
เทศบาลตาบลหาดเจ้าสาราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ที่อนุญาต
ให้ดาเนินการทดสอบ และขอขอบคุณ กรมอุตุนิยมวิทยา จ.
เพชรบุรี ที่อนุเคราะห์สถานที่ทาการทดสอบในครั้งนี้
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บทคัดย่อ

ระบบติดตามดวงอาทิตย์เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด รวมถึงการ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์การวิจัยนี้จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการผลิตไฟฟ้าระหว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์แกนเดียวและแบบติดตั้งอยู่กับที่ โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Silicon)ขนาด
100 วัตต์ (18 โวลต์)
ผลการศึกษาพบว่าระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์แกนเดียวจะผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งอยู่กับที่ ประมาณร้อยละ 10 โดยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์ในแนวทิศ
ตะวันออก-ทิศตะวันตก สามารถผลิตไฟฟ้าได้ดีที่สุด เนื่องจากการศึกษานี้ได้ทาการศึกษาทดลองในเดือนพฤศจิกายนซึ่งอยู่ในช่วงที่ดวงอาทิตย์
เคลื่อนที่อ้อมไปทางทิศใต้

Abstract

Solar tracking system is an appropriate technology to enhance the efficiency of solar energy applications, including electricity
production from solar cells. This research was conducted to study the capacity of electricity generation by single-axis solar tracking
photovoltaic system, in comparison with the fixed system, using 100 watt (18 volt) polycrystalline silicon solar panels.
The study showed that the electricity generated by single-axis solar tracking photovoltaic systems was about 10 percent more than the
fixed system. The east-west single axis solar tracking photovoltaic system showed the best performance as the experiment was conducted in
November, while the sun was moving on the south.
คาสาคัญ : ติดตามดวงอาทิตย์, เครื่องติดตามดวงอาทิตย์
Keywords : solar tracking, solar tracker

1. บทนา

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการน า
พลัง งานจากธรรมชาติมาใช้ป ระโยชน์ และเป็น พลัง งาน
หมุ น เวี ย นที่ สาคั ญ ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพของพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง โดยมี ค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์
รวมรายวันเฉลี่ยต่อปีประมาณ 18.2 MJ/m2-day(กรมพัฒนา
และส่ ง เสริ ม พลั ง งาน, 2542)ปั จ จุ บั น มี ก ารน าพลั ง งาน
แสงอาทิ ตย์ มาประยุ กต์ ใช้ป ระโยชน์ แตกต่างกันออกไป

หลายรู ป แบบภาครั ฐ เองได้ ส่ ง เสริ ม และมี ม าตรการ
สนับสนุนให้มีการนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์
ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบติดตามดวงอาทิตย์
เพื่ อ ที่ จ ะน าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ม าใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า มากที่ สุ ด โดยการปรั บ แผงรั บ
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ ห้ ตั้ ง ฉากกั บ ทิ ศ ทางของรั ง สี ด วง
อาทิ ต ย์ ที่ ต กกระ ท บ จ ากการ ศึ กษาข อ ง Appleyard
(2009)อ้างถึ ง ใน Barsoum(2011)พบว่ าระบบติ ด ตามดวง
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

อาทิ ต ย์ แ บบแกนเดี ย วสามารถผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า ได้
มากกว่าระบบที่อยู่กับที่ ร้อยละ 27-32 ในขณะที่ระบบ
ติ ด ตามดวงอาทิ ต ย์ แ บบสองแกนสามารถผลิ ต ไฟฟ้ าได้
มากกว่าระบบที่ติดตั้งอยู่กับที่ถึงร้อยละ 35-40
สมภพ ผดุ ง พั น ธ์ (2558)ได้ ท าการวิ จั ย และพั ฒ นา
เครื่องขับเคลื่อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สามารถเคลื่อนที่
ต า ม แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ไ ด้ อั ต โ น มั ติ โ ด ย ใ ช้ ร ะ บ บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่ั ง ให้ ชุ ด ควบคุ ม การขั บ เคลื่ อ น
ทางาน ผลการศึกษาพบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เคลื่อนที่
ตามแสงอาทิตย์ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยมากว่าแผงที่วางคงที่
ในแนวนอน ร้อยละ 13
ธนิ ท เรื อ งรุ่ ง ชั ย กุ ล และวั ช ระวิ ช ญ์ เจี ย รวรรณ์
(2558)ทาการพัฒนาระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบสองแกน
ราคาถูกสาหรับบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดยอาศัยความ
แตกต่างระหว่างศักย์ไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็ก
ในการตรวจหาต าแหน่ง ของดวงอาทิต ย์ เพื่ อกระตุ้ น ให้
ระบบควบคุ มทางานตัด -ต่อวงจรในการขับมอเตอร์ เพื่ อ
ปรั บ ให้ แ ผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ หั น เคลื่ อ นที่ ติ ด ตามดวง
อาทิตย์ตลอดเวลา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ
โครงสร้ า งฐานรองรั บ และส่ ว นของระบบควบคุ ม การ
ติดตามดวงอาทิตย์ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 5,250
บาท
ปรีชา มหาไม้ และคณะ (2557)ได้ทาการวิจัยการประจุ
แบตเตอรี่ ด้วยการติ ดตามดวงอาทิ ตย์แ บบ 2 แกนแบบ
อัตโนมัติ โดยใช้วิธีการตรวจวัดค่าความเข้มแสงอาทิตย์จาก
เซ็ น เซอร์ แ บบตั ว ต้ า นทานแปรค่ า ตามแสงร่ ว มกั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผลการศึกษาพบว่าระบบติดตาม
ดวงอาทิตย์แบบ 2 แกนสามารถเก็บพลังงานได้มากกว่า
ระบบที่ติดตั้งอยู่กับที่ ร้อยละ 17.72
กรธรรม สถิรกุล และ อภิญญา บุญประกอบ(2556)ทา
การพัฒนาระบบติดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ต้นทุน
ต่าโดยใช้ ห ลั กการค านวณต าแหน่ ง ของดวงอาทิ ต ย์ ด้ วย
สมการเพื่ อ ควบคุ ม การเคลื่ อ นที่ โ ดยเบื้ อ งต้ น และใช้
เซ็นเซอร์วัดความเข้มเพื่อปรับตาแหน่งละเอียด สามารถชี้
ต าแหน่ ง ดวงอาทิ ต ย์ ไ ด้ อ ย่ า งแม่ น ย า ผิ ด พลาดไม่ เ กิน 1
องศา และใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ราคาประหยัด
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สิทธิชัย จีนะวงษ์ และคณะ (2556)ทาการพัฒนาระบบ
ติดตามแสงอาทิตย์แบบสองแกนด้วยการปรับสมดุลระดับ
น้ า ค ว บ คุ ม ก า ร ท า ง า น ทั้ ง ห ม ด ด้ ว ย ไ ม โ ค ร คอนโทรลเลอร์ โดยรับค่าการตรวจจับแสงผ่านตัวต้านทาน
แปรค่าตามแสง (LDR) และเปรียบเทียบกับแรงดันอ้างอิง
ผลการทดสอบพบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีระบบติดตาม
แสงอาทิตย์ให้ค่ากาลังไฟฟ้าเฉลี่ยมากกว่าแผงที่ติดตั้งอยู่
กับที่ร้อยละ 37.63
มนูศักดิ์ จานทอง และ อธิราช ประดิษฐ์อภัย (2554)ได้
ทาการวิจัยการควบคุมด้วยภาพสาหรับระบบรับรังสีรวม
กลาง โดยออกแบบระบบติดตามดวงอาทิตย์ที่ใช้ตัวควบคุม
แบบพี ไ อดี (PIDcontroller)
และใช้ ก ล้ อ งดิ จิ ต อล
อุตสาหกรรมในการตรวจจับตาแหน่งของดวงอาทิตย์ ผล
การทดลองการทางานของระบบติดตามดวงอาทิตย์ พบว่า
สามารถติดตามดวงอาทิตย์ได้จริงและมีค่าความผิดพลาด
อยู่ที่ ±5 พิกเซล
อนุชา ดีผาง และคณะ (2548)ทาการวิจัยระบบติดตาม
ดวงอาทิตย์ด้วยอุปกรณ์ตรวจจับตาแหน่งดวงอาทิตย์เชิง
ดิจิตอล ซึ่งเป็นการนาเสนอเครื่องติดตามดวงอาทิตย์แบบ
สองแกนโดยใช้ ห ลั ก การบั ง เงาของฉากกั้ น มี โ ฟโต้
ทรานซิสเตอร์เป็นตัวตรวจจับรังสีตรงดวงอาทิตย์ ผลการ
ทดสอบพบว่าเครื่องติดตามดวงอาทิตย์มีความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ยประมาณ 2.5 องศา
นอกจากงานวิจัยข้างต้น ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับระบบ
ติดตามดวงอาทิตย์อีกหลายงาน โดยมีการออกแบบกลไก
และชุ ดควบคุมการเคลื่อนที่ แตกต่ างกันออกไป แต่ ส่วน
ใหญ่จะใช้อุปกรณ์ตรวจจับระดับความเข้มรังสีแสงอาทิตย์
(เช่น โฟโต้ไดโอดโฟโต้ท รานซิ สเตอร์หรือ ตัวต้านทาน
แปรค่าตามแสง) ร่วมกับ ชุดควบคุมการเคลื่ อนที่ติดตาม
ดวงอาทิตย์ ที่อาจเป็นแบบเชิงกลหรือถ่วงน้าหนัก หรือ ใช้
วงจรดิจิ ตอลหรือ ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นอุ ปกรณ์
ประมวลผลและควบคุ มการเคลื่อ นที่ ติดตามดวงอาทิต ย์
(Das, S., et al.,2014;Khan, Md. T. A., et al.,
2010;Koyuncu, B. and Balasubramanian, K., 1991; Rao,
R. R., et al., 2015;Wang, J. and Lu, C.,2013)ซึ่งระบบ
ดังกล่าวล้วนสามารถติดตามดวงอาทิตย์ได้จริง แต่มีความ
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ซับซ้อนของอุปกรณ์และการออกแบบวงจรการควบคุมที่
ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้งอุปกรณ์สูง
ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบสองแกน สามารถปรับ
แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ให้ตั้งฉากกับทิศทางของรังสี
ดวงอาทิ ต ย์ ที่ ตกกระทบได้ ต ลอดเวลา แต่มี ค่ าใช้ จ่ ายสู ง
งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบแกน
เดียวเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง โดยประยุกต์ใช้
ระบบติดตามดวงอาทิตย์ที่พัฒนาโดย ธนิท เรืองรุ่ง ชัยกุล
และวัชระวิชญ์ เจียรวรรณ์ (2558)เป็นต้นแบบ โดยศึกษา
การติดตามดวงอาทิตย์ในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก
และในแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ เปรียบเทียบกับระบบอยู่กับที่

สองแกนที่พัฒนาโดย ธนิท เรืองรุ่ง ชัยกุล และวัชระวิชญ์
เจียรวรรณ์ (2558)เป็นต้นแบบ โดยได้ติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้ า ด้ ว ยเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ จ านวน 3 ชุ ด (รู ป ที่ 1)
ประกอบด้วย
1) ระบบอยู่กับที่ (หันไปทางทิศใต้ ทามุม 14 องศากับ
แนวพื้น)
2) ระบบติ ด ตามดวงอาทิ ต ย์ แ นวทิ ศ เหนื อ – ทิ ศ ใต้
(แนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตกติดตั้งคงที่อยู่ในแนวขนาน
กับพื้น)
3) ระบบติดตามดวงอาทิตย์แนวทิศตะวันออก – ทิศ
ตะวันตก (แนวทิศเหนือ-ทิศใต้ หันไปทางทิศใต้ ทามุม 14
องศากับแนวพื้น)

2. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ที่มีระบบการติดตามดวงอาทิตย์แบบแกนเดียว
เปรียบเทียบกับระบบที่ติดตั้งอยู่กับที่

3. วิธีดาเนินการวิจัย

การดาเนินการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 3ขั้นตอน คือ 1)
เก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูล เบื้องต้น2) ติดตั้งระบบ
ผลิ ตไฟฟ้ าด้ วยเซลล์แ สงอาทิต ย์แ บบติ ดตามดวงอาทิ ต ย์
แกนเดียว 3) ทดสอบการทางานของระบบ

3.1 การเก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูล

ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาการทางานของ
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบติดตาม
ดวงอาทิตย์แบบต่างๆรวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ศึกษาวิจัยนี้

3.2 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบ

ติดตามดวงอาทิตย์แกนเดียว
ทาการติดตั้งเป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
แบบติ ด ตามดวงอาทิ ต ย์ แ กนเดี ย ว โดยใช้ แ ผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบผลึกรวม (Polycrystalline Silicon) ขนาด
100 วัตต์ (18 โวลต์) สาหรับระบบติดตามดวงอาทิตย์ที่ใช้
ในการศึกษานี้ ประยุกต์ใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ

(ก)

(ข)

(ค)

ก) ระบบอยู่กับที่
ข) ระบบติดตามดวงอาทิตย์แนวทิศเหนือ – ทิศใต้
ค) ระบบติดตามดวงอาทิตย์แนวทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก

รูปที่ 1 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ใน
การศึกษา

3.3 การทดสอบและวิเคราะห์การทางานระบบ

ทาการทดสอบการทางานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิ ตย์ แบบอยู่ กับที่ เปรียบเทีย บกับระบบที่มีร ะบบ
ติ ด ตามดวงอาทิ ต ย์ แ กนเดี ย ว โดยทดสอบในสภาพ
ภูมิอากาศจริง และทาการเก็บข้อมูลดังนี้
-ค่ากระแสไฟฟ้า
-ค่าแรงดันไฟฟ้า

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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ค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าอ่านค่าจากเครื่อง
ควบคุ ม การประจุ ไ ฟฟ้ า ลงแบตเตอรี่ (Solar Charge
Controller) และบั น ทึ ก ค่ า ความเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ โ ดยใช้
เครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์ โดยบันทึกข้อมูลทุก 1 นาที
ตั้งแต่ 08:00 น. ถึง 17:00 น. หลังจากเก็บข้อมูลแล้วนาไป
เข้าโปรแกรมแสดงผลในคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ผลการทดสอบทาการวิเคราะห์ผลการ
ท างานของระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ทั้ ง 3
ระบบ โดยเปรียบเทียบความเข้มแสงอาทิตย์กับกาลังไฟฟ้า
ในแต่ละช่วงเวลาที่ทาการทดสอบซึ่งกาลังไฟฟ้าคานวณได้
จากสูตร
P = IV
P = กาลังไฟฟ้า (วัตต์)
I = กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)
V = แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)

1
1

1,100
200

1,100
200
2,500

รวม

การทดสอบการทางานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ในการศึกษานี้ทาการทดสอบในสภาพอากาศ
จริง โดยทาการทดสอบในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็น
ช่วงที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่อ้อมไปทางทิศใต้ จากข้อมูลผล
การทดสอบสามารถนามาเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเข้มแสงอาทิตย์กับกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และ
กาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 100
วัตต์ ดังรูปที่ 2 3 และ 4 ตามลาดับ (ยกตัวอย่างผลการ
ทดสอบวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558)
แบบอยู่กับที่
ทิศเหนือ-ใต้

ทิศตะวันออก-ตะวันตก
ความเข้มแสง

กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)

6.00

4. ผลการวิจัย

800

5.00

600

4.00
3.00

400

2.00

200

1.00

ตารางที่ 1ราคาอุปกรณ์ระบบติดตามดวงอาทิตย์แกนเดียว
รายการ

จานวน

ราคา
(บาท)

ราคารวม
(บาท)

แผงเซลล์แสงอาทิตย์(5 วัตต์)
ไดโอดบริดจ์
รีเลย์ 8 ขา 24 โวลต์พร้อมฐาน
ขั้วต่อสายไฟ
สายไฟ
กล่องใส่อุปกรณ์

2
1
2
1
1
1

300
40
100
30
200
130

600
40
200
30
200
130

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน

17.00

16.00

15.00

14.00

13.00

12.00

11.00

9.00

10.00

0
8.00

0.00

ระบบติดตามดวงอาทิตย์แกนเดียวที่ใช้ในการศึกษานี้
มีต้นทุ นค่า ใช้จ่ ายสาหรับ อุปกรณ์ประมาณ 2,500 บาท
(ตารางที่ 1) ซึ่งลดลงจากระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2
แกนที่พัฒนาโดยธนิท เรืองรุ่งชัยกุล และวัชระวิชญ์ เจียร
วรรณ์ ประมาณร้อยละ 50 โดยอุปกรณ์ที่ใช้สามารถหาได้
ง่ายในท้องตลาดทั่วไปภายในประเทศ

14

มอเตอร์ขาจานดาวเทียม
แกนหมุนและอื่นๆ

ความเข้มแสงอาทิตย์
(วัตต์/ตารางเมตร)

-ค่าความเข้มแสงอาทิตย์

เวลา

รูปที่ 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงอาทิตย์
และกระแสไฟฟ้า
จากรู ป ที่ 2 จะเห็ น ได้ ว่า ค่ ากระแสไฟฟ้ าจะแปรผั น
โดยตรงกั บ ค่ า ความเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ ซึ่ ง เปลี่ ย นไปตาม
ช่วงเวลาของวัน โดยจะมีค่าความเข้มแสงอาทิตย์มากขึ้น
เรื่อยๆตั้งแต่เวลาประมาณ 8:00 น. จนกระทั่งสูงสุดในช่วง
12:00 น.และลดลงจากช่วงบ่ายถึงช่วงเย็น ซึ่งค่าความเข้ม
แสงอาทิ ต ย์ จ ะมี ค่ าสู ง สุ ด เฉลี่ ย ในช่ ว งเวลา 11:00 ถึ ง
13:00 น. ทาให้ช่วงเวลาดังกล่าวมีกระแสไฟฟ้ามากกว่า
ช่วงเวลาอื่นๆ
เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าในช่วงเช้าเวลา
8:00 น. ถึง 10:00 น. และในช่วงเย็นเวลา 14:00 น. ถึง
17:00 น. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตาม
ดวงอาทิตย์มีค่ากระแสไฟฟ้ามากกว่าระบบผลิตไฟฟ้าด้วย

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

เซลล์แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่ แต่ในช่วงเวลา 11:00 น. ถึง
13:00 น. ค่ากระแสไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิ ตย์แบบอยู่กับที่ มีแนวโน้มสูงขึ้ นมากกว่าระบบ
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบติ ด ตามดวงอาทิ ต ย์ ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากในช่วงเช้าระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตาม
ดวงอาทิ ต ย์ ท าการประจุ ไ ฟฟ้ า ได้ ค่ อ นข้ า งดี ส่ ง ผลให้ มี
พลังงานสะสมในแบตเตอรี่สูงขึ้นมาก แต่ระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่ยังมีพลังงานสะสมใน
แบตเตอรี่น้อย (ดังจะเห็นได้จากระดับแรงดันไฟฟ้าในรูปที่
3)ในช่วงเที่ยงซึ่งระบบเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละแบบได้รับ
แสงอาทิตย์ค่อนข้างจะไม่แตกต่างกันมากทาให้ระบบเซลล์
แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่มีพลังงานสะสมอยู่น้อยกว่าจึงมีค่า
กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่แบตเตอรี่สูงกว่าระบบแบบติดตาม
ดวงอาทิตย์
ทิศตะวันออก-ตะวันตก
ความเข้มแสง
ความเข้มแสงอาทิตย์
(วัตต์/ตารางเมตร)

800

14.00
13.50
13.00
12.50
12.00
11.50
11.00

600
400
200

เวลา

รูปที่ 3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงอาทิตย์
และแรงดันไฟฟ้า
ทิศตะวันออก-ตะวันตก
ความเข้มแสง

600
400
200

ความเข้มแสงอาทิตย์
(วัตต์/ตารางเมตร)

800

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
17.00

16.00

15.00

14.00

13.00

12.00

11.00

10.00

9.00

0
8.00

กาลังไฟฟ้า (วัตต์)

แบบอยู่กับที่
ทิศเหนือ-ใต้

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์
อยู่กับที่
ติดตามดวง
อาทิตย์

17.00

16.00

15.00

14.00

13.00

12.00

11.00

9.00

10.00

0
8.00

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)

แบบอยู่กับที่
ทิศเหนือ-ใต้

จากรูปที่ 3 จะสั งเกตได้ว่าระดับ แรงดัน ไฟฟ้ าจะ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาการประจุไฟฟ้า โดยค่าความ
เข้ ม แสงอาทิ ต ย์ ไ ม่ ค่ อ ยมี ผ ลต่ อ ระดั บ แรงดั น ไฟฟ้ า ของ
ระบบมากนัก ส่วนรูปที่ 4 แสดงให้เห็นได้ว่าค่ากาลังไฟฟ้า
มีแนวโน้มเช่นเดียวกับค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งจะแปรผันตรง
กับ ความเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ เ นื่ อ งจากกาลั ง ไฟฟ้ าคื อ ผลคู ณ
ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้า ซึ่งค่าแรงดันไฟฟ้ามี
แนวโน้มที่ค่อนข้างคงที่สม่าเสมอดังนั้นค่ากาลังไฟฟ้าจึง
ขึ้นอยู่กับค่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นหลัก
การเปรี ยบเทีย บพลั ง งานไฟฟ้ าที่ ผ ลิต ได้ซึ่ง เป็ น ค่ า
พลังงานไฟฟ้าสะสมที่ผลิตได้เมื่อสิ้นสุดการทดสอบในแต่
ละวั น โดยอ่ า นจากเครื่ อ งควบคุ ม การประจุ ไ ฟฟ้ า ลง
แบตเตอรี่ (Solar Charge Controller) แสดงดังตารางที่ 2
และ 3
ตารางที่ 2 ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

เวลา

รูปที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงอาทิตย์
และกาลังไฟฟ้า

ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
(วัตต์-ชั่วโมง)
24 พ.ย.58 25 พ.ย.58 26 พ.ย.58
401

319

256

ตะวันออก-ตะวันตก

451

361

302

เหนือ-ใต้

437

345

295

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
ความแตกต่างการผลิตไฟฟ้า (%)
การเปรียบเทียบ
กับระบบอยู่กับที่ 24 พ.ย.58 25 พ.ย.58 26 พ.ย.58 เฉลี่ย
ตะวันออกตะวันตก

10.99

11.71

15.41

12.70

เหนือ-ใต้

8.28

7.54

13.50

9.77

จากตางรางที่ 2 จะเห็นได้ว่าค่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จาก
ระบบผลิ ต ไฟฟ้ าด้ วยเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบติ ด ตามดวง
อาทิตย์มีค่ามากกว่าระบบอยู่กับที่ ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบติ ด ตามดวงอาทิ ต ย์ ใ นแนวทิ ศ
ตะวั น ออก-ทิ ศ ตะวั น ตกจะมี ค่ าพลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต ได้
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สะสมมากที่สุด รองลงมาคือเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตาม
ดวงอาทิตย์ในแนวทิศเหนือ -ทิศใต้ และเซลล์แสงอาทิตย์
แบบอยู่กับที่จะมีค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้สะสมน้อยที่สุด
จากตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างในการผลิตไฟฟ้า
ของแต่ล ะระบบซึ่ งจะเห็น ว่ าระบบผลิ ต ไฟฟ้ าด้ วยเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์ในแนวทิศตะวันออกทิศตะวันตกมีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้สะสมมากกกว่าเซลล์
แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่เฉลี่ยประมาณร้อยละ 12.70 ระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์ใน
แนวทิ ศ เหนื อ -ทิ ศ ใต้ ม ากกว่ าระบบผลิ ต ไฟฟ้ าด้ วยเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ แ บบอยู่ กั บ ที่ ร้ อ ยละ 10 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิ จั ย ของ สมภพ ผดุ ง พั น ธ์ [4] ซึ่ ง กล่ า วว่ า เซลล์
แสงอาทิ ต ย์ แ บบติ ด ตามดวงอาทิ ต ย์ แ กนเดี ย วจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่ ร้อยละ
13
จากการศึกษาทดลองนี้สังเกตได้ว่าระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์ แสงอาทิ ตย์แ บบติ ดตามดวงอาทิตย์ ในแนวทิ ศ
ตะวั นออก-ทิศ ตะวั นตกมีแ นวโน้มที่ ดีที่ สุด คือ สามารถ
ผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ าสะสมได้ ม ากที่ สุด ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจาก
ระบบดังกล่าวให้ค่ากระแสไฟฟ้าที่ป ระจุลงแบตเตอรี่โดย
เฉลี่ยสูงกว่าระบบอื่นๆ อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ ทาการ
ทดลองในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายนซึ่ ง เป็ น ช่ ว งเวลาที่ ด วง
อาทิตย์เคลื่อนที่อ้อมไปทางทิศใต้ตั้งแต่เช้าจนเย็น จึงทาให้
ระบบผลิ ต ไฟฟ้ าด้ วยเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบติ ด ตามดวง
อาทิต ย์ใ นแนวทิศ ตะวัน ออก-ทิศ ตะวัน ตก ซึ่ งติ ดตั้ งแผง
เซลล์แสงอาทิตย์หันไปทางทิศใต้ทามุม 14 องศา กับแนว
พื้นดินได้เปรียบระบบอื่นๆ โดยทาให้ได้รับแสงอาทิตย์ใน
แนวที่ ค่ อนข้างตั้ง ฉากตลอดทั้ งวั น ในขณะที่ ระบบผลิ ต
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์ในแนว
ทิศเหนือ-ทิ ศใต้ จะได้รับแสงอาทิตย์ ในแนวค่ อนข้ างตั้ ง
ฉากเฉพาะช่ ว งเวลาใกล้ เ ที่ ย งวั น ซึ่ ง หากท าการทดลอง
ในช่วงที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่อ้อมไปทางทิศเหนือ เช่น ช่วง
เดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม รังสีแสงอาทิตย์ที่ตก
กระทบแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ แบบติ ดตามดวงอาทิต ย์ใ น
แนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตกจะมีมุมเฉียงหนีออกจาก
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แนวตั้งฉากมากซึ่งจะทาให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
น้อยลง
หากวิเคราะห์ในภาพรวมตลอดทั้งปีระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์แกนเดียวใน
แนวทิศเหนือ-ทิศใต้ มีแนวโน้มที่จะสามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ า เฉลี่ ย ทั้ ง ปี ไ ด้ ม ากกว่ า ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยเซลล์
แสงอาทิต ย์แบบติ ดตามดวงอาทิตย์ แกนเดียวในแนวทิ ศ
ตะวั น ออก-ทิ ศ ตะวั น ตกเนื่ อ งจากสามารถปรั บ มุ ม รั บ
แสงอาทิตย์ให้หันไปในทิศที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านได้
ตลอดทั้งปี โดยได้รับพลังงานแสงอาทิตย์สูงในช่วงเวลา
ประมาณ 11:00-13:00 น. ของทุกๆวัน ทาให้สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าได้ใกล้เคียงกันในทุ กๆวัน ในขณะที่ระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์ใน
แนวทิ ศ ตะวั น ออก-ทิ ศ ตะวั น ตก จะสามารถท างานได้ ดี
ในช่ ว งที่ ด วงอาทิ ต ย์ เ คลื่ อ นที่ อ้ อ มไปทางทิ ศ ใต้ เ ท่ า นั้ น
อย่างไรก็ตามระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
ติดตามดวงอาทิตย์แกนเดียวทั้ง 2 ระบบสามารถผลิตไฟฟ้า
ได้มากกว่าระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติด
ตั้งอยู่กับที่

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ แ บบติ ด ตามดวงอาทิ ต ย์ แ กนเดี ย วทั้ ง ระบบ
ติดตามดวงอาทิตย์ในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตกและ
แนวทิศเหนือ-ทิศใต้ สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าระบบ
ผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบติ ด ตั้ ง อยู่ กั บ ที่
ประมาณ ร้อยละ 10 โดยในการศึกษานี้ได้ทาการศึกษา
ทดลองในเดื อ นพฤศจิ ก ายนซึ่ ง อยู่ ใ นช่ ว งที่ ด วงอาทิ ต ย์
เคลื่อนที่อ้อมไปทางทิศใต้มีผลทาให้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบติ ด ตามดวงอาทิ ต ย์ ใ นแนวทิ ศ
ตะวั น ออก-ทิ ศ ตะวั น ตกซึ่ ง ท าการติ ด ตั้ ง หั น แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ไปทางทิศใต้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ข้ อ จ ากั ด ในเรื่ อ งระยะเวลาการ
ทดสอบ ทาให้สามารถทาการทดลองได้เพียงช่วงระยะเวลา
สั้น จึงมีข้อเสนอแนะให้ทาการศึกษาเพิ่มเติมโดยเก็บข้อมูล
ให้ครบถ้วนตลอดทั้งปี เนื่องจากแนวการเคลื่อนที่ของดวง
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อาทิตย์เปลี่ยนไปทุกวันตลอดทั้งปี โดยบางช่วงเวลาดวง
อาทิ ตย์ เ คลื่ อ นที่อ้ อ มไปทางทิ ศใต้ แ ละบางช่ วงเวลาดวง
อาทิ ต ย์ เ คลื่ อ นที่ อ้ อ มไปทางทิ ศ เหนื อ ซึ่ ง จะท าให้ ไ ด้ ผ ล
การศึกษาที่ชัดเจนขึ้น
การศึกษาครั้งนี้ทาการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ขนาด 100 วัตต์ ซึ่งมีขนาดเล็ก ทาให้โครงสร้างรองรับไม่
ซับซ้อ น ดัง นั้นจึง ควรมี การศึ กษาพั ฒ นาสาหรับ ระบบที่
ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานจริงที่มีความต้องการไฟฟ้า
สู ง ขึ้ น หรื อ สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านส าหรั บ โรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ได้
นอกจากนี้ควรจะมีการศึกษาพัฒนาระบบควบคุมการ
ติ ด ตามดวงอาทิ ต ย์ ใ ห้ มี ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ าลง เพื่ อ ให้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้มากขึ้น โดยเฉพาะสาหรับ
ผู้ที่มีทุนน้อย
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้ครี บระบายความร้อนอลูมิเนียมที่มีความหนา 1 mm
ทดลองกับเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกผสม ขนาด 300 w โดยเปรียบเทียบปริมาณแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ที่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติด
ครีบระบายความร้อนอลูมิเนียมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่ติดครีบระบายความร้อนอลูมิเนียม จากการศึกษาพบว่าเมื่อเซลล์แสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งครีบระบายความร้อนอลูมิเนียม อุณหภูมิที่สะสมอยู่ภายในจะถูกระบายออกมาโดยใช้ครีบระบายความร้อน โดยอลูมิเนียมมีค่าสัมประสิทธิ์
การนาความร้อน 237 W/mK และในแผงเซลล์อาทิตย์ที่ไม่ได้ติดครีบระบายความร้อนมีพลาสติกกั้นอยู่ โดยพลาสติกนั้นมีค่าสัมประสิทธิ์การ
นาความร้อนอยู่ที่ 0.52 W/mK ทาให้เกิดการสะสมความร้อนในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ ไม่ติดครีบระบาย
ความร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 42.7oC และอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดครีบระบายความร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 39.7oC โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น
ของกาลังไฟฟ้าเฉลี่ยแล้วกาลังไฟฟ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดครีบระบายความร้อนเฉลี่ย 129.8 W และกาลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
แบบไม่ติดครีบระบายความร้อนเฉลี่ย 115.5 W โดยประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบและ
การลดลงของอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์

Abstract

The main objective of this research was to study a reducing of photovoltaic (PV) temperature. The aluminum fins has 1 mm of
thickness which was installed on 300 W poly styrene type. The performance of PV mounted aluminum fins and non-aluminum fins were
compared. The temperature accumulated inside will be discharged by the cooling fins with a coefficient of thermal conductivity 237 W/mK
but the solar panels are not attached to the cooling fins with a plastic barrier. The plastic has a coefficient of thermal conductivity of 0.52
W/mK causes the accumulation of heat in the temperature of photovoltaic solar panels that are not ventilated temperature and average
temperature of 42.7oC. Solar cooling fins temperatures average 39.7oC. The increasing rate of average power and power solar panels are 129.8
W of mounted cooling fins. The average power output of PV without fin is 115.5 W. The average efficiency of PV will increase that the
temperature of the PV reduce the power consumption will increase.

คาหลัก : เซลล์แสงอาทิตย์/ การลดอุณหภูมิ/ ครีบระบายความร้อน
KEYWORDS: solar cell/ Reducing Temperature / fins

1. บทนา

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่ง พลังงานแก่โลกในรูปความร้อน
และแสงสว่าง สิ่งที่มีชีวิต เช่น คน พืช และสัตว์ ใช้พลังงาน
เหล่ านี้ โ ดยตรง เช่ น พื ชใช้ แสงอาทิ ต ย์ ใ นการสั ง เคราะห์
เพื่ อ ให้ เ จริ ญ เติ บ โต คนใช้ แ สงอาทิ ต ย์ ช่ว ยในการถนอม

อาหาร พลังงานแสงอาทิตย์ถูกเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานเคมี
สะสมอยู่ บางส่วนก็ถูกใช้ทันที บางส่วนจะถูกเก็บสะสมไว้
ในส่วนต่างๆ ดวงอาทิตย์ยังเผาน้าทะเลในมหาสมุทรและใน
แม่น้าลาคลอง ให้กลายเป็นไอลอยสูงขึ้นไปในอากาศ ไอน้า
นี้จับกลุ่มรวมกันเป็นเมฆเมื่อเมฆเย็นลงจะจับตัวเป็นหยดน้า
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แล้ ว ตกลงมาเป็ น ฝน ฝนท าให้ เ กิ ด ล าธาร แม่ น้ า และ
ทะเลสาบ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ มี ผ ลโดยตรงกลั บ โลก
พลังงานที่ได้นั้นเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงทาให้มีการพัฒนานาแสงอาทิตย์ที่ส่องมายัง
โลกมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านความร้อนและกระแสไฟฟ้าที่
คอยอานวยความสะดวกสบายในชีวิตประจาวันของมนุษย์
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่ทาให้เกิด
ความยั่งยืนทางด้านพลังงาน แต่ เมื่อพิจารณาลักษณะการ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์ แสงอาทิตย์หรือแผงโฟโตโวลตาอิก
พบว่า เซลล์ แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
สูงสุดใน ช่วงเวลาที่มีแสงแดดมาก แต่เนื่องจากพลังงาน
แสงอาทิตย์จะทาให้เกิดความร้อนขึ้นที่บริเวณพื้นผิว รับแสง
และสะสมอยู่ ใ นโลหะที่ ใ ช้ ท าเป็ น ส่ ว นประกอบ ของ
โครงสร้างของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อเซลล์ แสงอาทิตย์มี
อุณหภูมิสูงขึ้นการผลติแรงดันไฟฟ้าจะมี ค่าลดลงมีผลทาให้
ประสิทธิภาพการท างานของแผง เซลล์แสงอาทิตย์ลดลง
(กฤษณพงศ์ กีรติกร, 2538) เมื่อมีแสงอาทิตย์ ตกกระทบ
เซลล์สุริยะ เซลล์สุริยะสามารถเปลี่ยน พลังงานแสงให้เป็น
พลังงานไฟฟ้าได้เพียง 12-15 % เท่านั้น พลังงานส่วนที่
เหลือกว่า 85 % จะสะสมอยู่ใน รูปความร้อนบนแผงเซลล์
เมื่อเซลล์สุริยะมีอุณหภูมิ สูงขึ้นแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็จะ
ต่าลง เป็นผลให้ กาลังไฟฟ้าของแผงเซลล์สุริยะที่ได้ น้อย
กว่ า กาลั ง ไฟฟ้ า สู ง สุ ด ที่ แ ผงสามารถผลติ ไ ด้ อ ย่ างมาก
(อนุสรณ์ แสงประจักษ์,2550)
โดยที่ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าเนื่องจากเกิดความ
ร้อนขึ้นที่ใต้แผง ขณะที่แผงรับแสงและทาปฏิกิริยาภายใน
แผง จึงทาให้ประสิทธิภาพที่ผลิตได้ลดลง อย่างไรก็ตามการ
น าเทคโนโลยี แ สงอาทิ ต ย์ ม าใช้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จ าเป็ น ต้ อ งทราบศั ก ยภาพพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ข องพื้ น ที่
บริเวณที่ใช้งานด้วย ในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้ครีบ
ระบายความร้อน ผลของการศึกษาถึงสมรรถนะและการ
ออกแบบ ที่เหมาะสมของแผ่นครีบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเกิ ด
การพา ความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนที่ผิวของแผ่น
ครีบ การศึกษาใช้วิธีเชิงตัวเลขแบบ 1 มิติ ซึ่งการนา ความ
ร้อน เกิดขึ้นเฉพาะในแนวความยาวของแผ่นครีบ โดย ค่า
สัมประสิทธิ์การพาความร้อนที่ผิวของครีบคิดเป็นค่าเฉลี่ย
(Skoplaki, E, et al, 2008) ,( Skoplaki, E. and Palyvos,
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J.A.,2009) โดยวัสดุที่ใช้ทาครีบระบายความร้อนนั้นควรมี
ค่าการนาความร้อนที่ดี กลไกการถ่ายเทความร้อนโดยการ
นาความร้อนนั้นจะเกิดขึ้นกับวัสดุตัวกลางโดยที่การส่งผ่าน
ความร้อนของกลไกการถ่ายเทความร้อนแบบการนาความ
ร้อนจะเกิดขึ้นจากการสั่นของโมเลกุล ซึ่ง จะเกิดขึ้นกับวัสดุ
ตัวกลางหรือตัวนาความร้อนที่เป็นของแข็ง โดยจากปัญหา
ความร้อนที่สะสมภายในเซลล์แสงอาทิตย์นั้น สามารถที่จะ
ประยุกต์ใช้ขอบอลูมีเนียมรูปตัวที ที่เป็นวัสดุที่ใช้ทาขอบฝ้า
เพดาน ที่มีอยู่ทั่วไปและราคาถูกมาใช้เป็นครีบระบายความ
ร้อนบริเวณใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์

2.วัตถุประสงค์ (Research Objectives)
ในการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พื่อศึกษาอุณหภูมิ
ของเซลล์แสงอาทิตย์ขณะใช้งาน และการใช้ครีบความร้อน
ซึ่งดัดแปลงจากขอบฝ้ าเพดาน รูปทรงตัว ที ระบายความ
ร้ อ นเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ไฟฟ้ า จากเซลล์
แสงอาทิตย์

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)

การถ่ า ยเทความร้ อ นจากครี บ ( J.P.Holman.,2001)
ปัญหาการถ่ายเทความร้อน มีสาเหตุจากเหตุจากัดในการเพิ่ม
สัมประสิทธิ์การพาความร้อน และการและการมีพื้นที่จากัด

ของอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการแลกเปลี่ ย นความร้ อน จาก
สมการที่1
qconv  hAS T S -T∞

(1)

จะเห็นว่า วิธีหนึ่งที่จะเพิ่มอัตราการเคลื่อนที่ของความร้อนก็
คือ การเพิ่มพื้น ที่ใช้ในการระบายความร้อน และวิธีการง่าย
ๆ ที่จะเพิ่มอัตราการเคลื่อนที่ความร้อนก็คือ การติดโลหะ
แผ่นบางๆ เข้ากับผิวโลหะเดิมเพื่อเพิ่มพื้นที่ขึ้นแผ่นโลหะที่
เพิ่มนี้ ต้องเสียความร้อนให้กับอากาศรอบๆ จึงมีอุณหภูมิไม่
เท่ากับอุณหภูมิของผิวโลหะเดิม ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่ขึ้น 10
เท่าจึงไม่จาเป็นว่าการถ่ายเทความร้อนจะต้องเพิ่มขึ้น 10 เท่า
ด้วยความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น
นี้ อยู่กับประสิทธิภาพของพื้นที่ดังกล่าว คือ การถ่ายเทความ
ร้ อ นของการพา คื อ อุ ณ หภู มิ ที่ ผิ ว และ คื อ อุ ณ หภู มิ
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สิ่งแวดล้อม มีค่าคงที่ ดังนั้นจะสามารถเพิ่มการถ่ายเทความ
ร้อนได้ 2 วิธี คือ
เพิ่ม Convection heat transfer coefficient (h) กรณี
นี้อาจจะต้องมีการติดตั้งพัดลม หรือเพิ่มความเร็วของของ
ไหล
เพิ่มพื้นที่ผิวระบายความร้อน (Surface area,As)
โดยการติดตั้งพื้นที่ผิวพิเศษเข้าไป ซึ่งเรียกว่า ครีบ (Fins)
โดยปกติทาจากวัสดุที่นาความร้อนได้ดีเช่น Aluminum

รูปที่ 1 แผ่นครีบสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงซึ่งมีอากาศไหลผ่าน
( J.P.Holman.,2001)
อัตราการถ่ายนาความร้อนในทิศทาง Δx = อัตราการถ่าย
นาความร้อนในทิศทาง (x+ ΔT )+ อัตราการพาความร้อน
ดังสมการที่ 2 และ 3
qcond, x  qcond, x  qconv
(2)
qconv  h( pΔx)(T - T∞)

จาก Fourier’s law
qcond  -kAc

dT
dx

(3)

(4)

เมื่อ Ac is the cross-sectional area of the fin at location x.
แทนลงในสมการ ได้ดังสมการ2.14
d
dT
 (kAc
)hp(T - T∞)  0
dx
dx

สมรรถนะของครี บ ระบายความร้ อ น โดยตั ว ที่ ก าหนด
สมรรถนะของครีบระบายความร้อน ได้แก่ ประสิทธิภาพ
ของครีบระบายความร้อน (Fin Efficiency) ประสิทธิภาพ
ของครีบระบายความร้อน จากการวิเคราะห์ปัญหาทางความ
ร้อนเพื่อหาค่าการกระจายอุณหภูมิของครีบระบายความร้อน
เราจะพิจารณาเฉพาะครีบระบายความร้อนที่มีค่า Bi ต่า การ
กระจายอุ ณหภูมิ สม่ าเสมอตลอดพื้ น ที่ ห น้ าตั ด และตลอด
ระยะทางจากฐานครีบระบาย ความร้อนประสิทธิภาพของ
ครีบ คือ อัตราส่วนระหว่างการถ่ายเทความร้อนจากครีบจริง
และจากครีบที่มีประสิทธิภาพ 100 % คือ ครีบที่มีอุณหภูมิ
เท่ากับโลหะเดิมทุกประการ (ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ และ
คณะ. ,2556) ดังสมการที่ 6 และ 7

qtotal, fin  qunfin  q fin

(6)

hAunfin(Tb -T∞)  η fin hAunfin(Tb -T∞)

(7)

ซึ่งโดยทั่วไปแผ่นครีบโดยทั่วไปมักเป็นแผ่นครีบสี่เหลี่ยม
ผืนผ้าตรงเนื่องจากมีข้อดีหลายประการเช่น ง่ายต่อการขึ้น
รูปในขบวนการผลิต มีความแข็งแรงทนทานและราคาถูก มี
มีผลการศึกษาจานวนมากที่ศึกษาถึงการถ่ายเทความร้อ น
ผ่านแผ่นครีบด้วยวิธีการทดลอง (I.Md. Didarul, et al,
2007) , (C.K. Yu and D.C. Lu,2007) และ( M.-Y. Wen and
C.-Y. Ho,2009) ซึ่งพบว่าครีบแบบสี่เหลี่ยมสามารถถ่ายเท
ความร้อนได้ดี เพราะมีพื้นที่หน้าสัมผัสมากซึ่งมีส่วนช่วยใน
การถ่ายเทความร้อนได้ และอลูมิเนียมก็เป็นตัวนาความร้อน
ที่ดี เ ยี่ ย ม และนาความร้ อ นได้ดี กว่ าเหล็ กถึ งสามเท่ า ด้ วย
คุณสมบัตินี้ทาให้อลูมิเนียมเป็นวัสดุที่มีความสาคัญกับทั้ง
งานที่ใช้ความเย็น และความร้อน เช่น ตัวแลกเปลี่ยนความ
ร้อน (heat-exchangers) อีกทั้งอลูมิเนียมยังมีน้าหนักเพียง 1
ใน 3เท่า ของเหล็ก และ ทองแดง ทาให้มันเป็นโลหะในเชิง
พาณิชที่มีน้าหนักเบาที่สุด

(5)

ประสิทธิภาพของครีบระบายความร้อน (Fin Efficiency)
การใช้งานครีบระบายความร้อนจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบ

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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รูปที่ 2 พื้นที่ในการถ่ายเทความร้อน ( J.P.Holman.,2001)

4.วิธีการวิจัย (Research Methodology)

ในการศึกษาวิจัยการลดอุณหภูมิเซลล์แสงอาทิตย์
โดยใช้ครีบระบายความร้อนอลูมิเนียมที่ค่าการสัมประสิทธิ์
นาความร้อน 237 W/mK โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.ติดตั้งครีบระบายความร้อนอลู มิเนียมใต้เซลล์
แสงอาทิตย์โดยใช้วัสดุผสานระหว่างแผ่นอลูมิเนียมแบบผืน
ผ้ารูปตัวที กับเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุผสานใช้ ซิลิโคลฮีท
ซิงค์ เป็ นตัวยึ ด ติด และนาความร้ อนมาที่ ครี บระบายความ
ร้อน มีระยะห่างกันของครีบ 1นิ้ว และครีบสูงจากพื้น 1นิ้ว
หนา 1มิลลิเมตร ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ครีบระบายความร้อนอลูมเิ นียม
โดยมีการติดตั้งที่ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300 W ชนิด
Poly crystalline และที่ติดครีบระบายความร้อนอลูมิเนียมดัง
รูปที่ 4
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รูปที่ 4 เซลล์แสงอาทิตย์ติดครีบระบายความร้อน
2. ในการวัดค่าการทดลองและเก็บผลการทดลอง
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการท าการทดลองนั้ น มี ก ารเก็ บ ค่ า รั ง สี
อาทิ ต ย์ เก็ บ ค่ า กาลั ง ไฟฟ้ าที่ ไ ด้ จ ากเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ เ ช่ น
เครื่ องมื อวั ดค่ารังสี อาทิตย์ ไพรานอมิเ ตอร์ (Pyranometer)
KIPP and ZONENHOLLAND ชนิด CM 11 (ค่า Sensitivity
= 5.191x10-6 V/Wm-2) ใช้วัดความเข้มของรังสีอาทิตย์ แล้ว
ส่งสัญญาณไปยังเครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 เครื่องมือวัดค่ารังสีอาทิตย์
3.การวั ด อุ ณ หภู มิ ที่ ใ ต้ แ ผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ใ ช้
อุ ป กรณ์ ใ นการวั ด ความร้ อ นที่ ร ะบายออกจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (นิคม ฟิ่งดา และคณะ,2551) โดยติดตั้งทั้งแบบ
ติดครีบระบายความร้อนและแบบไม่ติดครีบระบายความ
ร้อนใช้สายเทอร์โมคัปเปิลที่ใช้ในการวัดค่าอุณหภูมิต่างๆ
ดั ง รู ป ที่ 6 ในการทดลองเป็ น ชนิ ด K ค่ า ความแม่ น ย า
(Accuracy) 0.5 oC ใช้ในการวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -200 oC
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ถึ ง 1,350 oC แล้ ว ส่ ง ค่ า ที่ ไ ด้ ไ ปยั ง เครื่ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
อัตโนมัติ (Sensitivity 41 µV/ oC) ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6.สายเทอร์โมคัปเปิลชนิด K
4.การเก็ บ ข้ อ มู ล อุ ณ หภู มิ แ ละไฟฟ้ า ที่ จ ากเซลล์
แสงอาทิตย์ใช้อุปกรณ์Datalogger Omron Portable multi
loggerfy ดังรูปที่7 Datalogger เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้สาหรับเก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลในรูปสัญญาณชนิด
ต่างๆ โดยมี Sensor รับค่าในรูปของ analog และส่งผ่าน
เครื่องแปลงสัญญาณ (Signal converter) ให้กลายเป็น digital
(A/D) และนาไปเก็บใน memory ของ data logger เพื่อการ
น าไปใช้ ต่ อ ไป หรื อ น ามาแสดงผลบนหน้ า ปั ด ของ data
logger หรือ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 Data logger Omron Portable multi logger

5. ผลการวิจัย (Results)

จากการทดลองการลดอุณหภูมิเซลล์แสงอาทิตย์
(Meral ME, Dincer F.,2011) โดยใช้ครีบระบายความร้อน
อลูมิเนี ยม เก็บค่ารัง สีอาทิต ย์กับ เซลล์แสงอาทิตย์ ที่ไม่ติ ด
ครีบระบายความร้อนที่ทาการเก็บข้อมูลตลอดทั้งวันดังรูป

รูปที่8 แสดงความสัมพันธ์ของค่ารังสีอาทิตย์ และอุณหภูมิ
ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบไม่มีครีบระบายความร้อน

รูปที่9 แสดงความสัมพันธ์ของค่ารังสีอาทิตย์ และอุณหภูมิ
ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบมีครีบระบายความร้อน
จากภาพที่ 8 และ9 แสดงความสัมพันธ์ของค่ารังสีอาทิตย์
และอุณหภูมิบริเวณใต้แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ ไม่ติดครี บ
ระบายความร้อน และติดครีบระบายความร้อน ตามลาดับ
โดยเมื่อรังสีอาทิตย์ตกกระทบกับเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ จ ะท าหน้ าที่ เ ปลี่ ย นพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เ ป็ น
พลังงานไฟฟ้าโดยจะมีการสะสมของความร้อนบริเวณใต้
แผงของเซลล์แสงอาทิตย์ โดยที่อุณหภูมิใต้แผงจะแปรผัน
ตามปริมาณรังสีตกกระทบ โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ ติด
ครี บ ระบายความร้ อ น ความร้ อนที่ สะสมบริเ วณใต้ แ ผง
เซลล์แสงอาทิตย์จะถูกถ่ายเทความร้อนโดยการนาความร้อน
และการพาความร้ อ น ท าให้อุ ณหภู มิ บ ริ เ วณใต้ แ ผงเซลล์
แสงอาทิตย์ลดลงดังแสดงในรูปที่ 10

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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รูปที่10 ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
แบบติดครีบระบายความร้อนและแบบไม่มีครีบระบายความ
ร้อนเมื่อเทียบกับอุณหภูมิแวดล้อม
จากรูปที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิใต้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดครีบระบายความร้อนและแบบไม่มีครีบ
ระบายความร้อนเมื่อเทียบกับอุณหภูมิแวดล้อม จะเห็นได้ว่า
อุณหภูมิที่ไม่ติดครีบระบายความร้อนอุณหภูมิในช่วงเที่ยง
วั น จะมี อุ ณ หภู มิ สู ง แต่ แ บบที่ ติ ด ครี บ ระบายความร้ อ น
อุณหภูมิจะถูกพาความร้อนออกไป ทาให้อุณหภูมิลดลง ซึ่ง
โดยทั่ ว ไป ความร้ อ นที่ ถู ก สะสมอยู่ บ ริ เ วณใต้ แ ผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ จะท าให้ แ รงดั น ไฟฟ้ า ที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ เซลล์
แสงอาทิตย์นั้นนั้นลดลง และเมื่อทาการติดตั้งครีบระบาย
ความร้ อ น บ ริ เ วณใ ต้ แ ผ ง เ ซลล์ แ สง อ าทิ ต ย์ พบ ว่ า
แรงดั น ไฟฟ้ า มี อั ต ราส่ ว นที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยแปรผั น ตาม
ช่วงเวลา ดังแสดงในรูปที่ 11

รู ป ที่ 1 1 ความสั ม พั น ธ์ ข องแรงดั น ไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ จ ากเซลล์
แสงอาทิ ตย์ แบบติดครีบ ระบายความร้อ นและแบบไม่ติ ด
ครีบระบายความร้อน
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จากรูปที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้าที่ได้จาก
เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดครีบระบายความร้อนและแบบไม่
ติดครีบระบายความร้อน พบว่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับ
แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ เ มื่ อ ได้ รั บ รั ง สี อ าทิ ต ย์ มี ป ริ ม าณที่
เพิ่ ม ขึ้น เมื่ อ ติด ครี บระบายความร้ อ นบริ เ วณใต้แ ผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการความร้อนจากใต้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ถูกถ่ายเทความร้อนออกไป และเมื่อ
แรงดันไฟฟ้าที่มีปริมาณที่สูงขึ้น ดังแสดงดังรูปที่ 12

รู ป ที่ 1 2 ความสั ม พั น ธ์ ข องกระแสไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ จ ากเซลล์
แสงอาทิตย์แบบมีครีบระบายความร้อน และแบบไม่มีครีบ
ระบายความร้อน
จากรูปที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้าที่ได้จาก
เซลล์แสงอาทิตย์แบบมีครีบระบายความร้อน และแบบไม่มี
ครี บ ระบายความร้ อ น แต่ ปั จ จั ย ในการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
กระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณรังสี
อาทิตย์ที่ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ แต่ขณะเดียวกันมีการ
สะสมอุณหภูมิ ซึ่งครีบระบายความร้อนจะทาหน้าที่ระบาย
ความร้อนออกจากเซลล์แสงอาทิตย์จึงทาให้กระแสไฟฟ้าที่
ได้เพิ่มมากขึ้น โดยที่ความร้อนที่ถูกถ่ายเทออกจากใต้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์โดยการนาความร้อนและการพาความร้อน
นั้นสามารถแสดงความสัมพันธ์ดังภาพที่ 13
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รูปที่13 ความสัมพันธ์ของการถ่ายเทความร้อนใต้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบมีครีบระบายความร้อนและแบบไม่มีครีบ
ระบายความร้อน
จากรูปที่ 13 แสดงความสัมพันธ์ของการถ่ายเทความร้อนใต้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบมีครีบระบายความร้อนและแบบ
ไม่มีครีบระบายความร้อน พบว่าการถ่ายเทความร้อนใต้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์แบบมีครีบระบายความร้อนและแบบไม่มี
ครีบระบายความร้อน จะเห็นได้ว่าอัตราการถ่ายเทความร้อน
ใต้ แ ผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบมี ค รี บ ระบายความร้ อ น
เนื่ อ งจากความร้ อ นถู กนาออกมาโดยครีบ อลู มิ เนี ย มที่ น า
ความร้อนได้ดี แต่ต่างจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่ได้
ติดครีบระบายความร้อน อัตราการถ่ายเทความร้อนจึงต่ากว่า
มาก เพราะด้านหลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นวัสดุ
พลาสติก ที่เป็นฉนวนทางไฟฟ้า จึงทาให้ความร้อนถ่ายทอ
อกมาได้ไม่เท่าแผ่นครีบอลูมิเนียม

6. สรุป (Result)

จากการศึกษาการลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
โดยติ ด ครี บ ระบายความร้ อ นอลู มิเ นี ยม เปรีย บเที ย บแผง
เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดครีบระบายความร้อนอลูมิเนียมกับ
แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบไม่ ติ ด ครี บ ระบายความร้ อ น
อลูมิเนียม ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดย
อัตราการถ่ายเทความร้ อนของแผ่นครีบ ระบายความร้อ น
โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 19.86 W และ อัตราการถ่ายเทความ
ร้อนของพื้ นที่ ที่ไม่ มีค รีบ ระบายความร้อ น โดยเฉลี่ย รวม
เท่ากับ 9.58 W กาลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่
ติดครีบระบายความร้อน โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 115.5 W
กาลัง ไฟฟ้ าของแผงเซลล์แ สงอาทิ ต ย์แ บบติ ดครีบ ระบาย
ความร้อน โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 129.8 W กระแสไฟฟ้าของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่ติดครีบระบายความร้อนโดย

เฉลี่ ย รวมเท่ า กั บ 5.2 A กระแสไฟฟ้ า ของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบครีบระบายความร้อนอลูมิเนียมโดยเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 5.7 A แรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
แบบติดครีบระบายความร้อนโดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 40.12 V
แรงดันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่ติดครีบระบายความ
ร้อน โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 38.03 V อุณหภูมิของแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ แ บบติ ด ครี บ ระบายความร้ อ น โดยเฉลี่ ย รวม
เท่ากับ 39.61oCอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่ติด
ครี บ ระบาย ความร้ อ น โดยเฉลี่ ย รวมเท่ า กั บ 42.75 oC
ประสิทธิภาพสูงสุดของครีบระบายความร้อนโดยเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 91% ประสิทธิภาพสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
แบบมีครีบระบายความร้อนที่เพิ่มจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
แบบไม่มีครีบระบายความร้อน โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 12.57%
จะเห็นได้ว่าเมื่อเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งครี บระบายความ
ร้อน อุณหภูมิที่สะสมอยู่ภายในจะถูกนาออกมาโดยใช้ครีบ
ระบายความร้อน โดยอลูมิเนียมที่มีค่าการนาความร้อน อยู่ที่
237 W/mK แต่ในแผงเซลล์อาทิตย์ที่ไม่ได้ติดครีบระบาย
ความร้อ นมีพ ลาสติ กกั้น อยู่ โดยพลาสติกนั้น มี ค่ าการน า
ความร้อนอยู่ที่ 0.14-0.52 W/mK ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้น
ต่อเมื่ออุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงแรงดันไฟฟ้า
จะเพิ่มขึ้น

7. อภิปรายผล (Discussion)

จากการทดลองทาให้ ทราบว่ าเซลล์ แสงอาทิตย์ จะมี
ประสิทธิภาพสูงหรือต่าขึ้นอยู่กับความร้อนที่เกิดขึ้นใต้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ และสภาพภูมิอากาศในแต่ละฤดูก าล ที่ทา
ให้ค่ารังสีอาทิตย์ไม่เท่ากัน และในการลดอุณหภูมิใต้แผง
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ นั้ น ท าให้ รู้ ว่ า ถ้ า อุ ณ หภู มิ ใ ต้ แ ผงต่ า
แรงดันไฟฟ้าจะสูงขึ้น และในทางกลับกันถ้าอุณหภูมิใต้แผง
สูงขึ้นแรงดันไฟฟ้าจะลดลงและถ้าสามารถนาความร้อนใต้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ออกได้จะเป็นการเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ให้แก่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งการระบายความร้อนด้วย
อากาศนั้นก็สามารถที่จะช่วยในการถ่ายเทความร้อนที่สะสม
ออกจากบริเวณใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ แต่อากาศนั้นยังมี
สั ด ส่ ว นในการดึ ง ความร้ อ นน้ อ ยกว่ า น้ า จึ ง ควรหาแนว
ทางการใช้ น้ าในการระบายความร้ อ นจากใต้ แ ผงเซลล์
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แสงอาทิ ต ย์ เ พื่ อ จะช่ ว ยในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเซลล์
แสงอาทิตย์ได้มากขึ้นอีกด้วย
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บทคัดย่อ

บทความน าเสนอการออกแบบและสร้ า งวงจรแปลงผั น ก าลั ง งานไฟฟ้ า ของระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยกั ง หั น ลมที่ มี ก ารควบคุ ม
ประสิทธิภาพด้วยอัตราส่วนความเร็วทิป เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกาลังงานที่เกิดขึ้นจากการทดสอบด้วย นามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 1
กิโลวัตต์ มาทาเป็น เหมือนกังหันลมด้วย อ้างอิง ที่ได้มาจากค่าแรงบิดทางกลของแบบจาลองกังหันลมที่ที่สร้างขึ้นมา การทางานเหมือนกับ
กังหันลมจริงขนาดพิกัด 1 กิโลวัตต์ ที่มีค่าความเร็วรอบ 2055 รอบต่อนาที รัศมีใบพัด 0.8 เมตร และที่ค่าความเร็วลมที่ 12 เมตรต่อนาทีส่วนนี้จะ
ถูกต่อเข้ากับเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 800 วัตต์ เงื่อนไขการทดสอบได้ทาการปรับความเร็วรอบจากมอเตอร์กระแสไฟฟ้ากระแสตรง
ชนิดกระตุ้นแยกเพื่อมาขับ เครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นแยกด้วยการปรับตั้งโหลดที่ 100 เปอร์เซ็นของเครื่องกาเนิด ที่
ความเร็วรอบ 4 เมตรต่อนาที , 7 เมตรต่อนาที, 10 เมตรต่อนาที และ 12 เมตรต่อนาที และทาการปรับ อัตราสวิตซ์ ที่ 0 - 100 เปอร์เซ็นต์ของ
สวิทช์วงจรแปรผันกาลังงานไฟฟ้ากระแสตรงควบคุมชุดขดลวดสนามของเครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นแยกด้วยมีการต่อ
โหลดที่พิกัดของเครื่องกาเนิด และมีการของบันทึกค่าพารามิเตอร์จากการทดสอบ นาวิเคราะห์การทางานของระบบ ผลการทดสอบพบว่า
ระบบสามารถปรับ อัตราสวิตซ์ ให้ทางานที่ตาแหน่งอัตราเร็วทิปสูงสุด ทาให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ (Cp) สูงสุดในแต่ละย่านความเร็ว เพื่อให้ได้รับ
กาลังไฟฟ้าสูงสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้

Abstract

This paper proposes a converter design and construction of wind turbines electric generator for increase energy efficiency by tip
speed ratio technique. In order to study and compare power and energy efficiency from wind generator, a 1000 W DC motor is used to be
prime-over instead of wind generator by determine torque and speed at rated 0-2055 rpm, blade radius 0.8 m and wind velocity at 0-12 m/s to
drive DC generator 800 W. The two converters are designed and constructed to control field and armature of DC generator by adjust อัตรา
สวิตซ์ from 0-100%. The experiment is implemented by vary speed of DC motor which work as wind generator at 4 m/s, 7 m/s, 10 m/s, 12
m/s to drive DC generator with supply power to load at 100% of DC generator rate. The power, energy and tip speed ratio from experimental
are recorded. The result found that generator is operated closely to tip speed ratio maximum power point which increase efficiency of wind
Turbine.
คาหลัก : กังหันลม, การจาลอง, คอนเวอร์เตอร์ , การควบคุมกาลังไฟฟ้าสูงสุด, อัตราส่วนความเร็วทิป
Keywords : Wind turbine, Emulator, Converter , MPPT, Tip speed ratio

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน

27

ประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

1. บทนา

พลั ง งานลม เป็ น พลั ง งานทดแทนที่ ไ ด้ จ าก
พลั ง งานลม การน าพลั ง งานลมมาใช้ จ ะอาศั ย หลั ก การ
เปลี่ยนรูปพลังงานจลน์ในกระแสลมไปเป็นพลังงานกล
และพลังงานไฟฟ้าตามลาดับ ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพใน
การนาลมมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า [1]-[2] และนาไป
เชื่อมกับระบบจาหน่ายของการไฟฟ้าเพิ่ม กาลังการผลิ ต
ไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยกังหันลม
สมารถแบ่งตามลักษณะ [3] การทางานได้เป็นสองชนิดคือ
กัง หั น ลมแนวตั้ ง และกัง หั น ลมแนวนอน และหากแบ่ ง
ทางานด้วยความเร็ว แบ่งออกได้เป็นความเร็วคงที่ (Fixed
Speed Wind Turbine) และกังหันลมที่ทางานด้วยความเร็ว
ที่เปลี่ยนแปลง (Variable Speed Wind Turbine) โดยชนิด
เครื่ องกาเนิ ดที่ นิ ยมใช้กัง หัน ลม คื อ เครื่ อ งกาเนิ ด ไฟฟ้ า
กระแสสลับ ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร [3] เครื่องกาเนิ ด
ไฟฟ้าเหนี่ ยวน า ในการพัฒ นากังหัน ลมนั้ น การควบคุ ม
คุณภาพไฟฟ้าและประสิทธิภาพเพื่อให้ได้พลังงานสูงสุด
อยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งสาคัญ โดยการควบคุมที่นิยมใช้กัน
มาก คือ Doubly Fed Induction Generator [4] โดยควบคุม
ขดลวดสนามที่สเตเตอร์ เพื่อปรับความเร็วรอบและขดลวด
อาเมเจอร์ที่โรเตอร์ของกังหันลม และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง ซึ่ ง ควบคุ ม ได้ ง่ า ยไม่ ซั บ ซ้ อ น ส าหรั บ การ
ควบคุ ม ประสิ ท ธิ ภาพ แนวทางที่นิ ย มใช้ คื อ การตรวจ
ติดตามกาลังไฟฟ้าสูงสุดหรือการควบคุมความเร็วปลายใบ
ให้มีความเหมาะสมกับความเร็วลมที่เรียกว่า Tip Speed
Ratio ซึ่ ง สามารถท าได้ ห ลายวิ ธี แ ตกต่ า งกั น ไปตาม
โครงสร้างการควบคุมกังหันลมและเทคนิค [5-7] และใน
การทดสอบกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อวิเคราะห์สมรรถนะ
และประสิทธิภาพของกังหัน สามารถทาได้โดยใช้อุโมงค์
ลม สร้างลมจาลองเพื่อใช้สาหรับการทดสอบใบพัด และ
ในส่วนของการทดสอบเครื่องกาเนิด ไฟฟ้านิยมใช้เครื่อง
จาลองกังหันลม ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธีเช่น การสร้าง
แบบจาลองกังหันลมด้วยโปรแกรม PSCAD/EMTDC [8][10] ได้นาเสนอวงจรช็อปเปอร์สาหรับควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงให้จาลองการทางานเสมือนใบพัดกังหัน
ลมตามคุณลั กษณะของลมจริง ซึ่ง เป็นแบบการจาลองที่
นิยม [11-13] สาหรับในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาชุดจาลองการ
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ท างานของกั ง หั น ลมโดยใช้ ม อเตอร์ ก ระแสตรงชนิ ด
กระตุ้ น แยกควบคุ ม พฤติ ก รรมการหมุ น ให้ มี ลั ก ษณะ
เหมือนลมด้วยคอนเวอร์เตอร์ปรับขดลวดสนามแม่เหล็ก
เพื่อปรับความเร็วรอบโรเตอร์ และใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
กระแสตรงสาหรับผลิตไฟฟ้า ที่มีการควบคุมกาลังไฟฟ้า
สูงสุดด้วยการควบคุมความเร็วปลายใบ หรือ Tip Speed
Ratio เพื่อให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ Cp ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

2.วัตถุประสงค์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและสร้าง
วงจรแปลงผันกาลังงานไฟฟ้ากระแสตรงของระบบไฟฟ้า
ด้วยกังหันลมที่มีการควบคุมประสิทธิภาพด้วยอัตราส่วน
ความเร็ ว ทิ ป และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ กั ง หั น ลม และศึ ก ษา
พฤติกรรมของ กระแสและแรงดันในแต่ละช่วงผลการทบ
สอบพบว่า ความเร็วรอบและ เปอร์เซ็นต์ของ อัตราสวิตซ์
มี ผ ลต่ อ ก าลั ง งานด้ า นอาเมเจอร์ ข องเครื่ อ งก าเนิ ด
กระแสไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นแยกที่เปลี่ยนแปลง
ตามค่าพารามิเตอร์ต่างๆ และควบคุม เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
กระแสตรงชนิดกระตุ้นแยกที่สามารถควบคุมพารามิเตอร์
สัมประสิทธิ์กังหันลมให้ได้กาลังและประสิทธิภาพสูงสุด

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.1 กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า
หลักการทางานของกังหันลมผลิตไฟฟ้านั้น เมื่อ
มีลมพัดผ่านใบกังหัน [5] พลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะ ทา
ให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุน และได้เป็นพลังงานกล
ออกมา พลั ง งานกลจากแกนหมุ น ของกั ง หั น ลมจะถู ก
เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าที่
เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลม จ่ายกระแสไฟฟ้า
ผ่านระบบควบคุมไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ
ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับ
ความเร็วของลม ความยาวของใบพัด และสถานที่ติดตั้ง
กังหันลม
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จากสมการ (2.1) ค่าสัมประสิทธิ์กาลังฟ้า C p จะขึ้นอยู่กับ
การออกแบบลักษณะตัวใบพัดของกังหันลมโดยที่จะถูก
กาหนดได้จากค่าอัตราความเร็วเสริม  กับความเร็วรอบ
ของตัวกังหันลม t (Rotational speed of the wind
turbine) และรัศมีใบพัดกับค่าความเร็วลม จากสมการ (4)


รูปที่ 1 ส่วนประกอบของกังหันลม
กาลังทางกลในตัวโรเตอร์ของเครื่องจาลองการ
ทางานของกังหันลม นาการวิเคราะห์สมการกาลังทางกล
ของกังหันลมโดยใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ซึงกาลัง
ทางกลกล่าวสามารถเขียนเป็นสมการได้คือ [10],[12]
1
Pm   r 2  vw3 C p   ,  
2

(1)

เมื่อ Pm คือ กาลังทางกลที่เกิดขึ้นบนกังหันลม (วัตต์)
 คือ ค่าความหน้าแน่นอากาศมีค่าประมาณ 1.22
(กิโลกรัม/เมตร)
r คือ รัศมีของใบพัด (เมตร)
vw คือ ค่าความเร็วลม (เมตร/วินาที)
C p  ( ,  ) คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก าลั ง ไฟฟ้ า ของ
กังหันลม

คือ อัตราส่วนระหว่างความเร็วปลายใบพัด
(เมตร/วินาที) ต่อความเร็วลม (เมตร/วินาที)
 คือ มุมบิดของใบพัด องศา
โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์กาลังงานไฟฟ้าของกังหัน
ลมจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนระหว่างความเร็วปลายใบพัด
และมุมบิดของใบพัดดังสมการ

R

(4)

vw

ในส่วนของแรงบิดทางกล Tm ที่สร้างขึ้นนั้น จะพิจารณา
ได้ จ ากก าลั ง ทางกลในสมการ (2.1) ซึ่ ง สามารถน ามา
อธิ บ ายแรงบิ ด ทางกล Tm ของกั ง หั น ลมในเทอมของ
ประสิทธิ์แรงบิด Ct (Torque coefficient) ได้คือ
T
m

Pm 1 2 3
  r  vwCt   ,  
t 2

(5)

เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์แรงบิด Ct และ
ค่า สัมประสิทธิ์กาลังไฟฟ้า C p สามารถแสดงได้จาก
Pm
t r
C
C
,   
  ,   C   ,   (6)


p

2

 r 2vw3

vw

t

t

3.2 การออกแบบจาลองเครื่องจาลองกังหันลมด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นแยก
3.2.1ไดอะแกรมการจาลองการทางานของกังหัน
ลมชนิดมุมใบพัดคงที่
Three Phase
Supply

DCMotor

DCGenerator

Unipolar PWM

Limitter

PI controller

 c5

c

C p   ,   c1  2  c3   c4  e i  c6 (2)
 i


กาหนดให้


c1 0.5176,
c2 116,
c3 0.4,
c4 5,
c5 21
และ c6  0.0068 [11] ตามลาดับและความสัมพันธ์ของ

i จะขึ้นอยู่กับ

1


i

1
0.035
 3
  0.08   1

(3)

PC Host

รูปที่ 2 โครงสร้างของเครื่องจาลองกังหันลมชนิด
มุมใบพัดคงที่โดยใช้ระบบขับมอเตอร์กระแสตรง
การออกแบบจาลองเครื่องลองกังหันลมแสดงให้
เห็นถึงการแทนค่าในบล็อกไดอะแกรมของลักษณะกังหัน
ลม การป้อนค่าสัมประสิทธิ์กาลังกังหันลมตามสมการ (2)
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และ(3) ความเร็วลม, ความเร็วโรเตอร์และ ค่ามุมบิดของ
ใบพั ด เอาท์ พุ ท เป็ น พลั ง งานกลและแรงบิ ด ของเครื่ อ ง
กาเนิดไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมแบบจาลองกังหันลมชนิด
มุมใบพัดคงที่
ความสั ม พั น ธ์ กั บ สั ม ประสิ ท ธิ์ ก าลั ง และอั ต รา
ความเร็วเสริม  จะเห็นได้ว่าที่มุมบิดใบพัดที่   0 จะ
ให้กาลังงานมากที่สุด เมื่อกาหนดให้เครื่องจาลองกังหันลม
มี พิ กัด ความเร็ วรอบ 2055 รอบต่ อ นาที จ ะสามารถหา
อัตราเร็วเสริมได้ 7.2 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์กาลังที่ 0.47 ดัง
แสดงในรูปที่ 4

3.2.3 การทางานของมอเตอร์กระแสตรงชนิดกระตุ้นแยก
ม อ เ ต อ ร์ ก ร ะ แ ส ต ร ง แ บ บ ก ร ะ ตุ้ น แ ย ก จ ะ มี
สนามแม่เหล็กอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่บนสเตเตอร์และ
ส่ ว นที่ อ ยู่ บ นอาร์ เ มเจอร์ โ ดยสนามแม่ เ หล็ ก ที่ อ ยู่ บ น
สเตเตอร์นั้นเกิดจากการจ่ายไฟด้วยแหล่งจ่ายแรงดันตรง
ชุดสนามแม่เหล็ก u f ทาให้เกิดกระแสฟีลต์ i f ไหลเข้าไป
ในขดลวดเกิดขั้วแม่เหล็กเหนือ ใต้ขึ้นบนสเตเตอร์
สามารถเขียนวงจรสมมูลได้ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 วงจรสมมูลของมอเตอร์กระแสตรงชนิด
กระตุ้นแยก
3.2.4 สมการอนุพันธ์ของวงจรอาร์เมเจอร์
วงจรอาร์เมเจอร์
ua 
Ra ia  La

dia
 eb
dt

(7)

วงจรสร้างแม่เหล็กหลัก

รูปที่ 4 ผลการจาลองระหว่างอัตราความเร็วเสริม
 กับค่า C p   ,   และ Ct  ,  
3.2.2 ระบบขับมอเตอร์กระแสตรงและการควบคุมการ
ทางานของชุดขดลวดสนามของเครื่องกาเนิดชนิดกระตุน้
แยก
ในส่ ว นระบบขั บ มอเตอร์ กระแสตรงและการ
ควบคุมเพื่อควบคุมให้มอเตอร์กระแสตรงชนิดกระตุ้นแยก
ทางานเป็นเครื่องจาลองกันหันลมชนิดมุมใบพัดคงที่ไปขับ
ตั ว เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ ากระแสตรงชนิ ด กระตุ้ น แยกเพื่ อ
จาลองความเร็วลมเพื่อให้สามารถรู้ถึงว่าความเร็วแต่ล ะ
ความเร็วลมสามารถผลิตกาลั งงานไฟฟ้าสูงสุดด้วยมีการ
ควบคุมด้วยการกระตุ้นชุด ขดลวดสนามของเครื่องกาเนิด
เพื่อให้ได้กาลังงานที่เหมาะสมของแต่ละความเร็วลม
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u f Rf if  Lf

di f
dt

(8)

เมื่อ Ra คือ ความต้านทานในขดลวด
La คือ ความเหนี่ยวนาในขดลวดอาร์เมเจอร์
eb คือ แรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับ
R f คือ ความต้านในขดลวดสมานแม่เหล็กหลัก
L f คือ ความเหนี่ยวนาในขดลวดสมานแม่เหล็กหลัก
3.2.5 ระบบควบคุมกระแสและการออกแบบ [14]
ตัวควบคุมกระแสตรงอ้างอิง จะมาจากคานวณ
แรงบิ ดของแบบจ าลองกัง หั นลมชนิด ใบพัด คงที่โ ดยค่ า
กระแสตรงอ้างอิงจะเปรียบเทียบกับค่ากระแสตรงจริงของ
มอเตอร์ แ รงดั น ตรงแบบกระตุ้ น แยกเพื่ อ ส่ ง ค่ า ความ
ผิดพลาดไปยังตัวควบคุม กระแสแบบไอไปควบคุมแรง
แรงดั น ตรงที่ ชุ ด อาร์ เ มเจอร์ ข องมอเตอร์ กระแสตรงให้
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ทางานจนไม่มีค่าความแตกต่างระหว่างกระแสอ้างอิงกับ
กระแสจริง จากรูปที่ 6 (ก) สามารถเขียนบล็อกไดอะแกรม
ฟังก์ชันโอนย้ายการควบคุมลูปกระแสของมอเตอร์แรงดัน
ตรงแบบกระตุ้นแยก และสามารถเขียนบล็อกไดอะแกรม
ฟังก์ชันโอนย้ายการควบคุมลูปกระแสเปิดได้ดังรูปที่ 6 (ข)

เมื่อได้หลักการวิเคราะห์มอเตอร์กระแสตรงแบบกระตุ้น
แยกโดยท าการวิ เ คราะห์ จ ากวงจรสมมู ล ตามต้ อ งการ
เหมือนใบพัดมาขับเครื่องกาเนิดกระแสตรงเพื่อให้ได้แต่
ละความเร็วลมเพื่อจะได้ทาตามทดลองแต่ละความเร็วลม
เพื่ อ ให้ ไ ด้ กาลั ง ทางด้ านทางออกของเครื่ อ งกาเนิ ด ชนิ ด
กระตุ้นแยกเพื่อให้ ได้ประสิทธิ์ภาพสูงสุด แต่ละความเร็ว
ลมด้วยวิธีการควบคุมการไหลของกระแสขดลวดสนาม
ของเครื่องกาเนิดตาม อัตราสวิตซ์
3.3 หลักการท างานของเครื่อ งกาเนิด กระแสตรงชนิ ด
กระตุ้นแยก

รูปที่ 6 บล็อกไดอะแกรมฟังก์ชันโอนย้ายการ
ออกแบบตัวควบคุมกระแส

จากรูปที่ 7 สามารถหาฟังก์ชันโอนย้ายขณะลูป
เปิดได้ดังนี้
G
s

ki 
1/ Ra
s 
1 
 k PWM
s
s  ki / k p 
1
1/  e

(9)
สามารถที่จะใช้หลักการกรหักล้างของขั้วและศูนย์ (Polezero cancellation) โดยใช้ศูนย์ของตัวควบคุมไปหักล้างกับ
ขั้วของระบบ ตัวนัน้ จะได้
k p 

e ki

(10)
ki 

La ki
Ra

V
EA  I A RA
T

c Ra
k PWM

Vd 300V
kPWM
 
 300
1V
Vtri

(12)
ดังนั้นสามารถหาอัตราขยายการปรับเชิงชัดสัดส่วน ( k p )
และอัตราขยายการปรับตัวแบบอินทิเกรต ( ki )ได้ดงั นี้ โดย
กาหนด c  1500rad / s
c Ra

1500  5.714

 30
300
kPWM
La ki 0.138  30
0.7

kp 
5.714
Ra

3.3.1 สมการอนุพันธ์ของวงจรอาร์เมเจอร์
วงจรอาร์เมเจอร์
EA  K V 
IL  I A

(11)
เมื่อ kPWM สามารถหาได้จากสมการที่ (12) ดังนั้นจะได้


ki

รูปที่ 7 วงจรสมมูลของเครื่องกาเนิดกระแสตรง
ชนิดกระตุ้นแยก

(13)
(14)

วงจรสร้างแม่เหล็กหลัก
If 

(15)
(16)
(17)

Vf

Rf

(18)

เมื่อ Ra คือ ความต้านทานในขดลวด
La คือ ความเหนี่ยวนาในขดลวดอาร์เมเจอร์
EA คือ แรงเคลื่อนไฟฟ้าด้านอาร์เมเจอร์
R f คือ ความต้านในขดลวดสมานแม่เหล็กหลัก
L f คือ ความเหนี่ยวนาในขดลวดสมานแม่เหล็กหลัก
3.4 พุช-พูลคอนเวอร์เตอร์
พุช-พูลคอนเวอร์เตอร์ [4] เป็นคอนเวอร์เตอร์ที่
จ่ายกาลังได้สูง ในช่วง 200-1000 วัตต์ แต่มีข้อเสียคือมัก

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน

31

ประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

เกิดการไม่สมมาตรของฟลักซ์แม่เหล็กของแกนหม้อแปลง
ซึ่งจะมีผลต่อการพังเสียหายของเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ได้
ง่าย ในปัจจุบันเทคนิคการควบคุมแบบควบคุมกระแสช่วย
ลดปัญหานี้ลงได้ ดังนั้นพุช-พูลคอนเวอร์เตอร์จึงเป็นคอน
เวอร์เตอร์ที่น่าสนใจสาหรับสวิต ช์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายที่
ต้องการกาลังสูง โดยการทางานของพุช-พูลคอนเวอร์เตอร์
ปรี ย บเสมื อ นการน าฟอร์ เ วิ ร์ด คอนเวอร์ เตอร์ สองชุ ด มา
ทางานร่วมกัน โดยผลัดกันทางานในแต่ละครึ่งคาบเวลาใน
ลั ก ษณะกลั บ เฟส ท าให้ จ่ า ยกาลั ง ได้ สูง เพาเวอร์ ร านซิ
สเตอร์ในวงจรยังคงมีแรงดันตกคร่อมในขณะหยุดกระแส
ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับฟลายแบคและฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์
เตอร์ รวมทั้งปัญหาการเกิดฟลักซ์ไม่สมมาตรในแกนเฟอร์
ไรต์ของวงจรทาให้เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์พังเสียหายง่าย
พุช-พูล คอนเวอร์ เตอร์เป็ นพื้นฐานของฮาล์ฟบริดจ์ และ
ฟู ล บริ ด จ์ ค อนเวอร์ เ ตอร์ ซึ่ ง มี ก ารท างานคล้ า ยกั น แต่ มี
ข้อบกพร่องน้อยกว่า วงจรพุช-พูลคอนเวอร์เตอร์ดังแสดง
ในรูปที่ 10 จะคล้ายกับกรณีวงจรฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์ที่
ตัวเหนี่ยวนาทาแม่เหล็กจะไม่ใช่ตัวแปรที่ใช้ในการแบบ
โดยที่ ห ม้ อ แปลงไฟฟ้ า จะก าหนดให้ เ ป็ น แบบอุ ด มคติ
เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์สวิตซ์ Sw1 จะนากระแสใน
ขณะที่ Sw2 จะไม่นา
2.5.1 กรณีสวิตซ์ Sw1 นากระแสและสวิตช์ Sw2 ไม
นากระแส [7]
เมื่ อ สวิ ต ช์ Sw1 น ากระแสจะเป็ น ผลท าให้ มี
แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมขดลวดปฐมภูมิ ( P1 ) เท่ากับ
Vp1  Vs
(19)
แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมขดลวดปฐมภูมิ ( P1 ) จะถ่ายเทไปยัง
ขดลวดอีก 3 ชุดที่เหลือดังนี้
N
Vs1  Vs  s
 Np






N 
Vs 2  Vs  s 
N 
 p
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VLX




N
 VX  V0  Vs  s
N
 p

(23)

  V0


(24)

3.4.1 วงจรเดดไทม์ (Dead time) ด้วย SG3524

รูปที่ 8 วงจรเดดไทม์ (Dead time Circuit)
แรงดัน Vcc 12 15VDC
แรงดัน Vrms  9.75V ที่ขับสวิทช์
กระแส I rmp  9.75mA
ความถี่ 13.7 KHz
วงจรเดดไทม์ ถู ก น ามาใช้ ใ นวงจรเพื่ อ ป้ อ งกั น
ไม่ให้มอสเฟสเพื่อป้องกันความเสียหายของมอสเฟสกาลัง
เพราะว่าถ้าเมื่อใดที่มอสเฟสกาลังทางานพร้อมกันจะส่งผล
เกิดการลัดวงจรและยังเป็นชุดที่มีการแบ่งสัญญาณ พีดับ
บิวเอ็ม ออกเป็น 2 ซีก เป็นสัญญาณพีดับบิวเอ็ม ที่ตรงกัน
ข้ามโดยในวงจรนี้จะมี อุปกรณ์หลักๆ อยู่ ในตัว SG3524
และ ตัวต้านทานจะเป็นตัวปรับความถี่ซึ่งแสดงดังรูปที่ 9
เมื่อ

(20)

รูปที่ 9 วงจรพื้นฐานของพุช-พูลคอนเวอร์เตอร์
(21)

Vsw2  2Vs
(22)
ไดโอด D1 ได้ รั บ ไบอั ส ตรงขณะที่ ไ ดโอด D2 ได้ รั บ

ไบอัสกลับ

 NS
V
V

V
X
S2
S 
N
 p

3.4.2 วงจรแปลงผั น กาลั ง งานไฟฟ้ า กระแสตรงแบบ
DC-AC-DC ชนิด Push-Pull ใช้งานจริง แสดงดังรูปที่ 1014
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รูปที่ 10 วงจรแปลงผันกาลังงานไฟฟ้า
รูปที่ 14 รูปคลื่นสัญญาณเอาต์พุตวงจรเดดไทม์
3.4.3 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 200VA ชนิดแกนเหล็ก EI
1. การหาพื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็ก

รูปที่ 11 ลายวงจรแปลงผันกาลังงานไฟฟ้า

A

VA
5.58

(25)

1.1 กาหนดแรงดันไฟฟ้าด้านขาเข้า (Primary) = 9-CT-9
VAC

รูปที่ 12 ลายวงจรแผ่นปริ้นวงจรแปลงผันกาลัง

1.2 กาหนดแรงดันไฟฟ้าด้านขาออก (Secondary) = 220
VAC
2. นา A มาคานวณหาจานวนรอบต่อโวลท์ได้จากสมการ
ที่ 3.33
N 7.5
(26)

V
A
N
3. นา มาหาจานวนรอบที่จะพันหม้อแปลงทางด้าน
V

Primary และ Secondary ดังนี้
3.1 จานวนรอบด้าน Primary ดังสมการที่ 3.34

รูปที่ 13 สร้างคอนเวอร์เตอร์จริงแบบ DC-AC-DC
ชนิด Push-Pull ใช้ไอซี SG3524

Primary N
Vp 
p

N
V

(27)

3.2 จานวนรอบด้าน Secondary ดังสมการที่ 3.35
Secondary N
Vs 
s

N
V

(28)

4. การหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดแต่ละขดเพื่อ
นาไปเทียบกับตารางเพื่อหาขนาดของขดลวดทองแดง
จากสมการ I=กาลังไฟฟ้าของหม้อแปลง/
แรงดันไฟฟ้า

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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P
Vp
P
Is 
Vs
Ip 

(29)
(30)

5. หาเซอร์คูลาร์มิลเพื่อเปิดตารางหาขนาดของเบอร์ขด
ลวดทองแดงจากสมการ
เซอร์คูลาร์มิล= I  500
(32)
ด้านไฟเข้า  5.55  500  2775
ด้านไฟขาออก  1.25  500  625
6. นาค่าเซอร์คูลาร์มิลมาเปิดตารางหาขนาดเบอร์ขด
ลวดทองแดงเพื่อใช้พันหม้อแปลง
ด้านไฟฟ้าขาเข้า 2775 = ลวดทองแดงเบอร์ 17#
ด้านไฟฟ้าขาออก 625 = ลวดทองแดงเบอร์ 23#
เมื่อได้หม้อแปลงไฟฟ้าตามที่ออกแบบแล้วดังรูปที่ 15

PWM ให้วงจรวงจรสวิตช์กาลังด้วยออปโต้ 4N25 จะเป็น
ตั ว ส่ ง สั ญ ญาให้ สวิ ต ช์ ค วบคุ ม Mosfet IRF740 จ่ า ย
กระแสไฟฟ้ากระตุ้นชุดขดลวดสนามของเครื่องกาเนิดตาม
อัตราสวิตซ์ เพื่อปรั บเปลี่ ยนของกาลั งงานด้านขาออก
เครื่องกาเนิดควบคุ มประสิทธิภาพ และ พลังงาน ด้าน
output เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
3.5 STM32F4 DISCOVERY Board and Waijung
Blockset

รูปที่ 16 บอร์ด STM32F4 DISCOVERY

รูปที่ 15 หม้อแปลงจริงที่ออกแบบมาใช้งานจริง
3.4.3 การออกแบบและสร้างวงจรแปรงผันกาลังงานไฟฟ้า
กระแสตรงของระบบไฟฟ้าด้วยกังหันลม
วงจรคอนเวอร์เตอร์แบบ DC-AC-DC ชนิด PushPull พิกัดแรงดัน 220VDC กาลังงาน 100W ใช้ไอซี
SG3524 สร้ างสั ญ ญาณควบคุ ม การท างานของสวิ ต ช์
Mosfet IRF3205 เพื่อจ่ายให้หม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน
ไดโอดบริดและจ่ายแรงดันให้สวิตช์ Mosfet IRF740
ด้วยมี STM32F4 เป็นส่วนควบคุม อัตราสวิตซ์ ส่งสัญญาณ์
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3.5.1 คุณสมบัติหลักของบอร์ด STM32F4 DISCOVERY
- Built-in RapidSTM32 Native-Support Bootloader.
- ARM 32-bits Cortex – M4F core Processor
(STM32F407VGT6)
- แรงดันภายในบอร์ด 3.3 V regulator up to 800 mA
- หน่วยความจา 196 Kbytes available flash memory
- คอมไพล์และดาวน์โหลดอัตโนมัติเมื่อใช้ Blockset
3.5.2 ไดอะแกรมส่วนซอฟแวร์ของเครื่องมีการทางาน
ในส่วนไดอะแกรมส่วนซอฟแวร์ของเครื่องมีการทางาน
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ 1. ส่วนสวิตช์ควบคุม อัตรา
สวิตซ์ 2. ส่วนรับค่าและประมวลผลพารามิเตอร์ 3. ส่วน
แสดงค่าพารามิเตอร์

The 9th Thailand Renewable Energy
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รูปที่ 17 บล็อกไดอะแกรมส่วนโปรแกรมควบคุม
คอนเวอร์เตอร์และชุดควบคุมสวิตช์ที่นามาวิจัย
ในครั้ ง นี้ จ ะใช้ จ านวน 1 แบบ 1. คอนเวอร์ เ ตอร์ แ บบ
DC-AC-DC ชนิด Push-Pull แรงดัน 250 โวลต์กระแสตรง
100 วัตต์ และมีชุดสวิตช์ควบคุม อัตราสวิตซ์ จะเป็นส่วน
ควบคุ ม แรงดั น คอนเวอร์ ส่ วนนี้ จ ะเป็ น การควบคุ ม การ
กระตุ้ น ชุ ด ขดลวดสนามเพื่ อ สร้ า งสนามแม่ เ หล็ ก ให้
ชุดอาเมเจอร์และกระแสที่จ่ายโหลด เพื่อให้ได้กาลังงานที่
กระตุ้นชุดขดลวดสนามของเครื่องกาเนิดที่เหมาะสมและ
ได้ ก าลั ง งานสู ง สุ ด ด้ า นอาเมเจอร์ ข องเครื่ อ งก าเนิ ด
กระแสตรง แต่ละความเร็วลม
3.5 วงจรขับเกตเพื่อปรับ อัตราสวิตซ์

วงจรขับเกต ออปโต้ 4N25 วงจรนี้ถูกนามาใช้
เพื่ อ ป้ อ งกั น การลั ด วงจรจากวงจรภาคก าลั ง มาสู่
ไมโครคอนโทรเลอร์เนื่องจากว่า ออปโต้ 4N25 จะเป็นตัว
แยกกราด์ ร ะหว่ า งวงจรภาคก าลั ง กั บ วงจร ไมโครคอนโทรเลอร์ ออกจากกันโดยสิ้นเชิง และ วงจรขับเกต
ออปโต้ 4N25 ยัง ทาหน้ าที่ ขยายสั ญญาณ พี ดับ บิวเอ็ ม ที่
ออกมาจาก ไมโครคอนโทรเลอร์ ในส่วนของวงจรภาค
กาลังจะประกอบด้วย มอสเฟส ทั้งหมดจานวน 2 ตัว ซึ่งจะ
น ามอสเฟสมาท างานเป็ น สวิ ต ช์ โ ดยอาศั ย การท าให้
มอสเฟสน ากระแสและหยุ ด น ากระแสอย่ า งรวดเร็ ว
มอสเฟสจะทางานพร้อมกันส่วนนี้ควบคุมการทางานด้วย
STM32F4 Discovery เพื่อปรับ อัตราสวิตซ์ วงจรภาคกาลัง
จะแสดงดังรูปที่ 19

รูปที่ 18 วงจรขับเกตเพื่อปรับ อัตราสวิตซ์
รูปที่ 19 วงจรภาคกาลังที่สร้างขึ้น

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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3.6 การออกแบบชุดสวิตช์ควบคุม อัตราสวิตซ์

รูปที่ 20 การต่อชุดสวิตช์ควบคุม อัตราสวิตซ์

รูปที่ 21 ชุดสวิตช์ควบคุม อัตราสวิตซ์ จริง
จากรูปที่ 20-21 อธิบายวงจรสวิตช์ควบคุม อัตราสวิตซ์
ตามหมายเลข TBlock ด้วยที่มีไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันที่
3.3 VDC
หมายเลข 1 คือ กดสวิตช์ อัตราสวิตซ์ GF1 Up ให้ขา PE4
ของ STM32F4
หมายเลข 2 คือ กดสวิตช์ อัตราสวิตซ์ GF1 Dows ให้ขา
PE5 ของ STM32F4
หมายเลข 3 คือ กดสวิตช์ อัตราสวิตซ์ GF2 Up ให้ขา PE6
ของ STM32F4
หมายเลข 4 คือ กดสวิตช์ อัตราสวิตซ์ GF2 Dows ให้ขา
PD7 ของ STM32F4
เพื่ อ ให้ STM32F4 ท าการประมวลผลและส่ ง
สัญญาณให้ชุดควบคุมสวิตช์ อัตราสวิตซ์ จ่ายกระแสไฟชุด
ขดลวดสนามของเครื่องกาเนิด ทาขึ้นมาสองชุดเพื่อเหลือ
ใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
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4. วิธีการดาเนินการวิจัย

ในส่ วนของวงจรคอนเวอร์ เตอร์แบบ DC-ACDC ชนิด Push-Pull ระบบควบคุมการผลิตกาลังไฟฟ้า
ของเครื่ อ งก าเนิ ด ชนิ ด กระตุ้ น แยก และทางด้ า นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ และทางด้านซอฟแวร์ ซึ่งทางด้านวงจร
อิเล็กทรอนิกส์นั้นจะประกอบไปด้วย วงจรเร็กติฟาย มัลติ
มิเตอร์ วงจรฺ Push-Pull คอนเวอร์เตอร์ DC-AC-DC ,วงจร
ขั บ เกตวงจร ในส่ ว นของทางด้ า นซอฟแวร์ นั้ น จะใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ STM32F4 discovery เป็นตัวระบบ
ควบคุม อัต ราสวิ ต ซ์ ด้ วยการกดสวิต ช์ เพื่ อ ควบคุ ม โดย
ภาพรวมของระบบควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ได้
เต็มประสิทธิ์ภาพของเครื่องกาเนิดชนิดกระตุ้นแยก
ส่วนของการต่อ วงจรแปรผันไฟฟ้ากระแสตรง
คอนเวอร์เตอร์แบบ DC-AC-DC ชนิด Push-Pull เข้ากับชุด
ควบคุมด้วยจ่ายกาลังงานให้ชุดสวิตช์กาลัง Mosfet IRF740
ด้วยที่มีออปโต้ 4N25 เป็นตัวควบคุมสัญญาณ PWM ให้
Mosfet IRF740 ด้วยมี STM32F4 Discovery เป็นตัว
ควบคุมการทางานเพื่อให้สามารถปรับ อัตราสวิตซ์ ให้จ่าย
ให้ออปโต้ 4N25 ควบคุม Mosfet IRF740 เพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับชุด ขดลวดสนามของเครื่องกาเนิดเพื่อ
ได้ประสิทธิ์ภาพสูงสุดของแต่ละความเร็วลม
4.1 กระบวนการทางานของเครื่อง
ชุดโหลดความต้านทาน

Iga

Vga

Imf

DC
Motor

DC
Generator

Vma

Vmf
Ima

Encoder

ชุดกดสวิตควมคุม
Dute Cycle

Vgf
Igf

STM32F4

แหล่งจ่ายไฟฟ้ า
กระแสตรงปรับค่าได้
0-250VDC 10A

แหล่งจ่ายไฟฟ้ า
กระแสตรงปรับค่าได้
0-250VDC 10A

ชุดสวิตควมคุมตามค่า
Dute Cycle

Vc

Duty

Ic

Boost Converter
12VDC:220-250VDC

แหล่งจ่ายไฟฟ้ า
กระแสตรง
12-15VDC

รูปที่ 22 กระบวนการทางานของเครื่อง

จากรูป ที่ 22 แสดงโครงสร้างการทางานของ
วงจรการออกแบบและสร้างวงจรแปรงผันกาลังงานไฟฟ้า
กระแสตรงของระบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยกั ง หั น ลมที่ มี ก าร
ควบคุมประสิทธิภาพด้วยอัตราส่วนความเร็วทิป โดยมี 3
ส่ วนหลั กๆ คื อ 1.อิ น พุ ต ,เอาต์ พุ ต แรงดั น ,กระแสของ
มอเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และ ความเร็ว
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รอบและสวิตช์ควบคุม อัตราสวิตซ์ 2.การเขียนโปรแกรม
ให้ประมวลผลโดยใช้ Simulink 3.ระบบประมวลผลการ
ท างานหน้ า จอแสดงผลการท างานของเครื่ อ งค่ า อั ต รา
สวิตซ์ และ RPM และมีการบันทึกค่าพารามิเตอร์
4.2 ขั้นตอนสาหรับควบคุมการทางานของเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นแยก

หมายเลข 2 คือ ชุดวงจรแยกชุดแรงดันที่ไม่เท่ากันของ
Encoder
หมายเลข 3 คือ บอร์ดประมวลผล TM32F4DISCOVERY
หมายเลข 4 คือ คอนเวอร์เตอร์แบบ DC-AC-DC ชนิด
Push-Pull
หมายเลข 5 คือ ชุดสวิทช์ควบคุม อัตราสวิตซ์

ชุดโหลดความต้านทาน

Iga

Vga

DC
Motor

DC
Generator

Encoder

ชุดกดสวิตควมคุม
Dute Cycle

Vgf
Igf

STM32F4
ชุดสวิตควมคุมตามค่า
Dute Cycle

Vc

Duty

Ic

Boost Converter
12VDC:220-250VDC

แหล่งจ่ายไฟฟ้ า
กระแสตรง
12-15VDC

รูปที่ 23 ลักษณะการต่อคอนเวอร์เตอร์เข้ากับเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก
4.3 ส่วนประกอบต่างๆ ของคอนเวอร์เตอร์เพื่อควบคุม ค่า
อัตราสวิตซ์ ด้วย STM32F4DISCOVERY เพื่อควบคุม
ประสิทธิภาพของเครื่องกาเนิดชนิดกระตุ้นแยก

รูปที่ 24 ส่วนประกอบต่างๆ ของคอนเวอร์เตอร์

รูปที่ 25 ชุดทดลองการควบคุม Tip speed ratio
ส่วนประกอบภายในอธิบายได้ดงั รูปที่ 25
หมายเลข 1 คือ เครื่องคอนเวอร์เตอร์เพื่อควบคุม ค่า อัตรา
สวิตซ์ เพื่อควบคุมประสิทธิภาพการผลิตกาลังงานไฟฟ้า
หมายเลข 2 คือ มัลติมิเตอร์ 8 ตัว รายละเอียดดังนี้ มัลติ
มิเตอร์ 2.1 ใช้งานวัด Igf = Ic , ga ,Vga, Ima , Vc มัลติ
มิเตอร์ 2. 2 ใช้งานวัด Vm , Vmf ,Vgfหมายเลข 3 คือ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นแยก ขนาด 800
W
หมายเลข 4 คือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นแยก
ขนาด 1 kW
หมายเลข 5 คือ แหล่งจ่ายปรับค่าได้พิกัด 220 VDC 1 A
หมายเลข 6 คือ แหล่งจ่ายปรับค่าได้พิกัด 220 VDC 10 A
หมายเลข 7 คือ Encoder
หมายเลข 8 คือ ชุดโหลดความต้านทาน
หมายเลข 9 คื อ คอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ เ ขี ย นโปรแกรม
MATLAB/Simulink และวงจรต่างๆ

ส่วนประกอบภายในอธิบายได้ดังรูปที่ 24
หมายเลข 1 คือ ชุดวงจรคาปาซิเตอร์

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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5. ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบแรงดันขาออกของ Converter ต่อ
เข้ าควบคุ ม ด้ วยสวิต ช์ ค วบคุ ม ด้ วยการปรั บ อั ต ราสวิ ต ซ์
แรงดัน Input จากคอนเวอร์เตอร์ เท่ากับ 235VDC

รูปที่ 27 ผลการจาลองกังหันลม Wind Emulator

รูปที่ 26 การควบคุมอัตราสวิตช์ของคอนเวอร์เตอร์
5.1 ผลการทดสอบคอนเวอร์เตอร์และระบบควบคุม
ตารางที่ 5.1 ค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์กระแสตรง
ชนิดกระตุ้นแยก
1 กิโลวัตต์ 220 โวลต์ 5.6 แอมแปร์ 2055 รอบต่อนาที
J =0.0137
Rs =5.714 โอห์ม
Ls =0.138เฮนรี
กิโลกรัม/เมตร 3
วงจรกระตุ้นสนามเหล็ก
220 โวลต์
0.5 แอมแปร์

ตารางที่ 5.2 ค่ า พารามิ เ ตอร์ ข องเครื่ อ งก าเนิ ด
กระแสตรงชนิดกระตุ้นแยก
0.8 กิโลวัตต์ 220 โวลต์ 3.64 แอมแปร์ 2850 รอบต่อนาที
วงจรกระตุ้นสนาม
220 โวลต์
0.5 แอมแปร์
เหล็ก

ตารางที่ 5.3 แสดงค่าผลการทดสอบเครื่องจาลอง
กังหันลมที่ค่าความเร็วลม 4 เมตรต่อวินาทีถึง 12
เมตรต่อวินาที[5]
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vw (m/ s)

n(rpm)

Pm (W)

Tm (Nm)

I (A)

I a (A)

12
10
7
4

2055
1882
1330
700

990
592
204
37

4.52
2.9
1.45
0.48

5.6
3.59
1.75
0.5

5.6
3.59
1.75
0.5

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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5.2 การทดสอบ
การทดสอบ ทาได้โดยการทดสอบการปรับอัตรา
สวิตซ์ (อัตราสวิตซ์) โดยส่วนควบคุมสวิตช์ควบคุมที่จ่าย
ให้กับชุดขดลวดสนามของเครื่องกาเนิดและด้านอาเมเจอร์
มีโหลดต่อด้วยคิดจากโหลด 100 เปอร์เซ็นของพิกัดเครื่อง
กาเนิดที่จ่ายให้กับเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

ตารางที่ 5.4 ความเร็วลมที่ 4 เมตรต่อวินาทีกาลัง
งานสูงสุดเครื่องกาเนิดผลิตได้สูงสุด
ความเร็วลมที่ 4 m/s , rpm 700 , พิกัดโหลด 100 %
Tm=0.48, Pm = 37
เครื่องกาเนิด
มอเตอร์
อัตรา
RPM
Pf
Pa
Pm
P-loss สวิตซ์
0
0.01 25.19 25.18
0
704
4.41
5.7
32.05 21.94
21
699

ตารางที่ 5.5 ความเร็วลมที่ 7 เมตรต่อวินาทีกาลัง
งานสูงสุดเครื่องกาเนิดผลิตได้สูงสุด
ความเร็วลมที่ 7 m/s , rpm 1330 , พิกัดโหลด 100 %
Tm=1.45, Pm = 204
เครื่องกาเนิด
Pf
Pa
0
0.02
52.38 119.54

มอเตอร์
Pm
P-loss
50.65 50.63
204.05 32.13

อัตรา
สวิตซ์

RPM

0
66

1330
1328

ตารางที่ 5.6 ความเร็วลมที่ 10 เมตรต่อวินาทีกาลัง
งานสูงสุดเครื่องกาเนิดผลิตได้สูงสุด
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ความเร็วลมที่ 10 m/s , rpm 1882 , พิกัดโหลด 100 %
Tm=2.1, Pm = 592
เครื่องกาเนิด
มอเตอร์
อัตรา
Pf
Pa
Pm
P-loss สวิตซ์
0
0.02
89.86 89.84
0
119.46 356.68 571.64 95.5
100

RPM
1882
1882

ตารางที่ 5.7 ความเร็วลมที่ 12 เมตรต่อวินาทีกาลัง
งานสูงสุดเครื่องกาเนิดผลิตได้สูงสุด

รูปที่ 28 กราฟการทดในช่วงความเร็วลม 4 เมตร
ต่อวินาทีกาลังงานสูงสุดเครื่องกาเนิดผลิตได้สูงสุด

ความเร็วลมที่ 12 m/s , rpm 2055 , พิกัดโหลด 100 เปอร์
เช็นของเครื่องกาเนิด
Tm=4.52, Pm = 990
เครื่องกาเนิด
มอเตอร์
อัตรา
Pf
Pa
Pm
P-loss สวิตซ์
0
0.02
97.21 97.19
0
118.3 421.82 677.47 137.35 100

RPM
2057
2056

รูปที่ 29 อัตราสวิตซ์และกาลังที่ความเร็วลม 7 m/s

การหาค่าประสิทธิภาพกาลังงานของเครื่องกาเนิด



Pin  Ploss
100
Pin

(33)

เมื่อ Pin = Pm คือ กาลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์
PLoss คือ กาลังศูนย์เสียให้ตัวมอเตอร์
PLoss  Pm  ( Pa  Pf )

รูปที่ 30 อัตราสวิตซ์และกาลังที่ความเร็วลม 10 m/s
(34)

เมื่อ Pm คือ กาลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์
Pa คือ กาลังงานไฟฟ้าของเครื่องกาเนิด
Pf คือ กาลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กหลักของเครื่องกาเนิด

รูปที่ 31 อัตราสวิตซ์และกาลังที่ความเร็วลม 12 m/s

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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ตารางที่ 4.8 ความเร็วลมกับกาลังงานไฟฟ้าสูงสุดเครื่องกาเนิดผลิตได้สูงสุดและประสิทธิภาพ
ตารางค่ากาลังงานของแต่ละความเร็วลม , พิกัดโหลด 100 เปอร์เช็นของเครือ
่ งกาเนิด
มอเตอร์

ความเร็วลม

vw (m/ s)

n(rpm)

Pm (W)

Tm (Nm)

เครือ
่ งกาเนิด

Ia

Pmech

Pa

Ploss

Pconverter  Pf

Dutycycle



4m / s

702

32.05

0.48

0.5

35.28

4.41

5.7

21.94

4.41

21

31.54

7m / s

1332

204.05

1.45

1.75

202.24

52.38

119.54

32.13

52.38

66

84.25

10m / s

1882

571.64

2.55

3.31

502.52

119.46

356.68

95.5

119.46

100

83.29

12m / s

2055

677.47

3.09

3.56

664.92

118.3

421.82

137.35

118.3

100

79.73

6. อภิปรายผลการวิจัย

จากการทดสอบเครื่อ งกาเนิ ด ไฟฟ้ ากระแสตรงชนิ ด
กระตุ้นแยก จะเห็น ได้ว่าการทดสอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
กระแสตรงแบบกระตุ้นแยกจากการปรับแต่ละความเร็วลม
และค่า อัตราสวิตซ์ แต่ละค่าให้กับชุดสวิตช์ควบคุม ชุด
ขดลวดสนามของเครื่ อ งก าเนิ ด ชนิ ด กระตุ้ น แยกไฟฟ้ า
กระแสตรงแบบมีชุดโหลดความต้านทาน ที่มีการปรับตั้ง
โหลดที่คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นของพิกัดโหลดกระแสของ
เครื่องกาเนิด ตารางการทดสอบที่ 4.8 นั้นจะเห็นว่ามีค่า
เปลี่ยนแปลงตามค่าพารามิเตอร์ ด้วยมีมอเตอร์เป็นตัวขับ
เครื่องกาเนิดและทาการทดสอบของระบบแต่ละความเร็ว
ลม ที่ มีโหลด100 เปอร์เซ็น ของพิกัดโหลดกระแสของ
เครื่องกาเนิด และ ทาการปรับอัตราสวิตซ์ จะเห็นได้ว่า
ความเร็วที่ลมต่ากาลังงานจะแปรผันตามกาลังงานที่จ่าย
และประสิทธิภาพนั้นก็จะต่าตามเพราะการศูนย์เสียให้ตัว
มอเตอร์ แ ละ ตั้ ง แต่ ความเร็ ว ลมที่ 4-12 m/s นั้ น
ประสิทธิภาพที่ได้นั้นจะมีค่าประสิทธิภาพที่สูง ตามกาลัง
งานที่ส่งผ่านระหว่างตัวมอเตอร์และเครื่องกาเนิด และใน
การทดสอบการปรั บ อั ต ราสวิ ต ซ์ ส่ วนควบคุ ม สวิ ต ช์
ควบคุมที่จ่ายให้กับชุดขดลวดสนามของเครื่องกาเนิดและ
ด้านอาเมเจอร์มีโหลด และบันทึกค่าพารามิเตอร์ ความเร็ว
รอบ (RPM) , อัตราสวิตซ์ (อัตราสวิตซ์), แรงดันสนาม
(Vf), กระแสสนาม (If) , ตัวประกอบกาลัง (Pf) , แรงดันอา
เมเจอร์ (Va) , กระแสอาเมเจอร์ (Ia), กาลังอาเมเจอร์ (Pa),
แรงดันควบคุม (Vc), กระแสควบคุม (Ic) และกาลังไฟฟ้า
(Pc) จ่ายให้กับเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้น
แยก พบว่าค่าสมานแม่หลักทางด้านชุดขดลวดสนามมีผล
ต่ อ ด้ า นอาเมเจอร์ จ ะมากหรื อ น้ อ ยนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย
ค่าพารามิเตอร์ต่างไม่ว่าจะเป็นลมและใบพัด และมุมองศา
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Pf

Converter

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน

ของใบพัดคงที่ของกังหันลม ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ปรับค่าอัตรา
สวิ ต ซ์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ กาลั ง เอาต์ พุ ต ของเครื่ อ งกาเนิ ด ชนิ ด
กระตุ้นแยกที่สูงที่สุด

7. สรุปผลการวิจัย

วงจรคอนเวอร์เตอร์ DC-AC-DC ชนิด Push-Pull โดย
รั บ แรงดั น จากแหล่ ง จากไฟฟ้ า กระแสตรงและท าการ
ยกระดับแรงดันด้วยคอนเวอร์เตอร์ใช้ไอซี SG3524 สร้าง
สั ญ ญาณควบคุ ม การท างานของสวิ ต ช์ ม อสเฟตเบอร์
IRF3205 เพื่อจ่ายให้หม้อแปลงไฟฟ้าผ่านไดโอดบริดและ
จ่ ายแรงดั น ให้ สวิ ต ช์ ม อสเฟต IRF740 ด้ วยมี บ อร์ ด
ไมโครคอนโทรเลอร์ STM32F4 Discovery เป็นส่ว น
ควบคุมอัตราสวิตซ์ (อัตราสวิตซ์) โดยส่งสัญญาณให้ออป
โต้ 4N25 ให้สวิตช์ควบคุมมอสเฟตเบอร์ IRF740 ไฟฟ้า
กระแสตรงกระตุ้นชุดขดลวดสนามของเครื่องกาเนิดขนาด
0.8 กิโลวัตต์ และมอเตอร์เป็นตัวขับเหมือนกังหันลมชนิด
ใบพัดคงที่ ขนาด 1 กิโลวัตต์ ของในแต่ละความเร็วลม 4
m/s, 7 m/s, 10 m/s และ 12 m/s เพื่อปรับเปลี่ยนค่ากาลัง
งานไฟฟ้ า ของเครื่ อ งก าเนิ ด และควบคุ ม ความเร็ ว ทิ ป
สัมประสิทธิ์กังหันลม กาลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพให้ได้
ค่าสูงสุดของในแต่ละความเร็วลม และ พลังงาน ด้าน เอาต์
พู ต เพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ด และจากการวิ เ คราะห์
ประสิท ธิภาพนั้น จะเห็ นได้ว่าในความที่ ความเร็ วต่ านั้ น
ประสิ ท ธิ ที่ ไ ด้ น้ อ ยตามนั้ น เกิ ด จากการสู ต รเสี ย ในตั ว
มอเตอร์ที่มากและค่าความเร็ วที่สูงนั้นสามารถผลิตกาลัง
งานไฟฟ้าจากโหลดได้ประสิทธิภาพที่สูงในการนาเสนอ
เป็นหลักการที่ง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะสมกับการประยุกต์สู่
งานจริงเพื่อศึกษาและพัฒนาต่อไปในรูปแบบการใช้งาน
กังหันลมจริง และ ลมจริงได้
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ข้อเสนอแนะ
1. ระบบที่ ใ ช้ เ ป็ น ต้ น ก าลั ง ในการทดสอบใช้
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นแยกมีพิกัดมากกว่า
เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ ากระแสตรงชนิ ด กระแสตรงแต่ มี ค่ า
ความเร็วรอบที่ต่ากว่าเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรงจึงทา
ให้ไม่สามารถผลิตกาลังงานไฟฟ้าออกมาได้เต็มตามพิกัด
ควรเลือกใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่มีความเร็วรอบที่สัมพันธ์
และเหมาะสมกันเพื่อนให้ผลิตกาลังงานไฟฟ้าเต็มตามพิกัด
2. การใช้งาน Encoder วัดสัญญาณความเร็วรอบ
เพื่อให้ได้สัญญาณที่แม่นยาควรเลือกใช่สัญญาณพัลส์ที่ต่า
จะได้ความแม่นยาที่สูงก่อนเข้าสู่บอร์ดเพื่อประมวลผลทา
ให้เพิ่มสมรรถนะการทางานให้มากขึ้น
3.แนวทางในการพั ฒ นาต่ อ ต้ องมี แรงลมที่ แ รง
ลมที่เหมาะสมและควรสอบเรื่องการควบคุมกังหันลมจริง
และเรื่ อ งก าลั ง งานไฟฟ้ า ของชุ ด คอนเวอร์ เ ตอร์ ควร
ออกแบบให้สูงกว่าการใช้งานของโหลดประมาณ 2-3 เท่า
จึงจะทาให้ชุดคอนเวอร์เตอร์ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงและอดต้องการใช้งานจริง
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการประเมินต้นทุนต่อหน่วยและความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ขนาด
ก่าลังการผลิตติดตั้ง 3.5 กิโลวัตต์สูงสุด ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้สินธุ์แพรทอง ต.ล่าสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โดยวิเคราะห์ตัวชี้วัด NPV IRR
BCR และ PBP ทั้งในกรณีการขายไฟฟ้าในแบบ FiT (Feed-in Tariff) และการขายไฟฟ้าในอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(Average Tariff) โดยผลการศึกษาพบว่าระบบมีความเป็นไปได้ในการลงทุนเชิงพาณิชย์และยังมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากสามารถ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนในขณะเดียวกันระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเชื่อมต่อกับระบบกริด ที่ติดตั้งบนหลังคา ขนาด
ก่าลังการผลิตติดตั้ง 3.5 กิโลวัตต์สูงสุด นี้ยังช่วยหลีกเลี่ยงการปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศและสามารถลดค่าไฟฟ้าและ
ของศูนย์การเรียนรู้ได้ในระยะยาวอีกด้วย

Abstract

The aim of this paper is to evaluate the cost of energy (CoE) and economic feasibility of a 3.5 kWp grid connected solar rooftop at Sin
Prae Thong learning center in Phatthalung province by using NPV, IRR, BCR and PBP as four main indices based on two schemes, i.e., feed
in tariff (FiT) scheme and self-consumption reduction scheme. Results show thatthe installation of 3.5 kWp grid connected solar rooftop
system is feasible for investment. Furthermore, it enhanced the reduction of CO2 emission avoidance and electricity consumption of a longterm operation of a learning center.
คาหลัก : เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา,ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์โครงการ, อัตรารับซื้อไฟฟ้า
Keyword s: Solar Rooftop,Economic Feasibility, Project Analysis, Feed-in-Tariff
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1. บทนา

ปัจ จุ บั น มี หลายภาคส่วนให้ ค วามสนใจในการผลิ ต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นทั้งในรูปแบบที่ติดตั้งบน
หลังคา ส่าหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป (Solar PV Roof Top)
ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เล็ก-กลาง-ใหญ่ (Commercial Solar
PV Rooftop) และโซล่าฟาร์ม (Solar Farm) เนื่องจาก
ปั จ จุ บั น ต้ น ทุ น การผลิ ต ไฟฟ้ าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ต่ าลง
เรื่อยๆ โดยจากผลการศึกษาของส่า นักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน พบว่าราคาแผง
เซลล์แสงอาทิตย์เฉลี่ยของทุกเทคโนโลยี มีการปรับลดลง
จาก 1.14 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัตต์ ในเดือนธันวาคม 2554
เหลือเพียง 0.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อ วัตต์ในเดือนตุลาคม
2555ลดลงมาประมาณ 26% ส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมของ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยในปี พ.ศ. 2555
ปรับตัวลดลงลดลงประมาณ 15% [1] และ บริษัท Suntech
Power สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์
ใหญ่ที่สุดของจีน ได้เผยข้อมูลที่ท่าการวิจัยในห้องทดลอง
พบว่ า เทคโนโลยี ใ หม่ จ ะท่ า ให้ ต้ น ทุ น การผลิ ต ไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ลดลงได้ต่ากว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อเม
กะวัตต์ ถือเป็นจุดเปลี่ยนอนาคตที่ส่าคัญ [2] จากต้นทุนที่
ลดลงจู ง ใจให้ ห ลายหน่ ว ยงานเข้ า มาลงทุ น ก่ อ สร้ า ง
โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เ พิ่ ม มากขึ้ น และจาก
การศึกษาข้อมูลดาวเทียมประกอบการตรวจวัดภาคพื้นดิน
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้มากกว่า 10,000 เมกะวัตต์ ขณะที่สถานภาพ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยปี พ.ศ.
2557 ที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วมีเพียง 1,354 เมกะวัตต์ และ
มีโครงการที่อยู่ระหว่างด่าเนินการขอขายไฟฟ้าเข้าระบบ
อีก 2,764เมกะวัตต์ หากรวมโครงการของส่วนราชการและ
สหกรณ์ การเกษตร คาดว่ าจะมี โ ครงการผลิ ต ไฟฟ้ าจาก
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เ ข้ า ระบบภายในสิ้ น ปี พ.ศ. 2558
ประมาณ 3,600 เมกะวัตต์ [3] ดังนั้นโอกาสในการเติบโต
ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่าหรับประเทศ
ไทยยังมีอีกมาก กระทรวงพลังงานซึ่งเล็งเห็นถึงการเติบโตนี้
จึงได้ประกาศแผนพัฒนาก่าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) โดยมีเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในปี พ.ศ. 2579 เท่ากับ 6,000 เมกะ
วัตต์ [4]ปัจจุบันภาครัฐโดยกระทรวงพลังงาน มี นโยบาย
การรับซื้อไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนรู ปแบบใหม่เป็ น
Feed-in Tariff[5]โดยมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar
PV Rooftop) ก่าลังการผลิตติดตั้งขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์
ในอัตรา FiT 6.85 บาทต่อหน่วย
ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยความเข้มรังสีอาทิตย์ 18 เมกะ
จู ล ต่ อ ตารางเมตรต่ อ วั น อย่ า งไรก็ ต ามพื้ น ที่ ภ าคใต้ ข อง
ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดพัทลุงมีความ
เข้ ม รั ง สี อ าทิ ต ย์ ต่ า กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศไทยโดยมี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 16 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวันเนื่องจาก
สภาพภู มิ อ ากาศที่ มี ค วามชื้ น และละอองน้่ า ตามปั จ จั ย
ฤดูกาลดังนั้นการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยอาศัย
เซลล์ แสงอาทิต ย์อาจจะท่ าให้ ได้ พลั งงานไฟฟ้ าน้อ ยกว่ า
พื้น ที่ อื่ น รวมทั้ ง สมรรถนะก็อาจจะมี ค่าต่่ ากว่ าพื้ น ที่ ภาค
อื่นๆของประเทศไทยอย่างไรก็ต ามเนื่องจากต้นทุนแผง
เซลล์แสงอาทิตย์มีค่าลดลงซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่จะน่า
เซลล์แสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่งถือ
ว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพของรังสีอาทิตย์ต่าเพื่อสาธิตให้เห็น
ถึง การใช้ งานและใช้ ประโยชน์ จากการผลิ ตไฟฟ้ าเซลล์
แสงอาทิตย์หากผลการประเมินสมรรถนะออกมาเป็นที่น่า
พึงพอใจก็จะสามารถยืนยันได้ถึงประสิทธิภาพการท่างาน
ของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ต่อไปโดยการติดตั้ง
ระบบผลิต ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเชื่อมต่อกับระบบ
กริ ด ที่ ติ ด ตั้ ง บนหลั ง คา ขนาดก่ า ลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง 3.5
กิโลวัตต์สูงสุด ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้สินธุ์แพรทองจะเป็น
แหล่ ง เรี ย นรู้ ท างด้ า นพลั ง งานทดแทนที่ ส่ า คั ญ ในพื้ น ที่
ภาคใต้ และเป็ นแหล่ง เรีย นรู้แ ก่ ห น่ วยงานต่างๆ ที่ สนใจ
ต่อไป อีกทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ยังช่วยหลีกเลี่ยง
การปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ
อี กทางหนึ่ ง อย่ างไรก็ต ามการประเมิ น ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย
ความคุ้ ม ค่ า และความเป็ น ไปได้ ท างเศรษฐศาสตร์ เ ป็ น
สิ่ ง จ่ า เป็ น ที่ ต้ อ งท่ า การศึ ก ษาเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ผลประโยชน์และต้นทุ น ที่แท้ จริง ของโครงการและเป็ น
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ข้อมูลส่าคัญส่าหรับผู้สนใจลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

เพื่ อประเมิ น ต้ น ทุน ต่ อหน่ วย ความคุ้ มค่ าและความ
เป็ น ไปได้ ท างเศรษฐศาสตร์ ข องระบบผลิ ต ไฟฟ้ า เซลล์
แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับระบบกริด ที่ติดตั้งบนหลังคา
ขนาดก่าลังการผลิตติดตั้ง 3.5กิโลวัตต์สูงสุดในพื้นที่ ศูนย์
การเรียนรู้สินธุ์แพรทอง ต.ล่าสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คาหรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า Solar
Rooftop นั้นคือระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่
ติ ด ตั้ ง บนหลั ง คาบ้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และอาคารต่ า งๆโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ในราคาพิเศษ (ราคา
6.16-6.96 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา 25 ปี) หรือใช้ไฟฟ้าที่ผลิต
ได้เองภายในบ้านหรืออาคารของตนเองเป็นการประหยัดและ
ลดค่าไฟฟ้า (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน, 2556)
ในเวลากลางวัน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งอยู่บ น
หลัง คาจะท่าหน้ าที่ ผลิ ตไฟฟ้ ากระแสตรง (DC) ไฟฟ้ า
กระแสตรงและจะไหลไปสู่ เ ครื่ อ งแปลงกระแสไฟฟ้ า
(Grid- Connected Type Inverter) ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในบ้าน
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC, 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต) ไฟฟ้า
กระแสสลับที่ผลิตได้จะไหลออกจากบ้านไปสู่มิเตอร์ขาย
ไฟฟ้า (kilowatt meter selling meter) ที่ติดตั้งอยู่ที่เสาไฟฟ้า
หน้ า บ้ า นอย่ า งอั ต โนมั ติ ส่ า หรั บ เวลากลางคื น ที่ ไ ม่ มี
แสงอาทิตย์นั้นจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลออกจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์หรืออาจมีแต่น้อยมาก จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล
ออกมาจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน ก็จะ
ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลย้อนจากเสาไฟฟ้าเข้ามาสู่แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ได้
การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็น
การลดค่าใช้จ่ายของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เนื่ อ งจากค่ า ใช้ จ่ า ยจ่ า นวนมากของโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์เป็นสัดส่วนกับพื้นที่แผงเซลล์ที่มีประสิทธิภาพ
ที่ สู ง เป็ น ปั จ จั ย ส่ า คั ญ ในการลดพื้ น ที่ ที่ จ่ า เป็ น และลด
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ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการได้ เนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์
เป็นค่าใช้จ่ายหลักของการพัฒนาโครงการ ในการประเมิน
ทางเศรษฐศาสตร์ ข องโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
ประสิ ท ธิ ภาพของเซลล์ เ ปล่ าที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ จ ะต้ อ ง
ได้รับการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจริง พารามิเตอร์
พื้นฐานที่จ่าเป็นต้องได้รับการประเมินคือกระแสลัดวงจร
และแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด[6]
ความคาดหวั ง หนึ่ ง ของการพั ฒ นาด้ า นพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ คือ Grid Parity ซึ่งเป็นจุดที่ต้นทุนการใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย์เท่ากับหรือน้อยกว่าการใช้พลังงาน
ในรู ป แบบดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง มี โ อกาสที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ เ มื่ อ เซลล์
แสงอาทิ ต ย์ มี ต้ น ทุ น ต่่ า โดยมี ผู้ ค าดหวั ง ที่ จ ะได้ รั บ Grid
Parity ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแสงอาทิตย์ และ
ค่าใช้จ่ายที่สูงส่าหรับการผลิตไฟฟ้าเช่นในรัฐแคลิฟอร์เนีย
และญี่ปุ่น[7] บางคนแย้งว่า Grid Parity มีได้ในฮาวายและ
เกาะอื่ น ๆ ที่ หั น มาใช้ น้่ า มั น ดี เ ซลใน การผลิ ต ไฟฟ้ า
จอร์จ ดับเบิลยู บุช ได้ตั้งปี 2015 เป็นปีส่าหรับ Grid Parity
ในสหรั ฐ อเมริ ก า[8-9] การพู ด ในที่ ป ระชุ ม ในปี 2007
หัวหน้าวิศวกร General Electric ได้คาดการณ์ Grid Parity
โดยไม่ต้องมีการอุดหนุนในบริเวณที่แดดจัดๆ ของประเทศ
สหรัฐอเมริการาวปี 2015 [10]สมาคมเซลล์แสงอาทิตย์ได้
รายงานในปี 2012 ว่า ประเทศออสเตรเลียได้ Grid Parity
แล้ว [11]
ล่าสุดรายงาน IRENA (2015)[12] แสดงให้เห็นว่าปี
2016 ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์จะส่งผลให้ประเทศเยอรมนีถึงจุด PV-storage
Parity ดังรูปที่ 1 ถ้าแบตเตอรี่ 5 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง การ
วิ เ คราะห์ นี้ ไ ม่ ร วมเงิ น อุ ด หนุ น ใด ๆ จากรั ฐ บาลส่ าหรั บ
ระบบ PV-storage
ธนาคาร Deutsche Bank [13] ระบุว่าในปัจจุบัน
ต้นทุนไฟฟ้าจากระบบเซลแสงอาทิตย์บนหลังคาในที่ใดๆ
ก็ตามจะอยู่ระหว่าง 0.13 และ 0.23 เหรียญสหรัฐ/หน่วย
(kWh) ซึ่ ง มี ร าคาต่่ า กว่ า ราคาไฟฟ้ า ขายปลี กในตลาด
พลังงานทั่วโลก เศรษฐกิจของพลังงานแสงอาทิตย์จะดีขึ้น
เนื่องจากต้นทุ นของแผงเซลแสงอาทิตย์ล ดลงอีกทั้ งการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น จะลดลงในอี ก มาก และการลดลงของ
สมดุ ล ของต้ น ทุ น ระบบจากขนาดและการแข่ ง ขั น
นักวิเคราะห์กล่าวว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็น Grid Parity

ในปลายปี 2017 นั่นเป็นเพราะราคาค่า ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั่ว
โลกและค่าใช้จ่ายพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าลดลง

รูปที่ 1 จุด PV-storage Parityของประเทศเยอรมนี(IRENA, 2014)

รูปที่ 2ต้นทุนไฟฟ้าจากระบบเซลแสงอาทิตย์บนหลังคาทั่วโลก
ส่าหรับประเทศไทยก่อนที่จะถึง Grid Parity ที่มีการ ยังต้องพึ่งพาตลาดส่งออกค่อนข้างมากขณะที่ยังคงเป็นเรื่อง
ประเมินว่าอาจจะเห็นได้ในช่วง 3-4ปีข้างหน้า นโยบายการ ที่ยากต่อการที่ผู้ประกอบการจะมีการประหยัด ต้นทุน ซึ่ง
สนับสนุนและการส่งเสริมของรัฐในรูปแบบต่างๆ เป็นสิ่ง ภาครัฐควรที่จะตระหนักและแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้เพื่อช่วย
ที่จ่าเป็นและส่าคัญมากต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมไทย อุต สาหกรรมโซลาร์ไ ทยให้มี ค วามแข็ งแกร่ง และพร้ อ ม
เนื่องจากต้นทุนการติดตั้งที่สูง ท่าให้ปัจจุบันการติดตั้งใน ส่าหรับแข่งขันในตลาดโลกที่จะเติบตัวอย่างรวดเร็วในช่วง
ประเทศยังมีในปริมาณที่จ่ากัด และธุรกิจโซลาร์เซลล์ไ ทย อีกไม่กี่ปีข้างหน้า
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การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
เ ป็ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ถึ ง ต้ น ทุ น -ผ ล ต อ บ แ ท น
(CostBenefitAnalysis) ของโครงการซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วย
ในการตั ด สิ น ใจว่ า โครงการน่ า ลงทุ น หรื อ ไม่ โดยการ
วิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของโครงการ
ส่าหรับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์นั้น
ต้องวิเคราะห์ดัชนีทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ NPV, IRR,
BCR และ PBP โดยแสดงรายละเอียดสมการที่ใช้ในการ
ค่านวณดัชนีต่างๆ ดังนี้
(1) มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ ( NetPresentValue: NPV )
หมายถึง ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ
สุทธิตลอดอายุโครงการ (ผลประโยชน์ของโครงการ) กับ
กระแสเงิ น สดจ่ า ยหรื อ ต้ น ทุ น ของโครงการ ณ อั ต รา
ผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของเงินทุนของโครงการ
ซึ่งมีสูตรในการค่านวณดังนี้
(1)
NPV = PVB  PVC
n

=
t 0

Bt  Ct
(1  r ) t

(2)

n

=  ( Bt  Ct )(1  r ) t (3)

n

 B (1  r )

t

 C (1  r )

t

= t n0
t 0

t

t

(5)

ถ้ า BCR มี ค่ ามากกว่ า 1 แ สด งว่ าโค รง การ ใ ห้
ผลตอบแทนคุ้มค่ากับที่ลงทุนไปแต่ถ้าค่าน้อยกว่า 1 แสดง
ว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการไม่คุ้มกับเงินลงทุนที่
เสียไป
(3) อัตราผลตอบแทนภายใน (InternalRateofReturn:
IRR ) เป็ น วิ ธี ก ารค่ า นวณหาอั ต ราคิ ด ลด ( r ) ที่ ท่ า ให้
NPV เท่ากับ 0 พอดี
( Bt  Ct )
t
t 0 (1  r )
n


โดยที่

r

=

= 0

(6)

IRR

โดยผลที่ได้ควรมีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน
(ต้นทุนของการกู้ยืม) จึงคุ้มค่าแก่การลงทุน
(4) ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period: PBP ) คือ
ระยะเวลาหรือปีที่ท่ามูลค่าปัจจุ บันสุทธิของโครงการมีค่า
เท่ากับ 0 พอดี

t 0

ผลตอบแทนของโครงการในปีที่ t
Ct
ต้นทุนของโครงการในปีที่ t
อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยที่
r
เหมาะสม
t
ระยะเวลาของโครงการ (0, 1, 2, ... , n)
โดยมี เ กณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาว่ า ควรลงทุ น ก็ ต่ อ เมื่ อ
NPV > 0
เมื่อ Bt

(2) อั ต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ ต้ น ทุ น ( BenefitCostRatio: BCR ) เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนกับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน
ของโครงการ
= PVB / PVC
(4)
BCR
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4. ระเบียบวิธีการวิจัย

งานวิจัยนี้ท่าการศึกษาโดยใช้ฐานข้อมูลของ NASASSE เพื่อน่ามาเป็นข้อมูลอินพุทในการประเมินสมรรถนะ
ของการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ บนหลังคาขนาดก่าลัง
การผลิตติดตั้ง 3.5 กิโลวัตต์สูงสุด โดยอาศัยการจ่าลองแบบ
จ า ก โ ป ร แ ก ร ม PVsystโ ด ย ก า ร จ่ า ล อ ง จ ะ ก่ า ห น ด
ประสิท ธิ ภาพโดยรวมของระบบ Grid Connected เช่ น
ทรัพยากร, ศักยภาพพลังงาน, การปรับขนาดชิ้นส่วนระบบ
การผลิ ต พลั ง งานจากและการสู ญ เสี ย ของระบบจากนั้ น
ท่าการศึกษาความความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และ
ต้นทุนของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อหน่วย (LCOE)โดย
ใช้ตัวชี้วัด ได้แก่ NPV, IRR, BCR และ PBP แสดงระเบียบ
วิ ธี วิ จั ย ดั ง รู ป ที่ 3
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Solar Energy Resource
Database: NASA

Start

Select Site Location

System Efficiency and
Performance Ratio

Solar PV System
Simulation using PVsyst

Maximum Yield
(kWh/Year)

Cost and Benefit Analysis
(CBA)

BCR, NPV, IRR, PBP, LCOE

Optimum Fit for Site Location

Finish
รูปที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

5. ผลการวิจัย

การประเมิ น ความคุ้ มค่ าและความเป็ น ไปได้ ท าง
เศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคา ขนาดก่าลังการผลิตติดตั้ง 3.5 กิโลวัตต์
สูงสุดในพื้ นที่ ศูนย์การเรียนรู้สินธุ์แพรทอง ต.ล่าสิน ธุ์
อ.ศรี น คริ น ทร์ จ.พั ท ลุ ง ซึ่ ง ท่ า การประเมิ น โดยใช้
สมมติฐานทางการเงินดังแสดงในตารางที่ 1 โดยแสดง
ต้นทุนทั้งหมดดังรูปที่ 4
ส่าหรับการประเมินต้นทุนต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้
ความคุ้ มค่ าและความเป็ นไปได้ ทางเศรษฐศาสตร์ นั้ น
ผู้วิจัยได้ท่าการพิจารณาผลประโยชน์หรือรายรับที่ได้จาก
ตารางที่ 1สมมติฐานทางการเงิน
รายการ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 14 แผงแผงละ 9,000 บาท (3,500 Wp)(บาท)
Grid Invertor ชุดละ 35,000 2 ชุดตลอดอายุโครงการ ([บาท)
ค่าติดตั้ง + ค่าเปลี่ยน Grid Invertor2 ครั้ง (บาท)

การขายไฟฟ้าใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การขายไฟฟ้าแบบ FiT
(Feed-in Tariff) และการขายไฟฟ้าในอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(Average Tariff) ผลที่ได้พบว่า
การขายไฟฟ้าแบบ FiT นั้นมีระยะเวลาคืนทุน 12 ปี ในขณะ
ที่การขายไฟฟ้าแบบอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย มีระยะเวลาคืนทุน
มากกว่า 25 ปี แสดงดัชนีทางการเงินของโครงการทั้ง 2
รูปแบบดังตารางที่ 2 และแสดงให้เห็นถึงต้นทุนที่เกิดขึ้น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลั งคา ขนาดก่ าลังการผลิ ต
ติดตั้ง 3.5 กิโลวัตต์สูงสุดในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้สินธุ์ แพรทอง ต.ล่าสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ดังรูปที่ 5-6
ค่า
126,000
35,000
126,600

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

FiT (Baht/kWh)
อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ของ กฟภ.(บาทต่อหน่วย)
อัตราคิดลด (%)
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้า ทุก 5 ปี (%)

6.85
3.8581
7
3.6

รูปที4่ ต้นทุนของโคงการ
ตารางที่ 2 ดัชนีทางการเงินของโครงการ
รายรับ
FiT
Average Tariff
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BCR
1.19
0.73

NPV
128,106
-36,999

FIRR
12.30
5.33

PBP
12
>25

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

รูปที่ 5กระแสเงินสดของโครงการกรณีผลตอบแทนแบบอัตรารับซื้อแบบ FiT

รูปที่ 6กระแสเงินสดของโครงการกรณีผลตอบแทนแบบอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (กฟภ.)

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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ประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

ต้นทุนของไฟฟ้าที่ปรับค่าแล้ว (Levelised Cost of
Electricity: LCOE)เป็นราคาของไฟฟ้าที่ต้องการส่าหรับ
โครงการเมื่ อ รายได้ (Revenues) มี ค่ า เท่ ากั บ ต้ น ทุ น
(Cost) รวมทั้งผลตอบแทนเงินลงทุน (Return on the
Capital Investment) มีค่าเท่ากับอัตราคิดลด (Discount
Rate)
ราคาไฟฟ้าที่มีค่าสูงกว่านี้จะท่าให้ได้ผลตอบแทน
ของเงินลงทุนสูงกว่าในขณะที่ราคาค่าไฟฟ้าที่ต่ากว่านี้ก็
จะท่ า ให้ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทนของเงิ น ลงทุ น ต่่ า กว่ า
เช่ น เดี ย วกั น โดยแสดงระดั บ ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยเฉลี่ ย
(LCOE) ของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิ ตย์ แบบ
เชื่อมต่อกับระบบกริดที่ติดตั้งบนหลังคา ขนาดก่าลังการ
ผลิตติดตั้ง 3.5 กิโลวัตต์สูงสุด ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้
สินธุ์แพรทอง ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3ค่า LCOE และค่า การหลีกเลี่ยงการปลดปล่อย
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 )
LCOE (Baht/kWh)
5.29
CO2 avoidance (ton CO2 e)
3.1481
CO2 avoidance (ton CO2 e)
2.9652
1

อ้ า งอิ ง จากอบก. รายงานผลการศึ ก ษาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก าร
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
, ปี 2557 : factor = 0.5897 kgCO2e/kWh
2
อ้างอิงจากโครงการ กฟภ factor = 0.5545 kgCO2e/kWh

6. อภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการจ่าลองแบบจากโปรแกรม PVsyst โดย
อาศัยข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์จากฐานข้อมูล NASASSEส่าหรับการผลิตพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ บ นหลั งคาขนาดก่ าลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง 3.5
กิโลวัตต์สูงสุด พบว่าระบบมีประสิทธิภาพเฉลี่ยทั้งปีร้อย
ละ 12.15จากนั้น ท่าการประเมิน ความคุ้มค่ าและความ
เป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ขนาดก่าลังการผลิตติดตั้ง
3.5 กิโลวัตต์สูงสุด ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้สินธุ์แพรทอง
ต.ล่าสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โดยพบว่าต้นทุนหลัก
ที่เกิดจะเป็นค่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 48
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ของต้น ทุนทั้ งหมด รองลงมาเป็น ค่าติดตั้ งและต้ นทุ น
Grid Invertor ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38 และร้อยละ 14 ของ
ต้นทุนทั้งหมด ส่าหรับการประเมินความคุ้มค่าและความ
เป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์นั้น ผู้วิจัยได้ท่าการพิจารณา
ผลประโยชน์ ห รื อ รายรั บ ที่ ไ ด้ จ ากการขายไฟฟ้ าใน 2
รู ป แบบ ได้ แ ก่ การขายไฟฟ้ าในแบบ FiT (Feed-in
Tariff) และการขายไฟฟ้าในอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Average Tariff) ผลที่ได้พบว่าการ
ขายไฟฟ้าแบบ FiT ให้ค่าดัชนีทางการเงินทั้ง BCR NPV
FIRR และ PBP ดีกว่าการขายไฟฟ้าแบบอัตราค่าไฟฟ้า
เฉลี่ ย โดยมี ร ะยะเวลาคื น ทุ น 12 ปี ในขณะที่ การขาย
ไฟฟ้ า แบบอั ต ราค่ า ไฟฟ้ า เฉลี่ ย มี ร ะยะเวลาคื น ทุ น
มากกว่า 25 ปี ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยเท่ากับ 5.29
บาท และระบบสามารถหลีกเลี่ย งการปลดปล่ อยก๊าช
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 )ได้ 3.148ton CO2-eq

7. สรุปผลการวิจัย

การประเมิ น ความคุ้ มค่ าและความเป็ น ไปได้ ท าง
เศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคา ขนาดก่าลังการผลิตติดตั้ง 3.5 กิโลวัตต์
สูงสุดในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้สินธุ์แพรทอง ต.ล่าสินธุ์
อ.ศรี นคริ นทร์ จ.พั ทลุง แสดงให้ เห็น ว่าระบบมี ความ
คุ้มค่าและความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ ที่จะลงทุน
เชิ ง พาณิ ชย์ อี กทั้ ง ยัง เป็น ศู น ย์การเรี ยนรู้ ด้ านพลัง งาน
ทดแทนให้ กับ นิ สิตนั กศึ กษา หน่ วยงานราชการ และ
ผู้สนใจทั่วไปได้เข้าศึกษาเยี่ยมชม ในขณะเดียวกันระบบ
ผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์นี้ยังสามรถช่วยลดภาวะโลก
ร้อ นเนื่ องจากระบบช่ วยหลีกเลี่ ย งการปลดปล่ อ ยก๊าช
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ ประโยชน์ที่ ศูนย์
การเรียนรู้สินธุ์แพรทองได้รับโดยตรงคือ สามารถลดค่า
ไฟฟ้าของศูนย์การเรียนรู้ได้ในระยะยาว

8. กิตติกรรมประกาศ

ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ สิ น ธุ์ แ พรทอง
ต.ล่าสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และ
ให้ ค วามช่ วยเหลื อ ในการด่ าเนิ น งานวิ จั ย ขอขอบคุ ณ
บริ ษั ท ปตท. จ่ า กั ด (มหาชน) ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
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งบปร ะมาณ ขอข อบคุ ณศุ น ย์ วิ จั ย พลั ง งานแล ะ
สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่
สนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ เครื่องมือในการวิจัย
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการประเมินสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับระบบกริดที่ติดตั้งบนหลังคา ขนาดกาลังการผลิต
ติดตั้ง 3.5 กิโลวัตต์ สูงสุด ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้สินธุ์แพรทอง ต.ล าสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โดยใช้ ก ารจ าลองแบบจากโปรแกรม
PVSystV6.29ซึ่งอาศัยฐานข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA)ผลจากการจาลองแบบค่าความเข้ม
รังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร พบว่าความเข้มรังสีอาทิตย์รวมที่ตกกระทบแนวราบ มีค่าสูงสุดในเดือนมีนาคม โดยมีค่า 188.5
kWh/m2โดยความเข้มรังสีอาทิตย์รวมที่ตกกระทบบนแผงในแนวราบ 1 ปี มีค่า 1,911.4 kWh/m2 มีค่าสูงในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ระบบมี
ประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 12.15 และมีอัตราส่วนสมรรถนะเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 0.798

Abstract

The aim of this paper is to evaluate the performance of a 3.5 kWp grid connected solar rooftop that installed at Sin Prae Thong learning
center in Phatthalung province. PVSyst V6.29 is applied along with NASA solar resource database in simulation of a 3.5 kWp grid connected
solar rooftop system. Results show that the maximum global solar radiation intensity is of 188.5 kWh/m2 and occurred in March. The
accumulated global solar radiation intensity for whole year is 1,911.4 kWh/m2 and the high intensity is occurred in Jan-Apr. Under these
resource conditions, the system could produce energy with average system efficiency of 12.15% and the performance ratio is 0.798
respectively.
คาหลัก : เซลล์แสงอาทิตย์,สมรรถนะ, ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกริด
Keyword s: Solar Rooftop,Performance, Grid Connected Solar Rooftop PV System

52

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

1. บทนา

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นอุปกรณ์สาหรับการ
เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยสารกึ่ง
ตั ว น า เช่ น อะมอร์ ฟั ส (Amorphous) ผลึ ก ซิ ลิ ก อน
(Polycrystalline)เป็นต้น ไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
นั้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ปริมาณไฟฟ้าที่ได้จะ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความความเข้มของรังสีอาทิตย์และ
ขนาดกาลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (วัตต์) เมื่อพิจารณาที่
ปริ ม าณความเข้ มแสงที่เ ท่ ากัน แผงเซลล์ ที่ มีข นาดกาลั ง
(วัตต์) มากก็จะให้ปริมาณกาลังไฟฟ้าได้มากกว่าแผงเซลล์
ที่มีขนาดกาลังไฟฟ้าน้อย โดยไฟฟ้าที่ได้จากแผงต้องผ่าน
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพื่อแปลงให้เป็นไฟฟ้า
กระแสสลับสาหรับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับต่อไป
การผลิตกระแสไฟฟ้าด้ วยเซลล์แสงอาทิตย์มีอยู่ด้วยกัน 3
ระบบ คื อระบบผลิ ตกระแสไฟฟ้ าด้วยเซลล์ แสงอาทิ ต ย์
แบบอิ สระ (PV Stand-alone system) ระบบผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า ด้ ว ยเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบต่ อ กั บ ระบบ
จาหน่าย (PV Grid connected system) และระบบผลิต
กระแสไฟฟ้ า ด้ว ยเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบผสมผสาน (PV
Hybrid system) โดยรู ป แบบระบบจะขึ้ น อยู่ กับ การ
ออกแบบตามวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นกรณีเฉพาะ เช่น
Solar on grid, Solar off grid, Solar water pump, Solar
street light เป็นต้น
ปัจ จุ บั น มี หลายภาคส่วนให้ ค วามสนใจในการผลิ ต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นทั้งในรูปแบบที่ติดตั้งบน
หลังคา สาหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป (Solar PV Rooftop)
ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เล็ก-กลาง-ใหญ่ (Commercial Solar
PV Rooftop) และโซล่าฟาร์ม (Solar Farm) เนื่องจาก
ปั จ จุ บั น ต้ น ทุ น การผลิ ต ไฟฟ้ าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ต่ าลง
เรื่อยๆโดยจากผลการศึกษาของสานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน พบว่าราคาแผงเซลล์
แสงอาทิตย์เฉลี่ยของทุกเทคโนโลยี มีการปรับลดลงจาก
1.14 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัตต์ ในเดือนธันวาคม 2554เหลือ
เพียง 0.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัตต์ในเดือนตุลาคม 2555
ลดลงมาประมาณ 26% ส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมของการ

ผลิต ไฟฟ้าจากพลัง งานแสงอาทิต ย์เ ฉลี่ย ในปี พ.ศ. 2555
ปรับตัวลดลงลดลงประมาณ 15% [1]
ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยความเข้มรังสีอาทิตย์ 18 เมกะ
จู ล ต่ อ ตารางเมตรต่ อ วั น อย่ า งไรก็ ต ามพื้ น ที่ ภ าคใต้ ข อง
ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดพัทลุงมีความ
เข้ ม รั ง สี อ าทิ ต ย์ ต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศไทยโดยมี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 16 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวันเนื่องจาก
สภาพภู มิ อ ากาศที่ มี ค วามชื้ น และละอองน้ าตามปั จ จั ย
ฤดูกาลดังนั้นการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยอาศัย
เซลล์ แสงอาทิต ย์อาจจะท าให้ ได้พลั งงานไฟฟ้ าน้อ ยกว่ า
พื้นที่อื่นๆรวมทั้งสมรรถนะก็อาจจะมีค่าต่ากว่าพื้นที่ภาค
อื่นๆของประเทศไทยด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจากต้นทุ น
แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าลดลงซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่จะ
นาเซลล์แสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่ง
ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพของรังสีอาทิตย์ต่าเพื่อสาธิตให้
เห็นถึงการใช้งานและใช้ประโยชน์จากการผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์หากผลการประเมินสมรรถนะออกมาเป็นที่น่า
พึงพอใจก็จะสามารถยืนยันได้ถึงประสิทธิภาพการทางาน
ของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ต่อไปโดยการติดตั้ง
ระบบผลิต ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ บนหลังคา ขนาดกาลัง
การผลิตติดตั้ง 3.5 กิโลวัตต์สูงสุด ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้
สินธุ์แพรทองนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพลังงาน
ทดแทนที่สาคัญในพื้นที่ภาคใต้ให้กับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญให้กับนักเรียนนิสิต
และนั ก ศึ ก ษารวมทั้ ง ประชาชนที่ ส นใจทั่ ว ไปในพื้ น ที่
ละแวกใกล้เคียงอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ ประเมิ น สมรรถนะของระบบผลิ ต ไฟฟ้ า เซลล์
แสงอาทิตย์ แบบเชื่ อมต่อกับระบบกริ ด ที่ติ ดตั้งบนหลังคา
ขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง3.5 กิโลวัตต์สูงสุดในพื้นที่ศูนย์การ
เรียนรู้สินธุ์แพรทอง ต.ลาสินธุ์อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การทางานของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งอยู่บน
หลั ง คานั้ น ในเวลากลางวั น แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ จ ะท า
หน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ไฟฟ้ากระแสตรงและจะ
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ไหลไปสู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid- Connected Type
Inverter) ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในบ้าน เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
จะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC,
220โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต) ไฟฟ้ากระแสสลับที่ผลิตได้จะ
ไหลออกจากบ้านไปสู่มิเตอร์ขายไฟฟ้า (kilowatt meter
selling meter) ที่ ติ ด ตั้ ง อยู่ ที่ เ สาไฟฟ้ า หน้ าบ้ า นอย่ า ง
อัตโนมัติ สาหรับเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงอาทิตย์นั้นจะไม่มี
กระแสไฟฟ้าไหลออกจากแผงเซลล์ แสงอาทิตย์หรืออาจมี
แต่น้อยมาก แต่จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลออกมาจากเครื่ อง
แปลงกระแสไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน ก็จะไม่มีกระแสไฟฟ้า
ไหลย้อนจากเสาไฟฟ้าเข้ามาสู่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้
การประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภา พข อ ง แ ผ ง เ ซลล์ แ สง อ า ทิ ต ย์ คื อ
ก า ลั ง ไ ฟ ฟ้ า ที่ วั ด ไ ด้ ต่ อ ห นึ่ ง ห น่ ว ย พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด
ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สูง หมายถึงภายใน
หนึ่งหน่วยพื้นที่ที่ทาการตรวจวัดค่าจะมีกาลังไฟฟ้ามาก ยิ่ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง มากเท่ า ไรก็ ยิ่ ง มี ค วามคุ้ ม ค่ า มากขึ้ น
เท่านั้น ทั้งนี้ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นอยู่
กับตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์,
โครงสร้ า งของแผง, ความเข้ ม ของแสงที่ ต กกระทบ,
อุณหภูมิ, ลักษณะการติดตั้งแผง และการดูแลรักษา
ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์สามารถคานวณได้
จาก
A 

เมื่อ  A

EA
H i Ac

(1)

ประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานที่ผลิตได้ (kWp)
พลังงานแสงอาทิตย์ที่แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ได้รับ (kWh/m2)
พื้นที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (m2)

EA

Hi
Ac

พลังงานที่ผลิตได้สามารถคานวณได้จาก
YA

เมื่อ YA
P0
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EA
PO

(2)

พลังงานที่ผลิตได้ (kWh/kWp)
กาลังการผลิตติดตั้ง (Wp)
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โดยสามารถคานวณกาลังการผลิตอ้างอิงได้จาก
Yr



Hi
GSTC

(3)

พลังงานอ้างอิงทีผ่ ลิตได้ (kWh/kWp)
ความเข้มของรังสีอาทิตย์ที่ STC (1,000
W/m2)

เมื่อ Yr
GSTC

ดังนั้นสามารถคานวณพลังงานรวมที่ผลิตได้จาก
Yf



เมื่อ Y f
E PV

E PV
P0

(4)

พลังงานรวมที่ผลิตได้ (kWh/kWp)
พลังงานที่ผลิตได้จากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (kWh)

อัตราส่วนสมรรถนะของระบบคานวณได้จาก
PR 

เมื่อ

PR

Yf

Yr

(5)

อัตราส่วนสมรรถนะของระบบ

เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นที่สนใจเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่าใช้จ่าย
จานวนมากของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นสัดส่วนกับ
พื้ นที่ แผงเซลล์ ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่ าอาจจะลดพื้ นที่ ที่
จาเป็นและเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการได้แม้ว่า
ตั ว เซลล์ เ องมี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ม ากกว่ า ในการประเมิ น ทาง
เศรษฐศาสตร์ ของโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ตย์
ประสิทธิภาพของเซลล์เปล่าที่จะเป็นประโยชน์จะต้องได้รับ
การประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจริงพารามิเตอร์พื้นฐานที่
จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น ก็ คื อ กระแสลั ด วงจรและ
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด [2]
ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ตัวหนึ่งอาจถูกแยก
ออกเป็นประสิทธิภาพการสะท้อน, ประสิทธิภาพทางอุณ
หพลศาสตร์, ประสิทธิภาพในการแยกตัวขนส่งประจุและ
ประสิทธิภาพในการนากระแส ประสิทธิภาพโดยรวมเป็น
ผลผลิตของประสิทธิภาพแต่ละตัวข้างต้น
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เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ มั ก จะมี เ ส้ น โค้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
แรงดันไฟฟ้าไม่อิสระ, ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิและมุมเงา
(Shadow Angle)
เนื่องจากความยากลาบากในการวัดพารามิเตอร์ที่กล่าว
มาข้างต้นนี้ได้โดยตรง พารามิเตอร์อื่นๆจึงถูกวัดแทนเช่น
ประสิ ท ธิ ภาพทางอุ ณหพลศาสตร์ , ประสิ ท ธิ ภาพทาง
ควอนตั ม ,ประสิ ท ธิ ภ าพควอนตั ม แบบบู ร ณาการ ,
อัตราส่วน VOC และปัจจัยการเติมการสูญเสียเนื่องจากการ
สะท้อนเป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิภาพควอนตัมภายใต้
"ประสิทธิภาพควอนตัมภายนอก" ความเสียหายจากการ
รวมตั ว กั น สร้ า งส่ วนหนึ่ ง ของประสิ ท ธิ ภ าพควอนตั ม ,
อัตราส่ วน VOC และปัจจั ยการเติม (Fill Factor) การ
สูญเสียจากแรงต้านทานส่วนใหญ่มีการแบ่งประเภทภายใต้
ปัจจัยเติม แต่ยังสร้างส่ วนเล็กๆน้อยๆของประสิ ทธิภาพ
ควอนตัม, อัตราส่วน VOC
ปัจ จัย เติ มถู กกาหนดให้ เป็ นอั ตราส่ วนของพลัง งาน
สูงสุดที่ได้รับจริงกับผลผลิตของแรงดันไฟฟ้า วงจรเปิด
และกระแสลัดวงจรเป็นพารามิเตอร์ที่สาคัญในการประเมิน
ประสิทธิภาพการทางานของเซลล์แสงอาทิตย์ รูปแบบของ

เซลล์แสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์จะมีปัจจัยเติม> 0.70เซลล์ เกรด
B มีปัจจัยเติมปกติระหว่าง 0.4 ถึง 0.7[3]เซลล์ที่มีปัจจัยเติม
ที่สูงจะมีความต้านทานอนุกรมเทียบเท่าที่ต่าและมีความ
ต้านทาน Shunt เทียบเท่าที่สูง ดังนั้นกระแสที่น้อยกว่าที่ถูก
ผลิตโดยเซลล์จะถูกกระจายไปเป็นการสูญเสียภายใน
อุปกรณ์ซิลิกอนผลึก Crystalline ทางเชื่อม p-n เดี่ยว
ตอนนี้จะเข้าใกล้ข้อจากัดทางทฤษฎีของ ประสิทธิภาพทาง
พลังงานที่ 33.7 %, เป็นไปตามข้อสังเกตของขีดจากัดของ
Shockley-Queisserในปี 1961ในแบบสุ ด ขั้ ว ที่ มี จ านวน
อนันต์ของเลเยอร์ ข้อจากัดที่สอดคล้องจะเป็น 86% โดยใช้
แสงแดดเข้มข้น[4]ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเซลล์
แสงอาทิตย์ในห้องปฎิบัติการวิจัยต่างๆโดยประสิทธิภาพของ
เซลล์แสงอาทิตย์แยกตามประเภทกระบวนการผลิตในแต่ละ
ผู้ผลิต ดังรูปที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่
วัสดุและเทคโนโลยีที่หลากหลายใน ปี 2013 ต่อมาสถาบัน
เยอรมัน Fraunhoferประสบความสาเร็จสถิติโลกใหม่ด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 44.7 สาหรับ
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์[5]

รูปที่ 1ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ที่มา: www.nrel.gov

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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ตารางที่ 1 10 อันดับเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับการทดสอบและเป็นที่ยอมรับตาม AM1.5 spectrum (1000 W/m2) at 25°C
(IEC 60904-3: 2008, ASTM G-173-03 global). [6]
Classification

Efficiency (%)

Area (cm2)

Voc(V)

Jsc(mA/cm2)

Fill factor
(%)

Test centre

Description

Cells (silicon)
UNSW pSandia (3/99)b type PERL top/rear
contacts [7]
Fraunhofer n-type
FhG-ISE (8/15)
top/rear contacts [8]
Kaneka, n-type
FhG-ISE (9/15)
top/rear contacts [9]
FhG-ISE
SunPower, n-type
(10/15)
rear junction [10]

Si (crystalline)

25.0 ± 0.5

4.00 (da)

0.706

42.7a

82.8

Si (crystalline)

25.1 ± 0.5c

4.01 (da)

0.7177

42.07d

83.24

Si (large crystalline)

25.1 ± 0.5

151.88 (ap)

0.7375

40.79d

83.49

Si (large crystalline)

25.2 ± 0.5

153.49 (t)

0.7370

41.33d

82.71

GaInP

20.8 ± 0.6

0.2491 (ap)

1.4550

16.04e

89.3

NREL (5/13)

Cells (chalcogenide)
CIGS (thin-film)

21.7 ± 0.7

0.4972 (da)

0.7463

36.59f

79.3

FhG-ISE (9/14)

CIGSS (Cd free)

20.9 ± 0.7

0.5192 (ap)

0.6858

39.91g

76.4

FhG-ISE (3/14)

CdTe (thin-film)

21.5 ± 0.4

0.3455 (da)

0.8774

30.44h

79.2

Newport
(12/14)

CZTSS (thin-film)

12.6 ± 0.3

0.4209 (ap)

0.5134

35.21g

69.8

Newport (7/13)

CZTS (thin-film)

9.1 ± 0.2

0.2409 (da)

0.701

20.84h

62.5

AIST (12/14)

20.1 ± 0.4i 0. 0955 (ap)

1.059

24.65f

77.0

Newport
(11/14)

KRICTj [17]

11.5 ± 0.3i

0.7907

19.74d

73.5

Newport (5/15)

Hong Kong
UST [18]

Cells (III-V)

Cells (other)
Perovskite (thinfilm)
Organic (thin-film)

4. ระเบียบวิธีการวิจัย

0.0429 (ap)

งานวิจัยนี้ทาการศึกษาโดยใช้ฐานข้อมูลของ NASASSE เพื่อนามาเป็นข้อมูลอินพุทในการประเมินสมรรถนะ
ของระบบผลิ ต ไฟฟ้ า เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แบบเชื่ อมต่ อกั บ
ระบบกริดที่ติดตั้งบนหลังคาขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง 3.5
กิโ ลวัต ต์ สูง สุ ด โดยอาศั ย การจ าลองแบบจากโปรแกรม
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NREL, high
bandgap [11]
ZSW on glass [12]
Showa Shell, on
glass [13]
First Solar on glass
[14]
IBM solution
grown [15]
Toyota Central
R&D Labs [16]

PVSystโดยการจ าลองแบบจะก าหนดประสิ ท ธิ ภ าพ
โดยรวมของระบบ Grid Connected เช่ น ทรั พ ยากร,
ศักยภาพพลังงาน, การปรับขนาดชิ้นส่วนระบบการผลิต
พลังงานจากและการสูญเสียของระบบซึ่งแสดงระเบียบวิธี
วิจัยดังรูปที่2 โดยแสดงตารางสรุปคุณลักษณะของระบบดัง
ตารางที่ 2
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Solar Energy Resource
Database: NASA

Start

Select Site Location

System Efficiency and
Performance Ratio

Solar PV System
Simulation using PVsyst

Maximum Yield
(kWh/Year)

Optimum Fit for Site Location

Finish
รูปที่ 2ระเบียบวิธีวิจัย
ตารางที่ 2 คุณลักษณะของระบบที่ทาการติดตั้ง
พารามิเตอร์
คุณลักษณะ
ผลิตภัณฑ์SHARP 250 Wp จำนวน 14แผง = 3,500 Wp
Pmax250 W
Voc 37.39 V
แผงเซลล์แสงอาทิตย์
Isc8.81 A
Vmpp30.68
Impp8.15 A
การเชื่อมต่อ
ต่ออนุกรมจานวน14 แผง
ABBINVERTER (PVS300-TL-3300W-2)
VDC,max 900 V
VAC, V 230 V
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)
IDC, max 10.5 A
IAC, max 15.6 A
DC BREAKER
20AT, 1000 V
FUSE
12A, 1000 V

5. ผลการวิจัย

การจ าลองแบบจากโปรแกรม PVSyst โดยอาศั ย
ข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์จากฐานข้อมูล NASA-SSE เพื่อ
ประเมินสมรรถนะของการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
เชื่อมต่อกับระบบกริดที่ติดตั้งบนหลังคาขนาดกาลังการผลิต
ติดตั้ ง 3.5 กิโลวั ตต์ สูงสุ ดพื้ นที่ ต.ล าสินธุ์ อ.ศรี น คริ น ทร์

จ.พัทลุง แสดงผลการคานวณรังสีอาทิตย์รายเดือนดังรูปที่
3-5 โดยรูปที่ 3 แสดงให้เห็นถึงปริมาณรังสีรวม (Total or
Global Radiation) ซึ่งเป็นผลรวมของรังสีตรง (Beam) และ
รังสีกระจาย(Diffuse Radiation) ที่ตกกระทบผิวรับแสง
โดยจากการค านวณพบว่ า ค่ า รั ง สี ร วมแนวราบมี ค่ า
5.17kWh/m2.dayแ ล ะ รั ง สี ร ว ม แ น ว เ อี ย ง มี ค่ า

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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5.25kWh/m2.dayโดยค่ า ความเข้ ม รั ง สี อ าทิ ต ย์ มี ค่ า สู ง ใน
เดื อ นมกราคม-เมษายน ซึ่ ง มาจากรั ง สี ต รงที่ ม าจากดวง
อาทิตย์โดยตรงและตกลงบนผิวรับแสงทิศทางของรังสีตรง
อยู่ ใ นแนวล าแสงอาทิ ต ย์ มี ค่ า ความเข้ ม รั ง สี ดั ง รู ป ที่ 4
สาหรับรังสีกระจายซึ่งเป็นรังสีที่มาจากทุกทิศทุกทางของ

ทองฟ้านั้น จะมีค่าความเข้มรังสีอาทิตย์สูงในเดือนเมษายน
- ตุลาคม ดังรูปที่ 5

รูปที่ 3ค่ารังสีอาทิตย์รวม (Global) รายเดือน บนพื้นราบและบนพืน้ เอียง พื้นที่ ต.ลาสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

รูปที่ 4ค่ารังสีอาทิตย์ตรง (Beam) รายเดือน บนพื้นราบและบนพื้นเอียง พื้นที่ ต.ลาสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
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รูปที่ 5ค่ารังสีอาทิตย์กระจายราย (Diffuse) รายเดือน บนพื้นราบและบนพื้นเอียง พื้นที่ ต.ลาสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เมื่อพิจารณาค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบต่อ
พื้นที่ 1 ตารางเมตร ในพื้นที่ ต.ลาสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.
พัทลุง โดยพิจ ารณาค่ารังสีร วมแนวราบ พบว่า ความเข้ ม
รังสีอาทิตย์ตกกระทบมีค่าสูงสุด 188.5 kWh/m2 ในเดือน
มีนาคม โดยมี ค่ารัง สีรวมแนวราบที่ ต กกระทบรวมทั้ง ปี

1,885.8 kWh/m2 แสดงค่ารังสีรวมแนวราบที่ตกกระทบต่อ
พื้นที่ดังรูปที่ 6 โดยพื้นที่ ต.ลาสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
มีอุณหภูมิแวดล้อมแสดงดังรูปที่ 7ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิ
แวดล้อมในพื้นที่จะมีค่าสูงในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
โ ด ย มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ทั้ ง ปี 26.53 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส

รูปที่ 6รังสีรวมบนพื้นราบ

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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รูปที่ 7 อุณหภูมิแวดล้อม
โดยความเข้มรังสีอาทิตย์ รวมที่ตกกระทบบนแผง
ในแนวราบใน 1 ปี มีค่า 1,911.4 kWh/m2พบว่าค่าความ
เข้มรังสีมีค่าสูงในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ดังรูปที่ 8
และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนมุมและการบังเงาส่งผลให้ค่า
ความเข้มแสงที่ตกกระทบบนแผงมีคา่ ลดลงเล็กน้อย โดย
มีค่า 1,850.2 kWh/m2 ดังรูปที่ 9สาหรับค่าพลังงานที่ได้
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานที่เข้าสู่ระบบกริด
นั้นมีค่าต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยพลังงานจากแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ใน 1 ปี มีค่า 5,553.8 kWhและพลังงานที่เข้า
สู่ระบบกริดใน 1 ปี มีค่า 5,538.3 kWhแสดงดังรูปที่ 10-11
สาหรับประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานของระบบ
จากการจาลองแบบโดยใช้ PVsyst พบว่าประสิทธิภาพ
ระบบเฉลี่ ย ทั้ ง ปี เ ท่ า กั บ ร้ อ ยละ 12.15 และแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเฉลี่ ย ทั้ ง ปี เ ท่ า กั บ ร้ อ ยละ
12.64 โดยแสดงประสิท ธิภาพรายเดือ นของแผงเซลล์
แ ส ง อ า ทิ ต ย์ แ ล ะ ร ะ บ บ ดั ง รู ป ที่ 12-13

รูปที่ 8ความเข้มแสงรวมที่ตกกระทบแผงในแนวราบ
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รูปที่ 9 ค่าความเข้มรังสีรวมจากการปรับเปลี่ยนมุมและการบังเงา

รูปที่ 10 พลังงานที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

รูปที่ 11 พลังงานที่ป้อนเข้าสู่ระบบกริด
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รูปที่ 12 ประสิทธิภาพพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นที่

รูปที่ 13 ประสิทธิภาพพลังงานจากระบบบนพื้นที่
การจาลองแบบโดยใช้ PVSyst แสดงให้เห็นการ
สู ญ เสี ย (Loss) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบผลิ ต ไฟฟ้ า เซลล์
แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับระบบกริดที่ติดตั้งบนหลังคา
ขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง 3.5 กิโลวัตต์สูงสุด พื้นที่ ต.ลา
สินธุ์อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ตลอดทั้งปี ดังรูปที่ 14 ซึ่ง
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จะเห็ น ได้ ว่ า การสู ญ เสี ย ส่ ว นใหญ่ เ กิด ขึ้ น ที่ แ ผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.1 รองลงมาเป็ น การ
สู ญ เสี ย จากการท างานของเครื่ อ งแปลงกระแสไฟฟ้ า
(Inverter) ร้อยละ 3.9 โดยระบบมีอัตราส่วนสมรรถนะ
เฉลี่ยรายปีเท่ากับ 0.798 แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 15
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รูปที่ 14การสูญเสียของระบบ

รูปที่ 15 อัตราส่วนสมรรถนะ

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

6. อภิปรายผลการวิจัย

การจาลองแบบจากโปรแกรม PVSyst โดยอาศั ย
ข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์จากฐานข้อมูล NASA-SSE
เพื่ อ ประเมิ น สมรรถนะของระบบผลิ ต ไฟฟ้ า เซลล์
แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับระบบกริดที่ติดตั้งบนหลังคา
ขนาดกาลั งการผลิ ตติดตั้ง 3.5 กิโลวั ตต์สูงสุด พื้นที่ศูนย์
การเรียนรู้ สินธุ์ ทอง ต.ล าสินธุ์ อ .ศรี น คริน ทร์ จ.พั ท ลุ ง
พบว่ า ค่ ารั ง สี ร วมแนวราบมี ค่ า 5.17kWh/m2.day และ
รังสีรวมแนวเอียงมีค่า 5.25kWh/m2.day โดยค่าความเข้ม
รังสีอาทิตย์มีค่าสูงในเดือนมกราคม-เมษายน ซึ่งมาจาก
รังสีต รง สาหรับ รังสี กระจายนั้น จะมี ค่าความเข้ มรัง สี
อาทิตย์สูงในเดือนเมษายน-ตุลาคม
เมื่อพิจารณาค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบต่อ
พื้นที่ 1 ตารางเมตร พบว่าความเข้มรังสีอาทิตย์รวมที่ตก
กระทบแนวราบ มี ค่ า สู ง สุ ด ในเดื อ นมี น าคม เท่ า กั บ
188.5 kWh/m2 โดยมีค่ารังสีรวมที่ตกกระทบแนวราบ
รวมทั้งปี 1,885.8 kWh/m2 โดยพื้นที่ ต.ลาสินธุ์ อ.ศรี
นคริ น ทร์ จ.พั ท ลุ ง นั้ น มี อุ ณ หภู มิ แ วดล้ อ มเฉลี่ ย ทั้ ง ปี
เท่ากับ 26.53 องศาเซลเซียส โดยจะมีค่าสูงในช่วงเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม
ความเข้มแสงรวมที่ตกกระทบบนแผงในแนวราบ 1
ปี มี ค่ า 1,911.4 kWh/m2โดยมี ค่ า สู ง ในช่ ว งเดื อ น
มกราคม-เมษายน และเมื่อ ทาการปรับเปลี่ยนมุม และ
การบังเงา ส่งผลให้ค่าความเข้มแสงที่ตกกระทบบนแผง
มีค่าลดลงเป็น 1,850.2 kWh/m2
สาหรับการผลิตพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คาขนาดก าลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง 3.5
กิโลวัตต์สูงสุด ผลจากการจาลองแบบโดยใช้ โปรแกรม
PVSyst พบว่าค่าพลังงานที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
และพลังงานที่เข้าสู่ระบบกริดนั้นเกิดการสูญเสียเล็กน้อย
โดยพลั ง งานจากแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ใ น 1 ปี มี ค่ า
5,553.8 kWh ในขณะที่พลังงานที่เข้าสู่ระบบกริดใน 1 ปี
มีค่า 5,538.3 kWh เกิดการสูญเสีย (Loss)15.5kWhโดย
ระบบมีประสิทธิภาพเฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 12.15 และแผง
เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพเฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 12.64
ในส่วนของการสูญเสีย (Loss) ที่เกิดขึ้นในระบบผลิต
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ไฟฟ้ าเซลล์แ สงอาทิ ตย์ บ นหลั งคา ขนาดกาลั งการผลิ ต
ติดตั้ง 3.5 กิโลวัตต์สูงสุด พื้นที่ต.ลาสินธุ์อ.ศรีนครินทร์ จ.
พั ท ลุ ง ตลอดทั้ ง ปี ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ แ ผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.1 รองลงมาเป็ น การ
สูญเสียจากการทางานของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าร้อย
ละ 3.9 โดยระบบมีอัตราส่วนสมรรถนะเฉลี่ยรายปีร้อย
ละ 79.8
จากนั้ นผู้วิจัยได้ทาการเปลี่ย นชนิด ของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์จากชนิดผลึกรวมPolycrystalline เป็น ชนิด
ผลึ ก เดี่ ย ว Monocrystallineเพื่ อ เปรี ย บเที ย บอั ต ราส่ ว น
สมรรถนะเฉลี่ ย รายปี ผลการ จ าลองแบบพบว่ า
อัตราส่วนสมรรถนะเฉลี่ยรายปีลดลงเพียงเล็ก โดยแผง
ชนิด Monocrystalline มีค่าร้อยละ 79.2

7. สรุปผลการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการประเมินสมรรถนะของการผลิต
ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับระบบกริดที่ติดตั้ง
บนหลังคา ขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง 3.5 กิโลวัตต์สูงสุด
ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้สินธุ์ทอง ต.ลาสินธุ์อ.ศรีนครินทร์
จ.พั ท ลุ ง โดยอาศั ย การจ าลองแบบจากโปรแกรม
PVSyst
ผลจากการจ าลองแบบ พบว่ า ค่ า ความเข้ ม รั ง สี
อาทิตย์ที่ตกกระทบต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ที่ตกกระทบ
แนวราบมีค่าสูงสุดในเดือนมีนาคม โดยพื้นที่ ต.ลาสินธุ์
อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง นั้นมีอุณหภูมิแวดล้อมเฉลี่ยทั้งปี
เท่ากับ 26.53 องศาเซลเซียส มีค่าสูงในช่วงเดือนมีนาคมพฤษภาคม ระบบมีป ระสิ ทธิ ภาพในการผลิต พลัง งาน
ไฟฟ้าเฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 12.15 และแผงเซลล์แสงอาทิตย์มี
ประสิทธิภาพเฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 12.64 การสูญเสีย (Loss)
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ รองลงมาเป็น
การสูญเสียจากการทางานของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวมPolycrystalline มี
อัต ราส่ วนสมรรถนะเฉลี่ ย รายปี สูง กว่ า ชนิ ด ผลึ กเดี่ ย ว
Monocrystallineเล็กน้อย
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8. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์การเรียนรู้สินธุ์แพรทองต.ลา
สิ น ธุ์ อ.ศรี น คริ น ทร์ ที่ เ อื้ อ เฟื้ อ สถานที่ แ ละให้ ค วาม
ช่วยเหลือในการดาเนินงานวิจัย ขอขอบคุณ บริษัท ปตท.
จ ากั ด (มหาชน) ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ
ขอขอบคุ ณ ศู น ย์ วิ จั ย พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่สนับสนุนบุคลากร
และอุปกรณ์ เครื่องมือในการวิจัย
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บทคัดย่อ

ปัจจุบันจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีจานวนเพิ่มมากขึ้น แต่ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มี
อยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอสาหรับที่จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าจานวนมาก ทาให้การไฟฟ้าภูมิภาคต้องทาการศึกษาและหาวิธีการใน
การจัดการกับปัญหาดังกล่าว การเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า หรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ปัญหา แต่จาก
การวิเคราะห์ระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกองพบว่ายังมีหม้อแปลงอีกหลายตัวที่ยังสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ า
ได้ งานวิจัยจึงนาเสนอการศึกษาและสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อจาลองวิธีการระบบส่งจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาค โดยใช้
ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าการไฟฟ้าบ้านหินกอง อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นกรณีศึกษาผลการจาลองพบว่า การส่งแรงดันไฟฟ้าจากหม้อแปลง
ที่อยู่ใกล้ผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด โดยมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งน้อยที่สุดและมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอต่อผู้ใช้ไฟฟ้า

Abstract

Currently, there is increasing of number of power user that is responsibility of PEA. Therefore, PEA has to conduct a study and
find the method to solving this problem. But the current size of transformer is insufficient for supporting to large number of power users.
Changing size of transformer or install new one is one of the alternative methods for solving this problem. But from the analyzing of PEA’s
Ban Hin Kong distribution system found that there are many transformers that locate in another area can support to power user. This research
proposes a study and mathematical modeling to simulate the PEA’s distribution system by using the distribution system of PEA’s Ban Hin
Kong , NongKhae district, Saraburi province as a case study. The simulation result shows that distributing the electricity from nearest
transformer to power user are sufficient for power user with least cost.
คาหลัก :การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ บ้านหินกอง
Keywords :PEA, Mathematical model, Ban Hin Kong, Power Distribution

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน

67

ประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

1. บทนา

จากการศึกษาความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ผู้ใช้ฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า
จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งเกิดจากการ
ที่มีผู้ใ ช้ไฟเพิ่มขึ้ นระยะทางไกลขึ้น และเกิด ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เพิ่มขึ้นทาให้ไม่สารมารถจ่ายพลังไฟฟ้าให้กับผู้ ใช้
ไฟได้ตามต้องการ จากปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทาการศึกษา
ระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหิน
กองและศึกษาการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ โดย
การศึ ก ษาข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค
บ้ า นหิ น กองว่ า ในปั จ จุ บั น มี ก ารใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า อยู่
เท่าไรเพื่อนาข้อมูลมาวิ เคราะห์หาค่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
โครงการและใช้เป็นเงื่อนไขในการออกแบบ แบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์โดยการหาค่าต่าที่สุดของค่าใช้จ่ายและ
ระยะทางของมิ เ ตอร์ กับ หม้ อ แปลงไฟฟ้ าดั ง นั้ น จึ ง ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
มาทาการวิเคราะห์ หาระยะทาง หาจานวนเสาไฟฟ้า หา
ราคาเสา หาราคา Rack หาราคาสายไฟฟ้า และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ซึ่งหม้อแปลงหนึ่งลูกสามารถจ่ายโหลดได้ไม่เกิน
หนึ่งกิโลเมตร
เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้ได้ทาการออกแบบ
พั ฒ นาแบบจ าลองตามขั้ น ตอนดั ง กล่ า วและทดลอง
ดาเนินการวิเคราะห์กับข้อมูลจริงเพื่อตรวจสอบความ
เป็นไปได้และถูกต้องของแบบจาลองที่พัฒนาขึ้นซึ่งเป็น
ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคและ
หน่ ว ยงานอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะภารกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
วางแผนพัฒนาระบบจาหน่ายให้บริการทรัพยากรผ่าน
ระบบโครงข่ายเพื่อนาไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจแก้ ปั ญ หาที่
เกี่ยวข้องต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาการออกแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
ด้วยโปรแกรม GAMS
2.2 เพื่อศึกษาระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง
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2.3 เพื่อนาแบบจาลองช่วยในการวิเคราะห์วางแผน
ระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหิน
กอง

3. ทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง เป็นรัฐวิสาหกิจ
ด้านสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวง มหาดไทย ก่อตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุทธศักราช
2503 เมื่ อ วั น ที่ 28 กั น ยายน พุ ท ธศั ก ราช 2503 มี
ภาระหน้ าที่ห ลั ก คื อ การผลิ ต จัด ให้ ไ ด้ ม า จั ด ส่ ง และ
จ าหน่ า ยกระแส ไฟฟ้ า แก่ ป ระชาชน ธุ ร กิ จ และเขต
อุตสาหกรรมต่าง ๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหิน
กอง สั ง กั ด การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคเขต 1 ภาคกลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนิคมอุตสาหกรรม จานวน
1 แห่ ง คื อ นิ ค มอุ ต สาหกรรมหนองแค และมี พื้ น ที่
รับผิดชอบดังรูปที่ 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง
รับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้า จานวน 3 สถานี ดังนี้ คือ 1)
สถานีไฟฟ้าโคกแย้ 2) สถานีไฟฟ้าสระบุรี 4 3) สถานี
ไฟฟ้าวิหารแดง
3.2 ระบบจาหน่ายที่การไฟฟ้าบ้านหินกองรับผิดชอบ
การไฟฟ้าบ้านหินกองมีระบบจาหน่ายที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) ระบบ 115 กิโลโวลต์ จานวน30 วงจร/km2) ระบบ 22
กิโลโวลต์ จานวน380 วงจร/km3) ระบบจาหน่ายแรงดัน
ต่ า จ านวน 700วงจร/kmการพิ จ ารณาการติ ด ตั้ ง หม้ อ
แปลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกองจะพิจารณา
โดยดูความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้า
เมื่อไม่สามารถจ่ายแรงพลั งงานได้ ตามมาตรฐานหรื อ
โหลดหม้อแปลงเกิน 80% จะทาการติดตั้งหม้อแปลง
ใหม่หรือเพิ่มขนาดของหม้อแปลงมีพื้นที่รับผิดชอบเขต
ติดต่อ 7 อาเภอ 28 ตาบล 162 หมู่บ้าน ดังนี้อาเภอหนอง
แค จานวน 11 ต าบล 95หมู่บ้ านอาเภอวิ ห ารแดง
จานวน 6 ตาบล 54หมู่บ้านอาเภอหนองแซง จานวน 3
ตาบล 12หมู่บ้านอาเภอภาชี จานวน 1 ตาบล 1 หมู่บ้าน
3.3 แหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้าที่การไฟฟ้าบ้านหิน
กองรับมา

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

1)ผลิ ต เองจะใช้ เ ครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลเป็ น ตั ว ขั บ เครื่ อ ง
กาเนิดไฟฟ้ามีกาลังผลิตตั้งแต่ 25kW ถึง1250kW ระบบ
จ่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก 400/230V โดยไม่ต้องผ่านหม้อ
แปลงเพิ่มแรงดัน (โรงไฟฟ้าแบบพัฒนาการ) ระบบจ่าย
ไฟฟ้าขนาดปานกลางและขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 300kW1250kW) ใช้ ติดตั้งในโรงจักรเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับชุมชน
อาเภอหรือเมืองใหญ่จะจ่ายไฟออก 400V, 3500V, 11kV
โดยต้องจ่ายไฟฟ้าผ่านหม้อแปลงเพิ่มแรงดันไฟฟ้าแต่
การผลิตไฟฟ้าโดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลมีต้นทุนการผลิต
สูงจึงหันมาเชื่อมโยงระบบแรงสูงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ฯแทนโรงจักรดีเซลเดิม
2)ซื้อจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกาลังไฟฟ้าส่วนใหญ่มา
จากการซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตเป็นผู้ตั้งสถานีแปลงแรงดันและติดตั้งหม้อแปลงลด
ระดับแรงดันสูงจากระบบสายส่งแรงสูง 230kV, 115kV,
69kV แปลงลงมาเป็นแรงดันตามระบบการจาหน่ายแรง
สูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3)ซื้ อ จากการไฟฟ้ า นครหลวงในเขตที่ อ ยู่ ใ กล้ เ ขต
จาหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงจะซื้อกาลังไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้านครหลวง (จังหวัดปทุมธานี)
4)ซื้ อ จากการพลั ง งานแห่ ง ชาติ โ ดยการพลั ง งาน
แห่งชาติได้สร้างเขื่อนและโรงจักรพลังน้าขนาด 1MW
เพื่อจ่ายให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

4. วิธีการดาเนินงาน

4.1 แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
โครงสร้างของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์การส่ง
จ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แสดงดังรูปที่ 1 ซึ่ง
ในการจาลองจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือขนาดพิกัดของ
หม้ อ แปลงไฟฟ้ า (T1…Tn) และมิ เ ตอร์ ข องผู้ ใ ช้ ไ ฟ
(M1…Mn) สมการที่ใช้ในการหาค่าติดตั้งต่าสุดแสดงดัง
สมการที่ 1
Minimize TTCost =

TTCO
i, j

โดยที่
TTCost

i, j

(1)

i = TR sets ของหม้อแปลงไฟฟ้า
j = PU sets ของผูใ้ ช้ไฟ

เมื่อ T1…Tn: หม้อแปลงไฟฟ้า
M1…Mn: ผู้ใช้ไฟฟ้า
รูปที่ 1 หม้อแปลงจ่ายไฟฟ้าให้กบั ผู้ใช้ไฟฟ้า
Subject to:
(ก) หาจานวนเสาไฟฟ้าและค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
TTPi,j  Di , j / P2P
TTCOi,j  TTPi , j  PO

Di,j = x

2

 x1    y2  y1 
2

2



(2)
(3)
(4)

TTP จานวนเสาทั้งหมด
P2P ระยะห่างระหว่างเสา
TTCO ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
Di,j ระยะทางจากหม้อแปลงถึงผู้ใช้ไฟ
x1, y1 ตาแหน่งที่ตั้งหม้อแปลง
x2, y2ตาแหน่งมิเตอร์ของผูใ้ ช้ไฟ

ค่าติดตั้งทั้งหมด
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(ข) ขีดจากัดด้านพลังงานไฟฟ้า

 EESP2DM

i, j

 SPEEi

(5)

EESP2DMi,,jปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายให้กับผู้ใช้ไฟ
SPEEi พิกัดของหม้อแปลง
(ค) ขีดจากัดของปริมาณความต้องการไฟฟ้าด้านผู้ใช้

 EEDM 2CS

i, j

 DMCS j ,BM

(6)

EEDM2CSi,jปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายให้กับผู้ใช้ไฟ
EECSj,BMความต้องการพลังงานไฟฟ้า
EE
พลังงานไฟฟ้า
4.2 การนาเข้าข้อมูลเพื่อใช้ในแบบจาลอง
รูปที่ 2 แสดงการนาเข้าข้อมูลจะขัน้ ตอนการจาลองทาง
คณิตศาสตร์
4.3 ข้อมูลที่ใช้ในแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
สาหรับตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการจาลองทางคณิตศาสตร์
ระบบการจ่ า ยไฟฟ้ า ของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค :
กรณี ศึ ก ษาการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคบ้ า นหิ น กอง มี
รายละเอียดดังนี้
- จานวนเสาไฟฟ้า
- ระยะห่างของเสาไฟฟ้า 40 เมตร ต่อต้น
- ราคาเสาไฟฟ้า
- ราคาแร็ค
- ราคาสายไฟฟ้า
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รูปที่ 2การนาเข้าข้อมูลและขั้นตอนการจาลอง
4.3.1การหาระยะทาง ในการหาระยะทางจากหม้อแปลง
ไปยังมิเตอรผู้ใช้ไฟแต่ละลูกสามารถหาได้โดยใช้สมา
การที่ 4 ตัวอย่างระยะทางแสดงดังตารางที่ 1
4.3.2การหาจ านวนเสาโดยคิ ด จากต าแหน่ ง ของหม้ อ
แปลงไปยังมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น จากหม้อปลงไปยัง
มิเตอร์มีระยะทาง 700 เมตร ดังนั้นจากสมการ(L/40)+1
จะได้จานวนเสาเท่ากับ (700/40)+1 = 18.5 ต้น ต้น L คือ
ระยะทาง ตัวอย่างค่าที่ได้จากการคานวณแสดงดังตาราง
ที่ 2
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ตารางที่ 1ระยะทางจากหม้อแปลงไปยังผู้ใช้
ไฟฟ้า
ลาดับที่
M1
M2
M3
T1
7085
5407
8679
T2
6298
8451
6711
T3
8519
8661
10836
T4
7949
7833
10253
T5
7959
10114
8002
T6
7477
9625
7433
T7
8673
10797
8370
T8
10643
12772
10329
T9
2821
1874
4760
T10
11610
13696
11034

ตารางที่ 2 จานวนเสาไฟฟ้าจากหม้อแปลงไปยังผู้ใช้
ไฟฟ้า
ลาดับที่
M1
M2
M3
T1
177
135
216
T2
157
211
167
T3
212
216
270
T4
198
195
256
T5
198
252
200
T6
186
240
185
T7
216
269
209
T8
266
319
258
T9
70
46
119
T10
290
342
275
4.3.3หาราคาเสาโดยคิดจากตาแหน่งของหม้อแปลงไป
ยังมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น จากหม้อปลงไปยังมิเตอร์มี
ระยะทาง 700 เมตร จานวนเสาเท่ากับ 19 ต้นดังนั้นราคา
เสาเท่ากับ 19  2,500 = 47,500 บาท ตัวอย่างผลการ
คานวณจะแสดงดังตารางที่ 3

4.3.4หาราคาแร็คโดยคิดตามจานวนเสาไฟฟ้า เช่ น มีเสา
จานวน 18 ต้น ดังนั้นราคา Rack เท่ากับ 18120 =
2,160 บาทตัวอย่างราคาแร็คดังตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ตัวอย่างราคาเสาไฟฟ้าจากหม้อแปลงไปยัง
ผู้ใช้ไฟฟ้า
ลาดับที่
M1
M2
M3
T1
442859 337957 542494
T2
393634 528247 419485
T3
532454 541328 677298
T4
496839 489576 640855
T5
497459 632125 500126
T6
467331 601593 464623
T7
542063 674831 523147
T8
665191 798309 645622
T9
176358 117138 297559
T10
725676 856059 689660
ตารางที่ 4 ตัวอย่างราคาสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงไปยัง
ผู้ใช้ไฟฟ้า
ลาดับที่
M1
M2
M3
T1
1062862 811098 1301986
T2
944723 1267793 1006764
T3
1277890 1299189 1625517
T4
1192415 1174983 1538054
T5
1193904 1517102 1200304
T6
1121595 1443825 1115097
T7
1300952 1619596 1255555
T8
1596461 1915943 1549495
T9
423261 281131 7141432
T10
1741624 2054543 1655185
4.3.5 การหาราคาสายไฟฟ้าโดยคิดจากตาแหน่งของหม้อ
แปลงไปยังมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น จากหม้อปลงไปยัง
มิ เ ตอร์ มี ร ะยะทาง 700 เมตร ดั ง นั้ น จากสมการ
(L150)n จานวนเสาเท่ากับ 700150 = 105,000

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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บาทต่อเส้น ซึ่ง n คือจานวนสายไฟฟ้า L คือระยะทาง
จากผลการคานวณจะได้คาตอบดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตัวอย่างราคาแร็คจากหม้อแปลงไปยัง
ผู้ใช้ไฟฟ้า
ลาดับที่
M1
M2
M3
T1
21257
16221
26039
T2
18894
25355
20135
T3
25557
25983
32510
T4
23848
23499
30761
T5
23878
30342
24006
T6
22431 28876.5 22301
T7
26019
32391
25111
T8
31929
38318
30989
T9
8465
5622
14282
T10
34832
41090
33103

5. ผลการจาลองทางคณิตศาสตร์

ตารางที่ 6 ตัวอย่างการส่งไฟฟ้าจากหม้อแปลงไปยังผู้ใช้
T/M
M1 M2 M3 M4 M5
5
5
15
T1
T2
10
15
T3
T/M
M6 M7 M8 M9 M10
5
5
15
T1
T2
5
15
T3
T/M M11 M12 M13 M14 M15
15 15
15
T1
T2
15
15
T3
T/M M16 M17 M18 M19 M20
5
15
5
5
T1
T2
15
T3

จากการจาลองโดยใช้หม้อแปลงและผู้ใช้ไฟที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง
ตัวอย่างผลการจาลองแสดงดังตารางที่ 6 และรูปที่ 3
แสดงลักษณะของการจับคู่ระหว่างหม้อแปลงและผู้ใช้
ไฟ ที่ได้จากการจาลอง

6. สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้นาเสนอการศึ กษาและสร้างแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์เพื่อจาลองวิธีการระบบส่งจ่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค โดยใช้ ร ะบบส่ ง จ่ ายไฟฟ้ าการ
ไฟฟ้าบ้านหินกอง อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็น
กรณีศึกษาผลการจาลองพบว่า การส่งแรงดันไฟฟ้าจาก
หม้ อ แปลงที่ อ ยู่ ใ กล้ ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า มากที่ สุ ด ท าให้ เ กิ ด
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอต่อผู้ใช้
ไฟฟ้า
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รูปที่ 3ตัวอย่างการส่งไฟฟ้าจากหม้อแปลงไปยังผู้ใช้
ไฟฟ้า

7. กิตติกรรมประกาศ

งานวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาและสร้ า งแบบจ าลองทาง
คณิ ต ศาสตร์ ร ะบบการจ่ า ยไฟฟ้ า ของการไฟฟ้ า ส่ ว น
ภูมิภาค: กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง
เป็นโครงการที่จัดทาขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากเงิน
งบประมาณประจาปี 2560จากสานักงานคณะกรรมการ
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การสร้างเครื่องกาเนิดพลังงานไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร
ความเร็วรอบต่าโดยใช้แพลนเนตตารี่เกียร์
Fabrication of Low Speed Permanent-Magnet
Synchronous Generator (PMSG)using planetary gear
ชัยนุสนธ์เกษตรพงศ์ศาล1* และมนตรีสุขเลื่อง2
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือการสร้างเครื่องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรโดยใช้แพลนเนตตารี่เกียร์ผลการวิจัยพบว่า
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่ได้พัฒนาการหมุนให้มีทิศทางการหมุนที่สวนกันระหว่างโรเตอร์ ( RRotaion ) และ สเตเตอร์ ( S Rotation ) ซึ่งมีสัดส่วนการ
หมุนสวนเท่ากับ 1:1.43 รอบ มีจานวนสล็อต (slot) เท่ากับ 36 ร่อง จานวนขั้วแม่เหล็ก 12 ขั้ว เมื่อนามาเปรียบเทียบกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า หมุน
เฉพาะโรเตอร์ แสดงให้เห็นว่า ความเร็วซิงโครนัสลดลงจาก 500 รอบต่อนาที เหลือเพียง 350 รอบต่อนาที ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 500
วัตต์ ประสิทธิภาพ (efficiency) มากกว่าร้อยละ 7 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเครื่องกาเนิดไฟฟ้านี้สามารถเพิ่มสมรรถนะ (competency)
ของกังหันลมผลิตกาลังไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบดาเรียสให้สามารถทางานได้ที่ความเร็วลมต่า

Abstract
The objective of this research is fabricatethe low speed permanent-magnet synchronous generator (PMSG)using planetary gear. The
revealed thatstructure was set up the magnetic rotor and coil ofstator using the ratio of 1:1.43 turns and they are contained of 36 slots and 12
poles, respectively. This generator was compared commonly generator that is one directional revolution of rotor. Results indicated that the
synchronous speed at 500 rpm can be reduced to 350 rpm and the electrical power increased up to 500 watts with higher of 7 % efficiency.
Therefore, this generator showsthe high competency offor apply to Darrieus vertical axis wind turbine at low wind speed.
คาสาคัญ : แม่เหล็กถาวร, เครื่องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรความเร็วรอบต่า, เกียร์แพลนเนตตารี่
Keywords : Permanent Magnet, Low Speed Synchronous Generator (PMSG), Planetary Gear

1. บทนา

งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า
(generator) ส าหรั บ การน ามาใช้ ร่ ว มกั บ ระบบพลั ง งาน
ทดแทนที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศมีน้อยมากทาให้ต้อง
พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศแต่ในปัจจุบันได้มีการ
พัฒนาเครื่องกาเนิดไฟฟ้าในลักษณะ Home Made โดย
อาศัยความรู้ต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตสร้างเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
แบบแม่ เ หล็ ก ถาวรแนวราบ (AFPM) [1]ประกอบเป็ น
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กังหันลมขนาดเล็กได้อย่างครบวงจรจากการทดสอบเครือ่ ง
กาเนิดไฟฟ้าแบบ AFPMโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ พบว่าประสิท ธิ ภาพต่ อ ปริม าตรไม่ ดี นั ก
เนื่องจากกาลังไฟฟ้าที่จ่ายได้ต่าแต่ตัวเครื่องกาเนิด ไฟฟ้ามี
ขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ายังขาดการวิเคราะห์และ
ออกแบบตามหลักวิศวกรรม [2] ดังนั้นวัตถุประสงค์หลัก
ของบทความวิ จั ย นี้ คื อ การสร้ า งเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า
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ซิงโครนัสชนิด แม่ เหล็ กถาวรแบบโรเตอร์ หมุน สวนกับ
ขดลวด (PMSG) ซึ่งมีข้อดีคือเครื่องกาเนิดสามารถสร้างได้
ง่ า ย ท างานที่ ค วามเร็ วรอบต่ า ไม่ ต้ อ งการพลั ง งานจาก
ภายนอกในการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และไม่มีความ
สู ญ เ สี ย ที่ ข ด ล ว ด ส น า ม เ นื่ อ ง จ า ก ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต
สนามแม่เหล็กได้เองจากแม่เหล็กถาวรที่มีความเข้มสนาม
สูงมาก ทาให้เครื่องกาเนิดไฟฟ้ามีขนาดเล็กลงแต่สามารถ
จ่ายกาลัง ไฟฟ้ าได้ มาก [3] เพื่ อ ลดการพึ่ง พาเทคโนโลยี
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าจากต่างประเทศที่ราคาสูง

Stator

θe RRotaion 

P
θm S Rotation
2

(1)

กาหนดให้ P คือจานวนขั้วแม่เหล็ก  e เป็นมุมทาง
ไฟฟ้า, RRotaion คือความเร็วในการหมุนของโรเตอร์ ,  m
เป็ น มุ ม ทางกล และ S Rotation คื อ ความเร็ ว ในการหมุ น
ของสเตเตอร์ซึ่งมีสัดส่วนการหมุนสวนเท่ากับ1:1.43 รอบ
ดั ง นั้ น ความเร็ วซิ ง โครนั ส ในหน่ วยของเรเดี ย นต่ อ นาที
แสดงดังสมการ (2)
ns 

120 f S Rotation

p
RRotaion

(2)

2.2โครงสร้างเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
การออกแบบเริ่มต้นด้วยการกาหนดข้อมูลวัสดุ
แม่เหล็กตัวนาเหล็ก จานวนคู่ของขั้วแม่เหล็ก (pole pairs;
P ) แ ล ะ จ า น ว น ร่ อ ง ส ล็ อ ต / เ ฟ ส / ขั้ ว แ ม่ เ ห ล็ ก
(slot/phase/pole) การออกแบบโรเตอร์สาหรับยึดแม่เหล็ก
แรงสูงนีโอไดเมียม(NdFeB)[6]มีลักษณะพื้นผิวโค้งตาม
แกน (SMPM) [7]ซึ่งส่งผลให้เส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic
flux)สามารถเดินทางตามแนวรัศมี (RFPM)ของสเตเตอร์
ได้ทั้งหมดแสดงดัง รูปที่ 1 อีกทั้งยังส่งผลต่อแรงต้านการ
บิดขณะเริ่มหมุน (cogging torque) [4]

N

Air gap

S

Coil
r

Rg

S
Permanent-Magnet
N

Rm

Rotor

Rr

รูปที่ 1แสดงเส้นแรงแม่เหล็กแบบผิวโค้ง[5]

2.การพั ฒ นาเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ซิ ง โครนั ส ชนิ ด
แม่เหล็กถาวรแบบโรเตอร์หมุนสวนกับขดลวด

2.1 ความเร็วซิงโครนัส
จานวนขั้วแม่เหล็กและความเร็วรอบของโรเตอร์มีผล
ต่อค่ าความถี่ ของสัญญาณแรงดั นไฟฟ้าที่ เกิด ขึ้นเป็นไป
ตามความสัมพันธ์ดังสมการที่ (1)

g

Rs

Coil

รูปที่ 2 วงจรแม่เหล็กสมมูลของแม่เหล็กถาวร
เส้ น แรงแม่ เ หล็ ก ที่ ผ่ า นช่ อ งว่ า งอากาศ (  g )
พิจารณาจากรูปที่ 2 โดยไม่คิดค่าความต้านในโรเตอร์ (  r
) และค่าความต้านทานในสเตเตอร์ (  s )เนื่องจากค่าความ
ต้ า นทาน  r +  s มี ค่ า น้ อ ยมากเมื่ อ เที ย บกั บ ค่ า ความ
ต้านทานในช่องว่างอากาศ(  g ) ซึ่งถูกกาหนดโดยค่าตัว
ประกอบความต้ า นทาน (reluctance factor; K r ) การ
ค านวณเส้ น แรงแม่ เ หล็ กที่ ผ่ านช่ อ งว่ างอากาศแสดงดั ง
สมการที่ (3) [5]
g 

1 Kr

r
l g Am
l m Ag

(3)

r

ความหนาแน่นฟลักซ์ในช่องอากาศ ( Bg )สามารถ
คานวณได้ดังสมการที่ (4)
Bg 

Br
1  K r r

(4)

lg
lm

แรงดันเหนี่ยวนาในหนึ่งเฟสได้จากสมการที่ (5) โดย
ที่ ( kw ) คื อ ค่ า แฟคเตอร์ ก ารพั น ขดลวดและ ( Pc )คื อ
สัมประสิทธิ์ความนาแม่เหล็ก
E rms  4.44 fN ph  k w

r
1 Kr

r
Pc

(11)
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3 การสร้ า งเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ซิ ง โครนั ส แบบ
แม่เหล็กถาวรชนิดโรเตอร์หมุนสวนกับขดลวด
3.1 สเตเตอร์และการพันขดลวดในสเตเตอร์
สเตเตอร์ผลิตจากแผ่นเหล็กซิลิคอนขนาดหนา 0.5
มิลลิ เมตร ระหว่ างแผ่น เหล็กมี ฉนวนเคลื อบเพื่อ ลดการ
สูญเสียจากกระแสไฟฟ้าไหลวน (eddy current) ภายใน

แกนเหล็กของสเตเตอร์ ที่จะส่งผลให้เกิดความร้อนและทา
ให้ประสิทธิภาพของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าลดลง [8]มีการบิด
ร่องสล๊อตที่สเตเตอร์ให้มีมุมเอียงเท่ากับหนึ่งร่องสล็อ ต
ก่อนการพันขดลวดเพื่อลดแรงต้านการบิดขณะเริ่มหมุน
[2] ซึ่งมีผลต่อการออกตัวของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเป็นอย่าง
มากดังรูปที่ 3

รูปที3่ แผ่นเหล็กซิลิคอนและสเตเตอร์ทบี่ ิดร่องสล็อต
การพันขดลวดเป็นการพันแบบเต็มพิทช์ (full pitch) หนึ่ งเฟส (SPP) แสดงดัง รู ป ที่ 4 โดยระหว่างแผ่ น เหล็ ก
ในลั กษณะซ้อ นทั บ (lap) ตามจานวนร่ องต่อ หนึ่ งขั้ วต่ อ ซิลิคอนกับขดลวดทองแดงรองแผ่นไมก้าในร่องสล๊อต

รูปที่ 4 แบบการพันขดลวดในสเตเตอร์ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสความเร็วรอบต่าชนิดแม่เหล็กถาวร
3.2 โรเตอร์และการติดแม่เหล็กบนโรเตอร์
โรเตอร์สาหรับติดแท่งแม่เหล็กถาวรถูกขึ้นรูปด้วย
แผ่นเหล็กชนิดเดียวกับสเตเตอร์แต่มีขนาดเล็กกว่า มีรูสวม
เพลาและรูรอบๆ รูที่สวมเพลาเพื่อช่วยในการระบายความ

