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บทคัดย่อ
บทความนี้อธิบายถึงการพัฒนาส่วนการควบคุมของแขนเทียมซึง่
ขับเคลื่อนด้วยกล้ามเนื้อเทียมให้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดว้ ย
สัญญาณ EMG (ElectroMyoGraphy) งานวิจยั ก่อนหน้านี้ได้มกี ารสร้าง
แขนเทียมที่ขบั เคลื่อนด้ว ยกล้า มเนื้อ เทีย มจํานวน 2 ชุ ดในการขยับ
ข้อศอกเพือ่ ทําการเหยียดหรืองอแขน และกล้ามเนื้อเทียมอีก 5 ชุดเพือ่
ใช้ในการขยับนิ้วมือ โดยก่อนหน้านี้ได้ใช้การควบคุมด้วย foot switch
หรือสวิทช์ทเ่ี ท้า งานวิจยั นี้ได้นําสัญญาณจากกล้ามเนื้อ (EMG) ทีม่ ี
ค่าประมาณ 0.003-5 mV และมีค่าช่วงความถี่ 2-10000 Hz มาขยาย
สัญญาณและผ่านตัวกรองและทําการกําจัดคลื่นรบกวนออกไป เพื่อนํ า
สัญ ญณมาควบคุ ม การเคลื่อ นไหวของแขนเทีย มที่ข บั เคลื่อ นด้ ว ย
กล้ามเนื้อเทียมนี้โดยได้ใช้สญ
ั ญาณจากกล้ามเนื้อส่วนแขนท่อนบน
Abstract
This paper explained the development of controller for the
Prosthetic Arm powered by Artificial Muscle controlled by
EMG(electromyography). Previous work was done on
constructing a prosthetic arm, which consisted of two artificial
muscle sets for the elbow movement in flexion and extension and
the other five sets of artificial muscles for finger movement. It is
controlled by foot switch. This work used the EMG signal, which
is about 0.003-5 mV and frequency 2-10000 Hz in range. We
obtained the signal and filter out noises forcontrolling the
Prosthetic Arm. The EMG signal is measured on human bicep
muscle.
1. ความเป็ นมา
โครงงานนี้เป็ นโครงงานต่อเนื่องซึง่ ได้นําโครงงานก่อนหน้านี้มาใช้
งานและพัฒนาต่อยอดทางความคิด ที่ผ่านมาได้มกี ารประดิษฐ์กล้าม
เนือ้เทียมทีผ่ ลิตจากยางพาราและศึกษาคุณสมบัติ [1] [2] เพื่อใช้สร้าง
กล้ามเนื้อเทียมที่ตดิ ตัง้ ในแขนเทียม [3] แต่ยงั พบว่ามีปญั หาในส่วน

ของการควบคุม ซึง่ การควบคุมแขนเทียมในรุน่ ทีผ่ า่ นมา นัน้ ได้ใช้สวิทช์
ทีค่ วบคุมด้วยเท้าในการควบคุมการทํางานของแขนเทียม ทําให้ในการ
ใช้งานแต่ละครัง้ จะต้องนํ าแผงสวิทช์ซ่งึ มีขนาดใหญ่ตดิ ตัวไปด้วยและ
ต้องเรียนรูจ้ ดจําตําแหน่งของสวิทช์แต่ละตําแหน่ งว่าควบคุมส่วนใดของ
แขนเทียม
ในงานวิจ ัย นี้ เ ราจึง ทํ า การพัฒ นาในส่ ว นของการควบคุ ม การ
เคลื่อ นไหวของแขนเทีย มโดยการใช้สญ
ั ญาณมาจากกล้า มเนื้ อ หรือ
EMGมาใช้ ควบคุม โดยตัววัดสัญญาณกล้ามเนื้อที่ใช้คอื อิเล็กโทรด
แบบแผ่น ซึ่งมี ขนาดเล็กพกพาสะดวก และติดตัง้ ใช้งานง่าย โดยนํ า
สัญญาณทีไ่ ด้จากอิเล็กโทรดนัน้ ไปเข้าวงจรทางไฟฟ้าเพื่อขยาย กรอง
สัญ ญาณ เพื่อ ส่ง ไป ยัง ระบบควบคุ มเป็ นตัว สังงานทํ
่
า ให้แ ขนเทีย ม
เคลื่อนไหวตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน

รูปที่ 1 แสดงแขนเทียมขับเคลื่อนด้วยกล้ามเนื้อเทียมควบคุม
ด้วยสวิทช์ทเ่ี ท้า (ติดตัง้ อยูใ่ ต้โต๊ะ)
งานวิจ ัย นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก เพื่อ สร้า งแขนเทีย มต้ น แบบขับ
ั ญาณควบคุมจากกล้ามเนื้อ เพื่อให้
เคลื่อน ด้วยกล้ามเนื้อเทียมทีใ่ ช้สญ
ผู้ พิการทางแขนสามารถนําไปใช้งานได้จริง
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2. วัสดุอปุ กรณ์
การรับสัญญาณ EMG จากกล้ามเนื้อของมนุ ษย์ ใช้ตวั วัดสัญญาณ
แบบอิเล็กโทรดรุน่ Ambu Neuroline 700 เป็ นชนิดแบบทีไ่ ม่ตอ้ งเจาะ
ผ่านผิวหนังแสดงดังรูปที่ 2

เพิ่ม มูล ค่า ของผลผลิต ยางพาราที่ผ ลิต มากในประเทศไทย มาสร้า ง
กล้าม เนื้อเทียมขึน้
4. วิธกี ารควบคุม
การนํ าสัญญาณกล้ามเนื้อ EMG จากแขนมนุ ษย์ เพื่อไปควบคุม
การเคลื่อนไหวของแขนเทียมมีขนั ้ ตอนดังนี้คอื
4.1 การสร้างวงจร Instrumentation Amplifier โดยวงจร นี้จะทํา
หน้าทีข่ ยายสัญญาณทีไ่ ด้รบั จากอิเล็กโทรดแสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 2 แสดงอิเล็คโทรดรุน่ Ambu Neuroline 700
ส่วนอุปกรณ์อ่นื ๆได้แก่ วงจร Instrumentation Amplifier,
วงจร Low-pass Filter, วงจร Precision Full-Wave Rectifier,
วงจร Voltage Comparator,วงจร Switching, Microcontrollerรุน่ CPPIC877 V1.0, ET-Opto DC out-4 ใช้ควบคุมวาล์วลม, อุปกรณ์
ั คอมพิวเตอร์ควบคุม และชุดแขนเทียม
pneumatics ปมลม
3. ชุดขับเคลื่อนกล้ามเนื อเทียม
แขนเทียมในงานวิจยั นี้เลือกใช้ชุดขับเคลื่อนกล้ามเนื้อเทียมทีผ่ ลิต
ขึน้ เองในประเทศไทย โดยส่วนหนึ่งใช้องค์ประกอบจากธรรมชาติคอื
ยางพารา การทํางานของกล้ามเนื้อเทียมนี้ทํางานโดยเมื่อมีอากาศอัด
ทีค่ วามดันประมาณ 2-3 เท่าของความดันบรรยากาศ ถูกอัดเข้าไป ที่
กล้ามเนื้อเทียม ทําให้ถุงยางพาราทีบ่ รรจุอยู่ภายใน เกิดการขยายตัว
ผ่านโครงถักทําให้เกิดแรงดึงขึน้ ทีป่ ลายทัง้ สองข้าง คล้ายกับการทํางาน
ของกระบอกสูบนิวแมติกส์ แต่กล้ามเนื้อเทียมนี้ให้การเคลื่อนไหวทีน่ ุ่ ม
นวลคล้ายกับกล้ามเนื้อของมนุ ษย์ ส่วนประกอบของกล้ามเนื้อเทียม
แสดงดังในรูปที่ 3 ประกอบด้วย ท่อยางพารา (rubber tube) โครงถัก
(braided shell) และ กล้ามเนื้อเทียม (artificial muscles) ทีป่ ระกอบ
ท่อยางพาราบรรจุอยูภ่ ายในแล้ว

รูปที่ 4 แสดงวงจร Instrumentation Amplifier
4.2 วงจร Low-pass Filter เป็ นวงจรทีจ่ ะตัดสัญญาณรบกวนที่
ความถีส่ งู กว่า 1368 Hz ทิง้ โดยออกแบบไว้ดงั รูปที่ 5

รูปที่ 3 แสดงส่วนประกอบกล้ามเนื อเทียม
อย่างไรก็ดกี ารพัฒนากล้ามเนื้อเทียมนี้ได้มงี านค้นคว้าเริม่ ขึน้ เมื่อ
ประมาณปี ค.ศ. 1950 โดย Garylord และต่อมานายแพทย์ McKibben
ได้นํากล้ามเนื้อเทียมมาประดิษฐ์ใช้เป็ นเครื่องช่วยเหลือผูป้ ่วยโปลิโอ
สามารถช่วยขยับเคลื่อนไหวมือได้ บางครัง้ จึงเรียกกล้ามเนือเ้ ทียมนี้วา่
McKibben Artificial Muscles หรือ กล้ามเนื้อเทียม McKibben
[5][6][7].
ปจั จุบนั ได้มบี ริษทั ต่างชาติทไ่ี ด้ทําการค้นคว้าวิจยั และพัฒนาสร้าง
กล้ามเนื้อเทียมนี้ได้แก่ Shadow Robot, Festo ทีไ่ ด้มกี ารผลิตขาย
[8][9] แต่อย่างไรก็ดี มีราคาสูง งานวิจยั นี้จงึ มีจุดประสงค์สว่ นหนึ่งทีจ่ ะ
4

รูปที่ 5 แสดงวงจร Low-pass Filter
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4.3วงจร Precision Full-Wave Rectifier จะเป็ นวงจรทีใ่ ช้ในการ
จัดเรียงสัญญาณทีเ่ กิดจากการสุ่มให้ออกมามีค่าแรงดันเป็ นบวกเสมอ
โดยออกแบบไว้ดงั รูปที่ 6

รูปที่ 8 แสดงวงจร Switching

รูปที่ 6 แสดงวงจร Precision Full-Wave Rectifier

4.6ไมโครคอนโทรลเลอร์ทํางานด้วยโปรแกรมทีเ่ ขียนจากภาษา
C++โดยไปควบคุมการทํางานของวาล์วลมเพื่อ จ่ายลมให้กล้าม เนื้ อ
เทียม เกิดแรงดึงไปขยับแขนเทียม ให้สามารถกํามือและงอข้อศอก โดย
การทํางานของการวิจยั นี้สามารถ แสดงได้ดงั รูปที่ 9

4.4วงจร Voltage Comparator ทําหน้าทีเ่ ปรียบเทียบแรงดัน
ไฟฟ้าทีเ่ ข้ากับแรงดันไฟฟ้าอ้างอิงเพือ่ จ่ายแรงดัน 0 กับ 5 โวลต์ โดย
ออกแบบไว้ดงั รูปที่ 7

รูปที่ 9 แสดงแผนภาพการทํางาน
5. ผลการทดสอบ
การนํ าสัญญาณไฟฟ้ ากล้ามเนื้อมาใช้จําเป็ นต้องศึกษาลักษณะ
ของสัญ ญาณว่ า เมื่อ เคลื่อ นไหวกล้า มเนื้ อ แล้ว จะส่ ง ผลต่ อ สัญ ญาณ
อย่างไร ซึง่ ในบทความนี้จะใช้สญ
ั ญาณจากกล้ามเนื้อ Biceps ของต้น
แขนบน
รูปที่ 7 แสดงวงจร Voltage Comparator
4.5เนื่องจากการทํางานของวงจร Voltage Comparator ให้ค่าแรง
ดัน 5.56 กับ 1.46 โวลต์ดงั นัน้ จึงต้องใช้วงจร Switchingจ่ายไฟ 0กับ 5
โวลต์ ให้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงดังรูปที่ 8

5.1 ลักษณะสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อหลังผ่านวงจร Precision
Full-Wave Rectifier ในอิรยิ าบถดังนี้
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วงจงVoltage comparatorเพราะมีความแตกต่างของแรงดันระหว่าง
ขณะวางแขนปกติกบั ขณะยกแขนขึน้ -ลงมาก ดังนัน้ สัญญาณทีจ่ ะนําไป
ควบคุ ม แขนเทีย มจึง ใช้ส ัญ ญาณที่ไ ด้จ ากการงอแขนขึ้น -ลง ซึ่ง วัด
บริเวณกล้ามเนื้อ Biceps ของต้นแขนบน
5.2 การนําสัญญาณไปสังงาน
่
Microcontroller ต้องทําการปรับค่า
แรงดันก่อนเข้าMicrocontroller ให้เป็ น 0 กับ 5 V เท่านัน้ โดยทําดังนี้