ร้อนและลดน้าหนักของตัวโรเตอร์เอง เมื่อนาแผ่นเหล็กนี้
สวมเข้ากับแกนเพลาก็จะได้เป็นแกนเหล็กโรเตอร์สาหรับ
ติดแท่งแม่เหล็กถาวรดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 โรเตอร์สาหรับติดแม่เหล็กถาวร
3.3 ชุดเฟืองแพลนเนตตารี่
ชุด เฟื อ งแพลนเนตตารี่ มี ห น้ าที่ เ ปลี่ ย นทิ ศ ทางการ
หมุนของโรเตอร์และสเตเตอร์ ประกอบด้วยเฟืองกลาง ชุด
เฟืองพิเนี่ยน เฟืองวงแหวน และโครงยึดเฟืองดังรูปที่ 6
รูปที่ 6 แพลนเนตตารี่ชั้นเดียว
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3.4 แปรงถ่านและวงแหวนลื่น
วงแหวนลื่นมีจานวน 2 ชุดมีจุดต่อวงจรไฟฟ้าจานวน
3 จุดสาหรับนาพลังงานไฟฟ้ามาใช้งานผ่านแปรงถ่านแบบ
วงแหวน โดยมีสปริงจานวน 2 ตัว ดันอยู่ด้านหลังให้แปรง
ถ่านให้สัมผัสกับวงแหวนลื่นตลอดเวลา ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 แปรงถ่านและวงแหวนลืน่
3.5การประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสแบบ
แม่เหล็กถาวรชนิดโรเตอร์หมุนสวนกับขดลวด
เริ่มตั้งแต่การประกอบโรเตอร์เข้ากับสเตเตอร์จากนั้น
ประกอบชุดเฟืองแพลนเนตตารี่ดังรูปที่ 8

เครื่อง Poweranalyzer DW-6095ในขณะเปิดวงจร (OCC
curve) และขณะมีภาระทางไฟฟ้าที่ความเร็วรอบ 3 ระดับ
ได้แก่ความเร็วรอบต่ากว่า ความเร็วเท่ากับ และความเร็ว
มากกว่าความเร็วความเร็วซิงโครนัสดังรูปที่ 10

รูปที่ 9เครื่องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร
แบบโรเตอร์หมุนสวนกับขดลวด

รูปที่ 11 การทดสอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
รูปที่ 8 การประกอบเฟืองแพลนเนตตารี่กับโรเตอร์
ขั้นตอนต่อมาคื อ การน าวงแหวนลื่ นชุ ดแรกต่ อกับ
ขดลวดที่ สเตเตอร์ ซึ่งวงแหวนลื่น ชุ ด นี้สามารถหมุ น ไป
พร้อมกับสเตเตอร์ ส่วนวงแหวนลื่นชุดที่สองคือส่วนที่นา
พลังงานไฟฟ้ามาใช้งานจากนั้นจึงนาเครื่องกาเนิดไฟฟ้ามา
ประกอบกั บ โครงหุ้ ม ฝาครอบด้ า นหน้ า และฝาครอบ
ด้านหลังใช้นอตยาวร้อยผ่าน แล้วใช้โบ๊ลล๊อกดังรูปที่ 9
3.6 การทดสอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
การทดสอบมีการเปรียบเทียบกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ที่ขนาดกาลังการผลิตเท่ากันแต่มีความแตกต่างในการหมุน
ของโรเตอร์ คือเครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่หมุนเฉพาะโรเตอร์
(Standard Generator) และเครื่องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส
ชนิ ด แม่ เ หล็ ก ถาวรแบบโรเตอร์ ห มุ น สวนกั บ ขดลวด
(Magnetic Inverse Coils Generator) การหมุนของเครื่อง
ก าเนิ ด ไฟฟ้ าใช้ ม อเตอร์ ไ ฟฟ้ า จากเครื่ อ งกลึ ง Computer
Numerical Control (CNC) วิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าโดยใช้

4. ผลการทดลอง

4.1ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบ
เฟืองแพลนเนตตารี่ชนิดแม่เหล็กผกผันกับขดลวด
ชื่อพารามิเตอร์

1

ชนิดของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ขนาดของขดลวด
จานวนเฟส
จานวนขั้วแม่เหล็ก
ความเร็วรอบการหมุน
จานวนรอบขดลวดต่อเฟส
ความต้านทานขดลวดเฟส A
ความต้านทานขดลวดเฟส B
ความต้านทานขดลวดเฟส C
ความเหนี่ยวนาขดลวดเฟส A
ความเหนี่ยวนาขดลวดเฟส B
ความเหนี่ยวนาขดลวดเฟส C

ค่าพารามิเตอร์
ซิงโครนัสชนิด
แม่เหล็กถาวร
SWG#22
3 เฟส
12 ขั้ว
350 รอบต่อนาที
480 รอบ/เฟส
6.29Ω/เฟส
6.00 Ω /เฟส
6.02 Ω /เฟส
21.0 mH/เฟส
21.9 mH/เฟส
21.4 mH/เฟส
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4.2 การทดสอบค่าความถี่กบั ค่าความเร็วซิงโครนัส
การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างค่าความถี่กับค่ า
ความเร็ วซิ งโครนัสพบว่า เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าซิ งโครนั ส
ชนิ ด แม่ เ หล็ ก ถาวรแบบโรเตอร์ ห มุ น สวนกั บ ขดลวด
สามารถลดความเร็ วรอบในการหมุ น ของเครื่ อ งกาเนิ ด
ไฟฟ้าจาก 500 รอบต่อนาที เป็น 350 รอบต่อนาทีรูปที่ 12

แรงดันไฟฟ้าแปรผันอย่างเป็นเชิงเส้นกับความเร็วรอบการ
หมุน

รูปที่ 13กราฟแรงดันไฟฟ้าVL-Lกับค่าความเร็วรอบ

รูปที่ 12 กราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความถี่กับความเร็วซิงโครนัส
4.3 การทดสอบแรงดันไฟฟ้าในขณะเปิดวงจร
การทดสอบแรงดันไฟฟ้าในขณะเปิดวงจรได้แก่การ
ทดสอบแรงดันไฟฟ้าสามเฟสเทียบสามเฟส (VL-L) และ
สามเฟสเทียบนิวตรอน (VL-N) ที่ความเร็วรอบ 3 ระดับ
แ ส ด ง ดั ง รู ป ที่ 13-14 ต าม ล า ดั บ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า

รูปที่ 14กราฟแรงดันไฟฟ้าVL-Nกับค่าความเร็วรอบ

รูปที่ 15 การทดสอบสัญญาณคลืน่ ไซด์และมุมเฟสขณะเปิดวงจร
เครื่องกาเนิ ดไฟฟ้ า พบว่าได้ สัญญาณคลื่น ไซด์แ บบเต็ ม
4.4 การทดสอบสัญญาณคลื่นไซด์
การทดสอบสั ญ ญาณคลื่ น ไซด์ ข ณะเปิ ด วงจรของ คลื่ น ที่ ค วามถี่ 50 เฮิ ร ตซ์ มี ค่ าเฉลี่ ย 225.47 โวลต์ รู ป ที่
แรงดั น ไฟฟ้ า สามเฟสเที ย บสามเฟส สามเฟสเที ย บ 15(a) และ 131 โวลต์ รูปที่ 10(b) ค่ามุมเฟส 120 องศาทาง
นิ ว ตรอน และมุ ม เฟสแสดงเวกเตอร์ แ รงดั น ไฟฟ้ าของ ไฟฟ้ า รู ป ที่ 15(C) ตามล าดั บ (เมื่ อ NS=350 rpm)
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รูปที่ 16 สัญญาณฮาร์มอนิกในขณะมีภาระทางไฟฟ้าของแรงดันไฟฟ้าสามเฟสเทียบสามเฟส

รูปที่ 17 สัญญาณฮาร์มอนิกในขณะมีภาระทางไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้า
4.4 การทดสอบขีดจากัดความเพีย้ นฮาร์มอนิกขณะมี
ภาระทางไฟฟ้าที่กระแสพิกัด
สัญญาณฮาร์มอนิกเป็นส่วนประกอบของคลื่นไซด์
ตามมาตรฐานการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทยมี
ขีดจากัดความเพี้ยนฮาร์มอนิก(THD%) ไม่เกินร้อยละ 5 ที่
แรงดันไฟฟ้าที่จุดต่อร่วม 0.4 กิโลโวลต์ [9] ผลการทดลอง
พบว่าค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกของแรงดันไฟฟ้า สามเฟส
เทียบสามเฟส เท่ากับร้ อยละ 1.6, 1.6 และ 1.9 ดั งรูป ที่
16(a), 16(b) และ 16(c) ตามลาดับ และค่าความเพี้ยนฮาร์
มอนิกของกระแสไฟฟ้ามีค่าเท่ากับร้อยละ 1.9, 1.8 และ 1.9
ดังรูปที่ 17(d), 17(e) และ 17(f) ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า
ค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกในแต่ละเฟสมีค่าน้อยกว่าร้อยละ
66 และร้อยละ 62.67 ตามลาดับ
4.5 การทดสอบพลัง งานไฟฟ้า ที่ค วามเร็ วรอบต่ างๆ
และมุมเฟสแสดงเวกเตอร์แรงดันและกระแสไฟฟ้า
การทดสอบพลังงานไฟฟ้าที่ความเร็วรอบต่างๆ เพื่อ
หาจุดที่เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายพลังงานได้สูงสุด
โดยน าค่ า ก าลั ง ไฟฟ้ า ของเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ที่ มี ค่ า
กระแสไฟฟ้ าไม่ เ กิ น 6 แอมแปร์ สาหรั บ สร้ า งกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างกาลังไฟฟ้าเป็นฟังก์ชันกับความเร็ว
รอบการหมุน รูปที่ 18ผลการทดสอบพบว่า สามารถผลิต
กาลังไฟฟ้าได้สูงสุด 1,500 วัตต์ ที่ความเร็วรอบ 500 รอบ

ต่อ นาที ประสิ ท ธิภาพร้อ ยละ 77.84การทดสอบมุม เฟส
แสดงเวกเตอร์ของแรงดันและกระแสไฟฟ้า พบว่ามุมเฟส
แสดงเวกเตอร์ของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามีค่า มุม
ต่างกันเท่ากับ 120 องศาทางไฟฟ้า ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ดังรูป
ที่ 19

รูปที่ 18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังไฟฟ้า
เป็นฟังก์ชันของความเร็วรอบการหมุน

รูปที1่ 9มุมเฟสของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
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5. สรุปผลการทดลอง

ผลการทดลองเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ รั บ การ
พัฒนาการหมุนให้มีทิศทางการหมุนสวนกันระหว่างโร
เตอร์ และสเตเตอร์ ในสัดส่วนการหมุนสวน 1:1.43 รอบ
แสดงให้ เห็ น ได้ชัด เจนว่ าเครื่อ งกาเนิ ดพลั ง งานไฟฟ้ านี้
สามารถลดความเร็ วรอบในการหมุ น ของเครื่ อ งกาเนิ ด
ไฟฟ้าได้จาก 500 รอบต่อนาที เหลือเพียง 350 รอบต่อนาที
สามารถผลิตกาลังไฟฟ้าได้มากกว่าเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบ
หมุนเฉพาะโรเตอร์ที่ความเร็วรอบเดียวกันได้มากกว่า 500
วัตต์ ประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 84

[5]
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลกระทบการขวางการไหลของอากาศที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของกังหันลมผลิต
ไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ จานวน 3 ตัว ณ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรปิโตรเลียมพลังงานทหาร จ.ระยอง ดาเนินงานวิจัยโดยทาการเก็บข้อมูลการทางาน
ของกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์และจาลองโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SolidWork และวิเคราะห์ข้อมูลการไหลของอากาศด้วย
โปรแกรมการคานวณทางพลศาสตร์ข องไหล(CF-Design) ที่ความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุด 10 เมตรต่อวินาที ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านกลุ่มอาคารต่างๆ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความเร็วลมที่ตาแหน่งการติดตั้งกังหันลมตัวที่ 1,2 และ 3 จากผลการวิเคราะห์
การขวางการไหลของอากาศ พบว่าความเร็วลมลดลงเห็นได้ชัดเจนในตาแหน่งกังหันลมตัวที่ 1 ทาให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ
13,326.06 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดลง 68% เมื่อเทียบกับไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ และได้ ทดลองเพิ่มระยะห่างการติดตั้งกังหันลม
เท่ากับ 12,18 และ 24 เมตร พบว่าความเร็วลมเปลี่ยนแปลงไปน้อยที่สุดที่ระยะ 24 เมตร วิเคราะห์ความเร็วลมที่ผ่านใบพัดกังหันลมตัวที่ 2 และ 3
ความเร็วลมลดลง 41.9 และ 40.4 เปอร์เ ซ็นต์ จากการศึก ษาเห็ นได้ว่า ระยะทางและความสูง ของสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของกังหันลมผลิตไฟฟ้า

ABTRACT

The objective of this research is to study of air flow obstruction effect on wind turbine generator to the performance of
50 kW 3 wind turbine (WT1, WT2,WT3) from Defense Energy training Center, (DETC).The CFD commercial program of CF-Design V 9.0
was used for data analysis. The CFD speed velocity was set at 10 m/s for northeast (NE) and southeast (SE) air flow observation around the
building A, B, C and D respectively. The data was collected and determined at the position WT1, WT2 and WT3 respectively. The results
show that the WT1 was the lowest speed velocity decrease to 25.62% in the NE and 69.79% in the SE investigation. The data also shows that
5kW Wind turbine generator for 43,000 kW hour per year only generated 13,929.06 kW hour per year which decreased the performance to
68.2% comparing with without fluid barrier due to the building height. The building height causes turbulence from the at the back of the
building lead to wind power generate lower than without fluid barrier. Additional, wind turbine distance at 12, 18 and 24 meter were observed
for wind speed velocity without fluid barrier. Wind turbine was set in the same line at 270 degree angle from the hub. Wind speed velocity of
24 meter distance was collected as WT2 and WT3. The results of this research and study from CFD show that wind speed velocity was
reduced to 41.9% and 40.4% respectively. Thus, the more distance between wind turbines the less turbulence affected to wind power.
คาสาคัญ : : พลศาสตร์ของไหล, ความเร็วลม, กังหันลมผลิตไฟฟ้า
KEYWORDS : Fluid dynamics, wind speed, wind turbine
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1. บทนา

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

โครงการวิจัยนี้ศึกษาการขวางการไหลที่มีผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของกั ง หั น ลมขนาด 5
กิโลวัตต์ ระยะห่างระหว่างเสากังหันลมเท่ากับ 18 เมตร
จานวน 3 ตัว โดยสังเกตการไหลของอากาศเมื่อเคลื่อนที่
ผ่านกลุ่มอาคารบริเวณศูนย์ฝึกบุคลากรด้านปิโตรเลียม
แ ล ะ พ ลั ง ง า น ท ห า ร จ . ร ะ ย อ ง ท า ง ด้ า น ทิ ศ
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (NE)และทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้
(SW)และวิเคราะห์การไหลของอากาศเมื่อเคลื่อนที่ผ่าน
หน้าใบพัดของกังหันลมด้วยการจาลองรูปแบบการไหล
ของอากาศที่ ร ะยะห่ า งระหว่ า งเสากั ง หั น ลมเท่ า กั บ
(2D)12เมตร,(3D)18เมตร และ(4D)24 เมตรและวิเคราะห์
ด้ ว ยโปรแกรมการค านวณทางพลศาสตร์ ข องไหล
(Computational Fluid Dynamics,CFD) มีรายละเอียด
ทางเทคนิคของกังหันลมขนาด 5 กิโลวัตต์ ดังนี้
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบ (Diameter) 6 m
- พื้นที่กวาดใบ (Swept Area) 28.27 m2
- จานวนใบ 3 ใบ
- ความสูงของดุมกังหัน (Hub Height) 18 m
- ความเร็ ว ลมเริ่ ม ผลิ ต ไฟฟ้ า (Cut-in Wind
Speed) 2.5 m/s
- ความเร็ ว ลมหยุ ด ท างาน (Cut-Out Wind
Speed) 12 m/s
- รูปแบบการเชื่อต่อ Grid Connected

พลังงานของลม [1] กังหันลมได้รับพลังงาน โดย
การเปลี่ยนแปลงแรงของลมไปเป็นทอร์ค (Torque) ที่
กระทาต่อใบกังหัน(Rotor Blades) ปริมาณของพลังงาน
ลมที่ส่งผ่านไปยังใบกังหันขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย คือ ความ
หนาแน่นของอากาศ (Air Density) พื้นที่ของโรเตอร์
(Rotor Area) และความเร็วลม (Wind Speed) โดยปัจจัย
แรกนั้น พลังงานจลน์ของลมขึ้นอยู่กับความหนาแน่น
ของอากาศ ซึ่ง กล่ าวถึง ปริม าณมวลต่ อหน่วยปริม าตร
หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือ กังหันลมจะได้รับพลังงาน
จากอากาศมากขึ้ น เมื่ อความหนาแน่ นของอากาศมี ค่ า
สูงขึ้น โดยทั่วไปแล้วความดันบรรยากาศปกติที่อุณหภูมิ
15 ๐C อากาศจะหนักประมาณ 1.225 kg/m3 โดยความ
หนาแน่ น ของอากาศจะลดลงเมื่ อความชื้ นสู ง ขึ้น หรื อ
อุณหภูมิสูงขึ้น และความหนาแน่นของอากาศจะเพิ่มขึ้น
เมื่อความชื้นลดลงหรืออุณหภูมิต่าลง
กาลังงานจากลม เป็นพลังงานจากการเคลื่อนที่
ของวั ต ถุ ขึ้ น อยู่ กั บ สองตั ว แปร ได้ แ ก่ มวล (ma)และ
ความเร็ว (V∞) ถ้ามวลของอากาศคงที่ ดังนั้นพลังงานลม
จึ ง แปรผั น ตามความเร็ ว ของลม สามารถเขี ย นสมา
การพลังงานของลมได้ในรูปของ
พลังงานจลน์ (Kinetic Energy) ของลมที่เคลื่อนที่ไ ป
เขียนได้ตามสมาการที่ (1) ดังนี้

2. วัตถุประสงค์

โดยที่

เพื่ อศึ กษาการไหลของอากาศที่ มีสิ่งกีดขวางการ
ไหล ด้ ว ยแบบจ าลองกัง หั น ลมผลิ ต ไฟฟ้ า ขนาด 5
กิโลวัตต์ จานวน 3 ตัว และอาคารภายในศูนย์ฝึกบุคลากร
ด้ านปิ โ ตรเลี ย มและพลั ง งานทหาร โดยใช้ โ ปรแกรม
ค านวณทางด้ า นพลศาสตร์ ข องไหล (Computational
Fluid Dynamics) (CFD) วิ เคราะห์การสูญ เสี ยในทาง
คณิตศาสตร์และดูผลกระทบการไหลของอากาศที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการทางานของกังหันลมผลิตไฟฟ้า

………………..(1)
พลังงานจลน์ ( )
มวลของอากาศ ( )
ความเร็วลม ( )

กาลังงานจากลม (Wind Power) คือ งานที่ลมทาได้ต่อ
หนึ่งหน่วยเวลา กาลังงานจากลมจึงเป็นไปตามสมมาการ
ที่ (2)
……..……….(2)
)
โดยที่
กาลังงานที่ได้จากลม (
ความหนาแน่นอากาศ (
พื้นที่หน้าตัด (

)

ความเร็วลม ( )
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กาลังงานจากกังหันลม (Power Wind Turbine)
สาหรับค่ากาลังงานเฉลี่ยของกังหันลมสามารถหาได้จาก
สมการที่ (3)
…………………(3)
โดยที่

กาลังงานที่ได้จากกังหันลม (

ความหนาแน่นอากาศ (

พื้นที่กวาดของใบกังหัน (
ความเร็วลมเข้าใบพัด ( )

)

ค่าประสิทธิภาพของกังหันลม

)
)

ตามทฤษฎีของ อัลเบิร์ท เบทซ์ (Albert Betz) [13]
นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ปริมาณกาลังงานที่กังหัน
ลมสามารถสกัดได้ ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นทีห่ น้าตัดของ
กังหันลม (A) ความเร็วลม และลักษณะของใบของ
กังหันลม โดยกาลังงานสูงสุดที่กงั หันลมสามารถสกัดได้
คือ
…………….……….(4)
ประสิทธิภาพสูงสุดของกังหันลมคือ 59.26% (16/27 x
100%) จากการศึกษานี้กาหนดใช้
,

ทฤษฎีการออกแบบกังหันลม
ทฤษฏีสตริป (Strip Theory) บางครั้งจะเรียก
ทฤษฏีนี้ว่า Glauert Annulus Momentum Vortex Theory
เป็นการแบ่งโดเมนของการไหลผ่านใบกังหันออกเป็นวง
แหวนในแนวรัศมี (r) ของใบ(Strip หรือ Annular Stream
Tube) แล้วทาการวิเคราะห์การถ่ายเทมวลและโมเมนตัม
ในวงแหวนนี้ภายใต้ Strip Theory จะมีทฤษฏีย่อยๆ
ประกอบอยูด่ ้วยดังนี้ [8]
ทฤษฎีโมเมนตัม (Momentum Theory) การ
วิเคราะห์โดยใช้หลักการของทฤษฎีโมเมนตั(Momentum
Theory) ในเบื้องต้นจะตั้งสมมุติฐาน(Assumption) ขึ้นมา
ดังนี้
- ลมที่พัดเข้ามาจะต้องมีการไหลที่
สม่าเสมอต่อเนื่อง (Homogeneous Wind Flow)
- ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลทางเข้า
อุโมงค์ลม
และทางออกของอุโมงค์ลมที่ใช้ในการ

ทดสอบ(No Obstruction to Wind Flow Either Upstream
or Downstream)
- การเคลื่อนทีข่ องลมไม่มีการปัน่ ป่วน
ที่ใบกังหัน (Uniform Flow Velocity at Rotor)
- ลมที่ไหลเข้ามาต้องคิดว่าเป็นของ
ไหลที่อัดตัวไมได้ (Incompressible Wind Flow) ซึ่งไม่มี
ผลในเรื่องของอุณหภูมิ(Temperature Effect)มาเกี่ยวข้อง
ในการวิเคราะห์

รูปที่ 1 หลักการของทฤษฎี Momentum Theory [8]
วิเคราะห์รูปที่ 1 มีตัวแปรใดบ้างที่จาเป็นต้องใช้ในการ
วิเคราะห์กังหันลมทุก ๆ ชนิด ตัวแปรต่าง ๆ ที่จาเป็นต้อง
ทราบคือ S ' เท่ากับพื้นที่หน้าตัดทั้งหมดที่เราใช้อยู่ใน
ขอบเขตของการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าตรทั้ ง หมดของระบบ
(Control Volume)
โดยที่ V0 คือ ความเร็วลมทางด้านเข้าและทางด้าน
ออกของ Control volume (m/s)
U คือ ความเร็วลมก่อนที่จะถึงด้านหน้าของใบ
กังหันหรือแผ่นดิสก์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ (m/s)
u1 คือ ความเร็วลมหลังจากผ่านตัวใบกังหัน
หรือแผ่นดิสก์ทดสอบ (m/s)
P0 คือ ความดันบรรยากาศทั่ว ๆ ไป (N/m2)
P2 คือ ความดัน ของอากาศที่ ไหลผ่านตั วใบ
กังหัน (N/m2)
P3 คือ ความดันของอากาศก่อนที่จะปะทะตัว
ใบกังหัน (N/m2)
A คือ พื้นที่หน้าตัดของตัวใบกังหัน (m2)
A0 คือ พื้นที่หน้าตัดทางเข้าของอุโมงค์ลมที่ใช้
ในการวิเคราะห์ (m2)
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A1 คือ พื้นที่หน้าตัดทางออกของอุโมงค์ลมที่
ใช้ในการวิเคราะห์ (m2)
Q คื อ อั ต ราการไหลของอากาศที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ (m3/s)
ในการวิเคราะห์ทฤษฎีของ Momentum นั้นเรา
สมมุ ติ ว่าความหนาแน่น ของอากาศที่อุ ณหภู มิท้ อ งฟ้ า
ปกติมีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 1.225 kg m3 และ
จากกฎของการไหลแบบต่อเนื่อง (Continuity Equation)
[14] นั้นการไหลต้องเท่ากันทั้งระบบนัน่ คือ Q  A  V
จะได้ V0 A0  uA  u1 A1
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกังหันลมนั้น ตัว
แปรที่สาคัญคือ C P (Power coefficient) โดยจะได้จาก
การเปรียบเทียบระหว่างพลังงานทีต่ ัวกังหันลมได้ดึงเอาไว้
Pw เปรียบเทียบกับตัวพลังงานที่สมควรจะได้จริงจากลม
ที่มีการไหลอิสระ Pa นั่นคือ ถ้าวิเคราะห์กันทางกลก็คือ
กาลังงานเท่ากับพลังงานที่ผลิตได้ต่อพลังงานที่ป้อนเข้า
ให้สู่ระบบนั่นเอง ในทางวิศวกรรมของพลังงานลมนั้นเรา
สามารถหาค่าประสิทธิภาพสูงสุดของกังหันลมได้คือ
3

CP 

Pw 12 AV0 4a(1  a) 2

3
1
Pa
2 AV 0

1
ลงในสมการที่
3

(7) เราจะทราบได้ว่าค่าประสิทธิภาพสูงสุดของกังหัน
ลม ซึ่งเราเรียกว่า C P นั้นจะมีค่าไม่เกิน 0.5926 นั่น
คือถ้าลมให้พลังงานมา 100% กังหันที่ดีที่สุดจะทาการ
เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานทางกลได้สูงสุดไม่เกิน 59.26 %
เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จั ย หลาย ๆ อย่ า งที่ ท าให้ เ กิด การสู ญ เสี ย
พลังงานไป โดยสามารถดูได้จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของกังหันลมชนิดต่าง ๆ ว่าไม่มีกังหันลม
ชนิดใดที่สามารถออกแบบให้มีประสิทธิภาพได้ถึง 45%
ด้วยซ้าไปแต่ อย่างไรก็ต ามถ้า เราสามารถออกแบบชุ ด
กังหันลมให้มีประสิทธิภาพรวมได้ถึง 30-35 % ก็ถือว่า
ประสบความสาเร็จเป็นอย่างสูงแล้วเนื่องจากกังหันลม
ผลิตไฟฟ้าเป็นเครื่องจักรที่ไม่ใช้การสันดาปเหมือนกับ
เครื่องยนต์ความร้อน ทาให้ไฟฟ้าที่ได้จากกังหันลมจะ
เป็ น พลั ง งานที่ ส ะอาดและจะไม่ มี วั น หมดไปเหมื อ น
พลังงานจากเชื้อเพลิงสารไฮโดรคาร์บอนที่จาเป็นต้องใช้
การเผาไหม้ในการได้งานมานั่นเอง
m ax

… (5)

C P  4a1  a 

2

…… (6)
CP  4a  8a  4a …... (7)
ดั ง นั้ น ถ้ า ต้ อ งการทราบว่ า กั ง หั น ลมจะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ได้ เ ท่ าใด สามารถหาได้ โ ดยการ
Differentiate สมการที่ (7)
ดังนั้นค่า

2

3

dC

P  4  16a  12a 2  0
da
2
12a  16a  4  0
3a 2  4a  1  0 ดังนั้นจะได้ a คือ
4  (4) 2  4  3  1
4 4
,a
23
6
2 1
a 
3 3
สมการจะเป็นจริงได้มีค่า a แค่ 2 ค่า คือ
1
a  1 และ a 
3
a
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4. วิธีการวิจัย

1. การวิเคราะห์การไหลของอากาศเมื่อเคลื่อนที่
ผ่านกลุ่มอาคารบริเวณศูนย์ฝึกบุคลากรด้านปิโตรเลียม
และพลังงานทหาร จ.ระยอง ด้วยโปรแกรมคานวณทาง
พลศาสตร์ของไหล (CFD) มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้
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รูปที่ 3 จาลองทิศทางลมและกลุ่มอาคาร
ตารางที่ 1 ขนาดของอาคารและระยะห่างระหว่างอาคาร
กับกังหันลม
Building

Height
(m)

Width
(m)

Length
(m)

Distance
from
WT1

Distance
from
WT2

Distance
from
WT3

A
B
C
D

9.25
15
9.25
13.3

18
12
18
7

51
113
51
30

35
25
60
47.5

24
30
70
50

20
45
87.5
55

1.1 กาหนดข้อมูลและตัวแปรต่างๆ
- กาหนดความเร็วลมทางเข้าอุโมงค์ 10 m/s
- ก าหนดให้ อ ากาศเป็ น การไหลแบบคงที่
เคลื่อนที่ผ่านบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือ(NE)ไปทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้(SW)
- ตั้งค่าเมช (Mesh)ให้ปรับขนาดอัตโนมัติ
1.2 วัดคามเร็วลมบริเวณหน้าโรเตอร์กังหันลม
1.3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของความเร็วลมเมื่อ
อากาศเคลื่อนที่ผ่านอาคารด้วยโปรแกรม CFD
1.4 เปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าที่กังหันลมขนาด
5kW ควรผลิ ตได้ กับ พลังงานไฟฟ้าที่ กังหันลมผลิตได้
เมื่อความเร็วลมเปลี่ยนแปลงไป
2. การวิเคราะห์การไหลของอากาศ เมื่อเคลื่อนที่
ผ่านหน้าโรเตอร์ข องกังหันลมที่ระยะห่างระหว่างเสา
กังหันลมเท่ากับ (2D )12 เมตร,(3D)18 เมตรและ 4D (24
เมตร) ด้วยโปรแกรมคานวณทางพลศาสตร์ของไหล มี
ขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้

รูปที่ 4 จาลองการติดตั้งกังหันลมที่ระยะ 18 เมตร (3D)
[15]

รูปที่ 5 จาลองระยะการติดตั้งกังหันลมที่ระยะ 24 เมตร
(4D)
2.1 แบ่งการวิเคราะห์ออกแบบ 2 ส่วน คือ ภายใน
สตรีมทูปและนอกสตรีมทูปโดยพิจารณาว่า
โรเตอร์ ของกังหันลมถูกพิจารณาว่าเป็นแผ่น
แอกชูเอเตอร์ (actuator disc) มีสัณฐานวงกลม แบน และ
บางมาก
- มีการไหลของอากาศเป็นแบบสม่าเสมอ (uniform
flow) และเป็นเนื้อเดียวกัน (homogenous)
2.2 กาหนดข้อมูลและตัวแปรต่างๆ
- ทางเข้าปริมาตรควบคุมทีผ่ ิวควบคุม CS1 มีสันฐาน
วงกลม กาหนดให้เป็นสถานี
- ทางออกปริมาตรควบคุมที่ผิวควบคุม CS2 มี
สันฐานวงกลม อยู่ที่สถานี 
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สถานี
1

สถานี
4

สถานี
2 3

CV

สตรี มไลน์

()
สถานี 4

โรเตอร์
ความเร็ วเหนี่ยวนา

ความเร็ ว ลม

สถานี 1

()

รูปที่ 6 ความเร็วลมในสตรีมทูป [15]
2.3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของความเร็วลมเมื่อ
อากาศเคลื่อนที่ผ่านหน้าโรเตอร์กังหันลมที่ระยะ2D,3D
และ 4D ด้วยโปรแกรม CFD

ตารางที่ 2 ความเร็วเฉลี่ยรายเดือน
เดือน/ปี
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)
ตุลาคม 2558
1.7
พฤศจิกายน 2558
3.67
ธันวาคม 2558
1.93
มกราคม 2559
2.81
กุมภาพันธ์ 2559
3.19
มีนาคม 2559
4.26
เมษายน 2559
5.13
พฤษภาคม 2559
5.06
มิถุนายน 2559
4.76
กรกฎาคม 2559
3.93
สิงหาคม 2559
6.55
กันยายน 2559
4.31
ตุลาคม 2559
2.35
เฉลี่ย

5. ผลการวิจัย

การแจกแจงความถี่ ข องความเร็ ว ลม เป็ น
เปอร์เซ็นต์ความถี่ในการเกิดลมที่ความเร็วลมขนาดต่างๆ
โดยความถี่การเกิดลมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงความเร็วลม
ระหว่าง 2 m/s
Frequency %

ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ล ม จ า ก ก ร ม
อุตุนิยมวิทยา ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
ตุลาคม 2559 เมื่อนามาวิเคราะห์พบค่าความเร็วลมเฉลี่ย
รายปีอยู่ที่ 3.81 m/s ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยเดือนที่มี
ค่ า ความเร็ ว ลมเฉลี่ ย สู ง สุ ด อยู่ ที่ เ ดื อ นสิ ง หาคม มี ค่ า
ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 6.55 m/s

3.81

30
20
10
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wind speed (m/s)

รูปที่ 7 เปอร์เซ็นต์ความถี่การกระจายตัวของความเร็วลม
ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ยช่วงระหว่างเดือน
ตุลาคม 2558 ถึงเดือน ตุลาคม 2559 แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความเร็วสูงสุดเฉลี่ยรายเดือน
เดือน/ปี
ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย (m/s)
ตุลาคม 2558
9
พฤศจิกายน 2558
9
ธันวาคม 2558
9
มกราคม 2559
9
กุมภาพันธ์ 2559
9
มีนาคม 2559
10
เมษายน 2559
10
พฤษภาคม 2559
11
มิถุนายน 2559
15
กรกฎาคม 2559
13
สิงหาคม 2559
14
กันยายน 2559
11
ตุลาคม 2559
9
เฉลี่ย

10.6

จากตารางที่ 3 เมื่ อน ามาวิเ คราะห์ พ บค่ า
ความเร็วลมเฉลี่ยรายปีอยู่ที่ 10.6 m/s จึงกาหนดให้
การศึกษาโครงการนี้ใช้ความเร็วลมที่ 10 m/s วิเคราะห์
ข้อมูล ลมจากโปรแกรม CFD และกาหนดให้อ ากาศ
เคลื่อนที่ผ่านอาคารที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(NE)และ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) ได้ผลแสดงดังนี้

รูปที่ 8 กาหนดทิศทางลม ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)

รูปที่ 9 ตาแหน่งที่ใช้วิเคราะห์ความเร็วลม

ตารางที่ 3 ตารางแสดงความเร็วลมเฉลี่ยที่ตาแหน่งหน้า
โรเตอร์กังหันลม ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
Point

ความเร็วลมที่ ความเร็วลมที่ ความเร็วลมที่
WT1 (m/s)
WT2 (m/s)
WT3 (m/s)

1

8.63244

8.83128

9.92501

2

8.39007

8.31023

9.84187

3

5.53883

7.42652

9.77648

4

7.18943

8.08913

9.86943

sum

29.75077

32.65716

39.41279

ave

7.437693

8.16429

9.85319

%de

25.62308

18.3571

1.468

จากตารางที่ 3 เมื่ อ ลมเคลื่ อ นที่ ใ นทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) พบว่าความเร็วลมที่ตาแหน่ง
WT1 ลดลง 25.62% , WT2 ลดลง 18.35%, WT3 ลดลง
1.46% มีผลมาจากความสูงของอาคารกาลังพล (D) ขวาง
การไหลของอากาศทาให้เกิดการปั่นป่วน เกิดลมหมุน
วนบริเวณด้านหลังอาคารกาลังลมจึงลดลง ดังแสดงใน
รูปที่ 10

รูปที่ 10 กาลังลมที่ตาแหน่ง WT1

รูปที่ 11 กาหนดทิศทางลม ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) ที่
ความเร็วลม 10 m/s
จากรูปที่ 11 จะเห็นได้ว่าอาคาร B,C มีผลต่อ
กาลังกระแสลมในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (SW) วัด
ความเร็วลมที่กังหันลมได้ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางแสดงความเร็วลมเฉลี่ยที่ตาแหน่งหน้า
โรเตอร์กังหันลม ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
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Point

ความเร็วลมที่
WT1 (m/s)

ความเร็วลมที่
WT2 (m/s)

ความเร็วลมที่
WT3 (m/s)

1

3.06099

3.87653

9.9335

2

3.54412

1.9446

9.76565

3

2.92789

2.23882

9.86561

4

2.5488

4.26902

9.9234

sum

12.0809

12.32897

39.48816

ave

3.020225

3.08224

9.87204

%de

69.79775

69.1776

1.2796

จากตารางที่ 4 พบว่าความเร็วลมที่ตาแหน่ง
WT1 ลดลง 69.79% , WT2 ลดลง 69.177%, WT3 ลดลง
1.27% มีผลมาจากความสูงของอาคารจัดเลี้ยงและอาคาร
ที่ พั ก (A,B) ขวางการไหลของอากาศท าให้ เ กิ ด การ
ปั่นป่วนลมหมุนวนบริเวณด้านหลังอาคาร กาลังลมจึง
ลดลง ดังแสดงใน รูปที่ 12 และ13
B
A

Inlet (SE)

รูปที่ 12 ที่ความสูง 9.25 เมตร เท่ากับความสูงอาคาร A,C

รูปที่ 13 ที่ความสูง 18 เมตร เท่ากับความสูง Wind
Turbine
ตารางที่ 5 พลังงานไฟฟ้าที่กังหันลมผลิตได้
Wind
Power
Energy
Energy
Speed
output
output
output
(m/s)
(watt)
(kWh/day) (kWh/year)
0
0
0
0
2
50
1.20
438.00
2.5
160
3.84
1,401.60

88

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน

3
3.02
3.08
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.4
7.5
8
8.1
8.5
9
9.5
9.8
10

250
253.6
264.4
340
602
852
1325
1602
1860
2300
2620
2926.4
3003
3752
3,901.60
4500
4800
5000
5000
5000

6.00
6.09
6.35
8.160
14.45
20.45
31.80
38.45
44.64
55.20
62.88
70.23
72.072
90.05
93.63
108.00
115.20
120.00
120.00
120.00

2,190.00
2,221.5
2,317.75
2,978.40
5,273.52
7,463.52
11,607.00
14,033.52
16,293.60
20,148.00
22,951.20
25,635.26
26,306.28
32,867.52
34,178.02
39,420.00
42,048.00
43,800.00
43,800.00
43,800.00

ตัวอย่าง การคานวณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของกังหัน
ลมขนาด 5 กิโลวัตต์ ทีค่ วามเร็วลม 10 เมตร/วินาที เมื่อ
พัดผ่านตาแหน่ง WT1 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(NE)
V0= 10 m/s ,V=7.44 m/s
P=2926.4 watts = 2.93kW
E=2.93kW *24 hrs = 70.23 kWh/day
E=70.23 kWh/day *365 day*0.5 = 12,817.63 kWh/year
WT1 ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
V0= 10 m/s ,V=3.02 m/s
P=253.6watts = 0.25 kW
E=0.25 kW *24 hrs = 6.09kWh/day
E=6.09kWh/day *365 day*0.5 = 1,111.425 kWh/year
ดังนั้นจานวนพลังงานไฟฟ้าที่กังหันลมผลิตได้มคี ่า
เท่ากับ
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รูปที่ 14 Power Curve ของกังหันลม [7]
ผลการวิเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลงความเร็ว
ลมเมื่อลมเคลื่อนที่ผ่านอาคารที่ระยะต่างๆดังแสดงใน
ตารางที่ 2 ,3 เปรียบเทียบพลังงานลมที่เปลี่ยนแปลงไป
ได้ดังนี้
กราฟที่1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังลมที่วัด
ได้จริง กับกาลังลมที่วิเคราะห์จ ากโปรแกรม CFD ที่
ความเร็วลม 10 m/s ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
5500

WT3,Drop 1.27%

5000
4000

WT1

3000

WT3

2000
1000
0

WT2

WT1,Drop 69.79%

WT2,Drop 69.17%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Wind Seed (m/s)

จากกราฟความสมพั นธ์ร ะหว่างความเร็ วลม
และกาลังงานลม(Power Curve) พบว่ากาลังงานลมที่
กังหันลมควรผลิตได้แปรผันตามความเร็วลมสอดคล้อง
กับสมการกาลังงานกังหันลมที่ (3) เมื่อลมเคลื่อนที่ในทิศ
ตันออกเฉียงเหนือ (NE)และทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
ด้วยความเร็วลม 10 m/s ผ่านอาคารกาลังพล(D) และ
อาคารที่พัก (B) ความสูงของอาคารเท่ากับ 13.1และ 15
เมตร ขวางการไหลขออากาศ ทาให้กาลังงานลมของ
ตาแหน่ง WT1,WT2 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ดังแสดงใน
กราฟที่ 1,2
ทดลองออกแบบการติ ด ตั้ ง กั ง หนลมที่ ร ะยะ
12,18 และ 24 เมตรเผื่อดูการไหลของอากาศ วิเคราะห์
จากโปรแกรม CFD มีผลการทดลองดังนี้

WT3,Drop 1.46%

5000

Turbine ower Outut PT(watt)

6000

Turebine Power
Outout

E = 12,817.63 kWh/year +1,111.425 kWh/year
E =13,929.06 kWh/year
จากกราฟความสั มพั น ธ์ ข องข้ อ มู ล จาก
เครื่องมือวัดกังหันลม วัตต์มิเตอร์และการคานวณทาง
บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต กั ง หั น ลมขนาด 5 KW
ได้ ก ราฟ
ความสัมพันธ์ Power Curve ดังนี้

4500

WT2,Drop 18.35 %

4000
3500

WT1,Drop 25.62%

3000

WT1

2500

WT2

2000

WT3

1500

รูปที่ 15 ติดตั้งกังหันลมที่ระยะ 12 เมตร

PT

1000
500
0

0

1

2

3

4

5

6

7

Wind Speed (m/s)

8

9

10 11

กราฟที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังลมที่
วัดได้จริงกับกาลังลมที่วิเคราะห์จากโปรแกรม CFD ที่
ความเร็วลม 10 m/s ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)

รูปที่ 16 ติดตัง้ กังหันลมที่ระยะ 18 เมตร

รูปที่ 17 ติดตั้งกังหันลมที่ระยะ 24 เมตร
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ผลการทดลองวั ด ความเร็ ว ลมที่ ต าแหน่ ง
WT1,WT2,WT3 มีผลดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงความเร็ ว ลมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตาม
ระยะทาง
Distance
12 m.
18 m.
24 m.
Velocity
10 m/s
10 m/s
10 m/s
WT1
5.52 m/s
5.61 m/s
5.96 m/s
WT2
3.47 m/s
4.90 m/s
5.81 m/s
WT3
จากตารางที่ 6 เห็ น การเปลี่ ย นแปลงของ
ความเร็ ว ลมตามระยะทางที่ ติ ด ตั้ ง กัง หั น ลม และจาก
สมมติฐานในระเบียบวิธีวิจัยข้อที่ 2 เมื่อลมเคลื่อนที่ผ่าน
หน้าโรเตอร์ในตาแหน่ง WT1 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า
ลมส่วนนี้ถูกโรเตอร์ดึงพลังงานจลน์ออกจากลม ทาให้
ลมถูกหน่วงความเร็วลง ความเร็วลมจึงลดลงดังแสดงใน
ตารางที่ 6

6. สรุป

จากการศึกษาพบว่าการติดตั้งกังหันลมขนาด 5
KW จานวน 3 ตัว ที่ศูนย์ฝึกศึกษาบุคคลากรฯ จ.ระยอง
อาคารบริเวณรอบศูนย์ฝึกศึกษาฯ ความเร็วลมเฉลี่ยรายปี
มีค่าเท่ากับกับ 3.81 m/s และความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ยราย
ปีมี ค่าเท่ากับ 10 m/s ที่ ความสู ง 18 เมตร วิเ คราะห์
ความเร็ ว ลมจากโปรแกรม CFD พบว่ า ทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ(NE)และทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
ที่ ต าแหน่ ง WT1 วั ด ความเร็ ว ลมมี ค่ า เท่ า กั บ 7.43 m/s
,3.02 m/s พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ 13,929.06 กิโลวัตต์
ชั่วโมงต่อปี ทาให้ประสิทธิภาพลดลงเฉลี่ย 68.2 % เมื่อ
เทียบกับไม่มีสิ่งกีดขวางการไหล ที่ตาแหน่ง WT2 วัด
ความเร็วลมมีค่าเท่ากับ 8.16 m/s ,3.08 m/s พลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ 18,247.98 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ทาให้
ประสิทธิภาพลดลงเฉลี่ย 58.33 % เมื่อเทียบกับไม่มีสิ่ง
กีดขวางการไหล ที่ตาแหน่ง WT3 วัดความเร็วลมมีค่า
เท่ากับ 9.85 m/s ,9.87 m/s ประสิทธิภาพในการรับลมดี
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ที่ สุด ซึ่ ง พลั ง งานไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ต ได้ มี ค่ ามากที่ สุด เท่ ากั บ
43,800 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
จากผลการศึ กษาจะเห็ น ได้ ว่ าระยะทางและ
ความสูงของสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศมีผลทาให้
ประสิทธิภาพการทางานของกังหันลมผลิตไฟฟ้า

7. ข้อเสนอแนะ

1. สามารถนาผลการวิเคราะห์ระยะห่างของกังหันลม
ขนาด 5KW ที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาติดตั้ง
กังหันลมในสถานที่ต่างๆได้
2. ควรเพิ่ มเครื่ องมือวั ด เช่ น Anemometer ติ ดตั้งใน
กังหันทั้ง 3 ตัว เพื่อเพิ่มความแม่นยาในการวิเคราะห์และ
มีค่าใกล้เคียงมากขึ้น
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การออกแบบติดตั้งและทดสอบกังหันน้้าขนาดเล็กเพื่อการผลิตไฟฟ้าขนาด5 กิโลวัตต์
DESIGNING INSTALLATION AND TESTING OF A MICRO WATER TURBINE
FOR 5 KW ELECTRIC GENERATION
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บทคัดย่อ

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้จัดทาเพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการออกแบบกังหันน้าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมต่อความสูง
และความเร็วของลาน้า โดยการออกแบบนั้นใช้หลักการออกแบบที่มีความสูงลาน้า 30 เมตรและมีอัตราการไหลของน้าที่ 0.03ลบเมตร ต่อวินาที
ซึ่งในการออกแบบให้กังหันน้าสามารถสร้างงานกลมาขับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 5กิโลวัตต์ที่ความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาทีโดยไม่มีการใช้
เกียร์ส่งกาลัง ดังนั้นกังหันน้าจะต้องหมุนและผลิตแรงบิดที่เหมาะสมต่อการผลิตไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่ระบบสายส่งที่ 5กิโลวัตต์ ความถี่ 50 เฮริตร์ จาก
การออกแบบทาให้ได้ชนิดกังหันน้าชนิดเทอโกซึ่งมีขนาดของรันเนอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง50 เซนติเมตรและผลิตแรงบิดออกมา 350 นิวตันเมตร
ที่ความสูงลาน้า30 เมตร ดังนั้นใน24 ชัว่ โมงการทางานกังหันน้าสามามารถผลิตไฟฟ้าได้ 100 หน่วยไฟฟ้าต่อวันซึ่งจากการออกแบบกังหันน้ามี
ประสิทธิภาพทางกล 80 เปอร์เซ็นต์และมีการสูญเสียในระบบท่อทางประมาณ20เปอร์เซนต์ส่วนที่เหลือจะเป็นการสูญเสียในเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
และระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าต่างๆดังนั้นจากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่ากังหันน้าผลิตไฟฟ้าขนาด5 กิโลวัตต์สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและ
จากการติดตั้งใช้งานจริงที่ บ้านปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพรทาให้ชุมชนสามารถใช้ไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตมาสู่การบริหารจัดการเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนต่อไป

Abstract

The result of this research is present about theory and designed a small water turbine for generate an electric power that properly
to head and velocity of the water supply. This research upon to 30 m head of water and 0.03 /s flow rate. This water turbine can drives
generater to generate electric power 5 kW at 120rpm without transmission. That the turbine have to oppirate at properly condition for
generates electric power 5 kW, 50 Hz. From this design that use “Turgo” water turbine with diameter 50 cm runner generates the 350 N.m of
Torgue at 30 m head of water. That 24 hrs.the water turbine generates the electric power 1000 unit/day. This design has 80 % mechanical
efficiency and 20 % loss in the water flow system.That in this research present, this water turbine generate electric power 5 kW and this water
bine pretty good to use at “BanpagsongA.patoChoompon Thailand.
ค้าหลัก : กังหันน้าผลิตไฟฟ้า, กังหันน้าขนาดเล็กเทอโก
Keywords : water turbine generate electric power, Turgo water turbine micro water turbine
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1. บทน้า

ในปัจ จุบั นทั่ วโลกต้อ งเผชิญ กับ ปัญ หาด้านพลัง งานที่
รุนแรงกว่าในอดีตมาก อันเนื่องมาจากความต้องการใช้
พลังงานและราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวอยู่ใน
ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่สาคัญจากปัญหาดัง
กล่ า วคื อ ความมั่ น คงทางด้ า นการจั ด หาพลั ง งาน
ขณะเดี ย วกั น การใช้ พ ลั ง งานที่ สู ง ขึ้ น ก็ ก่ อ ให้ เกิ ด ผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก
(Green House Effects) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรง ดังนั้นเพื่อแก้ไขปั ญหา
ด้านพลังงานดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นกั น มากขึ้ น
โดยเฉพาะพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้า ซึ่ง
เป็ น แหล่ ง พลั ง งานหมุ น เวี ย นที่ มี ก ารน ามาใช้ เ ป็ น
ระยะเวลายาวนาน ไม่ก่อ ให้เกิดมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อ ม
(Green & Clean Energy) อีกทั้งยังสามารถนามาใช้ได้
อย่างไม่มีวันหมดสิ้น
กังหันน้าที่นาเข้ามาจากต่างประเทศไม่ได้มีการออกแบบ
ระบบและอุปกรณ์มาให้กังหันทางานที่ความเร็วลาน้าต่า
อัตราการไหลต่าและปรับเปลี่ยนองศาการไหลของลาน้า
ไม่ได้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากังหันน้าขนาดเล็กที่ผลิตมา
จากต่างประเทศใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของลาน้า
ในประเทศไทย เพราะออกแบบมาที่ต้องใช้ลาน้าสูง แต่
ในประเทศไทยการไหลของน้ าอาจต้ อ งให้ มี ก าร
ออกแบบให้กังหันน้าทางานที่อัตราการไหลของลาน้าต่า
และต้องสามารถปรับเปลี่ยนมุมการไหลเข้าของลาน้าได้
การที่จะพัฒนาพลังงานน้าขนาดเล็กเพื่อใช้ประโยชน์จึง
จาเป็นต้องศึกษารูปร่างใบกังหันน้า มุมปะทะลาน้าให้มี
ความเหมาะสมทังขนาดและกับความเร็วและอัตราการ
ไหลของน้ าในประเทศไทย จึ ง ได้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การวิ จั ย
จัดหา สาธิต การใช้ประโยชน์จากกังหันน้าผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็ กที่ ป รั บ องศาล าน้ าได้ และเพื่ อ สามารถผลิ ต
ชิ้นส่วนที่จาเป็นและประกอบระบบกังหันน้าขนาดเล็ก
ผลิตไฟฟ้าขึ้นมาใช้งานในประเทศ เพื่อลดต้นทุนและ
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ประโยชน์จากกังหันน้าขนาด
เล็กผลิตไฟฟ้าซึ่งจะมีส่วนประกอบ ดังรูปที่1

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างและส่วนประกอบกังหันน้า

2.วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1.เพื่อศึกษาออกแบบรูปร่างของใบกังหันน้า
และอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการผลิตไฟฟ้าที่ความสูงลา
น้าเฉลี่ย30เมตรน้าและอัตราการไหล 0.03 ลบม/วินาที
2. เพื่อสร้างกังหันน้าขนาดเล็กผลิตไฟฟ้าขนาด
5 กิโลวัตต์ เข้าสู่ระบบสายส่งจริงในชุมชนต้นแบบ
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

3. เพื่อศึกษาการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและการ
ควบคุมการทางานของกังหันน้าขนาดเล็ก
4. เพื่อให้ได้เครื่องต้นแบบการใช้งานในชุมชน
ของกังหันน้าขนาดเล็กผลิตไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์
5. สร้างนวัตกรรมของแหล่งผลิตพลังงานจาก
น้าไหลจากธรรมชาติที่สามารถขยายผลในชุมชนต่างๆ
ได้

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กังหันน้าเทอร์โก (turgo turbine) เป็นกังหันน้า
ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากกังหันน้าแบบเพลตัน เมื่อประมาณปี
ค.ศ. 1920 โดยภายในตัวกังหันน้านี้จะใช้ถ้วยรับน้าแบบ
เดี่ยวและค่อนข้างตื้นแทนถ้วยรับน้าแบบคู่ในกังหันน้า
แบบเพลตัน กังหันน้าประเภทนี้เหมาะสาหรับแหล่งน้าที่
มีหั วน้าที่ มี ระดั บ ความสูง ปานกลาง (medium head)
เพราะสามารถใช้กับลาน้าที่ผ่านหัวฉีดซึ่งมีความเร็วไม่
มากนั ก และมี ค วามสามารถในการรั บ ปริ ม าณน้ าได้
มากกว่ากังหันน้าเพลตัน โดยประสิทธิภาพของกังหันน้า
จะดีที่สุดเมื่อความเร็วของ
การหมุ น ของวงล้ อ ถ้ ว ยเป็ น ครึ่ ง หนึ่ ง ของ
ความเร็วของลาน้าที่ฉีดเข้าไปเหมือนกับกรณีของกังหัน
น้าแบบเพลตัน กังหันน้าเป็นอุปกรณ์แปลงพลังงาน จาก
พลังงานน้าที่ มีความดัน โดยผ่านท่อทางหรือหัวฉีดน้ า
เพื่ อ เปลี่ ย นเป็ น พลั ง งานกล โดยอาศั ย หลั ก การทาง
กลศาสตร์ ส่วนประกอบของกังหันจะมี 2 ส่วนด้วยกัน
คือ ใบพัดที่อยู่กับที่ (Fixed Blades) สเตเตอร์( Stator)
หรือ หัวฉีด (Nozzle) ซึ่งจะอยู่กับการออกแบบ ซึ่งเมื่อ
รวม ส่วนที่อยู่กับที่กับใบพัดที่เคลื่อนที่ 1 คู่ จะเรียกว่า 1
สเตจ(Stage) น้าที่ความดันสูงเมื่อไหลเข้ากังหัน ความ
ดันจะถูกแปลงเป็นพลังงานจลน์ (Kinetic Energy) โดย
หัวฉีด หรื อแถวใบพัด ที่อ ยู่ กับ ที่จ ะเป็น ตัวปรั บทิ ศทาง
ของน้ าให้ ป ะทะกั บ ใบกั ง หั น ที่ เ คลื่ อ นที่ ใ นองศาที่
เหมาะสมตามการออกแบบของสเตจแต่ละชนิด ทาให้
โมเมนตัมของกระแสนั้นเปลี่ยนแปลงไป เป็นผลทาให้
เกิดแรงในแนวเส้นรอบวงและได้แรงบิดของเพลากังหัน
( Shaft Torque ) หรือ กาลังเพลา ( Shaft Power )ดังที่
กล่าวมาแล้วว่าการแปลงพลั งงานของกังหั นนั้ นอาศั ย
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หลั ก การทางกลศาสตร์ ซึ่ ง สามารถวิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ระหว่างงานเพลา หรืองานกลที่ได้กับการ
เปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของกระแสการไหลที่วงล้อหรือ
แถวของใบพัดที่เคลื่อนที่หรือหมุนได้ดังนี้
กระแสของของไหลที่ขยายตัวที่ใบพัดที่อยู่กับ
ที่ ม าแล้ วจะมี ค วามเร็ ว สู ง C1ไหลเข้ า ช่ อ งทางไหลใน
โรเตอร์ซึ่งพื้นที่หน้าตัด A1และไหลออกด้วยความเร็ว C2
พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ที่ ตั้ ง ได้ ฉ ากกั บ กระแสการไหล A2ทั้ ง นี้
สมมติให้จุดศูนย์กลางของแต่ละหน้าตัดอยู่ห่างจากจุด
ศูนย์กลางเพลา R1และ R2ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์แบบ 1
มิติ ( One – Dimension )โดยถือว่าสมบัติต่าง ๆ ของ ๆ
ไหลที่แต่หน้าตัดมีค่าคงที่ จะได้ว่าการไหลผ่านชิ้นส่วน
ข้างต้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม ซึ่งสามารถ
แยกการพิจารณา ออกได้เป็น 3 แกน ตั้งฉากกัน ดังนั้น
ในแนวแกนเพลาได้ว่า

FA ms  C2 A  C1A  ( 1 )
โดยที่ FA คื อ แ ร ง ที่ ก ร ะ ท า ต่ อ ว ง ล้ อ ใ น แ น ว
แกนเพลา
ms คือ อัตราการไหลของไอน้า
C1A , C2 A คือองค์ประกอบความเร็วของกระแสการไหล
ในแนวแกนที่ ท างเข้ า และทางออกและทางออก
ตามลาดับ

รูปที่ 2 ใบพัดทีเ่ คลื่อนที่
ในแนวแกนตามปกตินอกจากจะมีแรงนี้แล้วยังมี
แรงเนื่องจากความดันแตกต่างที่ผิวหน้าทั้งสองของแป้น
วงล้อ มากระทาเสริมอีก ซึ่งทั้งหมดนี้จะถ่ายทอดไปยัง
เพลาเป็นแรงรุน ( Thrust ) ดังนั้นการออกแบบทั้งระบบ
จะต้องหาทางรองรับแรงนี้ มิฉะนั้นเพลาจะขยับไปใน
แนวที่แรงกระทายกเว้นผลกระทบข้างต้นแล้วจะไม่มี
งานกลเกิดขึ้นในทิ ศทางนี้ เนื่องจากชิ้นส่วนไม่มีการ
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เคลื่ อ นที่ ใ นแนวที่ แ รงกระท าในแนวรั ศ มี เนื่ อ งจาก
รูปร่างของช่องทางการไหลต่าง ๆ ที่จัดทาขึ้นในโรเตอร์
จริงมีลักษณะสมมาตร(Symmetry)รอบแกนหมุน ดังนั้น
องค์ ป ระกอบของแรงที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลง
โมเมนตัม ของกระแสการไหลในแนวรัศมี จึงหักล้าง
กัน หมดเหลื อ แรงสุ ท ธิ เ ป็ น ศู น ย์ ป ระกอบกับ ไม่ มี การ
เคลื่อนที่ของแป้นหมุนในทิศทางนี้ ดังนั้นจึงไม่มีงานกล
เกิดขึ้นในแนวนี้เช่นกัน
ล้อเพลตัน (Pelton wheel)
กั ง หั น ล้ อ เพลตั น เป็ น กั ง หั น ที่ ใ ช้ แ รงกระแทก
เพียงอย่างเดียว (pure impulse turbine) ที่ซึ่งลาของไหล
(jet) ที่พุ่งออกจากหัวฉีด (Nozzle) กระแทกลงบนลูกถ้วย
รูปโค้ง (curved buckets) ที่วางเรียงกันอยู่บนขอบของวง
ล้อที่กาลังหมุนอยู่ดังแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งแสดงหัวฉีด 4
หัว ลูกถ้วยเบี่ยงเบนลาของไหลที่ผ่านตัวมันออกไปเป็น
มุมระหว่าง 160° - 165° ในระนาบเดียวกับลาของไหล
และล าของไหลจะเลี้ ย วกลั บ เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของของไหล และทาให้เกิดแรง
ปฏิกิริยาบนลูกถ้วย ลูกถ้วยถูกผลักออกไปด้วยลาของ
ไหล และลู ก ถ้ ว ยอั น ต่ อ มาก็ จ ะเข้ า มาแทนที่ และถู ก
กระทาในทานองเดียวกัน น้าที่ถูกจ่ายเข้าสู่ลูกถ้วยจะตก
ลงในแนวดิ่งลงในอ่างเก็บน้าที่อยู่ต่ากว่า หรือ ท้ายน้า
(tailrace) และพลังงานทั้งหมดที่ส่งถ่ายจากทางออกของ
หัวฉีดไปยังท้ายน้าเกิดขึ้นที่ความดันคงที่

รูปที่ 3ชุดของกังหันล้อเพลตัน

รูปที่ 4 ล้อเพลตัน

รูปที่ 5 การติดตั้งล้อเพลตันสาหรับผลิตไฟฟ้าพลังน้า
แผนภาพแสดงการติ ด ตั้ ง ล้ อ เพลตั น
สาหรับผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้า แสดงดังรูปที่ 5 น้าถูกจ่าย
ออกจากอ่างเก็บน้าที่มีเฮดคงที่ที่ระดับ H เหนือแนว
ศูนย์กลางลาของไหลที่พุ่งออกจากหัวฉีดอุโมงค์ส่งน้า
(pressure tunnel) วางเอียงเล็กน้อยต่อจากอ่างเก็บน้าไป
ยังจุดเกือบที่จะเป็นแนวดิ่งเหนือตาแหน่งที่ตั้งของกังหัน
ท่ อ ที่ มี ค วามชั น เกือ บจะเป็ น แนวดิ่ ง เรี ย กว่ าท่ อ น้ าตก
(penstock) ต่อที่ปลายอุโมงค์ส่งน้าไปยังหัวฉีดในขณะที่
ถังรับการกระเพื่อม (surge tank) ถูกติดตั้งที่ปลายด้านบน
ของน้าตก เพื่อดูดซับความดัน และ ความเร็วชั่วขณะที่
เกิดจากการควบคุมการไหล เมื่อเทียบกับท่อน้าตกแล้ว
อุโมงค์ส่งน้าจะยาวกว่ามาก และความชันของมันจะน้อย
มาก และมันจะได้รับการแปรผันของความดัน (pressure
fluctuations) ซึ่งเกิดจากลิ้นควบคุมการไหลที่ทางเข้าไม่
มากนัก ท่อน้าตกจะต้องถูกป้องกันจากการแปรผันของ
ความดันจานวนมากๆที่เกิดขึ้นระหว่างหัวฉีดกับ ถังรับ
การกระเพื่อม และตามปกติจะใช่ท่อเป็น a single steellined concrete pipe หรือ a steel-lined excavated tunnel
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ที่ปลายของท่อ น้าตกคือ หัวฉีดซึ้งทาหน้าที่เปลี่ยนเฮด
รวมของน้ าที่ ท างเข้ า ไปยั ง หั ว ฉี ด ให้ เ ป็ น ล าน้ าที่ มี
ความเร็ว C1 ที่ความดันบรรยากาศ
สามเหลี่ยมของความเร็วสาหรับการไหล
ของของไหลที่เข้าสู่และออกจากลูกถ้วยอันหนึ่งแสดงดัง
รูปที่ 6 ถ้าลูกถ้วยถูกทาให้อยู่กับที่แล้ว จะต้องหักค่าของ
ความเร็วลูกถ้วย U 1 ออกจากความเร็วของลาของไหล
C1 ทาให้ได้ความเร็วสัมพัทธ์ของของไหล W1 ที่เข้าสู่
ลู กถ้ วย มุ ม ที่ ล าของไหลเปลี่ ย นทิ ศ ทางในระนาบใน
แนวนอนระหว่างการไหลผ่านช่องทางเหนือผิวของลูก
ถ้วย คือ มุม α และความเร็วสัมพัทธ์ที่ทางออกคือ W2
ถ้าเวกเตอร์ความเร็วของลูกถ้วย U 2 ถูกรวมกับ W2 ใน
ทิศทางที่เหมาะสม จะได้เป็นความเร็วสัมบูรณ์ที่ทางออก
คือ C 2 ที่จริงแล้ว C x 2 ของ C 2 สามารถที่จะอยู่ในทิศ
ทางบวก หรือ ลบของแกน x ขึ้นอยู่กับขนาดของ U

E

U (C1  U )(1  COS )
(2)
g

หน่วยของ E เป็น วัตต์ต่อนิวตันต่อวินาทีของการไหล
โดยน้าหนัก (Watts Per Newton Per Second Weight of
Flow )
ในทางปฏิบัติ จะมีความเสียดทานเกิดขึน้
ที่ผิวหน้าของลูกถ้วย และทาให้ W1 ไม่เท่ากับ W2 แล้ว
สมการจะกลายเป็น

E=

UWx1 (1 - k cos α)
(3)
g

เมื่อ k คืออัตราส่วนของความเร็วสัมพัทธ์
(The Relative Velocity Ratio) ถ้าประสิทธิภาพเชิงไฮ
ดรอลิกมีคาจากัดความเป็น

ประสิทธิภำ พเชิงไฮดรอลิก =

ηH =
รูปที่ 6สามเหลี่ยมของความเร็วสาหรับล้อเพลตัน

จากสมการออยเลอร์ที่ใช้สาหรับกังหัน (Euler’s turbine
equation)

W / m = U1C x1 - U 2C x 2

สมมุติให้ไม่มีการสูญเสียของความเร็วสัมพัทธ์ เนื่องจาก
ความเสียดทานเมื่อผ่านผิวหน้าของลูกถ้วย (W1 = W2 )
แล้ว
W / m = U (W1 - W1 cosα)
เพราะฉะนั่นจาก E = W / mg
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C12
2g

พลังงำนทีถู่ กถ่ำยทอด
พลังงำนจำกลำของไหล

(4)

ถ้า   180  จะมีประสิทธิภาพเชิงไฮ
ดรอลิกสูงสุดเป็น 100% ในทางปฏิบัติมุมเบี่ยงเบน (The
deflection angle) อยู่ ร ะหว่ า ง 160   165  เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการปะทะกับลาของไหลที่กาลังจะเข้ามา และ
จ ะ ท า ใ ห้  H ถู ก ล ด ล ง รู ป ที่ 7แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
ประสิ ท ธิ ภ าพทางทฤษฏี เ ป็ น ฟั ง ก์ ชั น ของอั ต ราส่ ว น
ความเร็ ว (U / C1 ) ประสิ ท ธิ ภาพรวม(The overall
efficiency) จะมี ค่ า ต่ ากว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพทางทฤษฏี
เช่นเดียวกับอัตราส่วนความเร็วถูกลดลงที่ประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด อั น นี้ เ นื่ อ งมาจากการสู ญ เสี ย ในท่ อ ส่ ง น้ าและ
หัวฉีด ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อหลังๆ (ในทาง
ปฏิ บั ติ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด จะเกิ ด ขึ้ น ที่ อั ต ราส่ ว น
ความเร็ว (U / C1 )  0.46 )
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รูปที่ 7 ประสิทธิภาพและอัตราส่วนความเร็วของลาของ
ไหล [1]
1) การเปลี่ยนภาระของล้อเพลตัน(pelton wheel
load change)ตามปกติ กังหัน ที่ใช้กับของเหลว จะต่ อ
โดยตรงเครื่องกาหนดไฟฟ้าและเนื่องจากเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า จะต้องหมุนด้วยความเร็ วคงที่เ พื่อรักษาความถี่
ของไฟฟ้าให้คงที่ ดั้งนั้นความเร็ว U ของกังหันจะต้อง
คงที่ด้วย เมื่อภาระเปลี่ยนแปลงกังหันจะต้องเดินเครื่องที่
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และดั ง นั้ น อั ต ราส่ ว น U/C1ต้ อ ง
เหมือนเดิม นั่นคือ ความเร็วของลาของไหล C1 ต้องไม่
เปลี่ยนแปลง มีทางออกอยู่ทางเดียวในการปรับค่าเพื่อ
เปลี่ยนภาระให้กับกังหัน คือการเปลี่ยนค่าของกาลังน้าที่
ป้อนเข้า (the input water power)
กาลั ง ของน้ าที่ ป้ อ นเข้ า กาหนดให้ เ ป็ น
gQH ' แต่ H ' มีค่าคงที่(และทาให้ C1 คงที่ด้วย)และ
ตัวแปรจะเหลือเฉพาะ Qเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงอัตรา
การไหล เป็นผลมาจาก Q = C1A พื้นที่หน้าตัด ของ
หัวฉีด(the cross-sectional area of the nozzle ) เนื่องจาก
C1 คงที่แล้ว พื้นที่ หัวตัดของหัวฉีด (Spear valve) ซึ่งใช้
เปลี่ยนแปลงหน้าตัดของลาของไหล( the jet crosssectionalarea , A) ดังรายละเอียดในรูปที่ 8 ตาแหน่งของ
เข็ ม หั วฉี ด ถู ก ค วบ คุ มด้ วยกลไกเ ชอ ร์ โ ว( servomechanism) ที่ซึ่งตรวจจับการเปลี่ยนแปลงภาระ สาหรับ
การลดภาระอย่ า งทั น ที่ ทั น ใด แผ่ น เบี่ ย งเบนทิ ศ ทาง
(deflection plate) ก็จะถูกใช้เพื่อเบี่ยง ลาของไหลทั้งหมด
ออกจากลู ก ถ้ ว ย และเพื่ อ หน่ ว งเวลาให้ เ ข็ ม หั ว ฉี ด
เคลื่อนที่อย่างช้าๆ ไปยังตาแหน่งของภาระใหม่ อันนี้เพื่อ
ป้องกันความเร็วรอบที่สูงเกินไป

รูปที่ 8 การควบคุมภาระด้วยการใช้เข็มหัวฉีดและแผ่น
เบี่ยงเบนทิศทาง
2) การสูญเสียและประสิทธิภาพของล้อเพลตัน
(Pelton wheel losses and efficiencies)เฮดสูญเสียเกิดขึ้น
ในท่อ ส่งน้ า ขณะกาลัง ลาเลียงน้าไปยัง หัวฉี ดและเฮด
สูญเสีย ประกอบขึ้นด้วยความเสียดทานและการสูญเสีย
ในข้องอ(bend losses) การสูญเสียจะเกิดขึ้นในหัวฉีดได้
เหมือนกันและการสูญเสียเหล่านี้จะอธิบายในเทอมของ
สัมประสิทธิ์ของความเร็ว(velocity coefficient, Cv ) อัน
สุ ด ท้ า ยก็ จ ะมี ก ารสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากการแหวกอากาศ
(windage loss) และความเสียดทานในวงล้อของกังหัน
เส้นเฮดรวมที่

P atm + C 02 + H 1 = P atm + C 12 + 0 + h f + hin
ρg

2g

ρg

2g

เมื่อ C 0 = 0 จะได้

2
C
1
H H 1 = ( h f + hin ) =
'=

2g

(5)

เมื่ออธิบายเป็นพลังงานจลน์ต่อหน่วยน้าหนักของการ
ไหล (weight of flow) ในทีน่ ี้ประสิทธิภาพของท่อส่งน้า
(pipe line efficiency) คือ
H
ηtrans =
(6)

H1

และประสิทธิภาพของหัวฉีด (Nozzle efficiency) คือ
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ηN =

C 12

(7)

2 gH

ดังนั้นประสิทธิภาพรวมของหัวฉีดและท่อส่งน้า (Nozzle
and pipeline transmission efficiency) คือ

ηN

' H
2
2
H
C
1 = C1
=
×
=
trans
H H 1 2g H 1 2g H 1

(8)

ประสิทธิภาพเชิงความเร็วของหัวฉีด (Nozzle velocity
efficiency) คือ
1
C v = C2 gH

เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของหัวฉีดจะกลายเป็น

ηN =

C 12 = C 2v

(9)

(10)

2 gH

กาลังที่ใช้ในการขับใบพัดในทางทฤษฏีสามารถคานวณ
ได้จากสมการ
P
P
T

n

2 Tn
60

เซนติเมตร และลูกถ้วยแบบเทอโกรับลาน้าจากหัวฉีด
ขนาดต่ างซึ่ง ได้จากทฤษฎี สมการต่างๆข้างต้น ที่กล่าว
มาแล้วและจ้างบริษัทผลิตตามแบบดังรูปที่1
4.ทดสอบประสิทธิภาพและกาลังผลิตไฟฟ้าของ
กังหันน้าและนาไปติดตัง้ ใช้งานจริง
5. การติดตั้งและทดสอบ
จากการออกแบบจึงได้ชุดกังหันน้าที่ปรับแรงดันน้าได้
ดั่งรูปที9่

(11)

กาลังงานที่ใช้ในการขับใบพัด ( W )
แรงบิด ( N.m )
ความเร็วรอบใบพัด ( rpm )

รูปที่ 9 การออกแบบและผลิตกังหันน้าผลิตไฟฟ้าเพื่อ
สามารถปรับองศาและอัตราการไหลและแรงดันน้า
จากรูปอธิบายได้ตามหมายเลขดังนี้
1. คือชุดวาล์วปรับอัตราการไหลของลาน้าที่
ไหลมาจากแหล่งต่างๆในชุมชนหรือแหล่งน้าใดๆ
2.ชุดวัดแรงดันและอัตราการไหลของน้า
3.ชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและกังหันน้า
4.ชุดท่อปรับองศาการทางานของลาน้าที่สามา
ทางานได้หลายมุมองศาการไหลและพื้นที่หน้างานจริง

4. วิธีการวิจัย

1.สารวจหมู่ บ้ านพื้น ที่ ติ ด ตั้ งกัง หั น น้าเพื่ อ ใช้
งานจริงโดยได้ที่บ้านปากทรง อาเภอพะโต๊ะ จ.ชุมพรมี
ความสูงลาน้า30เมตร
2.หาเครื่ อ ง ก าเนิ ด ไฟฟ้ า ที่ ไ ม่ มี เ กี ย ร์ ท ด
หมุนรอบต่าซึ่งได้ขนาด 5 กิโลวัตต์หมุนที่120รอบต่อ
นาทีใช้ในการคานวณออกแบบย้อนกลับเพื่อออกแบบกัง
น้าที่มีขนาดเล็กและรูปร่างที่เหมาะสม
3.ออกแบบโครงสร้างและส่วนประกอบพร้อม
ปรั บ แก้ ซึ่ง ได้ล้ อ กัง หั น น้ าขนาดเส้ น ผ่ านศู น ย์ กลาง50
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รูปที1่ 1ทดสอบเก็บข้อมูล
กราฟแสดงกาลังไฟฟ้าและความสูงของลาน้าเมื่อใช้
ขนาดหัวฉีดเส้นผ่านศุนย์กลางต่างขนาดกัน

6. สรุปผลการศึกษา

รูปที1่ 2 ติดตั้งใช้งานจริง

5. ผลการวิจัย

ดังนั้นจากผลการศึกษาทั้งการออกแบบและติดตั้ง
ทดสอบและกราฟต่ า งๆจากผลการวิ จั ย จะเห็ น ได้ ว่ า
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้ทดสอบสอดคล้องกับทฤษฏีที่
ได้กล่าวไว้ในเบื้อ งต้น ได้เป็นอย่างดี และได้ ติดตั้ง ใช้
งานจริงและต่อเข้าใช้งานกับระบบที่ บ้านปากทรง อ.พะ
โต๊ะ จ.ชุมพรทาให้ชุมชนสามารถใช้ไฟฟ้าที่ได้จากการ
ผลิ ต มาสู่ ก ารบริ ห ารจั ด การเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน
ต่อไป

7. กิตติกรรมประกาศ

ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ศู น ย์ วิ จั ย และบริ ก ารด้ า น
พลั ง งาน มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ธั ญ บุ รี
ส้าหรับอ้านวยความสะดวกด้านต่างๆในการวิจัยครั้งนี้

8. เอกสารอ้างอิง

กราฟและตารางแสดงกาลังไฟฟ้าที่ผลิตออกมาของ
กังหันน้าทีร่ ะดับความสูงเฮด 30 เมตร

[1]วิรชัย โรยนรินทร์. “ต้นแบบเทคโนโลยีกังหันลมผลิต
ไฟฟ้าความเร็วลมต่า”.ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี, 2551
[2]อภิชาติ สร้อยระย้า. “กลศาสตร์ของไหล” กรุงเทพฯ:
ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2551
[3] Erich Hau“ Wind Turbines ”
Fundamentals,Technologies,Application,Economi
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ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
โดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับเลนส์เฟรสเนล
Solar power and thermal generation system by using solar
thermoelectric and Fresnel lens
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีแนวคิดในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยออกแบบและสร้าง ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและ
พลังงานความร้อน โดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับเลนส์เฟรสเนลทั้งหมด 4 ระบบ จะทาการวิเคราะห์ปริมาณพลังงานไฟฟ้า และพลังงานความ
ร้อนที่ระบบสามารถผลิตได้ ร่วมถึงเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางไฟฟ้า และประสิทธิภาพเชิงความร้อน ของระบบดังกล่าว
จากผลการวิจัยพบว่า ระบบที่ 2 สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงที่สุด (80 mW, ɳ e = 2%) เนื่องจาก TEP ได้รับความร้อนจาก
เลนส์เฟรสเนลโดยตรง และใช้น้าในการระบายความร้อนที่อุณหภุมิ 30 oC ซึ่งต่ากว่าอุณหภูมิอากาศ ในขณะทาการทดสอบ และระบบที่ 3 เป็น
ระบบที่มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงที่สุด (ɳ th = 51 %) ผลิตน้าร้อนได้ที่อุณหภูมิ 51 oC ซึ่งเลนส์เฟรสเนลได้ให้ความร้อนกับ TEP ผ่านน้า
ร้อนที่ได้รับความร้อนจาก solar collator

Abstract

The aim of the research is to convert solar energy into electricity energy. The researcher designed and constructed 4 different solar
power and thermal generation systems using solar thermoelectricity and Fresnel lens to analysis electricity, thermal energy, energy efficacy
and thermal efficiency, using the thermoelectric model of TEHP1–12635–1.2.The Fresnel lens provides the heating to the Thermoelectric
Power module (TEP) through hot water from the solar collector.
The results indicated power generation of second system to be higher than the other systems (80 mW, ɳ e = 2%)Due to TEPhas
been heated by the Fresnel lens directly. And water is used in cooling process, the lower temperature (30 oC) than the ambient air. While
doing the experiment. The thermal efficiency of the third system is suitable for hot water production(ɳ th = 51 %) at51 oC
คาหลัก : เทอร์โมอิเล็กตริก, เทอร์โมอิเล็กตริกแบบเพาเวอร์โมดูล, เลนส์เฟรสเนล
Keywords: Thermoelectric, Thermoelectric Power module, Fresnel lens

1. บทนา

เทอร์โมอิเล็กตริก (Thermoelectric ; TE) เป็นอีก
อุ ป กรณ์ ห นึ่ ง ที่ ส ามารถน ามาผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ได้ ซึ่ ง
ปรากฏการณ์ เทอร์ โมอิเ ล็ก ตริกเกิดขึ้ นในวั สดุ ที่สามารถ
เปลี่ยนความแตกต่างของอุณหภูมิบนวัสดุให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าได้ทันทีในตัวเอง และยังสร้างปรากฏการณ์ผันกลับ
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ได้ ซึ่ งสามารถนามาประยุกต์ใ ช้เ ป็ นตั วกาเนิ ดไฟฟ้ าจาก
ความร้อนได้ (Thermoelectric Power ; TEP) และยัง
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น ตั ว สร้ างความเย็ น จากพลั ง งานไฟฟ้ าได้
(Thermoelectric Cooling ; TEC) สามารถนาพลังงานไฟฟ้า
ที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้ [1]
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เลนส์เ ฟรสเนล (Fresnel lens ; FL) เป็นแผ่ น
พลาสติกใส มีคุณสมบัติคล้ายเลนส์นูน สามารถรวมแสง
และความร้อนได้ จึงมีห ลายงานวิจัยอาศัยคุณสมบัติของ
เลนส์เฟรสเนลที่มีความสามารถในการรวมแสง สามารถ
รวมแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ [2]
งานวิ จั ย นี้ จึ ง น าแนวทางในการเปลี่ ย นพลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ ไปเป็ นกระแสไฟฟ้าโดยออกแบบและสร้ าง
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน โดยใช้เทอร์โมอิเล็ก
ตริกร่วมกับเลนส์เฟรสเนล ซึ่งจะออกแบบระบบเป็นระบบ
ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก เปรียบเทียบกัน 4 ระบบ คือ ระบบที่
ให้ความร้อนแก่ TE โดยตรง กับ ระบบที่ให้ความร้อนแก่
TE ด้วยน้าร้อน โดยเปรียบเทียบระหว่างระบบบายอากาศ
แบบใช้

2. วัตถุประสงค์

1. ศึกษาความเป็นไปได้ ในการผลิต กระแสไฟฟ้ า
และความร้ อ นด้ ว ยเทอร์ โ มอิ เ ล็ ก ตริ ก ร่ ว มกั บ
เลนส์เฟรสเนล
2. ออกแบบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน
ด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก ร่วมกับเลนส์เฟรสเนล
3. ศึกษาประสิทธิภาพทางด้านไฟฟ้า และความร้อน
ของระบบดังกล่าว

3.แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน
จากรังสีอาทิตย์โดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับ เลนส์เฟ
รสเนล จึ ง ต้ อ งวิ เ คราะห์ ตั วแปรต่ า งๆ ของระบบ โดยมี
หลั ก การและทฤษฎี ที่ น ามาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ดังต่อไปนี้
3.1เทอร์โมอิเล็กตริก
เทอร์โ มอิ เล็ กตริกประกอบด้ วยสารกึ่ง ตั วนาสอง
ชนิดคือสาร N-Type และสาร P-Type เมื่อให้พลังงานความ
ร้อนที่ด้านหนึ่งของเทอร์โมอิเล็ตริก และควบคุมอุณหภูมิ
อักด้านหนึ่งให้มีอุณหภูมิต่ากว่าโดยใช้ตัวระบายความร้อน
ผลของอุณหภูมิที่แตกต่างกัน จาทาให้เกิดกระแสไฟฟฟ้า
เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อของสารกึ่งตัวนา ดังรูปที่ 1 ปัจจัยที่มี

ผลต่อปริมาพลังงานไฟฟ้าที่เทอร์โมอิเล็กตริกสามารถผลิต
ได้ คือ พลังงานความร้อนที่ได้รับ, ระบบระบายความร้อน
และจานวนของโมดูลที่นามาต่อร่วมกัน [3]

รูปที่ 1 โครงสร้างของเทอร์โมอิเล็กตริก
3.2การระบายความร้อน
การระบายความร้ อ นนั้ น เป็ น ระบบที่ ส าคั ญ มาก
สาหรับการผลิต พลังงานไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก ใน
งานวิจัยนี้จึงทาการเปรียบเทียบระหว่าง การถ่ายเทความ
ร้ อ นด้ ว ยอากาศแบบบั ง คั บ ทิ ศ ทาง กั บ น้ า โดยมี ก าร
วิเคราะห์ที่แตกต่างกัน ดังนี้
3.2.1 การระบายความร้อนด้วยอากาศโดยการพาความ
ร้อนด้วยครีบแบบบังคับ
การระบายความร้ อนด้วยระบบดังกล่าวนี้ จะใช้
ฮีทซิงค์ (Heat Sink) เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนออกจาก
ตั ว อุ ป กรณ์ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารนาความร้ อ น (Thermal
conductivity) พื้นที่ผิวสัมผัสก็เป็นสิ่งที่สาคัญ หากมีพื้นที่
ผิวสั มผั สมากก็จะสามารถส่ งถ่ ายพลัง งานความร้อ นได้
มาก พลังงานความร้อนที่ระบายได้จะสามารถเขียนเป็น
สมการ 1
= (1)
3.2.2การระบายความร้อนด้วยน้า
การระบายความร้อนด้วยระบบดังกล่าวนี้จะใช้น้า
เป็นตัวกลางในการนาความร้อนจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง
หากนามาประยุกต์ใช้กับเทอร์โมอิเล็กตริก จะไม่สามารถ
นามาไหลผ่าน ได้โดยตรง ต้องอาศัยอุปกรณ์เสริม เช่น ฮีท
ซิงค์ หรือ ตลับน้าที่ทาจากวัสดุที่มีคุณสมบัติในการนาความ
ร้อน ทาหน้าที่นาความร้อนจากเทอร์โมอิเล็กตริกมายัง น้า
ซึ่งปริมาณความร้อนที่น้าได้รับจะขึ้นอยู่กับอัตราการไหล
เชิงมวลของน้า หากน้ามีอัตราการไหลช้า จะทาให้ปริมาณ
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ความร้อนที่น้าได้รับ มากไปด้วย ซึ่งสามารถคานวณหาได้
จาก สมการ 2[4]
̇ =̇ p
(2)

3.4เลนส์เฟรสเนล
เลนส์เฟรสเนลมีผิวโค้งนูน ขณะที่บริเวณโครงสร้าง
ด้านบนและด้านล่างมีลักษณะเป็นร่องเรียงซ้อนกัน เมื่อแสง
ตกกระทบบริเวณร่องของเลนส์ในแนวขนานจะทาให้แสง
นั้นเกิดการสะท้อนและหักเหภายในเลนส์ เป็นผลให้แสง
จากแหล่ ง ก าเนิ ด พุ่ ง ทแยงไปยั ง จุ ด โฟกั ส [5]จึ ง ให้ ห ลาย
งานวิจัยที่นิยมนาเลนส์เฟรสเนลมาทาหน้าที่เป็นตัวรวมรังสี
อาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานความร้อน
หรือพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบ ดังรูปที่ 2 อีกทั้งเลนส์เฟ
รสเนลสามารถผลิตจากพลาสติก มีน้าหนักเบาจึงสะดวกแก่
การนามาทดสอบกับระบบดังกล่าว

และด้านล่างของ TE จะระบายความร้อนด้วยอากาศ โดย
ใช้พัดลมระบายอากาศขนาด 2.76 W ทาให้ระบบสามารถ
ผลิตได้เพียงแต่พลังงานไฟฟ้าเท่านั้นดังรูปที่ 3

รูปที่ 3ไดอะแกรมระบบฯ โดยนาเลนส์เฟรสเนลให้ความ
ร้อน กับ TE โดยตรง และระบายความร้อนด้วยอากาศ
4.1.2 ระบบที่ 2
เป็นระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน โดยนา
เลนส์เฟรสเนลให้ความร้อนกับ TE โดยตรง และระบาย
ความร้อนด้วยน้า ดังรูปที่ 4ในส่วนของระบายความร้อน
โดยใช้น้าไหลผ่ านด้านล่าง TE ซึ่งมีต ลับทองแดง ท า
หน้าที่นาความร้อนจาก TE ไปสู่น้า ทาให้น้ามี อุณหภูมิ
สูงขึ้นเกิดเป็นน้าอุ่น

รูปที่ 2 การรวมแสงของเลนส์เฟรสเนล[6]

4. วิธีการวิจัย

การออกแบบระบบระบบผลิต กระแสไฟฟ้ า และ
ความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริก
ร่วมกับเลนส์เฟรสเนล จะใช้เทอร์โมอิเล็กตริกแบบเพาเวอร์
โมดูล รุ่น TEH 1-12635-1.2 (8 W)ขนาด 3.5x3.5 cm (2
โมดูล/1 ระบบ) นาไปใช้ร่วมกับเลนส์เฟลสเนล ขนาด
5.5x5.5 cm ( 1 เลนส์/1 TE ) ซึ่งมีการออกแบบระบบ
เปรียบเทียบกัน 4 ระบบ มีรายละเอียดดังนี้
4.1 การออกแบบระบบฯ
4.1.1ระบบที่ 1
เป็นระบบผลิตกระแสไฟฟ้า โดยนาเลนส์เฟรสเนล
ให้ความร้อนกับ TE โดยตรง และระบายความร้อนด้วย
อากาศ โดยให้ เ ลนส์ เ ฟรสเนล ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว รวม
แสงอาทิตย์ ลงมายังด้านบนของ เทอร์โมอิเล็กตริกโมดูล
ซึ่งด้านบนของTE จะมีแผ่นทองแดง ขนาด 3.5 x 3.5 cm
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รูปที่ 4ไดอะแกรมของระบบฯ โดยนาเลนส์เฟรสเนลให้
ความร้อนกับ TE โดยตรง และระบายความร้อนด้วยน้า
4.1.3ระบบที่ 3
ในระบบนี้ เลนส์เฟรสเนลจะทาหน้าที่เป็นตัวรวม
แสงไปยั ง Solar collector เพื่ อผลิ ตน้ าร้อ น แล้วน าไป
หมุนเวียนให้ความร้อนแก่ TE และระบายความร้อนด้วย
อากาศ ทาให้ระบบที่ 3 สามารถผลิตได้ทั้ง ไฟฟ้า และน้า
ร้อนได้ ดังรูปที่ 5
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ขั้นตอนที่ ศึกษาและทดสอบหาระยะโฟกัส ของ
เลนส์เฟรสเนล เลนส์ ทดสอบกับแผ่นทองแดงที่พ้นสีดา
ด้านขนาด 3.5 3.5 c ซึ่งมีขนาดเท่ากับ E โมดูล
ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบ และศึกษาตัวแปรต่างๆของทั้ง
จากรูปที่ 5แสดงลักษณะของระบบ ประกอบไปด้วย 4 ระบบ โดยทาการบันทึกผลการทดสอบทุกๆ นาที เป็น
2 ส่วน คือ ส่วนที่ ระบบให้ความร้อนแก่ E ใช้ ระยะเวลาทั้งหมด ชั่วโมง คือ ตั้งแต่เวลา 7. – 7.
เลนส์ เ ฟรสเนลเป็ น ตั ว รวมรั ง สี แ สงอาทิ ต ย์ ม ายั ง Sol r น. โดยตัวแปรที่เราพิจารณา คือ ความเข้มแสงอาทิตย์ ( )
coll c or ทาจาก เหล็ก ขนาด 4 3 2 c เพื่อผลิตน้าร้อน อุณหภู มิ อ ากาศ ( ) กระแสไฟฟ้ า (I) แรงดั น ไฟฟ้ า (V)
ซึ่งประกอบไปด้วย ท่อทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
อุณหภูมิด้านร้อน ( ) –ด้านเย็น ( c) ของเทอร์โมอิเล็กตริก
อยู่ภายใน และมีฉนวนกันความร้อนด้านนอก ดังรูปที่ และอุณหภูมิของน้าที่ไหลเข้า (
(in)) – ไหลออก ( (ou ))
6
ของระบบ
ขั้ น ตอนที่ 3วิ เ คราะห์ ผ ลการทดสอบของทั้ ง 4
ระบบ โดยวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางไฟฟ้ า แล ะ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบ เพื่อเปรียบเทียบการ
ทางานของระบบ ตามทฤษฎีดังต่อไปนี้
รูปที่ 6ไดอะแกรม ด้านบนและภาคตัดขวางของ Sol r
) วิเคราะห์ด้านพลังงานไฟฟ้า
coll c or ที่ใช้สาหรับผลิตน้าร้อน
- คานวณกาลังไฟฟ้าที่ระบบสามารถผลิตได้
4. .4 ระบบที่ 4
=I V
(7)
เป็นระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน โดยนา
- การวิ เ คราะห์ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพทางไฟฟ้ า
เลนส์เฟรสเนลให้ความร้อนกับ E ผ่านน้าร้อน และ
%
=( )
ระบายความร้อนด้วยน้า ดังรูปที่ 7ในส่วนของการระบาย
(8)
ความร้ อ น จะก าหนดให้ อั ต ราการไหลของน้ าด้ า นล่ า ง
2) วิเคราะห์ด้านพลังงานความร้อน
เท่ากับ น้าร้อนที่ไหลผ่านด้านบน E ซึ่งระบบดังกล่าว
- คานวณปริมาณความร้อนที่ระบบสามารถผลิต
นอกจากจะผลิตกระแสไฟฟ้า น้าร้อนแล้ว และ น้าอุ่น
ได้
̇ =̇ p
รูปที่ 5 ไดอะแกรมของระบบฯ โดยนาเลนส์เฟรสเนลให้
ความร้อนกับ E ผ่านน้าร้อน และระบายความร้อนด้วย
อากาศ

1 cm

3 cm

4 cm

Cupper path

2 cm

Mirror

Insulation

Stainless

- การวิเคราะห์ประสิทธิเชิงความร้อนของระบบ

รูปที่ 7ไดอะแกรมของระบบฯ โดยนาเลนส์เฟรสเนลให้
ความร้อนกับ E ผ่านน้าร้อน และระบายความร้อนด้วย
น้า
4.2 วิธีดาเนินการทดสอบระบบ

=(

5. ผลการทดสอบ

̇

)

%

(9)

ในการทดสอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงาน
ความร้อน ทั้ง 4 ระบบ จะใช้ระยะโฟกัสของเลนส์เฟรสเนล
เท่ากับ 4 c และอัตราการไหลของน้าที่ .83 c 3/sดังรูป
ที่ 8โดยศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติเชิงความร้อนของ
ระบบ มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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รูปที่ 8 (ก) การทดสอบระบบฯ โดยนาเลนส์เฟรสเนล
ให้ความร้อนกับ E โดยตรง และระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ
(ข)การทดสอบระบบฯ โดยนาเลนส์ เฟรสเนล
ให้ความร้อนกับ E โดยตรง และระบาย
ความร้อน ด้วยน้า
(ค)การทดสอบระบบผลิ ต กระแสไฟฟ้ า และ
พลังงานความร้อน โดยใช้ เลนส์เฟรสเนล
ให้ความร้อน กับ E และระบายความร้อน
ด้วยอากาศ โดยใช้ พัดลมระบายอากาศ
(ง)การทดสอบระบบฯ โดยใช้เลนส์เฟรสเนให้
ความร้อน กับ E และระบายความร้อน
ด้วยน้า

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ระบบที่ 4
รูปที่ 9 ผลการทดสอบสมบัตทิ างไฟฟ้าของทั้ง 4 ระบบ

5. ผลการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้า
ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ บ บ ฯ ศึ ก ษ า แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า
กระแสไฟฟ้ า และก าลั ง ไฟฟ้ า เปรั ย บเที ย บกั บ ผลต่ า ง
อุณหภูมิของ E ได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 9

ระบบที่

ระบบที่ 2

ระบบที่ 3
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ผลการทดสอบระบบที่
ปริมาณแรงดันไฟฟ้า
สูงสุดที่วัดได้ อยู่ในช่วงเวลา 2:3 น. คือ 322 V เฉลี่ยอยู่
ที่ 208 V และปริม าณกระแสไฟฟ้าสูง สุด ที่วัดได้ อยู่
ในช่ วงเวลา 2:5 น. คื อ 9
เฉลี่ ย อยู่ ที่ 87
กาลังไฟฟ้าสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 70
ที่เวลา 13:00 น. เฉลี่ย
อยู่ที่ 40
และผลต่างอุณหภูมิของด้านร้อน – เย็น ของ
E สูงสุดอยู่ที่ 32 o ที่เวลา 12:40 น. เฉลี่ยอยู่ที่ 22 o
ผลการทดสอบระบบที่ 2 ปริม าณแรงดั นไฟฟ้ า
สูงสุดที่วัดได้ อยู่ในช่วงเวลา 12:50 น. คือ 460 V เฉลี่ยอยู
ที่ 255 V และปริ ม าณกระแสไฟฟ้ าสู ง สุ ด ที่ วัด ได้ อยู่
ในช่ ว งเวลา 12:50 น. คื อ 225 เฉลี่ ย อยู่ ที่ 126
กาลังไฟฟ้าสูงสุดที่ระบบ สามารถผลิตได้ เท่ากับ 207
เฉลี่ยอยู่ที่ 74
และผลต่างอุณหภูมิของด้านร้อน – เย็น
ของ E สูงสุดอยู่ที่ 41 o เฉลี่ยอยู่ที่23 o
ผลการทดสอบระบบที่ 3 ปริม าณแรงดั นไฟฟ้ า
สูงสุดที่วัดได้ อยู่ในช่วงเวลา 4:4 น. คือ 2 3 V เฉลี่ยอยู่
ที่ 52 V และปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่วัดได้ อยู่
ในช่วงเวลา 2:5 น. คือ 63
เฉลี่ยอยู่ที่ 33
กาลังไฟฟ้าสูงสุดที่ระบบ สามารถผลิตได้ เท่ากับ 35
อยู่ ใ นช่ ว งเวลา 14:30 น. เฉลี่ ย อยู่ ที่ 20 และผลต่ า ง
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5.2ผลการศึกษาสมบัติเชิงความร้อน
การทดสอบระบบฯศึ กษาอุ ณหภู มิ ข องน้ าร้ อ นที่
ระบบสามารถผลิ ต ได้ ใ นแต่ ล่ ะ ช่ ว งเวลา และปริ ม าณ
พลังงานความร้อนที่น้าได้รับ มีผลการทดสอบดังรูปที่ 10
ระบบที่ 2
ผลการทดสอบระบบที่ 2 สามารถผลิตได้สูงสุด มีค่า
เท่ากับ 15 W และอุณหภูมิของน้าไหลสูงสุดอยู่ที่ มีค่าเท่ากับ
34 oC
ผลการทดสอบระบบที่ 3 สามารถผลิตน้าร้อนได้สูง
ที่ สุด คื อ 51 oC อยู่ ใ นช่ ว งเวลา 14:20 น. และปริ ม าณ
พลังงานความร้อนที่น้าได้รับ สุดสูง เท่ากับ 22 W

Tw(out)

Qw

16
14
12

33

10

32

8
6

31

4

30

Thermal Energy (W)

35
34

Temperature (oC)

อุณหภูมิของด้านร้อน – เย็น ของTEP สูงสุดอยู่ที่ 29 oC
เฉลี่ยอยู่ที่ 18oC
ผลการทดสอบระบบที่ 4 ปริม าณแรงดั นไฟฟ้ า
สูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 15:00 น. คือ 245 mV เฉลี่ยนอยูที่ 154
mV และปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่วัดได้ อยู่ในช่วงเวลา
15:40 น. คือ 151 mA เฉลี่ยอยู่ที่ 98 mAกาลังไฟฟ้าสูงสุดที่
ระบบ สามารถผลิตได้ เท่ากับ 35 mW อยู่ในช่วงเวลา 14:30
น. เฉลี่ยอยู่ที่ 20 mWและผลต่างอุณหภูมิของด้านร้อน –
เย็น ของTEP สูงสุดอยู่ที่ 29 oC เฉลี่ยอยู่ที่ 18 oC

2

29
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Time

ระบบที่ 2

ระบบที่ 3

ระบบที่ 4
รูปที่ 10 ผลการทดสอบสมบัติเชิงความร้อนของแต่ละ
ระบบ

ผลการทดสอบระบบที่ 4สามารถผลิตน้าร้อนได้สูง
ที่ สุด คื อ 50 oC อยู่ ใ นช่ ว งเวลา 14:20 น. และปริ ม าณ
พลังงานความร้อนที่น้าได้รับ สุดสูง เท่ากับ 22 W

ตารางค่าสูงสุด และค่าเฉลี่ยของตัวแปรต่างๆ ที่ได้จากการทดสอบ และการคานวณ ของแต่ละระบบ
ระบบ

ตัวแปร
G (W/m2)
Ta (oC)
Th (oC)
Tc (oC)
Tw (in) (oC)
Tw (out) (oC)
V (mV)
I (mA)
P (mW)
e (%)
th (%)

ระบบที่ 1
max
954
32
65
38
322
109
35
0.920
-

avg
582
30
53
33
208
87
18
0.659
-

ระบบที่ 2
max
964
33
63
32
30
34
460
225
117
2.321
5.756

จากตารางที่ 6 แสดงค่าสูงสุด และค่าเฉลี่ยของตัวแปร
ต่างๆ ที่ได้จากการทดสอบ และการคานวณ ของแต่ละระบบ
พบว่า ระบบที่ 2 มีสมบัติทางไฟฟ้า และประสิทธิภาพทาง

ระบบที่ 3
avg
554
30
52
30
30
32
255
126
32
1.228
1.798

max
1,015
32
61
38
30
51
213
163
35
0.773
55.375

ระบบที่ 4
avg
615
30
51
33
30
45
152
133
20
0.263
47.080

max
1,083
34
59
32
50
55
245
151
40
1.147
53.504

avg
713
33
49
30
30
44
154
98
15
0.427
41.596

ไฟฟ้า มากที่สุด ส่วนในระบบที่ 3 และ มีประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนสูง

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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6.สรุปผลการทดสอบ

การทดสอบระบบทั้ง 4 ระบบ โดยศึกษาสมบัติทาง
ไฟฟ้ า และสมบั ติ ท างความร้ อ น ของแต่ ล่ ะ ระบบ พบว่ า
ระบบที่ 2 หรือ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า และพลังงานความ
ร้อน โดยใช้เลนส์เฟรสเนลให้ความร้อนกับ TEP โดยตรง
และระบายความร้อน ด้วยน้า สามารถผลิตกาลังไฟฟ้าได้สูง
ที่สุด คือ 80mW เฉลี่ยอยู่ที่ 32 mW ซึ่งมีประสิทธิภาพทาง
ไฟฟ้ าสู งสุ ด เท่ ากับ 2 % เฉลี่ยอยู่ที่ 0.8 % แต่ใ นส่ วนของ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนในการผลิตพลังงานความร้อน จะ
มีค่าเพียง 5 % ซึ่งสามารถผลิตพลังงานงานความร้อนในรูป
ของน้าอุ่นที่อุณหภูมิ 35 oC ดังนั้น ระบบที่ 2 จึงเหมาะแก่การ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า มากกว่าผลิตพลังงานความร้อน และหาก
พิ จ ารณา ปริ ม าณพลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ร ะบบสามารถผลิ ต ได้
พบว่ ามี ค่าที่ น้อ ยมาก ยังไม่สามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ไ ด้

7. ข้อเสนอแนะ
ผลการศึ ก ษาระบบผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า และ
พลังงานความร้อน ด้วยพลัง งานแสงอาทิตย์โดยใช้
เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับ เลนส์เฟรสเนล ซึ่งการนา
เลนส์เฟรสเนล มาประยุกต์ใช้กับเทอร์โมอิเล็กตริก
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งหากเลนส์เฟรสเนลมีขนาด
หรือพื้นที่รับแสงมาก ก็จะทาให้ระบบสามารถผลิต
พลั ง งานไฟฟ้ า ได้ ม ากขึ้ น เช่ น ร่ ว มถึ ง การผลิ ต
พลังงานความร้อนในรูปของน้าร้อนด้วย
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เนื่องจากขนาดของเลนส์เฟรสที่ใช้ มีขนาดเล็ก สามารกส่ง
ความร้อนให้กับระบบ ประมาณ 2.4 W ต่อ 1 เลนส์ ทาให้
TEP มีผลิตพลังงานไฟฟ้าได้น้อย
ในส่ วนของการศึ ก ษาสมบั ติ เ ชิ ง ความร้ อ น พบว่ า
ระบบที่สามารถผลิตพลังงานความร้อนในรูปของน้าร้อนได้
ดี ที่สุด คือ ระบบที่ 3 คือ ระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความ
ร้อน โดยใช้เลนส์เฟรสเนลให้ความร้อนกับ TEP ผ่านน้าร้อน
และระบายความร้ อ นด้ วยอากาศ สามารถผลิ ต น้ าร้ อ นได้
อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 51 oC และประสิทธิภาพเชิงความร้อน
สูงสุด 57 % เฉลี่ยอยู่ที่ 46 % แต่ในส่วนของประสิทธิภาพ
ทางไฟฟ้าของระบบ จะมีค่าเฉลี่ยเพียง 0.2 % ดังนั้น ระบบที่
3 จึงเหมาะแก่การผลิตพลังงานความร้อนในรูปของน้าร้อน
มากกว่าผลิตพลังงานไฟฟ้า
ขอขอบพระคุณ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สังกัด กระทรวงพลังงาน ที่สนับสนุนทุนการวิจัย กองทุน
เพื่อส่งเสริมการอุนุรั กษ์พลังงาน แก่นิสิตระดับปริญญาตรี
ประจาปีงบประมาณ 2555
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การออกแบบสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแรงดันตาพลังงานแสงอาทิตย์
และระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรีสาหรับชุมชน
Design of Low Voltage Solar Electric Vehicles Charging Station
and Battery Storage System for Community
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นาเสนอการออกแบบสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแรงดันต่าพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ โดยระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบแบตเตอรี่ที่ใช้มีขนาดกาลังเท่ากับ 2.64 กิโลวัตต์ และ9.6 กิโลวัตต์ตามลาดับสาหรับ
เครื่องอัดประจุ มีช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ทางาน65-150 โวลต์กระแสตรง จากผลการทดลองพบว่าระบบการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแรงต่า
และระบบการอัดประจุแบตเตอรี่สถานี จะใช้เวลาในการอัดประจุที่ใกล้เคียงกัน และระบบส่องแสงสว่าง สามารถทางานได้ โดยใช้
กาลังไฟฟ้าของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ที่ประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์ต่อ 12 ชั่วโมงและใช้เวลาอัดประจุคืนให้แบตเตอรี่สถานี ภายใน
2-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์

Abstract
This research presents the design of low voltage electrical vehicle solar charging station and battery storage
system. The capacity of photovoltaic and battery system used in this research was 2.64 and 9.6 kW, respectively.
Charger unit could be operated in the range of 65-150 VDC. From the results, it was found thatlow voltage
electrical vehicle and battery hadsimilar charging time. During the system evaluation, lighting of charging
stationconsumed 24% of the total battery power for 12 h operation. For the overall of the system, the battery can be
fully charged within 2-3 hours depending on the solar intensity.
คาสาคัญ: สถานีอัดประจุ, ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ, ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่, ยานยนต์ไฟฟ้าแรงดันต่า

Keywords: Charging Stations, PV Stand Alone Systems, Battery Energy Storage Systems, Low VoltageElectric Vehicles
มีปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลลดน้อยลงมากและใกล้หมด
รวมไปถึ ง ผลกระทบจากการใช้ พ ลั ง งานฟอสซิ ล ที่
เนื่องจากพลังงานเป็นสิ่งจาเป็นหลักในการดารงชีวิต
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ทาให้พลังงาน
ของมนุษย์โดยการเพิ่มจานวนของประชากรทาให้มีการ
ทดแทนได้มีบทบาทสาคัญในการเป็นพลังงานทางเลือก
ใช้พลังงานที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง พลังงานส่วนใหญ่
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและสามารถนามาใช้
ผลิตจากทรัพยากรฟอสซิลเป็นหลัก ส่งผลให้ในปัจจุบัน

1. บทนา
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ทดแทนการผลิต ไฟฟ้าด้วยฟอสซิล ได้ การผลิ ตไฟฟ้ า
ด้วยพลังงานเซลล์แ สงอาทิต ย์ เป็นพลั งงานทดแทนที่
กาลังได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด
ประกอบกั บ การใช้ ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า ที่ ไ ม่ ก่ อ มลพิ ษ กั บ
สิ่งแวดล้อม ทางผู้วิจัยจึงได้นาระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์ มาใช้ในการอัดประจุให้ย านยนต์
ไฟฟ้ า รวมไปถึ ง ใช้ ใ นระบบกั ก เก็ บ พลั ง งานด้ ว ย
แบตเตอรี่ เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและใช้ในระบบส่อง
แสงสว่างภายในพื้นที่รอบๆสถานี เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้
พื้นที่ในชุมชนได้

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อออกแบบสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแรงดันต่า
ให้เหมาะสมกับชุมชน
2.2 เพื่ อ ออกแบบระบบกั ก เก็ บ พลั ง งานไฟฟ้ า เซลล์
แสงอาทิตย์ด้วยแบตเตอรี่ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การใช้งานระบบส่องแสงสว่างของสถานีอัดประจุ

3. แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้อง

Capassoและคณะ[1]ได้ศึกษาทดลองของสถานีอัดประจุ
กระแสตรงสาหรับไฟฟ้าเต็มรูปแบบยานพาหนะไฮบริด
โดยในงานวิจัยนี้ใช้พ ลังงานทดแทนพลังงานลม และ
พลั ง งานเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ เชื่ อ มต่ อ ระบบออนกริ ด
รูปแบบ ไมโครกริดกระแสตรง และใช้ระบบการกักเก็บ
พลังงานในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบออนก
ริด นอกจากนี้ ได้ศึกษาและทดลองการนาพลังงานจาก
ยานยนต์ไฟฟ้า มาเสริมพลังงานไฟฟ้าสารองให้สถานีอัด
ประจุ ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า นอกจากนี้ ร ะบบยั ง มี การน าเข้ า
ข้อมูลทางไฟฟ้า ตั้งแต่ระบบการผลิตไฟฟ้าของพลังงาน
ทดแทน กระแสไฟฟ้ า ออนกริ ด และระบบกั ก เก็ บ
พลังงาน ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า สถานีอัดประจุ
กระแสตรงสาหรับไฟฟ้าเต็มรูปแบบยานพาหนะไฮบริด
มีประสิทธิ การกักพลั งงานไฟฟ้ าจากพลัง งานทดแทน
และใช้ระบบกักเก็บพลังงานในการอัดประจุยานยนต์ได้
Hermanและคณะ [3] ได้ศึกษาและออกแบบสถานี
อัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานทดแทน
เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานลม เครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซล

และระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในพื้นที่ D.R.Congo
โดยในงานวิจัยนี้ใช้พลังงานทดแทนเชื่อมต่อกับระบบ
ออนกริดของสายส่งไฟฟ้าและมีระบบจัดการพลังงาน
โดยมีการหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซลหรือ
ไฟฟ้าจากระบบออนกริด เพื่อเลือกใช้พลังงานทดแทน
เป็นหลักในการอัดประจุให้ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก การ
ด าเนิ น งาน มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละระบบประมวลผล
ตัดสินใจในการเลือกพลังงานอัดประจุให้ยานยนต์ไฟฟ้า
และเปรียบเทียบอุปกรณ์การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่อายุ
การใช้ ง านของโครงการ 20 ปี เ พื่ อ ความคุ้ ม ค่ าในการ
ดาเนินงาน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการนาพลังงาน
ทดแทนมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าและใช้เป็นแหล่ง
พลังงานในการอั ดประจุยานยนต์ไ ฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่
เป็นแหล่งพลังงาน พบว่ามีการนาพลังงานรูปแบบอื่นมา
ใช้ผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิการทางานการทางานของ
ระบบอัดประจุยานยนต์ เนื่องจากพลังงานทดแทนเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ มี ข้ อ จ ากั ด ในการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ใช้
แสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า นั้นหมายความว่า
สามารถผลิตไฟฟ้าและอัดประจุได้เฉพาะในช่วงกลางวัน
หรื อ วั น ที่ มี แ สงอาทิ ต ย์ เ ท่ า นั้ น หากไม่ มี ก ารอั ด ประจุ
ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์จะ
ไม่เกิดประโยชน์ ทางผู้วิจัยจึงได้นาเสนอ การนาระบบ
กักเก็บพลังงานด้ วยแบตเตอรี่ มาใช้ร่ วมกับระบบผลิ ต
ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ

4. วิธีการวิจัย

4.1การคานวณค่ากาลังไฟฟ้าในการอัดประจุยานยนต์
ไฟฟ้าแรงดันตา
วิธีการคานวณกาลัง ไฟฟ้า ในการอัด ประจุ ยาน
ยนต์ไฟฟ้าแรงดันต่า โดยตรวจสอบจากคุณสมบัติของ
อุปกรณ์อัดประจุที่ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าแรงดันต่า
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ตารางที 1คุณสมบัติเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า[4]

DC OUTPUT Charge
DC voltage (VDC)
(Start of charge cycle)
DC current (amps)
(Start of charge cycle)
DC voltage (VDC)
(end of charge cycle)
DC current (amps)
(end of charge cycle)

48 VDC
17 Amps
60 VDC
4.7 Amps

ตารางที 2คุณสมบัติแหล่งพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า [5]
แบตเตอรี Trojan T-875
Capacity Minutes

Capacity Amp-Hour

@ 25Amps @56 Amps
295
117
System Voltage
Bulk Charge
Float Charge
Equalize
Percentage Charge
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

5-Hr 10-Hr 20-Hr
145 155
170
Voltage (48V)
59.3
54.0
64.3
8 Volt (48Volt)
8.49 (50.94)
8.41 (50.46)
8.33 (49.98)
8.25 (49.50)
8.16 (48.96)
8.07 (48.42)
7.97 (47.82)
7.88 (47.28)
7.77 (46.62)
7.67 (46.02)
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จากตารางที่ 1 และ 2 คุณสมบัติของเครื่องอัดประจุยาน
ยนต์ไฟฟ้าแรงดันต่าและแหล่งพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า มี
แรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรง ที่ 48 โวลต์กระแสตรงช่วง
อัดประจุอยู่ที่ 48-60โวลต์
4.2 ค านวณค่า ก าลั ง ไฟฟ้ า ในระบบส่ อ งแสงสว่ า งและ
ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี
วิธีการคานวณกาลังไฟฟ้าระบบส่องแสงสว่างใน
สถานีอัดประจุที่ใช้งานโดยตรวจสอบจากคุณสมบัติของ
ค่ากาลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผู้ผลิตระบุในคู่มือหรือ
ฉลากบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ตารางที 3คุณสมบัติของอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบส่องแสง
สว่าง
รายการอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบส่องแสงสว่าง
ชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
วัตต์x ชั่วโมง
Light T8 8 หลอด
144x12
Flood Lights Eve3 หลอด
30x12
รวมระบบส่องแสงสว่าง
174x12

วัตต์
1,728
360
2,088

การใช้ ง านในระบบส่ อ งแสงสว่ า ง จะใ ช้
กาลังไฟฟ้า174 วัตต์ต่อชั่วโมง ใช้งานทั่งหมด 12 ชั่วโมง
รวมเป็น 2,088วัตต์ต่อ 12 ชั่วโมง และเผื่อสารองใช้งาน
ต่อเนื่องที่ 48 ชั่วโมง= 174x 36ชั่วโมง = 6,264วัตต์
ใน การ ค าน วณระ บ บ กั ก เ ก็ บ พลั ง ง าน จ ะ
สอดคล้ อ งจะต้ อ งคิ ด ค่ า ก าลั ง ไฟฟ้ า ที่ ม ากกว่ า ความ
ต้องการใช้กาลังไฟฟ้า ซึ่งในระบบกักเก็บพลังงานจะใช้
เครื่องอินเวอร์เตอร์ APOLLO SGP – 210 [5]ทาหน้าที่
แปลงกาลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ให้เป็นกระแสสลับ โดยมี
ประสิทธิในการแปลงมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์กับแรงดัน
แบตเตอรี่ ที่ 48โวลต์ โ ดยค านวณกระแสแบตเตอรี่ ที่
เหมาะสมได้ดังดังสมการที่ (1) - (2)

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)
กระแสของแบตเตอรี่ + 30%=

กาลังไฟฟ้าระบบส่องแสงสว่าง
แรงดันแบตเตอรี่

กิ โ ลวั ต ต์ ซึ่ ง คุ ณ สมบั ติ ข องแผงชนิ ด นี้ สามารถผลิ ต
กระแสไฟฟ้าได้ในขณะที่มีความเข้มแสงน้อย

(1)

กระแสของแบตเตอรี่ + 30% =
(2)
กระแสของแบตเตอรี่ = 169.65 แอมป์
กาลังไฟฟ้าหลังแปลง (วัตต์)= กาลังไฟฟ้าก่อนแปลง x 90 % (3)
8,640 วัตต์ = 9,600x 90 %

งานวิจัยนี้เลือกใช้แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์200 แอมป์
จานวน 4 ยูนิต มีกาลังไฟฟ้าที่ 9.6กิโลวัตต์ซึ่งสามารถ
คานวณประสิทธิภาพจากการแปลงเป็นกระแสสลับ มี
การใช้งานกาลังไฟฟ้าที่ 6,264 วัตต์ ซึ่งคิดกับกาลังไฟฟ้า
หลังผ่านการแปลงกระแสแล้ว คิดเป็น 72 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
เหมาะสมกับระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่
4.3 คานวณกาลังการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และเครืองอัด
ประจุทีเหมาะสม
จากการค านวณค่ า ก าลั ง ไฟฟ้ า การอั ด ประจุ ย านยนต์
ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่และเครื่องแปลง
กระแสสาหรับระบบส่องแสงสว่าง ใช้แรงดันไฟฟ้าที่
48 โวลต์ กระแสที่เหมาะสมกับการอั ดประจุ ยานยนต์
ไฟฟ้า อยู่ที่ 17 แอมป์ และระบบกักเก็บพลังงาน อยู่ที่ 20
แอมป์ (การอั ด ประจุ ที่ 1/10 ของความจุ แ บตเตอรี่ )
งานวิจัยนี้เลือกเครื่องอัดประจุ LEONICS SOLARCON
SPT-4830 [6] และใช้ แ ผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ข นาด
2.64kWโดยคิดคานวณขนาดของวัตต์แผงได้ดังสมการที่
(4)
กระแสขาเข้าเครื่องอัดประจุ =
กระแสขาเข้าเครื่องอัดประจุ =

กาลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด
แรงดันเครื่องอัดประจุเริ่มทางาน

(4)

วัตต์

รูปที่ 1 การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาป้าย
หยุดรถ
วัตต์
2500
2000
1500
1000
500
0

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

เวลา

รูปที่ 2การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
วัตต์
2500
2000
1500
1000
500
0
5. ผลการวิ
จัย
0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00
เวลา
5.1 การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิ
ตย์แบบอิสระ

รูปที่ 3 การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแรงดันต่า

โวลต์

กระแสขาเข้าเครื่องอัดประจุ = 24.61 แอมป์

เครื่ อ งอั ด ประจุ มี ช่ ว งแรงดั น ไฟฟ้ า ที่ ท างาน 65-150
โวลต์กระแสตรง ซึ่งตัวเครื่องอัดประจุต้องการกระแสขา
เข้าที่ 24.61แอมป์ ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงเลือกใช้งาน แผง
เซลล์ อ าทิ ต ย์ ชนิ ด ฟิ ล ม์ บ าง 110 โวลต์ กระแส 0.99
แอมป์ จ านวน 24 แผง มี ก าลั ง ไฟฟ้ า สู ง สุ ด ที่ 2.64

วัตต์

2500
2000
1500
1000
500
0

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

เวลา

รูปที่ 4 การอัดประจุแบตเตอรี่สถานี
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5. ผลการวิจัย

5.1 การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแรงดันตา
จากรูปที่ 2 กราฟการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
แบบอิสระกาลังการผลิตในช่วงเวลา 09.00 น.-16.00 น.
(เส้นประสีเหลือง) จะมีกาลังมากกว่า 1,500 วัตต์ ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่มี ความเข้ม แสงและมุม แผงของโซล่ าเซลล์
ได้รับแสงอาทิตย์เป็นเวลานาน ซึ่งความเข้มแสงของดวง
อาทิตย์จะไม่มีความแน่นอน จะปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
การผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น ก้อนเมฆบดบัง
แสง ฝุ่นบนแผงโซล่าเซลล์
จากรู ป ที่ 3กราฟการอั ด ประจุ ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า
แรงดันต่าการอัดประจุในช่วงเวลาเช้าที่เริ่มผลิตไฟฟ้าได้
(ช่วงที่มีแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงโซล่าเซลล์) ใช้เวลา
โดยประมาณ 7 ชั่วโมง ซึ่งเวลาในการอัดประจุอาจจะใช้
เวลาสั้ นลงหรือนานขึ้น ขึ้ นอยู่กับ กาลัง การผลิ ตไฟฟ้ า
ของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วย เมื่ออัดประจุไปสักประมาณ
4-6 ชั่วโมง (กรณีอัดประจุแบตเตอรี่ที่มีกาลังเหลือน้อย)
กาลังไฟฟ้าที่อัดประจุจะค่อยๆลดจนคงที่(หลังเส้นประสี
น้าเงิน) นั้นคือ แบตเตอรี่ยานยนต์มีความจุใกล้เต็ม หรือ
เต็มแล้วสามารถนายานยนต์ไปใช้งานได้
5.2การอัดประจุแบตเตอรีสถานี
จากรูปที่ 4กราฟการอัดประจุแบตเตอรี่สถานีจาก
การทดลองการอ่านค่ากาลังไฟฟ้าการอัดประจุแบตเตอรี่
ของสถานีการอัดประจุในช่วงเวลาเช้าที่เริ่มผลิตไฟฟ้าได้
(ช่วงที่มีแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงโซล่าเซลล์) ใช้เวลา
ประมาณ 8-9 ชั่วโมง (กรณีอัดประจุแบตเตอรี่ที่มีกาลัง
เหลื อ น้ อ ย)กาลั ง ไฟฟ้ าที่ อั ด ประจุ จ ะค่ อ ยๆลดจนคงที่
(หลังเส้นประสีแดง) นั้นคือ แบตเตอรี่สถานีมีความจุใกล้
เต็ม หรือเต็มแล้วสามารถนาไปใช้งานได้
5.3การใช้ไฟฟ้าระบบส่องแสงสว่าง
จากรูปที่ 8 กราฟการใช้งานระบบส่องแสงสว่าง
โดยเฉลี่ยกินกาลังไฟฟ้าที่ 189 วัตต์ต่อชั่วโมง เปิดใช้งาน
ตั้งแต่เวลา1ทุ่ม -6 โมงเช้า รวม 12 ชั่วโมง กินกาลังไฟฟ้า
ที่ ป ระมาณ 2,300 วั ต ต์ ซึ่ ง ประสิ ท ธิ ข องเครื่ อ งแปลง
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กระแสมีการแกว่งขึ้น -ลง จากการแปลงกระแสตรงเป็น
กระแสสลับ ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

รูปที5่ ระบบส่องแสงสว่างป้ายทางเข้าวิทยาลัย ด้านขวา

รูปที่ 6 ระบบส่องแสงสว่างหน้าป้ายวิทยาลัย ด้านซ้าย

รูปที่ 7 ระบบส่องแสงสว่างสถานีอัดประจุ
วัตต์
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รูปที่ 8 การใช้งานระบบส่องแสงสว่าง
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6. อภิปลายผลการวิจัย

จากผลการวิ จั ย การทดสอบสถานี อั ด ประจุ
พบว่าระบบการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแรงต่าและระบบ
การอัดประจุแบตเตอรี่สถานี จะใช้เวลาในการอัดประจุที่
ใกล้เคียงกัน แต่จะใช้เวลาอัดประจุแบตเตอรี่สถานีนาน
กว่ า เนื่ อ งจาก แบตเตอรี่ ส ถานี มี ค วามจุ เ ยอะกว่ า
แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่สถานี สามารถ
นาไปใช้งานระบบส่องแสงสว่างได้ ใช้กาลังไฟฟ้าของ
ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ทปี่ ระมาณ 24 เปอร์เซ็นต์
ต่อ 12 ชั่วโมง(จากการตารางคุณสมบัติเครื่องใช้ไฟฟ้า)
และใช้เวลาอัดประจุคืนให้แบตเตอรี่สถานี ภายใน 2-3
ชั่วโมง (กรณีมีแสงแดดปกติ) ในวันถัดไปหลังจากมีการ
ใช้งานแบตเตอรี่ คิดจากความจุที่ 100 เปอร์ เซ็นต์ของ
แบตเตอรี่สถานี

7. สรุป

จากเทคนิค การออกแบบสถานีอั ดประจุ ย าน
ยนต์ไฟฟ้าแรงดันต่าและระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่
ให้เหมาะสมกับชุมชนและเพียงพอต่อการใช้งานโดยใช้
พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดจะช่วย
ลดการปลดปล่อ ยมลพิษ จากกิจวั ตรประจาของคนใน
ชุมชน เนื่ องจากลดการใช้ ไฟฟ้ าของการไฟฟ้า ซึ่งใช้
ฟอสซิลเป็นหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในการเดินทางและระบบส่องแสง
สว่าง เป็นสิ่งจาเป็นในการดาเนินชีวิตของคนในชุมชน
ด้วยเทคนิคดังกล่าว สามารถดึงประสิทธิของสถานอัด
ประจุซึ่งมีแหล่งพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ มาใช้งาน
ได้เหมาะสมโดยมีการคานวณการใช้พลังงานในการอัด
ประจุยานยนต์ การผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ และ
ระบบกั ก เก็ บ พลั ง งานแบตเตอรี่ ตามคุ ณ สมบั ติ ข อง
อุปกรณ์และการใช้งานของระบบส่องแสงสว่างภายใน
ชุมชน ที่ใช้งานเฉพาะช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเพียงพอและ
เหมาะสมกับชุมชนในพื้นที่ติดตั้งสถานี

8. กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี ชุ ม ชนแห่ ง เอเชี ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม่ที่สนับสนุนงบประมาณ และสถานที่ใช้ในการ
ทาวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ

บทความนี้นาเสนอผลการประเมินผลที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ eDLTVร่วมกับระบบผลิต
พลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ให้กับโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนอาทร อ.นครไทย จ.พิษณุโลกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักโดยใช้การ
สัมภาษณ์คณะครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่ได้ใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อให้ทราบถึงผลที่เป็นประโยชน์ ที่
ได้รับและผลการศึกษาพบว่าด้านมิติทางสังคมครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปสามารถนาเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์และพัฒนาต่อยอดความรู้โดยการนาไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเอง รวมทั้งนาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป
และโรงเรียนได้จัดทาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการให้ปฏิบัติจริง อย่างมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้านมิติทางเศรษฐกิจช่วยลดรายจ่าย
เรื่องค่าไฟฟ้า และเพิ่มคุณภาพไฟฟ้าให้แก่โรงเรียน หากขยายผลไปทั่วชุมชนจะทาให้ชุมชนลดรายจ่ายได้อีกทางหนึ่งด้านมิติทางวัฒนธรรมครู
นักเรียนและประชาชนทั่วไปยังคงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตเช่นเดิมและมีการเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้นเพื่อพัฒนางานเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน
เพื่อการประกอบอาชีพและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านมิติทางสิ่งแวดล้อมลดขยะลดมลพิษลดความขัดแย้งของคนในชุมชนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีนี้มีผลตอบทางทางสังคมเท่ากับ1.20

Abstract

This paper has presented the impact assessment on technology transfer of eDLTV learning with PV System for AthornUthit
Border Patrol Police School, Nakhon Thai district, Phitsanulok. Teachers, students, and people who have been using PV system were target
group to be interviewed and analyzed of project impact. The results showed that in the social aspect, target group can apply their knowledge
about electricity generation from PV system and develop the usage in their community as well as transfer to other communities. The school
conducts this system as a learning material which focuses more on practical and participation among school and community. In the economy
aspect, not only saving electricity bill and increasing school’s electricity quality but also reduce community expenses if apply this system. In
the cultural aspect, the target group is still living the same culture but more sharing and learning to develop appropriate technology for their
community in order to increase their career capacity and household expenses. In an environmental aspect, reduce waste, reduce pollution and
reduce conflicts of the community. This technology transfer has a social return on investment about 1.20.
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คาหลัก: ผลกระทบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบเซลล์แสงอาทิตย์
Keywords: Impact Technology Transfer and PV system

1. บทนา

การ บริ การ วิ ชาการ สู่ สั ง ค มถื อ เป็ น พั น ธกิ จ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศซึ่งมุ่งเน้นความเข้มแข็งของ
ฐานรากนั่นคือความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งนับว่ามีบทบาทสาคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในด้านการเป็น
กลไกขั บเคลื่ อนเพื่ อการแก้ ไขปั ญหาความยากจนการพั ฒนา
คุณภาพชีวิตการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนอัน
เนื่องมาจากการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ
ตลอดจนการเป็นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาในทุกด้านๆไม่ว่า
จะเป็ นทางด้ านเศรษฐกิ จสั งคมวั ฒนธรรมการเมื อง
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อเสริ มสร้ างชี วิตความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นมีความสุขและมั่นคงรวมทั้งการ
เสริมสร้างฐานรากของสังคมให้โครงสร้างสังคมโดยรวมแข็งแรง
มั่นคงและรองรับการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนได้
ต่อไป [1]
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
eDLTVถือเป็นพันธกิจหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้
ดาเนินกิจกรรมดังกล่าวโดย e-LearningDistance Learning TV
(eDLTV)คือ“โครงการจัดทาเนื้อหาระบบe-Learning ของการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550” เป็นโครงการความ
ร่วมมือของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับโครงการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศตามพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโดยการนาเนื้อหาของการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและ
โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาลงบนระบบe-Learning เพื่อใช้เผยแพร่
แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกลขาด
แคลนครูได้ใช้ประโยชน์ในการสอนสอนเสริมหรือให้นักเรียนได้
ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบOff-line และเผยแพร่แบบ
On-line ผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้แก่ครูนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป
ได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนหรือศึกษาเพิ่มเติม [2] แต่ใน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ eDLTV ใน
บางโรงเรียนประสบปัญหาเรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่
ห่างไกล หรือบางโรงเรียนประสบปัญหาเรื่องคุณภาพไฟฟ้า ซึ่ง
แนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ และคุณภาพไฟฟ้า คือ
การใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งระบบนี้
เป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้ติดตั้งได้ทุกแห่ง และดูแลรักษาง่าย
แต่ข้อจากั ดของระบบนี้ คือราคาสู งค่อนข้างสูง ดังนั้ นหากเรา
ต้ องการถ่ ายทอดเทคโนโลยี การจั ดการเรี ยนการสอนโดยใช้
eDLTV ร่วมกับระบบผลิตพลั งงานไฟฟ้าด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์
ขั้นตอนที่สาคัญขั้นตอนหนึ่ง คือ การสะท้อนถึงผลการดาเนินงาน
ทั้งในแง่ผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบเพื่อเป็นผลงานเชิงประจักษ์
ทางกายภาพซึ่งโครงการส่วนใหญ่มักจะเกิดภายหลังจากสิ้นสุด
โครงการไปแล้วจึงมักปรากฏว่าไม่มีการดาเนินงานในส่วนของ
การค้นหาและพิสูจน์ผลลัพธ์เพราะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลส่วน
ราชการและรัฐวิ สาหกิจจึ งเน้ นการจั ดท าโครงการไปข้ างหน้ า
มากกว่าจะมองย้อนหลังไปดูว่าผลงานที่ดาเนินงานไปแล้วเกิดผล
ลัพธ์ตามเป้าหมายและความคาดหวังหรือไม่ [3] การติดตามและ
ประเมินผลกระทบในการบริการวิชาการสู่สังคมจึงมีความสาคัญ
อย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของประโยชน์จึงเป็นเรื่องสาคัญที่
สะท้อนผลที่เกิดต่อเนื่องจากผลผลิตและยังตอบสนองต่อตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการสู่สังคมซึ่งมีหลักการสาคัญคือการบริการทางวิชาการแก่
สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบ
ต่างๆตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญการ
ให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิด
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมโดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนหน่วยงานอิสระหน่วยงานสาธารณะชุมชนและสังคม
โดยกว้างรูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลายเช่น
การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิ ชาการให้ ค าปรึ กษาให้ การอบรมจั ดประชุม หรื อสั มมนา
วิชาการทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่างๆหรือเพื่อชี้แนะสังคมการ
ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

สถาบันยั งได้รับประโยชน์ ในด้ านต่ างๆคือเพิ่ มพูนความรู้ และ
ประสบการณ์ ของอาจารย์ อั นจะน ามาสู่ การพั ฒนาหลั กสู ตรมี
การบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานต่างๆซึ่ งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการ
สร้ างรายได้ของสถาบั นจากการให้บริการทางวิ ชาการด้ วย [3]
เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ eDLTVร่วมกับระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จึงจาเป็นในการประเมินผลกระทบที่
เกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นมี
ความสุขและมั่นคงรวมทั้งการเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้
โครงสร้างสังคมโดยรวมแข็งแรงมั่ นคงและรองรั บการพัฒนา
ประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนได้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีก ารจั ดการเรี ยนการสอนโดยใช้ eDLTVร่วมกับ
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

3.วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การประเมินคุณค่าของโครงการภาครัฐไม่ว่าจะเป็น
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่ใช่อยู่ที่ผลผลิตที่เกิดจากการ
ดาเนินโครงการซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์ทางกายภาพเพราะ
สิ่งนี้ยังไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการหากแต่ต้องประเมินผล
ลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากผลงานของโครงการซึ่งมักจะเกิด
ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้วจึงมักปรากฏว่าไม่มีการ
ดาเนินงานในส่วนของการค้นหาและพิสูจน์ผลลัพธ์เพราะใช้
เวลานานกว่าจะเห็นผลส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจึงเน้นการ
ลุยจัดทาโครงการไปข้างหน้ามากกว่าจะมองย้อนหลังไปดูว่า
ผลงานที่ดาเนินงานไปแล้วเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายและความ
คาดหวังหรือไม่ [3]
ผลลั พ ธ์ แ ละผลกระทบในเบื้ อ งต้ น ก็ คื อ การที่ พิ จ ารณาว่ า
สถานการณ์จะเป็นอย่างไรหากไม่มีการดาเนินโครงการนั้นๆ
หรื อ อาจจะมองว่ า โครงการ /กิ จ กรรมได้ ส ร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นแต่การพิจารณาผลลัพธ์และผลกระทบ
ในเบื้องต้นอย่างเดียวคงไม่เพียงพอเพราะยังมีประเด็นอีกหลาย
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ประเด็ น ที่ ค วรพิ จ ารณาและค านึ ง ถึ ง เพราะผลลั พ ธ์ แ ละ
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบและทั้งที่อยู่ในแผนและอยู่
นอกแผน(ความคาดหมาย) นอกจากนั้นผลลัพธ์และผลกระทบ
อาจจะเป็นผลที่มาจากการดาเนินงานหลายปีหรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถานการณ์ซึ่งอาจจะยากที่จะพิสูจน์ว่าเป็นผลลัพธ์ที่มา
จากการดาเนินโครงการโดยปกติผลกระทบมักจะเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธ์เนื่องจากจะมีกระบวนการที่กิจการใช้ทรัพยากรได้แก่
บุคลากรเวลาเงินสินทรัพย์ชื่อเสียงเพื่อให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เรียกว่าผลผลิตซึ่งจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ใน
พฤติกรรมเกิดการใช้ประโยชน์ที่เรียกว่าผลลัพธ์ผลลัพธ์อาจจะ
อธิบายได้ว่าเป็นสิ่งที่วัดได้ง่าย(ซอฟท์) หรือเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก
(ฮาร์ด) เป็นผลต่อขยายจากการเกิดผลผลิตของโครงการซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์และผลกระทบแล้วคนส่วนใหญ่
มักสนใจผลลัพธ์มากกว่าผลกระทบ [4]
นิคมนาคอ้าย [5] ได้ติดตามประเมินผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์จ ากโครงการบริ การวิ ชาการสู่ สัง คมที่ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามประจาปีงบประมาณ2555 – 2556ได้ทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบตัวบ่งชี้ผลกระทบ
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบเมื่อ
นามาเชื่อมโยงกับผลการวิเคราะห์สารสนเทศจากการบริการ
วิชาการสู่สังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่คาดหวังและ
เป็ น ประโยชน์ จ ากการบริ ก ารวิ ช าการสู่ สั ง คมจะสามารถ
ก าหนดมิ ติ ข องผลกระทบได้ 5มิ ติ 11ตั ว บ่ ง ชี้ ส าคั ญ (key
performance Indicators) ได้แก่มิติผลกระทบทางสังคมมี6ตัว
บ่งชี้มิติผลกระทบทางเศรษฐกิจมี 2ตัวบ่งชี้มิติผลกระทบทาง
วัฒนธรรมมี1ตัวบ่งชี้มิติผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมี 1ตัวบ่งชี้
และมิติผลกระทบทางสุขภาพมี1ตัวบ่งชี้
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านพลังงานทดแทนถือ
เป็นภารกิจหนึ่งของสถานศึกษาที่ต้องทาและเป็นที่พึ่งให้กับ
ชุมชนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
eDLTVร่วมกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
ก็เช่นเดียวกัน [6]

4. วิธีการดาเนินการวิจัย

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ eDLTV ร่วมกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลลแสง
อาทิตย์ จากการลงพื้นที่สารวจโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
อาทรอุ ทิ ศ อ.นครไทย จ.พิ ษณุ โ ลกซึ่ งเป็ น กลุ่ มเป้ าหมาย
หลั ก การประ เมิ น ผ ลกระ ทบในค รั้ ง นี้ ไ ม่ ไ ด้ มุ่ ง เพี ย ง
กลุ่ ม เป้ าหมายหลั กเพีย งอย่ างเดี ย วถื อ ว่ าผู้ เ ข้ าร่ วมโครงการ
ทั้งหมดมีผลต่อผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วม
อบรมในการประเมินผลกระทบในครั้งนี้ มีวิธีการดาเนินการ
วิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1คณะวิจัยดาเนินการติดตั้งระบบและจัด
ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัด การใช้ พลั งงานและ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ภ ายใต้
โครงการฝึกอบรมการจัดการใช้พลังงานและประยุกต์ใช้ระบบ
ผลิต ไฟฟ้าด้วยเซลล์แ สงอาทิต ย์แ ก่โ รงเรี ยนตารวจตระเวน
ชายแดนระยะที่1 ซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ eDLTVร่วมกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย
เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นการอบรม โดยมี
ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารผู้โรงเรียนจานวน 1 คน
กลุ่มที่ 2 ครูโรงเรียน ตชด. จานวน 6 คน
กลุ่มที่ 3 นักเรียนโรงเรียน ตชด. จานวน 36 คน
กลุ่มที่ 4 ประชาชนทั่วไปผู้ใช้ระบบและผู้ปกครอง
นักเรียน จานวน80 คน
กลุ่มที่ 5 ผู้ให้การอบรม จานวน 5 คน
รวมจานวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 128 คน ซึ่งแต่ละ
กลุ่ ม สั ม ภาษณ์ โ ดยใช้ แ บบประเมิ น ผลกระทบซึ่ ง การเลื อ ก
กลุ่มเป้าหมายเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาจาก
ความตั้งใจในการอบรมและได้ทากิจกรรมที่เห็นถึงผลลัพธ์
และผลกระทบได้อย่างชัดเจนจากการดาเนินโครงการรวมไป
ถึงการสัมภาษณ์ของผู้ให้การอบรม
ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมื อที่ใช้ใ นการวิจัย เป็นแบบ
ประเมินผลกระทบโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม (การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้eDLTVร่วมกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์)ซึ่งได้พัฒนาปรับปรุงมาจากประเมินผลกระทบที่

เป็นประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการสู่สังคมของนิคม
นาคอ้าย[4]ประกอบด้วย2ส่วนดังนี้
ส่วนที่1สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย 5 มิติ
ได้ แ ก่ มิ ติ ผ ลกระทบทางสั ง คมมี 3 ตั วบ่ง ชี้ ประกอบด้ วย
1) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ของผู้รับบริการใน
การพั ฒนา 2) เครื อข่ า ยความร่ วมมือ / เครือ ข่ายขยายผล 3)
แหล่งเรียนรู้/ฐานข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ มิติผลกระทบ
ทางเศรษฐกิ จ มี 2ตั ว บ่ ง ชี้ ประกอบด้ ว ย 1) คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ หรือผลงานของผู้รับบริการวิชาการ และ 2) มูลค่า
ทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด กั บ บุ ค คล กลุ่ ม คน และชุ ม ชน มิ ติ
ผลกระทบทางวั ฒ นธรรมมี 1ตั ว บ่ ง ชี้ คื อ การพั ฒ นาบน
พื้ น ฐานอั ต ลั ก ษณ์ ข องกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารมิ ติ ผ ลกระทบทาง
สิ่ ง แวดล้ อ มมี 1 ตั วบ่ ง ชี้ คื อสภาพแวดล้ อ มที่ ดี ของชุ ม ชน /
หน่วยงาน /พื้นที่ที่ได้รับการบริการวิชาการและมิติผลกระทบ
ทางสุขภาพมี1ตัวบ่งชี้ คือ สุขภาพของผู้รับบริการ
ส่ วนที่ 2 สั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ การอบรม มี 1 มิ ติ คื อ มิ ติ
ผลกระทบทางสังคม มี 3ตัวบ่ง ชี้ ประกอบด้วย4) ประโยชน์
และคุณค่าต่อคนในสถาบัน หรือต่อผู้ให้บริการวิชาการ 5) การ
น าผลการบริ ก ารวิ ช าการมาปรั บ ปรุ ง กระบวนการบริ ก าร
วิ ชาการ และ 6) การได้ รั บ รางวั ล / ได้ รั บ การยกย่ อ งของผู้
ให้บริการวิชาการ
ขั้ น ตอนที่ 3ท าการส ารวจและสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ ผ่ า นการ
ฝึก อบรมซึ่ง ในการสารวจและสั มภาษณ์ ได้ กาหนดห่ วงโซ่
ผลลั พ ธ์ ข องการวิ เ คราะห์ ใ นส่ ว นของ ปั จ จั ย น าเข้ า (Input)
กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome หรือ
Impact) เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on
Investment: SROI)โดยวิเคราะห์รายรับและรายจ่ายที่สัมพันธ์
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะมิติผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และใช้ค่าแทนทางการเงินของผลลัพธ์ทางสังคมที่ไม่มีราคา
ตลาดด้วยการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งใช้ใน
การวิ เคราะห์ เปรีย บเที ยบต้น ทุน และผลประโยชน์ (CostBenefit Analysis)
ขั้นตอนที่ 4นาแบบประเมินการประเมินผลกระทบมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสรุปผลการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิจัย
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5. ผลการดาเนินการวิจัย

จากการสั ม ภาษณ์ ผ ลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ eDLTV
ร่วมกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 5 มิติ
ได้แก่ มิติผลกระทบทางสังคมมิติผลกระทบทางเศรษฐกิจมิติ
ผลกระทบทางวัฒนธรรมมิติผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และ
มิ ติ ผ ลกระทบทางสุ ข ภาพ ดั ง ตารางที่ 1-5 แสดงผลการ
สัมภาษณ์ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการสัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียน ตชด. อาทร
อุทิศ
มิติของ
ผลการสัมภาษณ์
ผลกระทบ
- ได้นาระบบมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เป็นสื่อการสอนที่สามารถใช้งานได้จริง และเป็น
แหล่งฝึกอบรมประชาชนทั่วไป
มิติ - นั ก เรี ย นที่ ผ ลการเรี ย นดี ขึ้ น เนื่ อ งจากศึ ก ษา
ผลกระทบ วิธีการจัดสวนจาก eDLTV มีผลการประกวดการ
ทางสังคม แข่งขัน
ตัวบ่งชี้ที่ ศิลปะหัตกรรม ด้านการจัดสวน ได้เหรียญเงิน
1
- โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
ต่อเนื่อง แม้กระทั่งไฟฟ้าดับ ยังสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ตามปกติ เนื่องจากมีระบบผลิต
พลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สารอง
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพฯ สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ (สานักงานกปร.) สานักงานพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2
คณะครุศาสตร์ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
(โครงการจัดตั้ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาลัยการอาชีพนครไทย บริษทั และ
ภาคีเครือข่ายอื่นๆ
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วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ได้มีการถวายงานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
กราบทูลเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ตัวบ่งชี้ที่ eDLTVร่วมกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์ ท่านทรงมีกระแสรับสั่งให้นา
3
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้วยโดยมีเนื้อหาการ
สอนตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และการสอนอาชีพ มากกว่า 70 อาชีพ
มิติ
- ลดปัญหาด้านการแคลนครู
ผลกระทบ - ผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโรงเรียนและโรงอาหาร
ทาง
- คุณภาพไฟฟ้าดีขึ้น
เศรษฐกิจ
ตัวบ่งชี้ที่
1
- นักเรียน ครู และช่างก่อสร้างทีท่ าการ
ดาเนินการปรับปรุงโรงอาหาร แต่ไฟฟ้าดับจึงใช้
ระบบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์
ตัวบ่งชี้ที่ แสงอาทิตย์สารอง เพื่อให้ทางานต่อจนปรับปรุง
โรงอาหารเสร็จ
2
- ลดการจ้างครู อย่างน้อย 2 คน ประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการจ้าง เท่ากับ 30,000 บาทต่อเดือน
- ค่าไฟฟ้าของโรงเรียนลดลง 1,080 บาทต่อเดือน
มิติ
-วัฒนธรรมการใช้ชีวิตเช่นเดิม ไม่มีกระทบที่
ผลกระทบ จะต้องทาการแปลงวิถีชีวิตแต่อย่างใด
ทาง
วัฒนธรรม
มิติ
- ไม่มีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เพราะใช้
ผลกระทบ แหล่งพลังงานสะอาดมาผลิตพลังงานไฟฟ้า
- ช่วยให้ประชาชนในพืน้ ที่ได้ศึกษาอาชีพ
ทาง
สิ่งแวดล้อ เพิ่มเติมจาก eDLTVทาให้ลดการบุรุกป่าเพิ่มเติม
ม
ในการทาเกษตรเชิงเดียว
มิติ
- ครู โรงเรียน ตชด. มีความเครียดลดลง
ผลกระทบ เนื่องจากมีระบบ eDLTVช่วยสอนในเรื่อง/วิชาที่
ทาง
ไม่ถนัด และไม่มีความกังวลเรื่องไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้า
สุขภาพ ตก ในขณะทาการสอน

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

ตารางที่ 2ผลการสัมภาษณ์ครูโรงเรียน ตชด. อาทรอุทศิ
มิติของ
ผลการสัมภาษณ์
ผลกระทบ
มิติ - สามารถนาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชน
ผลกระทบ หรือผู้ที่สนใจได้
ทางสังคม - แนะนาให้พลังงานทดแทนเป็นทางเลือกในการ
ตัวบ่งชี้ที่ ประกอบอาชีพ
1
- มีการทางานดีขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ หน่วยงานรัฐ และเอกชนร่วมกัน
2
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มปี ระโยชน์ต่อชุมชนอย่างมาก
ตัวบ่งชี้ที่ มีการใช้ฐานข้อมูล เพื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสื่อ
3
การสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
การศึกษาด้านอาชีพ
มิติ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น ทาให้มีผู้สนใจ
ผลกระทบ เพิ่มขึ้น
ทาง
เศรษฐกิจ
ตัวบ่งชี้ที่
1
- สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จากการพัฒนาอาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่
- นาความรู้ที่จาก eDLTVไปพัฒนาต่อยอดได้
2
- ลดงบประมาณในการสร้างสื่อการสอน
มิติ
สามารถนาไปใช้เข้ากับวัฒนธรรมการของ
ผลกระทบ ตนเอง โดยไม่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต
เช่นเดิม
ทาง
วัฒนธรรม
มิติ
ลดมลพิษในชุมชนชุมชนสะอาดขึ้น จากการทา
ผลกระทบ เกษตรเชิงเดี่ยว
ทาง
สิ่งแวดล้อ
ม

- ทาให้มนั่ ใจในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
มิติ
โดยศึกษาเทคนิคและรายละเอียดของบทเรียน
ผลกระทบ
ต่างๆจากระบบ eDLTV
ทาง
- สุขภาพจิตดีขนึ้ เหลืองบประมาณไปพัฒนา
สุขภาพ
โรงเรียนเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 3ผลการสัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียน ตชด.
มิติของ
ผลการสัมภาษณ์
ผลกระทบ
มิติ
- มีเรียนเพิ่มขึ้น
ผลกระทบ - รู้เรื่องมากขึ้น
ทางสังคม - สนุกกับการเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ - นาความรู้ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการจนได้รบั
รางวัลเหรียญเงิน
1
ตัวบ่งชี้ที่ หน่วยงานรัฐ และเอกชนเข้ามาช่วยกัน
2
ตัวบ่งชี้ที่ สื่อการเรียนรู้จากระบบ eDLTVมีทุกชั้นปี
3
รวมถึงมีการสอนอาชีพ
มิติ
- สร้างอาชีพให้กับชุมชน
ผลกระทบ - คุณภาพผลงานทางวิชาการดีขึ้น
ทาง
เศรษฐกิจ
ตัวบ่งชี้ที่
1
ตัวบ่งชี้ที่ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จากการทาอาชีพเสริม
2
มิติ
ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตเช่นเดิม
ผลกระทบ
ทาง
วัฒนธรรม
มิติ
ช่วยทาให้มีความตระหนักเรื่องสิง่แวดล้อมและ
ผลกระทบ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ทาง
สิ่งแวดล้อ
ม
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มิติ
เรียนจากระบบ eDLTVทาให้เรียนรู้ได้
ผลกระทบ หลากหลายไม่เครียด
ทาง
สุขภาพ
ตารางที่ 4ผลการสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปผู้ใช้ระบบ
และผู้ปกครองนักเรียน
มิติของ
ผลการสัมภาษณ์
ผลกระทบ
มิติ
- ครูจัดการเรียนการสอนได้ต่อเนื่อง
ผลกระทบ - นักเรียนได้โอกาสเรียนรู้เพิ่มขึ้น
ทางสังคม - ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้ที่
1
ตัวบ่งชี้ที่ หน่วยงานรัฐ เอกชน และคนในชุมชนร่วมกัน
2
ตัวบ่งชี้ที่ นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ชุมชนของตนเอง
3
มิติ
สร้างอาชีพใหม่ให้กับตนในชุมชน
ผลกระทบ
ทาง
เศรษฐกิจ
ตัวบ่งชี้ที่
1
ตัวบ่งชี้ที่ มีรายได้เพิ่มขึ้น
2
มิติ
สามารถนาไปใช้เข้ากับวัฒนธรรมการของ
ผลกระทบ ตนเอง โดยไม่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต
ทาง
เช่นเดิม
วัฒนธรรม
มิติ
- ลดมลพิษในชุมชนชุมชนสะอาดขึ้น
ผลกระทบ - ลดการบุรุกป่าเพิ่มเติม
ทาง
สิ่งแวดล้อ
ม
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มิติ
สุขภาพดีขึ้น ไม่มีมลพิษ
ผลกระทบ
ทาง
สุขภาพ
ตารางที่ 5 ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้การอบรม
มิติของ
ผลกระทบ
มิติ
ผลกระทบ
ทางสังคม
ตัวบ่งชี้ที่
4
ตัวบ่งชี้ที่
5

ผลการสัมภาษณ์

ได้ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้eDLTVร่วมกับระบบผลิต
พลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เป็นสื่อแหล่ง
เรียนรู้ในกับนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยและ
บุคคลภายนอก
นาจุดด้อยมาปรับปรุงเรื่องสื่อประกอบการ
ถ่ายทอดมีปรับปรุงให้ดีขนึ้
- ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน และภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทีท่ างานร่วมกัน
ตัวบ่งชี้ที่
- ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของคณะ
6
- ได้ถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ส่วนปัจจัยนาเข้าเป็นเงินลงทุนระบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้eDLTVร่วมกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวนเงิน 310,000 บาท
ท าให้ ผลการประเมิ นผลตอบแทนทางสั งคมจากการถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้eDLTVร่วมกับระบบ
ผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าด้ วยเซลล์ แสงอาทิ ตย์ ในมิ ติ ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ พบว่า มีอัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
เท่ากับ 1.20

6. สรุปและอภิปรายผล

การประเมินผลกระทบจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้eDLTVร่วมกับระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สอดคล้องกับ A.K. Akellaและ
คณะ[7] ที่ได้ทาการศึกษาในผลกระทบ 5 มิติดังนี้
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1. ผลกระทบทางสังคมเป็นแหล่งเรียนรู้มีการพัฒนาต่อ
ยอดขยายฐานองค์ ค วามรู้ ไ ปสู่ ชุ ม ชนและโรงเรี ย นอื่ น ๆ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
2. ผลกระทบทางด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มไม่ มี ผ ลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากใช้แหล่งพลังงานสะอาดมาผลิต
พลั ง งานไฟฟ้า ช่ วยลดก๊าซเรื อ นกระจก และสอดคล้ อ งกับ
Claudia Cambero and TaranehSowlati [6]
3. ผลกระทบทางสุขภาพครู นักเรียน และประชาชน
ทั่วไปมีความสุขจากการได้ทางานในชุมชนสุขภาพดี ขึ้นและ
การใช้พลังงานทดแทนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ
4. ผลกระทบทางวั ฒนธรรมไม่มี การเปลี่ย นแปลง
เนื่ อ งจากเทคโนโลยี ไ ม่ ไ ด้ ป รั บ เปลี่ ย นวิ ถี ชีวิต โดยตรงของ
ชุมชน
5. ผลกระทบทางสุ ขภาพสุ ข ภาพจิ ต ดีขึ้ น สนใจใฝ่
เรียนรู้เพิ่มขึ้นไม่มีมลพิษ
และส่วนการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ eDLTV
ร่วมกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ในมิติ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจพบว่ามีอัตราส่วนผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุนเท่ากับ 1.20ซึ่งหมายถึงในการดาเนินการ
ติดตั้งระบบ ตลอดจนจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการ
จัดการใช้พลังงานและประยุกต์ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ภายใต้โครงการฝึกอบรมการจัดการใช้พลังงาน
และประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ ก่
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนระยะที่ 1 หากมีการลงทุน 1
บาท เมื่อ ประเมิน ผลการตอบแทนทางสั งคม ได้ กลับ คืนมา
1.20 บาท

7. กิตติกรรมประกาศ

บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการวิ จัยโครงการ
ฝึก อบรมการจัด การใช้ พ ลั ง งานและประยุ กต์ ใ ช้ ร ะบบผลิ ต
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แก่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ระยะที่1สนับสนุนโดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปีงบประมาณ2559คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้อานวยการ คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนตชด. อาทรอุทิศ และคณาจารย์วิทยาลัย
พลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้ให้ความช่วยเหลือ

ในเรื่องคาแนะนาและข้อมูล สนับสนุนในการศึกษานี้ทาให้
การศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

การศึกษาผลกระทบของการกีดขวางการไหลของลมเนื่องจากอาคารที่มีต่อประสิทธิภาพ
กังหันลมขนาด 5 กิโลวัตต์โดยใช้วิธีแบบจาลองทางพลศาสตร์ของไหล
The study of airflow obstruction effect from building on 5 kW wind
turbine performance by using CFD Technique
กฤตภาส คงคาพิสุทธ1, วิชัย โรยนรินทร์ 2, และเดชา อินทร์โท่โล่3
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์แสดงผลการศึกษาผลกระทบของอาคารที่เป็นสิ่งกีดขวาง ซึ่งมีผลต่อการไหลของอากาศ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 5 kW ชนิดแนวนอน(HAWTs)ที่มีการติดตั้งที่กรมพลังงานทหาร(DECTC) จังหวัดระยอง โดยใช้แบบจาลองทาง
พลศาสตร์ของไหล(CFD) โดยผลลัพท์ที่ได้จากแบบจาลองทางพลศาสตร์ของไหล(CFD)จะมีการเปรียบเทียบกับการคานวณทางคณิตศาสตร์
งานวิจัยนีจ้ ะแสดงถึงพลังงานที่ผลิตได้จากกังหันลม ซึ่งจะสามารถใช้เป็นรูปแบบแนวทางในการติดตั้งกังหันลมขนาดเล็กในพื้นที่ต่างๆที่มีสิ่ง
กีดขวางได้ในอนาคต ซึ่งลมที่ไหลผ่านสิ่งกีดขวางจะเกิดการไหลแบบปั่นป่วน ไม่เสถียรและอาจนามาซึ่งเกิดการไหลแบบหมุน (Vortex) ทาให้
ความเร็วลมช้าลง โมเมนตัมของลมลดลง ดังนั้นการติดตั้งกังหันลมขนาดเล็กควรที่จะมีการประเมินและคานึงถึงสิ่งกีดขวางในบริเวณนั้นก่อนที่
จะมีการทาการติดตั้ง
ในการศึก ษาครั้ ง นี้ ประสิท ธิ ภาพของกัง หั นลมจากแบบจ าลองทางพลศาสตร์ ข องไหล (CFD)จะท าการจ าลองสองทิศ ทางคื อ ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งลมดังกล่าวเป็นลมประจาถิ่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากผลของการจาลองทางพลศาสตร์ของ
ไหล(CFD) เมื่อความเร็วลมจากทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านสิ่งกีดขวางจะลดลงจาก 4.5 เมตรต่อวินาที เป็น 3.31 เมตรต่อวินาที และเมื่อ
ความเร็วลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านสิ่งกีดขวางจะลดลงจาก 4.5 เมตรต่อวินาที เป็น 1.53 เมตรต่อวินาที ดังนั้นทาให้กาลังการผลิตไฟฟ้าของ
กังหันลมขนาด 5 กิโลวัตต์ ที่ผลิตได้ 7,463.52 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดลงเหลือ 1,455.47 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ประสิทธิภาพลดลง 80.63% เมื่อ
เปรียบเทียบกับการติดตั้งที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง
จากผลการศึกษานี้ ระเบียบวิธีการวิจัยข้างต้นจะใช้ในการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าที่กังหันลมผลิตได้ ที่ความเร็ว
ลม 0-10 เมตรต่อวินาทีในทั้งสองทิศทางต่อไป

Abstract

The objective of this paper is to present the results of the studied from the buildings obstruction airflows effected to the performance of
the 5 kW Horizontal Axis Wind Turbines (HAWTs) at the Defence Energy Department Training Center (DETC) which located at Rayong
Province by using Computation Fluid Dynamics (CFD) technique. The CFD results were comparing with the simple analytical mathematics
model for further study. This study showed the modeling of power output for the next study to make the appropriate application tool for small
wind turbines site and installation process which is in the building obstruction airflow areas. In such locations, however, because of the
presence of buildings and other adjacent obstructions, wind is normally turbulent, unstable and low speed. The use of small wind machine in
the building obstruction airflow is needed to validate and to predict before installed the wind machine, including energy yield. In this study,
the performance of CFD simulation focused into two main directions, North-East (NE) and South-West (SW) which is normally the main
wind direction and wind flows in Thailand. The comparison results showed from CFD that the incoming wind speed was decreased from 4.5
m/s to 3.31 m/s and 1.53 m/s from NE and SW respectively. Therefore, the annually performance of the 5 kW wind machine was decreased
approximately from 7,463.52 kWh/year to 1,455.47 kWh/year. Hence, at this stage of study showed that the CFD technique provide the
results from the building obstruction performed lower performance up to 80.63% in both directions compared to the ideal site to install the
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wind machine. From this result, the method will be used to process with the next study by comparing the power performance between site
measurement, CFD simulation, and system design to calculate at wind speed from 0 – 10 m/s in two main directions.
คาสาคัญ : กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบจาลองทางพลศาสตร์ของไหล(CFD)ประสิทธิภาพของกังหันลม
Keywords : Wind turbine, Computation Fluid Dynamics (CFD), Wind turbine Performance

1. บทนา
ปัจจุบันปริมาณการใช้พลังงานในโลกมีแนวโน้มที่
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากลมเป็น
แหล่ ง พลั ง งานที่ ส ะอาดชนิ ด หนึ่ ง [1]กั ง หั น ลมที่ ติ ด ตั้ ง
ส่วนมากจะเป็นกังหันลมชนิดแนวนอน(HAWTs) และ
ระบบพลังงานทางเลือกอื่นๆก็กาลังเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
สภาพปัจจุบันของสังคมเมือง พลังงานจากกังหันลมที่มี
ขนาดเล็กสามารถที่จะตอบโจทย์และมีความใกล้ชิดกับ
สภาพพื้นที่ในเมืองได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถติดตั้งแบบ
เชื่อมต่อสายส่ง(On-Grid)และแบบไม่เชื่อมต่อกับสายส่ง
(Off-Grid)ของการไฟฟ้า[3]
การไหลแบบปั่นป่วน(Turbulence)เป็นผลกระทบที่
สาคัญต่อการผลิตไฟฟ้าของกังหันลมที่ติดตั้งใกล้สิ่งกีด
ขวางไม่ว่าจะเป็นกับอาคารต้นไม้ หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ
[4]
การติดตั้งกังหันลมบริเวณในเมืองที่ใกล้กับอาคาร จะ
ทาให้ได้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากกังหันลมลดลง เพราะ
จากความเร็วลมเฉลี่ย ที่ผ่านอาคารซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางมี
ความเร็ว ลดลง [5]เนื่ อ งจากรู ป ร่างของอาคารในชุ ม ชน
เมืองซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางมีรูปร่างที่แตกต่างกัน ทาให้การ
ไหลของอากาศที่ผ่านสิ่งกีดขวางนั้นมีการไหลที่ซับซ้อน
ซึ่ ง การจะติ ด ตั้ ง กั ง หั น ลมในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วต้ อ งมี ก าร
คานึงถึงความเหมาะสมเนื่องจากอาคารที่กีดขวางการ
ไหลของลม ด้วยเหตุนี้ ลักษณะการไหลของลมในพื้นที่
ชุมชนเมืองค่อนข้างที่จะแตกต่างจากลมที่ไหลในพื้นที่
เปิดโล่ง[6]
แบบจาลองทางพลศาสตร์ของไหล(CFD)สามารถที่
จะลดค่ า ใช้ จ่ า ย ระยะเวลาในการวิ จั ย และสามารถ
เปรียบเทียบกับผลการทดลองได้เป็นอย่างดี[7]สิ่งที่สาคัญ
ที่สุดของกังหันลมผลิตไฟฟ้าคือประสิทธิภาพ ซึ่งผลของ
อาคารที่เป็นสิ่งกีดขวางย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
กังหันลม

การศึกษาวิจั ยครั้ง นี้ มี เป้ าหมายในการหาผลลัพ ท์
ประสิทธิภาพระหว่างแบบจาลองทางพลศาสตร์ของไหล
(CFD)กับการคานวณทางคณิตศาสตร์ของระบบหรือผล
การทดสอบจากงานวิจัยอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบกับการวัด
พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต ได้ จ ริ ง จากกั ง หั น ลม ดั ง นั้ น ถ้ า
ผลการวิจัยสามารถเป็นที่ยอมรับได้ งานวิจัยนี้จะสามารถ
ใช้เป็นรูปแบบประมาณการติดตั้งกังหันลมที่ ติดตั้งใน
ชุมชนเมืองที่มีอาคารกีดขวาง
2. ขั้นตอนวิจัย
(1) หาประสิทธิภาพของกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด
5 กิโลวัตต์ ที่ทาการติดตั้งที่ กรมพลังงานทหาร
(DETC) ที่ลมเฉลี่ย 4.5 เมตร/วินาที
(2) ใช้แบบจาลองพลศาสตร์ ของไหล(CFD) เพื่อ
หาความเร็วลมที่ปะทะใบกังหันลมหลังจากที่
ผ่านอาคารที่เป็นสิ่งกีดขวาง ที่ความเร็วลม 4.5
เมตรต่อวินาที
(3) หาประสิทธิภาพของของกังหันลมผลิตไฟฟ้า
ขนาด 5 กิโลวัตต์ โดยใช้ความเร็วลมหลังจากที่
ผ่านอาคารที่เป็นสิ่งกีดขวาง
(4) เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพระหว่ าง(1)กับ (3)
อธิบายผลกระทบของอาคารสิ่งกีดขวางการกับ
การไหลของลม
(5) ผลการศึ ก ษานี้ จ ะใช้ ใ นเปรี ย บเที ย บการ
ศึ กษาวิ จั ย ต่ อ ไป โดยเปรี ย บเที ย บกั บ การวั ด
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง เพื่อใช้เป็นรูปแบบ
ประมาณการติดตั้งกังหันลมขนาดเล็กทีม่ ีสิ่งกีด
ขวาง

3. สถานที่ตั้ง และ ลักษณะอาคาร ที่กรมพลังงาน
ทหาร(DETC

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน
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สถานที่ตั้ง
กังหันลมขนาด 5 กิโลวัตต์ที่ใช้ในการวิจัยนี้ ตั้งอยู่ที่
กรมพลังงานทหาร(DETC) อ. บ้านฉาง จ. ระยอง ซึ่งเป็น
ศูนย์วิจัยปิโตเลียมและพลังงานทดแทน ตั้งที่ละติจูด 12
องศา 40 ลิ ป ดาเหนื อ ลองติ จู ด 101 องศา 2 ลิ ป ดา
ตะวันออก สูกว่าระดับน้าทะเล 3 เมตร ซึ่งในพื้นที่นี้จะมี
ลมประจาฤดูพัดผ่านตลอดปี ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พั ด ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม -ตุ ล า ค ม ล ม ม ร สุ ม
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พั ด ตั้ ง แต่ เ ดื อ น พฤษจิ ก ายนมกราคม ข้อมูลลมที่เก็บรวบรวมเป็นเวลา 30 ปี (25112540) จากกรมอุตุนิยมวิทยา จะมีความเร็วลมเฉลี่ย 2.67.7 เมตรต่ อ วิ น าที โดยลมที่ สูงสุ ด จะพั ด ในช่ วงเดื อ น
มิถุนายน-สิงหาคม
ลักษณะอาคาร

รูปที่ 1ลักษณะรูปจาลองอาคารทีต่ ั้ง และทิศทางลม ที่
กรมพลังงานทหาร(DETC)
ลักษณะรูปจาลองอาคารที่ตั้งและทิศทางลมที่กรม
พลั งงานทหาร(DETC) ดั งแสดงในรู ปที่ 1 ซึ่ง มี กัง หั น
ขนาด 5 กิโลวัตต์ทั้งหมด 3 ตัว และระยะห่างระหว่างต้น
กังหันลมคือ 18 เมตร ระยะต่างๆ และความสูงของอาคาร
ต่างๆ สามารถอธิบายดังนี้
1. อาคาร A มีความสูง 9.25 เมตร กว้าง 18 เมตร
ยาว 51 เมตร โดยอาคาร A ห่างจากกังหันลม
WT2 35 เมตร
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อาคาร B มีความสูง 15 เมตร กว้าง 12 เมตร
ยาว 113 เมตร โดยอาคาร A ห่างจากกังหันลม
WT2 25 เมตร
3. อาคาร C มีความสูง 9.25 เมตร กว้าง 18 เมตร
ยาว 51 เมตร โดยอาคาร A ห่างจากกังหันลม
WT2 60เมตร
4. อาคาร Dมีความสูง 13.30 เมตร กว้าง 7 เมตร
ยาว 30 เมตร โดยอาคาร A ห่างจากกังหันลม
WT2 47.50เมตร
2.

4. รายละเอียดกังหันลม

ข้อมูลทางเทคนิคของกังหันลมขนาด 5 กิโลวัตต์
Main data
• Hub height
18 m
• Rotor diameter 6.5 m
• Rated power 5000 W @ 9.5 m/s
• Cut-in
2.5 m/s
Rotor
• Blade Length 3.20 m
• Arrangement Upwind machine
• Rotor speed 200 rpm
Tower
• Hub height(Monopole) 18m
Generator Design
• Permanent Magnet Generator
• Generator Speed 200 rpm
• Grid Connected 220 Volt 50 Hz.
Survival Wind Speed
• 40 m/s

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

รูปที่ 2กังหันลมขนาด 5 กิโลวัตต์ ที่กรมพลังงานทหาร
(DETC)

5. ผลการทดลอง

ตารางที่ 1แสดง พลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้ของกังลมขนาด
5 กิโลวัตต์
Wind
Power
Energy
Energy
speed
output
output
output
(m/s)
(watt)
(kWh/day) (kWh/year)
0
0
0
0
1.0
0
0
0
2.0
50
1.2
438.0
2.5
160
3.8
1,401.6
3.0
250
6.0
2,190.0
3.5
340
8.2
2,978.4
4.0
602
14.5
5,273.5
4.5
852
20.4
7,463.5
5.0
1,325
31.8
11,607.0
5.5
1,602
38.4
14,033.5
6.0
1,860
44.6
16,293.6
6.5
2,300
55.2
20,148.0
7.0
2,620
62.9
22,951.2
7.5
3,003
72.1
26,306.3
8.0
3,752
90.0
32,867.5
8.5
4,500
108.0
39,420.0
9.0
4,800
115.2
42,048.0
9.5
5,000
120.0
43,800.0
10.0
5,000
120.0
43,800.0

รูปที่ 3 แสดงกราฟพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของกังลม
ขนาด 5 กิโลวัตต์
ตัวอย่างการคานวณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
ของกังหันลมขนาด 5 กิโลวัตต์ ที่ความเร็วลม 4.5 เมตร
ต่อวินาที
P=852 watts=0.852 kW
E=0.852kW x 24 hrs=20.4 kWh/day
E = 20.448 kWh/day × 365 days = 7,463.52 kWh/year
แบบจาลองทางพลศาสตร์ของไหล(CFD)ประกอป
ด้วยสมการเชิงอนุพันธ์ โดยใช้สมการหลัก 3 สมการใน
การคานวณ คือ
1. สมการอนุรักษ์มวล
2. สมการอนุรักษ์โมเมนตัม
3. สมการอนุรักษ์พลังงาน
แบบจาลองทางพลศาสตร์ของไหล(CFD) สามารถ
ที่ จ ะจ าลองการไหลที่ ซั บ ซ้ อ นได้ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
ทางการจาลอง ประหยัดเวลาและงบประมาณในการวิจัย
ซึ่งสอดคล้องกับการไหลของอากาศในชุมชนเมืองที่มี
ลักษณะอาคารที่หลากหลาย

กลุ่มที่ 1 ไฟฟ้าชุมชน

125

ประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

รูปที่ 4แสดงการสร้างโครงตาข่ายของแบบจาลอง

รูปที่ 7แสดงรูปแบบความเร็วลมที่ความสูงจากพื้น 9.25
เมตร(เท่ากับความสูงอาคาร A,C)

รูปที่ 8แสดงรูปแบบความเร็วลมที่ความสูงจากพื้น 13.30
เมตร(เท่ากับความสูงอาคาร D)
รูปที่ 5แสดงภาพตัดที่หน้าตัดต่างๆเพื่อแสดงรูปแบบ
ความเร็วลม

รูปที่ 9 แสดงรูปแบบความเร็วลมที่ความสูงจากพื้น 15
เมตร(เท่ากับความสูงอาคาร B )

รูปที่ 6แสดงเวคเตอร์ความเร็วที่ทหี่ น้าตัดต่างๆ
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รูปที่ 10แสดงรูปแบบความเร็วลมที่ความสูงจากพื้น 18
เมตร(เท่ากับความสูงกังหันลม )
ในการวัดความเร็วลมที่ใบกังหัน T1 จานวน 4
จุด ทั้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ ดังรูปที่ 11 โดยให้ความเร็วลมทางเข้าเท่ากับ 4.5
เมตรต่อวินาที จะได้ค่าต่างๆดัง ตารางที่ 2

รูปที่ 11แสดงตาแหน่งจุดการวัดความเร็วลม
ตารางที่ 2 แสดงความเร็วลมที่วดั ได้จาก 4 จุดบนกังหัน
ลม
Incoming wind speed @ 4.5 m/s
NE
SW
Point
Magnitude
Magnitude(m/s)
(m/s)
1
3.87932
1.5671
2
3.6702
1.76758
3
2.48174
1.48265
4
3.22281
1.30009
Sum
13.25407
6.11742
Average
3.313518
1.529355
26.36628
66.01433
Decrease (%)

6. วิเคราะห์ผลการทดลอง

จากผลการจ าลองทางพลศาสตร์ ข องไหล(CFD)
พบว่าลมที่พัดเข้าสู่กังหันลมในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จาก 4.5 เมตรต่อวินาที ลดลงเป็น 3.31 เมตรต่อวินาที
และลมที่พัดเข้าสู่กังหันลมในทิศตะวันตกเฉียงใต้จาก
4.5 เมตรต่อวินาที ลดลงเป็น 1.53 เมตรต่อวินาที และ

สามารถที่จะคานวณพลังงานไฟฟ้าที่กังหัมผลิตได้ต่อวัน
และต่อปีดังนี้
ลมจากทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (3.31 เมตรต่ อ
วินาที)
P = 305.8 watt = 0.31 kW
E = 0.31 kW × 24 hrs = 7.34 kWh/day
E = 7.34 kWh/day × 0.5 × 365 days = 1,339.40
kWh/year
ลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้(1.53 เมตรต่อวินาที)
P = 26.5 watt = 0.03 kW
E = 0.03 kW × 24 hrs = 0.64 kWh/day
E = 0.64 kWh/day × 0.5 × 365 days = 116.07
kWh/year
ดั ง นั้ น จ านวนพลั ง งานไฟฟ้ า ที่ กั ง หั น ลมผลิ ต ได้
ทั้งหมดคือ
E = 1,339.40 kWh/year + 116.07 kWh/year
= 1,455.47 kWh/year
ตารางที่ 3 แสดงการผลคานวนของพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้
Wind
Power
Energy
Energy
speed
output
output
output
(m/s)
(watt)
(kWh/day) (kWh/year)
0
0
0
0
1
0
0
0
1.53
26.5
0.64
116.07
2
50
1.2
438.0
2.5
160
3.8
1,401.6
3
250
6.0
2,190.0
3.31
305.8
7.34
1,339.40
3.5
340
8.2
2,978.4
4
602
14.5
5,273.5
4.5
852
20.448
7,463.52
5
1,325
31.8
11,607.0
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7. สรุปผลการทดลอง

จากผลการจ าลองทางด้ า นพลศาสตร์ ข องไหล
(CFD)พบว่าเมื่อกาหนดลมทางเข้า 4.5 เมตรต่อวินาที ลม
ที่พัดผ่านสิ่งกีดขวางที่เป็นอาคาร A,B,C,D จะมีผลทาให้
ความเร็วลมลดลงเนื่องเกิดการไหลแบบปั่นป่วนหลังจาก
ผ่านสิ่งกีดขวาง ทาให้สูญเสียพลังงานไปบางส่วนก่อนที่
จ ะ ไ ป ถึ ง ใ บ กั ง หั น ล ม โ ด ย เ มื่ อ ล ม พั ด จ า ก ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือจะทาให้ความเร็วลมจะลดลงเหลือ
3.31 เมตรต่ อ วิ น าที และความเร็ ว ลมที่ พั ด ทางทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต้จะทาให้ความเร็วลมลดลงเหลือ 1.53
เมตรต่ อ วิ น าที พลั ง งานไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ต ได้ จ าก 7,463.52
กิโ ลวั ต ต์ ชั่ วโมงต่ อ ปี ลดลงเหลื อ 1,455.47 กิโ ลวั ต ต์
ชั่วโมงต่อปี และทาให้ประสิทธิภาพรวมของระบบลดลง
เฉลี่ย 20% เมือเปรียบเทียบกับไม่มีสิ่งกีดขวางการไหล
ของลม
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อสมรรถนะทางความร้อนการทางานของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ที่ทางานร่วมกันกับระบบ
ทาความเย็นแบบดูดกลืน ซึ่งในงานวิจัยนี้จาลองวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ขนาดประมาณ20 kWeที่ใช้สารทางาน คือ R-245fa และระบบทาความ
เย็นแบบดูดกลืนขนาดความสามารถการทาความเย็นประมาณ 160 kW ที่ใช้คู่สารทางาน คือ น้า-ลิเธียมโบรไมด์โดยการนาความร้อนทิ้งจากวัฏ
จักรแรงคินสารอินทรีย์ มาป้อนให้แก่ระบบทาความเย็นแบบดูดกลืน สาหรับผลิตน้าเย็นช่วยในการลดอุณหภูมิ สารทางานที่เครื่องควบแน่น
ของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ เพื่อหาสมการสมรรถนะการทางานของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์และระบบทาความเย็นแบบดูดกลืนกับอุณหภูมิ
สารทางานที่จุดต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ก่อนการปรังปรุงมีค่าประมาณ 8%จากสมการสมรรถนะ5
รูปแบบ ผลที่ได้พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์กับผลต่างอุณหภูมิสารทางานด้านความดันสูงและต่า
สามารถทานายพฤติกรรมการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่า R2 = 0.9945และ P-value = 5.2678X10-06ในรูปแบบ ORC = 0.1285(TRef,B–
TRef,C) – 1.8222และสมการสมรรถนะระบบทาความเย็นแบบดูดกลืนวิเคราะห์ทั้ งหมด 3 รูปแบบ ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ในรูปแบบ
COP =  0.0394[(TG – TC) / (TA – TE)] + 0.8759 โดยมีค่าR2 = 0.9993 และ P-value = 5.7061X10-19ทั้งนี้ระบบร่วมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้
ประมาณ 12%

Abstract

This research studiesthe parameters analysis of an R-245fa organic Rakine cycle(ORC) at capacity around 20 kWecombined witha
Water-LiBr absorption chiller at cooling capacity around 160 kW to find out thermal performance of the both systems. Waste heat from the
ORC system is recovered to supply the absorption chiller for cooling refrigerant temperature of the ORC condenser. From the study results, it
could be found that the ORCefficiency is around 8% from 5 correlations, which ORC = 0.1285(TRef,B – TRef,C) – 1.8222 at R2 = 0.9945 and Pvalue = 5.2678X10-06 is the best correlation performance of the ORC system. While, the best correlation performance of the absorption chiller
is COP = – 0.0394[(TG – TC) / (TA – TE)] + 0.8759at R2 = 0.9993 and P-value = 5.7061 X 10-19compared with 3 correlations. For the modified
system, it could be seen that the efficiency of modified system is around 12%.
คาสาคัญ: วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ ระบบทาความเย็นแบบดูดกลืน สมการสมรรถนะแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
Keywords: Organic Rankine cycle, Absorption chiller, Performance curve, Mathematical model

1. บทนา

พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมเพราะ
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จาเป็นต้องใช้พลังงานในทุกขั้นตอนของการดาเนินงาน
ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม คมนาคม เกษตรกรรมและอื่นๆ
ดั ง นั้ น จึ ง กล่ า วได้ ว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณการใช้
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พลังงานที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ จานวนประชากร อัตรา
การเพิ่ม ของประชากร และระดับ ของการพัฒ นา โดย
แ ห ล่ ง พลั ง ง าน พื้ น ฐาน ที่ ส าคั ญ ที่ ใ ช้ กั น มากใ น
ชี วิ ต ประจ าวั น ทั่ ว ไป คื อ น้ ามั น ถ่ า นหิ น และก๊ า ซ
ธรรมชาติ ซึ่ ง เป็ น ต้ น เหตุ ข องการท าลายสิ่ ง แวดล้ อ ม
ดังนั้ นรั ฐบาลไทยเห็น ความสาคัญ ของปัญ หาดั งกล่าว
โดยได้กาหนดกรอบและทิศทางนโยบายพลังงานของ
ประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อให้
มั่นใจว่ามีเสถียรภาพด้านพลังงานสาหรับประเทศไทย
โดยการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็น 25%
ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศในปี ค.ศ. 2021
ซึ่งวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ (Organic Rankine Cycle,
ORC) และระบบทาความเย็นแบบดูดกลืน (Absorption
chiller) เป็ น เทคโนโลยี ที่ ถู ก พั ฒ นาเพื่ อ ใช้ พ ลั ง งาน
ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล ในการผลิ ตไฟฟ้าและ
การทาความเย็น
วั ฎ จั ก รแรงคิ น สารอิ น ทรี ย์ เ ป็ น วั ฎ จั ก รที่ ใ ช้
สารอิ น ทรี ย์ เ ป็ น สารท างานแทนน้ า จุ ด เดื อ ดของ
สารอินทรีย์ต่ากว่าน้า การใช้แหล่งความร้อนคุณภาพต่า
มาขับเคลื่อนวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ [1-3] การนาวัฏ
จักรแรงคิ นสารอิ นทรีย์ม าใช้ร่ วมกับพลัง งานทดแทน
อาทิเช่นความร้อนเหลือทิ้ง [4-6] พลังงานความร้อนใต้
พิ ภ พ [7-9] พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ [1012]พลังงานความร้อนชีวมวล [13-15]และ พลังงานความ
ร้อนมหาสมุทร [16-18]
ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของวั ฏ จั ก ร
แรงคิน สารอิ นทรีย์ Chaiyat and Kiatsiriroat [19]

น าเสนอการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของวั ฏ จั ก รแรงคิ น
สารอิ น ทรี ย์ ร่ ว มกั บ ระบบท าความเย็ น แบบดู ด กลื น
(Absorption chiller) โดยใช้ ส มการสมรรถนะ
(Performance curve) ของระบบทั้งสองที่ได้จากผลการ
ทดสอบ ผลที่ได้พบว่า ประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคิน
สารอินทรีย์เพิ่มขึ้นประมาณ 7% เทียบกับระบบก่อนการ
ปรับปรุง สอดคล้องกับ Inthavideth and Chaiyat[20] ที่
นาเสนอการวิเคราะห์สมรรถนะการทางานของวัฏจักร
แรงคิ น สารอิ น ทรี ย์ ร่ ว มกั บ ระบบท าความเย็ น แบบ
ดูดกลืนโดยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ผลที่ได้พบว่า
ประสิทธิภาพการทางานของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์
หลั ง การปรั บ ปรุ ง มี ค่ า ประมาณ 12% หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น
ประมาณ 50% เทียบกับวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ก่อน
การปรับปรุง สาเหตุเนื่องมาจากระบบทาความเย็นแบบ
ดูด กลื น ช่วยลดอุ ณหภูมิ สารท างานที่เ ครื่ องควบแน่ น
ของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึ กษาข้ า งต้ น พบว่ า ยั ง ไม่ มี ง านวิ จั ย ใด
น าเสนอความรู ป แบบสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรต่ า งๆ ที่
เหมาะสมต่ อ การท านายประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน ใน
รูป แบบสมรรถนะของการท างานร่ วมวั ฏ จั กรแรงคิ น
สารอินทรีย์และระบบทาความเย็นแบบดูดกลืน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ โดยลดอุณหภูมิ
น้าระบายความร้อนของหอผึ่งความร้อน จากน้าเย็นที่
ผลิตได้จากระบบทาความเย็นแบบดูดกลืน ดังแสดงใน
รูปที่ 1ซึ่งเป็นที่มาของงานวิจัยนี้
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

รูปที่ 1 แผนภาพการทางานร่วมของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์และระบบการทาความเย็นดูดกลืน

2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ วิ เ คราะห์ ตั ว แปรที่ มี ผ ลต่ อ การท างานของ
วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์และระบบทาความเย็นแบบ
ดูดกลืน ในรูปแบบความสัมพันธ์สมการสมรรถนะการ
ทางาน (Performance curve)

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.1 วัฏจักรคาร์โนต์
ประสิทธิภาพทางความร้อนสูงสุดของระบบด้าน
ความร้อน สามารถอธิบายได้ด้วยประสิทธิภาพคาร์โนต์
(Carnot) ซึ่งเป็นประสิทธิภาพทางอุดมคติไม่สามารถทา
ได้ จ ริ ง โดยวั ฏ จั ก รคาร์ โ นต์ ส ามารถย้ อ นกลั บ ได้
ประสิ ท ธิ ภาพคาร์ โ นต์ สามารถค านวณได้ จ ากสมการ
ดังต่อไปนี้[22]
Carnot = (TH – TL) / TH = 1 – (TL / TH) (1)
3.2 วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์
วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์เป็นระบบการทางานที่
ใช้หลักการของวัฏจักรแรงคิน (Rankine cycle) แต่ใช้
สารท างานในกลุ่ ม สารอิ น ทรี ย์ (Organic) ที่ มี ม วล
โมเลกุลสูงสามารถเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอที่
อุ ณหภู มิ ต่ าหรื อ มี จุ ด เดื อ ดต่ า (Boiling point) เมื่ อ
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เปรียบเทียบกับจุดเดือดของน้าที่ใช้เป็นสารทางานในวัฏ
จั ก รแรงคิ น ทั่ ว ไป ท าให้ วั ฏ จั ก รแรงคิ น สารอิ น ทรี ย์
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยใช้ความร้อนอุณหภูมิ
ต่า (น้อยกว่า 100 oC) [22]
วั ฏ จั ก รแรงคิ น สารอิ น ทรี ย์ ดั ง แสดงในรู ป ที่ 1มี
หลั ก การท างาน คื อ ของไหลที่ ผ่ า นกระบวนการ
ควบแน่นจนสมบูรณ์ในเครื่องควบแน่น จะควบแน่นเป็น
ของเหลวอิ่มตัว (จุดที่ 3) และของไหลจะถูกอัดตัวโดย
ปั๊ ม (Pump) ภายใต้ ก ระบวนการไอเซนทรอปิ ก
จนกระทั่งมีความดันสูงขึ้น (PH) (จุดที่ 4) ภายในหม้อต้ม
(Boiler) จากนั้นของเหลวจะถูกให้ความร้อนภายใต้ความ
ดันคงที่ และกลายเป็นไอร้อนยวดยิ่ง (จุดที่ 1) ในที่สุด
ไอร้อนยวดยิ่งจะเข้าสู่กังหัน (Turbine) ขยายตัวแบบไอ
เซนทรอปิก และผลิตงานโดยการขับเพลาที่ต่อเข้ากับ
เครื่ อ งกาเนิ ดไฟฟ้ า (Generator) ท าให้ ค วามดั น และ
อุณหภูมิของไอสารทางานลดลง (PL) (จุดที่ 2) ที่ทางออก
ของกังหันซึ่งอยู่ในสถานะของผสม (ไอและของเหลว)
จากนั้น จะไหลไปควบแน่ น ยั งเครื่อ งควบแน่ น ภายใต้
ความดันคงที่ กลายเป็นของเหลวอิ่ม ตัวที่สภาวะ (3) อีก
ครั้ง [22]
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จากรู ป ที่ 1 สมการทางคณิ ต ศาสตร์ ข องวั ฏ จั ก ร
แรงคินสารอินทรีย์ พิจารณาที่สภาวะคงตัว (Steady state
steady flow, SSSF) สามารถแสดงได้ดังสมการต่อไปนี้
QB = ṁref(h1 – h4)
(2)
(3)
QC = ṁref(h2 – h3)
WTur = ṁref(h1 – h2)
(4)
(5)
WP = ṁref3(PH – PL) / s,P
ORC = (WTur – WP) / QB
(6)
3.3 ระบบทาความเย็นแบบดูดกลืน
ระบบทาความเย็นแบบดูดกลืนดังแสดงในรูปที่ 1
มีหลักการทางานดังนี้ คือ ความร้อนอุณหภูมิสูงเข้าสู่เจน
เนอเรเตอร์ (Generator) เพื่ อ ถ่ ายเทความร้ อ นให้ แ ก่
สารละลาย จากนั้นสารทางาน (Absorbate) ที่มีจุดเดือด
ต่ากว่าสารดูดกลืน (Absorbent) จะระเหยกลายเป็นไอ
และไหลออกจากเจนเนอเรเตอร์ที่ความดันสูง ไอสาร
ทางานที่ออกจากเจนเนอเรเตอร์ (จุดที่ 1a) ไหลไปยัง
เครื่องควบแน่น (Condenser1) แล้วควบแน่นกลายเป็ น
สารทางานสถานะของเหลว (จุดที่ 2a) ที่ความดันสูง
จากนั้นจะไหลผ่านวาล์วลดความดัน (Expansion valve)
เพื่ อ ลดความดั น (จุ ด ที่ 3a) เข้ า ไปในเครื่ อ งระเหย
(Evaporator) ซึ่งสารทางานจะรับความร้อนจากของไหล
ซึ่งมากพอที่จะทาให้สารทางานสถานะของเหลวระเหย
กลายเป็นไอ (จุดที่ 4a) ที่ความดันต่า แล้วไหลเข้าไปยัง
แอบซอร์ พ เบอร์ (Absorber) สารท างานสถานะไอ
ดังกล่าวจะถูกดูดกลืนรวมกับสารละลายความเข้มข้นต่า
(ความเข้ ม ข้ น สารท างาน) ที่ ก ลั บ มาจากอุ ป กรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger) ทาให้กลายเป็น
สารละลายความเข้มข้นสูง (จุดที่ 5a) สารละลายดังกล่าว
จะถู ก ส่ ง ไปยั ง เจนเนอเรเตอร์ ด้ ว ยปั๊ ม สารละลาย
(Solution pump) ผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (จุด
ที่ 6a) และภายในเจนเนอเรเตอร์เนื่องจากสารทางานใน
สารละลายระเหยกลายเป็น ไอ ท าให้เ หลื อสารละลาย
ความเข้มข้นต่า ซึ่งสารละลายดังกล่าวจะถูกส่งกลับมายัง
แอบซอร์พเบอร์ (จุดที่ 8a) โดยถ่ายเทความร้อนให้กับ
สารละลายความเข้มข้นสูงในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้ อ น (จุ ด ที่ 9a) จากนั้ น จะผ่ า นวาล์ ว ลดความดั น

(Pressure reducing valve) (จุดที่ 10a) แล้วไหลเข้าไปยัง
แอบซอร์พเบอร์เพื่อดูดกลืนไอสารทางานต่อไป [22]
จากรูปที่ 1 สมการทางคณิตศาสตร์ของระบบทา
ความเย็นแบบดูดกลืน สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้
QG = ṁ1a h1a + ṁ8a h8a – ṁ7a h7a
(7)
QC,AB= ṁ1a h1a – ṁ2a h2a
(8)
QE = ṁ4a h4a – ṁ3a h3a
(9)
QA = ṁ4a h4a + ṁ10a h10a – ṁ5a h5a
( 10 )
WSP = [(PH,AB – PL,AB)(5aṁ5a)] / s,SP ( 11 )
QHX = ṁ8a Cp8a (T8a – T9a) = ṁ6a Cp6a (T7a – T6a)
( 12 )
COPAB = QE / (QG + WSP)
( 13 )

4. วิธีการดาเนินงานวิจัย

วิ ธี ก ารด าเนิ น งานวิ จั ย มี ร ายละเอี ย ดในแต่ ล ะ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. สร้ า งแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ข องวั ฏ จั ก ร
แรงคิ น สารอิ น ทรี ย์ แ ละระบบท าความเย็ น แบบ
ดูดกลืน
2. วิเคราะห์การทางานของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์
โดยมี เ งื่ อ นไขเริ่ ม ต้ น การท างานจากการจ าลอง
ระบบดังต่อไปนี้ [19-20]

สารทางานที่ใช้กับระบบ คือR-245fa

ปริมาณความร้อนที่หม้อต้ม (QB) เท่ากับ200
kW

อุ ณ ห ภู มิ น้ า ร้ อ น ที่ เ ข้ า วั ฏ จั ก ร แ ร ง คิ น
สารอินทรีย์ (T1h) เท่ากับ90-120 oC

ผลต่างอุณหภูมิน้าร้อนที่ให้ความร้อนกับสาร
ทางานที่หม้อต้ม (T2h – TB) เท่ากับ 3 oC

ผลต่างอุณหภูมิน้าร้อนที่เข้าและออกหม้อต้ม
(T1h – T2h) เท่ากับ 15 oC

อุ ณ หภู มิ น้ าระบายความร้ อ น เข้ า เครื่ อ ง
ควบแน่น (T3C = T4C) เท่ากับ 30oC

ผลต่ างอุ ณหภู มิ น้ าระบายความร้ อ นเข้ า และ
ออกเครื่องควบแน่น (T1C – T4C) เท่ากับ 5 oC
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ผลต่ า งอุ ณ หภู มิ น้ าระบายความร้ อ นกั บ สาร
ทางานที่เครื่องควบแน่น (TC – T1C) เท่ากับ 3
o
C
3. วิเคราะห์การทางานของระบบทาความเย็ นแบบ
ดูดกลืน ดังแสดง มีรายละเอียดของเงื่อนไขเริ่มต้น
การจาลองระบบดังต่อไปนี้ [20]

คู่สารทางานที่ใช้กับระบบ คือ H2O-LiBr

ปริมาณความร้อนที่เครื่องเจนเนอเรเตอร์ (QG =
QB) เท่ากับ200 kW

อุณหภูมิน้าร้อนที่เข้าระบบทาความเย็นแบบ
ดูดกลืน (T2h) เท่ากับ75-105 oC

ผลต่ า งอุ ณ หภู มิ น้ าร้ อ นกั บ สารท างานที่ เ จน
เนอเรเตอร์ (T3h – TG) เท่ากับ 3 oC

ผลต่ า งอุ ณ หภู มิ น้ าระบายความร้ อ นกั บ สาร
ทางานที่เครื่องควบแน่น (TC,AB – T5C) เท่ากับ 3
o
C

ผลต่ า งอุ ณ หภู มิ น้ าระบายความร้ อ นกั บ สาร
ทางานที่แอบซอร์พเบอร์ (TA – T7C) เท่ากับ 3
o
C

อุณหภูมิน้าระบายความร้อนที่ออกจากเครื่อง
ควบแน่นเท่ากับอุณหภูมิน้าระบายความร้อนที่
เข้าแอบซอร์พเบอร์ (T5C1 = T6C)

ผลต่างอุณหภูมิน้าเย็นกับสารทางานที่เครื่อง
ระเหย (T4C – TE) เท่ากับ 3 oC

ผลต่ า งอุ ณ หภู มิ น้ าเข้ า และออกที่ เ ครื่ อ ง
ควบแน่น แอบซอร์พเบอร์ เครื่องระเหย และ
เจนเนอเรเตอร์ เท่ากับ 5 oC
4. วิเคราะห์และสรุปผลการจาลองการทางานของวัฏ
จักรแรงคินสารอินทรีย์และระบบทาความเย็นแบบ
ดูดกลืนเพื่อหาความสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์กับอุณหภูมิที่จุดต่างๆ
5. วิเ คราะห์แ ละสรุ ป ผลการจ าลองการทางานร่ วม
ของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ ก่อนและหลังการ
ปรังปรุง
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5. ผลและอภิปรายผลการศึกษา

5.1 วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์
การศึ ก ษาสมการสมรรถนะความสั ม พั น ธ์ ข อง
ประสิทธิภาพวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์กับอุณหภู มิของ
ไหลที่อุปกรณ์ในระบบในรูปแบบต่างๆ มีดังต่อไปนี้
 ผลต่ า งอุ ณ หภู มิ ข องแหล่ ง ความร้ อ น (Heat
source) และแหล่ งระบายความร้อน (Heat
sink) (THW,i,B – TCW,i,C)
 สั ด ส่ ว นอุ ณ หภู มิ น้ าร้ อ นเข้ า หม้ อ ต้ ม และน้ า
ระบายความร้อนเข้าเครื่องควบแน่น (THW,i,B/
TCW,i,C)
 ผลต่างอุณหภูมิสารทางานที่เครื่องระเหยและ
เครื่องควบแน่น (TRef,B – TRef,C)
 สั ด ส่ ว นอุ ณ หภู มิ ส ารท างานที่ เ ครื่ อ งระเหย
และเครื่องควบแน่น(TRef,B / TRef,C)
 สั ด ส่ ว นของผลต่ า งอุ ณ หภู มิ ส ารท างานที่
อุปกรณ์ ด้านความดัน สูง และต่ า[(TRref,Tur –
TRef,B) / (TRef,C – TRef,Pump)]
โดยผลจากการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์กับ ผลต่าง
อุณหภูมิสารทางานที่เครื่องระเหยและเครื่องควบแน่นใน
รูปแบบ ORC = 0.1285(TRef,B–TRef,C) – 1.8222โดยมีค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องการตั ด สิ น ใจ (Coefficient
of
determination) หรื อ บางครั้ ง เรี ย กว่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสั ม พั น ธ์ (R2)
เท่ า กั บ 0.9945เมื่ อ เที ย บกั บ
ความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ ถือว่ามีค่าใกล้เคียงกัน แต่
มี ค่ า ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น (Probabilityvalue,P-value)ที่
ความสั ม พั นธ์ ข องกลุ่ มตั วแปรแกน x มีผ ลต่ อค่ าใน
แนวแกน y เท่ากับ5.2678X10-06ซึ่งมีค่าต่าที่สุด ดังแสดง
ในรู ปที่ 2ถื อว่ าเหมาะสม เพราะท าให้ การท านายการ
ทางานของวั ฏจั กรแรงคิ น สารอิ นทรีย์ ได้ อย่ างสะดวก
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวัฏจักรคาร์โนต์ที่
กล่าวว่า ประสิทธิภาพของระบบการทางานจะเพิ่มขึ้น
เมื่ อ ผลต่ า งอุ ณ หภู มิ ข องแหล่ ง ความร้ อ น และแหล่ ง
ระบายความร้อนเพิ่มขึ้น
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รูปที่ 2 ประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์กับ
ผลต่างอุณหภูมิสารทางานด้านความดันสูงและต่า
5.2 ระบบทาความเย็นแบบดูดกลืน
การศึ ก ษาสมการสมรรถนะความสั ม พั น ธ์ ข อง
สัมประสิทธิ์สมรรถนะ(Coefficient of performance,
COP) กับอุณหภูมิของไหลที่อุปกรณ์ในระบบในรูปแบบ
ต่างๆ มีดังต่อไปนี้
 ผลต่างอุณหภูมิน้าร้อนเข้าเจนเนอเรเตอร์และ
น้ าระบายความร้ อ นเข้ า เครื่ อ งควบแน่ น
(THW,i,G – TCW,i,C,AB)
 สั ด ส่ ว นอุ ณ หภู มิ น้ าร้ อ นเข้ า เจนเนอเรเตอร์
และน้าระบายความร้อนเข้าเครื่องควบแน่น
(THW,i,G / TCW,i,C,AB)
 สัดส่วนผลต่างอุณหภูมิในรูปแบบ (TG – TC) /
(TA – TE)
โดยผลจากการศึ ก ษา พบว่ า ความสั ม พั น ธ์
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส มรรถนะของระบบท าความเย็ น แบบ
ดู ด กลื น กั บ สั ด ส่ ว นของผลต่ า งอุ ณ หภู มิ ส ารท างานที่
อุ ป กรณ์ ค วามดั น สู ง และความดั น ต่ าในรู ป แบบของ
COPAB =  0.0394[(TG – TC) / (TA – TE)] + 0.8759โดยมี
ค่า R2 = 0.9993 และ P-value = 5.7061X10-19ดังแสดงใน
รูปที่ 3ถือว่าเหมาะสม เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์ของ
อุปกรณ์หลักในระบบ ซึ่งทาให้ทานายการทางานของ
ระบบทาความเย็นแบบดูด กลืนได้ถูกต้ อง ควบคุ ม ใช้
ท านายการท างานของระบบได้ อ ย่ า งสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ
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รูปที่ 3 สัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบทาความเย็น
แบบดูดกลืนกับสัดส่วนของผลต่างอุณหภูมิสารทางานที่
อุปกรณ์ความดันสูงและต่า

5.3 ประสิท ธิ ภาพวั ฏจั ก รแรงคิน สารอิ น ทรี ย์ ร่ว มกั บ
ระบบทาความเย็นแบบดูดกลืน
การเปรียบเทียบความถูกต้องของสมการสมรรถนะ
การทางานของระบบ กับผลการคานวณของสมการทาง
เทอร์โมไดนามิกส์ (สมดุลพลังงาน) ของ Xangpheuak
and Nattaporn [20] ซึ่งผลที่ได้ พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
มีความใกล้เคียงกัน แต่การใช้สมการสมรรถนะมีความ
สะดวกในการใช้งานมากกว่าแต่ยังคงทานายพฤติกรรม
การทางานของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพดังแสดงในรูปที่ 4
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รูปที่ 4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคิน
สารอินทรียท์ ี่ได้จากสมการทางเทอร์โมไดนามิกส์และ
ได้จากสมการสมรรถนะ
รูป ที่ 5 การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภาพของวั ฏ จั กร
แรงคิ น สารอิ น ทรี ย์ ก่ อ นและหลั ง การปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง
ประสิทธิภาพการทางานหลังการปรับปรุงมีค่าประมาณ
12% สูงกว่าระบบก่อนปรังปรุงที่มีค่าประมาณ 8% หรือ
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ประสิทธิภาพการทางานเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบ
กับระบบก่อนการปรับปรุง แต่ระบบร่วมจะเริ่มทางาน
ได้อุณหภูมิน้าร้อนประมาณ 101oC จึงทาให้ระบบทัง
สองสามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รูปที่ 5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคิน
สารอินทรีย์ก่อนและหลังการปรับปรุง
โดยการศึกษาในงานวิจัย ครั้งนี้เป็ นการจาลองการ
ทางานของระบบทั้งสองจากการคานวณ ยังไม่ได้ทาการ
พิสูจน์ ผลการวิเคราะห์ ดังกล่ าวโดยผลการทดสอบซึ่ ง
คณะผู้วิจัยจะทาการทดสอบวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์
และระบบทาความเย็นแบบดูดกลืนในขั้นตอนต่อไป ดัง
แสดงภาพถ่ า ยของต้ น แบบระบบทั้ ง สองที่ จ ะท าการ
ทดสอบต่อไป ในรูปที่ 6 และ 7 ตามลาดับ

รูปที่ 6วัฏจักรแรงคินสารอินทรียข์ นาด 20 kWe
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รูปที่ 7ระบบทาความเย็นแบบดูดกลืนขนาดประมาณ
1 TR

6. สรุปผลการศึกษา

จากการจ าลองวั ฏ จั กรแรงคิ น สารอิ น ทรี ย์ ข นาด
20kWeที่ใช้สารทางาน คือ R-245fa ทางานร่วมกับระบบ
ทาความเย็นแบบดูดกลืนที่ใช้คู่สารทางาน คือ H2O-LiBr
สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้
 ส ม ก า ร ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง วั ฏ จั ก ร แ ร ง คิ น
สารอินทรีย์คือ R2 = 0.9945และ P-value =
5.2678X10-06ORC = 0.1285(TRef,B– TRef,C) –
1.8222
 สมการสมรรถนะของระบบทาความเย็นแบบ
ดูดกลืน คือR2 = 0.9993 และ P-value =
5.7061X10-19 COP =  0.0394[(TG – TC) / (TA
– TE)] + 0.8759
 ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของระบบหลั ง การ
ปรั ง ปรุ ง เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 50% เมื่ อ เที ย บกับ
ระบบก่อนการปรับปรุง

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

7. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ภายใต้ “โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
ทางด้ า นพลั ง งานทดแทน ในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” และสานักงาน
คณะกรรมการวิจั ย แห่ งชาติ ภายใต้ แผนงานพลั งงาน
ทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน
2559 ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

8. เอกสารอ้างอิง
[1] Yamada N, Tominaga Y, Yoshiba T,
Demonstration of 10-WP micro organic Rankine
cycle generator for low-grade heat recovery.
Energy, 2014, 78, 806 – 813.
[2] Li J, Pei G, Li Y, Wang D, Ji J. Energetic and
exergetic investigation of an organic Rankine cycle
at different heat source temperature. Energy, 2012,
38, 85 – 95.
[3] Tchanche BF, Lambrinos Gr, Frangoudakis A,
Papadakis G. Low grade heat conversion into
power using organic Rankine cycle – a review of
various applications. Renew Sustain Energy Rev,
2011, 15, 3963 – 3979.
[4] Roy JP, Mishra MK, Misra A. Parametric
optimization and performance analysis of a waste
heat recovery system using organic Rankine cycle.
Energy, 2010;35(12):5049-5062.
[5] Quoilin S, Declaye S, Tchanche BF, Lemort V.
Thermo-economic optimization of waste heat
recovery organic Rankine cycles. Applied Thermal
Engineering, 2011;31(14-15):2885-2893.
[6] Shu GQ, Liu LN, Tian H, Wei HQ, Yu GP.
Parametric and working fluid analysis of a dualloop organic Rankine cycle (DORC) used in
engine waste heatrecovery.Applied Energy,
2014;113:1188-1198.