รูปที่ 10 แสดงสัญญาณขณะวางแขนปกติ
จากรูป ที่ 10 เมื่อวางแขนปกติส ญ
ั ญาณที่ว ดั ได้จะให้ค่า แรงดัน
เริม่ ต้น อยู่ในช่วงประมาณ0-4 โวลต์ ซึง่ แรงดันนี้จะแตกต่างกันไปเป็ น
รายบุคคลแต่จะมีคา่ คงทีใ่ นช่วงนี้

รูปที่ 13 แสดงกราฟเปรียบเทียบสัญญาณระหว่างขาเข้ากับขาออก
วงจร Voltage Comparator

รูปที่ 11 แสดงสัญญาณขณะเกร็งแขน
จากรูปที่ 11 เมือ่ ทําการเกร็งกล้ามเนื้อต้นแขนแล้วสัญญาณทีเ่ กิด
ขึ้นนัน้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่น้อยมาก ซึ่งจะนํ าไปใช้ก บั
วงจรVoltage comparator ได้ไม่ดเี พราะช่วงการเปลีย่ นแปลงนัน้ น้อย
เกินไป

จากรูปที่ 13 เมือ่ สัญญาณถูกเปรียบเทียบกับค่าแรงดันอ้างอิง 5 V
แล้ววงจร Voltage Comparator ให้ค่าแรงดัน 5.56 กับ 1.46 โวลต์แต่
การควบคุม Microcontroller ต้องใช้ค่าแรงดัน 0 หรือ 5 V ตามทีเ่ ขียน
โปรแกรมไว้ ดังนัน้ จึงต้องใช้วงจร Switchingเป็ นตัวจ่ายไฟ 0กับ 5
โวลต์ ดังตารางที่ 1 ให้กบั Microcontroller อีกทีหนึ่ง
ตารางที่ 1 แสดงการทํางานของวงจร Switching
แรงดันทีอ่ อกจากวงจร Voltage
comparator
(V)
1.46
5.56

แรงดันทีอ่ อกจากวงจร
Switching
(V)
0
5

5.3 การนําสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ EMG ไปควบคุมการทํางาน
ของแขนเทียมซึง่ แบ่งการทดทอดงเป็ น 2 ส่วน ดังนี้

รูปที่ 12 แสดงสัญญาณขณะยกแขนขึน้ -ลง
จากรูปที่ 12 เมือ่ ทําการออกแรงงอแขนขึน้ -ลงจะทําให้สญ
ั ญาณมี
การเปลีย่ นแปลงในช่วงแรงดัน 0 ถึง 8 โวลต์ ซึง่ เหมาะทีจ่ ะนําไปใช้กบั
6
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ผลการทดสอบการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนเทียม

รูปที่ 17แสดงแขนเทียมขณะยกทรงกลมขนาด
เส้นผ่านศุนย์กลาง10 เซนติเมตรหนัก 250 กรัม
รูปที่ 14แสดงผลการทํางานของอุปกรณ์

รูปที่ 15แสดงหน้าจอสัญญาณจากวงจร Precision Full-Wave Rectifier
จากรูปที่ 14เราจะสังเกตเห็นได้วา่ เมือ่ มีการขยับงอแขนขึน้ แขน
เทียมทํางานเมือ่ มีค่าแรงดันของสัญญาณสูงกว่าแรงดันอ้างอิง 5 โวลต์
แสดงในรูปที่ 15ดังนัน้ สวิทช์วาล์วลมมีการเปิ ดทําให้แขนเทียมทํางาน
ดังแสดงในรูปที่ 14
ผลการทดสอบการหยิ บจับวัตถุต่างๆ ของแขนเทียม

รูปที่ 15แสดงแขนเทียมขณะยกทรงกระบอกขนาดเส้นรอบวง 2
เซนติเมตร x สูง 20 เซนติเมตรหนัก 320 กรัม

รูปที่ 18แสดงแขนเทียมขณะยกกล่องสีเ่ หลีย่ มขนาด กว้าง 9
เซนติเมตร x ยาว 9เซนติเมตร x สูง 18 เซนติเมตรหนัก 100 กรัม
การทดสอบหยิบจับวัตถุรปู ทรงต่างๆ เช่น ทรงกระบอก ทรงกลม
ทรงเหลีย่ ม ดังรูปที่ 16, 17และ 18 ตามลําดับ เราสามารถสังเกตได้วา่
แขนเทียมนัน้ มีขอบเขตในเรื่องของการหยิบจับคือแขนเทียมสามารถ
หยิบจับวัตถุทม่ี คี วามกว้างหรือเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินความยาวของ
ฝา่ มือประมาณ 10 เซนติเมตร และข้อจํากัดอีกอย่างคือนํ้ าหนักต้องไม่
เกิน 320 กรัม เนื่องจากแรงทีใ่ ช้ยกสิง่ ของนัน้ เราใช้แรงลมอัดเป็ นหลัก
เพือ่ ช่วยในการยืดหดของกล้ามเนื้อเทียม
6. สรุป
การควบคุมแขนเทียมขับเคลื่อนด้วยกล้ามเนื้อเทียมควบคุมด้วย
ด้วยสัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อ EMG นี้สามารถใช้สญ
ั ญาณจากต้น
แขนที่เกิดจากการงอแขนขึ้นลงพร้อมกับเกร็งกล้ามเนื้อเท่านัน้ ไปใช้
งานเนื่ อ งจากค่ า แรงดัน ที่เ กิด จากการยกแขนขึ้น ลงพร้อ มกับ เกร็ง
กล้ามเนื้ อนัน้ มีความแตกต่ างของค่าแรงดันขณะวางแขนปกติกบั ค่า
แรงดัน ขณะยกแขนขึ้น ลงอยู่ ป ระมาณ 5-15 โวลต์ ซึ่ง จะสามารถ
นําไปใช้กบั Voltage comparator ได้ด ี ส่วนการใช้สญ
ั ญาณจากต้นแขน
ที่เ กิด จากการเกร็ง กล้ า มหรือ งอแขนขึ้น ลงอย่ า งเดีย วเนื้ อ ความ
แตกต่ า งของค่ า แรงดัน ขณะวางแขนปกติก ับค่า แรงดันขณะเกร็ง อยู่
ประมาณ 0-2 โวลต์ ทําให้การตัง้ ค่าแรงดันอ้างอิงของวงจร Voltage
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comparator นัน้ ทําได้ยากเนื่องจากวงจรทีอ่ อกแบบใช้ตวั ไอซีควบคุม
แรงดันทีม่ คี ่าคงเป็ นมาตรฐานทีเ่ หมาะกับวงจรทีอ่ อกแบบมีดงั นี้ 5 , 9
และ 12 โวลต์ ซึง่ หากปรับทีต่ วั ต้านทานปรับค่าได้เพือ่ ตัง้ แรงดันอ้างอิง
ั หาแรงดัน อ้า งอิง มีค่ า ที่เ ปลี่ย นแปลงตามอิน พุ ท ตามมา
ก็จ ะเกิด ป ญ
ดังนัน้ ในการใช้สญ
ั ญาณควบคุมแขนเทียมในนี้จงึ ใช้ได้รบั เพียงสัญญาณ
จากการงอ และเหยียดแขนเท่านัน้

.
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บทคัดย่อ
การรักษาภาวะกระดูกต้นขาหักในผูใ้ หญ่นนั ้ โดยทั ่วไปสามารถ
แบ่งออกเป็ น 2 วิธหี ลัก คือ การใส่แท่ง โลหะในกระดูก (nail
system) และการใช้แผ่นโลหะยึดกระดูก (plate system) หรือแผ่นรับ
แรงอัดทางพลศาสตร์ (Dynamics Compression Plate: DCP) ซึง่ เป็ น
วิธที น่ี ิยมใช้ในวงการแพทย์อย่างแพร่หลาย ปจั จัยสนับสนุ นทีส่ าํ คัญใน
การเชื่อมติดของกระดูก (bone healing) ปจั จัยหนึ่งจะขึน้ อยู่กบั
รูปแบบและจํานวนของการยึดสกรู รวมทัง้ ความยาวของแผ่น DCP
เพื่อช่วยลดความเครียดทีเ่ กิดขึน้ บริเวณช่องว่างในรอยหักของกระดูก
(Interfragmentary Strain: IFS) และเนื่องจากกระดูกต้นขาเป็ น
กระดูกทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในร่างกาย รวมทัง้ ยังทําหน้าทีใ่ นการรองรับ
นํ้าหนักตัว (load bearing bone) จึงต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา
นาน ซึง่ โดยทัวไปประมาณ
่
2 - 3 ปี ดังนัน้ แผ่น DCP ซึง่ ผลิตจาก
เหล็กกล้าไร้สนิม (AISI 316L stainless steel) จะต้องทําหน้าทีใ่ นการ
รับภาระกรรมทัง้ แบบสถิตและแบบวงรอบ (static and dynamics
loading) อัน เนื่ อ งมาจากการเดิน ของผู้เ ข้า รับ การรัก ษา ดัง นั น้
รูปแบบและจํานวนของการยึดสกรูท่เี หมาะสมดังกล่าวจึงจะต้องเป็ น
รู ป แบบที่ ช่ ว ยจํ า กั ด การเคลื่ อ นไหวบริ เ วณรอยหั ก ของกระดู ก
(interfragmentary movement) ให้อยูใ่ นช่วงทีเ่ หมาะสม งานวิจยั นี้ม ี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของรูปแบบการวางสกรู และความยาวโลหะ
ยึดกระดูก (DCP) เพือ่ ให้ได้ค่า IFS ทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดของกระดูกต้นขา
หัก ทีต่ กอยู่ภายใต้ภาระกรรมแบบวงรอบ (cyclic load) ของนํ้าหนัก
ร่างกาย 50 และ 70 กิโลกรัม โดยใช้วธิ ไี ฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite
Element Method: FEM) ในการวิเคราะห์ความเครียดในแบบจําลอง