[7] Astolfi M, Romano MC, Bombarda P, Macchi E,
Binary ORC. (organicRankine cycles) power
plants for the exploitation of medium-low
temperature geothermal sources e part A:
thermodynamic
optimization.
Energy,
2014;66:423-434.
[8] Hu DS, Li SL, Zheng Y, Wang JF, Dai YP.
Preliminary design and off-design performance
analysis of an organic Rankine cycle for
geothermal
sources.Energy
Conversion
Management, 2015;96:175-187.
[9] Liu Q, Duan YY, Yang Z. Performance analyses
of geothermal organic Rankine cycles with
selected hydrocarbon working fluids. Energy,
2013;63:123-132.
[10] Marion M, Voicu I, Tiffonnet AL. Wind effect on
the performance of a solar organic Rankine cycle.
Renewale Energy, 2014;68:651-661.
[11] Wang JF, Yan ZQ, Zhao P, Dai YP. Off-design
performance analysis of a solarpoweredorganic
Rankine cycle. Energy Conversion Management,
2014;80:150-157.
[12] Rayegan R, Tao YX. A procedure to select
working fluids for solar organicRankine cycles
(ORCs). Renewable Energy, 2011;36(2):659-670.
[13] Jradi M, Riffat S. Experimental investigation of a
biomass-fuelled micro-scaletri-generation system
with an organic Rankine cycle and liquid
desiccantcooling unit. Energy, 2014;71:80-93.
[14] Uris M, Linares JI, Arenas E. Techno-economic
feasibility assessment of abiomass cogeneration
plant based on an organic Rankine cycle.
Renewable Energy, 2014;66:707-713.
[15] Drescher U, Brueggemann D. Fluid selection for
the organic Rankine cycle(ORC) in biomass power

กลุ่มที่ 2 ความร้อนชุมชน

137

ประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

and heat plants. Applied Thermal Engineering,
2007;27(1):223-228.
[16] Jung H, Hwang JH. Feasibility study of a
combined ocean thermal energyconversion method
in South Korea. Energy, 2014;75:443-452.
[17] Sun FM, Ikegami Y, Jia BJ, Arima H.
Optimization design and exergy analysis oforganic
rankine cycle in ocean thermal energy conversion.
Applied Ocean Research, 2012;35:38-46.
[18] Hung TC, Wang SK, Kuo CH, Pei BS, Tsai KF. A
study of organic working fluidson system
efficiency of an ORC using low-grade energy
sources. Energy,2010;35:1403-1411.
[19] Chaiyat N, Kiatsiriroat T. Analysis of combined
cooling heating and power generation from organic
Rankine cycle and absorption system, Energy,
2015, Vol.91, 363-370.
[20] XangpheuakInthavideth and NattapornChaiyat.
การวิ เ คราะห์ ส มรรถนะการท างานของวั ฏ จั ก ร
แรงคินสารอินทรีย์ร่วมกับระบบทาความเย็นแบบ
ดูดกลืน, เรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวล
ในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่
15), 2016, 88-93.
[21] นั ฐ พร ไชยญาติ . การออกแบบระบบพลั ง งาน
ทดแทน (Renewable energy system design).
วิ ท ยาลั ย พลั ง งานทดแทน, มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ,
ส านั ก พิ ม พ์ ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ , พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2
สิงหาคม พ.ศ. 2559, 291 หน้า.
[22] นั ฐ พร ไชยญาติ . การน าความร้ อ นทิ้ ง กลั บ คื น
(Waste heat recovery). วิทยาลัยพลังงานทดแทน,
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,
พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558, 324 หน้า.

138

กลุ่มที่ 2 ความร้อนชุมชน

รายการสัญลักษณ์
สัญลักษณ์
COP สัมประสิทธิ์สมรรถนะ
Cp
ความจุความร้อน (kJ/kgK)
h
เอนทัลปี (kJ/kg)
ṁ
อัตราการไหล (kg/s)
P
ความดัน (kPa)
Q
อัตราความร้อน (kW)
T
อุณหภูมิ (oC)
W
กาลังงาน (kW)
ตัวกรีก

ประสิทธิภาพ (%)

ปริมาณจาเพาะ (m3/kg)
ตัวห้อย
A
การดูดกลืน
AB
ระบบทาความเย็นแบบดูดกลืน
B
หม้อไอน้า
C
คอนเดนเซอร์
CW น้าหล่อเย็น
e
ไฟฟ้า
E
เครื่องระเหย
G
เจนเนอเรเตอร์
HW น้าร้อน
HX
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
H
สูง
i
ทางเข้า
L
ต่า
o
ทางออก
ORC วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์
P
ปั๊มสารทางาน
ref
สารทางาน
SP
ปั๊มสารละลาย
Tur
กังหัน

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

การศึกษาค่าประสิทธิภาพการอิ่มตัวของวัสดุที่ใช้ทาแผ่นทาความเย็นของเครื่องทาความเย็น
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาค่าประสิทธิภาพการอิ่มตัวของวัสดุที่ใช้ทาแผ่นทาความเย็นของเครื่องทาความเย็นแบบระเหย
ความชื้น โดยวัสดุที่ศึกษามี 3 ชนิด คือ มุ้งกันยุงพลาสติก เสื่อพลาสติก และ แผ่นทาความเย็นเชิงพาณิชย์ สาหรับเครื่องทาความเย็นแบบระเหย
ความชื้นที่ใช้ในการทดลองมีทางเข้า 3 ทาง ติดตั้งไว้ด้วยแผ่นทาความเย็นที่มีขนาด 0.55 เมตร  0.55 เมตร และทางออก 1 ทาง ติดตั้งไว้ด้วย
พัดลมเป่าอากาศ ในการทดลองได้ปรับความเร็วรอบของ พัดลมเป่าอากาศ ที่ 870, 1160 และ 1450 รอบต่อนาที โดยควบคุมอัตราการไหลของ
น้าให้คงที่เท่ากับ 21.3 ลิตรต่อนาที ผลการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยของความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างทางเข้าและทางออก เท่ากับ 0.6 , 1.26
และ 2.84 องศาเซลเซียส และค่าเฉลี่ยของค่าประสิทธิภาพการอิ่มตัวของแผ่นทาความเย็นเท่ากับ 19.16, 37.02 และ 80.07 % สาหรับ วัสดุที่ทา
จากคือ มุ้งกันยุงพลาสติก เสื่อพลาสติก และ แผ่นทาความเย็นเชิงพาณิชย์ ตามลาดับ

Abstract

The aim of this research is to study the saturation efficiency of the cooling pad materials for evaporative cooling. Three types of
materials are plastic mosquito nets, plastic mat and commercial cooling pad. The evaporative cooling has three inlet that attached with
cooling pad having the size of 0.55 m  0.55 m and the single outlet connected to a blower. In the experimental, the round per minute
(RPM) of blower was varied at 870, 1160 and 1450 RPM whereas the flow rate of water was fixed at 21.3 liter per minute (LPM). The result
showed that the average of the temperature difference between the inlet and the outlet were 0.6, 1.26 and 2.84 Celsius, and the average of
saturation efficiency of the cooling pad were 19.16, 37.02 และ 80.07 % for plastic mosquito nets, plastic mat and commercial cooling pad
respectively.
คาหลัก : การทาความเย็นแบบระเหยความชื้น, ประสิทธิภาพการอิ่มตัว, แผ่นทาความเย็น
Keywords: Evaporative Cooling, Saturation Efficiency, Cooling Pad

1. บทนา

เครื่องทาความเย็นแบบระเหยความชื้น เป็นเครื่องทา
ความเย็นที่มีคุณสมบัติที่สาคัญคือ 1. เป็นระบบทาความ
เย็นที่ไม่ใช้สารทาความเย็น แต่ใช้น้า ทาให้เครื่องทาความ
เย็นแบบนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. ไม่ส่งเสียงดังเหมือน
เครื่องทาความเย็นแบบอัดไอ 3. ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่า
เครื่ อ งท าความเย็ น แบบอั ด ไอ และ 4. ง่ า ยต่ อ การ

บารุงรักษา เพราะมีอุปกรณ์น้อยชิ้นกว่านั่นเอง แต่อย่างไร
ก็ตามในการใช้งานควรใช้เครื่องทาความเย็นแบบระเหย
ความชื้นกับพื้นที่เปิดโล่ง เนื่องจากหากใช้กับห้องที่ปิด
มิ ด ชิ ด จะท าให้ ค วามชื้ น ภายในห้ อ งเพิ่ ม สู ง ขึ้ น จนผู้ อ ยู่
อาศัยจะรู้สึกไม่สบายตัว
จากข้อดีดังกล่าวจึงทาให้มีการนาเครื่องทาความเย็น
แบบระเหยความชื้นไปใช้งานกับงานที่หลากหลายเช่น
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การปรับอากาศให้กับพื้นที่บริเวณเปิดโล่งที่ใช้สาหรับจัด
เลี้ ย ง หรื อ ใช้ ใ นการเลี้ ย งสั ต ว์ ที่ ต้ อ งการปรั บ อุ ณหภู มิ
ภายในโรงเรื อนให้ มี อุณหภูมิ และความชื้นที่ เหมาะสม
เช่น เจริญพร และสมชาติ (2548) ได้นาการทาความเย็น
แบบระเหยไปใช้งานปรับอากาศให้กับโรงเรือนเลี้ยงไหม
โดยสามารถทาให้อุณหภูมิโรงเรือนลดลง 6 – 13 องศา
เซลเซียส ขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น 30 – 40% ชนา
ทิพย์ และ จักรกฤษณ์ (2555) ได้มีการนาเครื่องทาความ
เย็นแบบระเหยความชื้นไปใช้กับการเลี้ยงไก่เนื้อ โดยมี
การปรั บ ปรุ ง ต าแหน่ ง ของพั ด ลมให้ อ ยู่ ใ กล้ แ ผ่ น รั ง ผึ้ ง
(Cooling Pad) มากขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิภายในโรงเรือน
ลดลง ประมาณ 2 องศาเซลเซียส และสามารถลดต้นทุน
ค่าไฟฟ้าในส่วนการทาความเย็นได้ร้อยละ 39.70

2. วัตถุประสงค์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพ
การอิ่มตัว (Saturation Efficiency) ของแผ่นทาความเย็น
จากวัสดุ 3 ชนิด ได้แก่ มุ้งกันยุงพลาสติก เสื่อพลาสติก
และ แผ่นทาความเย็นเชิงพาณิชย์

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

เครื่ องท าความเย็นแบบระเหยความชื้ น มี หลักการ
ท า ง า น ด้ ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ไ ซ โ ค ร เ ม ต ริ ค
(Psychrometric Processes) ที่เรียกว่ากระบวนการทาความ
เย็ น และเพิ่ม ความชื้ น (Cooling and Humidification
Process) โดยอากาศที่ มี อุ ณ หภู มิ ก ระเปาะแห้ ง สู ง และ
ความชื้นสัมพัทธ์ต่าไหลผ่านแผ่นทาความเย็น ซึ่งมีการ
หยดน้าหรือพ่นน้าให้กับแผ่นทาความเย็น ทาให้น้าหรือ
ความชื้นเกิดการระเหยและผสมไปกับอากาศที่ไหลผ่าน
เมื่ออากาศดังกล่าวไหลผ่านแผ่นทาความเย็นที่ชื้นดังกล่าว
แล้ ว ก็จ ะมีอุ ณหภู มิ กระเปาะแห้ง ที่ ลดลงและความชื้ น
สั ม พั ท ธ์ ที่ สูง ขึ้ น จากหลั กการท างานดั ง กล่ าวจึ ง ท าให้
เครื่องทาความเย็นแบบระเหยความชื้นเหมาะกับการใช้
งานสาหรับปรับอากาศที่ไม่ต้องการอุณหภูมิทางออกของ
อากาศที่ต่ามากนัก

140

กลุ่มที่ 2 ความร้อนชุมชน

จากการใช้งานเครื่องทาความเย็นแบบระเหยความชื้น
ที่ ห ลากหลายและกว้ า งขวางดั ง กล่ า ว ก็ ยั ง พบปั ญ หา
ประการหนึ่งก็คือแผ่นทาความเย็น (Cooling Pad) ที่ยังมี
ราคาแพง โดยศิษฐ์ภัณฑ์ (2553) ได้ระบุว่าแผ่นทาความ
เย็นที่ทาจากแผ่นเซลลูโลสมีราคาสูงถึงประมาณ 1300 –
1500 บาท/ตารางเมตร จึ งทาให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อหา
วัสดุทดแทนอื่นๆ ที่จะนามาใช้แทนแผ่นทาความเย็นเชิง
พาณิชย์ที่ทาจากแผ่นเซลลูโลส เช่น นพพร และ อัคครัตน์
(2554) ได้ทาการศึกษาแผ่นทาความเย็นจากวัสดุ 2 ชนิด
คือ แกลบและกาบมะพร้าว โดยพบว่า แผ่นทาความเย็น
จากแกลบสามารถลดอุ ณ หภู มิ ไ ด้ ป ระมาณ 3 องศา
เซลเซียส และมีค่ าเฉลี่ยของค่าประสิทธิภาพการอิ่มตั ว
ของแผ่นทาความเย็นเท่ากับ 48.75 % ส่วนแผ่นทาความ
เย็นจากกาบมะพร้าวสามารถลดอุณหภูมิได้ประมาณ 3
องศาเซลเซีย ส และมี ค่าเฉลี่ ยของค่ าประสิ ท ธิภาพการ
อิ่มตัวของแผ่นทาความเย็นเท่ากับ 63.45 %
Faleh (2002) ได้ศึกษาสมรรถนะของการทาความเย็น
ของเครื่องทาความเย็นแบบระเหยความชื้นโดยใช้แผ่นทา
ความเย็นที่ทาจากวัสดุ jute, luffa, commercial cooling
pad และ palm fiber โดยทาการทดลองที่ความเร็วไหล
ผ่านแผ่นทาความเย็นเท่ากับ 2.4 เมตรต่อวินาที พบว่าแผ่น
ทาความเย็น ที่ทาจากวัสดุต่ างๆ ให้ค่า ประสิทธิภาพการ
อิ่มตัว ดังต่อไปนี้คือ 62.1 % สาหรับ jute, 55.1% สาหรับ
luffa, 49.5% สาหรับ commercial และ 38.9 % สาหรับ
palm fiber
Kulkarni and Rajput (2010) ได้ศึกษาแผ่นทาความ
เย็นที่ท ามาจากเชื อก โดยกรอบของแผ่นท าความเย็น มี
ขนาด 0.6 เมตร x 0.6 เมตร และหนา 0.3 เมตร เชือกที่ใช้
มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 25 มิ ล ลิ เ มตร โดยจั ด วาง
รูปแบบของกลุ่มเชือกไว้ สองรูปแบบ คือแบบ A มีค่า
Longitudinal pitch เท่ากับ 25 มิลลิเมตร และ Transverse
pitch เป็น 37.5 มิลลิเมตร ส่วนการจัดวางรูปแบบของ
กลุ่มเชือก แบบ B มีค่า Longitudinal pitch เท่ากับ 25
มิลลิเมตร และ Transverse pitch เป็น 31.25 มิลลิเมตร
โดยท าการทดลองที่ อั ต ราการไหลเชิ ง มวลของอากาศ
(mass flow rate) เท่ากับ 0.3 – 0.9 กิโลกรัมต่อวินาที ได้ค่า
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ประสิทธิภาพการอิ่มตัวของรูปแบบ A มีค่าอยู่ระหว่าง
57% - 73% และ 74% - 87% ส าหรั บ รู ป แบบ B ค่ า
ความสามารถในการทาความเย็นของรูปแบบ A มีค่าอยู่
ระหว่าง 11,243 – 26,381 กิโลจูลต่อชั่วโมง และ 13,384 –
33,852 กิโลจูลต่อชั่วโมงสาหรับรูปแบบ B
Kulkarni and Rajput (2011) ได้ศึกษาแผ่นทาความ
เย็น 4 ชนิด คือ Aspen fiber, Rigid Cellulose, Corrugated
paper และ HDPE โดยทาการทดลองที่อัตราการไหลเชิง
มวลของอากาศ เท่ากับ 0.3 – 1.25 กิโลกรัมต่อวินาที และ
แผ่นทาความเย็นมีขนาด 0.6 เมตร  0.6 เมตร พบว่าค่า
ประสิทธิภาพการอิ่มตัวของ Aspen fiber เท่ากับ 93.7 87.5 % ของ Rigid Cellulose เท่ากับ 86.2 – 77.5% ของ
Corrugated paper เท่ากับ 80.2 – 88.4% และ 81.9 – 89.7
% สาหรับ HDPE
Soponpongpipat and Kositchaimongkol (2011) ได้
ศึกษาแผ่นทาความเย็นที่ทามาจาก rice husk และ recycled
HDPE โดยใช้ตะแกรงขนาด 0.5 เมตร x 0.5 เมตร ประกบ
กัน สองแผ่นแล้วบรรจุเอาไว้ด้วย rice husk และ recycled
HDPE ทาการทดลองที่ค่าความเร็วลมเท่ากับ 1, 2 และ 3
เมตรต่อวินาที โดยได้ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการอิ่มตัว
ของแผ่นทาความเย็นที่ทามาจาก rice husk เป็น 55.9%
และ 29.1 % ส าหรั บ แผ่ น ท าความเย็ น ที่ ท ามาจาก
recycled HDPE

4. วิธีการวิจัย

อุปกรณ์
เครื่องทาความเย็นแบบระเหยความชื้นที่ใช้ในงานวิจัย
มีทางเข้าอากาศ 3 ด้าน โดยติดตั้งแผ่นทาความเย็น เอาไว้
ที่บริเวณทางเข้าทั้ง 3 ด้าน ขนาดของแผ่นทาความเย็นคือ
0.55 เมตร  0.55 เมตร บริเวณด้านล่างใกล้กับอ่างน้า
ติดตั้งชุดปั๊มน้ายี่ห้อ EKOMAG รุ่น EK 105QB ที่มีอัตรา
การไหลสูงสุด 40 ลิตรต่อนาที และสร้างเฮดได้สูงสุด 40
เมตร มอเตอร์ไฟฟ้าขับปั๊มน้ามีขนาด 0.5 แรงม้า โดยปั๊ม
น้าทาหน้าที่ส่งน้าผ่านท่อส่งน้าเพื่อไปหยดด้านบนของ
แผ่นทาความเย็นทั้ง 3 ด้าน ด้านทางออกมี 1 ด้าน ติดตั้ง
ไว้ด้วยพัดลมเป่าอากาศ ยี่ห้อMITSUBISHI รุ่น SF - JR ที่

ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 0.5 แรงม้า วัสดุที่ใช้ทาแผ่น
ทาความเย็น มี 3 ชนิด คือ มุ้งกันยุงพลาสติก เสื่อพลาสติก
และ แผ่นทาความเย็นเชิงพาณิชย์
การจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องทาความเย็นแบบ
ระเหยความชื้นที่ได้สร้างขึ้น แสดงได้ดังรูปที่ 1 ต่อไปนี้
ท่อส่งน้า

พัดลมเป่าอากาศ

ปั๊มน้า

แผ่นทาความเย็น

อ่างน้า

รูปที่ 1 การจัดวางอุปกรณ์ของชุดทดลอง
เครื่ อ งมื อ วั ด ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองประกอบไปด้ ว ย
เครื่องวัดความเร็วลมยี่ห้อ DIGICON รุ่น DA-43 ช่วงการ
วัด 0.4 – 30.0 เมตรต่อวินาที ความละเอียดในการวัด 0.1
เมตรต่อ วินาที เครื่ องวั ดความชื้ นสั มพัท ธ์และอุณหภู มิ
ของอากาศยี่ห้อ Smart Sensor รุ่น AR 837 มีช่วงการวัด
อุณหภูมิ – 10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส ความ
ละเอี ย ดในการวั ด  1 องศาเซลเซี ย ส ช่ ว งการวั ด ค่ า
ความชื้นสัมพัทธ์ 5%RH - 99%RH ความละเอียดในการ
วัด  3%RH และเครื่องปรับความเร็วรอบ (Inverter) ซึ่ง
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับปรับความเร็วรอบของมอเตอร์
พัดลมเป่าอากาศ ใช้ยี่ห้อ Altivar รุ่น ATV31
การติดตั้งแผ่นทาความเย็นที่ทาจากวัสดุทั้งสามชนิด
คือ มุ้งกันยุงพลาสติก เสื่อพลาสติก และ แผ่นทาความเย็น
เชิงพาณิชย์ แสดงได้ดังรูปที่ 2 – 4 ต่อไปนี้
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รูปที่ 2 แผ่นทาความเย็นที่ทาจากมุ้งกันยุงพลาสติก

และปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับพัดลมเป่ า
อากาศให้หมุนที่ความเร็วรอบ 870, 1160 และ 1450 รอบ
ต่อนาที ด้วยเครื่องปรับความเร็วรอบที่ 30, 40 และ 50
เฮิร์ตซ์ หลังจากนั้นให้ชุดทดลองทางานเป็นเวลา 15 นาที
จึ ง ท าการวั ด ค่ า ต่ า งๆ ดั ง นี้ คื อ อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น
สั ม พั ท ธ์ ข องอากาศที่ ท างเข้ า ทั้ ง สามด้ า น โดยวั ด ที่
ตาแหน่งกึ่งกลาง ห่างจากแผ่นทาความเย็น 5 เซนติเมตร
และวั ด อุ ณ หภู มิ แ ละความชิ้ น สั ม พั ท ธ์ ข องอากาศที่
ทางออก ความเร็วลมที่ทางออก ที่ตาแหน่งกึ่งกลาง ห่าง
จากปากทางออกของพัดลมเป่าอากาศ 5 เซนติเมตร เมื่อ
ทาการทดลองครบทั้ง สามค่าความเร็วรอบแล้ว จึงทาการ
เปลี่ยนแผ่นทาความเย็นที่ทางเข้าจนครบ 3 ชนิด
Watt and Brown (1997) ได้แนะนาสมการสาหรับหา
ค่าประสิทธิภาพการอิ่มตัว (Saturation Efficiency) ซึ่งใช้
สาหรับการเปรียบเทียบสมรรถนะของแผ่น ทาความเย็น
โดยหาค่าจากสมการที่ 1 ดังต่อไปนี้
 T1  T2
 T1  Twb

  


 100 %


(1)

เมื่อ
รูปที่ 3 แผ่นทาความเย็นทีท่ าจากเสื่อพลาสติก

 = ประสิทธิภาพการอิ่มตัว (%)

T1 = อุณหภูมิกระเปาะแห้ง ของอากาศทางเข้า

(องศาเซลเซียส)
T2 = อุณหภูมิกระเปาะแห้ง ของอากาศทางออก
(องศาเซลเซียส)
Twb = อุณหภูมิกระเปาะเปียก ของอากาศทางเข้า
(องศาเซลเซียส)

6. ผลการวิจัย
รูปที่ 4 แผ่นทาความเย็นทีท่ าจากแผ่นทาความเย็น
เชิงพาณิชย์
5. วิธีการทดลอง
การทดลองจะเริ่ ม โดยการเติ ม น้ าลงไปในอ่ า งน้ า
ด้านล่าง หลังจากนั้นติดตั้งแผ่นทาความเย็นที่ทางเข้าทั้ง
สามทาง เมื่อติดตั้งชุดทดลองเรียบร้อยแล้ว ทาการปรับค่า
อัตราการไหลของน้าจากปั๊มน้าให้มีค่า 21.3 ลิตรต่อ นาที
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จากผลการทดลองสามารถนามาแสดงค่าได้ดังตาราง
ที่ 1 – 3 ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการทดลองแผ่นทาความเย็นจากมุ้งกันยุง
พลาสติก
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองแผ่นทาความเย็นจากเสื่อ
พลาสติก

ตารางที่ 3 ผลการทดลองแผ่นทาความเย็นเชิงพาณิชย์
รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบพัดลมเป่าอากาศ
กับความแตกต่างอุณหภูมิอากาศที่ทางออกกับทางเข้า
ค่าประสิทธิภาพการอิ่มตัว ( ) ที่ปรากฏในตารางที่ 1
– 3 หาได้ จ ากการแทนค่ า อุ ณ หภู มิ ก ระเปาะแห้ ง ของ
อากาศที่ ท างเข้ า อุ ณ หภู มิ ก ระเปาะแห้ ง ของอากาศที่
ทางออก และอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศที่ทางเข้า
ในสมการที่ 1
จากข้อมูลผลการทดลองในตารางที่ 1 – 3 นามาเขียน
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สาคัญได้ดังรูป
ที่ 5 – 8 ต่อไปนี้
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบพัดลมเป่าอากาศ
กับความแตกต่างความชื้นสัมพัทธ์ที่ทางออกกับทางเข้า

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบพัดลมเป่าอากาศ
กับประสิทธิภาพการอิ่มตัว
รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบพัดลมเป่าอากาศ
กับความเร็วอากาศที่ทางออก

กลุ่มที่ 2 ความร้อนชุมชน
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7. อภิปรายผลการวิจัย

ประสิทธิภาพการอิ่มตัว
จากค่าประสิทธิภาพการอิ่มตัวในตารางที่ 1 – 3 และ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบของพัดลมเป่าอากาศ
กับค่าประสิทธิภาพอิ่มตัวที่แสดงในรูปที่ 5 พบว่า เมื่อเพิ่ม
ความเร็ ว รอบของพั ด ลมเป่ า อากาศ จะส่ ง ผลให้
ประสิทธิภาพอิ่มตัวมีแนวโน้มลดลง และพบว่าแผ่นทา
ความเย็ น เชิ งพาณิชย์มี ค่าประสิท ธิ ภาพอิ่ มตั วสูง สุด คื อ
68.45 – 89.01 % เฉลี่ยเท่ากับ 80.07 % เสื่อพลาสติกมีค่า
ประสิทธิภาพอิ่มตัวรองลงมาคือ 33.71 – 39.51 % เฉลี่ย
เท่ากับ 37.02 % และมุ้งกันยุงพลาสติก มีค่าประสิทธิภาพ
อิ่มตัวต่าสุดคือ 14.41 – 24.14 % เฉลี่ยเท่ากับ 19.16 %
ความแตกต่างอุณหภูมิอากาศที่ทางออกกับทางเข้า
จากอุณหภูมิกระเปาะแห้งที่ทางออกและทางเข้าใน
ตารางที่ 1 – 3 และ ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบ
ของพัดลมเป่าอากาศกับ ความแตกต่างอุณหภูมิอากาศที่
ทางออกกั บ ทางเข้ า ที่ แ สดงในรู ป ที่ 6 พบว่ า เมื่ อ เพิ่ ม
ความเร็ ว รอบของพั ด ลมเป่ าอากาศ จะส่ ง ผลให้ ค วาม
แตกต่างอุณหภูมิอากาศที่ทางออกกับทางเข้า มีแนวโน้ม
ลดลง โดยพบว่าแผ่นทาความเย็นเชิงพาณิชย์มีค่า ความ
แตกต่ างอุ ณหภูมิ อ ากาศที่ท างออกกับทางเข้ า สูง สุด คื อ
2.30 – 3.40 องศาเซลเซี ย ส เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.84 องศา
เซลเซียส เสื่อพลาสติกมีค่า ความแตกต่างอุณหภูมิอากาศ
ที่ ท างออกกั บ ทางเข้ า รองลงมาคื อ 1.20 – 1.30 องศา
เซลเซียส เฉลี่ยเท่ากับ 1.26 องศาเซลเซียส และมุ้งกันยุง
พลาสติก มีค่าความแตกต่างอุณหภูมิอากาศที่ทางออกกับ
ทางเข้าต่าสุดคือ 0.50 – 0.70 องศาเซลเซียส เฉลี่ยเท่ากับ
0.60 องศาเซลเซียส
ความแตกต่างความชื้นสัมพัทธ์ที่ทางออกกับทางเข้า
จากค่ า ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ที่ ท างออกและทางเข้ าใน
ตารางที่ 1 – 3 และ ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบ
ของพัดลมเป่าอากาศกับความแตกต่างความชื้นสัมพัทธ์ที่
ทางออกกั บ ทางเข้ า ที่ แ สดงในรู ป ที่ 7 พบว่ า เมื่ อ เพิ่ ม
ความเร็ ว รอบของพั ด ลมเป่ าอากาศ จะส่ ง ผลให้ ค วาม
แตกต่างความชื้นสัมพัทธ์ที่ทางออกกับทางเข้ามีแนวโน้ม
ลดลง โดยพบว่าแผ่นทาความเย็นเชิงพาณิชย์มีค่า ความ
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แตกต่างความชื้นสัมพัทธ์ที่ทางออกกับทางเข้า สูงสุดคือ
23.33 – 25.63 %RH เฉลี่ ย เท่ า กั บ 24.13 %RH เสื่ อ
พลาสติกมีค่า ความแตกต่างความชื้นสัมพัทธ์ ที่ทางออก
กับทางเข้ารองลงมาคือ 7.53 – 9.67 %RH เฉลี่ยเท่ากับ
8.48 %RH และมุ้ ง กัน ยุ ง พลาสติ ก มี ค่ า ความแตกต่ า ง
ความชื้นสั มพัทธ์ ที่ท างออกกับทางเข้า ต่าสุดคือ 3.30 –
7.10 %RH เฉลี่ยเท่ากับ 5.48 %RH
ความเร็วอากาศที่ทางออก
จากค่าความเร็ วอากาศที่ ทางออกในตารางที่ 1 – 3
และ ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบของพัดลมเป่า
อากาศกับ ความเร็ วอากาศที่ ท างออกที่ แสดงในรู ป ที่ 8
พบว่า มุ้งกันยุงพลาสติก มีค่าความเร็วอากาศที่ทางออก
สูงสุดคือ 13.20 – 22.70 เมตรต่อวินาที ส่วนแผ่นทาความ
เย็นเชิงพาณิชย์มีค่าความเร็วอากาศที่ทางออกรองลงมาคือ
13.00 – 22.70 เมตรต่ อ วิ น าที และเสื่ อ พลาสติ ก มี ค่ า
ความเร็วอากาศที่ทางออกสูงสุดคือ 11.70 – 20.80 เมตร
ต่อวินาที
จากการทดลองการทาความเย็นของเครื่องทาความ
เย็นแบบระเหยความชื้นโดยการเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทาแผ่น
ทาความเย็ น และมี การเปลี่ย นความเร็ วรอบพั ด ลมเป่ า
อากาศส่ ง ผลให้ อ ากาศที่ ไ หลผ่ านวั สดุ ที่ ใ ช้ ท าแผ่ น ท า
ความเย็นมีความเร็วที่ทางออกแตกต่างกัน เป็นผลมาจาก
ลั ก ษณะของพื้ น ผิ ว ของวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ท าแผ่ น ท าความเย็ น
กล่ าวคื อ มุ้ ง กั น ยุ ง พลาสติ ก และ แผ่ น ท าความเย็ น เชิ ง
พาณิชย์จะมีค่าความเร็วของอากาศที่ทางออกใกล้เคียงกัน
และสูงกว่าเสื่อพลาสติก แสดงว่าลักษณะความมีรูพรุน
หรือ ลักษณะการมีช่องว่างระหว่างพื้นผิวเพื่อให้อากาศ
ไหลผ่านของมุ้งกันยุงพลาสติกและแผ่นทาความเย็นเชิง
พาณิชย์มีค่าใกล้เคียงกันด้วยนั่นเอง ส่วนเสื่อพลาสติกจะ
มีลักษณะของเส้นพลาสติกที่ สานกันเป็นเสื่อค่อนข้างชิด
กันมาก ทาให้ช่องว่างระหว่างพื้นผิวเพื่อให้อากาศไหล
ผ่านมีน้อยลง
จากการทดลองจะปรับอัตราการไหลของน้าไว้ที่ 21.3
ลิตรต่อนาที สาหรับทุกการทดลอง โดยมีความแตกต่าง
ระหว่างการทดลองเพียงแค่ 2 ประการคือ ชนิดของวัสดุ
และ ความเร็วรอบของพัดลมเป่าอากาศ แต่จ ากผลการ
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ทดลอง พบว่าประสิทธิภาพการอิ่มตัวของแผ่นทาความ
เย็นเชิงพาณิชย์มีค่าสูงสุด รองลงมาคือ เสื่อพลาสติก และ
มุ้งกันยุงพลาสติก ทาให้สามารถสรุปได้ว่าการระเหยของ
น้าที่หยดบนแผ่นทาความเย็นทั้งสามชนิดเข้าไปสู่อากาศ
ที่ไหลผ่าน มีความแตกต่างกัน เนื่องจากแผ่นทาความเย็น
เชิงพาณิชย์มีพื้นที่ผิวที่เป็นลอนตลอดทั้งแผ่นส่งผลให้น้า
ที่หยดลงมามีการชะลอตัวของการไหลผ่านแผ่นทาความ
เย็น ทาให้เกิดการระเหยตัวเข้าสู่อากาศที่ไหลผ่านได้ดีกว่า
วัสดุอีกสองชนิด
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม แผ่ น ท าความเย็ น ที่ ท าจากเสื่ อ
พลาสติกก็ยังเป็นวัสดุที่น่าสนใจในการนามาทาแผ่นทา
ความเย็ น ของเครื่ อ งท าความเย็ น แบบระเหยความชื้ น
เนื่องจากค่าประสิทธิภาพการอิ่มตัว ของเสื่อพลาสติก มี
ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 37.02 % เมื่ อ เที ย บกับ ค่ า ประสิ ท ธิ ภาพ
อิ่มตัวของแผ่นทาความเย็นเชิงพาณิชย์ ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ
80.07 % หรือกล่าวได้ว่าเสื่อพลาสติกมีค่าประสิทธิภาพ
การอิ่มตัวที่ประมาณครึ่งหนึ่งของแผ่นทาความเย็นเชิง
พาณิชย์ อีกทั้ง ความแตกต่างของอุณหภูมิทางออกและ
ทางเข้ าของเสื่อพลาสติก ที่มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 1.26 องศา
เซลเซียส เมื่อเทียบกับความแตกต่างของอุณหภูมิทางออก
และทางเข้าของแผ่นทาความเย็นเชิงพาณิชย์ที่มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.84 องศาเซลเซียส หรือกล่าวได้ว่าเสื่อพลาสติกมี
ค่ า ความแตกต่ า งของอุ ณ หภู มิ ท างออกและทางเข้ า ที่
ประมาณครึ่งหนึ่งของแผ่นทาความเย็นเชิงพาณิชย์ หาก
เปรียบเทียบราคาของเสื่อพลาสติกที่มีราคาประมาณ 70 –
100 บาท/ตารางเมตร เมื่อเทียบกับราคาของแผ่นทาความ
เย็นเชิงพาณิชย์ที่มีราคาประมาณ 1300 – 1500 บาท/ตาราง
เมตร

8. สรุป

จากการทดลองเพื่อศึกษาการทางานของแผ่นทาความ
เย็นของเครื่องทาความเย็นแบบระเหยความชื้น สาม ชนิด
คือ มุ้งกันยุงพลาสติก เสื่อพลาสติก และแผ่นทาความเย็น
เชิ ง พาณิ ช ย์ พบว่ า แผ่ น ท าความเย็ น เชิ ง พาณิ ช ย์ ใ ห้ ค่ า
ประสิทธิภาพอิ่มตัวที่สูงสุดคือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 80.07 %
เสื่ อ พลาสติ กให้ ค่ าประสิ ท ธิภาพอิ่ ม ตัวรองลงมาโดยมี

ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 37.02 % และมุ้ ง กั น ยุ ง พลาสติ ก มี ค่ า
ประสิทธิภาพอิ่มตัวต่าสุดคือ เฉลี่ยเท่ากับ 19.16 %
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การทดสอบการสูญเสียความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบรวมแสงพาราโบลา
The heat-loss testing of parabolic trough receiver
ชานนท์ บุญมีพิพิธ
Chanon Bunmephiphit
chanon.bun@rmutr.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็ นการทดสอบการสูญเสียความร้อนของตั วรับรังสีอาทิตย์แบบรวมแสงพาราโบลา ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานใน
โรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตความร้อนได้ในช่วง 80-200ºC โดยมีอัตราการรวมแสง 1:15 โดยเลือกใช้วัสดุเป็นแสตนเลด 316L เป็นท่อซึมซับ
รังสีอาทิตย์ที่ถูกเตรียมผิวเคลือบด้วยนิเกิล-อลูมิเนียม (Ni-5 wt.% Al) ที่ความหนา 215 µm ด้วยกระบวนพ่นเคลือบด้วยเปลวไฟ เคลือบลงบนผิวท่อ
ซึมซับแสงอาทตย์ที่ถูกครอบด้วยหลอดแก้วทนความร้อนตลอดความยาวและสูบอากาศออกจนมีแรงดันต่่า (~0.25 inHg±15%)ตัวรับรังสีอาทิตย์แบบ
รวมแสงพาราโบลาถูกทดสอบการสูญเสียความร้อนโดยการให้พลังงานความร้อนจากภายในท่อซึมซับรังสีอาทิตย์อย่างสม่่าเสมอตลอดความยาวท่อ
ในช่วงอุณหภูมิ 40-200ºCเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิภายในท่อซึมซับรังสีอาทิตย์และที่ผิวของหลอดแก้วด้านนอก ผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นถึงการสูญเสียความร้อนในช่วงอุณหภูมิเริ่มต้นมีค่า 1.321 W/m และเพิ่มขึ้นถึง 38.601 W/m ที่ 200ºC ซึ่งเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
ในลักษณะเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้งานจริงในปัจจุบันA และ B โดยทั้งสองตัวอย่างที่มีค่าการสูญเสียความร้อนสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด

Abstract

This research aimed to test heat losses from Parabolic Trough Collector (PTC) that the PTC was designed to be suitable for industrial
use with temperature between 80-200ºC. The concentration ratio were 1:15. Absorber pipe materials used was stainless steel 316L coated
with Nickel-Aluminum (Ni-5wt. %Al) by spray coating techniques to make a thickness of surface substrate as for 215 µm. The Ni-Al solar
selective was successfully coated on stainless steel 3116L pipe and air between the solar selective covered with borosilicate glass tube was
vacuumed unit a pressure inside low (~0.25 inHg±15%). A solar parabolic trough collector was heated from inner absorber pipe to steady
state temperature 40ºC-200ºC all the absorber length. Consider the relationship of temperature between inner absorber temperature and outer
glass tube. The result showed, the heat-loss in starting temperature tested (40ºC) was 1.321 W/m and increase to 38.601 W/m at 200ºC. The
heat-loss of NiAl surface was compared with two commercial products A and B. The heat-loss of NiAl surface was a lower energy loss both
two commercial products.
คาหลัก:การพ่นด้วยเปลวไฟ, ผิวเลือกรับรังสีอาทิตย์, การสูญเสียความร้อน
Keywords: Thermal Spray, Solar Selective Surface, Heat-Loss

1. บทนา

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานธรรมชาติที่เป็น
พลังงานสะอาด [1] และปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
และมนุษย์ การน่าเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตความ
ร้อนนั้นสามารถกระท่าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้ อบ
พลังงานแสงอาทิตย์หรือแม้กระทั่ งการผลิตความร้อน
โดยใช้ตัวรับรังสีอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ ที่มีการใช้งาน
มาอย่างยาวนานไม่น้อยกว่า 25 ปี การผลิตความร้อนโดย

ใช้ตัวรับรังสีอาทิตย์สามารถจ่าแนกอุณหภูมิการใช้งานที่
ต่่ากว่ า 100ºC และระบบผลิ ตน้่าร้ อนที่ สูงกว่ า 100ºC
[2]หรือสามารถแบ่งโดยใช้ระบบการติดตามได้ 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ Stationary เช่น Flat-plate collector, Evacuated
tube collector, compound parabolic collector และ Sun
tracking เช่น Linear Fresnel reflector, Cylindrical trough
collector, Parabolic trough collector, Parabolic dish
reflector, Heliostat field collector [3]ตัวรับรังสีอาทิตย์แต่
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ละประเภทนั้นมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับการออกแบบละความสามารถในการผลิตความ
ร้อน ส่าหรับตัวรับรังสีอาทิตย์แทบทุ กชนิดมีการน่าเข้า
จากต่ างประเทศเป็ น หลั ก และผลิ ต ได้ เ องในประเทศ
บางส่วน อีกทั้งทั้งสองรูปแบบยังมีราคาสู ง [4, 5]ที่ผ่าน
มาพบว่ า ตั ว รั บ รั ง สี อ าทิ ต ย์ ช นิ ด Parabolic trough
collector ถู ก ด่ า เนิ น งานรู ป แบบการผลิ ต ไฟฟ้ าด้ ว ย
พลังงานความร้อนจากบริษัท Thai Solar Energy Public
Company Limited ณ อ่ า เภอห้ วยกระเจา จั ง หวั ด
กาญจนบุรี และตัวรับรังสีอาทิตย์แบบดังกล่าวยังมีการ
รายงานสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ นิ เ กิ ล อลู มิ เ นี ย ม (Ni-5
wt.%Al) เคลือบผิวท่อสแตนเลด 316L ด้วยความหนา
215 ไมโครเมตร [6] ใช้เป็นตัวรับรังสีอาทิตย์แบบรวม
แสงพาราโบลา

2. วัตถุประสงค์

งานวิ จั ย นี้ ท างผู้ วิจั ย จึ ง ท่ าการประเมิ น อั ต ราการ
สูญ เสี ยความร้ อ นของตั วรับ รั ง สีอ าทิ ต ย์ชนิ ด รวมแสง
พาราโบลา ที่เตรียมผิวด้วยกระบวนการพ่นด้วยเปลวไฟ
Thermal spray coating ด้วย Ni-5 wt.% Al บนท่อสแตน
เลด 316L หนา 215 ไมโครเมตร ครอบด้วยหลอดแก้ว
ทนความร้อน และทดสอบการสูญเสียความร้อนในช่วง
อุณหภูมิ 40-200ºC เปรียบเทียบกับตัวรับรังสีลักษณะ
เดี ย วกัน ที่ มี ก ารใช้ ง านจริ ง 2 ผลิ ต ภั ณฑ์ เพื่ อ พิ จ ารณา
เปรียบเทียบอัตราการสูญเสียความร้อนต่อความยาวท่อ
ซึมซับแสงอาทิตย์

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การบริ โ ภคพลั ง งานของประเทศไทยมี อั ต รา
เพิ่มขึ้นร้อนละ 60 ของการน่าเข้าดังแสดงให้เห็นในปี
พ.ศ. 2554 และส่ ง ผลต่ อ การน่ า เข้ า ในปี พ.ศ. 2555
เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกร้อยละ 18.4 ทั้งนี้เนื่องมากจากความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้ามีอัตราการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี [7,
8]ส่าหรับประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพความเข้มพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ เ ฉลี่ ย ในวั น หนึ่ ง มี ค่ า สู ง ถึ ง 16.9-18.2
MJ/m2/day[7]ดังนั้นจึงเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกแรกที่
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เหมาะสมกับประเทศไทย การประยุกต์ใช้พลังงานจาก
แสงอาทิ ต ย์ เ พื่ อ น่ า มาใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ เปลี่ ย นเป็ น
พลังงานรูปแบบอื่นๆ ต้องใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่
แตกต่างกันออกไป
ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Solar collector) มีความส่าคัญ
ต่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับการน่าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้
ประโยชน์ในรูปของความร้อน เมื่อตัวเก็บรังสีอาทิตย์รับ
พลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ให้กับระบบผลิตน้่าร้อน
หรืออากาศรังสีอาทิตย์ พลังงานจากรังสีอาทิตย์ถ่ายโอน
ไปยั ง ของไหลในตั ว เก็ บ รั ง สี อ าทิ ต ย์ ความร้ อ นที่ ไ ด้
ส่งผ่านจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์และน่าไปใช้งานตามความ
ต้องการ ปัจจุบันตัวเก็บรังสีอาทิตย์ในท้องตลาดมีความ
แตกต่างกันทั้งในด้านคุณภาพ สมรรถนะ การติดตั้ง และ
ราคาคุณสมบัติการดูดกลืนรั งสีอาทิตย์เพื่อเปลี่ยนความ
ร้อนต้ องอาศัยตั วดู ดกลื น (Absorber) หรื อที่ เรี ยกว่ า “ตั ว
ดูดกลืนรังสีอาทิตย์” (Solar Selective Absorber) ท่าหน้าที่
รั บและถ่ ายโอนความร้ อน ไหลผ่ านช่ อง(ท่ อ) จากตั ว
ดูดกลืนรังสีอาทิตย์เปลี่ยนเป็นความร้อน และน่าความร้อน
ที่ เกิ ดขึ้ นไปยั งสารท่ างานภายในท่ อน่ าความร้ อน (Heat
pipe)
ตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ในอุดคตมีคุณสมบัติ คือ มีค่า
การสะท้อนรังสีอาทิตย์ที่ต่า(R = 0)และมีค่าสัมประสิทธิ์
การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ที่สูง (α = 1) ในช่วงความยาวคลื่น
300 – 2,500 นาโนเมตร[4, 9]ซึ่งเป็นช่วงความยาวคลื่นของ
รังสีอาทิ ตย์ที่ ผ่านมายั งโลก ในขณะที่ช่วงความยาวคลื่ น
มากกว่า 2,500 นาโนเมตรเป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงความยาว
คลื่นอินฟาเรต มีค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ที่ต่า(R = 1)และ
มีค่าสัมประสิ ทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ ที่สูง (α = 0)
(เส้นประ) [4] จากความสัมพันธ์ดังกล่าว สามารถอธิบายได้
ด้วยรูปที่1 ซึ่งสมบัตินี้มีความแตกต่างกับวัตถุด่า คือ วัตถุ
ด่ามีค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ที่สูง (α = 1)
และมีค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ที่สูง (R = 1) ในอดีต มี
กรรมวิธีการเคลือบผิวต่างๆ ได้แก่การเคลือบอะลูมิเนียม
ออกไซด์ ที่ มี ผงนิ เ กิ ล บนแผ่ น อะลู มิ เ นี ยม (Nicklepigmented aluminium oxide on aluminium) การเคลือบ
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โครเมียมสีด่าที่ขนาบด้วยชั้นของนิกเกิลบนแผ่นทองแดง
(Black chrome with nickel sandwich layer on copper) การ
เคลื อ บโครเมี ย มสี ด่ าบนแผ่ นทองแดงโดยตรง (Black
chrome directly on copper) และการเคลื อบโคบอลท์
ซัลไฟด์ /ออกไซด์บนแผ่นเหล็ก(Cobalt sulphide /oxide

(selective) on steel sheet) ปัจจุบันสารเคลือบตัวดูดกลืน
รั ง สี อ าทิ ต ย์ มี การใช้ สารเคลื อบโครเมี ย มด่ าเป็ นหลั ก
ยกตั วอย่ างเช่ น นิ กเกิ ลด่ า ผลึ กด่ า เป็ นต้ น [9] และยั ง
สามารถใช้วัสดุเลือกรับรังสีดังกล่าวกับกระบวนการพ่น
ด้วยเปลวไฟ [6] เพื่อเตรียมผิวเลือกรับรังสีอาทิตย์ได้อีก
ประเภทหนึ่ง

ภาพที่ 1 Spectral performance of an ideal selective solar absorber[4]

4. ระเบียบวิธีการวิจัย

ขั้นตอนการทดสอบตัวรับรังสีอาทิตย์แบบรวมแสง
พาราโบลาบนแท่ น ทดสอบแสดงรู ป ที่ 2 ตั ว รั บ รั ง สี
อาทิตย์จะถูกติดตั้งบนแท่นทดสอบที่มีฉนวนกันความ
ร้อนรองรับน้่าหนักอยู่ที่ด้านปลายของแต่ละข้างของท่อ
ซึมซับรังสีอาทิตย์ที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกท่าจาก
สแตนเลด 316L ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 33.3 มิลลิเมตร
ยาว 1000 มิลลิเมตร (เฉพาะส่วนที่เคลือบผิวเลือกรับรังสี
อาทิ ต ย์ ) และเกลี ย วขนาด 0.5 มิ ล ลิ เ มตร ยาว 100
มิลลิเมตร ส่าหรับเป็นข้อต่อของสารท่างานส่าหรับการ
ทดสอบประสิ ท ธิ ภาพเชิ ง ความร้ อ น ส่ วนที่ เคลื อ บผิ ว
เลือกรับรังสีอาทิตย์ครอบด้วยหลอดแก้วทนความร้อน
(Borosilicate glass tube)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
55 มิ ล ลิ เ มตร และเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางภายนอก 65

มิลลิเมตร ยาว 1000 มิลลิเมตรที่ยึดตรึงกับท่อซึมซับรังสี
อาทิตย์ด้วยวงแหวนอลูมิเนียม (Expansion joint) เพื่อท่า
ให้ มี ค วามดั น อากาศภายในหลอดแก้ ว ต่่ า ที่ สุ ด ~0.25
inHg±15% ติ ด ตั้ ง หั ว วั ด อุ ณ หภู มิ ช นิ ด Type-K 40…+1250ºC ตามต่ าแหน่ ง ที่ ก่าหนดไว้ ต ามรู ป ที่ 3
ประกอบด้ ว ยการวั ด อุ ณ หภู มิ ภ ายในท่ อ ซึ ม ซั บ รั ง สี
อาทิต ย์ 4 ต่ าแหน่ง และด้ านนอกที่ผิวแก้ว 4 ต่าแหน่ ง
โดยจะใช้อุณหภูมิเฉลี่ยในการพิจารณา
การให้ ค วามร้ อ นเพื่ อ พิ จ ารณาการทดลองการ
สูญเสียความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 40-200ºC จะเพิ่มขึ้น
ครั้งละ 20ºC ในสภาวะคงที่นานอย่างน้อย 30 นาที ความ
ร้อนจะถูกให้จากขดลวดความร้อนแบบคลีบ Fin-heater
220VAC ให้กับท่อซึมซับรังสีอาทิตย์อย่างสม่่าเสมอ
ความร้อนจะเคลื่อนที่ผ่านท่อซึมซับรังสีอาทิต ย์และจะ
ถูกป้องกันไว้ด้วยสภาวะสูญญากาศ แต่ก็จะมีบางส่วนที่
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พลังงานไฟฟ้าถูกวัดจาก WISCO Voltage transducer
VT95 0-300VAC และ WISCO Current TransducerCT95
0-5 AAC ทุกๆ วินาที ผ่านเครื่องมือบันทึกข้อมูลพร้อม
กับค่าของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วงเวลาดังกล่าว

หลุดรอดออกไปได้ด้วยกระบวนแผ่รังสีความร้อน การ
ทดสอบจะก่าหนดอุณหภูมิการทดสอบจากด้านในของ
ท่อซึมซับรังสี อาทิตย์ที่ถูกให้ความร้อนเป็นตัวก่าหนด
ช่วงการทดสอบ และพิจารณาอุณหภูมิผิวแก้วด้านนอก

สุดเพื่อหาความสัมพันธ์ของการสูญเสียพลังงาน พลังงาน
ความร้อนที่ใช้ในการรักษาอุณหภูมินั้นจะพิจารณาให้มี
ค่ า เท่ า กั บ พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ข องขดลวดความร้ อ น
รูปที่ 2 ผังการทดสอบ
87.5 mm
62.5 mm

Ti-4
Glass envelope

Ti-3

Ti-2

37.5 mm
Ti-1 12.5 mm
Evacuated annulus

Absorber

Expansion joint
Absorber pipe

Fin heater

Tg-4

Tg-3

Tg-1 12.5 mm

Tg-2
37.5 mm
62.5 mm

87.5 mm

รูปที่ 3 แผนผังการติดตั้งหัววัดอุณหภูมิ

5. ผลการวิจัย

ผลการทดลองการสูญเสียความร้อนของตังรับรังสี
อาทิตย์แบบรวมแสงพาราโบลา ที่มีความหนาของชั้นผิว
เคลือบ Ni-Al 215 ไมโครเมตร ยาว 1000 มิลลิเมตร การ
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สูญเสียความร้อนพิจารณาต่อความยาวของตัวรั บรัง สี
อาทิตย์ ที่อัตราการสูญเสียความร้อนถูกรายงานในแกน
Y ที่เป็นอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ส่งให้ฮีทเตอร์ใช้
งานที่ของอุณหภูมิคงที่ และแกน X คืออัตราการเพิ่ม
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อุณหภูมิของท่อซึมซับรังสีอาทิตย์ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของ
อุณหภูมิภายในของท่อ
การสู ญ เสี ยความร้ อ นขณะเริ่ ม ต้ น การทดสอบที่
40ºC มีการสูญเสียพลังงานออกไป 1.321W/m และ
ค่อ ยๆ เพิ่ม ขึ้น จนมีอั ตราการสูญ เสี ยความร้ อน38.601
W/m ที่อุณหภูมิ 200ºC ซึ่งแนวโน้มการสูญเสียความ
ร้อนจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในรูปแบบของพาราโบลาที่มีความ
ชันเป็นบวกแสดงในรูปที่ 4 อัตราข้อก่าหนดการทดสอบ
ในช่ ว งอุ ณ หภู มิ ดั ง กล่ า วนั้ น เป็ น ช่ ว งอุ ณ หภู มิ ใ ช้ ง าน
ส่าหรั บงานผลิ ต น้่ าร้ อ นในโรงงานอุต สาหกรรม การ
สูญเสียความร้อนมีปัจจัยมาจากความสามารถในการรับ
และคายความร้ อนของวั ส ดุ การออกแบบแล ะ
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งหากพิจารณาวัสดุที่ใช้ท่าท่อ
ซึมซับรังสีอาทิตย์ที่น่าสแตนเลด 316L ที่มีค่าการน่า
ความร้อนในช่วง 16.3-21.5 W/m.K ที่อุณหภูมิระหว่าง
100-500ºC และการขยายตัวที่ 100ºC มีค่า 16.0×10-6/ºC
และได้ เ คลื อ บผิ ว อี ก ชั้ น ด้ ว ยการละลาย Ni-Al เมื่ อ
พิ จ ารณาโดยรวมค่ าการน่ าความร้ อ นของสารเคลื อ บ
NiAl 76 W/m.K ซึ่ ง การน่ า ความร้ อ นจะเกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงไปและการสู ญ เสี ย ความร้ อ นส่ า หรั บ
50

Ni-Al coating thickness = 215 m
R-Square = 0.99
2
Heat loss (W/m) = 0.001X -0.007X+0.001

40

Heat loss, (W/m)

กรณีศึกษานี้ จะเป็นการสูญเสียความร้อนในรูปแบบของ
การแผ่รังสีความร้อนออกจากท่อซึมซับรับสีอาทิตย์ที่มี
หลอดแก้วครอบละท่าเป็นสภาวะสูญญากาศเพื่อป้องกัน
การสูญเสียความร้อนในรูปแบบของการน่าความร้อน
แต่ ก ารแผ่ รั ง สี ค วามร้ อ นเป็ น การแผ่ รั ง สี ค วามร้ อ น
ออกไปในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการ
เคลื่อนที่ของความร้อนของอนุภาคมีประจุสสารซึ่งไม่
จ่าเป็น ต้ องอาศัย ตั วกลางในการเคลื่ อนที่ ผ่ านช่ องว่ า ง
ระหว่างหลอดซึมซับรังสีอาทิตย์ที่มีความกดอากาศต่่า
(สภาวะสูญญากาศ) ไปยังผิวแก้วทนความร้อนด้านใน
แล้วจึงเปลี่ยนเป็นความร้อนที่เคลื่อนที่ผ่านไปยังผิวแก้ว
ด้านนอกด้วยกระบวนการน่าความร้ อน ซึ่งเป็นจุดที่ใช้
ค่าในการพิจารณาค่าการสูญเสียความร้อนในการทดลอง
ครั้งนี้
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Absorber temperature, ( C)

200

รูปที่ 4 ผลสรุปการสูญเสียความร้อนของตัวรับรังสีอาทิตย์แบบรวมแสงพาราโบลาที่ความหนาของผิวเคลือบ 215
ไมโครเมตร
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จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากระบวนเคลือบแบบพ่น
ด้วยเปลวไฟ เป็นกระบวนการสร้างผิวเคลือบด้วยการ
ละลาย NiAl ด้ วยความร้ อ นสู ง ให้ ไ ปตกกระทบท่ อ
สแตนเลสที่เตรียมผิวด้วยกระบวนการพ่นทรายเพื่อเพิ่ม
การยึดเกาะแสดงในรูปที่ 5(ก) ผิวเคลือบที่ได้จากการ
เคลือบดังกล่าวนั้น จะมีลักษณะขรุขระที่สม่่าเสมอตลอด
ทั้งพื้นที่ ดังแสดงในรูปที่ 5(ข) มีลักษณะคล้ายกับการ
ขว้างดินน้่ามันไปตกกระทบก่าแพงด้วยความแรงจึงท่า
ดินน้่ามันบี้แบนแนบติดไปกับท่อซึมซับและซ้อนทับกัน
เป็นชั้น มีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 5(ข) ซึ่งแตกต่างจาก
การเคลือบด้วยกระบวนการอื่นๆ ที่ผิวเคลือบจะราบเรียบ
ไม่ มี ค วามหยาบ ความหยาบของผิ ว เคลื อ บจาก
กระบวนการพ่ น เคลื อ บด้ วยเปลวไฟจะมี คุ ณลั กษณะ
เหมาะสมต่อการเป็นผิวเลือกรับรังสีอาทิตย์และมี อัตรา
การซึมซับรังสีอาทิตย์ที่ดีกว่าแบบราบเรียบหรือขัดมัน
และผลการทดลองการสูญเสียความร้อนน่าไปพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการทดสอบชนิดอื่น ชนิด A และ B

[10, 11]แสดงในรูปที่ 5 ตลอดช่วงอุณหภูมิการทดสอบ
พบว่า ผิวเคลือบที่มีความหยาบนั้นนอกจากจะสามารถ
เพิ่มพื้นที่ในการซึมซับรังสีอาทิตย์แล้วยังลดการสูญเสีย
การสูญเสี ยความร้ อนได้สูง กว่าการเคลือบผิ วเลือกรั บ
รังสีอาทิตย์ชนิดอื่นที่มีความราบเรียบมากกว่า

จุดหลอมเหลว

เปลวไฟ
ท่อซึมซับ
ผิวเคลือบ

ก.
ข.
รูปที่ 5 ก. ขั้นตอนการสร้างผิวเคลือบบนท่อซึมซับรังสีอาทิตย์, ข. ลักษณะพื้นผิวเคลือบที่มคี วามหนา 215 ไมโครเมตร

6. สรุป

จากการประเมิ น การสู ญ เสี ย ความร้ อ นของ
ตัวรับรังสีอาทิตย์แบบรวมแสงพาราโบลา ที่เตรียมผิว
เคลือบด้วย Ni-5 wt.% Al ด้วยกระบวนการเคลือบด้วย
เปลวไฟบนผิวตัวเลือกรับรังสีอาทิตย์ของท่อซึมซับรับสี
อาทิ ต ย์ ที่ ค รอบด้ ว ยหลอดแก้ ว ที่ เ ป็ น สู ญ ญากาศ และ
ทดสอบในช่วงอุณหภูมิใช้งานส่าหรับการผลิตน้่าร้อน
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80-200ºC ในโรงงานอุตสาหกรรม มีอัตราการสูญเสีย
ความร้อนที่ต่าและต่่ากว่าตัวรับรังสีอาทิตย์ชนิดเดียวกัน
ในช่ ว งอุ ณ หภู มิ ดั ง กล่ า วด้ ว ย ดั ง นั้ น การทดสอบการ
สู ญ เสี ย ความร้ อ นของผิ ว เลื อ กรั บ รั ง สี อ าทิ ต ย์ ข อง
ตัวรับรังสีอาทิตย์แบบรวมแสงพาราโบลามีศักยภาพใน
การใช้งานที่ดีและสามารถแข่งขันในเชิงพาณิชย์เพื่อใช้
ประโยชน์ ใ นการออกแบบระบบผลิ ต น้่ า ร้ อ นด้ ว ย
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พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นครั ว เรื อ นหรื อ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
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การศึกษาอัตราส่วนของของแข็งรวมที่เหมาะสม
สาหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมของซังข้าวโพดบดและน้าเสีย
Study the Ratio of Total Solid for Biogas Production from Co-digestion
ofCorncob and Wastewater
จิราพร เผ่าเอี้ยง1และ จุฑาภรณ์ ชนะถาวร1*
JirapornPao-aiang1 and JutapornChanathaworn1*
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมของน้้า เสียจากการบีบซังข้าวโพดและซังข้าวโพดบด โดยท้าการทดลองที่ 5
ตัวอย่างการทดลองในการผลิตก๊าซชีวภาพที่ ส่วนผสมการหมักต่างกันตามอัตราส่วนของของแข็งรวม(Total Solid) คือ 8%, 10%, 12%, 14%
และ 16% ในระบบหมักขาด 1 ลิตร ภายใต้สภาวะการหมักแบบไร้อากาศ ที่สภาวะอุณหภูมิห้อง ระยะเวลาการหมัก 30 วัน ผลการวิจัยพบว่า ชุด
การทดลองที่มีอัตราส่วนของของแข็งทั้งหมด (TS) 10% มีปริมาณก๊าซชีวภาพสูงสุด 2,530ml และให้ผลผลิตของมีเทนเฉลี่ย 0.070 m3CH4/kg
CODremovedชุดทดลองที่มีอัตราส่วนของของแข็ง ทั้งหมด 16% มีปริมาณก๊าซชีวภาพต่้าสุดเทียบกับชุดทดลองอื่นคือ 1,810 ml ให้ผลผลิตของ
มีเทนเฉลี่ย0.029m3CH4/kg CODremovedจากการผลการศึกษาเสดงให้เห็นว่าน้้าบีบซังข้าวโพดและซังข้าวโพดบดสามารถน้าไปใช้ในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพได้ การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้้าบีบข้าวโพดและซังข้าวโพดบดเป็นการสร้างแหล่งพลังงานทดแทนส้าหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชน

Abstract

The objective of this study was to investigate the biogas production from co-digestion of wastewater from sweet corncob milling
process and sweet corncob.With five experiments on the biogas production compared the ratio of total solid(TS) 8%, 10%, 12%, 14%
and16% in a 1 L under anaerobic digestion. The experiment was set under ambient temperatures and reaction time of 30 days.The results
showed that the condition of TS 10%produced the highest biogas production 2,530 mland the methane yield0.070 m3CH4/kg CODremoved. The
study indicated thatthe condition of TS 16%producedthe lowest of biogas total 1,810 mlandand the methane yield 0.029 m3CH4/kg
CODremoved.The results found that sweet corncob milling process and sweet corncob could be used for biogas production. Biogas production
from wastewater and sweet corncob can be used for renewable energyresource for industry and communities.
คาหลัก : ก๊าซชีวภาพ,ของแข็งรวม, การหมักร่วม, น้้าเสีย, ซังข้าวโพดบด
Keywords : biogas,total solid, co-digestion, wastewater, corncob
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1. บทนา

เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของจ้ า นวน
ประชากรโลกสูงขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการใช้พลังงาน
สูงขึ้น ซึ่งสวนทางกับแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มี
ปริมาณลดลง หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
ให้ ค วามส้ าคั ญ กับ ปั ญ หาการขาดแคลนพลั งงาน โดย
กระทรวงพลั ง งานได้ ด้ า เนิ น การจั ด ท้ า แผนพั ฒ นา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี
(พ.ศ.2555-2564) ขึ้น (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุ รักษ์พ ลัง งาน, 2558). เพื่ อให้ป ระเทศไทยพัฒ นา
พลั ง งานทดแทนให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในพลั ง งานหลั ก ของ
ประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับ
ประเทศ ลดการน้าเข้าพลังงานจากประเทศอื่น ส่งเสริม
ให้มี การใช้พ ลัง งานทดแทนในภาคอุ ตสาหกรรมและ
ชุมชน ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศที่เติบโต
จากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท้าให้มีวัสดุเหลือ
ทิ้งเป็นจ้านวนมาก เช่น น้้าเสียจากภาคอุตสาหกรรม ของ
เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม กากมัน ซั งข้าวโพด
ชานอ้ อ ย รวมถึ ง ของเหลื อ ทิ้ ง จากภาคเกษตรกรรม
จ้าพวก ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด เป็นต้น การน้าวัสดุ
เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ ในการสร้างเป็นพลังงานทดแทน
โดยการน้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็น
การแก้ปัญหาในการก้าจัดของเหลือทิ้ง และลดต้นทุนใน
การบ้าบัดน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ก๊าซชีวภาพ
เป็ น ก๊ า ซที่ เ กิ ด จากการย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย์ โ ดย
แบคทีเรียจ้าพวกจุลินทรีย์ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
2553) ก๊ า ซ ชี ว ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2 ) ประมาณ 30-50%, ก๊าซ
ไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ ห รื อ แก๊ ส ไข่ เ น่ า (H2 S), ก๊ า ซ
ไนโตรเจน (N2) และ ก๊าซไฮโดรเจน (H2) ซึ่งก๊าซชีวภาพ
สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยสามารถจุดติดไฟได้สร้าง
เป็ นแหล่ ง พลั งงานความร้ อ น และน้าความร้ อนไปใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ เ ช่ น ก า ร ผ ลิ ต ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า ใ น
ภาคอุต สาหกรรม การให้ความร้อ นกับพื ชผลทางการ
เกษตร หรื อ ใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง หุ ง ต้ ม ในภาคชุ ม ชนและ
ครัวเรือน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาการผลิตก๊าซ

ชีวภาพจากการหมักร่วมของน้้าบีบซังข้าวโพดและซัง
ข้าวโพดบด ภายใต้สภาวะการหมักแบบออกซิเจน โดย
การน้าซังข้าวโพดบดหรือเศษวัชพืชมาหมักร่วมกัน เป็น
การเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพได้ดีกว่าการหมัก
ก๊าซชีวภาพจากน้้าเสียหรือ มูลสัตว์ เพียงอย่างเดียว คิ ด
เ ป็ น 5-25% ( ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า พ ลั ง ง า น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548)วัตถุดิบที่ใช้ในการศึกษานี้
คื อ น้้ าบี บ ซั ง ข้ า วโพดและซั ง ข้ าวโพดบด โดยจั ง หวั ด
เชียงใหม่แ ละจัง หวัด ใกล้เ คียงมี การปลูกข้ าวโพดเป็ น
จ้านวนมาก เพื่อส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในการ
ผลิตข้าวโพดกระป๋องส่งออกนั้น จะต้องการแค่ส่วนของ
เม็ดข้าวโพดเพียงเท่านั้น ส่วนของเปลือกและซังข้าวโพด
จึงเป็นปัญหามากส้าหรับโรงงานในการก้าจัดวัสดุเหล่านี้
วิธีการก้าจัดซังข้าวโพดและเปลือกข้าวโพดของโรงงาน
ในปัจจุบันคือ การน้าซังข้าวโพดและเปลือกเข้าเครื่องบด
เพื่อบีบน้้าซังข้าวโพดออกโดยจะน้าซังข้าวโพดที่บดแล้ว
ไปรมควันร้อนเพื่อเป็นการลดความชื้นในซังข้าวโพดบด
เพื่อจะน้าซังข้าวโพดบดที่มีความชื้นต่้าใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในการสร้ างความร้ อ นให้ กั บ หม้ อ ต้ ม ไอน้้ า เพื่ อ ผลิ ต
กระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เป็นการ
สร้างต้นทุนในการก้าจัดซังข้าวโพดและเปลือกข้าวโพด
เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้านั้น
ยังไม่มากพอ หากน้าวัสดุเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ ในการ
หมักก๊าซชีวภาพ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อลดปัญหาการ
ก้าจัดวัสดุเหลือทิ้ง ลดต้นทุนในการสร้างแหล่งพลังงาน
ทดแทน เนื่องจากสามารถน้าซัง ข้าวโพดบด และน้้าเสีย
จากการบี บ ซั ง ข้ า วโพดมาใช้ ไ ด้ เ ลย และการน้ า ซั ง
ข้าวโพดบดและน้้าบีบซังข้าวโพดหมักร่วมกัน เป็นการ
เพิ่มศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพได้สูงขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากน้้าบีบซังข้าวโพดและซังข้าวโพดบด
2.เพื่อศึกษาสัดส่วนของของแข็งรวมที่เหมาะสมใน
การหมั ก ก๊ า ซชี ว ภาพจากน้้ า บี บ ซั ง ข้ า วโพดและซั ง
ข้าวโพดบด
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3. ศึกษาศักยภาพในการผลิตก๊าซมีเทน (Biochemical
Methane Potential, BMP) ของการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
น้้าบีบซังข้าวโพดและซังข้าวโพดบด
3. วิธีการวิจัย
3.1 วัสดุและอุปกรณ์
การวิจัยนี้ใช้ วัตถุดิบจากน้้าเสียที่ได้จากการบีบ
ซั ง ข้ าวโพด และซั ง ข้ า วโพดบด จากโรงงานซั น สวี ท
โรงงานส่ ง ออกข้ า วโพดหวาน ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ลักษณะของน้้าบีบซังข้าวโพดจะมีความเข้มข้นสูง จาก
คุณสมบัติทางเคมีคือมี ค่า COD (Chemical Oxygen
Demand) 41,600mg/Lซังข้าวโพดบด มีขนาด 3-5mm มี
ความชื้ นประมาณ 6%หัวเชื้ อ ที่ใ ช้ใ นการวิจั ยนี้ คื อ มู ล
สุกรสดผสมกับน้้ากลั่นเพื่อให้ง่ายในการตวงปริมาตร
อุปกรณ์ที่ใช้ในการหมัก ได้แก่ ขวดหมักขนาด 1L ต่อ
กับชุดวัดปริมาตรก๊าซชีวภาพ แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ระบบหมักก๊าซชีวภาพจากน้้าบีบซังข้าวโพดและ
ซังข้าวโพดบด ขนาด 1 ลิตร
3.2 เงื่อนไขการทดลอง
ชุดการทดลองประกอบด้วย 5 ชุด แต่ละชุดจะมี
การเติ ม น้้ า บี บ ซั ง ข้ า วโพดและซั ง ข้ า วโพดบด โดยมี
อัตราส่วนของของแข็งรวม(Total Solid) ที่ต่างกัน คือ
8%, 10%, 12%, 14% และ 16% เติมหัวเชื้อ 15% ของ
ปริมาตรการหมัก หมักในขวดขนาด 1 L ใช้จริง 0.8 L
ระยะเวลา 30 วัน เป็นการหมักแบบกะ คือเติมสารอาหาร
เพียงครั้งเดียว
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3.3 วิธีการทดลองการหมักก๊าซชีวภาพ
วิ เ คราะห์ พ ารามิ เ ตอร์ ข องวั ต ถุ ดิ บ ก่ อ นท้ า การ
หมัก ได้แก่ COD, TS, VS, pH และความชื้น ท้าการหมัก
ที่อัตราส่วนของของแข็งที่ต่างกัน ในขวดหมักขนาด 1 L
เป็ น การหมั กแบบกะ (Batch) ในสภาวะอุ ณหภู มิ ห้ อ ง
ภายใต้การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน ปรับ pH เป็น 7 ทุก
ชุ ด การทดลองด้ วยโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (NaOH) วั ด
ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นทุกวัน วัดปริมาณก๊าซมีเทน
ทุก4 วัน จากเครื่องวัดก๊าซ Gas Data GFM Series เขย่า
ขวดทดลองทุกวันๆ ละ 1 นาที เพื่อให้เกิดกรสัมผัสกัน
ระหว่างสารอาหารและจุลินทรีย์ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ
หมัก วิเคราะห์พารามิเตอร์อีกครั้ง
3.4วิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพในการผลิ ต ก๊ า ซมี เ ทน
(Biochemical Methane Potential, BMP)
1.การค้านวณหาปริมาณซีโอดี (COD) ที่ถูกย่อยสลาย
ซีโอดีที่ถูกก้าจัด = ซีโอดี(เข้า) – ซีโอดี(ออก)
หรือCODremoved (mg/l) = CODin (mg/l) – CODout(mg/l)
2.ประสิทธิภาพการก้าจัดซีโอดี (COD)
% การก้าจัดซีโอดี = [(CODin (mg/l) – CODout
(mg/l))/ CODin (mg/l)] x 100
3.การหาค่ า อั ต ราการผลิ ต ก๊ า ซมี เ ทนของจุ ลิ น ทรี ย์
(Specific Methane Yield)
อัตราการผลิตก๊าซมีเทนของจุลินทรีย์ = ปริมาณ
ก๊าซมีทน (l) / น้้าหนักของซีโอดีที่ถูกย่อยสลาย (kg)
4.การหาศักยภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้ก๊าซมีเทน
(%BMP)
%BMP = (อัตราการผลิตก๊าซมีเทนของจุลินทรีย์/
ปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นตามทฤษฎี) x 100
จากทฤษฎี COD 1 kg เปลี่ยนเป็นก๊าซมีเทน 350 l
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

4. อภิปรายผลการวิจัย

4.1 พารามิเตอร์ของน้้าบีบข้าวโพด ซังข้าวโพดบด
และหัวเชื้อ(มูลสุกร)
การวิเคราะห์คุณสมบัติเบื้องต้นของวัตถุดิบที่ใช้ใน
การหมัก แสดงดังตารางที่ 1

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของวัตถุดบิ ที่ใช้ในการหมักก๊าซ
ชีวภาพ
ตัวอย่าง
น้้าบีบซัง
ข้าวโพด
ซัง
ข้าวโพด
บด
หัวเชื้อ

COD
(mg/L)
41,600

TS
(mg/L)
11,200

VS
ความชื้น
(mg/L)
(%)
6,885
-

pH

C/N

4.68

-

-

45,175

41,088

7.20

-

41/1

8,320

3,405

2,005

-

6.82

-

ผลของ COD ของน้้ า บี บ ซั ง ข้ า วโพดมี ค่ า
41,600mg/L เป็นค่าที่สูงเมื่อเทียบกับน้้าเสียจากแหล่งอื่น
เช่น น้้าเสียจากกองขยะ มีค่า COD 3,200mg/L (ตระกูล
ศักดิ์, 2557) เหมาะส้าหรับน้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ก๊าซชีวภาพ ซังข้าวโพดมีค่า TS 45,175 mg/L สูงเมื่อ
เที ย บกับ เศษอาหารบดจากการทดลองของ (กิ ต ติ ชั ย
,2553) ที่มี TS 24,400 mg/L
4.2 ผลของ COD ก่อนและหลังการหมัก ของชุด
ทดลองที่มีอัตราของของแข็งรวมที่ต่างกัน
ตารางที่ 2 ผลของ COD ก่อนและหลังการหมักก๊าซ
ชีวภาพ
TS CODin CODout การก้าจัด
% BMP
(%) (mg/L) (mg/L) COD (%)
8% 41,600 16,640
60.00
17.74
10% 41,600 13,320
67.98
20.07
12% 49,920 24,960
50.00
16.19
14% 49,920 31,660
36.58
16.34
16% 58,240 33,280
42.86
8.20
ผลของ COD หลังการหมักแสดงดังตารางที่ 2
ชุด การทดลองที่ TS10% มี อัต ราการก้าจั ด COD ได้
สูงสุด 67.98% ตามด้วยชุดทดลองที่ TS8% มีอัตราการ
ก้าจัด COD60.00%เมื่อเทียบTS 10% กับTS 14% ที่มี
อั ต ราการย่ อ ยสลายของจุ ลิ น ทรี ย์ ต่้ า สุ ด พบว่ า ต่ า งกั น
46.00% จะเห็นว่าที่อัตราส่วนของของแข็งรวมต่างกัน
ส่งผลให้การก้าจัด COD ต่างกัน ในชุดทดลองที่มีการ
ก้าจัดCOD สูงแสดงว่าระบบสามารถย่อสลายจุลินทรีย์
ได้ดี และพบว่าที่ TS 10% มีศักยภาพในการผลิตก๊าซ

มี เ ท น สู ง สุ ด คื อ 20.07 ต่้ า สุ ด 8.20%
เ มื่ อ
เปรียบเทียบ%BMP ของTS 10% และ 16%พบว่าต่างกัน
ประมาณ 59.00%

รูปที่ 2 ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
ในการหมั กกาซชี วภาพจากน้้ าบี บ ซั ง ข้ าวโพด
ร่ ว มกั บ ซั ง ข้ า วโพดบดที่ อั ต ราส่ ว นของของแข็ ง 8%,
10%, 12%, 14% และ 16%พบว่าก๊าซชีวภาพเริ่มเกิด
สูงขึ้นในวันที่ 8 ที่ TS10% ผลิตก๊าซชีวภาพได้สูงสุด
120ml และผลิตก๊าซชีวภาพได้สูงสุด 250ml ในวันที่ 13
หลังจากวันที่ 16 ก๊าซชีวภาพมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ จนถึง
วันที่ 30 ปริมาณก๊าซชีวภาพลดลงต่้าสุดถึง 10ml เทียบ
กับหัวเชื้อ ที่ผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุด 70ml ในวันที่ 15 มี
ปริ ม าณลดลงเรื่ อ ยๆ จนถึง วั น ที่ 27 ไม่ มีการผลิ ต ก๊าซ
ชีวภาพ ที่ TS10% อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุดในแต่
ละวัน ต่างจากหัวเชื้อประมาณ 72.00% TS 10% มีอัตรา
การผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุดในแต่ละวัน สูงกว่า TS 16%
ซึ่ ง มี ก ารผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพในแต่ ล ะวั น ต่้ า สุ ด 52.00%

รูปที่ 3ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมจากระบบหมักก๊าซ
ชีวภาพขนาด 1 ลิตร
จากรูปที่ 3 ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสม พบว่าที่ TS
10% สามารถผลิตก๊าซชีวภาพสะสมสูงสุด 2,530 mL
ผลิตก๊าซชีวภาพในแต่ละวันได้สูงสุดถึง 250mlเฉลี่ยต่อ
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วัน 84.33 mL ตามด้วย TS 8% ผลิตก๊าซชีวภาพสะสมได้
2,320 mLพบว่าTS16% ผลิตก๊าซชีวภาพรวมได้ต่้าสุด ที่
TS 10% มี อั ตราการผลิ ตก๊าซชี วภาพสะสมสู งกว่ า
TS16% ประมาณ 28.50%เนื่องจากTS16%มีความเข้มข้น
ของของแข็ ง ที่ สู ง ส่ ง ผลให้ ย ากต่ อ การย่ อ ยสลาย
สารอินทรียข์ องจุลินทรีย์ ท้าให้ก๊าซชีวภาพรวมมีปริมาณ
น้อยตามไปด้วย

การทดสอบปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นมีปริมาณสูงที่สุด
คือ 78.50%และมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 21.4% ตาม
ด้วยTS 8% และ12%TS 10% ต่้าสุดคือ TS 16% เกิดก๊าซ
มีเทน 39.6% มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 53% พบว่า
ปริมาณก๊าซมีเทนสะสมของ TS 10% สูงกว่าTS 16% ถึง
64.00% ที่อัตราส่วนของของแข็งรวม (Total Solid)
ต่างกัน6% ส่งผลให้ปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นมีปริมาณ
ที่ต่างกัน 64.00%

5. สรุป

รูปที่ 4 ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่ได้จากการหมัก
ร่วมของน้้าบีบซังข้าวโพดและซังข้าวโพดบด
ผลของปริมาณก๊าซมี เทนที่เ กิ ดขึ้ นในแต่ล ะวั น
พบว่ าก๊าซมี เทนเริ่ มเกิดขึ้ นในวัน ที่ 4 โดยที่ TS10% มี
การเกิดก๊าซมีเทนที่ 13.20% และเพิ่มขึ้นสูงสุดในวันที่
12 จนถึ ง วั น ที่ 16 ก๊ า ซมี เ ทนเริ่ ม มี ป ริ ม าณลดลง
เปรียบเทียบการเกิดก๊าซมีเทนของ TS 10% กับหัวเชื้อ
ต่างกันประมาณ 79.50% ผลของมีเทนเฉลี่ยที่ได้ แสดง
ให้ เห็ น ว่าที่ อัต ราส่ วนของของแข็ ง ต่ างกัน เพี ย ง 6% มี
ผลต่างปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ถึง 28.50%

รูปที่ 5ปริมาณก๊าซมีเทนสะสม
จากปริมาณก๊าซมีเทนสะสมที่เกิดขึ้น แสดวง
ดังรูปที่ 5 พบว่า TS 10% มีปริมาณก๊าซมีเทนรวมสูงสุด
คือ 1,986 ml เนื่องจากมีปริมาณก๊าซรวมที่สูงและผลของ
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จากการหมักก๊าซชีวภาพของน้้าบีบซังข้าวโพด
ร่วมกับ ซังข้ าวโพดบดที่อั ตราส่วนของของแข็ ง(Total
Solid) 8%, 10%, 12%, 14% และ 16% พบว่าที่อัตราส่วน
ของของแข็ ง 10%มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการก้ า จั ด ซี โ อดี
สูงสุดคือ 67.98%สามารถผลิตก๊าซชีวภาพรวม 2,530 ml
ผลิตก๊าซมีเทนสะสมได้ 1,986mlพบว่าที่ TS 8%, 12%,
14%และ 16% ผลิตก๊าซชีวภาพสะสมได้ 2,320 ml, 2,300
ml, 2,020 mlและ 1,810 mlตามล้าดับ พบว่าอัตราส่วน
ของของแข็งรวมที่เหมาะสมส้าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากการหมั ก ร่ ว มกั น ของน้้ า บี บ ซั ง ข้ า วโพดและซั ง
ข้าวโพดบดคือ 10% โดยในระบบหมักที่ดี ต้องมีสัดส่วน
การเติ ม ที่ เ หมาะสม มี สารอาหารที่ เ พี ย งพอต่ อ ระบบ
นอกจากนี้ประสิทธิภาพของระบบหมักที่ดีจะขึ้นอยู่กับ
ปั จ จั ย ในด้ า นอื่ น ๆ เช่ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการหมั ก หั ว
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ อุ ณหภู มิ แ วดล้ อ ม จากการวิ จั ย ดั ง กล่ า ว
พบว่าน้้าบีบ ซังข้าวโพดและซังข้าวโพดเหมาะส้าหรับ
การน้ามาหมักก๊าซชีวภาพเพื่อลดปัญหาการก้าจัดของ
เสี ย ภายในโรงงาน เป็ น การส่ ง เสริ ม การสร้ า งแหล่ ง
พลังงานใช้ภายในโรงงานและชุมชน
ข้อเสนอแนะ ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้้าบีบ
ซังข้าวโพดและซังข้าวโพดบด ในน้้าบีบซังข้าวโพดมี
ปริมาณของ pH ที่สูง หากท้าการหมักก๊าซชีวภาพจาก
วัต ถุ ชนิด นี้ ควรท้ าการปรั บ pH ให้ อ ยู่ใ นช่ วง 6.8-7.2
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการหมักก๊าซชีวภาพสูงสุด
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การผลิตแก๊สชีวภาพจากกากปาล์มน้ามันร่วมกับมูลสุกร
Biogas Production from Palm Oil Residues Mixing with Pig’s Manure
สุรจิตร์ พระเมือง1* จิรารัตน์ มะณีทับ2 และอภิชิต พลค้อ2
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บทคัดย่อ
กากปาล์มน้ามันที่เหลือจากการผลิตน้ามันปาล์มดิบ ได้นามาศึกษาในการผลิตแก๊สชีวภาพโดยการหมักร่วมกับมูลสุกรในระดับ
ห้องปฏิบัติก าร เพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เ หมาะสมในการผลิตแก๊สชีวภาพ โดยใช้ข วดรูปชมพู่ ขนาด 250mLเป็นถัง หมัก ภายใต้ ห้ อง
อุณหภูมิห้อง (25±3 °C)อัตราส่วนระหว่างมูลสุกรและกากปาล์มเป็น 9:1 8:2 7:3 6:4 5 5 4:6 3:7 2:8 และ 1:9 ตามลาดับ ใช้ระยะเวลาในการหมัก
นาน 20 วัน ทาการทดลอง 2 ครั้ง วัดค่าความเป็นกรดด่างอุณหภูมิภายในถังหมักและอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมทุกๆ วัน ในช่วงเวลา 09.00 น. และ
17.00 น. วัดค่าปริมาณความต้องการออกซิเจนทางเคมีทั้งก่อนและหลังการหมัก วัดความสูงของแก๊สชีวภาพในหลอดทดลองจากการแทนที่น้า
แล้วนามาคานวณหาค่าปริมาณแก๊สสะสมและปริมาณแก๊สเฉลี่ยต่อวัน พบว่าอัตราส่วนของมูลสุกรต่อกากปาล์ม 9 ต่อ 1 เกิดแก๊สเฉลี่ยต่อวันมาก
ที่สุด เท่ากับ 21 mLแต่ระยะเวลาการเกิดแก๊สสั้น เมื่อพิจารณาปริมาณแก๊สสะสมและความยาวนานของการเกิดแก๊สพบว่า อัตราส่วน 7 ต่อ 3 เป็น
อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้จะนาไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากปาล์มน้ามัน เพื่อเป็นเชื้อเพลิงความร้อนสาหรับ
อบผลปาล์มน้ามันของผู้ประกอบการขนาดเล็ก

Abstract
Palm oil’s residue from CPO process was investigated in the laboratory scale for biogas producing by mixing to pig’s manure, and
determined the optimum ratio of the biogas production. The fermentation used flasks volume of 250mL for fermentation reactors in room
temperature of 25 ± 3°C with the ratios of pig’s manure to palm residue including 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8 and 1:9 respectively.
The experiments performed 20 days for each round of 2 experiments. Data acquisitions were done at 09.00 am and 17.00 pm. The
measurements of pH, fermented temperature, ambient temperature were done, while biogas volume was measured the height using the water
replacementto calculate the gas obtained per day and the gas cumulative due to the chemical oxygen demand at initial and final
measurements. The result showed that the ratio of 9:1 obtained the maximum biogas per day by 21 mL. Even if, considering to the biogas
cumulative and production duration, the ratio of 7:3 was appropriate ratio. This study is a guideline for producing biogas fuel from palm oil
residue to palm fruits drying of the small entrepreneur.
ค้าส้าคัญ : แก๊สชีวภาพ กากปาล์มน้ามัน มูลสุกร
Keywords : Biogas Palmoil’s residues Pig’s manure
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1. บทน้า

2. กระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ

สถานการณ์โลกปัจจุบัน กาลังเผชิญกับปัญหา

แก๊สชีวภาพ เป็นแก๊สผสมของแก๊สมีเทน กับ

หลายด้ านทั้ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี ป ริ ม าณน้ อ ยลง

แก๊สอื่น ๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนซัลไฟด์

สวนทางกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพลังงาน

ไฮโดรเจน ไอน้า เป็น ต้น ซึ่ ง ได้ จากกระบวนการย่อ ย

ฟอสซิล และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากของเสี ย

สลายสารอินทรีย์ ด้วยแบคทีเรียชนิดไม่อาศัยออกซิเจน

จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ กระบวนการเผาไหม้จะ

(Anaerobicbacteria)โดยทั่วไปสัดส่วนของแก๊สต่าง ๆ จะ

ท าให้ เ กิ ด แก๊ ส คาร์ บ อนไดออกไซด์ แ ละแก๊ส อื่ น ๆ ที่

เป็น มีเทน (CH4)50% - 70% คาร์บอนไดออกไซด์

ส่งผลต่อการสะสมความร้อนทาให้เกิดปรากฏการณ์โลก

(CO2) 30% -40% ไฮโดรเจน (H2)5% -7%ไนโตรเจน

ร้อน ซึ่งมีการแก้ปัญหาโดยการใช้พลังงานทดแทน มาก

(N2) 1% -2% ไอน้า (H2O) 0.3% ไฮโดรเจนซัลไฟต์หรือ

ขึ้นทั้ง แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้า และความร้อนใต้พิภพ

แก๊สไข่เน่า (H2S)เล็กน้อย (ชยันต์ กิมยงค์, 2545)

โดยการใช้ พ ลั ง งานทดแทนต่ า ง ๆ จะต้ อ งอาศั ย

กระบวนการย่ อ ยสลายสารอิ น ทรีย์ เกิด แก๊ส

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในการรวบรวม แปรสภาพ

ชีวภาพจะอาศัยจุลินทรีย์ 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่ม

หรือส่งผ่านพลังงานไปใช้ในรูปต่าง ๆ แก๊สชีวภาพ

ผลิ ต กรดท าหน้ าที่ ย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย์ จ าพวก แป้ ง

เป็นแก๊สที่เกิดขึ้นจากการหมักย่อยสลายของสารอินทรีย์

โปรตีน และไขมัน จากโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่จนกระทั่ง

ภายใ ต้ ส ภาวะที่ ป ร าศ จ ากออ กซิ เจ น ( anaerobic

ได้โมเลกุลขนาดเล็กที่เป็นกรดอินทรีย์ จากนั้นจุลินทรีย์

digestion) ซึ่งกระบวนการผลิตน้ามันปาล์มดิบ จะมี กาก

กลุ่มที่สอง ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตมีเทนจะทาหน้าที่ย่อยสลาย

ปาล์มเป็นวัสดุที่เป็นผลพลอยได้ ส่วนใหญ่ถูกนาไปผสม

กรดอิ น ทรี ย์ ใ ห้ กลายเป็น แก๊สมีเ ทนกระบวนการผลิ ต

เป็ น อาหารสั ต ว์ หากน ากากปาล์ ม มาใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ

แก๊ส มี เ ทน โดยมี ก ระบวนการผลิ ต 3 ขั้ น ตอนเรี ย ง

สาหรับผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการอบแห้ง

ตามล าดั บ คื อ กระบวนการไฮโดรไลซี ส (Hydrolysis)

ผลปาล์ม จะช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กมีทางเลือก

กระบวนการอะซิ โ ดเจนนี ซี ส (Acidogenesis) และ

ในการใช้เชื้อเพลิงสาหรับอบแห้งผลปาล์มน้ามันที่เป็น

กระบวนการเมธทาโนเจนนีซีส (Methanogenesis) ดังรูป

ปัญหาหลักของกระบวนการผลิ ตน้ ามั นปาล์ม ดิบ และ

ที่ 1

ช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากน้าทิ้งของ
การนึ่ ง ปาล์ ม น้ ามั น ซึ่ ง จิ ต ติ ชั ย จั น ทรทิ น (2550)ได้
ออกแบบและวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมของฐานรองตู้นึ่ง
ปาล์มขนาดเล็กแบบกึ่งต่อเนื่องสาหรับนึ่งปาล์มขนาด 1
ตันเพื่อลดต้นทุนในการสร้างระบบโรงสกัดน้ามันปาล์ม
ของชุมชน ในการวิจัยนี้จึงได้ศึกษาการผลิตแก๊สชีวภาพ
จากกากปาล์มผสมกับมูลสุกรในอัตราส่วนต่าง ๆ โดยหา
อั ต ราส่ ว นที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ริ ม าณแก๊ ส ชี ว ภาพ
เพียงพอในการเป็นเชื้อเพลิงของระบบอบแห้งผลปาล์ม
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รูปที่ 1 กระบวนการย่อยสลายสารอินทรย์ในการผลิต

วัตถุดิบเข้าสู่ระบบหมัก โดยถ้ามีอัตราการป้อนวัตถุดิบ

แก๊สชีวภาพ

เข้ า สู่ ถั ง หมั ก สู ง เกิน ไป ท าให้ จุ ลิ น ทรี ย์ ก ลุ่ ม ผลิ ต กรด

ปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่ างๆที่มีผ ลต่อการ
ผลิตแก๊สชีวภาพได้แก่ (ปราโมทย์ ศิริโรจย์, 2551)

ทางานมาก จะทาให้ มีสารอินทรี ย์ระเหยง่ ายมีปริมาณ
มาก และสภาพความเป็นกรดของระบบจะเพิ่มขึ้น

1)อุณหภูมิ ซึ่งมีความสาคัญต่อการเจริญเติบโต

6)สารพิษ เป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของ

ของจุลินทรีย์และอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีผลิตมีเทน ซึ่ง

จุลินทรีย์ทุกกลุ่ม เช่น พิษของกรดอินทรีย์ระเหยง่ายต่อ

ถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ไซโครฟิลิก (Psychrophilic)

จุลินทรีย์ผลิตมีเทน พิษของแอมโมเนียมอิออน พิษของ

เป็นช่วงอุณหภูมิต่ากว่า 20 C มีโซฟิลิก (Mesophilic)

โลหะหนักบางชนิด แต่โลหะหนักบางชนิดในปริมาณที่

เป็นช่วงอุณหภูมิระหว่าง 20-45 C และเทอร์โมฟิลิก

มีความเข้มข้นต่า ๆ จัดเป็นสารอาหารที่จาเป็นต่อการ

(Thermophilic) เป็นช่วงอุณหภูมิสูงกว่า 45 C

เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ เช่น นิเกิล ไม่เกิน 2mg/L

2)ความเป็นกรด-เบส ความเหมาะสมของค่า
ความเป็นกรด-เบส ต่อการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรียผ์ ลิต
มีเทน pH อยู่ระหว่าง 6.6-7.4
3)ความเป็ น ด่ า ง เป็ น บั ฟ เฟอร์ ข องระบบที่
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็นกรด-เบส การมี
ค่ าความเป็ น ด่ างสู ง หรื อ ค่ าอั ล คาไลน์ สูง (Alkalinity)
แสดงถึงความสามารถในการรักษาเสถียรภาพของความ
เป็นกรด-เบสในถังหมักอยู่ได้นาน ซึ่งควรมีค่าไม่ต่ากว่า
1,000 mgCacO3/L
4)ปริมาณกรดอินทรีย์ระเหยง่าย ผลผลิตของ
การย่อยสลายสารอะซิโดเจนีซีด ที่เปลี่ยนสารอินทรี ย์
โมเลกุลเล็กให้เป็นกรดอะซิติก กรดโพพิออนิก และกรด
บิวทีริก ทาให้ความป็นกรด-เบสของระบบเพิ่มขึ้น ถ้าค่า
pH ลดต่าลงถึง 4.5-5.0 จะส่งผลต่ อการทางานของ
จุลินทรีย์กลุ่มผลิ ตมีเ ทน ท าให้ ระบบผลิต แก๊สชี วภาพ
ล้มเหลวได้ ดังนั้น ค่าปริมาณกรดอินทรีย์ระเหยง่าย จึง
ไม่ควรเกิน 2,000 mg ของกรดอะซิติก/ลิตร หรือสัดส่วน
ต่อค่าความเป็นกรด-เบส ไม่ควรเกิน 0.3-0.4
5)ปริ ม าณความต้ อ งการออกซิ เ จนในการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี หรื อ ซี โ อดี (Chemical

Oxygen

Demand; COD) ค่าซีโอดี เป็นค่าที่บ่งบอกถึงการป้อน
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ทองแดง ไม่เกิน 1mg/L สังกะสี ไม่เกิน 5mg/L เป็นต้น

3. วิธีด้าเนินการวิจัย
การทาวิจัยได้ทาการหมักในห้องปฏิบตั ิการ
โดยใช้ขวดชมพู่ขนาด 250 mLจานวน 9 ใบ เป็นถังหมัก
(แสดงในรูปที่ 2 ) ใช้อตั ราส่วนของกากปาล์มน้ามันกับ
มูลสุกร ระหว่าง 1:9 ถึง 9:1หรือ อัตราส่วนของกาก
ปาล์มน้ามันเป็น 0.1 – 0.9 ตามลาดับ ขวดรูปชมพู่ปิด
ด้วยจุกยาง 2 รู เพื่อเสียบเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิใน
ขวดและต่อสายยางเพื่อนาแก๊สเข้ากับหลอดทดลอง
ขนาด 15mLวางคว่าอยู่ในบิกเกอร์100 mLเพื่อเป็นระบบ
เก็บกักแก๊สด้วยการแทนที่น้า

วัดค่าความเป็นกรดด่าง

โดยใช้เครื่องมือ pH meter หาค่าปริมาณความต้องการ
ออกซิเจนทางเคมี(COD)

ของแต่ละอัตราส่วนทั้งก่อน

และหลังการทดลองโดยใช้วิธีรีฟลักซ์แบบปิด (Closed
Reflux) เก็บข้อมูลวันละ2 ครั้ง ในเวลา 9.00 น. และ
17.00 น.นาน20 วัน โดยทาการทดลองจานวน2 ครั้ง
แล้วนาค่าที่ได้จากการวัดมาหาค่าเฉลี่ย

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

สะสม ซึ่งจะสัมพันธ์กับปริมาณแก๊สชีวภาพสูงสุด กับ
ความยาวนานของการเกิดแก๊สชีวภาพ อัตราส่วนที่มีกาก
ปาล์มน้ามันสูงจะมีระยะเวลาในการเกิดแก๊สชีวภาพได้
นานกว่าอัตราส่วนที่มีกากปาล์มน้ามันน้อย ๆ แต่อย่างไร
ก็ตามปริมาณแก๊สชีวภาพก็ยังมีปริมาณไม่สูง จึงทาให้
ปริมาณแก๊สชีวภาพสะสมมีค่าน้อย ดังแสดงในรูปที่ 6ซึ่ง
จะเห็ น ว่ า เมื่ อ อั ต ราส่ ว นของกากปาล์ ม น้ ามั น เพิ่ ม ขึ้ น
ปริมาณแก๊สชีวภาพสะสมจะลดลง ทาให้ได้สมการเชิง
รูปที่ 2 การทดลองหมักแก๊สชีวภาพ 9 อัตราส่วนด้วย

เส้นเป็น y = -23.48x + 22.78 (R2 = 0.80)

ขวดรูปชมพู่

4. ผลการวิจัย
ค่า pH จะเปลี่ ย นแปลงอยู่ ร ะหว่ าง 5.86-9.06
ซึ่งใน 4 วั นแรกจะมี การเปลี่ ยนแปลงมาก แล้วค่อ ย ๆ
ลดลงอย่างช้า ๆ ไปจนวันที่ 20 ของการทดลองแต่ล ะ
อัตราส่วนมีค่าการเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกัน ดังรูปที่ 3
ส่วนค่าอุณหภูมิภายในขวดชมพู่ มีค่าระหว่าง 23 oC –
33oC

แปรผั น ตามสภาพภู มิ อ ากาศโดยอุ ณ หภู มิ

สิ่งแวดล้อมมีค่าระหว่าง 31oC – 36 oC โดยอุณหภูมิใน
ขวดชมพุ่จะต่ากว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในรูปที่
4
ปริมาณแก๊สชีวภาพจากกากปาล์มน้ามัน ได้ทา
การเปรียบเทียบปริมาณแก๊สชีวภาพสูงสุดที่ผลิตได้ ใน
แต่ ล ะวั น กั บ ปริ ม าณแก๊ ส ชี ว ภาพสะสม ของแต่ ล ะ
อัตราส่วน ซึ่งผลการวัดค่าปริมาณแก๊สสูงสุด มีค่าสูงสุด
10.42 mLของอัตราส่วน 0.3 และเมื่อวิเคราะห์แนวโน้ม
ของปริมาณแก๊สชีวภาพสูงสุดกับอัตราส่วนกากปาล์ม
น้ามัน จะพบว่า เมื่อสัดส่วนของกากปาล์มน้ามันเพิ่มขึ้น
ปริมาณแก๊สชีวภาพสูงสุดที่ผลิตได้ต่อวัน จะลดลง ทาให้
อัตราส่วน 0.9 มีปริมาณแก๊สต่าสุดเท่ากับ1.76 mL ดัง
แสดงในรูปที่ 5ทาให้ได้สมการเชิงเส้นเป็น y = -12.55x
+ 12.26 (R2 = 0.85) แต่เมื่อพิจารณาปริมาณแก๊สชีวภาพ
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รูปที่ 5ค่าปริมาณแก๊สชีวภาพสูงสุดต่อวันของอัตราส่วนระหว่างกากปาล์มกับมูลสุกร0. 1 – 0.9
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ปริมาณแก๊ส(mL)
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รูปที่ 5 ค่าปริมาณแก๊สชีวภาพสะสมสูงสุดของอัตราส่วนระหว่างกากปาล์มกับมูลสุกร0. 1 – 0.9 ปริมาณ
แก๊สชีวภาพสะสม จะแปรผันตามปริมาณจานวนวันที่เกิดแก๊ส และค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)โดย
อัตราส่วนของกากปาล์มน้ามันเพิ่มสูงขึ้น ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมีเฉลี่ ยก่อนการหมักแก๊ส เท่ากับ
2023.11 mg/L และหลังการหมักเท่ากับ 1404.44 mg/L โดยมีส่วนต่างเฉลี่ย 529.78 mg/L เมื่อผลต่างของ COD จะ
ลดลง การเกิดแก๊สชีวภาพก็ลดลง แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1แสดงผลการวิเคราะห์ค่า COD ปริมาณแก๊สชีวภาพสะสม และจานวนวันที่เกิดแก๊สชีวภาพ
อัตราส่วนกาก
ปาล์มและมูลสุกร
( g:g )

1:9
1:4
3:7
2:3
1:1
3:2
7:3
4:1
9:1

ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี
(COD) mg/L

ก่อน
2464
2336
2208
2144
2016
1888
1824
1696
1632

หลัง
1760
1696
1600
1568
1472
1376
1312
1248
1184

ส่วนต่าง
704
640
608
576
544
512
512
448
448

ปริมาณแก๊ส
สะสม
(mL)
21
13.2
20.4
13.3
15
6
4.4
2
4

จานวนวันทีเ่ กิด
แก๊ส

13
14
15
17
13
9
3
4
2
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5. สรุปผลการวิจัย
การหมักแก๊สชีวภาพจากการปาล์มน้ามัน

จิ ต ติ ชั ย จั น ทรทิ น (2550)การออกแบบและ

กับมูลสุกรในห้องปฏิบัติการ วัด ค่าความเป็นกรด

วิเคราะห์เชิงวิศวกรรมของฐานรองตู้นึ่งปาล์ม

เบสพบว่า จะค่อย ๆลดลง หลังจากผ่านไป 3 วัน

ขนาดเล็กแบบกึ่งต่ อเนื่ องรายงานการประชุ ม

จนสุดท้ายที่ไม่มีการผลิตแก๊สชีวภาพ โดยมีค่า pH

ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง

ระหว่าง 5.36 – 9.06 ปริมาณแก๊สชีวภาพจะเพิ่มขึ้น

ที่ 45:

สูง สุ ดเมื่ อเวลาผ่ านไป 8–10 วัน จะลดลงจนหมด

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและ

ภายในเวลา 16–18 วันขึ้นอยู่กับอัตราผสมของกาก

สิ่งแวดล้ อม : กรุง เทพ, 30 มกราคม - 2

ปาล์ม น้ ามั น กับ มูล สุ กร โดยที่ อั ตราส่วนของกาก

กุมภาพันธ์ 2550,หน้า 538 – 546.

ปาล์มน้ามันต่า ๆ จะมีปริมาณแก๊สชีวภาพมากกว่า
กว่าอัตราส่วนที่มีกากปาล์มน้ามันสูง ๆ ซึ่งค่าความ
ต้องการออกซิเจนทางเคมีแปรผันตรงกับอัตราส่วน
ของมูลสุกรที่เพิ่มขึ้น ปริมาณแก๊สชีวภาพสะสมที่
ได้จะขึ้นอยู่กับส่วนผสมของมูลสุกร โดยอัตราส่วน
ที่มีมูลสุกรมากจะทาให้ปริมาณแก๊สชีวภาพสะสม
มากแต่ระยะเวลาในการเกิด แก๊สจะสั้น นอกจากนี้
อัตราส่วนของกากปาล์มที่น้อยกว่า จะเกิดแก๊สเร็ว
กว่ าอั ต ราส่ วนที่ มี ก ากปาล์ ม มากเช่ น เดี ย วกัน กั บ
ปริมาณแก๊สชีวภาพเฉลี่ยต่อวัน เมื่ออัตราส่วนของ
มูลสุกรมากปริมาณแก๊สชีวภาพจะเกิดขึ้นมาก เมื่อ
ค่า pH น้อยลงส่งผลต่อปริมาณแก๊สที่เพิ่มขึ้น แต่
ทั้งนี้ค่า pH ต้องไม่น้อยกว่า 5 เพราะจะเป็นกรด
มากทาให้จุลินทรีย์กลุ่มผลิตมีเทนไม่ทางาน แต่เมื่อ
พิ จ ารณาปริ ม าณแก๊ ส ชี ว ภาพสะสม และความ
ยาวนานของการเกิ ด แก๊ ส ชี ว ภาพจะสรุ ป ได้ ว่ า
อั ต ราส่ ว นของกากปาล์ ม น้ ามั น กั บ มู ล สุ ก รที่
เหมาะสมในการผลิตแก๊สชีวภาพ ได้แก่อัตราส่วน
7 : 3 โดยสามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้ใน 2–3 วัน
แรกของการหมักและเกิดต่อเนื่องนาน 14–16 วัน
ได้ปริมาณแก๊สสะสมเฉลี่ย 20.4 mL
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนีเ้ ป็นการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเพื่อเพิม่ คุณภาพก๊าซที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับการสันดาปของเครื่องยนต์เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยก๊าซชีวภาพได้จากกระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนของมูลสุกรที่ มีขนาดบ่อหมัก 200 m3ฟาร์มของนายสุบันสีทามา
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุน (ฝากเลี้ยง) บริษัทซีพีเอฟจากัดอ.กันทรวิชัยจ.มหาสารคามซึ่งงานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้วิธีการดักจับด้วยการ
ตกตะกอนและการใช้ตัวดูดซับเพื่ อปรับปรุงก๊าซชีวภาพแล้วนามาใช้ในเครื่องยนต์เพื่ อทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ในการผลิตไฟฟ้าขนาด
กาลังผลิตสูงสุด 2,000 W โดยมีการดัดแปลงเฉพาะฝาครอบกรองอากาศเพื่อใช้กับก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง โดยใช้หลอดไฟประเภทหลอดไส้
เป็นภาระโหลด จากการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของก๊าซก่อนปรับปรุงมี CH4และ CO2เป็นองค์ประกอบหลักในปริมาณ 58.96% และ 27.72%
โดยปริมาตรตามลาดับเมื่อผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซส่งผลให้มีปริมาณ CH4เพิ่มขึ้นเป็น 69.83% และปริมาณ CO2ลดลงเหลือ 12.13%โดย
ปริมาตรเมื่อนาก๊าซที่ได้ใช้กับเครื่องยนต์ดัดแปลงพบว่าเครื่องยนต์สามารถเดินเครื่องได้ปกติในช่วงการผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 1,600 W โดยมีความ
ต้องการปริมาณเชื้อเพลิงแปรผันตรงตามความต้องการก๊าซเริ่มต้น 0.000662 m3/s ผลจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกาลังไฟฟ้ าที่ผลิตได้กับ
ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ใช้พบว่าเมื่อภาระโหลด(X) เพิม่ ขึ้นจาก0–1,600 Wปริมาณก๊าซชีวภาพ(Y)ที่ใช้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดังสมการY = (3x10-7)X +
7x10-3โดยสมการถดถอยดังกล่าวสามารถอธิบายความผันแปรของ Y ได้ 89% (R2=0.89)

Abstract

This study aims at improving quality of biogas and to enhance gas quality using for engine fuel to produce electricity
using biogas produced from non-oxygen fermentation process, the size of fermented pig waste pond is 200 m3, itbelongs to
Mr.Suban who joins the Pig Farm Promotional Project (Entrusted Project), CPF Company, Kantrawichai province,
Mahasarakham province. The project has applied the technique of sedimentation filer and using the absorbed to improve the
quality of the biomass before testing with the engine to order to test the capacity of the engine in producing electricity with
maximum production of 2,000 Watts. However, the research has changed just the air-filter mask to make it fits with biomass
fuel. By using the bulb lamp for testing, the research reveals that the combination of gas before the improvement composed of
CH4 and CO2 are the major components between 58.96% and 27.72% according the quantity sequentially. However, the
improvement process has increased the number of CH4 to 69.83% and the number of CO2 has dropped down to 12.13%. Using
the improved biomass with the adapted engine, it has revealed that the engine works smoothly during the production of
electricity not to be exceeded 1,600 W, the engine consumes the fuel in relation with the production load starting from 0.000662
m3/s. Result from the relationship between electricity capacity with the volume of biomass fuel, it has been found out that the
loaded capacity (x) has increased from 0-1,600 Watts, the volume of the biomass (Y) has also increased in parallel as shown in
the equation Y = (3x10-7)X + 7x10-3, however, the backward equation can explain the volatile of Y equals to 89% (R2=0.89)
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1. บทนา

ก๊าซชีวภาพประกอบด้วยองค์ประกอบของCH4และ CO2
เป็นส่วนใหญ่ แต่อาจมีN2, H2และH2S เจือปนเล็กน้อย ก๊าซ
ที่เกิดจากกระบวนการหมักมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน
ออกไปขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและสภาวะของกระบวนการหมัก
[1]
การนาก๊าซชีวภาพไปใช้งานนั้นหากใช้เป็ นเชื้อเพลิงใน
ครัวเรือน (เตาแก๊สประยุกต์) ก็สามารถใช้ก๊าซชีวภาพจาก
ถัง หมั กหรื อ บ่ อ หมั กได้ โ ดยตรง แต่ ห ากต้ อ งการใช้ เ ป็ น
เชื้อเพลิงในการสันดาปของเครื่องยนต์ (gas engine) จาเป็น
อย่างยิ่งต้องทาให้ก๊าซชีวภาพมีความบริสุทธิ์สูง คือมี CH4
ในร้อยละที่สูง รวมทั้งมีการเจือปนของน้า (H2O) และก๊าซ
อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CO2และH2S ในปริมาณที่ต่า ทั้งนี้
เนื่องจากCO2เป็นก๊าซที่ให้พลังงานจากการสันดาปต่า การ
เจื อ ปนของCO2ในปริ ม าณสู ง จะท าให้ การเผาไหม้ ที่ ไ ม่
เสถียรและเกิดการน็อคของเครื่องยนต์ได้ ขณะที่ H2Sมีฤทธิ์
กัดกร่อน สามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ในระบบ
การเผาไหม้ ส่งผลให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์สั้นลง
ดังนั้นการทาก๊าซชีวภาพให้ มีความบริสุทธิ์สูงก่อนใช้จึ ง
จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง หากต้ อ งการใช้ เ พื่ อ เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ในการ
สันดาปของเครื่องยนต์ การทาให้คุณภาพเชื้อเพลิงของก๊าซ
ชีวภาพเต็ ม ประสิ ท ธิ ภาพนี้ เ รีย กว่ า การเพิ่ ม คุ ณภาพก๊าซ
ชีวภาพ (biogas upgrading) โดยหลักการคือแยกก๊าซเจือปน
ต่างๆ ออกให้อ งค์ ป ระกอบของก๊าซที่ ผ่ านกระบวนการ
ใกล้เคียงกับก๊าซธรรมชาติที่สุด
เทคโนโลยี เ พื่ อ การเพิ่ ม คุ ณ ภาพก๊ า ซชี ว ภาพ (biogas
upgrading technology) ที่ ใ ช้ ใ นระดั บ อุ ต สาหกรรมมี
หลากหลายวิธีการตั้งแต่วิธีการที่ไม่ซับซ้อนอย่างการดักจับ
ด้วยน้ า (water scrubber) การดู ดซั บภายใต้ แรงดั นสู ง
(pressure swing adsorption) การใช้เยื่อกรอง (membrane)
จนถึงวิธีที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างการควบแน่นด้วยความ
เย็น (cryogenic condensation)[2-5]อย่างไรก็ตามแต่ละวิธีก็มี
ข้อดี ข้อเสียและข้อจากัดที่แตกต่างกัน จึงไม่มีข้อกาหนดที่
แน่นอนสาหรับการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มคุณภาพ
ก๊ า ซชี ว ภาพหากต้ อ งพิ จ ารณาจากความเหมาะสมตาม
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องค์ประกอบของก๊าซ ขนาดการผลิต ต้นทุน และระบบ
สนั บ สนุ น ที่ มี อ ยู่ เ ป็ น หลั ก อย่ า งไรก็ ต ามวิ ธีก ารที่ ใ ช้ ใ น
ระดั บ อุ ต สาหกรรมล้ ว นใช้ ต้ น ทุ น และพลั ง งานในการ
ดาเนินการสูงเพราะเป็ นระบบขนาดใหญ่ต้องจั ดการกับ
ก๊าซในปริมาณมาก จึงไม่เหมาะกับการใช้งานสาหรับบ่อ
ก๊าซขนาดเล็ก
มี ร ายงานการศึ ก ษาการกาจั ด H2S ออกจากก๊ า ซ
ชี ว ภาพส าหรั บ ใช้ ใ นชุ ม ชน [6]พบว่ า การใช้ ท รายผสม
ปู น ซี เ มนต์ เ ทาสามารถลด H2Sได้ ดี ก ว่ า ดิ น เบาผสม
ปูนซีเมนต์เทาและการใช้ฝอยเหล็ก กล่าวคือ ลดได้ 99.397.3, 78.0-74.0และ 69.4-49.9%ตามลาดับ (P<0.01)เมื่อนา
ตัวกลางทรายละเอียดผสมปูนซีเ มนต์ เทาบรรจุลงในท่ อ
PVCมีความยาว 50, 75และ 100ซม. พบว่าประสิทธิภาพใน
การดู ด ซั บ เพิ่ ม ขึ้ น ตามความยาวของท่ อ คื อ ลด H2Sจาก
2,400 ppmเป็น 0ในวันแรก และ 3 ppmหลังใช้งานนาน 30
วัน โดยตัวดูดซับจะเปลี่ยนจากน้าตาลแดงเป็นสีน้าตาลเข้ม
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการพัฒนากระบวนการปรับปรุง
คุณภาพก๊าซชีวภาพสาหรับใช้ในยานพาหนะ [7]โดยศึกษา
และพัฒนากระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพด้วย
การดูดซับ CO2 ซึ่งจะมีผลทาให้ค่าความร้อนและค่าดัชนี
วอบบีของก๊าซชีวภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยทาการศึกษาตัวแปร
ต่ า งๆ ของกระบวนการดู ด ซั บ สลั บ ความดั น ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการดูดซับCO2จากการทดลองพบว่า 1) แบบ
เบดนิ่งทราบว่าค่าความดัน อุณหภูมิและปริมาณตัวดูดซับมี
ผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับของตัวดูดซับที่กาหนด โดย
ที่ ค วามดั น สู ง และอุ ณ หภู มิ ต่ าการดู ด ซั บ จะเกิ ด ได้ ดี
ตลอดจนปริมาณตัวดูดซับที่มากกว่ายังสามารถดูดซับได้
ดีกว่าด้วย โดยตัวดูดซับ zeolite13X มีความสามารถในการ
ดูดซับCO2ได้ดีกว่าถ่านดูดซับชนิดต่างๆ 2) แบบระบบดูด
ซับสลับความดันซึ่งศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการดูดซับและ
ประสิ ท ธิ ภ าพการดู ด ซั บ ที่ ส ภาวะความดั น 7bar และ
ควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 4 ๐Cพบว่าตัวดูดซับ zeolite13Xและ
ถ่านดูดซับ CGC12 สามารถเพิ่มสัดส่วนของCH4 จากร้อย
ละ 70 เป็ น ร้ อ ยละ 96 และร้ อ ยละ 85 ได้ ต ามล าดั บ 3)

The 9th Thailand Renewable Energy
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สมรรถนะของเครื่ องยนต์ที่ ใ ช้ก๊าซชีวภาพเป็ นเชื้ อเพลิ ง
ทดแทนน้ามันเชื้อเพลิงแสดงให้เห็นว่าแม้เครื่องยนต์จะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพลดลง แต่ ก๊ า ซชี ว ภาพที่ ผ่ า นการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพแล้ วมี ม าตรฐานสามารถน ามาใช้ ท ดแทนน้ ามั น
เชื้อเพลิงได้งานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้วิธีการดักจับด้วยการ
ตกตะกอนและการใช้ ตัวดู ดซั บเพื่ อการเพิ่ม คุณภาพก๊าซ
ชีวภาพที่ผลิตขึ้ นสาหรับการใช้งานกับบ่อ ก๊าซขนาดเล็ ก
โดยการกาจัดก๊าซเจือปน คือ CO2, H2S และH2Oทั้งนี้เพื่อ
นาก๊าซที่ได้ไปใช้ในการสันดาปด้วยเครื่องยนต์ เนื่องจาก
ฟาร์ม เกษตรกรส่วนใหญ่ อ ยู่ห่ างจากระบบสายส่ง ไฟฟ้ า
เมื่ อ ต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ าจ าเป็ น ต้ อ งเดิ น เครื่ อ งปั่ น ไฟซึ่ ง ใช้
น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง หากน าก๊ า ซชี ว ภาพที่ ผ ลิ ต ได้ ผ่ า น
กระบวนการเพิ่มคุณภาพก๊าซมาทดแทนเชื้อเพลิงดังกล่าว
สามารถลดค่ าใช้ จ่ ายในฟาร์ ม เกษตรกรและเป็ น การลด
ภาวะโลกร้อนได้อีกประการหนึ่ง

2. วัตถุประสงค์

2.1เพื่อปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพให้เหมาะสมกับการใช้
งานของเครื่องยนต์สาหรับผลิตไฟฟ้า
2.2เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจาก
ก๊าซชีวภาพ

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.1ก๊าซชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการหมัก (anaerobic
fermentation) จะมีองค์ประกอบไม่คงที่ แตกต่างกันตาม
วัสดุต้นกาเนิด (raw material) สภาวะการหมัก (condition)
และลักษณะถังหมัก (reactor) หรือบ่อหมัก (pond) โดย
องค์ประกอบหลักของก๊าซชีวภาพแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพดิบ[1]
องค์ประกอบ
CH4
CO2
N2
O2
H2S

ปริมาณ
50-80
20-50
1-4
<1
50-5000

หน่วย
ร้อยละโดยปริมาตร
ร้อยละโดยปริมาตร
ร้อยละโดยปริมาตร
ร้อยละโดยปริมาตร
หนึ่งในล้านส่วน (ppm)

H2O
2-5
ร้อยละโดยปริมาตร
การนาก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์นั้น
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด การกั บ ก๊ า ซที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นน าไปใช้
ประโยชน์ ระบบการจัดการดังกล่าวเริ่มจากการรวบรวม
ก๊าซชีวภาพ (gas handling) การเก็บ ก๊าซชีวภาพ (gas
storage) การทาความสะอาดก๊าซชีวภาพ (gas purification)
และการนาก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ (gas utilization)
3.2การปรับปรุงก๊าซชีวภาพ
การปรับปรุงก๊าซชีวภาพเป็นการเพิ่มคุณภาพก๊าซ
ชีวภาพเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บ่อก๊าซขนาดเล็ก
นั้นต้องการเทคโนโลยีที่ง่ายต้นทุนในการดาเนินการต่า ไม่
ต้องการระบบสนับสนุนที่ ซับซ้ อน วิธี การปรั บปรุ งก๊าซ
ชีวภาพที่เ หมาะสมและสามารถประยุกต์สาหรับบ่ อก๊าซ
ขนาดเล็กที่มีปริมาณก๊าซต่อวันไม่มากได้แก่วิธีการดักจับ
ด้วยการตกตะกอน (chemical precipitation) และการใช้ตัว
ดูดซับ (adsorbent) โดยCO2สามารถตกตะกอนโดยตรงกับ
เ บ ส ห ล า ย ช นิ ด เ ช่ น Ca(OH)2แ ล ะ CaOห รื อ เ กิ ด
สารประกอบคาร์บอเนตกับ KOH และNaOHแล้วนาไป
ตกตะกอนต่อกับ Ca(OH)2ได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารประกอบ
คาร์บอเนตซึ่งมีค่าการละลายน้าที่ต่า ดังแสดงในสมการ
(1)-(6) สามารถแยกออกจากสารละลายได้ง่าย ขณะที่ CH4
ไม่เกิดปฏิกิริยาดังกล่าว[8-13]
CaO (aq) + CO2 (g)  CaCO3 (s) (1)
Ca(OH)2 (aq) + CO2 (g)  CaCO3 (s) + H2O (l)
(2)
(3)
KOH (aq) + CO2 (g)  K2CO3 (aq) + H2O (l)
(4)
NaOH (aq) + CO2 (g)  Na2CO3 (aq) + H2O (l)
Ca(OH)2 (aq) + K2CO3 (aq)  CaCO3 (s) + KOH (aq)
(5)
Ca(OH)2 (aq) + Na2CO3 (aq)  CaCO3 (s) + NaOH (aq)
(6)
สาหรับH2S สามารถตกตะกอนกับไอออน Fe2+
หรือ Fe3+เช่นสารประกอบ FeCl2, FeSO4, หรือ Fe2O3ได้
สารประกอบที่ละลายน้าได้น้อยเช่นกัน ดังแสดงในสมการ
(7)-(9)[14]
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

FeCl2 (aq) + H2S (g) FeS (s) + HCl (aq)
(7)
Fe(SO4) (aq) + H2S (g) FeS (s) + H2SO4 (aq) (8)
(9)
Fe2O3 (aq) + H2S (g)  Fe2S3 (s) + H2O (l)
การใช้ ตั ว ดู ด ซั บ นั้ น ได้ มี ร ายงานการน ามา
ประยุกต์ใช้กับการเพิ่มคุณภาพก๊าซชีวภาพได้เช่นกัน เช่น
การดูดซับ CO2 ด้วย pillared clay[15]mesoporous carbon[16]
และzeolite[5],[17-18]ขณะที่ H2S สามารถดู ด ซั บ ได้ ด้ ว ย
activated carbon[5],[14] modified FeO[14],[19]สาหรั บ น้ า
สามารถดู ด ซั บ ได้ ด้ ว ยซิ ลิ ก าเจลถ่ า นกั ม มั น ต์ หรื อ พวก
molecular sieve ต่างๆ[1] แผนผังแสดงเทคโนโลยีเพื่อการ
เพิ่มคุณภาพก๊าซชีวภาพแสดงดังรูปที่ 1

เสมอ โดยระบบจะผลิ ต เฉพาะกระแส ส่ วนแรงดั น และ
ความถี่จะใช้ของการไฟฟ้าฯ ทาให้ไม่เกิดผลเปลี่ยนแปลง
ของแรงดันและความถี่ ซึ่งหากนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรือคอมพิวเตอร์มาต่อใช้งานจะไม่ทาให้ระบบเสียหายแต่
อย่างใด
อย่างไรก็ตามการนาเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพมาต่อ
กาลั ง เข้ ากับ มอเตอร์ เ หนี่ ย วน าเพื่ อ ก าเนิ ด ไฟฟ้ า จะต้ อ ง
คานึงถึงความเหมาะสมในการเลือกขนาดเครื่องยนต์หรือ
เครื่ อ งกาเนิด กระแสไฟฟ้ าที่ จ ะน ามาต่ อ กัน ทั้ ง นี้เ พื่ อ ให้
ระบบทางานได้อย่างเต็มที่ และประหยัดต้ นทุน โดยการ
พิ จ ารณาจากแรงบิ ด สู ง สุ ด ของเครื่ อ งยนต์ จากนั้ น จึ ง
คานวณกลับเพื่อหากาลังของมอเตอร์เหนี่ยวนาที่สามารถ
ทางานที่ความเร็วรอบและให้แรงบิดใกล้เคียงกับแรงบิด
สูงสุดของเครื่องยนต์

4. วิธีการวิจัย

รูปที่ 1แผนผังแสดงเทคโนโลยีเพือ่ การเพิ่มคุณภาพก๊าซ
ชีวภาพที่จะประยุกต์ขนึ้ ในงานวิจยั นี้
3.3การใช้เครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
การนาเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพมาต่อกาลังเข้ากับ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าโดยการใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกาลังขับ
หมุน สามารถทาได้ 2 รูปแบบ ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนี้
3.3.1 ใช้ ไ ดนาโม (generator) ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว
ก าเนิ ด ไฟฟ้ า วิ ธี นี้ จ ะต้ อ งมี อุ ป กรณ์ ห รื อ วงจรควบคุ ม
ความเร็วรอบในการทางานให้คงที่ ทั้งนี้เพื่อให้แรงดันและ
ความถี่ทางไฟฟ้าที่ผลิตออกมามีความคงที่หากแรงดันและ
ความถี่ ไ ม่ ค งที่ เมื่ อ น าอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ
คอมพิวเตอร์มาต่อใช้งานจะทาให้ระบบเสียหายได้
3.3.2 ใช้มอเตอร์เหนี่ยวนา (induction motor)โดย
ทาหน้าที่เป็นตัวกาเนิดกระแสไฟฟ้า วิธีนี้จะใช้หลักการคือ
เมื่ อ เครื่ อ งยนต์ ห มุ น ท างานชนะความเร็ วซิ ง โคนั สของ
มอเตอร์ มอเตอร์ จะทาหน้าที่เป็นไดนาโม วิธีนี้มีข้อดีคือ
สามารถผลิตไฟฟ้าร่วมกับไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ได้ทันที
เพราะระบบนี้จะต้องมีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ต่อร่วมด้วย
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4.1การเก็บข้อมูลก๊าซชีวภาพ
การเก็บ ตั วอย่ างก๊าซชี วภาพเมื่ อ เกษตรกรผลิ ต
ก๊าซไว้แล้วและระบบอยู่ในสภาพใช้งานปกติก๊าซที่เก็บเพื่อ
วิเคราะห์องค์ประกอบนั้นต้องสามารถจุดติดไฟได้ (ดังรูป
ที่2)การเก็บตัวอย่างทาได้โดยจุดเตาเพื่อทดสอบการติดไฟ
ของก๊าซจากบ่อตัวอย่าง ทิ้งไว้ประมาณ 5 mim. เพื่อไล่ก๊าซ
เก่าที่ค้างในท่อ จากนั้นถอดเตาออกจากปลายท่อส่ง แล้วทา
การต่อท่อดูด (inlet) ของเครื่อง Gasboard Gas Analyzer (ที่
ทาการ calibrate กับอากาศแล้ว) เข้ากับปลายท่อส่งก๊าซ
แทน พั น ให้ แ น่ น ด้ วยเทปพั น สายไฟเพื่ อ ป้ อ งกัน อากาศ
ภายนอกเข้าในระบบ จากนั้นการเดินเครื่อง Gasboard Gas
Analyzer ที่ อั ต ราการไหล 1L/min. ทิ้ ง ไว้ ป ระมาณ5min.
ก่อ นบั น ทึ ก ผลการวิ เ คราะห์ เ บื้ อ งต้ น ค่ า ที่ ไ ด้ จ ากเครื่ อ ง
Gasboard Gas Analyzerจะประกอบด้ วยร้ อ ยละโดย
ปริมาตร CO, CO2, CH4และH2 ในก๊าซตัวอย่าง

รูปที่ 2 บ่อก๊าซชีวภาพตัวอย่างขนาด 8 m3
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การ เก็ บ ตั วอย่ า ง ก๊ า ซเพื่ อ น าไปวิ เ คร าะ ห์
องค์ ประกอบอย่ างละเอี ย ดท าได้โ ดยต่อ ท่ อ ออก (outlet)
ของเครื่องGasboard Gas Analyzer เข้ากับถุงเก็บก๊าซ
(SKC, tedlar sample bag) แล้วทาการเก็บก๊าซจนเต็มถุง ปิด
วาล์ ว ถุ ง ให้ แ น่ น ก่ อ นเก็ บ ในกล่ อ งพลาสติ ก เก็ บ กล่ อ ง
ตัวอย่างก๊าซที่อุณหภูมิห้องเพื่อ รอการวิเคราะห์ต่อไป(ดัง
รูปที่3)

100 C, Carrier gas = He, Flow rate = 25 mL/min;
Column oven: Temp = 70 C, Hold time = 7 min;
Column: Porapak Q, 2 mm ID, 3 m (L); MS-5A, 3 mm
ID, 3 m (R); และ Detector: TCD, Temp =140 C, current =
80 mA(ดังรูปที่ 5)

รูปที่ 3 เครื่อง Gasboard Gas Analyzer
และการเก็บตัวอย่าง
4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซชีวภาพ
4.2.1วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบก๊ า ซชี ว ภาพด้ ว ย
เครื่อง Biogas Analyzer (GeoTech Biogas 5000)เป็น
เครื่องแบบพกพาโดยสามารถตรวจวิเคราะห์จากบ่อหรือถุง
ตั ว อย่ า งได้ โ ดยตรง ได้ ข้ อ มู ล ที่ ร วดเร็ ว โดย GeoTech
Biogas 5000 เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์ก๊าซ
ชีวภาพโดยเฉพาะ สามารถตรวจวัดองค์ประกอบที่สาคัญ
ได้แก่ CO2, CH4, O2, N2 และH2S ในก๊าซตัวอย่าง การ
ตรวจวัดทาได้โดยต่อท่อนาเข้า (inlet) ของเครื่องเข้ากับถุง
ตัวอย่าง ทาการเดินเครื่อง อ่านค่าที่วิเคราะห์ได้จากหน้า
จอแสดงผล (ดังรูปที่ 4)

รูปที่ 4เครื่อง GeoTech Biogas 5000
4.2.2การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิค Gas
Chromatograph (Shimadzu GC-2014)มีความจาเพาะต่อ
ชนิดและปริมาณสารที่ต้องการวิเคราะห์ ในงานวิจัยนี้ใช้
เครื่อง Shimadzu GC-2014 Gas Chromatograph ในการ
วิเคราะห์ ภายใต้สภาวะต่างๆ ดังนี้ Injection port: Temp =

รูปที่ 5 เครื่อง Shimadzu GC-2014 Gas Chromatograph
4.3การศึกษาการดูดซับก๊าซโดยโมเดลคอมพิวเตอร์
งานวิจัยนี้ใช้การจาลองแบบโมเลกุลด้วยเทคนิค
Monte Carlo simulation[20]เพื่อศึกษาการดูดชับก๊าซ (CH4,
CO2และ H2S) ในzeoliteชนิดต่างๆ ทั้งนี้อาศัยหลักการคือ
การดูดซับก๊าซแต่ละชนิดมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าค่า
พลังงานรวมของระบบหลังจากการดูดซับที่คานวณได้นั้น
มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับพลังงานรวมของระบบก่อนที่จะ
เกิดการดูดซับ ข้อมูลที่ได้จะอยู่ในรูปของความหนาแน่น
ของการกระจายตัวของโมเลกุลก๊าซใน zeoliteและค่าไอโซ
เทอมการดูดซับ (adsorption isotherm) ที่อุณหภูมิห้อง (25๐
C) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการเติมก๊าซเข้าไปในzeolite
อย่างต่อเนื่องพร้อมกับทาการเพิ่มความดันของระบบจาก
10-3,000kPa เพื่อหาปริมาณที่มากที่สุดของก๊าซzeoliteแต่
ละชนิดสามารถกักเก็บไว้ได้
4.4การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพด้วยวิธีทางเคมี
การเพิ่มคุณภาพก๊าซชีวภาพเพื่อใช้งานกับบ่อก๊าซ
ขนาดเล็กต้องการเทคโนโลยีที่ง่าย ไม่ซับซ้อนและมีต้นทุน
ในการดาเนินการต่า ในงานวิจัยนี้จึงได้เลือกใช้วิธีการดัก
จับด้วยการตกตะกอน (chemical precipitation) และการใช้
ตัวดูดซับ (adsorbent) ประยุกต์ใช้สาหรับบ่อก๊าซขนาดเล็ก
ที่ มี ป ริ ม าณก๊ า ซต่ อ วั น ไม่ ม ากโดยได้ อ อกแบบให้ CO2
เกิดปฏิกิริยากับCa(OH)2 เกิดเป็นสารประกอบ CaCO3ซึ่งมี
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ค่าการละลายน้าต่าจึงตกเป็นตะกอนร่วมอยู่กับสารตั้งต้น
ดังแสดงในสมการ (10) ขณะที่ก๊าซมีเทนไม่เกิดปฏิกิริยา
ดังกล่าว
Ca(OH)2 (aq) + CO2 (g) CaCO3 (s) + H2O (l) (10)
หลังจากกระบวนการตกตะกอน ก๊าซที่เหลือถูก
ออกแบบให้ผ่าน zeolite เพื่อดูดซับความชื้นและก๊าซที่ไม่
ต้ อ งการอี ก ทางหนึ่ ง ก่ อ นการใช้ ง านต่ อ ไป หน่ ว ยเพิ่ ม
คุณภาพก๊าซชีวภาพขนาดเล็กที่ใช้ในการทดลองนี้แสดงดัง
รูปที่ 6
รูปที่ 7สภาพการดัดแปลงฝาครอบกรองอากาศ

รูปที่ 6หน่วยเพิ่มคุณภาพก๊าซชีวภาพขนาดเล็กที่
ใช้ในการวิจัยนี้
4.5 การดัดแปลงสภาพเครื่องยนต์
ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ไ ด้ เ ลื อ ก ใ ช้ ชุ ด ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้าที่ติ ดตั้งมาพร้อมเครื่องยนต์ ยี่ห้อ SAKARI
GENERATOR EC3000CXS โดยเป็นชุดผลิตกระแสไฟฟ้า
ที่มีความถี่ 50/60 Hz มีแรงดันทางไฟฟ้า 220 V กาลังไฟ
สูงสุด 2 kW โดยดัดแปลงสภาพเครื่องยนต์เฉพาะฝาครอบ
กรองอากาศ ท าการเจาะรู ติ ด ตั้ ง สายน าก๊าซชี วภาพและ
อากาศ พร้อมทั้งติดตั้งวาล์วควบคุมปริมาณการไหลของ
ก๊าซชีวภาพและอากาศพร้อมติดตั้งเครื่องวัดอัตรากรไหล
ของก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์อัตราการ
สิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง โดยเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงเพื่อใช้
ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงแสดงดังรูปที่7
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4.6 การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
เนื้อหาการทดสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ และอั ต ราการ
สิ้นเปลืองส่วนที่สองเป็นการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
4.6.1
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ วั ด แหล่ ง พลั ง งาน
ประกอบด้ ว ย เครื่ อ งวั ด อั ต ราการไหลแบบเซนเซอร์
(anemometer air velocity meter) ยี่ห้อ Testoรุ่น Testo 435
สาหรับวัดอัตราการไหลของก๊าซชีวภาพที่ใช้กับเครื่องยนต์
หลอดไฟที่ใช้จาลองความต้องการไฟฟ้า ของเครื่องยนต์
ก๊าซเพื่อทดสอบหาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและกาลัง
งานไฟฟ้าที่ผลิตได้ เป็นหลอดไส้ขนาด 100 W จานวน 20
ห ล อ ด วั ด ก า ลั ง ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า โ ด ย ใ ช้ มั ล ติ มิ เ ต อ ร์
(multimeterclamp) วัดค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่
เกิดขึ้นจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้าขณะที่เครื่องยนต์มีภาระ (ดัง
รูปที่ 8) โดยแหล่งพลังงานที่ใช้ในการทดสอบเป็นบ่อหมัก
ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาด 750 ตัว โดยมีขนาด
ของบ่ อ 200m3 ของฟาร์ ม นายสุ บั น สี ท ามา โครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุน(ฝากเลี้ยง) บริษัท ซีพีเอฟจากัด(ดัง
รูปที่ 9)
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4. หลังการทดสอบเสร็จสิ้นให้หรี่ก๊าซชีวภาพจน
เดินเบาที่สุด (ไม่แนะนาให้ดับเครื่องทันทีเพราะอาจจะมี
ก๊าซชีวภาพหลงเหลือในเครื่องยนต์)
5. เมื่อเครื่องเดินเบาที่สุดแล้วให้เปิดก๊อกแก๊สโซ
ลีนพร้อมทั้งปิดวาล์วก๊าซชีวภาพ

5. ผลการวิจัย

รูปที่ 8การติดตั้งอุปกรณ์การทดสอบ

รูปที่ 9บ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาด 200m3
4.6.2 การทดสอบหาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
การทดสอบการสิ้ น เปลื อ งของเชื้ อ เพลิ ง ของ
เครื่องยนต์ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นการทดสอบโดยการกาหนด
โหลดกาลังผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 0-2,000 W โดยวัดอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ มีขั้นตอนการทดสอบดังนี้
1. ต่อท่อสายยางขนาด 1/2 in จากบ่อหมักเข้าถัง
เพื่อกาจัดH2S ก่อนเชื้อเพลิงเข้าเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
2. สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยแก๊สโซลีนให้เครื่องเดิน
ได้ประมาณ 2-3 min. เพื่อให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิค่อนข้าง
คงที่แล้วจึงค่อยเปลี่ยนจากแก๊สโซลีนเป็นก๊าซชีวภาพล้วน
โดยการปิดก๊อกน้ามัน (ก่อนหน้าที่จะปิดก๊อกน้ามันให้เปิด
วาล์วก๊าซชีวภาพที่ mixer gas เล็กน้อย)
3. ปรับเครื่องให้เดินรอบคงที่แล้วจึงเปิดโหลดที่
100-2,000W (โดยปรับเพิ่ มครั้งละ 100W) ปรับเครื่องให้
ผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 220 V โดยประมาณ แล้วจึงบันทึก
ค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและอัตราการไหลของก๊าซ
ชีวภาพพร้อมกัน (ทดสอบซ้ากัน 3 ครั้ง)

5.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซชีวภาพก่อนปรับปรุง
ผลการตรวจวิ เ คราะห์ ตั วอย่ างแก๊สชี วภาพจาก
แหล่งเดียวกัน พบว่าทั้งเครื่อง Gasboard Gas Analyzer
และเครื่อง GeoTech Biogas 5000 ให้ค่าที่ใกล้เคียงกัน โดย
มี CH4, CO2เป็นองค์ประกอบหลัก ประมาณร้อยละ 59 และ
38 โดยปริมาตรตามลาดับ ปริมาณ H2S ในก๊าซตัวอย่าง
ตรวจวัดได้ด้วยเครื่อง GeoTech Biogas 5000 เท่านั้นโดย
พบในปริมาณน้อยกว่า 100ppm การตรวจวัดคุณภาพก๊าซ
จากเครื่อง Gas Chromatography ด้วย column และสภาวะที่
ใช้ในการทดลองนี้นั้นตรวจพบเพียง CH4, CO2, และ N2
เท่านั้น ไม่สามารถวิเคราะห์ H2S ได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะ
ใช้ข้อมูลการตรวจวัดองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพตัวอย่าง
จากเครื่องGasboard Gas Analyzerและเครื่อง GeoTech
Biogas 5000เป็นหลักผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2ผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบแก๊สชีวภาพ
องค์ประกอบ เครื่องตรวจวัด 1* เครื่องตรวจวัด 2**
CH4, %v/v
61.66
56.2
CO2, %v/v
37.08
39.1
O2, %v/v
0.00
0.8
N2, %v/v
0.00
1%
H2S, ppm
ตรวจวัดไม่ได้
84
หมายเหตุ * เครื่องGasboard Gas Analyzer
**
เครื่อง GeoTech Biogas 5000

5.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซชีวภาพหลังปรับปรุง
การทดสอบหน่วยเพิ่มคุณภาพก๊าซชีวภาพขนาด
เล็ ก พบว่ า มี ค วามสามารถในการลดปริ ม าณCO2 จาก
27.72% โดยปริมาตร ลงเหลือ 12.13% โดยปริมาตรขณะที่
ปริมาณ CH4เพิ่มขึ้นจาก 58.96% โดยปริมาตรเป็น 69.83%
โดยปริ ม าตร ทั้ ง นี้ ก ารลดลงของปริ ม าณCO2และการ
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เพิ่มขึ้นของปริมาณCH4มีแนวโน้มเป็นไปตามกระบวนการ
ที่ก๊าซไหลผ่าน CO2ลงลงเป็นลาดับเมื่อผ่าน reactor 1, 2, 3
และ zeolite ส่งผลให้มีปริมาณCH4เพิ่มขึ้นตามลาดับ ผล

การทดสอบหน่วยเพิ่มคุณภาพก๊าซชีวภาพขนาดเล็กกับบ่อ
ก๊ า ซ ณ บ้ าน นาสี น วน อ า เ ภอ กั น ทร วิ ชั ย จั ง หวั ด
มหาสารคาม แสดงดังตารางที่ 3 และรูปที่ 10

ตารางที่ 3ผลการทดสอบหน่วยเพิม่ คุณภาพก๊าซชีวภาพขนาดเล็กกับบ่อก๊าซ ณ บ้านนาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
กระบวนการ
ปริมาณก๊าซ CH4 (%v/v)
ปริมาณก๊าซ CO2 (%v/v)
1
2
3
Ave
1
2
3
Ave
ก่อนผ่านระบบ
60.69 56.69 59.51 58.96
28.42 26.73 28.00 27.72
หลังผ่าน Reactor 1
60.81 61.03 61.11 60.98
28.52 28.56 28.68 28.59
หลังผ่าน Reactor 2
63.70 61.25 61.16 62.04
24.87 26.48 26.89 26.08
หลังผ่าน Reactor 3
69.28 69.16 66.07 68.17
17.86 18.74 18.83 18.48
หลังผ่าน Zeolite
67.95 70.38 71.15 69.83
12.19 11.46 12.74 12.13

รูปที่ 10ผลการทดสอบหน่วยเพิ่มคุณภาพก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก

รูปที่ 11 เปรียบเทียบไอโซเทอมการดูดซับของ H2S ในzeoliteแต่ละชนิด
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5.3 ผลการศึกษาการจาลองแบบโมเลกุล
การดูดซับ H2S ด้วยโครงสร้างzeolite ที่มีขนาดรู
พรุนที่เหมาะสม 4 ชนิด ได้แก่ แบบ MFI, RHO, FAU และ
LTA โดยใช้แบบจาลองทางคอมพิวเตอร์พบว่า Zeolite แต่
ละชนิดมีประสิทธิภาพในการดักจับก๊าซที่แตกต่างกัน โดย
zeolite ที่มี ความสามารถในการดักจั บ H2S ที่ ดีคือ แบบ
LTA และ FAU ซึ่งงานวิจัยนี้จะได้นาไปทดลองใช้ต่อไป

การเปรียบเทียบไอโซเทอมการดูดซับของ H2S ในZeolite
แต่ละชนิดแสดงดังรูปที่ 11
5.4 ผลการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์จะใช้ข้อมูลปริมาณการ
ใช้ก๊าซชีวภาพและกาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ ผลการเก็บข้อมูล
สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้กับ
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงแสดงดังรูปที่ 12

รูปที่ 12กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้กับปริมาณก๊าซชีวภาพที่ใช้

รูปที่ 13กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังผลิตไฟฟ้ากับเวลา (วัน) ขนาดบ่อ 8 m3
จากรูปที่ 12แสดงให้เห็นว่าความต้องการปริมาณ
เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพของเครื่องยนต์เริ่มต้นที่ 0.000662 m3/s
ผลจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้
กับปริมาณก๊าซชีวภาพที่ใช้ พบว่าเมื่อภาระโหลดเพิ่มขึ้น

จาก 0-1,600W (0-16 หลอด) ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ใช้เพื่อ
เป็ น เชื้ อ เพลิ ง มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น กั น สามารถสร้ า ง
สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายได้ดังสมการ (11)

กลุ่มที่ 3 เชื้อเพลิงชุมชน
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y  3 10 7 x  0.0007 (11)

สมการ (11) สามารถอธิบายความผันแปรของ y
ได้ 89% (R2=0.89)โดย x คือ กาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ และ x
คือ ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ใช้
จากการเก็บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานบ่ อ ผลิ ต ก๊ าซชี ว ภาพ
ขนาด 8 m3พบว่าสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 1-3
m3/day จึงใช้ค่าประมาณการที่ 2 m3/day ในการจาลองการ
ใช้งานของระบบผลิตไฟฟ้า พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
เวลาการใช้งานกับความสามารถในการผลิตไฟฟ้าสูงสุด
แสดงดังรูปที่ 13

6. สรุป อภิปรายผลการศึกษา

6.1 สรุป อภิปรายผล
ก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักของเสียจากการเลี้ยง
สุกรของบ่อก๊าซตัวอย่างมี CH4และCO2เป็นองค์ประกอบ
หลั ก ในปริ ม าณ 58.96%และ 27.72% โดยปริ ม าตร
ตามลาดับ เมื่อผ่านระบบเพิ่มคุณภาพก๊าซซึ่งออกแบบเพื่อ
ลดปริ ม าณCO2ของก๊ า ซชี ว ภาพส่ ง ผลให้ มี ป ริ ม าณCH4
เพิ่มขึ้น พบว่าองค์ประกอบของก๊าซหลังผ่านระบบนั้นมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 69.83% และปริมาณCO2ลดลงเหลือ
12.13% โดยปริมาตร แสดงถึงความสามารถของระบบที่
สามารถลดCO2ออกจากก๊าซชี วภาพได้ อย่ างไรก็ต ามยั ง
ต้องมีการปรับปรุง model เพื่อให้สามารถลดCO2ให้ได้มาก
ขึ้นต่อไป จากการทดลองพบปัญหาการลดลงของแรงดัน
(pressure drop) ของก๊ า ซเมื่ อ ผ่ า นระบบอาจส่ ง ผลต่ อ
ปริมาณก๊าซที่จะจ่ายให้เครื่องยนต์ได้ ดังนั้นอาจต้องมีการ
เพิ่มขนาดของหน่วยเพิ่มคุณภาพขึ้นอีกหรืออาจพิจารณา
เปลี่ยนเป็นระบบการดูด ซับในเฟสของแข็ งแทนซึ่งจะมี
ศึกษาและทดลองต่อไป
สมรรถนะเครื่องยนต์ของระบบผลิตไฟฟ้าขนาด
กาลังผลิต 2,000W ที่มีการดัดแปลงเฉพาะฝาครอบกรอง
อากาศเพื่ อ ใช้ ก๊ า ซชี ว ภาพพบว่ า เครื่ อ งยนต์ ส ามารถ
เดินเครื่องได้ปกติในช่วงการผลิตไม่เกิน 1,600 W โดยมี
ความต้ อ งการปริ ม าณเชื้ อ เพลิ ง แปรผั น ตรงตามความ
ต้องการก๊าซเริ่มต้น 0.000662 m3/s จากผลการวิเคราะห์
นามาส่งเสริมควบคู่ระบบผลิตก๊าซขนาด 8 m3 สามารถใช้
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งานได้ เ พี ย ง 34 min. โดยไม่ ส่ง ผลต่ อ การท างานของ
เครื่องยนต์
6.2 ข้อเสนอแนะ
6.2.1ระบบปรับ ปรุง ก๊าซที่ พัฒ นาขึ้ น เป็ น ระบบ
ของเหลวซึ่งต้องอาศัยปั๊มในการส่งก๊าซ นับว่าเป็นอุปกรณ์
เพิ่มเติมที่ส่งผลกระทบต่อระบบเนื่องจากต้องการแหล่ง
ไฟฟ้าเพื่อให้ระบบทางานได้ และพบปัญหาการลดลงของ
แรงดั น (pressure drop) ของก๊าซมากเมื่ อผ่ านระบบซึ่ ง
ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณเชื้อเพลิงที่จ่ายให้กับเครื่องยนต์
ดังนั้นควรพิจารณาเปลี่ยนไปเป็นระบบการดูดซับในเฟส
ของแข็งแทน
6.2.2การนาไปประยุกต์ใช้งานจริงสาหรับระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุดของผู้ใช้ควบคู่กับกาลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด
ของชุดกาเนิดไฟฟ้าและเครื่องยนต์ โดยพิจารณาเลือกใช้
ขนาดกาลังผลิตไฟฟ้าอย่างน้อย 1.5 เท่าของความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด
6.2.3การน าระบบผลิ ต ไฟฟ้ า จากก๊ า ซชี ว ภาพ
ขนาดเล็กเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรพิจารณาขนาด
ของบ่อผลิตก๊าซไม่ต่ากว่า 16 m3 เพื่อให้เพียงพอกับความ
ต้องการ
6.2.4การส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
ขนาดเล็ก น่าจะก่อประโยชน์สูงสุดในกลุ่มฟาร์มเลี้ยงสุกร
ขนาด 500ตัวขึ้นไป
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การพัฒนาระบบควบคุมการระบายความร้อนของแผงโซล่าเซลล์โดยใช้กาลักน้า
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบควบคุมการระบายความร้อนของแผงโซล่าเซลล์โดยใช้กาลักน้้า เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า
ในการสูบน้้ากลับด้วยปั๊ม ระบบลักน้้าใช้หลักการแรงดันของของเหลวซึ่งแปรผันกับความสูงเพื่อปล่อยน้้าล้างหน้าแผงโซล่าเซลล์ระบบควบคุม
อุณหภูมดิ ้วยไมโครคอนโทรลเลอร์จะปิดเปิดโซลินอยด์วาล์วในระบบลักน้้า และระบบตะบันน้้าจะท้าหน้าที่สูบน้้ากลับไปยังถังของระบบลักน้้า
จากผลการศึกษาพบว่าระบบกาลักน้้ามีประสิทธิภาพ 75 % เมื่อปลายท่อน้้าออกมีความสูง10 cm จากก้นถัง ความดันบรรยากาศขาออกมีค่า-8.5
kPa อัตราการไหลมีค่ามากที่สุด 23 ml/sและระบบตะบันน้้ามีประสิทธิภาพ36.23 % โดยระบบควบคุมอุณหภูมิของแผงโซล่าเซลล์แบบโพลี
คริสตอลไลน์ขนาด 120 wท้างานเมื่ออุณหภูมิของแผงมีค่า 35 Cขณะมีน้าหล่อเย็นที่หน้าแผงอุณหภูมิของแผงลดลงเป็น 33C ก้าลังไฟฟ้า
สูงสุด 83 wและก้าลังไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้น 15.27%
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1. บทน้า

ปัจจุบันได้มีการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
แ ผ ง โ ซ ล่ า เ ซ ล ล์ ห ล า ย วิ ธี โ ด ย ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ ได้แก่ ชนิดของแผงโซ
ล่ า เซลล์ โครงสร้ า งของแผง ความเข้ ม ของแสงที่ ต ก
กระทบ ลั ก ษณะการติ ด ตั้ ง แผง การดู แ ลรั ก ษา และ
อุณหภูมิ โดยผู้วิจัยสนใจตัวแปรที่ท้าให้ประสิทธิภาพ
ของแผงลดลง คื อ อุ ณ หภู มิ แ ละการดู แ ลรั ก ษา เ มื ่ อ
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อุ ณ หภู มิ ข องแผงเพิ่ ม ขึ้ น จะท้า ให้ ประสิทธิภาพของ
แผงลดลง ปกติค่าประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์จากผู้ผลิต
จะอ้างอิงที่อุณหภูมิท้างานที่ 25 C แต่ในการใช้งานจริง
ประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
ซึ่งจะลดลงประมาณ 0.4 % ส้าหรับทุก 1 C ที่สูงขึ้น
เมื่ออุณหภูมิประมาณ 50 – 60 C ประสิทธิภาพของแผง
โซล่าเซลล์จะลดลงประมาณ 10 – 15 %จากเหตุผล
ดังกล่าวหากสามารถใช้น้าในการลดอุณหภูมิของแผงโซ
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ล่าเซลล์ลงได้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของแผงโซล่า
เซลล์
ประภาทิพย์ บุญหล้า (2556) ได้ศึกษาผลของการ
ระบายความร้อนของผิวหน้าแผงต่อประสิทธิภาพของ
แผงโฟโตโวตาอิกซึ่งได้ท้าการทดสอบพ่นน้้าบนผิวหน้า
ของแผง 2 ชนิด คือ แผงชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน 40 วัตต์
และแผงชนิดอะมอร์ฟัส 40 วัตต์ พบว่าประสิทธิภาพใน
การท้ า งานของแผงชนิ ด ผลึ ก เดี่ ย วซิ ลิ ค อนและแผง
ชนิดอะมอร์ฟัสมี ค่าเฉลี่ยประสิ ทธิภาพเพิ่ มขึ้นร้ อยละ
10.05 และ 7.74 ตามล้าดับ
น้้าฝน โอวศิริกุล (2550) ได้พัฒนาโมดูลโฟโตโวตา
อิกรวมกับรางรวมแสงประกอบพาราโบลา ที่อัตราการ
รวมแสงเท่ากับ 3 และครึ่งมุมรับรังสีเท่ากับ 36 โซล่า
เซลล์ จ้านวน 30 เซลล์โดยต่ออนุกรม พบว่าการใช้โมดูล
โมดู ล โฟโตโวตาอิ ก รวมกั บ รางรวมแสงประกอบ
พาราโบลาที่มีการระบายความร้อนออกโดยใช้น้าระบาย
ความร้อนใต้โมดูลท้าให้อุณหภูมิของโมดูลลดลงและ
ผลิ ตก้าลั งไฟฟ้ ามากกว่ าระบบที่ ไม่ มีการระบายความ
ร้ อ น ในส่ ว นการระบายความร้ อ นนั้ น การใช้ อ ากลิ ก
ซิสเวอร์กับแผ่นซิลิโคนยางสามารถระบายความร้อนได้
ดีกว่าอากลิกซิสเวอร์กับไมก้า
อรรถกร อาสนะค้า (2015) ได้ท้านายอุณหภูมิ
ของโมดูลโซล่าเซลล์ ร่วมกับค่ารังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบ
บนระนาบของโมดูลเพื่อค้านวณก้าลั งไฟฟ้าที่ผลิตได้
ทดสอบกับ โมดู ล โซล่ าเซลล์ ชนิ ดคริ สตรั ล ไลน์ ข นาด
0.99 m x 1.96 m ภายใต้การท้างานจริงโดยโมดูลหัน
หน้าไปทางทิศใต้และเอียงท้ามุม 18 องศากับแนวระดับ
ซึ่งจากการจ้าลองสอดคล้องกับผลการทดสอบเป็นอย่าง
ดีพลังงานไฟฟ้าที่ ผลิตได้จะเพิ่มขึ้น ตามความเข้มของ
รังสีแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นและอุณหภูมิโมดูลที่ลดลง

2.วัตถุประสงค์

เพื่อออกแบบและสร้างชุดควบคุมอุณหภูมิของแผง
โซล่าเซลล์โดยใช้ระบบกาลักน้้าร่วมกับตะบันน้้าเพื่อใช้
พลังงานไฟฟ้าที่น้อยที่สุดในการลดอุณหภูมิของแผงโซ
ล่าเซลล์และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

3.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

คุ ณ สมบั ติ ท างไฟฟ้ า ของแผงโซล่ า เซลล์ ที่
ส้ า คั ญ ได้ แ ก่ ก ระแสไฟฟ้ า และแรงดั น ไฟฟ้ า ซึ่ ง เป็ น
ตัวก้าหนดก้าลังไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ โดยส่วนมาก
ผู้ ผ ลิ ต จะแสดงคุ ณ สมบั ติ ข องกระแส ไฟฟ้ า และ
แรงดันไฟฟ้าด้วยกราฟโดยท้าการทดสอบในสภาวะที่
อุณหภูมิและปริมาณความเข้มแสงที่ตกกระทบแผงโซล่า
เซลล์มีค่าคงที่ ลักษณะของแผงโซล่าเซลล์ จะขึ้นอยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณแสงที่ตกกระทบ
และโหลดที่ ต่ อ อยู่ ใ นวงจร เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อุณหภูมิจะมีผลต่อแรงดัน ไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ดัง
รู ป ที่ 1 เมื่ อ อุ ณ หภู มิ เ พิ่ ม ขึ้ น แรงดั น ไฟฟ้ า และ
กระแสไฟฟ้าลดลงตามล้าดับ

รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเมื่อปริมาณแสงคงที่
3.1 ประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน (npv) หรือ
ประสิทธิภาพท้างานของแผงโซล่าโซล่าเซลล์หาได้จาก
สมการดังนี้

n pv 
และ

Pm
Pi .A

(1)

Pm  I m .Vm

(2)

เมื่อ I คือ กระแสสูงสุด (A)
m
Vmคือ แรงดันสูงสุด (V)
Pm คือก้าลังไฟฟ้าสูงสุดของโซล่าเซลล์ (W)
2
P i คือ ความเข้มแสงอาทิตย์ (W/m )
2
A คือ พื้นที่รับแสงของโซล่าเซลล์ (m )
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

โดยที่อัตราส่วนระหว่าง I m .V m กับ I sc .Voc
เรียกว่าฟิลล์แฟกเตอร์ของโซล่าเซลล์ (FF) ซึ่งจะเขียน
สมการฟิลล์แฟกเตอร์ของโซล่าเซลล์ [2,3]

FF 

I m .Vm
I sc .Voc

(3)

และ Pm  I m .Vm  FF.(I sc .Voc ) เมื่อแทนค่าลง
ในสมการที่ 1 จะได้ว่า

n pv 

FF(I sc Voc )
Pi .A

(4)

Isc คือ กระแสลัดวงจร (A)
Vocคือ แรงดันขณะเปิดวงจร (V)

3.2เครื่องตะบันน้้า (Hydraulic ram pump) คือ
อุปกรณ์ส่งน้้าที่สามารถท้างานด้วยพลังงานของตัวมัน
เอง โดยไม่ต้องอาศัยแหล่งพลังงานจากที่อื่น ใช้หลักการ
ของวอเตอร์แฮมเมอร์ หลักการท้างานของเครื่องตะบัน
น้้ า เป็ น ปั๊ ม น้้ าที่ ไ ม่ ใ ช้ พ ลั ง งานจากไฟฟ้ าขั บ ตั วปั๊ ม ให้
ท้างานแต่จะอาศัยหลักการกระแทกของน้้าในท่อซึ่งถูก
ท้าให้การเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลอย่างกะทันหัน ท้า
ให้ความดันในตัวปั๊มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆ
วอเตอร์แฮมเมอร์ คือ ปรากฎการณ์ที่ความดันภายในท่อ
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ฉั บ พลั น และรุ น แรง
สาเหตุที่ท้าให้เกิดวอเตอร์แฮมเมอร์ คือ การเปลี่ยนแปลง
ความเร็วของการไหลภายในท่อหรือระบบที่มีการไหล
เช่น การปิดประตูอย่างรวดเร็วท้าให้ความเร็วในการไหล
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การท้าแบบนี้จะท้าให้
โมเมนตั ม ของการไหลถู กเปลี่ ย นแปลงกลายเป็ น แรง
กระทบบนประตูหรือผนัง [1]
สมมุติให้ Vm คือ ความเร็วไหลแล่นของน้้าสูงสุดที่
ไหลในเส้นท่อ (Drive Pipe) ที่ Supply Head (h) หาได้
จาก สมการ[5]

Vm 

Aw
xV0
Ad

(5)

เมื่อ Vm = ความเร็วไหลแล่นของน้้าสูงสุดที่ไหลในเส้น
ท่อ (m/s)
Aw = พื้นที่หน้าตัดของลิ้นทิ้งน้้าขณะเปิด (m2)
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Ad = พื้นที่หน้าตัดของท่อส่งน้้า (Drive Pipe)
3.3 ประสิทธิภาพของเครื่องตะบันน้้า หาได้จาก
สมการ
ประสิทธิภาพ (Rankine) =

qH
x100
Qh

(6)

เมื่อ q = อัตราการไหลของน้้าที่สูบได้ (l/s)
Q = อัตราการไหลของน้้าที่ไหลเข้า (l/ s)
h = ความสูงที่สูบน้้า(m)
H = ความสูงของน้้าที่ไหลเข้า(m)

4. วิธีการวิจัย

4.1 เครื่องมือวัดทีใ่ ช้ในการวิจัย
4.1.1 มัลติมิเตอร์และแคลมป์มิเตอร์ ใช้ในการ
วัดแรงดันไฟฟ้าและวัดกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์
เพื่อวาดกราฟความสัมพัน ธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและ
แรงดันไฟฟ้า ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2มัลติมิเตอร์และแคลมป์มเิ ตอร์
4.1.2 เครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อวัดอุณหภูมิใต้แผง
โซล่าเซลล์ขณะที่มีอยู่กลางแสงแดด
4.1.3 ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ขนาด 8.5 A
10 Ωใช้เป็นโหลดต่อกับแผงโซล่าเซลล์เพื่อหากราฟ
คุณสมบัติกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าตามรูปที่ 3

รูปที่ 3 ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้
4.1.4โซล่าเพาเวอร์มิเตอร์ใช้ในการวัดความ
เข้มของแสงอาทิตย์และกระบอกตวงน้้าขนาด 50 mlใช้
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ในการวัดค่าปริมาณน้้าที่ไหลออกจากรางระบายน้้าตาม
รูปที่ 4

Air tank

ท่อน้้าออก

ก)โซล่าเพาเวอร์มิเตอร์ ข) กระบอกตวงน้้า
รูปที่ 4เครื่องวัดแสงและปริมาณน้้า

วาว์ล 1

วาว์ล 2

ท่อน้้าเข้า
รูปที่ 6ระบบตะบันน้้าขนาด 1

4.2 โครงสร้างของระบบ
ระบบควบคุมการระบายความร้อนของแผงโซ
ล่าเซลล์โดยใช้กาลักน้้าประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ระบบ

1
2

วาล์วระบาย
อากาศ

1
2

ตะบันน้้าขนาด 1 ระบบกาลักน้้า และระบบควบคุม

ทางน้้าเข้า

ทางน้้าออก

อุณหภูมิของแผงโซล่าเซลล์ตามรูปที่ 5
กาลักน้้า

รูปที่ 7ระบบกาลักน้้า

หัวฉีดน้้า
ระบบควบคุมอุณหภูมิ

ถังรองน้้า
ระบบตะบันน้้า
รูปที่ 5ระบบควบคุมการระบายความร้อนของแผงโซล่า
เซลล์โดยใช้กาลักน้้า

รูป ที่ 7ถั ง กาลั กน้้ าเป็ น ถั งเหล็กทรงกระบอก
ขนาด 30 ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 cm มีวาล์วกั้นน้้าทาง
เดียวท้าหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลของน้้า และมีบอล
วาล์วขนาด ½ นิ้ว 2 ตัวเป็นวาล์วระบายอากาศ และมี
บอลวาล์วด้านออกท้าหน้าที่ควบคุมการปิดเปิดของน้้า
 

T > 40 °C

LM 35

ระบบตะบันน้้าประกอบด้วยท่อพีวีซีขนาด
¾เพื่อน้าน้้าเข้าระบบและมีเช็ควาล์วสปริงตัวที่ 1 ท้า
หน้าทีป่ ล่อยน้้าเข้าถังเก็บอากาศ และเช็ควาล์วตัวที่ 2 จะ
เปิดน้้าให้ไหลออกขณะทีเ่ ช็ควาล์วตัวที่ 1 ปิดอยู่ ตามรูป
ที่ 6



PIC18F8722A
T < 40° C

ON

OFF

รูปที่ 8ระบบควบคุมอุณหภูมขิ องแผงโซล่าเซลล์
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

รู ป ที่ 8
ว ง จ ร ค ว บ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ ใ ช้
ไมโครคอนโทลเลอร์ เ บอร์ 18F8722A ในการควบคุ ม
ระบบกาลั ก น้้ า ตามอุ ณ หภู มิ โดยมี ไ อซี LM35 เป็ น
เซ็ น เซอร์ อุ ณ หภู มิ และไมโครคอนโทลเลอร์ เ บอร์
18F8722A ในการประมวลผลซึ่งจะแสดงผลโดยใช้จอ
LCD โดยอาศัยหลักการสแกนทีละหลัก ส่วนนี้จะท้า
หน้าที่แ สดงผลการวัด อุณหภูมิ แสดงผลค่าอุ ณหภูมิ ที่
ต้องการใช้ปั๊มน้้าท้างานและหยุดท้างาน
4.3 วิธีการวิจัย
4.3.1 การทดลองความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการ
ไหลและความดันภายในถังของระบบกาลักน้้า โดยใช้
มิเตอร์ความดันน้้าขาออกของถังน้้าลักน้้า และวัดอัตรา
การไหลออกของน้้าโดยใช้กระบอกตวงวัดปริมาตรของ
น้้าที่ไหลภายในเวลา 2 วินาทีเพื่อค้านวณหาอัตราการ
ไหล และท้าการเปลี่ยนแปลงต้าแหน่งของวาล์วกั้นทาง
เดี ย วที่ ต้ า แหน่ ง ต่ า งๆจากก้ น ถั ง เป็ น ระยะห่ า ง 10
เซนติเมตร ตามรูปที่ 9เพื่อสังเกตอัตราการไหลของน้้า
70 cm
60 cm
50 cm
40 cm
30 cm
20 cm
10 cm
0 cm

รูปที่ 9การอัตราการไหลและแรงดันน้้าทีค่ วามสูงต่างๆ
4.3.2การทดลองหากราฟคุ ณ สมบั ติ ร ะหว่ า ง
กระแสและแรงดั น ของแผงโซล่ า เซลล์ ท้ า การวั ด ค่ า
แรงดันขณะเปิดวงจรของแผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 W
โดยใช้มัลติมิเตอร์และท้าการวัดค่ากระแสไฟฟ้าของแผง
โซล่าเซลล์ขณะลัดวงจรหาคุณสมบัติของแผงโซล่าเซลล์
ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน เมื่อมีน้าหล่อเย็นด้านหน้าแผงโดย
ควบคุมอุณหภูมิด้านหลังแผง และเมื่ออุณหภูมิมากกว่า
40 C ไม่มีน้าหล่อเย็น โดยใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้
แบบขวดลวด 10  ต่อเป็นโหลด และท้าการปล่อยน้้าที่
อั ต ราไหลคงที่ วั ด ค่ า กระแสไฟฟ้ า แรงดั น ไฟฟ้ า โดย
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ใช้มัลติมิเตอร์และแคลมป์มิเตอร์ วัดค่าอุณหภูมิของแผง
โซ่ล่ าเซลล์โดยใช้เ ทอร์ โมมิเ ตอร์ ซึ่ง ท้าการทดลองใน
ขณะที่ความเข้มของแสงอาทิตย์มากกว่า 800 w/m2 ตาม
รูปที่ 10
A

Solar
Cell

V

รูปที่ 10การวัดค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของแผง
โซล่าเซลล์

5.ผลการทดลอง

5.1 เมื่อท้าการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของวาล์วกั้น
น้้าทางเดียว
อัตรากาไหล
ของน้า
20 (ml/s)

5 ซม.
10 ซม.
15 ซม.
20 ซม.

25

15
10
5
0

0

20

40

60

ระดับความสูงของปลายท่อตอนน้้าไหลออก (ซม.)

รูปที่ 11ระดับความสูงของปลายท่อน้้าออกและอัตราการ
ไหลของท่อน้้าออก ½  ในระบบกาลักน้้า
จากรูปที่ 11 อัตราการไหลออกของน้้าจากท่อ
ขนาด ½ เมื่อท้าการเปลี่ยนความสูงวาล์วกั้นน้้าทางเดียว
ในระบบกาลักน้้าที่ความสูง 5 cm จนกระทั่งถึงระดับ 30
cm จะมี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงอั ต ราการไหลเพี ย ง
เล็กน้อย แต่เมื่อระดับความสูงของปลายท่อน้้าไหลออก
เพิ่มขึ้นจาก 10 cm– 44 cm อัตราการไหลออกของน้้าจะ
ลดลงจนกระทั่งมีค่าเป็น 0 ml/s เนื่องจากระดับความสูง
ในถังล่างเท่ากับระดับความสูงของปลายท่อน้า้ ออกท้าให้
อัตราไหลลดลง ดังนั้ นถ้าระดับ ความสูงของปลายท่ อ
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50

60

อัตราการไหล (ml/s)

ความสูงปล่อยท่อ (cm)

รูปที่ 13อัตราการไหลและความสูงปลายท่อของระบบ
ตะบันน้้า
จากรูปที่ 13ส้าหรับระบบตะบันน้้าเมื่อความ
สูงของปลายท่อออกเพิ่มขึ้นอัตราการไหลจะลดลงและ
เมื่อความดันอากาศภายในกระบอกอากาศมีค่าเพิ่มขึ้น
อัตราการไหลจะเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากการกระแทกของ
น้้าในท่อซึ่งถูกท้าให้การเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลอย่าง
กะทันหัน ท้าให้ความดันในตัวปั๊มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในเวลาสั้ น ๆประสิ ท ธิ ภ าพของระบบตะบั น น้้ า จาก
สมการที่ 6 เมื่ออัตราการไหลออกสูงสุดเฉลี่ย 20 ml/s
และอัตราไหลของน้้าที่ไหลเข้า 23 ml/s ที่ความสูงที่สูบ
น้้าได้ 1.2 mความสูงของน้้าที่ไหลเข้า 0.5 m จะได้
ประสิทธิภาพของระบบตะบันน้้า 36.23 %
100

ไม่มีน้าอุณหภูมิ 38 C 

80

มีน้าอุณหภูมิ 33 C

60
40
20
12.7

10.7

0
8.7

รูปที1่ 2ระดับความสูงของปลายท่อน้้าออกและความดัน
บรรยากาศของท่อน้้าออก ½ นิ้ว ของระบบลักน้้า

40

6.6

5 ซม.
10 ซม.
15 ซม.
20 ซม.

30

4.9

60

20

3.3

40

10

1.7

ความดันบรรยากาศ (KPa)

20

ความดันอากาศ 5 kPa
ความดันอากาศ 10 kPa
ความดันอากาศ 20 kPa

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0.2

ระดับความสูงของปลายท่อตอนน้้าไหลออก (ซม.)
0
-1 0
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

5.3 การวัดอัตราการไหลของระบบตะบันน้้า

ก้าลังไฟฟ้า (W)

ออกมีค่า 10 cm จะท้าให้ได้อัตราการไหลออกมากที่สุด
คือ23 ml/s ที่ระดับความสูงของวาล์วกั้นน้้าทางเดียวอยู่ที่
20 cm ประสิทธิภาพของระบบลักน้้าจากสมการที่ 6 เมื่อ
อัตราการไหลเข้ามีค่า 23 ml/s และอัตราการไหลออกมี
ค่า 23 ml/s ความสูงของถังลักน้้า2 m และความสูงของ
น้้าที่ไหลเข้า 1.5 m ประสิทธิภาพเป็น75 %
5.2 การวัดความดันของถังลักน้้ากับอัตราการ
ไหลออกของน้้า จากรูปที่ 11เมื่อความสูงของปลายท่อ
น้้าออกเพิ่มขึ้นค่าความดันบรรยากาศ (kPa) ภายในถังลัก
น้้าจะเพิ่มขึ้นตามโดยค่าความดันบรรยากาศน้อยที่สุดคือ
-8.5 kPa ความสูงของปลายท่อน้้าออก 10 cm อัตราการ
ไหล 23 ml/s ซึ่งเมื่อความดันบรรยากาศมีค่าติดลบมาก
หรือ เข้ าใกล้ ศูนย์ จะท้าให้ น้าในถั งแรงดันเพิ่ม ขึ้น และ
เนื่องจากแรงดันของของเหลวแปรผันโดยตรงกับความ
สูง และเมื่อปล่อยน้้าออก ท้าให้แรงดันในสายยางทั้งสอง
ข้างไม่สมดุลกันดังนั้นน้้าจากถังลักน้้าจึงไหลลงไปล้าง
หน้าแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปลายสาย
ยางข้างที่น้าออก ยังคงอยู่ต่้ากว่าปลายสายยางข้างที่น้าเข้า

ความต้านทาน ()
รูปที่ 14ก้าลังไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ที่อุณหภูมิ
38C และอุณหภูมิ33C
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จากรูปที่ 14ก้าลังไฟฟ้าสูงสุดที่อุณหภูมิ38 C
ไม่มีน้าหล่อเย็น มีค่าสูงสุด 72 wส่วนก้าลังไฟฟ้าสูงสุดที่
อุณหภูมิ 33 C มีน้าหล่อเย็น มีค่าสูงสุด 83 wซึ่งมีค่า
มากกว่า 9 wโดยน้้าที่ล้างหน้าแผงท้าให้อุณหภูมิของแผง
ลดลง 5 Cมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 15.27%

6. สรุปผลการทดลอง

6.1 ระบบกาลั ก น้้ า สามารถท้ า งานได้ ดี มี
ประสิทธิภาพ 75 % ระดับความสูงของท่อน้้าออกและ
ท่ อ น้้ า เข้ า ต่ า งกั น 0.5 m
ท่ อ น้้ า ไหลออกมี
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ½ นิ้ว เมื่อความสูงของปลายท่อมี
ค่า10ซม. อัตราการไหลออกของน้้ามากที่สุดคือ 23 ml/s
ระดับความสูงของวาล์วกั้นน้้าทางเดียวสูง20 ซม.
6.2 ระบบตะบันน้้า อัตราการไหลของน้้าจะ
แปรผันตรงกับความดันอากาศภายในกระบอกอัดอากาศ
และความสูงของน้้าที่ไหลเข้าประสิทธิภาพของระบบมี
ค่า 36.23%
6.3ก้าลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงโซล่าเซลล์เมื่อน้า
ระบบควบคุมอุณหภูมิโดยใช้น้าหล่อเย็นทีห่ น้าแผงโซล่า
เซลล์ท้าให้อุณหภูมิของแผงลดลง 5 Cประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 15.27 % ซึ่งมากกว่าระบบหล่อเย็นแบบครีบ
และไม่มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากการใช้ปั๊มไฟฟ้า
ในการสู บ กลั บ เพราะใช้ ห ลั ก การของแรงดั น ของ
ของเหลวซึ่งแปรผันกับความสูง
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการสกัดน้ามันจากกากผลปาล์มน้ามันแห้ง (Dried Oil Palm Meal, DOPM) ด้วยตัวทาละลายร่วม โดยตัวทาละลายที่
ศึกษาคือ เฮกเซน, เบนซีน, เอทิล อะซิเตท, อะซิโตน, ไอโซโพรพานอล, เอทานอล และเมทานอล ด้วยเครื่องกวนสารแบบแท่งแม่เหล็ก
(Magnetic Stirrer) ในการทดลองแรกเป็นการใช้ตัวทาละลายแต่ละชนิดในการสกัดน้ามัน เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวทาละลายแต่ละชนิดต่อ
ปริมาณผลได้ (Yield) ของน้ามันจากกากผลปาล์มน้ามัน (Extracted Oil Palm Meal, EOPM) อัตราส่วนระหว่างตัวทาละลายกับกากผลปาล์ม
น้ามันเท่ากับ 10:1 ml/g ใช้ความเร็วรอบ 300 rpm เวลาการสกัดน้ามัน 10 นาที พบว่าเฮกเซนสามารถสกัดน้ามันได้สูงสุด คือ 9.7250 wt.%
ขั้นตอนต่อไปได้ศึกษาการใช้ ตัวทาละลายเฮกเซนเป็นตัวทาละลายหลัก ในการผสมกับตัวทาละลายตัวอื่น ๆในอัตราส่วน 1:1 ml/ml พบว่า
เฮกเซน:เอทานอล สามารถสกัดน้ามันได้สูงสุดคือ 10.4035 wt.% และใช้ตัวทาละลายเอทานอลเป็นตัวทาละลายหลักในการผสมกับตัวทาละลาย
ตัวอื่นในอัตราส่วน 1:1 ml/ml พบว่า เอทานอล:เอทิล อะซิเตท สามารถสกัดน้ามันที่สูงสุดคือ 10.7557 wt.% ทั้งนี้ในการเลือกใช้วิธีตัวทาละลาย
ร่วม (Co-Solvent) เพื่อเป็นการลดต้นทุนการใช้ตัวทาละลาย

Abstract

In this study, the oil extraction process from dried oil palm meal (DOPM) was extracted with co-solvent. The solvents: hexane,
benzene, ethyl acetate, acetone, isopropanol ethanol, ethanol and methanol was used to extract the oil yields using a magnetic stirrer. In
preliminary study, the influence of yield of extracted oil palm meal (EOPM) was studied on the oil extraction process from DOPM using the
various solvents. All the conditions: mass ratio of solvent-to-DOPM of 10:1 ml/g, 300 rpm of stirrer speed, and extraction time of 10 min
were used. The results showed that 9.7260 wt.% of highest oil yield was obtained when hexane solvent was used in oil extraction from
DOPM. In the second experiment, the co-solvent was used to extract the oil. Hexane was used as a primary solvent for solvent extraction of
DOPM with hexane and various solvents as co-solvents. The results showed that 10.4035 wt.% of highest oil yield was achieved with 1:1
ml/ml of hexane-to-ethanol. Subsequently, the organic alcohol of ethanol was used as a primary solvent and it was blended with various
solvents for used as the co-solvent. The results showed that 10.7557 wt.% of highest oil yield was obtained with 1:1 ml/ml of ethanol-toethyl acetate. Thus, the co-solvent is a promising solvent for oil extraction from DOPM as it is cheaper than the pure hexane.
ค้าหลัก: กากผลปาล์มน้ามัน; การสกัดน้ามัน; ตัวทาละลายร่วม
Keywords: oil palm meal; oil extraction; co-solvent

กลุ่มที่ 3 เชื้อเพลิงชุมชน

187

ประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

1. บทน้า

ปาล์มน้ามัน (Oil Palm, Elaeis Guineensis Jacq.)
เป็นพืชเศรษฐกิจที่ ปลูกกันมากในภาคใต้ของประเทศ
ไทย ปั จ จุ บั น โรงงานที่ ผ ลิ ต น้ ามั น ปาล์ ม ในประเทศ
แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) โรงงานผลิตน้ามันปาล์มแบบ
มาตรฐาน (หีบเปียก หรือ Wet Method) และ 2)
โรงงานผลิตน้ามันปาล์มขนาดเล็ก (หีบแห้ง หรือ Dry
Method) ในกระบวนการหี บ ผลปาล์ ม น้ ามั น ของ
โรงงานผลิตน้ามันปาล์มขนาดเล็ก ด้วยเครื่องหีบ แบบ
เกลียวอัดเดี่ยว (Single Screw, SC) ซึ่งเป็นการหีบผล
ปาล์มทั้งผล จะได้น้ามันผสมระหว่างน้ามันปาล์มจาก
เปลื อก และน้ามัน จากเนื้ อ เมล็ดในปาล์ม น้ามัน หรือ ที่
เรียกว่า น้ามันปาล์มชนิดหีบร่วม (Mixed Crude Palm
Oil, MCPO) และมีผลพลอยได้ คือ กากผลปาล์มน้ามัน
(Oil Palm Meal, OPM) ซึ่งส่วนใหญ่จะนาไปขายเป็น
ส่วนผสมในอาหารสัตว์ แต่ใน OPM นั้นยังมีเส้นใย
และไขมันตกค้าง มีโปรตีนต่า มีกะลาปาล์มปะปนอยู่ มี
ปริมาณน้ามันที่ตกค้างอยู่ในกากผลปาล์มน้ามัน มากกว่า
15 % [1] ซึ่งยังไม่ค่อยมีกากนา OPM มาสกัดน้ามันอีก
ครั้ง จึงเป็นประเด็นในการศึกษาการสกัดน้ามันกากผล
ปาล์มน้ามันด้วยวิธีตัวทาละลายซึ่งจะทาให้ได้น้ามันจาก
การสกัดรอบที่สองจากกากผลปาล์มน้ามัน และผลพลอย
ได้ คือ กากผลปาล์มไขมันต่า (Low-Fat Oil Palm Meal,
LFOPM) ที่ทาการแยกเศษกะลาปาล์มออกแล้วเป็นการ
เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ และการเลือกใช้วิธีตัวทาละลาย
ร่วม (Co-Solvent) ในการสกัดน้ามัน เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนการใช้ตัวทาละลาย วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้
คือศึกษาปริมาณผลได้ (Yield) ของการสกัดน้ามันจาก
กากผลปาล์มน้ามัน (OPM) ด้วยการใช้ตัวทาละลายร่วม
(Co-Solvent) เพื่อหาตัวทาละลายร่วมที่เหมาะสมในการ
สกัดน้ามัน

2. วัสดุและวิธีการทดลอง
2.1 วัสดุ

กากผลปาล์มน้ามันที่ได้จากโรงงานหีบน้ามันปาล์ม
ขนาดเล็ ก น ามาทุ บ และร่ อ นกะลาส่ วนใหญ่ อ อกด้ ว ย
ตะแกรงขนาด 2 mm (Mesh Number 10) [2] ความชื้นใน
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กากผลปาล์มน้ามันประมาณ 4 wt.% จะถูกกาจัดด้วยการ
นาไปอบที่อุณหภูมิ 105ºC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง [3] จะได้
กากผลปาล์มน้ามันอบแห้ง (Dried Oil Palm Meal,
DOPM)

2.2 ตัวท้าละลาย

ตัวทาละลายที่ใช้ในการสกัดน้ามัน จากกากผลปาล์ม
น้ามั น เลือกใช้ ตัวทาละลายโดยดูจ ากค่ าความสัม พัน ธ์
คุณสมบัติของการมีขั้ว (Relative Polarity) เรียงจากการมี
ขั้วน้อยไปมากคือ เฮกเซน (98% Commercial Grade of
Hexane), เบนซีน (99.5% Analytical Grade of
Benzene), เอทิล อะซิเตท (99.8% Analytical Grade of
Ethyl Acetate), อะซิโตน (99.5% Analytical Grade of
Acetone), ไอโซโพรพานอล (99.5% Analytical Grade
of Isoropanol), เอทานอล (95% Hydrous Ethanol) และ
เมทานอล (99.9% Hydrous Methanol) [4]

2.3 ขั้นตอนการสกัด

นากากผลปาล์มน้ามัน อบแห้ง 10 g ใส่ลงในบีก เกอร์ขนาด 400 ml ผสมกับตัวทาละลายในอัตราส่วน
ระหว่างตัวทาละลายกับกากผลปาล์มน้ามัน (Mass Ratio
of Solvent to DOPM) เท่ากับ 10:1 ml/g จากนั้นใส่แท่ง
แม่เหล็กกวนสาร (Magnetic Bar) ปิดด้วยกระดาษฟอยล์
ผสมสารด้วยเครื่องกวนสารละลาย (Magnetic Stirrer) ที่
อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง (30ºC) เปิ ด เครื่ อ งกวนสารละลายที่
ความเร็วรอบ 300 rpm และจับเวลา 10 นาที เมื่อครบ
เวลาตามกาหนดน าสารละลายไปกรองด้ ว ยกระดาษ
กรอง W. & R. Balston Ltd. Genuine Whatman No.1 ใส่
ขวดรูปชมพู่จะได้สารละลายมีลักษณะเป็นของเหลวสี
เหลืองที่ผสมกับ น้ ามันจากกากผลปาล์มน้ามั นเรียกว่ า
Misella จากนั้นนาสารละลายไปให้ความร้อนด้วยการ
ระเหยตัวทาละลายออกจาก Misella ที่อุณหภูมิจุดเดือด
ของตั ว ท าละลายแต่ ล ะชนิ ด จะได้ น้ ามั น จากกากผล
ปาล์ ม น้ ามั น หลั ง จากนั้ น น าน้ ามั น ดั ง กล่ า วไปอบที่
อุณหภูมิ 105oC เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อระเหยน้าและตัว
ทาละลายที่อาจหลงเหลืออยู่ระหว่างกระบวนการ เมื่อ
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ครบเวลานาขวดรูปชมพู่ออกมารอให้ เย็นตัวแล้วนาไป
ชั่งคานวณหาน้าหนักของน้ามันที่สกัดจากกากผลปาล์ม

รูปที่ 1 กากผลปาล์มน้ามันที่ผ่านกระบวนการหีบน้ามัน
ออกแล้วด้วยเครื่องหีบแบบเกลียวอัดเดี่ยว

น้ามัน (Extracted Oil Palm Meal, EOPM) [5]

รูปที่ 2 กากผลปาล์มน้ามันอบแห้งที่นามาทุบและร่อน
กะลาส่วนใหญ่ออกด้วยตะแกรงขนาด 2 mm

รูปที่ 3 กากผลปาล์มน้ามันหลังสกัดน้ามันออกแล้ว

2.4 วิธีการวิเคราะห์

การวิเคราะห์หาปริมาณผลได้ (Yield, Y) ของการ
สกั ด น้ ามั น จากกากผลปาล์ ม น้ ามั น สามารถค านวณ
ปริมาณผลได้ของน้ามันจากกากผลปาล์มน้ามัน ได้จาก
สมการที่ 1 [6]
Y = (Wo/ Wd) × 100

(1)

เมื่อ Y คือ ปริมาณผลได้ของน้ามันจากกากผลปาล์ม
น้ามัน (wt.%)

Wo คือ น้าหนักน้ามันจากกากผลปาล์มน้ามัน
ที่สกัดได้ (g)
Wd คือ น้าหนักแห้งของกากผลปาล์มน้ามัน
ที่ใช้สกัด (g)

3. ผลการวิจัย
3.1 การสกัดน้้ามันด้วยตัวท้าละลายแต่ละชนิด

รูปที่ 4 แสดงปริมาณผลได้ของการสกัดน้ามันจาก
กากผลปาล์ม น้ามันด้วยตัวทาละลายแต่ ละชนิด ศึกษา
อิทธิผ ลของตัวทาละลายแต่ล ะชนิ ดในการสกัด น้ามั น
จากกากผลปาล์มน้ามัน (OPM) พบว่าเมื่อใช้ เฮกเซน,
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เบนซีน, เอทิล อะซิเตท, อะซิโตน, ไอโซโพรพานอล,
เอทานอล และเมทานอลสกัดน้ามันจาก DOPM สามารถ
สกัดน้ามันมีปริมาณผลได้เท่ากับ 9.7250 wt.%, 9.2333

wt.%, 9.0483 wt.%, 8.8790 wt.%, 8.7323 wt.%, 8.5800
wt.% และ 8.4097 wt.% ตามลาดับ

รูปที่ 4 แสดงปริมาณผลได้ของการสกัดน้ามันจากกากผลปาล์มน้ามันด้วยตัวทาละลายแต่ละชนิด

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)

รูปที่ 5 แสดงน้ามันจากกากผลปาล์มน้ามันที่สกัดด้วยตัวทาละลาย
(ก) hexane, (ข) benzene, (ค) ethyl acetate, (ง) acetone, (จ) isopropanol, (ฉ) ethanol และ (ช) methanol
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3.2 การสกัดน้้ามันด้วยตัวท้าละลายร่วม
3.2.1 การใช้เฮกเซนเป็นตัวท้าละลายหลัก

จากการทดลองหาปริมาณน้ามันกากผลปาล์มน้ามัน
ของตัวทาละลายแต่ละตัวทาให้ทราบว่าเฮกเซนสามารถ
สกัดน้ามันได้สูงสุด จึงนาตัวทาละลายเฮกเซนมาเป็นตัว
ท าละลายหลั ก ในการผสมกั บ ตั ว ท าละลายตั ว อื่ น ใน
อัตราส่วน 1:1 ml/ml คือ เอทานอล, เบนซีน, เอทิล อะซิเตท, ไอโซโพรพานอล และอะซิโตน ซึ่งได้แสดงผลการ
ทดลองในรูปที่ 6 คือปริมาณผลได้ของการสกัดน้ามัน
แบบตัวทาละลายร่วมโดยมีเฮกเซนเป็นตัวทาละลายหลัก

พบว่ า เมื่ อ ใช้ เฮกเซน:เอทานอล, เฮกเซน:เบนซี น ,
เฮกเซน:เอทิล อะซิเตท, เฮกเซน:ไอโซโพรพานอล และ
เฮกเซน:อะซิโตนสกัดน้ามันจาก DOPM จะสามารถสกัด
น้ามันซึ่งมีปริมาณผลได้เท่ากับ 10.4035 wt.%, 9.3763
wt.%, 9.2560 wt.%, 9.1560 wt.% และ 8.4403 wt.%
ตามลาดับ ในการทดลองนี้จะมีข้อมูลเพียง 5 อัตราส่วน
เนื่องจากตัวทาละลายเฮกเซนและเมทานอลไม่สามารถ
ละลายผสมเข้ากันได้ [7] จึงไม่ได้ทาการทดลองในตัวทา
ละลายนี้

รูปที่ 6 แสดงปริมาณผลได้ของการสกัดน้ามันแบบตัวทาละลายร่วมโดยมีเฮกเซนเป็นตัวทาละลายหลัก
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

รูปที่ 7 แสดงน้ามันจากกากผลปาล์มน้ามันที่สกัดด้วยตัวทาละลาย
(ก) hexane:benzene, (ข) hexane:ethyl acetate, (ค) hexane:acetone, (ง) hexane:isopropanol, (จ) hexane:ethanol

3.2.2 การใช้เอทานอลเป็นตัวท้าละลายหลัก

เนื่องด้วยตัวทาละลายเอทานอลมีราคาถูกกว่าตัวทา
ละลายเฮกเซน และผลิตได้จากผลิตผลทางการเกษตร
ภายในประเทศ จึงนาตัวทาละลายเอทานอลมาเป็นตัวทา
ละลายหลั ก ในการผสมกั บ ตั ว ท าละลายตั ว อื่ น ใน
อัตราส่วน 1:1 ml/ml คือ เอทิล อะซิเตท, เบนซีน, เฮกเซน, อะซิโตน, ไอโซโพรพานอล และเมทานอล แล้ว
สกัดตามวิธีการสกัดเดิม รูปที่ 8 แสดงปริมาณผลได้ของ

การสกัดน้ามันแบบตัวทาละลายร่วมโดยมีเอทานอลเป็น
ตัวทาละลายหลัก พบว่าเมื่อใช้ เอทานอล:เอทิล อะซิเตท,
เอทานอล:เบนซีน, เอทานอล:เฮกเซน, เอทานอล:อะซิโตน, เอทานอล:ไอโซโพรพานอลและเอทานอล:เมทานอลสกัดน้ามันจาก DOPM จะได้ปริมาณผลได้เท่ากับ
10.7557 wt.%, 10.5980 wt.%, 10.4035 wt.%, 10.3667
wt.%, 9.8350 wt.% และ 8.6683 wt.% ตามลาดับ

รูปที่ 8 แสดงปริมาณผลได้ของการสกัดน้ามันแบบตัวทาละลายร่วมโดยมีเอทานอลเป็นตัวทาละลายหลัก
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

รูปที่ 9 แสดงน้ามันจากกากผลปาล์มน้ามันที่สกัดด้วยตัวทาละลาย
(ก) ethanol:hexane, (ข) ethanol:benzene, (ค) ethanol:ethyl acetate, (ง) ethanol:acetone, (จ) ethanol:isopropanol,
(ฉ) ethanol:methanol

4. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการทดลองที่ 3.2.1 การสกัดน้ามันด้วยตัวทา
ละลายแต่ ล ะชนิ ด ตั ว ท าละลายเฮกเซนสามารถสกั ด
น้ ามั น ได้ ดี ที่ สุ ด เพราะเป็ น สารจ าพวก Non-Polar จะ
สามารถสกัดน้ามันได้ดีกว่าสารจาพวก Polar [6,8] ซึ่ง
สามารถดูการมีขั้วมากน้อยได้จากค่า Relative Polarity
[4] จากการทดลองที่ 3.2.2 การสกัดน้ามันด้วยตัวทา
ละลายร่ ว ม โดยใช้ เ ฮกเซนเป็ น ตั ว ท าละลายหลั ก
เฮกเซน:เอทานอล สกัดน้ามันได้สูงที่สุด แต่ เฮกเซน:อะซิโตน สกัดน้ามันได้ค่าปริมาณผลได้น้อยที่สุดเนื่องจาก
อุณหภูมิมีผลต่อการสกัดน้ามัน [9] คือในขั้นตอนการ
ผสมตั วท าละลายเฮกเซนและอะซิ โ ตน เกิด ไอน้ าเย็ น
บริเวณบีกเกอร์คาดว่าเกิดการดูดความร้อนของตัวละลาย
ทาให้มีอุณหภูมิต่ากว่าอุณหภูมิห้องคือประมาณ 24 oC
ซึ่งตัวทาละลายอื่นไม่เกิดลักษณะนี้ จึงสกัดน้ามันได้น้อย
กกว่าตัวทาละลายอื่นๆจากการทดลองที่ 3.2.3 การสกัด
น้ามันด้วยตัวทาละลายร่วม โดยใช้เอทานอลเป็นตัว ทา
ละลายหลั ก เอทานอล:เอทิ ล อะซิ เ ตท สกัด น้ ามั น ได้
สูงสุดและ เอทานอล:เมทานอลสกัดน้ามันได้น้อยที่สุด
ซึ่งตัวทาละลายเฮกเซนมีราคาประมาณ 50 บาท/ลิตร
(98% Commercial Grade of Hexane), ตัวทาละลาย
เอทานอลมีราคาประมาณ 24.2 บาท/ลิตร (95% Hydrous
Ethanol) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, รายงานสถานการณ์

ราคาเอทานอลของไทย 2559) และตัวทาละลายเอทิล
อะซิเตท 255 บาท/ลิตร (99.8% Analytical Grade of
Ethyl Acetate) จากการศึกษาการใช้ตัวทาละลายร่วมใน
การสกัดน้ามันในครั้งนี้จะพบว่าปริมาณผลได้ของตัวทา
ละลายร่วม เฮกเซน:เอทานอล มีปริมาณผลได้ที่แตกต่าง
กั น กั บ เอทานอล:เอทิ ล อะซิ เ ตท ประมาณ 4% แต่
เนื่องจากราคาของ เฮกเซน:เอทานอล มีราคาที่ถูกกว่า
เอทานอล:เอทิล อะซิเตท อยู่มาก จึงสนใจที่จะเลือกใช้
ตัวทาละลายร่วม เฮกเซน:เอทานอล ในการสกัดน้ามัน
ทั้งนี้จะต้องนาน้ามันที่ได้ไปตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของประเภทกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid Profile)
ภายในน้ามันต่อไป

5. สรุป

จากการศึกษาการสกัดน้ามันจากกากผลปาล์มน้ามัน
โดยใช้ตัวทาละลายแต่ละชนิดนั้น พบว่าตัวทาละลายที่
สามารถสกั ด น้ ามั น ได้ ดี สุ ด คื อ เฮกเซนน้ อ ยสุ ด คื อ
เมทานอล มีปริมาณผลได้ของน้ามันเท่ากับ 9.7250 wt.%
และ 8.4097 wt.% ตามลาดับ ดังนั้นในกรณีการใช้วิธีตัว
ทาละลายร่วมในการสกัดน้ามันจากกากผลปาล์มน้ามัน
จึง เลื อ กใช้ ตั วท าละลายเฮกเซนเป็น ตั วท าละลายหลั ก
เนื่องจากสามารถสกัดน้ามันได้สูงสุด พบว่าตัวทาละลาย
ร่ ว มที่ ส ามารถสกั ด น้ ามั น ได้ ป ริ ม าณมากสุ ด คื อ

กลุ่มที่ 3 เชื้อเพลิงชุมชน

193

ประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

เฮกเซน:เอทานอล และปริมาณน้อยที่สุดคือ เอกเซน:อะซิโตน มีปริมาณผลได้คือ 10.4035 wt.% และ 8.4403
wt.% ตามลาดับ จากกรณีที่ใช้ตัวทาละลายเอทานอลเป็น
ตัวทาละลายหลักเนื่องจากเป็นตัวทาละลายที่มีราคาถูก
ที่ สุ ด พบว่ า ตั ว ท าละลายร่ ว มที่ ส ามารถสกั ด น้ ามั น ได้
ปริมาณสูงสุดคือ เอทานอล:เอทิล อะซิเตท และปริมาณ
น้อยที่สุดคือ เอทานอล:เมทานอล มีปริมาณผลได้คือ
10.7557 wt.% และ 8.6683 wt.% ตามลาดับ แต่เนื่องจาก
ร าค าข อ ง เ ฮ กเ ซน :เ อ ท าน อ ล มี ร าค าที่ ถู ก กว่ า
เอทานอล:เอทิล อะซิเตท อยู่มากและปริมาณผลได้ไม่ได้
แตกต่างกันมาก จึงสนใจที่จะเลือกใช้ตัวทาละลายร่วม
เฮกเซน:เอทานอล ในการสกัดน้ามัน อย่างไรก็ตามต้อง
นาน้ามันที่ได้จากการสกัดไปวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ประเภทกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid Profile) ใน
น้ามันกากผลปาล์มน้ามัน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพน้ามัน
จากการสกัดด้วยตัวทาละลายร่วม
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บทคัดย่อ

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันยางนา โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะในการผลิตไบโอดีเซล คือ ปริมาณ
น้ามันยางนา ตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เวลาที่ใช้ทาปฏิกิริยา และอุณหภูมิที่เหมาะในการเกิดปฏิกิริยา(ที่อุณหภูมิ 55 60 และ 65
องศาเซลเซียส)พบว่าสภาวะที่ใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 2% wt. เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิ 60องศาเซลเซียส ได้ปริมาณไบโอดีเซลมาก
ที่สุด เมื่อศึกษาปริมาณน้ามันยางนาที่เหมาะสม และเวลาที่ใช้ทาปฏิกิริยา ปริมาณน้ามันยางนาต่อตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 2.00
กรัม ต่อน้ามันยางนา 100ml ใช้อัตราการกวน 500rpm และเวลาที่ทาปฏิกิริยา 15 min ปฏิกิริยาเกิดได้ไบโอดีเซล 83.33 ml เมื่อนาไปวิเคราะห์
คุณสมบัติ พบว่าไบโอดีเ ซลที่ผลิตได้ มีค วามหนืด 6.15 ทั้งหมด ส่วนจุดวาปไฟ 110องศาเซลเซียส และความหนาแน่น 906 kg/m3เมื่อ
เปรียบเทียบกับไบโอดีเซลมาตรฐาน จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติใกล้เคียงกับไบโอดีเซลมาตรฐาน และค่าความหนาแน่นสูงกว่าไบโอดีเซลมาตรฐาน
แสดงให้เห็นว่าสภาวะที่เหมาะสมดังกล่าวสามารถนามาผลิตไบโอดีเซลที่มีประสิทธิภาพได้ ดังนั้นน้ามันยางนาเป็นพืชพลังงานชนิดใหม่ที่
สามารถนามาผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือกในอนาคตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ผลิตไบโอดีเซลชุมชน

Abstract

The study was investigated the optimum conditions for biodiesel production from yang naoil . The effect of parameter, yang na oil
content, catalyst KOH reaction time and reduction temperature (55 60 and 65 ºC) were studied. The effect of catalyst found that the highest
volume of biodiesel was obtained when KOH used was 2% wt. as catalyst at 60 ºC. The optimum condition for biodiesel production was
obtained under the condition of yang na oil to KOH radio 100 ml : 2g agitation rate 500 rpm and reduction time 15 min which 83.33 ml of
biodiesel was achieved. The characteristic of biodiesel found that kinematic viscosity 6.15 mm2/s, flash point 110 ºC and density906 kg/m3
which to be acceptable according to the ASTM standard of biodiesel specification . This research indicated that yang na oil is appropriate for
used as alternative energy plant, especially to produce biodiesel of community.
ค้าหลัก:น้ามันยางนา ไบโอดีเซลตัวเร่งปฏิกิริยา
Keywords: Yang na oil, biodiesel, catalyst
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1.บทน้า

พลังงานถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอันดั บ
ต้นๆ ในการดารงชีวิตของมนุษย์ พลังงานปิโตรเลียมเป็น
พลั ง งานรู ป หนึ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ รู้ จั ก กั น ดี และถู ก น ามาใช้
ประโยชน์ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย จากปั ญ หาราคาน้ ามั น
ปิ โ ตรเลี ย มที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ได้ ส่ ง ผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวม และอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีแหล่ง
น้ามันดิบไม่เพียงพอกับความต้องการ ทาให้ต้องพึ่งพา
การน าเข้ า จากต่ า งประเทศ ขณะที่ ค วามต้ อ งการมี
แนวโน้มสูงขึ้นเป็นลาดับ โดยเฉพาะน้ามันดีเซลที่ใช้ใน
ภาคขนส่งเป็นหลักทาให้มีการมองหาพลังงานทางเลือก
ซึ่งน้ามันไบโอดีเซลเป็นน้ามันทางเลือกใหม่ โดยน้ามัน
ชนิดนี้เมื่อนามาใชกับเครื่องยนตแลวพบวามีคุณสมบัติ
ในการเผาไหมไดดีไมตางจากน้ามันจากปโตรเลียมแต
มีขอดีกวาหลายอยาง คือ มีการเผาไหมที่สะอาดกวา ไอ
เสียมีคุณภาพที่ดีกวา เพราะออกซิเจนในไบโอดีเซลทา
ใหมี การสั น ดาปที่ สมบู ร ณกวาน้ ามั น ดี เ ซลปกติ จึ ง มี
ปริ ม าณคาร์ บ อนมอนอกไซด์ สารประกอบไฮโดร
คารบอนนอยกวา และเนื่องจากไมมีกามะถันในไบโอ
ดี เ ซลจึ ง ไมมี ป ญหาสารซั ล เฟต นอกจากนี้ ยั ง มี เ ขม า
คารบอนนอยไมทาใหเกิดการอุดตันของระบบไอเสีย
และชวยยืดอายุการใชงานเครื่องยนตไดเปนอยางดีไบโอ
ดี เ ซลเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ดี เ ซลทางเลื อ กที่ ผ ลิ ต จากแหล่ ง
ทรัพยากรหมุนเวียน เช่น น้ามันจากพืช หรือไขมันจาก
สัตว์ เช่น ปาล์ม มะพร้าว ถั่วเหลือง ทานตะวัน เมล็ดเรพ
(rape seed ) สบู่ดา หรือ น้ามันพืช น้ามันสัตว์ ที่ใช้แล้ว
และยางนาซึ่งยางนา ถือว่าเป็นพืชที่มีในท้องถิ่นของไทย
โดยเฉพาะภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ ง ยางนา มี
คุ ณสมบั ติ ม ากมาย ในทุ กส่ วนของต้ น ยางนาสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะตาบลพิมาน อาเภอนา
แก จังนครพนม มีป่าชุมชนแปลงหนึ่ง ชื่อป่าดอนนายาง
มีพื้นที่ 37 ไร่ เป็นป่าที่บรรพบุรุษได้กาหนดกติกาให้ใช้
แบบยั่งยืน จนคงอยู่ถึงปัจจุบัน ลักษณะป่าเป็นป่าที่มีไม้
หลายชนิดและมีต้นยางนาจานวนมาก ประมาณ 1,250

ต้ น และมี ต้ น ยางนาที่ มี ข นาดเหมาะสมมี่ สามารถให้
น้ ามั น ยาง จ านวน 800 ต้ น มี ข นาดเส้ น รอบวง 80
เซนติเมตรขึ้นไป มีอายุ14-50ปี ในสมัยก่อน ชาวบ้านจะ
นาน้ามันยางนาผสมกับไม้ผุ ๆ แล้วห่อด้วยใบไม้ มัดด้วย
ตอกนามาจุดให้แสงสว่าง เนื่องจากในพื้นที่ชุมชนมีต้น
ยางนาจานวนมาก และมีภูมิปัญญาในการสกัดน้ามัน ใน
ปี 2558 ชุ ม ชนจึ ง ได้ ท ดลองเจาะน้ ายางนามาใช้
ประโยชน์ในด้านพลังงาน พบว่าน้ามันยางยาสามารถใช้
เป็นเชื้อเพลิงได้ จากนั้นจึง ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
ยางนาตามพื้นที่หัวไร่ปลายนาชุมชนได้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน ทาให้เกิดแนวคิด โดยการ
นาน้ามันยางนามาทดลองใช้ในรถยนต์ที่มีความเร็วรอบ
ต่า เช่น รถไถนา ปรากฏว่าสามารถขับเคลื่อนไปได้โดย
ปกติ ซึ่งถือเป็นพืชน้ามันทางเลือกใหม่ เป็นแหล่งน้ามัน
บนดินที่จะนามาต่อยอดสู่งานวิจัยให้มีความเป็นไปได้
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถนามาผลิตเชื้อเพลิงใช้
เป็ น น้ ามั น ดี เ ซลชี ว ภาพ ที่ ส ามารถใช้ เ ป็ น พลั ง งาน
ทดแทนได้เป็นอย่างดีและส่งผลดีต่อพลังงานในอนาคต
ต้นยางนาที่จะนามาสกัดน้ามันนั้นต้องมีอายุ มากกว่า 25
ปี โดยใช้วิธีเจาะลาต้นด้วยสว่านไฟฟ้า หรือ สว่านเจาะ
ไม้ เจาะบริเวณลาต้นสูงจากพื้นประมาณ 50 เซนติเมตร
เจาะลึกเข้าไปประมาณ 20 เซนติเมตรในมุมชี้ขึ้นไป 4045 องศา จะได้น้ามันยางนาประมาณ 400 มล/รู/วัน
หลังจากนั้ นนามาผลิตไบโอดีเซลโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาการ
ผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันยางนาโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์
เอสเทอริ ฟิ เ คชั น ใช้ ตั วท าปฏิ กิ ริ ย าเมทานอล และใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นด่างซึ่งได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
นาน้ามันยางนามาผลิตเป็นไบโอดีเซล โดยศึกษาสภาวะ
ที่ เ หมาะได้ แ ก่ ปริ ม าณน้ ามั น ยางนา ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
อุณหภูมิ และเวลาที่เหมาะสมในการทาปฏิกิริยา ทรานส์
เอสเทอริ ฟิ เ คชั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ไ บโอดี เ ซลจากยางนาที่ มี
ปริ ม าณและมี คุ ณภาพเพื่ อ ใช้ เ ป็ น พลั ง งานของชุ ม ชน
ต่อไป และได้ไบโอดีเซลคุณภาพดีเที ยบกับไบโอดีเซล
มาตรฐาน
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่ อศึ กษากระบวนการผลิต ไบโอดี เซลจาก
น้ามันยางนา
2.2เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล
จากน้ามันยางนาโดยใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาและใช้เมทานอลเป็นตัวทาปฏิกิริยา

3.วิธีการด้าเนินงานวิจัย

3.1วั ต ถุ ดิ บ น้ ามั น ยางนา จากศู น ย์ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ตาบลพิมาน อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประเทศไทย
3.2วิธีการด้าเนินการวิจัย
3.2.1 ขั้นตอนการศึกษาการผลิตไบโอดีเซล
จากน้ามันยางนาโดยศึกษา 4 สภาวะ คือศึกษาปริมาณ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ปริมาณ 2.00 2.50 และ 3.00
กรัม ศึกษาปริมาณของน้ามันที่เหมาะสมต่อการผลิตไบ
โอดีเซลที่ปริมาตร 50 75 และ 100 มิลลิลิตร ศึกษาเวลาที่
เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลที่ 15 20 และ 25 นาที
และ ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลที่
55 60 และ 65 องศาเซลเซียส
1. เตรียมน้ามันยางนาปริมาตร100มิลลิลิตรใส่ในบีก
เกอร์อุ่นน้ามันที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสตามลาดับ เป็น
เวลา15นาทีเพื่อให้ความร้อนทั่วถึง
2. เตรียมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH)2
กรัมละลายในเมทานอลและปรับปริมาตรด้วยเมทานอล
เป็น100มิลลิลิตร
3. เติมสารละลายที่เตรียมได้จากข้อ2ลงในน้ามันที่อุ่นไว้
จากข้อ1กวนให้เข้ากันอย่างทั่วถึงด้วยความเร็ว 500รอบ
ต่อนาทีที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีสีของ
น้ามันจะเปลี่ยนโดยจะมีสีเข้มขึ้นไม่ขุ่น
4. นาไปเทลงในกรวยแยกตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา10-20นาทีจะ
เกิด การแยกชั้ น เป็ น สองชั้ น โดยชั้ นบนคื อ ไบโอดี เ ซล
ส่วนชั้นล่างคือกลีเซอรีนแยกชั้นกลีเซอรีนออก
5. ล้างไบโอดีเซลด้วยน้าอุ่นอุณหภูมิ 55องศาเซลเซียส
ครั้งละ100มิลลิลิตรจนค่าความเป็นกรด-เบสของน้าล้าง
มีค่าเท่ากับ7และวัดปริมาตรไบโอดีเซลที่ได้
6. นาไบโอดีเซลที่ได้ไปทดสอบคุณสมบัติ
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4. ผลการทดลอง

ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต ไบโอดีเซล
จากน้ ามั น ยางนาโดยมี เ มทานอลเป็ น ตั ว ท าปฏิ กิ ริ ย า
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คือ ศึกษาปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซด์ที่เหมาะสมในการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเค
ชัน ปริมาตรน้ามันที่ใช้ทาปฏิกิริยา เวลาที่ใช้ทาปฏิกิริยา
และอุณหภูมิที่ใช้ทาปฏิกิริยาระหว่างน้ามันกับเมทานอล
4.1 ผลการศึกษาปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่
เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล
การศึกษาปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสม
ในการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน เพื่อติดตาม
การแยกชั้นของไบโอดีเซลกับกลีเซอรีน ปริมาตรของไบ
โอดี เ ซลและกลี เ ซอรี น ที่ ไ ด้ ห ลั ง ท าปฏิ กิ ริ ย า จากการ
ทดลองใช้ น้ ามั น ยางนาปริ ม าตร 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร อุ่ น
น้ามันยางนาที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15
นาที จากนั้นเร่งปฏิกิริยาด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮ
ดรอกไซด์ (KOH)2.002.50 และ 3.00 กรัมตามล าดั บ
ละลายในเมทานอลและปรับปริมาตรด้วยเมทานอลเป็น
100 มิลลิลิตรเติมลงในน้ามันยางนาเพื่อทาปฏิกิริยาโดย
กวนด้วยความเร็ว 500 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ติดตามการแยกชั้นของไบโอ
ดีเซลและกลีเซอรีน ปริมาตรของไบโอดีเซลและกลีเซอ
รีนที่ ได้แ ละน าไบโอดี เซลที่ได้ ไปวิ เคราะห์ คุณสมบั ติ
ของไบโอดี เ ซลมาตรฐาน จากผลการทดลองพบว่ า
เกิดไบโอดีเซลทั้ง 3 สภาวะ การแยกชั้นของไบโอดีเซล
และกลีเซอรีนแยกชั้นได้ดีทั้ง 3 สภาวะ ผลดังรูปที่ 1 ได้
ปริมาตรไบโอดีเซลทั้ง 3 สภาวะ คือ 80.00 72.33 และ
68.33 มิลลิลิตร ตามลาดับ ปริมาตรกลีเซอรีนที่ได้ คือ
15.01 19.74 และ 20.35 กรัม ตามลาดับ พบว่าสภาวะการ
เติมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 2.00 กรัม ได้ปริมาตรไบ
โอดีเซลสูงที่สุด คือ 80.00 มิลลิลิตร แสดงว่าที่สภาวะ
การเติ ม โพแทสเซี ย มไฮดรอกไซด์ 2.00 กรั ม ใน
สารละลายเมทานอล100 มิ ล ลิ ลิ ต ร เป็ น สภาวะที่
เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันยางนา ซึ่งจะ
ใช้เป็นสภาวะในการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลในข้อ 4.2
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(ค)

(ข)

(ก)

รูปที่ 1ไบโอดีเซลที่ได้จากปฏิกิริยาที่ใช้เมทานอลเป็นตัว
ทาปฏิกิริยาโดยมีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา (ก) 2.00 กรัม (ข) 2.50 กรัม และ (ค) 3.00 กรัม
จะเห็น ได้ว่า เมื่อคานวณผลได้ของไบโอดี เซลคิ ด
เป็น 80.00 72.33 และ 68.33 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
ตามลาดับ ปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 2.00 กรัม
ไ ด้ ผ ล ไ ด้ ไ บ โ อ ดี เ ซ ล ม า ก ที่ สุ ด ร อ ง ล ง ม า คื อ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 2.50 กรัม และต่าที่สุดคือ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 3.00 กรัม
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซด์ที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล
ตัวเร่ง

ปริมาตร

ปริมาณ

ปริมาตรผลผลิตที่แยกได้

ไบโอดีเซล

ปฏิกิริยา

น้้ามันยาง

โพแทสเซียม

หลังท้าปฏิกิริยา

ที่ได้

KOH

นา

ไฮดรอกไซด์

(มิลลิลิตร)

(กรัม)

กลีเซอรีน

ไบโอดีเซล

(กรัม)

(มิลลิลิตร)

คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์
โดย
ปริมาตร

100

2.00

15.01

80.00

80.00

100

2.50

19.74

72.33

72.33

100

3.00

20.35

68.33

68.33

4.2 การศึ ก ษาปริ ม าตรของน้ ามั น ที่ เ หมาะสมต่ อ การ
ผลิตไบโอดีเซล
การศึกษาปริมาตรน้ามันที่เหมาะสมในการผลิตไบโอ
ดีเซลเพื่อติดตามการแยกชั้นของไบโอดีเซลกับกลีเซอรีน
ปริ ม าตรของไบโอดี เ ซลและกลี เ ซอรี น ที่ ไ ด้ ห ลั ง ท า
ปฏิกิริยา จากการทดลองใช้น้ามันยางนาปริมาตร 50 75
และ 100 มิลลิลิตร ตามลาดับ อุ่นน้ามันยางนาที่อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส จากนั้นเร่งปฏิกิริยาด้วยสารละลาย
โพแทสเซียมเมททรอกไซด์ ที่มีปริมาณโพแทสเซียมไฮ
ดรอกไซด์ (KOH) 2.00 กรัม ละลายในเมทานอล และ
ปรับปริมาตรด้วยเมทานอลเป็น 100 มิลลิลิตร เติมลงใน
น้ามันยางนาเพื่อทาปฏิกิริยาโดยกวนด้วยความเร็ว 500

รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15
นาที ติดตามการแยกชั้นของไบโอดีเซลและกลีเซอรีน
ปริมาตรของไบโอดีเซลและกลีเซอรีนที่ได้และนาไบโอ
ดี เ ซลที่ ไ ด้ ไ ปวิ เ คราะห์ คุ ณ สมบั ติ ข องไบโอดี เ ซล
มาตรฐาน จากผลการทดลองพบว่า เกิด ไบโอดีเซลทั้ง 3
สภาวะ การแยกชั้นของไบโอดีเซลและกลีเซอรีนแยกชั้น
ได้ดีทั้ง 3 สภาวะ ผลดังรูปที่ 2 ได้ปริมาตรไบโอดีเซลทั้ง
3 สภาวะ คื อ 43.33 64.66 และ 77.00 มิ ลลิ ลิต ร
ตามลาดับ ปริมาตรกลีเซอรีนที่ได้ คือ 4.07 8.81 และ
12.87กรัม ตามลาดับ พบว่าปริมาตรน้ามัน 100 มิลลิลิตร
ได้ปริมาตร ไบโอดีเซลสูงที่สุด คือ 77.00 มิลลิลิตร
แสดงว่าที่ปริมาตรน้ามัน 100 มิลลิลิตร เป็นสภาวะที่
เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันยางนา ซึ่งจะ
ใช้เป็นสภาวะในการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลในข้อ 4.3

(ก)

(ข)

(ค)

รู ป ที่ 2การแยกชั้ น ของไบโอดี เ ซลโดยใช้ ป ริ ม าตร
น้ามันยางนา 3 ระดับก) 50 มิลลิลิตร (ข) 75 มิลลิลิตร
และ (ค) 100 มิลลิลิตร ตามลาดับ
จะเห็นได้ว่า เมื่อใช้ปริมาณน้ามันยางนามาก
ขึ้นจะได้ปริมาณไบโอดีเซลมากขึ้น เมื่อคานวณผลได้
ของไบโอดี เ ซลคิ ด เป็ น 43.33 64.66 และ 77.00
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ตามลาดับ ปริมาตรน้ามันยางนา
100 มิลลิลิตร ได้ผลได้ไบโอดีเซลมากที่สุด รองลงมา คือ
ปริ ม าตรน้ ามั น ยางนา 75 มิ ล ลิ ลิ ต ร และต่ าที่ สุ ด คื อ
ปริมาตรน้ามันปาล์ม 50 มิลลิลิตร
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปริมาตรน้ามันที่เหมาะสมในการ
ผลิตไบโอดีเซล
ตัวเร่ง

ปริมาตร

ปริมาตรผลผลิตที่แยกได้

ผลได้ไบโอ

ปฏิกิริยา

น้้ามันยางนา

หลังท้าปฏิกิริยา

ดีเซลคิด

(มิลลิลิตร)

KOH

ปริมาตร

ปริมาตรไบ

เป็น

กลีเซอรีน

โอดีเซล

เปอร์เซ็นต์

(กรัม)

(มิลลิลิตร)

50

4.07

43.33

86.66

75

8.81

64.66

86.21

100

12.87

77.00

77.00

4.2 ผลการศึ ก ษาเวลาที่ เ หมาะสมในการท า
ปฏิกิริยาระหว่างน้ามันกับเมทานอล
การศึ กษาเวลาที่ เ หมาะสมในการผลิ ตไบโอดีเ ซลเพื่ อ
ติดตามการแยกชั้นของไบโอดีเซลกับกลีเซอรีน ปริมาตร
ของไบโอดีเซลและกลีเซอรีนที่ได้หลังทาปฏิกิริยา จาก
การทดลองใช้น้ามันยางนาปริมาตร 100 มิลลิลิตร อุ่น
น้ามันยางนาที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นเร่ง
ปฏิกิริยาด้วยสารละลายโพแทสเซียมเมททรอกไซด์ ที่มี
ปริ ม าณโพแทสเซี ย มไฮดรอกไซด์ (KOH) 2.00 กรั ม
ละลายในเมทานอล และปรับปริมาตรด้วยเมทานอลเป็น
100 มิลลิลิตร เติมลงในน้ามันยางนา เพื่อทาปฏิกิริยาโดย
กวนด้วยความเร็ว 500 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 1520 และ 25 นาทีตามลาดับ ติดตาม
การแยกชั้ น ของไบโอดี เ ซลและกลี เ ซอรี น ปริ ม าตร
ของไบโอดีเซลและกลีเซอรีนที่ได้และนาไบโอดีเซลที่
ได้ไปวิเคราะห์คุณสมบัติของไบโอดีเซลมาตรฐาน จาก
ผลการทดลองพบว่า เกิดไบโอดีเซลได้ดีทั้ง 3 สภาวะการ
แยกชั้นของไบโอดีเซลและกลีเซอรีนแยกชั้นได้ดีทั้ง 3
สภาวะ ผลดั ง ภาพที่ 3 ได้ ป ริ ม าตรไบโอดี เ ซลทั้ ง 3
สภาวะ คือ 80.00 72.66 และ 65.33 มิลลิลิตร ตามลาดับ
ปริมาตรกลีเซอรีนที่ได้ คือ 15.03 16.37 และ 17.07 กรัม
ตามลาดับ พบว่าเวลาที่เหมาะสมในการเร่งปฏิกิริยา คือ
15 นาที ได้ป ริ มาตรไบโอดีเ ซลสู ง ที่สุด คื อ 80.00
มิลลิลิตร แสดงว่าที่เวลา 15 นาที เป็นสภาวะที่เหมาะสม
ในการผลิ ตไบโอดีเ ซลจากน้ามั นยางนา ซึ่ง จะใช้เ ป็ น
สภาวะในการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลในข้อ 4.4
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(ข)

(ก)

(ค)

รูปที่ 3เปรี ยบเที ยบการแยกชั้ นของไบโอดีเ ซลโดยใช้
เวลาในการทาปฏิกิริยา 3 ระดับ(ก) 15 นาที (ข) 20 นาที
และ (ค) 25 นาที ตามลาดับ
จะเห็นได้ว่า เมื่อคานวณผลได้ของไบโอดีเซล
คิดเป็น 80.00 72.66 และ 65.33 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
ตามลาดับ เวลาที่ใช้เร่งปฏิกิริยา 15 นาที ได้ผลได้ไบโอ
ดีเซลมากที่สุด รองลงมา คือ เวลา 20 นาที และต่าที่สุด
คือ เวลา 25 นาที
ตารางที่ 3 การศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยา
ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา

ปริมาตรผลผลิตที่แยกได้หลังท้า

ผลได้ไบโอ

ปฏิกิริยา

ดีเซลคิด

เวลา (นาที)

ปริมาตรกลีเซอ

ปริมาตรไบโอ

เป็น

รีน

ดีเซล (มิลลิลิตร)

เปอร์เซ็นต์

(กรัม)
KOH

15

15.03

80.00

80.00

20

16.37

72.66

72.66

25

17.07

65.33

65.33

4.3 ผลการศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทาปฏิกิริยา
ระหว่างน้ามันกับเมทานอล
การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตไบโอ
ดีเซลเพื่อติดตามการแยกชั้นของไบโอดีเซลกับกลีเซอรีน
ปริ ม าตรของไบโอดี เ ซลและกลี เ ซอรี น ที่ ไ ด้ ห ลั ง ท า
ปฏิกิริยา จากการทดลองใช้น้ ามันยางนาปริ มาตร 100
มิลลิลิตร อุ่นน้ามันยางนาที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
จากนั้ น เร่ ง ปฏิ กิริ ย าด้ ว ยสารละลายโพแทสเซี ย มเมท
ทรอกไซด์ ที่ มีป ริมาณโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ 2.00
กรัม ละลายในเมทานอล และปรับ ปริมาตรด้วยเมทา
นอลเป็ น 100 มิ ล ลิลิ ต ร เติ มลงในน้ ามัน ยางนาเพื่ อ ท า
ปฏิ กิ ริ ย าโดยกวนด้ ว ยความเร็ ว 500 รอบต่ อ นาที ที่
อุณหภูมิ 5560 และ 65 องศาเซลเซียส ตามลาดับ เป็น
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เวลา 15 นาทีติดตามการแยกชั้นของไบโอดีเซลและกลี
เซอรีน ปริมาตรของไบโอดีเซลและกลีเซอรีนที่ได้และ
นาไบโอดีเซลที่ได้ไปวิเคราะห์คุณสมบัติของไบโอดีเซล
มาตรฐาน จากผลการทดลองพบว่า เกิดไบโอดีเซลทั้ง 3
สภาวะการแยกชั้นของไบโอดีเซลและกลีเซอรีนแยกชั้น
ได้ดีทั้ง 3 สภาวะ ผลดังรูปที่ 4 ได้ปริมาตรไบโอดีเซลทั้ง
3 สภาวะ คื อ 62.00 83.33 และ 70.00 มิ ล ลิ ลิ ต ร
ตามลาดับ ปริมาตรกลีเซอรีนที่ได้ คือ 14.57 9.53 และ
12.08 กรั ม ตามล าดั บ พบว่ าอุ ณหภู มิที่ ใ ช้ ใ นการท า
ปฏิกิริยา 60 องศาเซลเซียส ได้ผลได้ไบโอดีเซลสูงที่สุด
ได้ปริมาตรไบโอดีเซลรองลงมาคือ การทาปฏิกิริยา 65
องศาเซลเซียส และต่าที่สุดคือ 55 องศาเซลเซียส แสดง
ให้เห็นว่า อุณหภูมิที่ใช้ในการทาปฏิกิริยาที่เหมาะสม คือ
60 องศาเซลเซียส เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบ
โอดี เ ซลจากน้ ามั น ยางนา ซึ่ ง จะใช้ เ ป็ นสภาวะใน
การศึกษาการผลิตไบโอดีเซล

ตารางที่ 4การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ
ทาปฏิกิริยาระหว่างน้ามันกับเมทานอล
ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา

อุณหภูมิ
(องศา
เซลเซียส)

ปริมาตรผลผลิตที่แยกได้ ผลได้ไบโอ
หลังทาปฏิกิริยา
ดีเซลคิด
เป็น
ปริ ม าตร ปริ ม าตรไบ
กลีเซอรีน โ อ ดี เ ซ ล เปอร์เซ็นต์
(กรัม)
(มิลลิลิตร)
KOH
55
14.57
62.00
62.00
5. วิธีการวิเคราะห์
60
9.53
83.33
83.33
65
12.08
70.00
การวิเคราะห์ความหนืดของน้ามันไบโอดี70.00
เซลใช้

เครื่ อ งวั ด ความหนื ด แบบ(Saybolt Viscometer)การ
วิเคราะห์ความหนาแน่นของน้ามันไบโอดีเซลใช้เครื่อง
ไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer)และการวิเคราะห์จุดวาบไฟ
ของน้ ามั น ไบโอดี เ ซลใช้ เ ครื่ อ งวั ด จุ ด วาบไฟ (Digital
Electric Pensky-Martens)

5. ผลการวิเคราะห์

คุณสมบัติบางประการของไบโอดีเซลจากน้ามันยางนา
ได้ทาการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นได้แก่ ความหนืด
ความหนาแน่น และจุดวาปไฟ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5คุณสมบัติของไบโอดีเซลจากน้ามันยางนา
เปรียบเทียบกับไบโอดีเซลมาตรฐาน

(ก)

(ข)

(ค)

รูปที่ 4เปรี ยบเที ยบการแยกชั้ นของไบโอดีเ ซลโดยใช้
เวลาในการทาปฏิกิริยา 3 ระดับ(ก) 55 องศาเซลเซียส(ข)
60 องศาเซลเซียส และ (ค) 65 องศาเซลเซียส
จะเห็นได้ว่า เมื่อคานวณผลได้ของไบโอดีเซลคิด
เป็น 62.00 83.33 และ 70.00 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
ตามลาดับ อุณหภูมิที่ใช้ เร่งปฏิกิริยา 60 องศาเซลเซียส
ได้ผลได้ไบโอดีเซลมากที่สุด รองลงมา คือ 65 องศา
เซลเซียส และต่าที่สุด คือ 55 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติของไบโอดีเซลจาก
น้ามันยางนา
ความหนืด (ที่ 40 องศา
เซลเซียส)
ความหนาแน่น (กรัมต่อ
มิลลิลิตร)
จุดวาปไฟ ( องศาเซลเซียส )

ไบโอดีเซล
มาตรฐาน
(ASTM)
1.6-6.00

ค่าที่ได้จากการ
วิเคราะห์

860-900

906

69.2-152

110

6.15

6. อภิปรายผล

มีงานวิจัยหลายฉบับที่ทาการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม
ของการผลิตไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิ
เคชัน Zakaria man และคณะ (2013) ได้ทาการศึกษา
ตั วเร่ ง ปฎิ กิริ ย าโดยใช้ โ พแทสเซี ย มไฮดรอกไซด์ เ ป็ น
ตัวเร่งปฎิกิริยาในขั้นตอนที่สองของการผลิตไบโอดีเซล

กลุ่มที่ 3 เชื้อเพลิงชุมชน

201

ประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

จากน้ามันปาล์มดิบ(Crude palm oil) โดยใช้เมทานอล
เป็นตัวทาปฎิกิริยาในปฎิกิริยา เอสเทอริฟิเคชั่นสามารถ
ผลิตไบโอดีเซล โดยวัดได้เป็น 82.1 % อัตราการกวน
600 rpm ใช้อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3
ชั่ ว โมงจากการศึ กษาของ E. Rashtizadehและคณะ
(2010) ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันถั่วเหลืองโดย
ใช้ตัวเร่งปฎิกิริยาเป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 45 %wt
ได้สภาวะที่เหมาะสมของ % KOH , ปริมาณตัวเร่ง, เวลา
ในการทาปฎิกิริยาและอุณหภูมิที่เหมาะสม อัตราส่วน
ของเมทานอลต่อน้ามัน ได้ผลได้ไบโอดีเซลสูงสุด 99 %
และพบว่าการศึกษาของ Felycia Edi Soetaredjoและ
คณะ (2011) ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันปาล์มโดย
ใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับเบนโทไนท์ ในการ
เร่ ง ปฎิ กิ ริ ย าเอสเทอริ ฟิ เ คชั่ น ใช้ อั ต ราส่ ว น ระหว่ า ง
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับเบนโทไนท์1:20, 1:10,
1:5, 1:4, 1:3 และ 1:2 ได้ผลได้ไบโอดีเซลสูงที่สุดที่
90.70 ± 2.47 % ที่อัตราส่วนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
ร่วมกับ เบนโทไนท์ 1:4 ใช้ เวลาในการท าปฏิกิริย า 3
ชั่วโมง ใช้ตัวเร่งปฎิกิริยา3 % และอัตราส่วนเมทานอล
ต่อน้ ามั นเป็ น 6 ที่อุ ณหภู มิ 60 องศาเซลเซีย ส จาก
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า การผลิ ต ไบโอดี เ ซลจาก
น้ามันยางนาได้ พบว่าผลได้ไบโอดีเซลสูงที่สุดที่สภาวะ
ที่ใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฎิกิริยา2 กรัม
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสใช้เวลา 15 นาที ในปริมาณ
น้ามัน ยางนา 100 มิ ล ลิลิ ต ร จะเห็ นได้ ว่าสภาวะการ
ผลิ ต ไบโอดี เ ซลจากน้ ามั น ต่ างชนิ ด กัน จะใช้ สภาวะที่
เหมาะสมในการเกิดปฎิ กิริยาทรานส์เ อสเทอริฟิ เคชั่ น
แตกต่างกันดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6การเปรียบเทียบสภาวะการผลิตไบโอดีเซล
งานวิจัย

ชนิด
น้ามัน

KOH
ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา

อุณหภูมิ
(0 C)

เวลา

ผลได้
(%)

E.Rashtizadehc
และคณะ (2010)

ถั่ว
เหลือง

6.52 %

393 K

2.5 h

98

Zakaria Man
และคณะ (2013)

ปาล์ม

1.2 mg
/g oil

170

3h

82.1

Felyciaแ ล ะ ค ณ ะ
(2011)
Chen และ คณะ

ปาล์ม

3% wt.

60

3h

90.70

มะเยา
หิน

1-3%

40-60

2h

90

ปาล์ม

1%

60

2h

96

น้ามันย
างนา

2%wt.

60

15
min

83

(2010)
Alamuแ ล ะ ค ณ ะ
(2008)
งานวิจัยนี้

7. สรุปผลการทดลอง
น้ามันยางนาสามารถนามาผลิตไบโอดีเซลได้
โดยใช้ตัวทาปฏิกิริยาเป็นเมทานอลและใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
เป็นโพแทสเซียมไฮดรอไซด์ ซึ่งจากการศึกษาได้สภาวะ
ที่เหมาะสมต่อการผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันยางนาโดย
ปฏิ กิ ริ ย าทรานส์ เ อสเทอริ ฟิ เ คชั น คื อ ใช้ ป ริ ม าณ
น้ามันยางนา 100 มิลลิลิตร ใช้โพแทสเซียมไฮดรอกซ์ 2
กรัม เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ใช้เวลาในการทาปฏิกิริยา 15
นาที ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ได้ปริมาณไบโอดีเซล
สูงที่สุด 83.33 มิลลิลิตร คิดเป็นผลได้ไบโอดีเซลร้อยละ
83.33 และได้ไบโอดีเซลมีลักษณะสีเหลืองใส และเมื่อ
เที ย บคุ ณสมบั ติ บ างประการกับ ไบโอดี เ ซลมาตรฐาน
พบว่าอยู่ในมาตรฐาน

8. ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาพบว่า ยางนาสามารใช้ผลิตไบโอดีเซลได้
ซึ่งควรวิจัยต่อยอดในการนาไปประยุกต์ใช้ในเครื่องยนต์
เพื่อให้เหมาะแก่การใช้เป็นพลังงานชุมชน และหาสาร
อื่นที่เ หมาะสมในการทาปฏิกิริยาและตั วเร่ งชนิ ดใหม่
ได้แก่โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือตัวทาละลายที่ เป็นเอทา
นอล เนื่องจากสามารผลิตขึ้นเองได้ในชุมชน
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กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขมันปาล์มแบบหมุนวนด้วยท่อผสมแบบสถิต
ชนิดขดเกลียว
Circulation Biodiesel ProductionProcess from Palm Fatty Acid Distillate Using
Helical Static Mixer
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นากรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate, PFAD) ที่มีค่าความเป็นกรดสูงมาเป็นวัตถุดิบหลักใน
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขมันปาล์มแบบหมุนวนด้วยท่อผสมแบบสถิตชนิดขดเกลียวกรดไขมันปาล์ม เป็น
วัตถุดิบที่มีราคาถูกและไม่ได้ถูกนามาใช้ผลิตอาหาร ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นน้ามันปาล์มบริสุทธิ์จากน้ามัน
ปาล์มดิบ และอุปกรณ์ที่สาคัญที่นามาใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ท่อผสมแบบสถิต ชนิดขดเกลียวเพื่อประยุกต์ใช้กับปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยากรด โดยมีตัวแปรที่ศึกษาคือ ปริมาณเมทานอล60 wt.% 80 wt.% และ 100 wt.% ปริมาณ
กรดซัลฟิวริก 5 wt.% 10 wt.% และ 15 wt.%และเวลาในการทาปฏิกิริยา 10-90 นาที ที่อุณหภูมิ 60ºC จากผลการทดลอง
พบว่า ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันสามารถลดค่าความเป็นกรดของกรดไขมันปาล์มจาก 265 mgKOH.g-1ให้มีค่าน้อยกว่า 1.97
mgKOH.g-1ด้วยท่อผสมแบบสถิตชนิดขดเกลียว ที่เงื่อนแนะนาคือ ปริมาณเมทานอล100 wt.% ปริมาณกรดซัลฟิวริก 15
wt.% และเวลาทาปฏิกิริยา 20 นาที ดังนั้นท่อผสมแบบสถิตชนิดขดเกลียวสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซลด้วย
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันขั้นตอนเดียว

Abstract

In this study, the palm fatty acid distillate (PFAD) having a high acid value, and it was used as the raw material for
producing the biodiesel by using the helical static mixer in the circulation process. PFAD is a by-product of low market
value and is not of edible grade. PFAD is a by-product from the physical refining of crude palm oil (CPO). The key part
of this study is a helical static mixer, which was applied to use in the acid-catalyzed esterification. Three parameters:
methanol (60 wt.%, 80 wt.%, and 100 wt.%), sulfuric acid (5 wt.% 10 wt.%, and 15 wt.%), and reaction time (10-90 min)
were studied at 60oC reaction temperature. The results showed that the 265 mgKOH.g-1 of acid value in PFAD can be
reduced to less than 1.97 mgKOH.g-1 with the recommended condition were 100 wt.% methanol, 15 wt.% sulfuric acid,
and 20 min reaction time at 60oC. Consequently, the helical static mixer can be applied to produce the biodiesel from
PFAD with single-step esterification.
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Keywords:biodiesel; palm fatty acid distillate; helical static mixer; circulation

1.บทนา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน ได้จัดทาแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลั ง งานทางเลื อ กพ.ศ. 2558-2579 (Alternative
Energy Development Plan: AEDP2015) เพื่อให้
ความสาคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบ
พลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มศักยภาพ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต พลั ง งานทดแทนด้ ว ย
เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนเพื่ อ ผลประโยชน์ ร่ ว มในมิ ติ ด้ า นสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, 2558) การศึกษาและวิจัยทางด้านไบโอ
ดีเซลก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สาคัญ ที่ช่วยผลักดันและ
พัฒนาศักยภาพด้านพลังงานทดแทนของไทยให้ถึงขั้น
สูงสุด ทั้งนี้ไบโอดีเซลยังเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถ
ใช้ ท ดแทนเชื้ อ เพลิ ง ดี เ ซลได้ โ ดยไม่ ต้ อ งปรั บ แต่ ง
เครื่องยนต์ (Shahiret al., 2015; Ciolkosz, 2015) และ
สามารถผลิตได้จากพลังงานทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ
ซึ่ ง ผลิ ต จากน้ ามั น พื ช และไขมั น สั ต ว์ (กรมพั ฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2559)
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยสามารถผลิตน้ามัน
ปาล์ ม ได้ เ ป็ น อั น ดั บ สามของประเทศในแถบภู มิ ภ าค
อาเซียน รองจากประเทศอิ นโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่ ง
สามารถผลิ ต ได้ ถึ ง 55.7 ล้ า นตั น (USDA, 2015)
โดยทั่ วไปการผลิ ต ไบโอดี เ ซลจะใช้ น้ ามั น ปาล์ ม เป็ น
วัตถุดิบหลัก แต่เนื่องจากน้ามันปาล์มเป็นน้ามันบริโภค
หากนามาผลิตเป็นไบโอดีเซลมากเกินก็จะทาให้ตลาด
น้ามันเกิดการขาดแคลนดังเช่นในปี พ.ศ. 2553-2554จน
ต้องทาให้มีการนาเข้าน้ามันปาล์มจากประเทศมาเลเซีย
(กิติไพศาลนนท์, 2554) ทีมวิจัยจึงใช้ผลพลอยได้จาก
กระบวนกลั่นบริสุทธิ์น้ามันปาล์มซึ่งไม่ได้เป็นปัจจัยใน
การนามาใช้บริโ ภค และมีราคาต่ากว่าน้ามันปาล์มดิบ
นั่นก็คือ กรดไขมันปาล์ม (PFAD) โดยวัตถุดิบชนิดนี้จะ

นาไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ เป็นต้น(Top, 2010) แต่
เนื่องด้วย PFAD มีค่ากรดไขมันอิสระ (Free fatty Acid,
FFA) มากกว่า 90 wt.% หรือค่าความเป็นกรด (Acid
Value, AV)เท่ากับ 265 mgKOH.g-1จึงจาเป็นต้องทา
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันเพื่อลด FFA หรือ AV ให้มีค่า
น้อยกว่า 2 wt.% และ 4 mgKOH.g-1 ตามลาดับ ก่อนไป
ทาปฏิกิริย าทรานส์เ อสเทอริฟิ เคชัน ต่อ ไป(Yujaroenet
al., 2009)
อุปกรณ์ผสมที่สาคัญที่นามาใช้ในงานวิจัยนี้คือ ท่อ
ผสมแบบสถิต เนื่องจากท่อผสมแบบสถิตมีประสิทธิ ภาพในการผสมสารตั้งต้นได้ดีกว่าวิธีโดยทั่วไป สามารถ
ช่วยลดเวลาในการทาปฏิกิริยา ลดปริมาณการใช้สารเคมี
ลดขนาดของเครื่องปฏิกรณ์ และได้ปริมาณผลได้ที่สูง
(Sungwornpatansakulet al., 2013; Ghanemet al., 2014)
ซึ่งทีมวิจัยได้ใช้ท่อผสมแบบสถิตชนิดขดเกลียว(helical
static mixer) เพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลจากกรดไขมันปาล์มด้วยระบบหมุนวนสารเคมีและ
วัตถุดิบ

2. วัตถุประสงค์

สาหรับวัตถุประสงค์ของการผลิตไบโอดีเซลจาก
กรดไขมันปาล์มด้วยด้วยท่อผสมแบบสถิตชนิดขดเกลียว
แบบหมุนวน มีดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิตไบโอ
ดีเ ซลจากกรดไขมั น ปาล์ ม ด้ วยท่อ ผสมชนิ ดขดเกลี ย ว
แบบหมุนวน
2.2เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบ
โอดีเซลจากกรดไขมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสม
แบบหมุนวน
2.3เพื่อให้ สามารถผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขมัน
ปาล์ มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ ท่อผสมแบบหมุนวนให้ มีค่ า
ความเป็นกรด (Acid value) เหลือน้อยกว่า 2 mgKOH.g-1
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3. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

สาหรับการผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบที่มีค่ากรด
ไขมั นอิสระสู งมากๆ จาเป็น ต้องใช้ การผลิต แบบสอง
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกใช้ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันเพื่อ
ลดค่ากรดไขมันอิสระให้มีค่าน้อยกว่า 2 wt.% เนื่องจาก
กรดไขมั น อิ ส ระท าปฏิ กิ ริ ย ากั บ สารละลายด่ า งใน
กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันเกิดสบู่ และผลิ ต
เมทิลเอสเทอร์ได้ยากและได้ปริมาณผลได้ต่า จากนั้นเมื่อ
ค่ากรดไขมันอิสระให้มีค่าน้อยกว่า 2 wt.% แล้วจึงนาไป
ท าปฏิ กิ ริ ย าทรานส์ เ อสเทอริ ฟิ เ คชั น เพื่ อ เปลี่ ย นองค์
ประกอบจาพวกกลีเซอไรด์ให้เป็นเอสเทอร์(นิเซ็ง, 2557)
โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ ทีมวิจัยของ Jain et al.,
(2010) ได้ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันสบู่ดาด้วย
กระบวนการแบบสองขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก คือ ใช้
ปฏิ กิริ ยาเอสเทอริฟิ เคชัน ท าปฏิกิริย าที่ อุณหภู มิ 65ºC
และขั้นตอนที่ 2 ใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอส เทอริฟิเคชัน ทา
ปฏิ กิริ ย าที่ อุ ณหภู มิ 50ºC อั ต ราส่ ว นของเมทานอลต่ อ
น้ามัน 3:7 vol.% ใช้กรดซัลฟิวริกและโพแทสเซียมไฮดร
อกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาปริมาณ 1 wt.% กวนผสมที่
ความเร็วรอบ 400rpmได้ปริมาณผลได้21.2% และ 90.1
% ตามลาดับทีมวิจัยของ Tamarizet al. (2015) ศึกษา
คุณสมบัติ ข องไบโอดีเ ซลที่ผ ลิ ต จากไขมัน ไก่ โดยใช้
กระบวนการเอสเทอริฟิเคชันและทรานส์เอสเทอริฟิเค
ชัน พบว่า ความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1% ที่ 60ºC ทาปฏิกิริยา 60 นาที อัตราส่วนโดยโมลของ
แอลกอฮอล์ต่อน้ามัน 6:1 ได้ปริมาณผลได้ 81.91%และ
ปริ ม าณเอสเทอร์ 96.5%ที ม วิ จั ย ของ Suksumritet al.
(2015) ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขมันปาล์ม
ด้วยกระบวนการเอสเทอริฟิเคชันร่วมกับสภาวะเมทา
นอลเหนือจุดวิกฤต เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการ
ทดลองคือ อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง เมทานอลกับกรด
ไขมั น ปาล์ ม 9:1 เวลา 60 นาที และอุ ณหภู มิ 300ºCได้
เมทิลเอสเทอร์ร้อยละ 97.942% สามารถลดค่าความเป็น
กรดเหลือ 2.232 mgKOH.g-1
สาหรั บ งานวิ จั ย เกี่ย วกั บ ไบโอดี เ ซลสมั ย ใหม่ ไ ด้
พัฒนารูปแบบการผสมและลดต้นทุนในการผลิตไบโอ
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ดีเซลให้ดีขึ้น เช่น การนาท่อผสมแบบสถิตมาแทนเครื่อง
ผสมแบบเดิม โดยส่วนใหญ่จะเป็นระบบแบบถังกวน
ผสม ซึ่งใช้เวลาในการทาปฏิกิริยานาน ใช้ปริมาณสาร
เคมีมาก และขนาดของเครื่องปฏิกรณ์มีขนาดใหญ่ โดยมี
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง นี้ ที ม วิ จั ย ของ Somnuket al.
(2014) ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอนจาก
น้ามันปาล์มดิบชนิดกรดสูงด้วยท่อผสมแบบสถิตหมุน
วน ในขั้นตอนแรกได้ใช้ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน โดย
ใช้เมทานอล19.8 vol.% กรดซัลฟิวริก 2.0 vol.% และ
เวลาทาปฏิกิริยา 50 นาที ที่อุณหภูมิ 60ºC อัตราเร็วใน
การป้อนน้ามันปาล์มดิบ 40 L/h ผ่านท่อผสมแบบสถิตที่
มีความยาว 5 เมตร พบว่าสามารถลดความเป็นกรดใน
น้ามันปาล์มดิบจาก 30 mgKOH.g-1เหลือ 2 mgKOH.g-1
และขั้นตอนที่ 2 ได้ใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
โดยใช้เมทานอล23.81 vol.%โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
11.8 wt.% และเวลาที่ทาปฏิกิริยา 60 นาที ที่อุณหภูมิ
60ºC อัตราการไหลของน้ามัน 40 L/h ผ่านท่อผสมแบบ
สถิตที่ความยาว 5 เมตร พบว่าสามารถผลิตไบโอดีเซลที่
มีความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร์มากกว่า 96.5 wt.%ทีม
วิจัยของ Rahmatet al. (2013)ศึกษาการออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์สาหรับกระบวนการทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน
ผลของการแยกชั้นของกลีเซอรอล คุณสมบัติของไบโอ
ดีเ ซล และการวิ เคราะห์ สมดุล มวล เครื่อ งปฏิกรณ์ ถู ก
ออกแบบโดยใช้ปั๊มหมุนวนหรือเครื่องกวน และท่อผสม
แบบสถิต มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้เมทานอล
และลดเวลาการทาปฏิ กิริยา พบว่าสามารถลดปริมาณ
การใช้สารตั้งต้นลง อัตราส่วนโดยโมลของเมทานอลต่อ
กลีเซอรอลลดลงจาก 6:1 เหลือ 5:1 การผลิตไบโอดีเซล
เพิ่มขึ้นจาก 42.37% เป็น 49.34%
จากการทบทวนเอกสารข้างต้น ดังนั้นแนวคิดของ
งานวิจัยนี้จึงใช้กรดไขมันปาล์มที่มีกรดไขมันอิสระหรือ
ค่ า ความเป็ น กรดสู ง มากมาเป็ น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ในการ
ผลิ ต ไบโอดี เ ซล ใช้ ท่ อ ผสมแบบสถิ ต มาเป็ น อุ ป กรณ์
เพราะมีประสิทธิภาพในการผสมสูง และกระบวนการเอ
สเทอริฟิเคชันใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรดเพื่อลดค่ากรดไขมัน
อิสระหรือค่าความเป็นกรดลง ศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสม
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ที่สุดโดยแปรค่าปริมาณเมทานอล ปริมาณกรดซัลฟิวริก
และเวลาในการหมุนวน เพื่อจะนาไปสู่ ขั้นตอนที่ 2 นั่น
คื อ กระบวนการทรานส์ เ อสเทอริ ฟิ เ คชั น เพื่ อ เปลี่ ย น
องค์ประกอบจาพวกกลีเซอไรด์ในลาดับถัดไป

4. วิธีการวิจัย

4.1 วัตถุดิบและสารเคมี
กรดไขมั นปาล์ม (PFAD) เป็ น ผลพลอยได้ จ าก
กระบวนการกลั่นบริสุทธิ์น้ามันปาล์ม ซึ่งมีองค์ประกอบ
ส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันอิสระ และแสดงองค์ประกอบ
ต่างๆ ได้ดังตารางที่ 1ซึ่งจะมีลักษณะเป็นไขที่อุณหภูมิ
30ºC และเป็นของเหลวที่อุณหภูมิ 43ºC ดังรูปที่ 1(ก)
และ 2(ข) ตามลาดับ

(ก)
(ข)
รูปที่ 1 ลักษณะของกรดไขมันปาล์ม (ก) ที่อุณหภูมิ 30ºC
(ข) ที่อุณหภูมิ 43ºC
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของกรดไขมันปาล์ม
องค์ประกอบ
ปริมาณ (wt.%)
กรดไขมันอิสระ
90.417
โมโนกลีเซอไรด์
5.041
ไดกลีเซอไรด์
2.437
ไตรกลีเซอไรด์
1.231
เอสเทอร์
0.874
สาหรับสารเคมีที่ใช้ในการวิจัย คือ เมทานอล (เกรด
เชิงการค้าความบริสุทธิ์ 99.9% และกรดซัลฟิวริก (เกรด
เชิงการค้าความบริสุทธิ์ 98%)เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และ
สารเคมี ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ คื อ ไอโซโพรพานอล

โพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์ และฟี นอร์ ฟ ทาลี น อิน ดิ เ ค
เตอร์
4.2 วิธีการทดลอง
4.2.1 อุปกรณ์ในการทดลอง
การผลิตไบโอดีเซลจาก PFAD ใช้ท่อผสมแบบ
สถิตชนิดขดเกลียว(Helical static mixer) ในการทา
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน โดยเอลิเมนต์ของท่อผสมแบบ
สถิตใช้แผ่นแสตนเลสหนา 1มิลลิเมตรและอัตราส่ว น
ระหว่างความกว้างต่อความยาวเท่ากับ 1.5 มิลลิเมตร บิด
ให้เป็นเกลียวทามุม 180º จากนั้นนาแต่ละเอลิเมนต์มา
เชื่ อ มต่ อ กัน ท ามุ ม 90º โดยเอลิ เ มนต์ ช นิ ด นี้ เ รี ย กว่ า
twisted-ribbon โดยมีความยาว 15 มิลลิเมตรเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 10มิลลิเมตร และติดตั้งในท่อแสตนเลส ความ
ยาวท่อผสม5 เมตร จากนั้นนามาม้วนเป็นรูปขดเกลียด
เพื่อลดขนาดของเครื่องปฏิกรณ์
4.2.2 ขั้นตอนการทดลอง
การผลิตไบโอดีเซลจาก PFAD ด้วยเครื่องปฏิกรณ์
ท่อผสมชนิดขดเกลียวแบบหมุนวน โดยมีชุดทดลองดัง
แสดงในรูปที่ 2 ใช้ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ซึ่งเป็นการ
ทาปฏิกิริยาระหว่างกรดไขมันอิสระกับแอลกอฮอล์ ใช้
กรดเป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า ได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ เอสเทอร์
หรื อ ไบโอดี เ ซล และน้ า ตามรู ป ที่ 3โดยได้ แ ปรค่ า
ปริมาณเมทานอล60, 80 และ 100wt.% ปริมาณกรด
ซัลฟิวริก 5, 10 และ 15wt.% และเวลาในการทาปฏิกิริยา
10-90 นาทีควบคุมอุณหภูมิในการทาปฏิกิริยาที่ 60ºC
โดยเริ่มจากเตรียม PFAD ปริมาณ 2 กิโลกรัม ใส่ในถัง
ปฏิกรณ์พร้อมเปิดฮีทเตอร์เพื่ออุ่น PFAD ให้ละลายเป็น
ของเหลว และเปิดปั๊มหมุนวนสารเคมีที่มีอัตราการไหล
ที่ 20 ลิตรต่อชั่วโมง จนกระทั่งอุณหภูมิถึง 60ºC จึงเติม
เมทานอลตามสัด ส่ วนที่ต้ องการ หมุน วนสารผสมทั้ ง
สองชนิดจนกระทั่งอุณหภูมิ 50ºC จึงเติมกรดซัลฟิวริก
ตามสัดส่วนที่เตรียมไว้เข้าในระบบ และเริ่มจับเวลาทันที
เมื่อมีการเติมกรดซัลฟิวริกลงไป เก็บตัวอย่างน้ามันลด
กรดที่เวลาทาปฏิกิริยา10-90 นาที โดยเก็บทุกๆ 10 นาที
จากนั้นนาน้ามันลดกรดไปหยุดอัตราการปฏิกิริยาทันที
ด้วยการนาไปแช่น้าเย็นที่อุณหภูมิ 0ºC จากนั้นนาน้ามัน
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ลดกรดมาล้างเพื่อกาจัดของเสีย และส่วนของสารเคมีที่
หลงเหลือออกจากน้ามันจนได้น้ามันลดกรดที่มีความ
บริสุทธิ์และนาน้ามันไปวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรด
ด้วยเทคนิคการไทเตรท

ความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล จากนั้นเขย่าจนสารละลายเริ่ม
เปลี่ยนเป็นสี ชมพูอ่อนคงที่ ประมาณ 30 วินาที และ
นาไปคานวณหาค่า AV ตามสมการที่ 1
AV =
(1)
เมื่อ AV คือ ค่าความเป็นกรด, mgKOH.g-1)
V คือ ปริมาณด่างที่ใช้, ml
M คือ ความเข้มข้นของด่าง, normal
m คือ น้าหนักน้ามันตัวอย่าง, g
และโดยที่ มวลโมเลกุลของโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซด์ คือ 56.1 กรัมต่อโมล

5. ผลการวิจัยและการอภิปลายผล

รูปที่ 2เครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมชนิดขดเกลียวแบบหมุวน
(HT: heater, T: tank, P: pump, S: sampling และ
SM: static mixer)

รูปที่ 3 ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน
4.2.3 การวิเคราะห์ผลการทดลอง
หลั ง จากได้ น้ ามั น ลดกรดหรื อ ไบโอดี เ ซลจาก
PFAD ที่มีความบริสุทธิ์แล้ว จึงนามาวิเคราะห์หาค่า AV
ด้วยเทคนิคการไทเตรท ใช้วิธีของ The American Oil
Chemists’ Society Official Method Cd 3a-63 for Acid
Value (AOCS, 1998) โดยเริ่มจากการชั่งตัวอย่างน้ามัน
ในขวดรูปชมพู่ประมาณ 1 กรัม หยดสารละลายไอโซโพ
รพานอลเพื่อ ลดความหนื ดของน้ ามั น ลดกรด จากนั้ น
หยดฟีนอร์ฟทาลีนอินดิเคเตอร์ประมาณ 5-8 หยด และ
เขย่ า ให้ เ ข้ ากั น ไทเตรทสารละลายตั วอย่ า งด้ ว ยสารละลายวิ เ คราะห์ ที่ บ รรจุ อ ยู่ ใ นบิ ว เรตที่ เ ตรี ย มจาก
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ละลายอยู่ในไอโซโพรพานอล
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สาหรั บ การผลิ ต ผลิ ต ไบโอดี เ ซลจากกรดไขมั น
ปาล์มด้วยท่อผสมชนิดขดเกลียวแบบหมุนวน โดยแปร
ค่าปริมาณเมทานอล60, 80 และ 100 wt.% ปริมาณกรด
ซัลฟิวริก 5, 10และ 15wt.% และเวลาในการทาปฏิกิริยา
10-90 นาที ควบคุมอุณหภูมิ ในการทาปฏิกิริยาที่ 60ºC
จากรูปที่4(ก)พบว่าที่ปริมาณเมทานอล60 wt.% เมื่อใส่
กรดซั ล ฟิ ว ริ ก ลงไป หมุ น วนผสมจนถึ ง เวลา 10 นาที
สามารถลดค่าความเป็ นกรดของกรดไขมั นปาล์ม จาก
265 mgKOH.g-1ในมีค่าความเป็นกรดน้อยกว่า 45, 36
และ 29 mgKOH.g-1 ปริมาณกรดซัลฟิวริก 5, 10 และ 15
wt.% ตามลาดับ และเมื่อเพิ่มเวลาในการทาปฏิกิริยา ค่า
ความเป็นกรดก็จะลดลงเรื่อยๆ โดยที่เวลาทาปฏิกิริยา 90
นาที และปริมาณกรดซัลฟิวริก 5 wt.% สามารถลดค่า
ความเป็ น กรดเหลื อ 7.15mgKOH.g-1 และเมื่ อ เพิ่ ม
ปริมาณกรดซัลฟิวริกเป็น 10 wt.% สามารถลดค่าความ
เป็นกรดเหลือ 2.74 mgKOH.g-1แต่เมื่อเพิ่มปริมาณกรด
ซัลฟิวริกเป็น 15 wt.% สามารถลดค่าความเป็นกรดได้
เพียง 4.08 mgKOH.g-1ที่เวลาทาปฏิกิริยา 60 นาที และเข้า
สู่ภาวะสมดุลจนกระทั่งถึง 90 นาที จากรูปที่ 4(ข) เมื่อ
เพิ่มปริมาณเมทานอลเป็น 80 wt.% พบว่าที่ปริมาณกรด
ซัลฟิวริก 5 wt.% สามารถลดค่าความเป็นกรดได้เพียง
3.58 mgKOH.g-1แต่เมื่อเพิ่มปริมาณกรดซัลฟิวริกเป็น 10
wt.% สามารถลดค่ าความเป็ น กรดได้ น้ อ ยกว่ า 2.00
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mgKOH.g-1ตั้งแต่เวลาทาปฏิกิยา60 นาที และลดลงเหลือ
ต่าสุด 1.59 mgKOH.g-1ที่เวลา 90 นาที และเมื่อเพิ่ม
ปริมาณกรดซัลฟิวริกเป็น15 wt.% ก็สามารถลดค่าความ
เป็ น กรดได้ ป ระมาณ 2.00mgKOH.g-1ตั้ ง แต่ เ วลาท า
ปฏิกิริยา 30 นาที และเข้าสู่ภาวะสมดุล จากรูปที่ 4(ค) ที่
ปริมาณเมทานอล100 wt.% สามารถลดค่าความเป็นกรด
ของ PFAD เหลือน้อยกว่า 3.00 mgKOH.g-1ที่ปริมาณ
กรดซัลฟิวริก 5 wt.% และเวลาทาปฏิกิริยา 60 นาที และ
พบว่ า เมื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณกรดซั ล ฟิ ว ริ ก เป็ น 10 wt.%
สามารถลดค่ า ความเป็ น กรดเหลื อ น้ อ ยกว่ า 3.00
mgKOH.g-1ตั้งแต่เวลาทาปฏิกิริยา 40 นาที และสามารถ
ลดค่าความเป็นกรดเหลือน้อยกว่า 2.00 mgKOH.g-1ที่
เวลาทาปฏิกิริยาเพียงแค่ 20 นาที ที่ปริมาณกรดซัลฟิวริก
15 wt.% และลดลงเหลือ 1.50 mgKOH.g-1ที่เวลา 50 นาที
และเข้าสู่ภาวะสมดุลเมื่อเวลาทาปฏิกิริยาเพิ่มมากขึ้นซึ่ง
จะเห็นว่าเมื่อเพิ่มปริมาณกรดซัลฟิวริกขึ้นก็สามารถลด
ค่าความเป็นกรดของ PFAD ลง และกรดซัลฟิวริกก็มีผล
ต่อการลดลงของค่าความเป็นกรดอย่างมีนัยสาคัญ
เมื่อพิจารณาถึง ปริมาณการเพิ่มขึ้นของเมทานอล
พบว่าจากรูปที่ 5ก ที่ปริมาณกรดซัลฟิวริก 5 wt.% และที่
ปริมาณเมทานอล60 wt.% สามารถลดค่าความเป็นกรด
ของ PFAD จาก 265 mgKOH.g-1ได้ เ พี ย ง 7.15
mgKOH.g-1 แต่เมื่อเพิ่มปริมาณเมทานอลเป็น 80 wt.%
สามารถลดค่าความเป็นกรดให้เหลือ 3.58 mgKOH.g-1
และที่ปริมาณเมทานอล100 wt.% สามารถลดค่าความ
เป็นกรดให้เหลือ 2.81 mgKOH.g-1ที่เวลา 60 นาทีและเข้า
สู่ภาวะสมดุลเมื่อเวลาทาปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณ
กรดซัลฟิวริกเป็น 10 wt.% จากรูปที่ 5(ข) สามารถลดค่า
ความเป็นกรดให้เหลือเพียง 2.74 mgKOH.g-1ที่ปริมาณเม
ทานอล60 wt.% และเมื่อเพิ่มปริมาณเมทานอลเป็น 80

wt.% สามารถลดค่ า ความเป็ น กรดได้ เ ท่ า กั บ 1.52
mgKOH.g-1ตั้งแต่เวลา 60 นาที และเข้าสู่ภาวะสมดุลเมื่อ
เวลาเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเพิ่มเมทานอลเป็น 100 wt.% พบว่า
ไม่ ส ามารถลดค่ า ความเป็ น กรดให้ น้ อ ยกว่ า 2.00
mgKOH.g-1ได้ เนื่องจากเกิดน้าขึ้นระหว่างกระบวนการ
ทาปฏิกิริยาซึ่งจะไปเจือจางสารเคมีให้ทาปฏิกิริยาได้ยาก
ขึ้น และจากรูปที่ 5(ค) เมื่อเพิ่มปริมาณกรดซัลฟิวริกเป็น
15 wt.% สามารถลดค่าความเป็นกรดได้น้อยกว่า 2.00
mgKOH.g-1ที่ปริมาณเมทานอล80 wt.% เวลาทาปฏิกิริยา
เพียงแค่ 30 นาที และเข้าสู่ภาวะสมดุลเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น
และเมื่อเพิ่มปริมาณเมทานอลเป็น 100 wt.% สามารถลด
ค่าความเป็นกรดได้น้อยกว่า 2.00 mgKOH.g-1 ที่เวลา 10
นาที และเข้าสู่ภาวะสมดุล เมื่อเวลาเพิ่มขึ้น ดังนั้ นการ
เพิ่มขึ้นของเมทานอลก็มีผลต่อการลดค่าความเป็นกรด
ของ PFAD อย่างมีนัยสาคัญเช่นกัน

6. ข้อเสนอแนะ

จากจากผลการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากกรด
ไขมันปาล์มซึ่งมีค่าความเป็นกรดสูงถึง 265 mgKOH.g-1
ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตชนิดขดเกลียวแบบ
หมุนวน พบว่ายังมีการใช้ปริมาณสารเคมีที่สูง เนื่องจาก
ระหว่างกระบวนการทาปฏิกิริยาได้เกิดน้าขึ้น ส่งผลให้
ความเข้มข้นของสารเคมีลดลง ประสิทธิภาพในการทา
ปฏิกิริยาลดลงด้วย เพราะใช้ถึงปฏิกรณ์ทาปฏิกิริยาเพียง
ถึงเดียว ดังนั้นการผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขมันปาล์ม
ด้วยท่อผสมแบบสถิตชนิดขดเกลียวแบบหมุนวนควรมี
การแยกถังสารเคมี และถังทาปฏิกิริยาออกจากกัน เพื่อ
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับระบบแบบต่อเนื่องได้
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(ก)

(ข)

(ค)
รูปที่ 4ปริมาณค่าความเป็นกรดการผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขมันปาล์มด้วยท่อผสมชนิดขดเกลียวแบบหมุนวนที่
(ก) ปริมาณเมทานอล60 wt.%(ข) ปริมาณเมทานอล80 wt.% (ค) ปริมาณเมทานอล100wt.%
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7. สรุป

การผลิตผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขมันปาล์มด้วย
ท่อผสมชนิดขดเกลียวแบบหมุนวน โดยแปรค่าปริมาณ
เมทานอล60, 80 และ 100 wt.% ปริมาณกรดซัลฟิวริก 5,
10 และ 15wt.% และเวลาในการทาปฏิกิริยา 10-90 นาที
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ใ นการท าปฏิ กิ ริ ย าที่ 60ºCพบว่ า ที่
ปริมาณเมทานอล100 wt.% ปริมาณกรดซัลฟิวริก 15
wt.% และเวลาในการทาปฏิกิริยา 20 นาที สามารถลดค่า
ความเป็นกรดของ PFAD จาก 265 mgKOH.g-1ให้เหลือ
เท่ากับ 1.97 mgKOH.g-1และเข้าสู่ภาวะสมดุลเมื่อเวลาทา
ปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น และสามารถนาไปทาปฏิกิริยาทรานส์เอ
สเทอริฟิเคชันเพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบจาพวกกลีเซอไรด์
ให้เป็นเมทิลเอสเทอร์ได้
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมกากอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตเครื่องดื่ มกับ
วัตถุดิบของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากน้้าเสียที่ใช้ล้างลานวัตถุดิบที่ส้าหรับใช้ในการผลิตปุ๋ยผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการหมัก
ร่วมของกากตะกอนที่เหลือทิ้งจากโรงงานผลิตเครื่องดื่มจากทั้งหมด 4 ตัวอย่างคือนมเบียร์กาแฟและเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลังหมักร่วมกับกากตะกอนจาก
บ่อบ้าบัดของโรงปุ๋ยซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในอัตราส่วน 100:0 , 75:25, 50:50 , 25:75 และ 0:100 โดยใช้น้าหนักแห้งของวัตถุดิบหมักเป็ นเกณฑ์ศึกษา
ระดับห้องปฏิบัติการปริมาตรหมัก 300 มิลลิลิตรในขวด 500 มิลลิลิตรเติมวัตถุดิบครั้งเดียวแบบแบตซ์บ นโต๊ะเขย่าสารควบคุมน้้าหนักแห้งของ
วัตถุดิบหมักที่ 2 กรัมทุกอัตราส่วนใช้ระบบหมักแบบไร้อากาศ
จากการทดลองพบว่าอัตราส่วนที่ท้าให้เกิดปริมาณก๊าซชีวภาพสูงสุดทั้งปริมาณต่อวันและปริมาณสะสมคืออัตราส่วนการหมัก 75 : 25
โดยกากอุตสาหกรรมที่ใช้หมักร่วมแล้วเกิดก๊าซชีวภาพสูงสุดคือนมที่ 272 มิลลิลิตรรองลงมาคือกาแฟ 162 มิลลิลิตรเบียร์ 139 มิลลิลิตรและเครื่องดื่ม
บ้ารุงก้าลัง 128 มิลลิลิตรตามล้าดับการวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซพบว่าการเพิ่มกากอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัตถุดิบหมักร่วมกับกากตะกอนโรงปุ๋ยท้า
ให้องค์ประกอบของก๊าซ (มีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์) ลดลงกว่าการหมักโดยใช้กากตะกอนเพียงอย่างเดียวอัตราส่วนการหมักร่วมที่ให้ก๊าซมีเทน
สูงสุดคือการหมักของกากตะกอนกับกากอุตสาหกรรม 75:25 โดยกากอุตสาหกรรมที่ใช้หมักร่วมแล้วเกิดก๊าซมีเทนสูงสุดได้แก่นมพบก๊าซมีเทนร้อย
ละ 20.99 รองลงมาคือกาแฟร้อยละ 15.89 เบียร์ร้อยละ 13.64 และเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง ร้อยละ 9.09 จากการค้านวณพลังงานความร้อนที่ได้จากการ
หมักก๊าซชีวภาพ อัตราส่วนที่เหมาะสมที่ให้พลังงานความร้อนสูงสุดจากการหมักคือ 75 : 25 ซึ่งกากอุตสาหกรรมที่เหมาะสมคือ นม ให้พลังงานความ
ร้อน 2530.923 จูล ,กาแฟ 1141.134 จูล , เบียร์ 840.479 จูล และเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง 515.788 จูลตามล้าดับ จากการศึกษาพบว่าการเติมกาก
อุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตเครื่องดื่มเพื่อใช้ในการหมักร่วมกับวัตถุดิบของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ส่งผลให้ค่ามีเทนซึ่งเป็นองค์ประกอบของก๊าซ
ชีวภาพลดลงและช่วยให้ได้ปริมาณก๊าซเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ได้พลังงานร้อนเพิ่มสูงขึ้น อัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 75 : 25 และกากอุตสาหกรรมที่
เหมาะสมคือ นม
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Abstract

This Research aims to study efficiency of Bio Co-digestion from Beverage Industry Waste and Organic Fertilizer Raw Material. The
waste water of Covered Lagoon treatment process was produced Biogas come from waste water cleaning raw material field. The Researcher was
studied suitable mixing ratio between Beverage Industry Waste were taken from milk, Beer, Coffee and Energy Drink mixing with Organic
Fertilizer Raw Material. For this Study, mixing ratio are0:100, 75:25, 50:50, and 25:75 considered by dry basis. The anaerobic digesters were
studied total mixing volume 300 ml in 500 ml volumetric flask on shake. Total dry substrate is 2g every ratio each milk, coffee, beer and energy
drink waste.
The experimental result showed the proportion 75:25 illustrate the maximum quantity of biogas accumulated equal 272 ml by milk.
And less than accumulate were Coffee equal 162 ml, Beer equal 139 ml, minimum cumulative biogas volume equal 128 ml from Energy Drink.
The Analysis of the gas composition results that showed, the blend of Beverage Industry Waste per Organic Fertilizer Raw Material were decrease
the gas production (Methane and Carbondioxide) more than only Organic Fertilizer Raw Material The study found mixing ratio the blend of
Beverage Industry Waste per Organic Fertilizer Raw Material has the highest percentage of Methane ratio is 75:25 from milk and its produced
2,530.923 joule , Coffee equal 1,141.132 joule, Beer equal 840.479 joule and Energy Drink equal joule of heating value. Experiment results on
mixed more Beverage Industry Waste blend with Organic Fertilizer Raw Material decrease methane and the proportion 75:25 to make highest gas
production and the heating value. The milk was suitable for mixing with Organic Fertilizer Raw Material.

คาหลัก :กระบวนการ, กากอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, ก๊าซชีวภาพ , กากตะกอนจากระบบบ้าบัดน้้าเสีย, ค่าความร้อน
Keywords :Process, BeverageIndustry Waste, biogas , waste water, Heating Value

1. บทนา

ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว ท้าให้มีการเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
จ้านวนมาก ซึ่งปัญหาที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ขยะ
และของเสี ย ที่ เ กิ ด จากกระบวนการผลิ ต ของโรงงาน
อุตสาหกรรม ที่เรียกว่า กากอุ ตสาหกรรมในปัจจุบันขยะ
ของภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นมี จ้านวนมากถึง 2.04 ล้าน
ตัน/ปี คิดเป็น 77% จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด 2.65
ล้านตัน/ปีโดยกระบวนการก้าจัดกากอุตสาหกรรมมีหลาย
ประเภท เช่น การฝังกลบ การเผาท้าลายในเตาเผา การน้า
กลับมาใช้ใหม่ แต่กระบวนการก้าจัดที่เป็นที่นิยมของขยะ
ที่ไม่เป็นอันตรายนั้น ได้แก่กระบวนการฝังกลบ นับเป็น
การก้าจัดที่มีราคาถูกและสะดวกในการท้าลายมากที่สุด ซึ่ง
กระบวนการก้าจัดโดยวิธีการฝังกลบนี้ เป็นกระบวนการที่
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จากการท้าลายกากอุตสาหกรรม ท้า
ให้ เ กิด การศู น ย์ เ สี ย มู ล ค่ าของกากอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง กาก
อุตสาหกรรมบางประเภท สามารถใช้ประโยชน์ต่อได้ เช่น
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กากอุ ต สาหกรรมจากอุ ต สาหกรรมผลิ ต อาหารและ
เครื่องดื่ม ที่มีความไม่เป็นอันตราย และในวิธีการก้าจัด
หากเกิ ด กระบวนการย่ อ ยสลายทางธรรมชาติ โ ดยใช้
จุลินทรีย์ในการย่อยสลาย ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในหลุม
ฝังกลบแบบไม่เป็นอันตราย (Non Hazardous Land Fill)
โดยจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น จะมีก๊าซมีเทน (CH4) , ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซค์ (CO2) และก๊าซอื่น ๆ ที่เกิดจากการ
หมั ก (Fermentation)ของอิ น ทรี ย์ วั ต ถุ ภายใต้ สภาวะไม่ มี
ออกซิเจน (Anaerobic) ก่อให้เกิดผลกระทบต่อหลุมฝัง
กลบ ท้าให้ต้องมีกระบวนการด้าเนินการเพื่อก้าจัด ก๊าซที่
เกิดขึ้น และก้าจัดทิ้งอย่างไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งก๊าซที่
เกิดขึ้ นจากกระบวนการย่ อ ยสลายนี้ สามารถน้ าไปผ่ าน
กระบวนการเพื่อให้ ได้ก๊าซชี วภาพ[1] และน้าก๊าซมีเทน
เพื่อใช้ให้ความร้อน ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ผู้ ศึ ก ษาสนใจการน้ า ก าก
อุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตเครื่องดื่มมาเป็น วัตถุดิบร่วม
ในการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพของบ่ อ ปิ ด ภายใต้ ส ภาวะไร้
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ออกซิเจน ของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งจากข้อมูล
การศึกษาวิจัยที่มีจัดท้ารายงานไว้พบว่าการหมักร่วมของ
สารอินทรีย์มากกว่า 1 ชนิด สามารถเพิ่มปริมาณการเกิด
ก๊ า ซชี ว ภาพได้ ต ามรายงานของ Energy
Systems
Engineering Institute[2] และจากรายงานของกองการ
จั ด การสารอั น ตราย กรมควบคุ ม มลพิ ษ (2550) พบว่ า
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และเยื่อกระดาษ
จ้านวน 26 โรงงานมีปริมาณน้้าเสียและกากตะกอนเกิดขึ้น
ประมาณ 40,200 ตัน/เดือน/โรงงาน และคิดเป็นปริมาณน้้า
เสียและกากตะกอนเกิดขึ้นทั้งหมด 1,045,200 ตัน/เดือน
และมีปริมาณการน้าไปใช้ประโยชน์เฉลี่ย 8,333 ตัน/เดือน/
โรงงาน คิดเป็นปริมาณการน้าไปใช้ประโยชน์ 108,333
ตัน/เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.36 ของปริมาณที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดของของเสียจากอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้
ศึกษาเลือกกากอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตเครื่องดื่มจาก
4 ตัวอย่างที่เป็นเครื่องดื่มที่นิยมในประเทศ เนื่องจากเป็น
กากอุตสาหกรรมที่มีค่า COD สูง ซึ่งเป็นค่าที่บอกระดับ
ความเน่าเสีย เพื่อศึกษาการเกิดก๊าซชีวภาพ และอั ตราส่วน
ที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาผลของอัตราส่วนที่เหมาะสมในการ
หมักกากตะกอนจากโรงงานผลิตเครื่องดื่ม จากทั้งหมด 4
ตัวอย่าง ที่ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพสูงที่สุด
2. เพื่อน้าของเสียในโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่เป็น
เป้าหมายให้สามารถน้าใช้ประโยชน์การปรับปรุงการผลิต
ก๊าซชีวภาพในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่มีการผลิต
และใช้อยู่แล้วในปัจจุบัน

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ก๊ า ซชี ว ภาพ (Biogas หรื อ Digester Gas)
โดยทั่ ว ไปจึ ง หมายถึ ง ก๊ า ซมี เ ทนที่ เ กิ ด จากการหมั ก
(Fermentation) ของอิ น ทรี ยวั ต ถุ ประกอบด้ วยปุ๋ ยคอก

โคลนจากน้้าเสีย ขยะประเภทของแข็งจากเมือง หรือของ
เสี ย ชี ว ภาพจากอาหารสั ต ว์ ห รื อ จากโรงงานมู ล สั ต ว์
[3]ภายใต้สภาวะไม่มีออกซิเจน (Anaerobic) กระบวนการ
นี้เป็นที่นิยมในการเปลี่ยนของเสียประเภทอินทรีย์ทั้งหลาย
ไปเป็นกระแสไฟฟ้า นอกจากก้าจัดขยะได้แล้ว ยังท้าลาย
เชื้อโรคได้ด้วย การใช้ก๊าซชีวภาพเป็นการบริหารจัดการ
ของเสียที่ควรได้รับการสนับสนุน เพราะไม่เป็นการเพิ่ม
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศที่เป็นต้นเหตุ ของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ส่วนการ
เผาไหม้ ข องก๊ าซชี วภาพ ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ เ ป็ น ก๊ าซมี เ ทนจะ
สะอาดกว่าและจากการศึกษาโรงงานผลิต เครื่องดื่มจาก
บทความเรื่อง Biogas yield from carbonated soft drink
sludge with some organic wastesลดก๊าซเรือนกระจกได้
เช่นกัน
กลไกการย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย์ ใ นสภาวะไร้
ออกซิเจนเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพนั้น การย่อยสลายท้าหน้าที่
โดยจุลินทรีย์หลายจ้าพวกที่ สามารถท้ างานได้ ในสภาวะ
ดั ง ก ล่ า ว แ ล ะ ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ไ ด้ โ ด ย ส ม ก า ร
Organic Matter

CH4+CO2+H2+NH3+H2S

ทั้งนี้ ในก๊าซชีวภาพจุลินทรีย์ที่ท้าหน้าที่ส้าหรับ
ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในสภาวะไร้ออกซิเจนนอกจากจะท้า
ให้เกิดก๊าซมีเทน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

4. วิธีการทดลอง

การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาการผลิ ต ก๊ า ซ
ชีวภาพ จากการหมักร่วมโดยศึกษาแนวทางของการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยสุรนารี[4] ในอัตราส่วนการผสมที่ต่างกัน
คือ กากตะกอนจากโรงงานผลิตเครื่องดื่มและกากตะกอน
จากบ่อปิดแบบไร้ออกซิเจนของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ อัตราส่วน ที่ (100 : 0),(75 : 25),(50 : 50), (25:75)
และ (0:100) โดยการทดลองนี้ท้าในระดับห้องปฏิบัติการ
เป็นการทดลองแบบแบตช์ (Batch) เติมของผสมเพียงครั้ง
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เดียวและท้าการทดลองแบบเสมือนตามที่Wankhade N. A.
[5] ท้ า การทดลอง ซึ่ ง การทดลองทางได้ พิ จ ารณาหา
อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตก๊าซชีวภาพ ศึกษา
จากการเปรียบเทียบ ค่าปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น และค่า
ร้อยละของก๊าซมีเทนที่เป็นองค์ประกอบก๊าซที่อยู่ในก๊าซ
ชีวภาพ
วัตถุดิบ/การเตรียมวัตถุดิบ ในกระบวนการย่อย
กากตะกอนจากระบบบ้ า บั ด น้้ า เสี ย ของโรงงานผลิ ต
เครื่องดื่มที่ใช้ในการทดลอง ได้มาจากโรงงานจ้านวน 4
โรงงาน ดังนี้
1) กากตะกอนโรงงานผลิตนม
2) กากตะกอนโรงงานผลิตเบียร์
3) กากตะกอนโรงงานผลิตกาแฟ
4) กากตะกอนโรงงานผลิตเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง
ใช้ ก ารเก็ บ ตั ว อย่ า งโดยวิ ธี ก ารตั ก จากรถดู ด
ตะกอนที่ด้าเนินการเข้าไปดูดในบ่อบ้าบัดน้้าเสียที่โรงงาน
เก็บรวบรวมกากตะกอนไว้ก่อนส่งก้าจัด
เชื้ อ จุ ล ชี พ จากบ่ อ หมั ก ตะกอนจุ ลิ น ทรี ย์ ก๊ า ซ
ชีวภาพ (Cover Lagoon Bio-Reactor : CLBR) ที่ใช้ในการ
ทดลอง เก็ บ โดยการตั ก ลงในบ่ อ ล้ น ของบ่ อ หมั ก ก๊ า ซ
ชีวภาพจากโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพกรณีศึกษา โดยตัวอย่าง
ทั้ ง หมดใส่ ใ นกระบอกพลาสติ ก ปิ ด ฝามิ ด ชิ ด แช่ ไ ว้ ใ น
ถังโฟมใส่น้าแข็ง อุณหภูมิ 0-2 องศาเซลเซียส และน้ามา
เก็ บ รั ก ษาไว้ ใ นตู้ เ ย็ น เพื่ อ รั ก ษาระดั บ อุ ณ หภู มิ ข องกาก
ตะกอนให้คงที่
ชุดหมักก๊าซชีวภาพแบบแบตซ์ ชุดการทดลองจะ
แ บ่ ง เ ป็ น ส อ ง ส่ ว น ห ลั ก โ ด ย ส่ ว น ที่ เ ป็ น ชุ ด ห มั ก
ประกอบด้วยขวดแก้วสีชา ขนาด 500 มิลลิลิตร ใช้เป็น
ขวดหมักของผสม โดยปริมาณหมักเท่ากับ 300 มิลลิลิตร
ปิดขวดด้วยจุก ยางชนิดเจาะสองช่องให้พอดีกับปากขวด
เพื่ อป้ อ งกันอากาศเข้ าในขวดหมั ก ช่ องเจาะที่ จุกยางใส่
เทอร์โมมิเตอร์เพื่อวัดอุณหภูมิภายในขวดหมัก และใส่ท่อ
น้าก๊าซเพื่อน้าก๊าซเข้าชุดเก็บก๊าซและวัด ปริมาณก๊าซจาก
การแทนที่น้าของก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น ชุดหมักจะตั้งอยู่บน
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เครื่องเขย่าอัตโนมัติ (Automatic shaker) ทุกอัตราส่วน
ผสมที่ศึกษา ก้าหนดให้เครื่อ งท้างานตลอดเวลาในเวลา
กลางวัน (07.00 – 19.00 น.)
รูปที่ 1 ชุดเก็บก๊าซชีวภาพ

ชุดเก็บก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วยขวดแก้วขนาด
2,000 มิลลิลิตร ใส่น้าเต็มขวดปิดขวดด้วยจุกยางชนิดเจาะ
สองช่องให้พอดีกับปากขวดเพื่อป้องกั นก๊าซชีวภาพที่เก็บ
อยู่ ในขวดรั่วซึ มออกมา ช่อ งเจาะที่ จุกยางใส่ ท่ อ 2 เส้ น
เส้นหนึ่งเป็นท่อน้าก๊าซชีวภาพที่เกิดจากชุดหมักเข้าขวด
เก็บก๊าซขนาด 2,000 มิ ลลิ ลิต ร ซึ่ง มีน้ าอยู่เ ต็ม ขวด จาก
หลั กการแทนที่ น้ าเมื่ อ ก๊าซเข้ าในขวดเก็ บ ก๊าซจะดั น น้้ า
ออกมาทางท่ออีกทาง หนึ่งลงไปในบีกเกอร์ปริมาณน้้าที่
ออกมาที่บีกเกอร์เป็นการวัดปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวัน โดยจะน้าน้้าในบีกเกอร์ไปตวงด้วยกระบอก
ตวงเพื่อวัดปริมาณที่ละเอียดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ชุดเก็บก๊าซ
ชีวภาพ แสดงดังรูปที่ 6 การติดตั้งชุดเก็บก๊าซชีวภาพมีการ
ทดสอบการปิดขวดเก็บและการต่อท่อน้าก๊าซกับสายยาง
ซิลิโคน ไม่ให้มีช่องอากาศเข้าหรือการรั่วซึมของก๊าซด้วย
วิธีการเป่าลมเข้าในขวดทางท่อน้าก๊าซเข้า ขวดเก็บโดยปิด
วาล์ว 3 ทาง ส่วนที่ต่อไปยังบีกเกอร์แล้วใช้น้าผสมน้้ายา
ล้างจานลาดบริเวณรอบๆ จุด ที่มีการต่อเชื่อมของอุปกรณ์
เพื่อตรวจสอบรอยรั่วที่จะท้าให้มีอากาศเข้าหรือก๊าซรั่วซึม
ออกได้

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

การเดินระบบการทดลอง ใช้การทดลองด้วยชุด
ทดลอง 100 ชุ ด การทดลอง โดยมี ตั ว อย่ า งอั ต ราส่ วน 5
ตัวอย่าง 5 อัตราส่ วน โดยหมั กอัตราส่วนละ 4 ชุดการ
ทดลอง จัดชุดการทดลอง เตรี ยมวัตถุดิบ การผสมวัตถุดิบ
หมักจะท้าทีละอัตราส่วน โดยให้ปริมาณของกากตะกอน
ทั้ ง 2 ชนิ ด ตามอั ต ราส่ ว นที่ ก้ า หนดไว้ ร วมกั น ที่ 300
มิลลิลิตรท้าเช่นเดียวกันกับทุกอัตราส่วนทุกชุดการทดลอง
การผสมวัตถุดิบ ใช้วิธีการผสมกากตะกอนและ
หั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ห มั ก ลงในขวดแก้ ว สี ช าขนาด 50 0
มิลลิลิตร ปริมาตรหมักที่ 300 มิลลิลิตร เติมวัตถุดิบหมัก
เพียงครั้งเดียวให้ระบบเกิดก๊าซชีวภาพแล้วท้าการเก็บผล
การทดลองเป็ น ระยะจนสิ้ น สุ ด กระบวนการสร้ างก๊า ซ
ชีวภาพ จัดวางชุดหมักทั้งหมดไว้บนเครื่องเขย่าอัตโนมัติ
(Automatic Shaker) โดยแบ่งชุดทดลองเป็น 5 กลุ่มละ 5
อัตราส่วน ท้าทั้งหมด 4 ครั้ง ก่อนเปิดเครื่องให้ระบบท้า
การเขย่า ได้ท้าการสูบอากาศที่อยู่ในขวดหมักออกโดยใช้
สลิงค์สูบอากาศออกครั้งละ 50 มิลลิลิตร จ้านวน 4 ครั้ง ท้า
การหมักเป็นเวลา 22 วัน ตลอดเวลาที่ทดลองเครื่องเขย่าจะ
ท้างานตั่งแต่เวลา 7.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. และปิดเครื่อง
เพื่ อ บั น ทึ ก ผลการทดลองในเวลา 13.00 น. เป็ น เวลา
ประมาณ 5 นาที ทุกวัน ในช่วงเช้าและเย็นจะ บันทึกผล
ก่อนและหลังปิดเครื่อง
การเก็บตัวอย่างก๊าซชีวภาพ ชุดทดลองที่ใช้ใน
การหมักจะมีการต่อท่อก๊าซชีวภาพจากชุดหมักไปเก็บไว้ที่
ชุดเก็บก๊าซ โดยระหว่างทางจะมีวาล์วสามทางไว้เพื่อเป็น
จุดติดตั้งถุงเก็บก๊าซในขณะเก็บก๊าซ และที่ชุด เก็บก๊าซจะ
ใช้หลักการแทนที่ของก๊าซที่เกิดขึ้นโดยเมื่อก๊าซเข้าไปยัง
ชุดเก็บก๊าซจะดันน้้าที่อยู่ในขวด เก็บก๊าซออกมาทางท่อ
สายยางลงไปยังบีกเกอร์ซึ่งในระหว่างทางจะมีวาล์วสาม
ทางอีกหนึ่งตัวไว้เติม น้้า เข้าขวดเก็บก๊าซเพื่อเป็นการไล่
ก๊าซย้อนกลับเข้าไปทางวาล์วตัวแรกเพื่อเป็นการเก็บก๊าซ
เข้าถุงเก็บก๊าซที่เตรียมไว้ โดยถุงเก็บก๊าซก่อนที่จะน้ามา
เก็บตัวอย่างก๊าซมีการไล่อากาศออกจากถุงด้วยมือ และสูบ
อากาศออกจากถุ ง ด้ วยสลิ ง ค์ ป ริ ม าตร 50 มิ ล ลิ ลิ ต ร อี ก

จ้านวน 1 ครั้ง หลั งจากได้ตั วอย่างก๊าซชี วภาพแล้ วจึ งน้ า
หลอดเก็บก๊าซสูบ ก๊าซจากถุงเก็บก๊าซเพื่อฉีดเข้าเครื่อง Gas
Chromatograph Shimadzu รุ่น GC-14B หาค่าร้อยละ
องค์ประกอบก๊าซมีเทน และก๊า ซคาร์บอนไดออกไซด์ จะ
ใช้การเปรียบเทียบและค้านวณค่า จากกราฟที่ได้จากเครื่อง
GC ที่ใช้ก๊าซมาตรฐานของมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์
ฉีดเข้าเครื่อง จากนั้นฉีดก๊าซชีวภาพที่ต้องการหาค่าจ้าเพาะ
ที่ ท้ า ให้ ส ามารถหาค่ า องค์ ป ระกอบของก๊ า ซที่ ผ ลิ ต ได้
ออกมาเป็นร้อยละ

5. ผลการวิจัย

1)อุ ณหภูมิ การทดลอง บั นทึ กอุ ณหภูมิ จากการ
ทดลองเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมในการหมักร่วมระหว่าง
กากตะกอนจากบ่อหมักตะกอนจุลินทรีย์ก๊าซชีวภาพและ
กากตะกอนจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม โดยท้า
การหมักที่อุณหภูมิห้องวัดอุณหภูมิระหว่างการหมักจดค่า
อุ ณ ห ภู มิ ห้ องแ ละอุ ณหภู มิ ภายใน ระบ บหมั ก จาก
เทอร์โมมิเตอร์ ณ.เวลา 14.00 น.ของทุกวัน โดยท้าการ
ทดลองเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 27 ตัวอย่าง

39

อุณหภูมิสิ่งแวดล้ อมและภายในระบบหมัก (Co)

37
35
33
31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

กากตะกอน

นม

เบียร์

เครื่องดื่มบารุงกาลัง

กาแฟ

อุณหภูมิสิงแวล้อม

รูปที่ 2อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและภายในระบบหมัก (Co)
จากการทดลองพบช่วงที่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
โดยการทดลองทั้ง 2 ครั้งมีช่วงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิคือ
วันที่ 1-2,4-5,14-15และ19-20 ของการทดลองเพื่อใช้เป็น
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ช่ ว งเปรี ย บเที ย บปริ ม าณก๊ า ซชี ว ภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ทดลอง ซึ่ ง ก๊ า ซชี ว ภาพจะเกิ ด ได้ ดี ขึ้ น เมื่ อ อุ ณ หภู มิ เ พิ่ ม
สูงขึ้น ในช่วงที่เหมาะสมต่อการท้างานของเชื้อแบคทีเรีย
ซึ่งจากการทดลองอุณหภูมิสูงสุดคือวันที่ 5 ของการทดลอง
ที่ 35 องศาเซลเซียส และอุณ หภูมิที่ต่้าสุดคือวันที่ 1 ของ
การทดลอง 30 องศาเซลเซียส
2)ปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพเฉลี่ยสะสม เกิดจาก
การบันทึกค่าปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นจ้านวน 22 วัน
พบว่า อัตราส่วนการหมักที่ท้าให้เกิดก๊าซชีวภาพดีที่สุดคือ
อัตราส่วนหมักกากตะกอนต่อกากอุตสาหกรรมที่
75:25 ซึ่งกากอุตสาหกรรมที่ให้ปริมาณก๊าซดีที่สุดคือ นม
กาแฟ เบียร์และเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลังตามล้าดับและปริมาณ
ก๊ า ซชี ว ภาพสะสมลดลงเมื่ อ เพิ่ ม สั ด ส่ ว นของกาก
อุตสาหกรรมต่อกากตะกอนเพิ่มขึ้นเป็น 50:50 และ 75:25
ดังแสดงในรูปที่ 3

3) องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ พบว่ามีเทนและ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมีค่าลดลงเมื่อลดการผสมกาก
ตะกอนและเพิ่ ม อั ต ราส่ ว นผสม เรี ย งล้ า ดั บ ร้ อ ยละ
องค์ประกอบก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์จ ากมาก
ไปน้อย ตามอัตราส่วนได้แก่ 75 : 25 ,50:50, 25:75
ตามล้าดับร้อยละองค์ประกอบของค่ามีเทน (CH4) สูงสุด
คื อ กากตะกอนผสมกั บ กากอุ ต สาหกรรมชนิ ด อื่ น ๆใน
อันตราส่วน 100 :0 มีค่าเท่ากับร้อยละ 24.59 โดยปริมาณ
ค่าต่้าสุดคือ กากตะกอนผสมกากเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง ใน
อัตราส่วน 100 : 0 มีค่าเท่ากับร้อยละ 7.91 โดยปริมาณ และ
ร้ อ ยละองค์ ป ระกอบของคาร์ บ อนไดออกไซด์ (CH4)
สูงสุดคือ กากตะกอนผสมกับกากอุตสาหกรรมชนิดอื่นๆ
ในอัตราส่วน 100 :0 มีค่าเท่ากับร้อยละ 5.36 โดยปริมาณ
ค่าต่้าสุดคือ กากตะกอนผสมกากเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง ใน
อัตราส่วน 100 : 0 มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.42 โดยปริมาณ
เช่นเดียวกัน ดังตารางที่ 2

รูปที่ 3จ้านวนก๊าซชีวภาพที่เกิดขึน้ สะสมตลอดการทดลอง
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซชีวภาพ (มีเทน, คาร์บอนไดออกไซด์)
อัตราส่วน
ชนิดตัวอย่าง
CH4 (%) CO2(%)

ก๊าซชนิดอื่นๆ (%)

กากตะกอนจากบ่อลากูน

24.59

5.36

70.05

กากตะกอนนม

18.74

4.33

76.93

กากตะกอนเบียร์

10

0.88

89.12

กากตะกอนกาแฟ

11.61

1

87.39

กากตะกอนเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง

7.91

0.42

91.67

100 : 0
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซชีวภาพ (มีเทน, คาร์บอนไดออกไซด์) (ต่อ)
อัตราส่วน
ชนิดตัวอย่าง
CH4 (%) CO2 (%)
75 : 25

50 : 50

25 : 75

ก๊าซชนิดอื่นๆ (%)

กากตะกอนนม

20.99

5.03

73.98

กากตะกอนเบียร์

13.64

1.15

85.21

กากตะกอนกาแฟ

15.89

2.11

82

กากตะกอนเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง

9.09

0.81

90.1

กากตะกอนนม

19.68

4.98

75.34

กากตะกอนเบียร์

11.73

1.08

87.19

กากตะกอนกาแฟ

12.61

1.28

86.11

กากตะกอนเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง

8.67

0.76

90.57

กากตะกอนนม

19.37

4.67

75.96

กากตะกอนเบียร์

11.02

0.92

88.06

กากตะกอนกาแฟ

12.42

1.22

86.36

กากตะกอนเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง

8.27

0.5

91.23

6. อภิปรายผลการวิจัย

1)การเปรียบเทียบอุณหภูมิกับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นต่อวัน
ปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพ อัตราส่ วนต่ างๆ

ก.

12

24

10

20

8

16

6
4

12

2

8

0

ข.ข.

ปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพ อัตราส่ วนการหมัก 75:25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

กากตะกอน
เบียร์
เครื่ องดื่มบารุงกาลัง

นม
กาแฟ

4
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

นม

เบียร์

กาแฟ

เครื่ องดื่มบารุงกาลัง
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20

ปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพ อัตราส่ วนการหมัก 50:50

ค.

ปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพ อัตราส่วนการหมัก 25:75
20

15

15

10

10

5

5

0

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

นม

เบียร์

กาแฟ

เครื่ องดื่มบารุ งกาลัง

ง.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

นม

เบียร์

กาแฟ

เครื่ องดื่มบารุงกาลัง

รูปที่ 4 (ก) ปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพ จากอัตราส่วนการหมักต่างๆ
(ข) ปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพ จากอัตราส่วนการหมัก 75:25
(ค) ปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพ จากอัตราส่วนการหมัก 50:50
(ง) ปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพ จากอัตราส่วนการหมัก 25:75
เพิ่มขึ้น ในวันที่ 1-2,4-5,14-15 และ19-20 ของการทดลอง
จากรูปที่ 4 (ก-ง) เป็นการทดลองเก็บปริมาณก๊าซ
จะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและการเพิ่มของปริมาณ
ชีวภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพจะ
ก๊าซชีวภาพเกิดขึ้นในช่วงเดียวกัน แสดงถึงลักษณะการเกิด
มี ลั ก ษณะการเกิ ด ไม่ ส ม่้ า เสมอกั น ในทุ ก วั น ตลอดการ
ก๊าซชีวภาพที่มีลักษณะสัมพันธ์กับอุณหภูมิกับการหมัก คือ
ทดลองหรือมีลักษณะการเกิดที่ไม่คงที่ โดยปริมาณการเกิด
เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ยิ่งสามารถเกิดก๊าซชีวภาพได้ ดีคล้าย
ก๊าซชีวภาพมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง จากการทดลองจะเห็น
กับการทดลองของYee Pong, Chua[6]โดยช่วงอุณหภูมิ
ได้ว่าปริมาณก๊าซเกิดในปริมาณมากในช่วง 1 –10 วันแรก
ระหว่างการทดลองดังกล่าวมีอุณหภูมิตั้งแต่ 30 – 35องศา
ของการทดลอง ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงวันที่ 1 -5
เซลเซียส ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ
ของการทดลอง ค่ าปริมาณการเกิดก๊าซมีแนวโน้มลดลง
โดยเอื้อต่อการท้างานของเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Mesophilic ที่
หลังจากวันที่ 5 ของการทดลอง พบว่าปริมาณการเกิดก๊าซ
จะย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ดีในช่วงอุณหภูมิปานกลาง
ชี ว ภาพของแต่ ล ะวั น จะมี ลั ก ษณะลดลงเรื่ อ ยๆ ทุ ก
อัตราส่วน และเมื่อเทียบกับช่วงของอุณหภูมิที่มีการ
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2)ปริมาณก๊าซชีวภาพ, ค่ามีเทนและค่าความร้อน
ตารางที่ 3แสดงปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพ , ก๊าซมีเทนและค่าความร้อนที่ได้
อัตราส่วน
หมัก

100 : 0

75 : 25

50 : 50

25 : 75

ปริมาณการเกิด
ก๊าซชีวภาพ (ml)

CH4 (%)

ค่าความร้อน (จูล)

กากตะกอนจากบ่อลากูน

127

24.59

1386.112

กากตะกอนนม

113

18.74

939.905

กากตะกอนเบียร์

78

10

346.203

กากตะกอนกาแฟ

85

11.61

438.013

กากตะกอนเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง

10

7.91

35.108

กากตะกอนนม

272

20.99

2530.923

กากตะกอนเบียร์

139

13.64

840.479

กากตะกอนกาแฟ

162

15.89

1141.134

กากตะกอนเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง

128

9.09

515.788

กากตะกอนนม

213

19.68

1860.548

กากตะกอนเบียร์

123

11.73

640.382

กากตะกอนกาแฟ

123

12.61

688.425

กากตะกอนเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง

80

8.67

307.854

กากตะกอนนม

209

19.37

1794.625

กากตะกอนเบียร์

114

11.02

556.908

กากตะกอนกาแฟ

117

12.42

644.177

กากตะกอนเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง

70

8.27

256.626

ชนิดตัวอย่าง

จากตารางที่ 3พบว่าอัตราส่วนหมักที่ท้าให้เกิด
ก๊าซชีวภาพที่ดีที่สุดคือ อัตราส่วนการหมักกากตะกอนกับ
กากอุตสาหกรรมที่ 75 : 25 รองลงมาคือ 50 : 50 และ 25 :
75 ตามล้าดับ ส่วนกากอุตสาหรรมที่เหมาะสมที่น้ามาหมัก
ร่ วมกับ กากตะกอน และให้ ก๊าซชี ว ภาพที่ ดี ที่ สุด คื อ นม
รองลงมาคือ กาแฟ เบียร์ และเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง

ตามล้าดับ โดยค่าความร้อยที่ได้ สอดคล้องกับปริมาณก๊าซ
ชีวภาพที่เกิดขึ้น ซึ่งอัตราส่วนการหมักกากตะกอนกับนมที่
75:25 ให้ค่าความร้อน 2,530.925 จูล รองลงมาคือ 50 :50
ให้ค่าความร้อน 180.548 จูล และ 25 : 75 ให้ค่าความร้อน
1,794.625 จูลตามล้าดับ

7. สรุป

จากการศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
การหมักร่วมกากอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตเครื่องดื่ม
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กับวัตถุดิบของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เมื่อพิจารณาการ
หมักร่วมโดยเติ มกากอุต สาหกรรมเข้าไปในระบบ โดย
ปรับ ปริม าณสั ดส่วนภายใต้ อุณหภูมิเ ดียวกัน ค่าน้้ าหนั ก
แห้งรวมของทุกอัตราส่วนเท่ากันที่ 2 กรัมพบว่าอัตราส่วน
หมักที่ต่างกันส่งผลให้เกิดก๊าซชีวภาพ , อัตราการเกิดก๊าซ
มี เ ทน ก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ และค่ าความร้ อ นที่ ไ ด้
แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาอัตราส่วนทั้ง 5
อัตราส่วนหมักได้ดังนี้
1)ปริ ม าณการเกิ ด ก๊ า ซชี ว ภาพต่ อ วั น จาก
การศึกษาพบว่าปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพในแต่ละวัน มี
ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง จากการทดลองจะเห็นได้ว่ามีปริมาณ
ก๊าซเกิดในปริมาณมากในช่วง 1 –10 วันแรกของการ
ทดลอง ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงวันที่ 1 -5 ของการ
ทดลอง ค่าปริมาณการเกิดก๊าซมีแนวโน้มลดลงหลังจาก
วันที่ 5 ของการทดลอง ซึ่งเป็นวันที่มีปริมาณการเกิดก๊าซ
สู ง สุ ด เนื่ อ งจากการทดลองนี้ ท้ า การทดลองแบบเติ ม
สารอินทรีย์ครั้งเดียว ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี ที่ปริมาณการ
เกิดก๊าซชีวภาพขึ้นกับอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ของ
ระบบ เมื่ อ ไม่ มี ก ารเติ ม สารอิ น ทรี ย์ ซึ่ ง เป็ น อาหารของ
แบคทีเรีย ท้าให้แบคทีเรียค่ อยๆท้างานน้อยลงจนสิ้นสุด
การทดลองอัตราส่วนที่มีปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพต่อวัน
สูง คือ อั ตราส่ วนหมักกากตะกอนกับกากอุต สาหกรรม
75:25 โดยกากอุตสาหกรรมที่เกิดก๊าซชีวภาพมากที่สุดคือ
นม กาแฟ เบี ย ร์ แ ละเครื่ อ งดื่ ม บ้ า รุ ง ก้า ลั ง รองลงมาคื อ
อัตราส่วน 50:50 โดยกากอุตสาหกรรมที่ เกิดก๊าซชีวภาพ
มากที่ สุด คื อ นม กาแฟ เบี ย ร์ แ ละเครื่ อ งดื่ ม บ้ า รุ ง ก้า ลั ง
เช่นเดียวกัน
2)ปริ ม าณการเกิด ก๊าซชี วภาพสะสมตลอดการ
ทดลอง จากการศึกษาพบว่าอัตราส่วนที่ได้ปริมาณการเกิด
ก๊าซชีวภาพสูงสุดคือ อัตราส่วนหมักกากตะกอนกับกาก
อุตสาหกรรม 75:25 ซึ่ง นมมีป ริมาณการเกิด ก๊า ซชีวภาพ
สะสมที่ 272 มิลลิลิตร มากที่สุด รองลงมาคือ กาแฟ เบียร์
ละเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง มีปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพสะสม
ที่ 162 139 และ 128 มิลลิลิตรตามล้าดับ
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3)องค์ประกอบก๊าซชีวภาพและค่าความร้อน จาก
การทดลองพบว่า เมื่อผสมกากอุตสาหกรรมลงไปในการ
หมักก๊าซชีวภาพของกากตะกอน ท้าให้ องค์ประกอบก๊าซ
ชีวภาพ (มีเทน, คาร์บอนไดออกไซด์) ลดลง แต่เมื่อค้านวน
หาค่ าความร้ อ นที่ ไ ด้ จ ากก๊า ซชี วภาพที่ เ กิ ด จากการหมั ก
ระหว่างกากตะกอนกับกากอุตสาหกรรม พบว่าให้ค่าความ
ร้อนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพเพิ่ม
มากขึ้นกว่าการหมักก๊าซชีวภาพโดยน้้าล้างวัตถุดิบจากโรง
ปุ๋ยเพียงอย่างเดียว ซึ่งอัตราส่วนที่ให้ผลดีที่สุดคือ 75 : 25
รองลงมาคือ 50 : 50 และ 25 : 75 กากอุตสาหกรรมที่
เหมาะสมที่น้ามาหมักร่วมกับกากตะกอนคือ นม รองลงมา
คือ กาแฟ เบียร์ และเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลังตามล้าดับ
4) จากผลที่ได้ทั้งหมดจากการทดลองพิจารณา
อั ต ร า ส่ ว น ที่ เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ก า ร ห มั ก ร่ ว ม ก า ก
อุต สาหกรรมจากโรงงานผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม กับวั ต ถุ ดิ บ ของ
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรี ย์ ทั้งการเกิดก๊าซชีวภาพต่อวัน , การ
เกิดก๊าซชีวภาพสะสม, การเกิดองค์ประกอบก๊าซชีวภาพ
และค่ า ความร้ อ น คื อ อั ต ราส่ ว นกากตะกอนต่ อ กาก
อุตสาหกรรมที่ 75:25 โดยกากอุตสาหกรรมที่เหมาะสม
ที่สุดคือ นม รองลงมาคือ กาแฟ เบียร์ และเครื่องดื่มบ้ารุง
ก้าลังตามล้าดับ
ดังนั้น การเติมกากอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัตถุดิบ
ในการหมั กร่ วมกับ กากตะกอนในบ่ อ หมั ก ก๊า ซชี วภาพ
ประเภทลากูน ของโรงปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ชีวภาพ ส่ ง ผลให้ ก๊า ซ
มีเทนที่เป็นองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพลดลงและเป็นการ
ปรับปรุงเพื่อให้ได้ค่าความร้อนจากการผลิตก๊าซชีวภาพ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากการหมักร่วมท้าให้มี ปริมาณการเกิดก๊าซ
ชีวภาพเพิ่มมากขึ้นและหากทดลองในปริมาณที่เป็นจ้านวน
มากสามารถเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น และน้าไปใช้เป็นก๊าซ
ชีวภาพที่ใช้ในครัวเรือนได้เช่นกัน [7]
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เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับการอบชีวมวล
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการทางานของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับการอบชีวมวลเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยห้องอบแห้งและตัวสะสมความร้อน โดยทาจากเหล็กมีขนาด ความสูง 140 ความยาว150 เซนติเมตร และมี
ความกว้าง 100 เซนติเมตร ห้องอบแห้งมี 4 ชั้น ด้านหน้าติดด้วยแผ่นอะคริลิคใสที่มีขนาด หนา 2.5 มิลลิเมตร ส่วนตัวสะสมความร้อนทาสีดา
เพื่อช่วยในการดูดความร้อน ผลการทดสอบการอบแห้งผักตบชวาโดยใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการลดความชื้นแห้งแบบดั้งเดิม
(ตากแดด) รวม 4 วัน พบว่าเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถลดความชื้นได้ดีกว่าการลดความชื้นแบบดั้งเดิม ปริมาณความชื้นของ
ผักตบชวาที่ออกจากเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เหลือเพียงร้อยละ 18.25 มาตรฐานเปียก ส่วนการลดความชื้นแบบดั้งเดิมมีความชื้นมากถึง
ร้อยละ 40.10 มาตรฐานเปียก นอกจากนี้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นี้ยังไม่มีการใช้พลังงานจากซากฟอสซิลแต่อย่างใด

Abstract

The purpose of this research was to study on performance of a solar dryer for biomass drying. The solar dryer includes of a drying
chamber and a solar collector. It was constructed from steels with dimensions of 140 mm (height) 150 mm (length) and 100 mm (width), and
there was 4 floors. The front side was covered by a 2.5 mm thick sheet of transparent acrylic. Its surface was black painted for absorbing. It
was found that the solar dryer for Water hyacinth could dehumidify more than conventional drying method (Expose in the sun) for 4 days.
The solar dryer and the conventional drying method had the moisture content of Water hyacinth of 18.25%wb and 40.10%wb, respectively.
Furthermore no supplying fossil fuels when using the solar biomass dryer.
คาหลัก: เครื่องอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ชีวมวล ตัวสะสมความร้อนแสงอาทิตย์
Keywords: Dryer, Solar energy, Biomass, Solar collector

1. บทนา

ปัญหาวิกฤตทางด้านพลังงานจากซากฟอสซิล
รวมถึงมลพิษจากการใช้พลังงานชนิดนี้ ทาให้พลังงาน
ทดแทนเข้ ามามี บ ทบาทสาคั ญ มากขึ้ น จะเห็ น ได้ จ าก
แผนพั ฒ นาประเทศที่ ไ ด้ บ รรจุ แ ผนพั ฒ นาพลั ง งาน
ทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ กเข้ า ไปด้ ว ย โดยเป็ น
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใน 10
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ปี ( พ.ศ.2555-2564) เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารใช้ พ ลั ง งาน
ทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 (สุทธิรัตน์ สุทธิมณฑล,2556)
ชี ว มวลเป็ น แหล่ ง พลั ง งานทดแทนที่ ส าคั ญ
อันหนึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรทาให้หาได้ง่าย
เนื่องจากในประเทศไทยมีปริมาณมาก(ไกรพัฒน์ จีน ขจร,2551) นอกจากนี้ ยั ง ราคาถู ก เนื่ อ งจากชี ว มวลที่
นามาใช้เป็นพลังงานทดแทนเป็นชีวมวลที่เหลือใช้จาก
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การเก็บเกี่ยวหรือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาทิเช่น
กากอ้อย ใบยอดอ้อย ฟางข้าว เศษซังข้าวโพด เป็นต้น
หรือเป็น ชีวมวลที่ ถือว่าเป็ นขยะที่ต้ องหาทางกาจัดทิ้ ง
เช่น ผักตบชวา เป็นต้น มีการประมาณว่าชีวมวลเหล่ านี้
หากนามาทาเป็นพลังงานจะเทียบเท่าได้กับถ่านหินลิก
ไนท์ถึง 54 ล้านตัน (ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวลและ
มู ล นิ ธิพ ลั ง งานเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม,2549) นอกจากนี้ ยั ง มี
แหล่งชีวมวลที่เกิดจากการเพาะปลูกเพื่อใช้เป็นพลังงาน
โดยตรงซึ่งภาครัฐกาลังให้การสนับสนุนการเพาะปลูก
เช่น หญ้าเนเปียร์ ชานอ้อย
เชื้อเพลิงจากชีวมวลสามารถนาไปใช้ทดแทน
หรื อ เสริ ม พลั ง งานจากซากฟอสซิ ล ได้ โดยอาศั ย
เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงชีวมวลเป็นพลังงาน ซึ่ง มี
หลากหลายวิธีทั้งทางชีวเคมี เช่น การหมัก ทางกายภาพ
เช่น การอัดแท่ง และทางเคมีความร้อน เช่น การไพโรไล
ซิส อย่างไรก็ตามปัญหาของชีวมวลที่สาคัญในการนามา
แปลงเป็นพลังงานอย่างหนึ่งคือเรื่องของความชื้น (นคร
ทิพยาวงศ์,2552; ไกรพัฒน์ จีนขจร, 2551; ศูนย์ส่งเสริม
พลั ง งานชี ว มวลและมู ล นิ ธิ พ ลั ง งานเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม,
2549)
อย่ า งไรก็ ต ามได้ มี ง านวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การลด
ความชื้นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาพอสมควรแล้ว
(ธีรเดชใหญ่บกและคณะ, 2553; ทนงศักดิ์วัฒนา,2554;
เถลิงราชนิลเชื้อวงศ์และคณะ, 2555)แต่ลักษณะเครื่อง
อบแห้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ ไ ด้ ก็ แ ตกต่ า งตาม
วัตถุประสงค์ของงานอื่นที่ไม่ใช่การลดความชื้นชี วมวล
หรื อ การใช้ พ ลั ง งานอาจเป็ น การใช้ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานในรูปแบบอื่น งานวิจัยนี้
จึงสนใจศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้ง สาหรับใช้กับชีว
มวล โดยเน้ น ศึ กษาด้ านระยะเวลาในการอบแห้ ง ซึ่ ง
เครื่ อ งอบแห้ ง ที่ ท าการศึ ก ษาได้ อ อกแบบให้ เ ป็ น
เครื่องอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว

2. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ในการอบแห้งเชื้อเพลิงชีวมวล

3. ชุดทดสอบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
สาหรับชีวมวล

งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การประเมิ น สมรรถนะของ
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับชีวมวลที่จะไป
ผลิ ต เป็ น พลั ง งานต่ อ ไปโดยจะเน้ น ให้ ส ามารถลด
ความชื้นชีวมวลได้ในปริมาณที่มากและใช้เวลาไม่มาก
นัก อย่างไรก็ตามการลดความชื้นชีวมวลนี้ไม่ได้คานึง
การรักษารูปทรงของชีวมวลเนื่องจากจะต้องนาไปบด
หรืออัดหลังจากลดความชื้นอยู่แล้ว
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับ ชีว
มวลในงานวิจัยนี้ไม่มีการใช้พลังงานจากซากฟอสซิลแต่
อย่ า งใด ส าหรั บ การทดสอบจะท าการทดสอบ
เปรียบเทียบกับการลดความชื้นด้วยวิธีดั้งเดิมคือการตาก
แดดชีวมวลโดยตรง
ส าหรั บ ชี ว มวลที่ ใ ช้ ใ นการทด สอบนี้ คื อ
ผักตบชวา ซึ่งหาง่าย และมีความชื้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบ
กับชีวมวลอื่นๆ
รายละเอีย ดสาคั ญของเครื่อ งลดความชื้ น ชี ว
มวลพลังงานแสงอาทิตย์ มีดังต่อไปนี้
3.1ห้องอบแห้ง
โครงห้องทามาจากเหล็กฉาก ขนาด 2 นิ้ว ลึก
54 เซนติ เ มตรกว้ า ง 100 เซนติ เ มตรและสู ง 100
เซนติ เ มตรท าเป็ น กล่ อ งสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า สู ง จากพื้ น 40
เซนติเมตร ด้านหน้าด้านข้าง และด้านบน ติดด้วยแผ่น
อะคริลิคใส หนา 2.5 มิลลิเมตร เพื่อให้ได้รับแสง ซึ่งทา
ให้ห้องอบแห้งมีอุณหภูมิสูงมากขึ้น ส่วนผนังด้านหลัง
เป็น เหล็กแผ่น เรี ยบ หนา 1.5 มิล ลิเ มตร กว้า ง 100
เซนติเมตรและยาว 100 เซนติเมตรสาหรับด้านล่างเชื่อม
ติดด้วยเหล็กแผ่นเรียบขนาด หนา 1.5 มิลลิเมตร กว้าง 54
เซนติเมตรและยาว 100 เซนติเมตรแล้วติดฉนวนกัน
ความร้อนเพื่อไม่ให้ เกิดความร้อนสูญเสียออกจากห้อง
อบแห้ง และมีชั้นวางชีวมวล จานวน 4 ชั้น แต่ละชั้นมี
ระยะห่าง 30 เซนติเมตร ทามาจากเหล็กฉาก ขนาด 1 นิ้ว
กว้าง 79.5 เซนติเมตรและยาว 53 เซนติเมตรทาเป็นกล่อง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดกับตะแกรงลวด ขนาด 1 นิ้ว จานวน 4
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ชิ้น เพื่อใช้วางชีวมวลและทาให้อากาศไหลผ่านตะแกรง
ได้สะดวกมากขึ้นดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ห้องอบแห้ง
3.2 ตัวสะสมความร้อนแสงอาทิตย์
โครงของตัวสะสมความร้อนแสงอาทิตย์ทามา
จากเหล็กฉาก ขนาด 2 นิ้วกว้าง 100 เซนติเมตรยาว 100
เซนติ เ มตรและสู ง 20 เซนติ เ มตรท าเป็ น กล่ อ ง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านบนติดด้วยแผ่นอะคริลิคใสที่มีขนาด
หนา 2.5 มิลลิเมตร เป็นส่วนรับแสงของเครื่องอบแห้ง
และต่ อ เข้ า กั บ ห้ อ งอบแห้ ง เพื่ อ ท าให้ ห้ อ งอบแห้ ง มี
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น โดยทามุมกับพื้น 17.5 องศาเซลเซียส
ส่วนด้ านหลั ง เชื่ อมติ ดด้ วยเหล็กแผ่น เรีย บ หนา 1.5
มิลลิเมตรและทาการติดฉนวนกันความร้อนเพื่อไม่ให้
เกิดความร้อนสูญเสียออกจากห้องอบแห้ง ดังรูปที่ 2 โดย
เครื่ อ งอบแห้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ส าหรั บ ชี ว มวลที่
สมบูรณ์แสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
3.3 หลักการทางานของเครื่องลดความชื้นพลังงาน
แสงอาทิตย์
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ถูกติดตั้งให้
หันไปทางทิศ ใต้เพื่อ ให้ ได้ รับแสงอาทิต ย์ตลอดทั้งวั น
แสงอาทิตย์จะถูกรวมที่ ตัวสะสมความร้อนทาให้อากาศ
ภายในห้ อ งสะสมมี อุ ณหภู มิ ที่ สูง ขึ้ น อากาศร้ อ นนี้ จ ะ
ลอยตั ว สู ง ขึ้ น ท าให้ อ ากาศที่ มี อุ ณ หภู มิ ต่ ากว่ า จาก
ภายนอกเข้ า มาแทนที่ อากาศร้ อ นดั ง กล่ า วจะลอยตั ว
เคลื่อนเข้าสู่ห้องอบแห้ง และจะพาความชื้นจากชี วมวล
ลอยตัวออกไปที่ด้านบนของห้องอบแห้ง ซึ่งมีพัดลมที่ใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย์ช่วยในการดูดอากาศร้อนพร้อม
กับความชื้นในชีวมวลออกไปสู่ภายนอก ทาให้เครื่องอบ
แห้งพลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดความชื้นชีวมวลได้
มากกว่าวิธีการดั้งเดิมหรือการตากแดดตามปกติ

4. วิธีการทดสอบ

รูปที่ 2ตัวสะสมความร้อนแสงอาทิตย์
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4.1 อุปกรณ์และวัตถุดิบชีวมวล
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ ประกอบด้ ว ย
เครื่องชั่งสาหรับใช้ในการหาค่ามวลของชีวมวลก่อนและ
หลังทาการทดสอบ เครื่องวัดความเข้มแสงสาหรับหาค่า
พลั ง งานของแสงอาทิ ต ย์ มั ล ติ มิ เ ตอร์ แ ผงโซล่ า เซลล์
สาหรับใช้ผลิตไฟฟ้าให้กับพัดลมพร้อมอินเวอร์เตอร์ พัด
ลมคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้ว 3 ตัว สาหรับใช้พาอากาศร้อน
ชื้นออกจากห้องลดความชื้น เทอร์โมคัปเปิล พร้อมตัว
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แสดงผลส าหรั บ วั ด อุ ณ หภู มิ ภ ายในห้ อ งอบแห้ ง และ
บรรยากาศภายนอกและเตาอบสาหรั บหาค่าความชื้ น
(Moisture content) ของชีวมวล
สาหรับชีวมวลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ผักตบชวา
ซึ่ ง ท าการเก็ บ มาจากแหล่ ง น้ าสาธารณะ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
วั ต ถุ ดิ บ ในการทดสอบ โดยน าผั กตบชวามาท าความ
สะอาดก่อนนามาทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 5ชีวมวลในเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทงั้ 4
ชั้น พร้อมหัววัดอุณหภูมิของอากาศด้านในและด้านนอก

รูปที่ 4ชีวมวล (ผักตบชวา)ที่ใช้ในการทดสอบ

4.2วิธีการทดลอง
การทดลองนี้ได้ทาการบันทึกผลค่าต่างๆ ตั้งแต่
เวลา 9:00 ถึง 16:00 น. ทุกๆ 10 นาที เป็นเวลา 4 วัน โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
1)นาชีวมวลที่จะทาการทดสอบมาแบ่งเป็น 2
ส่วน โดยส่วนแรก แบ่งเป็น 4 กองเท่าๆ กัน โดยแต่ละ
กองมี ชี ว มวลประมาณ 7 กิ โ ลกรั ม แล้ ว น ามาวางบน
ตะแกรงในเครื่องอบแห้งทั้ง 4 ชั้น (รูปที่ 5) ส่วนที่สอง
นาไปวางบนตะแกรงที่ยกห่างจากพื้นเล็กน้อย (รูปที่ 6)
สาหรับใช้เป็นตัวอย่างควบคุมในการเปรียบเทียบการลด
ความชื้นของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยที่ชีว
มวลที่อยู่ในเครื่องอบแห้งทั้ง 4 ชั้น และที่ตากอยู่กับพื้น
จะถู ก แบ่ ง ออกมา3 ตั ว อย่ า ง ตั ว อย่ างละ 350 กรั ม
โดยประมาณ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการนามาหาปริมาณ
ความชื้นในแต่ละวัน

รูปที่ 5ชีวมวลที่นามาวางตากแดดสาหรับใช้เป็นตัวอย่าง
ควบคุมในการศึกษานี้
3)ตั้งเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ไปทาง
ทิศใต้ เพื่อให้เครื่องอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ได้รับ
แสงอาทิตย์ตลอดทั้งวัน
4)วัดค่าต่างๆ ประกอบด้วย
- ไพรานอมิ เ ตอร์ เพื่ อ วั ด ความเข้ ม ของ
แสงอาทิตย์
-เทอร์ โ มคั ป เปิ ล และเครื่ อ งแสดงผลเพื่ อ วั ด
อุณหภูมิอากาศบรรยากาศ และอุณหภูมิของอากาศด้าน
ในของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 4 ชั้น ดัง
แสดงในรูปที่ 5
5) ในแต่ละวัน ชีวมวลจะถูกนาออกมาชั่งมวล
เพื่อใช้คานวณหามวลของน้าที่หายไป โดยนามาชั่ง ณ

กลุ่มที่ 3 เชื้อเพลิงชุมชน

227

ประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

เวลา 9:00 น 12:00 น. และ 16:00 น. และบันทึกผลจน
น้าหนักชีวมวลเริ่มคงที่ในวันที่ 4 จึงหยุดทาการทดลอง
6)ชี ว มวลที่ อ อกจากเครื่ อ งอบแห้ ง พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ในวันสุดท้ายของการทดลอง จะถูกนาเข้ า
ตู้อบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
เพื่อหาปริมาณความชื้น และบันทึกผล
7) นาผลการทดลองทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์
ผลโดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์แสดงในหัวข้อที่ 5

5. วิธีการวิเคราะห์

ค่าชี้ผลสาหรับงานวิจัยนี้ มีดังนี้
5.1 ปริมาณความชื้นของชีวมวล (Moisture Content)
ใช้วิธีการคานวณความชื้นแบบความชื้น เปียก
(Wet basis) ซึ่งเป็นค่าที่นิยมใช้กันในการวิเคราะห์ ใน
กระบวนการอบแห้ง (dehydration)ของผักตบชวาหรือ
ชีวมวลที่มีปริมาณน้ามากๆ หากใช้ ความชื้นมาตรฐาน
แห้งอาจทาให้สับสนได้ เนื่องจากปริมาณน้าที่อยู่ในชีว
มวลมี ม ากท าให้ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามชื้ น เกิ น 100ส าหรั บ
ความชื้นมาตรฐานเปียกหาได้จากสมการที่ (1)(วิบูลย์ เท
เพนทร์ และคณะ, 2553)
(

)

( - )

(1)

เมื่อMC คือ ปริมาณความชื้นของชีวมวล (%wb)
m1 คือ มวลของชีวมวลที่เป็นของแข็ง(กรัม)หรือมวลของ
ชีวมวลหลังออกจากเตาอบ ซึ่งได้จากการอบที่ 105 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
m2 คื อ มวลของชี ว มวล ณ วั น สุ ด ท้ า ยของการลด
ความชื้น(กรัม)
5.2 ความสามารถในการกาจัดน้าออกจากชีวมวล
พิจารณาจากการนามาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ร้อยละของมวลของน้าที่หายไปในชีวมวลกับระยะเวลา
ที่ใช้ระหว่างการใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์กับ
การวางตากแดดโดยร้อยละของมวลของน้าที่หายไปหา
ได้จากสมการที่ (2)
Mw (%)
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(1)

เมื่อMw (%) คือ มวลของน้าที่หาย (%)
mi คือ มวลของน้าในชีวมวลก่อนนาสู่กระบวนการลด
ความชื้น (กรัม)
mf คือ มวลของน้าในชีวมวล ณ เวลานั้นๆ (กรัม)

6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึ ก ษาสมรรถนะการท างานของ
เครื่อ งอบแห้ง พลั งงานแสงอาทิ ตย์ ในงานวิ จัย นี้ไ ด้ถู ก
นามาเปรียบเทียบกับการลดความชื้นแบบด้วยการวาง
ตากแดดบนตะแกรง โดยการทดสอบได้ตั้งเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ไปทางทิศใต้เพื่อให้ได้รับแสงตลอด
ทั้งวัน การศึกษานี้ทาการทดสอบตั้งแต่เวลา 09:00 ถึง
16:00 น. ซึ่งมีรายละเอียดผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
6.1 ความเข้มแสงและอุณหภูมิบรรยากาศ
การศึกษานี้ได้ทาการทดสอบรวมทั้งสิ้น 4 วัน
โดยสภาพอากาศในระหว่ างทาการทดสอบค่อนข้างมี
เมฆมาก ท าให้ มี ค่ า ความเข้ ม แสงไม่ สู ง มากนั ก และ
ค่อนข้ างแปรปรวน มีค่ าอยู่ ระหว่าง 84.39 ถึง 829.82
วัตต์ต่อตารางเมตร (รูปที่ 7) โดยความเข้มแสงที่ค่ าสูง
กว่า 600 วัตต์ต่อตารางเมตร จะอยู่ในช่วงเวลา 11:00 ถึง
14:00 น. ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่เกิดความร้อนสูงสุดของช่วง
วัน และมีอุณหภูมิบรรยากาศกลางแจ้ง ตั้งแต่เวลา 09:00
ถึง 16:00 น. มีค่าระหว่าง 24.10 ถึง 36.90 องศาเซลเซียส
โดยมีอุณหภูมิบรรยากาศเฉลี่ย 30.49องศาเซลเซียส

รูปที่ 7ปริมาณความเข้มแสงอาทิตย์ในช่วงการทดสอบ
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6.2 อุ ณ หภู มิ อ ากาศภายในเครื่ อ งอบแห้ ง พลั ง งาน
แสงอาทิตย์
อุณหภูมิอากาศภายในเครื่องอบแห้ง พลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ จ ะแสดงให้ ท ราบว่ า เครื่ อ งอบแห้ ง จะมี
ความสามารถในการดึงปริมาณน้าในชีวมวลออกมามาก
หรื อ น้ อ ย จากผลการทดสอบเครื่ อ งอบแห้ ง พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ทั้ง 4 วัน พบว่า อุณหภูมิอากาศภายในเครื่อง
อบแห้งมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอกเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยที่อุณหภูมิอากาศภายในเครื่อง
อบแห้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ มี ค่ า สู ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
ในช่วงก่อนเที่ยงวัน โดยหลังเที่ยงวันเป็นต้นไปอุณหภูมิ
ของอากาศภายในเครื่องอบแห้งจะค่อนข้างคงที่ และเริ่ม
มี ค่ า ลดลงเรื่ อ ยๆ ซึ่ ง เป็ น ไปตามแนวโน้ ม ความเข้ ม
แสงอาทิตย์ที่มีค่าต่าลงหลังเที่ยงวันเช่นกันดังแสดงใน
ภาพที่ 8 ซึ่งเป็นผลของการทดสอบในวันที่ 2 ที่มีความ
สม่ าเสมอของความเข้ ม แสงท าให้ ส ามารถสั ง เกต
พฤติกรรมของอุณหภูมิอากาศภายในเครื่องอบแห้งได้ดี
จากผลการทดสอบยังพบว่าอุณหภูมิของอากาศภายใน
เครื่ องอบแห้งทั้ งสี่ ชั้นไม่ค่ อยแตกต่ างกัน ซึ่ง จะท าให้
ความสามารถในการลดความชื้นชีวมวลทั้งสี่ชั้นมีความ
สม่าเสมอกันด้วยโดยจะกล่าวรายละเอียดของปริมาณ
การลดความชื้นให้หัวข้อถัดไป

รูปที่ 8ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศภายใน
เครื่องอบแห้งในแต่ละช่วงวันเปรียบเทียบกับอุณหภูมิ
บรรยากาศภายนอก

นอกจากนี้เครื่องอบแห้งสามารถดึงความร้อน
เข้ามาในเครื่องได้ดีมาก สังเกตได้จากค่าอุณหภูมิของ
อากาศภายในที่สูงกว่าอุณหภูมิของอากาศด้านนอก และ
มีค่าอุณหภูมิอากาศภายในสูงสุดที่ 58.10 องศาเซลเซียส
โดยมีค่าอุณหภูมิบรรยากาศภายนอก ณ เวลานั้นที่ 31.60
องศาเซลเซี ย ส หมายความว่ าเครื่ อ งอบแห้ ง ท าให้ ไ ด้
อุณหภูมิแตกต่างมากถึง 26.5 องศาเซลเซียส หรือสูงขึ้น
ร้อยละ83.86
6.3 ปริมาณความชื้นของชีวมวลและความสามารถใน
การกาจัดน้าออกจากชีวมวลของเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์
ผลการลดความชื้ น ผั ก ตบชวาโดยใช้ เ ครื่ อ ง
อบแห้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ปริ ม าณ
ความชื้นที่หายไปต่างกันมากเมื่อเทียบระหว่างการลด
ความชื้น ด้วยการวางตากแดดกับการใช้เครื่องอบแห้ ง
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โดยที่ ป ริ ม าณความชื้ น ของ
ผักตบชวาที่ทาการลดความชื้นด้วยการตากแดดรวม 4
วั น มี ค่ า ความชื้ น หลั ง การตากแดดร้ อ ยละ 40.10
มาตรฐานเปียก ส่วนผักตบชวาที่ผ่านการลดความชื้นโดย
ใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มี ค่าความชื้นหลัง
ผ่านการอบแห้งร้อยละ 18.25 มาตรฐานเปียก ซึ่งแสดง
ให้ เ ห็ น ว่ าเ ครื่ อ งอ บแห้ งพลั ง ง านแ สง อาทิ ตย์ มี
ความสามารถในการลดความชื้นผักตบชวาได้มากกว่า
การวางแตกแดดในสภาพอากาศเหมือนกันได้มากกว่า
เท่าตัว
เมื่อพิจารณาค่าความสามารถในการกาจัดน้า
ให้ ห ายไปจากชี วมวลพบว่ า เครื่ อ งอบแห้ ง ทั้ ง สี่ ชั้ น มี
ความสามารถในการก าจั ด น้ าออกจากผั ก ตบชวาได้
ใกล้เคียงกันและมีค่า สูงกว่าการวางตากแดดตลอดการ
ทดสอบ อย่างไรก็ตามในช่วงวันแรกอัตราการกาจัดน้า
ออกจากผักตบชวาของทั้งสองวิธีมีค่าค่อนข้างสูง โดย
อัตราการกาจัดน้าเฉลี่ยร้อยละ 40.38 ต่อวันและ 29.23
ต่ อ วั น ส าหรั บ เครื่ อ งอบแห้ ง และการวางตากแดด
ตามล าดั บ เมื่ อ สิ้ นการทดสอบทั้ ง 4 วั น พบว่า เครื่ อ ง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการวางตากแดดสามารถ
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รูปที่ 13 ผลการลดความชื้นผักตบชวาโดยใช้เครื่องลด
ความชื้นชีวมวลพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง 4 วัน

กาจัดน้าเฉลี่ยได้ร้อยละ 74.76 และ59.40 ตามลาดับ โดย
มีรายละเอียดแสดงในรูปที่ 13 และตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปริมาณน้าที่สามารถกาจัดออกจากผักตบชวา (%) ได้ในแต่ละชั้นของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อเทียบ
กับการวางตากแดดในแต่ละวัน
วันที่ 1

ชัน้ ที่

9:00 น.

วันที่ 2

12:00 น. 16:00 น.

9:00 น.

12:00 น. 16:00 น.

9:00 น.

วันที่ 4

12:00 น. 16:00 น.

9:00 น.

12:00 น. 16:00 น.

1

0.00

22.61

42.44

42.44

53.23

59.92

63.67

66.46

68.11

71.47

73.12

74.65

2

0.00

15.77

35.04

35.04

47.81

56.80

56.80

61.41

66.14

66.14

70.74

73.71

3

0.00

29.26

44.16

44.16

53.99

64.16

65.86

65.86

73.20

73.20

73.20

77.26

4

0.00

21.15

39.89

39.99

51.45

57.52

61.04

64.40

66.45

69.91

65.81

73.43

ตากแดด

0.00

16.28

29.23

29.26

39.79

45.90

48.65

51.51

53.76

54.91

55.12

59.40

7. สรุปผลการทดลอง

จากการทดสอบการใช้ ง านเครื่ อ งอบแห้ ง
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ทั้ ง 4 วั น พบว่ า เครื่ อ งอบแห้ ง
ดัง กล่ าวสามารถลดความชื้น ได้ ดี กว่ าการลดความชื้ น
แบบตากแดดทั่วไป ซึ่งความชื้นของผักตบชวาที่ได้หลัง
ออกจากเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มีค่าร้อยละ
18.25 มาตรฐานเปียก และการลดความชื้นแบบตากแดด
ทาให้ได้ค่าความชื้นร้อยละ 40.10 มาตรฐานเปียก ส่วน
การลดความชื้นของแต่ละชั้น มีความสามารถในการลด
ความชื้ น ที่ใกล้เคีย งกัน แสดงให้เห็ นว่ าเครื่องอบแห้ ง
ดังกล่าวนี้ทาให้มีการกระจายของอากาศร้อนภายในได้ดี
และเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีความสามารถใน
การอบแห้ ง ชี ว มวลได้ ป ระมาณครั้ ง ละ 20 ถึ ง 25
กิโลกรัม
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นอกจากนี้ ก ารใช้ เ ครื่ อ งอบแห้ ง พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ นี้ ไ ม่ มีการใช้ พ ลั ง งานจากซากฟอสซิ ล แต่
อย่ า งใด จึ ง เป็ น เครื่ อ งอบแห้ ง ที่ ไ ม่ มี ค วามสิ้ น เปลื อ ง
พลังงานและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็
ตามหากน้าหนักของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ค่อนข้างสูง ในการวิจัยหน้าจะได้มีการพิจารณาหาวัสดุที่
น ามาสร้ างเครื่ อ งอบแห้ ง ให้ มี น้ าหนั กลดลง และเพิ่ ม
ปริมาณการอบแห้งให้ได้ มากขึ้นและสะดวกต่อการใช้
งานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการอบแห้งอื่นๆ ต่อไป
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บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการน้าชีวมวลมาใช้ในการผลิตพลังงานเพื่อทดแทนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อให้มีต้นทุนการผลิตที่
ต่้าลงชีวมวลเป็นวัสดุ ที่เหลือใช้จากภาคเกษตรกรรม มีปริมาณมากและหาได้ง่ายภายในประเทศ จากงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถ่านอัด
แท่งที่ได้จากเครื่องอัดถ่านถูกออกแบบมาโดยอาศัยการท้างานแบบเอ็กซ์ทรูชัน โดยใช้ผงถ่านไม้โกงกางเป็นวัตถุดิบหลั กมีแป้งมันส้าปะหลัง
และกากน้้าตาลเป็นตัวประสาน จากการศึกษาหาค่าความร้อนพบว่าสมบัติพื้นฐานของวัตถุดิบที่จะน้ามาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งได้แก่ ผงถ่านไม้
โกงกาง แป้งมันส้าปะหลัง และกากน้้าตาล มีค่าความร้อนที่เหมาะสมต่อการที่จะน้ามาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง โดยที่แป้งมันส้าปะหลัง ให้ค่าความ
ร้อนสูงที่สุด คือ 15.041 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม ค่ารองลงมาคือผงถ่านไม้โกงกาง และกากน้้าตาล คือ 13.231 และ 12.148 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม
ตามล้าดับ เครื่องอัดถ่านมีก้าลัง การผลิต 13.76 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และจากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ผงถ่านไม้โกงกางผสมกับแป้ งมัน
ส้าปะหลัง ที่สัดส่วน 90:10 จะให้ค่าดัชนีต้านทานการตกกระแทก และมีสมบัติทางความร้อนดีที่สุดโดยการหาค่าความร้อนด้วยเครื่องบอมบ์
แคลอริมิเตอร์ จึงเหมาะที่จะเลือกมาท้าเป็นถ่านอัดแท่งที่ใช้งานได้

Abstract

At present, the application of biomass energy used in production to replace the commercial energy consumption to decrease
production costs. Because the biomass material remaining from the agricultural sector which has abundant and readily available domestic.
The purpose of this research is to study the design and development of machine to produce charcoal briquette by extrusion technique. The
machine is designed by using mangrove wood charcoal as the main raw materials and molasses and cassava starch as binder. The heating
value evaluation found that basic properties of materials to be used to produce charcoal, including mangrove wood charcoal, cassava starch
Molasses and is suitable for used to produce charcoal. The starch, the heating is the most high 15.041 MJ/kg and the mangrove wood charcoal
and molasses are13.231 12.148 MJ/kg, respectively. The charcoal has a capacity of 13.76 kilograms per hour. The conclusion, mangrove
wood charcoal mixed with starch, the ratio90:10shows that themaximum impact resistance index and the heatvalue determined by a bomb
calorimeter. Therefore, it is suitable to be charcoal briquette.
คาหลัก: ถ่านอัดแท่ง/ผงถ่านไม้โกงกาง/เครื่องอัดถ่าน/การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์
Keywords: Charcoal Briquette/ Mangrove Charcoal Dust/Charcoal Briquette Machine/ Economics Assessmen

232

กลุ่มที่ 3 เชื้อเพลิงชุมชน

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

1. บทนา (Introduction)

เมื่อพิจารณาพื้นฐานของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศ
เกษตรกรรม และยัง มีเศษวัสดุเหลือใช้ท างการเกษตร
มากมายและพลั ง งานเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส้ า คั ญ ในการ
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์และเป็น
ปัจ จัย การผลิต ที่ส้าคัญ ในภาคธุ รกิจ และอุ ตสาหกรรม
ด้วย จึงต้องมีการจัดหาพลังงานให้มีปริมาณที่เพียงพอ มี
ราคาเหมาะสม และมี คุ ณ ภาพที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของผู้ใช้พลังงานซึ่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2557
มี ป ริ ม าณการใช้ พ ลั ง งาน 75,804 พั น ตั น เที ย บเท่ า
น้้ามันดิบ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.8% คิด
เป็นมูลค่ากว่า 1,748 พันล้านบาท และการใช้พลังงาน
ยังคงเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยที่น้ามัน
ส้าเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุดคิดเป็น 4.2%
ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ล้าดับรองลงมาจะ
ประกอบด้ วยพลั ง งานไฟฟ้ า 19% พลั งงานหมุน เวี ย น
ดั้งเดิม 10.1% พลังงานหมุนเวียน 8.5% พลังงานจากก๊าซ
ธรรมชาติ 7.3% และพลั ง งานถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ 6.9%
(สถานการณ์ พ ลั ง งานของประเทศไทยมกราคม –
ธันวาคม, 2557) จากข้อมูลดังกล่าวนี้ประเทศไทยยังคง
ไม่น้าพลังงานหมุนเวียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ถึง แม้ ว่าปั จ จุ บั น ในการหุ ง ต้ ม จะเปลี่ ย นรู ป แบบมาใช้
หม้อไฟฟ้า หรือเตาแก๊ส แต่ในการประกอบอาหารบาง
ชนิดยังนิยมใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงอยู่ เช่น หมูกระทะ หรือ
อาหารประเภทปิ้งย่างโดยสามารถสังเกตได้จากสถาน
ประกอบการที่ ใ ช้ ถ่ า นเป็ น เชื้ อ เพลิ ง แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม
ความต้องการถ่านไม้ดังกล่าวก็น้าไปสู่การลักลอบถางป่า
ตัดไม้เผาถ่านส่งผลให้ป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่
ส้าคัญของประเทศนั้นลดลง
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะท้าถ่านอัดแท่ง โดยการน้าเศษ
ผงถ่านไม้โกงกางที่เหลือใช้นั้นมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง
โดยมีตัวประสานคือแป้งมันส้าปะหลัง และกากน้้าตาล
เพื่อที่จะน้าถ่านอัดแท่งนี้มาใช้ทดแทนถ่านไม้และถ่าน
หิน จึงท้าให้เกิดงานวิจัยนี้ขึ้นมา

2. วัตถุประสงค์ (Research Objectives)

1) เพื่อศึกษาสมบัติพื้นฐานของผงถ่านไม้โกงกาง เพื่อ
วิเคราะห์ความเหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นถ่านอัดแท่ง
2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องอัดถ่าน
3) เพื่อศึกษาและพัฒนาสมบัติพื้นฐานของถ่านอัดแท่ง
จากผงถ่านไม้โกงกาง
4) เพื่อศึกษาศักยภาพทางความร้อนและความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของการผลิตถ่านอัดแท่ง

3. แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Literature
Review)

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการท้าถ่านอัดแท่งจากผงถ่าน
ไม้โกงกางประกอบด้วย ชีวมวล องค์ประกอบชีวมวล
กระบวนการแปรรูปชีวมวล ผงถ่านไม้โกงกาง ถ่านอัด
แท่ง กระบวนการอัด การทดสอบคุณภาพชีวมวลตาม
มาตรฐาน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง
1) ชีวมวล (มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม, 2557)
ชีวมวล (Biomass) คือ สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกัก
เก็บ พลั ง งานจากธรรมชาติ แ ละสามารถน้ ามาใช้ ผ ลิ ต
พลังงานได้ เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือ
กากจากกระบวนการผลิ ต ในอุ ตสาหกรรมการเกษตร
เช่น แกลบได้จากการสีข้าวเปลือก ชานอ้อยได้ จากการ
ผลิตน้้าตาลทรายเศษไม้ที่ได้จากการแปรรูปไม้ยางพารา
หรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่ กากปาล์มได้จากการ
สกั ด น้้ า มั น ปาล์ ม ดิ บ ออกจากผลปาล์ ม สด กากมั น
ส้าปะหลังได้จากการผลิตแป้งมันส้าปะหลัง ซังข้าวโพด
ได้ จ ากการสี ข้ า วโพดเพื่ อ น้ า เมล็ ด ออก กาบและ
กะลามะพร้าวได้จากการน้ามะพร้ าวมาปอกเปลือกออก
เพื่ อ น้ า เนื้ อ มะพร้ า วไปผลิ ต กะทิ และน้้ า มั น มะพร้ า ว
ส่ า เหล้ า ได้ จ ากการผลิ ต แอลกอฮอล์ เป็ น ต้ น ชี ว มวล
สามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของ
การเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้้า
2) องค์ประกอบชีวมวล
องค์ ป ระกอบของชี วมวลหรื อ สสารทั่ วไปจะแบ่ ง
ออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

2.1) ความชื้น (Moisture)ความชื้นหมายถึงปริมาณ
น้้ า ที่ มี อ ยู่ ชี ว มวลส่ ว นมากจะมี ค วามชื้ น ค่ อ นข้ า งสู ง
เพราะเป็นผลผลิตทางการเกษตร ถ้าต้องการน้าชีวมวล
เป็น พลั งงานโดยการเผาไหม้ ความชื้น ไม่ ควรเกิน 50
เปอร์เซ็นต์
2.2) ส่วนที่ เ ผาไหม้ ได้ (Combustible substance)
ส่วนที่เผาไหม้ได้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ สารระเหย
(Volatiles matter) และคาร์บอนคงตัว (Fixed carbon)
ซึ่งสารระเหย คือส่วนที่ลุกเผาไหม้ได้ง่าย ดังนั้นชีวมวล
ที่มีค่า สารระเหยสูงแสดงว่าติดไฟได้ง่าย
2.3) ส่ ว นที่ เ ผาไหม้ ไ ม่ ไ ด้ คื อ ขี้ เ ถ้ า (Ash)ชี ว มวล
ส่วนใหญ่จะมีปริมาณขี้เถ้าประมาณ 1-3% ยกเว้นแกลบ
และฟางข้าว จะมีสัดส่วนขี้เถ้าประมาณ 10-20% ซึ่งจะมี
ปัญหาในการเผาไหม้และก้าจัดพอสมควร
3) การอัดแท่ง
การอัดโดยใช้เครื่องอัดความดันสูงที่มีระบบให้ความ
ร้อนและควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะ ในช่วง 160-350
องศาเซลเซียส เพื่อท้าให้ส่วนผสมเข้ากันทุกส่วนและยึด
กันได้ดี อยู่ในบล็อกแข็งและรูปทรงต่างๆ แสดงดังรูปที่1
โดยทั่ วไปแล้ ววัสดุธรรมชาติ จะมีค วามชื้น 65% ส่ วน
ถ่ า นอั ด แท่ ง จะมี ค วามชื้ น อยู่ ป ระมาณ 12-18% และ
สามารถก้ า จั ด ความชื้ น ได้ ต่้ า สุ ด ให้ เหลื อ เพี ย ง 4
เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต

รูปที่ 1 เชื้อเพลิงอัดแท่ง
ที่มา (ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์และคณะ ถ่านอัดแท่งอนามัย
และน้้าส้มควันไม้ ค้นหาเมื่อ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 จาก
http://www.rdi.ku.ac.th/)
วิธีการอัดแท่งเชื้อเพลิง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
2555:13)จ้ า แนกตามกระบวนการขึ้ น รู ป ได้ เ ป็ น 2
ลักษณะ ดังนี้
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3.1) กระบวนการอัดร้อน (Hot press process)
กระบวนการอัด ร้ อนเป็น การอั ดวั สดุโ ดยให้ ความ
ร้อนตลอดเวลาที่ท้าการอัด โดยใช้อุณหภูมิประมาณ 350
องศาเซลเซียส เหมาะสมกับวัสดุที่เมื่อได้รับความร้อน
จะเกิดสารเคมีอินทรีย์ที่ช่วยยึดเนื้อวัสดุเข้าหากัน จึงท้า
ให้สามารถยึดเกาะขึ้นรูป เป็นแท่งได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัว
ประสาน ตัวอย่างวัสดุที่สามารถน้ามาท้าเชื้อเพลิงอัดแท่ง
ด้วยกระบวนการอัดร้ อน เช่น แกลบ ขี้เลื่ อย ยอดอ้อ ย
ฟางข้าว เปลือกผลไม้ ซัง ข้าวโพด ชานอ้อย วัชพืชบก
หรือน้้า และผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะพืชที่มีแป้ง
และน้้าตาล เช่น ข้าวโพด มันส้าปะหลัง อ้อย ข้าวฟ่าง
ฯลฯ
3.2) กระบวนการอัดเย็น (Cold press process)
กระบวนการอั ด เย็ น เหมาะส้ า หรั บ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ มี
คุณสมบัติในการจับตัวได้ด้วยความร้อน มี 2 วิธีคือ
การอัดเย็นชนิดเติมตัวประสาน เป็นการอัดเย็นที่มีใช้
กันอยู่ทั่วไปเนื่องจากเครื่องมือและวิธีการที่ง่าย และใช้
พลังงานต่้า ใช้วัสดุมาผสมกับตัวประสาน โดยทั่วไปจะ
เป็ น แป้ ง มั น ส้ า ปะหลั ง หากวั ส ดุ ใ ดมี ข นาดใหญ่ เช่ น
กะลามะพร้ าว ต้ อ งมี เครื่อ งบดให้ล ะเอี ยดก่อ นแล้วจึ ง
น้ามาผสมกับแป้งมันและน้้าในอัตราส่วนตามที่ต้องการ
การอัดเย็นด้วยแรงอัดสูง เป็นการอัดเย็นระบบใหม่ที่
ไม่ต้องใช้ตัวประสานแต่จะใช้แรงดันในการอัดสูงกว่า
ปกติ อ ย่ างมาก เพื่ อ ให้ โ มเลกุล ของวั สดุเ กิด การอั ด ตั ว
แน่นจนจับตัวเป็นก้อนได้ ซึ่งการอัดเย็นประเภทนี้จะใช้
มอเตอร์ที่มีก้าลังค่อนข้างสูง และใช้พลังงานไฟฟ้ามาก
แต่จะมีขั้นตอนในการอัดเพียงขั้นตอนเดียวเพราะไม่ต้อง
ผสมตัวประสาน และไม่มีความจ้าเป็นที่จะต้องบดวัสดุ
ก่อนเข้าอัดหากวัสดุไม่ได้มีขนาดใหญ่จนเกินไป
4) การทดสอบคุณภาพชีวมวลอัดเม็ดตามมาตรฐาน
การทดสอบคุณภาพชีวมวลอัดเม็ดตามมาตรฐานจะ
ประกอบโดยวิธีการประมาณและProximate Analysis
ซึ่งจะเป็นการหาปริมาณของความชื้น ปริมาณสารระเหย
ปริมาณเถ้าการหาปริมาณคาร์บอนคงตัวและการหาค่า
ความร้อน ค่าที่ได้จะน้ามาพิจารณาก่อนที่จะน้าชีวมวล
นั้นมาอัดเม็ดและประเมินคุณภาพของชีวมวลดังนี้

The 9th Thailand Renewable Energy
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4.1) ปริมาณความชื้น (Moisture content)
ท้าการวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3173
โดยน้าตัวอย่างมาวิเคราะห์โดยให้ความร้อนคงที่ในตู้อบ
(Drying oven) ที่อุ ณหภูมิ 105-110 องศาเซลเซีย ส
เพื่ อ ให้ไ อน้้ าระเหยออกจากตัวอย่ าง ค่ าความชื้ น ที่ ไ ด้
สามารถค้านวณจากน้้าหนักของตัวอย่างที่ลดลง
4.2) ปริมาณสารระเหย (Volatile matter)
ท้าการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D3175โดย
น้ า ตั ว อย่ า งมาเผาให้ ค วามร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ 950 องศา
เซลเซียส ในภาชนะปิดที่ปราศจากอากาศเพื่อไม่ให้เกิด
การเผาไหม้เป็นเวลา 7 นาที แล้วน้ามาค้านวณหาปริมาณ
สารระเหยจากการสูญเสียน้้าหนักของตัวอย่าง
4.3) ปริมาณเถ้า (Ash content)
ท้าการวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3174
โดยน้าตัวอย่างไปเผาให้ความร้อนในเตาเผาที่อุณหภูมิ
500 องศาเซลเซียส แล้วจึงเพิ่มความร้อนเป็น 700-750
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จนกระทั่งได้น้าหนักที่
คงที่ ของถ้วยทนไฟรวมกับ น้้าหนักของเถ้าที่ เหลื อ จึ ง
น้ามาชั่งน้้าหนักอีกครั้ง
4.4) การหาปริมาณคาร์บอนคงตัว (Fixed carbon)
เป็ น ค่ า ที่ แ สดงถึ ง ส่ ว นที่ เ ผาไหม้ ไ ด้ ข องชี ว มวล
หลังจากที่จ้ากัดปริมาณความชื้นปริมาณสารระเหย และ
ปริมาณเถ้าออกแล้ว ซึ่งหาได้โดยการน้าเปอร์เซ็นต์ของ
ปริมาณความชื้น ปริมาณสารระเหย ปริมาณเถ้า ลบออก
จาก 100% และทุกค่าต้องอยู่ในสภาวะความชื้นเดียวกัน
4.5) การหาค่าความร้อน (Heating value)
ท้าการวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D3286
โดยจะน้ า ตั ว อย่ า งของสารมาท้ า การเผาไหม้ อ ย่ า ง
สมบู ร ณ์ ใ นเครื่ อ งบอมบ์ แ คลอริ มิ เ ตอร์ โดยจะต้ อ งมี
ออกซิเจนอยู่ปริมาณมากเกินพอความร้อนของการเผา
ไหม้ที่เกิดขึ้นเป็นผลให้อุณหภูมิของห้องเผาไหม้สูงขึ้น
และสามารถค้ า นวณค่ า ความร้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ โดยมี
เครื่องพิมพ์ผลออกมาให้ในหน้ากระดาษและสามารถน้า
เถ้าที่เหลือจากการหาค่าความร้อนไปหาค่าปริมาณเถ้าได้

5) คุณลักษณะที่ต้องการมีดังต่อไปนี้
5.1) ลักษณะทั่ วไป ต้อ งมีสีด้าสม่้าเสมอ ไม่มีเศษ
ดินและไม้ที่เผาไหมที่ไม่สมบูรณ์ปนอยู่
5.2) ความชื้น ต้องไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้้าหนัก
5.3) ค่ า ความร้ อ น ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 6,000 กิ โ ล
แคลอรีต่อกิโลกรัม
5.4) เถ้า ต้องไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้้าหนัก
5.5) สารระเหย ต้องไม่เกินร้อยละ 25 โดยน้้าหนัก
5.6) การใช้ ง าน เมื่ อ ติ ด ไฟต้ อ งไม่ มี ส ะเก็ ด ไฟ
กระเด็น มีควันได้เล็กน้อย
6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกรียงไกร วงศ์สาโรจน์ และคณะ, 2554 ท้าการศึกษา
การผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลแบบรีดเย็น รวมทั้งศึกษา
คุณสมบัติแท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ในรูปแบบค่าความร้อน
และความต้ า นทานแรงกด วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการ
ทดลองคื อ ล้ าต้ น และกิ่ง ของสบู่ ด้ าน้ าไปผสมกับ วั ส ดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ อันได้แก่ แกลบ ชานอ้อย
กากมันส้าปะหลัง และซังข้าวโพด สารเหนียวที่ใช้เป็น
ตัวประสานท้ามาจากแป้งเปียกและโมลาสเพื่อให้ได้แท่ง
เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ ผลการทดลองปรากฏว่าสบู่ด้าให้ค่า
ความร้อนที่สูงที่สุดที่ 15.742 เมกะจูลต่อกิโลกรัม และ
จากงานวิ จั ย นี้ พ บว่ า แกลบให้ ค่ า ความร้ อ นต่้ า สุ ด คื อ
12.393 เมกะจูลต่อกิโลกรัม และยังให้ค่ าความร้อนของ
แท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จะแปรผันตรงกับสัดส่วนการผสม
สบู่ด้าและที่โมลาสเป็นตัวประสาน จากงานวิจัยนี้ได้ท้า
ให้ทราบถึงวิธีการเปรียบเทียบส่วนผสมของชีวมวล 2
ชนิด เพื่อหาค่าความร้อนและค่าความต้านทานแรงกด
ศิริชัย ต่อสกุลและคณะ, 2555 ได้ท้าการศึกษาผลิต
ถ่ า นอั ด แท่ ง จากกากมะพร้ า วที่ เ ป็ น ส่ ว นผสมกั บ
กะลามะพร้าว ขี้เลื่อย ถ่าน ไม้เบญจพรรณ ในอัตราส่วน
ผสมที่แตกต่างกัน โดยท้าการทดสอบคุณสมบัติ ค่าความ
ร้อนทางเชื้ อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการทดลองพบว่า
ถ่านอัดแท่งจากกากมะพร้าวผสมกะลามะพร้าวกับถ่าน
อัดแท่งจากกากมะพร้าว ผสมขี้เลื่อยมีสมบัติใกล้เคียงกัน
ทั้งค่าความร้อน ปริมาณความชื้น และระยะเวลาในการ
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

มอดดั บ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการที่ จ ะเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ได้
เนื่องจากให้ความร้อนที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มาตรฐานมผช.ที่ก้าหนดไว้ว่าถ่านอัด
แท่งจะต้องมีค่าความร้อนไม่ต่้ากว่า 5,000 กิโลแคลอรี
ต่ อ กิโ ลกรั ม ) โดยกากมะพร้ าวผสมกะลามะพร้ าวให้
ความร้อนสูงสุดประมาณ6,000 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม
จากงานวิจัยนี้ท้าให้ทราบว่าถ่านอัดแท่งที่มีส่วนผสมจาก
กะลามะพร้าวให้มีค่าความร้อนสูงที่สุดและมีขนาดถ่าน
อัด แท่ ง มี ข นาดยาว 12 เซนติ เ มตร เส้ น ผ่ านศู น ย์ กลาง
ภายใน 1 เซนติเมตร ความหนา 4 เซนติเมตร
สุ พ รรณ ยั่ ง ยื น และคณะ, 2555 ได้ ท้ า การศึ ก ษา
สัดส่วนที่เหมาะสมของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งแบบรีด
เย็ น โดยท้าการศึ กษากับ ส่ วนผสมชี วมวล 2 ชนิ ด คื อ
แกลบเผาผสมกับผั กตบชวาบดและแกลบเผาผสมกับ
กากอ้ อ ยโดยใช้ แ ป้ ง มั น เป็ น ตั ว ประสานโดยทั้ ง 2
ส่ ว นผสมท้ า การศึ ก ษา 3 อั ต ราส่ ว น คื อ อั ต ราส่ ว น
50:37.5:12.5 อั ต ราส่ ว น 62.5:25:12.5 และอั ต ราส่ ว น
75:12.5:12.5 จากการศึกษาพบว่า แกลบเผาผสมกับกาก
อ้อยที่อัตราส่วน 75:12.5:12.5 เหมาะสมต่อการอัดแท่ง
เพลิงชีวมวล เพราะเป็นส่วนผสมที่ท้าให้พลังงานความ
ร้อนมากที่สุด คือ 6.672 เมกะจูลต่อกิโลกรัม และมีความ
แข็ ง แรงมาก คื อ 3729.98 กิ โ ลนิ ว ตั น ต่ อ ตารางเมตร
เนื่ อ งจากมี ค วามหนาแน่ น มากที่ สุ ด จึ ง ท้ า ให้ มี ค วาม
แข็ ง แรงมากที่ สุด จากการน้ าไปเผาไหม้ เพื่ อ ต้ ม น้้ ายั ง
พบ ว่ า แ ก ลบ เ ผ า ผ ส ม กั บ กา ก อ้ อ ยที่ อั ต ร าส่ ว น
75:12.5:12.5 ยั ง ใช้ เ วลาในการเผาไหม้ น านที่ สุ ด แต่
อาจจะติดไฟช้ากว่าอัตราส่วนอื่น
วลัยรัตน์,ธราพงษ์, 2554 ได้ท้าการศึกษาการ
น้าตะกอนเปียกเพื่อน้าไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยการ
น้ามาวิเคราะห์สมบัติเบื้องต้นและค่าความร้อน พบว่า มี
ปริ ม าณคาร์ บ อนคงตั ว ต่้ า ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นที่ เ ผาไหม้ ใ ห้
พลังงาน 13.33% และค่าความร้อนต่้าคือ 13,864.38 กิโล
จู ล ต่ อ กิ โ ลกรั ม จึ ง เหมาะสมในการน้ า มาวิ จั ย เพื่ อ
ปรั บ ป รุ ง คุ ณภาพซึ่ ง ภาวะ ที่ เ ห มาะ สม ส้ าห รั บ
กระบวนการคาร์บอไนเซชันตะกอนเปียกคืออุณหภู มิ
500 องศาเซลเซี ย ส ที่ ร ะยะเวลา 60 นาที โ ดยภาวะ

236

กลุ่มที่ 3 เชื้อเพลิงชุมชน

ดั ง กล่ า วมี ค วามชื้ น 1.17% สารระเหย 16.57% เถ้ า
34.42% และคาร์บอนคงตัว 47.84% เมื่อทราบภาวะคาร์
บอไนเซชันเหมาะสมจึงน้าตะกอนเปียกมาอัดแบบร้อน
และแบบเย็ น เพื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการให้
พลั ง งานความร้ อ น ซึ่ ง ถ่ า นอั ด แบบเย็ น มี ป ริ ม าณ
คาร์บอนคงตัวสูง
อภิรักษ์ สวัสดิ์กิจ , 2551 การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง
จากขี้เถ้าแกลบผสมซังข้าวโพดและกะลา มะพร้าวด้วย
เทคนิคเอ็กซ์ทรูชันโดยใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน โดย
มีสัดส่วนการผสม 30:70 40:60 และ 50:50 ตามล้าดับ
สั ด ส่ ว นการผสมแป้ ง มั น ต่ อ น้้ า หนั ก วั ต ถุ ดิ บ ซึ่ ง จาก
การศึกษาพบว่าค่าความหนาแน่นและความต้านทานแรง
กด จะแปรผันตามสัดส่วนการผสมผงซังข้าวโพดและผง
กะลามะพร้ าว แต่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ ม าก การทดสอบค่ า
ความร้ อ นเชื้ อ เพลิ ง เฉลี่ ย อยู่ ระหว่ าง 6,000-6,900 กิโ ล
แคลอรีต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ชุ ม ชน ปริ ม าณความชื้ น เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง 5.7-5.8%
โดยน้้าหนักของอัตราการผลิตแท่งเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่
2.5 กิโลกรัมต่อนาที ความหนาแน่นอยู่ในช่วง 800-830
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าความต้านทานแรงกดของ
แท่งเชื้อเพลิงเฉลี่ย 1.0-1.2 เมกะปาสคาล ซึ่งมีค่าสูงกว่า
ค่าที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ โดยจุดคุ้มทุนของการผลิต
ถ่านเชื้ อ เพลิ ง ประมาณ 9,500 กิโ ลกรั ม จากการศึ กษา
พบว่ามีความเป็นไปได้ ส้าหรับการน้าไปใช้ในครัวเรือน
หรือผลิตและจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์
ประสาน สถิตเรืองศักดิ์ และคณะ, 2547 ศึกษาการ
ผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากกะลามะพร้าวด้วยเทคนิค
เอ็กซ์ทรูชันแบบรีดเย็นโดยใช้โมลาสเป็นตัวประสาน ซึ่ง
ในการใช้โมลาสเป็นตัวประสานที่อัตราส่วน 10:100 ไป
เป็ น 15:100 และ 20:100 ซึ่ ง มี ค่ า การต้ า นทานแรงกด
ระหว่าง 2.6-2.87 เมกะปาสคาล โดยค่าความต้านทาน
แรงกดนี้มีค่าสูงกว่าค่าที่ยอมรับในระดับอุตสาหกรรม
(ค่าที่ยอมรับได้ต่้าสุด 0.375 เมกะปาสคาล) ส้าหรับค่า
ความหนาแน่นและการต้านทานแรงกดของแท่งเชื้อเพลิง
มี ค่ า สู ง สุ ด ที่ สั ด ส่ ว นการผสมโมลาสที่ 10:100 และ
20:100 ตามล้าดับ ส้าหรับค่าความร้อนของแท่งเชื้อเพลิง

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

ที่อัดได้มีค่าระหว่าง 19.04 -20.33 เมกะจูลต่อกิโลกรัม
ซึ่งจะสูงสุดที่สัดส่วนการผสมโมลาส ที่ 10:100
ทองทิพย์ พูลเกษม, 2542 ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัด
แท่งจากเปลือกทุเรียนเพื่อทดแทนฟืนและถ่านในการหุง
ต้มในครัวเรือน โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการน้าเอา
เปลือกทุเรียนเหลือทิ้งมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งด้วย
วิธีการอัดแบบร้อนและเย็น เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทางด้านเชื้อเพลิงและการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
ในการอัด การทดลองได้น้าเปลือกทุเรียน 2 พันธุ์ คือ
หมอนทองและชะนี ที่มีความชื้น 70%–80% สับเป็นชิ้น
เล็กๆตากแดดให้เหลือความชื้นเฉลี่ย 45% จากนั้นน้ามา
อัดแท่งเป็นเชื้อเพลิง ในเครื่องอัดแท่งแบบเกลียวซึ่งมีอยู่
2 แบบ คือแบบอัดร้อนและแบบอัดเย็น 2 วิธี คือ อัดโดย
ใช้ตัวประสาน (น้้า หมักชีวภาพและโมลาส) และอัดโดย
ไม่ใช้ตัวประสาน จากผลการทดลองพบว่าความสามารถ
อัดเป็นแท่งและคุณภาพเชื้อเพลิงของเปลือกทุเรียนทั้ง
สองพันธุ์ ไม่แตกต่างกัน เชื้อเพลิงที่ผ่านการอัดแท่งแบบ
เย็นให้ค่าความร้อนที่ใกล้เคียงกั น ทั้งแบบอัดโดยใช้ตัว
ประสานและไม่ ใ ช้ ตั ว ประสาน โดยให้ ค่ า ความร้ อ น
ประมาณ 3,600 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม ส่วนเชื้อเพลิงที่
ผ่ า นการอั ด แท่ ง แบบร้ อ นจะให้ ค่ า ความร้ อ นเฉลี่ ย
ประมาณ 3,800 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม ซึ่งใช้พลังงาน
เฉลี่ยสูงกว่าการอัดแบบเย็น คือ 0.45 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ
กิโลกรัมน้้าหนักแห้ง

4. วิธีการวิจัย (Research Methodology)

1) วัสดุตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
วัสดุ ตัวอย่างที่ ใช้ ในการทดลองนี้ป ระกอบด้วยผง
ถ่านไม้โกงกางขนาด 50 เมช (Mesh) เป็นวัสดุหลักใน
ก า ร ท ด ล อ ง แ ล ะ ตั ว ป ร ะ ส า น คื อ ก า ก น้้ า ต า ล
(Molasses)แป้งมันส้าปะหลัง ใช้เป็นตัวประสาน
2) เครื่องมือในการวิจัย
2.1) ตู้อบไฟฟ้า ยี่ห้อ Memmertรุ่น UF100
2.2) เตาเผาไฟฟ้ า แบบ Muffle ยี่ ห้ อ Lentonรุ่ น
AWF 12/12
2.3) เครื่องบอมบ์แคลอรีมิเตอร์(Bomb calorimeter)
ยี่ห้อ Calak-1

2.4) เครื่องวัดก๊าซเผาไหม้ ยี่ห้อ Bacharach PCA 3
2.5) กล้องอินฟราเรด ยี่ห้อ FLUKE รุ่น Ti400
2.6) เครื่ อ งชั่ ง น้้ า หนั ก ทศนิ ย ม 5 ต้ า แหน่ ง ยี่ ห้ อ
OHAUS รุ่น DV215CD
2.7) เตาอังโล่
2.8) เครื่องชั่งสปริง ยี่ห้อ Trademark รุ่น 7 กิโล
3) อุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้ในการทดลอง
3.1) ถ้วยทนไฟ (Crucible)
3.2) โถดูดความชื้น (Desiccator) ยี่ห้อ DURAN
3.3) ขวดน้้ากลั่น
3.4) บีกเกอร์ ขนาด 500 มิลลิลิตร
3.5) บีกเกอร์ ขนาด 500 มิลลิลิตร
3.6) ช้อนตักสารเคมี
3.7) ถาดสเตนเลส
3.8) แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์
3.9) เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer)
3.10) ถ้วยเตรียมสาร
3.11) ถุงพลาสติก
3.12) นาฬิกาจับเวลา
3.13) หม้ออลูมิเนียมเบอร์ 24
4) วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์สมบัติโดยทั่วไปของเชื้อเพลิงแข็ ง ใน
การวิ จั ย นี้ ท้ า การศึ ก ษาและขึ้ น รู ป โดยมี ก ารทดสอบ
สมบั ติ วั สดุ ที่ จ ะน้ ามาผลิ ต เป็ น ถ่ านอั ด แท่ ง การศึ ก ษา
สมบั ติ ข องชี วมวลและตั วประสานการออกแบบและ
สร้ างเครื่ อ งอั ด ถ่ านรวมถึ ง การทดสอบอั ต ราการผลิ ต
เครื่องอัดถ่านการวิเคราะห์สมบัติโดยทั่วไปของถ่านอัด
แท่งทางด้านกายภาพและทางความร้อน การวิเคราะห์
ศักยภาพทางความร้อนและเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอน
การทดสอบและการค้านวณแสดงดังต่อไปนี้
การทดสอบสมบัติวัสดุ ที่จะน้ามาผลิต เป็น ถ่านอั ด
แท่งการทดสอบสมบัติวัสดุที่จะน้ามาผลิตเป็นถ่านอัด
แท่งประกอบด้วยการหาค่าความชื้น(Moisture content)
การหาปริมาณสารระเหย (Volatile matters) การหา
ปริมาณเถ้า (Ash)การหาปริมาณคาร์บอนเสถียร (Fixed
carbon) และการหาค่าความร้อน (Calorific value)
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4.1) การหาค่าความชื้น (Moisture content) ตาม
มาตรฐาน ASTM D3173 การหาค่าความชื้นของวัสดุที่
จะน้ามาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1.1) น้าถ้วยทนไฟ (Crucible) เผาในเตาที่
อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที
4.1.2) น้าออกมาทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้น
(Desiccators) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
4.1.3) ชั่งน้้าหนักของถ้วยทนไฟ
4.1.4) เผาถ้ วยทนไฟจนกระทั่ งได้น้ าหนักที่
คงที่หรือลดลงน้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัม
4.1.5) ใส่เชื้อเพลิงลงในถ้วยทนไฟประมาณ 1
+ 0.005 กรัม (น้้าหนักผึ่งแห้ง)
4.1.6) น้ า ไปอบโดยเปิ ด ฝาถ้ ว ยทนไฟที่
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา2 ชั่วโมง
4.1.7) น้ าถ้ วยทนไฟออกมาทิ้ ง ไว้ ใ นเย็ น ใน
โถดูดความชื้นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
4.1.8) น้าไปชั่งน้้าหนัก และอบซ้้าจนกระทั่ง
น้้าหนักลดน้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัม (น้้าหนักอบแห้ง)
4.1.9) ค้านวณหาค่าความชื้นจากสมการที่ (1)
A-B
(1)
ปริมาณความชืน้ (%) =
 100
A
A = น้้าหนักผึ่งแห้ง (Air-dry weight) (กรัม)
B = น้้าหนักอบแห้ง (Oven-dry weight) (กรัม)
4.2) การหาปริมาณสารระเหย (Volatile Matters)
ตามมาตรฐาน ASTM D3175การหาปริมาณสารระเหย
(Volatile matters) ของวัสดุที่จะน้ามาผลิตเป็นถ่านอัด
แท่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.2.1) ใส่เชื้อเพลิงลงในถ้วยทนไฟ1 + 0.005
กรัม (น้้าหนักอบแห้ง)
4.2.2) เผาเชื้อเพลิงในถ้วยทนไฟ พร้อมทั้งปิด
ฝาเพื่อน้าไปเผาที่อุณหภูมิ950 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 7
นาที แล้ ว จึ ง น้ า ออกมาจากเตาเผา ทิ้ ง ไว้ ใ ห้ เ ย็ น ใน
โถดูดความชื้น
4.2.3) ชั่งน้้าหนักของถ้วยทนไฟและตัวอย่าง
ที่เหลืออยู่
4.2.4) ค้ า นวณหาปริ ม าณสารระเหยจาก
สมการที่ (2)
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B-C
× 100 (2)
B
B = น้้าหนักอบแห้ง (Oven-dry weight) (กรัม)
C = น้้าหนักของเชื้อเพลิงหลังอบที่อุณหภูมิ 950
องศาเซลเซียส (กรัม)
4.3) การหาปริ ม าณเถ้ า (Ash) วิ เ คราะห์ ต าม
มาตรฐาน ASTM D 3174การหาปริมาณเถ้า (Ash) ของ
วัสดุที่จะน้ามาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.3.1) น้าเชื้อเพลิงจ้านวน 1 กรัม ใส่ในถ้วย
ทนไฟ
4.3.2) น้าไปใส่ในเตาเผาที่อุณหภูมิ 750 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
4.3.3) น้ า ถ้ วยทนไฟออกมาทิ้ ง ไว้ ใ ห้ เ ย็ น ใน
โถดูดความชื้น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
4.3.4) ชั่ง น้้าหนั กถ้ วยทนไฟแล้ วน้ าไปเผาที่
อุ ณ หภู มิ 750 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา1ชั่ ว โมงโดย
น้้าหนักต้องลดลงไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม
4.3.5) ค้านวณหาปริมาณเถ้าจากสมการที่ (3)
D
(3)
ปริมาณเถ้า (%)   100
B
B = น้้าหนักอบแห้ง (Oven-dry weight) (กรัม)
D = น้้าหนักหลังอบที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส
(กรัม)
4.4) การหาปริมาณคาร์บอนเสถียร (Fixed carbon)
ใช้วิธีการค้านวณโดยสมการที่ (4)
(4)
FC  100%  MC%  VM %  AC%
FC = ปริมาณคาร์บอนเสถียร (Fixed carbon)(%)
MC = ปริมาณความชื้น (Moisture content) (%)
VM = สารระเหย (Volatile Matters) (%)
AC = ปริมาณเถ้า (Ash content)(%)
4.5) การหาค่าความร้อน (Calorific value) ตาม
มาตรฐาน ASTM D2015ท้าการทดสอบด้วยเครื่องบอมบ์
แคลอริ มิ เ ตอร์ (Bomb calorimeter) ตามขั้ น ตอน
ดังต่อไปนี้
4.5.1) ชั่งเชื้อเพลิงน้้าหนัก 0.5 + 0.05 (กรัม)
4.5.2) น้าเชื้อเพลิงที่ชั่งได้ไปอัดให้แน่น แล้ว
น้าไปชั่งพร้อมบันทึกค่าน้้าหนัก
ปริมาณสารระเหย (%) =
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4.5.3) ผูกด้ายที่ขดลวด
4.5.4) วางเชื้อเพลิงอัดแน่นลงในถ้วย โดยให้
ทับด้าย ที่ผูกไว้
4.5.5) ใส่ในลูกบอมบ์แล้วปิดฝาให้แน่น
4.5.6) ตรวจสอบออกซิเจนในถัง ตั้งค่าให้เป็น
450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
4.5.7) อั ด ก๊า ซออกซิ เ จนเข้ าลู กบอมบ์ ใ ห้ ไ ด้
ความดัน 3,000 กิโลปาสคาล
4.5.8) น้าลูกบอมบ์ที่บรรจุก๊าซออกซิเจนแล้ว
ใส่ลงในเครื่องบอมบ์แคลอริมิเตอร์
4.5.9) กดปุ่ม I หน้าจอจะแสดง sample ID ให้
กดใส่หมายเลขตัวอย่างที่ทดสอบแล้วกด enter จากนั้น
กดปุ่ม M เครื่องจะแสดง mass ให้กดใส่ค่าน้้าหนักของ
เชื้อเพลิงที่บันทึกไว้จากข้อ 2) ป้อนค่าน้้าหนักเสร็จแล้ว
ให้กด enter จากนั้นกด S เพื่อเลือก sample ที่ตั้งไว้ เมื่อ
ตรงตัวอย่างต้องการระบุแล้วให้กด enter เครื่องจะเริ่ม
ท้างาน
4.5.10) สถานะแสดงการท้ า งานของเครื่ อ ง
เริ่ ม แสดงสถานะเริ่ ม ต้ น (Initial) สถานะจุ ด ระเบิ ด
(Firing) และสถานะหลังจุดระเบิด (Final) ตามล้าดับ
4.5.11) เครื่ อ งท้ า งานเสร็ จ จะแสดงสถานะ
Done พร้อมมีไฟกระพริบหน้าเครื่อง
4.5.12) อ่านและบันทึกผลค่าความร้อนที่เครื่อง
ทดสอบได้
4.5.13) เปิ ด ฝาเครื่ อ ง น้ า ลู ก บอมบ์ อ อกจาก
เครื่องบอมบ์
4.5.14) ท้าการปล่อยก๊าซในลูกบอมบ์ออก
4.5.15) น้าลู กบอมบ์ใ ส่ในเครื่องท้าความเย็ น
(Cooler) เพื่อลดอุณหภูมิ

5. ผลการวิจัย (Results)

ผลการวิจัยประกอบด้วยผลการทดลองสมบัติของ
วัสดุที่มาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง อัตราการผลิตถ่านอัดแท่ง
และสมบั ติ ข องถ่ านอั ด แท่ ง หลั ง ขึ้ น รู ป ทั้ ง สมบั ติ ท าง
กายภาพและสมบัติทางความร้อน
1) ผลการทดลองสมบัติวัสดุที่มาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง

ผลการทดลองสมบัติของวัสดุที่จะน้ามาผลิตเป็นถ่าน
อัด ได้แก่ ปริมาณความชื้นปริมาณสารระเหยปริมาณเถ้า
ปริมาณคาร์บอนคงตัว และค่าความร้อน
1.1) ปริมาณความชื้น (Moisture content) ของผง
ถ่านไม้โกงกาง
ผลการทดลองเพื่อหาปริมาณความชื้นตามวิธีมาตรฐาน
ASTM D3173 ของผงถ่า นไม้โกงกางซึ่งเป็นวัสดุที่จะ
น้ามาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่1 ปริมาณความชื้นของผงถ่านไม้โกงกาง
จากตารางที่ 1 แสดงปริมาณความชื้นของผงถ่านไม้
ตัวอย่าง A (กรัม) B (กรัม) ปริมาณความชื้น (%)
1
1.002
0.952
4.990
2
1.001
0.945
5.594
3
1.003
0.948
5.484
เฉลี่ย
5.356
โกงกางหลังปรับปรุงคุณภาพ จากผลการทดลองพบว่า
ค่าปริมาณความชื้นของผงถ่านไม้โกงกางมีค่าเฉลี่ยคือ
5.356% ซึ่ ง มี ค่ า ต่้ ากว่ ามาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ์ ชุม ชน จึ ง
เหมาะที่จะน้ามาเป็นวัสดุที่จะผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง
1.2) ปริมาณสารระเหย (Volatile matters) ตาม
มาตรฐาน ASTM D 3175การทดลองเพื่อหาปริมาณสาร
ระเหย ของผงถ่านไม้โกงกางซึ่งเป็นวัสดุที่จะน้ามาผลิต
เป็นถ่านอัดแท่งแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2ปริมาณสารระเหยของผงถ่านไม้โกงกาง
ตัวอย่าง

B (กรัม)

C (กรัม)

1
2
3

1.000
1.000
1.003
เฉลี่ย

0.397
0.374
0.379

ปริมาณสาร
ระเหย (%)
60.273
62.622
62.256
61.717

จากตารางที่ 2 แสดงการหาค่าปริมาณสารระเหยของ
ผงถ่านไม้โกงกาง จากการทดลองพบว่าค่าปริมาณสาร
ระเหยของผงถ่านไม้โกงกาง มีค่าเฉลี่ยคือ 61.717% ซึ่งมี
ค่ามากกว่ามาตรฐาน พบว่าค่าปริมาณสารระเหยส่งผล
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ต่อสมบัติถ่านอัดแท่งคือถ้าปริมาณสารระเหยมากส่งผล
ให้เชื้อเพลิงติดง่ายได้ค่าความร้อนสูง
1.3) ปริ ม าณเถ้ า (Ash) วิ เ คราะห์ ตามมาตรฐาน
ASTM D 3174การหาปริมาณเถ้า (Ash) ของวัสดุที่จะ
น้ามาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3ปริมาณเถ้าของผงถ่านไม้โกงกาง
ตัวอย่าง
1
2
3

B (กรัม) D (กรัม)
1.001
0.273
1.000
0.208
1.001
0.303
เฉลี่ย

ปริมาณเถ้า (%)
27.243
20.800
30.270
26.104

จากตารางที่ 3 แสดงการหาค่าปริมาณเถ้าของผงถ่าน
ไม้โกงกาง จากการทดลองพบว่าค่าปริมาณเถ้าของผง
ถ่านไม้โกงกางเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 26.104%
1.4) ปริมาณคาร์บอนคงตัว (Fixed carbon) สามารถ
ค้านวณหาหาค่าปริมาณคาร์บอนคงตัวดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4ปริมาณคาร์บอนคงตัวของผงถ่านไม้โกงกาง
ปริมาณ ปริมาณ
ตัวอย่าง ความชื้น สารระเหย
(%)
(%)
1
4.990 60.273
2
5.594 62.622
3
5.484 62.256
เฉลี่ย

ปริมาณ ปริมาณ
เถ้า คาร์บอนคง
(%)
ตัว (%)
27.243 7.494
20.800 10.984
30.270 1.990
6.822

จากตารางที่ 4 แสดงการหาค่าปริมาณคาร์บอนคงตัว
ของผงถ่านไม่โกงกาง จากการทดลองพบว่าค่าปริมาณ
คาร์บอนคงตัวเฉลี่ยเท่ากับ 6.822%
1.5) การหาค่าความร้อน (Calorific value) ตาม
มาตรฐาน ASTM D 2015ท้าการทดลองด้วยเครื่องบอมบ์
แคลอริมิเตอร์ (Bomb calorimeter) โดยท้าการทดลองหา
ค่าความร้อนของผงถ่านไม้โกงกางและตัวตัวประสาน
แป้งมันส้าปะหลัง และกากน้้าตาล ที่จะน้ามาขึ้นรูปเป็น
ถ่านอัดแท่ง ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ค่าความร้อนของผงถ่านไม้โกงกาง แป้งมัน
ส้าปะหลัง และกากน้้าตาล
ค่าความร้อน(MJ/kg)
ผงถ่านไม้
แป้งมัน
ตัวอย่าง
โกงกาง
ส้าปะหลัง
1
13.380
14.975
2
12.719
15.107
3
13.594
15.041
เฉลี่ย
13.231
15.041

กากน้้าตาล
12.158
12.142
12.145
12.148

จากตารางที่ 5 แสดงค่ า ความร้ อ นของผงถ่ า นไม้
โกงกาง แป้ ง มั น ส้ า ปะหลั ง และกากน้้ า ตาล จากการ
ทดลองพบว่าค่าความร้อนของผงถ่านไม้โกงกางต่้ากว่า
ตัวประสาน คือ 13.231 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม ค่าความ
ร้ อ นของแป้ ง มั น ส้ าปะหลั ง คื อ 15.041 เมกกะจู ล ต่ อ
กิโลกรัม ค่าความร้อนของกากน้้าตาล คือ 12.148 เมกกะ
จูลต่อกิโลกรัม ซึ่งพบว่าตัวประสานแป้งมันส้าปะหลังจะ
ให้ค่าความร้อนสูงที่สุด
2) การทดสอบและหาอัตราการผลิตถ่านอัดแท่งจากผง
ถ่านไม้โกงกางอัตราการผลิตจะทดสอบโดยการอัดถ่าน
ต่อเนื่อง 5 นาที จ้านวน 5 ครั้ง ตามสัดส่วนที่ก้าหนด ซึ่ง
มีผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การทดสอบหาอัตราการผลิตของถ่านอัดแท่ง
จากผงถ่านไม้โกงกาง
อัตราการผลิตถ่านอัดแท่ง (จ้านวนก้อน)
ตัวประสาน แป้งมันส้าปะหลัง กากน้้าตาล
ครั้งที่
90:10 85:15 80:20 90:10 85:15 80:20
1
10 12 11 10 10 11
2
13 13 12 11 12 10
3
12 12 12 9 12 12
4
12 11 11 11 11 12
5
13 12 12 10 13 12
เฉลี่ย5 นาที 12 12 11.6 10.2 11.6 11.4
เฉลี่ยต่อชั่วโมง 144.0 144.0 139.2 122.4 139.2 136.8
137.6 ก้อนต่อชั่วโมง
เฉลี่ย
13.76 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
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เนื่ อ งจากถ่ า นอั ด แท่ ง 1 ก้ อ น หนั ก 100 กรั ม จาก
ตารางที่ 6 แสดงการทดสอบหาอัตราการผลิตของถ่านไม้
โกงกางอัดแท่งจากเครื่องอัดถ่านทีอ่ อกแบบและสร้างขึน้
ได้ผลการทดสอบ คือได้อัตราการผลิตเฉลี่ย 137.6 ก้อน
ต่อชั่วโมง คิดเป็นน้้าหนัก ประมาณ 13.76 กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมงถ้ าก้าหนดให้ เ ครื่ อ งอั ด ถ่ านผลิ ต ถ่ านอั ด แท่ ง 8
ชั่วโมงต่อวันจะได้ถ่านอัดแท่ง 8 x 14 =112 กิโลกรัมต่อ
วัน และถ้าหากผลิต 365 วันต่อปี จะสามารถผลิตถ่านอัด
แท่งได้ 40,880 กิโลกรัมต่อปีหรือประมาณ 40 ตันต่อปี
3) ผลการทดสอบสมบัติถ่านอัดแท่ง
ผลการทดสอบสมบัติทางความร้อนของถ่านอัดแท่ง
ประกอบด้วยสมบั ติท างกายภาพและสมบั ติท างความ
ร้อน มีผลทดลองดังนี้
3.1) สมบัติทางกายภาพ
ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของถ่านอัดแท่ง
โดยการทดสอบค่าดัชนีต้านทานการตกกระแทก มีผล
การทดสอบ แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ค่าดัชนีต้านทานการตกกระแทกของถ่านอัด
แท่ งจากผงถ่านไม้โ กงกางโดยใช้ ตัวประสานแป้ งมั น
ส้าปะหลังและตัวประสานกากน้้าตาล
สัดส่วน
90:10
85:15
80:20

ดัชนีต้านทานการตกกระแทก (%)
ตัวประสาน
ตัวประสาน
แป้งมันส้าปะหลัง
กากน้้าตาล
99.11
93.89
95.64
93.19

99.15
91.89

จากตารางที่ 7 แสดงค่าดัชนีต้านทานการตกกระแทก
จากการทดสอบพบว่าตัวประสานแป้งมันส้าปะหลังที่
สัดส่วน 90:10, 85:15 และ 80:20 ให้ค่าดัชนีการต้านทาน
การตกกระแตก 99.11%, 95.64% และ 93.19%
ตามล้าดับ โดยที่สัดส่วน 90:10 มีค่าดัชนีการตกกระแทก
ที่ สู ง ที่ สุ ด และจากการทดสอบพบว่ า ตั ว ประสาน
กากน้้าตาลที่สัดส่วน 90:10, 85:15 และ 80:20 ให้ค่าดัชนี
การต้ า นทานการตกกระแตก 93.89% 99.15% และ
91.89% ตามล้าดับ โดยที่สัดส่วน 85:15มีค่าดัชนีการตก
กระแทกที่สูงที่สุด

3.2) สมบัติทางความร้อน
ผลการทดสอบสมบัติทางความร้อน ได้แก่ การหาค่า
ความร้อน (Calorific value) ตามมาตรฐาน ASTM D
2015 ท้าการทดสอบหาค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งด้วย
เครื่องบอมบ์แคลอริมิเตอร์ (Bomb calorimeter) ได้ผล
การทดลองดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งจากผงถ่านไม้
โกงกางที่ ใ ช้ ตั ว ประสานแป้ ง มั น ส้ า ปะหลั ง และตั ว
ประสานกากน้้าตาล
แป้งมันส้าปะหลัง
สัดส่วน 90:10 85:15 80:20
1
17.466 17.945 16.665
2
17.956 16.152 17.065
3
18.240 18.651 18.551
เฉลี่ย 17.887 17.583 17.427

90:10
15.915
14.371
16.212
15.499

กากน้้าตาล
85:15
16.638
16.233
15.967
16.279

80:20
16.136
16.601
16.653
16.463

จากตารางที่ 8 แสดงค่าความร้อนของถ่านอัดแท่ง
จากเครื่องบอมบ์แคลอริมิเตอร์ โดยพบว่าถ่านอัดแท่งตัว
ประสานแป้งมันส้าปะหลังที่สัดส่วน 90:10 ให้ค่าความ
ร้อนสูง คือ 17.887 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม รองลงมาคือ
สั ด ส่ ว น 85:15 และ 80:20 ให้ ค่ า ความร้ อ น 17.583
เมกกะจูลต่อกิโลกรัมและ 17.427 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม
ตามล้าดับ และที่ตัวประสานกากน้้าตาลที่สัดส่วน 80:20
ให้ค่าความร้อน 16.463 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม รองลงมา
คือสัดส่วน 85:15 และ 90:10 ให้ค่าความร้อน 16.279
เมกกะจูลต่อกิโลกรัม และ 15.499 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม
ตามล้าดับ
4) ผลการประเมิ น ศั ก ยภาพทางความร้ อ นแ ละ
เศรษฐศาสตร์
การท้ าวิจั ยนี้ ไ ด้ท้ าการประเมิน ศั กยภาพทางความ
ร้อนและเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีผลการค้านวณดังต่อไปนี้
4.1) การประเมินศักยภาพทางความร้อน
การประเมิ น ศักยภาพทางความร้ อ นเป็ นการน้ าค่ า
ความร้อนและจ้านวนการผลิตถ่านอัดแท่งมาเปรียบเทียบ
กับค่าความร้อนของถ่านหิน และค้ านวณการทดแทน
น้าเข้าของถ่านหิน ซึ่งมีวิธีการค้านวณดังนี้
ถ่ า นอั ด แท่ ง มี ค่ า ความร้ อ น 17.887 เมกกะจู ล ต่ อ
กิโลกรัม โดยมีก้าลังการผลิตจากเครื่องอัดถ่าน 13.76
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กิโลกรัมต่อชั่วโมง ถ้าผลิต 365 วัน วันละ 8 ชั่วโมง จะ
สามารถผลิตถ่านอัดแท่งได้ 40,880 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งคิด
เป็นศักยภาพทางความร้อน 731,220.56 เมกกะจูล เมื่อ
เปรียบเทียบค่าความร้อนของถ่านหิน 1 กิโลกรัม มีค่า
ความร้อน 26.37 เมกกะจูล ดังนั้นหากสามารถน้าถ่านอัด
แท่ ง มาใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง สามารถทดแทนถ่ า นหิ น ได้
27,729.26 กิโลกรัมต่อปี หรือ 27.73 ตันต่อปี ปัจจุบัน
ถ่านหินน้าเข้า ราคา 2,825 บาทต่อตัน (ชี้แจงการปรับ
อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ส้าหรับ เดือนมกราคม –
เมษายน 2559, หน้า 3) เมื่อพิจารณาศักยภาพทางความ
ร้อนสามารถคิดเป็นผลประหยัดปีละ 78,337.25 บาท
4.2) การประเมินศักยภาพเศรษฐศาสตร์
ผลการประเมินศักยภาพทางเศรษฐศาสตร์ สามารถ
ค้านวณได้ดังนี้ถ่านอัดแท่ง 1 ก้อน มีน้าหนักก้อนละ 100
กรั ม ต้ น ทุ น ราคา 0.3 บาท ดั ง นั้ น ถ้ า ถ่ า นอั ด แท่ ง 1
กิโลกรัม เท่ากับ 10 ก้อน ต้องลงทุนประมาณ 3 บาทต่อ
กิโลกรัม ต้นทุนวัสดุในการผลิตเครื่องเครื่องอัดถ่าน คือ
17,565 บาท ก้ า ลั ง การผลิ ต จากเครื่ อ งอั ด ถ่ า น 13.76
กิโลกรัมต่อชั่วโมง ถ่านอัดแท่งราคาขายกิโลกรัมละ 15
บาท จะได้ ก้าไร 12 บาทต่อกิโลกรัม 1 วัน จะสามารถ
ผลิตได้ คือ 137.6 x 8 = 1,100 ก้อน/วัน ก้าลังการผลิต
110 กิโ ลกรั ม /วั น ดัง นั้ น สามารถค้ านวณหาจุ ดคุ้ ม ทุ น
17,565/(110 x 12) = 13.3 วัน หรือ 14 วัน ดังนั้นจะต้อง
ผลิตถ่านอัดแท่ง ในระยะเวลา 14 วัน จะคุ้มเงินลงทุน
ส้าหรับเครื่องอัดถ่าน

6. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)

ถ่านอัดแท่งที่ผลิตขึ้นมีผงถ่านไม้โกงกางเป็นวัตถุดิบ
หลั ก และมี แ ป้ ง มั น ส้ า ปะหลั ง และกากน้้ า ตาลเป็ น ตั ว
ประสาน ทั้งหมด 6 สูตรที่ใช้ในการทดลอง ในกรณีที่มี
แป้งมันส้าปะหลังเป็นตัวประสาน ที่สัดส่วน 90:10 นี้มี
คุณสมบัติที่ดีต่อการที่จะน้าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง เนื่องจาก
มี ค วามทนทานต่ อ การตกกระแทกที่ สู ง ส่ ง ผลท้ า ให้
สามารถขนส่งระยะทางไกลได้ดีกว่าสูตรอื่นๆ และยังมี
ค่าวามร้อนที่สูงกว่าสัดส่วนอื่นๆที่ทดลองอีกด้วย ดังนั้น
ในการส่งเสริมการผลิตถ่านอัดแท่งนี้
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7. สรุป(Conclusions)

การผลิ ต ถ่ า นอั ด แท่ ง จากผงถ่ า นไม้ โ กงกางโดย
กระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน โดยมีแป้งมันส้าปะหลัง และ
กากน้้ าตาลเป็ น ตั วประสาน ซึ่ ง ถ่ า นอั ด แท่ ง ทั้ ง หมดที่
ศึกษาของตัวประสานแป้งส้าปะหลังมี 3 สูตร และตัว
ประสานกากน้้าตาล 3 สูตร โดยสัดส่วนระหว่างผงถ่าน
และตัวประสานเป็น 90:10 85:15 และ 80:20 ซึ่งรวมแล้ว
จะมีทั้งหมด 6 สูตร ถ่านอัดแท่งที่ผลิตได้มีสมบัติพื้นฐาน
และสมบัติทางความร้อน เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM
งานวิจัยนี้พบว่าสมบัติพื้นฐานของวัตถุดิบที่จะน้ามา
ผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง ได้แก่ ผงถ่านไม้โกงกาง แป้งมัน
ส้าปะหลัง และกากน้้าตาล มีค่าที่เหมาะต่อการที่จะน้ามา
ผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง โดยที่แป้งมันส้าปะหลังให้ค่าความ
ร้อนสูงที่สุด คือ 15.041 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม รองลงมา
คือผงถ่านไม้โกงกาง และกากน้้าตาล คือ 13.231 และ
12.148 เมกกะจูลต่อกิโลกรัมตามล้าดับ
จากการวิจัยในส่วนของเครื่องอัดเครื่องอัดถ่านได้ท้า
การทดลองอัดถ่านต่อเนื่อง 5 นาที จ้านวน 5 ครั้ง ตาม
สัดส่วนต่างที่ก้าหนดไว้ จากการทดลองพบว่าถ้าหากอัด
ถ่านต่อเนื่องในเวลา 1 ชั่วโมงจะได้ถ่านอัดแท่ง 136.6
ก้อน หรือ 13.76 กิโลกรัม
จากการวิจัยสมบัติของถ่านอัดแท่งโดยการทดสอบ
ค่าดัชนีต้านทานการตกกระแทกของถ่านอัดแท่งจากผล
การทดลองพบว่าถ้าเพิ่มสัดส่วนของแป้งมันส้าปะหลัง
แล้ ว จะท้ า ให้ ถ่ า นอั ด แท่ ง นี้ มี ค่ า ดั ชนี ต้ า นทานการตก
กระแทกต่้ า และสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสมคื อ 90:10 ซึ่ ง
แตกต่างกับตัวประสานกากน้้าตาลถ้าเพิ่มจะมีดัชนีการ
ตกกระแทกที่ดีที่สุด ที่สัดส่วน 85:15
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสมบัติทางความร้อนพบว่า ถ่าน
อั ด แท่ ง จากตั ว ประสานแป้ ง มั น ส้ า ปะหลั ง ที่ สั ด ส่ ว น
90:10 มีค่าความร้อนจากการทดสอบจากเครื่องบอมบ์
แคลอริมิเตอร์ สูงที่สุด จึงเหมาะต่อการที่จะเลือกมาท้า
เป็นถ่านอัดแท่งที่ใช้งานได้ และพบว่าทั้ง 2 ตัวประสาน
นี้ถ้ายิ่งเพิ่มตัวประสานจาก 90:10 เป็น 85:15 และ 80:20
นี้ จ ะท้ า ให้ ค่ า ความร้ อ นที่ ท้ า การทดลองนั้ น ลดลง
ตามล้าดับ
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร โดยการปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการผลิตถ่าน โดยใช้กะลามะพร้าว
เป็นวัตถุดิบในการผลิตถ่าน ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตถ่านจากเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แนวตั้ง แบบปรับปรุงรูปแบบแล้ว และ
แบบเพิ่มฉนวนกันความร้อน โดยทําการทดสอบฉนวน 3 ชนิด คือ ดิน ทราย และแกลบดํา ทําการเปรียบเทียบอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงภายใน
เตาเผาที่ตําแหน่งต่างๆ และวิเคราะห์ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตถ่าน แล้วนําตัวอย่างถ่านกะลามะพร้าวที่ได้จากกระบวนการผลิตไปทําการ
ทดสอบคุณภาพถ่าน ผลการทดสอบ พบว่าเตาเผาถ่านแบบเพิ่มฉนวนกันความร้อนจะมี อุณหภูมิสูงกว่าเตาเผาถ่านแบบไม่มีฉนวน เปรียบเทียบ
โดยการเพิ่มฉนวนพบว่าเตาเผาถ่านที่ใช้ดินเป็นฉนวนกันความร้อนจะมี อุณหภูมิสูงสุดภายในเตาเผา 779.5 OC และอุณหภูมิของเตาโดยเฉลี่ย
662.2 OC เวลาที่ใช้ในการปิดเตา 70 นาที และเวลาที่ใช้ทั้งสิ้นของกระบวนการผลิตถ่าน 267 นาที หรือประมาณ 4 ชั่วโมง เตาจะมีอุณหภูมิ
เท่ากับอุณหภูมิอากาศแวดล้อม และจากการทดสอบการดูดซับไอโอดีน ของตัวอย่างถ่านกะลามะพร้าวจากเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบปรับปรุง
รูปแบบใหม่และแบบเพิ่มฉนวนกันความร้อน พบว่าถ่านที่ได้จากเตาเผาถ่านที่เพิ่มฉนวนจะมีค่าการดูดซับไอโอดีนมากว่าถ่านที่ได้จากเตาแบบไม่มี
ฉนวนกันความร้อน

Abstract

This research a study Improvement model and charcoal production techniques with stove size 200 liters. Using coconut shells as raw material in
the production of charcoal. Evaluate the performance of charcoal produced from the improve form stove vertical size 200 liters and adding insulation. At
tested three types of soil, sand and rice husk ash compared temperature changes at various positions inside the furnace. And analyze the terms used in the
charcoal production. Then test the quality charcoal produced. Test results showed that the stove add insulation to a temperature above the stove without
insulation. Comparison by adding insulation found that the stove used soil as insulation maximum temperature inside 779.5 OC and the temperature of the
oven, on average, 662.2 OC, time spent in the closed oven 70 minutes, and it takes all. The charcoal production is 267 minutes or about four hours, the
temperature of the ambient air temperature. And test to absorb iodine. Samples of charcoal production by stove size 200 liter and improved insulation.
Found that charcoal production stove to add insulation to the absorption of iodine that charcoal derived from stove without insulation.
คาสาคัญ: เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการผลิตถ่าน
Keywords: Improvement model and charcoal production techniques with stove size 200 liters.
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1. บทนา

ปัจจุบันประชาคมโลกรวมถึงประเทศไทยได้ให้
ความสํ าคั ญในการพัฒ นาด้ านพลัง งานทดแทน และได้
ตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาด้ านพลั ง งานที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ดํารงชีวิตทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เกิดจากฟอสซิล และนับวันประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นและรวดเร็วทําให้การใช้ พลังานสูง มากขึ้นตามไป
ด้ว ย จากรายงานสถิ ติพ ลั งงานของประเทศไทย ปี 2556
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยปี 2555 ประเทศ
ไทยมีปริมาณการใช้ LPG ที่ระดับ 7,386 พันตัน และใน
สาขาครัวเรือนมีสัดส่วนการใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41
ของปริมาณการใช้ทั้งหมด มีอัตราการขยายตัว เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 14.7 อยู่ที่ระดับ 3,047 พันตัน [1]

รูปที่ 1 การใช้แก๊สแอลพีจีของประเทศไทย
ซึ่ ง รั ฐบ าล ได้ กํ า ห น ด กล ยุ ท ธ์ ก าร ส่ ง เ สริ มพั ฒ น า
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต พลั ง งานทดแทนอื่ น ๆ และได้
มอบหมายให้ ก ระทรวงพลั ง งานจั ด ทํ า แผนการพั ฒ นา
พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี
(พ.ศ.2555-2564) หรือ Alternative Energy Development
Plan : AEDP (2012-2021) เพื่อกําหนดกรอบ และทิศ
ทางการพัฒนาพลัง งานทดแทนของประเทศ จึงได้มีการ
คิ ด ค้ น พลั ง งานทดแทน เช่ น พลั ง งานลม พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ พลังงานน้ํา พลังงานชีวมวล [2] แต่อย่างไรก็ดี
ประเทศไทยโดยส่วนมากจะมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ทํา
ให้มีเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอยู่เป็นจํานวนมากซึ่ง

สามารถนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี
เช่น เศษไม้ แกลบ กะลามะพร้าว
ถ่านเป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่มีความจําเป็นในการใช้
ประกอบอาหารหรือการทําผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ในอดีต
การผลิตถ่านส่วนใหญ่ได้มาจากไม้ธรรมชาติโดยการนําฟืน
หรื อ ไม้ ที่ ตั ด มาเผาเป็ น การกํ า จั ด สารที่ ไ ม่ ใ ห้ พ ลั ง งาน
ออกไป เมื่ อ ฟื น ผ่ านกระบวนการเผาจะได้ ถ่ า นที่ มี สี ดํ า
ลั ก ษณะมี รู พ รุ น และมี น้ํ า หนั ก เบา แต่ เ มื่ อ นํ า มาใช้ จ ะ
ก่อให้เกิดมลพิษ คือ เกิดควัน กลิ่นฉุน แสบตา เกิดการประ
ทุ ให้ความร้อนไม่สม่ําเสมอและเป็นการทําลายธรรมชาติ
ทางอ้อมอีกด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทใน
ทุกๆ ด้าน มีการประดิษฐ์คิดค้น โดยการออกแบบและสร้าง
เตาลักษณะต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของถ่านให้มีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ เช่น เตาเผาถ่านขนาด 200
ลิตร
ผู้วิจัยเล็งเห็นความสําคัญ และสนใจในการศึกษา
การปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการผลิตถ่าน ด้วยเตาขนาด
200 ลิตร และได้ปรับปรุงรูปแบบเตาผลิตถ่านโดยการเพิ่ม
ท่อทรงกรวยตรงกลางของตะแกรงชั้นวางชีวมวล เมื่อจุด
ไฟจากด้านล่างของเตาความร้อนจะสลายโครงสร้างทาง
ชีวเคมีที่อยู่ในเนื้อไม้จนเกิดเป็นแก๊สเชื้อเพลิง จากนั้นความ
ร้ อ นจะลอยขึ้ น สู่ ด้ านบนท่ อ ทรงกรวย ทํ าให้ ค วามร้ อ น
กระจายไปยังไม้ฟืนได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ได้ใช้เทคนิคการ
ผลิตถ่าน โดยการใส่หญ้าสดโปะด้านบนเนื่องจากหญ้ามี
ความชื้นในการดึงความร้อนขึ้นมาสู่ด้านบนของเตา โดย
ความชื้ นจะผลิ ตไฮโดรเจนขึ้นมาทํ าให้เกิดกระบวนการ
ความร้อนที่สูงขึ้น กระบวนการนี้เป็นเทคนิคพิเศษของเตา
ผลิตถ่านชนิดนี้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มฉนวนกันความร้อนเพื่อ
เพิ่มอุณหภูมิภายในเตาให้สูงขึ้น เพื่อให้ลดระยะเวลาในการ
ผลิต และทําให้ถ่านที่ได้มีคุณภาพสูงกว่าเตาเผาถ่านขนาด
200 ลิตร แนวตั้ง แบบเดิม อีกทั้งเตาเผาถ่านที่ได้รับการ
ปรับปรุงรูปแบบแล้วสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของถ่านในการ
นําไปทําผลิตภัณฑ์อื่นนอกจากเชื้อเพลิงได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึ ง สนใ จที่ จะศึ กษ าการ เปรี ยบ เที ยบคุ ณภาพถ่ า น
กะลามะพร้าวจากเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบปรับปรุง
รูปแบบแล้ว และแบบเพิ่มฉนวนกันความร้อน
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2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
1. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ แท่งวัดความร้อน เทอร์

2. เครื่องมือวัดความชื้นชีวมวล (Moisture
meter) วัดความชื้นของกะลามะพร้าว
3. เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แนวตั้ง แบบ

โมคัปเปิ้ล (Thermocouple) พร้อมสายเทอร์โมคัปเปิ้ล ไทพ์

ปรับปรุงรูปแบบใหม่ และทําการเพิ่มฉนวนกันความร้อน

เคล์ (Type K) และเครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Graphtec midi

ในการทดสอบ 3 ชนิด ได้แก่ ดิน ทราย และแกลบดํา

Logger GL840)

รูปที่ 2 เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการผลิตถ่านทีท่ ําการเพิ่มฉนวนกันความร้อน

รูปที่ 3 ส่วนประกอบของเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แนวตั้ง แบบปรับปรุงรูปแบบใหม่
วิธีดาเนินงานวิจัย

รูปที่ 4 ขั้นตอนวิธีดําเนินงานวิจยั
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ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัย
ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลงานวิจัย
ศึ ก ษาข้ อ มู ล งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เป็ น แนว
ทางการวิจัยในหัวข้อ การปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการ
ผลิตถ่านด้วยเตาขนาด 200 ลิตร ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การหาวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ถ่ า นกะลามะพร้ า ว ซึ่ ง
กะลามะพร้าวเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่นิยมนํามา
ผลิตเป็นเชื้อเพลิงเนื่องจากเมื่อนําไปใช้แล้ว จะมีคุณสมบัติ
เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็ ว
และให้ความร้อนสูง เนื่อ งจากมีรูพรุนสูงกว่าถ่านประเภท
อื่นๆ และยังมี คุณสมบัติดู ดซั บกลิ่นต่ างๆ ได้เ ป็น อย่ างดี

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

สามารถนํ า มาทํ า หน้ า กากป้ อ งกั น ก๊ า ซพิ ษ เครื่ อ งดู ด
ความชื้น กลิ่นอับต่างๆ รวมถึงลักษณะที่แกร่งเป็นมัน เมื่อ
นํ า มากระตุ้ น จะได้ ถ่ า นกั ม มั น ต์ ที่ มี ค วามแกร่ ง สู ง กว่ า
ถ่านกัมมันต์ที่ทําจากวั สดุอื่น (ลือพงษ์ ลือนาม; และ
สมศักดิ์ คูหาสวรรค์. 2551: 3)
ตอนที่ 2 วิธีการทดลอง
1. นํากะลามะพร้าวที่ตากแดดจนแห้ง ทําการ
วัดความชื้นโดยการสุ่มก่อนนําไปใส่ตะแกรงวางในเตาเผา
ถ่าน
2. ทําการเผาจนเสร็จสิ้นกระบวนการเผาถ่าน
โดยทําการเผาด้วยเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร ทั้ง 2 แบบ
ด้วยกัน
1) เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แนวตั้ง
แบบปรับปรุงรูปแบบใหม่และเทคนิคการผลิตถ่าน
2) เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แนวตั้ง
แบบปรับปรุงรูปแบบใหม่และเทคนิคการผลิตถ่าน โดย
การเพิ่มฉนวนกันความร้อน
ตอนที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิภายในเตาเผาที่
ตําแหน่งต่างๆ คือ ด้านบนของเตา ตรงกลางเตา ด้านล่าง
ของเตา และอุณหภูมิปล่องควันด้วยเครื่องมือวัดอุณหภู มิ
ทําการเผาถ่านจากเตาเผาถ่านทั้ง 2 แบบ
2. เก็บปริมาณถ่านไม้ที่ได้จากกระบวนการ
ผลิตด้วยเตาเผาถ่านทั้ง 2 แบบ และระยะเวลาทั้งสิ้นของ
กระบวนการผลิตถ่าน
3. นําถ่านที่ได้จากกระบวนการผลิตถ่านด้วย

รูป แบบและแบบที่ เ พิ่ม ฉนวนกัน ความร้ อ น ที่ ไ ด้ทํ าการ
ทดสอบ
2. วิเคราะห์ระยะเวลาทั้งกระบวนการผลิตถ่าน
ทั้ง 2 แบบ ที่ได้ทําการทดสอบ
3. วิเคราะห์คุณภาพถ่านกะลามะพร้าวที่ได้จาก
กระบวนการผลิตถ่านจากเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบ
ปรับปรุงรูปแบบใหม่ และแบบเพิ่มฉนวนกันความร้อน

3.ผลการศึกษา

ผู้ วิ จั ย ได้ ทํ า การศึ ก ษาทดสอบคุ ณ สมบั ติ ข อง
วัตถุดิบและทดลองทําการปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการ
ผลิตถ่านจากกะลามะพร้าว ด้วยเตาขนาด 200 ลิตร โดยทํา
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตถ่านจากเตาเผาถ่าน
ขนาด 200 ลิตร แนวตั้ง แบบปรับปรุงรูปแบบใหม่ และ
แบบเพิ่มฉนวนกันความร้อน โดยทําการทดสอบฉนวน 3
ชนิ ด ได้แ ก่ ดิ น ทราย และแกลบดํา ทํ าการเปรีย บเที ย บ
อุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงภายในเตาเผาถ่านตําแหน่งต่างๆ
และวิเคราะห์ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตถ่าน แล้วนําตัวอย่าง
ถ่ านกะลามะพร้ า วที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการผลิ ต ไปทํ าการ
ทดสอบค่าการดูดซับไอโอดีนเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพถ่าน
ต่อไป
การเก็บข้อมูลอุณหภูมิเตาเผาถ่านจําเป็นต้องทํา
การเจาะรูตัวเตาในตําแหน่งที่ต้องการทดสอบ เพื่อให้ได้
ข้อมูลอุณหภูมิภายในเตาที่ตําแหน่งต่างๆ ดังรูปที่ 6

เตาเผาถ่านทั้ง 2 แบบ ส่งไปทดสอบคุณภาพถ่าน ที่อาคาร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทํา
การทดสอบค่าการดูดซับไอโอดีน (iodine number) ของ
ถ่านกะลามะพร้าว ที่ได้ทําการทดสอบ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ทําการเปรียบเทียบอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลง
ภายในเตาเผา เมื่ อ เตาได้ มี การเพิ่ ม ฉนวนกัน ความร้ อ น
พร้ อ มเปรี ย บเที ย บอุ ณ หภู มิ เ ตาเผาถ่ า นแบบปรั บ ปรุ ง

รูปที่ 5 ตําแหน่งที่ทําการทดสอบวัดอุณหภูมิของเตาเผาถ่าน
หมายเหตุ ; CH12 = อุณหภูมิด้านบนของเตา, CH14 =
อุณหภูมิภายในเตา, CH16 = อุณหภูมิด้านล่างของเตา,
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CH18 = อุณหภูมิปล่องควัน , CH20 = อุณหภูมิอากาศ
แวดล้อม
ในการทดสอบการศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงของ
อุณหภู มิภายในเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบปรับปรุ ง
รูปแบบและเทคนิคการผลิตถ่าน จากผลการทดสอบสามารถ
อธิบายได้ว่า อุณหภูมิภายในเตาจะมีค่าสูงสุด เนื่องจากเตา
ประเภทนี้จะจุดไฟหน้าเตาบริเวณตรงกลางเตาความร้อนจะ
ลอยขึ้น เป็นการกระจายอุณหภูมิระหว่างตรงกลางภายใน
เตาเผา ทํ า ให้ บ ริ เ วณตรงกลางเตาจะมี อุ ณ หภู มิ สู ง กว่ า
อุณหภูมิตําแหน่งอื่นๆ ภายในเตาเผาถ่าน ดังกราฟที่แสดง
ด้านล่างนี้

รูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเตาถ่านขนาด 200
ลิตร แบบปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการผลิตถ่าน
จากกราฟสามารถอธิบายได้ว่า การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิภายในเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบปรับปรุง
รูปแบบและเทคนิคการผลิตถ่าน โดยใช้กะลามะพร้าวเป็น
วัตถุดิบในการผลิตถ่าน จากการทดสอบพบว่า อุณหภูมิ
ภายในเตา 787.2 OC อุณหภูมิด้านล่างของเตา 704.9 OC
อุณหภูมิด้านบนสุดของเตา 371.2 OC เวลาที่ใช้ในการปิด
เตา 70 นาที และเวลาที่ใช้ทั้งสิ้นของกระบวนการผลิตถ่าน
267 นาที เตาจะมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิอากาศแวดล้อม
และผลจากการทดสอบเพิ่มฉนวนกันความร้อน 3 ชนิด
ได้แก่ ดิน ทราย และแกลบดํา พบว่า อุณหภูมิโดยรวมของ
เตาเผาจะมีอุณหภูมิสูงกว่าเผาแบบไม่มีฉนวน โดยเตาที่ใช้
ฉนวนดินจะมีอุณหภูมิภายในเตาสูงสุด 779.5 OC อุณหภูมิ
ด้านบนของเตา 605.4 OC อุณหภูมิด้านล่างเตา 601.8 OC
อุณหภูมิปล่องควันโดยเฉลี่ย 351.8 OC ที่อุณหภูมิอากาศ
แวดล้อม 28.0 OC เวลาที่ใช้ในการปิดเตา 70 นาที และเวลา
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ที่ใช้ทั้งสิ้นของกระบวนการผลิตถ่าน 769 นาที เตาจะมี
อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิอากาศแวดล้อม
การทดสอบค่าความร้อนของถ่านกะลามะพร้าว
โดยเปรียบเทียบถ่านกะลามะพร้าวจากเตาเผาถ่านขนาด 200
ลิตร แบบปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการผลิตถ่าน กับถ่าน
กะลามะพร้าวทั่วไปตามท้องตลาด พบว่า ถ่านกะลามะพร้าว
ที่เผาได้จากเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบปรับปรุงรูปแบบ
และเทคนิคการผลิตถ่าน จะให้ค่าความร้อน 7,760 กิโลแคลอรี่
ต่อกิโลกรัม และถ่านกะลามะพร้าวทั่วไปตามท้องตลาด มีค่า
ความร้อน 4,830 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม จะเห็นได้ว่าค่าความ
ร้อนของกะลามะพร้าวจากเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบ
ปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการผลิตถ่าน มีค่าความร้อนสูง
กว่ าถ่ านกะลามะพร้ าวทั่ วไปตามท้ องตลาด และเมื่ อนํ า มา
ทดสอบค่าความร้อนด้วยการต้มน้ําปริมาณ 500 มิลลิลิตร โดย
ใช้ถ่านอย่างล่ะ 500 กรัม พบว่าถ่านกะลามะพร้าวจากเตาเผา
ขนาด 200 ลิตร แบบปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการผลิตถ่าน
จะใช้เวลา 6 นาที ทําให้น้ําเดือดที่อุณหภูมิ 100 OC และถ่าน
กะลามะพร้าวทั่วไปตามท้องตลาด จะใช้เวลา 14 นาที ทํา
ให้ น้ํ า เดื อ ดที่ อุ ณ หภู มิ 100 OC จากนั้ น ทํ า การหาค่ า
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาเผา พบว่า เตาเผาที่ใช้
ถ่านกะลามะพร้ าวจากเตาเผาถ่ านขนาด 200 ลิ ตร แบบ
ปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการผลิตถ่าน มีค่าประสิทธิภาพ
31.35% และเตาเผาถ่านแบบเดิมที่เผาถ่านกะลามะพร้าวทั่วไป
ตามท้องตลาด มีค่าประสิทธิภาพ 24.29%
ตารางที่ 1 ผลของถ่านกะลามะพร้าวลักษณะเมื่อติดไฟ
ชนิดของเตาเผาถ่าน ควัน การประทุ ความร้อน
ถ่านกะลามะพร้าว
เตาเผาถ่านขนาด 200
ความร้อน
ลิตร แบบปรับปรุง ไม่มี
ไม่มี
สม่ําเสมอ
รูปแบบใหม่
เกิดการ ความร้อน
เตาเผาถ่านแบบเดิม
มี
ประทุ
ไม่
สม่ําเสมอ
จากการทดสอบค่ า การดู ด ซั บ ไอโอดี น (iodine
number) พบว่า ถ่านกะลามะพร้าวที่ได้จากเตาผลิตถ่าน
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แบบเพิ่ มฉนวนกันความร้ อนจะมี ค่าการดู ด ซั บไอโอดี น
เฉลี่ย 851.0143 mg/g และถ่านกะลาที่ได้จากเตาแบบไม่มี
ฉนวนกั น ความร้ อ นจะมี ค่ า การดู ด ซั บ ไอโอดี น เฉลี่ ย
771.0488 mg/g ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าการดูดซับไอโอดีนของถ่านกะลามะพร้าว
ชนิดของฉนวน
การดูดซับไอโอดีน ส่วนเบี่ยงเบน
ถ่านกะลามะพร้าว
(mg/g)
มาตรฐาน
ดิน
860.2830
6.5543
ทราย
846.2954
6.1083
แกลบดํา
846.4646
6.211
ไม่มีฉนวน
771.0488
9.6399

4. อภิปรายผลการศึกษา

การเก็บรวบรวมผลของอุณหภูมิ ที่เปลี่ยนแปลง
ภายในเตาเผา พบว่าเตาเผาถ่านที่ทําการเพิ่มฉนวนกันความ
ร้อน มีผลต่ออุณหภูมิทําให้อุณหภูมิโดยรวมของเตาสูงขึ้น
และเตาเผาถ่านที่ใช้ดินเป็นฉนวนกันความร้อนมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุดดังแผนภูมิที่แสดงด้านล่างนี้

รูปที่ 7 อุณหภูมิเฉลี่ยของเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบ
ปรับปรุงแบบใหม่และแบบเพิ่มฉนวนกันความร้อน
เวลาที่ใช้ทั้งสิ้นของกระบวนการผลิตถ่าน พบว่าเตาเผาถ่าน
แบบเพิ่มฉนวนกันความร้อนจะใช้ระยะเวลานานกว่าเตาเผา
ถ่านแบบไม่มีฉนวน เนื่องจากฉนวนกันความร้อนจะรักษา
อุณหภูมิภายในเตาได้นานกว่าทําให้เตาจะมีอุณหภูมิเท่ากับ
อุ ณ หภู มิ อ ากาศแวดล้ อ มนานกว่ า เตาเผาถ่ า นแบบไม่ มี
ฉนวนกันความร้อน

จากผลการทดสอบการดูด ซั บ ไอโอดี น (iodine
number) พบว่าถ่านกะลามะพร้าวที่ได้จากเตาผลิตถ่านแบบ
เพิ่มฉนวนกันความร้อนจะมีค่าการดูดซับไอโอดีนสูงกว่า
ถ่านที่ได้จากเตาที่ไม่มีฉนวน และจากการทดสอบถ่านที่ได้
จากเตาผลิตถ่านที่ใช้ฉนวนดินจะมีค่าดูดซับไอโอดีนสูงสุด

5. สรุปผลการวิจัย

ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายใน
เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบปรับปรุงรูปแบบและเทคนิค
การเผาถ่าน พบว่า อุณหภูมิสูงสุดภายในเตาเผา 787.2 OC
และอุณหภูมิของเตาโดยเฉลี่ย 621.1 OC เวลาที่ใช้ในการปิด
เตา 70 นาที และเวลาที่ใช้ทั้งสิ้นของกระบวนการผลิตถ่าน
267 นาที หรือประมาณ 4 ชั่วโมง เตาจะมีอุณหภูมิเท่ากับ
อุณหภูมิอากาศแวดล้อม เปรียบเทียบโดยการเพิ่มฉนวน
พบว่ า เตาเผาถ่ า นที่ ใ ช้ ดิ น เป็ น ฉนวนกั น ความร้ อ นจะมี
อุณหภูมิสูงสุดภายในเตาเผา 779.5 OC และอุณหภูมิของเตา
โดยเฉลี่ย 662.2 OC เวลาที่ใช้ในการปิดเตา 70 นาที และ
เวลาที่ใช้ทั้งสิ้นของกระบวนการผลิตถ่าน 769 นาที หรือ
ประมาณ 13 ชั่ วโมง และจากการทดสอบการดู ด ซั บ
ไอโอดีน (iodine number) ของตัวอย่างถ่านกะลามะพร้าวจาก
เตาเผาถ่านขนาด 200 แบบปรับปรุงรูปแบบใหม่และแบบเพิ่ม
ฉนวนกั นความร้ อน พบว่ าถ่ านที่ ได้ จากเตาเผาถ่ านที่ เพิ่ ม
ฉนวนจะมีค่าการดูดซับไอโอดีนมากว่าถ่านที่ได้จากเตาแบบ
ไม่มีฉนวนกันความร้อน และจากการทดสอบค่าความร้อน
ของถ่านกะลามะพร้าว โดยเปรียบเทียบถ่านกะลามะพร้าว
จากเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบปรับปรุงรูปแบบและ
เทคนิ ค การผลิ ต ถ่ า น กั บ ถ่ า นกะลามะพร้ า วทั่ ว ไปตาม
ท้ องตลาด เมื่ อนํ ามาทดสอบค่ าความร้ อนด้ วยการต้ มน้ํ า
ปริมาณ 500 มิลลิลิตร โดยใช้ถ่านอย่างล่ะ 500 กรัม พบว่าถ่าน
กะลามะพร้าวจากเตาเผาขนาด 200 ลิตร แบบปรับปรุงรูปแบบ
และเทคนิคการผลิตถ่าน จะใช้เวลา 6 นาที ทําให้น้ําเดือดที่
อุ ณหภู มิ 100 OC และถ่ า นกะลามะพร้ า วทั่ ว ไปตาม
ท้องตลาดจะใช้เวลา 14 นาที ทําให้น้ําเดือดที่อุณหภูมิ
100 OC จากนั้นทําการหาค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ
เตาเผา พบว่าเตาเผาที่ใช้ถ่านกะลามะพร้าวจากเตาเผาถ่าน
ขนาด 200 ลิตร แบบปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการผลิตถ่าน
มีค่าประสิทธิภาพ 31.35% และเตาเผาถ่านแบบเดิมที่เผาถ่าน
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

กะลามะพร้าวทั่วไปตามท้องตลาด มีค่าประสิทธิภาพ 24.29%
ค่ าที่ ได้ นี้ ยั งไม่ รวมค่ าความร้ อนที่ สู ญเสี ย (Loss) ในการ
ทดสอบ เนื่ อ งจากการทดสอบนี้ จ ะเป็ น การทดสอบหา
ประสิ ทธิ ภาพของถ่ านเมื่ อนํ าไปใช้ งานจริ ง ผลของถ่ าน
กะลามะพร้าวลักษณะเมื่อติดไฟ ถ่านกะลามะพร้าวจาก
เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบปรับปรุงรูปแบบใหม่ จะ
ไม่มีค วันไฟ ไม่ มีการประทุของประกายไฟ อี กทั้ง ยังให้
ความร้อนสม่ําเสมอ และจากการทดสอบการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงถ่านกะลามะพร้าวจากเตาเผาถ่าน
ขนาด 200 ลิตรแบบปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการผลิตกับ
ถ่านกะลาทั่วไปตามท้องตลาด จะเห็นได้ว่า ถ่านกะลามะพร้าว
จากเตาเผาถ่านขนาด 200 แบบปรับปรุงรูปแบบและเทคนิค
การผลิตถ่าน เมื่อนําไปใช้งานจริง พบว่า จะมีประสิทธิภาพ
การใช้งานมากกว่าถ่านกะลาทั่วไปตามท้องตลาด และผลการ
ทดสอบค่าการดูดซับไอโอดีน (iodine number) พบว่าถ่าน
กะลามะพร้าวที่ได้จากเตาผลิตถ่านแบบเพิ่มฉนวนกันความ
ร้อนจะมีค่าการดูดซับไอโอดีนสูงกว่าถ่านที่ได้จากเตาที่ไม่
มีฉนวน และจากการทดสอบถ่านที่ได้จากเตาผลิตถ่านที่ใช้
ฉนวนดินจะมีค่าดูดซับไอโอดีนสูงสุด
จากผลการทดสอบสามารถสรุ ป ได้ ว่ า ถ่ า น
กะลามะพร้าวที่ใช้ฉนวนกันความร้อนที่ได้จากเตาเผาถ่าน
แบบปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคการผลิตถ่านมีคุณภาพสูง
กว่าถ่านกะลามะพร้าวที่ได้จากเตาผลิตถ่านที่ไม่มีฉนวนกัน
ค วา มร้ อ น เ นื่ อ ง จ าก การ ดู ด ซั บ ไอ โ อ ดี น ( Iodine
Number) เป็นค่าสําคัญที่ใช้ บอกถึงประสิทธิภาพของถ่าน
เพราะว่าไอโอดีนถูกถ่านดูดซับได้ดี ดังนั้นค่าการดูดซับ
ไอโอดีนจึงถูกใช้เป็นตัววัดประสิทธิภาพของถ่าน โดยวัด
เป็นมิลลิกรัม (ของไอโอดีน) ต่อน้ําหนักถ่าน 1 กรัม (บุญ
รักษ์ กาญจนวรวณิชย์ . ศูน ย์เทคโนโลยี โลหะและวัสดุ
แห่งชาติ. 2558)

6. ข้อเสนอแนะ

วัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิต ถ่านควรมีการตากแดด
ก่อนนํามาเผาถ่าน เนื่องจากวัตถุดิบมีความชื้นมากจะส่งผล
ต่อปริมาณเชื้อเพลิงหน้าเตา และทําให้เวลาในกระบวนการ
ผลิตถ่านจะใช้เวลานานกว่าวัตุดิบชีวมวลที่มีความชื้นน้อย
กว่า กะลามะพร้าวความชื้นตามมาตรฐาน (มผช.) ต้องไม่
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เกินร้อยละ 8 โดยน้ําหนัก นอกจากนี้ถ่านที่ได้มีคุณภาพสูง
สามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้ อาทิเช่น
สบู่อาบน้ําถ่าน ถ่านดูดกลิ่น เป็นต้น

7. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัย ขอขอบคุ ณ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ อาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธิ์ ที่ให้คําชี้แนะ และขอขอบคุณ ดร. สหัถยา
ทองสาร ดร.รัศมี สิทธิขันแก้ว กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธิ์
และขอขอบคุณ ประวิทย์ นิลวิเชียร ผู้ออกแบบเตาเผาถ่าน รุ่น
ซูปเปอร์ 84 และขอบคุณอาจารย์และผู้ที่ให้ความเชื่อเหลือ ให้
คํ าปรึ กษา ช่ วยแก้ไขข้ อบกพร่ องต่ างๆ รวมไปถึ งวิ ทยาลั ย
พลังงานทดแทน ที่เอื่อเฟื่อพื้นที่ติดตั้งเตาเผาถ่านและอุปกรณ์
เครื่องมือสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ จนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้สําเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์

8. เอกสารอ้างอิง

[1] สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน “รายงานสถิติ
พลังงานของ ประเทศไทย 2556” (ปี 2556 หน้า
14-19). [ออนไลน์] ได้จาก: http://www.eppo.go.th
[2] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน “แผนพลังงานทดแทน 15 ปี
(พ.ศ. 2551-2565)” [ออนไลน์] ได้จาก:
http://www.eppo.go.th/download/files/AEDP2015/
[3] สํานักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน (สวค.) กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “คู่มือสารชีวมวล
เอเชีย” (หน้า 84-93). [ออนไลน์] ได้จาก:
http://www.jie.or.jp/biomass/
AsiaBiomassHandbook/Thai/All_T
[4] ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น “การผลิตแก๊สชีวมวล
จากใบอ้อย” (หน้า 3-4). [ออนไลน์] ได้จาก:
http://app.enit.kku.ac.th/mis/administrator/
[5] สัมฤทธิ์ โม้พวง. (2558). คาร์บอนกัมมันต์. กันยายน
พ.ศ. 2558. สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. (หน้า
12-14)
[6] พิสิษฏ์ มณีโชติ และคณะ (2558). การพัฒนาเตาเผา
ถ่านขนาด 200 ลิตร แบบแนวตั้ง ด้วยเทคนิคแก๊ส
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ซิฟิเคชั่น. การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบ
พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
(TREC-8) 4-6 พฤศจิกายน 2558. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

ขนาดจิ๋วอย่างง่าย : นวัตกรรมสําหรับชนบท. วารสารหน่วย
วิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2555). 30-36.