กระดูกต้นขาทีม่ ชี อ่ งว่างรอยหักของกระดูก 6 มิลลิเมตร เมือ่ ยึดด้วย
แผ่นโลหะทีม่ ขี นาด 14 16 และ 18 รู ด้วยสกรู 6 และ 8 ตัว
ตามลําดับ ซึ่งผลการวิจยั นี้คาดว่าจะสามารถใช้เป็ นแนวทางในการ
รักษาผูป้ ่วยภาวะกระดูกต้นขาหัก เพือ่ เป็ นประโยชน์ในทางการแพทย์
ต่อไป
Abstract
In general, medical treatment of femoral shaft fracture in
adults can divided into two main approaches, nail system and
plate system. For plate system, Dynamics compression plate:
DCP is the most widely used orthopedic implant, especially 316L
stainless steel. Moreover, the once important causes to
influence bone healing depends on medical treatment (plate
length, numbers and placement of screws) to promote
interfragmentary strain: IFS decrease. Orthopedics surgery of
femoral shaft fracture in adults takes long time because of femur
is largest tubular bone and weight bearing bone. These DCP
was located in patients for an average time period of 2 to 3 years
and subjected to both static and dynamic loads depending on the
activity of the patient. For this reason, the optimal of plate length
and screws placement is the most important aspects to limit
interfragmentrary movement and directly influences bone healing
completely. Therefore, this research is proposed to study effects
of the plate length, numbers and placement of screw pattern on
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the IFS during the healing of femoral shaft fracture under cyclic
loading by patients own weight at 50 and 70 kg. Strain
analysis conducted by the well-known finite element method
(FEM) is employed. FEM models of femur with fracture gap 6
mm. and consisting of 14, 16 and 18 holes of DCP with 6 and 8
screws are simulated. When optimal plate length, certain pattern
of screw placement, optimal number of screws and optimal
patients gait are made, thus orthopedic surgeons can gain
benefits from this research leading to better medical healing of
patients from the femoral shaft fracture.
1. คํานํา
กระดูกต้นขา (femur) เป็ นกระดูกทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุด มีความยาว
มากทีส่ ุด และเป็ นกระดูกทีม่ ลี กั ษณะเป็ นท่อยาว (tubular bone) ทีม่ ี
นํ้าหนักมากทีส่ ุดในร่างกาย ซึง่ โดยปกติทวไปจะมี
ั่
ความยาวประมาณ
หนึ่งในสีเ่ ท่าของความสูงของมนุ ษย์ ทัง้ นี้เพราะกระดูกต้นขาต้องทํา
หน้าทีใ่ นการรองรับนํ้าหนักตัว (load-bearing bone) และแรงดึงของ
กล้ามเนื้อทีท่ อดผ่านตะโพก (hip) และหัวเข่า (knee joint) [11]
การรักษาภาวะกระดูกหักในปจั จุบนั
สามารถแบ่งออกเป็ น
2 วิธ ีใ หญ่ ๆ คือ การรัก ษาแบบไม่ ผ่ า ตัด (non
operative
management) และ การรักษาแบบผ่าตัด (operative management)
[16] โดยการรักษาแบบไม่ผา่ ตัดนัน้ จะใช้การดามกระดูก (retention)
ด้วยการใส่เฝือก (splint) ซึง่ วิธกี ารนี้ไม่สามารถใช้รกั ษาภาวะกระดูก
ต้นขาหักในผูใ้ หญ่ได้ ดังนัน้ จึงต้องใช้วธิ กี ารรักษาแบบผ่าตัด โดย
มีหลักสําคัญการใช้วสั ดุยดึ ดามกระดูก ทําหน้าทีเ่ ป็ นโครงสร้างให้ความ
แข็งแรง (mechanical support) ชัวคราวระหว่
่
างรอการติดของกระดูก
โดยในปจั จุบนั อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการรักษา (orthopedic implants) ได้แก่
แกนโลหะ (intermedullary nail) และ แผ่นโลหะยึดกระดูกร่วมกับสกรู
(plate and screws) ซึง่ เมือ่ พิจารณาคุณสมบัตใิ นทางชีวกลศาสตร์
การใช้แผ่นโลหะยึดกระดูกร่วมกับสกรูนนั ้ มีโอกาสเกิดการหักของแผ่น
ยึดกระดูกสูงกว่าการใช้แกนโลหะ (intermedullary nail) เนื่องจาก
แผ่ น โลหะยึ ด กระดู ก ทํ า หน้ า ที่ ใ นการรับ แรงเกื อ บทัง้ หมด (load
bearing) คือ จะทําหน้าทีใ่ นการส่งผ่านแรงข้ามรอยหักของกระดูก
จากกระดูกชิ้นบนไปยังกระดูกชิน้ ล่าง ซึง่ ภาระกรรมทีแ่ ผ่นโลหะยึด
กระดูก ได้ร บั จะค่อ ย ๆ ลดลงเมื่อ เกิดการเชื่อ มติด กัน ของกระดูก
(bone healing) มากขึน้ เมือ่ เวลาผ่านไประยะหนึ่ง แต่เมือ่ พิจารณา
จากคุณสมบัตดิ า้ นอื่น เช่น ราคาของวัสดุ และอัตราการติดของกระดูก
ทีส่ งู เท่ากัน [15] จึงทําให้ปจั จุบนั การใช้แผ่นโลหะยึดกระดูกร่วมกับ
สกรูยงั คงเป็ นทีน่ ิยมใช้ในการรักษา ซึ่งในวงการแพทย์จะใช้แผ่นรับ
แรงอัดทางพลศาสตร์ (Dynamic Compression Plate: DCP) ร่วมกับ
สกรู แม้วา่ ในปจั จุบนั จะมีแผ่นโลหะยึดกระดูกชนิดใหม่ คือ Limited
Contact – Dynamic Compression Plate (LC-DCP)
ซึง่ ถูก
พัฒนาขึน้ เพือ่ ลดข้อด้อยของ DCP ให้มเี นื้อทีส่ มั ผัสกับกระดูกน้อยลง
เพื่อลดปญั หาการเกิดกระดูกพรุน (osteoporosis) และลดปญั หาการ
ทําลายเส้นเลือดจากแรงกด โดยผลิตจากไทเทเนียม (titanium) ซึง่
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แตกต่างจาก DCP ทีผ่ ลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม (stainless steel) ทีม่ ี
ราคาตํ่ากว่า จึงยังคงเป็ นทีน่ ิยมใช้กนั อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย
กว่า [12]
การใช้แผ่น DCP ร่วมกับสกรูในการรักษาภาวะกระดูกต้นขาหักใน
ผูใ้ หญ่ (femoral shaft fracture) นัน้ ระยะเวลาทีใ่ ช้และผลของการ
รักษาจะขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยหลายประการ เช่น อายุ, คุณภาพของกระดูก,
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ และโรคประจําตัว [15,17] ซึง่ ในกรณี
ของกระดูกทีม่ รี อยหักมากกว่า 1 มิลลิเมตร การติดของกระดูกจะ
เป็ นแบบการติดโดยอ้อม (Indirect bone healing) ซึง่ การติดของ
กระดูกในลักษณะนี้จะต้องการการเคลื่อนไหวของรอยหักของกระดูก
เล็กน้อย โดยการติดของกระดูกจะมีการสร้าง soft callus แล้ว
เปลีย่ นเป็ น hard callus หลังจากนัน้ จึงเปลีย่ นเป็ นกระดูกในระยะ
ปรับแต่ง (remodeling phase) เพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงให้เหมาะสมตาม
แรงกระทํา
ดัง ที่ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว ป จั จัย สนับ สนุ น ที่สํา คัญ ป จั จัย หนึ่ ง คือ
การเคลื่อนไหวของกระดูกทีห่ กั (interfragmentary movement) ซึง่ ถ้า
หากเลือกใช้แผ่น DCP ทีม่ คี วามยาวและรูปแบบในการวางสกรูท่ี
เหมาะสมคือ สามารถช่วยจํากัดการเคลื่อนไหวของกระดูกหักไม่ให้
เกิดการเคลื่อนไหวมากเกินไป เนื่องจากจะส่งผลให้เกิดการไม่ตดิ กัน
ของกระดูก (fibrous nonunion) และในทางตรงกันข้าม หากการยึด
กระดูกทีจ่ าํ กัดไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวของกระดูกเลย (rigidly fixed)
ก็จะส่งผลให้กระดูกติดกันช้าลง (delayed union) ดังนัน้ การรักษา
ภาวะกระดูกต้นขาหักจะต้องทําการยึดกระดูกให้เกิดการเคลื่อนไหวที่
เหมาะสม โดยสามารถชีว้ ดั ได้จาก interfragmentary strain theorem
[10]
ที่เ สนอขึ้น โดย Perren
ในปี 1979 ซึ่ง กล่ า วไว้ว่ า
Interfragmentary Strain (IFS) ทีม่ คี ่าน้อยกว่า 2 % มีผลต่อการสร้าง
กระดูกใหม่ โดยค่า IFS สามารถหาได้ จากสมการที่ 1
IFS =