ประวัติผู้วิจัย

นายลุตฟี สือนิ
Mr. Lutfee Seni
E-mail: lutfee_052@hotmail.com
Telephone: (+66) 81-2766211
สถานที่ติดต่อ:
บ้านเลขที่ 158 หมู่ 8 ตําบลกะดุนง อําเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94110
ประวัติการศึกษา:
- ปริ ญ ญาตรี สาขาฟิ สิกส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- ปริ ญ ญาโท สาขาพลั ง งานทดแทน วิ ท ยา
พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
หัวข้องานวิจัย:
- การพัฒนากังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าความเร็ว
รอบต่ํา (วิจัยเฉพาะทาง)
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การผลิตไบโอดีเซลแบบไม่แยกกลีเซอรีนจากน้้ามันพืชเหลือทิ้ง
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไบโอดีเซลแบบไม่แยกกลีเซอรีนจากน้ามันพืชเหลือทิ้ง โดยทาการผลิตจากการนาน้ามันพืชเหลือ
ทิ้งมาต้มและตากแดด จากนั้นนาไปผสมน้ามันเบนซินและน้ามันดีเซลในอัตราส่วน 100/10, 100/20, 100/30 ตามลาดับ แล้วนาน้ามันไบโอดีเซล
ที่ผลิตได้ไปตรวจสอบคุณภาพของน้ามันเบื้องต้น 1.ตรวจสอบด้วยสายตา 2.ไฮโดรมิเตอร์ 3.กระดาษลิสมัส โดยได้ค่าที่มีความใกล้เคียงกับ
น้ามันไบโอดีเซล คือ น้ามันไบโอดีเซลที่ผสมอัตราส่วน 100/10 ได้ค่าความถ่วงจ าเพาะ เท่ากับ 0.885 และความเป็นกรด – เบส มีค่า 6.2
น้ามันไบโอดีเซลที่ผสมอัตราส่วน 100/20 ได้ค่าความถ่วงจาเพาะ เท่ากับ 0.890 และความเป็นกรด – เบส มีค่า 6.2 น้ามันไบโอดีเซลที่ผสม
อัตราส่วน 100/30 ได้ค่าความถ่วงจาเพาะ เท่ากับ 0.880 และความเป็นกรด – เบส มีค่าเท่ากับ 6.2 และนาไปทดสอบใช้กับเครื่องยนต์ทางการ
เกษตรเพื่อการสูบน้า เป็นเครื่องยนต์ดีเซล คู โบต้า RT 110 ใช้น้ามันไบโอดีเซลและดีเซลในปริมาณที่เท่ากันคือ 100 มิล ลิลิตร เพื่อหา
ประสิทธิภาพและจุดคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ท่ีดีที่สุด จากการทดสอบพบว่า คือ ไบโอดีเซลที่ผสมอัตราส่วน 100/10 มีเวลาเฉลี่ยของการเดิน
เครื่องยนต์ได้ 3.36 นาที และสามารถลดต้นทุนได้ 5.99 บาทต่อลิตร ไบโอดีเซลที่ผสมอัตราส่วน 100/20 มีเวลาเฉลี่ยของการเดินเครื่องยนต์ได้
3.33 นาที และสามารถลดต้นทุนได้ 6.00 บาทต่อลิตร ไบโอดีเซลที่ผสมอัตราส่วน 100/30 มีเวลาเฉลี่ยของการเดินเครื่องยนต์ได้ 3.23 นาที และ
สามารถลดต้นทุนได้ 5.50 บาทต่อลิตร ดังนั้น เวลาเฉลี่ยของการเดินเครื่องได้นานที่สุดคือ 3.36 นาที เป็นไบโอดีเซลที่ผสมอัตราส่วน 100/10
โดยจุดคุ้มทุนที่ดีที่สุด คือ ที่ 318.33 ลิตร
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Abstract

The purposes of research aim to production of non-separate Glycerin Biodiesel from waste oil. The production of waste oil was
boiled and dried. Next step It was blended the gasoline and diesel oil in the ratio of 100/10, 100/20, 100/30 respectively, then biodiesel to
ensure the primarily quality by 1) visual inspection 2) hydrometer and 3) litmus paper test. The best of similar Biodiesel formula is blended
ratio 100/10, 0.885 of specific gravity and pH 6.2. Biodiesel mixture ratio 100/20 has 0.890 of specific gravity and pH 6.2 and biodiesel
mixture ratio 100/30 has 0.880 of specific gravity and pH 6.2. The run test with Kubota RT 110 (agricultural pump engine) by biodiesel and
diesel in equal amounts is 100 ml for performance and breakeven economics. The result of this research is biodiesel ratio 100/10. The best
average time is 3.36 minutes and the engine is able to reduce costs by 5.99 baht per liter. Biodiesel Ratio of 100/20 has average time of run
test was 3.33 minutes and refund 6.00 baht per liter. Biodiesel Ratio of 100/30 has average time was 3.23 minutes and refund 5.50 baht per
liter. The average time of a machine is as long as possible. 3.36 minutes of biodiesel ratio 100/10. The best of breakeven point at 318.33 liter
ค้าหลัก: ไบโอดีเซล / น้ามันพืชเหลือทิ้ง / เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบไม่แยกกลีเซอรีน
Keywords: Biodiesel / Used Vegetable Oil / Non-separate Glycerin Biodiesel Machine

1. บทน้า

การใช้น้ามันพืชเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ มีการ
ใช้ ตั้ ง แต่ ส มั ย สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 แต่ เ นื่ อ งจากน้ ามั น
ปิโตรเลียมยังมีราคาถูก และหาได้ง่าย ทาให้ไม่มีผู้ใดให้
ความสนใจใช้น้ามันพืชแทนน้ามันดีเซล หลังจากวิกฤต
น้ ามั น ของโลกในปี พ.ศ. 2514 เป็ น ต้ น มา ได้ เ ริ่ ม มี การ
ตื่นตัว และพยายามหาพลังงานทดแทนมาใช้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากพลังงานหมุนเวียน (renewable energy) ที่
สามารถหาได้ ใ นท้ อ งถิ่ น น้ ามั น พื ช จึ ง จั ด เป็ น พลั ง งาน
หมุ น เวี ย นชนิ ด หนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจน ามาใช้ เ ป็ น
เชื้อเพลิงทดแทนน้ามันดีเซลอีกครั้ง
ปัจ จุ บัน ราคาน้ามั นได้ เพิ่ ม สูง ขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อ ง
น้ามันดีเซลหมุนเร็ วเป็นน้ามันที่ถูกใช้มากในการขนส่ ง
สินค้า โดยราคาหน้าโรงกลั่นที่สิงค์โปร์อยู่ในระดับ 60-67
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หรือ ราคาขายปลีกที่ประมาณ
24-26 บาทต่อลิตร การใช้น้ามันไบโอดีเซลมาทดแทนจึง
เป็นทางเลือกหนึ่งที่ประเทศสามารถประหยัดเงินตรา การ
นาเข้ าน้ ามัน ดิบ และน้ามัน สาเร็จ รูป ได้ร วมทั้ง การสร้ าง
อาชีพและรายได้ให้กับผู้ เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกร พ่อค้า
ร้านค้าปลีก และประชาชน อีกทั้งการนาน้ามันใช้แล้วมา
ผลิ ต เป็ น ไบโอดี เ ซลยั ง มี ส่ วนช่ วยลดมลพิ ษ จากการทิ้ ง
น้ามันในทางอ้อม
ร้ า นค้ า ที่ ใ ช้ น้ ามั น พื ช ในการทอดอาหารเพื่ อ
จาหน่ายในแต่ละวันมีเป็นจานวนมาก ซึ่งน้ามันที่ใช้แล้ว

ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะทิ้งไป ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม จากการสารวจพบว่า ร้านค้าที่ใช้น้ามันทอด
สินค้า เฉลี่ยร้านละ 34 ลิตรต่อวัน ปัจจุบันร้านค้าจะนาน้า
พืชมั นที่ใ ช้แล้ วไปขายในราคา 13 – 16 บาทต่อ ลิตร ซึ่ ง
พ่อค้าที่มารับซื้อน้ามันจะนาไปฟอกสีเพื่อมาขายใหม่ซึ่ง
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คณะผู้ วิจัย ตระหนักถึ งการใช้ท รัพยากรให้เกิด
ประโยชน์จากการใช้น้ามันพืชที่ใช้แล้ว จึงมีแนวคิดในการ
ผลิตไบโอดีเซลแบบไม่แยกกลีเซอรีนจากน้ามันพืชเหลือ
ทิ้ง ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ในการนามาผลิตเป็นไบโอดีเซล เพื่อ
นามาทดแทนพลัง งานเชื้อเพลิงน้ ามันดี เซล และช่ วยลด
ปัญหาการเกิดมะเร็งจากการนาน้ามันพืชที่ใช้แล้วมาทอด
ซ้าและช่วยตัดวงจรการนาน้ามันมาฟอกสีขายใหม่ อีกทั้ง
ส่งเสริมใช้พลังงานทดแทนส่งผลให้ประเทศลดต้นทุนการ
นาเข้าทรัพยากรจากต่างประเทศอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อผลิตไบโอดีเซลแบบไม่แยกกลีเซอรีนจากน้ามันพืช
เหลือทิ้ง
2. เพื่อ วิเ คราะห์ ความคุ้ม ค่ าทางเศรษฐศาสตร์ใ นการน า
น้ามันพืชเหลือทิ้งมาผลิตไบโอดีเซล
3. เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของน้ามันไบโอดีเซล
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3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทางเลือกชนิดหนึ่งและ
เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่สามารถผลิตได้จากพืชและ
สัตว์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. น้ามันพืชโดยตรง เริ่มใช้เมื่อประมาณ พ.ศ.
2443 โดยรูดอร์ฟ ดีเซล ได้คิดค้นเครื่องยนต์ดีเซลและใช้
น้ามันจากถั่วลิสง ซึ่งปัจจุบันมีการใช้น้ามันจากสบู่ดาเป็น
เชื้อเพลิงโดยตรงโดยนิยมใช้ในเครื่องยนต์ทางการเกษตรที่
มีความเร็วรอบเครื่องยนต์ต่า
2. น้ามันพืชผสมกับน้ามันดีเซล โดยใส่สารตัว
เติมลงไปเพื่อให้น้ามันทั้ง 2 ชนิดเข้ากันได้อย่างไรก็ตามถ้า
ใช้น้ามันพืชบริสุทธิ์ผสมลงไปในน้ามันดีเซลจะผสมได้ไม่
เกินร้อยละ 5
3. น้ามันพืชที่นามาทาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิ
เคชัน ซึ่ งเป็น การลดขนาดโมเลกุลของน้ ามั นพื ชลงเพื่ อ
เปลี่ยนน้ามันพืชเป็นไบโอดีเซล
การนาน้ ามั นพืช มาทาเป็นพลัง งานไบโอดี เซล
พบว่ าคุ ณสมบั ติ ข องไบโอดี เ ซลมี ค่ าใกล้ เ คี ย งกับ น้ ามั น
ดีเซลมาก เช่นความหนาแน่น (density) ดัชนีซีเทน (cetane
index ) ค่าความจุความร้อนในการกลายเป็นไอและค่า
อากาศต่ อ น้ ามั น ข้อ ดี ข องการใช้ น้ ามั น ไบโอดี เซลแทน
น้ามันดีเซล คือสามารถหาทดแทนได้และมีค่าพลังงานคิด
เป็น 88% ของน้ามันดีเซล D2 (high-speed diesel) มี
กามะถันและสารอะโรมาติกส์น้อยทาให้เกิด เขม่าออกมา
น้อย สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและการใช้งาน
ระยะสั้ น ไม่ มี ปั ญ หา อย่ า งไรก็ ต ามการเติ ม น้ ามั น พื ช
โดยตรงหรือนามาผสมกับน้ามันไบโอดีเซลอาจก่อให้เกิด
ปัญหาในระยะยาวในเครื่องยนต์ เช่น ปั๊มเสื่อมสภาพการ
เกิด ตะกอน และเขม่ า บริ เ วณหั ว ฉี ด ของเครื่ อ งยนต์ การ
เดินเครื่องที่ไม่ต่อเนื่องการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และปัญหา
ของน้ามันหล่อลื่นและในเครื่องยนต์ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้
เนื่องมาจากน้ามันพืชมีความหนืดสูงกว่าน้ามันดีเซล D2
ประมาณ 10-20 เท่ารวมทั้งมีค่าการกลายเป็นไอต่า และมี
ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา เนื่องจากมีส่วนประกอบ
ของกรดไขมัน อิ่มตัว การใช้น้ามันพืชกับ เครื่องยนต์นั้ น
ต้องมีการปรับแต่งเครื่องยนต์ก่อน เนื่องจากการใช้น้ามัน
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พื ช กั บ เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลโดยตรงนั้ น ไม่ เ หมาะสม การ
แก้ปัญหาความหนืดของน้ามันพืช
วัตถุดิบในการเตรียมไบโอดีเซลโดยทั่วไปแล้ว
น้ามันพืชและน้ามันสัตว์ทุกชนิดเป็นสารประกอบตระกูล
ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) โครงสร้างประกอบด้วยหมู่
ของกรดไขมัน 3 หมู่ ที่มีจานวนคาร์บอนตั้งแต่ 10 ถึง 22
ตัว ความยาวของสายโซ่และชนิดของพันธะ เช่น พันธะ
เดี่ยวหรือพันธะคู่ ในกรดไขมันที่แตกต่างกั นทาให้สมบัติ
ของไตรกลีเซอไรด์แตกต่างกัน หรืออาจกล่าวได้ว่าสมบัติ
ของน้ามันพืช และน้ามันสัตว์แตกต่างกันเนื่องจากมีกรด
ไขมั น ต่ างชนิ ด กัน เป็ น องค์ ป ระกอบของน้ ามั น พื ชส่ ว น
ใหญ่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบในกรดไขมันอยู่ระหว่าง
12-18 อะตอม และน้ามันที่มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัว
(unsaturated fatty acid) ในปริมาณสูงจะมีค่าไอโอดีนสูง
ค่าไอโอดีนของน้ามันพืชคือดัชนีที่ชี้บอกถึงปริมาณกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวที่มีอยู่ในน้ามันนั้นๆหรือหมายถึงจานวน
พันธะคู่ระหว่างสายโซ่คาร์บอน เมื่อมีจานวนพันธะคู่มาก
น้ ามั น พื ช นั้ น จะไม่ เ สถี ย ร เมื่ อ สั ม ผั ส กั บ อากาศจะถู ก
ออกซิ ไ ดซ์ ไ ด้ง่ าย และเกิด ปฏิ กิริ ย าพอลิเ มอไรเซชัน ด์ ที่
อุ ณหภู มิ สูง หลั ง จากเกิด ปฏิ กิริ ย าพอลิ เ มอไรเซชั น แล้ ว
น้ามันจะมีสภาพเป็นสารเหนียว โดยทั่วไปเมื่อน้ามันมีค่า
ไอโอดีนสูงจะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันได้ง่าย ฉะนั้น
การเลือกใช้น้ามันพืชที่มีค่าไอโอดีนต่าเป็นเชื้อเพลิงจะเป็น
การป้องกันการเกิดสารเหนียวที่เกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอ
ไรเซชันในเครื่องยนต์ได้ในเบื้องต้นแต่สมบัติของน้ามันที่
มีกรดไขมันอิ่มตัวมากจะทาให้น้ามันแสดงผลเป็นของแข็ง
ที่อุณหภูมิห้องได้ดีกว่า เช่น ไขมันสัตว์มีร้อยละกรดไขมัน
อิ่มตัวสูงกว่าในน้ามันพืช ไขมันสัตว์จึงมีลักษณะเฉพาะ
เช่น เป็นของแข็งหรือไขทีอ่ ุณหภูมิห้อง มีจุดหลอมเหลวสูง
และมีค่ าความหนืด สูง ด้วยสมบัติ ของไบโอดี เซลขึ้ นกับ
ชนิดแอลกอฮอล์และกรดไขมัน เช่น ตัวเลขซีเทน (cetane
number) ที่สัมพันธ์กับการเผาไหม้และไอเสีย จุดหลอมตัว
(melting point) เสถี ย รภาพของการเกิด ออกซิ เ ดชั่ น
(oxidative stability) และการหล่อลื่น (lubricity) เป็นต้น
โดยทั่วไปค่าความหนืดของไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นเมื่อสายโซ่
ของกรดไขมั น ยาวขึ้ น และความหนื ด ลดลงเมื่ อ จ านวน
พันธะคู่ในกรดไขมันเพิ่มขึ้นและแอลกอฮอล์ที่มีสายโซ่
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ยาวขึ้นให้สมบัติของน้ามันในภาพรวมที่ดีกว่าแอลกอฮอล์
สายสั้น แต่แ อลกอฮอล์ สายยาวก็ให้ ต้นทุ นที่ สูงและผลิ ต
เป็นเอสเทอร์ได้ยากกว่า การเพิ่มสมบัติของเชื้อเพลิงอาจ
เกิ ด จากการผสมไบโอดี เ ซลที่ ป ระกอบด้ ว ยชนิ ด ของ
แอลกอฮอล์และกรดไขมันที่แตกต่างกัน
น้ามันจากไขสัตว์ได้ถูกนามาใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตไบโอดีเซลมีปัญหาในการผลิตเนื่องจากความหนืด
สูง ร้อยละผลผลิตต่า และเกิดเป็นเจลได้ง่าย อีกทั้งสมบัติ
ของไบโอดีเซลที่ได้มีจุดขุ่นมัว (cloud point) สูง แต่การใช้
น้ามันจากสัตว์เป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจด้านต้นทุนการ
ผ ลิ ต เ นื่ อ ง จ ากน้ า มั น จ า กสั ต ว์ มี ร าค าต่ าก ว่ า ใ น
สหรัฐอเมริการะหว่าง ค.ศ. 2000 ถึง 2003 ไขมันจากวัวมี
ปริมาณเฉลี่ยสูงถึง 0.82 ล้านตันต่อปี และ 1.6 ล้านตันต่อปี
สาหรับไขที่รับประทานได้และรับประทานไม่ได้ (edible
and inedible tallow) ตามลาดับ ไขมันที่รับประทานไม่ได้
จึงเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ น้ามันพืชเหลือ
ทิ้งหรือน้ามันพืชที่ผ่านการใช้งาน เป็นน้ามันผสมที่มีทั้ง
น้ ามั น พื ช และน้ ามั น สั ต ว์ ร วมทั้ ง ตะกอนของแข็ ง กรด
ไขมันอิสระและน้าเป็นองค์ประกอบหลักน้ามันพืชที่ผ่าน
การใช้งานมักมีร่อยละกรดไขมันในปริมาณที่แตกต่างกัน
ขึ้นกับอุณหภูมิที่ใช้ จานวนรอบที่ใช้และชนิดของอาหารที่
ปรุงกรดไขมันที่แตกตัวจากโครงสร้างของ
ไตรกลีเซอไรด์ เป็นส่วนประกอบสาคัญที่ทาให้
การผลิต ไบโอดี เ ซลมีค วามผัน แปร กรดไขมั น อิสระใน
น้ามันที่ผ่านการใช้งานเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสทา
ให้ไตรกลีเซอไรด์ที่มีกรดไขมันอยู่ 3 หมู่แตกตัวออกมา
เป็นกรดไขมัน ซึ่งมีสมการทางเคมีสาหรับเกิดปฏิกิริยา ดัง
รูปที่ 1 วัตถุดิบที่สาคัญอีกอย่าง คือ แอลกอฮอล์ที่นิยมใช้
ได้แก่ เมทานอลหรือเอทานอลโดยที่เมทานอลมักจะนิยม
ใช้มากกว่าเนื่องจากเป็นแอลกอฮอล์ที่มีโมเลกุลเล็ก ทาให้
สามารถเข้าทาปฏิกิริยากับไขมั นหรือน้ามันพืชได้ง่ายกว่า

รูปที่ 1 ปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสของไตรกลีเซอไรด์
ไปเป็นกรดไขมันอิสระ
การผลิตไบโอดีเซลสามารถแบ่งออกเป็น 6 วิธีได้แก่
การใช้โดยตรงและการผสม เป็นการนาน้ามันพืช
เช่น น้ามันถั่วเหลือง น้ามันมะพร้าว น้ามันปาล์ม นามาใช้
ได้เลยโดยไม่ต้องนาไปผสมกับสารเคมีอื่นๆโดยไม่ต้อง
นามาผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ามัน
นั้นๆ ส่วนแบบผสม คือการนาน้ามันพืชที่ได้ไปผสมรวม
กับน้ามันก๊าด น้ามันดีเซล หรือน้ามันชนิดอื่นๆ ก่อนที่จะ
นามาใช้งานจริง เพื่อให้ได้น้ามันที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
น้ามันดีเซลมากที่สุด ดังนั้นการนาน้ามันพืชมาใช้โดยตรง
จะก่อให้เกิดปัญหาแก่เครื่องยนต์ เพราะว่าน้ามันพืชมีความ
หนืดสูงและมีการระเหยที่ต่า อีกทั้งในระหว่างการเผาไหม้
จะเกิ ด การพอลิ เ มอร์ ไ รเซชั น ได้ อ ย่ า งเหนี ย ว ซึ่ ง จะไป
เกาะติดอยู่ตามเครื่องยนต์ทาให้เครื่องยนต์เสียหายได้
ไมโครอิมัลชันเป็นการใช้ตัวทาละลายแก้ปัญหา
ค่าความหนืดของน้ามันพืชทาให้มีค่าความหนืดลดลง ซึ่ง
ตัวทาละลายนั้นได้แก่ เมทานอล เอทานอล และบิวทานอล
โดยไมโครอิมัลชันที่เกิดจากเมทานอลกับน้ามันพืชจะให้
น้ามั นที่มี คุณสมบั ติใ กล้เ คีย งกับ น้ามั นดี เซล แต่น้ามัน ที่
ผลิ ต โดยวิ ธี นี้ มี ข้ อ เสี ย คื อ เมื่ อ มี ก ารน ามาทดสอบกั บ
เครื่องยนต์พบว่า ได้เกิดการสะสมตัวของคราบรอบหัวฉีด
และวาล์วของเครื่องยนต์
กระบวนการแตกสลายด้ ว ยความร้ อ น เป็ น
กระบวนการที่ใช้ความร้อนหรือความร้อนร่วมกับตัวเร่ง
ปฏิ กิริ ย า เพื่ อ เปลี่ ย นจากสารประกอบชนิ ด หนึ่ ง ไปเป็ น
สารประกอบชนิ ด อื่ น แต่ ว่ าจะต้ อ งมี ก ารก าจั ด ปริ ม าณ
อากาศที่ใช้ในขบวนการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผาไหม้
ที่สมบูรณ์ โดยสารประกอบที่ผ่านขบวนการไพโรไลซิส
นั้ น จะถู ก ท าให้ มี ข นาดโมเลกุ ล ที่ เ ล็ ก ลง ซึ่ ง ขบวนการ
ดั ง กล่ า วยากแก่ ก ารควบคุ ม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามที่
ต้ อ งการ เนื่ อ งจากความหลากหลายของปฏิ กิ ริ ย า โดย
วัตถุดิบที่สามารถนามาใช้ในขบวนการไพโรไลซิส ได้แก่
น้ามัน พืช ไขมันสั ตว์ กดไขมันธรรมชาติ และเมทิ ลเอส
เทอร์ของกรดไขมัน
การท าปฏิ กิ ริ ย ากั บ เมทานอลในสภาวะเหนื อ
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วิกฤต วิธีการนี้เป็นกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยไม่ใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยา ทาได้โดยนาน้ามันพืชมาทาปฏิกิริยาร่วมกับ
เมทานอลในสภาวะเหนือวิกฤติ ซึ่งข้อดีของวิธีการนี้ คือ
ไม่เกิดของเสียจากกระบวนการ ใช้เวลาในการทาปฏิกิริยา
น้อยกว่าวิธีอื่น แต่จะใช้อุณหภูมิและความดันค่อนข้างสูง
เพื่อทาให้เมทานอลอยู่ในภาวะเหนือวิกฤต
ปฏิกิริยาทางเอสเทอริฟิเคชันเป็นกระบวนการทา
ปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างไขมันหรือน้ามันกับแอลกอฮอล์
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็น เอสเทอร์และกลีเซอรอล โดยมี
ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าเป็ น ตั ว ช่ ว ยให้ ป ฏิ กิ ริ ย าเกิ ด เร็ ว ขึ้ น และ
กระบวนการนี้เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่
ได้มีสมบัติ ใกล้เคีย งกับน้ามั น ดีเซลมากที่สุด และยังเกิด
ปัญหาต่อเครื่องยนต์น้อยที่สุด แอลกอฮอล์ที่นามาใช้ใน
การทาปฏิกิริยาได้แก่ เมทานอล เอทานอลโพรทานอล และ
บิวทานอล โดยส่วนมากจะใช้เมทานอลในการทาปฏิกิริยา
เพราะว่าเมทานอลมีราคาถูก เป็นโมเลกุลมีขั้วขนาดเล็ก ทา
ให้เมทานอลละลายในโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้ดี และทา
ปฏิกิริยากับไตกรีเซอรีนได้อย่างรวดเร็ว และเอสเธอร์ที่ได้
จึงเรียกตามชนิดของแอลกอฮอล์ที่ใช้ เช่น ถ้าใช้เมทานอล
ก็จะได้ fatty acid methylesters และ methyl esters
กระบวนการ 2 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกเป็นการใช้กรดเป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเปลี่ยนกรดไขมันเป็นสารเอสเทอร์ก่อน
ในกระบวนการเอสเทอริฟิ เคชั น จากนั้ นใช้ขั้น ตอนที่ 2
เป็นการใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการทางเอ
สเทอริฟิเคชัน แต่ถ้าหากว่าวัตถุดิบมีค่าความเป็นกรดสูง
มากๆจะต้ อ งใช้ เ วลาในขั้ น ตอนแรกมากขึ้ น ส่ ง ผลให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย

4. อุปกรณ์และวิธีการ

1. วัสดุและอุปกรณ์
1.1 วัสดุ
- น้ามันพืชเหลือทิง้ - น้ามันเบนซิน- น้ามันดีเซล
1.2 อุปกรณ์
- เครื่องผลิตไบโอดีเซล ทาหน้าที่กรองกลีเซอรี
นออกจากน้ามันใช้แล้วก่อนนามาผลิตไบโอดีเซล
- ขวดใส่น้ามัน ใช้บรรจุน้ามันไบโอดีเซล
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- กระดาษลิสมัส ใช้วัดค่าความเป็นกรด – เบส
ของน้ามันไบโอดีเซล
- บีกเกอร์ 2 ลิตร ใช้ผสมระหว่างน้ามันพืชเหลือ
ทิ้งกับน้ามันดีเซลและน้ามันเบนซิน
- บีกเกอร์ 1 ลิตร ใช้ในการตวงน้ามันพืชเหลือ
ทิ้ง
- กรวย ใช้กรอกน้ามันไบโอดีเซลใส่ขวดบรรจุ
น้ามัน
- กระบอกตวง ใช้ในการตวงน้ามันดีเซล
- แท่งกวนสาร ใช้กวนน้ามันตอนผสมให้เข้ากัน
- ไฮดรอมิเตอร์ ใช้วัดค่าความถ่วงจาเพาะของ
น้ามันไบโอดีเซล
- ผ้าขาวบาง ใช้กรองน้ามันเหลือทิ้ง
2. วิธีการทาการทดลอง
2.1 กรองน้ามันพืชที่ใช้แล้วกับผ้าขาวบางเพื่อนา
สิ่งปนเปื้อนออกจากน้ามันพืชที่ใช้แล้ว
2.2 นาน้ามันที่กรองได้มาต้มเพื่อไล่ความชื้นและ
ตากแดดเพื่อให้น้ามันตกตะกอนจะได้น้ามันที่มคี วามหนืด
น้อยและสีเหลืองสะอาด
2.3 นาน้ามันที่ได้มาดูดผ่านกรองตัวที่ 1 จะได้
น้ามันที่สะอาดมากขึ้น
2.4 ผสมน้ามันเบนซิน อัตราส่วน 100/6 และ
น้ามันดีเซลอัตราส่วน 100/10, 100/20, 100/30 ตามลาดับ
และคนให้เข้ากัน
2.5 นาน้ามันที่ได้มาทดสอบกับเครื่องยนต์ดีเซล
เพื่อการสูบน้า โดยใช้น้ามันในปริมาณที่เท่ากัน คือ 100
มิลลิลิตรและอัตราเร่งคงที่ (500 rpm)

5. ผลการทดลอง

ผลที่ได้จากการทดลองหาค่า ค่า pH ของไบโอ
ดีเซล การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ามันไบโอ
ดีเซลกับน้ามันดีเซล แสดงในตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1 ค่า pH ของไบโอดีเซล
ชนิดของน้ามันไบโอดีเซล
อัตราส่วน 100/10
อัตราส่วน 100/20

pH
6.2
6.2
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อัตราส่วน 100/30
ค่าเฉลี่ย

6.2
6.2

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
น้ามันไบโอดีเซลกับน้ามันดีเซล
เวลา
ค่าเฉลี่ย
ชนิดของน้ามัน
(m.)
ดีเซลหมุนเร็ว
ไบโอดีเซล 100/10
ไบโอดีเซล 100/20
ไบโอดีเซล 100/30

3.26
3.36
3.33
3.23

ตารางที่ 3 แสดงราคาของวัสดุที่ใช้สร้างเครื่องผลิตไบโอ
ดีเซล
Equipment
Price (baht)
Oil Filter
760
Pump
250
Motor
350
Steel
100
Rubber band
50
Labor cost
300
total
1910
จากการเก็บ ข้ อ มู ล การทดสอบน าน้ ามั น ไบโอ
ดีเซลที่ผสมในอัตราส่วนต่างๆไปเปรียบเทียบกับน้ามั น
ดีเซลนั้น พบว่าในอัตราส่วน 100/30 น้ามันไบโอดีเซล
ดี เ ซลมี การท างานของเครื่ อ งยนต์ สูบ น้ ามี เ วลาน้ อ ยกว่ า
น้ามันดีเซล แต่ในอัตราส่วน 100/20 กับ 100/10 น้ามันไบ
โอดีเซลมีการทางานของเครื่องยนต์สูบน้ามีเวลามากกว่า
น้ามันดีเซล ตามลาดับ
ค่าเสื่อมราคา (Depreciation, DP) คิดค่าเสื่อม
ราคาแบบ Straight – line Method ดังสมการต่อไปนี้

โดยที่

P คือ ค่าซื้อเครื่องจักร (บาท)

S คือ ราคาขายหรือคงเหลือเมื่อเครื่องจักร
หมดอายุ (บาท)
L คือ อายุการใช้งานของเครื่องจักร (ปี)
ราคาเครื่ อ งผลิ ต ไบโอดี เ ซลเท่ ากับ 1,910 บาท
มูลค่าซากของเครื่องผลิตไบโอดี เซลเมื่อสิ้น ปีที่ 5 เหลื อ
25% ของราคาเครื่อง ดังนั้น ราคาซากเครื่อง = ( 5/25 ) x
1910 = 382 บาท ค่าเสื่อมราคา = (1910 - 382) / 5 = 306
บาท/ปี
1.ไบโอดีเซลที่ผสมอัตราส่วน 100/10
รวมปริมาณที่ใช้ 15 + 1.5 + 0.9 = 17.4 ลิตร
รวมราคาที่ใช้ 250 + 29.30 + 37 = 316.3 บาท
ไบโอดีเซล 1 ลิตร จะมีราคา 316.3 / 17.4 = 18.17บาท
สามารถลดต้นทุนได้ 24.69 – 18.17 = 5.99 บาทต่อลิตร
จะสามารถคืนทุนในลิตรที่ 1910 / 5.99 = 318.86
*หมายเหตุ ราคาน้ามันของวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
2. ไบโอดีเซลทีผ่ สมอัตราส่วน 100/2
รวมปริมาณที่ใช้ 15 + 3.0 + 0.9 = 18.9ลิตร
รวมราคาที่ใช้
250 + 29.30 + 74.07= 353.37บาท
ไบโอดีเซล 1 ลิตร จะมีราคา 353.37 / 18.9= 18.69บาท
สามารถลดต้นทุนได้ 24.69 – 18.69= 6.00 บาทต่อลิตร
จะสามารถคืนทุนในลิตรที่ 1910 / 6.00 = 318.33
*หมายเหตุ ราคาน้ามันของวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
3. ไบโอดีเซลทีผ่ สมอัตราส่วน 100/30
รวมปริมาณที่ใช้ 15 + 4.5 + 0.9 = 20.4 ลิตร
รวมราคาที่ใช้
250 + 29.30 + 112.32 = 391.62 บาท
ไบโอดีเซล 1 ลิตร จะมีราคา 353.37 / 20.4 = 19.19บาท
สามารถลดต้นทุนได้24.69 – 19.19 = 5.50บาทต่อลิตร
จะสามารถคืนทุนในลิตรที่ 1910 / 5.50 = 347.27
*หมายเหตุ ราคาน้ามันของวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

6. วิจารณ์

จากการวิจัยที่ได้ทดลองน้ามันไบโอดีเซลที่ผลิต
จากน้ามันใช้แล้วจากตลาดมอกล้วยไข่ กาแพงเพชร ซึ่งได้
นาไปทดสอบกับเครื่องยนต์ดีเซล คูโบต้า RT110 น้ามันไบ
โอดีเซลที่ผลิตได้นั้นสามารถใช้ติดเครื่องยนต์ดีเซลได้จริง
และจากการหาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จะเห็นได้ว่า
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การผลิต น้ามันไบโอดีเซลมีความคุ้มค่าจริงสามารถเพิ่ ม
รายได้ให้แก่ผู้ประกอบการได้จริง

7. สรุปผลการวิจัย

1. จากการผลิ ต น้ ามั น ไบโอดี เ ซลแล้ ว น าไป
ทดสอบคุณภาพน้ามันไบโอดีเซลเบื้องต้น มีค่าใกล้เคียงกับ
น้ามันดีเซลและสามารถใช้งานได้จริงกับเครื่องยนต์ดีเซล
2. การทดสอบน าน้ ามั น ไบโอดี เ ซลมาใช้ กั บ
เครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตรเพื่อการสูบน้านั้น น้ามันไบ
โอดีเซลที่ผสมอัตราส่วน 100/30 มีการติดของเครื่องยนต์
ได้นาน 3.21 นาที ซึ่งติดได้นานน้อยกว่าน้ามันไบโอดีเซล
ที่ผสมอัตราส่วน 100/20 มีการติดของเครื่องยนต์ได้นาน
3.34 นาที และ 100/10 มีการติดของเครื่องยนต์ได้นาน 3.36
นาที ตามลาดับ
3. จากการทดสอบใช้ น้ ามั น ไบโอดี เ ซลกั บ
เครื่ อ งยนต์ ท างการเกษตรเพื่ อ การสู บ น้ า การติ ด ของ
เครื่องยนต์คงที่ อัตราเร่งไม่ตก เมื่อลดอัตราส่วนในการ
ผสมลงการติดของเครื่องยนต์กับอัตราเร่งก็ยังคงที่
4. การวิ เ คราะห์ ท างด้ านความคุ้ ม ทุ น ทางด้ า น
เศรษฐศาสตร์ เปรียบเทียบระหว่างน้ามันดีเซลกับต้นทุน
ในการผลิตไบโอดีเซลเห็นได้ชัดเจนว่าน้ามันไบโอดีเซลมี
ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์จากอัตราส่วนที่ผสม 100/20
มีความคุ้มทุนมากที่สุด เพราะว่าสามารถคืนทุนได้เร็วที่สุด
คือ คืนทุนให้เราได้ในลิตรที่ 318.33 และยังจะสร้างรายได้
เพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย

8. ปัญหาและอุปสรรค

หาเครื่องยนต์ดีเซลที่จะนามาทาการทดสอบได้
ค่อนข้างยาก เนื่องจากน้ามันไบโอดีเซลยังไม่เป็นที่ยอมรับ
ของชาวบ้านมากนัก

9. ข้อเสนอแนะ

ควรจั ด หากลุ่ ม ชาวบ้ า นที่ ส นใจในเรื่ อ งการ
ผลิตไบโอดีเซล ให้ได้มาเรียนรู้เรื่องการผลิตไบโอดีเซล
เพื่อนาไปใช้เองได้

10. กิตติกรรมประกาศ
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ขอขอบคุ ณนายสั นติ พงศ์ เนื้อ นวล ที่ ให้ค วาม
อนุ เ คราะห์ เ ครื่ อ งผลิ ต ไบโอดี เ ซลและให้ ค าปรึ ก ษา
วิธีการใช้เครื่องผลิตไบโอดีเซล ตลอดระยะเวลาทาการวิจัย
ขอขอบคุ ณ โรงเรี ย นเทศบาลเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ยืมเครื่อง
ผลิตไบโอดีเซลเพื่อมาทาการวิจัยครั้งนี้ จึงทาให้วิจัยสาเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ ศู น ย์ พ ลั ง งาน ของ
มหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาทาการวิจัย
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การประเมินทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของเชื้อเพลิงอัดแข็งจากใบอ้อย
Technique and EconomicsAssessment of Biomass Pellets from Sugar Cane Leaves
ศิริรัตน์ สุลา1และ ฉันทนา พันธุ์เหล็ก2*
Sirirat Sula1 and Chantana Punlek2*
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 65000
Physics Buildings Faculty of Science Naresuan University Phitsanulok 65000
*uuosirirat@gmail.com, 055 963553, 055 963552

บทคัดย่อ

งานวิจั ยนี้ ศึก ษาความเป็น ไปได้ข องเชื้ อเพลิ ง อัด แข็ ง ที่ ผลิ ตจากใบอ้ อยร่ว มกับ กากตะกอนน้้ามั นดิ บ ซึ่ ง เป็น วัสดุ เ หลือ ใช้ จ าก
กระบวนการกลั่นน้้ามัน ผู้วิจัยได้ออกแบบการทดลอง โดยน้าใบอ้อยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแข็งที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm และความ
ยาว 30 mm ที่แรงอัด 125 250 375 และ 500 MPa ด้วยเครื่องอัดไฮโดรลิก ในอัตราส่วน (ร้อยละโดยน้้าหนัก) ระหว่างใบอ้อยกับกากตะกอน
น้้ามันดิบ คือ 95:5 90:10 85:15 80:20 และ 75:25 ตามล้าดับ และท้าการเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงอัดแข็งที่มีส่วนประกอบของใบอ้อยร่วมกับแป้ง
มันส้าปะหลังในอัตราส่วนและแรงอัดเดียวกัน จากการทดลองพบว่า เชื้อเพลิงอัดแข็งที่มีส่วนประกอบของใบอ้อยร่วมกับกากตะกอนน้้ามันดิบ
อัตราส่วน 90:10 ที่แรงอัด 375 MPa คือ เชื้อเพลิงอัดแข็งที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าความหนาแน่น 755 kg/m3 ค่าความร้อนเท่ากับ
4,752 kcal/kg และมีค่าความชื้นร้อยละ 9.74 โดยสามารถขายได้สูงสุดที่ราคา 4,125 baht/ton เมื่อพิจารณาที่ถ่านหินลิกไนต์ราคา $60/ton

Abstract

This research studiesthe possibility of wood pellets from sugarcane leaves mixed with crude oil sludge,thatis a residue from crude
oil refining process. In this project, researchers configured experimentswith sugarcane leaves densified into wood pellets of diameter 10 mm
and length 30 mm under a pressure of 125-500 MPa in a hydraulic press. In our experiment, we testedsugarcane to crude oil ratio of (percent
by weight) 95:5 90:10 85:15 80:20 and 75:25 respectively and compared to wood pellets from sugarcane leaves mixed with tapioca flour at
the same percentages and pressure.The most suitability pellets were made from sugarcane leaves compounded with crude oil sludge at 90:10
percentages and at a pressure of 375 MPa. The pellets properties are quite good. That have a density of 755 kg/m3 and a gross calorific value
of about 4,752 kcal/kg and a moisture content of about 9.7%. The pellets can be sell at a max price of 4,125 baht/ton compare with lignite
cost $60/ton.
คาสาคัญ:เชื้อเพลิงอัดแข็ง ใบอ้อย กากตะกอนน้้ามันดิบ ตัวประสาน
Keywords:Wood pellet Sugarcane Leaves Crude Oil Sludge Binder

1. บทนา

จากการคาดการณ์แนวโน้มในปี 2558 - 2573 ของ
ประเทศไทย พบว่ า ความต้ อ งการใช้ น้ า มั น ส้ า เร็ จ รู ป มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% ต่อปี [1] ท้าให้มีแนวทาง
ในการพั ฒ นาพลั ง งานของประเทศ โดยค้ านึ ง ถึ ง การใช้
ทรั พ ยากรพลั ง งานที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ้ า กั ด ให้ มี ก ารใช้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งศักยภาพของการผลิตชีวมวลใน
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ประเทศไทย เมื่อคิดในส่วนของปริมาณใบและยอดอ้อยมี
ประมาณ 17 ล้ านตั น [2] แต่ ถู กน้าไปใช้ ป ระโยชน์เ พี ย ง
เล็กน้อยเท่านั้น ท้าให้ยังมีใบอ้อยเหลืออยู่เป็นปริมาณมาก
โดยในปั จจุบั นเชื้อเพลิง อัด แข็ง ถือว่ าก้าลัง เป็น ที่นิย มใน
ตลาดโลกด้ า นชี ว มวล เหมาะส้ า หรั บ ประเทศไทยที่ มี
ศักยภาพในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแข็งได้ประมาณ 19 ล้านตัน
ต่อปี [3]

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการน้าใบอ้อย
มาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแข็ง เป็นทางเลือกใหม่ในการ
เลือกใช้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ าและพลั ง งานความร้ อ นและเป็ น เชื้ อ เพลิ ง พลั ง งาน
ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน ที่ท้าให้เกิดการสะสมของ
CO2 ในบรรยากาศ น้ า ไปสู่ ก ารเกิ ด ปรากฎการณ์ เ รื อ น
กระจก

2. วัตถุประสงค์

งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ มี การศึ กษาการน้ าใบอ้ อ ยมาใช้ เ ป็ น
ส่ ว นผสมของเชื้ อ เพลิ ง อั ด แข็ ง ร่ วมกั บ ตั ว ประสาน โดย
ท้าการศึกษา 4 ส่วนหลักๆ คือ
1. ศึกษาแรงอัดที่เหมาะสมของเชื้อเพลิงอัดแข็งที่มี
ส่วนประกอบของใบอ้อยแบบไม่มีตัวประสาน
2. ศึ ก ษาอั ต ราส่ ว นและแรงอั ด ที่ เ หมาะสมของ
เชื้อเพลิงอัดแข็งที่มีส่วนประกอบของใบอ้อยร่วมกับกาก
ตะกอนน้้ามันดิบและแป้งมันส้าปะหลัง
3. ศึกษาสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิงอัดแข็งที่มี
ส่วนประกอบของใบอ้อยร่วมกับกากตะกอนน้้ามันดิบและ
แป้งมันส้าปะหลัง
4 . ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ท า ง เ ท ค นิ ค แ ล ะ
เศรษฐศาสตร์ของเชื้อเพลิงอัดแข็ง ที่มีส่วนประกอบของใบ
อ้อยร่วมกับกากตะกอนน้้ามันดิบและแป้งมันส้าปะหลัง

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.1 เชื้อเพลิงเขียว[4]
เชื้อเพลิงเขียว คือ แท่งเชื้อเพลิงที่ได้จากการอัดแท่ง
ด้วยวิธีอัดเย็น (โดยไม่ใช้ความร้อน) จากวัสดุชีวมวล เศษ
วั ชพื ช ต่ าง ๆ หรื อ เศษวั สดุ ที่ เ หลื อ จากภาคอุ ต สาหกรรม
การเกษตร มาอัดแท่งโดยอาศัยความเหนียวของยางในวัสดุ
เหล่านั้นเป็นตัวเชื่อมประสานและมีความชื้นพอเหมาะ เมื่ อ
อัดออกมาเป็นแท่งแล้วจะได้แท่งเชื้อเพลิง มีลักษณะและ
คุณสมบั ติ เ หมื อ นฟื น และสามารถใช้ ป ระโยชน์ แ ทนฟื น
ถ่าน หรือแก๊สหุงต้มได้เป็นอย่างดี
3.1.1 หลักการอัดแท่งเชื้อเพลิง[5]

กระบวนการท้าเชื้อเพลิงอัดแท่งประกอบด้วยการ
ให้แรงดันแก่มวลของอนุภาค โดยอาจมีตัวประสานหรือไม่
มีตัวประสานก็ได้ แบ่งตามแรงดันออกเป็น 3 แบบ ได้แก่
- การอัดแท่งแบบที่ใช้แรงดันสูงเกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลบริเวณพื้นที่ผิวสัมผัสของ
วั ส ดุ ที่ เ ป็ น ของเหลวและของแข็ ง เรี ย กว่ า แรงแอดฮี ชั น
(adhesion forces) และการเกิด พัน ธะอิ นเตอร์ล อคกิ้ง
(interlocking bond) ระหว่างวัสดุ
- การอั ด แท่ ง แบบใช้ แ รงดั น ปานกลางโดยอาศั ย
ความร้อนช่วยในการอัดตัวของวัสดุความร้อนท้าให้วัสดุที่
มีสารพวกลิกนิน และเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ อ่อนตั ว
ยึดเกาะกันดี
- การอัดแท่ง ที่ใช้แรงดัน ต่้าโดยอาศั ยตัวประสาน
(binders) ช่วยในการอัดตัวของวัสดุ ส้าหรับกลไกการอัด
แท่งแบบใช้ตัวประสาน ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวประสาน โดย
ตัวประสานที่ดีจะต้องมียางเหนียวที่ท้าหน้าที่ยึดเกาะกับ
วั ส ดุ ไ ด้ ดี เ ช่ น ทาร์ และสารอิ น ทรี ย์ ที่ มี ย างเหนี ย วเป็ น
องค์ประกอบ
3.1.2 คุณสมบัติของเชื้อเพลิงเขียวอัดแท่ง [6]
การประเมิ น คุ ณภาพและคุ ณสมบั ติ ข องเชื้ อ เพลิ ง
ชีวมวลจะใช้องค์ประกอบหลักๆ ที่ส้าคัญของเชื้อเพลิงใน
การประเมินคุณภาพได้แก่
1. ปริมาณความชื้น (Moisture Content)
2. ความหนาแน่น (Density)
3. ปริมาณเถ้า (Ash content)
4. ค่าความร้อน(Heating value)
3.2 กากตะกอนน้้ามันดิบ [7]
เมื่อกระบวนการกลั่นน้้ามันสิ้นสุดลงจะก่อให้เกิด
ของเสียจากการกลั่นน้้ามัน ตะกอนน้้ามันดิบ ซึ่งเกิดจากการ
เปลี่ ย นแปลงอุ ณหภู มิ ภายนอกตั วถั ง พั กน้้ ามั น ดิ บ ท้ าให้
น้้ามันดิบเกิดการควบแน่นจับตัวและตกตะกอน ซึ่งตะกอน
น้้ามันนี้ยังไม่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ใดๆ ได้
3.2.1 สมบั ติ ก ารเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ของกากตะกอน
น้้ามันดิบ
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

ตะกอนน้้ า มั น ดิ บ จึ ง นั บ ได้ ว่า เป็ น ตั วประสานที่ มี
ประสิทธิภาพเพราะสามารถหลอมละลายได้ดียึดเกาะกับ
วัสดุอื่นได้ง่ายและแข็งตัวได้รวดเร็วแต่ไม่สามารถน้ามาใช้
เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ได้ โ ดยตรงเพราะคุ ณ สมบั ติ ข องตะกอน
น้้ามันดิบที่ไม่ติดไฟดังตารางที่1
ตารางที่1 สมบัติทางกายภาพของกากตะกอนน้้ามันดิบ
สมบัติทางกายภาพ
ตะกอนน้้ามันดิบ
ความชื้น (ร้อยละโดยน้้าหนัก)
23.9
ลักษณะทั่วไป
แวกซ์อ่อนตัว
สี
ด้า
กลิ่น
เหม็นฉุน
การติดไฟ
ไม่ติดไฟ
ค่าความร้อน (kcal/kg)
8,946.45
ปริมาณเถ้า (ร้อยละโดยน้้าหนัก)
0.02
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พั ช ฎาภรณ์ เจริ ญ รอย และอรชุ ม า นุ สี ว อ [8] ได้
ศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการท้าแท่งเชื้อเพลิงจาก
ฟางข้าวและแกลบ โดยใช้ผักตบชวาเป็นตัวเชื่อมประสาน
ในการศึกษาได้น้าวัสดุเหลือใช้มาอัดให้เป็นแท่งด้วยวิธีการ
อัดแบบเปียกโดยใช้เครื่องอัดไฮโดรลิกและแม่แรงอย่างง่าย
พบว่า อัตราส่วนฟางข้าว ผักตบชวา และแกลบ ผักตบชวา
ในอัตราส่วน 1:3 โดยน้้าหนักท้าให้แท่งเชื้อเพลิงอยู่ตัวไม่
แตกเปราะสามารถยึดเกาะได้ดีและให้ค่าความร้อน 3,956
กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม และ 2,358 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม
ตามล้าดับ
พุ ท ธิ พ ร แสงรุ่ ง เรื อ งและคณะ [9] ได้ น้ าเศษวั ส ดุ
เหลื อ ใช้ จ ากภาคเกษตร จั ง หวั ด นนทบุ รี น้ า มาผลิ ต เป็ น
เชื้ อ เพลิ ง อั ด แท่ ง แบบไม่ ใ ช้ ตั ว ประสานและแบบใช้ ตั ว
ประสานโดยใช้แป้งมันส้าปะหลัง มาอัดด้วยเครื่องอัดแบบ
เกลี ยวไม่ใ ช่ความร้อนและแรงอัด ต่้าในอั ตราส่วนต่าง ๆ
(โดยน้้าหนัก) พบว่า เชื้อเพลิงที่ให้ค่าความร้อนสูงสุดคือ
ขี้เลื่อยผสมกับแป้งมัน อัตราส่วน 2:1 โดยมีค่ าความร้อน
เท่ ากับ 4,762.48 กิโลแคลอรี /กิโ ลกรัม ซึ่ งเชื้ อเพลิ งที่ ไ ด้
สามารถลุกติดไฟได้ดี มีควันน้อย และให้ความร้อนได้เร็ว
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Owen et al. [10] ได้ศึกษาการท้าเชื้อเพลิงอัดแท่ง
จากเศษวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท าง โดยบดเศษวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท าง
การเกษตรให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เติมน้้าแล้วน้ามาอัดเป็นแท่งโดย
แท่ ง เชื้ อ เพลิ ง จะมี ลั ก ษณะคล้ า ยโดนั ท น้ า ไปตากแห้ ง
สามารถน้าไปใช้แทนฟืนและถ่านไม้ได้ พบว่าเชื้อเพลิงอัด
แท่งนี้สามารถจุดติดไฟได้ง่ายโดยใช้เวลาเพียง 2 นาที และ
ให้อุณหภูมิสูงสุดถึง 816 องศาเซลเซียส
Husain. Z., et al. [11] ได้ผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจาก
กะลาปาล์มที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นน้้ามันปาล์มโดย
อัดแท่งที่ความดันระหว่าง 5 - 13.5 MPaด้วยระบบไฮโดร
ลิก (hydraulic press) ได้เชื้อเพลิงอัดแท่งที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 40 50 และ 60 มิลลิเมตร พบว่าเชื้อเพลิงอัดแท่งมี
ความหนาแน่นระหว่าง 1,100 และ 1,200 kg/m2 มีค่าความ
ร้อน 3,917 cal/g ปริมาณเถ้า 6% และค่าความชื้น 12%

4. วิธีการวิจัย

การผลิตเชื้อเพลิงอัดแข็งจากใบอ้อย สามารถแบ่ง
ตามขั้นตอนการด้าเนินงานวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ออกแบบชุดผลิตและท้าการผลิตเชื้อเพลิงอัดแข็ง
ที่มีส่วนประกอบของใบอ้อยแบบไม่มีตัวประสาน และมีตัว
ประสาน
2. วิเคราะห์หาสมบัติทางด้านกายภาพและเคมีของ
เชื้ อ เพลิ ง อั ด แข็ ง หาอั ต ราส่ ว นที่ เ หมาะสมของใบอ้ อ ย
ร่วมกับ ตัวประสาน และหาแรงอัดที่เ หมาะสมของแต่ล ะ
อัตราส่วน
3. วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์
ของเชื้อเพลิงอัดแข็ง ที่ผลิตจากใบอ้อยและใบอ้อยร่วมกับ
ตั ว ประสานทั้ ง สองชนิ ด ขั้ น ตอนการด้ า เนิ น งานวิ จั ย
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3
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ตารางที่2 สัญลักษณ์แรงอัดของเชื้อเพลิงอัดแข็งจากใบอ้อย
(

2

)

วัตถุดิบ

ตัวประสาน

-

อัตราส่วน

100:0

แรงอัด (MPa)

สัญลักษณ์

125

SF1
SF2
SF3
SF4
ST5F1
ST5F2
ST5F3
ST5F4
ST10F1
ST10F2
ST10F3
ST10F4
ST15F1
ST15F2
ST15F3
ST15F4
ST20F1
ST20F2
ST20F3
ST20F4
ST25F1
ST25F2
ST25F3
ST25F4
SC5F1
SC5F2
SC5F3
SC5F4
SC10F1
SC10F2
SC10F3
SC10F4
SC15F1
SC15F2
SC15F3
SC15F4
SC20F1

250
375
500

95:5

125
250
375

:

95:5 90:10 85:15 80:20
75:25
125 250 375

500 MPa
(D ≥ 600 kg/m3)

ใบอ้อย
(Sugarcane
Leaves)

500
90:10

125
250

แป้งมัน
ส้าปะหลัง
(Tapioca Flour)

375
500
85:15

125
250
375

-

(ASTM D 240)
(ASTM D 3174)

-

500

(ASTM D 3173)
(ASTM D 75)

80:20

125
250
375
500

75:25

125
250

/

375
500

รูปที่ 2 ขั้นตอนการด้าเนินงานวิจยั
4.1 อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิง
การผลิ ต เชื้ อ เพลิง อั ด แข็ ง จากใบอ้ อ ยแบบไม่ มี ตั ว
ประสานและแบบมีตัวประสาน ท้าการศึกษาที่อัตราส่วน
ร้อยละโดยน้้าหนักของใบอ้อยต่อแป้งมันส้าปะหลัง และใบ
อ้ อ ย ต่ อ ก า ก ต ะ ก อ น น้้ า มั น ดิ บ ที่ อั ต ร า ส่ ว น 95:5
90:1085:1580:20 และ 75:25 ตามล้าดับ
4.2 แรงอัดที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปเชื้อเพลิง
การผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง อั ด แข็ ง จากใบอ้ อ ยร่ ว มกั บ กาก
ตะกอนน้้ามันดิบและแป้งมันส้าปะหลัง ท้าการศึกษาการอัด
ขึ้นรูปของเชื้อเพลิงให้มีความหนาแน่นมากกว่า 600 kg/m3
ตามมาตรฐานของเชื้อเพลิงอัดแข็ง โดยแบ่งแรงอัดออกเป็น
4 แรงอัด คือ 125250375 และ 500 MPaตามล้าดับ

95:5

125
250
375
500

90:10

125
250
375

กากตะกอน
น้้ามันดิบ
(Crude Oil
Sludge)

500
85:15

125
250
375
500

80:20

125
250
375
500

75:25

125
250
375
500

SC20F2
SC20F3
SC20F4
SC25F1
SC25F2
SC25F3
SC25F4
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4.3 รูปแบบเชื้อเพลิง
รูปแบบเชื้อเพลิงเป็นไปตามมาตรฐานของเชื้อเพลิง
ชีวมวลอัดแข็ง โดยที่ต้องมีความหนาแน่นรวมมากกว่าหรือ
เท่ากับ 600 kg/m3 เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วง 6 - 12 mm
และความยาว 10-30mm จึงได้ท้าการศึกษาเชื้อเพลิงอัดแข็ง
ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm และความยาว 30 mm
4.4 การอัดแท่งเชื้อเพลิง
น้าเชื้อเพลิงที่ผ่านการผสมตามอัตราส่วนที่ต้องการ
ไปอัดแท่งขึ้นรูปเป็นเชื้อเพลิง โดยก้าหนดให้มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 10 mm ด้วยเครื่อง Pellet press ที่แรงอัด 125
250 375 และ 500 MPa
4.5 การวิเคราะห์สมบัติด้านกายภาพและเคมีของ
เชื้อเพลิง
4.5.1 การหาปริมาณความชื้น
การวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 3173 [12]
โดยน้าตัวอย่างมาวิเคราะห์โดยให้ความร้อนคงที่ในตู้อบ
(Drying Oven) ที่อุณหภูมิประมาณ 104-110 °C ที่เวลา 24
hrs. เพื่อให้ไอน้้าระเหยออกจากตัวอย่าง ค่าความชื้นที่ได้
สามารถค้านวณจากน้้าหนักของตัวอย่างที่ลดลง
เมื่อ

M
A
B

=
=
=

ค่าความชื้น (%)
น้้าหนักตัวอย่างทดลองก่อนอบ (g)
น้้าหนักตัวอย่างทดลองหลังอบ (g)

4.5.2 การหาปริมาณเถ้า
การวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 3174 [13]
โดยน้าตัวอย่างไปเผาให้ความร้อนในเตาเผาที่อุณหภูมิ 750
°C เป็นเวลา 1 hrs. สามารถค้านวณได้จากน้้าหนักที่เหลืออยู่
ภายหลังการเผาแล้ว
(
เมื่อ
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N
C
D
E

=
=
=
=

ปริมาณเถ้า (%)
น้้าหนักภาชนะพร้อมเถ้า (g)
น้้าหนักของภาชนะ (g)
น้้าหนักตัวอย่างทดลองที่ใช้ (g)
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4.5.3 การหาค่าความร้อนสูง
ท้ า การวิ เ คราะห์ ค่ า ความร้ อ นสู ง ตามมาตรฐาน
ASTM D 240 [14] ซึ่งสามารถวิเคราะห์โดยตรงท้าได้โดย
การน้ าตั วอย่ างเชื้ อ เพลิ ง ไปทดสอบหาค่ าความร้ อ นจาก
เครื่อง Bomb Calorimeter จะอ่านค่าความร้อนผ่านสายไฟ
ทั้งสองโดยมีหน่วยเป็นcal/g
(
เมื่อ

Hg
m
W

=
=
=

e1

=

e2

=

e3

=

ค่าความร้อน (cal/g)
มวลของเชื้อเพลิงที่ใช้ทดลอง (g)
ค่าพลังงานของลูกบอมบ์ที่ได้จากการท้าการ
standardization โดยมีค่าคงที่คือ 2,426 cal/ °C
ค่าความร้อนจากกรดไนตริก โดยทั่วไปจะก้าหนดให้
มีค่าเท่ากับ 0
ค่าความร้อนจากกรดซัลฟูริกโดยทั่วไปจะก้าหนดให้
มีค่าเท่ากับ 0
ค่าความร้อนจากฟิวส์ โดยน้าฟิวส์เริ่มต้น (10 ซม.)
หักลบจากฟิวส์ที่เหลือมาคูณด้วย 2.3 (1 ซม. มีค่า
เท่ากับ 2.3 cal)

4.5.4 การทดสอบหาความหนาแน่น
น้ า ตั ว อย่ า งมาวิ เ คราะห์ ค่ า ความหนาแน่ น ตาม
มาตรฐาน ASTM D 75 [15] โดยน้าเชื้อเพลิงไปชั่งน้้าหนัก
และวัดความสูงของเชื้อเพลิง ค้านวณจากสูตรหาปริมาตร
ทรงกระบอก แล้วจึงน้าผลที่ได้มาค้านวณหาความหนาแน่น
จากสูตร

เมื่อ

D
M
V

5. ผลการวิจัย

=
=
=

ค่าความหนาแน่น (kg/m3)
น้้าหนักตัวอย่างทดลองก่อนอบ (g)
ปริมาตรของตัวอย่าง (m3)

5.1 ผ ล ข อ ง ก า ร ผ ลิ ต เ ชื้ อ เ พ ลิ ง อั ด แ ข็ ง ที่ มี
ส่วนประกอบของใบอ้อย
พบว่า แรงอัดที่มีความเหมาะสมสามารถน้ามาผลิต
เป็นเชื้อเพลิงอัดแข็งที่มีส่วนประกอบของใบอ้อยแบบไม่มี
ตัวประสาน คือ ที่แรงอัด 250, 375 และ 500 MPa ส้าหรับ
เชื้อเพลิงอัดแข็งที่มีส่วนประกอบของใบอ้อยร่วมกับแป้ง
มันส้าปะหลังได้ คือ อัตราส่วน 95:5 ที่แรงอัด 375 และ 500
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Pa และส้าหรับเชื้อเพลิงอัดแข็งที่มีส่วนประกอบของใบ
อ้อยร่วมกับกากตะกอนน้้ามันดิบ คือ อัตราส่วน 95:5 และ
90:10 ที่ทุกแรงอัด
5.1.1ผลจากแรงอัดต่อสมบัติทางด้านกายภาพของ
เชื้อเพลิงอัดแข็งที่มีส่วนประกอบของใบอ้อย
ค่ า ความชื้ น และปริ ม าณเถ้ า ของเชื้ อ เพลิ ง จะ
แปรผกผั น กั บ แรงอั ด ที่ ใ ช้ ใ นการอั ด แท่ ง เชื้ อ เพลิ ง เมื่ อ
แรงอั ด เพิ่ ม ขึ้ น ท้ าให้ ป ริ ม าณความชื้ น ลดลง ซึ่ ง ค่ าความ
หนาแน่ น และค่ าความร้ อ นของเชื้ อ เพลิ ง แปรผั น ตรงกับ
แรงอัด เนื่องจากใช้แรงอัดมากขึ้นจึงท้าให้เชื้อเพลิงมีการ
เกาะตัวกันแน่นขึ้น
5.1.2 ผลจากอัตราส่วนผสมและแรงอัดต่อสมบัติ
ทางด้านกายภาพของเชื้อเพลิงอัดแข็งที่มีส่วนประกอบของ
ใบอ้อยร่วมกับแป้งมันส้าปะหลังและกากตะกอนน้้ามันดิบ
ปริ ม าณความชื้ น ของเชื้ อ เพลิ ง จะแปรผั น ตรงกั บ
ปริ ม าณตั ว ประสาน แต่ ที่ แ รงอั ด ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จะท้ า ให้ ค่ า
ความชื้ น ของเชื้ อ เพลิ ง ลดลงโดยความหนาแน่ น ของ
เชื้ อ เพลิ ง แปรผกผั น กั บ อั ต ราส่ ว นของตั ว ประสานซึ่ ง

ปริมาณเถ้าของเชื้อเพลิงจะมีปริมาณมากหรือน้อยจึงขึ้นอยู่
กับอัตราส่วนของใบอ้อยและแรงอัดที่เพิ่มขึ้น และค่าความ
ร้ อ นของเชื้ อ เพลิ ง จะแปรผกผั น กั บ ปริ ม าณแป้ ง มั น
ส้าปะหลังที่เพิ่มขึ้น แต่แปรผันตรงกับปริมาณกากตะกอน
น้้ามัน ดิ บและแรงอัด คือ เมื่ ออั ตราส่วนของกากตะกอน
น้้ามันดิบเพิ่มขึ้น ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงก็จะเพิ่มขึ้น
5.1.3 วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
ส้ า หรั บ หั ว ข้ อ นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท้ า การวิ เ คราะห์ ค วาม
เหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของเชื้อเพลิงอัด
แข็ ง S F ซึ่ ง ข้ อ มู ล โรงไฟฟ้ า ที่ น้ า มาใช้ ป ระกอบการ
วิเคราะห์ได้แก่ บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จ้ากัด
จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีก้าลังการผลิตและกระแสไฟฟ้าที่ผลิต
ได้ 36
โดยใช้ชานอ้อยเป็นชานอ้อย
จากข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของโรงไฟฟ้ า ชี ว มวลพบว่ า
โรงไฟฟ้านี้ใช้ชานอ้อย 1 on สามารถผลิตไอน้้าได้ 2.3 ons
และไอน้้า 6.7 ons สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1
โดยผล
การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของโรงไฟฟ้า
ชีวมวลระบบเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นชานอ้อย แสดงดังรูปที่

รูปที่ การเปรียบเทียบความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเชื้อเพลิงอัดแข็งกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น
จากรู ปที่ 3 การ วิ เ ค ราะ ห์ ความคุ้ มค่ าท าง
เศรษฐศาสตร์ของเชื้อเพลิงอัดแข็งที่มีส่วนประกอบของใบ
อ้อยเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทชานอ้อย, เชื้อเพลิง
ขยะ R F และถ่านหินลิกไนต์ พบว่าเชื้อเพลิงอัดแข็งที่มี
ส่วนประกอบของใบอ้อยมีโดยสามารถขายได้สูงสุดที่ราคา
4,125 bah / on เมื่อพิจารณาที่ถ่านหินลิกไนต์ราคา $60/ on

หากราคาของเชื้อเพลิงมีค่ามากกว่า 4,125 bah / on ถือว่า
เชื้อเพลิงไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เนื่องจากมีราคา
สูง กว่ าราคาของถ่านหิน ลิกไนต์ จึง ไม่เ หมาะส้ าหรั บการ
น้ามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแข็ง
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามเหมาะสมทางด้ า น
เศรษฐศาสตร์พบว่า เชื้อเพลิงอัดแข็งS F ซึ่งมีปริมาณการ
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ใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ
โดยมีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเท่ากับ 2.11 on/ สามารถ
ขายได้สูงสุดที่ราคา 4,125 bah / on เมื่อพิจารณาที่ถ่านหิน
ลิกไนต์ราคา $60/ on

6. อภิปรายผลการวิจัย

การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ท างเทคนิ ค และ
เศรษฐศาสตร์ของเชื้อเพลิงอัดแข็งที่มีส่วนประกอบของใบ
อ้ อ ยแ บ บ ไม่ มี ตั วป ร ะ ส าน แ ละ มี ตั วป ร ะ สาน โ ด ย
ท้ า การศึ ก ษาที่ แ รงอั ด 125 250 375 และ 500 Paและ
อัตราส่วน 95:5 90:10 85:15 80:20 และ 75:25 ร้อยละโดย
น้้ าหนั ก (ใบอ้ อ ย : ตั วประสาน) ซึ่ ง ในงานวิ จั ย ได้ ใ ช้ ตั ว
ประสาน 2 ชนิ ด คื อ แป้ ง มั น ส้ า ปะหลั ง และกากตะกอน
น้้ามันดิบน้าเชื้อเพลิงอัดแข็งที่มีส่วนประกอบของใบอ้อย
แบบไม่ มีตัวประสานที่ ผลิตได้มาวิเ คราะห์ ตัวแปรต่าง ๆ
ดั ง นี้ ค่ าความชื้ น ค่ า ความหนาแน่ น ค่ า ปริ ม าณเถ้ าและค่ า
ความร้อนตามมาตรฐาน ST และน้าผลที่ได้มาเปรียบ
กับ ผลของเชื้อ เพลิง อัด แข็ งที่ มีส่วนประกอบของใบอ้ อ ย
ร่วมกับ ตัวประสานจากนั้นน้ามาวิเคราะห์ความเหมาะสม
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของเชื้อเพลิง

7. สรุป

เชื้อเพลิงที่มีความเหมาะสมส้าหรับน้ามาผลิตเป็น
เชื้ อ เพลิ ง อั ด แข็ ง จากใบอ้ อ ยคื อ เชื้ อ เพลิ ง อั ด แข็ ง ที่ มี
ส่ ว นประกอบของใบอ้ อ ยร่ ว มกั บ กากตะกอนน้้ ามั น ดิ บ
อั ต ราส่ ว น 90:10 ที่ แ รงอั ด 375 Paเนื่ อ งจากเชื้ อ เพลิ ง
สามารถอัดแท่งขึ้นรูปเชื้อเพลิงได้ดีมีค่าความร้อนเท่ากับ
4,752 kcal/k ค่ าความชื้ น ร้ อ ยละ 9.74 และมี ค่ าความ
หนาแน่น 755 k / 3และได้ท้าการวิเคราะห์เปรียบเทียบมี
ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์มากที่สุดคือมีปริมาณ
การใช้เชื้อเพลิงเท่ากับ 2.11 on/ สามารถขายได้สูงสุด
ที่ ร าคา 4,125 bah / on เมื่ อ พิ จ ารณาที่ ถ่ า นหิ น ลิ กไนต์
ราคา$60/ on
- ข้อเสนอแนะ
1.ควรศึ ก ษาวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ส มบั ติ ท างด้ า น
กายภาพของเชื้อเพลิงอัดแข็งให้มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามมาตรฐาน ST
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2. ควรศึกษาวิธีการเก็บเชื้อเพลิงให้อยู่ในสภาพทีด่ ี
และคงคุณภาพพร้อมส้าหรับ การใช้งานรวมทั้งวิเคราะห์
สมบัติเชื้อเพลิงภายหลังการเก็บตัวอย่าง

8. กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณา
ของผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ด ร.ฉั น ทนาพั น ธุ์ เ หล็ กอาจารย์ ที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ด ร.สมชาย
มณีวรรณ์ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาให้ตลอดจนตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆตลอดระยะเวลาในการท้าวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้
ขอขอบพระคุ ณ ส้ า นั ก งานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานงบประมาณ 558 แผนพลังงานทดแทน
ด้านพลังงานชีวมวลสนั บสนุนทางด้านงบประมาณในการ
ศึกษาวิจัย
ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ประจ้าภาควิชาวิชา
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์สถานที่และให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเครื่องวัด
ค่าความร้อน ( o b alori r ในการท้าการทดลอง
และบริ ษั ท ปตท.ส้ ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มสยามจ้ า กั ด
จั ง หวั ด ก้าแพงเพชรที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล และตั วอย่ างกากตะกอน
น้้ามันดิบเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ

บทความนี้นาเสนอผลการศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจผลิตก๊าซชีวภาพของร้านอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
โดยสารวจร้านอาหารในเขตจังหวัดพิษณุโลกมีทั้งหมดจานวน 21 ร้าน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของเครจซี่และมอร์แกนได้กลุ่ม
ตัวอย่างร้านอาหาร จานวน 20 ร้าน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearsonproduct-moment correlationcoefficient) พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการตัดสินใจ
ผลิตก๊าซชีวภาพของร้านอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีเพียง 1 ตัวแปรคือ ด้านการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .526

Abstract

This paper presents the studying of variables relation to decision making of biogas generation of restaurant in Phitsanulok
municipality. Twenty one restaurants in target area were population. Determining sample size 20 restaurants by apply Krejcie and Morgan.
The questionnaires were a research tool to collect data. Pearson correlation coefficient was applied to analyse data. The results showed that
positive variable relate to decision making of biogas generation of restaurant in Phitsanulok municipality at a .05 significance level was only
one variable, the government subsidy which has correlation coefficient equal to .526
คาหลัก:ความสัมพันธ์ ก๊าซชีวภาพ ร้านอาหาร

1. บทนา

การผลิ ต ก๊ าซชี วภาพจากของเสี ย ในเชิ ง ธุ ร กิ จ จาก
ภาคอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมแป้งมันน้ามันปาล์มการแปรรูป
สัตว์จนถึงฟาร์มสุกรและกาลังขยายไปสู่อุตสาหกรรมประเภท
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อื่นๆขณะที่ของเสียสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแต่ในเวลาเดียวกัน
สั งคมยั งต้ องการพลั งงานเพิ่ มขึ้ นดั งนั้ นการใช้ ของเสี ยให้ เกิ ด
ประโยชน์ย่อมส่งให้เกิดผลดีทั้งสองด้านหน่วยงานภาครัฐจึงควร
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการใช้งานก๊าซชีวภาพอย่างจริงจัง
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงานดาเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือน
สถานประกอบการและชุมชนมีการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพโดย
จัดทาแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาดเล็กสาหรับใช้ในครัวเรือน
สถานประกอบการฟาร์มปศุสัตว์และชุมชนซึ่งผู้ที่สนใจสามารถ
นาไปใช้ในการจัดสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนก๊าซหุง
ต้ม (LPG) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนและการ
ประกอบกิจการอย่างเป็นรูปธรรม [1] นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ของกระทรวงพลังงาน
กาหนดเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้เป็นร้อยละ
20 ของการใช้พลังงาน [2] ซึ่งจะทาให้การใช้พลังงานในประเทศ
ไทยมี ความหลากหลายยิ่ งขึ้ นช่ วยลดการพึ่ งพาพลั งงานจาก
ต่างประเทศแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานของโลก
รวมถึงประเทศไทยแนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
หรือไบโอแก๊ส (Biogas) ในอนาคตพบว่าปัจจุบันปริมาณการผลิต
ก๊าซชีวภาพของไทยอยู่ที่ประมาณ 500,000,000 ลบ.ม. และสามารถ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 4,100,000 ตัน[3]
เทศบาลนครพิ ษณุโลกได้ ส่งเสริ มรณรงค์ เกี่ยวกับการอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อมโดยเทศบาลนครพิษณุโลกยังได้รับรางวัลอาเซียนด้าน
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนประจาปี 2554 (ASEAN Environmentally
Sustainable Cities ESC Awards ) ประเภทการแข่งขันด้านขยะและ
พื้นที่สีเขียวClean and Green Land และรางวัลชนะเลิศโครงการการ
ประกวดรณรงค์ การใช้ พลั งงานจากกรมการปกครองร่ วมกั บ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย [4] การขยายตัวของ
เมืองทาให้มีบา้ นเรือน ผู้คน และห้างร้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทาให้มีของ
เสียมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งของเสียดังกล่าวสามารถนามาทาเป็น
พลังงานทดแทนได้ อีกทั้ งพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ได้ มีการ
สนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงานทดแทน เพื่อเป็นการลด
รายจ่าย ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจผลิตก๊าซชีวภาพของร้านอาหารในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลกเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
ก๊าซชีวภาพ

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่ อศึ กษาตัวแปรที่มี ความสั มพั นธ์ ต่ อการตัดสิ นใจผลิ ต
ก๊าซชีวภาพของร้านอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

3.แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

ความตระหนักในการใช้พลังงาน
ความตระหนักในการใช้พลังงาน หมายถึง การฉุกคิด
ได้ของบุคคล หรือการเกิดขึ้นในความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสภาวะ
จิตใจ ที่ไม่เน้นความสามารถในการจา หรือระลึกได้ เกี่ยวกับการ
ใช้พลังงานในชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
รวมไปถึ ง ความตระหนั กรู้ ด้ านพลั งงาน (Energy Literacy)
หมายถึ งความเข้าใจในธรรมชาติ และบทบาทของพลังงานใน
จักรวาลและชีวิตของเรานาไปสู่การใช้ความรู้ ความเข้าใจเพื่ อ
ตอบคาถามและแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน[4]
พลังงานทดแทน( Alternative Energy )
พลั ง งานทดแทนหมายถึ ง พลั ง งานที่ ใ ช้ ท ดแทน
พลังงานจากน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งจัดเป็นพลังงานหลักที่ใช้กันอยู่
ทั่ ว ไปในปั จ จุ บั น พลั ง งานทดแทนที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ พ ลั ง งาน
แสงอาทิตย์พลังงานน้าพลังงานลมพลังงานความร้อนใต้พิภพ
และพลังงานจากชีวมวลเป็นต้นได้มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อนา
พลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์มากขึ้นซึ่งจะช่วยผ่อนคลาย
ปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคตและช่วยลดปัญหาด้าน
มลพิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช้ พ ลั ง งานในปั จ จุ บั น แบ่ ง ได้
2 ประเภท (1)พลังงานทดแทนประเภทสิ้นเปลืองเป็นพลังงาน
ทดแทนจากแหล่งที่ได้มาแล้วใช้หมดไปได้แก่พลังงานถ่านหิน
ก๊ า ซธรรมชาติ นิ ว เคลี ย ร์ หิ น น้ ามั น ทรายน้ ามั น เป็ น ต้ น
(2)พลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนเป็นพลังงานทดแทน
จากแหล่ ง ที่ ใ ช้ แ ล้ ว สามารถหมุ น เวี ย นมาใช้ ไ ด้ อี ก ได้ แ ก่
พลังงานจากแสงอาทิตย์ลมชีวมวลน้าความร้อนใต้พิภพและ
ไฮโดรเจน เป็นต้น [5]
ก๊าซชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) คือก๊าซที่เกิดจากกระบวนการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยแบคทีเรียชนิดไม่อาศัยออกซิเจน
(Anaerobic) ทาให้เกิดกลุ่มก๊าซขึ้นขณะเกิดการย่อยสลายกลุ่ม
ก๊าซนี้เรียกว่าก๊าซชีวภาพ
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

ก๊าซชีวภาพประกอบด้วยก๊าซมีเทน (CH4) ประมาณ
ร้อยละ 60 – 70 คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณร้อยละ
30 – 40 ทีเหลือจะเป็นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊าซ
ไนโตรเจน (N2) ซึ่งก๊าซมีเทนมีคุณสมบัติติดไฟได้จึงสามารถ
น ามาเป็ น พลั ง งานทดแทนเชื้ อ เพลิ ง ต่ า งๆเช่ น การหุ ง ต้ ม
เชื้อเพลิงรถยนต์เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมเป็นต้น
การย่อยสลายอินทรีย์วัตถุสามารถให้ก๊าซชีวภาพแต่
จะเกิดก๊าซมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับชนิดของอินทรีย์วัตถุที่
ย่อยสลายเช่นพืชสดจะเกิดก๊าซยากกว่ามูลสัตว์เนื่องจากมู ล
สั ต ว์ มี ก ารย่ อ ยสลายมาบ้ า งแล้ ว จากสั ต ว์ ท าให้ แ บคที เ รี ย
สามารถย่อยสลายได้รวดเร็วขึ้น
ดั ง นั้ น การน าพื ชสดมาใช้ กระบวนการหมั กให้ ไ ด้
ก๊าซชีวภาพจะต้องทาการสับให้มีขนาดเล็กและหมักทิ้งไว้ก่อน
สาหรับวัสดุที่นามาหมักนอกจากจะมีพืชสดและมูลสัตว์แล้ว
ยังสามารถนาของเสียหรือน้าเสียจากกระบวนการต่างๆมาใช้
หมักได้ด้วยเช่นน้าเสียจากโรงงานแป้งมันสาปะหลังน้าเสีย
จากฟาร์มสุกรเศษอาหารตามบ้านเรือนเป็นต้น
ประโยชน์ก๊าซชีวภาพเป็นก๊าซใช้สาหรับการหุงต้มแทน
เตาแก๊สใช้สาหรับเป็นแสงสว่างและให้ความร้อนใช้เป็นเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์ดูดน้าเครื่องยนต์รถยนต์ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้ความ
ร้อนสาหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์หรือให้ความอบอุ่นแก่ลูกสัตว์
ตามฟาร์มต่างๆเช่นไก่สุกรเป็นต้นใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนใน
ภาคอุ ต สาหกรรมเช่ น หม้ อ ไอน้ า ใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ส าหรั บ
โรงงานผลิตไฟฟ้า [6]
จากศึ กษาแนวคิด ทฤษฏีที่เ กี่ยวข้ องผู้วิจัยสามารถ
สรุปถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจผลิตก๊าซชีวภาพของ
ร้านอาหาร ได้แก่ ความพร้อมของผู้ประกอบการในการผลิต
ก๊าซชี วภาพการสนั บ สนุ น จากหน่ วยงานภาครั ฐ และความ
ตระหนักในการใช้พลังงาน

4. วิธีการดาเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ
ร้านอาหารประเภทปิ้งย่างและต้มที่เป็นแบบบุฟเฟ่ต์ และแบบ
ชุดทั้งจากัดเวลาและไม่จากัดเวลาของร้านในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลกตาบลในเมืองอาเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก
มี จ านวนทั้ ง หมด 21ร้ า นท าการส ารวจข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 10
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ธันวาคม 2558 (กลุ่มตั วอย่ างที่ ใช้ใ นการวิจั ยครั้ งนี้กาหนด
ขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามวิ ธี ข องเครจซี่ แ ละมอร์ แ กน
(Krejcie& Morgan))ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 20 ตัวอย่าง
4.2 สร้างและการพัฒนาเครื่องมือผู้วิจัยได้ดาเนินการ
สร้างและการพัฒนาเครื่องมือตามลาดับดังนี้
4.2.1 สร้ างและการพัฒ นาเครื่ องมื อ ผู้ วิจั ย ได้
ดาเนินการสร้างและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม มี ทั้ ง หมด 5ตอน ประกอบด้ ว ย ตอนที่ 1
สอบถามข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ความพร้อมของผู้ประกอบการ
ในการผลิตก๊าซชีวภาพตอนที่ 3 การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐตอนที่ 4 ความตระหนักในการใช้พลังงานและตอนที่ 5
การตั ดสิ นใจผลิ ตก๊ าซชี วภาพตอนที่ 2-5ลั กษณะค าถามเป็ น
คาถามแบบประเมินค่า 5 ตัวเลือก
4.2.2 นาแบบสอบถามที่เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมครอบคลุมเนื้อหาของการ
วิจัยและความเที่ยงตรง (Content validity) มีค่าIOCระหว่าง 0.5
– 1.0 ถือว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิ จั ย และหาค่ า ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องแบบสอบถาม
(Reliability) โดยหาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค
Cronbachมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.745
4.3 นาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์
4.4 ตรวจสอบข้ อมู ล ที่เ ก็บรวบรวมมาได้ พร้ อ ม
เตรียมลงรหัสเพื่อเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล
4.5 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 ระดับน้อย
ที่สุด 1.50-2.49 ระดับน้อย 2.50-3.49 ระดับปานกลาง 3.504.49 ระดั บ มาก 4.50-5.00 ระดั บ มากที่ สุ ด และหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment
CorrelationCoefficient) เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งการ
ตัดสินใจผลิตก๊าซชีวภาพกับความตระหนักในการใช้พลังงาน
และความพร้อมของร้านอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

5. ผลการดาเนินการวิจัย

5.1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ หาค่ าค่ าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเกี่ยวกับตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
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ต่อการตัดสินใจผลิตก๊าซชีวภาพของร้านอาหารในเขตเทศบาล
นครพิษณุโลก ได้แก่ ความพร้อมของผู้ประกอบการในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และความ
ตระหนักในการใช้พลังงาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัว
แปรที่มี ค วามสั มพั น ธ์ต่ อ การตั ดสิ น ใจผลิ ตก๊าซชีวภาพของ
ร้านอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจผลิตก๊าซชีวภาพ
ความพร้อมของผูป้ ระกอบการในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ความตระหนักในการใช้พลังงาน

X

S

ระดับ

3.92 .76 มาก
3.94 .94 มาก
3.37 .38 ปาน
กลาง

จากตารางที่ 1พบว่าผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เพื่ อหาค่ า
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเกี่ยวกับความพร้อม
ของผู้ ป ระกอบการในการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ มี ค วามพร้ อ ม
(Var1)อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย( X )เท่ากับ 3.92ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S)เท่ากับ.76ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
(Var2)มี ความต้ องการที่ จะให้ หน่ วยงานภาครั ฐ ส่ งเสริ มและ
สนั บ สนุ น อยู่ ใ นระดั บ มากมี ค่ าเฉลี่ ย( X )เท่ า กั บ 3.94ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)เท่ากับ .94 และด้านความตระหนักใน
การใช้พลังงานผู้ประกอบการร้านอาหารมีความตระหนักอยู่
ในระดั บ ปานกลางมี ค่ าเฉลี่ ย( X )เท่ ากับ 3.37ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S)เท่ากับ.38
5.2ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ หาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจผลิต
ก๊าซชีวภาพของร้านอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจผลิตก๊าซชีวภาพของร้านอาหารใน
เขตเทศบาลนครพิษณุโลก

ตัวแปร Var1
Var2
Var3
Y
.144
-.091
.315
Var1
.331
.526*
Var2
.408
Var3
Y
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวก
ต่อการตัดสินใจผลิตก๊าซชีวภาพ(Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 คือ ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ(Var2) ใน
การผลิ ต ก๊ าซชี วภาพมี ค่ าประสิ ท ธิ์ สหสั ม พั น ธ์ เ ท่ ากั บ .526
ส าหรั บด้ านความพร้ อมของผู้ ประกอบการในการผลิ ตก๊ าซ
ชีวภาพ(Var1) และด้านความตระหนักในการใช้พลังงาน(Var3)
ไม่ มี ความสั มพั นธ์ กับ ต่ อ การตั ด สิ น ใจผลิ ต ก๊า ซชี ว ภาพของ
ร้านอาหารในเขตจังหวัดพิษณุโลก

6. สรุปผลการวิจัย

จากศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจผลิต
ก๊าซชีวภาพของร้านอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก พบว่า
ตัวแปรด้าน ความพร้อมของผู้ประกอบการในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ มีความพร้อม(Var1)อยู่ในระดับมาก ด้านการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ(Var2)มี ความต้องการที่จะให้ หน่วยงาน
ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนอยู่ในระดับมาก และด้านความ
ตระหนักในการใช้พลังงานผู้ประกอบการร้านอาหารมีความ
ตระหนักอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกต่อการตัดสินใจผลิตก๊าซชีวภาพของร้านอาหารในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลกมีเพียง 1 ตัวแปรคือ ด้านการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ(Var2)มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ
.526

7. อภิปรายผล

จากการวิ จั ย นี้ พ บว่ า ตั ว แปรด้ า นการสนั บ สนุ น จาก
หน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
ผลิตก๊าซชีวภาพของร้านอาหารในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่ง
ในประเทศไทยมีการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในเชิงธุรกิจ
ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ในอุตสาหกรรมแป้งมัน น้ามัน
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ปาล์ม การแปรรูปสัตว์ จนถึงฟาร์มสุกร และกาลังขยายไปสู่
อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ อีกหลายประเภท ในขณะที่ของเสีย
สร้ า งปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และในเวลาเดี ย วกั น สั ง ค ม
ต้องการพลังงานเป็นอย่างมาก ดังนั้น การใช้ ของเสี ยให้เกิด
ประโยชน์ย่อมช่วยให้เกิดผลดีทั้งสองด้าน หน่วยงานภาครัฐจึง
ควรต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการใช้งานในเรื่องก๊าซ
ชี ว ภาพอย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
ครัวเรือน สถานประกอบการและชุมชนมีการผลิ ตและใช้ก๊าซ
ชี ว ภาพ กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
(พพ.) จึงได้จัดทาแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาดเล็กสาหรับใช้
ในครัวเรือน สถานประกอบการ ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชนขึ้น
ซึ่ ง ผู้ ที่ ส นใจสามารถน าไปใช้ ใ นการจั ด สร้ า งบ่ อ หมั ก ก๊ า ซ
ชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลั ง งานของครั ว เรื อ นและการประกอบกิ จ การอย่ า งเป็ น
รูปธรรมดังนั้นการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
จะท าให้ แ นวโน้ ม การเลื อ กใช้ ก๊ า ซชี ว ภาพในเขตจั ง หวั ด
พิษณุโลกมีสูงขึ้น
พบ ว่ า ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น กา ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ข อ ง
ผู้ประกอบการร้านอาหารมีค วามตระหนักอยู่ใ นระดับ ปาน
กลางแสดงให้เห็นถึงการขาดความรู้ การฉุกคิดหรือระลึกได้
เกี่ยวกับการใช้พลังงานในชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ
และประหยัด รวมไปถึง ความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy
Literacy) ที่เป็นความเข้าใจในธรรมชาติและบทบาทของพลังงาน
ในจักรวาลและชีวิตของเรา นาไปสู่การใช้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อ
ตอบค าถามและแก้ ไขปั ญหาด้ านพลั งงาน จากผลการศึ กษา
ดังกล่าวอาจจะต้องมีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
การใช้พลังงานให้กับผู้ประกอบการร้านค้า

8. กิตติกรรมประกาศ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเกี่ยวกับไบโอก๊าซ
คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศ าสตร์ม หาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ พิบู ลสงครามที่ ช่วยเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล และขอบคุ ณ วิ ท ยาลั ย พลั ง งานทดแทน
มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องคาแนะนา
และข้อมูลสนับสนุนในการศึกษานี้ทาให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี
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การประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุเพื่อลดความสูญเสียใน
กระบวนการผลิตน้าดื่ม กรณีศึกษา
Application of Material Flow Cost Accounting (MFCA) Technique for Loss Reduction in
Process of Manufacturing Drinking Water, A Case study
เจนจิรา เปี่ยมดี,ณัฏฐณิชา พลขันธ์
Jenjira Piamdee*, Nattanicha Pholkhan
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ตาบลท่าขอนยาง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทร 0-4375-4322 ต่อ 1135 โทรสาร 0-4375-4379
*E-mail : energy_jane@yahoo.com

บทคัดย่อ

บัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุ คือ เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในรูปของการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้
วัตถุดิบในการผลิตสินค้าหรือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อการประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุ
เพือ่ ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตน้าดื่มบรรจุขวด ขนาด 600 มิลลิลิตร ผลจากการศึกษาถูกพบว่า ต้นทุนของน้าดื่มบรรจุขวด มีต้นทุนรวม
ทั้งหมด 3.19 บาทต่อขวด ต้นทุนที่ก่อให้เกิดมูลค่า 2.76บาท คิดเป็นร้อยละ 86.49 ซึ่งคานวณมาจากจากต้นทุนวัตถุดิบ 2.46 บาท ต้นทุนร ะบบ
0.14 บาท และต้นทุนพลังงาน 0.17 บาท ส่วนต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า 0.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.51 เกิดจากต้นทุนวัตถุดิบ 0.36 บาท ต้ นทุน
ระบบการผลิต 0.03บาท และต้นทุนพลังงาน 0.04บาท ความสูญเสียเกิดจากต้นทุนวัสดุมากที่สุด จากการวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเสียโดยใช้
หลักการ ลดการใช้ นากลับมาใช้ใหม่/ใช้ซ้า รีไซเคิล ซึ่งแนวทางในการลดต้นทุนความสูญเสียได้ประหยัดได้ทั้งหมดเท่ากับ 7,022.73บาท/ปี มี
เงินลงทุนทั้งหมด 1,600 บาท ระยะเวลาในการคืนทุน 3 เดือน

Abstract

Material Flow Cost Accounting (MFCA) is a tool for estimating environmental consequences in waste reduction terms, originated
from production and utilization of raw materials in manufacturing processes. The purpose of this study was to apply MFCA to reduce loss in
the process of manufacturing drinking water. The result show that the production costs is 3.19 bath, it was composed of positive cost 2.76
bath or 86.49% (material cost 2.46 bath, system cost 0.14 bath, and energy cost 0.17 bath), and negative cost 0.43 bath that is 13.51%
(material cost 0.36 bath, system cost 0.03 bath, and energy cost 0.04 bath). The most of loss is due to material cost. All of the loss cost
evaluation were considered by the 3R principle, consist of Reduce, Reuse and Recycle. It could be found that guidelines to reduce cost total
saved 7,022.73 bath/year of the cost with 1,600 bath to invest which payback period within 3 months.
ค้าหลัก: บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ, น้าดื่มบรรจุขวด, ลดต้นทุน
Keywords: Material Flow Cost Accounting (MFCA), drinking water, Cost Reduction

1. บทน้า

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการอนุรักษ์
พลังงานนั้นจาเป็นต้องทราบข้อมูลพื้นฐานก่อนอาทิการ
ใช้ ท รั พยากรในการผลิ ต ไม่ว่าจะเป็ น วั ตถุ ดิ บ พลั ง งาน
ค่าแรงและอื่นๆซึ่งจะสะท้อนอยู่ในรูปของต้นทุนบัญชี
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ต้ น ทุ น คื อ บั ญ ชี ที่ เ กี่ย วกั บ การสะสมวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับของการผลิตทุกด้านซึ่งโดยทั่วไปมักในรูป
ของมูลค่าเงินต่อผลิตผลโดยจะประเมินได้จากค่าใช้จ่ายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต ทั้ ง หมดต่ อ ผลผลิ ต ที่ ช่ ว งเวลา
เดียวกันการประเมินต้นทุนแบบทั่วไปดังกล่าวมีความ

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

ง่ายและสะดวกรวดเร็ วแต่ไม่สามารถที่จะทราบถึงมู ล
ค่าที่เกิดจากของเสียในการกระบวนการผลิตได้อย่างไรก็
ตามการวิ เ คราะห์ บั ญ ชี ต้ น ทุ น การไหลวั ส ดุ (Material
Flow Cost Accounting: MFCA) เป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ทางด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ นิยมในต่างประเทศโดยช่วย
ในการจัดการใช้วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพและลด
การปล่อยของเสีย(Waste) [1] กล่าวคือMFCA ช่วยแสดง
การส่งถ่ายและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของวัตถุดิบที่ผ่าน
ขั้นตอนหรือกระบวนการและบ่งชี้หรือกระตุ้นให้เห็น
โอกาสในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการใช้ วั ต ถุ ดิ บให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและยังช่วยลดของเสียอันเป็นการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต นั้ น เอง อย่ า งไรก็ ต าม
โดยทั่วไปตามแหล่งชุมชนต่างๆ มักจะสร้างโรงงานผลิต
น้าดื่มในชุมชน ดังนั้น โรงงานน้าดื่ม ชุมชนดังกล่าวควร
มีการศึ กษาถึง การใช้ทรัพยากรให้ คุ้มค่า และไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
ต่อไป

2.วัตถุประสงค์

เพื่อการประยุกต์ใช้เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหล
วัสดุเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตน้าดื่มบรรจุ
ขวดขนาด 600 มิลลิลิตรของโรงงานแห่งหนึ่งที่จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อหาแนวทางในการเพื่อลดความสูญเสีย
ในกระบวนการผลิต

3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.1 ทฤษฎีการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ
การวิ เ คราะห์ บั ญ ชี ต้ น ทุ น การไหลวั ส ดุ เ ป็ น
เครื่องมือที่ใช้ลดต้นทุนระบบการผลิตวัตถุดิบพลังงาน
และผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันเริ่มต้นการพัฒนา
ในประเทศเยอรมันและได้รับการยอมรับมากประเทศ
ญี่ปุ่น [1] จากผลสาเร็จที่ยอมรับโดยทั่วไปจึงถูกกาหนด
เป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนการไหลของ
วัสดุ (ISO-14051) โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
ข้อกาหนดมาตรฐาน (The International Organization for
Standardization: ISO) เผยแพร่และประกาศอย่างเป็น

ทางการในปี 2554 ISO-14051 เป็นเครื่องมือการจัดการ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจาแนกและบ่งชี้
ความสูญเสียในรูปของต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Costs)
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตระบบการจัดการหรือจาก
เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยต้นทุนของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกอบด้ ว ยเป็ น ต้ น ทุ น ย่ อ ย 4 ประเภท
ประกอบด้วย (1) ต้นทุนวัตถุดิบ(Material Cost : MC) คือ
ต้นทุนวัสดุทุกประเภทที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งมีทั้งวัสดุ
หลั กวั สดุ ร องและวั สดุ ที่ ต้ อ งใช้ ป ระกอบการผลิ ต (2)
ต้นทุนระบบการผลิต (System Cost : SC) คือต้นทุนที่
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเช่นค่าแรงงานค่าเสื่อมราคา
เครื่องจักรค่าโสหุ้ยค่าบริหารจัดการ (3) ต้นทุนค่าไฟฟ้า
และพลังงานในการผลิต (Energy Cost : EC) และ (4)
ต้นทุนการจัดการของเสียที่ปล่อยจากกระบวนการผลิต
(Waste Disposal and Shipping Cost) ซึ่งต้นทุนทั้งหมด
จะถู กแยกส่ วนให้ กับ ผลิต ภั ณฑ์ ที่ ก่อ ให้เ กิดมู ล ค่าหรื อ
มู ล ค่ า บวก (Positive Product)และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่
ก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า หรื อ ของเสี ย หรื อ มู ล ค่ า ลบ(Negative
Product) ที่ เ กิด ขึ้ น ในแต่ ล ะขั้ น ตอนการผลิ ต โดยใช้
หลักการสมดุลของมวลสาร (Mass balance) ซึ่งคิ ด
สัดส่วนมูลค่าเป็นร้อยละของต้นทุนทั้งหมดเพื่อนาไปสู่
การหาแนวทางในการลดต้ น ทุ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดมูลค่ามากที่สุดและชี้บ่งถึงขั้นตอนนั้นๆ [2]
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยของNakajima (2004) ได้อธิบายว่า
บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีต้นทุน
แบบเดิมแต่ให้ข้อมูลมากกว่าคือให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน
ที่ไ ม่ ก่อ ให้เ กิดมู ล ค่ าในส่วนต่างๆโดยพิจ ารณาถึง การ
เปลี่ ย นแปลงของต้ น ทุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละปริ ม าณวั ส ดุ
(Material Quantity) ในตลอดสายการผลิตและช่วยบ่งชี้
ปัญหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเน้นแก้ไขด้วยการลด
การสูญเสียที่แหล่งกาเนิดด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
วั ต ถุ ดิ บ เครื่ อ งจั ก รและเทคโนโลยี ต่ อ มาในการศึ กษา
ทานองเดียวกันKokubu and Nakajima (2004) ได้อธิบาย
ว่ า ก า ร จั ด ท า บั ญ ชี ต้ น ทุ น ก า ร ไ ห ล วั ส ดุ จ ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตจากการจาแนกของเสีย
จะช่วยลดการสูญ เสี ยในกระบวนการผลิต และลดการ
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

ปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมจึงเป็นการลดผลกระทบต่อ
การลดใช้ทรัพยากรในการผลิตไปพร้อมกันนาไปสู่การ
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียบัญชีต้นทุนการไหล
วัสดุ เป็ น ที่ ยอมรั บอย่ างแพร่ หลายในประเทศญี่ปุ่ น ดั ง
งานวิจัยของNakajima (2009) และกรณีศึกษาความสาเร็จ
ของEnvironmental Industries Office, Industrial Science
and Technology Policy and Environment Bureau,
Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan (2010)
ได้แสดงตัวอย่างความสาเร็จในประเทศญี่ปุ่นเช่นบริษัท
นิตโตะเดนโก้คอเปอร์เรชัน (Nitto Denko Corporation)
ในปี2544 ได้ค้นพบว่าในต้นทุนระบบการผลิตทั้งหมด
ของบริษัทด้วยวิธีการทางบัญชีแบบเดิมร้อยละ100 มี
ต้นทุนความสูญเสียด้านวัสดุแฝงอยู่ถึงร้อยละ32.83 จึง
ได้กาหนดเป็นเป้าหมายในการลดต้นทุนความสูญเสียได้
อย่างต่อเนื่องในลักษณะที่คล้ายคลึงกันบริษัทแคนนอน
อินคอเปอร์เรท (Canon Inc.) ผู้ผลิตกล้องถ่ายรูปกล้อง
วี ดี โ อได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ บั ญ ชี ต้ น ทุ น การไหลวั ส ดุ ใ น
กระบวนการผลิตเลนส์จนสามารถค้นพบต้นทุนความ
สูญเสียจากการผลิตเลนส์ถึงร้อยละ32 ซึ่งต่างจากระบบ
บัญชีแบบเดิมที่รายงานของเสียเพียงแค่ร้ อยละ1 นาไปสู่
การปรับเปลี่ยนวิธีการตัดแต่งเลนส์ลดส่วนที่ต้องตัดแต่ง
ให้น้อยลงส่งผลให้สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบหลักรวมถึง
วั ต ถุ ดิ บ รองที่ เ กิ ด จากกระบวนการผลิ ต ได้ ด้ ว ยการ
ประยุกต์ใช้ MFAC ในประเทศไทยสรรฐติชัยชีวสุทธิ
ศิลป์และคมศักดิ์ หารไชย (2557) ได้ใช้ได้ประยุกต์ใช้
เทคนิคบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุเพื่อลดความสูญเสียใน
กระบวนการผลิ ต ล าไยอบแห้ ง เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย
ทรั พ ยากรและผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อ มในการผลิ ต
ลาไยอบแห้งผลจากการวิเคราะห์พบว่าต้นทุนที่ก่อให้เกิด
มูลค่าคิดเป็น19.76% ส่วนต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดคิดเป็น
80.24% จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของความสูญเสียสรุป
วิธีแก้ปัญหา3 แนวทางดังนี้1)ลดต้นทุนความสูญเสียจาก
ต้นทุนแรงงานโดยใช้เครื่องคว้านเมล็ดลาไยอัตโนมัติ
แทนแรงงานคน2)ลดต้นทุนความสูญเสียด้านพลังงาน
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพเตาอบลาไยอบแห้งและ3)การ
ลดต้นทุนความสูญเสียด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้ วย
แนวทางแปรรูปเมล็ดลาไยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
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มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้นส่วนกมลชนกอึ้งสุวรรณและ
จันทิมาบุษบามินตรา (2553) ได้อธิบายโครงสร้างต้นทุน
การผลิต น้ าดื่ มตราDuOว่าต้ น ทุ นของน้าดื่ ม แต่ล ะขวด
ประกอบด้วยต้นทุนหลักๆได้แก่ต้นทุนค่าน้าขวดฉลาก
แคปซีลบล็อกสีค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งคิดเป็น
จ านวนราคาต้ น ทุ น ต่ อ ปี แ ต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ บ่ ง ชี้ ถึ ง ต้ น ทุ น ที่
ก่อให้เกิดมูลค่าและต้นทุนที่ก่อให้เกิดมูลค่า

4.วิธีการวิจัย

การศึ กษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ กษาการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค
บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุเพื่อหาแนวทางลดความสูญเสีย
ในกระบวนการผลิ ต น้ าดื่ ม โดยจ าแนกหาต้ น ทุ น ของ
ผลิตภั ณฑ์ที่ มีมูล ค่าและไม่มีมู ลค่าการพัฒนาปรั บปรุ ง
ระบบจะพิจารณาจากต้นทุนที่ไม่มีมูลค่าซึ่งอาจเกิดจาก
วิธีการทางานที่ไม่เ หมาะสมของระบบหรือเทคโนโลยี
การผลิตโดยขั้นตอนการดาเนินการมีดังนี้
1. ศึ ก ษากระบวนการผลิ ต น้ าดื่ ม พร้ อ มทั้ ง
รวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนกเพื่อสืบค้นข้อมูลในอดีตและ
จัดเก็บข้อมูลจริงอาทิผลผลิตข้อมูลน้าหนักของวัตถุดิบ
ตั้ ง ต้ น และวั ต ถุ ดิ บ เสริ ม พลั ง งานตลอดจนจ านวน
พนักงานและค่าจ้างแรงงานในทุกแผนก
2. สร้างแผนภาพการไหลวัสดุของกระบวนการ
ผลิตน้าดื่มบรรจุขวดของแต่ละกระบวนการเพื่อแสดงทิศ
ทางการไหลของวั สดุ ที่ เ ข้ าและออกจากกระบวนการ
ต่างๆ
3. ตรวจสอบการไหลวั สดุ ข องกระบวนการ
ผลิตน้าดื่มบรรจุขวดโดยใช้หลักสมดุลมวลเข้าและออก
(Mass Balance) เพื่อพิจารณาปริมาณวัสดุที่เข้า-ออกจาก
แต่ละกระบวนการผลิตเพื่อวัดปริมาณข้อมูลต่างๆ
4. คานวณวัสดุที่ไหลผ่านในแต่ละกระบวนการ
ผลิตในรูปของต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเงินโดยเริ่มจาก
ต้นทุนวัสดุต้นทุนระบบการผลิตและต้นทุนพลังงานแล้ว
ปันส่วนต้นทุนทั้งหมดให้กับต้นทุนที่มีมูลค่าและต้นทุน
ที่ไม่มีมูลค่าซึ่งสามารถแสดงได้โดยใช้แผนภาพการไหล
ของต้นทุนวัสดุจากนั้นนาผลการคานวณที่ได้มาวิเคราะห์
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เพื่ อ หาแนวทางการลดต้ น ทุ น อั น เกิ ด จากวั ส ดุ ที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดมูลค่า

5. ผลการวิจัยและการวิเคราะห์

5.1วิเคราะห์การไหลของวัสดุ
จากการศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้า
ดื่มบรรจุขวดPET ขนาด600มิลลิลิตรถูกแบ่งการผลิต
หลักๆออกเป็น7ขั้นตอน1)กรองน้า2) ล้างขวด3)บรรจุน้า
4)ปิดฝาขวด5)ใส่แคปซีล6)ห่อหุ้มแพ็คโหลและ7) อบ
แผ่ น ฟิ ล์ ม ห่ อ หุ้ ม แพ็ ค โหลแสดงดั ง รู ป ที่ 1ซึ่ ง ได้ ข้ อ มู ล
เฉลี่ยจากการเก็บข้อมูล 5ซ้าโดยการปริมาณการผลิตจะ
ขึ้นกับคาสั่งของลูกค้าการจัดการของเสียของโรงงานใช้
ร่ ว มกั บ ระบบหน่ ว ยงานหลั ก จึ ง ไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง นั้ น
ขอบเขตของงานวิจัยนี้ไม่คิดต้นทุนการจัดการของเสียที่
ปล่ อ ย จากกร ะบ วน การ ผลิ ต ขั้ นต อ นการ ผลิ ต มี
รายละเอียดดังนี้
1. กระบวนการกรองน้ าวั ต ถุ ดิ บ น าเข้ า คื อ
น้าประปา4,022.40 ลิตรโดยใช้ปั้มน้าขับสารAnti-Scale
0.013 กิโลกรัมถูกผสมในเครื่องกรองน้าRO สารAntiScale จะละลายเข้าไปในเครื่องกรองน้าRO และจะมีน้าที่
ปล่อยทิ้งจากเครื่องกรองน้าครึง่ หนึง่ ของน้าที่ใส่ในระบบ
และอีกครึ่งหนึ่งจะถูกป้อนเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
2. กระบวนการล้างขวดวัตถุดิบนาเข้าคือขวด
PETขนาด600 มิลลิลิตรจานวน3,094 ขวดและการล้าง
ขวดจะล้างได้ครั้งละ11ขวดจากนั้นแผ่นล็อคคอขวดจะ
ล็อคคอขวดแล้วหมุน 180 องศาแล้วหัวฉีดน้าปริมาณ
92.33 ลิตรจะถูกฉีดน้าล้างขวดและแผ่นล็อคคอขวดจะ
ถู ก พลิ ก กลั บ มาโดยขวดที่ ล้ า งแล้ ว จะตั้ ง เรี ย งกั น บน
สายพานจากนั้นขวดก็จะถูกลาเลียงไปตามสายพานเพื่อ
เข้าสู่เครื่องบรรจุน้าของเสียที่ออกจากกระบวนการได้แก่
น้าล้างขวด92.33 ลิตรจะถูกปล่อยลงคลองหลังโรงงาน
และขวดเสีย15 ขวดจะถูกคัดแยกไว้เพื่อนาส่งคืนให้ทาง
บริษัทเพื่อที่จะนาขวดที่ไม่ชารุดมาแทน
3. กระบวนการบรรจุน้าวัตถุดิบนาเข้าคือขวดPET ขนาด
600มิลลิลิตรและน้าบริสุทธิ์หรือน้าRO จานวน1,918.47
ลิตรของเสียที่ออกจากกระบวนการได้แก่ขวดเสีย16 ขวด

และน้าเสียประมาณ26.07ลิตรที่เกิดจากหัวฉีดน้ากรอก
ไม่ตรงปากขวด
4. กระบวนการปิดฝาขวดวัตถุดิบที่นาเข้าคือฝา
ขวด3,110ชิ้นใส่เข้าไปใหม่ในกระบวนการน้าดื่มบรรจุ
ขวดที่ ม าจากกระบวนการบรรจุ น้ าจ านวน3,063ขวด
เครื่องปิดฝาขวดจะปิดได้ครั้งละ1ขวดของเสียเกิดจาก
ขวดล้มระหว่างการลาเลียงตามสายจานวน77.20ลิตรขวด
เสีย37ขวดและฝาเสีย84ชิ้น
5. กระบวนการใส่แคปซีลวัตถุดิบนาเข้าใหม่
คือแคปซีลจานวน3,100ชิ้นและน้าดื่มบรรจุขวดที่ปิดฝา
จานวน3,026ขวดมาจากกระบวนการปิดฝาขวดหลังจาก
นั้นก็ใส่แคปซีลที่คอขวดขวดก็จะลาเลียงตามสายพานเข้า
สู่เครื่องเป่าลมร้อนโดยฮีตเตอร์เพื่อให้แคปซีลหดตัวส่วน
ของเสี ย ที่ อ อกจากกระบวนการคื อ แคปซี ล ตกลงพื้ น
จานวน74ชิ้น
6. กระบวนการห่อหุ้มแพ็คโหลวัตถุดิบที่นาเข้า
คือฟิล์มพีอี370 x 0.070มิลลิเมตรจานวน1ม้วนหนัก25
กิโลกรัมและน้าบรรจุขวดที่ผ่านเครื่องอบแคปซีลจานวน
3,026ขวดต่อน้า1,815.60ลิตรลาเลียงตามสายพานเข้าสู่
เครื่องห่อหุ้มแพ็คโหลโดยที่เครื่องห่อหุ้มแพ็คโหลจะทา
การห่อหุ้มได้ครั้งละ12ขวดใบมีดจะตัดแผ่นฟิล์มห่อหุ้ม1
ครั้งหลังจากนั้นน้าบรรจุขวดที่ห่อหุ้มแพ็คจะถูกลาเลียง
เข้าสู่เครื่องอบแพ็คโหล
7. กระบวนการอบแผ่นฟิล์มห่อหุ้มแพ็คโหล
วัตถุดิบที่นาเข้าคือน้าบรรจุขวดที่ห่อหุ้มแพ็คโหลจานวน
3,026ขวดจากนั้นจะถูกลาเลียงเข้าสู่เครื่องอบแพ็คโหล
โดยการเป่าความร้อนของเครื่องฮี ตเตอร์ที่อุณหภูมิ 205
องศาจนได้น้ าบรรจุขวดที่ ห่อหุ้มแพ็คโหลออกมาเป็ น
สินค้าพร้อมจาหน่ายของเสียที่ออกจากกระบวนการคือ
แผ่นฟิล์มที่ห่อหุ้มไม่ได้รูปทรงตามต้องการ0.20กิโลกรัม
5.2 การคานวณบัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ
การค านวณต้ น ทุ น ย่ อ ยทั้ ง 3 ประเภทจะใช้
หลักการสมดุลมวลเข้าและออกจากแต่ละกระบวนการ
โดยแสดงการไหลของต้นทุนดังรูปที่ 2 และมีรายละเอียด
การคิดต้นทุนดังนี้
1. ต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ (MC)ได้ แ ก่น้ าวั ต ถุ ดิ บ รอง
ได้แก่ขวดPET 600 มิลลิลิตรฝาปิดขวดแคปซีลแผ่นฟิล์ม
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และสารAnti-Scale โดยมี ต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ รวมทุ ก
กระบวนการเท่ากับ 8,491.96 บาทโดยแสดงรายละเอียด
ในการคานวณต้นทุนในแต่ละกระบวนการดังนี้

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

1.1 กระบวนการกรองน้ าการกรองน้ าดื่ ม ใช้
น้าประปาจ านวน 4,022.40 ลิต รมีต้ นทุ นต่ อหน่ วย 15
บาท/ลูกบาศก์เมตรและสารAnti-Scale จานวน 0.013
กิโลกรัม
ต้นทุนต่อหน่วย 140 บาท/กิโลกรัมคิดเป็นต้นทุนวัตถุดิบ
ที่มีค่าบวกเท่ากับ 62.16 บาท ((4.0224 ลูกบาศก์เมตรx 15
บาท) + (0.013 กิโลกรัมx140 บาท))
1.2 กระบวนการล้ า งขวดในการผลิ ต น้ าดื่ ม
บรรจุขวด 1 ครั้งน้าที่ใช้คือน้าRO จานวน 2,011.20 ลิตร
รวมทั้งสารAnti-Scale 0.0065 กิโลกรัมที่ละลายในน้าRO
และขวดPET ขนาด 600 มิลลิลิตรจานวน 3,094 ขวดมี
ต้นทุนต่อหน่วย 1.80 บาท/ขวดคิดเป็นต้นทุนวัตถุดิบที่มี
ค่าบวกเท่ากับ 5,569.20 บาท (3,094 ขวดx 1.80 บาท)
1.3 กระบวนการบรรจุไม่มีการนาวัตถุดิบเข้า
ใหม่แต่ขวดที่ล้างเสร็จแล้วมาจากกระบวนการล้างขวด
จานวน 3,079 ขวดถูกลาเลียงเข้าสู่เครื่องบรรจุน้าเครื่อง
บรรจุน้าจะกรอกได้ครั้งละ 6 ขวด
1.4 กระบวนการปิดฝาขวดวัตถุดิบที่นาเข้าไป
ใหม่ในกระบวนการคือฝาขวดจานวน 3,110 ชิ้นมีต้นทุน
ต่อหน่วย 0.20 บาท/ชิ้นคิดเป็นต้นทุนวัตถุดิบที่มีค่าบวก
เท่ากับ 622.00 บาท (3,110 ชิ้นx 0.20 บาท)
1.5 กระบวนการใส่แคปซีลวัตถุดิบที่นาเข้าไป
ใหม่ในกระบวนการคือแคปซีลจานวน 3,100 ชิ้นต้นทุน
ต่อหน่วย 0.16 บาทต่อชิ้นคิดเป็นต้นทุนวัตถุดิบที่มีค่า
บวกเท่ากับ 496.00 บาท (3,100 ชิ้นx 0.16 บาท)
1.6 กระบวนการห่อหุ้มแพ็คโหลวัตถุดิบที่นาเข้าไปใหม่
คื อ แผ่ น ฟิ ล์ ม ห่ อ หุ้ ม แพ็ ค โหลจ านวน 1 ม้ ว นหนั ก 25
กิโลกรัมมีต้นทุนต่อหน่วย 1,742.60 บาทต่อม้วนคิดเป็น
ต้นทุนวัตถุดิบที่มีค่าบวกเท่ากับ 1,742.60 บาท (1 ม้วนx
1,742.60 บาท)
1.7 กระบวนการอบแผ่นฟิล์มห่อหุ้มแพ็คโหลนาวัตถุดิบ
ต่อเนื่องจากกระบวนการห่อหุ้มแพ็คโหลจึงไม่มีต้นทุน
วัตถุดิบ
ตารางที่ 1 การคานวณต้นทุนวัตถุดิบที่มีของกระบวนการ
ผลิตน้าดื่มบรรจุขวด

กระบวนการ
กรองน้า
ล้างขวด
บรรจุน้า
ปิดฝาขวด
ใส่แค็ปซิลคอขวด
ห่อหุ้มแพ็คโหล
อบฟิล์มห่อหุ้
มแพ็คโหล
รวม

ชนิดวัตถุดิบ

จ้านวน

บาท

น้าประปา

4,022.40 ลิตร

60.34

สารเคมี Anti Scale
ขวด PET 0.6 L. +ฉลาก
น้า RO
ฝา
แค็ปซิล
แผ่นฟิล์มห่อหุ้มโหล

0.013 กก.
3,094.00 ขวด
2,011.20 ลิตร
3,110.00 ฝา
3,100.00 ชิ้น
1 ม้วน (25 kg)

1.82
5,569.20
622.00
496.00
1,742.60

-

-

8,491.96

2. ต้นทุนพลังงาน (EC) ประกอบด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าของแต่ละกระบวนการโดยแสดงต้นทุนพลังงาน
แรกเริ่ม ( Newly Input EC) รวมทุกแผนกทั้งหมดเท่ากับ
622.23 บาทโดยต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าคานวณจากสูตร
(กาลังไฟฟ้า (วัตต์) x จานวนเครื่องจักร (เครื่อง) ÷1,000)
x จานวนใช้งาน (ชั่วโมง) x ราคาต้นทุนไฟฟ้า (บาท/
หน่ วย)และกาหนดค่ าพลั ง งานไฟฟ้ าเฉลี่ ย 3.99 บาท/
กิ โ ลวั ต ต์ -ชั่ ว โมงรายละเอี ย ดค่ า พลั ง งานไฟฟ้ า แต่ ล ะ
แผนก
3. ต้นทุนระบบการผลิต (SC) คิดเฉเพาะค่าจ้างพนักงาน
โดยคานวณจากจานวนพนักงานซึ่งมีทั้งหมด 4 คนคูณ
จ านวนชั่ วโมงท างานจริ ง ต่ อ กระบวนการผลิ ต คู ณกับ
ค่าแรงต่อชั่วโมงโดยกาหนดค่าแรงเฉลี่ย 348.11บาทต่อ
วัน
5.3 การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ
ต้น ทุน ทั้ งหมดที่ เ กิด ขึ้ นในกระบวนการผลิ ต
ของแต่ละกระบวนการจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
ต้นทุนที่มีมูลค่าและต้นทุนที่ไม่มีมูลค่าจากการวิเคราะห์
รู ป ที่ 2 สามารถยกตั วอย่ างการวิ เ คราะห์ ดั ง นี้ เ ช่ น ดั ง
แสดงไว้ในตารางที่ 3 แผนกล้างขวดมีต้นทุนรวมที่รับมา
จากแผนกกรองน้ า 159.14 บาทแบ่ ง ออกเป็ น ต้ น ทุ น
วั ต ถุ ดิ บ 31.08 บาทต้ น ทุ น ระบบ 65.27 บาทต้ น ทุ น
พลังงาน 62.79 บาทและรวมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นในแผนก
ล้ า งขวดอี ก 5818.89 บาทซึ่ ง เกิ ด จากต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ
5,569.20 บาทต้นทุนระบบ 130.54 บาทต้นทุนพลังงาน
119.15 บาทรวมต้นทุนทั้งหมดในแผนกเท่ากับ 5,978.03
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ต้นทุนพลังงาน 499.42 บาท (ร้อยละ 5.18) และในส่วน
ของต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมูลค่าเท่ากับ 1,301.60 บาท
(ร้อยละ 13.51) ซึ่งแบ่งออกเป็นต้นทุนวัตถุดิบ 1,077.29
บาท (ร้อยละ 11.18) ต้นทุนระบบการผลิต 101.51 บาท
(ร้อยละ 1.05) และต้นทุนพลังงาน 122.81 บาท (ร้อยละ
1.28) รายละเอียดดั งตารางที่ 3 อย่ างไรก็ตามหากจะ
พิ จ ารณาต้ น ทุ น แบบโดยทั่ ว ไปต้ น ทุ น รวมของน้ าดื่ ม
บรรจุขวดPET ขนาด 600 มิลลิลิตรเท่ากับ 9,636.35 บาท
ต่อการผลิต 3,026 ขวดคิดเป็นต้นทุนเท่ากับ 3.18 บาทต่อ
ขวดโดยไม่สามารถทราบว่าต้นทุนไม่มีมูลค่าและเกิดจาก
ขั้นตอนใดหากคิดต้นทุนแบบทั่วไป

บาทซึ่งแบ่งออกเป็นต้นทุนวัตถุดิบ 5,600.28 บาทต้นทุน
ระบบ 195.81 บาทต้ นทุนพลังงาน 181.94 บาทแต่ใ น
แผนกนี้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าลบร้อยละ 0.51 ซึ่งคิดเป็น
ต้ น ทุ น ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า 30.32 บาทและต้ น ทุ น ที่
ก่อให้เกิดมูลค่า 5,947.71 บาทโดยประกอบด้วยต้นทุน
วัตถุดิบ 5,571.87บาทต้นทุนระบบ 194.82 บาทต้นทุน
พลังงาน 181.02 บาทส่วนต้นทุนที่ยกไปแผนกบรรจุน้า
ให้คิดเฉพาะต้นทุนที่ก่อให้เกิดมีมูลค่าร้อยละ 99.48 เป็น
ต้ น เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค รบทุ ก แผนกแล้ ว ปรากฏว่ า ผลรวม
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดมูลค่าจานวน 8,334.75 บาท
คิดเป็นร้อยละ 86.49 โดยต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าแบ่ง
ออกเป็ น ต้ น ทุ น วั ส ดุ 7,414.76 บาท (ร้ อ ยละ 76.94)
ต้นทุนระบบการผลิต 420.66 บาท (ร้อยละ 4.37) และ

MFCA Flow Chart

cost item
Newly input total cost
Total
Newly input MC
Newly input SC
Newly input EC
Total cost handed over from
previous
Total
process MC from previous process
SC from previous process
EC from previous process
Process Total of input cost
Total
Input MC
Input SC
Input EC
Percent quanlity of Positive product
Percent quanlity of negative product
Positive product cost total
Total
positive produc MC
positive produc SC
positive produc EC
Negative product cost total
Total
negative product MC
negative product SC
negative product EC
หมายเหตุ : MC หมายถึง Material Cost
SC หมายถึง System Cost
EC หมายถึง Energy Cost

การกรองน้า

ล้างขวด

บรรจุน้า

ปิดฝาขวด

ใส่แค็ปซิล

ห่อหุ้มแพ็ค

อบฟิล์มห่อหุ่มแพ็ค

318.28
62.16
130.54
125.59

5,818.89
5,569.20
130.54
119.15

77.27
0.00
0.00
77.27

721.62
622.00
0.00
99.62

672.26
496.00
130.54
45.72

1811.38
1742.60
0.00
68.78

216.65
0.00
130.54
86.11

-

159.14
31.08
65.27
62.79

5,947.71
5,571.87
194.82
181.02

5,993.62
5,542.87
193.80
256.95

5,806.86
5,330.94
167.59
308.33

6,324.46
5,687.85
291.01
345.60

8,135.84
7,430.45
291.01
414.38

159.14
31.08
65.27
62.79

รวม
9,636.35
8,491.96
522.16
622.23

318.28
62.16
130.54
125.59
50.00%
50.00%

5,978.03
5,600.28
195.81
181.94
99.49%
0.51%

6,024.98
5,571.87
194.82
258.29
99.48%
0.52%

6,715.23
6,164.87
193.80
356.56
86.47%
13.53%

6,479.13
5,826.94
298.13
354.05
97.61%
2.39%

8,135.84
7,430.45
291.01
414.38
100.00%
0.00%

8,352.49
7,430.45
421.55
500.49
99.79%
0.21%

8,352.49
7,430.45
421.55
500.49

159.14
31.08
65.27
62.79

5,947.71
5,571.87
194.82
181.02

5,993.62
5,542.87
193.80
256.95

5,806.86
5,330.94
167.59
308.33

6,324.46
5,687.85
291.01
345.60

8,135.84
7,430.45
291.01
414.38

8,334.75
7,414.67
420.66
499.42

8,334.75
7,414.67
420.66
499.42

30.32
28.41
0.99
0.92

31.36
29.00
1.01
1.34

908.37
833.92
26.22
48.23

154.66
139.09
7.12
8.45

-

17.74
15.78
0.90
1.06

รูปที่ 2 แผนภาพบัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุของน้าดื่ม
5.4 การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการจัดการ
ต้นทุนความสูญเสีย
ผลการวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ค วามสู ญ เสี ย ของ
ต้ น ทุ น แต่ ล ะประเภทรายละเอี ย ดแสดงดั ง ตารางที่ 4
แผนกที่ เกิดการสูญเสียมากที่สุด คือแผนกปิดฝาแผนก
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กรองและใส่แค็ปซิลคอขวดตามลาดับโดยสาเหตุหลัก
เกิดจากการสูญเสียต้นทุนวัตถุน้าระหว่างการลาเลียงและ
การขวดน้าไม่ได้มาตรฐาน
ดังนั้นจึงหาแนวทางลดต้นทุนความสูญเสียโดย
การระบุปัญหาในแต่ละกระบวนการมาทาการพิจารณา

1,301.60
1,077.29
101.51
122.81

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

และทาการเลือกปัญหาเพื่อทาการแก้ไขและปรับปรุงโดย
ใช้แนวคิดหลักการ3R (Reduce Reuse Recycle):ซึ่งหา
ความเป็นไปได้โดยการลดการใช้การบริโภคทรัพยากรที่
ไม่ จ าเป็ น ลงการใช้ ท รั พ ยากรให้ คุ้ ม ค่ า ที่ สุด (Reduce)
โดยการนาสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้า(Reuse)
การนา
หรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนากลับมารีไซเคิลหรือ
ตารางที่2ต้นทุนความสูญเสียของต้นทุนผลิตภัณฑ์
ต้นทุนความสูญเสีย (Negative Product Cost ในแต่ลtแผนก) (บาท)
ส่วนประกอบต้นทุน

กรองน้้า ล้างขวด บรรจุน้า ปิดฝา

ใส่แค็ป อบฟิลม์
ซิลคอขวด ห่อหุม้

ต้นทุนวัตถุดบิ
31.08 28.41 29.00 833.92 139.09 15.78
ต้นทุนระบบ
65.27 0.99 1.01 26.22
7.12 0.90
ต้นทุนพลังงาน 62.79 0.92 1.34 48.23
8.45 1.06
รวม
159.14 30.32 31.36 908.37 154.66 17.74
คิดเป็นร้อยละ 12.00% 2.00% 2.00% 70.00% 12.00% 1.00%

นากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ผลการศึกษาแนวทางการ
ลดการสูญเสียถูกประเมินอยู่ในรูปของมูลค่าที่สามารถ
ลดได้ซึ่งมีทั้งหมด9แนวดังนี้คือ1) ลดความสูญเสียของ
ขวดก่อนเริ่มทาการผลิตเพื่อนาขวดเสียส่งคืนให้กับทาง
บริษัทนากลับไปRecycle ใหม่ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้
2,511.30บาท/ปี2) ลดการสูญเสียของน้าโดยการปิดรอย
รั่วของปั้มน้าล้างขวดซึ่งจัดเป็นการลดการเกิดของเสีย
และสามารถลดต้นทุนได้ 20.46บาท/ปี3) นาขวดเสียที่
ออกจากกระบวนการบรรจุน้าไว้ขายเพื่อที่จะนากลับไปรี
ไซเคิลด้วยกรรมวิธีต่างๆซึ่งให้ผลตอบแทน446.40บาท/
ปี4) นาขวดเสียที่ออกจากกระบวนการปิดฝาขวดไว้ขาย
ผลตอบแทนที่ได้1,281.54บาท/ปี5) ลดการสูญเสียของ
น้าที่ ออกจากกระบวนการบรรจุโ ดยทาการตรวจสอบ
ส่วนที่บกพร่องของเครื่องจักรเป็นการลดปริมาณของเสีย
สามารถลดต้นทุนได้ 36.27บาท/ปี6) ลดการสูญเสียของ
น้าในขวดที่ล้มตามสายพานลาเลียงโดยการปรับให้พอดี
กับขนาดของขวดโดยสามารถลดต้นทุนได้107.88บาท/ปี
7) ลดการสูญเสียแคปซีลที่ตกพื้นโดยการปรับสายพาน
ล าเลี ย งให้ ช้ าลงช่ วยให้ ล ดปริ ม าณของเสี ย ที่ อ อกจาก
กระบวนการได้สามารถประหยัด ได้ 1,101.12บาท/ปี 8)
ลดการสูญเสียของน้าRO ที่ระบายทิ้ง 50%โดยการนา
กลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเช่น
น ากลั บ มาใช้ ใ นสานั กงานรดน้ าต้ น ไม้ ซึ่ง สามารถลด

ต้ น ทุ น ได้ 221.34บ าท /ปี โ ด ยมี เ งิ น ลง ทุ น 600บ าท
ระยะเวลาคื น ทุ น 2ปี 7เดื อ น9) ลดการสู ญ เสี ย ของ
แผ่ น ฟิ ล์ ม ห่ อ หุ้ ม แพ็ ค โหลที่ ไ ม่ ไ ด้ รู ป ทรง โดยการ
ตรวจสอบซ่อมบารุงเครื่องฮี ตเตอร์อุณหภูมิที่เหมาะสม
สาหรับอบแผ่นฟิล์มห่อหุ้มแพ็คโหลซึ่งมีเงินลงทุน1,000
บาทระยะเวลาในการคืนทุน9ปี6เดือน
อย่างไรก็ตามหากดาเนินกิจกรรมทั้งหมดคาด
ว่าจะสามารถประหยัด 5,294.79 บาทโดยมีเงินลงทุ น
1,600 บาทซึ่งคาดว่าจะคืนทุนภายใน 3เดือนรายละเอียด
แสดงดังตารางที่3
ตารางที่ 3 สรุปการวิเคราะห์หาสาเหตุความสูญเสียและ
แนวทางการลดต้นทุน
แนวทาง
1. กระบวนการกรองน้้า
1.1. ลดการสูญเสียของ น้้าRO ทีร่ ะบายทิง้
50%
2. กระบวนการล้างขวด
2.1 ท้าการตรวจสอบขวดก่อนเริม่ ท้าการ
ผลิต
2.2 ลดการสูญเสียของน้้าทีป่ มั๊ น้้ามีรอยรัว่
โดยการปิดรอยรัว่ ของปัม๊ น้้า
3. กระบวนการบรรจุน้า
3.1 ลดความสูญเสียของน้้าทีอ่ อกจาก
กระบวนการ
3.2 น้าขวดเสียทีอ่ อกจากกระบวนการไว้ขาย

ค่าใช้จ่ายที่
เงินลงทุน
ระยะเวลา
ประหยัดได้ (บาท/
(บาท)
คืนทุน (ปี)
ปี)
600

221.34

2.7

0

2,511.30

-

0

20.46

-

0

36.27

-

0

446.4

-

107.88

-

1,281.54

-

1,101.12

-

1,296.42

0.77

7,022.73
7,022.73

0.23

4. กระบวนการปิดฝาขวด
4.1 ลดความสูญเสียของน้้าทีล่ ้มตาม
0
สายพานล้าเลียง
4.2 น้าขวดเสีย และฝาเสียไว้ขาย
0
5. กระบวนการใส่แคปซีล
5.1 ลดการสูญเสียของแคปซีลทีต่ กพื้น
0
6. กระบวนการอบแผ่นฟิล์มห่อหุ้มแพ็คโหล
6.1 ลดการสูญเสียของแผ่นฟิล์มห่อหุ้ม
1,000.00
แพ็คโหลทีไ่ ม่ได้รูปทรง
รวม
1,600.00
ต้นทุนรวมทัง้ หมด
1,600.00

6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ผลการคานวณบัญ ชีต้ นทุน การไหลของวัสดุ
และวิ เ คราะห์ ห าแนวทางเพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย ใน
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กระบวนการผลิตน้าดื่มซึ่งได้ประยุกต์ใช้กับโรงงานน้า
ดื่มขนาด600 มิลลิ ลิต รทั้ งนี้จ ากผลการศึกษาพบว่ามี
ต้นทุนที่มีมูลค่าเท่ากับ8,334.75 บาทคิดเป็น86.49% โดย
แบ่งออกเป็นต้นทุนวัสดุ 7,414.76 บาทคิดเป็น 76.94%
ต้นทุนระบบการผลิต420.66 บาทคิดเป็น 4.37% และ
ต้นทุนพลังงาน499.42 บาทคิดเป็น5.18% ในส่วนของ
ต้นทุนที่ไม่มีมูลค่าเท่ากับ 1,301.60 บาท13.51% ซึ่งเกิด
ต้นทุนวัสดุที่สูญเสีย1,077.29 บาทคิดเป็น11.18% ต้นทุน
ระบบการผลิต 101.51 บาทคิดเป็น1.05% และต้นทุน
พลังงาน122.81 บาทคิดเป็น1.28% ดังนั้นต้นทุนรวมทั้ง
เท่ากับ9,636.35 บาทซึ่งแบ่งออกเป็นต้นทุนวัสดุทั้งหมด
เท่ากับ8,491.96 บาทคิดเป็น88.12% ต้นทุนระบบการ
ผลิตทั้งหมด522.16 บาทคิดเป็น5.42% ต้นทุนพลังงาน
ทั้งหมด622.23 บาทคิดเป็น6.46% สาเหตุที่เกิดความ
สูญเสียมากที่สุดคือน้าบรรจุขวดล้มตามสายพานก่อนที่
จะเข้าเครื่องปิดฝาและเกิดจากเครื่องปิดฝาที่ปิดฝาขวดไม่
ลงล็อคจึงทาให้เกิดฝาเสียขวดเสียตามไปด้วยกล่าวคือมี
การสู ญเสีย ทั้ง ขวดฝาและน้ าที่ บรรจุ อยู่ ในขวดนั่ นเอง
แนวทางการวิเคราะห์ลดการสูญเสียโดยใช้หลักการของ
3Rซึ่ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ โ ดยผลที่ สามารถประหยั ด ได้
ทั้งหมดเท่ากับ 5,294.79 บาท/ปีคิดเป็น 47.12% ของ
ต้นทุนทั้งหมดซึ่งมีเงินในการลงทุนทั้งหมด1,600 บาท
ร ะ ย ะ เ วลา ใ น กา ร คื น ทุ น 3เ ดื อ น น อ กจ าก นี้ ยั ง มี
ผลตอบแทนที่ได้จากการขายขวดเสียและฝาเสียทั้งหมด
เท่ากับ1,727.94 บาท/ปีเทคนิคการวิเคราะห์บัญชีต้นทุน
การไหลของวัสดุเป็นเครื่องมือที่สามารถค้นพบต้นทุน
ความสู ญ เสี ย ที่ แ ฝงอยู่ ใ นกระบวนการผลิ ต ซึ่ ง มี ค วาม
เหมาะสมจะนาไปขยายผลประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ

7. กิตติกรรมประกาศ

งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลงได้ ด้ ว ยดี ผู้ วิ จั ย
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ ได้สนับสนุนทุน
การวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ

การผลิตไอศกรีม โบราณจะต้องใช้อุณหภูมิต่ากว่า -10องศาเซลเซียส โดยการผสมเกลือแกงลงในน้าแข็งซึ่งการวิจัยนี้ได้ ศึกษา
อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเกลือกับน้าแข็ง ทาให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการทาไอศกรีม โบราณทาการทดลองผสมเกลือกับน้าแข็ง
อัตราส่วน เกลือต่อน้าแข็งเป็น 1:1 1:2 1:3 1:6 2:3 4:3 5:6 และ 7:6 ลงในบิกเกอร์ขนาด 1000 มิลลิลิตรแล้วทาการวัดอุณหภูมิเพื่อหาอัตราส่ วนที่
เหมาะสม จากนั้นสร้างถังผลิตไอศกรีมขนาดเล็กสามารถพกพาได้สะดวก โดยการใช้แรงเขย่าถังทาจากกระบอกโลหะสแตนเลส 2 ชั้น ชั้นนอก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 เซนติเมตรและชั้นในเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร แล้วหุ้มด้วยแผ่นฉนวนโพลีเอทธีลีนหนา 1.5เซนติเมตรออกแบบให้
กระบอกชั้นในมีการขยับขึ่นลงตามแรงเขย่าด้วยการติดสปริงที่ปลาย 2 ข้าง ช่องว่างระหว่างกระบอกชั้นในกับชั้นนอกจะใส่น้าแข็งบดละเอียด
ผสมเกลือในอัตราส่วนที่เหมาะสมที่ได้จากการศึกษาพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ อัตราส่วน เกลือต่อน้าแข็ง 3:2 ทาให้ได้อุณหภูมิต่าสุด -18.8
องศาเซลเซียสและค่อนข้างคงที่ ถังผลิตไอศกรีมโบราณขนาดพกพาสามารถทาไอศกรีมได้ครั้งละ 160 มิลลิลิตร ใช้น้าแข็ง 0.52 กิโลกรัมกับ
เกลือ 0.43กิโลกรัมใช้เวลาในการเขย่า 14-15 นาทีจะได้ไอศกรีมโบราณที่มีการแข็งตัวพอดี และจากการหาค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อ น (k)
ของถังซึ่งใช้วิธีการวัดความแตกต่างของอุณหภูมิภายในและภายนอกของถัง ได้ค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อนได้เท่ากับ 0.06 วัตต์ต่อเมตร
องศาเซลเซียสซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ กระดาษที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อนเท่ากับ 0.05 วัตต์ต่อเมตร องศาเซลเซียส

Abstract

The production of the traditional ice cream needs very low temperature under -10oC by mixing salt to ice. This study investigated
the optimal ratio of salt and ice to produce an appropriate temperature for making traditional ice cream. Salt and ice were mixed in a beaker of
1000 ml with the ratio of 1:1, 2:1, 3:1, 3:2, 3:4, 6:1, 6:5 and 6:7 to measure the minimum temperatures. Next, a portable shaking ice cream
tank was constructed using stainless steel cylinders 2 layers. The outer and inner layers have diameters of 7.5 cm and 3 cm respectively
insulatedby polyethylene 1.5 thickness.The internal cylinder was designed vibration according to the shaking force by spring attachment at
the cylinder ends. The gap between the outer and inner cylinders filled the mixing ice and salt with the optimal ratio which was obtained
already. It was the ratio 3:2 and the minimum temperature of -18.8 oC constantly. The capacity of portable ice cream tank was 160 ml using
ice 0.52kg and salt 0.43 kg for the each by duration of 14-15 min. This time produces the optimum freeze ice cream. The conduction heat
transfer coefficient (k) for the tank, by the method of measuring the temperatures different between the inner and outer layers was 0.06
W/moC. This value was closed to the value of paper by 0.05 W/moC.
คาสาคัญ : การถ่ายเทความร้อน,ค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อน, เครื่องผลิตไอศกรีมโบราณ
Keywords : Heat Transfer, Heat Conductive Coefficient, Portable Traditional Ice Cream
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1. บทนา

A = พื้นที่ในการถ่ายโอนความร้อน (ตารางเมตร)

ไอศกรี ม เป็ น ของหวานหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ ช่ว ยคลาย
ร้อน เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศที่อยู่ใน
เขตร้อนหรือเขตหนาวในทุกเพศทุกวัย ซึ่งมีรสชาตให้
เลือกหลากหลาย ไอศกรีมโบราณมีส่วนประกอบหลัก
คือกระทิ นมและน้าตาล ทาให้เย็นจัดจนเกิดการแข็งตัว
เป็นวุ้น มีการเติมส่วนผสมอื่นลงไปเพื่อให้ได้รสชาติ ที่
แตกต่างและตรงตามสมัยนิยม มีการพัฒนาสูตรไอศกรีม
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ค นในปั จ จุ บั น ที่ มี
รสนิยมในการบริโภคที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ ไอศกรีมโบราณ
ก็เช่นกัน นันทพร อัคนิจ (2554) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ไอศกรี ม สมุ น ไพรโดยใช้ พื ช สมุ น ไพรเป็ น ส่ ว นผสม
ได้แก่ ไอศกรีมกระเจี๊ยบพุทราจีนไอศกรีมตะไคร้และ
ไอศกรีมขิงผสมในอัตราส่วน 4 ระดับได้แก่ร้อยละ 10
20 30 และ 40 พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบรวม
สูงสุดเป็นไอศกรีมกระเจี๊ยบพุทราจีนตะไคร้และขิง ที่มี
ปริมาณสมุนไพรร้อยละ 10 แต่ทางเลือกในการผลิต
ไอศกรีมได้เองในครัวเรื อน ยังมีผู้ที่ให้ความสนใจน้อย
เนื่องจากอุปกรณ์การผลิตไอศกรีมจะต้องใช้อุณหภูมิต่า
มาก ๆ และมี ข นาดใหญ่ ท าให้ สิ้น เปลื อ งพลั ง งานไม่
คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่วางจาหน่าย
อยู่ ทั่ วไป การวิ จั ย นี้ จึ ง มี แ นวคิ ด ในการออกแบบและ
สร้างเครื่องผลิตไอศกรีมโบราณขนาดเล็กและสามารถ
พกพาได้ โดยศึกษาการถ่ายเทความร้อนของวัสดุ เตรื่อง
ผลิตไอศกรีมโบราณ เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การนาความ
ร้อนของเครื่องผลิตไอศกรีมโบราณขนาดพกพา

การถ่ายเทความร้อน

1.การนาความร้อน เป็นปรากฏการณ์ที่พลังงานความ
ร้อนเกิดการถ่ายเทภายในวัตถุหนึ่ง ๆ หรือระหว่างวัตถุ
สองชิ้นที่สัมผัสกัน โดยมีทิศทางของการเคลื่อนที่ของ
พลั ง งานความร้ อ นจากบริ เ วณที่ มี อุ ณ หภู มิ สู ง ไปยั ง
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ากว่าโดยที่ตัวกลางไม่มีการเคลื่อนที่
การน าความร้ อ น ซึ่ ง จะเกิ ด ขึ้ น ในโลหะ โดยค่ า
สัมประสิทธิ์การนาความร้อน หาได้จากสมการ
(1)
เมื่อ

q = อัตราการนาความร้อน (วัตต์)

T = ความแตกต่างของอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
x = ระยะทางที่ความร้อนเคลื่อนที่ผ่าน (เมตร)
k =ค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อน (วัตต์ต่อเมตร องศา
เซลเซียส)
2. การพาความร้ อ น เป็ น การถ่ ายเทความร้ อ นที่
ตัวกลางสามารถเคลื่อนที่ได้ แบ่งเป็นการพาความร้อน
ตามธรรมชาติหรือแบบอิสระโดยการถ่ายเทความร้อน
ไม่มี กลไกใดๆทาให้ข องไหลเคลื่อ นที่แ ต่เ กิดจากแรง
ลอยตัวของของไหลเองและการพาความร้อนแบบบังคับ
โดยการถ่ายเทความร้อน จะถูกบังคับให้เคลื่อนที่ไปโดย
กลไกภายนอก
3.การแผ่รังสีความร้อน เป็นการถ่ายเทความร้อนออก
รอบตัวทุกทิศทุกทาง โดยไม่ต้องใช้ตัวกลาง การแผ่รังสี
สามารถถ่ายเทความร้อนผ่านอากาศได้ โดยวัตถุทุกชนิด
ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า -270 องศาเซลเซียสหรือ 0 เคลวิน จะ
เกิดการแผ่รังสีความร้อน

คุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุ

วัสดุแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือตัวนาความร้อนและ

ฉนวนความร้อน โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การนา
ความร้ อนของวัสดุ โลหะจะมีคุ ณสมบัติ การนาความ
ร้อนได้ ดีกว่า อโลหะ โดยค่าสั ม ประสิท ธิ์การน าความ
ร้อนบางชนิด (ตารางที่ 1)และคุณสมบัติของฉนวนความ
ร้อนแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์ของการนาความร้อน
ของวัสดุบางชนิด
วัสดุ

ค่า k (W/moC)

โฟมโพลีเอทธีลีน

0.023

โฟมแผ่น (โพลีสไตลิน)

0.031

ฉนวนใยแก้ว

0.035

ไม้อัด

0.123

แผ่นยิปซัม

0.191

ที่มา : ASHRAE Handboo
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ประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

ตารางที่ 2 ประเภทฉนวน กันความร้อน - ความเย็น และคุณสมบัติ
ประเภทฉนวน

คุณสมบัติ

ข้อดี

ข้อเสีย

คุณสมบัติในการ
1) อลูมิเนียมฟอยล์

ค่าการแผ่รังสีความร้อน
(Emissivity) ของผิวต่า

สะท้อนความร้อน
สูง ทนความชื้นได้ดี

ป้องกันเสียงได้ไม่ดี

ไม่ติดไฟและไม่ฉีกขาด
ง่าย

เป็นฉนวนที่กันความ
2) โพลียูรีเทนโฟม

ร้อนและเก็บความเย็นได้
ดี
เป็นแก้วหรือเศษแก้ว

3) ใยแก้ว

นามาหลอมและจนเป็น
เส้นใยละเอียดแล้วอัด
รวมกัน

4) แร่ใยหิน (Mineral
Wool)
5) เซลลูโลส
(Cellulose)

คุณสมบัติในการนา
ความร้อนต่า รองรับ

เกิดก๊าซพิษเมื่อถูกไฟ

น้าหนักกดทับได้ดีและ

ไหม้

ป้องกันเสียงได้ดี
เส้นใยก่อให้เกิดการ
คุณสมบัติในการนา

ระคายเคือง ไม่เหมาะ

ความร้อนต่าและ

กับการใช้งานที่เปิด

ป้องกันเสียงได้ดี

โล่งโดยไม่มีอะไร
ปกคลุม

เป็นเส้นใยจากธรรมชาติ คุณสมบัติในการกัน

ไม่ทนทานต่อความ

มีสารประกอบของ แอส ความร้อนและดูดซับ

เปียกชื้นและไม่

เบสตอส (Asbestos)

เสียงที่ดีและทนไฟ

ปลอดภัยต่อสุขภาพ

เป็นวัสดุ Recycle ผสม

คุณสมบัติในการกัน

ไม่ทนต่อน้าและ

เคมี เพื่อช่วยให้เกิดการ

ความร้อนและเสียงทีด่ ี

ความชื้น มีโอกาส

ยึดติด

ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

หลุดล่อนได้

ที่มา : http://www.bitbkk.com

2. วิธีดาเนินการวิจัย
1. การออกแบบและการสร้างเครื่องผลิตไอศกรีม
โบราณ แนวคิ ดการออกแบบกระบอกไอศกรีม ขนาด
พกพาเพื่ อ การใช้ ง านที่ ง่ า ยและสะดวกสามารถผลิ ต
ไอศกรีมได้ในเวลาไม่นาน จึงเลือกใช้วัสดุที่เป็นสแตน
เลสเพื่อป้องกันการเกิดสนิม โดยแบบออกเป็น 2 ชั้น
ชั้นในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตรสูง 22.7
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เซนติเมตร กระบอกชั้นนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5
เซนติเมตร สูง 28.2เซนติเมตร (ดังรูปที่ 1)โดยมีสปริง
ระหว่างกระบอกชั้นในและชั้นนอกให้สามารถเขย่าได้
กระบอกชั้ น นอกหุ้ ม ด้ ว ยโฟมโพลี เ อทธี ลี น หนา 0.5
เซนติ เ มตร (ดั ง รู ป ที่ 2 ) จะได้ ก ระบอกไอศกรี ม ที่
สามารถผลิตไอศกรีมได้ครั้งละ 160 มิลลิลิตร และใช้น้า

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

ใส่ระหว่างกระบอกชั้นในและชั้นนอกปริมาณครั้งละ

อุณหภูมิระหว่างน้าแข็งภายในกระบอกและอุณหภูมิผิว

500 กรัม

นอกกระบอกโดยวัดทุก ๆ 30 วินาที นาน 35 นาที แล้ว
คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อน จากสมการ
(2)
เมื่อ
m = มวลของน้าแข็ง (0.7กิโลกรัม)
l = ค่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลว (334 กิโล
จูลต่อกิโลกรัม)

รูปที่ 1 การออกแบบกระบอกสแตนเลสชั้นนอก

t = เวลา (30 วินาที)
A = พื้นที่ในการถ่ายโอนความร้อน(0.07969

ตาราง

เมตร)
T = ความแตกต่างของอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
x = ความหนาของกระบอกชั้นนอกรวมฉนวน
(0.015เมตร)
k = ค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อน (วัตต์ต่อเมตร
องศาเซลเซียส)
รูปที่ 2 กระบอกไอศกรีมที่ทาสาเร็จ
2. การศึกษาอัตราส่วนระหว่างเกลือกับน้าแข็ง
ส่ ว นผสมระหว่ า งเกลื อ กั บ น้ าแข็ ง บดละเอี ย ดเพื่ อ หา
อัต ราส่ วนที่ เ หมาะสมโดยผสมเกลือ กับ น้ าแข็ ง ในบี ก
เกอร์ในอัตราส่วนในอัตราส่วนเกลือต่อน้าแข็งเป็น 1:1
1:2 1:3 1:6 2:3 4:3 5:6 และ 7:6แล้วทาการวัดอุณหภูมิ
น้าแข็งของแต่ละอัตราส่วน ทุก ๆ 30 วินาที นาน 60 นาที
เมื่ อ ได้ อั ต ราส่ ว นที่ เ หมาะสมจะน ามาใช้ ใ นการผลิ ต
ไอศกรี ม โบราณ โดยใช้ ส่ ว นผสมของ ผงไอศกรี ม
ส าเร็ จ รู ป ที่ มี ใ นท้ อ งตลาดผสมกั บ นมจื ด แล้ ว แขย่ า
จนกระทั่งไอศกรีมแข็งตัว โดยใช้เวลา 14-15 นาที
3.การหาค่าสั มประสิทธิ์การนาความร้อนร้อนของ

3. ผลการวิจัย

อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเกลือกับน้าแข็งที่ให้ได้
อุณหภูมิที่เหมาะสมอุณหภูมิต่าสุดและรักษาความเย็นได้
นาน ของอัตราส่วน1:1 1:2 1:3 1:6 2:3 4:3 5:6 และ 7:6
พบว่าอัตราส่วน 2:3ได้อุณหภูมทิ ี่ -18.8 องศาเซลเซียส
และรักษาความเย็นได้นาน 60 นาที โดยมีอุณหภูมิ
เปลี่ยนไปเพียง 2.8 องศาเซลเซียสได้ผลดังรูปที่ 3โดย
พบว่าอัตราส่วนของเกลือร้อยละ 40 เป็นอัตราส่วนที่
เหมาะสม แต่หากเมื่อเพิ่มอัตราส่วนของเกลือมากกว่านี้
หรือต่ากว่านี้ จะทาให้ใช้เวลานานในการให้ไอศกรีม
แข็งตัวเป็นน้าแข็ง

กระบอกไอศกรีมขนาดพกพา โดยวัดความแตกต่างของ
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รูปที่ 3แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกั บเวลาของอัตราส่วนระหว่างเกลือกับน้าแข็ง
อุณหภูมิของกระบอกชั้นในจะแปรผันตามอุณหภูมิ
ของกระบอกชั้นนอก โดยมีค่าผลต่างอุณหภูมิระหว่าง
ภายนอกกับภายในเฉลี่ย 26.18 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิภายในเฉลี่ย 1.33 องศาเซลเซียสดังแสดงในรูป
ที่ 4ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การน าความร้ อ นของฉนวนที่
เลือกใช้มีคุณสมบัติการต้านทานความร้อนต่า และเมื่อ

คานวณค่าสัม ประสิท ธิ์การนาความร้อนของกระบอก
ไอศกรีม ได้ค่าเท่ากับ 0.06 วัตต์ต่อเมตรเคลวิน ซึ่งมี
สมบัติเป็นฉนวนใกล้เคียงกับกระดาษที่มีค่าเท่ากับ 0.05
วัตต์ต่อเมตรเคลวิน

รูปที่ 4ผลต่างระหว่างอุณหภูมิภายและภายนอกถังไอศกรีมขนาดพกพา
แบบสัมผัสตรงในการประยุกต์ระบบกักเก็บความเย็นใน
การแข็งตัวของไอศกรีมตรวจสอบโดยการสังเกตเมื่อ
รูปน้าแข็ง เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารทางานที่ มี
เวลาผ่านไป 10 12 14 และ 15 นาทีตามลาดับ ซึ่งได้
ไอศกรี ม ดั ง รู ป ที่ แ สดงในรู ป ที่ 5พบว่ าไอศกรี ม มี การ
อุณหภูมิเฉลี่ย- 4 ถึง– 8 องศาเซลเซียสที่ไหลเวียนใน
แข็งตัวเป็นแท่ง เมื่อเวลาผ่านไป 14-15 นาที ซึ่ง เกิด การ
ระบบ
ถ่า ยเทความร้อ น แบบสัม ผัส ตรง สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของถวิล แสงธรรมชีวีน (2552) ที่ไ ด้ศึกษา
การกักเก็บสะสมพลังงานโดยวิธีการถ่า ยเทความร้อ น
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นันทพร อัคนิจ. (2554). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
สมุนไพร. ปริญญานิพนธ์. วิทยานิพนธ์. ภาควิชา
ครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี.
บางกอก อินทิเกรเท็ด เทรดดิ้ง, บริษทั จากัด. (2558).
รูปที่ 5ไอศกรีมที่มคี วามแข็งพอเหมาะต่อการ
รับประทาน

4. สรุปผลการวิจัย

การออกแบบและสร้ า งกระบอกไอศกรี ม โบราณ
ขนาดพกพาที่ทาจากสแตนเลสอาศัยแรงเขย่าให้กระบอก
ชั้ น ในเกิ ด การสั่ น ตามจั ง หวะการเขย่ า สามารถท า
ไอศกรีมครั้งละ 160 มิลลิลิตร มีปริมาณเพียงพอสาหรับ
คน 2 คน ใช้เวลาในการทาประมาณ 15 นาที โดยใช้นา
แข็งผสมเกลือ อัตราส่วนเกลือต่อน้าแข็งเป็น 2 : 3ซึ่งทา
ให้ ได้ อุ ณหภู มิต่ าสุด -18.8 องศาเซลเซีย ส กระบอก
ไอศกรี ม มี คุ ณ สมบั ติ ก ารเป็ น ฉนวนความร้ อ นที่ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์การนาความร้อน เท่ากับ 0.06 วัตต์ต่อเมตร
องศาเซลเซียสใกล้เคียงกับค่าสัมประสิทธิ์การนาความ
ร้อนของกระดาษ ท าให้ เกิดการถ่ ายเทความร้อ นแบบ
สัมผัสตรง

ประเภทฉนวนกันความร้อน และคุณสมบัติ.
ออนไลน์. http://www.bitbkk.com/ประเภทฉนวน
กันความร้อน. (26 เมษายน 2559).
วอลล์ เทคโนโลยี, บริษัท จากัด. (2557). คู่มือวิชาการ
ของสถาบันวิศวกรรมความร้อน ความเย็น และ
ระบบปรับอากาศ แห่งสหรัฐอเมริกา (ASHRAE
Handbook). ออนไลน์.
http://www.wtg.co.th/index.php/th/news/knowledge
-insulated-sandwich-panel/146-heating-insulationfor-ceiling.html, (13 เมษายน 2559).

5. ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อนของฉนวน
ที่หุ้มเครื่องผลิตไอศกรีมส่งผลต่อการรักษาอุณหภูมิให้
ต่ าอยู่ ไ ด้ น าน การเลื อ กวั ส ดุ เ ป็ น ฉนวนหุ้ ม ที่ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์การนาความร้อนต่าจะช่วยให้ใช้นาแข็ง ใน
ปริมาณน้อย ๆ ได้ และความถี่ของการเขย่ากระบอกผลิต
ไอศกรีมส่งผลต่อระยะเวลาในการแข็งตัวการที่ใช้สปริง
ที่มีความยืดหยุ่นดี และระยะการกระจัดที่เหมาะสมจะ
ช่วยให้การผลิตไอศกรีมใช้เวลาสั้นลง
6. เอกสารอ้างอิง
ถวิล แสงธรรมชีวิน. (2552). การกักเก็บสะสมพลังงาน
โดยวิธีการถ่ายเทความร้อนแบบสัมผัสตรง.คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
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บทคัดย่อ

ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมีการนามาใช้งานเพิ่มสูงขึ้นทาให้ปริมาณการใช้แบตเตอรี่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการ
ควบคุมกระแสไฟฟ้าจึงมีความจาเป็น รวมถึงการนาไปใช้งานจริงในชุมชนก็ต้องคานึงถึงความปลอดภัยด้วยในงานวิจัยนี้จึงศึกษาหลักการ
ออกแบบระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้าแบบประหยั ดของแหล่งพลังงานทดแทนร่วมสาหรับชุมชนโดยมีแหล่งกาเนิดไฟฟ้าเป็น กังหันลมและ
เซลล์แสงอาทิตย์ โดยนาพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากสองแหล่งพลังงานมาควบคุมและส่งผ่านเข้าสู่วงจรชาร์จแบตเตอรี่เพื่อชาร์จกระแสไฟฟ้าให้
แบตเตอรี่ ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง เก็ บ พลั ง งานหลั ก ของการน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นระบบไฟฟ้ า แสงสว่ า ง ส าหรั บ การควบคุ ม การชาร์ จ จะมี ตั ว
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวประมวลผลการทางานของวงจรชาร์จแบตเตอรี่จากแหล่งพลังงานสองแหล่งในเวลาเดียวกัน โดยการรักษาระดับ
กระแสไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ให้คงที่อยู่ที่ 20-30%ของขนาดแบตเตอรี่เพื่อช่วยให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้น

Abstract

The electricity, which generated from renewable energy, are recently and widely usedin many applications. Thus the requirement of
using battery for storage electric energy is currently increased. The controller system is necessary to control the electric from the hybrid
renewable energy and also the safety is a majority to design when it applies to the field work in community. This research aims to study the
low cost electrical controller system of hybrid renewable energy designed for community. The wind turbine and solar cells are used to be the
hybrid renewable energy to generate the electric. These electric is controlled and pass through the charger circuit to charge battery. Then the
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electric energy is used for the lighting system. Microcontroller is used to be the processor for control the charger circuit which received the
electric from hybrid renewable energy. The microcontroller is maintain the 20-30% level of electric in battery for protect the battery life.
คาหลัก: เซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ ไมโครคอนโทรลเลอร์
Keywords: Solar Cell Solar Charge Controller Microcontroller

1. บทนา

ความท้ า ทายในการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า และการ
ควบคุมการใช้งานพลังงานทางเลือกทดแทนมีความนิยม
เพิ่ม ขึ้นอย่างมากเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า ได้ เข้ามามี
บทบาทสาคัญในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเช่น
ลม, แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV), พลังน้าขนาดเล็ก(MH)
ชีวมวลความร้อนใต้พิภพคลื่นทะเลและกระแสน้าเป็น
ต้น พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลัง งานเหล่านี้ถูกนาไปใช้
แบบระบบแบบสแตนด์อโลนบางอย่างเช่นเป็นแหล่ง
พลังงานสาหรั บโทรคมนาคมระยะไกล เป็ นต้น ทั้ ง นี้
แหล่งเก็บพลังงานที่นิยมใช้ คือแบตเตอรี่นั่นเอง โดยมี
งานวิจัยที่ได้ศึกษาดังนี้ [1]งานวิจัยนี้นาเสนอการควบคุม
ประสิ ท ธิ ภ าพแรงดั น ไฟฟ้ า ให้ มี ค วามสมดุ ล ส าหรั บ
สถานีการชาร์จ Bipolar-DC-Bus-Fed EV กับการชาร์จ
แบบเร็วThree-Level DC-DC ทาให้มีประสิทธิภาพ การ
ทางานที่ประสานกันได้ดีตามที่กาหนดไว้ [2] งานวิจัยนี้
น าเสนอการควบคุ ม ระบบตอบรั บ และข้ อ ก าหนด
สาหรับสถานีการชาร์จรถไฟฟ้า โดยพิจารณาจากเวลาใน
การใช้ และการให้บริการซึ่งจะจากัดสถานที่ในการชาร์จ
โดยบทความนี้ น าเสนอวิ ธีก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดย
ให้ผลกาไรเพิ่มขึ้น 30 %[3] งานวิจัยนี้นาเสนอ การชาร์จ
รถไฟฟ้าได้รวดเร็วบนพื้นฐาน CHAdeMO กับ Gridsupport Function โดยผลการทดลองที่ได้เป็นไปตาม
เป้าหมายใช้เวลา 16 นาที ในการชาร์จแบตเตอรี่ และ
วิ ธี ก ารนี้ ยั ง สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พิ่ ม เติ ม ได้ [4]
งานวิจัยนี้นาเสนอการชาร์จ EV จากการกระจายพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ จากการส ารวจปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น การใช้
พลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์และเหมาะสมเพราะเป็น
พลังงานจากธรรมชาติ โดยผลที่ได้ให้ความคุ้มค่าและ
ประหยัด สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ [5] งานวิจัยนี้
นาเสนอ การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณสมบัติร่วมกับ

วิธี CERTS สาหรั บ สถานี ชาร์ จ EV โดยจะพั ฒ นา
สถาปัตยกรรมที่มีร่วมกับ CERTS ผลการทดลองที่ได้
ประสบความสาเร็จ ตามเป้ าหมายและสามารถอานวย
ความสะดวกได้ดียิ่งขึ้น
ในปัจจุบันการใช้แบตเตอรี่มีจานวนมากแบตเตอรี่
ได้ ถู ก น ามาใช้ ใ นงานต่ า งๆมากมายอาทิ เช่ น ใช้ ใ น
รถยนต์, ในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งแบตเตอรี่
มีอ ายุ การใช้ ง านที่ ไ ม่ เ ท่ ากัน ขึ้ น อยู่ กับ หลายปั จ จั ย ใน
งานวิ จั ย นี้ มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะออกแบบและควบคุ ม พลั ง งาน
ไฟฟ้าที่มาจากหลายแหล่งพลังงานหรือพลังงานทดแทน
ร่ ว ม โดยเน้ น ที่ พ ลั ง งานลมและพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
เอาท์พุทจากแหล่งพลังงานร่วมระบบการควบคุมจะต้อง
มี ก ารประสานงานและการควบคุ ม ที่ จ ะตระหนั ก ถึ ง
ผลประโยชน์สูงสุดของการใช้พลังงานดังนั้นเทคนิคการ
เพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมและการควบคุม จึงมีความ
จ าเป็ น สาหรั บ การปรั บ ขนาดและการจั ด ส่ ง พลั ง งาน
ไฟฟ้าจากแหล่งกาเนิดพลังงานไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่ ซึ่ง
งานวิจั ยนี้ได้ดาเนินการศึกษาหลักการออกแบบระบบ
ควบคุมพลังงานไฟฟ้าแบบประหยัดของแหล่งพลังงาน
ทดแทนร่วมสาหรับชุมชนโดยมีแหล่งกาเนิดไฟฟ้าเป็น
กัง หั น ลมและเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ จากการทดลองชาร์ จ
แบตเตอรี่ 2 โหมด 5Ah และ 10Ahโหมด 5Ah จะมี
กระแสไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่คงที่อยู่ประมาณที่
1A ผลการทดลองในโหมด 5Ah มีความคลาดเคลื่อนอยู่
ไม่เกิน 0.22A และโหมด 10Ah จะมีกระแสไฟฟ้าในการ
ชาร์จแบตเตอรี่คงที่ประมาณที่ 2A ผลการทดลองใน
โหมด 10Ah มีการคลาดเคลื่อนอยู่ไม่เกิน 0.20A ใน
ความคลาดเคลื่อนของทั้งสองโหมดการทางาน มีสาเหตุ
จากวงจรวั ด กระแสไฟฟ้ า มี ก ารอ่ า นค่ า กระแสไฟฟ้ า
คลาดเคลื่ อ น ท าให้ ไ มโครคอนโทลเลอร์ น าค่ า ไป
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เปรียบเทียบคลาดเคลื่อน จึงเกิดเป็นการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ที่ไม่คงที่

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ศึ ก ษาหลั ก การท างานของวงจรชาร์ จ
แบตเตอรี่
2.เพื่ อ ศึ ก ษาห ลั ก การท างานวงจร ควบคุ ม
ไมโครคอนโทรลเลอร์
3. เพื่อ ประยุ กต์ ใช้ งานวงจรชาร์ จแบตเตอรี่ และ
วงจรควบคุมเพื่อออกแบบระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้า
แบบประหยัดของแหล่งพลังงานทดแทนร่วมเพื่อชุมชน

2. แบบAC-Couple System

PFAC Bus

AC Energy
Source (s)

AC/AC
(if needed)

DC Energy
Source (s)

DC/AC

Storage
System

Bi-directional
converter

DC Bus
DC
Loads
AC/DC
AC Bus
DC/DC

Storage
System

Proper
PE Circuit

60/50 HZ
Utility Grid

DC/AC

รูปที่ 1ระบบ DC-Couple System
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60/50 HZ
Utility Grid

HFAC Bus

แหล่งจ่ายไฟ
แหล่ ง จ่ า ยไฟ คื อ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใ ห้
พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ จ่ า ยให้ โ หลดไฟฟ้ า หน้ า ที่ ห ลั ก ของ
แหล่ ง จ่ า ยไฟคื อ การแปลงรู ป แบบหนึ่ ง ของพลั ง งาน
ไฟฟ้ าไปยั ง อี ก รู ป แบบหนึ่ ง หรื อ ให้ กั บ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
บางครั้งเรียกว่า แปลงพลัง งานไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟทุก
เครื่องจะต้องได้รับพลังงานที่เป็นอุปกรณ์ในการโหลด
ในขณะที่การปฏิบัติงานว่าจากแหล่งพลังงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับการออกแบบของแหล่งจ่ายไฟอาจจะได้รับพลังงาน
จากหลากหลายชนิดของแหล่งพลังงานรวมทั้งระบบส่ง
พลังงานไฟฟ้า
1. แบบ DC-Couple System

DC Energy
Source (s)

DC
Loads

AC/DC

รูปที่ 2ระบบ AC-Couple Systemแบบ PFAC

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

AC Energy
Source (s)

AC
Loads

กลุ่มที่ 4 การประหยัดพลังงาน
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รูปที่ 3ระบบ AC-Couple Systemแบบ HFAC
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(if needed)

Storage
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รูปที่ 4 ระบบ Hybrid –coupled hybrid energy
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่จะต่อกับเครื่องควบคุมการชาร์จซึ่งทา
หน้าที่ปรับแรงดันให้เหมาะสมไม่ให้สูงไปเพราะอาจทา
ให้ แ บตเตอรี่ เ สี ย หายได้ ถ้ า แบตเตอรี่ มี แ รงดั น ที่ ต่ า

The 9th Thailand Renewable Energy
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มากกว่ า ค่ า ที่ ตั้ ง ไว้ ใ นเครื่ อ งควบคุ ม การชาร์ จ เครื่ อ ง
ควบคุมการชาร์จจะปลดโหลดออกไปทันทีเพราะถ้าไม่
ทาอย่างนี้แล้วประจุที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่จะถูกปล่อยไป
จนหมด ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อแบตเตอรี่เพราะจะทาให้เซลล์
ที่อยู่ข้างในไม่สามารถกลับมาชาร์จประจุได้อีก
ไอซีเบอร์ ACS712
สามารถใช้แรงดันไฟเลี้ยง VCC ในช่วง 4.5V ถึง
5.5V วัดกระแสได้ในสองทิศทาง (DC และ AC) และให้
แรงดันเอาต์พุต VOUT แบบเชิงเส้น (linear) และมีไอซี
ในตระกูลนี้ให้เลือกใช้แตกต่างกันตามช่วงของการวัด
กระแสและมีค่า output sensitivity ในช่วง 66 mV/A ถึง
185 mV/A

4. วิธีการวิจัย

วงจรชาร์จแบตเตอรี่
ท าหน้ า ที่ ช าร์ จ ไฟฟ้ า ให้ กั บ แบตเตอรี่ แ ละคอย
ควบคุ ม กระแสไฟฟ้ า และแรงดั น ไฟฟ้ า ในการชาร์ จ
แบตเตอรี่
วงจรวัดกระแสไฟฟ้า
ทาหน้าที่วัดกระแสไฟฟ้าในขณะชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่
แ บ ต เ ต อ รี่ เ มื่ อ มี ก ร ะ แ ส ไฟ ฟ้ า วิ่ ง ผ่ า น ว ง จ ร วั ด
กระแสไฟฟ้า วงจรจะมีการปล่อยแรงดันไฟฟ้าไปเข้าไม
โครคอนโทรเลอร์ แ ละไมโครคอนโทรลเลอร์ จ ะน า
แรงดั น ไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ ไ ปเปรี ย บเที ย บเพื่ อ รั ก ษาระดั บ
กระแสไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่
วงจรยกระดับแรงดันไฟฟ้า
ทาหน้าที่ยกระดับแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 12V
ยกระดั บ แรงดั น ไฟฟ้ า ให้ มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ป้ อ น
แรงดันไฟฟ้าเข้าสู่วงจรชาร์จแบตเตอรี่

ระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้า
Centralized
Controller

Local
Controller

Local
Controller

Local
Controller

Energy
Resource

Energy
Resource

Energy
Resource

รูปที่ 5 Centralized control paradigm
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รูปที่ 6 distributed control paradigm
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รูปที่ 7 Hybrid Centralized and distributed control
paradigm
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การติดตั้งและทดลองจริง
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รูปที่ 8 การติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ออกแบบ
ณ จังหวัดชุมพร

รูปที่ 10 วงจรควบคุมที่ใช้

รูปที่ 9 อุปกรณ์เริ่มทางาน

รูปที่ 11แบตเตอรีท่ ี่ใช้

กลุ่มที่ 4 การประหยัดพลังงาน
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5. ผลการวิจัยและทดลอง

งานวิจัยนี้เป็นระยะเริ่มต้นของการออกแบบและ
ติดตั้งใช้งานจริง การทดสอบวงจรวัดกระแสไฟฟ้า เป็น
การเปรี ย บเที ย บค่ า กระแสไฟฟ้ า ที่ วั ด ได้ ให้ อ่ า นค่ า
ออกมาเป็นค่าแรงดันไฟฟ้า เพื่อนาค่าแรงดันไฟฟ้าไปเข้า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะอ่านค่า
แรงดันไฟฟ้าที่ได้ แล้วนาไปเปรียบเทียบเพื่อคอยควบคุม
กระแสไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ให้มีค่าคงที่

ระดับกระแสไฟฟ้าในการชาร์จแบตเตอรี่ให้คงที่
อยู่ที่ 20-30% ของขนาดแบตเตอรี่เพื่อช่วยให้อายุการใช้
งานของแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้น

7. กิตติกรรมประกาศ

ทีมผู้วิจัยขอขอบคุณห้องปฏิบัติการและวิจัยทางด้าน
การประมวลสัญญาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีที่สนับสนุนเครื่องมือในการ
ทดสอบและขอขอบคุ ณส านั กงานคณะกรรมการวิ จั ย
แห่ งชาติ (วช.) ส าหรั บ การสนั บสนุ น ทุ นวิ จั ย
(NRPM:2559A16503029project code: 220213)

ค. เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 8 อัตราการเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้ากับ
แรงดันไฟฟ้าของวงจรวัดกระแสไฟฟ้า

รูปที่ 12 ผลการวัดกระแสไฟฟ้า

6. สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้ได้ดาเนินการศึกษาหลักการออกแบบระบบ
ควบคุ มพลั งงานไฟฟ้ าแบบประหยั ดของแหล่ งพลั งงาน
ทดแทนร่ วมสาหรั บชุ มชนโดยมีแหล่ งก าเนิดไฟฟ้าเป็ น
กังหันลมและเซลล์แสงอาทิตย์ โดยนาพลังงานไฟฟ้าที่ได้
จากสองแหล่งพลังงานมาควบคุมและส่งผ่านเข้าสู่วงจรชาร์จ
แบตเตอรี่เพื่อชาร์จกระแสไฟฟ้าให้แบตเตอรี่ทจี่ ังหวัดชุมพร
จากการทดลองชาร์จแบตเตอรี่ 2 โหมด 5Ah และ 10Ahโหมด
5Ah จะมี กระแสไฟฟ้ าในการชาร์ จแบตเตอรี่ คงที่ อยู่
ประมาณที่ 1A ผลการทดลองในโหมด 5Ah มีความคลาด
เคลื่อนอยู่ไม่เกิน 0.22A และโหมด 10Ah จะมีกระแสไฟฟ้า
ในการชาร์จแบตเตอรี่คงที่ประมาณที่ 2A ผลการทดลองใน
โหมด 10Ah มี การคลาดเคลื่ อนอยู่ ไม่ เกิน 0.20A ใน
ความคลาดเคลื่อนของทั้งสองโหมดการทางาน มีสาเหตุจาก
วงจรวัดกระแสไฟฟ้ามีการอ่านค่ากระแสไฟฟ้าคลาดเคลื่อน
ทาให้ไมโครคอนโทลเลอร์นาค่าไปเปรียบเทียบคลาดเคลื่อน
จึงเกิดเป็นการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ไม่คงที่
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ประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนของอาคารประหยัดพลังงานด้วยโฟมอีพีเอส
Thermal Resistance Efficiency of Energy Conservation Building By EPS Foam
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บทคัดย่อ

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบประสิทธิภาพอาคารประหยัดพลังงานที่สร้างขึ้นด้วยโฟมอีพีเอส(EPS)ซึ่งโฟมมีคุณสมบัติในการ
ป้องกันความร้อนและความชื้นได้เป็นอย่างดี ทาให้การใช้พลังงานจากระบบปรับอากาศภายในอาคารลดลงส่วนรูปแบบกาแพงที่ทามุม
เอียง 51 องศากับแนวพื้น ดินเป็นการป้องกันการรับ ความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรงโดยการทดสอบนั้นได้ทาการตรวจวัดอุณหภูมิ
พื้นผิวผนังภายในและภายนอกอาคารทั้งสภาวะเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศ หลังจากนั้นจึงทาการคานวณหาค่าความร้อนที่เข้าสู่อาคาร
เปรียบเทียบกับอาคารผนังอิฐทั่วไป จากผลการทดสอบจะเห็นว่าอาคารที่สร้างจากโฟม อีพีเอส มีประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนจาก
ภายนอกได้ถึง 30 เท่าเมื่อเทียบกับอาคารผนังอิฐมอญทั่วไป

Abstract
The objective of this research is toevaluate thermal resistance efficiency ofenergy conservation building using
expanded polystyrene foam (EPS foam) as a construction material. The EPS foam has highthermal resistant and
moisture resistant properties. Therefore, it could reduce energy consumption of air conditioning system in the
building. Moreover, angle between wall and ground of 51 degree could be useful for direct sun heat protection. For
the experimental method, indoor and outdoor wall temperatures were measured in both with and without airconditioning environment. After that, heat load of EPS building was calculated compared to traditional brick wall
building. From the experimental results, it was found that EPS foam exhibited 30-fold in thermal resistance
efficiency compared to traditional brick wall building.
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพการป้องกันความร้อน, อาคารประหยัดพลังงาน, โฟมอีพีเอส

Keywords: Thermal Resistance Efficiency, Energy ConservationBuilding, EPS foam
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1. บทนา
แนวคิ ด ของอาคารประหยั ด พลั ง งานถู ก
ออกแบบโดยใช้สภาพความลาดชันของภูมิประเทศ ร่ม
เงาจากต้นไม้ใหญ่ การพัดผ่านของกระแสลมและมุมตก
กระทบของแสงอาทิ ต ย์ เ พื่ อ ท าให้ เ กิ ด ความสบายเชิ ง
อุณหภูมิ(Thermal comfort) แล้วเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้ อ งกั น ความร้ อ นโ ดยใช้ โฟม อี พี เ อส (Expanded
polystyrene, EPS)ในการสร้ างอาคารห้ อ งประชุ มบ้ านนก
เนื่องจากโฟมมีค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อนต่ากว่า
ผนังคอนกรีตทั่วไป [1] ทาให้อุณหภูมิภายในอาคารมีค่า
ค่ อ นข้ างต่ า นอกจากนี้ โ ฟมอี พี เ อส (EPS)มี น้ าหนั กเบา
แข็ ง แรง ไม่ แ ตกร้ า ว เคลื่ อ นย้ ายได้ ส ะดวก ประหยั ด
ต้ น ทุ น และเวลาในการก่ อ สร้ า ง ทนต่ อ ความชื้ น และ
ป้ อ งกัน การซึ ม ของน้ าได้ ดี ไม่ ติ ด ไฟและมี ค่ า การน า
ความร้อนต่า [1-6] อีกทั้งยังมีอากาศภายในสูงถึง 98 % [7]
นอกจากนี้ผนังของอาคารประหยัดพลังงานทามุมเอียง 51
องศากั บ แนวพื้ น ดิ น เมื่ อ เที ย บกั บ ผนั ง คอนกรี ต แบบ
อาคารทั่ ว ไปที่ ท ามุ ม 90 องศากั บ แนวพื้ น ดิ น ท าให้
แสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นดินก่อนสัมผัสกาแพงโดยตรง
[8] ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น การลดการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า จาก
เครื่อ งปรั บอากาศ ยิ่ง ไปกว่านั้ นการออกแบบอาคารฯ
แบบบ้านนก ทาให้แสงอาทิตย์กระจายแสงภายในอาคาร
ในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดของห้องประชุม

ผนังและหลังคาของอาคารห้องประชุมบ้านนกสร้างจาก
โฟม EPS ที่มีความหนาแน่น 40 kg/m3 (สั่งทาพิเศษ) โดยมี
การเคลื อ บแผ่ น ฟิ ล์ ม บนผนั ง ทั้ ง ภายนอกและภายใน
อาคารฯเพื่อเพิ่มความต้านทานการนาความร้อน พร้อม
ทั้งผนังยั งทามุม เอียงกับพื้นดิน เพื่อให้ อาคารไม่ได้รั บ
แสงอาทิ ต ย์ โ ดยตรงและช่ วยในการกระจายแสงจาก
ธรรมชาติเข้าสู่อาคารห้องประชุมบ้านนก ส่วนภายในยัง
มีการออกแบบติดตั้งแผ่นฉนวนใยแก้วเพื่อเป็นวัสดุดูด
ซับเสียงลดค่าการสะท้อนเสียงให้อยู่ในช่วงมาตรฐาน
ของคุณภาพเสียงในห้องประชุม

2. วิธีการวิจัย
2.1

การก่อสร้างอาคารหอประชุมบ้านนก

การก่ อ สร้ า งอาคารหอประชุ ม บ้ า นนก ใช้ โ ครงสร้ า ง
เหล็กในแนวผนังเพื่อรั บน้าหนักจากหลังคา ส่วนวัสดุที่
ใช้ ใ นการก่ อ สร้ า งผนั ง และหลั ง คาคื อ วั ส ดุ โ ฟมแบบ
ประกบคู่(Sandwich Foam Panel) ที่ประกอบด้วยโฟมอีพีเอส
(EPS foam) และ เมทัลชีท (Metal Sheet)จึงสามารถประกอบ
ติดตั้งง่ายและรวดเร็วการก่อสร้างผนังและโครงสร้าง
อาคารโดยใช้เครื่องจักรช่วยในการติดตั้งชิ้นส่วนหลังคา
ร่วมกับ แรงงานคนในส่ วนหน้าอาคาร ท าให้ สามารถ
ประหยัดระยะเวลาในการก่อสร้าง

รูปที่ 2การเตรียมพื้นที่พนื้ ที่ก่อสร้างอาคาร
ห้องประชุมบ้านนก
รู ป ที่ 1อาคารประหยั ด พลั ง งาน ห้ อ งประชุ ม บ้ า นนก
ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่ง
เอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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รูปที่ 3 การสร้างโครงเหล็กสาหรับอาคาร
ห้องประชุมบ้านนก

รูปที่ 4 การก่อสร้างผนังและหลังคาอาคาร
ห้องประชุมบ้านนก
2.1

การทดสอบประสิ ท ธิ ภาพการป้ อ งกัน ความ

ร้อน
ในการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันความ
ร้ อ น ผู้ วิจั ย ได้ ท าการเปรี ย บเที ย บระหว่ างอาคารห้ อ ง
ประชุมบ้านนกตามรูปที่ 5และอาคารรูปแบบทั่วไปตาม
รู ป ที่ 6 ให้ มี ข นาดความกว้ า ง ความยาวและความสู ง
เท่ากับ 11.50 32.05 และ 6.21 เมตรตามลาดับและกาหนดให้
กาแพงหนา 25 เซนติ เ มตรโดยผนั ง ของอาคารห้ อ ง
ประชุมบ้านนกทามุมเอียง 51 องศากับแนวพื้นดิน ส่วน
อาคารทั่วไปผนังยังคงทามุมตั้งฉากกับแนวพื้นดิน

รูปที่ 6 อาคารรูปแบบทั่วไป
อาคารห้องประชุมบ้านนกซึ่งทาจากโฟม EPS มีพื้นผิว
ทั้งหมดเป็น 744.16 ตารางเมตร โดยแบ่งพื้นผิวออกเป็น 2
ส่วนคือ พื้นผิวส่วนหลังคาเท่ากับ 575.50 ตารางเมตรและ
พื้นผิวส่วนผนังเท่ากับ 168.66 ตารางเมตร สาหรับอาคาร
รูปแบบทั่วไปซึ่งผนังก่อด้วยอิฐมอญพร้อมฉาบปูนทั้ง
สองด้าน หลังคาสร้างจากกระเบื้องคอนกรีต โดยอาคาร
มี พื้ น ผิ ว ทั้ ง หมดเป็ น 743.63 ตารางเมตร โดยพื้ น ผิ ว
กระเบื้องหลังคามีค่าเท่ากับ 208.32 ตารางเมตรและพื้นผิว
ผนังอิฐมอญมีค่าเท่ากับ 535.30 ตารางเมตร
จากนั้น ทาการเปรียบเทียบค่าความร้อนที่เข้าสู่อาคาร
(Heat Load)ทั้งสองรูปแบบระหว่างอาคารห้องประชุมบ้าน
นกกับอาคารรูปแบบทั่วไป โดยคานวณหาค่าภาระการ
แทรกผ่ า นความร้ อ นของอาคารทั้ ง สองรู ป แบบตาม
สมการที่ (1)และ (2) [9-11]
Qw = A × ∆T × U

(1)

กาหนดให้

รูปที่ 5 อาคารห้องประชุมบ้านนก

Qw

คือ

ค่าการแทรกผ่านความร้อน (W)

A

คือ

พื้นที่รับความร้อน (m2)

คือ
ภายนอกและภายใน
อาคารฯ (°C)
∆T

ผลต่างของอุณหภูมิ
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U

คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม(W·m-2·°C-

1)

U=k/D

(2)

กาหนดให้
คือ
ค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อนของ
วัสดุที่นามาก่อสร้าง (W·m-1·°C-1)
k

คือ
ความหนาของวัสดุที่น ามาก่อสร้าง
(m) จากคุณสมบัติของโฟม ESP ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การ
นาความร้อนเท่ากับ 0.023 W·m-1·°C-1[11]โดยที่ผนังอิฐมอญ
ฉาบปูนสองหน้าทั่วๆไปมีค่าสัมประสิทธิ์การนาความ
ร้อนเท่ากับ 1.102 W·m-1·°C-1 [11] และกระเบื้องหลังคา
คอนกรีตมีค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อนเท่ากับ 0.993
D

โดยเปิ ดเครื่ องปรั บอากาศทิ้ งไว้แ ละตรวจวัด อุณหภู มิ
ภายในอาคารบ้านนก ที่ปราศจากเครื่องปรับอากาศจะ
พบว่าผลการตรวจวัดอุณหภูมิทุกๆ 10 นาที ตั้งแต่ 6.00 –
18.00 น.เป็ น ไปตามรู ป ที่ 7-9 ซึ่ ง แกนตั้ ง แสดงถึ ง ค่ า
อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส)และแกนนอนแสดงถึงเวลาใดๆ
โดยมีผลการทดลองดังนี้
เงื่อนไข เส้นสีแดง— เป็นอุณหภูมิภายในอาคารขณะเปิด
เครื่ อ งปรั บ อากาศ ส่ ว นเส้ น สี เ ขี ย ว —เป็ น อุ ณ หภู มิ
ภายนอกอาคาร

W·m-1·°C-1[11]

การบันทึกค่าอุณหภูมิ ณ ตาแหน่งต่างๆตามของอาคาร
ห้องประชุมบ้านนก ซึ่งจะทาการบั นทึกค่าอุณหภูมิทุกๆ
10 นาที ตั้ง แต่เ วลา 6.00 – 18.00 น.เป็นเวลาทั้ง หมด 12
ชั่วโมงใน 1 วัน ทาการบันทึกค่าอุณหภูมิทั้ง 4 ตาแหน่ง
(มุมทั้ง 4 ของอาคาร) ณ ช่วงเวลาต่างๆเพื่อใช้คานวณหา
ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งภายนอกและภายในอาคารฯ โดยการ
ตรวจวัดอุณหภูมิจะถูกแบ่งออกเป็น 2 วันเนื่องจากอาคาร
ที่ใช้ในการทดสอบ(อาคารห้องประชุมบ้านนก)มีเพียง
อาคารเดียว โดยในวันที่ 1ตรวจวัดอุณหภูมิในสภาวะเปิด
เครื่ อ งปรั บ อากาศเปรี ย บเที ย บกั บ อุ ณ หภู มิ อ ากาศ
ภายนอกอาคาร และในวันที่ 2ตรวจวัดอุณหภูมิในสภาวะ
ไร้ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศเปรี ย บเที ย บกั บ อุ ณ หภู มิ อ ากาศ
ภายนอกอาคาร

3. ผลการวิจัย
หลั ง จากที่ ไ ด้ ท าการตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ทั้ ง สี่ มุ ม ภายใน
อาคารห้องประชุมบ้านนก โดยแบ่งการตรวจวัดออกเป็น
สองรูปแบบคือ ตรวจวัดอุณหภูมิภายในอาคารบ้านนก
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รูปที่ 7 กราฟแสดงค่าอุณหภูมิระหว่ างอุณหภูมิภายใน
ขณะเปิ ด เครื่ อ งปรั บ อากาศและอุ ณ หภู มิ ภ ายนอก
อาคารห้องประชุมบ้านนก
จากรูปที่ 7 จะเห็นว่ าเวลาประมาณ 15.30 น.อุณหภู มิ
ภายนอกอาคาร มี ค่ า สู ง ถึ ง 37.53 องศาเซลเซี ย ส แต่
อุณหภูมิภายในอาคาร นั้นยังคงมีค่าประมาณเดิม ถ้าหาก
เปรียบเทียบตามกราฟจะเห็นว่าอุณหภูมิของอากาศนั้นมี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตลอดเวลาให้ช่วงกลางวัน แต่
อุณหภูมิภายในอาคารมีค่าค่อนข้างสม่าเสมอทั้งวัน ซึ่งมี
ค่ า อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ภายในอาคาร เท่ า กั บ 25.75 องศา
เซลเซียส
วั น ต่ อ มาท าการตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ภ ายในอาคารห้ อ ง
ประชุมบ้านนกโดยทาการปิดเครื่องปรับอากาศตลอดทั้ง
วั น โดยรู ป ที่ 8 แสดงการเปรี ย บเที ย บอุ ณหภู มิ ภายใน
อาคารฯกับอุณหภูมิอากาศภายนอกอาคารฯ ณ ช่วงเวลา
ต่างๆ

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

เงื่อนไข เส้นสีน้าเงิน— เป็นอุณหภูมิภายในอาคารขณะ
ปิดเครื่ องปรั บอากาศ ส่วนเส้น สีเขี ยว —เป็น อุณหภู มิ
ภายนอกอาคาร

รูปที่ 8 กราฟแสดงค่าอุณหภูมิระหว่ างอุณหภูมิภายใน
ขณะปิดเครื่องปรับอากาศและอุณหภูมิภายนอกอาคาร
ห้องประชุมบ้านนก
จากรูปที่ 8 จะเห็นว่าอุณหภูมิของอากาศภายนอกอาคาร
จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อุณหภูมิภายในอาคารนั้น
กลับเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเวลา 14.00 น.
จนถึง 18.00 น.อุณหภูมิของอากาศมีค่าลดลงค่อนข้างมาก
เนื่ อ งจากมี ฝ นตกในช่ ว งเวลานั้ น แต่ อุ ณ หภู มิ ภ ายใน
อาคารฯยั ง คงเพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย จึ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
อาคารที่ก่อสร้างด้วยโฟมอีพีเอสจะช่วยรักษาอุณหภูมิ
ภายในอาคาร ให้มีค่าประมาณ 25.58 - 29.43 °C ซึ่งถือว่า
เป็นช่วงอุณหภูมิที่มีความเหมาะสมต่อความเป็นอยู่ใน
การดารงชีวิต
นอกจากนี้เมื่อทาการตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิวของหลังคา
อาคารห้องประชุมบ้านนกทั้งภายนอกและภายในพบว่า
ผลที่ ต รวจวั ด ได้ เ ป็ น ดั ง รู ป ที่ 9จากผลการตรวจวั ด
อุณหภูมิ ภายนอกและภายในพื้ นผิ วหลั งคาของอาคาร
ห้องประชุมบ้านนกที่ทาจากโฟมอีพีเอสเมื่อเวลา 11.00 น.
มี ค วามร้ อ นจากแสงอาทิ ต ย์ สู ง ที่ สุ ด ท าให้ มี อุ ณ หภู มิ
ภายนอกสูงถึง 63.10 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิพื้นผิว
หลังคาภายในอาคารมีค่าเพียง 33.00 องศาเซลเซียสเท่านั้น
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโฟมอีพีเอสนั้นช่วยป้องกันความร้อน
จากแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี

เงื่ อ นไข เส้ น สี แ ดง— เป็ น อุ ณหภู มิ พื้ น ผิ วหลั ง คาของ
ภายในอาคาร ส่ วนเส้ น สี เ ขี ย ว —เป็ น อุ ณ หภู มิ พื้ น ผิ ว
หลังคาภายนอกอาคาร

รูปที่ 9 กราฟแสดงค่าอุณหภูมิระหว่ างอุณหภูมิภายใน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก พื้ น ผิ ว ห ลั ง ค า ข อ ง อ า ค า ร
ห้องประชุมบ้านนก
กาหนดให้ อุ ณ หภู มิ ภ ายนอกและภายในของทั้ ง สอง
อาคารมีค่าเท่ากันดังตารางที่1
ตารางที่1อุณหภูมิภายนอกและภายในของพื้นผิวหลังคา
และผนัง
พื้นผิว

อุณหภูมิ*(องศาเซลเซียส)
ภายนอก
ภายใน

63.10
35.70
หลังคา
37.50
26.50
ผนัง
*อุณหภูมิในตารางได้จากการตรวจวัดจริง

จากสมการที่ (1) สามารถคานวณหาค่าการแทรกผ่าน
ความร้อนภายในอาคารแต่ละรูปแบบได้ดังนี้

Qw(อาคารห้องประชุมบ้านนก ) = (575.50 m2 × 27.4 °C ×
(0.023/0.25) W·m-2·°C-1) + (168.66 m2 × 11.00 °C × (0.023/0.25)
W·m-2·°C-1) = 1,621.40 W
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Qw(อาคารรูปแบบทั่วไป ) = (208.32 m2 × 27.4 °C × (0.993/0.25)
W·m-2·°C-1) + (535.30 m2 × 11.00 °C × (1.102/0.25) W·m-2·°C-1) =
48,627.68 W

จากการคานวณสรุปได้ว่าการก่อสร้างอาคารด้วยโฟมอีพี
เอส จะสามารถลดค่าความร้อนที่เข้าสู่อาคารได้มากกว่า
อาคารที่ก่อสร้างด้วยผนังอิฐมอญทั่วๆไปได้ 47,006.28 W
เพราะว่าโฟมอีพีเอส นั้นมีค่าสัมประสิทธิ์การนาความ
ร้ อ นต่ ากว่ า อิ ฐ มอญและกระเบื้ อ งคอนกรี ต จะเห็ น ว่ า
อาคารที่ ส ร้ า งจากโฟม อี พี เ อส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการ
ป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ถึง 30 เท่าเมื่อเทียบกับ
อาคารผนังอิฐมอญทั่วไป

4. สรุปผลการวิจัย
การก่ อ สร้ า งอาคารห้ อ งประชุ ม บ้ า นนกด้ ว ยโฟมอี พี
เอสช่วยลดค่าการนาความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน
อาคารฯได้ถึง 96 % เมื่อเทียบกับอาคารรูปแบบทั่วๆไป
และยังช่วยรักษาอุณหภูมิความเย็นภายในอาคารให้มีค่า
ค่อนข้างคงที่ ตลอดจนผนังของอาคารห้องประชุมบ้าน
นกถูกออกแบบให้มีมุมเอียง 51 องศากับแนวพื้นดินทา
ให้ผ นัง ของอาคารไม่ ได้ รับความร้ อนจากแสงอาทิต ย์
โดยตรง ทาให้ประหยัดพลังงานด้านระบบปรับอากาศ
มากขึ้นนอกจากนี้อาคารโฟมอีพีเอส ยังมีประสิทธิภาพ
การป้องกันความร้อนจากภายนอกได้ถึง 30 เท่าเมื่อเทียบ
กับอาคารผนังอิฐมอญทั่วไป
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การศึกษาการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้จากการใช้รถยนต์ของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
The investigation of carbon dioxide absorption of trees from the personal automobile at
Pibulsorngkramrajabhat university (wangchan)
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บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้นาเสนอผลการศึกษาปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(ส่วนวังจันทน์) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นต้นไม้ที่มีความสูง150เซนติเมตรขึ้นไปมีขนาดเส้นรอบวง 1 4เซนติเมตรขึ้นไปและรถยนต์ของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสาหรับเก็บข้อมูลของต้นไม้ได้แก่ตลับเมตรสายวัดและไคโน
มิเตอร์หรือแอปพลิเคชั่นเอ็มไคโนเพื่อหาความสูงและขนาดเส้นรอบวงของต้นไม้และคานวณหาปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ
ต้นไม้ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป LMC ของโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84
พรรษา สาหรับการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ของบุคลากรผู้วิจัยใช้วิธีการสารวจแล้วนามาหาปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออ กไซด์ของ
รถยนต์ด้วยการเทียบค่าออนไลน์จากผลการวิจัยพบว่าปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ได้รวมทั้งสิ้น 367 ตัน CO 2
เทียบเท่า/ปี และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากการใช้รถยนต์ของบุคลากรมีปริมาณ 4.14 ตัน CO2 เทียบเท่า/ปี จากข้อมูลข้างต้น
แสดงให้เห็นว่าจานวนต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) มีปริมาณเพียงพอต่อการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ปล่อยจากการใช้รถยนต์ของบุคลากร

Abstract

This research presented the results of carbon dioxide absorption of the trees in PibulsongkramRajabhat University (Wangchan
campus) which hight150 centimeters and circumference more than 14 centimeters, compared to the carbon dioxide emission of the staff car.
Meter tape, tape, and clinometers or MClino application were applied to determine the high and circumference of trees. LMC calculation
program of towards low carbon city municipal government to honor the king 84-anniversary project was applied to calculate the carbon
absorption. Staff car carbon emissions were surveyed and calculated by the software. The results showed that total carbon dioxide absorption
of trees was 367 tCO2equivalent per year while emission from staff car was 4.14 tCO2 equivalent per year. From the above data revealed that
the trees in PibulsongkramRajabhat University (Wangchan campus) have a potential to absorb carbon dioxide which released from staff car.
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1. บทนา

จากการรายงานของIntergovernmental Panel on Climate
Change(IPCC) ท าให้ ท ราบว่ า ปรากฏการณ์ การเปลี่ ยนแปลง
ภูมิอากาศได้เกิ ดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วและยังมี แนวโน้ มว่าจะมี
ความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตโดยมีข้อมูลจากการรายงานของ
IPCC พบว่าอุณหภูมิของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
อนาคตอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกที่มาจาก
กิจกรรมของมนุษย์จากข้อมูลการรายงานIPCC ฉบับที่ 4 (AR4) ที่
ระบุว่าอุณหภูมิโลกในช่วง 100 ปี (ค.ศ.1906-ค.ศ.2005) เพิ่มขึ้น
0.74 °C และคาดการณ์ว่าในปีค.ศ. 2050 นั้นอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ย
จะมีระดับเพิ่มขึ้น 1.1-1.7 °C และมีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น 1.1-6.4 °C
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 21โดยการเปลี่ ยนแปลงของภูมิ อากาศ
(Climate change) มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของCO2ซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วล้วนเกิดจากการใช้พลังงานฟอสซิลได้มีการศึกษาถึง
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างปริ มาณของCO2ในชั้ นบรรยากาศกั บ
อุ ณหภู มิ เ ฉลี่ ย ของผิ วโลกพบว่ าการเพิ่ ม ขึ้ น ของCO2 ในชั้ น
บรรยากาศโลกส่งผลให้ระดับอุณหภูมิของพื้นผิวโลกสูงขึ้นและ
ได้ มี ก ารค้ น พบที่ ส าคั ญ ที่ ร ะบุ ว่ า ก๊ า ซCO2 ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในชั้ น
บรรยากาศโดยแหล่งปล่อยที่สาคัญอันดับแรกคือจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงฟอสซิลอันดับรองคือการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินใน
รูปแบบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียพื้นที่ป่าเพื่อเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมCO2เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีปริมาณ
การเพิ่มขึ้นสูงกว่าบรรดาก๊าซเรือนกระจกอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเจน
และก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีกในปริมาณมหาศาลในอนาคตถ้า
หากมนุษย์เราไม่หยุดการปล่อยก๊าซชนิดนี้ขนึ้ สู่บรรยากาศของโลก
โดยผ่านกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของ
มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนพื้นโลกประกอบกับการลดลงของแหล่งเก็บ
คาร์บอน (carbon sink) ที่สาคัญคือพื้นที่ป่าไม้ยิ่งทาให้เกิดการ
สะสมคาร์บอนในชั้นบรรยากาศมากขึ้น [1]ทั้งนี้เนื่องจากต้นไม้
และป่าไม้มีคุณสมบัติที่ดีในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ไว้ก่อนที่จะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศดังนั้นเมื่อพื้นที่ป่าลดน้ อยลง
ปริ ม าณก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ จึ ง ขึ้ น ไปสะสมอยู่ ใ นชั้ น
บรรยากาศได้มากขึ้น[2]

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ได้จากการรายงานของAR5 ที่ได้
มี การระบุ ว่ าเมื่ อประเมิ นค่ าเฉลี่ ยของพื้ นผิ วโลกด้ วยสมการ
แนวโน้ มเชิงเส้นในช่วงระหว่ างปี ค.ศ. 2003-ค.ศ. 2012 พบว่ า
อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้น 0.78 °C
ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษาของ[3]พบว่าในปีพ.ศ.
2555 (ค.ศ. 2012) ที่พบว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมเท่ากับ 350.68 MtCO2e (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
เมื่อพิจารณาปริมาณการดูดกลับในภาคเกษตรป่าไม้และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน (Agriculture Forestry and Other Land Use,
AFOLU)เท่ากับ 122.95 MtCO2e ส่งผลให้ประเทศไทยมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับ 227.73 MtCO2e โดยภาคพลังงานเป็น
ภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเท่ากับ 256.44 MtCO2e หรือ
เป็นคิดร้อยละ 73.13 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของ
ประเทศรองลงมาคือภาคเกษตรป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 55.71 MtCO2e คิดเป็นร้อย
ละ 15.89 ได้มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของCO2
ในชั้นบรรยากาศกับอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกพบว่าการเพิ่มขึ้น
ของCO2 ในชั้ น บรรยากาศโลกส่ ง ผลให้ ร ะดั บ อุ ณหภู มิ ข อง
พื้นผิวโลกสูงขึ้น [1]
การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการใช้รถยนต์ของมนุษย์ก็เป็น
สาเหตุ หนึ่ งของการเพิ่ มก๊าซเรื อนกระจกในชั้ นบรรยากาศซึ่ ง
นาไปสู่การเกิ ดภาวะโลกร้ อนจากสถิติ การจดทะเบี ยนรถใหม่
ประเภทรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลไม่เกิน7คนทัว่ ประเทศในปีพ.ศ.2558
พบว่ามีจานวนมากถึง107,231คนและมีรถยนต์สะสมทั่วประเทศ
ถึง34,888,523คัน[4]และยังมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถ
สะสมในแต่ละปีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการเติบโตของเศรษฐกิจจาก
สถิ ติ นี้ สามารถคาดการณ์ การใช้ เชื้ อเพลิ งซึ่ งนั บว่ าเป็ นตั วการ
สาคัญในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่ง
ก่อเกิดให้เกิดมลพิษทางอากาศและสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
ป่ า ไม้ มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อากาศเนื่ อ งจากสามารถลดปริ ม าณก๊ าซเรื อ นกระจกใน
บรรยากาศโดยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ
มากักเก็บไว้ในส่วนต่างๆของต้นไม้การปลูกป่าจึงเป็นกิจกรรม
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หนึ่งที่ได้มีการกาหนดให้สามารถดาเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกอย่างไรก็ตามการเลือกพรรณไม้ที่ปลูกให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ปลูกก็นับเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากพรรณไม้แต่ละ
ชนิดมีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แตกต่าง
กันและพรรณไม้ ชนิ ดเดี ยวกั นก็ มี ศั กยภาพในการดู ดซั บก๊ าซ
คาร์บอนที่แตกต่างกันเมื่อปลูกในพื้นที่แตกต่างกันโดยการกักเก็บ
คาร์บอนในมวลชีวภาพซึ่งใช้เป็นตัวบ่งชี้ศักยภาพในการดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้ดั งนั้นปริ มาณคาร์บอน
สุทธิจากกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซของต้นไม้จึงเป็นปริมาณ
คาร์ บอนที่ สะสมอยู่ ในมวลชี วภาพของต้ นไม้ ซึ่งเป็ นตั วบ่ งชี้
ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของป่าไม้ชนิดต่างๆ[5]
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง ที่ ก ล่ า วมาในข้ า งต้ น ประกอบกั บ
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏพิ บูลสงครามเป็ นมหาวิ ทยาลั ยที่ มีจ านวน
นักศึกษาและบุคลากรที่ยังมีความจาเป็นในการใช้รถจักรยานยนต์
และรถยนต์ในการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิด
ที่ จ ะ ท า ก า ร ส า ร ว จ แ ล ะ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทเี่ กิดขึ้นต่อการใช้รถหนึ่งคันเพื่อเปรียบเทียบ
ปริ มาณการดู ดซั บก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ของต้ นไม้ ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม (ส่ ว นวั ง จั น ทน์ ) กั บ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยจากการใช้รถยนต์ของบุคลากร
ภายในหน่ วยงานอี กทั้ งยั งเป็ นแนวทางในการวางแผนการใช้
ยานพาหนะควบคูไ่ ปกับการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และส่งเสริมการอนุรักษ์พรรณไม้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามด้วย

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1เ พื่ อ ศึ ก ษ า ห า ป ริ ม า ณ ก า ร ดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บ อนไดออกไซด์ข องต้น ไม้ ภายในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
2.2เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ริ ม า ณ ก า ร ดู ด ซั บ ก๊ า ซ
ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ ข อ ง ต้ น ไ ม้ กั บ ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากการใช้รถของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
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3.แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในสารประกอบเคมีที่
เป็นที่รู้จักมากที่สุดและมักเรียกด้วยสูตรเคมี CO2เป็นแก๊สที่มี
ปริ ม าณมากเป็ น อั น ดั บ 4 ในอากาศการเปลี่ ย นแปลงของ
ภูมิอากาศ (Climate change) มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
ของCO2ซึ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนเกิดจากการใช้พลังงานฟอสซิล
อันดับ รองคือการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดินในรูป แบบต่างๆ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ป่ า เพื่ อ เป็ น พื้ น ที่
เกษตรกรรมหรื อ อุ ต สาหกรรมส่ ง ผลให้ เ กิ ด การลดลงของ
แหล่งเก็บคาร์บอนและยิ่งทาให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอน
ในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น
ต้นไม้ (Trees)
ต้ น ไม้ แ ละป่ า ไม้ มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศเนื่องจากสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ในบรรยากาศโดยการดู ด ซั บ ก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ จ าก
บรรยากาศมากักเก็บไว้ในส่วนต่างๆของต้นไม้การปลูก ป่าจึง
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้มีการกาหนดให้สามารถดาเนินการเพื่อ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไรก็ตามการเลือก
พรรณไม้ ที่ ป ลู ก ให้ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ ป ลู ก ก็ นั บ เป็ น ปั จ จั ย
สาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากพรรณไม้แต่ละชนิดมีศักยภาพในการ
ดูดซับ ก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ ที่แตกต่างกัน และพรรณไม้
ชนิดเดียวกันก็มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนที่แตกต่าง
กันเมื่ อปลูกในพื้ นที่แตกต่างกันโดยการกักเก็บ คาร์บ อนใน
มวลชี ว ภาพซึ่ ง ใช้ เ ป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ศั ก ยภาพในการดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของพรรณไม้

4. วิธีการดาเนินการวิจัย

4.2.1ศึกษารวบรวมข้อมูล
ศึ ก ษาโครงการเกี่ ย วกั บ การลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์และการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว
ซึ่ ง โครงการหลั ก ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานและ
โปรแกรมการวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ดูดซับ
ได้คือโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่าเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษานอกจากนี้ยังมี
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งานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่สามารถให้ขอ้ มูลและแนวทางในการ
ทาวิจัยได้
4.2.2วางแผนการเก็บข้อมูล
เขียนแผนดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิ จั ย และมี การลงพื้ น ที่ เ พื่ อ สารวจอย่ างคร่ าวๆก่อ นการ
สารวจจริงโดยทาการสอบถามแม่บ้านเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ใช้ร ถของบุค คลในหอพักว่ ามีการเข้าออกเวลาใดเพื่อความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลและทาให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจากนั้น
ทาการประชุมเพื่อแบ่งเขตพื้นที่ในการสารวจวิธีการเก็บข้อมูล
และกาหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
4.2.3ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
สารวจต้นไม้ชนิดความสูงและเส้นรอบวงในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) โดยการสารวจครั้งนี้ได้
นาเอาแอปพลิเคชันเอ็มไคโนมาใช้ในการวัดเพื่อหาความสูง
ของต้นไม้ด้วยพบว่าค่าที่ได้ไม่มีความต่างกันกับการใช้ไคโน
มิเตอร์ในการวัด
- ส ารวจยี่ ห้ อ รุ่ น และขนาดรถยนต์ ข องบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
- เก็บข้อมูลรถยนต์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) รวมถึงบุคคลที่พักในหอพักและ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
4.2.4นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล
4.2.4.1ค า น ว ณ ห า ป ริ ม า ณ ก า ร ดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ [6]โดยคานวณในโปรแกรม
สาเร็จรูปLMC ของโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่า
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
จากสูตรการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้
ปริ ม าณการดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ข องต้ น ไม้
(kgCO2เทียบเท่า/ปี)
เส้นรอบวง

=[

(

=

*

=

*

)

ความสูงของต้นไม้]

เส้นรอบวง

ความสูงของต้นไม้+

เส้นรอบวง

ความสูงของต้นไม้+

หมายเหตุ: เส้นรอบวง หน่วยเป็น เซนติเมตร

ความสูงของต้นไม้ หน่วยเป็น เมตร
4.2.4.2ค า น ว ณ ห า ป ริ ม า ณ ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ข องรถยนต์ [6]โดยน ารุ่ น รถยนต์ แ ละ
ขนาดเครื่ อ งยนต์ ไ ปเที ย บค่ า ออนไลน์ เ มื่ อ ได้ ป ริ ม าณก๊ า ซ
คาร์บ อนไดออกไซด์ ที่ร ถยนต์ แต่ ละรุ่น ปล่ อยแล้ ว จากนั้น ก็
น ามาหาปริ ม าณคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ ป ล่ อ ยออก (kgCO2
เทียบเท่า / ปี) สามารถคานวณหาได้จากสูตร
วัน

)

วัน

หมายเหตุ:จานวนวัน 261 วัน คือจานวนวันทางาน (ยึดตาม
ปฏิทินปีพุทธศักราช 2558)
4.2.4.3ใช้สถิติบรรยายเพื่อเปรียบเทียบ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น รู ป แบบของข้ อ มู ล ในเบื้ อ งต้ น ให้ ส ามารถ
ตีความหมายของข้อมูลได้ตามความจริง จึงใช้สถิติบรรยายเพื่อ
อธิบายความหมายของข้อมูลในแต่ละกลุ่มก่อน แล้วจึงนาผลที่
ได้ไปเปรียบเทียบ
ร้อยละ (Percentage)เป็นสถิติที่นิยมใช้มาก เป็นการ
เที ย บความถี่ ห รื อ จ านวนที่ ต้ อ งการกับ ความถี่ ห รื อ จ านวน
ทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของร้อย
ละจะช่วยให้มีความหมาย สามารถเปรียบเทียบให้เข้าใจได้ง่าย
ขึ้น สามารถหาร้อยละจากสมการนี้ [7]
P =
เมื่อ

f
 100
n

(1)

P คือ ร้อยละ
f คือ ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ
n คือ จานวนความถี่ทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) หรือเรียกได้อีกหลาย
อย่าง
เช่น ตัวกลางเลขคณิต คะแนนเฉลี่ย คานวณได้จากสมการ [7]
X

]

เทียบเท่า

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออก (

เมื่อ

X
N

(2)

คือ ค่าเฉลี่ย
 X คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
N คือ จานวนคะแนนในกลุ่ม
X
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5. ผลการดาเนินการวิจัย

(ส่วนวังจันทน์) โดยจาแนกตามชนิดของต้นไม้

5.1 ผลการวิเคราะห์จานวนต้นไม้แต่ละชนิดและปริมาณ
การดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ข องต้ น ไม้ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) แสดงดังรูป
ที่1และตารางที่1ตามลาดับดังนี้

สัญลักษณ์
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

P

Q

รายชื่อต้นไม้
ต้นปีบ
ต้นปาล์มขวด
ต้นสนประดิพัทธ์
ต้นประดู่
ต้นลีลาวดี ต้นพญาสัตบรรณ
ต้นข่อย ต้นอโศกอินเดีย
ต้นมะขาม
ต้นไทร ต้นนนทรี
ต้นหมาก ต้นมะฮอกกานี ต้นอินทนิล
ต้นมะม่วง
ต้นขี้เหล็ก ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นเหลืองสิรินธร
ต้นสนแผง
ต้นสารภี ต้นอโศก น้าเต้าต้น
ต้นลาไย
ต้นขนุน ต้นจาน ต้นตะแบก ต้นนมแมว ต้นใบพัด ต้นหู
กระจง ต้นเป็ดน้า ต้นพยุง
ต้นกระท้อน ต้นแก้ว ต้นจันทร์ผา ต้นทองหลางลาย ต้น
ปาล์มหางกระรอก ต้นพิกุล ต้นหูกวาง ต้นมะกรูด ต้น
มะยม ต้นราชพฤกษ์ ต้นลิ้นฟ้า ต้นวาสนา
ต้นคริสติน่า ต้นจิก ต้นชมพู่ ต้นดอกโศก ต้นตาล ต้น
นกยูง ต้นน้อยหน่า ต้นพะยอม ต้นเพกา ต้นโพธิ์ ต้น
มะปราง ต้นโมก ต้นสะเดา

รูปที่1จานวนต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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รายชื่อต้นไม้
ต้นปีบ
ต้นปาล์มขวด
ต้นสน
ประดิพัทธ์
ต้นประดู่
ต้นลีลาวดี
ต้น
พญาสัตบรรณ
ต้นมะฮอกกานี
ต้นอินทนิล
ต้นมะม่วง
ต้นขี้เหล็ก
ต้นสนแผง
ต้นสารภี
ต้นอโศก
น้าเต้าต้น
ต้นลาไย
ต้นขนุน
ต้นจาน
ต้นตะแบก
ต้นนมแมว
ต้นใบพัด
ต้นหูกระจง
ต้นเป็ดน้า
ต้นพยุง
ต้นกระท้อน
ต้นแก้ว
ต้นจันทร์ผา
ต้นทองหลาง
ลาย
ต้นปาล์มหาง
กระรอก

ปริมาณการ
ดูดซับ CO2
เฉลี่ยต่อต้น
490.42
1883.50

รายชื่อต้นไม้
ต้นข่อย
ต้นอโศกอินเดีย

364.08

ต้นมะขาม

1825.93
8.00

ต้นไทร
ต้นนนทรี

1106.52

ต้นหมาก

2257.35
26.43
2404.19
344.60
133.76
210.83
974.20
16.25
2638.43
2016.86
271.49
68.31
19.95
341.10
25.34
16.09
32.09
4811.99
17.86
152.44
281.85

ต้นพิกุล
ต้นหูกวาง
ต้นมะกรูด
ต้นมะยม
ต้นราชพฤกษ์
ต้นลิ้นฟ้า
ต้นวาสนา
ต้นคริสติน่า
ต้นจิก
ต้นชมพู่
ต้นดอกโศก
ต้นตาล
ต้นนกยูง
ต้นน้อยหน่า
ต้นพะยอม
ต้นเพกา
ต้นโพธิ์
ต้นมะปราง
ต้นโมก
ต้นสะเดา

971.63

ต้นพิกุล
ต้นหูกวาง

ปริมาณการ
ดูดซับ CO2
เฉลี่ยต่อต้น
27.29
795.51
857.33
237.91
8514.67
32.52
3681.64
2782.12
95.01
184.79
2597.12
446.01
97.90
18.15
259.63
970.76
535.62
249
6654.59
9.09
66.38
617.25
198.66
258.45
8.52
25.44
3681.64
2782.12
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ตารางที่ 1ปริ ม าณการดู ด ซั บ ก๊า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ข อง
ต้นไม้แต่ละ
ชนิดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วน
วังจันทน์)
จากรูปที่1แสดงให้เห็นว่าต้นไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) มีจานวนทั้งหมด353ต้นสามารถ
จาแนกตามชนิดของต้นไม้ได้ 56ชนิดโดยต้นไม้ที่พบจานวน
มากที่ สุดคือ ต้นปี บมีจานวนทั้งหมด46ต้นซึ่ งคิด เป็นร้ อยละ
13.03และต้นไม้ที่มีจานวนน้อยที่สุดคือต้นคริสติน่าต้นจิกต้น
ชมพู่ต้นดอกโศกต้นตาลต้นนกยูงต้นน้อยหน่าต้นพะยอมต้น
เพกาต้นโพธิ์ต้นมะปรางต้นโมกและต้นสะเดาซึ่งต้นไม้แต่ละ
ชนิดพบเพียงชนิดละ1ต้นเท่านั้นซึ่งคิดเป็นร้อยละ0.28
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ปริมาณการดูดซับก๊าซ
คาร์บ อนไดออกไซด์ข องต้น ไม้ ภายในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) จากต้นไม้ที่ทาการศึกษาทั้งหมด
353ต้ น มี ป ริ ม าณรวมเท่ า กั บ 366.79tCO2เที ย บเท่ า /ปี โ ดยมี
ค่ า มั ธ ยฐานเท่ า กับ 2.07 tCO2เที ย บเท่ า/ปี ซึ่ง ชนิ ด ต้ น ไม้ ที่
สามารถดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากที่สุดคือ
ต้นนนทรีซึ่งมีค่าเฉลี่ยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เท่ากับ8.51 tCO2เทียบเท่า/ปีรองลงมา คือ ต้นนกยูง มีค่าเฉลี่ย
ในการดู ด ซั บ ก๊า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ท่ า กับ 6.65 tCO2
เทียบเท่า/ปีส่วนต้นไม้ที่มีความสามารถในการดูดซับปริมาณ
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ด้ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ต้ น ลี ล าวดี โ ดยมี
ค่ าเฉลี่ ย ในการดู ด ซั บ ก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ท่ า กับ 8.00
kgCO2เทียบเท่า/ปี
5.2 ผลการวิเคราะห์จานวนรถยนต์และปริมาณการปล่อย
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ จ ากการใช้ ร ถยนต์ ข องบุ ค ลากร
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม (ส่ ว นวั ง จั น ทน์ )
แสดงดังรูปที่2และตารางที่ 2 ตามลาดับ ดังนี้

รูปที่2จานวนรถยนต์ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูล- สงคราม (ส่วนวังจันทน์)จาแนกตามชนิดของรถยนต์
ยี่ห้อรถยนต์
Benz
BMW
Chavrolet
Ford
Suzuki
Mitsubishi
Isuzu
Mazda
Nissan
Toyota
Honda

ปริมาณการดูดซับCO2เฉลี่ยต่อคัน
41.50
32.89
29.75
35.76
34.45
28.45
54.81
47.50
68.90
49.66
26.88

ตารางที่ 2 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการ
ใช้รถยนต์แต่ละชนิดของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าปริมาณรถยนต์ของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) จาก
ทั้งหมด 100 คันเมื่อนามาจาแนกตามยี่ห้อแล้วพบว่ามีทั้งหมด
11 ยี่ห้อโดยยี่ห้อของรถยนต์ที่พบจานวนมากที่สุดคือ Honda มี
จานวนทั้งหมด 35 คันคิดเป็นร้อยละ 35 และยี่ห้อของรถยนต์ที่
พบจานวนน้อยที่สุดคือBenz และBMW โดยแต่ละยี่ห้อจะพบ
เพียง 1 คันซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้รถยนต์ของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) มีปริมาณ
รวมเท่ากับ 4,136.59 kgCO2เทียบเท่า/ปีโดยปริมาณเฉลี่ยของ
การปล่ อ ยก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ จ ากการใช้ ร ถยนต์ มี ค่ า
เท่ า กั บ 41.37 kgCO2 เที ย บเท่ า /ปี ซึ่ ง รถยนต์ ที่ ป ล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ม ากที่ สุด คื อ รถยนต์ ยี่ ห้ อ Nissan รุ่ น
Navaraความจุของกระบอกสูบ 2,500 ซีซี. มี ค่าเฉลี่ยปริมาณ
การปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ท่ า กั บ 68.90 kgCO2
เทียบเท่า/ปีส่วนรถยนต์ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุด
(Min) คือรถยนต์ยี่ห้อHonda รุ่นBrio และBrio Amaze ความจุ
ของกระบอกสูบ 1,200 ซีซี. มีค่าเฉลี่ยปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 26.88 kgCO2เทียบเท่า/ปี
การคานวณหาจานวนต้นไม้ที่ควรปลูกต่อรถยนต์1คัน
ต้ น ไม้ ที่ ใ ช้ ใ นการค านวณจะมี ค วามสู ง มากกว่ า 150
เซนติเมตรและเส้นรอบวงระดับอกมากกว่า14เซนติเมตรทาให้
ได้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขั้นต่าที่ต้นไม้สามารถดูด
ซับได้มี ค่าเท่ากับ 2.81 kgCO2เที ยบเท่า/ปีและค่าเฉลี่ยของ
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่รถยนต์ปล่อยออกเท่ากับ
41.37 kgCO2เทียบเท่า/ปีสามารถนามาคานวณหาจานวนต้นไม้
ที่ควรปลูกต่อรถยนต์1คันได้ดังนี้ [6]
ค่าเฉลี่ยของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่รถยนต์ปล่อยออก
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขั้นต่าที่ต้นไม้ดูดซับได้

= 14.72ต้น≈15ต้น
ดังนั้นเราควรปลูกต้นไม้จานวน15 ต้นต่อรถยนต์1 คันเพื่อทีจ่ ะ
สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่รถยนต์ปล่อยออกมา
ได้อย่างเพียงพอแต่ต้นไม้จะต้องมีความสูงมากกว่า150
เซนติเมตรและมีเส้นรอบวงระดับอกมากกว่า 14 เซนติเมตร

6. สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวัง
จันทน์) พบว่าต้นไม้ที่สารวจพบภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม (ส่ ว นวั ง จั น ทน์ ) ที่ มี ค วามสู ง 150
เซนติเมตรขึ้นไปและขนาดเส้นรอบวง14เซนติเมตรขึ้นไปมี
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จ านวนทั้ ง หมด353ต้ น มี ค วามสามารถในการดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งสิ้น 366,793.18 kgCO2เทียบเท่า/ปี
โดยต้ น ไม้ ที่ สามารถดู ด ซั บ ก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ด้ ใ น
ปริมาณมากที่สุดคือต้นประดู่จากการสารวจพบว่าต้นประดู่ที่
อยู่ในบริเวณข้างอาคารสาธิตเก่าซึ่งมีความสูง 3,755เซนติเมตร
และมี ข นาดเส้ น รอบวง285เซนติ เ มตรสามารถดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 14,275.042 kgCO2เทียบเท่า/ปีส่วน
ต้นไม้ที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้อยที่สุด
คือต้นน้าเต้าต้นซึ่งได้สารวจพบบริเวณข้างบ้านพิบูลมีความสูง
220เซนติเมตรและมีขนาดเส้นรอบวง17เซนติเมตรสามารถดูด
ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้5.67 kgCO2เทียบเท่า/ปี
จะเห็นได้ว่าจากการเปรียบเทียบปริมาณการดูดซับก๊าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ข องต้ น ไม้ กั บ ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ จ ากการใช้ ร ถของบุ ค ลากรภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม (ส่ ว นวั ง จั น ทน์ ) พบว่ า
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดที่ต้นไม้สามารถดูด
ซับได้คือ366,793.18 kgCO2เทียบเท่า/ปีคิดเป็นร้อยละ98.88
ส่วนปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่รถยนต์ปล่อยออกมา
คื อ 4,136.59 kgCO2เที ย บเท่ า/ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ1.12จากผล
การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ต้นไม้สามารถดูดซับได้จากการใช้รถยนต์ของบุคลากรพบว่า
ปริมาณต้นไม้ที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(ส่ ว นวั ง จั น ทน์ ) มี ป ริ ม าณเพี ย งพอต่ อ การดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากการใช้รถยนต์ของ
บุคลากร

7. อภิปรายผล

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ม า ณ ก า ร ดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้พบว่าต้นไม้ที่มีอายุมากมีความ
สู ง แ ล ะ เ ส้ น ร อ บ ว ง ม า ก ขึ้ น จ ะ ส า ม า ร ถ ดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ด้ ใ นปริ ม าณมากซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
บทความของ[8]ที่กล่าวไว้ว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ ดู ด ซั บ โดยต้ น ไม้ นั้ น จะเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ยิ่งต้นไม้ต้นใหญ่มากเท่าไรก็จะดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากเท่านั้น
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การใช้รถยนต์ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิ บู ล -สงคราม (ส่ วนวั ง จั น ทน์ ) มี แ นวโน้ ม ปริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น
เรื่อยๆเนื่องจากจานวนของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพิ่ ม
มากขึ้นอีกทั้งค่ายรถยนต์ต่างๆก็มีการจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้น
ให้ ป ระชาชนมี ค วามต้ อ งการในการใช้ ร ถยนต์ เ พิ่ ม มากขึ้ น
ประกอบกับผู้คนมักจะเลือกใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการ
เดินทางมากกว่ารถโดยสารประจาทางเนื่องจากมีความสะดวก
มากกว่าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ[9]ที่พบว่าปริมาณการ
ปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ แ ละก๊ า ซมลพิ ษ ภายใน
มหาวิ ทยาลัยขอนแก่นมี แนวโน้มที่ จะมี ปริม าณเพิ่มมากขึ้ น
เรื่อ ยๆเนื่ องจากมีการเพิ่ มจ านวนของนักศึกษาประกอบกับ
ชุมชนที่ อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมี ความหนาแน่นและ
ความเจริญมากขึ้นซึ่งผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้ยานพาหนะส่วน
บุคคลในการเดินทางจึงได้มีการเสนอโครงการทางเลือกเพื่อ
ลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ แ ละก๊ า ซที่
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศขึ้น
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้รถยนต์
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวัง
จัน ทน์ ) พบว่ ายี่ ห้อ และความจุข องกระบอกสู บ มีผ ลต่ อการ
ปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ โ ดยส่ ว นมากรถยนต์ ที่ มี
ปริ ม าตรความจุ ข องกระบอกสู บ น้ อ ยจะมี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่ารถยนต์ที่มีปริมาตรความจุของ
กระบอกสูบมาก
จากผลการเปรี ย บเที ย บปริ ม าณการดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ข องต้ น ไม้ กั บ ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้รถยนต์ของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) พบว่าต้นไม้
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) มี
ปริมาณเพียงพอต่อการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ส าขาวิ ช า
วิ ทยาศาสตร์ ทั่ วไปคณะ ครุ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพิ บู ล
สงครามและวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้
ให้ ความช่ วยเหลื อในเรื่ องค าแนะน าและข้ อมู ลสนั บสนุ นใน
การศึกษานี้ทาให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

9. เอกสารอ้างอิง
[1]กณิตา ธนเจริญชณภาส. (2558). การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลก:ผลกระทบและการตอบสนองของสรี ร วิ ท ยา
ระบบนิเวศ. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก :
ร้านพิษณุโลก ดอท คอม. หน้า 18-28
[2]ปานทิพย์ อัฒนวานิช. (2554). เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาการเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศ(GE 410) เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climatic Change)
[ออนไลน์] ได้จาก : http://e-book.ram.edu/ebook/inside/html/dlbook.asp?code=GE410.หน้า
131
[3]องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน).
(2555).ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราย
สาขา ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2555. หน้า 5
[4]กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ .
(2558). สถิติ การขนส่ ง กุม ภาพัน ธ์ 2558 กรมการ
ข น ส่ ง ท า ง บ ก . [อ อ น ไ ล น์ ]

ไ ด้ จ า ก

:https://www.msociety.go.th/ewt_

news.php?

nid=13569
[5]องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน).
(2554). คู่มือศักยภาพของพรรณไม้สาหรับส่งเสริม
ภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้ .
กรุ ง เทพฯ :

คณะวนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย

เกษตรศาสตร์.หน้า 3-37
[6] เทศบาลคาร์บอนต่าต่า.(2558). โปรแกรมLMC.[ออนไลน์]
ได้จาก :http://www.lcm.in.th/about-project.php
[7] บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การวิจัยเบื้องต้นฉบับปรับปรุง
ใหม่ .ภาควิชาพื้น ฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

กลุ่มที่ 4 การประหยัดพลังงาน

311

ประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทร์ วิโ รฒ มหาสารคาม :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาสารคาม.
[8]มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร. (2558). ทาไมต้นไม้ใหญ่ถึงสาคัญ.
[ออนไลน์]ได้จาก:http://www.seub.or.th/index.php?
option=com_content&view=article&id=1161
:seubnews&catid=5:2009-10-07-105820&Itemid=14
[9]พงษ์พันธ์ แทนเกษม. (2553). การศึกษาโครงการรถโดยสาร
ประจาทางเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และก๊ า ซมลพิ ษ ทางอากาศภายใมหาวิ ท ยาลั ย
ข อ น แ ก่ น .ข อ น แ ก่ น :ค ณะ วิ ศ วก ร ร มศ า สต ร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

312

กลุ่มที่ 4 การประหยัดพลังงาน

กลุ่มที่ 5 นวัตกรรมพลังงานทดแทน

ประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

การออกแบบชุดผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์สาหรับพื้นที่ภัยพิบัติ
A Design of a Solar Cell Generator Set for a Disaster Area
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บทคัดย่อ

บทความนี้ได้นาเสนอการออกแบบสร้างชุดผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์สาหรับพื้นที่ภัยพิบัติ ที่ระบบไฟฟ้าหลักเสียหายจากภัยพิบัติ
จนไม่สามารถส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติชุดผลิตไฟฟ้าที่สร้างขึ้นประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์ ชนิด Polycrystalline 100 วัตต์ 17โวลท์
5.88แอมแปร์ 1 แผงติดตั้งบนฐานพับเก็บได้Charger controller 12 โวลท์10 แอมแปร์ 1เครื่องInverter controller แบบ Pure Sine Wave ขนาด300
วัตต์. Input 12V.DC. Output 220 V. AC.1 เครื่องแบตเตอร์รี่สาหรับโซลาร์เซลล์ขนาด 100 Ah.12 V.1 ลูก และอุปกรณ์โหลด1 ชุดสามารถ
บรรทุกไปกับรถกู้ภัยขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่ภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วให้ก ารสนับ สนุนไฟฟ้าได้อย่างจากัด เฉพาะจุด เช่น ในเต็นท์
อานวยการของชุดกู้ภัย สามารถผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ ให้แสงสว่างในเวลากลางคืน ด้วยหลอด LED ขั้ว E27ขนาด 3วัตต์ เป็นเวลา
10ชั่วโมงต่อคืน หลอด LED ขั้ว E27 ขนาด 7 วัตต์ เป็นเวลา 5 ชั่วโมงต่อคืนชาร์จแบตเตอร์รี่โทรศัพท์มือถือขนาด5วัตต์ ได้พร้อมกัน 4เครื่อง
เป็นเวลา 1 ชั่วโมงต่อวัน ชาร์จแบตเตอร์รี่วิทยุสื่อสารแบบพกพาขนาด 5 วัตต์ ได้พร้อมกัน 4เครื่อง เป็นเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันเป็นระยะเวลา
ติดต่อกัน 4 วันโดยไม่ต้องชาร์จประจุแบตเตอร์รี่

Abstract

This article presents the designing of a solar cell generator set for a disaster area where the main electrical system is damaged so badly that
the electricity supply cannot be used. This set of electricity generator consists of a solar panel with Polycrystalline with 100 watt,17 volts and
5.88 amperes, an installation panel on a foldable base, a charger controller with 12 volts and 10 amperes, apure sine wave inverter controller
with 300 watts, Input 12 V. DC and Output 220 V. AC, a battery for a solar cell with 100 Ah, 12 V., and a set of loads device, It can be
loaded on a small rescue can to a disaster area quickly. It can provide electricity in particular points such as administrative tents. It can be
generate 220 volts of alternating current, giving the night light with LED bulbs with E27 base,3 watts for 10 hours a night, and with LED
bulbs with E27base, 7watts for 5 hours a night. It can be charged by 4 cellphon with 5 watt for one hour a day, and by 4 sets of a portable
radio communication with 5 watts for one hour a day with 4 day continuous charge without battery charging
คาสาคัญ : โซล่าร์เซลล์, การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์
Keywords :Solarcell , Solar Cell Generator

1.บทนา

ในต่างประเทศเช่นภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศเฮติ
ภัยพิบัติจากธรรมชาติเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และ

เกิดขึ้นได้ในทุกๆพื้นที่ โดยที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ล่วงหน้า
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นภัยพิบัติจากพายุ
ไต้ฝุ่นเกย์ ภัยพิบัติ จากคลื่นยักษ์หรือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล จากเหตุการณ์ที่
กล่าวถึง ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ทาลายล้างทุกๆอย่างที่อยู่ใน
พื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่อาศัยของประชาชน เส้นทาง
คมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบติดต่อสื่อสาร ฯลฯ การที่จะ
ซ่อมแซม หรือแก้ไขกู้ระบบต่างๆให้ กลั บ งานได้ต้ องใช้
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เวลานานหลายวัน แต่การเข้ากู้ภัยช่วยเหลือประชาชนที่ติด
ตกค้ า งอยู่ ใ นพื้ น ที่ ภั ย พิ บั ติ ที ม กู้ ภั ย ต้ อ งเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ใ ห้
รวดเร็วที่สุด การช่วยเหลือกู้ภัยทาต่อเนื่อง และอาจใช้เวลา
หลายวั น การให้ แ สงสว่ า งในเวลากลางคื น การ ใช้
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ วิ ท ยุ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบพกพา จึ ง มี
ความจาเป็นอย่างมาก ในพื้นที่ ภัยพิบัติซึ่งอุปกรณ์สื่อสาร
ดั ง กล่ า วมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งชาร์ จ แบตเตอร์ รี่ ดั ง นั้ น การ

รูปที่ 2.1 ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบโดดเดี่ยว

ออกแบบสร้างชุดผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์สาหรับพื้นที่

3.การออกแบบและสร้างชุดทดลอง

ภัยพิบัติ ที่มีขนาดเล็กสามารถบรรทุกไปกับรถกู้ภัยขนาด
เล็กเคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่ภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว การติดตั้ง
ใช้ งานง่าย ให้ การสนั บ สนุ นแสงสว่ างในเวลากลางคื น
หรือการชาร์จแบตเตอร์รี่ของอุปกรณ์สื่อสาร สามารถที่จะ
แก้ปัญหาในระดับเบื้องต้นในพื้นที่ภัยพิบัติได้

2.ระบบการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์
ระบบการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ มีหลากหลาย
ต่างกันไปขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ และสถานที่ติดตั้งของ
การใช้ ง าน ระบบที่ นิ ยมใช้ อยู่ ใ นปั จ จุ บัน แบ่ง ออกได้ 3
ระบบ[1] ดังนี้
1.ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบโดดเดี่ยว ( PV. Stand Alone
System )
2.ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้า
หลัก ( PV. Gird Connected System )
3.ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสม (PV. HybirdSystem )
สาหรับบทความที่นาเสนอนี้ เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์
และสถานที่ติดตั้งใช้งานจึงเลือกใช้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์

การออกแบบและสร้างชุดทดลอง ใช้หลักการวิเคราะห์ถึง
ความจาเป็นความต้องการเร่งด่วน ของทีมกู้ภัย และ ระบบ
ต้องมีความง่ายต่อการติดตั้ง ต่อการใช้งาน และ สามารถ
บรรทุ กไปกับ รถกู้ภัย ขนาดเล็ ก เคลื่ อ นย้ ายเข้ าสู่ พื้ น ที่ ภัย
พิบัติได้อย่างรวดเร็ว จึงมีหลักการออกแบบดังนี้
3.1.การกาหนดโหลดไฟฟ้าที่จาเป็นและชั่วโมงการใช้งาน
ตารางที่ .1 การวิเคราะห์โหลดไฟฟ้าที่จาเป็นและชั่วโมง
การใช้งาน
ประเภทโหลด

จานวน
หลอด

แรงดัน
(VAC.)

กาลังไฟฟ้า
(W)

ชั้วโมงใช้
งานต่อวัน

พลังงาน
(Wh/d)

หลอด LED 3W.
หลอด LED 7W.
เครื่องชาร์จ
โทรศัทพ์มือถือ
เครื่องชาร์จวิทยุ
สื่อสารแบบพกพา

1
1
4
เครื่อง
4
เครื่อง

220
220
220

4.65
8.8
26.4

10
5
1

46.5
44.0
26.4

220

26.4

1

26.4

รวม

68.22

17

143.3

3.2.การหา Ampere hour load[2]หาได้จากสมการที่1

แบบโดดเดี่ ย ว ระบบประกอบด้ วย1.แผงโซลาร์ เ ซลล์ 2.
อุป กรณ์ ค วบคุ ม การชาร์ จ แบตเตอรี่ 3.แบตเตอร์ รี่ โ ซลาร์
เซลล์4.เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
5.สายไฟฟ้าต่อเชื่อมวงจร 6.โหลดไฟฟ้าดังรูปที่ 2.1

168.588

สัมประสิทธิการแปลงไฟ DCto AC เท่ากับ 0.85 [2] พลังงานที่ต้องใช้

(

)

เมื่อ Ah /dคือ Ampere hour load หน่วย Ah / day

( )

Wh/ d คือEnergy requirementหน่วย Wh/ day
Char คือChargeRegulator efficiency ( decimal )
Battคือ Battery efficiency ( decimal )
L

คือ Line loss factor ( decimal )
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Vคือ Nominal system voltage หน่วย V.

คือ
คือ

ดังนั้น
(

)

3.3 การหาขนาดแผงโซลาร์เซลล์และมุมองศาการติดตั้ง
3.3.1.ชั่ว โมงแสงอาทิ ตย์ สู งสุ ด [2-6](PeakSunHours:PSH)
เป็นข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการออกแบบขนาดแผงโซลาร์
เซลล์ หาได้โ ดยการวั ด รั งสี ของดวงอาทิต ย์ ( Radiation)ที่
ส่องมาตกลงบนพื้นโลกแบ่งออกได้ 2 ทิศทางคือ 1.รังสี
ตรง(Beam or Direct Radiation) คือรังสีที่มีลาแสงทิศ
โดยตรงจากดวงอาทิตย์ส่องมาตั้งฉากกับจุดรับแสงบนพื้น
โลก 2.รังสีกระจาย (Diffuse Radiation)คือรังสีที่เกิดจาก
การสะทอนและกระจายจากก๊าซหรือฝุ่นละอองในอากาศ
รวมถึงวัตถุต่างๆและพื้นโลกแล้วส่องมายังจุดรับแสงบน
พื้นโลก รังสีรวมทั้ง2ทิศทางเรียกว่า Global Radiation มุม
ติด ตั้ ง แผงโซลาร์ เ ซลล์ ดั ง รูป ที่ 3.1 ถ้ าต าแหน่ ง มุ ม ติ ด ตั้ ง
ต่างกัน ค่าRadiationที่ได้ก็จะไม่เท่ากัน การหามุมติดตั้งแผง
คานวณได้จากสมการที่(2) – (4)

คือ

ค่าเฉลี่ย Radiationในประเทศไทย[5]ตามตารางที่ 2
ตารางที่ .2 Annual Mean average daily global radiation on
inclined surfaces for Thailand
Province Latitude (N0) Longitude ( E0) Annual Mean
อุดรธานี
170 13’
1020 43’
4.476
0 ’
0 ’
เลย
17 27
101 44
4.595
0 ’
0 ’
สกลนคร
17 09
104 08
4.858
0 ’
0 ’
นครพนม
17 25
104 47
4.583
0 ’
0 ’
ขอนแก่น
16 27
102 50
4.944
0 ’
0 ’
ร้อยเอ็ด
16 03
103 41
4.900
0 ’
0 ’
นครราชสีมา
14 58
102 05
4.860
0 ’
0 ’
สุรินท์
14 53
103 30
4.950
0 ’
0 ’
อุบลราชธานี
15 15
104 52
4.914
0 ’
0 ’
เชียงราย
19 53
99 50
4.789
0 ’
0 ’
เชียงใหม่
18 47
98 59
4.993
0 ’
0 ’
พิษณุโลก
16 49
100 16
4.941
0 ’
0 ’
นครสวรรค์
15 40
100 07
4.828
0 ’
0 ’
กรุงเทพฯ
13 44
100 30
4.756
0 ’
0 ’
จันทบุรี
12 36
102 07
4.562
0 ’
0 ’
ภูเก็ต
07 53
99 38
4.641
0 ’
0 ’
สงขลา
07 14
100 07
4.612
Annual Mean
4.776

3.3.2หาขนาดกระแสไฟฟ้าต่าสุดของ PV. [2]
แผงโซลาร์ เซลล์แ ต่ละแผง จะมี ค่ากระแสไฟฟ้ าสูง สุด ที่
ผลิตได้ แต่ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่แผงโซลาร์เซลล์จะผลิต
ได้ ใ นแต่ ล ะช่ ว งเวลาจะมี ค่ า เท่ า ไรนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย
รูปที่3.1แสดงตาแหน่งมุมของการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

เมื่อ

(
คือ
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(

)

)

(

)

คือ
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หลายๆอย่างเช่น ตาแหน่งที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ค่าความ
เข้มของแสงอาทิตย์ ณ.เวลานั้น รวมถึงค่าอุณหภูมิรอบๆ

( )

ต าแหน่ ง ที่ ติ ด ตั้ ง แผงโซลาร์ เ ซลล์ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้

( )

คานวณหาขนาดกระแสไฟฟ้าต่าสุดของแผงโซลาร์เซลล์จึง

( )

ประสิ ทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์เปลี่ยนไป ดังนั้ นการ
มีความจาเป็นและมีความสาคัญ เป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้
ระบบโซลาร์แซลล์ ที่คานวณออกแบบไว้ สามารถชาร์จ
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แบตเตอรี่ได้ทันตามระยะเวลาจานวนวันที่ต้องการใช้งาน

เมื่อ

(days of autonomy) กระแสไฟฟ้าต่าสุดของ PV.หาได้จาก

Q คือ ความจุของแบตเตอร์รี่ ( แอมแปร์- ชั่วโมง )

สมการที่(5)

Daysคือจานวนวันที่ต้องการใช้งานต่อเนื่อง(วัน)
(

เมื่อ

( )

)

PSHคือPeak sun hours at selected tilt angle หน่วย h/day
Modคือ Module degradation factor ( decimal )

%DODคือค่าสัมประสิทธิการคายประจุของแบตเตอร์รี่
(
)
เลือกแบตเตอร์รี่ขนาด 100 Ah จานวน 1 ลูก

จากตารางที่ 2ค่าเฉลี่ย PSHในประเทศไทยเท่ากับ4.776 h/d

3.5 การเลือกขนาด ชุดควบคุมการชาร์จแบตเตอร์รี่

ดังนั้น

โวลท์ กระแสไฟฟ้ า 5.88 แอมแปร์ ดั ง นั้ น จึ ง เลื อ กชุ ด
(

3.3.3การเลือกขนาดแผงโซลาร์เซลล์

)

จากการคานวณออกแบบระบบที่ต้องการ แรงไฟฟ้ากระแส
ตรงที่ ต้ อ งการ 12 โวลท์ กระแสไฟฟ้ าไม่ น้ อ ย 4.762
แอมแปร์จากตารางที่ 3 แสดงคุณสมบัติของแผงโซลาร์
เซลล์ จึงเลือกใช้แผงชนิด Polycrystallineขนาด 100 วัตต์

จากข้อ 3.3.3 แผงโซลาร์เซลล์ที่เลือกใช้ มีขนาดแรงดัน 17
ควบคุ ม การชาร์ จ แบตเตอร์ รี่ ข นาดพิ กัด 12 โวลท์ 10
แอมแปร์
3.6การเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์[2,3,7]
จากตารางที่1การวิเคราะห์โหลดไฟฟ้าที่จาเป็นกาลังไฟฟ้า
สูงสุดที่ต้องการ 68.22 วัตต์ ดังนั้น
อินเวอร์เตอร์ =68.22 x 1.25

แรงดันไฟฟ้า 17 โวลท์ กระแสไฟฟ้า 5.88 แอมแปร์

= 85.275

ตารางที่ 3 ตารางแสดงคุณสมบัติของแผงโซลาร์เซลล์

เลือกใช้ขนาดไม่น้อยกว่า= 100 วัตต์
3.7ชุดผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ที่สร้างขึ้น
ชุดผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลที่สร้างขึ้นประกอบด้วย
1.แผงโซลาร์เซลล์ ชนิด Polycrystalline 100 วัตต์17โวลท์
5.88 แอมแปร์ 1 แผงติดตั้งบนฐานพับเก็บได้
2. Charger controller 12 โวลท์10 แอมแปร์1เครื่อง

3.4 การหาขนาดแบตเตอร์รี่ [2,3,7]
(

)

3. Puresinewave Inverter controller 300 W. Input 12 V.
DC. Output 220 V. AC.1 เครื่อง

(6)
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4.แบตเตอร์รี่สาหรับโซลาร์เซลล์ขนาด 100 Ah.12 V. 1 ลูก
5.ชุดจ่ายโหลดและป้องกันการใช้โหลดเกิน 1 ชุด
6.อุปกรณ์โหลด1 ชุด
ดังรูปที่ 3.2,3.3และรูปที่ 3.4

รูปที่ 3.2 ชุดผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ที่สร้างขึ้น

รูปที่ 3.4วงจรไฟฟ้าของชุดควบคุมโหลด

4.การทดลองและผลการทดลอง
การทดลองแบ่งการทดลองออกเป็นสองขั้นตอนดังนี้
4.1การทดลองในห้องปฏิบัติ
รูปที่ 3.3 การต่อวงจรไฟฟ้าของระบบ

เป็ น การทดลองเพื่ อ หาระยะเวลาการคายปะจุ ข อง
แบตเตอร์รี่ด้วยวิธีการชาร์จปะจุแบตเตอร์รี่ให้เต็มแล้วจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับโหลด โดยการใช้หลอดไฟ LED.แบบ
ขั้ ว E27เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระยะเวลาการคายปะจุ ข อง
แบตเตอร์รี่ที่ออกแบบไว้ โหลดการทดลองตามตารางที่ 4.1
วงจรการทดลองดังรูปที่ 4.1 และผลการทดลองดังรูปที่ 4.2
ตารางที่ 4.1 โหลดที่ใช้ทดลอง
หลอด LED (W )
กาลังไฟฟ้า ( W)
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ชาร์ จ อุ ป กรณ์ สื่อ สาร ประเภทโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และวิ ท ยุ
สื่อสารแบบพกพา และสามารถบรรทุกไปกับรถกู้ภัยขนาด
เล็ก เคลื่อนย้ายเข้าในพื้นที่ภัยพิบัติได้.
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์
A Design and Development of Solar Radiation Meter
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนีน้ าเสนอแนวทางการออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดความเข้ม แสงอาทิตย์ หรือ ไพรานอมิเตอร์ โดยการดาเนินงานเริ่มต้น
จากการเลือกโฟโต้ไดโอดเป็นเซนเซอร์วัดความเข้ม แสงอาทิตย์ จากนั้นนาแรงดันที่วัดคร่อมตัวต้านทานที่ต่อขนานกับโฟโต้ไดโอด มาขยาย
แรงดันแล้วนามาสอบเทียบกับไพรานอมิเตอร์ เพื่อสร้างสมการความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้าของเครื่องวัดที่ออกแบบกับค่าแรงดัน ไฟฟ้าที่วัด
ได้จากไพรานอมิเตอร์ แล้วนาสมการที่ได้มาเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เพื่อแปลงค่ าแรงดันที่วัดได้จากหัววัดพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ออกแบบจากโฟโต้ไดโอดเป็นค่าความเข้ม แสงอาทิตย์และส่งออกไปแสดงผลยังจอ LCD ขนาด 16 ตัวอักษร 2 ชั้น ซึ่งผลการ
ทดสอบวัดค่าความเข้มแสงอาทิตย์ด้วยเครื่องวัดความเข้ม แสงอาทิตย์ที่ออกแบบเทียบกับไพรานอมิเตอร์ พบว่ามีค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยนาไป
สอบเทียบกับไพรานอมิเตอร์ ยี่ห้อ KIPP & ZONEN รุ่น CMP3 แล้วมีค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉลี่ยเท่ากับ 1.69 เปอร์เซ็นต์ ที่ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.08 เปอร์เซ็นต์ และเครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์ที่ออกแบบมีค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดสูงสุดเท่ากับ 4.4 เปอร์เซ็นต์

Abstract

This paperproposes design and develops an instrument to measure the solar radiation or pyranometer. The propose pyranometer is
initiated by select photodiode sensor to measure solar radiation and use shunt resistor connect to photodiode. Then voltage across the shunt
resister is measured, amplified and compared with reference pyranometerto make correlation equation between voltage and solar
radiation.The equation is programed in AVR microcontroller to convert voltage to solar radiation and show on 2 layer 16 label LCD. The
solar radiation meter is calibratedby compare with pyranometer KIPP & ZONEN CMP3. The results of solar radiation solar radiation meter
and reference meter have the average error 1.69%at standard deviation 1.08% and has the maximum error 4.4%
คาหลัก: พลังงานแสงอาทิตย์, ไพรานอมิเตอร์, โฟโต้ไดโอด, เครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์
Keywords: Solar energy, Pyranometer , Photodiode, Solar radiation meter
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1. บทนา

พลังงานแสงอาทิตย์ คือพลังงานที่ได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมากเพราะเป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน
ที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตาม ธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาด
ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง ในการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจาแนกออกเป็น 2 รูปแบบคือ
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และ การ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน และในปัจจุบันได้
นาความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์โดย
ใช้ เ ทคโนโลยี แ ละออกแบบเครื่ อ งมื อ ในการน าพลั ง งาน
แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่ และเมื่อต้องการนา
แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่สูงสุดจาเป็น
จะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบความรู้ ด้ า นศั ก ยภาพพลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ ใ นพื้ น ที่ ต่ า งๆ ซึ่ ง การประเมิ น ศั ก ยภาพของ
พลังงานแสงอาทิ ต ย์ของพื้นที่หนึ่ งสามารถท าได้โ ดยการ
จัดตั้งสถานีวัดความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ เพราะ พลังงาน
แสงอาทิตย์จะขึ้นอยู่กับปริมาณของรังสีของดวงอาทิตย์ที่ตก
กระทบ ซึ่งนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูการแล้วยัง
มีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่โดยแต่ละบริเวณได้รับปริมาณ
รังสีมากหรือน้อยจะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากการวัดค่า
ปริมาณแสงอาทิตย์เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่สูงสุดนั้นจะต้อง
ใช้เวลานานในการวัด และ ต้องใช้เครื่องวัดที่ได้มาตรฐานที่
วัดค่าแสงอาทิตย์ออกมาแล้วค่าที่ได้ต้องแม่นยาที่สุด เมื่ อ
ทราบว่าค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ในพื้นที่นั้นมีค่าเท่าใดก็
จะสามารถคานวณหาค่าการออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์รับ
แสงอาทิตย์ได้แต่เนื่องจากเครื่องมือวัดความเข้มแสงอาทิตย์
ที่ได้มาตรฐานนั้นผลิตที่ต่างประเทศจะมีราคาสูง ทาให้การ
ทดลองหรื อ งานวิ จั ย ที่ ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ ค่ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ทาได้ยาก
จากปัญหาดังกล่าวทีมงานวิจัยจึงได้มีแนวคิดในการ
สร้างเครื่องมือวัดความเข้มแสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนการผลิตที่
ต่าลง โดยแยกหัววัดความเข้มแสงอาทิตย์กับจอแสดงผลที่
อ่านค่าความเข้มแสงอาทิตย์ในหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตรออก
จากกันเพื่อให้สะดวกในการย้ายหัววัดและง่ายต่อการอ่านค่า
โดยหัวอ่านใช้ โฟโต้ไดโอดชนิดซิลิกอนซึ่งมีคุณสมบัติใน
การรั บ แสงที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ ละใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวประมวลผลและแสดงผลค่า
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ความเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ อ อกทางหน้ า จอLCDโดยเครื่ อ งวั ด
ความเข้มแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นนั้นทีมงานวิจัยจะนาไปสอบ
เทียบกับเครื่องมือวัดความเข้ม แสงอาทิตย์รุ่น CMP3 ของ
บริษัท KippandZonencmp3 ซึ่งได้มาตรฐานISO 9060 ในปี
1990 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงที่สุดและ
ค่าผิดพลาดอยู่ในค่าที่สามารถยอมรับได้

2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ ออกแบบและสร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด ความเข้ ม
แสงอาทิตย์ ที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับเครื่องมือวัดความเข้ม
แสงอาทิ ต ย์ ข องบริ ษั ท KIPP &ZONENรุ่ น CMP3โดย
เครื่ อ งมื อ วั ด ที่ ส ร้ า งขึ้ น มี ค่ า ความผิ ด พลาดไม่ เ กิ น 5
เปอร์เซ็นต์

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากเครื่องวัดความเข้ม แสงอาทิตย์ที่มีใช้งานใน
ปัจจุบันเป็นเครื่องมือที่สร้างจากต่างประเทศและมีราคาแพง
ไม่ว่าจะเป็นไพรานอมิเตอร์ หรือไพริออมิเตอร์ ดังนั้นจึงได้
ศึ ก ษาข้ อ มู ล งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบงานวิ จั ย เรื่ อ ง การ
ออกแบบเครื่ อ งวั ด รั ง สี ด วงอาทิ ต ย์ ด้ วยโซลาร์ เ ซลล์ แ บบ
พกพา โดย มรกต แสนกุล และ สมชาย กฤตพลวิ วัฒ น์
ภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
นาเสนอวิธีการสร้างเครื่องวัดค่าความเข้ม แสงอาทิตย์ โดย
การนาเอาแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กต่อขนานกับตัวต้านทาน
ที่ เ รี ย กว่ า ตั ว ต้ า นทานชั น ท์ (Shunt Resister)แล้ ว น าค่ า
แรงดั น ไฟฟ้ า ที่ ต กคร่ อ มตั ว ต้ า นทานดั ง กล่ า วมาขยาย
แรงดั น ไฟฟ้ า จากนั้ น ใช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ แ ปลงค่ า
แรงดั น ไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ เ ป็ น ค่ า ความเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ ผลการ
ทดสอบเที ย บกั บ ไพรานิ มิ เ ตอร์ ข องบริ ษั ท Kipp&Zonen
Model CM11 พบว่าเครื่องมือวัดที่สร้างมีค่าความผิดพลาด
1.1% ซึ่ ง เป็ น ค่ า ที่ ย อมรั บ ได้ นอกจากนั้ น ยั ง มี ง าน
วิทยานิพนธ์เรื่องการประมาณการค่าความเข้มแสงอาทิตย์ที่
ทิศและมุมต่างด้วยวิธีสหสัมพันธ์และใช้เทคนิคการจาแนก
ท้ อ งฟ้ า แบบมิ ติ ส าทิ ศ รู ป สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดยสาคร จาปาอิ่ม ได้นาเสนอวิธีการออกแบบและสร้าง
หัววัดความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ โดยใช้โฟโต้ไดโอดต่อ
ขนานกับค่าความต้านทาน แล้วทาการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่
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ตกคร่ อ มตั วต้ านทาน จากนั้ น น าค่ าแรงดั น ไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ ม า
คานวณเพื่อหาค่าความเข้มแสงอาทิตย์อีกครั้ง
เนื้อหา
จากการศึกษาข้อมูลของเซนเซอร์
ที่จะนามาใช้เป็นหัววัด
ตัวอักษร
ความเข้มแสงอาทิตย์ 3 ชนิด ได้14แก่ปกติ
เซลล์แสงอาทิ ตย์ตั ว
ต้านทานไวแสงหรื อ LDR(Light Dependent Resister)
และโฟโต้ไดโอด พบว่าเซนเซอร์แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่
แตกต่างกัน เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ คือสิ่งประดิษฐ์ที่ทาจาก
สารกึ่งตัวนา เช่น ซิลิคอน (Silicon), แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์
(Gallium Arsenide), อิ น เดี ย ม ฟอสไฟด์ (Indium
Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadmium Telluride)
และคอปเปอร์ อิ น เดี ย ม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium
Diselenide) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะ
เปลี่ ยนเป็นพาหะนาไฟฟ้ าและจะถูกแยกเป็ นประจุไ ฟฟ้ า
บวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์
แสงอาทิตย์โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์แสดงดังรูปที่ 1

ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสง นั่นคือถ้าไม่มีแสงมาตกกระทบ
ลงบนตัว LDR จะทาให้ความต้านทานภายในของ LDR มีค่า
สู ง แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน เมื่ อ มี แ สงมาตกกระทบ ค่ า ความ
ต้านทานภายในของ LDR ก็จะลดต่าลงจนเกิดเป็นสภาพ
ความนาไฟฟ้า ( Conductivity ) กล่าวโดยสรุปคือ ค่าความ
ต้านทานภายในของ LDR จะเป็นสัดส่วนผกผันกับค่าความ
เข้มของแสงสว่างที่ตกกระทบโครงสร้างของตัวต้านทานไว
แสง แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 โครงสร้างของตัวต้านทานตัวต้านทานไวแสงหรือ
LDR(Light Dependent Resister)

รูปที่ 1 โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอน
ข้ อ ดี ข องเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ใ นการตรวจจั บ พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ คือค่ากระแสลัดวงจรของเซลล์แสงอาทิตย์จะ
แปรผันตรงกับค่าความเข้มแสงอาทิตย์ แต่เซลล์แสงอาทิตย์
มีข้อเสียที่สาคัญคือ มีราคาแพง เนื่องจากกระบวนการผลิต
เซลล์แสงอาทิตย์มีต้นทุนการผลิตสูงส่วนตัวต้านทานไวแสง
หรื อ LDR(Light
Dependent
Resister)นั้ น เป็ น
ทรานสดิ ว เซอร์ ช นิ ด หนึ่ ง ที่ จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ของอุ ป กรณ์
ประเภท Passive Transducerเนื่อ งจากค่าความต้ านทาน
ภายในของวัสดุที่ใช้สร้างอุปกรณ์เซนเซอร์ชนิดนี้คือสารกึ่ง
ตัวนาชนิดแคดเมียมซัลไฟล์ ( Cadmium Sulfide ; CdS )
หรือแคดเมียมซิลีไนด์( Cadmium Selenide ; CdSe ) จะ

ข้อดีของตัวต้านทานไวแสงนั้นคือมีราคาถูกและมีขนาด
เล็ ก แต่ ตั ว ต้ า นทานไวแสงมี ข้ อ เสี ย ที่ ส าคั ญ คื อ มี ผ ลการ
ตอบสนองของแสงได้ดีในช่วงแคบ เมื่อเทียบกับอุปกรณ์รับ
แสงอื่น ๆ ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมในการนามาใช้เป็นอุปกรณ์
ตรวจจับพลังงานแสงอาทิตย์

รูปที่ 3 กราฟการตอบสนองของ LDR ต่อความยาวคลื่นแสง
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

รูปที่ 3 พบว่าตัวต้านทานไวแสงจะตอบสนองของแสง
ได้ดีในช่วงของความยาวคลื่นแสงประมาณ 400 นาโนเมตร
700 นาโนเมตรเท่านั้น ส่วนโฟโต้ไดโอด นั้นเป็นอุปกรณ์ที่
จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ของอุ ป กรณ์ ส ารกึ่ ง ตั ว น าประเภท Passive
Transducer เหมือนตัวต้านทานไวแสงประกอบด้วยรอยต่อพี
( P - Junction ) และรอยต่อเอ็น ( N – Junction ) มีลักษณะ
โครงสร้างคล้ายคลึงกับไดโอดธรรมดาทั่วไป แต่การใช้งาน
โฟโต้ไ ดโอดนั้ นจ าเป็ น จะต้ อ งต่ อ วงจรในลั กษณะไบอั ส
กลับ ( Reverse Bias ) เพื่อให้ช่วงของ Depletion Region
กว้ า งมากขึ้ น ซึ่ ง จะมี ผ ลท าให้ ก ระแสไฟฟ้ า ไหลผ่ า นจุ ด
เชื่อมต่อน้อยมากในขณะที่ไม่มีแสงมาตกกระทบ และเมื่อมี
แสงมาตกกระทบ Depletion Region ของ โฟโต้ไดโอดจะ
แคบลง กระแสที่ไหลผ่านจุดเชื่อมต่อจึงเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็
ตามกระแสที่เพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดจะเป็นสัดส่วน โดยตรง
กับความเข้มของแสงที่มาตกกระทบโครงสร้างของโฟโต้
ไดโอดแสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 5กราฟการตอบสนองของโฟโต้ไดโอดต่อความยาว
คลื่นแสง
รูปที่ 5แสดงการตอบสนองของโฟโต้ไดโอดต่อความ
ยาวคลื่นแสง ซึ่งจะพบว่าโฟโต้ไดโอดสามารถตอบสนอง
แสงอาทิตย์ได้ไวในช่วงของความยาวคลื่นตั้งแต่ 400 นาโน
เมตร ถึง 1,000 นาโนเมตร ซึ่งมากกว่าตัวต้านทานไวแสง
จากข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ของอุ ป กรณ์ ทั้ ง 3 ชนิ ด ที ม งานวิ จั ย
เลือกใช้โฟโต้ไดโอดเป็นอุปกรณ์การวัดพลังงานแสงอาทิตย์
โดยนามาต่อขนานกับ ตัวต้านทานขนาด 80 โอห์ม เพื่อวัด
ค่ากระแสหรือแรงดันที่ตัวต้านทานตัวนี้ซึ่งจะเปลี่ยนแปลง
ตามพลังงานแสงอาทิตย์

รูปที่ 4โครงสร้างของโฟโต้ไดโอด
PhotodiodeT05

รูปที่ 4 พบว่าโครงสร้างของโฟโต้ไดโอดจะเหมือนกับ
โครงสร้างของเซลล์แ สงอาทิต ย์ ชนิ ดผลึ กซิ ลิกอน ซึ่ งจะ
ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนา ชนิดพีและเอ็น เช่นกัน ซึ่งข้อดี
ของโฟโต้ไดโอดก็คือกระแสที่เกิดขึ้นจากแสงที่ ตกกระทบ
จะแปรผันโดยตรงกับความเข้ม แสงอาทิตย์ มีสัมประสิทธิ์
ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่า และมีการตอบสนองต่ อ
แสงไว ส่ ว นข้ อ เสี ย ของโฟโต้ ไ ดโอดนั้ น คื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าต่อแสงมีช่วงการเปลี่ยนแปลง
ต่า ซึ่งในการนาไปใช้งานจริงนั้น สามารถแก้ไขได้โดยใช้
วงจรขยายสัญญาณช่วยขยายสัญญาณให้มีขนาดเหมาะสม
กับการต่อใช้งานในอุปกรณ์อื่น ๆ ได้
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รูปที่ 6 การต่อใช้งานโฟโต้ไดโอด
จากรู ปที่ 6 เมื่อ โฟโต้ไดโอดได้รับแสงอาทิตย์ ที่ขั้ ว
ของโฟโต้ ไ ดโอดจะเกิ ด กระแสไหล ดั ง นั้ น เมื่ อ น าตั ว
ต้านทานมาต่อขนาน กระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านตัวต้านทาน
ครบวงจรได้ ซึ่ ง ขนาดของกระแสไฟฟ้ า ที่ ไ หลผ่ า นตั ว
ต้ า นทานจะขึ้ น อยู่ กั บ ความเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ ที่ ส่ อ งลงมา
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กระทบที่โฟโต้ไดโอด ดังนั้นจึง สามารถนาปรากฏการณ์
ดังกล่าวมาใช้ในการสร้างเครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์ได้

4. วิธีการวิจัย

งานวิจัยการออกแบบเครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ นั้นมี
ขั้นตอนการดาเนินการดัง FlowChart รูปที่ 7
รูปที่ 8Si PIN Photodiodes S1223 Series (TO-5)
โฟโต้ไดโอดจะถูกนามาต่อขนานกับตัวต้านทานขนาด
80 โอห์ม แล้วจึงนาไปทดสอบโดยให้แสงตกกระทบที่
ตัวโฟโต้ไดโอดจากนั้นวัดค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน
ซึ่งแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทานในวงจรตามรูปที่ 6นั้น จะ
แปรผันกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรตามกฏของโอห์ ม
ผลการทดสอบพบว่า การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่
ตัวต้านทานแปรผั นตรงกับพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ 10
มิลลิโวลต์ จนถึง 80 มิลลิโวลต์ ซึ่งไม่สามารถนาไปใช้งาน
กับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไ ด้ ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งท าการขยาย
แรงดั น ไฟฟ้ า ให้ อ ยู่ ใ นย่ า นที่ ส ามารถน าไปใช้ ง านกั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไ ด้ ที ม งานวิ จั ย จึ ง ได้ อ อกแบบ
วงจรขยายแรงดั นโดยใช้ Insturment-Amplifier INA129
โดยต้องคานวณอัตราการขยายแรงดันด้วยสมการที่ 1
G  Vout / Vin

รูปที่ 7 Flowchart ขั้นตอนการดาเนินงาน
การวิจัยเริ่มต้นจากการศึกษาอุปกรณ์ที่จะนามาใช้เป็น
หัววัดความเข้ม แสงอาทิตย์ พบว่ามีอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด
แสงที่นิยมนามาใช้งานเช่น โฟโต้คอนดักตีฟเซลล์ หรือที่
เรียกว่า LDR ( Light Dependent Resister), โฟโต้ไดโอด
และโฟโต้ทรานซิสเตอร์ จากการศึกษาข้อมูลพบว่า โฟโต้
ไดโอด จะสามารถตอบสนองความยาวคลื่นของแสงอาทิตย์
ได้ดีที่สุด ดังนั้นจึงเลือกใช้โฟโตไดโอดเป็นหัววัดความเข้ม
แสงอาทิตย์ โฟโต้ไดโอดที่ทีมงานวิจัยเลือก ได้แก่ Si PIN
Photodiodes S1223 Series ดังรูปที่ 8

(1)

สมการที่ 1 Gคืออัตราการขยายแรงดัน Voutคือพิกัด
แรงดันไฟฟ้าที่ต้องการขยาย ให้มีค่าเท่ากับ 3.6 โวลต์ส่วน
Vinคือ พิกัดแรงดันไฟฟ้าก่อนการขยาย มีค่าสูงสุดที่ 80 มิลลิ
โวลต์ ดังนั้นจะได้อัตราการขยายแรงดันเท่ากับ 45 จากนั้น
นาอัตราการขยายแรงดันที่ได้คานวณขนาดของตัวต้านทาน
ที่ใช้ต่อในวงจรขยายแรงดันด้วย INA129 โดยสมการที่ 2
G  1

49.4k 
RG

(2)

RGคื อ ขนาดตั วต้ านทานที่ ต้ อ งน ามาต่ อ ในวงจรขยาย
แรงดันด้วย INA129 ซึ่งเมื่อใช้อัตราการขยายแรงดันที่ได้
จากสมการที่ 1 เท่ากับ 45 มาแทนในสมการที่ 2 จะได้ค่า RG

กลุ่มที่ 5 นวัตกรรมพลังงานทดแทน
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

เท่ากับ 1.12 กิโลโอห์ม วงจรการต่อ Insturment-Amplifier
INA129 แสดงดังรูปที่ 9

RG 1.12k 

INPUT C1  0.047  F

1

8

2

INA129 7

3

6

4

5

OUTPUT

รูปที่ 10ไพรานอมิเตอร์ ยี่ห้อ KIPP&ZONEN รุ่น CMP3

C2  0.047  F

15V

การวัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากหัววัดที่ออกแบบเทียบ
กับ ค่ าความเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ ที่ ไ ด้ จ ากไพรานอมิ เ ตอร์ ที ม
งานวิ จั ย ใช้ เ ครื่ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล อั ต โนมั ติ ที่ เ รี ย กว่ า Data
logger ยี่ห้อ WISCO รุ่น DL2200 โดยเขียนโปรแกรมให้
บันทึกข้อมูล ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตก
ทุก 1 นาที เป็นเวลา 3 วัน ค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้เทียบกับ
ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ที่อ่านได้จากไพรานอมิเตอร์ แสดง
ดังกราฟรูปที่ 11

+
15V

รูปที่ 9วงจรขยายแรงดันด้วย INA129

ความเข้ มแสงอาทิตย์ W/m^2)

และเมื่อนาอินพุตต่อเข้ากับหัววัดแสงที่ใช้โฟโต้ไดโอด
ต่อขนานกับตัวต้านทานขนาด 80 โอห์ม ที่ออกแบบตามรูป
ที่ 6 จากนั้นนาไปทาการทดสอบวัดค่าความเข้มแสงอาทิตย์
โดยเที ย บกับ ไพรานอมิ เ ตอร์ ยี่ ห้ อ KIPP&ZONEN รุ่ น
CMP3ดังรูปที่ 10
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

แรงดันไ ้ าที่อ่านได้ จากเครื่องวัด V)

รูปที่ 11ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าจากหัววัดที่ออกแบบกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่วัดได้จากไพรานอมิเตอร์
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เมื่อพิจารณากราฟดังกล่าวแล้วพบว่าความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลทั้งสองนั้นสามารถเขียนออกมาเป็นสมการเส้นตรงได้
ดังสมการที่ 3
(3)


Y mX  b

โดยในแต่ ล ะช่ วงของค่ าความเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ จ ะมี ค่ า
ความชัน (m) ที่แตกต่างกัน ดังนั้นทีมงานวิจัยจึงแบ่งช่วง
ของพลังงานแสงอาทิตย์ออกเป็น 4 ช่วง แล้วสร้างสมการ
เส้นตรงในแต่ละช่วงสรุปได้ดังตารางที่ 1

รูปที่ 12บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Auduinoรุ่น UNO R3

ตารางที่ 1 สมการเชิงเส้นจากกราฟรูปที่ 11
ฯ : Y(W/m^2)
Y = 247.8X –+3.340
Y = 241.1X + 32
Y = 1333X -1734
Y = 1039X – 1184

้
ฯ : X (V)
0.00 – 0.160
0.161 – 1.43
1.431 – 1.911
1.912 – 2.283

ตัวแปร Y ค่าความเข้ม แสงอาทิตย์มีหน่วยเป็นหน่วย
วั ต ต์ ต่ อ ตารางเมตร (W/m2) ส่ ว นตั ว แปร X ได้ แ ก่
แรงดั น ไฟฟ้ า ที่ อ่ า นได้ ที่ หั ว วั ด ความเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ ที่
ออกแบบ มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)
เมื่อได้สมการสาหรับใช้แปลงค่าแรงดั นไฟฟ้าที่วัดได้
จากหัววัดความเข้มแสงอาทิตย์ที่ออกแบบเป็นหน่วยวัตต์ต่อ
ตาราเมตรแล้ ว ที ม งานวิ จัย ได้น าสมการดัง กล่าวมาเขี ย น
โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อเปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้า
ที่ได้เป็นค่าความเข้มแสงอาทิตย์ โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
ตระกูล AVRติดตั้งบนบอร์ด Auduinoรุ่น UNO R3 แสดงดัง
รูปที่ 12ส่วนการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทางานของ
บอร์ด Auduinoรุ่น UNO R3 นั้นใช้ภาษา C++ เป็นรูปแบบ
ภาษาหนึ่งที่รูปแบบโครงสร้างทางภาษาโดยรวม คล้ายกับ
ภาษา C มาตรฐาน (ANCI-C) เพียงแต่มีการปรับปรุงเพื่อลด
ความยุ่งยากของการใช้งานลง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย
และสะดวกยิ่งกว่าเดิม ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้งานในบอร์ด
Auduinoรุ่น UNO R3 แสดงดังรูปที่ 13

รูปที่ 13โปรแกรม C++ ที่ใช้เขียนคาสั่งติดต่อบอร์ด
Auduinoรุ่น UNO R3
การเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของเครื่องวัด
ความเข้มแสงอาทิตย์ เริ่มต้นโดยให้ไมโครคอนโทรลเลอร์
รับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากหัววัด ความเข้มแสงอาทิตย์ ซึ่ง
เกิดจากรังสีดวงอาทิตย์ ส่องมากระทบกับโฟโต้ไดโอด แล้ว
ทาการเปรียบเทียบช่วงของค่า แรงดันไฟฟ้า ตามตารางที่ 1
แล้ ว จึ ง เปลี่ ย นค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ เ ป็ น ค่ า ความเข้ ม
แสงอาทิตย์ โดยใช้สมการความเข้มแสงอาทิตย์ของช่วงนั้น
ๆ แล้วส่งค่าตัวเลขที่ได้ จากการคานวณ ซึ่งเป็นค่าความเข้ม
แสงอาทิตย์แสดงผลออกทางจอ LCD ขนาด 16 อักษร 2
บรรทั ด วงจรภายในของเครื่ อ งวั ด ความเข้ ม แสงอาทิ ต ย์
แสดงดังรูปที่ 14

กลุ่มที่ 5 นวัตกรรมพลังงานทดแทน
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

รูปที่ 14ไดอะแกรมของวงจรภายในเครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์ที่สร้างจะมีส่วนประกอบ
2 ส่วน ส่วนที่ 1 ได้แก่ส่วนการวัดค่าความเข้มแสงอาทิตย์ที่
มีโฟโต้ไดโอดอยู่ภายในโดมครึ่งวงกลมดังรูปที่ 15 และ
ส่วนที่ 2 คือส่วนที่รับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากส่วนที่ 1 เข้า
มาแล้วแปลงเป็นค่าความเข้มแสงอาทิตย์ และแสดงผลออก
ทางจอ LCD ดังรูปที่ 16

รูปที่ 15 เครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์ส่วนที่ใช้สาหรับ
วัดรังสีของดวงอาทิตย์

รูปที่ 16 เครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์ส่วนที่ใช้สาหรับ
แปลงค่าและแสดงผล
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5. ผลการวิจัย

เมื่ อ สร้ างเครื่ อ งวัด ความเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ เ สร็ จ สิ้ น แล้ ว
เครื่ อ งวั ด ได้ ถู ก น าไปทดสอบวั ด ค่ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
เทียบกับเครื่องวัดไพรานอมิเตอร์ รุ่น CMP3 อีกครั้ง โดยทา
การวัดค่าตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 19.00 น. โดยวัดทุก ๆ 15
นาทีดังรูปที่ 17

รูปที่ 17การทดสอบเครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์กบั ไพ
รานอมิเตอร์ รุ่น CMP3
หัววัดแสงที่ออกแบบและหัววัดแสง CMP3 จะวางใน
ระนาบเดียวกันขนานกับพื้น ดังรูปที่ 17 ซึ่งผลที่ได้จากการ
วั ด ค่ า ความเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ ข องเครื่ อ งวั ด ความเข้ ม
แสงอาทิตย์ที่ออกแบบเทียบกับค่าความเข้มแสงอาทิตย์ที่วัด
ได้จากไพรานอมิเตอร์ CMP3 แสดงดังกราฟรูปที่ 18

เวลา

18:45 น.

18:00 น.

17:15 น.

16:30 น.

15:45 น.

15:00 น.

14:15 น.

13:30 น.

12:45 น.

12:00 น.

11:15 น.

10:30 น.

9:45 น.

9:00 น.

8:15 น.

7:30 น.

6:45 น.
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0
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ความเข้มแสงอาทิตย์ (W/m^2)
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ไพรานอมิเตอร์
เครื่องวัดฯที่ออกแบบ

รูปที่ 18กราฟเปรียบเทียบความเข้มแสงอาทิตย์ที่วัดได้จากไพรานอมิเตอร์ CMP3 กับเครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์ที่ออกแบบ
จากกราฟรูปที่ 18พบว่าเครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์ที่
ออกแบบนั้นวัดค่าความเข้ม แสงอาทิตย์ได้ต่าสุดของวันที่
เวลา 18.30 น. โดยมีความเข้มแสงอาทิตย์เท่ากับ 8.91 วัตต์
ต่อตารางเมตร ส่วนเวลาที่มีความเข้ม แสงอาทิตย์มากที่สุด
คือเวลา 13.15 น. โดยวัดความเข้ม แสงอาทิตย์ได้เท่ากับ
829.09 วัต ต์ ต่ อ ตารางเมตร ซึ่ ง ทั้ ง เวลาและค่ าความเข้ ม
แสงอาทิ ต ย์ ที่ วั ด ได้ จ ากเครื่ อ งวั ด ความเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ ที่
ออกแบบนั้ น จะมี ค่ าใกล้ เ คี ย งกับ ค่ า ที่ วั ด ได้ จ ากไพรานอ
มิเตอร์ในเวลาเดียวกัน โดยไพรานอมิเตอร์สามารถวัดค่ า
ความเข้ม แสงอาทิตย์ต่าสุดได้เท่ากับ 9.11 วัตต์ต่อตาราง
เมตร และวัด ค่ า ความเข้ม แสงอาทิ ต ย์ที่ สูง ที่สุด ได้เ ท่ ากับ
839.08 วัตต์ต่อตารางเมตร

ค่าความผิดพลาดในแต่ละจุดของการวัดเมื่อนามาคานวณ
ค่ า เฉลี่ ย และพบว่ า มี ค่ า ความผิ ด พลาดเฉลี่ ย เท่ า กั บ 1.69
เปอร์เซ็นต์ ที่ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 1.08 เปอร์เซ็นต์เมื่อ
นาไปเปรียบเทียบกับ มรกต แสนกุล และ สมชาย กฤตพล
วิวัฒน์ซึ่งใช้เซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กเป็นหัววัดความเข้ม
แสงอาทิตย์ขนาดเล็ก พบว่าค่าความผิดพลาดของหัววัดที่
ออกแบบนี้มีค่าความผิดพลาดมากกว่า 0.59 เปอร์เซ็นต์ แต่
อย่างไรก็ตาม โฟโต้ไดโอดยังมีราคาที่ถูกว่าเซลล์แสงอาทิตย์
ขนาดเล็กอีกทั้งยังมีขนาดเล็กกว่า ดังนั้นต้นทุนในการสร้าง
เครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์ด้วยโฟโต้ไดโอดจึงถูกว่า และ
ตัวเครื่องวัดมีขนาดเล็กว่า

6. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการทดสอบเครื่องวัดความเข้ม แสงอาทิตย์เทียบ
กับไพรานอมิเตอร์ ยี่ห้อ KIPP &HAZEN รุ่น CMP3 ที่แสดง
ในกราฟรู ป ที่ 18พบว่ า เครื่ อ งวั ด ความเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ ที่
ออกแบบนั้นสามารถวัดความเข้มแสงอาทิตย์ได้ค่าใกล้เคียง
กับไพรานอมิเตอร์ รุ่น CMP3 โดยมีค่าความผิดพลาดมาก
ที่สุดของเครื่องวัดความเข้ม แสงอาทิตย์ที่ออกแบบเท่ากับ
4.407 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 17.15 น. และมีค่าผิดพลาดน้อย
ที่สุดเท่ากับ 0.017 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา16.30 น. อย่างไรก็ตาม

7. สรุป

งานวิจัยเรื่องการออกแบบเครื่องวัดความเข้มแสงอาทิตย์
โดยใช้ โ ฟโต้ ไ ดโอด Si PIN Photodiodes S1223
Series(TO5) เป็นเซนเซอร์รับความเข้มแสงอาทิตย์และขยาย
แรงดั น ไฟฟ้ า ที่ ต กคร่ อ มตั ว ต้ า นทานด้ ว ย InsturmentAmplifier INA129จากนั้นนาค่าแรงดันไฟฟ้าที่ขยายแล้ว
ทดสอบเทียบกับไพรานอมิเตอร์ ยี่ห้ อ KIPP & HAZEN รุ่น
CMP3 ซึ่งอ่านค่าเป็นความเข้มแสงอาทิตย์ จากนั้นนาค่าที่
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แรงดันไฟฟ้าและความเข้มแสงอาทิตย์ที่วัดได้มาเขียนกราฟ
ความสัมพันธ์ ซึ่งพบว่าสามารถเขียนเป็นสมการเส้นตรงได้
โดยมีช่วงของความชันของกราฟที่แตกต่างกัน 4 ช่วง ซึ่งเมื่อ
เขียนสมการเส้นตรง จะได้สมการเส้นตรงทั้งหมด 4 สมการ
แล้ ว น าสมการที่ ไ ด้ เขี ย นโปรแกรมให้ แ สดงผลด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยรับค่าแรงดันไฟฟ้ามาประมวลผล
จากนั้นส่งค่าเป็นความเข้มแสงอาทิตย์ออกทางจอLCD แล้ว
นาไปทาการทดสอบ โดยวัดเทียบกับไพรานอมิเตอร์ ยี่ห้อ
KIPP & HAZEN รุ่น CMP3 อีกครั้ง พบว่า ค่าความเข้ม
แสงอาทิ ต ย์ ที่ วั ด ได้ จ ากเครื่ อ งวั ด ความเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ ที่
ออกแบบนั้นมีค่าใกล้เคียงกับความเข้มแสงอาทิตย์ที่อ่านได้
จากไพรานอมิ เ ตอร์ โดยมี ค่ า ผิ ด พลาดเฉลี่ ย จากการวั ด
ทั้งหมด 52ครั้ง เท่ากับ 1.69 เปอร์เซ็นต์ ที่ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 1.08 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และเมื่ อ ตรวจสอบ
เปอร์เซ็นต์ค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการวัดทั้ง 52 ครั้ง
พบว่ า การวั ด ความเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ ที่ เ วลา 17.15 น. มี
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดมากที่สุดเท่ากับ 4.4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า เครื่องวัด
ความเข้มแสงอาทิตย์ที่ออกแบบนี้สามารถนาๆไปใช้วัดค่า
ความเข้มแสงอาทิตย์ได้ โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด
ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสอบเทียบกับไพรานอมิเตอร์ ยี่ห้อ
KIPP & HAZEN รุ่น CMP3
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการเลือกสารทางานของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ เพื่อทดแทนสารทางาน R-254FA สาหรับวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์
ขนาด 20 kWeที่เกิดการรั่วซึม และไม่มีจาหน่ายในประเทศไทย รวมทั้งมีราคาค่อนข้างสูงประมาณกิโลกรัมละ 1,000 บาท หากนาเข้าจาก
ต่างประเทศ โดยงานวิจัยใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการเลือกสารทางานที่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า สารทางานที่มีจาหน่ายในประเทศ
ไทยมีจานวนประมาณ 22 ชนิด แต่มีเพียง 4 ชนิด ที่สามารถนามาใช้กับแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูง ร่วมกับของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ คือ
R-141B R-123 R-142B และ R-600A ซึ่งผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ พบว่า สารทางานที่เหมาะสมในการทดแทน R-245FA ในวัฏจักร
แรงคินสารอินทรีย์ คือ R-141B เพราะมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์สูงสุดประมาณ 8.03% เมื่อเทียบกับ R-123
R-142B และ R-600A

Abstract

This research studies selection working fluid of Organic Rankine cycle (ORC) for replacing R-245FA in the 20 kWe ORC system.
The main reasons are leakage, cost (1,000 baht/kg) and import problems. Mathematical model is used to choose the optimal working fluid in
the 20 kWe ORC system. From the study results, the total working fluids in Thailand are 22 kinds, but only 4 types could be used with high
temperature heat source. Thus, R-141B R-123 R-142B and R-600A (Isobutane) are analyzed with mathematical model of the 20 kWe ORC
cycle. The results showed that R-141B could be shown the highest thermal performance of the ORC system at around 8.03% compared with
R-123, R-142B and R-600A.
คาสาคัญ: สารทางาน วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
Keywords: Working fluid, Organic Rankine Cycle, Mathematical model

1. บทนา

ในปั จ จุ บั น การใช้ พ ลั ง งานของประเทศไทยด้ า น
พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง โดยส่วนใหญ่ต้อง
พึ่ ง พาอาศั ย เชื้ อ เพลิ ง ฟอซซิ ล เป็ น หลั ก ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง
พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปและทาให้สภาวะโลกร้อน จาก
ปัญหานี้ในการพัฒนาพลังงานในรูปแบบต่างๆ จึงมีความ
สนใจหันมาใช้พลังงานทดแทนเพื่ อผลิตพลังงานไฟฟ้า
แหล่ ง พลั ง งานทดแทนในประเทศไทยมี ห ลากหลาย
ประเภท เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้า พลังงาน
ลม พลั ง งานจากความร้ อ นใต้ พิ ภ พ เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ

พลั ง งานชี วมวล พลั ง งานจากขยะ เหล่ านี้ ล้ วนแต่ เ ป็ น
พลังงานทางเลือกที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อีก
ด้วย โดยเฉพาะแหล่งพลังงานความร้อนของประเทศไทย
เป็นแหล่งความร้อนที่อุณหภูมิต่า ดังนั้นการพัฒนาการ
ใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่าจึงเหมาะสมสาหรับวัฏจักร
แรงคินสารอินทรีย์ (Organic Rankine Cycle, ORC) เป็น
เทคโนโลยีที่สามารถใช้กับแหล่งความร้อนที่อุณหภูมิต่า
มาผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ Chaiyat [1] ศึกษาประเมินความ
เป็ น ไปได้ ก ารผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ของวั ฏ จั ก รแรงคิ น
สารอินทรีย์โดยใช้พลังงานทางเลือก คือ พลังงานความ
ร้ อ นใต้ พิ ภ พ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ และขยะ ซึ่ ง ผล
การศึกษาพบว่า วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ที่ใช้พลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ มี ต้นทุน การผลิตต่ อหน่ วยพลั งงาน
ไฟฟ้าที่ได้ต่าที่สุด สอดคล้องกับ Liu et al. [2] ที่นา
พลั ง งานทดแทนจากความร้ อ นเหลื อ ทิ้ ง จากโรงงาน
อุตสาหกรรม มาป้อนให้แก่วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ที่
ใช้สารทางาน R-245FA และWang et al. [3] ศึกษาการใช้
สารท างานในวั ฏ จั ก รแรงคิ น สารอิ น ทรี ย์ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยทาการจาลอง
สารท างานทั้ ง หมด 25 ชนิ ด ผลการศึ ก ษาพบว่ า สาร
ทางานแต่ละชนิดมีสภาวะการทางานที่เหมาะสมแตกต่าง
กั น ขึ้ น อยู่ กั บ อุ ณ หภู มิ ข องแหล่ ง ความร้ อ น และได้
นาเสนอช่วงอุณหภูมิของแหล่งความร้อนที่ 106oC และ
สารท างานที่ เ หมาะสมต่ อ การท างานในช่ ว งอุ ณหภู มิ
ดังกล่าว คือ R-601
นอกจากนั้น Wang et.al [4] ศึกษาการเลือกสาร
ทางานของวัฏจั กรแรงคิน สารอิ นทรีย์ โดยกังหั นชนิ ด
แบบสกรูเดี่ยว (Single screw) ที่ใช้ความร้อนทิ้งจาก
เครื่องยนต์ ผลการศึกษาพบว่า สาร R-11, R-141B, R113 และ R-123 มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความ
ร้อนสูงกว่าสารอื่นๆ แต่สาร R-245FA และ R-245CA
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมากที่ สุ ด และสอดคล้ อ งกั บ
Habibzadehi and Rashidi [5] ศึกษาประสิทธิภาพของ
สารทางานในการทางานที่แตกต่างกันในวัฏจักรแรงคิน
อิ น ทรี ย์ ที่ ใ ช้ ค วามร้ อ นเหลื อ ทิ้ ง จาก (Gas turbine
modular helium reactor, GT-MHR) ที่สภาวะการทางาน
ของไหลแห้ ง เปี ย ก และไอเซนทรอปิ ก ผลการศึ กษา
พบว่า สารทางานที่ทาให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนมี
ค่าสูงสุด คือ R-141B ซึ่งเป็นของไหลไอเซนทรอปิก
รองลงมา คือ R-123 ในของไหลแห้ง และ R-717 ในของ
ไหลเปียกตามลาดับ
จากงานวิจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า มีการศึกษา
แนวทางการเลื อ กสารท างานในวั ฏ จั ก รแร งคิ น
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สารอิ น ทรี ย์ ที่ เ หมาะสม ตามสภาวะการท างาน เช่ น
อุณหภูมิของแหล่งความร้อน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
สารทางานส่วนมากที่เหมาะสมจากผลการศึกษา เป็นสาร
ท างานที่ ไ ม่ มี ข ายในประเทศไทย ต้ อ งน าเข้ า จาก
ต่ า งประเทศ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ต้ น แบบระบบผลิ ต ไฟฟ้ า
แบบวั ฏ จักรแรงคิน สารอิน ทรีย์ ของวิ ท ยาลั ยพลั งงาน
ทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้มีการติดตั้งและใช้งาน
มาประมาณ 2 ปี ได้ ป ระสบปั ญ หาการรั่ ว ซึ ม ของสาร
ทางานในระบบ ดังนั้นจึงทาให้ต้องนาเข้าสารทางาน R245FA จากประเทศจีน ในราคากิโลกรัมละ 1,000 บาท
จานวน 55kg หรื อ คิ ด เป็ น เงิ น ประมาณ 55,000 บาท
รวมทั้งใช้ระยะเวลาในการนาเข้าและขนส่งประมาณ 4
เดื อ น ซึ่ง ไม่ คุ้ มค่ าต่ อ การลงทุ นและใช้ร ะยะเวลานาน
ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหา คือ ใช้สารทางานที่สามารถ
หาได้ในประเทศไทย มาใช้ในการเติมในวัฏจักรแรงคิน
สารอินทรีย์ขนาด 20kWeซึ่งเป็นที่มาของวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยนี้

2. วัตถุประสงค์



เพื่ อ ศึ ก ษาศั ก ยภาพของสารท าความเย็ น ที่ มี
จาหน่ายในประเทศไทย
เพื่อศึกษาวิเคราะห์สารทาความเย็นที่สามารถมา
ทดแทนสารทางาน R-245FA ในวัฏจักรแรงคิน
สารอินทรีย์

3. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ก. วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ (Organic Rankine
Cycle)
วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์เป็นวัฏจักรที่ใช้ของไหล
เป็ น สารท างาน โดยมี ห ลั ก การท างานเหมื อ นวั ฏ จั ก ร
แรงคิน (Rankine cycle) ที่ใช้น้าเป็นสารทางาน แต่วัฏ
จักรแรงคินสารอินทรีย์ใช้สารอินทรีย์ที่มีจุดเดือดต่าเป็น
สารทางาน ซึ่งสามารถเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็น
ไอได้ง่ายกว่าสารทางาน (น้า) ในวัฏจักรแรงคิน โดยวัฏ
จักรแรงคินสารอินทรีย์ประกอบไปด้วย 4 อุปกรณ์หลัก
คือ ปั๊มสารทางาน (Refrigerant pump) เครื่องระเหย
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(Evaporator) กัง หัน (Turbine) และเครื่องควบแน่ น
(Condenser) ดังแสดงกระบวนการทางานในรูปที่ 1

รูปที1่ แผนภาพอุปกรณ์ทางานของวัฏจักรแรงคิน
สารอินทรีย์
จากรู ป ที่ 1 แสดงแผนภาพของวั ฏ จั ก รแรงคิ น
สารอิ น ทรี ย์ มี ห ลั กการท างานดั ง นี้ คื อ สารท างานใน
สถานะของเหลว (จุดที่ 1) ถูกส่งมารับความร้อนที่เครื่อง
ระเหย (จุดที่ 2) โดยปั๊มสารทางาน จากนั้นสารทางานจะ
รับความร้อนจากน้าร้อนภายใต้ความดันคงที่ (P2 = P2')
จนกระทั่งเข้าสู่สภาวะของเหลวอิ่มตัวที่สภาวะ (จุดที่ 2')
กลายเป็นไออิ่มตัวที่สภาวะ (จุดที่ 3') และเป็นไอร้อนยวด
ยิ่งที่สภาวะไอร้อนยวดยิ่ง (จุดที่ 3) เข้าสู่กังหัน ขยายตัว
และขับเพลาที่ต่อกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า จากนั้นความดัน
และอุณหภูมิของไอของสารทางานที่ทางออกของกังหัน
จะลดลง (จุดที่ 4) จะไหลเข้าสู่เครื่องควบแน่นภายใต้
ความดันคงที่ (P4 = P1) กลายเป็นของเหลวอิ่มตัว (จุดที่ 1)
[1] ในระบบผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ของวั ฏ จั ก รแรงคิ น
สารอิ น ทรี ย์ มี ก ารระบายความร้ อ นด้ ว ยน้ าที่ เ ครื่ อ ง
ควบแน่น โดยใช้หอผึ่งระบายความร้อน (Cooling tower)
ทั้งนี้สมการทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ต่างๆ ในรูปที่ 1
มีดังต่อไปนี้
ปั๊มสารทางาน
(1)
WP = ṁrefν1(PH – PL)/ S,P
เครื่องระเหย
QE = ṁref(h3 – h2)
(2)
เครื่องควบแน่น
(3)
QC = ṁref(h4 – h1)
กังหัน

WTur = ṁref(h3 – h4)s,Tur
(4)
(5)
xg = (s4 – sf) / sfg
⩒3 = ṁref / ρ3
(6)
ประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์
(7)
ORC = (WTur– WP) / QE
ข. สารทางาน (Working fluid)
การเลือกสารทางานในวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์มี
ความสาคัญมาก เพราะเป็นตัวแปรมีผลกระทบอย่างมาก
ต่อประสิทธิภาพการทางานของระบบ โดยการเลือกสาร
ท างานในวั ฏ จั ก รแรงคิ น สารอิ น ทรี ย์ ควรค านึ ง ถึ ง
คุณสมบัติของสารทางานต่างๆ ดังต่อไปนี้
 ความร้อนแฝงในการกลายเป็นไอ (Latent heat of
vaporization) สูง
 จุดเดือด (Boiling temperature) ต่า
 อุณหภูมิวิกฤติ (Critical temperature) ค่อนข้างสูง
 ความดันในการกลายเป็นไอ (Vapor pressure) สูง
กว่าความดันบรรยากาศ
 ปริมาตรจาเพาะ (Specific volume) ในสถานะ
แก๊สค่อนข้างต่า
 มีความปลอดภัย ไม่เป็นพิษ และไวไฟ
 เป็นมิตรต่อกับสิ่งแวดล้อม
 หาชื้อได้ง่าย

4. วิธีการวิจัย

ขั้นตอนการดาเนินศึกษาของงานวิจัยนี้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารทาความเย็นที่มีอยู่
ขายในประเทศไทย
2. ศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารทาความเย็น เพื่ อ
คัดเลือ กสารท าความเย็นที่สามารถเป็นสารทางาน
ในวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์
3. น าสารท าความเย็ น มาวิ เ คราะห์ ร่ ว มกั บ วั ฏ จั ก ร
แร งคิ น สาร อิ น ท รี ย์ โ ดยใช้ แ บบ จ าล อ งท าง
คณิตศาสตร์ซึ่งมีเงื่อนไขการคานวณอ้างอิงจากผล
การทดสอบของ Chaiyat and Kiatsiriroat [7]
ดังต่อไปนี้
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− อุ ณ หภู มิ น้ าร้ อ นป้ อ นเข้ าระบบที่ เ ครื่ อ งระเหย
(THW,i) = 116oC ผลต่างของอุณหภูมิน้าร้อนที่
เครื่องระเหย (∆THW,E) = 10 oC
− อุ ณหภู มิ น้ าหล่ อ เย็ น ไหลเข้ าที่ เ ครื่ อ งควบแน่ น
(TC,i) = 28 oC ผลต่างของอุณหภูมิน้าหล่อเย็นที่
เครื่องควบแน่น (∆TCW,C) = 7 oC
− ผลต่างของอุณหภูมิน้าร้อนที่เครื่องระเหยและน้า
หล่อเย็นที่เครื่องควบแน่นกับสารทางานในระบบ
(∆Tref-HW/CW) = 3 oC
− ประสิทธิภาพไอเชนทรอปิกของปั๊มสารทางาน
และกังหัน (s,P) =85% และ (s,Tur)= 75%
− ประสิทธิภาพความสามรถผลิตไฟฟ้าของเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า (Generator)= 90%
4. วิเ คราะห์ เ พื่อ หาความเหมาะสมของปริ ม าณความ
ร้อนที่ต้องป้อนแก่วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ดังแสดง
ขั้นตอนการคานวณในรูปที่ 2
5. สรุปและวิเคราะห์ผลของงานวิจัย

รูปที2่ ขั้นตอนการคานวณของแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์วัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์

5. ผลและการอภิปรายผล

ก. สารทางานในประเทศไทย
จากผลการศึกษาข้อมูล พบว่า สารทางานที่มีจาหน่าย
ในประเทศไทย[9] มีจานวนทั้งหมดประมาณ 22 ชนิด ดัง
รายละเอี ย ดแสดงในตารางที่ 1 และยั ง จ าแนกแยก
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
 กลุ่ ม CFC
(Chlorofluorocarbon)
ที่ มี
ส่ ว นประกอบของ คลอรี น ฟลู อ อรี น และ
คาร์บอน คือ R-11 R-12และ R-502
 กลุ่ ม HFC
(Hydrofluorocarbon)
ที่ มี
ส่วนประกอบของ ไฮโดรเจน ฟลู อ อรีน และ
คาร์บอน คือ R-23 R-32 R-125 R-134A R143A R-152A R-404A R-407C R507 และ R410A
 กลุ่ม HCFC (Hydro chlorofluorocarbon) ที่มี
ส่ ว นประกอบของ ไฮโดรเจน คลอรี น และ
ฟลูออรีน และคาร์บอน เช่น R-22 R-123 R141B R-142B R-406A R-408A และ R-409A
 กลุ่ม HC (Hydrocarbon) ที่มีส่วนประกอบของ
ไฮโดรเจน และคาร์ บอน คือ R-290 และ R600A (Isobutane)
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของสารทางานชนิดต่างๆ [8,9]
สาร
ทางาน
R-11
R-12
R-502
R-22
R-123
R-141B
R-142B
R-406A
R-408A
R-409A
R-23
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Tb
( C)
23.7
-29.8
-43.3
-40.81
27.823
32.05
-9.12
-32.9
-44.6
-35
-82
o

Tcrit
(oC)
198
112.04
82.2
96.145
183.68
204.35
137.11
116.5
83.3
107
26.3

Safety

GWP

ODP

A1
A1
A1
A1
B1
n.a
A2
A2
n.a
n.a
n.a

4,000
1,060
5,590
1,790
77
717
2,220
1,900
3,000
1,288
11,700

0.9
0.82
0.229
0.045
0.010
0.120
0.060
0.036
0.016
0.05
0
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Tcrit
(oC)
78.105
66.023
101.06
72.707
113.26
72.1
86.2
70.9
108
96.74
134.660

Safety

GWP

ODP

A2
A1
A1
A2
A2
n.a
A1
n.a
A1
A3
A3

716
3,420
1,370
4,180
133
3,260
1,530
3,300
973
20
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0.03
0
0

จากผลการทดสอบของวัฏ จักรแรงคิ นสารอิน ทรี ย์
ขนาด 20 kWeที่ใช้สารทางาน R-245FA [7] พบว่า
อุณหภูมิของไอสารทางานเข้ากังหันมีค่าประมาณ 94 oC
ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นใน
การเลือกสารทางานในวัฏ จักรแรงคินสารอินทรีย์ควร
เลือกสารทางานที่มีอุณหภูมิจุดวิกฤตสูงกว่าอุณหภูมิไอ
สารทางานเข้ากังหัน ซึ่งควรจะมีค่ามากกว่า 130 oC จาก
ข้ อ มู ล ในตารางที่ 1 ผลที่ ไ ด้ พบว่ า มี ส ารท างานที่
เหมาะสม 5ชนิด อันประกอบไปด้วย R-141BR-11 R123 R-142B และ R-600A แต่อย่างไรก็ตาม R-11 ที่มีจุด
เดื อ ดสู ง แต่ เ ป็ น สารพิ ษ มี ผ ลต่ อ สิ่ ง แอดล้ อ ม และถู ก
ยกเลิกใช้ไปแล้ว ดังนั้นจึงเหลือสาร 4 ชนิด ที่จะนาไป
วิเคราะห์ร่วมกับวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์เพื่อหาสาร
ทางานทดแทน R-245FA ต่อไป
ข. ผลการวิ เ คราะห์ ส ารท างานในวั ฏ จั ก รแรงคิ น
สารอินทรีย์
จากรูปที่ 3 แสดงปริมาณความร้อนที่ต้องป้อนแก่
ระบบที่ เ ครื่ อ งระเหย โดยก่อ นการปรั บ ปรุ ง ที่ ใ ช้ ส าร
ท างาน R-245FA ต้ อ งการค่ า ปริ ม าณความร้ อ นที่
ประมาณ 300 kWเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าขนาด 20 kWe
และเมื่อมีการเปลี่ยนสารทางานเป็น R-141BR-123 R142B และ R-600A พบว่า ปริมาณความร้อนที่ป้อนเข้า
ระบบที่ เ ครื่ อ งระเหยเปลี่ ย นแปลงเป็ น 147kW180kW
400 kW และ 394kW ตามล าดั บ สาเหตุ เ นื่ อ งมาจาก

กังหัน ในระบบใช้เครื่องอัดไอกลั บทางหมุน และสาร
ทางานตัวใหม่แต่ละชนิดมีความหนาแน่นของสารทางาน
เมื่อกลายเป็นไอเข้ากังหันต่างกันออกไป จึงมีผลทาให้
กาลังผลิตไม่เท่ากัน
500

Supplied heat at evaporator (kW)

Tb
( C)
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รูปที่ 3 การเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ป้อนเข้าระบบที่
เครื่องระเหย
รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการไหลมวลของ
สารทางานในระบบ ผลที่ได้พบว่า ปริมาณการไหลมวล
ของสารทางานที่เข้ากังหัน ซึ่งแต่ละสารมีค่าที่แตกต่าง
กัน ออกไป คื อ R-141BR-123 และ R-600Aมี อัต ราการ
ไหลมวลน้อยกว่า R-245FA (อัตราการไหลปริมาตรของ
R-245FA ที่ไหลเข้ากังหันมีค่าประมาณ 0.0176 m3/s) อัน
เนื่องมาจากความหนาแน่นสารทางานกลายเป็นไอที่เข้า
กังหันน้อยกว่า จึงส่งผลให้ในการขยายตัวได้น้อยตามไป
ด้วย มี เ พี ย ง R-142B มี อั ต ราการไหลมวลสู ง กว่ า R245FA
2.0

Mass flow rate (kg/s)

สาร
ทางาน
R-32
R-125
R-134A
R-143A
R-152A
R-404A
R-407C
R507
R-410A
R-290
R-600A

1.5
1.0
0.5

0.0
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รูปที่ 4 การเปรียบเทียบอัตราการไหลเชิงมวล
จากรู ป ที่ 5แสดงคุ ณภาพไอสารท างานในวั ฏ จั ก ร
แรงคินสารอินทรีย์ สามารถคานวณได้จากค่าเอนโทรปี
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ของเหลวอิ่ ม ตั ว และไออิ่ ม ตั ว ที่ อุ ณ หภู มิ ส ารท างาน
ควบแน่น (TC) ซึ่งค่าคุณภาพไอสารมีปริมาณมากก็แสดง
ว่ามีปริมาณไอสารทางานในสถานะไอมาก ในวัฏจักร
แรงคินสารอินทรีย์ต้องการคุณภาพไอสารทางานที่ออก
จากกัง หัน สูง เนื่ องจากว่ าค่าดัง กล่ าวต่าจะมี ผลเสี ยต่ อ
กัง หัน ทาให้ เกิดการสึกกร่ อนได้ ง่าย ผลที่ไ ด้พ บว่ า ค่ า
คุณภาพไอสารทางานแต่ละชนิดมีค่าสูงกว่า 90% แสดง
ว่ า สารทุ ก ชนิ ด สามารถใช้ เ ป็ น สารท างานในวั ฏ จั ก ร
แรงคินสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิผล
125

Pressure (kPa)
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25
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รูปที่ 5 การเปรียบเทียบคุณภาพไอสารทางาน
จากรูปที่ 6แสดงพลังงานที่ป้อนแก่ปั๊มสารทางานเพื่อ
การขับเคลื่อนสารทางานจากความดันต่าไปยังความดัน
สูง ผลที่ได้พบว่า สารแต่ละชนิดจะใช้พลังงานที่แตกต่าง
กันไป คือ R-142B และ R-600A ใช้พลังงานแก่ปั๊มสูง
กว่า R-245FA แต่ R-132 และ R-141B ใช้พลังงานแก่ปั๊ม
สารทางานน้อยกว่า ตามลาดับ อันเป็นผลที่แปรผันตรง
กับค่าผลต่างความดันสารทางานด้านสูงและต่า
4.2

R245FA

R141B

R123

R142B

ISOBUTANE

รูปที่ 7 การเปรียบเทียบความดันสารทางานในระบบ
จากรูปที่ 8 แสดงกาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากวัฏจักร
แรงคินสารอินทรีย์ ซึ่งก่อนการปรับปรุงที่ใช้สารทางาน
ในระบบเป็น R-245FA สามารถผลิตกาลังไฟฟ้าได้ที่ 20
kWeเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นสารท างานใหม่ ม าทดแทนสาร
ทางานเดิน ผลที่ได้พบว่า ความสามารถกาลังผลิตไฟฟ้า
คือ R-142B R-600AR-123 และ R-141B มีค่าประมาณ
25kWe24kWe12kWe และ11kWe ตามล าดั บ จากผ ล
ดังกล่าวพบว่า การเปลี่ยนสารทางานใหม่จะทาให้กาลัง
การผลิตไฟฟ้าของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์น้อยลง
30

3.5
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รูปที่ 6 การเปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าแก่ปั๊มสารทางาน
จากรูปที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบความดันด้านสูง
และต่าของสารทางานในระบบ โดยความดันสารทางาน
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ในวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ อันประกอบไปด้วยความ
ดันด้านสูงอ้างอิงจากความดันที่เครื่องระเหย และความ
ดั น ด้ า นต่ าอ้ า งอิ ง จากความดั น ที่ เ ครื่ อ งควบแน่ น ซึ่ ง
ผลต่างของความดันด้านสูงและต่ามีค่ามาก ย่อมมีผลทา
ให้การใช้พลังงานที่ป้อนปั๊มสารทางานสูงไปด้วย ผลที่
ได้พบว่า R-142B และ R-600A มีความดันด้านสูงและต่า
ของระบบสูงกว่า R-245FA แต่ R-123 และ R-141B มี
ความดันทั้งสองด้านของระบบต่ากว่า

กลุ่มที่ 5 นวัตกรรมพลังงานทดแทน
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รูปที่ 8 การเปรียบเทียบกาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบ
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จากรูปที่ 9แสดงประสิทธิ์ภาพเชิงความร้อนของวัฏ
จักรแรงคิ นสารอินทรีย์ เป็นสัดส่วนพลังงานที่ได้ส่วน
ด้ ว ยพลั ง งานที่ ป้ อ นแก่ ร ะบบ โดยการเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิ์ภาพเชิงความร้อนของสารทางานทั้ง 5 ชนิด ผล
ที่ไ ด้ พ บว่ า ค่ าประสิ ทธิ ภาพเชิ งความร้ อ นของสาร R141B มีค่าสูงสุด รองลงมาเป็น R-123R-245FA R-142B
และ R-600A ตามลาดับ

Themal efficiecy (%)
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R141B

R123
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ISOBUTANE

รูปที่ 9 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อน

6. สรุปผลการวิจัย

ผลการศึ กษาวิ เคราะห์การเลื อกสารทางานที่ ความ
เหมาะสมในการทางานของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์
สาหรับในประเทศไทยสามารถสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้
1) สารท างานเหมาะสมส าหรั บ วั ฏ จั ก รแรงคิ น
สารอินทรีย์ และมีจาหน่ายในประเทศไทยมีจานวน 4
ชนิด คือR-141BR-123 R-142B และ R-600A
2) สารท างานที่ เ หมาะสมในการทดแทน R-245FA
ในวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ คือ R-141B เพราะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ความร้ อ นของวั ฏ จั ก รแรงคิ น
สารอินทรีย์สูงสุดประมาณ 8.03 %เมื่อเทียบกับ R123 R-142B และ R-600A

7. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ภายใต้ "โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
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ความหมาย
ค่าความจุจาเพาะของน้า (kJ/kgK)
เอนทัลปี (kJ/kg)
อัตราการไหลมวล (kg/s)
อัตราความร้อน (kJ/kg)
อุณหภูมิ (◦C)
อัตราการไหลปริมาตร (m3/s)
เอนโทรปี (kJ/kg∙K)
คุณภาพไอสารทางาน (%)
งาน (kW)
ความหมาย
ประสิทธิภาพ (%)
ปริมาตรจาเพาะของไหล (m3/kg)
ความหนาแน่น (kg/m3)
ความหมาย
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การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบแสงสว่างสานักงานโดยใช้ระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1.2 kWp
Diminution of CarbonDioxide Emissionsin the Office Lighting System by Using the 1.2
kWp PV Electrification System
อนุสรณ์ แสงประจักษ์*,วรัญญา เทียงแก้ว, อรัญธร พรฉัตภู และเอกภูมิ ใจศิริ
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หน่วยวิจัยพลังงาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามตาบลขามเรียง
อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Energy Research Unit, Department of Physics, Science,Mahasarakham University,
Kham-riang, Khantarawichai, Mahasarakham, 44150
Arnusorn.s@msu.ac.th, Tel: 043754322, Fax: 043754379

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบแสงสว่างสานักงานโดยใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ขนาด 1.2 kWpทาการติดตั้งระบบณอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยนาไปใช้กับระบบแสง
สว่างที่มีอยู่เดิมในห้องสานักงานคณะวิทยาศาสตร์ โดยระบบใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกร่วมซิลิกอนขนาด 75 W จานวน 16 แผงและใช้
อินเวอร์เตอร์รุ่น JSI-1500TL จานวน 1 เครื่อง ทาการเก็บข้อมูลค่าความเข้มแสงค่าอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ค่าอุณหภูมิแวดล้อมและ
คุณลักษณะทางไฟฟ้าต่างๆ ของระบบทุกๆ 15 นาที ตั้งแต่เวลา 08:00 -17:00 น.โดยการทางานของระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นไป
โดยอัตโนมัติ นั่นคือเมื่อระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของโหลดระบบจะปรับ ไปใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
ระบบสายส่งของการไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับโหลดแทน และเมื่อระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟได้มากกว่าหรือเท่ากับความต้องการของโหลด
ระบบจะส่งกาลังไฟฟ้าไปยังระบบแสงสว่าง จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับ1,501.1 kWh/ปีโดยสามารถลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติได้ 850.8 kgCO2/ปีใช้เงินในการลงทุน82,400บาทโดยมีระยะเวลาคืน
ทุน5.0ปี

Abstract
This research aims to study the diminution of carbon dioxide emissions in the office lighting system by using the 1.2 kWp PV
Electrification System. The system installed for the lighting system in the Science Secretary Office, Mahasarakham University. The system
consists of sixteen75Wpmc-Si PV modules and a unit of the 1.5 kW inverter model JSI-1500TL. The concerning parameters, i.e., solar
irradiation, modules temperature, ambient temperature and electrical characteristicswere record every 15 minutes, during 08:00-17:00
o’clock.The PV electrification system and the load are automatically interactions by function of the intelligent control strategy in the inverter.
While the solar power generation is insufficient and could not meet the demand, thenthe electricity is automatically supplies by power grid
system. And, while solar power generation higher than the demand, the electricity is automatically supply by the PV system. The study shows
that the developed system generates1,501.1 kWh/year of electricity and reduces 850.8 kgCO2/year of CO2 emission. The installation cost of the
project is 82,400 Baths, and the payback period is 5.0 years.
คาหลัก: การผลิตไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์, การปลอดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Key Words : PV Electrification system; CO2 emissions
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1. บทนา
ปัจจุบันพลังงานหลักที่นามาผลิตกระแสไฟฟ้า
ยัง คงเป็ น เชื้อ เพลิง ประเภทฟอสซิ ล ซึ่ง การเผาไหม้ ข อง
พ ลั ง ง า น ช นิ ด นี้ ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ป ล อ ด ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อันเป็นสาเหตุหลักของการ
เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อนแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่าง
หนึ่งคือการเปลี่ยนมาใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Lund, 2007)โครงการนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างของอาคารสานักงานโดยใช้ระบบ
ผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่ง ทาการติ ดตั้ง ระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1.2 kWpณ ห้อง
สานักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ
ท าการศึ ก ษาเพื่ อ ประเมิ น การท างานของระบบและ
ศักยภาพในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนใดออกไซด์
ในรอบหนึ่งปี

และโดยการใช้ มิ เ ตอร์ วั ด ค่ า พลั ง งานไฟฟ้ า เพื่ อ น าไป
วิเคราะห์ผล

2. วัตถุประสงค์
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษาด้ า น
ต่างๆ ดังนี้
1) เพื่อศึกษาการผลิต พลังงานไฟฟ้า ของระบบผลิต
ไฟฟ้ า ด้ ว ยเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ข นาด 1.2 kWp คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2) เพื่ อ ศึ ก ษาศั ก ยภาพการลดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของระบบที่ทาการติดตั้ง
3) เพื่ อ ศึ ก ษาระยะเวลาคื น ทุ น ของระบบที่ ท าการ
ติดตั้ง

3. แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยนี้ได้ทาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดผลึกร่วมซิลิคอนขนาด 1.2 kWp
สาหรั บ ระบบแสงสว่ า งสานั ก งาน (แนวคิ ด ของระบบ
แสดงไว้ในรูปที่ 1)และทาการเก็บข้อมูลค่าพลังงานไฟฟ้า
โดยการอ่ านค่าจากอินเวอร์เ ตอร์ ที่แสดงผลบนหน้าจอ
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รูปที่ 1 ระบบPV ขนาด 1.2 kWp (a) แนวคิด
ของระบบ (b) ระบบที่ทาการติดตั้ง
ในส่ ว นของการลดค่ า การปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในระบบแสงสว่างในสานักงานใช้
สมการ (1) ในการคานวณ นั่นคือ
(1)
CO2, RD= EFfuel x EPVS
เมื่อ CO2, RDคือ ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2ที่
ลดลง มี ห น่ วยเป็ น “kgCO2”EFfuelคือ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ก าร
ปล่อยก๊าซ CO2มีหน่วยเป็น “kgCO2/kWh”มีค่าเท่ากับ 0.567
kgCO2/kWhและ EPVSคือปริมาณพลังงานไฟฟ้า จากระบบ
PV ที่ จ่ายให้ กับ ระบบแสงสว่ างเพื่ อชดเชยการใช้ จาก
ระบบสายส่ ง การไฟฟ้ า มี ห น่ ว ยเป็ น “kWh” (ฝ่ า ย
สิ่งแวดล้อมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2558 )

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

งานวิ จั ย นี้ ท าการประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์โดยใช้ค่าระยะเวลาคื นทุนคานวณโดยใช้
สมการระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย (simple payback period)
เพื่อพิจ ารณาระยะเวลาคืนทุน ของโครงการดังแสดงใน
สมการ (2) นั่นคือ
PB = IC/SC

(3)

โดย PB คือระยะเวลาคืนทุน (ปี) IC คือเงิน
ลงทุนเริ่มแรกของโครงการ (บาท) และ SC คือค่าใช้จ่ายที่
ประหยัดได้จากการดาเนินโครงการ (บาท/ปี)(กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2554)

4. วิธีการวิจัย
ในการดาเนินงานวิจัยได้ทาการสารวจระบบ
แสงสว่างเดิมในสานักงาน ซึ่งพบว่าเป็นระบบหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต์ชนิดT8 ขนาด 36 W จานวน 36 หลอดซึ่งมี
บัลลาสต์ทาให้เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า ในการศึกษา
นี้จึง ได้ เปลี่ยนระบบหลอดไฟฟ้ า ให้ เป็ นชนิดLED T8
ขนาด 18 Wโดยความสว่างยังคงอยู่ในช่วงมาตรฐานเดิม
หลังจากนั้นทาการออกแบบและติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 1.2 kWpโดยใช้
Grid-tide inverter รุ่น JSI-1500TL ขนาด 1.5 kW ในการ
เชื่อมโยงกาลังไฟฟ้าสู่ระบบแสงสว่างในห้องทาการเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรมการทางานเป็นเวลา 5เดือนตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 โดยเก็บข้อมูลความเข้ม
รังสีอาทิตย์ ค่าอุณหภูมิแวดล้อมเก็บข้อมูลของคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้าต่างๆ ที่แสดงผลบนหน้าจออินเวอร์เตอร์ ได้แก่
ค่ า พลั ง งานไฟฟ้ า รายวั น ค่ า พลั ง งานไฟฟ้ า รวมค่ า
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงค่า
กาลังไฟฟ้าที่ออกจากอินเวอร์เตอร์ และค่ากระแสไฟฟ้า
สลับที่จ่ายจากอินเวอร์เตอร์ ทาการเก็บข้อมูลในทุกๆ 15
นาทีตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น.แล้วนาไปประเมินการทางาน
ของระบบในช่วงเวลา 1 ปี ในด้านต่างๆ ได้แก่ ค่าพลังงาน
ไฟฟ้ าที่ ร ะบบผลิ ตได้ ค่ าการชดเชยการปลดปล่ อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ของระบบ และระยะเวลาคืนทุนของ
ระบบ

5. ผลการวิจัยและการอภิปราย
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล และน าไปวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมิ น ผลการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า ของระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ระยะยาว ในรอบ 1 ปี พบว่าความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง (ELOAD) ของสานักงานมี
ค่าเท่ากับ 1,883.5 kWh ต่อปีโดยพลังงานไฟฟ้ารวมที่ผลิต
ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (EPV) เพื่อจ่ายให้กับโหลดมีค่า
เท่ากับ 1,580.1kWh ต่อปี เมื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
โดยอินเวอร์เตอร์ ทาให้พลังงานไฟฟ้ารวมที่ได้จากระบบ
(EPVS) มีค่าเท่ากับ 1,501.1 kWh ต่อปี (ดังแสดงในตารางที่
1และรูปที่ 2)
ตารางที่ 1. ค่าพลังงานไฟฟ้าและปริมาณการลดลงของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
เดือน ELOAD EPV(kW EPVS(k
(kWh)

มค
กพ
มีค
เมย
พค
มิย
กค
สค
กย
ตค
พย
ธค
รวม

160.0
144.5
160.0
154.8
160.0
154.8
160.0
160.0
154.8
160.0
154.8
160.0
1883.5

h)

120.5
119.8
145.7
145.3
150.4
140.4
127.8
140.6
115.3
135.9
120.4
118.0
1580.1

Wh)

114.5
113.8
138.4
138.0
142.9
133.3
121.4
133.5
109.5
129.1
114.4
112.1
1501.1

EGRID

(kWh)

CO2,

RD(kg)

45.5
30.7
21.6
16.8
17.1
21.4
38.6
26.5
45.2
30.9
40.3
47.9
382.4
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69.7
67.2
78.0
78.4
77.9
72.9
70.3
74.4
62.0
74.4
62.2
63.4
850.8
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ท า ใ ห้ ส า ม า ร ถ ล ด ป ริ ม า ณ ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากับ 850.8 kgCO2ลดลงจากกรณี
ไม่ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบดั ง กล่ า วถึ ง 80%โครงการใช้
งบประมาณในการลงทุนเท่ากับ 82,400 บาทมีระยะเวลา
คืนทุนเท่ากับ 5 ปี

7. กิตติกรรมประกาศ
รูปที่ 2ค่าพลั งงานไฟฟ้ า และปริม าณการลดลงของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งถูกจ่ายเข้าสู่ระบบแสงสว่างในสานักงาน ทาให้สามารถ
ลดความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งการ
ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยถึง 80 %
เมื่ อ พิ จ ารณาการปริ ม าณการปลดปล่ อ ยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบ
แสงสว่ างในรอบ 1 ปี (CO2RD) พบว่ า ระบบดั ง กล่ า ว
ส า ม า ร ถ ล ด ป ริ ม า ณ ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากับ 850.8 kgCO2ลดลงจากกรณี
ไม่ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบดั ง กล่ า ว80%โดยงบลงทุ น ของ
โครงการเท่ากับ 82,400 บาท ซึ่งทาให้เกิดผลประหยัดจาก
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากระบบ PV และจากราคาคาร์บอน
เครดิตเท่ากับ 5,882.5 และ209.16 บาทต่อปี ตามลาดับ (ค่า
พลังงานไฟฟ้า3.9189 บาท/kWhและราคาคาร์บอนเครดิต
0.24585 บาท/kgCO2) นอกจากนั้นยังมีผลประหยัดเปลี่ยน
หลอดไฟฟ้ า เท่ ากั บ 10,094.8 บาทต่ อ ปี เมื่ อ ประเมิ น
ระยะเวลาคืนทุน พบว่าโครงการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ
5.0 ปี

6. สรุปผลวิจัย
ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ล ด ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในระบบแสงสว่างสานักงานโดยใช้
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1.2 kWpณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ระบบ
สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เท่ากับ 1,501.1 kWh ต่อปี
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ขอขอบคุณ หน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงาน ภาควิชา
ฟิสิกส์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่
ให้การสนับสนุนงานวิจัยดังกล่าวนี้
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การพัฒนาตู้อบพลังงานความร้อนร่วมแสงอาทิตย์และไฟฟ้า
Incubators solar Energy Combined Heat and power.
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บทคัดย่อ

บทความการพัฒนาตู้อบพลังงานความร้อนร่วมแสงอาทิตย์และไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการอบแห้งให้มีความสะอาด และ
สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า ระยะเวลาในการอบแห้ง ในส่ วนการดาเนิ นงานผู้จัดทาได้ทาการศึก ษาข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง จากนั้นก็ทาการ
ออกแบบและทาชุดคอนโทรล ประกอบด้วย โครงสร้าง อุปกรณ์ และวงจรควบคุม จากผลการทดลองความสามารถของตู้อบพลังงานความ
ร้อนร่วมแสงอาทิตย์และไฟฟ้า ในเวลา 60 นาที ถ้าใช้เฉพาะไฟฟ้าฮีตเตอร์จะทางาน จานวน 19 ครั้ง แต่ละครั้ง ทางาน 30 วินาที เวลาการทางาน
60 นาที จะใช้ไฟฟ้า 9.5 นาที ใช้พลังงานไฟฟ้า 0.0475 Unit/h หากใช้ร่วมกับชุดรับความร้อนแสงอาทิตย์ ฮีตเตอร์ไฟฟ้าจะทางาน จานวน 6 ครั้ง
ช่วงทางาน ต่อครั้ง 20 วินาที ในการทางาน 60 นาที ใช้ไฟฟ้า 2 นาที พลังงานที่ใช้ 0.0099 Unit/h ดังนั้นการใช้พลังงานร่วมของตู้อบพลังงาน
ความร้อนร่วมสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 79.15 %

Abstract

This paper incubators solar energy, combined heat and power. The objective was to study how to dry clean. And can save energy
During the drying In the presentation made to the related information. Then the set design and control structure and control circuits. The
results show the ability of incubators energy combined heat and power solar. In 60 minutes if using only the electric heater will run 19 times
each running 30 seconds running time 60 minutes to 9.5 minutes using electric power 0.0475 Unit / h when used in conjunction with solar
heating. Electrical heater will operate six times the amount of work per 60 minutes, 20 seconds to run electrical energy used by 2 minutes
0.0099 Unit / h, so the power consumption of the oven to save energy 79.15%, combined heat and power.
คาหลัก: ตู้อบพลังงานความร้อนร่วม แสงอาทิตย์ ไฟฟ้า
Keywords: oven heats energy, sunshine, electricity

1. บทนา

ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี มี ค วามส าคั ญ ในการใช้
ชีวิตประจาวันของผู้คนบนโลกใบนี้ ทาให้เกิดการแข่งขัน
ทางด้ า นเทคโนโลยี ม ากมา ย โดยการแข่ ง ขั น นั้ น
ผู้ป ระกอบการมั ก จะหาเอาผลประโยชน์ มากกว่ า ที่ จ ะ
เหลียวหลังมามองในเรื่อ งของการใช้พลังงาน เมื่อมีการ
เจริญ ทางด้ านเทคโนโลยีม ากเท่า ใดก็ ย่ อ มที่ จะต้ อ งให้
พลังงานมหาศาล เพื่อที่จะป้อนสายการผลิตให้ดาเนินไป
ได้ตามความต้อ งการของผู้ใช้ มีบทความที่บอกถึงความ
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ต้อ งการใช้พลังงาน พลังงานได้เ ป็นสิ นค้ าที่มีค วามเป็น
สากล (International) มีการซื้อขายกันทั่วโลก ซึ่งตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชัดก็คือ น้ามันปิโตรเลียม และพลังงานประเภท
อื่น ซึ่ ง ขนย้า ยได้ย าก เช่น ถ่ านหิน ก๊ าซธรรมชาติ และ
ไฟฟ้า ก็ได้มีการขยายเครือข่ายการขนส่ง ท่อ และสายส่ง
ระหว่ า งประเทศมากขึ้ น เช่ น ในยุ โ รป อเมริ ก า และ
แอฟริ ก า ท าให้ ก ารค้ า พลั ง งานระหว่ า งประเทศมี
ความส าคั ญ และมีก ารขยายตัว มากขึ้ น เรื่อ ยๆ เนื่อ งจาก
พลั ง งานเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ ทุ ก ๆ อย่ า ง ความ
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ต้อ งการใช้พลังงานที่มากมาย แต่ในทางกลั บที่ปริมาณ
พลังงานมีจานวนลดน้อยลงไปเลื่อยๆ [5]
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ ก าลั ง พั ฒ นา ความ
ต้องการใช้พลังค่อนข้างสูงแต่มีพลังที่จากัดและต้องนาเข้า
พลังงานจากต่างประเทศปีละหลายสิบล้านบาท พลังที่มี
การน าเข้ า มามากที่ สุ ด คื อ น้ ามั น เพราะใช้ ใ นการ
ขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ ของประเทศ วิกิจพลังงาน
ดัง กล่า วทาให้ ผู้ค นเริ่ ม หัน มาสนใจ เรื่อ งของพลัง งาน
ทดแทนที่เ รามีอยู่มากมาย หนึ่งในนั้นคือ พลังงานความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งมีอยู่มากแทบทุกที่และเหมาะกับ
ประเทศเกษตรกรรมอย่างมากเพราะเราใช้การแปลรูปลิต
ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตร เช่ น การตากแห้ ง ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร แต่สภาพอากาศบ้านเราทุกวันนี้แปรปรวนมาก
อัน เนื่ อ งมาจากสภาพฤดูก าลที่ ไ ม่ส ามารถปรับ ทั น ท า
ให้ผลผลิตเสียหายและความร้อ นที่ได้ไม่มีความต่อเนื่อ ง
ก่อให้เกิดปัญหากับผลผลิตตามมามากมาย
จากปัญ หาดังกล่าวคณะผู้วิจัย ได้มีแนวคิดที่จ ะหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเกษตรกร ซึ่ง
เกษตรกรจะไม่ ต้อ งกั งวลกับ แสงอาทิ ตย์ มากหรือ น้อ ย
ความร้อนจะยังคงที่และเวลากลางคืนจะนาความร้อนจาก
ไฟฟ้าเข้ามาใช้งานทาให้ ตู้อบจะประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ในช่ว งเวลากลางวัน ยังคงความร้อ นจากไฟฟ้าช่ว งเวลา
กลางคืน

2. ขั้นตอนการดาเนินการ

2.1 ศึกษาเนื้อหาและรวบรวมข้อมูล
การจัดทางานวิจัยชุดตู้อบพลังความร้อนร่วม ที่ใช้
ความร้อนจากแสงอาทิตย์และจากกาลังไฟฟ้านี้ จาเป็น
จะต้อ งใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อ งหลายทฤษฎีมาประกอบกัน
เพื่อสร้างงานวิจัยดังกล่าวแต่ในงานวิจัยนี้ได้นาทฤษฎีที่มี
ความจาเป็นในการออกแบบและสร้างชุด ตู้อบพลังความ
ร้อนร่วม ซึ่งประกอบไปด้วยทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี้
2.1.1 ทฤษฎีชุดรับแสงอาทิตย์
2.1.2 ทฤษฎีของฮีตเตอร์ (Heater)
2.1.3 ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน (Heat transfer)
ทฤษฎีอื่น ๆ อีกที่เกี่ยวข้องกับการทางานวิจัยนี้ ไม่ว่า
จะเป็นการสร้างโครงสร้าง การใช้ฉนวนในการกัก เก็บ

ความร้อน นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาข้อมูลในเรื่องอื่น
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสร้างงานวิจัยอีกด้วย
เรื่องชุดรับแสงอาทิตย์ การถ่ายเทความร้อน ที่จะทาการ
ออกแบบ เพื่อ ต้อ งการทราบเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
เนื้อหาเรื่อ งดังกล่าว ซึ่งจะเป็นส่ วนช่ว ยในการออกแบบ
หรือการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยโดยที่การ
วิเคราะห์เนื้อหาเรื่องชุดรับแสงอาทิตย์ การถ่ายเทความ
ร้อนนี้ เราจะใช้ทฤษฎีและหลักการการวิเคราะห์การแผ่
รังสี ความร้อนมีผลจากโฟรตรอน เคลื่อ นย้ายจากพื้นผิว
หนึ่งไปสู่อีกพื้นผิวหนึ่ง และการวิเคราะห์ ความร้อนของ
ตัวรับแสงอาทิตย์แบบรวมแสง จากสมการ (1)
U L hw hr U(1)
cond
สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อนสามารถคานวณได้จาก
hr 4 T

เมื่อ

3

(2)

เป็น อุณหภูมิเฉลี่ยของการแผ่รังสี
ค่าการแผ่รังสีของผิวดูดกลืน
2.2 การออกแบบการทางาน
การจั ด ท างานวิ จั ย ชุ ด ตู้ อ บพลั ง ความร้ อ นร่ ว ม
แสงอาทิตย์และไฟฟ้า ที่ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์และ
จากกาลังไฟฟ้านี้ จะมีชุดควบคุมความร้อ นภายในตู้อ บ
ให้อุณหภูมิคงที่อยู่เสมอนั้นในงานวิจัยนี้ได้ทาการควบคุม
อุณหภูมิโดยใช้ Microcontroller PIC 16F877 มีแผนผัง
การทางานดังนี้
T

 เป็น
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รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการทางานตู้อบพลังความร้อ น
ร่วมแสงอาทิตย์และไฟฟ้า

2.3 การสร้างตู้อบพลังความร้อนร่วมแสงอาทิตย์
และไฟฟ้า

จากขั้ นตอนการศึกษาและออกแบบ จากข้อ มูลทั้ง
หมดแล้ ว ขั้ นตอนต่ อ ไปเป็ น กา รประกอ บ น าเอ า
ส่ ว นประกอบของชุดควบคุ มความร้ อ น ส่ว นของตู้อ บ
และทาการทดสอบการทางานเบื้องต้น

1

4

2
3

3. การทดสอบและบันทึกผล

จากการดาเนินงานวิจัย ทาให้ได้ผลของการทางาน
ตู้ อ บพลั ง งานความร้ อ นร่ ว มแสงอาทิ ต ย์ แ ละไฟฟ้ า ที่
บันทึกผลการทดลอง ในช่ว งฤดูหนาว ดังนี้ การทดลอง
การทางานของตู้อบ ตั้งอุณหภูมิในตู้ 40 ๐C โดยใช้ฮีตเตอร์
ทาความร้อนขนาดกาลังไฟฟ้า 300 วัตต์ 220 โวลต์ ที่ค่า
อุณหภูมิภายนอกตู้ ระหว่าง 20 ๐C – 22 ๐C ได้ค่าจานวน
ครั้งการทางานของฮีตเตอร์ ใน 1 ชั่วโมง ดังการแสดงใน
กราฟที่ 1

5

1 แผงรับแสงอาทิตย์
2 ท่อดูดความร้อนแผงรับความร้อนเข้าตู้อบ
3 ชุดควบคุมการทางาน
4 ถังน้ามันพืชคงความร้อนแผงรับแสงอาทิตย์
5 ตู้อบ
รูปที่ 2 ตาแหน่งอุปกรณ์ก ารทางานตู้อ บพลังความร้อ น
ร่วมแสงอาทิตย์และไฟฟ้า
ตั้งอุณหภูมิดูดความร้อนแผงรับแสงอาทิตย์

ตั้งอุณหภูมิภายในตู้อบ
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กราฟที่ 1 แสดงผลการทางานของฮีตเตอร์ ไฟฟ้าที่มีช่ว ง
การทางานจากเริ่มเปิดการทางานจนถึง 1 ชั่วโมง
เมื่อนาผลการทางานมาลงในกราฟ การหาความสัมพันธ์
ระหว่าง ระหว่าง กระแสไฟฟ้า และเวลาการทางาน ใน 1
ชั่วโมง พบว่าช่วงเวลา 10 นาที จะทางาน 3 ครั้ง ครั้งละ
30 วินาที
การทดลองการทางานของตู้อบ ตั้งอุณหภูมิในตู้ 40
๐
C โดยใช้ฮี ตเตอร์ ท าความร้อ นขนาดก าลังไฟฟ้ า 300
วัตต์ 220 โวลต์ ที่ค่าอุณหภูมิภายนอกตู้ ระหว่าง 28 ๐C –
30 ๐C ได้ค่าจานวนครั้งการทางานของฮีตเตอร์ ออกมาใน
1 ชั่วโมง ดังการแสดงในกราฟที่ 2
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กราฟที่ 2 แสดงผลการทางานของฮีตเตอร์ ไฟฟ้าที่มี ที่มี
แสงอาทิตย์ส่องมายังแผงรับแสง ช่วงการทางานจากเริ่ม
เปิดการทางานจนถึง 1 ชั่วโมง
ผลจากการทางานของตูอ้ บพลังงานความร้อนร่วม
ระหว่าง ไฟฟ้า และแสงแดดจากผลการทดสอบและเก็บ
ข้อมูล การทางานของระบบไฟฟ้าจะทางานสั้นลง น้อยลง

ร่ว มของตู้ อ บพลังงานความร้ อ นร่ ว มสามารถประหยั ด
ไฟฟ้าได้
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การวิเคราะห์การผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังงานแสงอาทิตย์
ร่วมกับจักรยานออกกาลังกายปั่นไฟ
Analysis of hybrid electric power from solar energy
with an exercise bike generator.
บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
Boonyiam Yosrueangsak
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
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บทคัดย่อ

บทความนี้เสนอการวิเคราะห์การผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับจักรยานออกกาลังกายปั่นไฟ
โดยใช้โซล่าเซลล์ ขนาด 285 W x 4 แผง และจักรยานออกกาลังกายปั่นไฟ ขนาด 1000 W เป็นต้นกาเนิดของพลังงานไฟฟ้าส่งไปยัง Grid Tie
Inverterขนาด 1000 Wพบว่า ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ย 4.39 kWh/dayและ136.09 kWh/mountระบบจักรยานออกกาลัง
กายปั่นไฟผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ เฉลี่ย 0.34 kWh/day และ10.54 kWh/mountและการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
เฉลี่ย 4.75 kWh/day และ147.25 kWh/mount

ABSTRACT

This article presents an analysis of the production of electricity from solar energy integrated with an exercise bike generator.
The solar panel size 285 W x 4 and an exercise bike generator size 1000 W of source power to the Grid Tie Inverter 1000 W measures the
solar system. Power generation is 4.39 kWh/day,136.09kWh/mount or exercise bike generator. Power generation is 0.34 kWh/day ,10.54
kWh/mount and production of hybrid electric power generation is 4.75 kWh/day and147.25 kWh/mount.
คาสาคัญ : พลังงานแสงอาทิตย์, จักรยานออกกาลังกายปั่นไฟ,การผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสาน
Key Words : Solar energy , exercise bike generator, Electric power integration.

1.บทนา

ในช่ ว งเวลาหลายสิ บ ปี ที่ ผ่ า นมามี ก ารน า
พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้งานเป็น
จานวนมากทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เนื่องด้วย
ราคาของอุ ป กรณ์ ด้ า นนี้ มี ร าคาที่ ล ดลง พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ เ ป็ น แหล่ ง พลั ง งานบริ สุ ท ธิ์ ที่ มี ศั ก ยภาพ
ค่อนข้างสูงและยังมีแนวโน้มการใช้พลังงานทั่วโลกที่
เพิ่ ม มากขึ้ น อี ก ทั้ ง ประเทศไทยมี ส ภาพแวดล้ อ มที่
เอื้ออานวยต่อการนาโซล่าเซลล์มาผลิตไฟฟ้าเนื่องจาก
ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมีแสงแดดมากตลอดทั้งปี [1] การ

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หากเป็นการใช้ในประเภทภาค
เกษตรกรรม มักใช้แบบ Off - Grid สะดวกต่อการใช้งาน
ส่วนภาคอุตสาหกรรม หรือภาคบ้านพักอาศัยมักใช้ แบบ
On-Grid และข้ อ มู ล ด้ า นพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ จึ ง เป็ น
สิ่งจาเป็นต่อการส่งเสริมการใช้ในระดับชุมชน
การ ศึ ก ษา การผ ลิ ต พลั ง ง าน ไฟฟ้ า แบ บ
ผสมผสานจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับจักรยานออก
กาลังกายปั่นไฟเป็นการพัฒนาทรัพยากรที่มีในชุมชนมา
ใช้ประโยชน์สูงสุด นอกจากใช้ในการออกกาลังกาย ของ
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ชุมชนแล้วยังสามารถนามาผลิตพลังงานไฟฟ้ามาใช้ได้
ซึ่งจะเป็นแนวทางการสร้างนวัตกรรมพลังงานทดแทนที่
สามารถมาใช้ในชุมชนได้จริงและสามารถช่วยลดต้นทุน
การผลิตของอาชีพต่างๆได้ ชุมชนก็จะหันมาใช้พลังงาน
ทดแทนมากขึ้ น ก็ จ ะเกิ ด ประโยชน์ ใ นภาพรวมของ
ประเทศต่ อ ไปซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ วิ สาขา ภู่ จิ น ดา[2]ได้
ศึกษาเรื่องการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดการพลังงานในระดับชุมชน ผลการศึกษาพบว่า
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสามารถน ามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ส นการจั ด การพลั ง งานได้ เ ป็ น อย่ า งดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนเพราะเป็นหน่วยงาน
เล็กที่สามารถบริหารจัดการได้ง่าย และทางภาครัฐเองก็
ได้ มี ก ารสนั บ สนุ น นโยบายและแผนในการจั ด
การพลัง งานชุม ชนอยู่แ ล้ว รวมทั้ งสนับ สนุน การผลิ ต
พลังงานใช้เองในระดับชุมชนและในภาคอุตสาหกรรม
ทั้งด้านเทคโนโลยี อุ ปกรณ์ บุค ลากรและงบประมาณ
และมีการรับซื้อพลังงานที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนใน
ราคาที่เพิ่มขึ้น

2.วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับจักรยานออกกาลังกายปั่นไฟ

3.แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.1 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ [3]
(Photovoltaic system) เป็นระบบที่สามารถผลิตไฟฟ้า
โดยมีกาลังการผลิตตั้งแต่ ระดับวัตต์ไปถึงเมกกะวัต ต์
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า
กระแสตรง ซึ่งปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ออกมานั้นไม่
สม่าเสมอขึ้นอยู่กับรังสีแสงอาทิตย์ จึงต้องมีเครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้ าและตั ว ควบคุ ม เข้ ามาช่ วยในระบบผลิ ต
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อให้การผลิตมีความมั่นคงและ
เหมาะสม ระบบเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ป ระกอบด้ ว ย
ส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เครื่องควบคุมการประจุไฟฟ้า
และแบตเตอรี่
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เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ซิ ลิ ค อนแบบไม่ มี รู ป ผลึ ก
หรือเรียกว่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (Thin film)
ได้แก่เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในเครื่องคิดเลข มีลักษณะสี
ม่วงน้ าตาลมีความบาง เบา ราคาถูก ผลิตให้เป็ นพื้น ที่
เล็กๆไปจนถึงใหญ่หลายตารางเมตร มีประสิทธิภาพอยู่ที่
6 - 10% ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพจะน้อยกว่าแบบผลึก แต่มี
ข้อดี คือราคาถูกกว่า
3.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบปราศจาก
แปรงถ่าน[4] (Brushless DC Motor) มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงแบบปราศจากแปรงถ่าน (Brushless DC
Motor) มีลักษณะตามชื่อของมอเตอร์ คือ เป็นมอเตอร์ที่
ปราศจากแปรงถ่าน สปริง และ คอมมิวเตเตอร์ ซึ่งสิ่ง
เหล่านั้นเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
หรือมอเตอร์ซิงโครนัสเพื่อทาหน้าที่ในการจ่ายแรงดัน
ให้ กับ ขดลวดอาร์ เมเจอร์ ที่พั นอยู่บ นโรเตอร์ม อเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงแบบปราศจากแปรงถ่าน (Brushless
DC Motor) มีลักษณะตามชื่อของตัวมันคือ เป็นมอเตอร์
ที่ปราศจากแปรงถ่าน สลิปริง และ คอมมิวเตเตอร์ ซึ่งสิ่ง
เหล่านั้นเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
หรือมอเตอร์ซิงโครนัส เพื่อทาหน้าที่ในการจ่ายแรงดัน
ให้ กับ ขดลวดอาร์ เมเจอร์ ที่พั นอยู่บ นโรเตอร์ม อเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงแบบปราศจากแปรงถ่านการกลับขั้ว
ถูกจัดการโดยทรานซิสเตอร์กาลัง ซึ่งต้องถูกสวิตช์ไป
ตามลาดับตาแหน่งการหมุนของโรเตอร์เช่นเดียวกัน ซึ่ง
การตรวจสอบตาแหน่งการหมุนของโรเตอร์จะใช้ตั ว
ถอดรหัส (Encoder) แทนการใช้คอมมิวเตเตอร์กับแปรง
ถ่าน ขบวนการติดต่อทางไฟฟ้าของมอเตอร์ทั้งสองชนิด
เหมื อ นกั น เป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด สมการและคุ ณ สมบั ติ
ระหว่างความเร็วรอบและแรงบิดเกือบจะเหมือนกันทุก
ประการ
3.3 ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับ
สายส่ง [5] ระบบนี้มีข้อดีคือช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับ
ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า เนื่ อ งจากหากแสงอาทิ ต ย์ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงสามารถใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งได้ทันที
โดยใช้อินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมเป็นอุปกรณ์ในการต่อเข้า
กับระบบจาหน่ายของการไฟฟ้า ในกรณีที่ไม่จาเป็นต้อง

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

มีแหล่งเก็บพลังงาน พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกจ่ายให้
ภาระทางไฟฟ้ า ในบ้ า น ส่ ว นที่ เ หลื อ จ่ า ยเข้ า ระบบ
จาหน่ายของการไฟฟ้า

- ชุดวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า แสดงผล
ระบบดิจิตอล
- ระบบควบคุมการผลิตพลังงาน

4.วิธีการวิจัย

4.1 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลสนเทศในการศึกษาวิจัย
4.2 การออกแบบระบบผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า
แบบผสมผสานผู้วิจั ยน าเสนอลักษณะการทางานของ
ระบบ แสดงดัง รูปที่ 1
แผงโซล่าเซลล์
Grid Tie Inverter

kWh.

ระบบสายส่ง
จ่ายฃฃฃ

จักรยานออกกาลังกายปั่นไฟ
รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมระบบ

รูปที่ 2 จักรยานออกกาลังกายปั่นไฟ
4.3 การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพระบบผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล
การผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลา 1 เดือน จักรยานออก
กาลังกายปั่นไฟ ทดสอบในช่วงเวลา 16.00 -18.00น.
โดยบันทึกค่าปริมาณความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ (W/m2)
ความเร็วรอบของจักรยาน (rpm) กาลังไฟฟ้าผลิตจากการ
ปั่นจักรยาน(W) ค่าการผลิตพลังงานไฟฟ้า(kWh.)

และผู้ วิ จั ย ก าหนดขอบเขตการออกแบบระบบผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ดังนี้
1) ระบบผลิต พลัง งานไฟฟ้ าจากแสงอาทิ ต ย์
ประกอบด้วย
- แผงโซล่าเซลล์ ชนิด Polycrystalline
Silicon Solar Cell285 W จานวน 4 แผง
- Grid Tie Inverter1,000W
- Single phase Kilowatt-hour meter 5(15) A

รูปที่ 2 ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
2) จักรยานออกกาลังกายปั่นไฟ ประกอบด้วย
- Brushless Dc motor48 V 1,000 W
- ชุดวัดรอบแสดงผลระบบดิจิตอล

กลุ่มที่ 5 นวัตกรรมพลังงานทดแทน
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5.ผลการวิจัย

5.2
6.5
7.2
8.0
8.2
8.6
7.7
7.5
3.8
1.7

0.29
0.42
0.50
0.61
0.64
0.72
0.56
0.52
0.1
0.03
4.39

รวม

จากตารางที่ 1 การทดสอบการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์พบว่า ความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ อยู่
ระหว่าง 118.4 -452.2 W/m2 กาลังไฟฟ้ารวม4,419.8
W/dayผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ เฉลี่ย 4.39 kWh/dayและ
136.09 kWh/mount
ตารางที่ 2 การผลิตไฟฟ้าจากจักรยานออกกาลังกายปั่นไฟ

ช่วงเวลา

16.00-17.00
17.00-18-00

ความเร็ว
รอบ
จักรยาน
เฉลี่ย
(rpm)
87
90

กาลังไฟฟ้า
เฉลี่ยจาก
จักรยาน
(W)
170
176

ด้าน In put ของ
Grid Tie Inverter
จาก จักรยาน
V
42.5
53.3

A
4
3.3

พลังงาน
ไฟฟ้า
( kWh)
เฉลี่ยต่อวัน

กลุ่มที่ 5 นวัตกรรมพลังงานทดแทน

11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
รวม

0.28
0.21

4.75

จากตารางที่ 3 การทดสอบการผลิตไฟฟ้าแบบ
ผสมผสานพบว่ า ก าลั ง ไฟฟ้ า รวมมี ค่ า เท่ า กั บ 4765.8
W/day 147,739.8W/mount ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ เฉลี่ย
4.75kWh/dayและ147.25 kWh/mount
0.8
0.6

พลังงานจากระบบโซล่า
เซลล์

0.4
0.2

พลังงานจากจักรยาน
ออกกาลังกายปั่นไฟ

0

พลังงานจากระบบ
ผสมผสาน

กราฟแสดงการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ

0.17
0.17

จากตารางที่ 2 การทดสอบการผลิตไฟฟ้าจาก
จักรยานออกกาลังกายปั่นไฟโดยทดสอบวันละ 2 ชั่วโมง
ในช่วงเวลา16.00-18.00 น. พบว่า ความเร็วรอบเฉลี่ ย
88.5rpmกาลังไฟฟ้ารวม 346 Wผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
เฉลี่ย 0.34 kWh/day และ10.54 kWh/mount
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10.00-11.00

พลังงานไฟฟ้าจาก แบบผสมผสาน (
kWh) เฉลี่ยต่อวัน
5
0

รวม

57.2
64.4
70.2
76.1
79.1
83.0
73.0
70.0
28.5
20.6

0.29
0.42
0.50
0.61
0.64
0.72
0.56
0.52

09.00-10.00

16.…

296.4
416.2
504.5
608.2
648.9
714.3
562.3
525.4
108.5
35.1

A

296.4
416.2
504.5
608.2
648.9
714.3
562.3
525.4
278.5
211.1
4,765.8

08.00-09.00

14.…

118.4
195.5
256.6
382.5
404.8
452.2
412.4
354.8
203.5
80.1

V

ช่วงเวลา

พลังงานไฟฟ้าจาก
แบบผสมผสาน
( kWh)
เฉลี่ยต่อวัน

12.…

08.00-09.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00

กาลังไฟฟ้า
solar cell
(W)
เฉลี่ยต่อวัน

พลังงาน
ไฟฟ้า
( kWh)
เฉลี่ย
ต่อวัน

พลังงานไฟฟ้า (kWh)

ช่วงเวลา

ความเข้มรังสี
แสงอาทิตย์
(W/m2 )
เฉลี่ยต่อวัน

ด้าน In put
เฉลี่ย Grid
Tie Inverter

กาลังไฟฟ้าที่ผลิตจาก
แบบผสมผสาน
(W)
เฉลี่ยต่อวัน

10.…

ตารางที่ 1 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ตารางที่ 3 การผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสาน

08.…

ผู้วิจัยนาเสนอผลการการทดสอบประสิทธิภาพ
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสาน ดังตารางที่ 1-3

พลังงานไฟฟ้า
จาก แบบ
ผสมผสาน (
kWh) เฉลี่ย…

กราฟแสดงการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสาน
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6.อภิปรายผลการวิจัย

การผลิ ตไฟฟ้ าจ าแนกตามระบบ พบว่ า ระบบ
พลั งงานแสงอาทิ ตย์ ผลิ ตพลั งงานไฟฟ้ าได้ เฉลี่ ย 136.09
kWh/mountจักรยานออกกาลังกายปั่นไฟทดสอบวันละ 2
ชั่วโมง ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ เฉลี่ย10.54 kWh/mount หาก
เป็ น ระบบแบบผสมผสานผลิ ตพลั งงานไฟฟ้ าได้ เฉลี่ ย
147.25 kWh/mount ทั้งนี้ พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้จาก
ระบบพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แต่ ก็ ผ ลิ ต ได้ ใ นเพี ย งช่ ว ง
กลางวัน หากนาจักรยานออกกาลังกายปั่นไฟมาผสมผสาน
สามารถผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า ได้ ม ากขึ้ น และหากติ ด ตั้ ง
ระบบผลิตไฟฟ้าในรถจักรยานออกกาลังกายของชุมชน
ให้มีจานวนมากขึ้น ก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น ตาม
ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในหลายด้านทั้งแง่ของการออกกาลัง
กายเพื่ อ สุ ข ภาพของคนในชุ ม ชนและยั ง สามารถผลิ ต
พลั ง งานไฟฟ้ าได้ อี ก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จั ย ของ
ศิวพงศ์ จารัสพันธุ์ [6] ที่ได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างง่าย ที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตของชุมชน
ในชนบทได้ เสนอแนวคิ ดว่ าพลั งงานทางเลื อกควรเป็ น
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่
มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชน น าทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น มาใช้
ประโยชน์แทนการปล่อยทรัพยากรเหล่านั้นทิ้งให้สูญเสีย
ไปโดยเปล่าประโยชน์

7.ส รุ ป ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง ผ ล ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ

การศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสาน
จากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับจักรยานออกกาลังกายปั่น
ไฟผู้วิจัยสรุปสาระสาคัญของการวิจัยในครั้งนี้พบว่า การ
ติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ าจากแสงอาทิ ต ย์ ข นาด
1,000 W ร่วมกับ จักรยานออกกาลังกายปั่นไฟ ที่มีเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า ขนาด1,000 W ผลิตผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
เฉลี่ย 147.25 kWh/mount ซึ่งเป็นการนาระบบผลิตไฟฟ้า
อื่ น ๆมาทดลองประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านร่ ว มกั บ พลั ง งาน
แสงอาทิต ย์ ซึ่ งผลการทดสอบก็แ สดงให้ เ ห็ นว่ าระบบ
สามารถท างานร่ ว มกั น ได้ จ ริ ง ทั้ ง ยั ง สาม ารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ที่มีข้อจากัดในการทางานได้เฉพาะกลางวัน อีกทั้งเป็น
การประยุกต์ ทรั พยากรที่มีใ นชุม ชนมาพั ฒนาทางด้า น
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้อีกทาง
ทั้งยังจะเป็นแนวทางการศึกษา พัฒนาพลังงานทดแทน
ด้านอื่นๆมาผสมผสานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ในชุมชน
ให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้
ข้อเสนอแนะ
1.ควรมี ก ารศึ ก ษา พั ฒ นาระบบจั ก รยานออก
กาลังกายปั่นไฟ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สามารถปรับ
ฟังชั่นการออกกาลังกายให้มากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้มากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเฉพาะจักรยานออกกาลัง
กายปั่นไฟ แบบอิสระที่นาพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปใช้งาน
ประเภทอื่นๆ เช่น ชาร์จประจุแบตเตอรี่ ชาร์จโทรศัพท์
เป็นต้น
3.ควรศึ กษา ความคุ้ ม ทุ น ในการลงทุ น ระบบ
และศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้จริงในระดับ
ครัวเรือนหรือระดับชุมชน

8.กิตติกรรมประกาศ

การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
หลายฝ่ า ย อาทิ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า ลาด
สนับสนุนพื้นที่ติดตั้งระบบทดสอบในการเก็บรวมข้อมูล
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง สนับสนุนทางวิชาการ ทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกต่อการวิจัย ตลอดจนผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทา
วิจัยผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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Feasibility Study of Climbing Perch Culturing in Water Circulation System Using
Solar Cells as Alternative Energy for Community Level
จุฑาภรณ์ ชนะถาวร1* และอดิศร กวาวสิบสาม2
Juthaporn Chanathawon1* and Adison Kwawsibsam2
1

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
2
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 ม. 8 ต. ป่าป้อง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 50220
*
E-mail: winchana.jc@gmail.com

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้นาเสนอผลการศึกษาการประยุกต์ใช้ เซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือกในระบบหมุนเวียนน้าสาหรับเลี้ยงปลาหมอ
ไทย ทั้งนี้เพื่อประหยัดพลังงานและเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับชุมชน ทาการศึกษาเปรียบเทียบกับระบบที่ไม่มีการหมุนเวียนน้า ทาการทดลอง
ในบ่อซีเมนต์ ระยะเวลาการทดลอง 180 วัน ประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ จานวน 2 แผง แผงละ 75 วัตต์ 4.4 แอมแปร์ ติดตั้งปั๊มโซล่าเซลล์แบบ
แช่ 12 โวลต์ 3 แอมแปร์ จานวน 1 ตัว ติดตั้งท่อพีวีซี เพื่อใช้ในการหมุนเวียนน้าด้วยอัตราการไหล 1,500 ลิตรต่อชั่วโมง จากการทดลองพบว่า
สามารถใช้เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้ 24.86 หน่วย การประหยัดน้าคิดเป็นร้อยละ 76.92 ตลอด
ระยะเวลาการเลี้ยง และประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาหมอที่มีการเพาะเลี้ยงในระบบหมุนเวียนน้าให้ค่าน้าหนักของปลาที่เพิ่มขึ้น (กรัม
ต่อตัว) อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) และอัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) คือ 171.81 ± 0.22, 3.15 ± 0.05 และ 90.00 ± 0.90
ตามลาดับ ซึ่งให้ค่าที่สูงกว่าระบบที่ไม่มีการหมุนเวียนน้า จากการทดลองการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกเพื่ อใช้ใน
ระบบหมุนเวียนน้าสามารถใช้เป็นแนวทางในการเพาะเลี้ยงปลาหมอในบ่อซีเมนต์ให้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Abstract

This research article presents a result of using solar cells as alternative energy in water circulation system for climbing perch culturing.
This is for studying the energy saving and possibility of installation as alternative energy for community compared with the case of traditional
system (no water circulation system). The experiment was carried out in concrete pond with 180 days of climbing perch culturing. Two solar
panels of 75 watts and 4.4 amperes were used to apply as alternative energy source. A solar pump (DC) with 12 volts and 3 ampere was
installed in water circulation system. PVC pipe was set for water circulation system in order to circulate the water with a flow rate of 1,500
liters per hour. The results show that solar cells can apply for energy instead of using electricity from the utility power of 24.86 units and
water saving of 76.92 percentages. It was found that climbing perch culturing in water circulation system, weight gain (g) specific growth rate
(percentage/day), and survival rate (percentage/day) were 171.81 ± 0.22, 3.15 ± 0.05 and 90.00 ± 0.90, respectively that were better than the
control experiment. The results confirm that the application of solar cells as alternative energy sources for water circulation systems can be
effectively used for climbing perch culturing in the concrete pond for the community.

ค้าหลัก: ปลาหมอ, การไหลเวียนของน้า, เซลล์แสงอาทิตย์, พลังงานทางเลือก
Keywords: Climbing perch, Water circulation, Solar cells, Alternative energy
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

1. บทน้า

ประเทศไทยเป็ น ประเทศทางด้ านเกษตรกรรม
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเพาะปลูก
เลี้ยงสัตว์ และการประมง โดยเฉพาะปลาน้าจืดซึ่งเป็น
แหล่งโปรตีนและเป็นสินค้าส่งออกของประเทศ ปลาที่
นิยมเลี้ยงมีอยู่ 2 กลุ่ม คือปลากิน พืช เช่น ปลานิลแดง
ปลาสลิด ปลาสวาย และปลากินเนื้อ เช่น ปลาดุก ปลา
ช่อน และปลาหมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลาหมอไทยนั้น
ถื อ ได้ ว่า เป็ น ปลาน้ าจื ด ที่ รู้ จั ก กัน แพร่ ห ลายและกาลั ง
ได้ รั บ ความนิ ย มในการบริ โ ภคมากขึ้ น ในปั จ จุ บั น
เนื่องจากเป็นปลาที่มีรสชาติดี เนื้อแน่น ถือเป็นปลาที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจของไทยชนิดหนึ่งและสามารถ
พบได้ ทุ ก ภาคของประเทศ ปลาหมอไทยมี ชื่ อ เรี ย ก
แตกต่ างกัน ในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น เช่ น ปลาหมอไทย ปลา
สะเด็ ด และปลาแข็ ง โดยธรรมชาติ อ าศั ย อยู่ ใ นแม่ น้ า
หนอง บึง และแหล่งน้าทั่วไป สามารถประกอบอาหาร
เช่ น ทอด ย่ า ง และนึ่ ง หรื อ แปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้
หลากหลาย เช่น ทาปลาเค็ม ปลาตากแห้ง และอื่นๆ จึง
เป็นที่ต้องการของท้องตลาด
ปลาหมอไทย (Anabas testudineus) เป็นปลาที่กิน
สัตว์น้าที่มีขนาดเล็กกว่า มีพฤติกรรมการกินอาหารที่ผิว
น้ าและกลางน้ า การฟั ก ไข่ เ ป็ น ตั ว ของปลาหมอไทย
แบ่งเป็น ระยะ 3 วันแรก ลูกปลาจะมีถุงอาหาร และจะใช้
ถุงอาหาร (Yolk sac) เพื่อเป็นอาหาร หลังจากนั้นจะเริ่ม
กินอาหารมีชีวิตที่มีขนาดเล็กๆ ขนาดที่ลูกปลาสามารถ
กินได้ ได้แก่ โปรโตซัว โรติเฟอร์ ไรแดง และลูกน้า เป็น
อาหาร (สมพงษ์ และคณะ, 2546) หลังจากฟันปลา
พัฒ นาสมบู รณ์ แ ล้ว จึง สามารถกิน อาหารที่ มี ชีวิต ที่ มี
ขนาดใหญ่ ได้แก่ ตัวอ่อนแมลง สัตว์หน้าดินลูกกุ้งและ
ลูกปลาวัยอ่อน ตลอดจนอาหารสาเร็จรูป ตามนิสัยการ
กิ น อาหารของปลาหมอ จะกิ น อาหารอย่ า งว่ อ งไว
ปริมาณเยอะ ตะกละและพฤติกรรมการกินอาหารจะกิน
อาหารภายในเวลา 20 - 30 นาที (สมพงษ์, 2542)
การเลี้ยงปลาหมอไทยส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะ
ท าการเพาะเลี้ ย งในบ่ อ ธรรมชาติ ห รื อ บ่ อ ดิ น ในเชิ ง
พาณิชย์หรือเชิงธุรกิจจะทาการอนุบาลลูกปลาในคอกที่
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ทาด้วยมุ้งก่อนย้ายลงบ่อดิน เพื่อให้ได้ลู กปลาที่สมบูรณ์
แข็งแรง และมีอัตราการรอดตายสูง นอกจากนี้ยังมีการ
ติดตั้งระบบเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนแบบทาน้าพุหรือ
การติดสปริงเกอร์ (ศราวุธ, 2547; ไชย, 2547; สมเจตน์,
2549)
ส าหรั บ การเลี้ ย งปลาหมอไทยในแหล่ ง น้ า
ธรรมชาตินั้นทาให้ จานวนของปลาหมอในปัจจุบัน ลด
น้อยลง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
แหล่งน้าธรรมชาติเสื่อมโทรมมากขึ้น หรือการนาน้าจาก
แหล่ง น้าไปใช้ เพื่ อประโยชน์ ทางด้ านอื่น จึ งส่ งผลให้
ราคาของปลาหมอสู ง ขึ้ น จากสภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ ย นแปลงไปท าให้ ก ารเลี้ ย งปลาหมอในแหล่ ง น้ า
ธรรมชาติเป็นวิธีการที่ได้ผลผลิตต่า และต้องใช้เนื้อที่ใน
การเลี้ยงที่มีบริเวณกว้างประกอบกับราคาที่ดินสูงขึ้น ทา
ให้พื้นที่การเลี้ยงปลาลดลง ปัจจุบันมีการประยุกต์การ
เลี้ยงปลาหมอกันในรูปแบบต่างๆ เช่น การเลี้ยงปลาหมอ
ในกระชั ง การเลี้ย งปลาหมอในบ่ อพลาสติก ซึ่ง กาลั ง
ได้ รับ ความนิย มมากขึ้น และการเลี้ ยงปลาหมอในบ่ อ
ซีเมนต์เหมาะสาหรับผู้เลี้ยงที่มี พื้นที่จากัด กาลังได้รับ
ความนิยมในวงกว้าง เพราะสามารถดูแลง่าย สามารถ
เคลื่อนย้ายบ่อได้ง่าย และการทาไม่ยุ่งยาก ได้เริ่มมีการ
เพาะเลี้ยงปลาหมอไทยในระบบการเลี้ยงแบบบ่อซีเมนต์
ในเชิงธุรกิจ เพื่อจาหน่ายปลาเนื้อ หรือเพื่อจาหน่ายลูก
ปลา การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์นั้น จะต้องมีการเปลี่ยน
ถ่ายน้าออกเป็นระยะ เพื่อป้องกันการเน่าเสียของน้า และ
ยังส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตดีขึ้นเนื่องจากปลาจะมีการ
กินอาหารที่ ดีขึ้ น น้ าที่ เปลี่ ยนถ่ายนั้น จะต้ องมีคุณภาพ
ของน้าที่ไม่แตกต่างจากน้าในบ่อเดิมมากนัก และจะต้อง
เป็นน้าที่สะอาดไม่ทาให้ปลาในบ่อเป็นโรค รวมถึงการ
เพิ่มอากาศภายในบ่อ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตมีค่า สูงขึ้น
สิ้นเปลืองการใช้พลังงานในระบบการเติมอากาศ
ปั จ จุ บั น พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ถื อ ว่ า เป็ น พลั ง งาน
ทดแทนรูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า เพื่อ
ทดแทนพลั ง งานจากฟอสซิ ล เป็ น พลั ง งานสะอาด
ปราศจากมลพิ ษ พบว่า ประเทศไทยมีศั กยภาพการใช้
ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์สูงถึง 554,071 พันตัน
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เทียบเท่าน้ามันดิบ (DEDE, 2012) และในปัจจุบันยังไม่มี
การศึกษาระบบหมุนเวียนน้าในระบบการเลี้ยงในบ่ อ
ซีเมนต์โดยการประยุกต์ ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นแหล่ง
พลั ง งาน ดั ง นั้ น การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาการ
เจริญเติบโตของปลาหมอไทย โดยใช้พลังงานจากเซลล์
แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานเพื่อใช้ในการหมุนเวียนน้า
ในระบบ เปรี ย บเที ย บกั บ บ่ อ ซี เ มนต์ ที่ ไ ม่ มี ร ะบบ
หมุนเวียนน้า (ชุดควบคุม) ซึ่งมีการเปลี่ยนถ่ายน้าเป็น
ระยะ ศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพื่อใช้ทดแทนการใช้
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า คานวณปริมาณน้าทั้งหมดที่ใช้ใน
เปลี่ยนถ่ายเพื่อใช้ในการเลี้ยงปลาตลอดระยะเวลาการ
ทดลอง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของ
ปลา และวิเ คราะห์ คุณภาพน้ าจากระบบการเลี้ ยงปลา
ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 180 วัน จุดประสงค์เพื่อนาผล
จากการทดลองมาใช้ เ ป็ น แนวทางในการน าพลั ง งาน
ทดแทนมาประยุกต์ใช้เป็นแหล่งพลังงานในการเลี้ยงปลา
เพื่อจะช่วยประหยัดไฟฟ้า และการลดปริมาณน้าในการ
เปลี่ยนถ่าย สาหรับเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยหรือ
ชุมชนที่สนใจต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. ศึกษาความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้เซลล์
แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานสาหรับ ระบบหมุนเวียน
น้าในบ่อเลี้ยงปลาชนิดบ่อซีเมนต์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการ
เจริ ญ เติ บ โตของปลาหมอไทยในระบบหมุ น เวี ย นน้ า
เปรียบเทียบกับระบบควบคุม
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในการหมุนเวียนน้าในระบบการ
เลี้ยงปลาชนิดบ่อซีเมนต์
4. เพื่อศึกษาปริมาณน้าที่ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายและ
คุณภาพน้าจากระบบการเพาะเลี้ยงปลา

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.1 การเติมอากาศในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยง
ปลาน้าจืด มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่างที่ต้องคานึงถึง

และหากมีการเพาะเลี้ยงปลาน้าจืดในบ่อปิดนั้นจะเห็นได้
ว่า ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้า (Dissolved oxygen,
DO) ถือเป็นปัจจัยที่สาคัญในลาดับต้นๆ ที่ต้องคานึงถึง
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ ส่ งผลต่อคุ ณภาพของน้าโดยตรง
และเกี่ยวข้องกับการเติบโตของสัตว์น้าในบ่อเพาะเลี้ยง
หากในระบบไม่ มี อ อกซิ เ จนไหลเวี ย นจะส่ ง ผลให้
ปริ ม าณออกซิ เ จนในน้ าไม่ เ พี ย งพอต่ อ กระบวนการ
หายใจของสั ต ว์ น้ า รวมถึ ง กลุ่ ม จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ต้ อ งการ
ออกซิเจนเพื่อกระบวนการย่อยสลายของเสียอินทรีย์ใน
น้า ส่งผลให้น้าในบ่อมีคุณภาพดีและลดการเน่าเสียของ
น้า (Lin and Yi, 2003) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าโดยทั่วไป
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้าควรมีค่า ไม่น้อยกว่า 3
มิลลิกรัมออกซิเจนต่อลิตร (Hongprasith et al., 2012)
หากมีค่าต่ากว่าค่าดังกล่าวจะทาให้เกิดการขาดออกซิเจน
และส่งผลให้สัตว์น้าเจริญเติบโตช้า หรืออาจทาให้สัตว์
น้าตายได้ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาจึงหาวิธีการเพื่อลด
การเน่าเสียของน้าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงโดยการเปลี่ยน
ถ่ายน้าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง ซึ่งวิธีการนี้จะทาให้เกิดการ
สิ้นเปลืองน้า ทาให้ต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลาน้าจืดสูงขึ้น
วิธีการเติม อากาศโดยใช้ อุ ปกรณ์ ห รื อ เครื่ อ งเติ ม
อากาศ เช่น 1. การใช้อุปกรณ์เติมอากาศแบบใช้ใบพัด
เหมาะกับบ่อเลี้ยงขนาดใหญ่และเสียค่าใช้จ่ายทางด้าน
พลังงานสูง 2. ระบบเติมอากาศโดยใช้อีเจคเตอร์ ที่ใช้ปั๊ม
น้าดูดให้น้าและอากาศผสมกันก่อนที่จะพ่นจ่ายอากาศ 3.
การเติมอากาศที่สามารถจ่ายอากาศเป็นฟองขนาดเล็ก
(Liquid film) (มะลิวัลย์ คุตะโค, 2555) ซึ่งการจ่ายอากาศ
ด้วยวิธีการนี้มักเกิดปัญหาการอุดตันและทาความสะอาด
ได้ยาก จะเห็นได้ว่าวิธีการเพิ่มค่าออกซิเจนในน้าดังที่
กล่าวมาทาให้ต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าต้องสูญเสี ย
ไปกั บ ระบบการเติ ม อากาศ ดั ง นั้ น ผู้ วิจั ย จึ ง ศึ ก ษาการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบการเติ ม อากาศที่ มี ร ะบบการเพิ่ ม
ออกซิเจนที่ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์มากมายนัก ติดตั้งและ
ใช้งานได้ง่าย คือ การเติมอากาศโดยอาศัยการไหลเวียน
ของน้าสาหรับการเพาะเลี้ยงปลาน้าจืดในระดับชุมชน
3.2 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภท

กลุ่มที่ 5 นวัตกรรมพลังงานทดแทน
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หมุนเวียนที่มีอยู่อย่างไม่จากัด ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่
ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาด และเป็นพลังงาน
ที่มีศักยภาพสูง การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์
สามารถจาแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน สาหรับ การใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านั้นกาลังเป็นที่นิยมใน
ประเทศไทย เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ของภาครัฐตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก ทั้งในระดับชุมชนรวมถึงระดับอุตสาหกรรม
สาหรับใช้เป็นพลังงานเพื่อทดแทนพลังงานสิ้นเปลืองที่
มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด และมี แ นวโน้ ม จะหมดไปในอนาคต
เทคโนโลยี พลัง งานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า
โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์
แต่ละประเภทแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทต่าง ๆ
(European Photovoltaic Industry Association, 2011)

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถติดตั้งและ
ใช้งานได้ง่าย ต้นทุนไม่สูงมากนัก เหมาะแก่การใช้งาน
ในครัวเรือนหรือชุมชน คือ เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ
(PV Stand alone system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับ
การออกแบบสาหรับใช้งานโดยไม่จาเป็นต้องมีระบบ
สายส่ ง ไฟฟ้ า สามารถใช้ ร่ ว มกั บ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เช่ น
หลอดไฟ ปั๊ ม น้ าหรื อ อุ ป กรณ์ ป ระเภทมอเตอร์ ต่ า งๆ
ระบบสาคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์
ควบคุมการเก็บประจุ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เปลี่ยน
ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบอิสระ
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการนาเซลล์แสงอาทิตย์มา
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ประยุกต์ใช้เป็นแหล่งกาเนิดพลังงาน ศึกษาปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยในบ่อซีเมนต์
ระบบหมุ น เวี ย นน้ า เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ปริ ม าณการใช้
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าจาก
ระบบจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

4. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

4.1 การเตรียมพันธุ์ปลา
พั น ธุ์ ป ลาที่ ใ ช้ เ ป็ น ปลาหมอไทยพั น ธุ์ ชุ ม พร 1
ขนาด 0.80 เซนติเมตร น้าหนัก 0.60 ± 0.01 กรัม จานวน
50 ตั วต่อ หนึ่ง บ่ อซี เ มนต์ ก่อ นการทดลองทาการชั่ ง
น้าหนักรวมของลูกปลาเพื่อหาค่าเฉลี่ยน้าหนักของลู ก
ปลาแต่ละตัว และเตรียมอาหารสาเร็จรูปโปรตีน 30%
โดยให้อาหารในอัตรา 10 เปอร์เซ็นต์ (น้าหนักตัวต่อวัน)
ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ปรับปริมาณอาหารทุก 15 วัน
4.2 การเตรียมบ่อทดลอง
ใช้ บ่ อ ซี เ มนต์ ก ลมขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 80
เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร ทาการเตรียมบ่อซีเมนต์
สาหรับเลี้ยงปลาโดยนาต้นกล้วยมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ นา
มูลวัวมาผสมคลุกเคล้า ใส่ในบ่อและเติมน้าให้เต็มบ่อ
หมักทิ้งไว้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นเปิดน้าทิ้งและเอา
ต้นกล้วยสับออกจากบ่อ นาน้าสะอาดใส่ใ นบ่อแช่น้าทิ้ง
ไว้ 1 วัน และปล่อยน้าทิ้ง ล้างบ่อซีเมนต์ด้วยน้าสะอาด
ตากบ่ อ ให้ แ ห้ ง อี ก 1 สั ป ดาห์ เติ ม น้ าในบ่ อ ซี เ มนต์
ปริมาตรรวม 160 ลิตร
4.3 การเตรียมบ่อซีเมนต์ระบบหมุนเวียนน้าโดยใช้
เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ใช้สาหรับ
ติดตั้งกับบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาเพื่อใช้ในการหมุนเวียนน้า
ท าการเจาะรู ท่ อ เพื่ อ ใช้ ใ นการหมุ น เวี ย นของน้ า และ
ติดตั้งระบบกรองน้าไหลเวียน แสดงดังรูปที่ 1(ก) และ
1(ข) ทาการติดตั้งท่อน้าทิ้งบริเวณด้านข้างบ่อ ติดตั้ง ปั๊ม
น้าแบบแช่โซล่าเซลล์ Gphad1100-4M 12 โวลต์ ขนาด
กระแสไฟฟ้า 3 แอมแปร์ 36 วัตต์ จานวน 1 ตัว แบตเตอรี่
เก็บประจุไฟฟ้า 12 โวลต์ 50 แอมแปร์ จานวน 1 ตัว แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ 75 วัตต์ 4.4 แอมแปร์ จานวน 2 แผง ต่อ
แบบขนาน ทาการติดตั้งระบบหมุนเวียนน้าโดยใช้เซลล์
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แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน แสดงดังรูปที่ 2 ทาการ
ทดลองเปรียบเทียบกับบ่อซีเมนต์ไม่มีระบบหมุนเวียน
น้า (ชุดควบคุม)

(ก)

(ข)
รูปที่ 1 แสดงระบบหมุนเวียนน้าไหลผ่านท่อพีวีซี
ภาพถ่ายด้านหน้า (ก) และภาพถ่ายด้านข้าง (ข)

ระหว่างน้าในถุงและน้าในบ่อให้มีความใกล้เคียงกันเพื่อ
ป้ อ งกั น ลู ก ปลาเกิ ด อาการน็ อ คน้ า ท าการทดลอง
เปรียบเทียบระบบการเลี้ยงแบบหมุนเวียนน้าตลอดเวลา
ด้วยอัตราการไหลของน้า 1,500 ลิตรต่อชั่วโมง โดยใช้
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน และหยุด การ
หมุ นเวี ยนน้ าในระบบหมุ นเวี ยนน้ าในช่วงที่มี การให้
อาหารปลา (ให้อาหาร 2 ครั้งต่อวัน) ทาการเปลี่ยนถ่าย
น้าเดือนละครั้ง ปริมาตรการเปลี่ยนถ่ายน้า 3 ส่วนใน 4
ส่วนของปริมาตรน้าทั้งหมด และระบบการเลี้ย งแบบไม่
มี ร ะบบหมุ น เวี ย นน้ าซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นถ่ า ยน้ าทุ ก ๆ 1
สัปดาห์ ปริมาตรการเปลี่ยนถ่ายน้า 3 ส่วนใน 4 ส่วนของ
ปริมาตรน้าทั้งหมด ทาการทดลองตัวอย่างละ 4 ซ้าเพื่อ
หาค่าเฉลี่ยของการทดลอง
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเจริญเติบโตของ
ปลาหมอไทยพันธุ์ชุมพร 1
ท าการชั่ ง น้ าหนั ก ลู ก ปลาและนั บ จ านวนแต่ ล ะ
หน่วยการทดลองทุกๆ 15 วัน ตลอดการทดลองเป็นเวลา
180 วัน คานวณค่าต่างๆ ดังสมการที่ (1) – (6)
1. อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ (Specific growth rate;
SGR, เปอร์เซ็นต์ต่อวัน)
นน ปลาสุดท้าย นน ปลาเริ่มต้น
=
(1)
ระยะเวลาการเพาะเลี้ยง
2. อัตราการรอดของปลา (Survival, เปอร์เซ็นต์)
= จานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
จานวนปลาเมื่อเริ่มต้นการทดลอง
3. น้าหนักปลาเฉลี่ย (กรัม)
= นน ของปลาที่สุ่มได้ทั้งหมด กรัม
จานวนปลาทั้งหมด

รูปที่ 2 ไดอะแกรมการทดลองระบบหมุนเวียนน้า
โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน
ขั้นตอนในการปล่อยลูกปลาลงบ่อ โดยการแช่ถุง
ปลาไว้ในบ่อประมาณ 10 – 15 นาที เพื่อปรับอุณหภูมิ

(2)

(3)

4. ขนาดของปลา (ตัว/กิโลกรัม)
กรัม
=
นน ปลาเฉลี่ย ตัว กรัม

(4)

5. น้าหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม)
= นน.ปลาเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง – นน.ปลาเริ่มต้น
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6. การเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (กรัม/วัน)
= นน ปลาเฉลี่ยสุดท้าย น้าหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น (6)
ระยะเวลาการเพาะเลี้ยง
4.5 การวิเคราะห์คุณภาพน้า
ท าการตรวจสอบวิ เ คราะห์ คุ ณ สมบั ติ ข องน้ า
เบื้องต้นก่อนทาการทดลอง ผลจากการวิเคราะห์แสดงดัง
ตารางที่ 2 จากตารางการวิเ คราะห์คุ ณสมบัติข องน้ า
พบว่าค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้าเริ่มต้น อุณหภูมิ
ค่าความขุ่นใส ความเป็นด่างรวมถึงความกระด้างของน้า
เป็นค่าที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลาน้าจืด และทาการ
ตรวจสอบวิ เ คราะห์ คุ ณภาพน้ าในบ่ อ เลี้ ย งปลาทุ ก วั น
ได้ แก่ ค่ า pH และอุณหภู มิข องน้า โดยใช้ เครื่อ ง pH
meter (IndexID1000) เก็บข้อมูลตลอดระยะเวลาการเลีย้ ง
180 วัน และทาการวิเคราะห์ ค่าปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้า (DO) หลังการเพาะเลี้ยง ด้วยเครื่อง Oxygen
meter
ตารางที่ 2 คุณสมบัติของน้าเบื้องต้น
คุณสมบัตขิ องน้้า
ค่าคุณสมบัตขิ องน้้า
อุณหภูมิน้า
28.5 องศาเซลเซียส
ความขุ่นใส
40 เซนติเมตร
ความเป็นด่าง (Alkalinity) 114 มิลลิกรัมต่อลิตร
ความกระด้าง (Hardness) 81 มิลลิกรัมต่อลิตร
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 7.5 ± 0.1
4.6 การคานวณหาค่ากาลังไฟฟ้า
กาลังไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า คานวณได้
จ า ก ป ริ ม า ณ ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า ที่ ไ ห ล ผ่ า น อุ ป ก ร ณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า แสดงดังสมการที่ (8)
(7)
เมื่อ P = กาลังไฟฟ้า
หน่วยมาตรฐาน (วัตต์)
E = แรงดันไฟฟ้า หน่วยมาตรฐาน (โวลต์)
I = กระแสไฟฟ้า หน่วยมาตรฐาน (แอมแปร์)
4.7 ปริมาณน้าที่ใช้ในการเปลี่ยนถ่าย
ส าหรั บ บ่ อ ซี เ มนต์ ร ะบบหมุ น เวี ย นน้ า ท าการ
เปลี่ยนถ่ายน้าทุกๆ 1 เดือน โดยการเปลี่ยนถ่าย 3 ส่วนใน
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4 ส่วน และบ่อซีเมนต์ที่ไม่มีระบบหมุนเวียนน้าทาการ
เปลี่ยนถ่ายน้าจากบ่อทุก 1 สัปดาห์ โดยการเปลี่ยนถ่าย
น้า ปริมาตร 3 ส่วน ใน 4 ส่วน ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง

5. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

จากการทดลองการเลี้ยงปลาหมอไทยพันธุ์ชุมพร 1
ในบ่อซีเมนต์ระบบหมุนเวียนน้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์
เป็นแหล่งพลังงานทางเลือก เปรียบเทียบกับระบบการ
เลี้ยงแบบไม่มีระบบหมุนเวียนน้า แต่ใช้วิธีการเปลี่ยน
ถ่ายน้าจากบ่อซีเมนต์ทุก 1 สัปดาห์ ระยะเวลาการเลี้ยง
180 วัน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด คานวณได้จากการ
ทางานของปั๊มน้า 12 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 3 แอมแปร์
จานวน 1 ตัว จากสูตรการคานวณดังสมการที่ (7) ในช่วง
ที่มีการให้อาหารจะหยุดการทางานของปั๊มน้าเป็นเวลา
30 นาที ให้อาหารจานวน 2 ครั้งต่อวัน คานวณการใช้
ไฟฟ้า 23 ชั่วโมงต่อวัน ในแต่ละเดือนคิดเป็นปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้า รวม 24.84 หน่วย ตลอดระยะเวลาการเลี้ย ง
แสดงเป็นค่าผลการประหยัดไฟฟ้ารวมต่อเดือน คานวณ
ราคาต่ อ หน่ ว ยการใช้ ไ ฟฟ้ า ในอั ต ราก้า วหน้ า คิ ด เป็ น
43.83 บาทต่อเดือน เป็นการใช้พลังงานทดแทน เพื่อช่วย
ประหยัดรายจ่ายค่าไฟฟ้าแทนการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ปริมาณการใช้น้าสาหรับการเปลี่ยนถ่ายน้าในบ่อ
ซีเมนต์ในระบบหมุนเวียนน้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิต ย์
เป็น แหล่ง พลั งงาน ทาการเลี้ ยงโดยการเปลี่ ยนถ่ายน้ า
ออกจากบ่อเลี้ยง 3 ส่วนใน 4 ส่วน และเติมน้าในบ่อเท่า
ปริมาตรเดิม ทุกๆ 1 เดือน ระยะเวลาการเลี้ยง 180 วัน
หรือ 6 เดือน คิดเป็นปริมาณน้าสิ้นเปลืองจากการเปลี่ยน
ถ่ า ยน้ าตลอดระยะเวลาการเลี้ ย งทั้ ง สิ้ น 720 ลิ ต ร
เปรียบเทียบกับปริมาณการใช้น้าสิ้นเปลืองในการเปลี่ยน
ถ่ายน้าในบ่อที่ไม่มีระบบหมุนเวียนน้า โดยการเปลี่ยน
ถ่ายน้า 3 ส่วนใน 4 ส่วน ทุกๆ 1 สัปดาห์ ระยะเวลาการ
เลี้ยง 180 วัน คิดเป็นปริมาณน้าสิ้นเปลืองจากการเปลี่ยน
ถ่ายน้าตลอดระยะเวลาการเลี้ยงทั้งสิ้น 3,120 ลิตร คิด
เป็น ผลประหยัดได้ร้อ ยละ 76.92 ตลอดระยะเวลาการ
เพาะเลี้ยง
ทาการตรวจสอบวิ เ คราะห์ค่ าความเป็ น กรดด่ าง
(pH) ของน้ าจากการเลี้ ย งปลาจากบ่ อ ซี เ มนต์ ร ะบบ
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พบว่า อุณหภูมิของน้าตลอดช่วงระยะเวลาการทดลอง
อุณหภูมิน้าอยู่ในช่วง 26.7 – 29.5 องศาเซลเซียส โดย
อุณหภูมิต่าสุด 26.7 ± 0.1 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิ
ของน้าในระบบที่ ไม่มี การหมุน เวีย นน้า และอุณหภู มิ
เฉลี่ยของน้ามีความแตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์
7.7
7.5
ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)

หมุนเวียนน้าและบ่อที่ไม่มีระบบหมุนเวียนน้า พบว่าค่า
pH เริ่มต้นของน้า มีค่า 7.5 ± 0.1 ซึ่งถือว่าคุณภาพของน้า
มี ค วามเหมาะสมกั บ การเพาะเลี้ ย งปลาน้ าจื ด ซึ่ ง อยู่
ในช่วง 6.5 – 8.5 (มั่นสิน และไพพรรณ, 2539) หลังจาก
ทดลองเลี้ยงในช่วงแรกการวิเคราะห์คุณภาพของน้าใน
บ่อ พบว่า pH มีค่าลดลงในระบบการเลี้ยงทั้ง 2 ระบบ
แต่ค่า pH ในบ่อที่ไม่มีระบบหมุนเวียนน้า มีค่า pH ต่า
กว่าบ่อซีเมนต์ที่มีระบบหมุนเวียนน้า และ pH จะมีค่า
เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ท าการเปลี่ ย นถ่ า ยน้ าออกจากระบบทั้ ง 2
ระบบ ค่า pH ของน้าในระบบที่ไม่มีการหมุนเวียนน้ามี
ค่าลดลงต่าสุดถึง 6.8 ± 0.1 แสดงถึงสภาวะเป็นกรดของ
น้าเพิ่มขึ้น และมีค่า pH สูงสุดที่ 7.8 ± 0.1 สาหรับระบบ
หมุนเวียนน้ามีค่า pH ค่อนข้างคงที่ในช่วง 7.3 - 7.6 แต่
อย่างไรก็ตามระบบการเพาะเลี้ย งปลาหมอไทยในบ่ อ
ซีเมนต์ทั้ง 2 ระบบค่า pH ของบ่อระบบหมุนเวียนน้าและ
บ่อที่ไม่มีระบบหมุนเวียนน้าตลอดการทดลอง ยังคงเป็น
ค่าที่เ หมาะสมสาหรั บการเพาะเลี้ ย งหมอไทย และไม่
ก่อให้เกิดมลพิษ สอดคล้องตามคู่มือการประเมินน้าทิ้ง
และปริ ม าณมลพิ ษ จากกิจ กรรมการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า
(กรมควบคุมมลพิษ, 2554) รูปที่ 3 แสดงค่า pH เฉลี่ยใน
แต่ล ะสั ปดาห์ใ นบ่อ ระบบหมุน เวี ยนน้ าและบ่ อที่ ไม่ มี
ระบบหมุนเวียนน้า พบว่าบ่อที่มีระบบหมุนเวียนน้าค่า
pH ลดลงเล็กน้อยเมื่อระยะเวลาการเลี้ยงเพิ่มขึ้น และเมื่อ
มีการเปลี่ยนถ่ายน้าส่งผลให้ค่า pH เพิ่มสูงขึ้น ความ
แตกต่างของค่า pH ในแต่ละสัปดาห์ค่อนข้างคงที่ น้ามี
กลิ่ น คาวเล็ กน้ อ ย แตกต่ างจากน้ าในระบบที่ ไ ม่ มี การ
หมุนเวียนน้า น้ามีกลิ่นเหม็นที่รุนแรงกว่าและสีของน้า
ค่อนข้างเข้มกว่าในระบบที่มีการหมุนเวียนน้า
จากการศึกษาผลของอุณหภูมิของน้าจากการเลี้ยง
ปลาจากบ่ อ ซี เ มนต์ ร ะบบหมุ น เวี ย นน้ าและบ่ อ ที่ ไ ม่ มี
ระบบหมุนเวียนน้า พบว่าอุณหภูมิของน้าจากบ่อที่มีการ
หมุ น เวี ย นน้ าความแตกต่ า งของอุ ณ หภู มิ ใ นแต่ ล ะวั น
ค่อนข้างคงที่ แตกต่างจากระบบที่ไม่มีระบบหมุนเวียน
น้าอุณหภูมิในแต่ละวันแตกต่างกันค่อนข้างสูง จากรูปที่
4 แสดงอุ ณหภูมิ ของน้ าเฉลี่ ยในแต่ละสั ปดาห์ ในบ่ อ
ซีเมนต์ระบบไหลเวียนน้าและไม่มีระบบหมุนเวียนน้า