IFM

× 100%

L

(1)

เมือ่
IFS
IFM
L

คือ ความเครียดบริเวณรอยหักของกระดูก
(interfragmentary strain)
คือ การเคลื่อนทีบ่ ริเวณรอยหักของกระดูก
(interfragmentary movement)
คือ ช่องว่างรอยหักกระดูก (gap)

ในปี 1999 Claes และ Heigele ได้ทาํ การสรุปผลของภาระกรรม
ทีม่ ผี ลต่อการเกิดเนื้อเยื่อต่าง ๆ บริเวณรอยหักของกระดูก โดยกล่าว
ว่าค่า IFS 0% – 5% จะทําให้เกิดการสร้างหรือการสะสมของ
แคลเซียมภายในเยื่อหุม้ กระดูก (intramembranous ossification) เพื่อ
การสร้างกระดูก IFS 5% – 15% จะทําให้เกิดการสร้างกระดูกอ่อน
แล้วจึงเปลี่ยนเป็ นกระดูก (endochrodral ossification) และถ้าหาก
IFS มีค่ามากกว่า 15% ขึน้ ไป จะส่งผลให้เกิดเนื้อเยื่อพังผืดภายใน
กระดู ก (fibrocartilage) ซึ่ง จะมีค วามแข็ง แรงตํ่ า [2] ในปี 2004

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

A.E.Kenneth และคณะ กล่าวว่า IFS ควรอยู่ในช่วง 2% -10% [6]
จึงจะทําให้เกิดการสร้างเซลล์กระดูกใหม่ได้ดี รวมถึงการศึกษาอื่น ๆ ที่
แสดงให้เห็นว่า การเคลื่อนไหวของกระดูกหักในขนาดที่เหมาะสม จะ
ทําให้กระดูกติดเร็วขึน้ ได้ [9,14] จึงสรุปได้วา่ ค่า IFS ในช่วง 5% 15% เป็ นค่าที่เหมาะสมต่อการรักษาผูป้ ่วยภาวะกระดูกต้นขาหัก
เนื่องจากกระดูกต้นขาเป็ นกระดูกทีม่ ขี นาดใหญ่
รวมทัง้ ทําหน้าที่
ในการรองรับ นํ้ า หนัก ตัว จึง ทํา ให้ใ ช้ร ะยะเวลาในการรัก ษานาน
โดยทั ่วไปประมาณ 2 – 3 ปี จึงจะสามารถผ่าตัดเพือ่ นําแผ่น DCP
ออกได้ นั ่นหมายความว่าแผ่น DCP จะต้องรับภาระกรรมทัง้ แบบ
สถิตและแบบวงรอบ (static and dynamics loading) จากนํ้าหนักของ
ผู้ป่ ว ยอัน เนื่ อ งมาจากการเดิน เป็ น ระยะเวลานาน งานวิจ ยั นี้ ม ี
วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาหารูป แบบและจํา นวนของสกรู ความยาว
ของแผ่นรับแรงอัด ทางพลศาสตร์ (DCP) ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้
ค่า IFS ที่อ ยู่ใ นช่ว ง 5% – 15% ของกระดูก ต้น ขาหัก ที่ต กอยู่
ภายใต้ภาระกรรมแบบวงรอบ (cyclic loading) จากการเดินของ
นํ้า หนัก ร่า งกาย 50 และ 70 กิโ ลกรัม โดยใช้ว ธิ ไี ฟไนต์เ อลิเ มนต์
(Finite Element Method: FEM) ในการวิเ คราะห์ค วามเครีย ด
ในแบบจํ า ลองกระดูก ต้น ขาที ่ม ชี ่อ งว่า งรอยหัก ของกระดูก 6
มิลลิเมตร เมื่อยึดด้ว ยแผ่น โลหะที่มขี นาด 14 16 และ 18 รู
ด้ว ยสกรู 6 และ 8 ตัว ตามลํา ดับ ซึ่ง การเลือ กใช้จํา นวนสกรู 6
และ 8 ตัว เนื่ องจากการหักของกระดูก ต้นขา จะต้องใช้สกรูย ดึ
กระดูกแต่ล ะชิ้น (bone fragment) คือ ชิ้นบนและชิ้นล่า ง ชิ้น
ละอย่า งน้ อย 6 – 8 cortices โดยสกรู 1 ตัว จะต้อ งได้ 2
cortices ดังนัน้ จึงต้องใช้สกรูยดึ ทัง้ หมดสําหรับกระดูก ต้นขา อย่า ง
น้ อย 6 – 8 ตัว [15,18] ซึ่งในการวิเ คราะห์ผลในงานวิจยั นี้จะใช้
โปรแกรม ANSYS Workbench 11.0 ช่วยในการวิเ คราะห์ โดย
ผลการวิจ ยั นี้ ค าดว่า จะสามารถใช้เ ป็ น แนวทางในการรัก ษาผู้ป่ว ย
ภาวะกระดูกต้นขาหัก เพื่อเป็ นประโยชน์ ในทางการแพทย์ต่อไป
2. แบบจําลองกระดูกต้นขาและแผ่นรับแรงอัดทางพลศาสตร์
แบบจํา ลองของกระดูก ต้นขาที่ใช้ใ นการวิเ คราะห์ ได้จากการนํ า
กระดูก ต้น ขาด้า นซ้า ยของมนุ ษ ย์ค วามยาว 401 มิล ลิเ มตรมาทํา
การสแกน (scan) ด้ว ยเครื่อ งสแกนสามมิต ิ โดยรูป แบบการหัก
ของกระดูก จะเป็ น การหัก แบบตัด ขวาง (transverse osteotomy)
บริเ วณช่ว งกลางของกระดูก ต้นขา (femoral shaft) ซึ่ง รอยหักจะ
อยู่สูง จากตํา แหน่ ง ข้อต่อหัว เข่า 200.5 มิล ลิเมตร โดยทํา การ
พิจารณาช่องว่างระหว่างรอยหักของกระดูกเท่ากับ 6 มิลลิเมตร
และใช้แผ่นรับแรงอัด ทางพลศาสตร์ (DCP) ที่สร้างแบบจํา ลอง 3
มิต ิอ ้า งอิง จากขนาดจริง ของบริษ ทั Synthes
โดยใช้โ ปรแกรม
SolidWorks ขนาด 14 รู 16 รู และ 18 รู ยึดด้วยสกรูท ี่ม ี
ตํา แหน่ ง การยึด ที่แ ตกต่า งกัน โดยขนาดและตํา แหน่ ง ต่า ง ๆ ของ
สกรู แสดงดังรูปที่ 1 และ รูปที่ 2
สํา หรับ คุณ สมบัต ิท างกล (mechanical properties) ของ
กระดูก ที ่ใ ช้ใ นการว เิ คราะห์ จะกํ า หนดให้อ ยู ่ใ นช่ว งยืด หยุ ่น