7.3
7.1
6.9

บ่อระบบหมุนเวียนน้า
บ่อที่ไม่มีระบบหมุนเวียนน้า

6.7
6.5
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
สัปดาห์

รูปที่ 3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์
ของน้าจากการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์
จากการเก็บข้อมูลปลาหมอ แสดงดังรูปที่ 5 และทา
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลา
หมอไทย จากการเพาะเลี้ ย งในบ่ อ แบบไม่ มี ร ะบบ
หมุ น เวี ย นน้ าและบ่ อ ที่ มี ร ะบบหมุ น เวี ย นน้ า ตลอด
ระยะเวลาการเลี้ยง 180 วัน แสดงดังตารางที่ 3 จากการ
ทดลองพบว่า น้าหนักของปลาหมอหลังการเพาะเลี้ยงใน
บ่อ ที่มี ร ะบบหมุ น เวี ย นน้ า มี ค่ าน้ าหนั กสุด ท้ ายมากว่ า
น้ าหนั ก ปลาหมอในระบบการเลี้ ย งที่ ไ ม่ มี ร ะบบ
หมุ น เวี ย นน้ าคิ ด เป็ น 14.08 เปอร์ เ ซ็ น ต์ จากการชั่ ง
น้าหนั กของปลาหมอที่ เ พิ่ มขึ้ น ในระบบหมุ นเวี ยนน้ า
พบว่ามีค่าเท่ากับ 171.81 ± 0.22 กรัมต่อตัว และน้าหนัก
ของปลาหมอที่เ พิ่ม ขึ้ นในระบบการเลี้ย งที่ไ ม่มี ระบบ
หมุนเวียนน้า มีค่าเท่ากับ 147.62 ± 0.16 กรัมต่อตัว
สอดคล้องกับค่าอัตราการเจริญเติบโตจาเพาะของปลา
หมอในระบบหมุ น เวี ย นน้ ามี ค่ า มากกว่ า ระบบที่ ไ ม่ มี
ระบบหมุนเวียนน้าคิดเป็น 2.86 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอัตราการ
เจริญเติบโตจาเพาะของปลาหมอในระบบการเลี้ยงในบ่อ
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ซี เ มนต์ ใ นระบบหมุ น เวี ย นน้ าและบ่ อ ที่ ไ ม่ มี ร ะบบ
หมุนเวียนน้ามีค่า 3.15 ± 0.05 และ 3.06 ± 0.03
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลาดับ การหมุนเวียนน้าในระบบ
ท าให้ ป ลากิ น อาหารได้ ดี ขึ้ น ส่ ง ผลให้ มี ผ ลต่ อ การ
เจริญเติบโตที่ดีขึ้นตามมา
30

อุณหภูมิ (Cº)

29
28
27
26
25
24

บ่อระบบหมุนเวียนน้้า
บ่อที่ไม่มีระบบหมุนเวียนน้้า

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
สัปดาห์

รูปที่ 4 อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละสัปดาห์ของน้าจากการเลี้ยง
ปลาในบ่อซีเมนต์
เมื่อศึกษาการเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในระบบการ
เลี้ ย งที่ แ ตกต่ างกัน พบว่ า การเติ บ โตเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น มี ค่ า
0.96 ± 0.07 และ 0.82 ± 0.05 กรัมต่อวัน ในระบบ
หมุ น เวี ย นน้ าและระบบที่ ไ ม่ มี การหมุ น เวี ย นน้ า
ตามลาดับ เนื่องจากการหมุนเวียนน้า มีการเคลื่อนไหว
ของน้ าตลอดเวลา ท าให้ ป ลามี การกิ น อาหารที่ ดี ก ว่ า
ระบบน้านิ่ง ส่งผลให้ การเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นของปลา
หมอที่มีการเพาะเลี้ยงในระบบหมุนเวียนน้ามีค่าสูงกว่า
ระบบที่ ไ ม่ มี ก ารหมุ น เวี ย นน้ า และขนาดของปลาต่ อ
กิโลกรัมประมาณ 6 ตัว ในระบบการเลี้ยงแบบมีการ
หมุ น เวี ย นน้ า ส่ ว นในระบบการเลี้ ย งที่ ไ ม่ มี ร ะบบ
หมุนเวียนน้าขนาดของปลาต่อกิโลกรัมประมาณ 7 ตัว
จากการทดลองตลอดระยะเวลาการเพาะเลี้ยงปลาหมอ
180 วัน ศึกษาอัตราการรอดตายของปลาในการเพาะเลี้ยง
ในระบบหมุนเวียนน้ามีค่าร้อยละ 90.0 ± 0.90 ซึ่งมี
เปอร์เซ็นต์การรอดตายสูงกว่าการเลี้ยงแบบไม่มีระบบ
หมุนเวียนน้าประมาณร้อยละ 8.89
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รูปที่ 5 การเก็บข้อมูลปลาหมอ
จากการศึกษาคุณภาพของน้าในบ่อซีเมนต์ระบบ
หมุนเวียนน้า และบ่อที่ไม่มีระบบหมุนเวียนน้า เป็นเวลา
180 วัน พบว่า ค่าออกซิเจนที่ละลายน้า (DO) ของระบบ
หมุนเวียนน้ามีค่าสูงกว่าระบบที่ไม่มีระบบหมุนเวียนน้า
คื อ 4.83 และ 3.02 ตามล าดั บ การใช้ แ ผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ เ ป็ น แหล่ ง พลั ง งานเพื่ อ ใช้ ใ นระบบการ
หมุนเวียนน้าทาให้ น้ามีการเคลื่อนที่ไหลวน และไหล
ผ่ านระบบกรองของเสี ย อิ น ทรี ย์ ท าให้ มี ป ริ ม าณของ
ออกซิเจนละลายในน้าสูงซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมใน
การหายใจของปลา ปริมาณออกซิเจนมากกว่าระบบน้า
นิ่ง มีผลต่ออัตราการรอดของปลา และยังส่งผลทาให้การ
เจริญเติบโตและประสิทธิภาพในการกินอาหารเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาหมอไทยจากการเพาะเลี้ยงในบ่อที่มีระบบหมุนเวียนน้าและ
บ่อที่ไม่มีระบบหมุนเวียนน้า ระยะการเลี้ยงเวลา 180 วัน
พารามิเตอร์
บ่อทีม่ ีระบบหมุนเวียนน้้า
บ่อทีไ่ ม่มีระบบหมุนเวียนน้้า
น้าหนักเริ่มต้น (กรัมต่อตัว)
0.60 ± 0.01
0.60 ± 0.01
น้าหนักสุดท้าย (กรัมต่อตัว)
172.41 ± 0.21
148.22 ± 0.16
น้าหนักทีเ่ พิ่มขึ้น (กรัมต่อตัว)
171.81 ± 0.22
147.62 ± 0.16
อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน)
3.15 ± 0.05
3.06 ± 0.03
การเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึน้ (กรัมต่อวัน)
0.96 ± 0.07
0.82 ± 0.05
อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์)
90.00 ± 0.90
82.00 ± 1.20
ขนาดของปลา (ตัวต่อกิโลกรัม)
5.80 ± 0.03
6.85 ± 0.07

6. สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิต ย์
เป็นแหล่งกาเนิดพลังงานเพื่อใช้ในการหมุนเวียนน้าใน
ในบ่ อ ซี เ มนต์ เ พาะเลี้ ย งปลาหมอไทยพั น ธุ์ ชุ ม พร1
เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่มีระบบหมุ นเวียนน้า ใช้
วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้าเป็นระยะ ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง
180 วัน การประยุกต์ใ ช้แผงเซลแสงอาทิตย์ สามารถ
ประหยัดพลังงานทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าคิด
เป็น 24.86 ปริมาณการประหยัดน้า คิดเป็นร้อยละ 76.92
ตลอดระยะเวลาการเพาะเลี้ยง จากการทดลองวิเคราะห์
คุณสมบัติของน้าระหว่างทาการเพาะเลี้ยงทั้ง 2 ระบบ
พบว่ า ค่า pH และอุ ณหภู มิข องน้ ายั ง คงอยู่ใ นช่ วงที่
เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย ระบบที่มีการ
ไหลเวียนของน้าส่งผลให้ปลากินอาหารได้ดขี ึ้น ทาให้ค่า
อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) น้าหนัก
ที่เพิ่มขึ้น (กรัมต่อตัว) การเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (กรัมต่อ
วัน) และอัตราการรอด (เปอร์เซ็นต์) สูงกว่าระบบที่ไม่มี
การหมุนเวียนน้า คือ 3.15 ± 0.05, 171.81 ± 0.22, 0.96 ±
0.07 และ 90.00 ± 0.90 ตามลาดับ จากการทดลองจะเห็น
ได้ ว่าระบบหมุ น เวี ย นน้ าโดยใช้ พ ลั ง งานทดแทนจาก
แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานสามารถนามาประยุกต์ใช้
กับระบบหมุนเวียนน้าในการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ

บทความนี้นาเสนอการทดสอบเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU/Hrที่ใช้คอมเพรสเซอร์มอเตอร์กระแสตรงเปรียบเทียบกับ
เครื่องปรับอากาศที่ใช้คอมเพรสเซอร์มอเตอร์กระแสสลับที่ใช้ตามบ้านทั่วไป เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในการทดสอบได้มีการ
ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์กระแสตรง ที่ความเร็ว 2,500 , 2,850 , 3,200 และ 3,500 รอบต่อนาที เพื่อเปรียบเทียบกับ
เครื่องปรับอากาศที่ใช้คอมเพรสเซอร์กระแสสลับและได้ตั้งค่าเทอร์โมสตรัทที่ อุณหภูมิ25°Cในห้องทดสอบขนาด 1x1.5x1.8 เมตร ผลการ
ทดลองพบว่า เครื่องปรับอากาศคอมเพรสเซอร์กระแสตรง ที่ความเร็ว 2,500 , 2,850 , 3,200 และ 3,500 รอบต่อนาที ใช้พลังงานไฟฟ้า 0.42 ,
0.61 , 0.64 และ 0.60 กิโลวัตต์ชั่วโมง ตามลาดับและเครื่องปรับอากาศที่ใช้คอมเพรสเซอร์กระแสสลับทั่วไปใช้พลังพลังงานไฟฟ้า 0.79
กิโลวัตต์ชั่วโมง ทาให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้คอมเพรสเซอร์มอเตอร์กระแสตรงสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าและทาความเย็นได้ไว
กว่า เครื่องปรับอากาศกระแสสลับทั่วไปซึ่งมอเตอร์คอมเพรสเซอร์กระแสตรงจะสามารถนาไปใช้กับแหล่งจ่ายของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงได้โดยตรง

Abstract
This paper proposesan energy analysis of 12,000 BTU/Hr air conditioner. The BLDC and AC conventional compressor which
general use for air conditioning in households are compared in term energy efficiency. To analyze the energy efficiency a BLDC compressor
with variable speed control are test in 4 speeds follow as 2500, 2850, 3200 and 3500 rpm.and AC compressor in fix speed are also tested and
compare with BLDC. The testing room are constructed with size 1 x 1.5 x 1.8 meters and controlroom temperatureat 25°C by use the
thermostat sensor and send signal for magnetic on-off control. The results showed that Air conditioning compressor speed DC 2500, 2850,
3200 and 3500 rpm. Electrification 0.42, 0.61, 0.64 and 0.60 kWh. The alternator and air conditioning compressor used to power
conventional electrical power 0.79 kWh. Make use of the air conditioning compressor DC motors can save energy and be more sensitive than
cooling. Air conditioning AC General
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คาหลัก:เครื่องปรับอากาศกระแสตรงไร้แปรงถ่าน, ประสิทธิภาพ, ระบบปรับอัตราการไหล เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
Keywords:BLDC air conditioning, Energy Efficiency, Variable Refrigerant flow, Solar DC air condition

1.บทนา

ปั จ จุ บั น ประเทศพบกั บ ปั ญ หาวิ ก ฤตการณ์
พลั ง งานไฟฟ้ า เนื่ อ งจากมี ค วามต้ อ งการไฟฟ้ า สู ง สุ ด
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 วันที่ 11 พฤษภาคมเวลา
14.12 น. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรือ พีค (Peak) อยู่ที่
29,600.8 เมกะวัตต์ ทาลายตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปีนี้
เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่อุณหภูมิ 36.4 องศาเซลเซียส ซึ่ง
สูงขึ้นจากกาลังไฟฟ้าสูงสุด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่
29,403.7 เมกะวัตต์ สาเหตุสาคัญมาจากการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคอุ ต สาหกรรม บริ ก าร และบ้ า นอยู่ อ าศั ย เพิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากเป็นวันทางานปกติ ประกอบกับอากาศที่ร้อนอบ
อ้าวต่อเนื่อง ทาให้เกิดความร้อนสะสม โดยเฉพาะในช่วง
บ่ายที่มีอากาศร้อนจัด จึงทาให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศ
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานเป็นสัดส่วนมาก และ
กินพลังงานไฟฟ้ามาก และในช่วงเวลาบ่ายที่มีอุณหภูมิสูง
อากาศร้อนชื้นทาให้เกิดสภาวะความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
จากสภาวะดังกล่าวพบว่าในช่วงเวลากลางวันเมื่ออุณหภูมิ
สูง ก็จะมีความเข้มแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาดังกล่าวสูงด้วย
เช่นกัน โดยในงานวิจัย ได้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของโหลดภาระเครื่ อ งปรั บ อากาศและความ เข้ ม
แสงอาทิตย์ พบว่ามีความสัมพันธ์ที่สอดคล้อง [1-2] หาก
สามารถน าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ม าปรั บ เปลี่ ย นเป็ น
พลังงานไฟฟ้าและช่วยจ่ายโหลดในเวลาที่มีอุณหภูมิสูงได้
[3-6] ซึ่งอุปกรณ์หลักที่ใช้ พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดของ
เครื่ อ งปรั บ อากาศก็ คื อ คอมเพรสเซอร์ โ ดยปั จ จุ บั น
คอมเพรสเซอร์ ที่ ใ ช้ กั น มากในเครื่ อ งปรั บ อากาศก็ คื อ
คอมเพรสเซอร์ ก ระแสสลั บ ชนิ ด ที่ ไ ม่ ส ามารถปรั บ
ความเร็ ว รอบได้ ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ ใ ช้ สารท าความเย็ น R22
และชนิดคอมเพรสเซอร์ที่นามาใช้ชนิดโรตารี่ และ Scroll
[7]โดยท าการควบคุ ม ด้ ว ยเทอร์ โ มสตั ส ที่ ป รั บ ตั้ ง ค่ า
อุณหภูมิไว้ และทางานแบบตัดต่อ (On-off Control) ซึ่งทา
ให้มีประสิทธิภาพต่าและอากาศภายในห้องมีอุณหภูมิไม่
สม่ าเสมอ จึ ง ได้ มี ก ารพั ฒ นาคอมเพรสเซอร์ ม อเตอร์
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เหนี่ยวนาและใช้อินเวอร์เตอร์ปรับค่าความเร็วรอบเพื่อ
ควบคุมการไหลสารทาความเย็นที่เรียกว่า VRF (Variable
Refrigerant Flow) ทาให้ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่อง
แต่ร ะบบนี้ มีร าคาสู ง และการควบคุม ค่อ นข้ างซับ ซ้อ น
และหากจะใช้ ร่ ว มกั บ ร ะบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ จะไม่สามารถใช้โดยตรงได้ ต้องมีชุดแปลง
ไฟฟ้าเป็นกระแสสลับอีกที ดั้งนั้นการใช้คอมเพรสเซอร์
มอเตอร์ ก ระแสตรงแบบไม่ มี แ ปรงถ่ า นซึ่ ง มี ข้ อ ดี ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงให้แรงบิดสูงในความเร็วรอบที่สูงเช่นกัน
และสามารถปรับความเร็วรอบของอุปกรณ์ได้ ใช้ร่วมกับ
สารทาความเย็น R22 ได้โดยไม่ต้องดัดแปลงระบบท่อ
น้ายา ซึ่งต่างจาก R410Aที่มีค่าความดันน้ายาสูงกว่า [8]ไม่
สามารถน ามาทดแทนได้ น อกจากนี้ ชุด คอมเพรสเซอร์
แนวโน้มราคาลดลง ติดตั้งง่าย และได้รับความนิยมสูงขึ้น
[9-10] และได้ มี โ ครงการวิ เ คราะห์ ผ ลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ พบว่ า มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะน าระบบ
มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านที่ขับเคลื่อนด้ว ยพลังงาน
แสงอาทิตย์ม าใช้ ดังนั้น ในโครงการนี้จึง มีแนวคิดที่ ท า
มาตรการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศโดยจะนา
คอมเพรสเซอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน ชนิดสารทาความ
เย็น R22 มาดั ดแปลงและเปลี่ ยนแทนคอมเพรสเซอร์
กระแสสลับชนิดสารทาความเย็น R22 และเปลี่ยนพัดลม
เป็ น กระแสตรง โดยท าการทดสอบประสิ ท ธิภาพ เพื่ อ
วิเคราะห์สมรรถนะระบบและอัตราการใช้พลังงานแต่ละ
ช่ ว งความเร็ ว รอบของเครื่ อ งปรั บ อากาศ ซึ่ ง มอเตอร์
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านจะสามารถใช้พลังงานไฟฟ้า
กระแสตรงจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้
โดยตรง ในบริ เ วณที่ ไ ม่ มี ไ ฟฟ้ าเข้ าถึ ง หรื อ เสถี ย รภาพ
ไฟฟ้าไม่ดี และสามารถใช้แ บตเตอรี่ เป็น แหล่ งพลั งงาน
เสริมให้ระบบได้อีกด้วย
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2.วัตถุประสงค์

1.พั ฒ นาระบบคอมเพรสเซอร์ แ บบอั ด ไอ ชนิ ด สารท า
ความเย็น R22 ที่ใช้มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน
แล วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบ
2. เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้เป็นมาตรการอนุรักษ์พลังงานใน
ระบบปรับอากาศด้วยคอมเพรสเซอร์มอเตอร์กระแสตรง
ไร้แปรงถ่านร่วมกับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3.1 ระบบทาความเย็นแบบอัดไอ
หลักการของเครื่องปรั บอากาศเริ่มจากการน า
สารทาความเย็นในที่นี้ใช้ R22 มาทาการอัดด้วยเครื่องอัด
สารทาความเย็นคือคอมเพรสเซอร์จะดูดน้ายาในสภาพที่
เป็ นไอจากเครื่ องระเหยเข้ าทางด้ านดูด (suction) ของ
คอมเพรสเซอร์ แ ละอั ด ออกให้ มี ค วามดั น สู ง ขึ้ น และ
ส่งออกทางด้านส่ง (discharge) ของคอมเพรสเซอร์เข้า
คอนเดนเซอร์น้ายาภายใต้อุณหภูมิและความดันสู งนี้เมื่อ
ผ่านคอนเดนเซอร์จะถูกระบายความร้อนออกจนถึงจุ ด
ควบแน่นน้ายาจะเปลี่ยนสถานะจากไอไปเป็นของเหลว
ตกลงด้านล่างของคอนเดนเซอร์และถูกส่งไปเข้ารีซีฟเวอร์
น้ายาในสภาพที่เป็นของเหลวในรีซีฟเวอร์จะถูกส่งผ่าน
ลิ้น ลดความดั น ท าให้ น้ายาเกิด การขยายตั วความดั น จะ
ลดลงจนน้ายาไม่สามารถคงสถานะเดิม (ของเหลว) จึง
เปลี่ยนเป็นไอการเปลี่ยนสถานะของน้ายาจากของเหลว
เป็นไอขณะออกจากลิ้นลดความดันและตลอดช่วงที่ผ่าน
เครื่องระเหยนี้จะทาให้เกิดความเย็นขึ้นเนื่องจากของเหลว
จะดูดความร้อนออกจากบริเวณรอบๆไปใช้เป็นความร้อน
แฝงในการเปลี่ยนสถานะทาให้บริเวณรอบๆเครื่องระเหย
เกิ ด ความเย็ น ขึ้ น เมื่ อ น้ ายาผ่ า นเครื่ อ งระเหยจะเปลี่ ย น
สถานะเป็นไอหมดและถูกคอมเพรสเซอร์ดูดและอัดให้มี
ความดั น สู งขึ้ น และถู กส่ ง ไปใช้ งานในวงจรหมุ น เวี ย น
เช่นนี้ตลอดไปโดยน้ายาจะไม่สูญหาย

รูปที่ 1 วัฏจักรการทาความเย็นแบบอัดไอ[11]

รูปที่ 2 ไดอะแกรมความดันและเอนทาลปี R22[12]
3.2 มอเตอร์ ค อมเพรสเซอร์ แ บบไร้ แ ปรง
ถ่ า น มอเตอร์ ค อมเพรสเซอร์ แ บบไร้ แ ปรงถ่ านมี ค วาม
เหมาะสมสาหรับงานเครื่องปรับอากาศกระแสตรงที่ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากมีสามารถปรับความเร็วรอบ
ของมอเตอร์ได้ และมีประสิทธิภาพสูงและสามารถใช้
พลังงานไฟฟ้ากระตรงจากแบตเตอรี่หรือเซลล์แสงอาทิตย์
ได้ คุณสมบัติ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบไร้แปรงถ่าน
เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์ชนิดอื่น เช่นประสิทธิภาพสูง
กว่ามอเตอร์เหนี่ยวนามากกว่า 5-10% และคุณสมบัติด้าน
อื่น แสดงดังตารางที่1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณสมบัตมิ อเตอร์
คุณสมบัติ
การบารุงรักษา
อายุการใช้งาน
ประสิทธิภาพ
กาลังต่อน้าหนัก
ความเฉือย
เสียง
ราคา
การควบุคม

BLDC
ไม่มี
ยาว
สูง
สูง
ตา
เงียบ
สูงแต่มีแนวโน้มลดลง
ซับซ้อน

Brushed
ทุกช่วงเวลา
สัน้
ปานปลาง
ตา
สูง
ดัง
ปานปลาง
ง่าย

AC Induction
ไม่มี
ยาว
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
เงียบ
ตา
ง่าย/ซับซ้อน
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ประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

สาหรับ โครงสร้างของมอเตอร์แสดงดังรูปที่ 3
และคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ที่นิยมนามาใช้กับมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบไร้แปรงถ่านที่มีในเชิงพาณิชย์ แสดง
ดังรูปที่ 3และ 4

รูปที่ 5 หลักการทางานชุดขับคอมเพรสเซอร์ BLDC [14]
รูปที่ 3 โครงสร้างคอมเพรสเซอร์ Rotary BLDC [13]

รูปที่ 6 โครงสร้างและชุดขับคอมเพรสเซอร์ BLDC

รูปที่ 4 คอมเพรสเซอร์ Rotary BLDC เชิงพาณิชย์[13]
ในส่วนของการควบคุม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
แบบไร้แปรงถ่าน จะใช้เทคนิคการควบคุมสัญญาณพัลส์
โดยโครงสร้างวงจรกาลังแบบอินเวอร์เตอ์สามเฟสที่มีการ
ตรวจวัดความเร็วรอบและตาแหน่งของโรเตอร์และนามา
ป้ อ นให้ กั บ ระบบควบคุ ม ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ อ
ประมวลสัญญาณและสวิตซ์สั่งการให้โรเตอร์หมุนปรับ
ความเร็วรอบ ดังแสดงในรูปที่ 5และรูปที่ 6เป็นตัวอย่าง
คอมเพรสเซอร์ แ บบโรตารี่ ที่ ใ ช้ ม อเตอร์ กระแสตรงไร้
แปรงถ่ า นขั บ เคลื่ อ น ที่ น ามาใช้ ใ นเครื่ อ งปรั บ อากาศ
สาหรั บ โครงการวิ จั ย นี้ และสามารถน าแบตเตอรี่ ห รื อ
แหล่ ง จ่ ายจากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ป้ อ นให้ กั บ ชุ ด ปรั บ
อากาศกระแสตรง ดังแสดงในรูปที่ 7
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รูปที่ 7ระบบปรับอากาศกระแสตรงแสงอาทิตย์[13]
3.3 การตรวจวัดเพื่อหาประสิทธิภาพและอัตรา
การใช้พลังงาน สามารถตรวจวัดความต้องการไฟฟ้าขอ
คอมเพรสเซอร์พัดลมที่แฟนคอยล์และคอนเดนเซอร์ได้
จ า ก เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด ท า ง ไ ฟ ฟ้ า โ ด ย ต ร ง ใ น ข ณ ะ ที่
เครื่ อ งปรั บ อากาศก าลั ง ท างานดั ง นั้ น ในการวิ เ คราะห์
สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบหน่วยเดียวรายการ
เครื่องมือวัดที่จาเป็นได้แก่ Power Meter หรือ kW Meter,
Thermometer (เครื่ อ งมื อ วั ด อุ ณหภู มิ ), Anemometer
(เครื่องมือวัดความเร็วอากาศ), Hygrometer (เครื่องมือวัด
ความชื้นสัมพัทธ์ ) และPsychometric Chart (แผนภูมิ
อากาศ) โดยมีแนวทางการเก็บข้อมูลมีดังนี้
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„ บันทึกค่าความเร็วลมผ่านหน้าตัดของช่องลมกลับ
โดยควรวัดหลายๆจุดให้ทั่วทั้งหน้าตัดแล้วหาเป็นค่าเฉลี่ย
„ วัดขนาดพื้นที่หน้าตัดของช่องลมกลับแล้วนาไป
คูณกับค่าความเร็วลมเฉลี่ยเพื่อหาปริมาณลมหมุนเวียน
ผ่านคอยล์เย็นได้
„ บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของลมจ่าย
(Supply Air) เพื่อนาไปหาค่าเอนทาลปีของลมจ่าย (h1)
จากแผนภูมิ Psychometric
„ บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของลม
กลับ (Return Air) เพื่อนาไปหาค่าเอนทาลปีของลมกลับ
(h2) จากแผนภูมิ Psychometric
„ บันทึกค่าการใช้กาลังไฟฟ้าของพัดลมเป็น kW
ด้วย Power Meter
การวัดกาลังไฟฟ้ากระแสตรงกาลัง เป็นตัวแสดง
ปริมาณของงานที่ทาในช่วงเวลาที่กาหนด มันคืออัตราใน
การท างาน ก าลั ง ไฟฟ้ า สามารถวั ด ได้ ใ นรู ป ของ
แรงดั น ไฟฟ้ า และกระแสไฟฟ้ า น าค่ า ที่ ไ ด้ ทั้ ง สอง มา
คานวณหากาลัง ไฟฟ้า โดยใช้สูตรคานวณ ดัง สมาการที่
(1)
P = VI

(1)

สมการที่(3)และสามารถนาอัตราการจ่ายลมเย็นดังกล่าว
ไปคานวณหาภาระการทาความเย็นได้ตามสมการที่(4)เมื่อ
สามารถคานวณภาระการทาความเย็นได้แล้วผนวกกับการ
วั ด ความต้ อ งการการใช้ พ ลั ง งานจะสามารถค านวณ
ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศได้ตามสมการที่(5)
CFM = Air Flow Rate (ft3/min)
(3)
= Supply Air Speed (ft/min) *Grill Area (ft2)
Q = 4.5xCFMx(h2 -h1) (4)
เมื่อQ = การคานวณภาระการทาความเย็น (BTU/hr)
CFM = อัตราการจ่ายลมของระบบปรับอากาศ
h2และ h1 = enthalpy ของลมจ่ายและลมกลับซึ่งอ่านค่าได้
จาก Psychometric Chart [14]
h2 = สภาวะอุณหภูมิและความชื้นด้านลมกลับ(Btu/lb)
h1 = สภาวะอุณหภูมิและความชื้นด้านลมจ่าย(Btu/lb)
(5)
EER = 3.412 X COP
COP = EER/3.412
kW/TR = 12/EER (7)

(6)

การคานวณค่ากาลังไฟฟ้าในวงจรกระแสสลับ
ค่ากาลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ จะต้องเป็นค่า
กาลังไฟฟ้าจริง (True Power) หรือ PT สามารถเขียนเป็น
สูตรได้ดังสมาการที่ (2)
P = VI Cos
(2)
เมื่อ
P คือ กาลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็นวัตต์ (W)
V คือ แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)
I คือ กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)
Cos คือค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของวงจร
ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
เครื่ อ งปรั บ อากาศสามารถหาได้ จ ากการค านวณหาค่ า
อัตราการจ่ายลมเย็นซึ่งสามารถคานวณปริมาณลมเย็นตาม

รูปที8่ Psychometric Chart[15]

4.วิธีการวิจัย

1. ออกแบบโครงสร้างห้องทดลองและเครื่องทาการ
ทดลองโดยการออกแบบจะค านึ ง ถึ ง เรื่ อ งการวั ด ค่ า
ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศโดยสร้างห้องทั้งสอง
ห้ อ งให้ มี ข นาดที่ เ ท่ า กั น ในการปรั บ เที ย บผลของ

กลุ่มที่ 5 นวัตกรรมพลังงานทดแทน
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เครื่องปรับอากาศระหว่างเครื่องปรับกระแสตรงกับเครื่อง
ปรับกระแสสลับโดยมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่
ละชนิดตามโครงสร้างดังรูปที่ 8 และ 9

รูปที่ 9การออกแบบโครงสร้างห้องทดลอง
โครงสร้างตามรูปที่ 9 นี่ได้ทาการสร้าง2ชุดโดย
จะได้ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศเท่าเทียมกันโดย
โครงสร้ า งห้ อ งที่ ใ ช้ ท ดลองจะอยู่ ใ นห้ อ งที่ มี ก ารปรั บ
อากาศขนาด กว้าง 1 เมตรยาว 1.5 เมตรสูง 1.8 เมตรใน
ส่วนของรวมทั้งหมดของโครงสร้างมี ขนาดกว้าง 1 เมตร
ยาว 2.15 เมตรสูง 1.8 เมตรดังในรูปที่ 10การออกแบบ
ห้องทดลอง

รูปที่ 10การออกแบบห้องทดลองโดยใช้โปรแกรม
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2. ทาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000
บีทียูในห้องที่สร้างขึ้น ทั้ง 2 ห้อง ดังนี้
2.1 เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ ใ ช้ ค อมเพรสเซอร์
มอเตอร์กระแสสลับตามบ้านเรือนทั่วไป ที่ใช้แหล่งจ่าย
220 โวลต์

รูปที่ 11เครื่องปรับอากาศคอมเพรสเซอร์กระแสสลับ
2.2 เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มี ก ารเปลี่ ย นมาใช้
คอมเพรสเซอร์ ม อเตอร์ กระแสตรง ที่ ใ ช้ แ หล่ ง จ่ าย 48
โวลต์ จากแบตเตอรี่
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รูปที่ 12คอมเพรสเซอร์กระแสตรง

รูปที่ 13 ไดอะแกรมแสดงการต่อวงจรคอมเพรสเซอร์
กระแสตรง
3. ท าการติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ วั ด และเดิ น
เครื่องปรับอากาศ
4. การปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ใช้
ตัวต้านทานปรับท่าได้ในการปรับความเร็ว
5. จับเวลา และ บันทึกข้อมูลทุก 1 นาที ภายใน
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
6 . น า ผ ลก าร ท ด ลอ ง ที่ ไ ด้ ม าค า น ว ณห า
ประสิทธิภาพเพื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงาน

5. ผลการวิจัย

ผลการทดสอบการทางานของเครื่องปรับอากาศ
ที่มีขนาด 12,000 BTU/Hr ของระบบปรับอากาศระหว่าง
ระบบปรับอากาศ ที่ใช้คอมเพรสเซอร์มอเตอร์กระแสสลับ
220 โวลต์ ตามบ้านเรือนทั่วไป กับ ระบบปรับอากาศที่ใช้
คอมเพรสเซอร์มอเตอร์กระแสตรง ขนาด 48โวลต์ ที่มีการ
ปรั บความเร็ วรอบของมอเตอร์ค อมเพรสเซอร์ ที่ มีการ
กาหนดความเร็วรอบ ที่ 2,500 , 2,850 , 3,200 , 3,500
รอบต่อนาที
การทดลอง ที่ 1
ผลการทดลอง ขอ ง
เครื่ องปรับ อากาศที่ใ ช้ค อมเพรสเซอร์ มอเตอร์การะแส
สลับที่ ใช้ต ามบ้ านเรือนทั่วไป ที่ มีการปรั บตั้ง ค่า Room
thermostat อยู่ที่ 25°C ผลการวัดอุณหภูมิและความชื้น
สั ม พั ท ธ์ ภ ายในห้ อ งทดสอบอั ต ราส่ วนการท างานของ

คอมเพรสเซอร์ On-Off และ ค่ า ที่ ใ ช้ ใ นการค านวณ
ประสิทธิภาพแสดงในตารางที่ 2

รูปที1่ 4 แสดงอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องทดสอบ

รูปที1่ 5 แสดง Duty Ratio ของเครื่องปรับอากาศที่
การทดลอง ที่ 2
ผลการทดลองขอ ง
เครื่องปรับอากาศที่ใช้คอมเพรสเซอร์มอเตอร์กระแสตรง
48 โวลต์ เป็นมอเตอร์ต้นกาลัง ที่มีการปรับความเร็ว ของ
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบไร้แปรงถ่านที่ 2,500 rpm
และปรับ ตั้ง ค่า Room Thermostat ที่ 25°Cผลการวั ด
อุณหภูมิและความชื้นภายในห้องทดสอบและ อัตราส่วน
การทางานของคอมเพรสเซอร์ On-Off และ ค่าที่ใช้ในการ
คานวณประสิทธิภาพแสดงในตารางที่ 2

กลุ่มที่ 5 นวัตกรรมพลังงานทดแทน
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รูปที1่ 6แสดงอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องทดสอบ

ก า ร ท ด ล อ ง ที่ 4 ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ข อ ง
เครื่องปรับอากาศที่ใช้คอมเพรสเซอร์มอเตอร์กระแสตรง
48 โวลต์ เป็นมอเตอร์ต้นกาลัง ที่มีการปรับความเร็วของ
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบไร้แปรงถ่านที่ 3,200 rpm
และปรับ ตั้ง ค่า Room Thermostat ที่ 25°Cผลการวั ด
อุณหภู มิแ ละความชื้ น สัม พั ท ธ์ ภายในห้อ งทดสอบและ
อัตราส่วนการทางานของคอมเพรสเซอร์ On-Off

รูปที1่ 7 แสดง Duty Ratio ของเครื่องปรับอากาศที่
การทดลอง ที่ 3
ผลการทดลองขอ ง
เครื่องปรับอากาศที่ใช้คอมเพรสเซอร์มอเตอร์กระแสตรง
48 โวลต์ เป็นมอเตอร์ต้นกาลัง ที่มีการปรับความเร็วของ
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบไร้แปรงถ่านที่ 2,850 rpm
และปรับ ตั้ง ค่า Room Thermostat ที่ 25°Cผลการวั ด
อุณหภู มิแ ละความชื้ น สัม พั ท ธ์ ภายในห้อ งทดสอบและ
อัตราส่วนการทางานของคอมเพรสเซอร์ On-Off

รูปที2่ 0 แสดงอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องทดสอบ

รูปที1่ 8 แสดงอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องทดสอบ
รูปที2่ 1 แสดง Duty Ratio ของเครื่องปรับอากาศที่

รูปที่ 19แสดง Duty Ratio ของเครื่องปรับอากาศที่
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การทดลอง ที่ 5
ผลการทดลองขอ ง
เครื่องปรับอากาศที่ใช้คอมเพรสเซอร์มอเตอร์กระแสตรง
48 โวลต์ เป็นมอเตอร์ต้นกาลัง ที่มีการปรับความเร็วของ
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบไร้แปรงถ่านที่ 3,200 rpm
และปรับ ตั้ง ค่า Room Thermostat ที่ 25°Cผลการวั ด
อุณหภู มิแ ละความชื้ น สัม พั ท ธ์ ภายในห้อ งทดสอบและ
อัตราส่วนการทางานของคอมเพรสเซอร์ On-Off
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ตารางที่ 3 แสดงค่าจากการคานวณประสิทธิภาพและการ
ใช้พลังงาน

รูปที2่ 2แสดงอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องทดสอบ

รูปที2่ 4 แสดงค่าของอัตราการใช้พลังงาน
รูปที่ 23แสดง Duty Ratio ของเครื่องปรับอากาศที่
จ า ก ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ต ร ว จ วั ด แ ล ะ ท ด ส อ บ
เครื่ อ งปรั บ อากาศกระแสสลั บ และเครื่ อ งปรั บ อากาศ
กระแสตรงไร้ แ ปรงถ่ า นที่ มี ก ารปรั บ ความเร็ ว จึ ง น า
คานวณประสิทธิภาพแสดงในตารางที่ 2และคานวณการ
ใช้พลังงานแสดงในตารางที่ 3 รูปที่ 24
ตารางที่ 2แสดงการวัดค่าในการคานวณประสิทธิภาพของ
เครื่องปรับอากาศ

6.อภิปรายผลการวิจัย

6.1จากผลการทดลองที่ 1 รู ป ที่ 14จะเห็ น ว่ า
อุณหภูมิก่อนเริ่มทางาน 29°C ใช้เวลาในการทางาน 8
นาที อุณหภูมิลดลงมา ที่ 25°C อุณหภูมิจะขึ้นลงๆ อยู่ที่
24.9-26.4°C ขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 59-83% แปร
ผั น ตามการท างานของคอมเพรสเซอร์ และรู ป ที่ 15
อัตราส่วนการทางานของเครื่องปรับอากาศใน 1 ชั่วโมง มี
การทางาน 35 นาที กาลังไฟฟ้าที่ใช้ 1,354Wเมื่อคิดเป็น
กิโลวัตต์ต่อได้ 0.79 kWh และ คานวณกิโลวัตต์ต่อตัน
ความเย็นจากตารางที่ 1ตามสมการที่ (6)ได้ 0.72kW/TR
6.2 จากผลการทดลองที่ 2 รูปที่16 อุณหภูมิก่อน
เริ่มทางาน 28.4°C ใช้เวลาในการทางาน 5 นาที อุณหภูมิ
ลดลงมา 25.3°C อุ ณ หภู มิ จ ะขึ้ น ลงๆ อยู่ ที่ 25-26.5°C
ขณะที่ ความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ที่ 75-89% แปรผัน ตามการ
ทางานของคอมเพรสเซอร์ และ รู ปที่17 อัต ราส่ วนการ
ทางานของเครื่องปรับอากาศใน 1 ชั่วโมง มีการทางาน 42
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นาที กาลังไฟฟ้าที่ใช้ 604Wเมื่อคิดเป็น กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
ได้ 0.42kWhและ คานวณเป็นกิโลวัตต์ต่อตันความเย็นจาก
ตารางที่ 2 ตามสมาการที่ (7)ได้ 0.34 kW/TR
6.3 จากผลการทดลองที่ 3 รูปที่18อุณหภูมิก่อน
เริ่มทางาน 28.6°C ใช้เวลาในการทางาน 4 นาที อุณหภูมิ
ลดลงมา 25°C อุ ณ หภู มิ จ ะขึ้ น ลงๆ อยู่ ที่ 24.9-26.8°C
ขณะที่ ความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ที่ 66-87% แปรผันตามการ
ทางานของคอมเพรสเซอร์ และ รู ปที่ 19อัต ราส่ วนการ
ทางานของเครื่องปรับอากาศใน 1 ชั่วโมง มีการทางาน 35
นาที ก าลั ง ไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ 1,045Wเมื่ อ คิ ด เป็ น กิ โ ลวั ต ต์ ต่ อ
ชั่วโมงได้ 0.61 kWh และ ค านวณเป็นกิโลวัตต์ต่อตั น
ความเย็นจากตารางที่ 2 ตามสมการที่ (7) ได้ 0.42 kW/TR
6.4 จากผลการทดลองที่ 4 รูปที่ 20อุณหภูมิก่อน
เริ่มท างาน 30°C ใช้เวลาในการท างาน 4 นาที อุ ณหภู มิ
ลดลงมา 25°C อุ ณ หภู มิ จ ะขึ้ น ลงๆ อยู่ ที่ 24.9-26.7°C
ขณะที่ ความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ที่ 55-87% แปรผันตามการ
ทางานของคอมเพรสเซอร์ รูปที่ 21อัตราส่วนการทางาน
ของเครื่องปรับอากาศใน 1 ชั่วโมง มีการทางาน 30นาที
เมื่อคิดเป็น กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงตามสมาการที่ 1 ได้ 0.64
kWh และ คานวณเป็นกิโลวัตต์ต่อตันความเย็นจากตาราง
ที่ 1ตามสมการที่ (7)ได้ 0.46 kW/TR
6.5 จากผลการทดลองที่ 5 รูปที่ 22อุณหภูมิก่อน
เริ่มท างาน 29°C ใช้เวลาในการท างาน 3 นาที อุ ณหภู มิ
ลดลงมา 25°C อุ ณ หภู มิ จ ะขึ้ น ลงๆ อยู่ ที่ 24.9-26.7°C
ขณะที่ ความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ที่ 55-86% แปรผันตามการ
ทางานของคอมเพรสเซอร์ และ รู ปที่ 23อัต ราส่ วนการ
ทางานของเครื่องปรับอากาศใน 1 ชั่วโมง มีการทางาน 28
นาที เมื่อคิดเป็น กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงตามได้ 0.60 kWh
และ คานวณเป็นกิโลวัตต์ต่อตันความเย็นจากตารางที่ 1
ตามสมการที่ (7)ได้ 0.49 kW/TR
การวิเคราะห์การใช้พลังงาน
ใ น ก า ร ท ด ส อ บ เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ ที่ ใ ช้
คอมเพรสเซอร์มอเตอร์กระแสสลับตามบ้านเรือนทั่วไป
ใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า 0.79 กิ โ ลวั ต ต์ ต่ อ 1ชั่ ว โมงกั บ
เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ ใ ช้ ค อมเพรสเซอร์ ม อเตอร์ ก ระแส
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ตรงที่ความเร็ว 2,500 , 2,850 , 3,200 และ 3,500รอบต่อ
นาทีใช้พลังงานไฟฟ้า 0.42 , 0.61 , 0.64และ 0..60 kWh
เมื่อคิดเป็นค่าไฟฟ้าใน 1 วัน ให้ทางานเป็นเวลา 10 ชั่วโมง
ค่าไฟหน่วยละ 4บาท เครื่องปรับอากาศกระแสสลับ จะ
เสียค่าไฟ 32 บาท ส่วนเครื่องปรับอากาศกระแสตรง ที่
2,500 รอบ เสียค่าไฟ 17 บาท ที่ 2,850 รอบเสียค่าไฟ 24
บาท ที่ 3,200 รอบ เสียค่าไฟ 26 บาท และ 3,500 รอบ เสีย
ค่าไฟ 24 บาท จากการเปรียบเทียบการใช้พลังงานของ
ระบบปรับอากาศทั้ง 2 ระบบ พบว่ า เครื่องปรับอาการ
ไฟฟ้ากระแสตรงจะประหยัดกว่าแบบไฟฟ้ากระแสสลับ

7. สรุปผล

จากการทดสอบเครื่ อ งปรั บอากาศที่ ใ ช้ คอมเพรสเซอร์
ม อ เ ต อ ร์ ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
เครื่ อ งปรั บอากาศ ที่ ใ ช้ คอมเ พรสมอเ ตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสสลั บ เดิ ม ตามบ้ า นเรื อ นทั่ ว ไป เพื่ อ วิ เ คราะห์
ประสิทธิภาพและการใช้พลังงานพบว่า เครื่องปรับอาการ
ที่ใช้คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สามารถทาความเย็น
ให้ลดลงมาที่ 25°Cตามที่ตั้งค่าไว้ได้ไวกว่า ซึ่งทาให้มีค่า
Duty Ratio ที่น้อยกว่า และ มีการใช้กาลังไฟฟ้าในการ
ท า ง า น น้ อ ย ก ว่ า ท า ใ ห้ ใ น ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ข อ ง
คอมเพรสเซอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง น้อยกว่าและประหยัด
กว่า คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเดิม และพร้อมที่จะ
นาไปใช้สาหรับระบบปรับอัตราการไหลของน้ายาโดย
การปรั บ ความเร็ ว รอบ และใช้ แ หล่ ง จ่ า ยจากพลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ เ พื่ อ ลดค่ า ใช้ จ่ า ย และความต้ อ งการไฟฟ้ า
สูงสุดของระบบต่อไป
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บทคัดย่อ

ปัญหาของเตาอบดินเผาสาหรับอบไก่ทั่วไปที่ใช้กันตามชนบท คือไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิและตั้งเวลาการทางานได้ รวมถึงการใช้
ถ่านเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนจานวนมากในการอบแต่ละครั้ง ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงนาเสนอเตาอบดินเผาสาหรับอบไก่โดยใช้ฮีทเตอร์อินฟราเรด
และควบคุมการทางานโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เตาอบนี้สามารถควบคุมปรับตั้งอุณหภูมิและตั้งเวลาในการอบไก่แต่ละครั้งได้ เตาอบ
เครื่องนี้สามารถตั้งอุณหภูมิตามที่ต้องการได้ตั้งแต่ 0-200 C และสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 24 ชั่วโมง การทดสอบประสิทธิภาพ
ของเตาอบจะทาการอบไก่ ที่อุณหภูมิเริ่มต้น 60C, 100C, 150C, 180C, 200C ใช้เวลา 40 นาที , 50 นาที , 60 นาที ตามลาดับ ผลการ
ทดสอบพบว่าไก่อบจะสุก ที่อุณหภูมิ 150 โดยใช้เวลา ในการอบตั้งแต่ 50 นาที เป็นต้นไป และ ไก่อบจะเริ่มการไหม้ ที่ อุณหภูมิ 200C ที่
เวลา 60 นาที เป็นต้นไป และจากการวัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ขณะอบไก่ โดยการให้เตาอบทางานทาอุณภูมิ ตั้งแต่อุณหภูมิห้องขณะทดสอบ
28C ไปจนถึงอุณหภูมิ 40C และทาการตั้งอุณภูมิเพิ่มครั้งละ 10C จนถึง 200 C พบว่าเตาอบจะใช้เวลาในการทาอุณภูมิตั้งแต่ 3.46 จนถึง
24.02 นาที และใช้พลังงาน 0.173 จนถึง 1.021 kWh

Abstract

The problem of general earthen oven that uses in rural area are cannot control temperature and cannot set timer for roast chicken. In
addition, it has to use a lot of charcoal for generate heat in each time of roasting. Therefore, this research propose earthen oven for roast
chicken using infrared heater and controlled by microcontroller. This oven can control the temperature and can set timer in each time for
chicken roasting. This oven can be set the temperature between 0C to 200 C and can be set timer between one minute to 24 hour. To
evaluate the efficiency of this oven, roasting chicken will be start at the temperature 60C, 100C, 150C, 180C, 200C at 40, 50 and 60
minute in each of temperature value. The testing results found that the temperature for well-done roast chicken will start at 150 C by
setting time at 50 minute and up. And the temperature for making burn roast chicken will start at 200 C by setting time at 60 minute and up.
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And the parameters that measure while roasting chicken by setting the temperature from 40 C and increase 10C in each step till to 200 C
found that, time consuming for the oven start from 3.46 minute to 21.02 minute and energy consumption start from 0.173 kWh to 1.021 kWh.
คาหลัก : เตาอบดินเผา ไก่ ไมโครคอนโทลเลอร์ ฮีทเตอร์อินฟราเรด
Keywords : Earthen Oven , Chicken, Microcontroller, Infrared heater

1. บทนา

ในปัจจุบัน การประกอบอาชีพ ขายไก่อบโอ่ง ที่มา
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น หันมานิยมกันอย่างแพร่หลาย ใน
หลายพื้ น ที่ เช่ น ใกล้ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว และ บริ เ วณ
ชุ ม ชน ที่ ผ่ านมามี นั ก วิ จั ย หลายท่ า นได้ อ อกแบบและ
สร้างเตาอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ เจษฎา รัศมีศิวโสภา
และ คณะ [1] เสนอการพั ฒนาประสิท ธิภาพเชิงความ
ร้ อ นของเตาอบไก่แ บบถั ง ขนาด 200 ลิ ต ร งานวิ จั ย นี้
จุดประสงค์เพื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
เก็บ ความร้ อ นของเตาอบ โดยการใส่ ฉนวนใยแก้วไว้
ภายในบริเวณผนังของเตาอบไก่ กิตติชัย สุคามา และ
กอดขวัญ นามสงวน [2] เสนอการออกแบบและสร้าง
เครื่องอบแห้งแบบต่อเนื่องโดยใช้อินฟาเรดร่วมกับลม
ร้อนขนาดห้องปฏิบัติการสาหรับลาใย ปรีดา พสุรัตน์
และคณะ [3] เสนอเตาอบจากขดลวดความร้อ น มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ สร้ างเตาอบจากขดลวดความร้ อ นที่
สามารถอบไก่ขนาด 1 กิโลกรัม ได้ครั้งละไม่เกิน 2 ตัว
และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 3 ระดับ คือ 25, 80 และ
180 องศาเซลเซียส วิชาญ เวียงยิ่ง และคณะ [4] เสนอ
การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภู มิเตาอบใบขี้เหล็กสาร
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ งานวิจัยนี้นาใช้หลักการ
ควบคุมให้ลมร้อนหมุนเวียนไล่ความชื้นที่นาเข้าสู่เตาอบ
ซึ่ ง ควบคุ ม ด้ ว ยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมี
หลั กการควบคุ ม การท างานตั วชุ ด ควบคุ ม ความถี่ ท าง
ไฟฟ้า ที่สามารถตั้งค่าความถี่ทางไฟฟ้าให้สอดคล้องกับ
มอเตอร์ที่ควบคุมใบพัดของพัดลม ผลจากการทดสอบ
พบว่าระบบควบคุมอุณหภูมิเตาอบใบขี้เหล็กสาร ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การผลิตใบขี้เหล็กสารอบแห้ง งานวิจัยนี้จึงนาเสนอ เตา
อบดินเผาสาหรับอบไก่โดยใช้ฮีทเตอร์อินฟราเรดเป็นตัว
ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร ท า ง า น โ ด ย ใ ช้

ไมโครโปรเซสเซอร์ โดยเตาอบนี้ สามารถควบคุ ม
ปรับตั้งอุณหภูมิความร้อนและตั้งเวลาการทางานได้โดย
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาการทางานของเตาอบดินเผาสาหรับอบไก่
โดยใช้ฮีทเตอร์อินฟราเรดเป็นตัวให้ความร้อน
2.2 เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างเตาอบดินเผา
สาหรับอบไก่โดยใช้ฮีทเตอร์อินฟราเรดเป็นตัวให้ความ
ร้อน
2.3 เพื่อศึกษาโปรแกรมไมโครคอนโทรล-เลอร์ที่ใช้
ในการควบคุ ม การท างานของเตาอบดิ น เผาฮี ท เตอร์
อินฟราเรด

3. ทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3.1 โอ่งดินเผา [5]
คุณสมบัติของดิน โดยเฉพาะดินเหนียวมีคุณสมบัติ
ที่ดีคือสามารถอุ้มน้าได้ เมื่อนาดินมาผสมกับน้าจะทาให้
ดินมีความเหนียวและสามารถที่จะปั้นหรือขึ้นรูปสาม
มิติ โดยไม่ต้องเพิ่มเติมวัสดุอื่นอีก เมื่อนาดินที่ขึ้นรูปแล้ว
มาให้ความร้อน ดินซึ่งประกอบด้วยผลึกในตระกูลของ
"alumino silicate" จะมีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานทาง
เคมี สารประกอบอัลคาไลน์ เป็นสารชนิดหนึ่งที่สามารถ
ทาปฏิกิริยาเคมีกับผลึกดินที่อุณหภูมิสูง พลังงานความ
ร้อนนี้สามารถขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลึกดิน
โดยจะท าให้ เ กิ ด สารประกอบลั ก ษณะเป็ น "แก้ ว "
สารประกอบนี้จะทาหน้าที่เป็นตัวประสานอนุภาคดินที่
เหลือ ซึ่งทาหน้าที่เป็นโครงสร้าง เข้าด้วยกัน ทาให้เนื้อ
วัสดุหลังการเผา (อย่างน้อยประมาณ 800 องศาเซลเซียส
แล้วแต่คุณสมบัติทางเคมี) มีความคงทนแข็งแรงขึ้น โอ่ง
ดิน เป็นภาชนะชนิดหนึ่งที่ปั้นมาจากดินเหนียว โดยปกติ
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แล้วโอ่งจะถูกนามาใช้สาหรับเก็บน้า เพื่อไว้ดื่ม และไว้
ใช้ในชีวิตประจาวัน
3.2 ฮีทเตอร์อินฟราเรด [6]
ฮีทเตอร์อินฟราเรด มีหลักการทาความร้อน คือ ให้
กาเนิดแสงอินฟราเรดและส่งไปยังวัตถุโดยเป็นแสงคลื่น
ยาวที่ ไม่ สามารถมองเห็น ได้ด้ วยตามนุษ ย์ เป็ นการ
ส่งผ่ านความร้อ นแบบแผ่ รัง สี จึ งมี ประสิ ทธิ ภาพสู ง
ความสูญเสียต่า ประหยัดไฟได้ ร้อยละ 30สามารถให้
ความร้อนวัตถุได้ถึงเนื้อใน จึงทาให้ประหยัดเวลาได้ 1 10 เท่าซึ่งรังสีนี้จะทาให้โมเลกุลของวัตถุที่ได้รับรังสีนี้
เข้าไปเกิดการสั่น ทาให้เกิดความร้อนขึ้น หลักการนี้จะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมาก เมื่ อ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ วั ต ถุ ที่ มี
โครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่เรียงกันเป็นแถวยาว เช่น สี
กาว อาหาร พลาสติก แลกเกอร์ คุณลักษณะที่สาคัญของ
ฮีทเตอร์อินฟราเรด คือ แผ่รังสีความร้อนควบคุมได้ง่าย
และคงที่สม่าเสมอ ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองและมลภาวะ
ต่ า ง ๆ สามารถเลื อ กลั ก ษณะรู ป ร่ า ง ฮี ท เตอร์ ไ ด้
หลากหลาย ตามความเหมาะสมของการน าไปใช้ งาน
และติดตั้งง่าย
3.3 ฉนวนใยหิน Rockwool [7]
ร็อควูลผลิตจากหิน แต่มีรูปลักษณะและการใช้งาน
เหมื อ นขนสั ต ว์ ซึ่ ง เป็ น ฉนวนธรรมชาติ วั ต ถุ ดิ บ ที่
เหมาะสมที่ สุ ด ส าหรั บ ร็ อ ควู ล ได้ แ ก่ หิ น ปู น และบา
ซอลท์ วัตถุดิบจะถูกหลอมในเตาเผาที่ใช้ถ่านโค้กเป็น
เชื้ อ เพลิ ง ที่ อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 1300 องศาเซลเซี ย ส
วัตถุดิบที่หลอมเหลวจะถูกทาให้เป็นเส้นใย โดยใช้ล้อ
หมุนที่ลดอุณหภูมิด้วยน้า เส้นใยเหล่านี้จะถูกเคลือบด้วย
สารผนึกที่เป็นเทอร์โมเซตติ้ง ซึ่งเมื่อบ่มด้วยความร้อน
แล้วจะเชื่อมเส้นใยเข้าด้วยกันเป็นผืนหลัง จากนั้นจะถูก
ตัดเป็นชิ้นส่วนขนาดต่าง ๆ ทั้งชนิดแผ่นที่มีขนาดเล็ก
และแข็ง หรือชนิดม้วนที่มีขนาดใหญ่กว่ า ร็อควูลชนิด
แผ่นและม้ วนที่ ผลิต ได้จ ะมีความหนาแน่น และความ
หนาต่างกันได้หลายขนาด ผลิตภัณฑ์ร็อควูล มีคุณสมบัติ
เป็นฉนวนที่ดีเยี่ยมในช่วงอุณหภูมิ -240 องศาเซลเซียส
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ถึง +820 องศาเซลเซียส ประโยชน์ใช้งานรวมถึงการกัน
ความร้อนและเก็บเสียงทุกประเภท ที่จาเป็นในกิจการ
ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า อุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ อาคารต่ า ง ๆ
ระบบปรับอากาศและระบบกันไฟ ตั้งแต่หลังคาจนถึง
ท่อไอน้า ตลอดจนผนังห้อง โดยช่วยลดเสียงลงได้ ร้อย
ละ 50 และช่วยลดค่าไฟได้ถึง ร้อยละ 70

รูปที่ 1 ลักษณะฉนวนใยหิน Rockwool [7]

4. วิธีการดาเนินงาน

ในงานวิจัยนี้จะทาการศึกษาการออกแบบและสร้าง
เตาอบดิ นเผาสาหรับ อบไก่โ ดยใช้ฮีท เตอร์อิน ฟราเรด
และประยุกต์ อุป กรณ์ ท างไฟฟ้ าเข้ าไปเพื่อ ช่ วยในการ
ควบคุมอุปกรณ์ในการสั่งการทางานให้มีความสะดวก
ในการใช้งานมากขึ้น ในงานวิจัยนี้ใช้ฮีทเตอร์ขนาด
3 kW รูปที่ 2 แสดงแผนผังควบคุมทางานของเตาอบดิน
เผาขดลวดอินฟาเรด
แผนผังระบบควบคุมการทางานของเตาอบดินเผา
ขดลวดอิ น ฟราเรดแสดงดั ง รู ป ที่ 2 โดยมี ห ลั ก การ
ทางานคือ เทอร์โมคับเปิ้ลเป็นตัววัดอุณหภูมิแล้วส่งไป
ยัง Max6675 เพื่อแปลงสั ญญาณแบบ SPI เข้าสู่ตั ว
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลส่วนสวิตซ์เป็นตัว
ควบคุม ระบบต่าง เช่น ตั้งเวลา อุณหภูมิ ฯลฯ เป็นต้ น
ส่ ว นรี เ ลย์ เ ป็ น ตั ว ตั ด ต่ อ การท างานของ มอเตอร์
กระแสตรงและหลอด LCD ซึ่ ง ต่อ ผ่ านสวิ ต ชิ่ง โดยใช้
แรงดันกระแสตรง 12V โดยถูกตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทางานของรีเลย์ ส่วน SSR จะเป็นตัวตัด
ต่อฮีทเตอร์อินฟราเรดซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์จะเป็น
ตัวควบคุมการทางานของ SSR
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รูปที่ 3 เตาอบดินเผาขดลวดอินฟราเรด
รูปที่ 2 แผนผังควบคุมทางานของเตาอบดินเผาขดลวด
อินฟาเรด
จากรูปที่ 2 เป็นแผนผังระบบควบคุมการทางาน
ของเตาอบดิ น เผาขดลวดอิ น ฟราเรด โดยมี ห ลั ก การ
ทางานคือ เทอร์โมคับเปิ้ลเป็นตัววัดอุณหภูมิแล้วส่งไป
ยัง Max6675 เพื่อแปลงสั ญญาณแบบ SPI เข้าสู่ตั ว
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลส่วนสวิตซ์เป็นตัว
ควบคุม ระบบต่าง เช่น ตั้งเวลา อุณหภูมิ ฯลฯ เป็นต้ น
ส่ ว นรี เ ลย์ เ ป็ น ตั ว ตั ด ต่ อ การท างานของ มอเตอร์
กระแสตรงและหลอด LCD ซึ่ ง ต่อ ผ่ านสวิ ต ชิ่ง โดยใช้
แรงดันกระแสตรง 12V โดยถูกตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทางานของรีเลย์ ส่วน SSR จะเป็นตัวตัด
ต่อฮีทเตอร์อินฟราเรดซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์จะเป็น
ตัวควบคุมการทางานของ SSR ลักษณะของเตาอบดินเผา
ขดลวดอิ น ฟราเรดแสดงดั ง รู ป ที่ 3 และรู ป ที่ 4 แสดง
ลักษณะแผงควบคุมการทางานของเตาอบดินเผาขดลวด
อินฟราเรด

1) สวิตช์ตั้งอุณหภูมิ
2) สวิตช์ตั้งเวลา
3) สวิตช์ปรับขึ้น
4) หลอดไฟแสดงผลการทางาน
5) หลอดไฟแสดงผลหยุดทางาน 6) หลอดไฟแสดงผลฮีตเตอร์ทางาน
7) สวิตช์ปรับลง
8) สวิตช์ตั้งนาที
9) สวิตช์ตั้งรีเซ็ต
10) หน้าจอแสดงผล
11) สวิตช์เริ่มการทางาน
12) สวิตช์ตั้งชั่วโมง

รูปที่ 4 ลักษณะแผงควบคุมการทางาน
รู ป ที่ 5 เป็ น วงจรไฟฟ้ า ส าหรั บ เตาอบดิ น เผา
ขดลวดอินฟราเรด โดยมี IC PIC16F887 เป็นตัวควบคุม
การท างานทั้ ง หมด มี อิ น พุ ต เป็ น สวิ ต ซ์ ทั้ ง หมดได้ แ ก่
สวิตช์ตั้งอุณหภูมิ,สวิตซ์ตั้งเวลา,สวิตช์ขึ้น-ลง,สวิตช์ตั้ง
ชั่วโมง-นาทีและสวิตช์เริ่มทางานส่วนสวิตซ์รีเซ็ตจะต่อ
โดยตรงกั บ บอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ และมี IC
MAX6675 เป็น ตัวแปลงสัญญาณจาก Thermocouple
type k แล้วส่งสัญญาณแบบ SPI ไปยัง IC PIC16F887
โดยใช้ขา RD2,RD3,และ ขา RD5 ในการรับสัญญาณ

กลุ่มที่ 5 นวัตกรรมพลังงานทดแทน
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ส่ วนเอาต์ พุ ต มี LCD แสดงผลโดยใช้ ข า RD0-RD7,
ขดลวดอิ นฟราเรดที่ ถูกต่อ ผ่าน SSR โดยใช้ ขา RC0
ควบคุม, รีเลย์ควบคุมการทางานของหลอดแสดงถานะ
การทางาน มอเตอร์ และหลอดแสดงสถานะหยุดทางาน
โดยใช้ขา RC1 ในการควบคุม

แล้วจึงกดปุ่ม ขั้ น – ลง สามารถตั้งค่านาทีหรื อชั่วโมง
อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ได้
5) เมื่อกดปุ่ม “เริ่มทางาน” มอเตอร์ DC ที่ติดกับ
แกนหมุ น ไก่ และไฟแสดงสถานะ “ทางาน” หลอดสี
เขียวก็จะทางานพร้อมกัน
6) เมื่ออุณหภูมิภายในเตาอบต่ากว่าค่าอุณหภูมิที่ตั้ง
ไว้ขดลวดและหลอดไฟแสดงสถานนะ “ฮีทเตอร์” ก็จะ
ทางานและเมื่ออุณหภูมิในเตาอบสูงกว่าค่าอุณหภูมิที่ตั้ง
ไว้ขดลวดและหลอดไฟแสดงสถานะ “ฮีทเตอร์” ก็จ ะ
หยุดทางาน ทางานแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาที่ตั้ง
ค่าไว้
7) เมื่อโปรแกรมทางานถึงเวลาที่ตั้งไว้ มอเตอร์ DC
ที่ติดกับแกนหมุนไก่ และขดลวดจะหยุดทางานทาให้
หลอดไฟแสดงสถานะ “หยุดทางาน” ทางาน
8) ถ้าต้องการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิขณะที่เครื่อง
ทางานอยู่ หรื อเริ่ มท างานไปแล้ว สามารถกดปุ่ม “ตั้ ง
อุณหภูมิ” ก่อนจากนั้นจึงต้องกดปุ่ม ขึ้น – ลง เพื่อตั้งค่า
อุณหภูมิตามต้องการ โดยไม่ต้องกดปุ่มเริ่มทางานอีกครั้ง

รูปที่ 5 ลักษณะวงจรไฟฟ้าสาหรับเตาอบดินเผาขดลวด
อินฟราเรด
ขั้นตอนการทางานของเตาอบดินเผา
ขั้นตอนการทางานโดยรวมของเตาอบดินเผา (แสดง
ในรูปที่ 6 มีละเอียดการทางานดังนี้
1) โปรแกรมจะทางานได้ดังนั้นต้องเปิดสวิทช์ On –
Off ก่อน และเมื่อปิดสวิทช์ On – Off ระบบควบคุม
ทั้งหมดจะหยุดทางาน
2) สามารถเลือกตั้งอุณหภูมิหรือตั้งเวลาอย่างใด
อย่างหนึ่งก่อนก็ได้
3) เมื่อต้องการตั้งอุณหภูมิต้องกดปุ่ม “ตั้งอุณหภูมิ”
ก่อนจากนั้นจึงต้องกดปุ่ม ขึ้น – ลง เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิ
ตามต้องการ
4) เมื่อต้องการตั้งเวลาต้องกดปุ่ม “ตั้งเวลา” ก่อน ถ้า
ต้องการตั้งนาทีให้กดปุ่ม “นาที” ก่อนแล้วจึงกดปุ่ม ขั้น –
ลง และถ้าต้องการตั้งชั่ วโมงให้กดปุ่ม “ชั่วโมง” ก่อ น
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9) ถ้าต้องการเพิ่มหรือลดเวลาสามารถกดปุ่ม “ตั้ง
เวลา” ก่อนแล้วจึงกดตั้งค่านาทีหรือชั่วโมงได้เลยตาม
ขั้นตอนข้อที่ 4 โดยไม่ต้องกดปุ่มเริ่มทางานอีกครั้ง
10) ถ้ า เครื่ อ งหยุ ด ท างานก่ อ นเวลาที่ ตั้ ง หรื อ หยุ ด
ทางานเมื่อถึงเวลาที่ตั้ง สามารถกดปุ่ม “รีเซ็ต” เพื่อตั้งค่า
เวลาและอุณหภูมิใหม่ได้

5. ผลการทดสอบหาประสิ ทธิ ภ าพของเตาอบ
ดินเผาขดลวดอินฟราเรดในการอบไก่

การทดสอบหาประสิ ท ธิ ภ าพของเตาอบดิ น เผา
ขดลวดอินฟราเรดในการอบไก่ จะทาการทดสอบอบไก่
ที่อุณหภูมิ 100C, 150C, 180C และ 200C โดยใช้
เวลา 40 นาที, 50 นาที , 60 นาที ตามลาดับ ผลทดสอบ
การอบไก่และลักษณะทางกายภาพของไก่หลังจากผ่าน
การอบแล้วแสดงดังในตารางที่ 1

6. สรุป

งานวิจัยนี้นาเสนอเตาอบดินเผาสาหรับอบไก่โดยใช้
ฮี ท เตอร์ อิ น ฟราเรดและควบคุ ม การท างานโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยเตาอบนี้ สามารถปรั บ ตั้ ง
อุ ณ หภู มิ แ ละตั้ ง เวลาการท างานได้ เตาอบเครื่ อ งนี้
สามารถตั้ ง อุ ณหภู มิ ต ามที่ ต้ อ งการได้ ตั้ ง แต่ 0-200 C
และสามารถตั้ง เวลาได้ตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 24 ชั่วโมง
การทดสอบประสิทธิภาพของเตาอบจะทาการอบไก่ ที่
อุณหภูมิเริ่มต้น 60C ทดสอบอุณหภูมิที่ 100C, 150C,
180C, 200C ใช้เวลา 40 นาที , 50 นาที , 60 นาที
ตามลาดับ ในแต่ละอุณหภูมิ ผลการทดสอบพบว่าไก่อบ
จะสุก ที่อุณหภูมิ 150 โดยใช้เวลา ในการอบตั้งแต่ 50
นาที เป็นต้นไป และ ไก่อบจะเริ่มการไหม้ ที่ อุณหภูมิ
200C ที่เวลา 60 นาที เป็นต้นไป และจากการวัด
ค่ า พารามิ เ ตอร์ ต่ า ง ๆ ขณะอบไก่ โดยการให้ เ ตาอบ
ทางานทาอุณภูมิ ตั้งแต่อุณหภูมิห้องขณะทดสอบ 28C
ไปจนถึงอุณหภูมิ 40C และทาการตั้งอุณภูมิเพิ่มครั้งละ
10C จนถึง 200 C พบว่าเตาอบจะใช้เวลาในการทา
อุณภูมิตั้งแต่ 3.46 จนถึง 24.02 นาที และใช้พลังงาน
0.173 kWh จนถึง 1.021 kWh

7. กิตติกรรมประกาศ

งานวิ จั ย เรื่ อ งเตาอบดิ น เผาส าหรั บ อบไก่โ ดยใช้ ฮี ท
เตอร์ อิ น ฟราเรดและควบคุ ม การท างานโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นโครงการที่จดั ทาขึน้ โดยได้รบั
การสนับสนุนจากเงินงบประมาณประจาปี 2560 จาก
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงการวิจัยนี้
ดาเนินการและสาเร็จไปได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุรี ที่เ อื้ อ เฟื้ อ
สถานที่ในการ ทางานวิจัยในครั้งนี้
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การเตรียมแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้วัสดุรีไซเคิลHDPE
และวัสดุไมโครจากแร่อิลเมไนท์ของไทย
Preparation of electromagnetic wave absorber plate using recycled HDPE and micro
materials fromnatural Thai Ilmenite minerals
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บทคัดย่อ

การเพิ่มของประชากรการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทาให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม จาก
ความต้องการบริโภคทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้นขยะพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งคือบรรจุภัณฑ์พลาสติก
นอกจากนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic wave, EM wave) มีความจาเป็นในชีวิตประจาวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก สามารถนามา
ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น วิทยุ ทีวี PC Tablet Wireless LAN บลูทูธ และอุปกรณ์ไมโครเวฟ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกสร้างออกมา
อาจส่งผลรบกวนระบบการทางานของเครื่ องมือต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และระบบสื่อสารในเครื่องบิน ซึ่ง
สามารถใช้วัสดุไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นตัวดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใช้แร่ อิลเมไนท์ธรรมชาติของ
ไทยที่มีส่วนประกอบของสารไททาเนียมไดออกไซด์เป็นสารหลัก (TiO2~ 50-60 %) นามาผสมกับวัสดุรีไซเคิลพอลิเอทิลีนชนิดความ
หนาแน่นสูง (high density polyethylene: HDPE) ที่เป็นขยะพลาสติกนี้นากลับมาใช้ใหม่ โดยประยุกต์ใช้ร่วมกับวัตถุดิบในประเทศ (ขนาด
ตัวอย่าง 60 mm x 60 mmx 3 mm) พบว่าแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic absorber materials) สามารถดูดซับคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงคลื่นรังสีแกมมา (γ- ray) และ รังสีเอกซ์ (X-ray region) ได้

Abstract

Population growth,economic growth and technological progressare cause of environmental problemsfrom plastic
packagingwastes. Electromagnetic wave (EM wave) is necessary for human daily life because EM wave can be applied for various
applications such as radio, TV, tablet, wireless, LAN, bluetooth and microwave devices. Electromagnetic wave may interfere with the
operation systems in medical equipment and communication systems in aircraft. Titanium dioxide (TiO2) is an electromagnetic wave
absorber. In this study, micro size Thai natural ilmenite minerals (TiO2 ~ 50-60 %) were mixed with recycled high density polyethylene
(HDPE) for electromagnetic wave absorber (sample size 60 mm x 60 mmx 3 mm). The results showed that the prepared samples could
absorbed electromagnetic wave in grammar ray (γ- ray) and X-ray region.
คาหลัก : วัสดุดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, ไททาเนียมไดออกไซด์, วัสดุไมโคร, แร่อิลเมไนท์

Keywords : electromagnetic wave absorber materials, titanium dioxide, micro materials, ilmenite minerals

384

กลุ่มที่ 5 นวัตกรรมพลังงานทดแทน

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

1. บทนา

ในปั จ จุ บั น มนุ ษ ย์ มี ก ารเพิ่ ม จ านวนประชากรอย่ า ง
ต่อเนื่อง ทาให้ความความต้องการทางด้านพลังงาน และ
การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้ประสบปัญหาขยะล้นเมือง
เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก ขยะบางส่วนเป็นขยะ
พลาสติ กที่ไม่ สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่ ง
สวนใหญ่ เ ป็ น บรรจุภัณฑ์ และเนื่ อ งจากความก้าวหน้ า
ทางด้านเทคโนโลยีทาให้มี การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน
ชี วิ ต ประจ าวั น เพิ่ ม มากขึ้ น คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ถู ก แบ่ ง
ออกเป็นหลายย่าน เช่น VHF UHF L Band S Band W
band เป็นต้น ซึ่งแต่ละย่านความถี่มีการนามาประยุกต์ใช้
งานได้หลากหลาย เช่น วิทยุ ทีวี PC Tablet Wireless LAN
บลูทูธ อุปกรณ์ไมโครเวฟ เป็นต้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่มอง
ไม่เห็นด้วยตาเปล่า อาจส่งผลรบกวนระบบการทางานของ
เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆได้ โ ดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ
แพทย์และระบบสื่อสารในเครื่องบิน จึงมีงานวิจัยทางด้าน
ความปลอดภั ย จากคลื่ น แม่ เ หล็ กไฟฟ้ าเพิ่ ม ขึ้ น อย่ างมาก
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง วั ส ดุ ดู ด ซั บ คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
(Electromagnetic absorber materials) ซึ่งปัจจุบันมีรายงาน
การวิจัยหลายฉบับรายงานว่าสามารถใช้วัสดุไททาเนียมได
ออกไซด์ (TiO2) เป็นตัวดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ในช่วง
คลื่นไมโครเวฟและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยการ
เติมเหล็กไอออนหรือ นิเกิลไอออน ลงไปในไททาเนียมได
ออกไซด์[1-4] ซึ่งแร่ที่ได้เลือกมานามาใช้เป็นแร่ อิลเมไนท์
ธรรมชาติของไทยที่มีส่วนประกอบของสารไททาเนียมได
ออกไซด์เป็นสารหลัก ( TiO2~ 50- 60 % มีโครงสร้างผลึก
เป็น Rutile )[5-9] อุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย
ได้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง ท าให้ ป ริ ม าณการใช้
พลาสติ ก ในประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก วั น ดั ง นั้ น ขยะจาก
พลาสติ ก จึ ง เพิ่ ม มากขึ้ น ตามไปด้ ว ย ซึ่ ง มากกว่ า 50
เปอร์เซ็นต์ พลาสติกถูกใช้ทาบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงพลาสติก ,
ขวดพลาสติก เป็นต้น ขวดพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิด
หนึ่งและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (high density
polyethylene: HDPE) ก็เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ใช้ทาขวด
พลาสติก ซึ่งพลาสติกจาพวกนี้เป็นพลาสติกชนิดเทอร์โม
พลาสติก จึงสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ จากการสืบค้นยัง

ไม่มีรายงานวิจัยการประยุกต์ใช้แร่กับรีไซเคิล HDPE เพื่อ
ใช้เป็นแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ดั ง นั้ น โครงการวิ จั ย นี้ จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะน าเอาขยะ
พลาสติ ก นี้ น ากลั บ มาใช้ ใ หม่ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ร่ ว มกั บ
วัตถุดิบในประเทศคือแร่อิลเมไนท์จาก จ.ประจวบคีรีขันต์
โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท สินแร่ สาคร จากัด ซึ่ง
ในโครงการวิจัยนี้จะทาการศึกษาการเตรียมแผ่นดูดซับคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวัสดุรีไซเคิลขวด HDPE และวัสดุนาโน/
ไมโครจากแร่อิ ล เมไนท์ ข องไทย โดยกระบวนการที่ ไ ม่
ซั บ ซ้ อ นยุ่ ง ยาก เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ แ ละ
วัตถุดิบในประเทศ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1 เพื่อเตรียมวัสดุนาโน/ไมโครจากแร่อิลเมไนท์ของไทย
ด้วยชุดสังเคราะห์ที่ผลิตเองในประเทศ
2 เพื่ อเตรีย มแผ่นดู ดซั บคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ าโดยใช้วัสดุ รี
ไซเคิลขวด HDPE และวัสดุนาโน/ไมโครจากแร่อิลเมไนท์
ของไทย
3 เพื่อศึกษาสมบัติการดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแผ่น
วัสดุรีไซเคิลขวด HDPE และวัสดุนาโน/ไมโครจากแร่อิลเม
ไนท์ของไทย

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic wave) เป็นสิ่งที่
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อาจส่งผลรบกวนระบบการทางาน
ของเครื่องมือต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์และระบบสื่อสารในเครื่องบิน จึงมีงานวิจัยทางด้าน
ความปลอดภั ย จากคลื่ น แม่ เ หล็ กไฟฟ้ าเพิ่ ม ขึ้ น อย่ างมาก
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง วั ส ดุ ดู ด ซั บ คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
(Electromagnetic absorber materials) ซึ่งปัจจุบันมีรายงาน
การวิจัยหลายฉบับรายงานว่าสามารถใช้วัสดุไททาเนียมได
ออกไซด์ (TiO2) เป็นตัวดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เป็น
อย่างดี [1-4]
ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นวัสดุที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ได้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น สี
ตัวเร่งปฏิกิริยา เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เซรามิกทางไฟฟ้า
เซ็นเซอร์ และสารลดทอนแสง UV เป็นต้น[5-9]

กลุ่มที่ 5 นวัตกรรมพลังงานทดแทน
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กรอบแนวคิด

โครงการวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะนาเอาขยะพลาสติกนี้
น ากลั บ มาใช้ ใ หม่ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ร่ ว มกั บ วั ต ถุ ดิ บ ใน
ประเทศคือแร่อิลเมไนท์จาก จ.ประจวบคีรีขันต์ โดยได้รับ
ความร่ ว มมื อ จาก บริ ษั ท สิ น แร่ สาคร จ ากั ด ซึ่ ง ใน
โครงการวิจัยนี้จะทาการศึกษาการเตรียมแผ่นดูดซับคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวัสดุรีไซเคิลขวด HDPE และวัสดุนาโน/
ไมโครจากแร่อิ ล เมไนท์ ข องไทย โดยกระบวนการที่ ไ ม่
ซั บ ซ้ อ นยุ่ ง ยาก เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ แ ละ
วัตถุดิบในประเทศ

4. วิธีการวิจัย (Methodology)
ขั้นตอนการเตรียมแร่และการขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ

การเตรี ย มผงแร่ อิ ล เมไนท์ ข นาดไมโครที่ ใ ช้ ใ น
งานวิจัย ด้วยวิธีการนาแร่ รูไทล์ไ ปบดด้วยเครื่อ งบดแบบ
Ball Mill ด้วยความเร็ว 650 รอบต่อนาที เป็นเวลา 60 นาที
แร่อิลเมไนท์ที่ผ่านกระบวนการบดแล้วทาให้มีขนาดเล็ก
ละเอียดเพื่อไปสู่กระบวนการต่อไป โดยนาแร่อิลเมไนท์บด
ไปผสมกับรี ไซเคิ ล HDPE ซึ่ งมาจากขวดพลาสติ กบรรจุ
ภัณฑ์ ในอัตราส่วนผสม 25, 50, และ 75% ผสมด้วย เครื่อง
ผสม2 ลูกกลิ้ง (two rollmill)ที่อุณหภูมิ 180 °C เป็นเวลา 15
นาทีอัดขึ้นรูปด้วยเครื่อง Compression Molding ที่อุณหภูมิ
180 °Cเป็นเวลา 15 นาที เพื่อผลิตชิ้นงานในการทดสอบ
ขนาด 20 x 20 cm

ขั้นตอนการทดสอบ

น าตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ ไ ปตรวจสอบโครงสร้ า งผลึ ก
โครงสร้างผลึกของตัวอย่างที่ได้จะถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction: X’Pert PRO
MPD, PANalytical, Natherlands) โครงสร้างและสัณฐาน
วิท ยาของตัวอย่ างที่ สัง เคราะห์ไ ด้ ถูกวิเ คราะห์ ด้ วยกล้ อ ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM: JSM-6510,
JEOL, Japan) ตามลาดับ

ขั้นตอนการวัดการดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วัดการดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้แหล่งกาเนิด
คือธาตุ Americium -241 ซึง่ ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
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ในช่วงคลื่นรังสีแกมมา (γ- ray) และ รังสีเอกซ์ (X-ray)ใช้
ตัวรับสัญญาณ NaI Detector บริษัท ORTECโดยที่
ระยะห่างจากแหล่งกาเนิดและตัวอย่างคือ 50cm และ
ระยะห่างจากแหล่งกาเนิดถึงตัวรับสัญญาณคือ 60 cm ดัง
รูปที1่
(a)

(b)

รูปที1่ (a)เครื่องทดสอบการดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ในช่วงคลื่นรังสีแกมมา (γ- ray) และรังสีเอกซ์ ( X-ray
region) และ (b) รูปชิ้นงานตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ

5. ผลการวิจัย (Results)

จากการทดลองพบว่าแร่อิลเมไนท์และแร่อิลเมไนท์ที่
ผ่านกระบวนการบดลดขนาดมีโครงสร้างผลึกแบบ รูไทล์
(Rutile) และพบว่าเมื่อผ่านกระบวนการบดทาให้โครงสร้าง
ผลึกแบบรูไทล์ (Rutile) เพิ่มมากขึ้น [6-9] ดังรูปที่ 2 เมื่อ
ทดสอบแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผสมแร่อิลเมไนท์
พบว่าเมื่อมีการเติมแร่อิลเมไนท์เพิ่มมากขึ้นทาให้ความเป็น
ผลึกของ HDPE มีค่าลดลง และพบโครงสร้างผลึกแบบรู
ไทล์ในแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการ

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

เติมแร่อิลเมไนท์ลงไปในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ดังรูปที่ 3

รูปที่ 2โครงสร้างผลึกของแร่อิลเมไนท์และแร่อิลเมไนท์บด
A= Anatase R= Rutile

รูปที่ 3 โครงสร้างผลึกของพลาสติก Recycle HDPE ที่ผสม
กับแร่อิลเมไนท์บด PE=crystalline of PE A= Anatase
R= Rutile
โครงสร้างทางจุลภาคและลักษณะทางกายภาพของ
แร่อิลเมไนท์มีลักษณะรูปร่างเป็นเม็ด มีขนาดประมาณ 100
– 250 µm ดังรูปที่ 4(a) และเมื่อผ่านกระบวนการบดด้วย
เครื่อง Ball Mill เป็นเวลา 1 ชม. ได้ แร่อิลเมไนท์บดที่ มี
อนุภาคเล็กลงมีขนาดประมาณ 0.10– 1.60µm ดังรูปที่ 4.(b)
(a)

(b)

รูปที่ 4.(a)แร่อิลเมไนท์(b)แร่อิลเมไนท์บด
ผลการทดลองพบว่าแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ด้วยวัสดุรีไซเคิลขวด HDPE และวัสดุนาโน/ไมโครจาก
แร่อิลเมไนท์ ของไทย สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นชิ้นงานได้
และมีการกระจายตัวของวัสดุน าโน/ไมโครจากแร่อิ ลเม
ไนท์ของไทยได้ดีกว่าการผสมแบบ dry blend เนื่องจากมี
การผสมด้วยเครื่องผสม2 ลูกกลิ้ง (two rollmill)ก่อนการขึ้น
รูป และสามารถลดทอนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงคลื่นรังสี
แกมมา (γ- ray) และ คลื่นรังสีเอ็กซ์ (X-ray) ได้โดยแผ่นดูด
ซับ คลื่น แม่เ หล็ กไฟฟ้าที่ ผสมแร่อิ ล เมไนท์ เ มื่ อมี การเติ ม
แร่ อิ ล เมไนท์ ล งไปที่ 25% ท าให้ ส ามารถดู ด ซั บ คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงคลื่นความถี่ของคลื่นรังสีแกมมา (γray) และ คลื่นรังสีเอ็กซ์ (X-ray) ได้ 63% , เมื่อมีการเติม
แร่ อิ ล เมไนท์ ล งไปที่ 50 % ท าให้ ส ามารถดู ด ซั บ คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าได้ 81 % และเมื่อมีการเติม แร่อิลเมไนท์ลง
ไปที่ 75 % ท าให้ ส ามารถดู ด ซั บ คลื่ น แม่ เ หล็ กไฟฟ้ า ได้
93 % ที่ความหนา 27 มิลลิเมตร และเมื่อใช้ แร่อิลเมไนท์
100 % ทาให้สามารถดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้มากกว่า
99 % ที่ความหนา 27 มิลลิเมตร ทาให้สามารถเป็นวัสดุดูด
ซั บ คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า (Electromagnetic
absorber
materials) ซึ่งช่วงคลื่นที่สาคัญช่วงหนึ่งคือ ช่วงคลื่นของ
รังสีแกมมา และรังสีเอ็กซ์ เนื่องจากเป็นช่วงคลื่นที่มีการใช้
ในด้านการศึกษา การวิจัย ทางการแพทย์ ปัจจุบันมีรายงาน
การวิจัยหลายฉบับรายงานว่าสามารถใช้วัสดุไททาเนียมได
ออกไซด์ (TiO2) เป็นตัวดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ เป็น
อย่างดี[1-4,10-11]ดังรูปที่ 5

กลุ่มที่ 5 นวัตกรรมพลังงานทดแทน

387

ประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดินประจาปี 2560 บริษัทสินแร่สาครจากัด และกลุ่ม
วิจัย Nanotechnology for Textile and Polymer Research
Group (NanoTeP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8. เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 5 ผลของการกาบังรังสีของแผ่นดูดซับคลืน่
แม่เหล็กไฟฟ้าจากวัสดุรีไซเคิล HDPE กับแร่อิลเมไนท์

6. สรุป

ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง พ บ ว่ า แ ผ่ น ดู ด ซั บ ค ลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวัสดุรีไซเคิลขวด HDPE และวัสดุนาโน/
ไมโครจากแร่อิลเมไนท์ของไทย สามารถขึ่นรูปเป็นแผ่น
ชิ้นงานได้และมีการกระจายตัวของวัสดุนาโน/ไมโครจาก
แร่อิลเมไนท์ ของไทยได้ดีเนื่องจากมี การผสมด้วยเครื่อ ง
ผสม2 ลูกกลิ้ง (two rollmill)ก่อนการขึ้นรูป และสามารถ
ลดทอนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงคลื่นรังสีแกมมา (γ- ray)
แ ล ะ รั ง สี เ อ็ ก ซ์ ( X-ray)ไ ด้ โ ด ย แ ผ่ น ดู ด ซั บ ค ลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่ผสมแร่อิลเมไนท์พบว่าเมื่อมีการเติมแร่อิล
เมไนท์ เพิ่ม มากขึ้นทาให้สามรถดู ซับคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้ า
ในช่วงคลื่นความถี่ของคลื่นรังสีแกมมา (γ- ray) และรังสี
เอ็กซ์ (X-ray) เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถลดทอนคลื่นรังสี
เอ็ ก ซ์ ได้ ม ากกว่ า 93 % ที่ ความหนา 27 มิ ล ลิ เ มตร ใน
อัตราส่วน แร่อิลเมไนท์75% ทาให้สามารถเป็นวัสดุดูดซับ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic absorber materials)
ซึ่งช่วงคลื่นที่สาคัญช่วงหนึ่งคือ ช่วงคลื่นของรังสีแกมมา
และรั ง สี เ อ็ กซ์ เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งคลื่ น ที่ มี การใช้ ใ นด้ า น
การศึกษา การวิจัย ทางการแพทย์ ปัจจุบันมีรายงานการวิจัย
หลายฉบั บ รายงานว่ า สามารถใช้ วั ส ดุ ไ ททาเนี ย มได
ออกไซด์ (TiO2) เป็นตัวดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เป็น
อย่างดี และเป็นการช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมด้วยการนาเอาขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่
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การวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบแนวแกนตั้ง ขนาด 3 กิโลวัตต์
The Analysis of Vertical Axis Wind Turbine 3 kW
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บทคัดย่อ

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้ จัดทาเพื่อศึก ษาความแข็ ง แรงโครงสร้างของกัง หั นลมผลิตไฟฟ้าแบบแนวแกนตั้ง ซึ่ง ใบกัง หั นลมที่
ทาการศึกษามีรูปทรงหยดน้ารุ่น Roy 1235 สาหรับกาลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 3 กิโลวัตต์ จานวนใบกังหันลม 5 ใบ ทามุม 72 องศา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตรที่ความเร็วลมสูงสุด 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วรอบ 110 รอบต่อนาที ในการศึกษานี้ใช้เทคโนโลยี CAE ช่วยใน
การวิเคราะห์พบว่าความดันที่กระทากับโครงสร้างกังหันลมเท่ากับ408.9 ปาสคาลและค่าการเปลี่ยนแปลงรูป ร่างของชุดใบกังหันเท่ากับ 11.63
มิลลิเมตร ความเค้นสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณสามเหลี่ยมเท่ากับ 226.71เมกะปาสคาล ความเค้นที่เกิดขึ้นบนขากังหันเท่ากับ 207.87 เมกะปาสคาล
ความเค้นที่เกิดขึ้นบนเสากังหันลมเท่ากับ 15.24 เมกะปาสคาล และความเค้นที่เกิดขึ้นบนใบพัดมีค่าเท่ากับ 22.634 เมกะปาสคาล
โดยสรุปเมื่อเทียบกับความเข็งแรงของวัสดุแล้วยังมีค่าความปลอดภัยในจุดต่าสุดที่ประมาณ50เท่าในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ดังนั้น
สามารถนาไปติดตั้งใช้งานจริงได้ตามที่ออกแบบไว้จริง

Abstract

This study showed the results of using Computer Aid Engineering for the strength of structural 3 kw Vertical axis wind turbine. The wind
machine used airfoil R 1235 for making 5 blades for the analysis. In the factor for CAE analysis of blade angle 72 degree and rotor diameter
of 3 meters at wind speed of maximum 90 km/hr and rotational speed of 110 rpm were computed. The results shown that at above parameter,
the maximum deflection of 11.63 mm occurred and maximum pressure of overall structure of 408.9 Pa, at blade joint triangle of 226.71
MPa. The maximum stress 207.87 MPa occurred at blade arms ,the tower occurs stress of 15.24 MPa and at the blade itself 22.63 MPa
respectively. Therefore, form the results of this study showed that the safety factor compare to the maximum yield stress of material is 50 %
which safety to install the vertical wind machine to generate the electrical power application.
คาหลัก: กังหันลมแกนตั้ง,การออกแบบเชิงวิศวกรรม
Keywords: Vertical Axis Wind Turbine, VAWT, Computer Aided Engineering, CAE

1. บทนา

ปัจจุบันสถานการณ์ความต้องการใช้พลังงาน
ในทุกภาคส่วนนับวันจะยิ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเชื้อเพลิง
จากแหล่งพลังงานหลักของโลกย่อมค่อยๆลดปริมาณลง
ตามเวลา พลั ง งานลม เป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง ในการน ามา
ทดแทนพลังงานในรูปแบบอื่น หากได้มีการพัฒนาการใช้
ประโยชน์อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพก็จะเป็นพลังงาน
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ทดแทนที่สาคัญและมีประสิทธิภาพ พลังงานลม เป็น
พลังงานจากธรรมชาติที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ ได้ โดย
อาศัยเครื่องมือที่เรียกว่า “ กังหันลม ” เป็น ตัวสกัดกั้น
พลังงานจลน์ของกระแสลม แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานกล
จากนั้ น จึ ง น าพลั ง งานกลที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ จาก
การศึ ก ษาศั กยภาพพลั ง งานลมทั่ วโลก พบว่ าเป็ น แหล่ ง
พลังงานที่มีอยู่อย่างมหาศาล ข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงพบว่า
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เฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งของทวีปยุโรปมีพลังงานจากลมถึง
2,500 เทอราวัตต์ชั่วโมง/ปี ซึ่งคิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ของ
การใช้พลังงานไฟฟ้าในยุโรปในปี ค.ศ. 1997 (Thomas &
Lennart. 2002 : 54) ซึ่งตัวเลขพลังงานลมดังกล่าวนี้อาจ
แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลความเร็ว
ลมที่ น ามาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ นอกจากนี้ ยั ง ขึ้ น อยู่ กั บ
สมมุ ติ ฐ านของเทคโนโลยี กั ง หั น ลมที่ เ ลื อ กใช้ ใ นการ
ประเมิน (www.thaigoodview.com) นับตั้งแต่ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤติการณ์ราคาน้ามันที่พุ่งสูงขึ้น การ
พึ่งพาน้ามันจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวจึงเป็นเรื่องที่
หลายฝ่ายเกิดความวิตกกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
ประเทศ พลังงานทดแทนจึงเป็นทางเลือกใหม่ในท่ามกลาง
วิก ฤติ ปั จ จุ บัน ข้ อ ดี ของพลั ง งานลมที่ มี ต่ อ สัง คม พบว่ า
พลั ง งานลมเป็ น พลั ง งานที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มลภาวะต่ อ
สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมด กังหันลม คือ
ชุดเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนพลังงานจลย์
จากการเคลื่อนที่ของลมให้เป็นพลังงานกล และนาพลังงาน
กลมาใช้กับระบบผลิตไฟฟ้า โดยทั่วไปกั งหันลมแบ่งออก
ได้เป็น 2 ชนิดตามแกนหมุนของกังหันลมได้แก่ กังหันลม
แกนหมุนแนวตั้ง (Vertical Axis Wind Turbines,VAWTs)
และกังหันลมแกนหมุนแนวนอน(Horizontal Axis Wind
Turbines,HAWTs) ในงานวิจัยนี้จะทาการวิเคราะห์กังหัน
ลมในแนวแกนตั้ง(Vertical Axis Wind Turbines,VAWTs)
ซึ่ ง มี จุ ด เด่ น แตกต่ า งจากกั ง หั น ลมในแนวแกนนอน
(Horizontal Axis Wind Turbines,HAWTs) โดยมี
ความสามารถในการรับแรงลมที่วิ่งเข้ามากระทบใบกังหัน
ได้ทุกทิศทางที่ความเร็วลมต่างๆ โดยไม่ต้องพึ่งชุดส่ายหา
ทิศทางลม สามารถขยายกาลังการผลิตได้โดยการเพิ่มรัศมี
การดูแลบารุงรักษาทาได้ง่าย กลไกไม่ซับซ้อน ผู้วิจัยเห็น
ความส าคั ญ ของพลั ง งานลมที่ มี ต่ อ สั ง คมในระยะยาว
เพื่อให้เกิดการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลม
เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
และความเร็ ว ลมในประเทศไทยและสามารถผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าได้ เ หมาะสมกับ ประเทศไทยหรื อ ประเทศ
อื่นๆที่มีศักยภาพพลังงานลมใกล้เคียงกัน

โดยหลักการออกแบบเชิงวิศวกรรมสาหรับงานจริงใน
ปัจจุบันต้องเลือกใช้วัสดุที่มีโครงสร้างแข็งแรง มีน้าหนัก
เบา ใช้ วัสดุ น้ อย ต้ นทุ น ต่า หลีกเลี่ย งการลองถู กลองผิ ด
ดั ง นั้ น งานออกแบบผลิ ต ชิ้ น ส่ วนเครื่ อ งจั กรกล ชิ้ น ส่ วน
ต่างๆและการบารุงรักษาต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CAE
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงโดยสามารถนาชิ้นงานจริงมา
ฝึกวิเคราะห์ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการสร้าง
แบบจาลองในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วทาการทดสอบทาง
วิศวกรรมภายใต้สภาวะแวดล้อมเสมือนจริงที่จาลองขึ้นใน
ซอฟท์แวร์ที่ช่วยในการลดต้นทุนจากการลองผิดลองถูกลด
เวลาขั้นตอนในการออกแบบลดวัสดุที่ไม่จาเป็น โดยผ่าน
การสร้างโมเดลจาลอง การเลือกและปรับแต่งขนาดรูปทรง
ให้ เ หมาะสม การก าหนดขนาดคุ ณ สมบั ติ วั ส ดุ ใช้
เทคโนโลยี CAE ช่วยวิเคราะห์จนสามารถแก้ไขปัญหาใน
งานนั้นๆได้

2. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาคุณสมบัติและการทางานของกังหันลมผลิต
ไฟฟ้าแบบแนวแกนตั้งและศึกษาคุณสมบัติความแข็งแรง
ของโครงสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าในแนวแกนตั้ง โดยการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ท าการศึ กษาและทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อ งกับ กังหั นลมผลิต ไฟฟ้ า จากนั้ นจึ งท าการสร้ าง
แบบจาลองเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์โดยอาศัยทฤษฎี
ต่างๆ เช่น ทฤษฎีของลม หลักการของงานและพลังงาน
ทฤษฎี ใ บพั ด กั ง หั น ลมรวมไปถึ ง งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พลังงานลม (Wind Energy) คือ การเคลื่อนตัวของอากาศ
ที่มีความแตกต่างทางด้านอุณหภูมิและความดัน เนื่องจาก
ได้รับความร้อนจากแสงแดดที่ไม่เท่ากัน ทาให้อากาศที่มี
อุณหภูมิสูงความหนาแน่นจะต่าลอยขึ้นด้านบนและเมื่ อ
อากาศที่มีอุณหภูมิต่าความหนาแน่นจะสูงเคลื่อนที่เข้ามา
แทน ทาให้เกิดเป็นพลังงานจลน์รูปหนึ่ง ที่เรียกว่า “ลม
พัด” พลังงานลมมีอยู่ตามธรรมชาติโดยทั่ว ๆ ไปไม่ต้อง
เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการน ามาใช้ แ ละไม่ ต้ อ งน าเข้ า จาก
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ต่างประเทศเหมือนกับน้ามันเชื้อเพลิง และเป็นพลังงานที่
สะอาดไม่ก่อให้เ กิดมลพิษต่ อสิ่งแวดล้อ ม เนื่อ งจาก
พลังงานลมสามารถจะนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีวัน
หมดไปจากโลกใบนี้ถ้าโลกยังคงหมุนและมีแสงแดดอยู่
ดังนั้นเราจึงต้องหาอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนพลังงานจลน์ของลม
ให้ ม าเป็ น พลั ง งานกลและเปลี่ ย นพลั ง งานกลให้ เ ป็ น
พลังงานไฟฟ้าเป็นที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับอยู่
ในขณะนี้ถือว่าเป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีชื่อ
เรียกว่า กังหันลม (Wind turbine)
ทฤษฎีการวิเคราะห์โดยใช้หลักการของ Momentum
Theory
นั้ น ในเบื้อ งต้น จะต้ อ งท าการตั้ ง สมมุ ติฐ าน
(Assumption) ขึ้นมาก่อน ดังนี้ การทางานของกังหันลม
จะเกี่ ย วข้ อ งและมี ค วามสั ม พั น ธ์ กับ ความเร็ ว ลมในการ
ทางาน

ประเทศไทยอยู่ใกล้เขตเส้นศูนย์สูตรทาให้ได้รับแรงลม
เฉลี่ยทั้งปีต่าถึงปานกลางจาเป็นต้องศึกษารูปแบบกังหันลม
ผลิ ต ไฟฟ้ าให้ มี ค วามเหมาะสมกับความเร็ วลมที่ มีอ ยู่ ใ น
ประเทศ
รูปแบบกังหันลมที่ เหมาะสมสามารถทางานได้ดีมีความ
เหมาะสมกับความเร็วลมเฉลี่ย 5-6 เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็น
ความเร็ ว ลมในประเทศที่ มี อ ยู่ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ และมี
ความสามารถในการผลิ ต เต็ ม ก าลั ง การผลิ ต สู ง สุ ด ที่
ความเร็วลมไม่เกิน10 เมตรต่อวินาที เป็นรูปแบบกังหันลม
ที่มีความเหมาะสมสาหรับความเร็วลมต่าไปจนถึงระดับ
ความเร็วลมปานกลาง

รูปที่ 1 กังหันลมหมุนแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine,VAWT)
ที่มา : M.H. Mohamed.Performance investigation of H-rotor Darrieus turbine with new airfoil
shapes. Helwan University;2012.
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รูปที่ 2 แสดง Power Cure ของกังหันลมผลิตไฟฟ้า
ที่มา : Roynarin W. Optimisation of vertical axis wind turbines.Northumbria University;2004

รูปที่ 3 แสดงภาพหลักการ Momentum theory
ที่มา : Roynarin W. Optimisation of vertical axis wind turbines.Northumbria University;2004
จาก Power in the wind

A

N คือ จานวนรอบในการหมุน ( rpm)
(1)

หรือ

เมื่อ P คือ กาลังงานของกังหันลม (Watt)
คือ ความหนาแน่นของอากาศมีค่า
1.225 kg /m³
A คือ พื้นที่รับลมของชุดกังหันลมหาจาก
v คือ ความเร็วลม (m/s)
แรงบิดที่กังหันลมได้รับ
(2)
T คือ แรงบิด ( N.m )
P คือ กาลังงานของกังหันลม (Watt )
คือ ความเร่งเชิงมุม ( rad / sec )
จาก

=

=

(4)

v คือ ความเร็ว ( rpm )
r คือ รัศมีใบกังหันลม ( m )

4. ระเบียบวิธีการวิจัย

งานศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ท าการศึ ก ษาโดยมี ขั้ น ตอนการท างาน
ขั้นตอนดังนี้ คือ สร้างแบบจาลอง Cad Model ส่งเข้า
โปรแกรมวิเคราะห์ CAE ตรวจสอบขนาดรูปทรงให้
ถูกต้อง ป้อนคุณสมบัติวัสดุ กาหนดสภาวะงานที่เกิดขึ้น
จริง ตั้งค่าตัวแปรต่างๆ ประมวลผลการคานวณ แสดงผล
การคานวณและให้คาตอบ วิเคราะห์ผล

(3)
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รูปที่ 4 แบบจาลองการจับยึดใบกังหันลมแนวแกนตั้ง
ที่มา: ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษา
การออกแบบและวิศวกรรม(DECC)
ตารางที่ 1 ค่า คุณสมบัติของโครงสร้างกังหันลมแนวแกนตั้ง
ที่มา: ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ(สวทช.)
Material
Steel
E-Glass
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Density
(g/cc.)
7.85
2.64

Elastic Modulus
(GPa)
205
77
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Poisson’ ratio
0.3
0.19

Yield Strength
(MPa)
250
1,080-3,345
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รูปที่ 5 แบบจาลองโครงสร้างกังหันลมแนวแกนตั้ง
ที่มา: ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษา
การออกแบบและวิศวกรรม(DECC)
5. ผลการวิจัย

จ า ก ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ด ย โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ความแข็งแรงของโครงสร้างของกังหันลม
ผลิตไฟฟ้าแบบแนวแกนตั้งที่ความเร็วลม 90 กิโลเมตร
ต่ อ ชั่ ว โมง โดยมี ค วามเร็ ว ในการหมุ น ของใบกั ง หั น
เท่ า กั บ 110รอบต่ อ นาที พ บว่ า ความดั น ที่ ก ระท ากั บ
โครงสร้างกังหั นลมเท่ากับ408.9 ปาสคาลและค่ าการ

เปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งของชุ ด ใบกั ง หั น เท่ า กั บ 11.632
มิลลิเมตร ความเค้นสูงสุดเกิดขึ้นที่บริเวณสามเหลี่ยม
เท่ากับ 226.71เมกะปาสคาลความเค้นที่ เกิด ขึ้นบนขา
กังหันเท่ากับ 207.87 เมกะปาสคาล ความเค้นที่เกิดขึ้น
บนเสากังหันลมเท่ากับ 15.24 เมกะปาสคาล และความ
เค้นที่เกิดขึ้นบนใบพัดมีค่าเท่ากับ 22.634 เมกะปาสคาล

Pressure

รูปที่ 6 การนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลงานทางวิศวกรรม
ที่มา: ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษา
การออกแบบและวิศวกรรม(DECC)
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Maximum Stress (MPa.)

รูปที่ 7 ค่าความเค้นที่เกิดขึ้นกับแบบจาลองใบกังหันลม
ที่มา: ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษา
การออกแบบและวิศวกรรม(DECC)

Maximum Stress (MPa.)

รูปที่ 8 ค่าความเค้นที่เกิดขึ้นกับแกนเสากังหันลม
ที่มา: ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษา
การออกแบบและวิศวกรรม(DECC)
6. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิ เ คราะห์ โ ดยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
ความแข็ง แรงของโครงสร้า งของกังหั นลมผลิต ไฟฟ้ า
แบบแนวแกนตั้ ง ความเค้ น สู ง สุ ด เกิ ด ขึ้ น ที่ บ ริ เ วณ
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สามเหลี่ ย มเท่ า กั บ 226.71เมกะปาสคาลมี ค่ า ความ
ปลอดภั ยเท่ากับ 1.10 ความเค้ นที่ เ กิด ขึ้ นบนขากัง หั น
เท่ากับ 207.87 เมกะปาสคาลมีค่าความปลอดภัยเท่ากับ
1.20 ความเค้นที่เกิดขึ้นบนเสากังหันลมเท่ากับ 15.24 เม
กะปาสคาล มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ16.40และความ
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เค้นที่เกิดขึ้นบนใบพัดมีค่าเท่ากับ 22.634 เมกะปาสคาล
มีค่าความปลอดภัยเท่ากับ 50

7. สรุป

จากผลการศึกษาวิจัยทาให้ทราบว่า การทางานของ
กัง หั น ลมผลิ ต ไฟฟ้ า แบบแนวแกนตั้ ง ที่ ค วามเร็ ว ลม
สูงสุด 90 km/hr โครงสร้างกังหันลม เลือกใช้วัสดุกลุ่ม
mild steel มีค่าความแข็งแรงที่จุด yield point เท่ากับ
250 MPa และใบกังหันลมที่ทาการศึกษามีรูปทรงหยด
น้ารุ่น Roy 1235 เลือกใช้วัสดุกลุ่ม E-Glassมีค่าความ
แข็งแรงที่จุด yield point อยู่ในช่วง 1,080ถึง 3,345 MPa
ผลที่ได้จากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ แสดง
ค่าความแข็งแรงของวัสดุที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงที่ต่ากว่าจุด
yield point ของวัสดุ ทั้งสองชนิด

[3] F.S. David M.Eggleston and Forrest S.Stoddard.

“Wind Turbine Engineering Design”, Van
nostrand reinhold company.
[4] M.H. Mohamed.Performance investigation of Hrotor Darrieus turbine with new airfoil shapes.
Helwan University;2012.

8. กิตติกรรมประกาศ

ผู้ ศึ ก ษาวิ จั ย ขอขอบคุ ณ ศู น ย์ วิจั ย และบริ ก ารด้ า น
พลั งงาน มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญ บุรี ที่
เอื้อเฟื้อสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือข้อมูลและองค์ความรู้
ด้ า นกั ง หั น ลม ขอขอบคุ ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารปรึ ก ษาการ
ออกแบบและวิ ศ วกรรม(DECC)ส านั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ที่ให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ในการด าเนิ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ โ ดยใช้
เทคโนโลยี CAE
และขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา สาหรั บทุ นในการศึกษา
ระดับปริญญาโท

9. เอกสารอ้างอิง

[1] วิรชัย โรยนรินทร์. “รายงานการศึกษาวิจัยพัฒนา

สาธิ ต ต้ น แบบเทคโนโลยี กั ง หั น ลมผลิ ต ไฟฟ้ า
ค ว า ม เ ร็ ว ล ม ต่ า ” , ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,2551.
[2] Roynarin W. Optimisation of vertical axis wind
turbines.Northumbria University;2004.
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ระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน และการประยุกต์ใช้ร่วมกับเตาถ่าน
Biogas Production and Supply System of Swine Farm in Community Scale and
Application with Brazier
นิลวรรณ ไชยทนุ1* ศรีธร อุปคา1 ภาสวรรธน์ วัชรดารงศักดิ์1 อัจฉรา จันทร์ผง1
และ วิสูตร์ ยังพลขันธ์2
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Autchara Junphong1 and Visuht Youngplokun2
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บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอความสาเร็จของชุมชนบ้านสันฮกฟ้า ตาบลสันทราย อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ถือ
เป็นชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทนด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ ได้นาของเสียที่เกิดจากฟาร์มสุกรมาพิจารณาจนเกิดแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน โดยทาการออกแบบและสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบโดมคงที่ขนาด 100 ลูกบากศ์เมตร และ 60 ลูกบากศ์เมตร อย่างละ 1 บ่อ ทาการ
สร้างสถานีส่งและติดตั้งระบบท่อส่งก๊าซได้ครบ 32 ครัวเรือน กับ 1 วัด ให้สามารถใช้ในการหุงต้มอาหารได้อย่างเพียงพอ และได้จัด ให้สมาชิก
ในชุมชนทุกท่านถือสิทธิความเป็นเจ้าของระบบก๊าซชีวภาพ เพื่อให้มีความรับผิดชอบช่วยกันบริหารจัดการให้สามารถใช้ระบบก๊าซชีวภาพนี้ได้
อย่างยังยืน อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาเตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูงให้เหมาะสมใช้งานกับก๊าซชีวภาพได้ ทาให้มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนถึง 22%
ในขณะที่เตาแก๊ส KB-5 มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนเพียง 17% ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งด้านเวลาในการหุงต้มและความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

Abstract

The purpose of this study is to present the achievements of Ban Hock Fah which located in Tambol San Sai, Phrao district, Chiang
Mai. This community is considered to be a model in management of biogas energy. They manage waste from swine farms to be useful energy
and utilize in their household. A100 m3-fix dome and a 60 m3-covered lagoon were designed and constructed to biogas digester. A distributed
station and gas pipeline were created and installed for sufficient 32 households with one temple that can be enough cooking. For the business
management, all villagers in community were the owner and helping together to manage which is the way to sustainable development.
Moreover, a high efficiency brazier was development to well use with biogas fuel. It had thermal efficiency of 22% while the KB-5 stove had
the thermal efficiency of 17%. The results showed that a cooking time and fuel consumption were different.
คาหลัก: ระบบก๊าซชีวภาพ ชุมชน การจัดการชุมชน และ เตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง
Keywords: Biogas System, Community, Community Management and High Efficiency Brazier

1. บทนา

ปัญหาน้าเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ยังคงเป็น
ปั ญ หาหลั ก ที่ ส่ ง ผลกระทบแก่ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย ในระแวก
ใกล้เคียง ดังเช่นชาวบ้านชุมชนบ้านสันฮกฟ้า ตาบลสัน
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ทราย อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบปัญหาจาก
ฟาร์มสุกรในหมู่บ้านที่ยังขาดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ดี มีการปล่อยน้าเสียจากฟาร์มสู่แหล่งน้าสาธารณะ ทา
ให้เกิดปัญหาด้านกลิ่นและน้าเน่าเสีย ตามมา เมื่อระบบ
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ก๊าซชีวภาพ คือ ระบบจัดการกับของเสียเพื่อการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม โดยวิธีทางชีวภาพโดยไม่ใช้อากาศจาก
การนาสารอิ นทรี ย์หรื อมูล สัตว์ ไปหมักโดยวิ ธีชีวภาพ
เพื่อให้กลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนย่อยสลายมูล
สัตว์เหล่านั้นและเกิดเป็นก๊าชชีวภาพที่สามารถจุดติดไฟ
ได้ โดยมีก๊าซมีเทน (CH4) เป็นองค์ประกอบหลัก50-70%
และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 30-50%
ก๊าซชีวภาพจึงสามารถนาไปใช้เป็นพลังงานทดแทนจาก
พลังงานเชื้อเพลิงอื่น ๆ ได้ น้าเสียที่ผ่านการบาบัดจาก
ระบบชีวภาพจะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดี [1] ดัง
รูปที่ 1 แสดงวัฎจักรของระบบก๊าซชีวภาพ ซึ่งหลักการนี้
สามารถตอบโจทย์ ชุ ม ชนนี้ ไ ด้ โ ดยเฉพาะการน าก๊ า ซ
เชื้ อ เพลิ ง ที่ ไ ด้ ม าใช้ เ ป็ น ก๊ า ซหุ ง ต้ ม ทดแทนการใช้
เชื้ อ เพลิ ง เดิ ม เช่ น ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว หรื อ ชื่ อ เรี ย ก
ทั่วไปคือ ก๊าซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas, LPG)
และ ฟืนไม้ ซึ่งต้องทาการซื้อหาทาให้เกิดค่าใช้จ่ายขึ้น
เฉลี่ ย ครอบครั ว ละ 300 บาทต่ อ เดื อ น ประกอบกั บ
ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ทาอาชีพเกษตรกรรมซึ่งต้อง
ใช้ปุ๋ยในการเพาะปลูก น้าเสียหรือกากของแข็งที่ผ่านการ
บาบัดจากระบบก๊าซชีวภาพแล้วจึงเป็นประโยชน์และจะ
สามารถช่วยลดต้นทุนการเกษตรลงได้ ข้อมูลข้างต้นถือ
เป็นการอนุรักษ์พลังงานและช่วยลดสภาวะโลกร้อน

รูปที่ 1 แสดงวัฎจักรของระบบก๊าซชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพที่ได้มาภายหลังการผลิต จาเป็นต้องมี
การจัดการการใช้พลังงานให้คุ้มค่าและเพียงพอต่อการใช้
งานของสมาชิกในชุมชน เทคโนโลยีเตาสาหรับใช้หุงต้ม
อาหารที่ประหยัดพลังงานเป็นส่วนหนึง่ ที่สาคัญในระบบ

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ได้ริเริ่มพัฒนาเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงหรือเตาซุปเปอร์
อั้งโล่ และได้ปรับปรุงประสิทธิภาพ มาอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลาหลายปี ท าให้ ไ ด้ เ ตาหุ ง ต้ ม ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง มี
ประสิทธิ ภาพสูง ถึง 29% เทีย บกับ เตาหุง ต้ม ทั่วไปที่ มี
ประสิทธิภาพประมาณ 20% และส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การผลิ ต และใช้ เ ตาหุ ง ต้ ม ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง เพื่ อ ลด
ปริมาณการใช้ถ่านและไม้ฟืน [2] หรือแม้แต่ก๊าซหุงต้ม
ถื อ เป็ น การลดค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นพลั ง งานของครั ว เรื อ น
ตลอดจนเป็ น การส่ ง เสริ ม อาชี พ การผลิ ต เตาหุ ง ต้ ม
ประสิทธิภาพสูงให้แพร่หลายมากขึ้นด้วย

2. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซจากฟาร์มสุกร
ระดับชุมชนและการประยุกต์ใช้ร่วมกับเตาถ่าน

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. น้าเสียหรือของเสียฟาร์มสุกรประกอบไปด้วย
สารอินทรีย์เป็นหลักถือเป็นวัสดุชีวภาพ เมื่อนามาบาบัด
ในกระบวนการชี ว เคมี ในระบบปิ ด ไร้ อ ากาศหรื อ
กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ จะทาให้เกิดเป็นพลังงาน
ในรูปของก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น
หลัก ซึ่งสามารถทาให้เกิดเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้มชั้นดีมี
คุณสมบัติใกล้เคียง LPG และช่วยลดกลิ่นเหม็นระบบ
กวนจากน้าเสีย ดังสอดคล้องกับ จิรกุล และ วีรชัย
(2546) ศึกษาและประเมินก๊าซชีวภาพควบคุมระบบกก
ลูกสุกรโดยใช้ก๊าซชีวภาพ ผลการประเมินการผลิตก๊าซ
ชีวภาพในบ่อผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 800 ลูกบาศก์เมตร
พบว่าสามารถผลิตก๊าซได้วันละ 102 ลูกบาศก์เมตร ได้
พลังงานเทียบเท่าโพรเพน 45 กิโลกรัม [3] พร้อมทั้ง ธัช
กร และคณะ (2557) ได้ศึกษาศักยภาพในการผลิตก๊าซ
ชี วภาพจากน้ าเสี ย อุ ต สาหกรรม รวมถึ ง การวิ เ คราะห์
ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อผลการตัดสินใจลงทุนสาหรับ
ผู้ประกอบการ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า น้าเสียอุตสาหกรรม
ทั้ ง 5 ประเภททั่ ว ประเทศไทย ได้ แ ก่ โรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทแป้ง โรงงานอุตสาหกรรมประเภท
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

น้ามั น ปาล์ ม โรงงานอุ ต สาหกรรมประเภทเอทานอล
โรงงานอุ ต สาหกรรมประเภทแปรรู ป อาหาร และ
อุตสาหกรรมประเภทแปรรูปยาง มีศักยภาพในการผลิต
ก๊าซชีวภาพที่ดีรวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตก๊าซชีวภาพ
หรือเทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย แบบไร้ออกซิเจนเป็น
ท าง เ ลื อ ก ที่ เ ห มา ะ ส มใ น ก าร บ า บั ด น้ า เ สี ย จ า ก
อุตสาหกรรมที่มีความเข้มข้นสูงในค่า ซีโอดีและบีโอดี
เพื่ อ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยภายในโรงงาน ช่ ว ยรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มช่ ว ยลดภาระการน าเข้ า พลั ง งานจาก
ต่างประเทศ สามารถจัดการกับของเสียให้เกิดประโยชน์
แ ล ะ เ ป็ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และยั ง กล่ า วว่ า โรงงานผลิ ต แป้ ง มั น
สาปะหลัง บริษัท วีพี สตาร์ช จังหวัดนครราชสีมา กาลัง
การผลิต 3,000 ตันต่อวัน ด้วยเทคโนโลยีการผลิตก๊าซ
ชี ว ภาพด้ ว ยระบบบ่ อ หมั ก แบบยู เ อเอสบี (Up-flow
Anaerobic Sludge Blanket, UASB) ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ในการลดสารอินทรีย์ในน้าเสียได้ถึง 80% ทาให้หมด
ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นลงได้ โดยน้าเสียจากกระบวนการ
ผลิต 1,550 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถผลิตก๊าซชีวภาพ
ได้ 23,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใช้เป็นพลังงานทดแทน
น้ามันเตาในกระบวนการอบแห้งแป้งได้ 116,000 บาท
ต่ อ วั น และสามารถคื น ทุ น ได้ ภ ายใน 2 ปี ในขณะที่
โรงงานอุ ต สาหกรรมน้ ามั น ปาล์ ม บริ ษั ท ชุ ม พร
อุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ใช้ระบบก๊าซ
ชีวภาพแบบกวนสมบูรณ์ (Continuous Stirred Tank
Reactor, CSTR) ซึ่ ง รองรั บ ปริ ม าณน้ าเสี ย จาก
กระบวนการผลิตน้ามันปาล์มดิบ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน และน้าเสียจากการผลิตน้ามันปาล์ม 300 ลูกบาศก์
เมตรต่ อ วั น ซึ่ ง สามารถผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพได้ ป ระมาณ
21,000 ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น โดยน าไปผลิ ต ไฟฟ้ าใช้
ทดแทนพลังงานชีวมวลได้ประมาณวันละ 160,000 บาท
[4]
2. การนาก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มาใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าถือเป็นสิ่งสาคัญเพื่อการประหยัดพลังงาน ดังนั้น
อุป กรณ์ ห รือ เตาที่ ช่วยให้ป ระหยั ด เชื้ อ เพลิ ง และยั ง คง
ประสิทธิภาพการใช้งานในการหุงต้มนั้นเป็นสิ่งจาเป็น
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อย่างยิ่ง นอกจากการพัฒนาเตาประสิทธิภาพของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแล้ว อาพล
และคณะ (2552) ได้พัฒนาระบบเตาก๊าซหุงต้มให้หัวเตา
ก๊าซมีส่วนอุ่นอากาศก่อนส่งอากาศไปเผาไหม้ กับ LPG
พบว่า ประสิทธิภาพทางความร้ อนสูงสุดของหัวเตาใน
ลั ก ษณะนี้ จ ะมี ค่ า อยู่ ที่ 50% ซึ่ ง มี ม ากกว่ า หั ว เตาแก๊ ส
ทั่วไปอยูป่ ระมาณ 4% และระยะเวลาที่ใช้ต้มน้ามีค่าน้อย
กว่าประมาณ 2 นาที [5] อีกทั้ง สมมาส และคณะ (2556)
ได้ เปรีย บเทีย บสมรรถนะของเตาชี ว มวล (Gasifier)
ขนาด 20 กิโลวัตต์ ที่ใช้ไม้ยูคาลิปตัสเป็นเชื้อเพลิงกับเตา
แก๊ ส หุ ง ต้ ม ชนิ ด หั ว เร่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพต่ า (KB-5) และ
ประสิทธิภาพสูง (SG5) ที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG)
เป็นเชื้อเพลิงโดยใช้เตาชีวมวลและเตาแก๊สหุงต้มชนิดหัว
เร่งประสิทธิภาพต่า (KB-5) และประสิทธิภาพสูง (SG5)
ตามล าดั บ ผลการทดสอบ พบว่ า เตาชี ว มวลมี
ประสิทธิภาพทางความร้อนต่ากว่าเตาแก๊สหุงต้มชนิดหัว
เร่งประสิทธิภาพต่า (KB-5) และต่ากว่าเตาหุงต้มชนิดหัว
เร่ ง ประสิ ท ธิ ภาพสู ง (SG5) ประมาณ 29% และ 41%
ตามลาดับ ในขณะที่ค่ าใช้จ่ ายด้ านเชื้อ เพลิง ต่ากว่าเตา
แก๊สหุงต้มชนิดหัวเร่ งประสิทธิภาพต่า (KB-5) และต่า
กว่ าเตาแก๊ สหุ ง ต้ ม ชนิด หั วเร่ งประสิ ท ธิภาพสู ง (SG5)
ประมาณ 67% และ 60% ตามลาดับ [6]

4. วิธีการวิจัย (Research Methodology)

1. ข้อมูลชุมชน
ชุ ม ชนดั ง กล่ า วมี ส มาชิ ก อยู่ อ าศั ย ทั้ ง หมด 32
ครัวเรือน และ 1 วัด รวมเตาแก๊สใช้งานทั้งหมด 35 เตา
โดยฟาร์มสุกรขนาด 500 ตัว ตั้งอยู่ในระยะห่างจากบ้าน
หลั ง สุ ด ท้ า ยราว 800 เมตร ปริ ม าณน้ าเสี ย จากฟาร์ ม
เกิดขึ้นประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่มีค่าของแข็ง
ทั้งหมดในน้าเสีย (Total Solid) 2-4%TS ภายหลังเกิดการ
ร่วมมือระหว่างเจ้าของฟาร์ม ชุมชน องค์การบริหารส่วน
ตาบล และบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โดยทางฟาร์ม
รับเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ถือเป็นการ
เกื้อหนุนกันและกันระหว่างฟาร์มกับชาวบ้าน ได้ทาการ
ออกแบบและจั ดสร้ างบ่อ หมั กแบบโดมคงที่ (Fixed
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Dome) 1 บ่อ ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร และ บ่อหมัก
แบบพลาสติกคลุมบ่อดิน (Covered Lagoon) ขนาด 60
ลูกบาศก์เมตร 1 บ่อ เมื่อคิดเป็นค่าระยะเวลากักเก็บน้า
เสีย (Hydraulic Retention Time, HRT) พบว่า มีค่า HRT
ประมาณ 8 วัน ซึ่งถือว่าเหมาะสม เนื่องจากมีค่าไม่น้อย
กว่าค่า HRT ของน้าเสียจากฟาร์มสุกรที่เหมาะสมต่อการ
ย่อ ยสลายสารอิ น ทรีย์ ใ นประเทศไทยที่ 6 วัน [7] มี
ลักษณะดังรูปที่ 2 พร้อมทั้งเดินระบบท่อส่งก๊าซถึงบ้าน
ทุกหลังด้วยเครื่องส่งก๊าซ (Blower) ขนาด 0.85 กิโลวัตต์
ทางานร่วมกับมีถังควบคุมแรงดันขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร
ที่ตั้งค่าแรงดันจ่ายก๊าซไว้ที่ 100 มิลลิบาร์ เพื่อให้ก๊าซ
ไหลในท่อได้สม่าเสมอ มีถังปิดที่บรรจุฝอยเหล็กสาหรับ
ลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟร์ (H2S) ในก๊าซชีวภาพ และใน
ยามมีปริมาณก๊าซเต็มบ่อก็มีชุดระบายก๊าซแบบอัตโนมัติ
แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 3
2. ข้อมู ลเตาหุง ต้ม ด้วยก๊ าซชีวภาพประสิท ธิภาพสูง ที่
ประดิษฐ์ขึ้นในโครงการนี้
โครงการนี้ได้ประยุกต์ใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพ
สู ง หรื อ เตาซุ ป เปอร์ อั้ ง โล่ ต ามแบบของกรมพั ฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับหัวเผาของ
ระบบเตาหุงต้มปิคนิค ในการประยุกต์ใช้หัวเผาก๊าซหุง
ต้มนั้น การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงซึ่งมีคุณสมบัติและความ
ดันของแหล่งจ่ายที่แตกต่างกัน จาเป็นต้องมีการปรับปรุง
หัวเผาเพื่อรักษาเสถียรภาพการเกิดเปลวไฟ โดยทาการ
ขยายขนาดรู จ่ า ยก๊ า ซให้ มี ข นาดใหญ่ ขึ้ น เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 6 mm และทาการติดตั้งตรงกลางแผงรังผึ้ง ซึ่ง
มีรายละเอียดดังรูปที่ 4 – 5 [2]

(ก)

(ข)

(ค)
รูปที่ 2 (ก) บ่อหมัก Covered Lagoon ขนาด 100 m3 (ข)
โดยรอบฟาร์มสุกรและบ่อหมัก Fix Dome ขนาด 100 m3
และ (ค) ระบบท่อส่งก๊าซและชุดความคุมแรงดัน

รูปที่ 3 แผนผังระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพระดับ
ชุมชน
3. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา
การทดสอบประสิทธิภาพเตาใช้วิธีการทดสอบด้วย
การต้มน้า (Water Boiling Test) จากพลังงานที่ใช้ในการ
ต้ ม น้ าต่ อ พลั ง งานที่ ไ ด้ จ ากการเผาไหม้ เ ชื้ อ เพลิ ง ก๊ า ซ
ชีวภาพตามสมการที่ (1) – (4) และทาการวัดเทียบกับเตา
แก๊สหุงต้มชนิดหัวเร่งประสิทธิภาพต่า (KB-5) ที่ภาชนะ
บรรจุน้าในปริมาตร 1 ลิตรเท่ากัน ด้วยการเปิดวาล์ว จ่าย
ก๊าซในปริมาณ 35% และ 45%ของพื้นที่หน้าตัดท่อจ่าย
ก๊าซ ที่ได้เปลวไฟแรงมีลักษณะใกล้เคียงกันดังรูปที่ 6 ทา
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การวัดค่าอุณหภูมิของน้าในภาชนะขณะต้มด้วยเครื่องวัด
อุ ณ หภู มิ แ บบอิ น ฟราเรดรุ่ น Testo 830-T4 และวั ด
ปริ ม าณก๊ า ซชี ว ภาพที่ ใ ช้ ด้ ว ยเครื่ อ งวั ด ปริ ม าณก๊ า ซ
(Diaphragm Gas Meter) รุ่น Sapphire icg2.5b ซึ่งถูก
ติ ด ตั้ ง ไว้ กั บ ท่ อ ก๊ า ซก่ อ นเข้ า วาล์ ว จ่ า ยก๊ า ซ ดั ง แสดง
รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ใช้งานของแต่ละครัวเรือน
ดังรูปที่ 7 โดยทั้ง 2 ค่า ทาการวัดและบันทึกผลทุกๆ 2
นาที
(ง)
รูปที่ 4 (ก) มิติภายนอก (ข) ภาพตัดขวาง (ค) มิติฉนวน
และ (ค) ขนาดรังผึ้งของเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง

(ก)

รูปที่ 5 หัวแก๊สและเตาที่ใช้ในโครงการ
(ข)

(ค)
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Pressure Gauges

Gas inlet

Ball Valve

Brazier/
Stove

Gas Meter

รูปที่ 7 การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณการใช้ก๊าซชีวภาพใน
ชุดอุปกรณ์ใช้งานของระบบหุงต้มในครัวเรือน
η

Qu
 100%
Q fuel

(1)

เมื่อ η ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา, %
QFuel ปริมาณความร้อนที่ได้จากเชื้อเพลิง, kJ
Qu ปริมาณความร้อนที่ใช้ประโยชน์, kJ
ปริมาณความร้อนที่นาไปใช้ประโยชน์ หาได้ จาก
ความร้อนที่ใช้ในการอุ่นน้า ดังแสดงในสมการที่ 2
(2)
Q u  [m w c p,w (Tw, o  Tw, i ) ]
เมื่อ mw มวลน้าเริ่มต้น, kg
Cp,w ค่าความร้อนจาเพาะของน้ามีค่า 4.186
kJ/kg oC
Tw,o อุณหภูมิน้าร้อน, °C
Tw,i อุณหภูมิน้าเริ่มต้น, °C
ปริมาณความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงหา
ได้ตามสมการที่ 3-4
(3)
Qfuel  mfuel  LHV
(4)
หรือ
Qfuel  ρVfuel  LHV
เมื่อ mFuel มวลของเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมด, kg
VFuel ปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมด, L
ρFuel ความหนาแน่นของก๊าซชีวภาพ
1.15 kg/m3 (CH4 60 %)
LHV ค่ า ความร้ อ นต่ าของ ก๊ า ซชี ว ภาพ
21.5 MJ/m3 (CH4 60 %)

5. ผลและอภิปรายผล (Results and Discussion)

1. ความสาเร็จของชุมชนต่อการใช้กา๊ ซชีวภาพ
เป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม
จากการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพด้ ว ยบ่ อ หมั ก แบบ Fix
Dome และ Covered Lagoon ขนาดบ่อหมักรวม 160 m3

นั้น ทาให้สมาชิกในชุมชนทุกครัวเรือน รวมทั้งวัดได้ใช้
ก๊าซชีวภาพในการนามาประกอบอาหารได้อย่างเต็มที่
โดยมีการทาประชามติ การใช้งานระบบก๊าซชีวภาพจาก
ฟาร์มสุกรระหว่างชุมชนขึ้น ให้สมาชิกในชุมชนทุกท่าน
ถือเป็นสิทธิความเป็นเจ้าของเพื่อให้มีความรับผิดชอบ
ช่วยกันบริหารจัดการให้สามารถใช้ระบบก๊าซชีวภาพนี้
ได้อย่างยั่งยืน คือ ให้จ่ายค่าบริการครัวเรือนละ 100 บาท
ยกเว้นวัดไม่มีการเก็บค่าบริการ โดยมีตัวแทนสมาชิก 1
ท่าน รับผิดชอบดาเนินการเก็บค่าบริการ เพื่อนามาใช้จ่าย
ค่าไฟของระบบจ่ายก๊าซและค่าซ่อมบารุงอุปกรณ์และ
ปรับปรุงบริเวณใกล้เคียงระบบผลิตก๊าซ กรณีอุปกรณ์
ช ารุ ด เสี ย หายหลั ง วาล์ ว เข้ า บ้ า น เจ้ า ของบ้ า นเป็ น
ผู้รับผิดชอบ และมีการกาหนดระยะเวลาในการเปิดให้
ใช้ ก๊ า ซ เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ก๊ า ซได้ อ ย่ า งเพี ย งพอทุ ก
ครัวเรือน โดยมี 3 ระยะเวลาการเปิด -ปิดการจ่ายก๊าซ 3
ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า 05.15 น. – 08.00 น. ช่วงกลางวัน
11.00 น. – 13.00 น. และช่วงเย็น 16.00 น. – 21.00 น.
สาหรั บ ช่วงเทศกาลหรื อประเพณีจ ะเปิ ดให้ ใช้ ง านได้
ตลอดทั้งวัน โดยผู้ใช้งานจะสามารถดูได้จากเกจวัดความ
ดันที่ติดตั้ง อยู่ก่อนหน้าวาล์วจ่ายก๊าซของทุกครัวเรือน
โดยแต่ละครัวเรือนจะอ่านได้แตกต่างกันเล็กน้อยตาม
ระยะที่ไกลออกไปจากสถานีจ่าย ค่าที่อ่านได้จากเกจวัด
ในแต่ล ะครั วเรื อ นมี ค่ าอยู่ ที่ 90 - 100 mbar ซึ่ ง มีค่ าได้
ใกล้เคียงกับต้นทาง ผลการดาเนินการดังกล่าวสามารถ
ทาให้แต่ละครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายด้านการซื้อก๊าซ LPG
ลงได้กว่า 200 บาทต่อเดือน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ความสามัคคีให้แก่ชุมชน
ในด้ านน้ าทิ้ง หรื อกากของเสี ยภายหลังการบ าบั ด
ด้วยบ่ อก๊าซชีวภาพถือเป็ผลพลอยได้ที่ส่ง เสริม การท า
เกษตรอินทรีย์ ชาวบ้านได้มีการจัดการให้มีผู้รับผิด ชอบ
1 ท่ า น ในการจั ด เก็ บ กากลงถุ ง กระสอบและขายให้
ชาวบ้ า นผู้ ที่ ต้ อ งการได้ ใ ช้ ปุ๋ ย ในการเพาะปลู ก ได้ อี ก
กระสอบละ 20 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปุ๋ย
คอก แต่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมอย่าง
ยิ่ง ที่จะนามาใช้กับการทาเกษตรอินทรีย์ เพราะปุ๋ยที่ได้
จากระบบก๊าซชีวภาพหรือมูลสัตว์ที่ผ่านขบวนการหมัก
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นี้ จ ะให้ ธ าตุ อ าหารพื ชจ าพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส
โพแทสเซียม เปลี่ยนมาอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์กับพืช
มากขึ้ น สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ทั น ที ท าให้
โครงสร้างของดินเกาะตัวกันดีขึ้น มีผลทาให้อินทรีย์วัตถุ
คงสภาพอยู่ ใ นดิ น ได้ น าน อี ก ทั้ ง ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ที่ ผ่ า น
ขบวนการหมักจะทาให้ไข่แมลง เชื้อโรคบางชนิดที่เป็น
สาเหตุของโรคพืชลดลง และยังมีส่วนทาลายการงอก
ของเมล็ดวัชพืชทาให้ไม่มีความจาเป็นต้องใช้สารเคมีใน
การป้องกันกาจัด [8]
2. ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา
ภายหลังการวางระบบท่อส่งก๊าซชีวภาพแล้วเสร็จ
ในช่วงแรกได้ใช้เตาแก๊สเดิมที่มีกันอยู่แล้วในครัวเรือน
เป็นเตาหุงต้ม แต่สาหรับบางครัวเรือนที่ใช้เตาอั้งโล่ก่อ
ฝืนในการทาอาหารนั้น ทางคณะวิจัยจึงได้ให้มีการใช้เตา
ก๊าซชีวภาพที่ได้ประยุกต์ขึ้นดังรูปที่ 5 เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่ชาวบ้าน เมื่อได้ทาการทดลองการต้มน้าหรือ การ
ทดสอบแบบ Water Boiling Test เพื่อหาประสิทธิภาพ
เตานั้นพบว่า จากการต้มน้าที่เวลาเดียวกัน ภาชนะที่ใช้
ต้มน้ามีลักษณะเดียวกัน ใช้ปริมาณน้าเท่ากัน และเปิด
วาล์วจ่ายก๊าซเท่ากันที่ 35% ลักษณะน้าที่เดือดภายใน
ภาชนะจะมีลักษณะดังรูปที่ 7 โดยรูป (ก) เป็นการต้มน้า
ด้วยเตาแก๊ส KB-5 และรูป (ข) เป็นการต้มน้าด้วยเตา
ประสิทธิภาพสูงที่ประดิษฐ์ขึ้นในโครงการนี้ เห็นได้ว่า
ความแรงการเดือดของน้ามีลักษณะแตกต่างกัน น้าที่ถูก
ต้มด้วยเตาที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้มีอัตราการเดือดที่แรงกว่าเตา
แก๊ส KB-5

(ก)
(ข)
รูปที่ 7 ลักษณะการเดือดของน้าทีเ่ วลาเดียวกันและเปิด
วาล์วจ่ายก๊าซ 35%
และเมื่อทาการวัดค่าอุณหภูมิน้าในภาชนะที่เวลา
ใดๆ และทาการปรับปริมาณการใช้ก๊าซด้วยการเปิดวาล์ว
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45% (ความแรงเปลวไฟสูง) พบว่า เตาหุงต้มที่ประดิษฐ์
ขึ้ น นี้ สามารถท าให้ น้ าในภาชนะมี อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น
มากกว่าเตา KB-5 และใช้เวลาในการต้มน้าให้เดือดน้อย
กว่า โดยในเวลาเดียวกันแตกต่างกันเฉลี่ยถึง 10 °C จึงทา
การหรี่วาล์วจ่ายก๊าซลงเหลือเพียง 35% (ความแรงเปลว
ไฟปานกลาง) เฉพาะการต้มด้วยเตาที่ประดิษฐ์ขึ้น พบว่า
ยังคงสามารถทาให้อุณหภูมิในภาชนะสูงกว่าการต้มน้า
ด้วยเตา KB-5 เนื่องจากว่าเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงนี้มี
รูปทรงสูงทึบอีกทั้งตัวเตาเป็นดินที่ทาหน้าที่เป็นฉนวน
ได้ดีกว่าเตาแก๊ส KB-5 ที่ทาจากเหล็กมีค่าการนาความ
ร้อนที่สูงกว่าและรูปทรงเปิดสู่อากาศมากกว่า ซึ่งทาให้
การท าอาหารปรุ ง ได้ สุ ก เร็ ว กว่ า ลดระยะเวลาใน
กระบวนการลง อีกทั้งเมื่อเวลาผ่านไปเพียง 8 นาที การ
เปิดวาล์วจ่ายก๊าซเพียง 35% ก็สามารถทาให้น้ามีอุณหภูมิ
สูงเท่ากันกับการเปิดวาล์วจ่ายก๊าซ 45% โดยที่เวลาก่อน
หน้านี้ก็มีอุณหภูมิแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ที่การต้มน้า
ด้วยเตาที่ประดิษฐ์ขึ้นเหมือนกัน ดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 8 อุณหภูมิน้าที่วัดได้ ณ เวลาใดๆ
ในการคิดหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา
เกิดจากการวัดปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ไป เพื่อให้ได้ความ
ร้อนที่เกิดขึ้นที่น้าต้มในภาชนะ พบว่า ที่ระดับการเปิด
วาล์วจ่ายก๊าซที่เท่ากัน ที่ 45% เตาแก๊ส KB-5 จะมีอัตรา
การใช้เชื้อเพลิงที่ประหยัดมากกว่า เตาหุงต้มที่ประดิษฐ์
ขึ้นในโครงการนี้ โดยคิดเป็นอัตราการใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ย
อยู่ที่ 20 และ 24 ลิตรต่อนาที และเมื่อหรี่วาล์วจ่ายก๊าซลง
จึ ง มี อั ต ราการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ที่ ล ดลง โดยเตาหุ ง ต้ ม ที่
ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อเปิดวาล์วก๊าซ 35% จะมีอัตราการใช้
เชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่ 18 ลิตรต่อนาที ดังแสดงในรูปที่ 9 ซึ่ง
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ประเด็นนี้อาจยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน ต้องทา
การทดลองและวิเคราะห์เพิ่ม โดยเฉพาะในส่วนของห้อง
เผาไหม้และส่วนผสมระหว่างอากาศต่อเชื้อเพลิง (A/F
ratio) และเมื่อ นาค่าอุ ณหภูมิที่ วัด ได้แ ละปริม าณการ
สิ้นเปลืองมาคานวณดังสมการที่ (1) – (4) พบว่า เตาหุง
ต้มที่ประดิษฐ์ขึ้น ด้วยการเปิดวาล์วจ่ายก๊าซเพียง 35% จะ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ความร้ อ นที่ สู ง ที่ สุ ด เฉลี่ ย ที่ 22%
รองลงมาคือ เตาหุงต้มที่ประดิษฐ์ขึ้นและเตาแก๊ส KB-5
ด้วยการเปิดวาล์วจ่ายก๊าซที่ 45% มีประสิทธิภาพเท่ากัน
เฉลี่ยที่ 17%

สั น ทราย อ าเภอพร้ า ว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง ถื อ เป็ น
ตัวอย่ างของชุม ชนพลัง งานทดแทนด้ านพลัง งานก๊า ซ
ชีวภาพที่ดีเยี่ยม อีกทั้งในภาคการใช้งาน เตาหุงต้มที่มี
ประสิทธิภาพสูงจะช่วยในเรื่องการประหยัดเวลาลดการ
ใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ลงได้ ส าหรั บ เตาหุ ง ต้ ม ที่ เ กิ ด จากการ
ประยุกต์ใช้เตาซุปเปอร์อั้งโล่กับหัวแก๊สปิคนิคดังที่กล่าว
ไปข้างต้นนั้น ในการเปิดวาล์วจ่ายก๊าซเพียง 35% ก็จะ
สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมในการทาอาหาร และ
ถือเป็นเตาอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับผู้ที่สนใจ

7. กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 9 ปริมาณการใช้ก๊าซชีวภาพเมื่อเวลาผ่านไป ณ
เวลาใดๆ

รูปที่ 10 ประสิทธิภาพเตา ณ เวลาใดๆ

6. สรุป

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพถือว่าเหมาะสมกับชุมชนที่มี
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในการบริหารจัดการชุมชนในด้านการ
ใช้พลังงานทดแทนที่ดีจะสามารถทาให้เกิดการใช้งานได้
อย่างยั่งยืน และยังก่อให้เกิดผลพลอยได้ที่อาจเป็ นการ
เสริมรายได้ขึ้นมา อย่างเช่น ชุมชนบ้านสันฮกฟ้า ตาบล

โครงการนี้บรรลุประสบความสาเร็จ ได้ เนื่องจาก
ได้ รั บ แรงสนั น สนุ น ทั้ ง ทุ น อุ ด หนุ น และแนวทางการ
ปฎิ บั ติ จ ากฝ่ า ยกิ จ การเพื่ อ สั ง คม บริ ษั ท ปตท. จ ากั ด
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ทราย ตลอดจนได้รับกาลังสาคัญจากสมาชิกชุมชนบ้าน
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ทุกท่าน
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การพัฒนาเครื่องอัดเชื้อเห็ด
Development of Mushroom Grow Bag Compressing
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บทคัดย่อ

บทความวิจัย การพัฒนาเครื่องอัดเชื้อเห็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดแรงงานคนในการอัดก้อนเห็ดในครัวเรือนหรือฟาร์ม ลด
ระยะเวลาในการอัดก้อนเห็ดให้น้อยลง และเป็นนวัตกรรมทางเลือกให้กับเกษตรกร ในส่วนการดาเนินงานผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นก็ทาการออกแบบและโครงสร้างเครื่องอัดเชื้อเห็ด จากผลการทดลองจานวน 10 ครั้งๆ ละ 10 ก้อน พบว่าการพัฒนาเครื่องอัดเชื้อเห็ด ใช้
เวลาน้อยสุด 1.40 นาที ก้อนเห็ดใช้ได้ 9 ก้อน เสีย 1 ก้อน และใช้เวลามากที่สุด 3 นาที ก้อนเห็ดใช้ได้ 7 ก้อน เสีย 3 ก้อน ดังนั้นการใช้งานเครื่อง
อัดเชื้อเห็ดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถช่วยลดเวลาและช่วยลดการสูญเสียจากกระบวนการอัดก้อนเห็ดแทนแรงงานคนได้จริง

Abstract

Paper shredders developing fungi. The objective is to reduce labor in the household or briquette mushroom farm. Reduce the length
of the briquette mushrooms less. And innovative alternatives to farmers. In the present study, the relevant data is then designed and structured
compressors fungi. The results of 10 times, 10 blocks were developed compressors fungi. At least 1.40 minutes before the fungus is nine
blocks of one pack and take the three minutes before the mushrooms are seven blocks of three cubes, so the use of compressed mushroom with
an electric motor to reduce time and reduce losses. the briquetting process mushrooms instead of actual labor.
คาหลัก : เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด เชื้อเห็ด มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
Keywords : Mushroom grow bag compressing machine, Mushroom grows bags, AC motors

1. บทนา (Introduction)

เห็ด เป็นสิ่งที่มนุษย์รู้จัก และนามารับประทานเป็น
อาหารมาช้านานแล้ว ตามหลักฐานที่มีการค้นพบ พบว่ามี
เห็ดเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ มาตั้งแต่ 130 ล้านปีก่อนแล้ว
นอกจากเห็ด จะเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ และสัตว์แล้ว
เห็ดยังมีบทบาทสาคัญ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยช่วย
ย่ อ ยสลายสิ่ ง ตกค้ า งจากซากพื ช โดยเฉพาะพื ช ที่ มี
ส่วนประกอบ ของลิกนิน เซลลูโลส และมูลสัตว์ ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นการลดปริมาณของ
เสีย ที่เกิดจากพืชและสัตว์ โดยธรรมชาติ เนื่องจากเห็ด มี
เอนไซม์ (Enzyme) หลายชนิดที่สามารถย่อยสลายวัสดุ
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และทาให้โ ครงสร้างของอาหารที่ ซับซ้ อนให้อ ยู่ใ นรู ป
ของสารอาหาร ที่สามารถดูดซึมไปใช้ได้ เช่น เห็ดกระดุม
เห็ดสกุลนางรม เห็ดหอม เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีเห็ด ที่
ต้องอาศัยอาหาร จากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ หรืออาศัยอาหารจาก
รากพืชอีกหลายชนิดในธรรมชาติ
เนื่ อ งจากโลกในปั จ จุ บั น มี วิ วั ฒ นาการทาง
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มนุษย์จึงมีความคิดที่หลากหลาย
รู ป แบบการประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น อุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถอ านวย
ความสะดวกให้กับตัวเอง อุปกรณ์ทางการเกษตรเป็นอีก
เครื่องมือชนิดหนึ่งที่อานวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร
การเพาะปลูกจาเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยทุ่นแรง เช่น การทา
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นา ทาสวน ทาไร่ การเพาะเห็ดก็เป็นเกษตรแขนงหนึ่งที่
ต้องมีเครื่องช่วยทุ่นแรงในการช่วยทางาน การเพาะเห็ดที่
นิยมเพาะในถุงพลาสติกส่วนมาก ได้แก่ เห็ดสกุลนางรม
เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดขอนขาว เห็ดกระด้าง เป็น
ต้ น เห็ ด เหล่ า นี้ ส ามารถเพาะได้ บ นวั ส ดุ ห ลายชนิ ด
โดยเฉพาะขี้เลื่อยอัด [1] เนื่องจากการอัดก้อนเห็ดนั้นต้อง
ใช้แรงงานคนในการอัดก้อนเชื้อเห็ด ทาให้ล่าช้า และการ
อัดก้อนเชื้อเห็ดไม่แน่น ได้ผลผลิตน้อย ไม่เท่าเครื่องอัด
ก้อนเห็ด [10]
จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัย ได้มีแนวคิดที่จะหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเกษตรกร จึงได้สร้าง
เครื่องอัดเชื้อเห็ดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยลด
แรงงานคน ลดเวลาในการอัดก้อนเห็ด เพื่อพัฒนาส่งเสริม
ในด้านอาชีพและสามารถนาไปประกอบเป็นอาชีพได้

2. วัตถุประสงค์ (Research Objectives)

1. เพื่อช่วยลดแรงงานคนในการอัดก้อนเห็ดใน
ครัวเรือนหรือฟาร์ม
2. เพื่อลดระยะเวลาในการอัดก้อนเห็ดให้น้อยลง
3. เพื่อเป็นนวัตกรรมทางเลือกให้กับเกษตรกร

3. แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)

งานวิจัยการพัฒนาเครื่องอัดเชื้อเห็ด ได้นาทฤษฎี
ที่มีความจาเป็นในการออกแบบและสร้าง ประกอบด้วย
ทฤษฎีต่างๆ ดังนี้
3.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นเครื่องกลไฟฟ้า
กระแสสลับที่ทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน
กล ใช้เป็นตัวต้นกาลังหมุนขับโหลดชนิดต่าง ๆ ได้มีใช้
กันอย่างแพร่หลายทั้งในที่อยู่อาศัย สานักงานและโรงงาน
อุ ต สาหกรรม ใช้ ไ ด้ ง่ า ย บ ารุ ง รั ก ษาน้ อ ยและใช้ ง าน
สะดวกกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับ 220 โวลต์ และ 380 โวลต์ ตามลาดับ
มอเตอร์ แบบหนึ่งเฟส (Single Phase Motor)
มอเตอร์เหนี่ยวนาหนึ่งเฟส ส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ขนาด
เล็กมีกาลังพิกัดต่ากว่า 1 แรงม้า ขนาดใหญ่สุดไม่เกิน 5
แรงม้า มีการพันขดลวดเป็นแบบหนึ่งเฟสและต่อเข้ากับ

แหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า หนึ่ ง เฟส สนามแม่ เ หล็ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่
สเตเตอร์ จึ ง ไม่ ใ ช้ ส นามแม่ เ หล็ ก หมุ น ด้ ว ยความเร็ ว
ซิงโครนัสเหมือนกับในมอเตอร์สองเฟส หรือสามเฟส ซึ่ง
เป็นเหตุให้สนามแม่เหล็กที่เกิดการกลับไปกลับมาอยู่ที่
สเตเตอร์ มอเตอร์เหนี่ยวนาหนึ่งเฟส ไม่สามารถเริ่มเดิน
ด้วยตัวเองได้ จะสามารถเดินได้เมื่อมีตัวช่วยเดิน โดยการ
เพิ่ ม ขดลวดอี ก 1 ชุ ด คื อ ขดลวดช่ วยเดิ น (Auxiliary
Winding) มอเตอร์เหนี่ยวนาหนึ่งเฟสแบ่งตามลักษณะ
โครงสร้าง และลักษณะการเริ่มเดินได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่
1 มอเตอร์เหนี่ยวนาหนึ่งเฟส (Single Phase Induction)
ได้แก่ สปลิตเฟสมอเตอร์ (Split Phase Motor) คาปาซิ
เตอร์มอเตอร์ (Capacitor Motor) และเช็คเดดโพลมอเตอร์
(Shaded Pole Motot) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามอเตอร์
แบบบังขั้ว และกลุ่มที่ 2 เป็นมอเตอร์หนึ่งเฟสที่มีตัวหมุน
ลักษณะเป็นทุ่นอาร์เมเจอร์ใช้ขดลวดทองแดงพันปลาย
สายต่ อ เข้ า กั บ คอมมิ ว เตเตอร์ ได้ แ ก่ รี พั ล ชั่ น มอเตอร์
(RepulsionMotor) และ ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ (Universal
Motor) [3]
3.2 เหล็กฉาก (Angle Bar) คือ เหล็กที่ผลิตตาม
มาตรฐาน มอก.1227-2539 จากโรงงานภายในประเทศที่
ได้มาตรฐาน มีรูปทรงตัว แอล ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของ
เหล็กคุณภาพสูง โดยวิศวกร ออกแบบให้เหล็กฉาก เป็น
ส่วนประกอบที่สาคัญในโครงสร้างงานเหล็ก และจัดอยู่
ในประเภทเหล็ ก โครงสร้ า งรู ป พรรณ ใช้ ใ นการท า
โครงสร้ า ง อาทิ โรงงานอุ ต สาหกรรม โครงหลั ง คา
โรงงาน เป็นต้น [9]
3.3 เหล็กกล่อง คือ เหล็กแป๊บไม่ว่าจะเป็นแป๊บ
เหล็กสี่เหลี่ยม (เหล็กแป๊บ) หรือแป๊บเหล็กสี่เหลี่ยมแบน
(แป๊บแบน) ลักษณะของมันนั้นถ้าเรามองพื้นที่หน้าตัดก็
เหมื อ นกั บ กล่ อ งๆหนึ่ ง ที่ แ ค่ มั น กลวงตรงกลางแล้ ว
ลักษณะจะยาวเท่านั้นข้อแตกต่างระหว่าง 2 ตัวนี้คือ ถ้า
ขนาดกว้ า งกับ สู ง (DxD) เท่ ากัน ก็จ ะเป็ น เหล็ กแป๊ บ
สี่เหลี่ยมถ้าขนาดกว้างกับสูง (DxB) ไม่เท่ากันก็จะเป็น
เหล็กแป๊บแบน คือข้อสังเกตของเหล็กสองตัวนี้
3.4 เหล็กเพลา หรือ เหล็กกลมตั น เป็นเหล็กที่
สามารถน าไปใช้ ใ นงานอุ ต สากรรมประเภทต่ างๆ ได้
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

มากมายสืบเนื่องมาจากคุณลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่าง
จากเหล็ ก ทั่ วไป ไม่ ว่า จะเป็ น ความละเอี ย ดของขนาด
ความเรี ย บของพื้ น ผิ ว และคุ ณ สมบั ติ ท างกลภาพบาง
ประการ ซึ่งเอื้อให้เหล็กเพลาขาวมีอรรถประโยชน์ในการ
ใช้งานสูงกว่าเหล็กประเภทอื่นๆ มีหน่วยเรียกในการซื้อ
ขาย 2 ชนิด คือ หน่วยหุน เช่น ขนาด 1/8", 3/8", 1",
1.1/2" และ หน่วยมิล เช่น ขนาด 5 มิล, 8 มิล, 15 มิล, 30
มิล เป็นต้น
3.5 เหล็กท่อกลมดา (Carbon Steel Tubes) หรือที่
นิยมเรียกกันว่า เหล็กท่อดา, แป๊บดา, แป๊บกลมผลิตจาก
เหล็กกล้าแผ่นคุณภาพสูง ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ประสิทธิภาพมาตรฐาน ควบคุมด้วยวิศวกร QC สูงสุด
เป็ น เหล็ ก โครงสร้ า งรู ป พรรณกลวงแบบกลมตาม
มาตรฐาน มอก.107-2533 ชั้นคุณภาพ HS41 มีความยาว
6,000 มิลลิเมตร/เส้น ท่อกลมดา ใช้สาหรับเป็นท่อลาเลียง
ท่ อ การประปา ท่ อ ชลประทาน และใช้ เ ป็ น โครงสร้ า ง
ทั่ ว ไ ป มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น เ ห ล็ ก ท่ อ ด า เ ห ล็ ก ย า ว มี
ความสามารถในการรับแรงดัน มีความแข็งแรงทนทาน
แต่น้าหนักเบา ตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ
3.6 มู่เล่ มีหน้าที่ในการเปลี่ยนทิศทางและควบคุม
ความตึง หรือ ความหย่อนของสายพานในระบบลาเลียง
และบางครั้งก็ทาหน้าที่ปรับสายพาน เพื่อให้สายพานเดิน
ได้ตลอดการเคลื่อนที่ของสายพาน
3.7 ตลับลูกปืนตัววาย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รองรับการ
หมุ น ของเพลา โดยตลั บ ลู กปื น มี ห น้ า ที่ ถ่ ายทอดแรงที่
เกิดขึ้นจากเพลาลงไปสู่ฐานเครื่องยนต์ และลดแรงเสียด
ทานระหว่ า งผิ ว สั ม ผั ส ท าให้ ช่ ว ยเพิ่ ม สมรรถนะของ
เครื่องจักรกลต่างๆ ลดการสึกหรอ แต่ตลับลูกปืนมักจะ
เสื่อ มสภาพเร็วเนื่องจากตลั บลูกปืนถื อว่าเป็น จุดวิ กฤต
ของเครื่องมือกล
3.8 สายพาน คืออุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อการถ่ายทอด
กาลัง จากแหล่งพลังงานหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่ ง เมื่อพูด
ถึงสายพานคนทั่วไปก็มักจะนึกถึงอุปกรณ์ที่รูปวงรี ทา
ขึ้นมาจากวัสดุซึ่งมียางและเส้นใยผ้าใบเป็นส่วนผสมหลัก
ทั้งที่สายพานในปัจจุบันนี้จานวนไม่น้อยมีโลหะจาพวก
เหล็ ก กล้ า และสแตนเลสเข้ า มาเป็ น ส่ ว นผสมด้ ว ย ใน
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เครื่องยนต์ที่ไม่ใช้สายพานเป็นตัวถ่ายทอดกาลัง ก็ จะใช้
เฟืองหรือโซ่เป็นตัวทาหน้าที่แทนสายพาน ซึ่งต่างก็มีข้อดี
ข้ อ ด้ อ ยแตกต่ า งกั น ออกไปตามสภาพทางกายภาพ
สายพานในเครื่ อ งยนต์ ที่ ค นส่ ว นใหญ่ รู้ จั ก กั น ก็ คื อ
“สายพานหน้าเครื่อง” ซึ่งทาหน้าที่ถ่ายทอดกาลังจาก
เครื่องยนต์ หรือจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ได้มาจากการทางาน
ของเครื่องยนต์ ไปขับเคลื่อนไดนาโมหรืออุปกรณ์สาหรับ
นากาลังไปแปรรูปเป็นพลังงานอย่างอื่น โดยมีพูลเล่ย์เป็น
ตัวทาหน้าที่รับและถ่ายทอดกาลังที่สาคัญที่สุด
3.9 การเชื่ อ มโลหะ ซึ่ ง เป็ น กระบวนการที่ ใ ช้
สาหรับต่อวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและพลาสติก โดยให้
รวมตัวเข้าด้วยกัน ปกติใช้วิธีทาให้ชิ้นงานหลอมละลาย
และการเพิ่มเนื้อโลหะเติมลงในแอ่งหลอมละลายของวัสดุ
ที่ ห ลอมเหลว เมื่ อ เย็ น ตั ว รอยต่ อ จะมี ค วามแข็ ง แรง
บางครั้ ง ใช้ แ รงดั น ร่ ว มกั บ ความร้ อ น หรื อ อย่ า งเดี ย ว
เพื่อให้เกิดรอยเชื่อม ซึ่งตรงข้า มกับการบัดกรีอ่อนและ
การบั ด กรี แ ข็ ง ซึ่ ง ไม่ มี ก ารหลอมละลายของชิ้ น งาน มี
แหล่ง พลัง งานหลายอย่างสาหรับ นามาใช้ ในการเชื่ อ ม
เช่น การใช้ความร้อนจากเปลวแก๊ส , การอาร์คโดยใช้
กระแสไฟฟ้า, ลาแสงเลเซอร์, การใช้อิเล็คตอรอนบีม ,
การเสียดสี, การใช้คลื่นเสียง เป็นต้น ในอุตสาหกรรมมี
การนามาใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่นการเชื่อม
ในพื้นที่โล่ง, พื้นที่อับอากาศ, การเชื่อมใต้น้า การเชื่อมมี
อั น ตรายเกิ ด ขึ้ น ได้ ง่ า ย จึ ง ควรมี ค วามระมั ด ระวั ง เพื่ อ
ป้องกันอันตราย เช่น ที่เกิดจาก กระแสไฟฟ้า, ความร้อน,
สะเก็ดไฟ, ควันเชื่อม, แก๊สพิษ, รังสีอาร์ค, ชิ้นงานร้อน,
ฝุ่นละออง ในยุคเริ่มแรกจนถึงศตวรรษที่ 19 มีการใช้งาน
เฉพาะการเชื่ อมทุบ (Forge Welding) เพื่อ ใช้ใ นการ
เชื่อมต่อโลหะ เช่นการทาดาบในสมัยโบราณ วิธีนี้รอย
เชื่อมที่ได้มีความแข็งแรงสูง และโครงสร้างของเนื้อรอย
เชื่อมมีคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่มีความล่าช้าใน
การนามาใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม หลังจากนั้นได้มีการ
พัฒนามาสู่การเชื่อมอาร์ค และการเชื่อมโดยใช้เปลวแก๊ส
ออกซิ เ จน และหลั ง จากนั้ น มี ก าร เชื่ อ มแบบความ
ต้านทานตามมา เทคโนโลยีการเชื่อมได้มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วในศตวรรษที่ 20 ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1
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และครั้งที่ 2 เทคโนโลยีการเชื่อมแบบใหม่ๆ ได้มีการเร่ง
พัฒนาเพื่อรองรับต่อการสู้รบในช่วงเวลานั้น เพื่อทดแทน
การต่อโลหะแบบเดิม เช่น การใช้หมุดย้าซึ่งมีความล่าช้า
อย่ า งมาก กระบวนการเชื่ อ มด้ ว ยลวดเชื่ อ มหุ้ ม ฟลั๊ ก ซ์
(SMAW) เป็นกระบวนการหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาในช่วงนั้น
และกระทั่งปัจจุบัน ยังคงเป็นกรรมวิธีที่ใช้งานกันมาก
ที่สุดในประเทศไทยและประเทศกาลังพัฒนาทั้งหลาย [4]
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ศิริลักษณ์ พานโคกสูง (2554) การพัฒนาเครื่องอัด
ก้อ นเชื้ อเห็ด แบบกึ่งอั ตโนมัติ ต้น แบบเพื่อ ชุม ชน ใน
งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดต้นแบบ
น ามาใช้ กั บ ก้ อ นเชื้ อ เห็ ด นางฟ้ า ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ในจั ง หวั ด
สกลนคร ได้ถูกพัฒนาขึ้น มีเป้าหมายเพื่อลดแรงงานและ
เวลาในการดาเนินการ ลักษณะของเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด
กึ่ ง อั ต โนมั ติ ออกแบบให้ ส่ ว นอั ด ก้ อ นเชื้ อ เห็ ด มี
ความสัมพันธ์กับจานหมุนด้วยความเร็ว 1 รอบต่อนาทีซึ่ง
มีกระบอกบรรจุถุงก้อนเชื้อเห็ดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.2
เซนติเมตรจานวน 6 กระบอก ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
ขนาด ¼ แรงม้า เริ่มกระบวนการผลิตนาถุงก้อนเชื้อเห็ด
บรรจุ ลงในกระบอก ผ่ านเข้ าสู่กระบวนการอั ด แบบ
อัตโนมัติ จับเวลาในการผลิต เมื่ออัดเสร็จนาก้อนเชื้อเห็ด
ออกมาทดสอบความหนาแน่น จากนั้นเปรียบเทียบกับ
กระบวนการผลิตโดยใช้แรงงานคน และเครื่องที่ใช้ใน
ชุมชนสกลนคร จากผลการศึกษาพบว่า เครื่องต้นแบบ
สามารถทาการอัดได้ความหนาแน่น 0.63 กรัมต่อ ลบ.ซม.
และมีอัตราการผลิต 342 ถุงต่อชั่วโมง ในขณะที่เครื่องที่
ใช้ในชุมชนสกลนครมีอัตราการผลิตโดยเฉลี่ย 240 ถุง ต่อ
ชั่วโมง และอัตราการอัดแบบใช้แรงงานคนโดยเฉลี่ย ผลิต
ได้เพียง 208 ก้อน ต่อชั่วโมง ดังนั้นเครื่องต้นแบบ
สามารถเพิ่ ม ผลิ ต ภาพและอ านวยความสะดวกให้ กั บ
เกษตรกรในชุมชน
สุ ริ ยั น ต์ แก้ ว จิ น ดา และดนั ย ฤทธิ์ โสภะบุ ญ
(2553) เครื่องอัดถุงเห็ดแบบใช้เท้าเหยียบ v.3 เป็นอุปกรณ์
ทุ่นแรงที่ช่วยให้เกษตรกรที่ทาฟาร์มเห็ด ได้ประหยัดเวลา
ในการทางาน ลดแรงงานคนที่ทางาน ลดอัตราการสูญเสีย

ของชิ้ น งาน ลดค่ าใช้ จ่ า ยที่ ต้ อ งจ้ างแรงงานคนในการ
บรรจุก้อนเชื้อเห็ด ซึ่งจะทาให้ เกษตรกรมีเวลาเพิ่มมาก
ขึ้ น สามารถเพิ่ ม ปริ ม าณงานในด้ า นอื่ น ๆ ได้ อี ก และ
จุ ด ประสงค์ ที่ ส าคั ญ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการอั ด ถุ ง ก้ อ น
เห็ด 5 ก้อน ต่อ 1 นาที ทาให้ก้อนเชื้อเห็ดมีขนาดที่ได้
มาตรฐาน เต็ ม ไม่ ลี บ แบน เมื่ อ เวลาน าไปนึ่ ง ฆ่ า เชื้ อ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทาเป็นอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่หาได้ตาม
ท้องตลาดเพียงแค่นามาดัดแปลงให้เกิดการผ่อนแรงและ
ไดมาตรฐานเท่านั้น ก็สามารถดาเนินการได้แล้ว มีต้นทุน
ที่ต่า ไม่เปลืองเนื้อที่ ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า จึง
ปลอดภัยจากอัตราที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน

4. วิธีการวิจัย (Research Methodology)

ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนวิธีการวิจัยไว้ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ
เครื่ องอั ด เชื้อเห็ด จากแหล่ง ข้อมู ลต่ างๆ เพื่ อน ามาเป็ น
ข้ อ มู ล ในการออกแบบและสร้ า งเครื่ อ งอั ด เชื้ อ เห็ ด
เอนกประสงค์
2. การออกแบบเครื่องอัดเชื้อเห็ดเอนกประสงค์ มี
การออกแบบโครงสร้าง ดังนี้

รูปที่ 1 การออกแบบโครงสร้างเครื่องอัดเชื้อเห็ด
2.1 ระบบต้นกาลัง ใช้มอเตอร์ขนาด 1/4 แรงม้า
ความเร็วรอบ 1,440 รอบต่อนาที
2.2 ชุดส่งกาลังและคานวณระบบการส่งถ่ายกาลัง
โดยใช้ สายพาน เพื่อ หาขนาดเส้น ผ่านศู นย์ กลางและ
ความเร็วรอบพูลเล่ย์โดยใช้สูตรในการคานวณดังนี้
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

1 D1

2 D2

(1)

แทนอัตราเร็วเชิงมุมของพูลเล่ย์ตัวขับ
 2 แทนอัตราเร็วเชิงมุมพูลเล่ย์ตัวตาม
D1 แทนเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ตัวขับ
D2 แทนเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ตัวตาม
2.3 สมบัติทางกายภาพของวัสดุปลูก
นาวัสดุปลูกที่ผ่านการอัดเป็นก้อนเชื้อเห็ด
เรียบร้อยแล้วมาคานวณหาคุณสมบัติทางกายภาพ
ดังต่อไปนี้
ความชื้นของวัสดุปลูกโดยนาวัสดุปลูกเข้า
เครื่องอบ 24 ชั่วโมง ที่ 103 oC
ร้อยละความชื้น =  W  W  x100

รูปที่ 2 การประกอบชิ้นส่วนเครื่องอัดเชื้อเห็ด

ให้ 1

1



W1

2



(2)

โดยที่ W1 = น้าหนักก่อนการอบ
W2 = น้าหนักหลังการอบ
ความหนาแน่นของก้อนเชื้อเห็ด โดยการนาก้อน
เชื้อเห็ดไปชั่งน้าหนัก วัดเส้นผ่านศูนย์กลางและความ
สูงของก้อนเชื้อเห็ด
ความหนาแน่นมวล =

m
v

(3)

โดยที่ m = มวลรวมของก้อนเชื้อเห็ด (g)
V = ปริมาตรของก้อนเชื้อเห็ด (cm2)
3. การสร้างเครื่องอัดเชื้อเห็ด
จากขั้ น ตอนการศึ กษาทฤษฏี แ ละการออกแบบ
เครื่องอัดเชื้อเห็ด ขั้นตอนต่อไปเป็นการประกอบชิ้นส่วน
ต่างๆ เข้าด้วยกัน และทาการทดสอบการทางานเบื้องต้น
ดังรูปที่ 2 - 3

รูปที่ 3 การตกแต่งตั้งศูนย์ของระบบและการทดสอบการ
ทางานเบื้องต้นเครื่องอัดเชื้อเห็ด
4. ขั้นตอนการทดสอบเครื่องอัดเชื้อเห็ด มีขั้นตอน
ดังนี้
จากการดาเนินงานวิจัย เมื่อทาการออกแบบและ
สร้ างเครื่อ งอั ด เชื้อ เห็ ดเสร็ จ เรี ยบร้อ ยแล้ว ก็เริ่ มท าการ
ทดสอบเครื่ อ งอั ด เชื้ อ เห็ ด ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้
ทดลองการใช้งานของเครื่องอัดเชื้อเห็ดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
โดยการน าขี้ เ ลื่ อ ยที่ ผ สมเสร็ จ แล้ ว มากรอกใส่ ถุ ง ใน
ปริมาณที่เท่ากันแล้วจับเวลาในการอัดเชื้อเห็ด
5. การบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูล
จากการใช้เครื่องอัดเชื้อเห็ดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จานวน 10
ครั้งๆ ละ 10 ก้อน แล้วนามาตรวจดูสภาพความเสียหาย
ของก้อนเห็ดเทียบกับเวลา
6. สรุปผลการทดลอง เครื่องอัดเชื้อเห็ด จากตาราง
ที่ 1

5. ผลการวิจัย (Results)

ตารางที่ 1 การทดสอบเครื่องอัดเชื้อเห็ด
ครั้ง จานวน เสียหาย ไม่เสียหาย
ที่ (ก้อน) (ก้อน)
(ก้อน)
1
10
2
8
2
10
0
10
3
10
0
10
4
10
0
10
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2
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5
6
7
8
9
10
รวม

10
1
9
1.40
10
0
10
2.30
10
0
10
2
10
0
10
2.50
10
3
7
3
10
0
10
2.50
100
6
94
2.10
ผลการวิจัยจากตารางที่ 1 พบว่าการพัฒนาเครื่อง
อัดเชื้อเห็ดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้เวลามากที่สุด 3 นาที
ก้อนเห็ดใช้ได้ 7 ก้อน ใช้ไม่ได้ 3 ก้อน และใช้เวลาน้อย
สุด 1.40 นาที ก้อนเห็ดใช้ได้ 9 ก้อน ใช้ไม่ได้ 1 ก้อน ใน
จานวนก้อนเห็ด 100 ก้อน ใช้เวลาเฉลี่ยที่ 2.10 นาที ก้อน
เห็ดใช้ได้ 94 ก้อน ใช่ไม่ได้ 6 ก้อน

6. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)

จากผลการวิ จั ย การพั ฒ นาเครื่ อ งอั ด เชื้ อ เห็ ด
สามารถอภิปรายผลตามประเด็นสาคัญในด้านต่างๆ ดังนี้
ก้อนเห็ ดที่ สามารถผลิ ตได้จ ากเครื่อ งอั ด เชื้อ เห็ ด
จากขี้เลื่อยจานวน 10 ครั้งๆ ละ 10 ก้อนเป็นที่น่าพอใจคือ
ไม่เสียหายเลยจานวน 7 ครั้ง และมีการใช้เวลาน้อยที่สุด 2
นาที เฉลี่ยก้อนละ 12 วินาที ถือว่าเครื่องอัดเชื้อเห็ดนี้มี
ความปลอดภัยต่อการใช้งานและช่วยลดระยะเวลาการ
ผลิตได้จริงเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร
การพัฒนาเครื่องอัดเชื้อเห็ดแม้ว่าจะทางานได้ตาม
วัตถุประสงค์แต่ก็มีข้อจากัดเนื่องจากมอเตอร์ทใี่ ช้ขับมู่เลย์
หมุนเร็วเกินไปอาจทาให้ผู้ใช้งานได้รับอุบัติเหตุหรือก้อน
เห็ดที่ผลผลิตออกมาไม่เป็นที่พอใจ ควรมีการแก้ไขมู่เลย์
ให้มีขนาดเล็กลงหนึ่งชุดเพื่อไปขับมู่เลย์ใหญ่อีกชุดหนึ่ง
ซึ่งจะทาให้จานวนรอบช้าลง
ข้อเสนอแนะก่อนนาเครื่องอัด เชื้อเห็ดไปใช้งาน
ควรตรวจสอบอุปกรณ์ให้ดี ก่อนนาไปใช้งาน และควร
ระมัดระวังเครื่องจักรกล
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรพัฒนามู่เลย์ให้
เป็นสามระดับตัวทด และควรพัฒนาจากการใช้มอเตอร์
ให้เป็นนิวเมติกส์ไฮดรอลิกส์ในการอัดเชื้อเห็ด

7. สรุป (Reference)

การออกแบบและสร้ า งเครื่ อ งอั ด เชื้ อ เห็ ด มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารและน าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ป
พัฒนาเครื่องอัดก้อนเห็ดแบบต่างๆ ช่วยลดแรงงานคนใน
การอัดก้อนเห็ดในครัวเรือนหรือฟาร์ม ลดระยะเวลาใน
การอัดก้อนเห็ดให้น้อยลง และเป็นนวัตกรรมทางเลือก
ให้กับเกษตรกร
จากผลการทดลองเครื่ อ งอั ด เชื้ อ เห็ ด จ านวน 10
ครั้งๆ ละ 10 ก้อน ปรากฏว่า เครื่องอัดเชื้อเห็ดใช้เวลาน้อย
สุด 1.40 นาที โดยก้อนเห็ดใช้ได้ 9 ก้อน ใช้ไม่ได้ 1 ก้อน
และใช้เวลามากสุด 3 นาที ก้อนเห็ดใช้ได้ 7 ก้อน ใช้ไม่ได้
3 ก้อน
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บทคัดย่อ

บทความวิจยั นี�นาํ เสนอการออกแบบติ ดตั�งระบบผลิ ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ชนิ ดเชื� อมต่ อระบบจําหน่ ายที� มีแบตเตอรี� สํารอง
พลังงาน โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2.28 กิโลวัตต์ ติดตั�งบนหลังคาบ้านพักอาศัย และใช้ อิ นเวอร์ เตอร์ ไฮบริ ด ขนาด 3 กิโลวัตต์ ที� มี
ฟังก์ชนั แปลงไฟฟ้ ากระแสสลับ และอัดประจุแบเตตอรี� ให้กบั แบตเตอรี� ขนาด 12 โวลต์45 Ah จํานวน 4 ลูกต่ออนุกรมกันเป็ นแรงดัน 48 โวลต์
และพัฒนาชุดตรวจวัดอุณหภูมิ ความเข้มแสงอาทิตย์ และวิเคราะห์การไหลกาํ ลังไฟฟ้ า ในรู ปแบบต่างๆ จากนั�นทําการวิเคราะห์สมรรถนะและ
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตพลังงาน แลการลดค่ากาํ ลังไฟฟ้ าสูงสุ ด เปรี ยบเที ยบกับระบบที� ไม่ มีแบตเตอรี� ผลการวิเคราะห์พบว่า ระบบผลิ ตไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดที�มีแบตเตอรี� ได้รับพลังงานมากกว่าเล็กน้อย และสามารถลดค่าก ําลังไฟฟ้ าสูงสุ ดได้ดกี ว่าระบบที� ไม่ มีแบตเตอรี� สํารอง
พลังงาน

Abstract

This paper propose an analysis of the power flow to the most appropriate system of solar power with battery
backup power program flow analysis for solar power with battery backup power and no battery backup power, size
2.2kW and Hybrid inverter 3 kW. The hybrid inverter convert DC energy to AC energy and also charge battery 48 Vdc
which connection from 12 V 45 Ah 4 sets. The data collection are record and analyze the energy efficiency, power peak
demand cutting which found that the PV with battery backup has more energy production and high power peak cut than
non-battery PV grid tie.
คําหลัก:อินเวอร์เตอร์ไฮบริ ด, ระบบผลิตไฟฟ้ าแบบเชื�อมต่อระบบจําหน่ายสายส่ งที�มีแบตเตอรี� , ลดค่าความต้องการสูงสุ ด
Keywords:Hybrid Inverter, Photovoltaic System, battery backup, Power Peak Cut

1.บทนํา

ระบบผลิ ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์เ ป็ นระบบ
ผลิ ต พลัง งานที� ส ะอาด เป็ นมิ ต รต่ อ สิ � ง แวดล้อ ม และมี
ศักยภาพสู งสําหรั บ ประเทศไทย ปั จ จุ บนั รู ปแบบการผลิ ต
ไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มี 2 รู ป แบบที� นิยมใช้ โดย

รู ปแบบแรก คือ ระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ไม่เชื�อมต่อกับระบบจําหน่ าย เรี ยกว่า Off-Grid หรื อ Stand
Alone ระบบนี� เกิดขึ�นมากในยุคแรก เป็ นระบบที�ติดตั�งใน
บริ เวณที�ไม่มีสายส่ งของการไฟฟ้ า ระบบนี� มีส่วนประกอบ
สําคัญ คือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี� และอุปกรณ์ อดั
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ประจุ และอินเวอร์ เตอร์ แปลงไฟฟ้ ากระแสสลับ รู ปแบบที�
สอง คือ ระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื�อมต่อ
กับระบบจําหน่ าย เรี ยกว่า On-Grid หรื อ Grid Tie ระบบนี�
จะมีเฉพาะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอินเวอร์ เตอร์ ซึ� งระบบ
นี�จะไม่มีแบตเตอรี� สาํ รองพลังงาน แต่จะผลิตไฟฟ้ าแล้วจ่ าย
เข้าระบบไปทั�งหมด ซึ� งระบบนี�เกิดขึ�นมากในช่วงเวลา 10 ปี
ที�ผ่านมา คิดเป็ นสั ดส่ วนมากกว่า 90% เมื�อ เทีย บกับ ระบบ
Off Grid ที�ไม่ถึง 10% เนื� องจากมีนโยบายรั บซื� อไฟฟ้ าด้วย
มาตรการจู งใจในรู ป แบบราคาส่ ว นเกิ นจากค่ า ไฟฟ้ าฐาน
Adder และราคารับซื� อที�เหมาะสม FIT (Feed in Tariff) ซึ� งมี
การติด ตั�งทั�งแบบโซล่ าฟาร์ มและโซลาร์ รูฟ ที�ติดตั�งตั�งบน
หลังคาและเมื�อ วัน ที� 5 ม.ค. 58 รั ฐสภามี การประชุมสภา
ปฏิรูปแห่งชาติเพื�อพิจารณารายงานการศึกษาเรื� องโครงการ
ส่ งเสริ มการติดตั�งโซลาร์ รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้ าด้วย
แสงอาทิตย์สํา หรั บบ้านและอาคาร)ตามคณะกรรมาธิ การ
ปฏิรูปพลังงานสภาปฏิรูปแห่ งชาติได้พิจารณาระบบโซลาร์
รู ฟเป็ นการผลิตไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั�งอยู่บน
หลังคาของบ้านและอาคารผูต้ ิดตั�งสามารถใช้ไฟฟ้ าที�ตวั เอง
ผลิตได้และช่วยลดปริ มาณไฟฟ้ าที�ซ�ื อ จากการไฟฟ้ าทําให้
ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้ าส่ วนไฟฟ้ าที�เหลือจากใช้งานยังต้องรอ
การพิ จารณาว่ าจะสามารถส่ งขายให้ก ารไฟฟ้ าได้ หรื อกัก
เก็บพลังงานไว้ในเวลากลางคืนได้ จากนโยบายดังกล่าวจึ ง
ได้เกิ ดแนวคิดนํา ระบบผสมผสานระหว่า ง Off-grid และ
On-grid มาใช้ร่วมกัน โดยระบบผลิตไฟฟ้ าแบบเชื�อมต่อกับ
ระบบจําหน่ ายที�มีแบตเตอรี� สํารองพลังงาน[1-4]ซึ� งจะช่ว ย
ลดค่า ใช้จ่ ายด้านไฟฟ้ าเสริ มความมั � น คงทางด้า นพลังงาน
เนื�องจากสามารถนําพลังงานที�เหลือใช้ในกลางวันมากักเก็บ
ไว้ใช้ใ นเวลากลางคื น และลดการเกิด ความต้องการไฟฟ้ า
สู งสุ ด peak [5-6] ซึ� งทําให้ลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้ าลงได้เพื�อ
เป็ นการวิ เ คราะห์ ถึงสมรรถนะทางเทคนิ ค ของระบบ ใน
งานวิ จั ย นี� จึ ง ได้ อ อกแบบและติ ด ตั� งระบบผลิ ต ไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิ ตย์ชนิ ดเชื�อมต่อ กับ ระบบจํา หน่ า ย (Grid
Tie PV) และระบบผลิ ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ชนิ ด
เชื�อมต่อกับระบบจําหน่ายที�มีแบตเตอรี� สาํ รองพลังงาน [7-8]
(Grid Tie PV with Battery Backup)ขนาด 2.28กิ โลวัตต์
ติ ด ตั�งสํา หรั บ บ้า นพัก อาศัย ที� อ ยู่ใ น ต.ป่ าไผ่ อ.สั น ทราย
จ.เชียงใหม่ เพื�อวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของระบบ การลดค่า

416

กลุ่มที่ 6 การจัดการพลังงานในชุมชน

กําลังไฟฟ้ าสู งสุ ด และพฤติกรรมการไหลกําลังไฟฟ้ าและ
คุณภาพกําลังไฟฟ้ าของทั�งสองระบบ เพื�อใช้เป็ นแนวทางใน
การทํามาตรการอนุ รัก ษ์พลังงานและพลังงานทดแทนจาก
ระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไป

2.วัตถุประสงค์

1. เพื� อ ออกแบบและติ ด ตั� งระบบผลิ ต ไฟฟ้ าพลัง งาน
แสงอาทิตย์แบบเชื�อมต่อระบบจําหน่ายชนิดมีแบตเตอรี�
2. เพื�อวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพการผลิตพลังงานและการลดค่า
กํา ลัง ไฟฟ้ าสู ง สุ ด ของระบบผลิ ต ไฟฟ้ าแสงอาทิ ตย์แ บบ
เชื�อมต่อระบบจําหน่ายชนิดมีแบตเตอรี� เทียบกับระบบที�ไม่มี
แบตเตอรี�

3. แนวคิดทฤษฎีที�เกีย� วข้ อง

3.1 ระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิ ด เชื�อมต่อกับ
ระบบจําหน่ ายที�มีแบตเตอรี� สํารองพลังงาน (Grid Tie PV
with Battery Backup)
เป็ นระบบที� ผ สมผสานระหว่ างระบบ Off Grid
และระบบ On Grid เข้าด้วยกัน ดังแสดงในรู ปที� 1 ซึ� งมีขอ้ ดี
ที�ส ามารถบริ หารจัด การพลังงานได้ โดยออกแบบขนาด
ระบบให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์
ปริ มาณโหลดในเวลากลางวัน ปริ มาณโหลดในเวลา
กลางคืนตามเงื�อนไขและนโยบายการรั บซื� อไฟฟ้ าของการ
ไฟฟ้ าหรื อหน่วยงานภาครัฐ

รูปที� 1ไดอะแกรมระบบ Grid Tie PV with Battery
Backup
3.2เซลล์แสงอาทิตย์ (Photo current)
เซลล์แสงอาทิตย์ (Photo current)กระแสไฟฟ้ าของ
เซลล์แสงอาทิตย์ (Photo current) เกิดจากแสงสว่างไปทําให้
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เซลล์แสงอาทิตย์สร้างประจุพาหะอิสระให้ไหลผ่านโหลดที�
ต่ออยูเ่ ป็ นสัดส่ วนตรงกับความเข้มแสงที�ตกกระทบรอยต่อ
PN Junction ซึ� งจะเขี ย นแทนด้ว ยไดโอดและแหล่ งจ่ า ย
กระแสในสมการแสดงถึ ง คุ ณ ลัก ษณะทางกระแสและ
แรงดั น ของเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ซ� ึ งจะเขี ย นอยู่ ใ นรู ปของ
ฟังก์ชนั � เอ็กโพเนนเชียล (exponential equation)
รูปที� 3กราฟคุณลักษณะแรงดันและกระแส
จากกราฟ

รูปที� 2 วงจรสมมูลและสมการของเซลล์ แสงอาทิตย์

สมการ

𝑰 = 𝑰𝒑𝒉 −
𝑰𝒔 �𝒆𝒛𝒑

𝒒(𝑽�𝑰𝑹𝒔 )
𝑵.𝑲.𝑻.

− 𝟏� −

𝒒(𝑽�𝑰𝑹𝒔 )
(1)
𝑹𝒔𝒉

เมื�อIph คือกระแสไฟฟ้ าที�เกิดจากแสง ; A
Is คือกระแสไบอัสอิ � มตัวย้อนกลับของไดโอด ; A
Q คือประจุอิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับ 1.602×10��� C
N คือ Ideal factor
K คือค่าคงที�ของ Boltzmanมีค่าเท่ากับ 1.3806504×10���
J/Kevin
T คืออุณหภูมิที�รอยต่อขณะทํางานของเซลล์ ;Kevin
V คือแรงดันที�ตกคร่ อมไดโอด ; V
RS คือค่าความต้านทานอนุกรมของเซลล์ ; Ω
Rsh คือค่าความต้านทานขนานของเซลล์ ; Ω

สํา หรั บ ในเชิ งพาณิ ชย์ ค่ าที� สําคัญ จะได้จ ากการ
ทดสอบโดยป้ อนพลังงานในแสงอาทิตย์ที�สภาวะมาตรฐาน
คือ ความเข้มแสง 1000 W/m2อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ย ส
มวลอากาศ (Air Mass) 1.5 แล้ววัดค่าทางไฟฟ้ าในสภาวะ
เปิ ดวงจร (Voc) ถึ งสภาวะลัด วงจร (Isc) ทํา ให้ไ ด้ก ราฟ
คุณลักษณะแรงดัน-กระแส ดังแสดงในรู ปที� 3

ค่าพารามิเตอร์ ที�สาํ คัญได้แก่
Voc คือ ค่าแรงดันเปิ ดวงจรแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (V)
Isc คือ ค่ากระแสลัดวงจรแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (A)
Vm ค่าแรงดันสู งสุ ดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (V)
Im คือ ค่ากระแสสู งสุ ดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (A)
Pm คือ ค่ากําลังสู งสุ ดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (W) หาได้จาก
สมการ

Pm = Vm*Im

(2)
FF คือ ค่า Fill Factor ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หาได้จาก
สมการ

FF = ImVm/IscVoc

(3)
ระสิ ทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หาได้จากสมการ

 = Ppv/(G*A)

(4)

3.2.1ความเข้มแสง
ความเข้มแสงเป็ นรั งสี แม่เ หล็ก ไฟฟ้ าส่ วนหนึ� ง ที�
ปล่อยออกจากดวงอาทิตย์ แสงในช่วงอิน ฟราเรดแสงที�ตา
มองเห็ นและอัลตราไวโอเล็ตบนโลกแสงอาทิตย์ถู กกรอง
ผ่านชั�นบรรยากาศของโลกสามารถเห็นชัดเป็ นแสงกลางวัน
เมื�อดวงอาทิตย์อยู่เหนื อเส้น ขอบฟ้ าแสงอาทิตย์มีสีขาวเกิ ด
จากแสงทั�ง7สี มารวมกันโดยแสงอาทิตย์จะมีความยาวคลื�น
ประมาณ400-700nm แสงที�ความยาวคลื�นตํ�าสุ ดคือสี ม่วงสี
นํ� าเงินจนมาถึงสี แดงที�มีความยาวคลื�นประมาณ700 nm
ปริ มารค วา มเข้ ม ขอ งแ สงอ าทิ ตย์ ผ ลทํ า ให้ เ กิ ด กา ร
เปลี� ยนแปลงประสิ ท ธิ ภ าพของระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ� งมีหน่วยวัดค่ากําลัง และพลังงานเป็ น W/m2 และ Wh/m2
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และเพื� อ ให้ง่ า ยสํ า หรั บ การคํา นวณ ได้มี ก ารกํา หนดค่ า
ชัว� โมงที�มีแสงแดด หรื อ Peak Sun Hour

พลังงานต่อวันสู งสุ ด อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถติดตั�งได้
ก็ตอ้ งติดตั�งตามโครงสร้างของหลังคาซึ� งจะทําให้ประสิ ทธิ
ภาพลดลงไปตามสัดส่ วน

รูปที� 4 ค่าชั�วโมงที�มีแสงแดด (PSH)

รูปที� 5 การติดตั�งแผงเซลล์ แสงอาทิตย์เพื�อได้ พลังงานสู งสุ ด

PSH [h] = Solar Radiation [G:kWh/m2] / 1000 W/m2(5)
3.2.2 อุณหภูมิ
อุณหภูมิ (temperature) ส่ งผลต่อแรงดัน กระแสและ
กําลังไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื�ออุณหภูมิสูงขึ�นแรงดัน
จะลดลง กระแสจะเพิ � มขึ�นเล็กน้อย และกําลังไฟฟ้ าจะมีค่า
ลดลง ทั�งนี�ข� นึ อยูก่ บั สัมประสิ ทธิ�อุณหภูมิของแต่ละอุปกรณ์
โดย ค่า β คือ Power Coefficient คือ Voltage Coefficient
และ α คือ Current Coefficient

Vmin-Cell = Vmp_stc x [1 + (β x (Tcellhigh – Tstc)] (6)
Voc_max = Voc_stc x [1 x ( x (Tcelllow – Tstc)](7)

3.2.3 ทิศและมุม
ทิศ (south) หมายถึ งทิ ศ ทางทางภู มิศาสตร์ ไ ปยัง
ตําแหน่งต่างๆ เช่น ทิศเหนือ(North) ทิศตะวันออก(East) ทิศ
ใต้ (South) และทิศตะวันตก (West) ทิศแต่ละทิศของแต่ละ
ฤดู การจะได้รั บแสงจากดวงดวงอาทิ ตย์ในระยะเวลาและ
ความเข็มของแสงดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันจึงมีผลกระทบระบบ
การออกแบบและติดตั�งฉะนั�นการติดตั�งเซลล์แสงอาทิตย์จึง
มีค วามจํา เป็ นอย่า งยิ � งในการเลื อ กทิ ศ โดยทั � ว ไปจะติ ด ตัง�
เซลล์แ สงอาทิ ต ย์ท างทิ ศ ใต้เ นื� อ งจากการโคจรของดวง
อาทิตย์จากตะวันออกไปทางทิศใต้ไปยังทิศตะวันตกจึ งทํา
ให้ทิศใต้มีระยะเวลาได้รับแสงมากว่าทิศอื�นๆ
มุม (angle) การติดตั�งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของแต่
ละพื�น ที�จ ะทํา มุมไม่ เท่ า กัน แต่จ ะมี ค่ าใกล้เคี ย งกับละติ จู ด
ของตํา แหน่ ง นั� น หรื อประมาณ 15 องศาก็จ ะทํา ให้ ไ ด้
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G(d,a)  Gglobal * (d) + Gglobal * (a)

(8)

G(d,a) คือ ความเข้มแสง ณ มุมและทิศที�ติดตั�ง
Gglobal คือ ความเข้มแสงที�พ�ืนราบ
d คือ ทิศทางของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
a คือ มุมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
3.2.4 การสู ญเสี ยในระบบ(Loss in the System)
ค่าการสู ญเสี ยที�เกิดจากความไม่แน่ นอนของแผง
เซลล์แ สงอาทิ ตย์แ ละความไม่ ส มดุ ล ของแผง (Mismatch
loss), ค่ า การสู ญเสี ย ในสายตัว นํา (Ohmic Loss),ค่ า ฝุ่ น
ละออง (Dirty Loss) และค่าการสู ญเสี ยอื�นๆดังตารางที� 1
ตารางที�1การสู ญเสี ยในระบบ(Loss in the System)
พลังงานที�ได้
การสู ญเสี ย
พลังงานแสง
100% จากทิศและมุม
พลังงานที�ได้จากแผง 82% อุณหภูมิ
พลังงานได้จากชุด
80% ฝุ่ นสิ � งสกปรก
แผง
ได้จากอินเวอร์ เตอร์ 77% 1.แผงไม่
เหมาะสมกัน
2.ความต้านทาน
สาย
พลังงานขั�วหม้อแปลง 67% กําลังสู ญเสี ยจาก
ปฐมภูมิ
อินเวอร์ เตอร์
พลังงานได้ที�มิเตอร์ 65% กําลังสู ญเสี ยหม้อ
แปลง

9%
5%
6%
3%
3%
7%
2%
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3.3 อินเวอร์ เตอร์ แบบผสมผสาน (Hybrid Inverter)
อิ น เว อร์ เตอ ร์ แ บบ ผส มผ ส าน หรื อไ ฮบ ริ ด
อิ น เวอร์ เตอร์ เ ป็ นอุ ป กร ณ์ ที� ห น้ า ที� แ ปลงไ ฟฟ้ าจา ก
กระแสตรงเป็ นกระแสสลับ และทํา หน้า ที�ว งจรอัด ประจุ
แบตเตอรี� โดยสามารถรั บไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปยัง
แบตเตอรี� ไปยังโหลดและการไฟฟ้ า หรื อสามารถรั บไฟจาก
แบตเตอรี� ไปยัง โหลดและการไฟฟ้ า ในเวลาที� ไ ม่ มี
แสงอาทิ ต ย์ และยังสามารถรั บ ไฟจากไฟฟ้ ามาอัด ประจุ
แบตเตอรี� ในเวลาที�ไ ม่มีแหล่ งจ่ ายแบตเตอรี� และพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้อีก แต่ตอ้ งการสํารองพลังงานและจ่ ายไฟฟ้ า
ให้ ก ั บ โหลด ซึ� งจะเห็ น ว่ า การควบคุ ม การไหลของ
กําลังไฟฟ้ า สามารถบริ หารจัดการตามเงื�อนไขเวลา สภาวะ
แสงอาทิตย์และสภาวะโหลดและการไฟฟ้ าได้ โดยใช้พิกดั
ขนาด 3 กิโลวัตต์ ดังแสดงในรู ปที� 6

เข้าออกด้วยเครื� องหมาย + และ –ตัวอย่างเช่น การทํางานใน
แต่ละโหมดดังนี�
โหมดที� 1 การไหลกําลังไฟฟ้ าในช่วงเวลาเดียวกัน
จากเซลล์แสงอาทิตย์ไหลเข้าแบตเตอรี� (ชาร์ จแบตเตอรี� )และ
ไหลออกทางด้านโหลด AC Output ด้วย
สมการ Ppv = Pbattery + Pload

รูปที� 7 โหมดที� 1 PPVมีกําลังผลิตสู งและจ่ ายเข้ า
โหลดและแบตเตอรี�
โหมดที� 2 การไหลกําลังไฟฟ้ าในช่วงเวลาเดียวกัน
จากเซลล์แสงอาทิตย์ไหลเข้าแบตเตอรี� (ชาร์ จแบตเตอรี� )และ
ไหลออกทางด้าน Grid connectedด้วย
สมการPpv = Pbatt + Pgrid

รูปที� 6 อินเวอร์ เตอร์ ไฮบริด ยีห� ้ อ Infini

Ppv + Pbatt = Pload + Pgrid
Epv + Ebatt = Eload + Egrid

(9)
(10)

Ppv [W] คือ กําลังไฟฟ้ าที�ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์
Pbatt [W] คือ กําลังไฟฟ้ ากักเก็บหรื อจ่ายออกจากแบตเตอรี�
Pload [W] คือ กําลังไฟฟ้ าที�โหลดรับจากแหล่งจ่าย
Pgrid[W]คือ กําลังไฟฟ้ าที�การไฟฟ้ ารับหรื อจ่ายออก
Epv [Wh] คือ พลังงานไฟฟ้ าที�ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์
Ebatt [Wh] คือ พลังงานไฟฟ้ าเก็บหรื อจ่ายออกจากแบตเตอรี�
Eload [Wh] คือ พลังงานไฟฟ้ าที�โหลดรับจากแหล่งจ่าย
Egrid [Wh] คือ พลังงานไฟฟ้ าที�การไฟฟ้ ารับหรื อจ่ายออก
สํา หรั บ แผงเซลล์แ สงอาทิตย์และโหลดอุป กรณ์
ไฟฟ้ าภายในบ้า นจะมีทิ ศ ทางเดี ย ว แต่ แ บตเตอรี� และกริ ด
ระบบไฟฟ้ า จะมีการไหลได้สองทิศทาง ซึ� งแทนทิศทางการ

รูปที� 8 PPVมีกําลังผลิตสู งและไม่ มีความต้ องการโหลดและ
แบตเตอรี�กําลังจะไหลเข้ าสู่ การไฟฟ้ า
โหมดที3� การไหลกําลังไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์
และGrid connectedไปจ่ายโหลดด้วย
สมการPload = Ppv + Pgrid

รูปที� 9 โหมดที� 3 โหลดรับไฟจากทั�งโซล่ าเซลล์
และการไฟฟ้ า
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โหมดที4� การไหลกําลังไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ไหลและเข้า P gridไหลเข้า P load สมการ Pload = Pbatt

รูป10 โหมดที� 4 ช่ วงเวลาที�โหลดรับไฟจากแบตเตอรี�
โหมดที� 5 การไหลกําลังไฟฟ้ าจากแบตเตอรี� ไหล
ไปยัง AC Grid เป็ นโหมดที�การนําประจุที�สาํ รองไว้ในแบตเตอรี�
ออกไปใช้งานสมการ Pbatt= Pgrid + Pload

รูป11 โหมดที� 5
3.4 แบตเตอรี�
แบตเตอรี� ตะกัว� กรดเป็ นอุปกรณ์ จัดเก็บไฟฟ้ าที�ใช้
ปฏิกิริยาทางเคมีที�ผนั กลับได้ในการจัดเก็บพลังงานที�เก่าแก่
ที� สุ ดในบรรดาแบตเตอรี� ด้ ว ยกั น ประดิ ษ ฐ์ ข� ึ นมาเป็ น
แบตเตอรี� ที�ส ามารถประจุ ไ ฟเข้าไปใหม่ ไ ด้ชนิ ด แรกที� ท าํ
ออกมาเพื�อการค้าและในปัจจุ บนั ยังมีการใช้งานกันอยู่อย่าง
แพร่ หลายโดยมีส่วนแบ่งในตลาดของสหรัฐอเมริ กาถึง 79%
(ปี 2008) และในประเทศจีนแบตเตอรี� ชนิ ดนี� ถูกนํามาใช้กบั
ระบบพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบ photovoltaic กว่ า 75%
หลั ก การทํา งานของแบตเตอรี� ที� ข� ัว คาโทคตะกั � ว เปอร์
ออกไซด์จะแตกตัวเป็ นไอออนของตะกัว� ซึ� งมีประจุ บวกสู ง
และเป็ นไอออนที�มีประจุ ลบสู งไอออนของตะกัว� ที�มีประจุ
บวกสู งจะดึงเอาอิเ ล็กตรอนจากวงจรที�ต่อ อยู่ภายนอกเพื� อ
รวมตัว กลายเป็ นไอออนตะกั � ว ที� มีป ระจุ บ วกซึ� งเป็ นชนิ ด
เดีย วกับ ขั�วลบทํา ให้เกิด กระแสไหลจากขั�วบวกผ่ า นไปยัง
วงจรภายนอกไอออนของตะกัว� จากแผ่นอิเล็กโทรดทั�งสอง
จะทําปฏิกิริยากับกรดกํามะถัน(กรดซัลฟุริก) ซึ� งเป็ นอิเล็ก
โทรไลท์กลายเป็ นตะกัว� ซัลเฟต(Lead sulphate) (ซึ� งจะเห็น
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เป็ นตะกอนสี ข าวเกาะอยู่ที� อิ เล็ก โทรดทั�งสอง) และก๊ า ซ
ไฮโดรเจน (รวมกับ ไอออนของออกซิ เ จนจากขั�ว บวก
กลายเป็ นนํ� า) เราสามารถจะเขียนสู ตรสําหรั บปฏิกิริยาเคมีที�
เกิดขึ�นได้ดงั นี�
�
�
ขั�วบวก : 𝑷𝒃𝑶𝟐(𝒔)+𝑺𝑶𝟐�
𝟒 (𝒂𝒒) + 𝟒𝑯 + 𝟐𝒆 ↔
𝑷𝒃𝑺𝑶𝟒 (𝒔) + 𝟐𝑯𝟐 𝑶(𝒍)

�
ขั�วลบ: 𝑷𝒃(𝒔)+𝑺𝑶𝟐�
𝟒 (𝒂𝒒) ↔ 𝑷𝒃𝑺𝑶𝟒 (𝒔) + 𝟐𝒆
(11)
แบตเตอรี� ชนิ ดนี� มีประสิ ทธิ ภาพสู ง (ระหว่าง 8590%) อีก ทั�งมีอ ัตราการคายประจุ ด ้วยตัว เองหรื อ selfdischarge rate ตํ�า (ประมาณ 2% ของความจุ ต่อเดือน) แต่
อย่างไรก็ตามก็ยงั มีขอ้ จํากัดหลายอย่างในการจะนําไปใช้กกั
เก็บพลังงานในระบบที�ใหญ่มากขึ�นเพราะมีอายุการใช้งาน
ค่อนข้างสั�น (ประมาณ 5-15 ปี ) ความหนาแน่นของพลังงาน
(energy density) ต่ อนํ� า หนักแบตเตอรี� ต� าํ (30-50 Wh/kg)
ประเภทแบตเตอรี� ตะกั � ว กรดสามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ นสอง
ประเภทใหญ่ๆคือแบตเตอรี� แบบเปี ยก ซึ� งราคาถูก อายุการ
ใช้งานยาวนานกว่ า หากได้รั บ การดู แลที� ดี แ ละแบตเตอรี�
แบบแห้งราคาจะสู งกว่า ดูแลง่ายกว่า มีความปลอดภัยกว่า
3.5การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิ ด
เชื�อมต่อกับระบบจําหน่ายที�มีแบตเตอรี� สาํ รองพลังงาน
ในการออกแบบระบบใช้หลักการของระบบผลิต
ไฟฟ้ าแบบเชื�อมต่อกับจําหน่ าย โดยเลือกชนิ ดและพิกดั แผง
เซลล์แ สงอาทิตย์ ชนิ ด Poly Crystalline ขนาด 285 วัตต์
ยีห� อ้ SUNTECH ซึ� งมีพารามิเตอร์ แสดงดังรู ปและตารางที�2

รู ป ที� 12 แผงSunTech ชนิ ด PolyCrystalline และName
Plate
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ตารางที� 2 พารามิเตอร์ แผงเซลล์ แสงอาทิตย์ รุ่น STP285
ลําดับ
พารามิเตอร์ พิกดั
หน่วย
1
Pmax
285
W
2
Im
8.06
A
3
Vm
35.4
V
4
Isc
8.37
A
5
Voc
44.9
V
β
6
0.44
W/°C
α
7
0.02
A/°C
8
0.33
V/°C

9
14.25
%

FF
10
75.9
%

Vmin-Cell = Vmp_stc x [1 + (β x (Tcellhigh – Tstc)](12)

= 35.4 x [1+(-0.44/100 x (60-25)] = 29.95 V
Voc_max = Voc_stcx [1 x ( x (Tcelllow – Tstc)](13)
= 44.9 x [1+(-0.33/100 x (-10-25))] = 50.09 V
เมื� อ นํา มาต่ อ อนุ ก รมกัน จํา นวน 8 แผง แรงดัน
ตํ�า สุ ด ที� 29.95 โวลต์ต่อ แผง จะมี ค่ า 239.6 โวลต์ และ
แรงดันสู งสุ ดที� 50.09 โวลต์ จะมีค่า 400.72 โวลต์ซ� ึ งช่ว ง
แรงดัน นี� จะนํา ไปใช้ใ นการพิ จ ารณาช่ ว งการทํา งานของ
อิน เวอร์ เตอร์ ต่อ ไปและสําหรั บ เนื� องจากต่ อเป็ นแบบแถว
เดียว กระแสจะมีค่าใกล้เคียงเดิม ที� ประมาณ 8.06 แอมป์
ในการติด ตั�งแผงเซลล์แ สงอาทิตย์ เรื� องทิ ศและ
มุม โดยทิศตามทฤษฎีควรหันแผงไปทางทิศใต้ แต่เนื� องจาก
โครงสร้างหลังคาไม่ได้หนั ทางทิศใต้ จึ งเลือกทิศที�ใกล้เคียง
คือ ทิศ ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ และทิ ศ ตะวันตกเฉี ย งใต้ โดย
ติดตั�งแผงทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ จํานวน 6 แผง เนื� องจากมี
พื�นที�เยอะกว่า และทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ จํานวน 2 แผง และ
จากละติจุดของพื�นที� (อ. สันทราย จ.เชียงใหม่) เท่ากับ 18.92
ดังรู ปที� 14

รูปที� 13 การติดตั�งแผงเซลล์ แสงอาทิตย์บนหลังคา
สํ าหรับค่าการลดทอนเรื�องทิศและมุม

รูปที1� 4มุมเอียงหลังคาบ้ าน และละติจูดของพื�นที�
จากรู ปที� 14 เป็ นมุมองศาของการติดตั�งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน
จากสมการ tan�� (��) = tan�1 (4 ÷ 6) = 33 องศา

ซึ� งค่ามุมหลังคาบ้านยกสู ง33 องศา จะมีค่าสู งกว่า
ค่าตามทฤษฎี 18 องศาไป จึ งทําให้ลดทอนประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตพลังงานไป
จากขั�น ตอนการออกแบบและติดตั�งแผง จึ งเลือ ก
ขนาดอินเวอร์ เตอร์ ไฮบริ ดยีห� อ้ Infini ระบบ Hybrid ขนาด 3
kW 20 Aซึ� งจะรองรั บกําลังไฟฟ้ าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ขนาด 2.28 กิโลวัตต์ และแรงดันขาเข้าที�180VDC- 500VDC
แรงดัน ขาออกที� 230VAC แรงดัน ขาออกมี 2 ระบบคื อ
ระบบขาออก 230VA ที�มาจากพลังงานแสงอาทิตย์(โหลดขา
ออก)และระบบขาออกที�เป็ น Grid connected ทั�ง 2 ระบบ
สามารถควบคุ มการปิ ด-เปิ ดระบบใดระบบหนึ� งหรื อ ทั�ง 2
ระบบก็ได้โดยควบคุมได้ท� งั ระบบซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์
ดังแสดงในรู ปที�

รูปที1� 5อินเวอร์ เตอร์ ไฮบริด ยีห� ้ อInfini

กลุ่มที่ 6 การจัดการพลังงานในชุมชน
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แบตเตอรี� (Battery) เป็ นอุปกรณ์สาํ รองพลังงาน
ตัวเก็บประจุเพื�อสํารองพลังงาน ชนิ ด Deed Cycle ขนาด 12
V 45A จํานวน 4 ลู กต่ อ อนุ ก รมกัน แรงดัน เท่ า กับ 48 V
เหตุ ผ ลการต่ อ อนุ ก รมเนื� อ งจากอิ น เวอร์ เ ตอร์ Infiniจะ
ควบคุมการชาร์ จของแบตเตอรี� ที�แรงดัน 48 โวลต์

รูปที� 16 แบตเตอรี� ยหี� ้ อ Globatt12 โวลต์ 45 Ah

4. วิธีดําเนินงาน
4.1 การประเมินค่าพลังงานในระบบ
Epv = Ppv*PSH*η���
(14)
η��� = η�������� × η����� ×
η����� x η� × η� (15)
เมื�อ Ppv = Solar Radiation

PSH = 4.78 h
Epv= 2.28 kW x 4.78 h x 0.8 x 0.95 x 0.95 x 0.95 x 0.95 x
0.95 x 0.85 = 5.73 kWh/วัน คิดเป็ น 2093 kWh/ปี
4.2 การบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความเข้มแสงอาทิตย์
เครื� องวั ด อุ ณ หภู มิ ที� อ อกแบบโดยใช้ บ อร์ ด
Arduino Maga2560 และใช้ LM 35 วัดค่ าอุณ หภูมิ และ
เครื� องวั ด อุ ณ หภู มิ ที� ส ร้ างสามารถลิ ง ค์ เ ข้ า กั บ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ได้สามารถบันทึกค่าอุณหภูมิและวันเวลาในตัว
ได้( SDการ์ ด )และใช้เ ครื� อ งวัด ความเข้มแสง รุ่ น TES ที�
สามารถบันทึกผลเข้าคอมพิวเตอร์ ได้เช่นกัน ดังแสดงในรู ป
ที� 17-19

รูปที1� 7ภาพการเขียนโปรแกรม Arduino

η��� คือ ประสิ ทธิภาพโดยรวมของระบบ

PSH คือ ค่าชัว� โมงที�แสงอาทิตย์สูงสุ ดต่อวัน
η� (T)คือประสิ ทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
η�คือ ประสิ ทธิภาพของแบตเตอรี�
η� คือ ประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์ประกอบระบบ

รูปที1� 8 เครื�องวัดอุณหภูมิ

ประสิ ทธิภาพของระบบเซลล์แสงอาทิตย์มีแบตเตอรี�
η� (T) = 80%
η�������� = 95%
η����� = 95%
η����� = 95%

η��� = 95%
η�������� =95%
η������� =85%

จากฐานข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์พบว่า ต.ป่ าไผ่
อ.สั นทราย จ.เชีย งใหม่ ค่า เฉลี� ย พลังงานแสงอาทิ ตย์ร าย
เดือน เท่ากับ 17.21 MJ/m2 หรื อ 4.78 kWh/m2 หรื อ
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5. ผลการวิจยั

การเก็บบันทึกข้อมูลไฟฟ้ าของระบบทั�งระบบที�มี
แบตเตอรี� สาํ รองพลังงานและไม่มีแบตเตอรี� สํารองพลังงาน
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ทุกระยะเวลา 5 นาที จํานวนระบบละ 4 วันและนําข้อมูลที�
ได้จากโปรแกรม Solar powerของอินเวอร์ เตอร์ แบบไฮบริ ด
5.1 การเก็ บ บั น ทึ ก ข้อ มู ล พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที� ไ ม่ มี
แบตเตอรี� สาํ รองพลังงาน

รูปที� 20 ข้ อมูลจากโปรแกรม Solar Power ระบบไม่ มี
แบตเตอรี�
ตารางที�3ข้ อมูลจากการทดลองที�ไม่ มีแบตเตอรี�
วัน

29.5

206.96

Vpv
Ipv Vac
Iac kWh
233.47 2.17 231.69 2.17 5.84

28.8

239.4

231.91 2.32 233.41 2.24 6.38

33.2

347.2

229.55 2.55 233.31 2.67 7.26

30.74

348.14

206.4

G

2.58 231.98 2.25 8.30

กราฟพลังงานที�ไมมีแบตเตอรี� สาํ รองพลังงาน
10.00
8.00

kWhg

6.00
4.00
2.00
0.00
5:35 น.
6:35 น.
7:35 น.
8:35 น.
9:35 น.
10:35 น.
11:35 น.
12:35 น.
13:35 น.
14:35 น.
15:35 น.
16:35 น.
17:35 น.
18:35 น.

1
2
3
4

T

รูปที� 22 กราฟพลังงานที�ได้ แต่ ละช่ วงเวลาวันระบบไม่ มี
แบตเตอรี� สํารองพลังงาน
จากรู ปที� 2 2 สามารถอธิ บายได้ ว่ า พลั ง งาน
แสงอาทิ ตย์เ ชื� อ มต่ อ ระบบจํา หน่ า ยไม่ มีแ บตเตอรี� สํา รอง
พลังงานในระยะเวลาหนึ� งวันจะมีการสู ญเสี ยพลังงานสอง
ช่วงคือช่วงเช้าและช่วงเย็นประเมินค่าการสู ญเสี ยพลังงานได้
จากตารางที�4.2
ตารางที� 4 ลั ก ษณะของการไหลกํ า ลั ง ไฟฟ้ าพลั ง งาน
แสงอาทิ ตย์ เ ชื� อมต่ อระบบสายส่ งที� ไ ม่ มี แ บตเตอรี� สํารอง
พลังงานในหนึ�งวัน
เวลา
แรงดัน พลังงานที�
การไหล
(PV)
ได้(kWh)
กําลังไฟฟ้ า
5:40-6:35
<180
0.025
6:35-18:28
≥180
6.286
PV to Grid
18:28-19:16
<180
0.278
สู ญเสี ย

วันที�1

วันที�2

วันที�3

Time

วันที�4

รูปที2� 1 กราฟพลังงานระบบไม่ มีแบตเตอรี�ของแต่ ละวัน

รูปที2� 3 กราฟแสดงพลังงานระบบไม่ มีแบตเตอรี�
การวิเคราะห์ผลการตรวจวัดเพื�อประเมินการผลิต
พลังงานของระบบที�ไม่มีแบตเตอรี� สํารองพลังงานโดยการ
แทนค่า พลังงานความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี�ยในแต่ ละเดือ น
[kWh/m2] ลงในสมการที� 1 ซึ� งหาได้จากความสัมพันธ์ที�เก็บ
บันทึกข้อมูลการผลิตพลังงานจากระบบSolar Roof 2.28kW
ที�มีแบตเตอรี� สาํ รองพลังงาน จึงได้สมการความสัมพันธ์ดงั นี�
y = 0.0008x +4.0939
(16)
โดย ค่ า y คื อ ปริ มาณพลั ง งานไฟฟ้ าที� ผ ลิ ต ได้ต่ อ วั น
(kWh/วัน)

กลุ่มที่ 6 การจัดการพลังงานในชุมชน
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x คื อ ปริ มาณพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ต่ อ พื� น ที� ต่ อ วั น
(kWh/m2/day)
จากสมการที� 16สามารถนํ า ไปคํา นวณหาค่ า
พลังงานไฟฟ้ าได้ โดยป้ อนค่าพลังงานแสงอาทิตย์รายเดือน
และหาค่ า เฉลี� ย เป็ นรายวั น จากฐานข้ อ มู ล พลั ง งาน

แสงอาทิ ตย์ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รั ก ษ์
พลัง งาน บริ เวณ ต.ป่ าไผ่ อ.สั น ทราย จ.เชี ย งใหม่ มี ค่ า
พลังงานแสงอาทิตย์รายเดือน แสดงดังตาราง4.3

ต า ร า ง ที� 5 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ไ ม่ มี แ บ ต เ ต อ รี� สํ า ร อ ง พ ลั ง ง า น
ลําดับ
เดือน
MJ/M2
kWh/M2
kWh/วัน จํานวนวัน
kWh/เดือน
1
มกราคม
15.78
4.38
4.097
31
127.020
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

18.09
5.03
19.68
5.47
21.05
5.85
19.40
5.34
17.65
4.90
16.35
4.54
16.08
4.47
16.48
4.58
16.19
4.50
15.09
4.20
14.53
4.04
รวมพลังงานที�ได้ต่อปี

พลังงานที�สูญเสีย

พลังงานสูญเสียระบบไม่มีแบตเตอรี�
0.4
0.3
0.2
0.1
0

y = 0.082x - 0.057
R² = 0.907

0.015
2

3

4

วัน
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114.742
127.047
122.957
127.043
122.935
127.023
127.022
122.927
127.023
122.918
127.011
1495.668

0.146

0.142

1

28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

รูปที4� 4กราฟแสดงพลังงานที�สูญเสี ยระบบไม่ มีแบตเตอรี�
สํ ารองพลังงาน

0.287

0

4.908
4.098
4.099
4.098
4.098
4.098
4.097
4.096
4.098
4.097
4.097

กลุ่มที่ 6 การจัดการพลังงานในชุมชน

5

จากรู ปที4� .8จะได้สมการความสัมพันธ์ดงั นี�
y = 0.082x - 0.0575 (17)
โดยค่าy คือปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที�สูญเสี ยต่อวัน (kWh/วัน)
x คื อ ปริ มาณพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ต่ อ พื� น ที� ต่ อ วั น
(kWh/m2/day)
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตารางที� 6การประเมินผลการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ มีแบตเตอรี� สํารองพลังงาน
เดือน
MJ/M2 kWh/M2
kWh/วัน
จํานวนวัน
kWh/เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

15.78
4.38
18.09
5.03
19.68
5.47
21.05
5.85
19.40
5.34
17.65
4.90
16.35
4.54
16.08
4.47
16.48
4.58
16.19
4.50
15.09
4.20
14.53
4.04
รวมพลังงานสู ญเสี ยต่อปี

จากตารางที�6 พลังงานแสงอาทิตย์เชื�อมต่อระบบจําหน่ ายที�
ไม่ มี แ บตเตอรี� สํา รองพลัง งานนอกจากจะมี ก ารสู ญ เสี ย
พลังงานจาก Loss ที�เ กิด ขึ�น ในระบบแล้วยังมี การสู ญเสี ย
พลังงานช่วงเวลาเช้ากับช่วงเย็นอีกเนื� องจากเวลาสองช่วงนี�
ค่าความเข้มของแสงจะน้อยและแรงดันแผงเซลล์แสงอาทิตย์
มีค่าตํ�า จึงทําให้อินเวอร์ เตอร์ ไม่สามารถทํางานได้จึงเกิดการ
สู ญเสี ยพลังงานเปล่า

0.302
0.355
0.391
0.422
0.380
0.344
0.297
0.309
0.318
0.312
0.287
0.274

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

9.351
9.939
12.122
12.666
11.192
10.329
9.194
9.580
9.542
9.657
8.607
8.487
120.666

5.3.2 การเก็บบันทึกข้ อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ที�มีแบตเตอรี�

รูปที2� 5โปรแกรม Solar Power ระบบที�มีแบตเตอรี�

วัน
1
2
3
4

T
30.74
29.5
28.8
33.2

G
348.14
206.96
239.4
347.2

Vpv
224.78
227.49
232.57
219.3

ตารางที� 7 การเก็บบันทึกข้ อมูลที�มีแบตเตอรี�
Ipv
Vb
Ib
Vac
2.59
48
0.4
232.26
2.65
48
0.09
232.32
3.85
48
0.2
243.7
3.94
48
0.26
231.45

Iac
2.34
2.57
3.64
3.88

kWhg
5.951
6.467
7.364
8.446

กลุ่มที่ 6 การจัดการพลังงานในชุมชน
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กราฟพลังงานที�มีแบตเตอรี�สํารองพลังงาน
10.00

kWhg

8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
วันที1
�

วันที2
�

วันที3
�

Time

วันที4
�

รูปที2� 6กราฟพลังงานระบบที�มีแบตเตอรี�ของแต่ ละวัน

รูปที2� 7กราฟพลังงานที�ได้ แต่ ละช่ วงเวลาวันระบบที�มี
แบตเตอรี� สํารองพลังงาน
จากกราฟที� 27 สามารถอธิบายได้ว่าพลังงาน A คือพลังงาน
แสงอาทิตย์ที�จะเก็บสํารองไว้ในแบตเตอรี� ในขณะที�แรงดัน
จากแผงเซลล์แ สงอาทิ ตย์ย งั ไม่ ถึ ง 180 โวลต์ (แรงดัน ที�
อินพุตอินเวอร์ เตอร์ ทาํ งาน) หรื อแรงดันมากกว่า 180โวลต์
แต่กรั บปรั บโหมดอิ นเวอร์ เตอร์ ชาร์ จ ที�แบตเตอรี� ก่อ นโดย
การตั�ง เวลาตามกํา หนดเมื� อ ถึ ง เวลาที� ก ํา หนดการไหล
กํา ลั ง ไฟฟ้ าจากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์จ ะไหลไปยัง ที� B
พลังงาน B คือพลังงานที�ไหลเข้าระบบจําหน่ ายจนถึงเวลา

426

18:30 น.หลังจากนั�นพลังงานจะหยุดไหลเข้าระบบจําหน่ าย
และจะไหลเข้าแบตเตอรี� แทน (C) เนื�องจากความเข้มแสงลด
น้อยลงและทําให้แรงดันจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าน้อย
กว่ า 180โวลต์จึ งไหลเข้า แบตเตอรี� ที� แ รงดัน 48 โวลต์ค่ า
พลังงานที�ได้แต่ละช่วงเวลาดังตารางที� 8

กลุ่มที่ 6 การจัดการพลังงานในชุมชน

ตารางที� 8ลั ก ษณะของการไหลกํ า ลั ง ไฟฟ้ าพลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ เ ชื� อ มต่ อ ระบบสายส่ งที� มี แ บตเตอรี� สํ ารอง
พลังงานในหนึ�งวัน
เวลา

แรงดัน
(PV)

5:35-6:30

<180

พลังงาน
ที�ได้
( kWhg)
0.025

การไหล
กาํ ลังไฟฟ้ า

5:35-9:00

≥180

1.7

PV to Batt

9:00-18:30
18:30-19:16
19:16-22:00

≥180
<180
0

4.975
0.685

PV to Grid
PV to Batt
Batt to Grid

PV to Batt

หมายเหตุ
กรณี PV>Grid
> Batt
กรณี PV >Batt
>Grid

จากตารางที�8สามารถอธิบายลักษณะของการไหล
กําลังไฟฟ้ าได้ว่าช่วงเวลา 5:35น.-6:30น.พลังงานจากเซลล์
แสงอาทิ ต ย์จ ะไหลเข้า แบตเตอรี� ในกรณี ป รั บ โหมดการ
ทํางาน PV >Grid > Battและอีกกรณี การปรั บโหมด PV >
Batt >Grid พลังงานจะไหลเข้าแบตเตอรี� จนเต็ม และจะค่อย
ไหลเข้า กริ ด กรณี น� ี แ รงดัน จะมากหรื อน้อ ยกว่ า 180โวลต์
ลักษณะการไหลจะไหลเข้า แบตเตอรี� เพี ยงทางเดีย วจนถึ ง
เวลาที�ต� งั ไว้ (9:00น.) จึงจะไหลเข้ากริ ด จนถึงเวลา 18:30น.
การไหลจะเปลี� ย นมาไหลเข้า แบตเตอรี� เ นื� อ งจากแรงดัน
ลดลงตามความเข้มของแสง ส่ ว นในช่ ว งเวลา 19:16 น.22:00 น. จะเป็ นการดึงพลังงานจากแบตเตอรี� นาํ ไปใช้งาน
ในระบบภายในบ้านและช่วยลดค่ากําลังสู งสุ ด
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แสงอาทิตย์เฉลี�ยในแต่ละเดือน [kWh/m2] ลงในสมการที�
18ซึ� งหาได้จ ากความสั มพัน ธ์ ที� เ ก็บ บัน ทึ ก ข้อ มู ล การผลิ ต
พลังงานจากSolar Roof 2.28kW ที� มีแ บตเตอรี� สํ า รอง
พลังงาน จึงได้สมการความสัมพันธ์ดงั นี�
y = 0.0008x + 4.1577

รู ป ที� 28 พลั งงานที�ไ ด้ แต่ ละวั น ระบบที�มี แ บตเตอรี� สํารอง
พลังงาน
การวิเคราะห์ผลการตรวจวัดเพื�อประเมินการผลิต
พลัง งานและประหยัด พลัง งานของระบบที� มี แ บตเตอรี�
สํ า รองพลั ง งานโดยการแทนค่ า พลั ง งานความเข้ ม

ลําดับ

(18)

โดย ค่ า y คื อ ปริ มาณพลั ง งานไฟฟ้ าที� ผ ลิ ต ได้ต่ อ วั น
(kWh/วัน)
x คือ ปริ มาณพลังงานแสงอาทิตย์ต่อพื�นที�ต่อวัน
2
(kWh/m /day)
จากสมการที� 1 สามารถนํา ไปคํา นวณหาค่ า
พลังงานไฟฟ้ าได้ โดยป้ อนค่าพลังงานแสงอาทิตย์รายเดือน
และหาค่ า เฉลี� ย เป็ นรายวั น จากฐานข้ อ มู ล พลั ง งาน
แสงอาทิ ตย์ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รั ก ษ์
พลัง งาน บริ เวณ ต.ป่ าไผ่ อ.สั น ทราย จ.เชี ย งใหม่ มี ค่ า
พลังงานแสงอาทิตย์รายเดือน แสดงดังตาราง 4.2

ตารางที� 8 การประเมินผลการผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์มีแบตเตอรี� สํารองพลังงาน
เดือน
MJ/M2
kWh/m2
kWh/วัน
จํานวนวัน
kWh/เดือน

1

มกราคม

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

15.78
4.38
18.09
5.03
19.68
5.47
21.05
5.85
19.40
5.34
17.65
4.90
16.35
4.54
16.08
4.47
16.48
4.58
16.19
4.50
15.09
4.20
14.53
4.04
รวมพลังงานทีได้ต่อปี

จากตารางสรุ ป ผลการประเมิ น ปริ มาณการผลิ ต
พลังงานรายปี ของระบบที�ได้มีการติดตั�ง เท่ากับ 2.28 kW ได้

4.161
4.162
4.162
4.162
4.162
4.162
4.161
4.161
4.161
4.161
4.161
4.161

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

128.997
116.528
129.024
124.871
129.021
124.849
129.001
129.000
124.841
129.000
124.832
128.989
1518.953

พลัง งาน 1518.953 kWh/ปี เมื� อ เปรี ยบเที ย บกั บ การ
ประเมินผลผลิตพลังงานตามทฤษฏีจาก โดยคิดค่าชัว� โมงที�มี

กลุ่มที่ 6 การจัดการพลังงานในชุมชน
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แสงแดดเฉลี� ย 4.7 kWh และค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพระบบ 0.65
พบว่ามี ค่าเท่า กับ 2093kWh/ปี ซึ� งมีค่า ที�ได้จากการตรวจวัด
ระบบที�มีการติดตั�งจริ งน้อยกว่า 1264.047kWh/ปี ทั�งนี� อาจมี
สาเหตุจากปัจจัยที�เกี�ยวข้องต่างๆ ดังนี� รู ปแบบการติดตั�ง ทิศ
และมุมของการติ ดตั�งแผงเซลล์แ สงอาทิตย์ ประสิ ทธิ ภาพ
ของอุ ป กรณ์ แ ละระบบ ความไม่ แ น่ นอนของแสงอาทิ ตย์
อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บข้อมูล เป็ นต้น
การประเมินผลและเปรียบเทียบข้ อมูลของระบบ
การประเมิน และการเปรี ยบเที ยบข้อมู ล โดยการ
เปรี ยบเทียบจากการคํานวณตามทฤษฎีและเปรี ยบเทียบกับ
ค่าที�วดั ได้จากการทดลองระบบมีแบตเตอรี� สํารองพลังงาน
และไม่มีแบตเตอรี� สาํ รองพลังงานตามตารางที� 9
ตารางที�9 การเปรียบเทียบข้ อมูล
ระบบ
ค่าจากการ พลังงานที�วดั
คํานวณ
ได้/ปี (kWhg)
มีแบต
2093
1518.95
ไม่มีแบต
2093
1495.66
ค่าพลังงานที�ได้ของทั�ง 2 ระบบ

คาดเคลื�อน
(kWhg)
574
597
24

จากตารางที� 9 ระบบพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที�
แบตเตอรี� สาํ รองพลังงานและไม่มีแบตเตอรี� สํารองพลังงาน
มีการสู ญเสี ยพลังงานทัง� สองระบบแต่ระบบที�ไม่มีแบตเตอรี�
จะเกิดการสู ญเสี ยมากกว่าเนื� องจากในเวลาเช้ากับช่วงเวลา
เย็นค่าความเข้มแสงน้อยแรงดันจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มี
ค่าไม่ถึง180 โวลต์ กริ ดอินเวอร์ เตอร์ ไม่สามรถทํางานได้ จะ
เป็ นการสู ญเสี ย พลังงานในช่ ว งเวลาดังกล่ าวแต่ร ะบบที� มี
แบตเตอรี� สามารถกักเก็บพลังงานและนําออกมาจ่ ายให้กบั
ระบบได้ในช่วงเวลาที�มีความต้องการไฟฟ้ าสู ง หรื อนํามาลด
กําลังไฟฟ้ า(W) และพลังงานไฟฟ้ า(Wh) ในช่วงที�มีอตั ราค่า
ไฟฟ้ าแพงได้ เช่น อาคารหรื อกิจการที�ใช้อตั รา TOU (Time
of Use)

6. อภิปรายผลการวิจยั

จากการทดสอบสมรรถนะของการไหลกําลังไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ของระบบที�มีแบตเตอรี� สาํ รองพลังงานและไม่มี
แบตเตอรี� สํารองพลังงานพบว่าระบบพลังงานแสงอาทิตย์
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เชื� อ มต่ อ ระบบสายส่ งที� มี แ บตเตอรี� สํ า รองพลั ง งานมี
ประสิ ทธิภาพพลังงานทีด� ีกว่า เล็กน้อย และได้ค่าแต่ค่ากําลัง
วัตต์จะลดลงได้มากกว่า ในช่วงเวลาเช้าระบบที�มีแบตเตอรี�
จะทํางานได้เร็ วกว่าและและช่วงเวลาเย็นจะทํางานได้นาน
กว่ า ทั�งนี� ขึ�น อยู่ก ับ เงื�อ นไขของการตั�งค่ า การทํา งานของ
อินเวอร์ เตอร์ ว่าให้กาํ ลังไฟฟ้ าที�ผลิตได้ทาํ งานในโหมดกัก
เก็บพลังงาน หรื อคายพลังงาน หรื อจ่ายเข้าระบบไฟฟ้ า หรื อ
ดึงไฟจากการไฟฟ้ า ซึ� งทํา ให้ระบบที� มีแบตเตอรี� สามารถ
บริ หารจั ด การพลัง งานตามช่ ว งเวลา ช่ ว งสภาวะโหลด
สภาวะแสงอาทิตย์ได้

7. สรุ ป

จากการออกแบบติ ดตั�งระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ชนิดเชือ� มต่อระบบจําหน่ ายที�มีแบตเตอรี� สํารอง
พลังงาน โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2.28 กิโลวัตต์
ติดตั�งบนหลังคาบ้านพักอาศัย และใช้ อินเวอร์ เตอร์ ไฮบริ ด
ขนาด 3 กิโลวัตต์ ที�มีฟังก์ชนั แปลงไฟฟ้ ากระแสสลับ และ
อัดประจุ แบเตตอรี� ให้กบั แบตเตอรี� ขนาด 12 โวลต์45 Ah
จํานวน 4 ลูกต่ออนุกรมกันเป็ นแรงดัน 48 โวลต์ และพัฒนา
ชุดตรวจวัดอุณหภูมิ ความเข้มแสงอาทิตย์ และวิเคราะห์การ
ไหลกําลังไฟฟ้ า ในรู ปแบบต่ างๆ จากนั�น ทําการวิ เคราะห์
สมรรถนะและประสิ ทธิภาพการผลิตพลังงาน และการลดค่า
กําลังไฟฟ้ าสู งสุ ด เปรี ยบเทียบกับระบบที�ไม่มีแบตเตอรี� ผล
การวิ เ คราะห์ พบว่ า ระบบผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์
ชนิดที�มีแบตเตอรี� ได้รับพลังงานมากกว่า และสามารถลดค่า
กํา ลังไฟฟ้ าสู งสุ ด ได้ดี ก ว่ า ระบบที� ไ ม่ มีแ บตเตอรี� สํา รอง
พลังงาน
ข้ อเสนอแนะ
หากผู ้ ติ ด ตั� งระบบต้ อ งการลดค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า น
พลังงานและกํา ลังไฟฟ้ าตามอัตรา TOU(Time of Use)
ในช่ ว งเวลา 18.00 - 22.00 น. ก็จ ะต้อ งคํา นวณขนาด
แบตเตอรี� แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ใ ห้มีค วามเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าของอาคาร เพื�อให้ส ามารถการจ่ า ย
กําลังและพลังงานในช่วงเวลาดังกล่าวได้
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การวิจยั นี�มีวตั ถุประสงค์เพื�อสํารวจและวิเคราะห์สภาพปั ญหา ของป่ าชุมชนจังหวัดลําปาง พร้ อมทั�งเสนอแนวทางการฟื� นฟูความชุ่ มชื� นในป่ าชุ มชน
4 แห่ง ที�มีการจัดการโดยชุมชนในช่วงเวลา6-14 ปี ที�ผ่านมา ซึ� งผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพจากการสํารวจและสัมภาษณ์เพื�อรวมรวมข้อมูล สภาพปั ญหา
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการฟื� นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่ า จากปราชญ์อาวุโสในชุ มชนและนักวิชาการสวนรุ กขชาติ จากนั�นนําข้อมูลที�
ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล พร้ อมทั�งเสนอแนวทางการฟื� นฟูความชุ่ มชื� นในป่ า โดยเน้นให้ระบบนิ เวศของป่ าดํารงอยู่ได้ด้วยตนเอง ผลการวิ จัยพบว่ า
ขบวนการฟื� นฟูสภาพป่ าของแต่ละชุมชน ควรเริ � มจากการปลูกจิตสํานึกให้เกิดความรักและต้องการที�จะฟื� นฟูสภาพป่ าป้ องกันการบุ กรุ ก การตัด
ไม้ และการเผาป่ านอกจากนี� ชุ มชนควรสร้ างฝายชะลอนํ� าและปลูกต้นไม้เสริ ม โดยเพิ � มพันธุ ์พืชไม้อายุยืนที� มีใบสี เขี ยวตลอดทั�งปี อาทิ เช่ น เต่ าร้ าง
มะม่วงป่ า หว้า และยางนา ซึ� งเป็ นพันธ์ไม้ที�เคยปรากฏอยู่ในพื�นที� และยังมี ศักยภาพเพียงพอที� จะช่ วยบดบังแสงแดดให้กบั พื�นป่ า ปกป้ องความชุ่ มชื� นให้กบั ป่ า
ด้วยปริ มาณใบไม้สีเขียวในหมู่ช� นั เรื อนยอด และเพิ � มการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์จากขบวนการสังเคราะห์แสง นอกจากนี� พืชทั�ง 4 ชนิ ด ยังเป็ นพืชอาหารซึ� งมี
ประโยชน์ต่อสัตว์ป่าอีกด้วยการเพิ � มไม้ยืนต้นที�มีใบเขียวทั�งปี จึงควรเป็ นหนึ�งในมาตรการหลักในการฟื� นฟูป่ า ด้วยกระบวนการรากไม้ลากนํ� า เพื�อช่ วยเร่ งให้ป่ า
มีพฒั นาการที�เร็ วขึ�นกว่าปกติ

Abstract

This research has objectives to investigate and analyze conditions of problems happening with community forests in Lampang
province, as well as to suggest solutions for recovering humidity in 4 community forests that have been managed by local communities during
the last 6-14 years period. With a qualitative research approach, the researcher conducted surveys and interviews with senior gurus in the
communities and officers of the nearby arboretum in order to collect data regarding the problems, opinions, and suggestions on means to
recover richness of forests. The collected data were then analyzed and processed to derive suggestions on forest humidity recovery based
mainly on self- reliance of the forest ecosystem. The results revealed that the process of recovering community forests should start from
raising awareness of the local people to love and desire to rehabilitate the forest and protect it from encroachment, illegal logging, and
burning. In addition, the community should build some weirs (check dams) and grow more trees with an emphasis on long-living evergreen
tree species, such as Tao Rang, Ma Muang Pa, Waa, and Yang Na. These trees are native species of the area and have capacities to provide
shade for the forest floor, protect the forest's humidity with abundant green leaves on their canopies, and enhance solar utilization via the
photosynthesis process. Besides, all these 4 tree species can provide nutritious food for wildlife. Therefore, adding more evergreen trees to the
deteriorated forests should be one of the key measures for recovering them with the water drawing process of evergreen tree’s roots in order
to accelerate forest development.
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1. บทนํา

ในอดี ตประเทศไทยมี ความอุ ดมสมบู รณ์ ของ
ทรั พยากรธรรมชาติ หลากหลายชนิ ด ป่ าไม้เ ป็ นหนึ� งใน
ทรั พยากรธรรมชาติที�มีความสําคัญและมีประโยชน์ต่อ
มนุษย์และสิ � งแวดล้อม มนุ ษย์สามารถพึ�งพาตนเองและ
แสวงหาปัจจัยสี� ที�จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวิตได้จากป่ าไม้ ป่ า
ไม้ที�มีความชุ่มชื�นเป็ นต้นกําเนิ ดสายนํ� าเพื�อการอุปโภค
บริ โภคและเพื�อ การเกษตรเลี� ยงชี พให้กบั ประชาชนใน
ชุมชน เมื�อป่ าไม้ถูกทําลายย่อมมีผลกระทบต่อสิ � งมีชีวิต
และสิ � งแวดล้อม
สถานการณ์ ป่ าไม้ของประเทศไทยเรี ยกได้ว่าอยู่ในขั�น
วิกฤติ ซึ� งพื�นที�ป่าไม้ของประเทศไทยมีจาํ นวนลดลงไปเรื� อย ๆ
จาก 171 ล้านไร่ หรื อร้ อยละ 53 ของพื�นที� ประเทศ ในปี พ.ศ.
2504 เหลือเพียง102 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2556 (กรมป่ าไม้ 2558)
ส่ งผลต่อความแปรปรวนของสิ � งแวดล้อมในประเทศไทย เช่ น
นํ� าท่วม ฝนแล้ง ดินถล่ม และไฟป่ าฯ เป็ นต้น
สังคมได้ตะหนักถึงความเสื� อมโทรมของสิ � งแวดล้อม อัน
เป็ นผลต่อเนื�องจากการลดลงของพื�นที�ป่า หลายภาคส่ วนได้ลุก
ขึ�นมาช่ วยกันรณรงค์ ปกป้ องคุ ้มครองป่ า โดยเฉพาะรั ฐได้
ประกาศยกเลิ กสัมปทานทําไม้ในปี พ.ศ. 2434 หลังเหตุโศก
นาศกรรมดิ นโคนถล่ มที� จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช หนึ� ง
มาตรการแก้ปั ญหาสิ � งแวดล้อมคื อ การเร่ งฟื� นฟู ป่ าเพื� อเพิ � ม
พื� นที� ให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายของประเทศที� ก ําหนดให้
เมืองไทยต้องมีป่าร้อยละ 40 (กรมป่ าไม้ 2559ก)
อย่างไรก็ตามการปลู กป่ าดังกล่าวได้ตะหนักถึงจํานวน
ต้นไม้ต่อหน่ วยพื�นที� ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของการปลู ก
ป่ าเพื� อให้ พ�ื นที� น� ั นๆพ้ นจากคําว่ าป่ าเสื� อมโทรมเป็ นป่ า
สมบู รณ์ โดยมิ ได้ค าํ นึ งถึ งคุ ณภาพของป่ าในการทําหน้าที�
ให้กบั ระบบเหมือนเช่นในอดีต จึ งทําให้ปัจจุ บนั แม้พ�ืนที�จะ
เพิ � มขึ�นจาก 26.64% ในปี พ.ศ. 2534 เป็ น 31.60% ในปี พ.ศ.
2558 (กรมป่ าไม้ 2559ข)แต่สถานการณ์ สิ� งแวดล้อมก็ไม่ได้
ลดลงตามพื�นป่ าที�เพิ � มขึ�น เพราะเป็ นการเพิ � มขึ�นในเชิงปริ มาณ

การทําให้คุณภาพของป่ าที�มีอยูใ่ ห้ดีข� ึนจึ งเป็ นกุญแจสําคัญใน
การแก้วิกฤตสิ � งแวดล้อมในประเทศไทย
จังหวัดลําปางแม้จะมีพ�ืนที�ป่าสู งถึ ง ร้ อยละ 68.6 ของ
พื�น ที� จัง หวัด ก็ ย งั ต้องเผชิ ญกับปั ญหาสิ � งแวดล้อม โดยได้
ประกาศเป็ นพื�นที�ที�ประสบปั ญหาภัยพิบตั ิจากภัยแล้ง แม่น าํ�
วังมี ปริ มาณลดลงเป็ นอย่างมาก ซึ� งกระทบกับแผนการใช้น าํ�
เพื�อการเกษตร การอุ ปโภค และการบริ โภค ด้วยเหตุน� ี ชุมชน
หลากหลายแห่ งจึ งตระหนักถึงความสําคัญในการจัดหาแนว
ทางการฟื� นฟูพ�ืนที�ป่าที�เป็ นต้นทุนทางธรรมชาติ เพื�อให้มีป่า
ชุมชนที� ให้ปั จจัยสี� ได้อย่างต่ อเนื� อง มี ปริ มาณนํ� าเพื� อใช้ใน
การเกษตรอย่างเหมาะสม รวมทั�งมีการอุปโภคและบริ โภคอย่าง
พอเพียง การศึกษานี� จึ งมุ่งหามาตรการฟื� นฟูป่าด้วยรู ปแบบที�
เน้นการรักษาความชุ่มชื�นของป่ า เพื�อรั กษานํ� าและความชื�นใน
ป่ าให้ยาวนานขึ�นกว่าเดิม

2. วัตถุประสงค์

การวิจัยเรื� องการพัฒนาแนวทางการฟื� นฟูความชุ่ม
ชื�นในป่ าชุมชนจังหวัดลําปาง มีวตั ถุประสงค์ ดังนี�
1. เพื�อสํารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาการฟื� นฟูป่า
ในพื�นที� 4 ชุ มชน ได้แก่ 1) บ้านสามขา ตําบลหัว เสื อ
อําเภอแม่ทะ 2) บ้านสาสบหก ตําบลบ้านสา อําเภอแจ้
ห่ ม 3) บ้า นไร่ ศิ ลาทอง ตําบลพิ ชยั อํา เภอเมือ งลําปาง
และ 4) บ้านต้นต้องตําบลพิชยั อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
2. เพื�อเสนอแนวทางการฟื� นฟูความชุ่มชื�นในป่ าด้วย
กระบวนการมีส่วนร่ วมกับชุมชน

3. แนวคิด ทฤษฏีที�เกีย� วข้อง

ป่ าชุ ม ชน หมายถึ ง พื� น ที� ที� ไ ด้รั บ การจั ด การโดย
ขบวนการของชุ มชนเพื� อ ให้เ กิ ด ประโยชน์ ตามความ
ประสงค์ข องชุมชนอย่า งยัง� ยืน (กรมป่ าไม้,2555) ซึ� ง
เหตุผลสําคัญของการจัดให้มีป่าชุมชน คือการอาศัยพลัง
ของชุมชนท้องถิ � นในการฟื� นฟูและดูแลพื�นที�ป่า ให้เป็ น
ป่ าธรรมชาติ ที�ส มบู ร ณ์ เป็ นพื� น ที�ที� มีป ระโยชน์ต่อการ
รั ก ษาระบบนิ เ วศ ฟื� นฟู แ หล่ ง นํ� าและความชุ่ ม ชื� น
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

ตลอดจนการอนุ รักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
ป่ าชุ ม ชุ น ต้อ งมี 3 องค์ป ระกอบหลัก คื อ 1) พื�น ที�
ดํา เนิ น การ 2) การบริ หารจั ด การ และ 3) การใช้
ประโยชน์
พื�นที�ที�ดาํ เนินการจัดตั�งเป็ นป่ าชุมชนนั�น อาจเป็ นป่ า
สงวนแห่ งชาติ พื�นที�ส าธารณประโยชน์ และอาจจะอยู่
ในพื�นที�ของเขตอุทยานแห่ งชาติ เขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่า
(กรณี ประกาศเขตป่ าอนุ รักษ์ทบั ป่ าสงวนแห่ งชาติที�ใ ช้
เป็ นป่ าชุมชนอยูก่ ่อน) ซึ� งป่ าชุมชนควรแบ่งออกเป็ นสอง
บริ เวณ คือ บริ เวณพื�นที�อนุรักษ์ และบริ เวณพื�นที�ใ ช้สอย
โดยป่ าชุมชนที�กนั ไว้เป็ นพื�นที�อนุรักษ์ ก็เพื�อให้เป็ นพื�นที�
สนับสนุนทุนของบริ เวณพื�นที�ใช้สอย ซึ� งจะถูกเก็บเกี�ยว
ประโยชน์ โดยชุมชนผูด้ ูแลต่อไป (รตยา จัน ทรเทียร,
2554)
การปลู ก ไม้เ สริ มเป็ นมาตรการช่ ว ยให้ป่ าชุ มชน
ฟื� นฟูเ ร็ วยิ � งขึ�น พงษ์ศกั ดิ� วิท วัสชุ ติกลุ และคณะ(2556)
ได้ศึกษาการทดแทนตามธรรมชาติของป่ าธรรมชาติที�มี
ความอุดมสมบูรณ์ต�าํ พบว่าพื�นที�ป่าประเภทนี�จะมีพรรณ
ไม้ด� งั เดิมประจําถิ � นของชนิ ดป่ านั�นๆ เหลือน้อยและยาก
ที�ฟ�ื นตัวกลับเป็ นป่ าธรรมชาติที�สมบูรณ์ ดุจเดิมได้ หรื อ
ต้องใช้เวลานานมาก โดยเฉลี�ยแล้วพื�นที�ที�สภาพเดิมเป็ น
ป่ าดิบเขาและป่ าเต็งรั ง ต้องการเวลาถึง 50 ปี และ 60 ปี
ในการฟื� นตัว (gap phase) และใช้เวลาอีก 50 ปี และ 62
ปี ในการพัฒนาการเจริ ญเติบโต (building phase) และ
สุ ด ท้า ยต้อ งการเวลาอี ก 100 ปี และ 122 ปี ในการ
เจริ ญเติ บ โตและพัฒ นาเป็ นป่ าที� ส มบู ร ณ์ รวมทั�ง ได้
เสนอแนะว่ า การจะเข้า ไปช่ ว ยฟื� นฟู ห รื อ ปรั บ ปรุ งป่ า
เหล่านี� ควรจะเข้าไปดําเนินการในช่วงแรก คือ ในระยะ
ฟื� นตั ว หรื อ gap phase โดยดํา เนิ นการป้ องกั น
ควบคุมดูแลเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด เช่น การป้ องกันการ
เข้าบุกรุ กซํ� าในที�เดิม การควบคุมไฟป่ าอย่างเข้มงวดเป็ น
ต้น จะสามารถลดระยะเวลาในการฟื� นตัว ของป่ าใน
ช่วงแรกจาก 50 ปี หรื อ 60 ปี เหลือเพียง 10 ปี
ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ � น เข้า มามี บ ทบาทสํา คัญ ในการ
อนุ รักษ์และฟื� นฟู ป่ าชุมชน (สหัทยา วิเศษ 2540) โดย
อาศัยพื�นฐานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติที�
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ถู ก ถ่ า ยทอดต่ อ ๆ กัน มาในรู ป ของ ข้อ ห้า ม ความเชื� อ
ประเพณี และวัฒนธรรม เพื�อให้ชุมชนอยู่อย่างกลมกลืน
กับ ธรรมชาติ พึ�งพาซึ� งกัน ละกัน เช่ น การเลี�ย งผีขุน นํ� า
การบวชป่ า (http:// www.prapayneethai.com)ที�ลว้ นให้
ความสั มพัน ธ์ ก ับ ต้น ไม้ใ หญ่ ที� เ ป็ นเสมื อ นร่ มเงาของ
ผลประโยชน์ที�ชุมชนจะได้รับจากป่ าที�มีไม้เหล่านี�ข� นึ อยู่
การสร้างฝายชะลอนํ� า นับเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ � นที�มี
การนํามาใช้เ ป็ นเครื� อ งมื อสําคัญในการฟื� นฟูป่ าชุ มชน
เช่ น บ้า นสามขา อํา เภอแม่ ท ะ จังหวัด ลํา ปาง (จิ ด าภา
จําปา 2553) บ้านกิ � วท่ากลาง-ท่าใต้ ตําบลบ้านกิ � ว อําเภอ
แม่ ท ะ จังหวัด ลํา ปาง (ขวัญนภา สุ ข คร2552) ซึ� งฝาย
ชะลอนํ� านี� ส ามารถช่วยพลิกฟื� นป่ าต้นนํ� าของชุมชนให้
กลับมาสมบูร ณ์ อี ก ครั� ง โดยฝายชะลอนํ� า ช่ว ยลดความ
รุ นแรงของกระแสนํ� าในลําห้วยในช่วงฤดูฝนและช่วยลด
การพัง ทลายของดิ น ส่ ว นในฤดู แ ล้ง ฝายจะช่ ว ยดัก
ตะกอน และช่ วยชะลอการไหลของนํ� า ทําให้น าค่
ํ� อ ยๆ
ไหล คงความชุ่มชื�นให้คงอยู่นานขึ�น เป็ นประโยชน์ต่อ
พืชพัน ธุ์ แมลง และสั ตว์ป่ า ที� อ าศัยอยู่ใ นป่ า ได้อ าศัย
ความชุ่มชื�นจากแหล่งเก็บนํ� านั�น เพราะเป็ นการช่วยเติม
นํ� าให้เก็บรักษาไว้ในพื�นดิน บริ เวณป่ าเขาต้นนํ� านัน� เอง
อย่างไรก็ตาม พระประมวล บุตรดี (2552) ศึกษาการ
ดําเนินกิจกรรมการสร้างฝายชะลอนํ� าของชุมชนบ้านสา
สบหก จังหวัดลําปาง พบว่า การสนับสนุ นเงินทุน และ
ความรู ้ ในการสร้างฝายชะลอนํ� า จากองค์กรภายนอก จะ
มีส่ ว นช่ ว ยสร้ างความสํา เร็ จ ในการพัฒนาได้ใ นระดับ
หนึ� ง แต่ จะไม่ย งั � ยืน หากขาดการสร้ างเครื อข่า ยในการ
ดู แ ลรั ก ษา และเสนอแนะว่ า ควรมี ก ารผสมผสานกัน
ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ � นเดิมกับองค์ความรู ้ใหม่
การใช้ประโยชน์อย่างยัง� ยืน เป็ นหัวใจของหลักการ
ป่ าชุมชน โดยการใช้ประโยชน์จากป่ าชุมชน ต้องไม่ใช่
เป็ นการใช้ประโยชน์เพื�อเพิ � มรายได้ให้แก่ชุมชน แต่เป็ น
การใช้เ พื� อ ลดรายจ่ า ยของคนในชุ มชน เช่ น การเก็ บ
ผลิตผลจากป่ าเพื�อเป็ นอาหารในครั วเรื อนการตัดไม้เพื�อ
ใช้ ใ นกรณี จ ํ า เป็ นในครั ว เรื อน หรื อเพื� อ ประโยชน์
สาธารณะของชุมชนตามกติกาที�ชุมชนได้ร่วมกันจัดทํา
ขึ�น เช่นห้ามนํารถบรรทุกเข้าไปในพื�นที�ป่าในฤดูฝน เพื�อ
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ป้ องกัน การเก็บ หน่ อ ไม้เ กิ ด กํา หนดของชุ มชนเขาราว
เที ย นทอง ตํา บลเนิ น ขามกิ � ง อํา เภอเนิ น ขามจั ง หวั ด
ชัย นาท (http://www.khaorao.org/index.html)การห้า ม
จุ ด ไฟเผาป่ าของชุ มชนบ้า นสามขา (พรพิ มลชํา รั มย์,
2546) เป็ นต้น
ดังนั�น รู ป แบบ ข้อ กํา หนด หรื อ กฏิ ก า และความ
ร่ วมมือจากคนในชุมชน ในการจัดการป่ าชุมชน จึ งเป็ น
มาตรวัดความสําเร็ จของโครงการอย่างแท้จริ ง

4. วิธีการวิจยั

การวิ จัย นี� เป็ นการวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพ ใช้วิ ธี ก ารเก็ บ
ข้อมูล 3 วิธี คือ
1. การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิของป่ า
ชุมชนทั�ง 4 หมู่ บ ้า น คื อ บ้า นสามขา บ้า นสาสบหก
บ้านไร่ ศิลาทอง และบ้านต้นต้อง
2. การลงพื�นที�เพื�อสํารวจร่ วมกับผูน้ าํ ชุมชนและ
เจ้า หน้า ที�จากสํานัก บริ ห ารพื�นที� อนุ รั กษ์ที� 13 (สาขา
ลําปาง) กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื� อ
เก็บรวบรวมข้อมูลทางกายภาพของชนิ ดพันธุ์ไม้ สภาพ
พื�น ที� ความลาดชัน ตลอดจนแหล่ ง นํ� าของพื� น ที� ป่ า
ชุมชน ทั�ง 4 หมู่บา้ น เพื�อพัฒนาแนวทางเร่ งการฟื� นฟู
สภาพป่ าที�มุ่งเน้นให้ระบบนิเวศของป่ าสามารถดํารงอยู่
ได้ด ้ว ยตนเอง โดยอาศัย การช่ว ยเหลือ หรื อดู แ ลจาก
ชุมชนน้อยที�สุด
3. การสัมภาษณ์ปราชญ์อาวุโสในชุมชน และผูน้ าํ
ชุมชน จาก 4 ชุมชน และนักวิชาการจากสวนรุ กขชาติ
ห้างฉัตร และดอยพระบาท เพื�อรวบรวมข้อมูลสภาพ
ปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการฟื� นฟูความอุดม
สมบูรณ์ของป่ าชุมชน 4 หมู่บา้ นโดยเฉพาะข้อมูลเชิง
คุณภาพ ในประเด็นดังต่อไปนี�คือ
1.1 การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการฟื� นฟูป่า
1.2 ลําดับขั�นตอนการฟื� นฟูป่า
1.3 กิจกรรมที�ดาํ เนินการฟื� นฟูป่า
1.4 ชนิดพันธุ์ไม้ที�ใช้ในการปลูกฟื� นฟูป่า
1.5 ปัญหาและอุปสรรค์ในการฟื� นฟูป่า

5. ผลการวิจยั

1. สภาพปัญหาการฟื� นฟูป่าในพื�นที� 4 ชุมชน
จากการลงพื�นที�เพื�อสํารวจข้อมูลและสัมภาษณ์ ผูน้ าํ
ชุมชน ปราชญ์อาวุโสในชุมชนของทั�ง 4 ชุมชน พบว่ า
กิจกรรมที�ดาํ เนินการที�ผ่านมาสามารถช่วยฟื� นฟูป่าขึ�นมา
ได้ในระดับที�น่าพึงพอใจ จนก้าวข้ามจากคําว่าป่ าเสื� อม
โทรมเป็ นป่ าสมบูรณ์ตามมาตรฐานความหมาย ป่ า เริ � มมี
ต้นไม้มากขึ�น ทึบขึ�น สามารถเพิ � มได้ท� งั ปริ มาณและการ
ไหลของนํ� าได้มากกว่าในอดีตภายหลังป่ าถูกทําลาย แต่
ยังไม่สามารถฟื� นฟูความชุ่มชื�นในป่ าได้ จนถึงขั�นที�ป่ามี
ความชุ่มชื�นเพียงพอเหมือนอดีตก่อนที�ป่าจะถูกทําลาย ที�
มีไม้ใหญ่ปกคลุมผืนป่ า สังคมพืชริ มนํ� ามีอุดมไปด้วยพืช
อวบนํ� า และไม้ตระกูลหวาย และปาล์ม เช่นเต่าร้าง หวาย
หลายๆชนิ ด ซึ� งจะป้ องกัน ตนเองจากไฟป่ าที� ล ามจาก
พื� น ที� เ กษตรกรรมที� อ ยู่ ร อบข้า งหรื อการเผาป่ าเพื� อ
วัตถุประสงค์ส่วนตัวตามความเชื�อดั�งเดิมได้ เพราะพันธุ์
ไม้ ท�ี น ํา มาปลู ก นั� น ยัง ไม่ เ หมาะสมต่ อ การควบคุ ม
ความชื�นและปกป้ องป่ า (ตารางที� 1) โดยพบว่า เมื�อต้นปี
2559 ป่ าชุมชนของบ้านสามขา ถู กไฟเผาทําลายสภาพ
ไปกว่าร้ อยละ 80 ของพื�นที� ในขณะที� ป่ าชุมชนบ้านสา
สบหก ป่ าชุ มชนบ้านต้นต้อง และป่ าชุมชนบ้านไร่ ศิล า
ทอง ซึ� งเป็ นพื�นที�ป่ารอบวัดม่อนพญาแช่ต่างก็ยงั ประสบ
กับภัยคุกคามจากไฟป่ าในฤดูกาลไฟป่ าด้วยเช่นกัน ทั�งนี�
เป็ นเพราะปริ มาณความชื�นในป่ า และเชื�อเพลิงจากใบไม้
ที�ร่วงหล่น ยังคงเอื�อต่อการเกิดไฟป่ าและการลุกลามของ
ไฟป่ า ซึ� งปราชญ์อาวุโสในชุมชน รวมทั�งผูส้ ู งอายุ ได้ให้
ข้อมูลว่า ในอดีตป่ าในจังหวัดลําปาง โดยเฉพาะอย่างยิ � ง
เมื� อ ครั� งเริ � มตั� งหมู่ บ ้ า นที� มี ก ารแผ้ ว ถางเปิ ดป่ า ป่ า
ธรรมชาติมีความชื�นเพียงพอที�จะหยุดยั�งการลามของไฟ
ที�ชาวบ้านใช้ในการช่วยขยายพื�นที�ทาํ การเกษตรได้
จากเอกสารข้อมูลทุติยภูมิ กิจกรรมการปลูกเสริ มป่ า
ร่ วมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และจากการเดินสํารวจ
ในพื�น ที� ป่ าชุ มชนทั�ง 4 แห่ ง พบว่ า ถึ งแม้ว่ า ชุ มชนจะ
ดํา เนิ นการฟื� นฟู ระบบนิ เวศต้นนํ� า โดยการปลูก เสริ ม
ด้วยพันธุ์ไม้ทอ้ งถิ � นดั�งเดิมหลายชนิดแต่พรรณไม้ที�มีการ
นํามาปลูก เพื� อฟื� นฟู ป่าส่ ว นใหญ่ เช่ น มะค่า สั ก ไผ่ ฯ
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

ล้ว นเป็ นพัน ธุ์ ไม้ที� ไม่ ไ ด้ใ ห้ค วามสํา คัญกับ การกัก เก็บ
บดบังพลังงานแสงอาทิ ตย์ และสะสมความชื�น ให้ก ับ
พื�นที�ป่า (ตารางที� 1.) โดยเฉพาะอย่างยิ � ง ในช่วงฤดูแล้ง
ในทางตรงกันข้าม พรรณไม้เหล่านี� เช่น มะค่า สัก ไผ่ ฯ
กลับเพิ � มปริ มาณเชื�อเพลิงให้กบั ป่ าเสี ยด้วยซํ� า ไม่ได้เป็ น
พื ชที� ช่ว ยบดบัง แสงแดด หรื อ คลุ มดิ น ให้ ก ับ ป่ า หรื อ
กัก เก็ บ ความชื� น ในหน้ า แล้ง การปลู ก ป่ าที� ผ่ า นมา
คํานึงถึงการเพิ � มจํานวนต้นไม้ เป็ นประเด็นสําคัญ ปลูก
ให้เข้าตามหลักเกณฑ์มีจาํ นวนต้นไม้มากขึ�นเท่านั�น อาจ

กล่าวได้ว่า การดําเนินงานที�ผ่านมา เป็ นการคํานึ งถึงการ
ทําให้ป่าของชุมชนก้าวข้ามคําว่าป่ าเสื� อมโทรม ตามคํา
จํา กัด ความ หรื อตามลัก ษณะทางกายภาพ โดยมิ ไ ด้
คํา นึ งถึ ง หน้ า ที� (Function) ของป่ าที� ใ ห้ ก ับ ระบบใน
ภาพรวม หรื อ หาได้ค าํ นึ งถึ ง ประโยชน์ ท างนิ เ วศเช่ น
ระยะเวลาในการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ การกักเก็บ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ฯ จากชนิ ดของพันธุ์ไม้แต่ละชนิ ด
ที�นาํ มาปลูก เหมือนในอดีตที�ป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์

ตารางที� 1 รายชื�อพรรณไม้ที�มีในพื�นที�ป่าชุมชน แต่ละแห่งจากสํารวจและสอบถาม
พันธ์ ไม้ ที�เหลืออยู่อย่ างปะปรายและมีขนาดเล็ก
ชื�อป่ าชุมชน
พันธุ์ไม้ ที�เคยมี
ในปัจจุบัน
1.บ้านสามขา
1.ตะเคียนทอง 2.มะไฟป่ า 3.ยางนา4.ยม
1.ตะเคียนทอง 2.มะไฟป่ า 3.ยางนา 4.ยมหิน
หิน 5.มะม่วงป่ า 6. ตองเต้ง7.เต่าร้าง8. ลําพู 5.มะม่วงป่ า 6. ตองเต้ง7.เต่าร้าง 8. ลําพูป่า
ป่ า9. หว้า 10. มะค่า
11.กล้วยป่ า 12. 9. หว้า 10. มะค่า 11.กล้วยป่ า12.เหียง
เหียง13.เบญจพรรณทัว� ไป
13.เบญจพรรณทัว� ไป
2.บ้านสาสบหก
1.กล้วยป่ า2.ตะเคียนทอง3.มะไฟป่ า4.ยางนา 1.เต็ง 2.มะค่า 3.รัง 4.มะม่วงป่ า5.เบญจพรรณทัว� ไป
5.ยมหิน 6. เต่าร้าง7.หว้า 8.ลําพูป่า 9.ตองเต้า
3.บ้านต้นต้อง
1.กล้วยป่ า 2.ตะเคียนทอง3.ยมหิน
1.สัก 2.เต็ง 3.มะค่าโมง 4.กะบก 5.มะมื�น
4.เต่าร้าง 5.หว้า 6.ลําพูป่า 7.ตองเต้า
6.มะม่วงป่ า 7.ยางนา 8.ตะแบก 9.มะไฟป่ า
10.รัง 11.เบญจพรรณทัว� ไป
4.บ้านไร่ ศิลาทอง 1.กล้วยป่ า2.ตะเคียนทอง3.มะไฟป่ า 4.ยางนา 1.มะค่า 2.เต็ง 3.เหียง 4.มะม่วงป่ า 5.ตองตึง
5.ยมหิน6.เต่าร้าง 7.หว้า 8.ลําพูป่า 9.ตองเต้า 6.รัง 7.เบญจพรรณทัว� ไป
2. แนวทางในการฟื� นฟู
เมื�อพิจารณาระยะเวลาในการฟื� นฟูป่าชุมชน พบว่า
ชุมชนบ้านสามขาแม้จะดําเนิ น การต่ อเนื� อ งมาแล้ว เป็ น
เวลากว่ า14 ปี เป็ นพื�นที�ศึกษาดูงานของทั�งภาครั ฐและ
เ อ ก ช น ชุ ม ชน เ อ งก็ มี ก า ร ถ่ า ย ท อ ด อ งค์ ค ว า ม รู ้
ประสบการณ์ ไปสู่ กลุ่มคนรุ่ นใหม่ในชุมชนเพื�อให้เกิด
ความต่อเนื� องของโครงการฯ แต่ยงั ต้องคงกิจกรรมการ
ฟื� นฟู ป่ าเหมื อ นเมื� อ เริ � ม ต้น โครงการ นั � น คื อ การลาด
ตะเวน ดับไฟ ทํา แนวกัน ไฟ สร้ างฝาย และปลูก ป่ า ที�
ล้ว นแต่ ต้อ งอาศั ย ชุ ม ชนเป็ นผู ้ ล งมื อ กระทํา ซึ� งใน
ระยะเวลา 14 ปี นี� ระบบต้อ งอยู่ตัว ยืนหยัด อยู่ไ ด้ด ้ว ย
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ตัวเองชุมชนคอยเก็บเกี�ยวผลประโยชน์ หน้าที�ของชุมชน
ควรมีเพียงให้ความคุม้ ครองการใช้ทรั พยากรธรรมชาติ
ไม่ให้เกินขีดจํากัด และการปลูกจิตสํานึกให้เยาวชน เพื�อ
สร้างความเข้มแข็ง ให้กบั ชุมชนในการช่วยกันรั กษาป่ า
ไม่เป็ นผูท้ าํ ลายป่ าเหมือนเช่นในอดีตเท่านั�น
จากการสอบถามปราชญ์อาวุโสในชุมชนผูน้ าํ ชุมชน
และจากการเดิ น สํา รวจร่ ว มนัก วิ ช าการด้า นพัน ธ์ ไ ม้
พบว่ามีพนั ธุ์ไม้ 10 ชนิ ด ที�เป็ นพืชใบเขียวตลอดทั�งปี ที�
ในอดี ตเคยปรากฏอยู่ใ นพื�นที� แต่ใ นปั จ จุ บนั ได้ห มดไป
จากพื�นที�หรื อมีจาํ นวนน้อย พืชทั�ง 10 ชนิด คือ
1) กล้วยป่ า(Musa acuminataColla.)

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

2) ตะเคียนทอง(HopeaodorataRoxb.)
3) มะไฟป่ า (BaccaurearamifloraLour.)
4) ยางนา(DipterocapusalatusRoxb. exG.Don.)
5) ยมหิน(ChukrasiatabularisA.Juss.)
6) มะม่วงป่ า(MangiferacaloneuraKurz.)
7) เต่าร้าง(CaryotamitisLour.)
8) หว้า (Syzygium cumini (L.) Skeels)
9) ลําพูป่า (DuabangagrandifloraWalp.)
10) ตองเต้า(MallotusbarbatusMull.Arg.)
จึ งได้ทาํ การคัด เลือ กชนิ ดไม้ที� มีค วามเหมาะสมใน
การปลู กเพื�อ เพิ � มความชุ่ มชื�น ให้กบั ป่ าโดยมี เกณฑ์การ
พิจารณาดังนี�
เกณฑ์ที� 1) เป็ นไม้ขนาดใหญ่ อายุยืน ไม่ผลัดใบพร้ อม
กั น ทั� งต้ น เพื� อ ให้ ต้ น ไม้ ไ ด้ ท ํา หน้ า ที� ใ นการกั ก เก็ บ
พลังงานอาทิตย์ได้ตลอดทั�งปี รวมทั�งลดการแผดเผาหน้า
ดินใต้พ�นื ป่ าในช่วงฤดูแล้ง
เกณฑ์ ที� 2) เป็ นอาหารหรื อสมุ น ไพร เพื� อ ให้
ชาวบ้านได้เก็บเกี�ยวผลประโยชน์
เกณฑ์ที� 3) เป็ นอาหารของสัตว์ป่าเพื�อดึงดูดชักนํา
ให้สัตว์ป่าเข้ามาในพื�นที�
เกณฑ์ที� 4) เป็ นไม้โครงสร้าง เพื�อให้ร่มเงา และเป็ น
แหล่งกระจายพันธุ์ไม้ของป่ า
เกณฑ์ที� 5) เป็ นไม้ที�ได้มีการทดลองปลูกในพื�นที�ที�
มีป่าโครงสร้างเดิมอยูแ่ ล้ว
จากรายชื�อพันธุ์ไม้ 10 พบว่ามีพนั ธุ์ไม้ 4 ชนิ ดที�เข้า
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวมากที�สุด คือ เต่าร้ าง มะม่วงป่ า หว้า
และยางนา (ตารางที� 2) ซึ� งเป็ นไม้ที�มีระบบรากที�แผ่กว้าง

เพื�อค้น หา แล้วดูดซึ มนํ� าไปใช้ในขบวนการสังเคราะห์
แสง ที�ทาํ งานตลอดปี ซึ� งเมื�อนํามาปลูกในป่ าชุมชนทั�ง 4
แห่ งแล้ว นอกจากจะเป็ นการบดบังแสงแดดไม่ให้ส่อ ง
ถึงพื�น ป่ าตลอดทั�งปี จึ งช่ ว ยรั กษาและเพิ � มความชุมชื�น
ให้กบั ป่ าแล้ว ชาวบ้า นยังได้ใช้ป ระโยชน์จ ากไม้ในรู ป
ของอาหารและสมุนไพร โดยที�ไม่จาํ เป็ นต้องตัดฟัน และ
ยังเป็ นประโยชน์ต่อสัตว์ป่าในการเป็ นแหล่งอาหาร และ
ที�พกั อาศัย หลบภัยอีกด้วย

6. อภิปรายผลการวิจยั

วิกฤติการทําลายป่ า เกิดขึ�นพื�นที�เขตร้ อน (Tropical
Zone) ทั � วโลก สํา หรั บประเทศไทยนั�น พื�น ที�ป่ าลดลง
จาก 273,629.00 ตารางกิโลเมตร หรื อ 53.33 % ของพื�นที�
ประเทศไทย ใน ปี พ.ศ. 2504 (กรมป่ าไม้ 2559ข) เหลือ
เพียง 163,585.6 ตารางกิโลเมตร หรื อ 31.60 % ของพื�นที�
ประเทศไทยใน ปี พ.ศ. 2558 (กรมป่ าไม้ 2559ค)คิดเป็ น
พื�นที�ป่ าที�หายไป 110,043.43 ตารางกิโลเมตร ในช่ว ง
เวลา 54 ปี หรื อ หายไปเฉลี� ย ปี ละประมาณ 2,037.84
ตารางกิ โ ลเมตร (1,273,650.80 ไร่ ) กล่ า วอี กนัย หนึ� ง
พื�นที�ป่าที�หายไปนี� อดีตคือระบบนิ เวศน์และระบบการ
ผ ลิ ต ข น า ด ใ ห ญ่ ที� ใ ช้ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ แ ล ะ ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ เป็ นส่ วนประกอบในการผลิตปัจจัย
4 ให้กบั มนุ ษยชาติ ในรู ปของไม้ และผลิตภัณฑ์จากป่ า
เช่น เห็ด หน่อไม้ สมุนไพร รวมทั�งทําหน้าที�รักษาสมดุล
ของสภา พภู มิ อาก าศ เมื� อป่ า หาย ไป ในข ณะ ที�
แสงอาทิตย์คงที�และก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ไม่ได้ถูก
กํา จัดออกไปจากขบวนการสั งเคราะห์ แสงของพื�น ป่ า

ตารางที� 2.เกณฑ์การเลือกพันธุ์ไม้ ที�เหมาะแก่การฟื� นฟูความชุ่มชื�นของป่ า
ชนิด
เกณฑ์ที� 1 เกณฑ์ที� 2 เกณฑ์ที�3 เกณฑ์ที�4 เกณฑ์ที� 5

1. กล้วยป่ า


2. ตะเคียนทอง

3. มะไฟป่ า




4. ยางนา


5. ยมหิน




6. มะม่วงป่ า

กลุ่มที่ 6 การจัดการพลังงานในชุมชน
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

ชนิด
7. เต่าร้าง
8. หว้า
9. ลําพูป่า
10. ตองเต้า
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กลุ่มที่ 6 การจัดการพลังงานในชุมชน

เกณฑ์ที�4
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ความเสื� อมโทรมทางสิ � งแวดล้อมจึ งทวีความรุ นแรงมาก
ยิง� ขึ�น
นอกจากนี� ป่ าที� เ หลื อ อยู่ก็ ข าดความต่ อ เนื� อ งกัน
กลายเป็ นป่ าผื น เล็ ก ผื น น้ อ ย กระจั ด กระจายอยู่ ต าม
ภูมิภ าคต่ า งๆ ทั � ว ประเทศ ส่ งผลต่อ การเสี ย สมดุ ล ของ
ระบบนิเวศน์ในภาพรวม ซึ� งนโยบายป่ าไม้แห่ งชาติ ระบุ
ว่ า พื� น ที� ป่ าที� เ หมาะสมกั บ ประเทศไทยต้ อ งมี พ�ื น ที�
ครอบคลุมประมาณ 40% ของพื�นที� (กรมป่ าไม้ 2559ค)
ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยจึ งมี พ�ื น ที� ป่ าตํ�า กว่ า เป้ าหมายอยู่
8.40% หรื อ คิดเป็ นพื�นที�ป่าที� 26,964,000.00 ไร่
การขาดความเชื�อมต่อของป่ าที�เหลืออยู่ในประเทศ
ไทย ผนวกกับเนื�อที�ป่าที�เหลืออยู่ต�าํ กว่าเป้ าหมาย ส่ งผล
ต่อสภาพแวดล้อม เช่น ดิน นํ� า ป่ าไม้ ของประเทศ เกิ ด
ภาวะภัยแล้ง นํ� าท่วม ตามมาทุกปี ได้สร้ างความเสี ยหาย
กับ ประเทศอย่า งใหญ่ หลวง โดยเฉพาะนํ� าท่ว มใหญ่ ปี
พ.ศ. 2554 ธนาคารโลกประมาณความเสี ยหายจากนํ� า
ท่วมในประเทศไทย คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 1.356 ล้าน
ล้านบาท (ไทยพับลิกา้ 2554) ในขณะที�ภยั แล้งก็ซํ�าเติม
ส่ งผลต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศด้ว ยเช่ น กัน ศู น ย์วิ จั ย
กสิ กรไทย ประมาณว่าภัยแล้งในปี พ.ศ. 2559 สร้างความ
สู ญ เสี ย ต่ อ รายได้เ กษตรกรกว่ า 64,161 ล้า นบาท
(ฐานเศรษฐกิจ2559) เหล่านี�ลว้ นเป็ นผลต่อเนื� องจากการ
เสี ย สมดุ ล ของระบบนิ เ วศน์ ใ นประเทศไทย จากการ
สู ญเสี ยป่ าทั�งสิ � น
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ได้ต ระหนั ก ถึ ง ภาวการณ์ ก าร
สู ญ เสี ยพื� น ป่ าของประเทศต่ า งๆ ที� ส่ งผลต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะมาตรการจัดการพื�นที�ป่าที�
เหลืออยูใ่ ห้เกิดประโยชน์ทางนิเวศน์มากที�สุด
ในช่ ว งทศวรรษที� 2520 นัก นิ เ วศวิ ท ยาได้ร ะดม
ความคิดในการหารู ป แบบที�เหมาะสมของพื�นที�ต่อการ

436

เกณฑ์ที�3




อนุ รัก ษ์ ภายหลังจากที� ป่าเขตร้ อนทั � วโลกถูก ทําลายลง
อย่างหนักจากการทําเกษตรอุตสาหกรรม เมื�อมีการขยาย
พื�นที�เกษตรกรรม ทําให้ป่าที�เคยเป็ นป่ าผืนใหญ่ ถูกแบ่ง
ซอยเป็ นหย่อมเล็กหย่อมน้อย (Fragmentation) บางแห่ ง
ไม่ส ามารถที� จะรั กษาสภาพป่ าไว้ไ ด้ แม้จ ะมี มาตรการ
ทางกฎหมายคุม้ ครอง นักนิเวศน์ได้เสนอแนวคิด SLOSS
(Simberloff and Abele, 1976, 1982) ซึ� งย่อมาจาก Single
Large Or Several Small แนวคิ ด นี� พยายามที� จ ะหา
รู ปแบบป่ าที�สามารถรั กษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื� น ที� ที� เ คยเป็ นป่ าใหญ่ ให้ ค งอยู่ เ มื� อ ป่ าถู ก แบ่ ง
ออกเป็ นป่ าผืนเล็กผืนน้อยอย่างกระจัดกระจาย ซึ� งพบว่า
เส้นรอบรู ปต่อพื�นที�ป่ามีความสําคัญในการรั กษาระบบ
ให้ถูกรบกวนจากภายนอกน้อยที�สุด กล่าวคือ ป่ าที�มีเนื�อ
ที�เท่ากัน ผืนป่ าที�มีเส้นรอบรู ปยาว ย่อมได้รับผลกระทบ
จากภัย คุ ก คามภายนอกมากกว่ า ป่ าที� มีเ ส้ น รอบรู ป สั� น
หรื อป่ าที�มีลกั ษณะเป็ นรู ปวงกลม หรื อรู ปสี� เหลี�ยมจัตุรัส
สามารถรั ก ษาระบบได้ดี ก ว่ า ป่ าที� มี ล ั ก ษณะเป็ นรู ป
สี� เหลี�ยมผืนผ้า หรื อสี� เหลี�ยมคางหมู ซึ� งเส้นรอบรู ปป่ ายิ � ง
ยาวแสดงว่า ผืนป่ ายิ � งสั มผัสกับ พื�น ที�โ ล่งมาก ความชื�น
จากในป่ ามี โอกาสที� จะไหลออกจากป่ ามากกว่า ป่ าที� มี
ส่ วนที�สัมผัสกับพื�นที�โล่งน้อย
ในปั จ จุ บ ั น ท่ า มกลางสภาวการณ์ ที� ป่ าผื น ใหญ่
(Single Large) ที�เ คยมีค วามสมบูรณ์ มี อิท ธิ พลมากใน
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ ทั�งทรัพยากรธรรมชาติ
สิ � งแวดล้อม ดิน นํ� า ลม ฝน ป่ า ให้มีค วามสมดุลตามที�
เคยเป็ นมาในอดีตนั�นลดลงเป็ นจํานวนมาก ป่ าผืนใหญ่
ถู ก ตั ด แ บ่ ง อ อ ก ด้ ว ย ชุ มชน ถ น น แ น ว ส า ย ส่ ง
ไฟฟ้ าแรงสู ง ถูกเปลี�ยนสภาพเป็ นที�อยู่อาศัย พื�นที�ทาํ กิน
พื�นที�การเกษตร มีโอกาสน้อยที�จะเปลี�ยนสภาพเหล่านั�น
ให้ป่าเชื� อมต่อกัน โดยมีพ�ืน ที�กลับมาเป็ นป่ าผื นเดียวกัน
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เป็ นเหตุ ใ ห้ป่ าผื น เล็ก ที� เ หลื อ อยู่ อ ย่ า งกระจั ด กระจาย
(Several Small) ยัง คงเผชิ ญ ภัย คุ ก คามและมี โ อกาส
เสื� อมสภาพไปสู่ “จุดพลิกผัน” (tipping point) เกิดการยืน
ต้นตายได้ ดังนั�นป่ าผืนเล็ก ที�ไม่มีความสมบูรณ์ถึงระดับ
พัฒนาการสู งสุ ด (Climax stages) จึ งเป็ นเป้ าหมายของ
การพัฒนาเพื�อให้คงความสมบูรณ์ ส่ งผลต่อระบบนิเวศน์
มากที�สุด
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (2559) ได้จดั ป่ าที�เหลืออยู่ใน
ปัจจุบนั ของประเทศไทย ออกได้เป็ น 20 กลุ่มป่ า โดยป่ า
ของจังหวัดลําปาง อยูใ่ นพื�นที�กลุ่มป่ าศรี ลานนา ร่ วมกับ
ป่ าในจังหวัดเชียงราย ลําพูน พะเยา ที�ปัจจุ บนั ป่ ากลุ่มนี� มี
พื�นที�รวมกันทั�งสิ � น 4,324,630.25 ไร่ หรื อ 6,919 ตาราง
กิโลเมตร หรื อประมาณ 19.74% ของพื�นที�ท� งั 4 จังหวัด
รวมกันที�มีประมาณ 35,053.27 ตารางกิโลเมตร (วีกิพีเดีย
,2559) จึงตํ�ากว่านโยบายป่ าไม้แห่งชาติของไทย การที�จ ะ
ทําให้พ�นื ที�ป่าเพิ � มขึ�นถึง 40% ตามที�กาํ หนดไว้ เป็ นเรื� อง
ที�เป็ นไปไม่ได้อย่างสิ � นเชิง เพราะต้องการพื�นที�ป่าอีกถึง
4.4 ล้านไร่
เมื� อ ไม่ ส ามารถที� จ ะทํา ให้ มี พ�ื น ที� ป่ าให้ ไ ด้ต าม
เป้ าหมายในสถานการณ์ปัจจุบนั สิ � งที�ดาํ เนินการได้ทนั ที
คือการพัฒนาป่ าที�เหลืออยู่ ในมีคุณภาพที�ดีข� นึ โดยการที�
มนุษย์เข้าไปช่วยจัดการ ซึ� งจะเป็ นการเร่ งการพัฒนาให้
เร็ วขึ�นกว่าการปล่อยให้เป็ นไปตามกลไกของธรรมชาติ
การพัฒนาป่ าที�ดาํ เนินการอยูใ่ นปัจจุบนั มีรูปแบบที�
ดําเนิ นการในทิ ศทางเดี ยวกันคื อการปลู กเสริ ม การทํา
ฝายดักตะกอน การทําแนวป้ องกันไฟป่ า ฯ
การปลู ก ป่ ารั ฐ บาลให้ ง บประมาณในการดู แ ล
หลังจากการปลูก ต่อ ไปอีก 9 ปี รวมระยะเวลาในการ
ปลู ก ป่ าสร้ างสวนป่ า 10 ปี แสดงนัยว่ า ไม้ที� ป ลูก ฟื� นฟู
ธรรมชาติ น� นั เมื�อ มีอ ายุ 10 ปี ต้น ไม้สามารถที� จ ะดู แ ล
ตัวเอง ทําหน้าที�ทางนิเวศน์ให้ระบบของป่ าที�ถูกฟื� นฟูข� ึน
จึ ง ไม่ มี ค วามจํา เป็ นที� จ ะต้ อ งยัง คงกิ จ กรรมต่ า งๆไว้
เหมือนเดิม
ในพื�น ที� ป่าชุ มชนทั�ง 4 แห่ งที� ศึก ษา พบว่ า มี ป่า 2
แห่งคือบ้านสาสบหก และบ้านสามขา ที�ป่ามีสภาพเป็ น
ป่ าธรรมชาติคือต้นไม้มีอายุเกินภาวะที�ตอ้ งการการดูแล

จากชุมชน แต่ใ นความเป็ นจริ งแล้ว ป่ าทั�ง 2 แห่ งยังคง
ต้องได้รับการฟื� นฟูดูแลจากชุมชนโดยเฉพาะไฟป่ าที�ลาม
เข้าไปในพื�นที� แสดงว่าความชื�นและเชื�อเพลิงยังไม่อยู่ใน
ขั�นที�จะระงับหรื อชะลอการลามของไฟป่ าได้ ทั�งนี� หากดู
การฟื� นฟูป่าที�ผ่านมาทั�ง 4 พื�นที� พบว่า พรรณไม้ที�นาํ ไป
ปรั บ ปรุ งพื�น ที� น� ัน เป็ นพัน ธุ์ ไ ม้ที� เ อื�อ ต่ อ การเกิ ด ไฟป่ า
(ตารางที�1) คือทิ � งใบในช่วงฤดูแล้ง จึงเท่ากับเป็ นการเติม
เชื�อ เพลิ งให้ก ับป่ า ทํา ให้ไ ฟป่ าทวีค วามรุ น แรงขึ�น ใน
แนวทางการฟื� นฟูป่ าที�น ําเสนอในการศึกษาครั� งนี� เป็ น
การใช้ไม้ที�มีใบเขี ยวตลอดทั�งปี ในการปรั บปรุ งป่ า คื อ
เต่าร้าง มะม่วงป่ า หว้า และยางนา ไม้เหล่านี� นอกจากจะ
ไม่ช่วยเพิ � มเชื� อเพลิงให้กบั ระบบแล้ว ยังใช้แสงอาทิตย์
และก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ในการดํา รงชี วิ ต จาก
ขบวนการสั งเคราะห์ แ สงของพื ช และช่ ว ยชะลอการ
สู ญเสี ยความชื�นในดิน จากการสกัดกั�นแสงอาทิตย์ของ
ใบไม้สีเขียว จึ งเปรี ยบเสมือนทําหน้าที�เป็ นร่ มให้กบั ป่ า
ต่างกันอย่างสิ � นเชิง กับพรรณไม้ที�มีอยู่เดิม ที�ต่างพากัน
ทิ � งใบในหน้า แล้ง ปล่ อ ยให้แ สงส่ อ งถึ ง พื�น ดิ น ส่ งผล
ลูกโซ่ ต่อเนื� องไปถึงความชื�นในดินสู ญเสี ย เพิ � มมากขึ�น
นอกจากนั�น แล้วแนวทางการปลูก ไม้ใบเขีย วทั�งปี นี� ยัง
ช่ ว ยยื ด ระยะเวลาการทิ � ง ใบของพรรณไม้ใ นป่ าเดิ ม
ออกไปอี ก ด้ว ย อัน เป็ นผลมาจากความชื� น ของป่ าที�
เพิ � มขึ�นจากการกักเก็บความชื�นและลดการแผดเผาพื�นดิน
จากแสงแดดที� ถู ก ใบไม้สี เ ขี ย วที�ป ลู ก นํา ไปใช้ใ นการ
สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ ส ง แ ล ะ เ มื� อ ร ว ม กั บ ก า ร นํ า ก๊ า ซ
คาร์ บอ นไดออ กไ ซด์ ไ ปใ ช้ ป ร ะโ ยชน์ จึ งทํ า ใ ห้
สภาพแวดล้อมที�แห้งแล้งบรรเทาความรุ นแรงลง หากป่ า
ผื น เล็ก ที� ก ระจัด กระจายอยู่ตามพื�น ที� ต่า งๆ ได้รั บ การ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันนี� ย่อมส่ งผลต่อองค์รวมของ
ระบบในภาพใหญ่ เช่นเดียวกับผืนป่ าที�มีพ�นื ที�กว้างใหญ่
นอกจากนี� เมื�อดินสามารถกักเก็บความชื�นไว้ได้จาก
การแผดเผาของแสงที� ถู ก สกัด กั�น ไว้โ ดยไม้ใ บเขี ย ว
ในช่วงฤดูแล้ง ส่ งผลให้ตน้ ไม้ด� งั เดิม มีช่วงระยะเวลาใน
การเจริ ญเติบโตยาวขึ�นสามารถกักเก็บคาร์ บอนได้มาก
ขึ�น กล่า วคือ ในผืน ป่ า ที�โ ครงสร้ า งของป่ าไม่ สามารถ
สกัดกั�นแสงไว้ที�เรื อนยอดได้ แสงย่อมลอดทะลุผ่านถึง
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

ผิ ว ดิ น ในป่ า ทํา ให้ ดิ น สู ญ เสี ย ความชื� น อย่า งรวดเร็ ว
ต้นไม้ผลัดใบย่อมได้รับผลกระทบพากันทิ � งใบ หยุดการ
เจริ ญเติบโตไปด้วย หากป่ ามีโครงสร้างที�สามารถรองรั บ
และใช้ประโยชน์จากแสงแดดที�ส่องทุกวัน ความชื�นใน
ดินจะสู ญเสี ยน้อยลง ซึ� งจะเป็ นผลดีต่อการเจริ ญเติบโต
ของต้ น ไม้ คื อ ต้ น ไม้ ทิ � ง ใบช้ า ลง เท่ า กั บ พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ถู ก ใช้โ ดยพื ชมากขึ�น ความร้ อ น แล้งก็จ ะ
ลดลง ในภาพรวม ดังนั�น การเพิ � มพืชที�ใบมีสีเขียวตลอด
ทั�งปี ในป่ าชุมชนจึงเป็ นหัวใจสําคัญของแนวทางเร่ งการ
ฟื� นฟู ป่าวิ ธีน� ี ที�อ าศัย หลัก การใช้ร ะบบโครงสร้ า งของ
“รากไม้ลากนํ� า” ขึ�นเขา
รากไม้ ล ากนํ� า เป็ นการประสานการใช้ร ะบบ
เครื อข่ า ยรากฝอยและใบสี เ ขี ย วของไม้ใ นการควบคุ ม
ความชื�นของป่ า โดยรากมีประสิ ทธิ ภาพในการเสาะหา
นํ� าและความชื�นทั�งในแนวตั�งและแนวนอนของพื�นดิ น
แล้วลําเลีย งขึ�นไปยังใบไม้ ที�มีป ระสิ ทธิ ภาพในการดู ด
ซับแสง และคาร์ บอนไดออกไซด์ เพื�อใช้ใ นขบวนการ
สังเคราะห์แสง
แต่ละปี ในแถบเส้นศูนย์สูตร แสงมีปริ มาณค่อนข้าง
คงที� แต่น าในดิ
ํ�
นมีก ารผันแปรอย่า งเด่ นชัดช่ วงฤดูแล้ง
รากของพื ช บางชนิ ด ไม่ ส ามารถหานํ� าได้ ท ัน ความ
ต้อ งการของใบ พืชจึ งจํา เป็ นต้อ งสลัด ใบทิ � ง ทําให้พื ช
ชะงักการเจริ ญเติบโต ช่วงเวลาการทิ � งใบของพืชผลัดจึ ง
ขึ�นอยูก่ บั ความชื�นในดิน ซึ� งอิงอยูก่ บั ปริ มาณนํ� าในฤดูฝน
ลักษณะและองค์ประกอบของดิน สิ � งปกคลุ มดิน ความ
โปร่ ง (vertical density) และความโล่ ง (horizontal
density) ของป่ า
ทั�งต้นเต่าร้ าง หว้า มะม่วงป่ า และยางนา ล้วนเป็ น
พืชไม่ผลัดใบที�เคยพบในพื�นที� การนํากลับเข้าไปปลู ก
เสริ ม จึ งเป็ นการใช้ระบบรากฝอยของพืชโครงสร้ างป่ า
ทั�ง 4 ชนิ ดนี� ในการเสาะหานํ� าแล้วลําเลียงขึ�นสู่ ใบเพื� อ
การสังเคราะห์แสงต่อไป ซึ� งใบเขียวของพืชนอกจากจะ
สกัดกั�นแสงแดดไม่ให้ส่องถึงพื�นป่ าแล้ว ยังเป็ นการใช้
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู งสุ ดจาก
ขบวนการสั ง เคราะห์ แ สงของพื ช ที� มี เนื� อ ไม้ และ
ออกซิ เจน เป็ นผลผลิตที�ตามมา
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นอกจากนี� ไม้ท� งั 4 ชนิ ด ดังกล่ าว มีล ักษณะและ
ความสําคัญดังนี�
1)
เ ต่ า ร้ า ง ห รื อ ม ะ มื� อ ใ น ภ า ษ า
ล้านนา (CaryotamitisLour.) เป็ นพืชในวงศ์ Palmae เป็ น
ปาล์มต้นเดี�ยว ขนาดใหญ่ ไม่มีห นาม สู ง 3-12 เมตร
ชอบขึ�นในบริ เวณที� มีค วามชุ่มชื�น สู ง ช่ อดอกปาดเอา
นํ� าหวานมาผลิตนํ� าตาลได้ ใบใช้มงุ หลังคา ทําเชือก ยอด
อ่อนต้มรับประทานได้ สรรพคุณทางยา ราก และหัวของ
เต่าร้างต้มดื�น ให้รสหวานเย็นขม ช่วยแก้อาการชํ� าใน แก้
ตับทรุ ด แก้มา้ มพิการ รวมทั�งแก้โรคหัวใจพิการ แก้กาฬ
ขึ� น ป อ ด แ ล ะ ช่ ว ย ดั บ พิ ษ ดั บ ป อ ด ( www.
เกร็ ดความรู ้ .net/เต่า ร้ า ง) เมล็ดเป็ นอาหารของสัตว์ใ น
ตระกูล กระรอก กระรอกบิน ชะมด-อีเห็น ลําต้นมีฐาน
โคบอล ที�จาํ เป็ นสําหรับสัตว์กินพืชพวก เก้ง กวางฯ
2) มะม่ ว งป่ า (MangiferacaloneuraKurz.) เป็ น
ต้นไม้ขนาดกลาง-ใหญ่ สู ง 20-30 เมตร ไม่ผลัดใบหรื อ
ผลัดใบระยะสั�น พบในป่ าดิบ และป่ าดิบแล้ง และที�ราบ
สู ง ที�ความสู งไม่เกิน 400 เมตร จากระดับนํ� าทะเล ผลแก่
ใช้รับประทานได้ ผลอ่อนมีวิตามินซี ผลสุ ก ต้านอนุ มูล
อิสระ ป้ องกันมะเร็ ง และต้านความชรา ใบอ่อนใช้เป็ น
ผักสด ประกอบไปด้ว ยคาร์ โบไฮเดรต เส้ นใย โปรตี น
แคลเซี ย ม ฟอสฟอรั ส เหล็ ก วิ ต ามิ น เอ วิ ต ามิ น บี 1
วิตามินบี 2 ไนอาซิ น วิตามินซี นอกจากนี� แล้วในผลสุ ก
ยังมีเบต้าแคโรทีนสู ง เนื�อในเมล็ดและเปลื อกต้นมีสาร
พวกแทนนิ น มีสรรพคุณในการใช้แก้ทอ้ งร่ วง ผลเป็ น
อาหารของลิง กระรอก กระแต หนู ชะมด-อีเห็น (วัดป่ า
สันติสุขญาณสัมปันโน, 2557)
3) หว้า (Syzygium cumini (L.) Skeels) เป็ นไม้ยืน
ต้น ไม่ผลัดใบหรื อผลัดใบระยะสั�นลําต้นสู ง 10-35 เมตร
พบทัว� ไปตามป่ าดิ บชื�นและป่ าผลัดใบ ตั�งแต่ ระดับใกล้
นํ� าทะเลจนถึ งระดับ ความสู ง 1,100 เมตร ผลกิ น ได้
เปลื อ กต้น ต้ม นํ� าดื� มแก้บิ ด ผลดิ บ แก้ท ้อ งเสี ย ผลสุ ก
รับประทานได้ ใช้ทาํ เครื� องดื�ม สามารถนําไปทํานํ� าผลไม้
ไวน์เป็ นเครื� องดื�มที�ให้สีม่ว งเมล็ด มีสารช่วยลดนํ� าตาล
ในเลือด แก้ทอ้ งเสี ย เปลือกต้นใช้ยอ้ มผ้าได้สีม่วงผลสุ ก
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เป็ นอาหารของนกหลากหลายชนิด กระรอก กระรอกบิน
กระแต ค้างคาวกินพืช (MedThai, 2556)
4) ยางนา (DipterocarpusalatusRoxb. Ex) เป็ นไม้
ยืนต้นไม่ผลัดใบหรื อผลัดใบระยะสั�นขนาดใหญ่ มีความ
สู งของต้นได้ถึง 50 เมตร เรื อนยอดเป็ นพุ่มกลมทึบ โคน
ต้นมักเป็ นพูพอน ชอบดินที�มีอินทรี ยวัตถุค่อนข้างอุด ม
สมบูร ณ์ ความชื�น ปานกลาง และแสงแดดแบบเต็มวัน
(หลังต้นอายุ 1 ปี ) ขึ�นในดงดิบ ป่ าเบญจพรรณ ป่ าดิ บ
แล้ง ป่ าดิบ ชื� น ตามที� ต� าํ ชุ่ มชื�นใกล้แ ม่น าํ� ลําธารทัว� ไป
และตามหุ บ เขาทั � ว ทุก ภาคของประเทศ ที�ค วามสู งจาก
ระดับนํ� าทะเลประมาณ 50-400 เมตร ตํารายาไทยจะใช้
นํ� า ต้มจากเปลื อกเป็ นยาบํา รุ งร่ า งกาย ฟอกเลือ ด บํา รุ ง
โลหิต แก้ตบั อักเสบ (MedThai, 2558)
อย่ า งไรก็ ต าม พรรณไม้ท� ัง 4 ชนิ ด ที� เ สนอใน
การศึ ก ษา เหมาะสํ า หรั บ พื� น ที� ป่ าของจั ง หวัด ลํา ปาง
เท่านั�น ในพื�นที�จงั หวัดอื�น หากมีการนําแนวทางนี� ไปใช้
ต้องพิจารณาพรรณไม้ในการที�จะนํามาปลูกฟื� นฟูให้เข้า
กับพื�นที�น� นั ด้วย
หลัก การหรื อ แนวคิด การฟื� นฟูป่ าต้น นํ� าลํา ธาร ที�
เสนอโดย พงษ์ศกั ดิ� และคณะ (2556) กล่าวว่าระยะ10 ปี
หลังการฟื� นฟูดว้ ยการทําฝาย ดับไฟ ป่ าจะฟื� นคืนอยู่ใน
ระดับที�มีความชุ่มชื�น ให้นาํ� กับระบบได้ แต่ยงั มิใช่ป่าที�
ทําหน้าที�อย่างสมบูรณ์ (Climax stages) ซึ� งหากจะให้ป่า
พัฒนาไปถึงป่ าดั�งเดิมที�ท าํ หน้าที� อย่างสมบู รณ์ ต้อ งใช้
เวลาอีก 100 ปี เพราะการที� ไม้ด� งั เดิมที�จ ะกลับเข้า มา
เจริ ญเติบโตในพื�นที�ตอ้ งอาศัยทั�ง สัตว์ป่า ลม และนํ� า ใน
การนําพาเมล็ดพันธุ์ จากพื�นที�แหล่งกําเนิ ดข้างเคียง แต่
ในแนวทางที�เสนอนี� เป็ นการนําพืชดั�งเดิมเข้าไปโดยการ
ปลู กเสริ ม เป็ นการทํา หน้าที� ช่ว ยกระจายเมล็ดไม้แ ทน
สัตว์ป่ า ลม และนํ� า จึ งช่ วยย่น ระยะเวลาในพัฒนาการ
ของป่ าธรรมชาติ ซึ� งหลังจากที�นาํ พืชทั�ง 4 ชนิ ดเข้าไป
เพื�อการฟื� นฟูน� นั อีก 3 ปี ไม้ที�นาํ ไปปลูกจะเริ � มออกดอก
ออกผลขยายพันธุ์ ตามธรรมชาติ ต่ อไปและหลังปี ที� 6
อัตราการขยายพันธุ์ จะเพิ � มขึ�นเป็ นทวีคณู
ดังนั�น หากสามารถพัฒนาให้ป่ าผื น เล็ก ที� ก ระจัด
กระจายอยู่ ต ามพื� น ที� ต่ า งๆ เช่ น ป่ าชุ ม ชนของทั� ง 4

หมู่บา้ นให้สามารถยืนหยัดรักษาระบบในการฟื� นฟู ดูแล
ตนเองได้ โดยไม่ตอ้ งพึ�งพาชุมชน ก็จะช่วยให้การรั กษา
ระบบนิ เวศในภาพรวมมี ป ระสิ ทธิ ภาพยิ � ง ขึ� นอั น
เนื� องมาจากอิทธิ พ ลในการรั กษาสมดุลของระบบนิ เวศ
จากป่ าผืนเล็กแต่ละผืนที�ยงั เหลืออยู่

7. สรุ ป

การวิจยั การพัฒนาแนวทางการฟื� นฟูความชุ่มชื�นใน
ป่ าชุมชน 4 แห่งคือ ชุมชนบ้านสามขา ชุมชนบ้านสาสบ
หก ชุ มชนบ้า นต้น ต้อ ง และชุ มชนบ้า นไร่ ศิล าทอง ซึ� ง
เป็ นพื� น ที� ป่ ารอบบริ เวณวั ด ม่ อ นพญาแช่ มี วิ ธี ทํ า
คล้ายคลึงกัน โดยเริ � มจากการปลุกจิ ตสํานึ กให้เกิดความ
รักและต้องการที�จะฟื� นฟูความชุ่มชื�นในป่ าป้ องกันป่ าไม้
จากการถู กลัก ลอบตัด และจุ ด ไฟเผาเพื�อ หาของป่ าเติ ม
ความชุ่มชื� นด้วยการสร้ างฝายชะลอนํ� า และปลูกต้นไม้
เสริ ม พบว่ า แม้สภาพป่ าจะดีข� ึนแต่ ก็ยงั ไม่ เพี ยงพอต่ อการ
หยุดยั�งการลามของไฟที�ชาวบ้านใช้ในการช่วยขยายพื�นที�ท าํ
การเกษตรหรื อวัตถุ ประสงค์ส่ วนตัวได้การศึ กษานี� จึ งได้
นําเสนอแนวคิดเรื� องการเพิ � มพันธุ์พืชไม้อายุยืน ที�มีใบสี เขียว
ตลอดทั�งปี ที� เคยพบอยู่ในพื�นที� ป่ าชุ มชนหรื อพื�นที� บริ เวณ
ใกล้เคียงให้กบั พื�นที�ป่า ด้วยไม้ 4 ชนิดที� คือ เต่าร้ าง มะม่วงป่ า
หว้า และยางนา ซึ� งจะช่วยบดบังแสงแดด ปกป้ องความชุ่มชื�น
ให้กบั ป่ าด้วยปริ มาณใบไม้สีเขียวในหมู่ช� นั เรื อนยอด และใช้
พลังงานแสงอาทิ ตย์ให้เกิ ดประโยชน์มากที� สุดจากขบวนการ
สังเคราะห์แสง นอกจากนี� พนั ธุ์ ไม้ท� งั 4 ชนิ ดยังเป็ นอาหารมี
ประโยชน์ต่อคนและสั ตว์ป่าอีกด้วยดังนั�น จึ งควรที�จะมีการ
ปลูกไม้ไม่ผลัดใบเพิ � มลงในพื�นที�ป่าเบญจพรรณและป่ าเต็งรั ง
เพื� อช่ วยรั กษาความชื� นในป่ า และควรศึ กษาเปรี ยบเที ยบ
ระยะเวลาการทิ � งใบของไม้ผลัดใบในป่ าที�มีการฟื� นฟูป่ าด้วย
รู ปแบบ รากไม้ลากนํ� า กับป่ าที�ฟ�ื นฟูดว้ ยวิธีการดั�งเดิม เพื�อหา
มาตรการฟื� นฟูที�เหมาะสมต่อไป

8. กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาวิจยั ในครั�งนี�สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี จาก
การสนับสนุนของบุคคลหลายท่าน ผูว้ ิจัยขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี� โดยเฉพาะผู ้น ํา ชุ มชน ปราชญ์อ าวุ โ สใน
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ชุมชนของทั�ง 4 หมู่ บา้ นที�ใ ห้ขอ้ มูลการฟื� นฟู สภาพป่ า
ผู ้วิ จัย ขอขอบคุ ณ นายภานุ เ ทพวงศ์ว าร ผู ้อ ํา นวยการ
สํา นัก บริ ห ารพื�น ที� อ นุ รั ก ษ์ที� 13 (สาขาลํา ปาง) ที� ใ ห้
คําปรึ กษา แนะนํา แนวทางการทําวิจยั นายไสว วังหงษา
นั ก วิ ช าการป่ าไม้ช ํา นาญการพิ เ ศษ ที� ช่ ว ยวิ เ คราะห์
ปรั บ ป รุ งวิ ธี ก า รเ ก็ บ ข้ อ มู ล แ ละ ข อ ข อ บ คุ ณ นั ก
พฤกษศาสตร์ ของสวนรุ กขชาติพ ระบาท สวนรุ กขชาติ
ห้า งฉั ตร ที� ร่ ว มสํา รวจพื�น ที� แ ละให้ ข ้อ มู ล ด้า นพรรณ
พฤกษชาติในพื�นที�ท� งั 4 หมู่บา้ น
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การจัดการพลังงานชุมชนโดยบูรณาการหน่วยงานรัฐกับระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
กรณีศึกษา : ตาบลดงเมือง อาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
Energy management in community by integrated state agency and solar drying system.
Casestudy : Dong mueng Sub-district, Yang Sisurat District, Mahasarakham Province.
ปรีชา ศรีประภาคาร
Preecha Sriprapakhan
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการจัดการพลังงานในชุมชนโดยใช้วิธีการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐร่วมกับ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า มีหน่วยงานภาครัฐจานวน 7 หน่วยงานที่ได้ร่วมกันทางานโดยร่วมกัน กาหนดกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและให้
สอดคล้องกับพันธะกิจของหน่วยงานตัวเอง รวมไปถึงการประชุมเพื่อทาแผนการดาเนินงานร่วมกัน ขึ้นจากการดาเนินงานดังกล่าวชุมชนได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการสร้างห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มาจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยห้องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์มีขนาดพื้นที่ 48 ตารางเมตร สามารถอบผลิตภัณฑ์ได้ 4500 กิโลกรัม/วัน ระยะเวลาในการอบแห้ง8 ชั่วโมง จากการทดสอบที่ค่ารังสี
แสงอาทิตย์รวมเฉลี่ย 692 วัตต์ต่อตารางเมตร อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิห้องเฉลี่ยอยู่ที่ 44.2องศาเซลเซียสได้ค่า
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน12 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้66,000 บาท/ปี ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นระยะเวลาคืนทุน 7.2 ปี

Abstract

This study is an energy management in community by using integration of seven government agencies working together by promote
renewable energy technologies using solar drying system . The meetings were used to plan joint operations up and put strategy to resolve the
issue in line with the mission of the agency.The communities was receive funding to build a solar drying room from the encon-fund. The
solar drying area is 48 square meters and the weight 4,500 kg per day were tested. The drying period of testing is 8 hours. The average solar
radiation of 692 watts per square meter.The ambient temperatures average is 35 degrees celsius. Drying room temperature average is 44.2
degrees celsius on the thermal efficiency of 12.6 percent, representing a savings of 66,000 baht per year give the payback period is 7.2 years.
คาสาคัญ : ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ชุมชน, การบูรณาการ
Keywords : Solar drying system, communities, integrated

1. บทนา

ชุ ม ชนต าบลหนองบั ว สั น ตุ อ าเภอยางสี สุ ร าช
จังหวัดมหาสารคาม เป็นกลุ่มวิสาหกิจที่ประกอบการทา
ถ่านอัดแท่ง โดยการทาถ่านยังเป็นกระบวนทาแบบเก่า
อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ทันสมัย เป็นการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่
มีมาทาการดัดแปลงและผลิตไปเรื่อยๆตามจานวนที่สั่ง
จากลูกค้าเท่านั้น จากการสารวจพบ ชุมชนได้ทาถ่านอัด
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แท่งโดยใช้เศษถ่านที่ซื้อมาจากเอกชนภายนอก และมา
ทาการบดให้เป็นผงโดยใช้มอเตอร์ โดยมี ผสมส่วนใน
อั ต ราส่ ว น ผงถ่ า นบดละเอี ย ด:น้ าแป้ ง มั น เป็ น 7:3
กระบวนการขึ้ น รู ป ถ่ า นใช้ ส กรู ม อเตอร์ และน าไป
อบแห้ ง ในห้ อ งอบซึ่ ง ผนั ง ท าจากอิ ฐ บล๊ อ ก มี ห ลั ง คา
สังกะสี กระบวนการให้ความร้อนได้จากการนาเศษถ่าน
มาจุดไฟเผาในเตาถ่าน และนาเข้าไปวางด้านล่างของชั้น
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ตากที่อยูใ่ นห้องอบแห้ง พบว่าชุมชนมีต้นทุนพลังงานที่
สูงคือ 3,200 บาทต่อรอบการอบแห้งจานวน3 วัน แต่ได้
ถ่านอัดแท่งจานวนจากัด และยังพบว่าที่ผ่านมาชุมชน
ไม่เคยมีหน่วยงานภาครัฐใดๆเข้าไปดูแล ส่งเสริม ให้
ความรู้ ให้ความช่วยเหลือเลยทาให้ชุมชนมีการทางาน
ไปได้อย่างช้า ต้นทุนการผลิตสูง ประสิทธิภาพระบบ
การท างานต่ า ซึ่ ง สวนทางกั บ นโยบายการพั ฒ นา
ประเทศที่มุ่งเน้นในการพัฒนาและเพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนให้มากขึ้น ตามแผน AEDP 2015 ที่
ต้องการพัฒนาการนาพลังงานทดแทนมาผลิตความร้อน
ให้มีสัดส่วนมากขึ้นเป็น 19.2 เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ.2579
ประกอบกั บ นโยบายในการพั ฒ นาการท างานของ
หน่วยงานในภาครัฐมุ่งเน้นในการให้มีการทางานแบบ
บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และส่งเสริมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ชุมชนให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้า
ขายให้ได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชน และส่งเสริม
การจัดการพลังงานชุมชน ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการ
เลือกพื้นที่ดังกล่าวมาทาเป็นกรณีศึกษาในการบูรณาการ
หน่วยงานภาครัฐมาร่วมกันด้านทางานแก้ปัญหาและใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเข้ามาเป็นเครื่องมือ เพื่อให้
มี ก ารขั บ เคลื่ อ นต่ อ ชุ ม ชน/กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนา
พลังงานชุมชนให้สอดรับกับแผนพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ และสามารถแข่งขันด้านการค้า มีความเข้มแข็ง
ของชุมชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 ศึกษาวิธีการจัดการปัญหาพลังงานชุมชนโดย
การบู ร ณาการหน่ วยงานรั ฐ กับ เทคโนโลยีพ ลั ง งานที่
เหมาะสม
2.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มี
ประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน

3. วรรณกรรม และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาโดยกระบวนการบูรณาการต้องได้รับความ
ร่วมมือของหลายภาคส่วนจึงจะเรียกว่าเป็นวิธีการบูรณา

การ โดยแต่ ล ะภาคส่ วนต้อ งรู้ ห น้ าที่ ข องตนในความ
รับผิดชอบ การวิจัยและพัฒนาโดยการบูรณาการจึงเป็น
การปฏิรูปชนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดมิติการทางานแบบใหม่
ขึ้นในการทางานวิจัย และพัฒนาทุกอย่างต้องมีเครื่องมือ
ที่ใช้ร่วมกัน เช่นด้านองค์ความรู้ด้าน[1] การอบแห้ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ การพั ฒ นาระบบเครื่ อ งอบแห้ ง ที่ มี
การศึกษามาในด้านการพัฒนาให้เกิดการใช้พลังงานใน
การอบแห้งให้คุ้มค่ามากที่สุด เครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้มีลักษณะ และรูปแบบที่ แตกต่างกัน [2]
เครื่ อ งอบแห้ ง แบบอุ โ มงค์ ล มเป็ น เครื่ อ งอบแห้ ง ที่
เหมาะสมแก่การอบแห้ง โดยได้รับความร้อนจากรั งสี
ดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบโดยตรง เครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ใช้หลักการเรือนกระจก
(Greenhouse effect) เมื่อรังสีดวงอาทิตย์ส่งผ่านกระจก
หรื อ พลาสติ ก เข้ า ไปภายใน จะถู ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
องค์ประกอบต่างๆ ภายในเรือนกระจกดูดกลืนรังสีแล้ว
เปลี่ยนเป็นความร้อนเหมาะสมกบการอบแห้ง และมีพัด
ลมไฟฟ้าดูดอากาศจากแผงรับรังสีอาทิตย์ที่ออกแบบให้
เหมาะสาหรบการอบแห้ง และมีประสิทธิภาพสูง [3]
3.1 การบูรณาการ (Integrated)
การบู รณาการ หมายถึ ง การน าองค์ ประกอบ
สาคัญ และมี บทบาทที่เกี่ยวข้องสัมพัน ธ์กับปั ญหามา
ผสมผสานเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นองค์รวมใหม่อย่างมี
ความหมายเพื่อให้การดาเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพเกิดการแก้ไขปัญหาและได้
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน/วิสาหกิจชุมชน[4]
3.2 การจัดการบริหารแบบบูรณาการ
การจัดการบริหารแบบบูรณาการ (Integrated
Management System) หมายถึงชุดขององค์ประกอบย่อย
ที่เกี่ยวข้อง และจาเป็นต่อการแก้ปัญหาและดาเนินงาน
ให้เกิดการจัดหน้าที่ ประสบการณ์ต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน
ผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การทางาน
แบบองค์รวม สอดคล้องกับ ปัญหา ความต้องการและ
วิถีชีวิตของเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการดาเนินงานอย่างมี
เป้าหมายที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับปัจจัยนาเข้า (Input)
กระบวนการ(Process) และผลลัพธ์(Product)ดังรูปที่ 1
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ประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

รู ปที� 1 ระบบการจัดการบริ หารแบบบูรณาการ
การดําเนินการดังกล่าวเรี ยกว่า หลัก “MSPA” ซึ� งมี
4 หัวข้อหลัก ดังนี�
1. การระดมทรั พ ยากร (Mobilization) หมายถึ ง
การแสวงหาบุคลากร งบประมาณ ทรั พยากรต่างๆ สิ � ง
อํานวยความสะดวก และความร่ วมมือจากแหล่งต่างๆ
ที�หลากหลายทั�งภายในและภายนอก เพื�อสนับสนุ นการ
บริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
2. กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึงการกําหนดทิศทาง
และขอบเขตความต้องการในระยะสั�นและระยะยาวของ
องค์การ เพื�อจัดสรรทรั พยากรให้สอดคล้องกับบริ บ ท
ของปัญหา สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน ความคาดหวัง
ของผูม้ ีส่วนเกี�ยวข้องและมาตรฐาน
3. การมีส่วนร่ วม (Participation) หมายถึงการเปิ ด
โอกาสให้ผูเ้ กี� ยวข้อ งมีส่วนร่ วมประชุม ปรึ กษา หารื อ
และ/หรื อ ร่ วมดําเนิ นการแก้ไขปั ญหา เพื�อตัดสิ นและ
ควบคุมรู ปแบบบทบาทการทํางานร่ วมกัน ซึ� งจะทําให้ผู ้
มี ส่ ว นร่ ว มเกิ ด ความผู ก พัน เป็ นส่ ว นหนึ� งขององค์ก ร
แบบเต็มตัว
4. ความเป็ นอิสระ (Autonomy) หมายถึง การจัด
ระเบียบบริ หารมิติของบุคลากรโดยควบคุมทิศทางการ
จัดการต่างๆ รวมทั�งการสรรหา และคุมงบประมาณตาม
อิสรภาพอย่างมีขอบเขต
นอกจาก 4 ข้อ ด้า นบนและยัง ต้อ งมี ก ารกํา กับ
ติ ด ตามตามตั ว บ่ ง ชี� คุ ณภาพ ที� ชั ด เจ น จ นบรร ลุ
ผลสั มฤทธิ� อย่างมี ประสิ ท ธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด
3.3 การอบแห้ง (Integrated)
การอบแห้ง (Drying) [5]คือ กระบวนการกํา จัด
ความชื�น ในผลิ ต ภัณ ฑ์อ อกไปจนเหลื อ ค่ า ที� ค วามชื� น
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สุ ด ท้า ยที� ต้อ งการซึ� งการกํา จัด ความชื� น ในผลิ ตภัณ ฑ์
สามารถทําได้หลายวิธีการลดความชื�นผลิตภัณฑ์ดว้ ยวิธี
อบแห้ง โดยทัว� ไปจะเป็ นไปตามกราฟของการอบแห้ง
(Drying Curve) ซึ� งอยู่ภายใต้เ งื�อนไขของการอบแห้ง
คงที� เ ช่ น อุ ณ หภู มิ ค วามชื� นและความเร็ วลมที� พ ั ด
ผลิตภัณฑ์คงที�
การอบแห้งแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง[6]ดังนี� ช่วงการให้
ความร้ อ นเบื� อ งต้น แก่ ว ัส ดุ หรื อผลิ ต ภัณ ฑ์ (Initial
Period) ช่วงการอบแห้งความเร็ วคงที� (Constant Rate
Period) และช่ วงการอบแห้งความเร็ วลดลง (Falling
Rate Period) [7]
3.4 ประเภทของการอบแห้ง
การอบแห้งจะแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท[8] คือ การ
อบแห้งแบบอิ ส ระ (Passive)เป็ นการอบแห้งที� ไ ม่ ใ ช้
เครื� องมือมาช่วยในการหมุนเวียนกระแสอากาศร้ อนที�
ได้รั บ พลังงานจากดวงอาทิ ตย์ แต่ จ ะใช้ก ารเคลื� อ นที�
กระแสอากาศร้อนแบบธรรมชาติ ประเภทต่อมาคือ การ
อบแห้ ง แบบบัง คั บ (Active)เป็ นการอบแห้ ง ที� ใ ช้
เครื� องมื อ ช่ ว ยบังคับ ให้อ ากาศเกิ ด การเคลื� อ นที� แ ละ
หมุ น เวี ย นในทิ ศ ทางที� ต้อ งการ[9] เช่ น พัด ลมจะดู ด
อากาศภายนอกไปรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ จากนั�น
จะมี ก ารถ่ า ยเทความร้ อ นไปยังอากาศและให้อ ากาศ
เคลื� อ นที� ผ่ า นผลิ ตภัณ ฑ์เ พื� อ ลดความชื�น ให้เ หลื อ ตาม
ต้อ งการประเภทสุ ด ท้า ยคื อ การอบแห้ ง แบบผสม
(Hybrid) เป็ นการอบแห้งที�อาศัยพลังงานความร้ อนจาก
ดวงอาทิ ตย์ร่ ว มกับ แหล่ งความร้ อ นอื� น เช่ น พลังงาน
ความร้อนจากชีวมวล (Biomass) พลังงานความร้อนจาก
แก๊ ส ชี ว ภาพ (Biogas)เป็ นต้น ซึ� งระบบนี� ใช้แ ก้ปั ญหา
กรณี ค่าความเข้มรังสี แสงอาทิตย์ไม่สมํ�าเสมอ
ดังนั�นเพือ� ให้การอบแห้งเป็ นไปอย่างต่อเนื�องและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง และลดระยะเวลาในการอบแห้งให้
น้อยลงทํา ให้อ าจจะต้องอาศัยพลังงานความร้ อ นอื�น ๆ
ร่ วมหากผลิตภัณฑ์มาก
3.5ประสิ ทธิภาพทางความร้อน
ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง โ ร งอ บ แ ห้ ง พ ลั ง งา น
แสงอาทิตย์[10] สามารถหาได้ตามสมการที� 1
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(1)

เมื�อ th,d คือประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนโรงอบแห้ง
mคือปริ มาณนํ� าทีร� ะเหย (kg /day)
Hfg คือ ความร้อนแฝงกลายเป็ นไอ (kJ/kg)
ITคือความเข้มของรั งสี อาทิตย์ (MJ/m2-day)
Aคือพื�นที�ของโรงอบแห้ง (m2)

5. ผลการดําเนินงาน

5.1 ผลสํารวจชุมชน/วิสาหกิจ
การสํารวจพบว่าชุมชนเป็ นชุมชนที�ทาํ การผลิตถ่านอัด
แท่งขาย โดยการซื� อ ผงถ่า นเศษถ่า นมาทําการบดและ
ผสมกับตัวประสานในอัตราส่ วน ถ่าน:ตัวประสาน เป็ น
7:3 ส่ วนและใช้อดั แท่งผ่านสกรู มอเตอร์ ดังรู ปที2�

4. วิธีดําเนินงาน

ในการดํา เนิ น การศึ ก ษาการจัด การพลัง งานใน
ชุมชน/วิสาหกิจนั�นได้แบ่งขั�นตอนการทํางาน 5 ขั�นดังนี�
4.1 ขั�นตอนสํารวจชุมชน/วิสาหกิจ
การสํารวจชุมชนได้ดาํ เนินการลงพื�นที�จริ งเพื�อ
ทําการสํารวจเก็บข้อมูลพื�นฐาน โดยการรวบรวมข้อมูล
จริ งเป็ นปัญหาปัจจุบนั เพื�อใช้เป็ นข้อมูลเบื�องต้น
4.2 ขั�นตอนการบูรณาการหน่วยงานรัฐ
เป็ นขั�น ตอนการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ถึ ง
ปัญหา และแนวทางแก้ไขโดยการนําโจทย์ปัญหาไปยัง
หน่ วยงานของรั ฐ ทุก ภาคส่ วนที�เ กี� ยวข้อ ง เพื�อ ประชุ ม
กําหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาทุกมิติ
4.3 ขั�นตอนการบูรณาการวิชาการ
เป็ นขั�นตอนนํา เทคโนโลยีอุป กรณ์ เครื� องมื อ
ระบบที�มีป ระสิ ท ธิ ภาพสู งและใช้พ ลังงานทดแทนให้
สอดคล้องกับแผน AEDP 2015มาใช้เป็ นเครื� องมือ หรื อ
มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับโจทย์ปัญหาชุมชนที�เกิดขึ�น
4.4ขั�นตอนออกแบบเพื�อติดตั�งระบบ
เป็ นขั�นตอนการออกแบบ ปรั บปรุ งเทคโนโลยีที�มี
อ ยู่ เ พื� อ ใ ห้ เ ข้ า กั บ ปั ญ ห า ใ ห้ ไ ด้ ดี ที� สุ ด แ ล ะ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
4.5ขั�นตอนการติดตามและประเมินผล
หลังการบูรณาการทั�งหน่ วยงานภาครั ฐและระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็จะเป็ นกระบวนการ
ทดสอบ ติดตาม แก้ไขปัญหา และประเมินผลขั�นสุ ดท้าย
เพื�อทําการสรุ ปเพื�อหาประสิ ทธิ ภาพของเครื� องมือและ
ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการทางความคิด กลยุทธ์ ใ น
การแก้ไขปัญหา

รู ปที� 2 ระบบผลิตถ่านอัดแท่งแบบเดิม
จากนั�นตัดให้ได้ขนาดตามต้องการจัดเรี ยงใส่ ตระแกรง
เก่าโดยใช้ตระแกรงจากพัดลมตั�งพื�นเก่ามาประยุกต์ใช้
แสดงดังรู ปที� 3

รู ปที� 3การจัดเรี ยงและการวางถ่านในชั�นตากแบบเดิม
จากนั�น นํา เข้า ไปอบในฉางข้า วเก่ า ซึ� งมุ งผนัง ด้ว ยอิ ฐ
บล๊อคและหลังคาเป็ นสังกะสี และใช้เศษถ่านแตกมาจุ ด
ใส่ เตาถ่านเพื�อนําไปอบถ่าน แสดงดังรู ปที� 4
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ให้ตากผลิ ตภัณ ฑ์ใ ห้ง่า ยต่ อ การเคลื� อ นย้า ยและบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มากๆ แต่ไม่ขวางการกระจายลมร้อน
5.4 ผลการติดตั�ง และการวัดค่าทางวิทยาศาสตร์
ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทาํ การติดตั�งที�
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตําบลหนองบัวสันตุ เป็ นแบบ พพ1
นํามาประยุกต์ขนาดพื�นที� 6.00 x 8.20 ตารางเมตรแสดง
ดังรู ปที� 5
รู ปที� 4 เตาถ่านที�ใช้สาํ หรับอบเพื�อให้ความร้อนแบบเดิม
ซึ� งจากการสอบถามพบว่าต้นทุนต่อรอบสําหรั บอบถ่าน
อัดแท่งเท่ากับ3,200 บาท/รอบ
5.2ผลการบูรณาการหน่วยงานรัฐ
จากผลการดํา เนิ น งานสํา รวจปั ญ หาพบว่ า
ชุ ม ชนขาดความรู ้ ด ้า นพลังงาน งบประมาณในการ
พัฒนาโรงอบ และการประชาสั มพันธ์ และขาดตลาด
รองรับผลิตภัณฑ์
ดังนั�น จึงได้บูรณาการหน่วยงานภาครั ฐเข้ามาช่วย
ชุ ม ชนจํ า นวน7 หน่ วยงานดั ง นี� มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามดําเนิ นงานมิติวิชาการ สํานักงานพลังงาน
จังหวัดมหาสารคาม โดยนายนิ คม เดชพร (พนจ) และ
นายอภิวจั น์ แก้วตั�งขึ�นดูโครงการหลักและงบประมาณ
โรงอบแห้ง ,นายสายพัน ธุ์ ผดุ งเกีย รติ ศกั ดิ�ศู นย์บริ การ
วิชาการที� 3 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รัก ษ์
พลังงานโดยมิ ติส่ งเสริ มต่ อ ยอดโครงการ สํา นัก งาน
ประชาสั ม พัน ธ์ จั งหวัด ดู แ ลด้า นการประชาสั มพัน ธ์
สํานัก งานพัฒนาชุ มชนจังหวัด และสํานัก งานพาณิ ชย์
จังหวัดรั บผิ ดชอบด้า นการตลาด มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามดําเนินการต่อยอดเครื� องอัดถ่านอัดแท่งให้
โดยผ่านโครงการสนับสนุ นการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (ITAP)
5.3 ผลการบูรณาการวิชาการ
ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทาํ การติดตั�งที�
กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ตํา บลหนองบัว สั น ตุ ไ ด้น ํา โรง
อบแห้ง แบบ พพ1 มาใช้แ ละทํา การประยุก ต์ใ นส่ ว น
ระบบท่ อ ส่ งลมร้ อ นจากระบบความร้ อ นเสริ ม โดยใช้
ระบบส่ งลมร้ อนเป็ น 3 ท่อแทน และออกแบบชั�นตาก
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รู ปที� 5 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ พพ1 ประยุกต์
ส่ ว นประกอบของโรงอบแห้ง มี ด ังต่ อ ไปนี� งาน
โครงสร้างใช้เหล็กกันสนิ ม งานผนังและหลังคากรุ ดว้ ย
แผ่นโพลี�คาร์ บอเนตใส หนา 6 มิลลิเมตร แข็งแรงทนต่อ
แสงยูวี บริ เวณขอบมี ซีลกันนํ� า พื�นเป็ นคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กผิวหน้าฉาบเรี ยบโรยผงฝุ่ นสี ดาํ พร้ อมติดตั�งระบบ
ผลิตพลังงานไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 50 วัตต์
พร้ อ มระบบความร้ อ นเสริ มชนิ ด เชื�อ เพลิ งแก๊ ส หุ งต้ม
(LPG) เพื�อผลิตลมร้ อนชนิ ดไหลในท่อลมร้ อน 3 ท่อ
แสดงดังรู ปที� 6

รู ปที� 6 ระบบผลิตลมร้อนชนิ ดไหลในท่อ 3 ท่อ

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

การทดสอบผลิ ตภัณฑ์ ได้ทาํ การทดสอบและเก็บ
ข้อ มูล แบ่งออกเป็ นลัก ษณะของอุ ณหภู มิ ค่า ความเข้ม
รั งสี แ สงอาทิตย์ นํ� าหนัก ผลิ ตภัณ ฑ์ เพื� อมาคํา นวณหา
ประสิ ทธิภาพทางความร้อนแสดงดังตารางที� 5.1
ตารางที� 5.1ประสิ ทธิภาพทางความร้อนของโรงอบแห้ง
Mi Mo TIN
A time
I
th
2
(kg) (kg) (C) (m2) (hr) (W/m C) %
4500

4254

44.2

72

8

692

12.6

นํ� าหนั ก ผลิ ตภัณ ฑ์ ท าํ การทดสอบ ครั� งละ 4,500
กิโลกรัม โดยจะทําการเก็บข้อมูลการอบแห้งเพื�อหาค่า
ประสิ ทธิภาพทางความร้ อน และคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ� ง
พบว่า ค่าอุณหภูมิห้องเฉลี�ย 44.2องศาเซลเซี ยส และค่า
รั ง สี แสงอาทิ ต ย์ร วมเฉลี� ย 692วั ต ต์ ต่ อ ตารางเมตร
สามารถทํา ให้น ํ� าหนัก ผลิ ตภัณ ฑ์ท ดสอบลดลงเหลื อ
4,254กิโลกรัมในระยะเวลา 8 ชัว� โมง ค่าประสิ ทธิ ภาพ
เชิงความร้อนรวมเฉลี�ยห้องอบแห้งมีค่า 12.6เปอร์ เซ็นต์
ด้า นการวัด ค่ า ความร้ อ น (Heating value)ของ
ผลิตภัณฑ์ ได้ใช้เครื� องบอมแคลอรี� มิเตอร์ e2k รุ่ นcal 2k
และระยะเวลาการอบผลิตภัณฑ์ทดสอบแสดงดังตาราง
ที� 5.2ค่าความร้อนของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มี
ค่ า 5,477 กิ โ ลแคลอรี� ต่อ กิ โ ลกรั ม มี ป ริ มาณเถ้า น้อ ย
ระยะเวลาการอบ 1 วัน ส่ ว นโรงอบแห้งเดิ มค่ า ความ
ร้ อนมีค่า 4,372 กิโ ลแคลอรี� ต่อ กิโ ลกรั ม มี ปริ มาณเถ้า
มากกว่า ระยะเวลาที�ใช้ในการอบ 3 วัน
ตารางที� 5.2 ค่าความร้อนและเวลาที�อบ
คุณภาพและเวลา
คุณภาพและเวลา
โรงอบแบบเดิม
โรงอบแบบใหม่
เวลา
ค่าความร้อน
เวลา
ค่าความร้อน
(วัน)
Kcal/kg
(วัน)
Kcal/kg
3
4,372
1
5,477
Ash
มากกว่า
น้อยกว่า

6. สรุ ป

ผลการศึก ษา พบว่ า จากการบู ร ณาการหน่ ว ยงาน
ภาครั ฐ จํา นวน 7 หน่ ว ยงานและกํา หนดกลยุท ธ์ ก าร
แก้ ไ ขปั ญ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธะกิ จ ของแต่ ล ะ
หน่ ว ยงาน โดยกระบวนการประชุ มเพื� อ ทํา แผนการ
ดําเนิ นงานร่ วมกัน พบว่า ชุมชนได้รับงบประมาณการ
สร้ า งห้องอบแห้งที�มีประสิ ท ธิ ภ าพสู งจากกองทุน เพื� อ
การส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานโดยสํานักงานพลังงาน
จั ง หวั ด เป็ นผู ้ ด ํ า เนิ นการด้ า นการออ กแบบแล ะ
ประยุกต์ใช้มหาวิ ทยาลัยมหาสารคามเป็ นผู ้รับผิดชอบ
ซึ� งห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์สําหรั บ ใช้ในกลุ่ ม
วิ ส าหกิ จ ชุ มชนนี� มี ข นาดพื�น ที� 48 ตารางเมตร โดย
ผลิ ตภัณ ฑ์อ บแห้ง คือ ถ่ า นอัด แท่ ง สามารถอบแห้ง ได้
4,500 กิโลกรัม/วัน ใช้ระยะเวลาในการอบ 8 ชัว� โมง ที�
ค่ารังสี แสงอาทิตย์รวมเฉลี�ย 692วัตต์ต่อตารางเมตร และ
ค่ า อุ ณ หภู มิ สิ � งแ วดล้ อ มเฉ ลี� ย 35องศา เซล เซี ย ส
อุ ณ หภู มิ ห้ อ งเฉลี� ย อยู่ ที� 44.2องศาเซลเซี ยสให้ ค่ า
ประสิ ท ธิ ภาพเชิงความร้ อ นมี ค่า 12เปอร์ เ ซ็ น ต์จากนั�น
สํ า นั ก งานประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวัด เป็ นผู ้ ด ํา เนิ น การ
โฆษณา โดยมี สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ,
สํา นั ก งานพาณิ ช ย์จั ง หวัด , ศู น ย์บ ริ การวิ ช าการที� 3
มหาสารคามและมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ มหาสารคาม
ดําเนิ นการส่ งเสริ มการขาย พัฒนาต่อยอดงานวิจัยโดย
ใช้ โ ครงการสนั บ สนุ น การพัฒ นาเทคโนโลยี ข อง
อุตสาหกรรมไทย (ITAP) ทําให้ได้งบประมาณในการ
ทําเครื� องอัดถ่านอัดแท่งเพิ � มจํานวน160 ชุด และได้ผูซ้ �ื อ
จากบริ ษทั เอกชนจํานวนวันละ 30 ตัน คิดเป็ นเงินรายได้
ต่ อ วัน 300,000 บาท จากการบู ร ณาการหน่ ว ยงานใน
พื�นที� และใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที�เหมาะสม
ผลจากการดําเนิ นงานสามารถประหยัดพลังงาน
จากการลดการใช้ ถ่ า น คิ ด เป็ นเงิ น 66,000 บาท/ปี
เทีย บเท่า ตัน นํ� า มัน ดิบ 1.728 x10-4ktoe จากการลงทุ น
ติดตั�งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิ ดมีความร้ อ น
เสริ มเชื�อเพลิงแก๊สหุงต้ม เป็ นเงิน ลงทุน475,200 บาทจะ
ให้ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ คิดเป็ นระยะเวลา
คืนทุน 7.2 ปี
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จากการดําเนิ นการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบูรณา
การหน่วยงานภาครัฐเข้าร่ วมกัน และให้ทาํ งานในพันธะ
กิ จ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานแล้ว สามารถทํา ให้ เ กิ ด การ
แก้ปัญหาให้ชุมชนได้มากกว่ามิติเดียว แต่ท� งั นี� ก็ยงั พบ
ปั ญ หาซึ� งควรจะทํา การวิ จั ย ต่ อ ยอดในด้า นการหา
รู ป แบบหรื อกระบวนการทํา งานร่ ว มกัน กับ ปั ญหาใน
ชุมชนเพื�อให้เกิดความยัง� ยืนที�เหมาะสมด้วย
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บทคัดย่อ

บทความนี�จะนําเสนอการพัฒนาต้นแบบระบบเฝ้ าระวังและจัดการพลังงานทดแทนไฮบริ ดจ์ระยะไกลแบบชาญฉลาดด้วยระบบสมองกล
ฝังตัวที�มีตน้ ทุนตํ�า ระบบนี�จะบันทึกผลการใช้พลังงานแบบทันกาลผ่านระบบเครื อข่ายเพื�อแสดงประวัติการทํางานแบบกราฟิ กผ่านเว็บไซต์ที�
รองรับทั�งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนและสามารถบริ หารจัดการอย่างชาญฉลาด โดยขณะที�แนวโน้มการใช้ไฟฟ้ าสูงขึ�นเกินภาระการจ่ายไฟฟ้ า
ปกติ ระบบจะตัดโหลดตามที� ผใู้ ช้กาํ หนดไว้ นอกจากนี� ผูใ้ ช้สามารถส่ งสัญญาณตัดโหลดหรื อสั � งเดิ นเครื� องกาํ เนิ ดไฟฟ้ าเองได้จากเว็บไซต์
เดี ยวกัน จากการทดสอบโดยให้ระบบนี� ทาํ งานร่ วมกับชุ ดควบคุ มการผลิ ตพลังงานงานไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์จาก SMA พบว่าระบบนี�
สามารถทํางานได้ถูกต้อง

Abstract

This article proposes a development ofintelligent remote monitoring and management system for hybrid power system by usinglow-cost
embedded system. Thissystem is able to collect operation parameters via network system and provide intelligently control that automatically
cuts off the loads or turns on the generators when the power consumption trends to exceed the user configured values. All collected
parameters and system settings are illustrated on the developedresponsivewebsite which supports both computer and smartphone screens. In
testing, the proposed system was operated with PV system from SMA Solar Technology as a test system and the results showed that this
system worked properly and seamlesslywhile achieving lower hardware costthan the official device.
คําสํ าคัญ : เฝ้ าระวังควบคุม พลังงานทดแทน ระยะไกล

Keywords : Remote Monitoring and Control, PV power system

1. บทนํา

จากปั ญหาความไม่ มีเสถี ยรภาพของระบบไฟฟ้ าพลังงานทดแทน
ระบบสมาร์ ทกริ ดมี ความสามารถที� จะช่ วยให้ระบบไฟฟ้ ามี เสถี ยรภาพ
มากขึ�น สมาร์ทกริ ดจึงเป็ นแนวโน้มที� จะหลี กเลี� ยงไม่ ได้ในอนาคต และ
ระบบเฝ้ าระวังและจัดการเป็ นส่ วนหนึ�งที�สาํ คัญในระบบสมาร์ทกริ ดแต่ มี
อุปสรรคในเรื� องต้นทุนที�สูง [1-2]
อุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัวในปั จจุบนั มีตน้ ทุนตํ�าลงและสามารถ
ทํางานได้อย่างหลากหลายมากขึ� นบอร์ ด Raspberry Pi เป็ นระบบสมอง
กลฝั งตัวที� ได้รับความนิ ยมในปั จ จุ บัน มี ความสามารถในการเชื� อมต่ อ
อินเตอร์เน็ตผ่านแอร์การ์ด USB[3] และมีวงจรเสริ มที� ช่วยให้สื�อสารด้วย

โปรโตคอล RS-485 ได้[4]นอกจากนี� Raspberry Pi ยังมีไลบรารี ที�รองรั บ
การสื� อสารอย่างทันกาล (Instant messaging) ด้วยโปรโตคอล MQTT
[5]เช่ นกันสําหรั บระบบผลิ ตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ต ย์น� นั SMA Solar
Technologyเป็ นผูผ้ ลิ ตหนึ� งที� ได้รับ ความนิ ยม รู ปแบบข้อ มูลที� อุปกรณ์
จาก SMA สื� อสารผ่านโปรโตคอล RS-485 เรี ยกว่า YASDI (Yet Another
SMA Data Implementation) [6]โดย SMA ได้เผยแพร่ ไลบรารี YASDI
เพื� อ ให้ นั ก พั ฒ นาโป รแ ก รมนํ า ไป ต่ อ ยอ ดได้ เ ช่ น โป รแ ก ร ม
SMysqLogger[7]สามารถเก็บข้อมู ล การทํางานของอุ ป กรณ์ SMA ลง
ฐานข้อ มู ล MySQL และแสดงผลผ่ า นเว็บ ไซต์ไ ด้ แต่ โ ปรแกรมนี� มี
ข้อจํากัดด้านความยืดหยุ่นเนื� องจากพัฒนาด้วยภาษา C สําหรั บอุ ปกรณ์
Network-attached storage (NAS)เท่ า นั�น นอกจากนี� ยัง มี โ ปรแกรม
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9
yasdiXMPP[8] ที� พ ัฒ นาไลบรารี YASDI เดิ ม ให้สามารถใช้ก บั ภาษา
Python ซึ� งเป็ นภาษาที� ได้รับความนิ ยมในการพัฒนาโปรแกรมสําหรั บ
บอร์ด Raspberry Pi ได้ แต่ยงั ไม่มีการนํามาพัฒนาต่อในรู ปแบบเว็บไซต์
บทความนี� จึ งเสนอการพัฒนาระบบสมองกลฝั ง ตัวได้แ ก่ บอร์ ด
Raspberry Pi เชื� อมต่ อกับระบบผลิ ตไฟฟ้ าจาก SMA Solar Technology
และส่ งข้อมู ลที� ได้ผ่า นอิ นเตอร์ เน็ ตไปเก็บ ไว้ในฐานข้อมู ล MongoDB
รวมถึ งการพัฒนาเว็บไซต์จากต้นแบบ SB Admin 2 ที� มีพ�ืนฐานมาจาก
Bootstrap framework จึ ง สามารถทํางานแบบ Responsiveปรั บ ขนาด
หน้า จอให้เ หมาะสมกับ คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ สมาร์ ท โฟนได้เ องผู้ใ ช้จึ ง
สามารถตรวจสอบประวัติการทํางาน ตั�งค่ าการปิ ด/เปิ ดอุ ปกรณ์ หรื อสั � ง
ปิ ด/เปิ ดอุปกณ์ได้ทนั ที ดังนั�นระบบนี� ช่วยให้ผใู้ ช้สามารถบริ หารจัดการ
ระบบพลังงานทดแทนไฮบริ ดจ์ได้ดว้ ยต้นทุนที�ต�าํ ลง
ระบบพลังงานทดแทนที�ถูกใช้เป็ นตัวอย่างในบทความนี� เป็ นระบบ
รายการอุปกรณ์ได้แก่ อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี� รุ่น SI2224 และเซนเซอร์รุ่น
SENS0070ระบบนี�ถูกทดสอบโดยเปรี ยบเทียบข้อมูลที�อ่านได้กบั Sunny
WebBoxซึ� งเป็ นอุปกรณ์ที�ทาํ งานในลักษณะเดียวกันแต่มีราคาสูงกว่า จาก
ผลการทดสอบพบว่าระบบที�นาํ เสนอสามารถทํางานได้ถูกต้อง

1. แบบจําลองของระบบฯ

จากรู ปที� 1ระบบนี�ถูกแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วนหลักคื อระบบสมองกล
ฝั งตัวและเครื� อง Server ประกอบด้ว ยบอร์ ด Raspberry Pi ได้รับการ
พัฒ นาโปรแกรมเชื� อ มต่ อ กับ ระบบผลิ ต ไฟฟ้ าจาก SMA Solar
Technology ด้ว ยโปรโตคอล RS-485และรู ป แบบข้อ มู ล YASDI เมื� อ
โปรแกรมรั บข้อมูลจากอุ ปกรณ์ SMA แล้วจะเชื� อมต่ ออิ นเตอร์ เน็ตผ่าน
แอร์การ์ดเพื�ออัพโหลดข้อมูลดังกล่าวให้กบั Server และพัฒนาโปรแกรม
รับคําสั � งปิ ด/เปิ ด โหลดจากศูนย์กลางอย่างทันกาลโดยโปรแกรมทั�งสอง
ใช้การสื� อสารโปรโตคอล MQTT
สําหรั บเครื� อง Server จะได้รับการพัฒนาโปรแกรมรั บข้อมูลจาก
Raspberry Pi ด้วยโปรโตคอล MQTT เพื�อเก็บ ข้อมูลลงในฐานข้อมู ล
MongoDBและส่ วนประสานงานผูใ้ ช้แบบ Responsiveเพื�อแสดงประวัติ
การทํางาน รับคําสั � งปิ ด/เปิ ด โหลดแบบอัตโนมัติ หรื อจากผูใ้ ช้
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รู ปที� 1 ภาพรวมของระบบเฝ้ าระวังและจัดการพลังงานทดแทนไฮบริ ดจ์ระยะไกลแบบ
ชาญฉลาด

2. การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว

บอร์ด Raspberry Pi ได้รับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python
โดยแบ่งออกเป็ น 2 โปรแกรมคือ โปรแกรมส่ งข้อมูลจากอุปกรณ์ SMA
ไปยัง Server และโปรแกรมรับคําสั � งจากศูนย์กลางซึ�งทั�งสองส่ วนใช้การ
สื� อสารโปรโตคอล MQTT

2.1 โปรแกรมส่ งข้ อมูลจากอุปกรณ์ SMA ไปยัง Server

การพัฒนาโปรแกรมนี� แ บ่ งออกเป็ นส่ วน คื อส่ วนอ่ า นข้อมู ลจาก
อุปกรณ์ SMA และส่ วนส่ งข้อมูลไปยัง Server
การอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ SMA ทําได้ดว้ ยการประยุกต์ใช้ไลบรารี
RS-485 [6]ทํางานร่ วมกับไลบรารี YASDI ภาษา Python [8]โดย
โปรแกรมจะอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ SMA ทุกๆ 5นาที ตัวอย่างข้อมูลที�
อ่านได้เช่น ชื�ออุปกรณ์, ชื�อพารามิเตอร์ ค่ า และหน่วย เป็ นต้น ดังรู ปที� 2
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รู ปที� 2ตัวอย่างที�อ่านได้จาก อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี� รุ่น SI2224

ในการส่ งข้อมูลให้กบั Server ข้อมูลจะถูกแปลงให้อยู่ในรู ปแบบ
JavaScript Object Notation (JSON),มีโครงสร้างดังรู ปที� 3,เพื�อให้มีขนาด
เล็ก ส่ งได้เร็ ว ประหยัดแบนด์วิดธ์ และเข้ากันได้กบั ฐานข้อมูล
MongoDB ซึ� งใช้รูปแบบข้อมูล JSON เช่นกัน สําหรับ Topic ในส่ งข้อมูล
การทํางานนี� ทุกโรงไฟฟ้ าจะใช้ Topic เดียวกันคือ “device/data”

รู ปที� 4 ตัวอย่างข้อมูลทีถ� ูกเก็บในฐานข้อมูล MongoDB

3.2 เว็บไซต์ แบบ Responsive

รู ปที� 3 โครงสร้างวัตถุ JSON ของค่าทีอ� ่านได้จากอุปกรณ์ SMA

2.2 โปรแกรมรับคําสั� งปิ ด/เปิ ด อุปกรณ์ จากศูนย์กลาง

เมื� อผูใ้ ช้เข้าสู่ ระบบจะแสดงหน้าจอ Dashboard ดังรู ปที� 5โดยจะ
แสดงค่ าการทํางานที� ผู้ใช้สนใจแบบทันกาล และสถานการณ์เชื� อมต่ อ
อุปกรณ์ ถ้าอุปกรณ์ใดขาดการเชื�อมต่อมากกว่า 15 นาที จะถื อว่าขาดการ
เชื� อมต่ อนอกจากนี� มีหน้าจอ Chart สําหรั บแสดงประวัติการทํางานใน
รู ปแบบกราฟดังรู ปที� 6, Control สําหรับควบคุมการปิ ด/เปิ ด อุปกรณ์โดย
ผูใ้ ช้ดงั รู ปที� 7 และแบบอัตโนมัติดงั รู ปที� 8

โปรแกรมนี�ตรวจสอบ Topic และ Message แบบ JSON ที�ส่งมาจาก
Server เพื�อควบคุมการปิ ด/เปิ ด อุปกรณ์ ผ่านวงจรรี เลย์ 4 ช่องที�เชื�อมกับ
GPIOของ Raspberry Pi ในที�น� ีคือขา 11, 13, 16 และ 22 โดยคําสั � งต้องมี
รู ปแบบดังนี�
Topic คือ ชื�อโรงไฟฟ้ า/control
Message คือ {"gpio":"เลขขา", "turn":"on/off"}
เมื�อ Raspberry Pi ได้ทาํ งานตามคําสั � งแล้วจะส่งข้อความกลับไปที� Server
เพื�อทวนสอบ โดยเป็ นข้อความเดียวกับคําสั � งที�ได้รับ รวมกับผลลัพธ์การ
ทํางานดังนี�
Topic คือ ชื�อโรงไฟฟ้ า/control
Message คือ {"gpio":"เลขขา", "turn":"on/off", "result":"ok/fail"}

3. การพัฒนาโปรแกรมสํ าหรับServer

การพัฒนาโปรแกรมนี� แบ่ งออกเป็ น2 ส่ วนคื อโปรแกรมรั บข้อมูล
จากRaspberry Piพัฒนาด้วยภาษา Python และเว็บไซต์แบบ Responsive
โดยทั�งสองส่ วนสื� อสารด้วยโปรโตคอล MQTT

3.1 โปรแกรมรับข้ อมูลจาก Raspberry Pi

เนื� อ งจากข้ อ มู ล จาก Raspberry Pi อยู่ใ นรู ป แบบ JSON แล้ ว
โปรแกรมจึ ง สามารถส่ ง ข้อ มู ล ที� ได้จ าก Raspberry Pi ไปเก็บ ไว้ใ น
ฐานข้อมูล MongoDB ทันทีดงั รู ปที� 4
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รู ปที� 5ตัวอย่างหน้าจอแรกของเว็บไซต์แสดงผล

รู ปที� 6 หน้าจอแสดงกราฟประวัตกิ ารทํางาน

รู ปที� 10 การทดสอบปิ ด/เปิ ด อุปกรณ์

3. สรุ ป

รู ปที� 7 หน้าจอควบคุมการปิ ด/เปิ ด อุปกรณ์

รู ปที� 8 หน้าจอตั�งค่าการทํางานอัตโนมัติ

2. การทดสอบ

ในการทดสอบจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือการทดสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลการทดสอบปิ ด/เปิ ด อุปกรณ์จากผูใ้ ช้และแบบอัตโนมัติ
การทดสอบความถูกต้องจะเปรี ยบเที ยบเที ยบข้อมูล ที� ได้รั บจาก
อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี� รุ่น SI2224 และเซนเซอร์ รุ่น SENS0070 ระหว่าง
ระบบที�พฒั นาขึ�นดังรู ปที� 5กับอุปกรณ์ Sunny WebBoxดังรู ปที� 9 ณ เวลา
เดียวกันพบว่าระบบที�พฒั นาขึ�นแสดงได้ถูกต้อง

รู ปที� 9 หน้าจอแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ Sunny WebBox

การทดสอบปิ ด/เปิ ด อุปกรณ์จากผูใ้ ช้และแบบอัตโนมัติ โดยให้ผใู้ ช้
ปิ ด/เปิ ด อุปกรณ์ดว้ ยตนเองผ่านหน้าจอในรู ปที� 7 ส่ วนการทดสอบปิ ด/
เปิ ด แบบอัตโนมัติจะให้ผใู้ ช้ก ําหนดค่าตาม รู ปที� 8พบว่าระบบฯสามารถ
ปิ ด/เปิ ด รี เลย์ควบคุมอุปกรณ์ได้ตามที�กาํ หนดคือถ้าแบตเตอรี� ต�าํ กว่า 40%
ก็จะตัดโหลดบางส่ วนออกจากระบบ
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จากผลการทดสอบสรุ ปได้ว่าระบบเฝ้ าระวังและจัดการพลังงาน
ทดแทนไฮบริ ดจ์ระยะไกลแบบชาญฉลาดที� พฒ
ั นาขึ� นนี� สามารถทํางาน
ร่ วมกับระบบเดิมได้อย่างสมบูรณ์ ระบบนี� จะเป็ นต้นแบบการให้บริ การ
ข้อ มู ล และประวัติ ก ารทํา งานของระบบพลัง งานทดแทนไฮบริ ด จ์ ที�
สามารถควบคุมการปิ ด/เปิ ดอุปกรณ์แบบกาํ หนดเองและแบบอัตโนมัติได้
อย่างทันกาล ช่ วยลดต้นทุ น การทํางานผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ตสามารถ
ตอบสนองการบริ หารจัดการระบบพลังงานในยุคใหม่ สามารถนําไป
พัฒ นาเพิ � ม เติ มระบบการแจ้ ง เตื อ นอย่ า งทั น กาลหรื อการรองรั บ
โปรโตคอลอื�นๆ ที�มีความนิยมในอุตสาหกรรมเช่น Modbus ได้
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บทคัดย่อ

บทความวิจยั นี�มุ่งเน้นนําเสนอผลการศึกษาปริ มาณการเกิดก๊าซชี วภาพจากเศษผักผลไม้เหลื อทิ � งซึ� งคณะผูว้ ิจัยได้ทาํ การทดลองหา
ปริ มาณการเกิดก๊าซชีวภาพด้วยอัตราส่ วนของเศษผักผลไม้ต่อมูลสัตว์เท่ากับ80:20 โดยนําเศษผักผลไม้บดร่ วมกับจุลินทรี ยแ์ ละบรรจุใส่ ในชุดถัง
หมักขนาด 1,000 มิลลิลิตร เพื�อใช้ในการตรวจวัดปริ มาณการเกิดก๊าซชี วภาพด้วยหลักของอาร์ คิเมดี ส (Archimedes's Principle) หรื อหลักการ
แทนที� นาํ� และหาประสิ ทธิ ภ าพในการกาํ จัดปริ มาณของแข็งทั�งหมด (TS) ซึ� งในการทดลองนี� ดาํ เนิ นการตั�งแต่ วนั ที� 1 - 23 มี นาคม 2559
ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากการทดลอง พบว่า ตั�งแต่ เริ � มการทดลองจนสิ � นสุ ด
กระบวนการมีปริ มาณการเกิดก๊าซชีวภาพสะสม เท่ากับ 934 มิลลิลิตร และผลการวิเคราะห์ค่าTS (เริ � มต้น) เท่ ากับ 49,373.83 มิ ลลิ กรั มต่ อลิ ตร
เมื�อสิ � นสุ ดการทดลอง ค่า TS เท่ากับ8,697.33 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ� งจากผลการทดลองสามารถสรุ ปได้ว่าปริ มาณการเกิดก๊าซชีวภาพมี มากที� สุดใน
ช่วงแรกของการหมัก แต่ปริ มาณการเกิดก๊าซชีวภาพจะลดลงอย่างต่อเนื�อง และมีแนวโน้มเช่นเดียวกับประสิ ทธิ ภาพในการกาํ จัดปริ มาณของแข็ง
ทั�งหมด

Abstract

This paper has presented the results of biogas quantity from vegetables and fruits waste. An experiment was designed for 80:20
rational of vegetables and fruits waste (organics wastes) and animal’s dung. The organic wastes were mashed and mixed with microorganism
and then loaded into 1,000 milliliters digesting tank. The measure was applied Archimedes's principle to find the biogas quantity and total
solid content. The data was collected during 1-23 March 2016 at the Science laboratory, Faculty of Sciences, PibulsorngkramRajabhat
University. Totally biogas production was 934 milliliter. The total solid was 49,373.83 milligrams per liter from the beginning and was
8,697.33 milligrams per liter at the end. The conclusion of this experiment revealed that the biogas is produced high quantity at the beginning
of digesting period but it’s also continuous decreasing similarly to the total solid value.
คําหลัก:ก๊าซชีวภาพเศษผักผลไม้เหลือทิ � ง มูลสัตว์
Keywords: Biogas vegetables and fruits waste animal’s dung
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1. บทนํา

การเพิ � มจํานวนประชากรในชุมชน การเจริ ญเติบโตทาง
สังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะชุมชนใหญ่ เมื�อความ
เจริ ญเข้ามาถึงก็จะมี แหล่ งการค้าที�สําคัญ เช่น ตลาดสด ที� มีขยะ
เป็ นจํานวนมากโดยเฉพาะเศษผักผลไม้ ซึ� งในแต่ละวันก็เป็ นหน้าที�
ของเทศบาลที�นาํ ขยะออกไปจากตลาด โดยการกําจัดขยะทัว� ไปของ
เทศบาล คือ นําไปทิ � งไว้ที�บ่อขยะหรื อสถานที�ที�จัดไว้ ซึ� งไม่ได้มี
การนํามาทําประโยชน์เพิ � มเติม ในทางตรงกันข้ามก็จะสร้ างความ
สกปรก และขยะที�กองอยู่บนดินนอกจากจะส่ งกลิ � นเหม็นแล้ว ยัง
เป็ นที�อาศัยของแมลงวันและหนู ซึ� งเป็ นแหล่งแพร่ เชื�อโรคที�เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ เศษผักผลไม้ที�หมักหมมกันนั�นโดยปกติแล้ว
เมื�อมีการย่อยสลาย หรื อขณะที�หมักหมมทับถมกันนั�นก็ทาํ ให้มี
ก๊าซชีวภาพ ซึ� งจากการศึกษาพบว่าเป็ นก๊าซที�ใช้ประโยชน์ได้ โดย
ที�ก๊าซชี วภาพนั�นได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เพราะในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพนอกจากจะได้พลังงานแล้วยังสามารถลดปริ มาณ
ขยะพวกเศษผักผลไม้ได้อีกด้วย
เชื�อเพลิงที�เราใช้ประกอบอาหารส่ วนใหญ่ก็คือ ก๊าซหุ ง
ต้ม หรื อก๊าซแอลพีจี เป็ นก๊าซที�ได้จากธรรมชาติ เป็ นผลผลิตจาก
ปิ โตรเคมี ซึ� งในปั จจุ บ ันก็พบว่ าเริ � มขาดแคลนและมีราคาสู งขึ�น
เรื� อยๆ ถึงแม้ประเทศไทยจะมีแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ แต่ก็มีอยู่
ไม่มาก ปัจจุบนั นี�ประเทศไทยมีการนําเข้าของก๊าซจากต่างประเทศ
มาใช้ สภาวการณ์เช่นนี� ก๊าซชีวภาพจะเป็ นทางเลือกที�น่าสนใจทาง
หนึ� งที� ควรนํามาใช้ก ั นอย่ างจริ งจั ง เพราะสามารถนํามาเป็ น
เชื�อเพลิงที�ใช้ในการหุ งต้มแทนก๊าซแอลพีจีได้ ก๊าซชีวภาพที�ผลิต
ขึ�นจากการเศษผักผลไม้เหลือทิ � งที�ย่อยสลายได้จากครั วเรื อนและ
ชุมชน ก็เพื�อแก้ปั ญหาเศษผักผลไม้ที�มีอยู่เป็ นจํานวนมาก ที� ส่ ง
กลิ � นเหม็น และส่ งผลเสี ยต่อสภาพแวดล้อม และได้ก๊าซชีวภาพเป็ น
ผลพลอยได้ ในปั จจุ บ ันก๊าซธรรมชาติกาํ ลังขาดแคลนและมีราคา
สู ง ก๊าซชีวภาพจึ งจะกลับมามีบทบาทที�สําคัญในการแก้ปัญหาใน
เรื� องพลังงาน ที� สําคัญเทคโนโลยีก๊ าซชี วภาพนี� มี ข ้อดี ที� ทุ กคน
สามารถทําขึ�นใช้เอง ทําให้สามารถพึ�งพาตนเองได้มากขึ�น รวมทั�ง
แก้ไขปั ญหาเศษผักผลไม้ที� มีมากให้มีจ ํานวนลดน้อยลง จึ งเป็ น
การช่ วยแก้ไขปั ญหาสิ � งแวดล้อมด้วย ผู ้วิ จัยจึ งเกิ ดแนวคิ ดที� จะ
ศึ กษาปริ มาณก๊ าซชี วภาพจากการหมักเศษผักผลไม้ที� เหลื อทิ � ง
เพื�อให้ทราบถึงปริ มาณการเกิดก๊าซชีวภาพ

2. วัตถุประสงค์การวิจยั

เพื� อศึ กษาปริ มาณการเกิ ดก๊ าซชีว ภาพที�ไ ด้จ ากการหมัก
เศษผักผลไม้เหลือทิ � ง

3.แนวคิด ทฤษฏีที�เกีย� วข้อง

ก๊ าซชีวภาพ (Biogas)
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) คือก๊าซที�เกิดจากกระบวนการย่อย
สลายสารอิ น ทรี ย์ด ้ว ยแบคที เ รี ยชนิ ด ไม่ อ าศัย ออกซิ เจน
(Anaerobic) โดยที� ก๊ า ซชี ว ภาพจะมี ก๊ า ซมี เ ทน (CH4) เป็ น
องค์ป ระกอบหลัก อยู่ป ระมาณ50–80 % นอกนั�น เป็ นก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) และมีก๊าซH2S N2 H2อีกเล็กน้อย
ซึ� งสา มารถ นํ า มา ใช้ เ ป็ นพลั ง งาน ทดแท นได้ ปั จจุ บั น
สารอินทรี ยท์ ี�นิยมนํามาผ่านกระบวนการนี� แล้วให้ก๊าซชีวภาพ
คื อ นํ� าเสี ย จากโรงงานอุ ต สาหกรรมเช่ น โรงงานแป้ งมั น
สําปะหลังโรงงานเบียร์ โรงงานผลไม้กระป๋ องเป็ นต้นรวมทั�ง
นํ� าเสี ยจากฟาร์ มเลี�ยงสัตว์จากกระบวนการดังกล่าวมีค่าCOD
ลดลงมากกว่ า80% และได้ก๊ า ซชี วภาพ0.3 – 0.5 ลบ.ม./
กิโลกรัมCOD ที�ถูกกําจัดทั�งนี�ข� นึ กับคุณลักษณะของนํ� าเสี ยแต่
ละประเภทก๊ า ซมี เ ทนมี ค่ า ความร้ อ น39.4 เมกะจู ล /ลบ.ม.
สามารถใช้ทดแทนนํ� ามันเตาได้0.67 ลิตรซึ� งเทียบเท่าพลังงาน
ไฟฟ้ า9.7 กิโลวัตต์ทาํ ให้เกิดกลุ่มก๊าซขึ�นขณะเกิดการย่อยสลาย
กลุ่ ม ก๊ า ซนี� เรี ยกว่ า ก๊ า ซชี ว ภาพการย่ อ ยสลายอิ น ทรี ย์ว ัต ถุ
สามารถให้ก๊าซชีวภาพแต่จะเกิดก๊าซมากน้อยเพียงใดขึ�นอยู่กบั
ชนิดของอินทรี ยว์ ตั ถุที�ยอ่ ยสลายเช่นพืชสดจะเกิดก๊าซยากกว่า
มูลสัตว์เนื�องจากมูลสัตว์มีการย่อยสลายมาบ้างแล้วจากสัตว์ทาํ
ให้แบคทีเรี ยสามารถย่อยสลายได้รวดเร็ วขึ�นดังนั�นการนําพืช
สดมาใช้กระบวนการหมักให้ได้ก๊าซชีวภาพจะต้องทําการสับ
ให้มีข นาดเล็ก และหมัก ทิ � งไว้ก่ อ นสํา หรั บ วัส ดุ ที� น ํา มาหมัก
นอกจากจะมีพืชสดและมูลสัตว์แล้วยังสามารถนําของเสี ยหรื อ
นํ� าเสี ยจากกระบวนการต่างๆมาใช้หมักได้ดว้ ยเช่นนํ� าเสี ยจาก
โรงงานแป้ งมันสําปะหลังนํ� าเสี ยจากฟาร์ มสุ กรเศษอาหารตาม
บ้านเรื อนเป็ นต้น[1]
หลั กของอาร์ คิ เ มดี ส (Archimedes's Principle) หรื อ
หลักการแทนที�นํ�า
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หลักของอาร์ คิเมดีส " (Archimedes's Principle) กฎนี� ว่า
" นํ� าหนักของวัตถุที�หายไปในนํ� าย่อมเท่ากับนํ� าหนักของนํ� าที�ถูก
วัตถุน� ันแทนที� " จากหลักฐานและกฎเกณฑ์ต่างๆที�เขาบันทึ ก
เอาไว้เหล่านี� เองทําให้เขาได้รับการยกย่องว่ า " เป็ นบิ ดาแห่ ง
กลศาสตร์ " (The father of mechanics)[2]
การหาประสิ ทธิภาพในการกําจัดปริมาณของแข็งทั�งหมด
(TS)
ปริ มาณของแข็งทั�งหมด (Total solids) [3]
ของแข็งทั�งหมด (Total solids) หมายถึ งปริ มาณ
ของแข็งหรื อเนื� อ สารทั�งหมดที� อ ยู่ใ นนํ� าซึ� งคงเหลื อ อยู่ภ าย
หลังจากผ่านการระเหยออกของนํ� าจนหมดที�อุณหภูมิ103-105
องศาเซลเซี ยสจนนํ� าหนั ก คงที� ซ� ึ งจะประกอบไปด้ ว ย
ส่ ว นประกอบ 2 ส่ ว นคื อ สารแขวนลอย (Suspended solids)
และสารที�ละลายได้ (Dissolved solids)
1.สารแขวนลอย (Suspended solids) หมายถึงส่ วน
ของของแข็งที�เหลือค้าง (Nonfiltrable residue) บนกระดาษใย
แก้วมาตรฐานหลังจากการกรองตัวอย่างและนําไปอบแห้งที�
อุณหภูมิ103-105องศาเซลเซี ยส
2.สารที�ละลายได้ (dissolved solids) หมายถึงส่ ว น
ของของแข็งที�กรองผ่าน (Filterable residue) กระดาษกรองใย
แก้ว มาตรฐานและยังคงเหลื อ อยู่ห ลังจากระเหยไอนํ� าและ
อบแห้งที�อุณหภูมิ103-105องศาเซลเซี ยส
ของแข็งทั�งหมดเป็ นปริ มาณของสารทุกชนิ ดที�มีอ ยู่
ในนํ� า (ยกเว้น นํ� า) ดังนั�นของแข็งทั�งหมดจะประกอบไปด้ว ย
สารอิ นทรี ย ์ (Organic matter) และสารอนิ นทรี ย ์ (Inorganic
matter) มากมายหลายชนิดการวิเคราะห์หาปริ มาณของแข็งใน
นํ� าทิ � งจากอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมนับว่ามีความสําคัญ
มากโดยเฉพาะการวิ เ คราะห์ ใ นนํ� าทิ � งจากอุ ต สาหกรรมซึ� ง
คํานวณได้จากสมการ 1
B  A  10 6
TS(mg/l) 
C

หมายเหตุ:
A หมายถึง นํ� าหนักหลังทําการอบ
Bหมายถึง นํ� าหนักก่อนทําการอบ
C หมายถึง ปริ มาณนํ� าที�เติม เพื�อหาปริ มาณอยูใ่ นผัก
ผลไม้ และมูลวัว
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4. วิธีการดําเนินการวิจยั

ในการดํา เนิ น งานวิ จัย ขั�น ตอนการทดลอง และ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีวิธีการดําเนินงานวิจยั ดังนี�
4.1 วัสดุและอุปกรณ์สาํ หรับการทดลอง
เป็ นขั�นตอนการเตรี ยมอุปกรณ์ ต่างๆ ที�ใ ช้
ในการทดลอง เช่น เศษผักเศษผลไม้มูลวัว และบีกเกอร์ เป็ น
ต้น
4.2 ขั�น ตอนการวิ เคราะห์ป ริ มาณของแข็งทั�งหมด
(TS) ของตัวอย่างจุลินทรี ยแ์ ละเศษผักผลไม้ที�บดละเอียดก่อน
ผสม
4.2.1 นําถ้วยครู ซิเบิลไปอบที�อุณหภูมิ 103105 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 ชัว� โมง
4.2.2 นําถ้วยครู ซิเบิลออกจากตูอ้ บ แล้วทิ � ง
ไว้ให้เย็นในโถดูดความชื�นเป็ นเวลา 30 นาที แล้วนําถ้วยครู ซิ
เบิ ล ไปชั � ง นํ� าหนั ก และบัน ทึ ก นํ� าหนั ก ของถ้ว ยครู ซิ เบิ ล
(นํ� าหนักถ้วยเปล่า)
4.2.3 นําตัวอย่างมูลวัวและเศษผักผลไม้ที�
บดละเอียดปริ มาณ 1 กรัมใส่ ในถ้วยครู ซิเบิล ตัวอย่างละ 3 ถ้วย
และนํา ไปอบที�อุ ณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 1
ชัว� โมง
4.2.4 นําตัวอย่างออกจากตูอ้ บทิ � งไว้ให้เย็น
ในโถดูดความชื�น เป็ นเวลา 30 นาที
4.2.5 นํา ถ้ว ยครู ซิ เบิ ล ที�ใ ส่ ตวั อย่า งไปชั � ง
นํ� า หนัก บัน ทึ กค่ า นํ� า หนัก ของตัวอย่างที� หายไปและนําค่ า ที�
บัน ทึ ก ไว้มาคํา นวณหาค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องปริ ม าณของแข็ ง
ทั�งหมด (TS) ดังสมการที� 1
4.3 ขั�นตอนการหมัก
นํา เศษผั ก ผลไม้ ผ สมกั น ในอั ต ราส่ วน
50:50 หลัง จากนั�น ปั � น ด้ว ยเครื� อ งปั � น ให้ ล ะเอี ย ดดัง รู ป ที� 1
หลังจากนั�นนําเศษผักผลไม้ที�บดละเอีย ดมาผสมกับ มูลวัวใน
อัตราส่ วน80 : 20กรั มต่อมิลลิลิตร [4]โดยใช้ปริ มาณของแข็ง
ทั�งหมด 15เปอร์ เซ็ นต์ของขนาดขวดแก้ว 1,000 มิลลิลิตรใช้
เศษผักผลไม้บดละเอียดปริ มาณ 220.29 กรั มร่ วมกับจุ ลินทรี ย ์
ปริ มาณ 187.27 กรั มเทผสมเข้าด้วยกันและนํานํ� าเปล่าเทผสม
จนถึง 1,000 มิลลิลิตรของขวดแก้ว
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ก่อนการทดลองเท่ากับ 49,373.83 มิลลิกรั มต่อลิตร และหลัง
การทดลองเท่ากับ 8,697.33 มิลลิกรัมต่อลิตรดังรู ปที� 2

6. สรุ ป

รู ปที� 1 เศษผักผลไม้ที�ปั� นด้วยเครื� องปั � นให้ละเอียด
4.4 ขั�นตอนการเก็บผลปริ มาณการเกิดก๊าซชีวภาพ
4.4.1 ทํา การเก็ บ ก๊ า ซชี ว ภาพโดยใช้
หลักการแทนที�นาํ� นํานํ� าที�ได้ในแต่ละวันใส่ กระบอกตวง จด
บันทึกค่าทุกวัน(โดยทําการหมักทิ � งไว้ก่อน 7 วัน แล้วจึ งเริ � ม
เก็บก๊าซชีวภาพ)
4.4.2 เมื�อทําการทดลองเสร็ จ นําของเหลว
ในขวดแก้วส่ งตรวจหาค่าปริ มาณของแข็งทั�งหมด (TS)
4.4.3 รวบรวมข้อมูล อภิปราย และสรุ ปผล
การทดลอง

5. ผลการดําเนินการวิจยั
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รู ปที2� ปริ มาณการเกิดก๊าซชีวภาพ
ในการทดลองหาปริ มาณการเกิ ดก๊าซชีวภาพระหว่า ง
เศษผักผลไม้ผสมกับมูลวัว ในอัตราส่ วน 80 : 20พบว่า ปริ มาณ
การเกิดก๊าซชีวภาพสะสมที�ได้เท่ากับ934มิลลิลิตรและการหา
ประสิ ทธิภาพในการกําจัดปริ มาณของแข็งทั�งหมด (TS) พบว่า

จากการทดลองหมักเศษผักผลไม้ที�เหลือทิ � งเพื�อศึกษา
ปริ มาณการเกิดก๊าซชีวภาพโดยใช้อตั ราส่ วนของเศษผักผลไม้
ต่อมูลวัวในอัตราส่ วน 80:20กรัมต่อมิลลิลิตร เป็ นระยะเวลาใน
การหมัก22วันสามารถสรุ ปได้ดงั นี�
1. จากการทดลองได้ทาํ การศึกษาปริ มาณก๊าซชีวภาพ
โดยทํา การตรวจวัด ปริ มาณก๊ า ซชี ว ภาพพบว่ า ตั�งแต่ เ ริ � มการ
ทดลองจนสิ � นสุ ดกระบวนการมี ปริ มาณการเกิด ก๊า ซชี วภาพ
สะสมเท่ากับ 934 มิลลิลิตร
2. จากการทดลองวิเคราะห์ปริ มาณของแข็ง (TS) ของ
เศษผัก ผลไม้ที� เ หลื อ ทิ � งในการทดลองมี ค่ า ปริ มาณของแข็ ง
ทั�งหมด (TS) ก่อนการทดลองและหลังการทดลองได้ผลดังนี�
ก่อนการทดลองเท่ากับ49,373.83มิลลิกรัมต่อลิตรและหลังการ
ทดลองเท่ากับ8,697.33มิลลิกรัมต่อลิตร

7. อภิปรายผล

1. การหาปริ มาณการเกิ ด ก๊ า ซชี ว ภาพเกิ ด ขึ�น อย่า ง
ต่ อ เนื� อ งในช่ ว งแรกของการทดลองเนื� อ งจากในช่ ว งแรกมี
ปริ มาณสารอินทรี ยอ์ ยูม่ ากในการย่อยสลายของจุ ลินทรี ยท์ าํ ให้
จุ ลิ น ทรี ย ์ผ ลิ ตก๊ า ซชี ว ภาพได้ดี ใ นช่ ว งแรกและหลังจากนั� น
ปริ มาณการเกิดก๊าซชีวภาพลดลงอย่างต่อเนื� องจนไม่มีปริ มาณ
การเกิ ด ก๊ า ซชี ว ภาพเกิ ด ขึ�น เนื� อ งจากในระบบสารอิ น ทรี ย ์มี
ปริ มาณลดลงทําให้จุลินทรี ยไ์ ม่มีสารอาหารในการเจริ ญเติบโต
เ พื� อ ผ ลิ ต ก๊ า ซ ชี ว ภ า พ ซึ� งส อ ดค ล้ อ งกั บ งา น วิ จั ย ข อ ง
กลิ � นประทุม ปัญญาปิ ง และคณะ ได้ทาํ การศึกษาการปรั บปรุ ง
การเกิดก๊าซชีวภาพจากสิ � งเศษเหลือทิ � งในถังหมักแบบชุดและ
เดี�ยว พบว่า แนวโน้มของปริ มาณการเกิดก๊าซชีวภาพจะลดลง
อย่า งต่ อ เนื� อ ง ซึ ง ต้อ งการให้ป ริ มาณก๊ า ซชี ว ภาพมี ใ ช้อ ย่า ง
ต่อเนื�องจึงต้องมีการเติมเศษอาหารเพิ � มเติม [5]
2. การหาการหาประสิ ท ธิ ภาพในการกํา จัด ปริ มาณ
ของแข็งทั�งหมด (TS) ซึ� งก่อนการทดลองมีค่าปริ มาณ TS สู ง
ซึ� งแสดงว่ า มี ป ริ มาณสารอิน ทรี ย ์อยู่มาก เหมาะสําหรั บ การ
นําไปย่อยสลายเพื�อผลิตก๊าซชีวภาพและหลังการทดลองมีค่า
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TS ลดลง ดังนั�นก่ อนการทดลองมีความเป็ นกรด-ด่าง อยู่ใ น
ระดับ ด่า งอ่ อนๆจึ งมี ความเหมาะสมในการเจริ ญเติ บโตของ
จุ ลิน ทรี ย ์ได้ดีทาํ ให้ก ารย่อยสลายสารอิ นทรี ยภ์ ายในระบบมี
ประสิ ทธิภาพสู งซึ� งสอดคล้องกับงานวิจยั ของตระกูลศักดิ�เสนา
นิคมและคณะ ที�ได้ทาํ การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากนํ� าเสี ย
จากกองขยะ พบว่า การนํานํ� าเสี ยจากกองขยะมาเป็ นวัตถุดิบใน
การผลิตก๊าซชีวภาพควรใช้นาํ� เสี ยจากกองของขยะอินทรี ยแ์ ละ
ค่าpH= 7.5 [6]

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์แ ละเจ้ า หน้า ที� ส าขาวิ ช า
ฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณาจารย์ส าขาวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์
ทัว� ไปคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ พิบู ล สงครามและ
คณาจารย์วิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรที�ไ ด้
ให้ความช่วยเหลื อในเรื� อ งคําแนะนําและข้อมูลสนับสนุ นใน
การศึกษานี�ทาํ ให้การศึกษาครั�งนี�สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

9. เอกสารอ้างอิง

[1] กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม. (2553). คู่ มื อ การ
ปฎิบตั ิงานเกี�ยวกับการออกแบบการผลิตการควบคุมคุณภาพ
และการใช้ก๊าซชีวภาพ (Biogas). สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
สํา นัก เทคโนโลยีค วามปลอดภัย กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
[2] สถาบั น ส่ งเสริ มการสอนวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (สสวท.).เว็บไซต์คลังความรู ้ สู่ความเป็ นเลิศทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ค ณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี . สื บ ค้น เมื� อ 20
กันยายน 2559 จากhttp://www.scimath.org
[3] บริ ษทั แอ็ซซี ซ ทจํากัด - บริ ษทั อิ แพคท์เ อ็น เตอร์
ไพรส์ จาํ กัด.การวิ เคราะห์ห าปริ มาณของแข็ง. สื บ ค้นเมื�อ 20
กันยายน 2556จากhttp://www.assist-impact.net/
[4]ตุลา มุกทัง� และ ฐิติพร เจาะจง. (2558). อิทธิ พลของ
ค่าความเป็ นกรดและด่ างต่อ การผลิตก๊าซชีว ภาพจากเศษผัก
เหลื อ ทิ � ง.สารนิ พ นธ์ วิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ตสาขาฟิ สิ ก ส์ ค ณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
[5]กลิ � น ประทุ ม ปั ญญาปิ ง ภัท ราว งษ์พ ัน ธ์ ก มลและ
ลดาวัลย์ วัฒนะจี ระ. (2557).การปรั บปรุ งการเกิดก๊าซชีวภาพ

458

กลุ่มที่ 6 การจัดการพลังงานในชุมชน

จากสิ � งเศษเหลือทิ � งในถังหมักแบบชุด และเดี�ยว.รายงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จังหวัด
เชียงใหม่. งบประมาณผลประโยชน์ประจาปี 2557.
[6] ตระกูลศักดิ� เสนานิ คม วรายุทธ คัมภีราวัฒน์ และ
อาคม แก้วระวัง. (2557).การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากนํ� า
เสี ย จากกองขยะ.โครงการประชุ มวิ ชาการเสนอผลงานวิ จัย
ระดับบัณฑิตศึกษา ครั�งที� 15.วันที� 12 มีนาคม 2557.ณ วิทยาลัย
ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ � น แ ล ะ อ า ค า ร พิ ม ล
กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

The 9th Thailand Renewable Energy
for Community Conference (TREC-9)

การทดสอบสมรรถนะการผลิตไฟฟ้า นา้ ร้ อน และนา้ เย็น
จากโมดูลไฮบริดโฟโตโวลทาอิก/ความร้ อน
Performance Test on Power, Hot and Cold Water Generation
of a Hybrid Photovoltaic/Thermal module
ฐกฤตธรณ์ ปัญศิริ1* อรรถกร อาสนคา2 และ ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์2
Thakrittorn Pansiri1* Attakorn Asanakham 2 and Tanongkiat Kiatsiriroat2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

2

ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ระบบทางอุณหภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุ เทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
Energy Engineering, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University 50200
Thermal System Research Laboratory, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University
* E-mail: tp_qr@hotmail.com, โทรศัพท์: 097-918-0032
1

2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ได้ทาการทดสอบสมรรถนะการผลิตไฟฟ้ า น้ าร้อน และน้ าเย็นจากโมดูลไฮบริ ดโฟโตโวลทาอิก/ความร้อน ชนิ ดโมโน
คริ สตัลไลน์ 2 รู ปแบบ คือโมดูลชนิดมีกระจกปิ ดทับบนกว้าง 0.87 m ยาว 1.64 m หนา 0.11 m และโมดูลชนิดไม่มีกระจกปิ ดทับบน ขนาด กว้าง
0.82 m ยาว 1.60 m หนา 0.09 m และ แต่ละโมดูลมีศกั ยภาพในการผลิตกาลังไฟฟ้ าสู งสุ ด 200 W การทดสอบดาเนินการในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ โมดูลทั้งสองเอียง ทามุม 18 องศากับแนวระดับ หันหน้าไปทางทิศใต้ ด้านหลังของโมดูลจะมีท่อน้ ามีน้ าไหลเวียนระบายความ
ร้อน ทาให้โมดูลผลิตไฟฟ้าได้สูงขึ้น รวมถึงได้น้ าร้อนไปใช้ประโยชน์ในเวลากลางวัน ในเวลากลางคืน โมดูลทาหน้าที่เป็ นอุปกรณ์ระบายความ
ร้อนสู่ ทอ้ งฟ้ า ลดอุณหภูมิน้ าที่ไหลเวียน เพื่อผลิตน้ าเย็นในเวลากลางคืน จากผลการทดลองผลิตไฟฟ้าและน้ าร้อนในตอนกลางวัน พบว่า ชนิ ด
ไม่มีกระจกปิ ดทับสามารถผลิตไฟฟ้ าต่อวันได้ดีกว่า แต่ผลิตน้ าร้อนได้อุณหภูมิสุดท้ายต่ากว่าแบบมีกระจกปิ ดทับ โดยปริ มาณไฟฟ้ าที่ผลิตได้
และอุณหภูมิน้ าร้อนสู งสุ ดที่ได้ มีค่า 0.38 kWh และ 40.6oC ในขณะที่โมดูลชนิดมีกระจกปิ ดทับ จะให้ค่า 0.33 kWh และ 52.5oC ตามลาดับ ส่ วน
ผลการทดลองผลิตน้ าเย็นในตอนกลางคืนเป็ นระยะเวลา 4 วันติดต่อกัน พบว่า โมดูลชนิดไม่มีกระจกปิ ดทับสามารถลดอุณหภูมิน้ าในถังขนาด
60ลิตรได้ดีกว่า จากอุณหภูมิน้ าในถังเริ่ มต้นที่ประมาณ 31.5oC ลดเหลือ 22.9oC แต่โมดูลอีกรู ปแบบหนึ่งสามารถลดอุณหภูมิน้ าได้เหลือเพียง
26oC และเมื่อนาน้ าเย็นที่ผลิตได้มาลดอุณหภูมิโมดูลในตอนกลางวัน พบว่า น้ าเย็นที่ผลิตได้น้ นั สามารถใช้ลดอุณหภูมิโมดูลชนิดไม่มีกระจกปิ ด
ทับจากเดิมสู งสุ ด 55.5oC เหลือ 46.5oC ทาให้ประสิ ทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสู งขึ้นจากเดิม 11% ไปที่ 12.9% ส่ วนโมดูลชนิดมีกระจกปิ ดทับ เมื่อ
นาน้ าเย็นมาลดอุณหภูมิโมดูลจากเดิมสู งสุ ด 68.7oC เหลือเพียง 53.4oC ประสิ ทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสู งขึ้นจากเดิม 9.2% ไปที่ 10.8%

ABSTRACT
Performance tests on power, hot water and cool water generation of two 200Wp hybrid monocrystalline photovoltaic/thermal
modules, with and without glass cover, were carried out. The module dimensions were 0.87 m width, 1.64 m length, 0.11 m thickness; and
0.82 m width, 1.60 m length and 0.09 thickness, respectively. The experimental tests were performed in Muang District, Chiang Mai and both
modules were inclined 18 degree from horizontal plane with south facing. There was water circulation at the back of each module for module
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cooling to increase power generation and hot water obtained was secondary output in the daytime. In the nighttime, the module acted as a
nocturnal heat radiator to the sky for reducing temperature of the circulating water. During the daytime, it was found that the module without
glass cover could generate more power but the maximum water temperature was less compared with the other unit. The daily generated
power and the maximum water temperature were 0.38 kWh, 40.6oC and 0.33 kWh, 52.5oC, respectively. For cool water production, with 4
consecutive days testing, the module without glass cover could reduce more temperature of water in a 60 liter tank from the initial value at
31.5oC to be 22.9oC meanwhile the other one, the temperature dropped down to be 26oC only. After using the cool water for module cooling
in the daytime, it was found that the maximum module temperature of the unit without glass cover could be reduced from 55.5oC to be 46.5oC
and the efficiency could be up from 11% to be 12.9%. For the unit with glass cover, the maximum module temperature could be reduced from
68.7oC to be 53.4oC and the efficiency could be increased from 9.2% to be 10.8%.
คาหลัก:โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไฮบริ ดโฟโตโวลทาอิก/ความร้อน, การร่ วมผลิตไฟฟ้า น้ าร้อน และน้ าเย็น, การทดสอบ
Keywords: Hybrid Photovoltaic/Thermal module, Tri-Generation, Experimental test

1. บทนา
ปั จจุบนั แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของ
ประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นเฉลี่ยปี ละร้อยละ 3.86
(ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ารายปี , 2015) [1] ทาให้มีการนา
พลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนการค้นคว้าวิจยั
เพื่อผลิตอุปกรณ์ดา้ นพลังงานทดแทน ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง เช่ น โมดู ลเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ช นิ ด โฟโตโวลทาอิ ก /
ความร้อน (Photovoltaic/Thermal Solar Collector,
PV/T) โดยมีการใช้น้ าระบายความร้อน จากโมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์ ลดอุณหภูมิโมดูล ช่วยเพิ่มความสามารถใน
การผลิ ตไฟฟ้ า และน้ าที่ ระบายความร้ อนจะมี อุณหภูมิ
สู งขึ้น สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในรู ปน้ าร้อนในกระ
บวนการทางความร้อน [2] วิธีการดังกล่าวจะช่วยทาให้
โมดูลยังคงมีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตไฟฟ้าที่ดีและผลิต
น้ าร้อนได้ในเวลาเดียวกัน
จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่า ในเวลากลางคืน
โมดูลสามารถทาหน้าที่เป็ นตัวแผ่รังสี ความร้อนสู่ ทอ้ งฟ้า
ซึ่ งมีอุณหภูมิต่า ทาให้อุณหภูมิของโมดูลต่ากว่าอุณหภูมิ
อากาศรอบๆ สามารถนามาใช้เป็ นอุปกรณ์ในการผลิตน้ า
เย็นภาคกลางคืนเช่นเดียวกับงานของ Chotivisarut and
Kiatsiriroat, 2009 [3] ปรารถนาและทนงเกียรติ, 2550
[4] ที่ใช้แผ่นโลหะร่ วมกับท่อความร้อน ระบายความ
ร้อนสู่ ทอ้ งฟ้าเพื่อผลิตน้ าเย็นในตอนกลางคืน และเมื่อได้

460

กลุ่มที่ 6 การจัดการพลังงานในชุมชน

น้ าเย็นที่มีอุณหภูมิต่าและปริ มาณมากพอจะถูกนาไปทา
ความเย็นภายในอาคารในตอนกลางวัน ช่วยลดภาระใน
การทาความเย็นของระบบปรับอากาศ
ในงานวิจยั นี้ จะนาโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
ไฮบริ ดโฟโตโวลทาอิก/ความร้อน ซึ่ งส่ วนใหญ่จะนามา
ผลิตไฟฟ้า ความร้อน การนาอุปกรณ์ดงั กล่าวมาร่ วมผลิต
น้ าเย็น ด้ว ยถื อ ว่ า เป็ นแนวทางใหม่ ที่ ย ัง ไม่ มี ร ายงาน
การศึ กษามาก่อ น ข้อ มู ลที่ ได้จ ากงานวิจัย นี้ จะเป็ น
ประโยชน์ในการออกแบบ เพื่อผลิตไฟฟ้ า น้ าร้อน และ
น้ าเย็น เพื่อ ท าความเย็นในอาคารส านักงานที่ มี การใช้
เครื่ องปรับอากาศ เช่น โรงแรมโรงพยาบาล และ หอพัก
เป็ นต้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาศักยภาพของโมดูลตัวเก็บรังสี อาทิตย์

ชนิ ด ไฮบริ ดโฟโตโวลทาอิ ก /ความร้ อ น ในการผลิ ต
ไฟฟ้า และน้ าร้อนในเวลากลางวันและการผลิตน้ าเย็นใน
เวลากลางคืน
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3. แนวคิด ทฤษฏีที่เกีย่ วข้ อง

การศึ ก ษาสมรรถนะของระบบตัว เก็ บ รั ง สี
อาทิ ต ย์ช นิ ด ไฮบริ ดโฟโตโวลทาอิ ก /ความร้ อ นใน
งานวิ จัย นี้ จะท าการศึ ก ษาภายใต้ 2 สภาวะ คื อ ตอน
กลางวัน ระบบทาหน้าที่ ผลิตไฟฟ้ าและน้ าร้อนในเวลา
เดียวกัน ส่ วนกลางคืนระบบจะทาหน้าที่ผลิตน้ าเย็นเพียง
อย่างเดียว
การทางานของระบบใน ตอนกลางวัน ดังรู ปที่
1 โมดูลจะทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็ น
ไฟฟ้ า และจะมี น้ าจากถังเก็บ น้ าร้ อ นไหลผ่านท่อ ที่ ถูก
ติดตั้งไว้ดา้ นหลังโมดูลซึ่ งจะช่วยระบายความร้ อนและ
ลดอุ ณ หภู มิ โ มดู ล น้ า ที่ ไ หลเวีย นจะมี อุ ณ หภู มิ เ พิ่ ม ขึ้ น
และน้ าร้อนที่ได้จะถูกบรรจุอยูใ่ นถังเก็บน้ าร้อน

(

)

คือ คุณลักษณะในการส่ งผ่านและดูดกลืนรังสี

อาทิตย์
คื อ คุ ณ ลัก ษณะการสู ญ เสี ย ความร้ อ นรวมจาก
)
โมดูล, (
คื อ ความเข้ม ของรั ง สี แ สงอาทิ ต ย์ที่ ต กบนโมดู ล
)
เซลล์แสงอาทิตย์, (
คือ อุณหภูมิอากาศแวดล้อม, (K)
คือ พื้นที่รับรังสี ดา้ นหน้าของโมดูล, ( )
อัต ราความร้ อ นที่ ส ะสมในถัง น้ าร้ อ น เมื่ อ
สมมุ ติ ว่า ไม่ มี ก ารแยกตัว ของอุ ณ หภู มิ สามารถเขี ย น
สมการได้ดงั นี้
(

)

(2)

เมื่อ
คือ มวลของน้ าในถังน้ าร้อน, (kg)
คือ อุณหภูมิของน้ าในถังในเวลาที่ t, (K)

คือ อุณหภูมิของน้ าในถังในเวลาที่ t + 𝛥𝛥t, (K)

รู ปที่ 1 การผลิตไฟฟ้าและน้ าร้อนในตอนกลางวัน
อุณหภูมิของน้ าร้อนที่ออกจากโมดูล สามารถ
คานวณจาก
̇

[

(
(

)

]
)

เมื่อ
̇

(1)

การทางานของระบบใน ตอนกลางคืนดังรู ปที่
2 การหมุ นเวียนน้ าจะเหมื อนระบบทาน้ าร้ อนตอน
กลางวัน แต่ใช้โมดูลทาหน้าที่ เป็ นตัวระบายความร้ อน
จากน้ าในถังน้ าเย็นออกสู่ บรรยากาศ โดยกระบวนการ
ถ่ายเทความร้อนจะเกิดขึ้นโดยการแผ่รังสี สู่ทอ้ งฟ้ าและ
จะมี การรั บความร้ อนจากการพาความร้ อนของอากาศ
แวดล้อม ถ้าอัตราการแผ่รังสี ความร้อนสู่ ทอ้ งฟ้ าสู งกว่า
อัตราการรับความร้ อนโดยการพาความร้อนจากอากาศ
รอบๆ อุณหภูมิผิวโมดูลจะต่ากว่าอากาศโดยรอบ ดังนั้น
เมื่อนาน้ ามาส่ งผ่านโมดูล จะสามารถลดอุณหภูมิน้ าให้
ต่ากว่าอากาศโดยรอบได้ น้ าเย็นที่ได้จะนาไปเก็บในถัง
น้ าเย็น ซึ่ งจะทาให้อุณหภูมิน้ าในถังลดลงอย่างต่อเนื่อง

คือ อัตราการไหลของน้ าที่ไหลผ่านโมดูล, (kg/s)
คือ ค่าความจุความร้อนจาเพาะของน้ า, (kJ/kg-K)
คือ อุณหภูมิของน้ าร้อนที่เข้าถังน้ าร้อน, (K)
คือ อุณหภูมิของน้ าร้อนที่ออกถังน้ าร้อน, (K)
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

เมื่อ
คือ อุณหภูมิอากาศแวดล้อม, (K)
คือ อุณหภูมิจุดน้ าค้าง, (K)
อัตราการทาความเย็นที่ถงั น้ าเย็น สามารถเขียน
สมการได้ดงั นี้
(

รู ปที่ 2 การผลิตน้ าเย็นในตอนกลางคืน
อุณหภูมิของน้ าเย็นที่ ออกจากโมดู ล สามารถ
คานวณได้จาก
̇

[

(

(

)

]
)

(3)

เมื่อ
̇

คือ อัตราการไหลของน้ าที่ไหลผ่านโมดูล, (kg/s)
คือ ค่าความจุความร้อนจาเพาะของน้ า, (J/kg-K)

คือ มวลของน้ าในถังน้ าร้อน, (kg)
คือ อุณหภูมิของน้ าในถังในเวลาที่ t, (K)

คือ อุณหภูมิของน้ าในถังในเวลาที่ t + 𝛥𝛥t, (K)

สาหรับสมรรถนะในการผลิตไฟฟ้า หาได้จาก
ประสิ ทธิ ภาพทางไฟฟ้ า จากอั ต ราส่ วนระหว่ า ง
กาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ และความเข้มของรังสี อาทิตย์ ที่ตก
กระทบหน้าโมดูล ดังนี้
(6)

คือ อุณหภูมิของน้ าเย็นที่ออกถังน้ าเย็น, (K)
เมื่อ

)

คือ กาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้, (W)
คือ พื้นที่รับรังสี ดา้ นหน้าของโมดูล, ( )
คือ ความเข้มของรังสี แสงอาทิตย์ที่ตกบนโมดูล
)
เซลล์แสงอาทิตย์, (

คือ สัมประสิ ทธิ์การพาความร้อนของโมดูล จาก
อากาศสู่ โมดูล, (

)

คือ อุณหภูมิหน้าโมดูลตอนกลางคืน, (K)
คือ อุณหภูมิอากาศแวดล้อม, (K)

4. วิธีการวิจัย

คือ อุณหภูมิของท้องฟ้า, (K)
คือ ค่าสภาพการเปล่งรังสี
คือ ค่าคงที่ของ Stefan-Boltzmann มีค่าเท่ากับ

[5]

สาหรับอุณหภูมิทอ้ งฟ้า(

)

Bliss (1961)

ได้ให้ความสัมพันธ์ระหว่างอุ ณหภูมิทอ้ งฟ้ ากับ

อากาศที่บรรยากาศทัว่ ไป และความชื้นสัมพัทธ์ไว้ดงั นี้
(4)
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(5)

เมื่อ

คือ อุณหภูมิของน้ าเย็นที่เข้าถังน้ าเย็น, (K)
คือ พื้นที่รับรังสี ดา้ นหน้าของโมดูล, (

)

ระบบทดสอบดังรู ปที่ 3 ประกอบด้วย โมดูล
ตัว เก็บ รั ง สี อ าทิ ต ย์ช นิ ด ไฮบริ ด โฟโตโวลทาอิ ก/ความ
ร้อนแบบโมโนคริ สตัลไลน์ โดยใช้โมดูล 2 รู ปแบบ
ได้แก่ โมดู ลชนิ ดไม่มี กระจกปิ ดทับ บน(PV/T) รุ่ น
Power-Volt 200 Wp ขนาดกว้าง 0.82m ยาว 1.60 m หนา
0.09 m และโมดูลชนิดมีกระจกปิ ดทับบน (PV/Tc) รุ่ น
Power-Therm 200 Wp ขนาดกว้าง 0.87 m ยาว 1.64 m
หนา 0.11 m ที่มีจาหน่ายในเชิงพาณิ ชย์[6] ทาการติดตั้ง
โมดู ลบนโครงเหล็กทามุ ม 18 องศากับ แนวระดับ หัน

The 9th Thailand Renewable Energy
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โมดู ล ที่ ไ ม่ มี ก ระจกปิ ดทับ สามารถท าได้สู ง สุ ด เพี ย ง
135.7 W แต่ในทางตรงกันข้าม โมดูลชนิดมีกระจกปิ ด
ทับสามารถผลิตน้ าร้อนได้ดีกว่า ดังรู ปที่ 5 สามารถผลิต
น้ าร้อนจากอุณหภูมิ 30.2oC ได้จนถึง 52.5oC แต่โมดูล
ชนิ ดที่ไม่มีกระจกปิ ดทับ สามารถผลิตน้ าร้อนจาก 28oC
ถึงเพียง 40.6oC หรื อเพิม่ ขึ้นเพียงประมาณ 12oC เท่านั้น
1,200
1,000

160

800

Power (W)

120

600
80

400

40

5.1 การผลิตไฟฟ้ าและนา้ ร้ อน ตอนกลางวัน
ผลการทดสอบการผลิ ตไฟฟ้ าและน้ าร้ อนใน
ตอนกลางวัน พบว่ า โมดู ล ชนิ ด ไม่ มี ก ระจกปิ ดทับ
สามารถผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าในแต่ล ะช่ วงเวลาได้ดีกว่า
โมดูลชนิดมีกระจกปิ ดทับประมาณ 21% แสดงดังรู ปที่ 4
โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุ ด 148.7 W โดย

Time (hr)

13:10:00

12:45:00

12:20:00

11:55:00

11:30:00

11:05:00

10:40:00

9:50:00

10:15:00

9:00:00

Power - PV/T

Power - PV/Tc

0

It

รู ปที่ 4 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของแต่ละระบบ
ในช่วงเวลากลางวัน (23/9/2559)
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0
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10:28:51
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11:56:52
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12:40:52
13:02:52
13:24:52

5. ผลการวิจัย

0

Water Temperature (C)

การเก็บข้อมูลทางไฟฟ้ าที่ โมดูลผลิตได้ จะใช้
Multi – meter ใช้ยี่ห้อ Uni-Trend รุ่ น PAC93 (ความ
แม่นยา วัดแรงดันไฟฟ้า ± 0.8% และวัดกระแส ± 2%)
ค่า อุ ณ หภู มิ ข องน้ า ร้ อ นและน้ า เย็น และอุ ณ หู ภู มิ โ มดู ล
เซลล์แสงอาทิตย์จะใช้ Thermocouple Type T (ความ
แม่นยา ± 0.5oC) ซึ่ งจะต่อเข้ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูล (data
logger) ยี่ห้อ Huato รุ่ น S220-T8 และค่าความเข้มรังสี
อาทิตย์จะใช้ Pyranometer ยีห่ อ้ Kipp&Zonen รุ่ น CMP3
ที่ช่วงการวัดจะอยูท่ ี่ 0 ถึง 1,500 W/m2 (ความแม่นยา ±
5%) วางในระนาบเดียวกับโมดูลตัวเก็บรังสี อาทิตย์ชนิด
ไฮบริ ดโฟโตโวลทาอิก/ความร้อน

200

9:25:00

รู ปที่ 3 การทดสอบโมดูลตัวเก็บรังสี อาทิตย์ชนิดไฮบริ ด
โฟโตโวลทาอิก/ความร้อนที่ติดตั้งบนโครงเหล็ก

Intensity Irradiation (W/m2)

200

Intensity irradiation (W/m2)

หน้าทางทิศใต้ โดยแต่ละโมดูลจะเชื่อมต่อกับถังน้ าร้อน
และน้ าเย็น ขนาด 60 ลิตร หุ ม้ ด้วยฉนวนAero-flex หนา
3 นิ้ว มี Flow meter ใช้ยหี่ อ้ Blue point รุ่ น S-4-100 LH
ชนิดลูกลอย (ความละเอียด ± 5%) ทาการวัดและควบคุม
อัตราการไหลของน้ าที่ไหลเวียนในโมดูลในหน่วย ลิตร
ต่อชัว่ โมง ภาระทางไฟฟ้าจะใช้หลอดไฟแสงสว่างขนาด
300 W

0

Time (hr)

Tw - PV/T

Tw - PV/Tc

It

รู ปที่ 5 อุณหภูมิน้ าร้อนภายในถังน้ าร้อนของแต่ละระบบ
ในช่วงเวลากลางวัน (23/9/2559)
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Efficiency - PV/T

13:10:00
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12:20:00

11:55:00
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11:05:00

10:40:00

9:50:00

0

10:15:00

0%

9:25:00

10

9:00:00

2%

Module Temperature (C)

Tm - PV/T

รู ปที่ 6 ประสิ ทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของโมดูล
ชนิดไม่มีกระจกปิ ดทับ ในตอนกลางวัน (23/9/2559)
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จากผลการทดสอบดั ง กล่ า ว พบว่ า การมี
กระจกปิ ดทับ ของโมดู ล ไม่ เ พี ย งแต่ ช่ ว ยป้ อ งกัน การ
สู ญเสี ยความร้อนจากโมดูลสู่ สิ่งแวดล้อม ส่ งผลให้โมดูล
ชนิ ดมี กระจกปิ ดทับมี อุณหภูมิสูงกว่า สามารถผลิ ตน้ า
ร้อนได้ดีกว่า แบบไม่มีกระจกปิ ดทับ แต่ในทางตรงกัน
ข้า ม การมี ก ระจกปิ ดทับ หน้า โมดู ล จะท าให้พ ลัง งาน
แสงอาทิ ตย์ผ่านเข้าสู่ โมดูลเซลล์แสงอาทิ ตย์ได้น้อยลง
และยังทาให้โมดูลมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทาให้โมดูลสามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าและมีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตไฟฟ้า
ได้น้อ ยลง เนื่ อ งจากประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต พลัง งาน
ไฟฟ้ านั้นขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิโมดูลด้วยดังรู ปที่ 6 และ 7
พบว่าเมื่ออุณหภูมิโมดูลสู งขึ้น จะทาให้ประสิ ทธิ ภาพใน
การผลิตไฟฟ้าจากโมดูลด้อยลง

Module Temperature (C)

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

Time (hr)
Efficiency - PV/Tc

Tm - PV/Tc

รู ป 7 ประสิ ทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของโมดูล
ชนิดมีกระจกปิ ดทับ ในตอนกลางวัน (23/9/2559)
5.2 การผลิตนา้ เย็น ตอนกลางคืน
ผลการทดสอบการผลิ ตน้ าเย็นตอนกลางคื น
(ช่วงวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559) พบว่าสามารถ
ท าให้ อุ ณ หภู มิ โมดู ลมี ค่ า ต่ า กว่ า อุ ณ หภู มิ อากาศ
โดยเฉพาะแบบที่ไม่มีกระจกปิ ดทับ แสดงให้เห็นว่าการ
สู ญเสี ยความร้อนโดยการแผ่รังสี สู่ทอ้ งฟ้า สู งกว่าการพา
ความร้อนจากอากาศรอบๆ ดังรู ปที่ 8 และเมื่อนาน้ าจาก
ถังเก็บน้ าเย็นส่ งเข้าสู่ โมดูลในตอนกลางคืน จะช่วยให้
อุณหภู มิ ข องน้ าในแต่ละช่ วงเวลาเมื่ อ ออกจากโมดู ลมี
อุณหภูมิลดลงส่ งผลให้อุณหภูมิน้ าในถังสะสมลดลงไป
เรื่ อยๆ จากรู ปที่ 9 พบว่า การผลิตน้ าเย็นของโมดูลชนิ ด
ไม่ มี ก ระจกปิ ดทับ สามารถลดอุ ณ หภู มิ น้ าได้ เฉลี่ ย
2.68oC ต่อคืน และเมื่อใช้ระยะเวลา 4 วันติดต่อกัน
สามารถลดอุณหภูมิน้ าในถังขนาด 60 ลิตรได้ดีกว่า จาก
อุณหภูมิน้ าในถังเริ่ มต้นที่ ประมาณ 31.5oC ลดเหลื อ
22.9oC แต่แบบที่มีกระจกปิ ดทับสามารถลดอุณหภูมิน้ า
ได้เหลือเพียง 26oC หรื อ สามารถลดอุณหภูมิน้ าในอัตรา
เฉลี่ยประมาณ 1.83oC ต่อคืน แสดงให้เห็นว่า โมดูลชนิ ด
ไม่มีกระจกปิ ดทับ สามารถใช้ลดอุณหภูมิของน้ าเย็นใน
ตอนกลางคืนได้ดีกว่าโมดูลชนิด มีกระจกปิ ดทับ
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19:00:18
21:48:18
0:36:19
3:24:19
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0:47:32
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19:22:50
22:10:51
0:58:51
3:46:51
19:33:29
22:21:29
1:09:29
3:57:30
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(30/9/59–1/10/59) (1/9/59–2/10/59)

Tw – PV/T

(2/9/59–3/10/59)

Tw – PV/Tc

(3/9/59–4/10/59)

Ta

รู ปที่ 8 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโมดูลของแต่ละระบบ
ในเวลากลางคืนช่วงวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559
32
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Tw – PV/T

(2/9/59–3/10/59)

Tw – PV/Tc

Ta

(3/9/59–4/10/59)

Tsky

รู ปที่ 9 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ าในถังของแต่ละ
ระบบ กลางคืนช่วงวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559
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Module Temperature (C)
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5.3 การประยุกต์ ใช้ นา้ เย็น ในตอนกลางวัน
จากการท างานของระบบที่ ส ามารถผลิ ต
พลังงานไฟฟ้ าและน้ าร้ อนได้ในเวลาเดียว สาหรับตอน
กลางวัน พบว่าช่วงเวลา 12.00 น. – 16.30 น. เป็ น
ช่วงเวลาที่อุณหภูมิโมดูลมีค่าสู งสุ ด ทาให้ระบบสามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้นอ้ ยลง จึงได้ทาการทดสอบใช้น้ า
เย็นที่ผลิตได้ในตอนกลางคืนมาระบายความร้ อนให้แก่
โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเปลี่ยน
น้ าป้ อนเข้าโมดูล จากเดิมใช้น้ าจากถังน้ าร้ อนที่ ใช้ผลิต
น้ าร้อนในตอนกลางวัน เป็ นป้อนน้ าเย็นที่ผลิตได้ในตอน
กลางคืนจากถังน้ าเย็นเข้าสู่ โมดูลแทน โดยการป้ อนน้ า
เย็นจะเริ่ มป้อนตั้งแต่ เวลา 12.00 น. จนกระทัง่ 16.30 น.
ดังรู ปที่ 10 พบว่า หลังจากป้อนน้ าเย็นเข้าสู่ โมดูลชนิดไม่
มีกระจกปิ ดทับแล้ว จากเดิมสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 136.9
W สามารถผลิตเพิ่มขึ้นได้ถึง 154.2 W และดังรู ปที่ 11
โมดูลชนิ ดมีกระจกปิ ดทับจากเดิมสามารถผลิตไฟฟ้าได้
122.3 W สามารถผลิตเพิ่มขึ้นได้ถึง 136 W

Intensity irradiation (W/m2)
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0

Time (hr)

Power - PV/T

It

รู ปที่ 10 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ทั้งก่อนและหลังจาก
ป้อนน้ าเย็นเข้าสู่ โมดูลชนิดไม่มีกระจกปิ ดทับ
ในช่วงเวลาหลังเที่ยงวัน (28/9/2559)
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ประชุมสัมมนาวิชาการ
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Start feed cold water
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รู ปที่ 11 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ทั้งก่อนและหลังจาก
ป้อนน้ าเย็นเข้าสู่ โมดูลชนิดมีกระจกปิ ดทับ
ในช่วงเวลาหลังเที่ยงวัน (28/9/2559)

Efficiency - PV/T

Tpv - PV/T

รู ปที่ 12 ประสิ ทธิภาพและอุณหภูมิของโมดูลชนิดไม่มี
กระจกปิ ดทับ ทั้งก่อนและหลังจากป้อนน้ าเย็นเข้าโมดูล
ในช่วงเวลาหลังเที่ยงวัน (28/9/2559)
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ในท านองเดี ยวกัน จากผลการทดลอง พบว่า
เมื่อป้ อนน้ าเย็นส่ งเข้าโมดูลในตอนกลางวัน ดังรู ปที่ 12
สามารถลดอุ ณหภู มิ ของโมดู ลชนิ ดไม่ มี กระจกปิ ดทับ
จากเดิม 55.5oC เหลือ 46.5oC ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิ ตไฟฟ้ าสู งขึ้ นจากเดิ ม 11% ไปที่ 12.9% และ
ดัง รู ป ที่ 13
สามารถลดอุ ณ หภู มิ ข องโมดู ล ชนิ ด
มี ก ระจกปิ ดทั บ จากเดิ ม 68.7oC ลดลงเหลื อ 53.4oC
ซึ่ งทาให้ป ระสิ ทธิ ภาพการผลิ ตไฟฟ้ าของโมดู ลสู งขึ้ น
จากเดิม 9.2% ไปที่ 10.8%
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Module Temperature (C)

รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9
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Efficiency - PV/Tc
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รู ปที่ 13 ประสิ ทธิภาพและอุณหภูมิของโมดูลชนิดมี
กระจกปิ ดทับ ทั้งก่อนและหลังจากป้อนน้ าเย็นเข้าโมดูล
ในช่วงเวลาหลังเที่ยงวัน (28/9/2559)
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6. สรุป

ในการศึกษาสมรรถนะการผลิตไฟฟ้ า น้ าร้อน
และน้ าเย็นจากโมดูลไฮบริ ดโฟโตโวลทาอิก/ความร้อน
โดยใช้โมดู ลชนิ ดที่ มีกระจกปิ ดทับและไม่มีกระจกปิ ด
ทับ อาจสรุ ปผลได้ดงั นี้
1.โมดู ล แบบไม่ มี ก ระจกปิ ดทับ สามารถใช้ล ดอุ ณ หภู มิ
ของน้ าในถังเก็บน้ าเย็นในตอนกลางคืนได้ดีกว่า
2.โมดู ล ที่ มี ก ระจกปิ ดทับ ด้า นหน้า โมดู ล จะช่ ว ยลดการ
สู ญ เสี ย ความร้ อ นได้ดี ท าให้ ส ามารถผลิ ต น้ า ร้ อ นได้
ดี ก ว่า ในตอนกลางวัน แต่ ใ นทางตรงกัน ข้า มจะท าให้
พลังงานแสงอาทิตย์ผา่ นเข้าสู่ เซลล์แสงอาทิตย์ได้นอ้ ยลง
และทาให้อุณหภูมิโมดูลสู ง ทาให้สามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าได้นอ้ ยลง
3. เมื่อมีการนาน้ าเย็นที่ผลิตได้ในตอนกลางคืนนั้นมาช่วย
ระบายความร้อนให้แก่โมดูลในตอนกลางวัน จะช่วยลด
อุ ณ หภู มิ ข องโมดู ล ลงได้ท าให้ โ มดู ล มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สู งขึ้นและสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงขึ้น

radiator, International Journal of Energy
Research, vol.33, issue 12, pp.1089-1098.
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จําหนายติดตั้งกังหันลม

และระบบพลังงานทดแทน