(elastic)
และมีค ุณ สมบัต ิเ ป็ น สารเนื้ อ เดีย วแบบไอโซโทรปิ ค
(Isotropic) ดังแสดงในตารางที่ 1
DCP 14 รู
ตําแหน่งที 1
ตําแหน่งที 2
ตําแหน่งที 3
ตําแหน่งที 4
ตําแหน่งที 5
ตําแหน่งที 6
ตําแหน่งที 7
ตําแหน่งที 8
ตําแหน่งที 9
ตําแหน่งที 10
ตําแหน่งที 11
ตําแหน่งที 12
ตําแหน่งที 13
ตําแหน่งที 14

DCP 16 รู
ตําแหน่งที 1
ตําแหน่งที 2
ตําแหน่งที 3

.
.
.

DCP 18 รู
ตําแหน่งที 1
ตําแหน่งที 2
ตําแหน่งที 3

.
.
.

ตําแหน่งที 14
ตําแหน่งที 15
ตําแหน่งที 16
ตําแหน่งที 16
ตําแหน่งที 17
ตําแหน่งที 18

รูปที่ 1 ตําแหน่งรูบนแผ่น DCP ขนาด 14 16 และ 18 รู

รูปที่ 2 ตําแหน่งแผ่น DCP กับกระดูกต้นขา

Young’s
Yield
Poison
Friction
modulus strength
ratio
coefficient
15 GPa
188 MPa
0.3
0.3
ตาราง 1 แสดงคุณสมบัตทิ างกลของกระดูกต้นขา [13]
สําหรับแผ่นรับแรงอัดทางพลศาสตร์ (DCP) และสกรู (screw) นัน้
ผลิตจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L (316L stainless steel) โดย
วัสดุ ท่นี ํ ามาใช้เ ป็ นอุ ปกรณ์ ในการศัลยกรรมกระดูก
(orthopedic
implants) โดยทั ่วไปนิยมใช้วสั ดุทผ่ี า่ นกรรมวิธ ี 30% cold worked

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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เพือ่ เพิม่ คุณสมบัตทิ างกล [8] ดังแสดงในตารางที่ 2 และตารางแสดง
องค์ประกอบทางเคมี ดังตารางที่ 3
รูปที่ 4 สามเหลีย่ มแทนแรงทีก่ ระทําบนกระดูกต้นขา
จากลัก ษณะทิ ศ ทางของแรงที่ก ระทํ า บนกระดู ก ต้ น ขาดัง รู ป ที่ 4
สามารถหาค่าแรงต่างๆ ได้จากสมการ (2) - (6) ซึง่ แสดงดังรูปที่ 5
โดย Fr เป็ นแรงปฏิกริ ยิ าของกระดูกหน้าแข้ง M เป็ นโมเมนต์ทเ่ี กิดขึน้

AISI 316L Stainless steel (30 % cold worked)
Young’s
Yield
Ultimate Poison Friction
modulus strength
strength
ratio coefficient
190 GPa 792 MPa 930 MPa
0.3
0.37
ตาราง 2 แสดงคุณสมบัตทิ างกล [3,4]

C
0.030

Mn
2.00

P
0.025

S
0.010

Composition*, %
Si
Cr
Ni
0.75 17.00- 13.0019.00 15.00

Mo
2.253.00

N
0.10

Cu
0.50

*Single values are maximum values unless otherwise indicated.

ตาราง 3 แสดงองค์ประกอบทางเคมี [4]
3. วิ ธีวิจยั
ในงานวิจยั นี้ การจําลองภาระกรรมที่กระทํากับกระดูกต้นขา จะ
แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ ภาระกรรมทีเ่ กิดจากการยืน และภาระ
กรรมทีเ่ กิดจากการเดิน โดยภาระกรรมทัง้ สองแบบจะประกอบด้วย
2 แรงหลัก คือ แรงปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ บริเวณข้อต่อระหว่างหัวกระดูก
(femur head) กับตะโพก (hip) (hip contact force) (Fh) และแรงที่
เกิดจากกล้ามเนื้อ (muscle force) ซึง่ บริเวณต้นขาจะประกอบไปด้วย
กล้า มเนื้ อ จํา นวนมากซ้อ นทับ กัน อยู่ ดัง นัน้ ในงานวิจ ยั นี้ จ ะเลือ ก
พิจ ารณาเฉพาะกล้ า มเนื้ อ หลัก ที่ทํ า ให้ เ กิ ด การเคลื่อ นไหวนั น่ คือ
abductor force (Fa)
ภาระกรรมที่กระทํา กับกระดูก ต้นขา อันเนื่ องมาจากการยืนจะ
พิจารณาว่า ขาข้างหนึ่งรับนํ้ าหนักเพียงครึง่ หนึ่งของนํ้ าหนักร่างกาย
ทัง้ หมด ดังนัน้ แรงทีเ่ กิดจากนํ้ าหนักของร่างกาย (FW) จะเท่ากับ
ครึง่ หนึ่งของนํ้าหนักของร่างกาย (W) และ แรงจากกล้ามเนื้อหลักทีท่ าํ
ให้เกิดการเคลื่อนไหวคือ abductor force (Fa) [7] ดังแสดงในรูปที่ 3

Fw

Fw = W/2

(2)

Fa = Fw sin19 o /sin10 o

(3)

Fh = Fw sin151o /sin10 o

(4)

Fax = − Fa sin40o

, Fay = Fa cos40o

(5)

Fhx = Fh sin30o

, Fhy = −Fh cos30o

(6)

Fh

11°

Fa

Fr
M
รูปที่ 5 ทิศทางของแรงทีก่ ระทําบนกระดูกต้นขา
ส่วนภาระกรรมทีก่ ระทํากับกระดูกต้นขาจากการเดินของผูป้ ่วยนัน้
จะนํามาจากงานวิจยั ของ Bergmann et al. [1] และใช้แรงจากกล้ามเนื้อ
(abductor force) จากงานวิจยั ของ Duda et al. [5]

Fa
Fh

รูปที่ 3 แรงทีก่ ระทํากับกระดูกต้นขา
จากแรงที่กระทํากับกระดูกต้นขาดังกล่าว สามารถเขียนสามเหลี่ยม
แทนแรงได้ดงั รูปที่ 4

Fa 29°
Fh
12

19°

Fw

กราฟที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทํากับกระดูกต้นขา
และรอบการเดิน
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

ในการจําลองนัน้ ได้กําหนดเงื่อนไข (Boundary conditions) ไว้
ดังนี้
1. กําหนดให้แรงกระทําทีก่ บั หัวกระดูก (femur head)
ดังแสดงตามรูปที่ 6
2. กําหนดค่าเงือ่ นไข (constrain) ทีผ่ วิ สัมผัสระหว่างข้อต่อ
กระดูกต้นขากับกระดูกหน้าแข้งให้ทุกองศาอิสระ (Degree of freedoms
, DOFs) เท่ากับศูนย์
3. กําหนดค่าเงือ่ นไขระหว่างผิวสัมผัสของกระดูกต้นขาและแผ่น
DCP กับสกรูทุกตัวให้เป็ นแบบยึดติดกัน
4. ผิวสัมผัสของกระดูกกับแผ่น DCP กําหนดเป็ นผิวแบบ
สัมผัสกัน (frictional) โดยมีสมั ประสิทธ์แรงเสียดทานเท่ากับ 0.37

Fixed
รูปที่ 6 เงือ่ นไขของแบบจําลองกระดูกต้นขา
สําหรับรูปแบบการวางสกรู รูปแบบต่าง ๆ บนแผ่น DCP นัน้
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบหลัก คือ การใช้สกรู 6 ตัว และ 8
ตัว โดยกําหนดให้ในทุกรูปแบบจะต้องยึดสกรูทต่ี ําแหน่ งบนสุดและ
ล่างสุดของแผ่น DCP และตําแหน่ งบนและล่างรอยหักของกระดูก
(สกรูสดี าํ ทึบ) ซึง่ ในกรณีของสกรู 6 ตัว จะวางรูปแบบโดยทดลอง
วางทุกรูของแผ่น DCP (สกรูสดี าํ ) ส่วนกรณีของ 8 สกรู จะมีการวาง
รูปแบบในลักษณะจัดกลุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 7 แสดงรูปแบบการวางสกรูของแผ่น DCP 14 16 และ 18 รู
ตามลําดับ
เนื่องจากงานวิจยั นี้ ต้องการวิเคราะห์หาค่า IFS ในทุก ๆ ความ
เป็ นไปได้ของรูปแบบการวางสกรู ดัง นัน้ จึง มีรูป แบบที่แ ตกต่ า งกัน
ทัง้ สิน้ 30 กรณี แต่ในการวิเคราะห์จะอยู่ภายใต้สมมติฐานว่าผูป้ ่วย
ภาวะกระดูกต้นขาหัก จะต้องสามารถยืนลงนํ้าหนักลงบนขาทัง้ สองข้าง
ก่อนที่จะทําการเริม่ เดิน ดังนัน้ ในขัน้ แรกของการวิเคราะห์จะให้ภาระ
กรรมอันเนื่องมาจากการยืนก่อน เพือ่ พิจารณา IFS ทีเ่ หมาะสมให้อยู่
ในช่วง 5% - 15% หลังจากนัน้ จะนํารูปแบบทีเ่ หมาะสมดังกล่าวมาทํา
การวิเคราะห์โดยให้ภาระกรรมแบบการเดินต่อไป
4. ผลการทดลอง
หลังจากให้ภาระกรรมเพื่อจําลองแรงทีก่ ระทํากับกระดูกต้นขาอัน
เนื่ องมาจากการยืน เพื่อหาค่าการเคลื่อนไหวบริเ วณกระดูก หัก
(Interfragmentary Movement, IFM) ดังแสดงในรูปที่ 8 แล้วนํามา
วิเคราะห์หาค่า IFS ในแต่ละความยาวของแผ่น DCP และรูปแบบ
การวางสกรู ทีร่ อยหักของกระดูกเท่ากับ 6 มิลลิเมตร รองรับนํ้าหนัก
ตัว 50 และ 70 กิโลกรัม ผลทีไ่ ด้แสดงดังกราฟที่ 2

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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จากกราฟด้านบนสามารถสรุปรูปแบบการวางสกรูท่ใี ห้ค่า IFS ที่
เหมาะสมอยู่ในช่วง 5% - 15% ได้ดงั ตารางที่ 5 โดยจะเห็นว่า IFS
ของนํ้าหนักตัว 70 กิโลกรัม ไม่อยู่ในช่วงทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ จึงนํา
เฉพาะนํ้าหนักตัว 50 กิโลกรัมไปวิเคราะห์ในภาระกรรมแบบวงรอบ
การเดินต่อไป ซึง่ ผลทีไ่ ด้แสดงดังกราฟที่ 3 และกราฟที่ 4

รูปแบบที่
7
13
14
15
17
29

Interfragmentary Strain, IFS
(%)
50 kg.
70 kg.
14.90
20.87
14.71
20.12
13.82
19.35
15.00
21.00
12.99
18.19
14.97
21.02

ตารางที่ 5 แสดงรูปแบบของการวางสกรู ทีม่ คี า่ IFS
อยูใ่ นช่วง 5% - 15%

กราฟที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทํากับกระดูก
ต้นขา, %IFS และ รอบการเดิน
รูปที่ 8 การหาค่าการเคลื่อนไหวของรอยหักกระดูก (IFM) ของกระดูก
ชิน้ บนและล่าง ตามลําดับ

กราฟที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง %IFS และรูปแบบการวางสกรู
ทีร่ องรับนํ้าหนักตัว 50 และ 70 กิโลกรัม
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กราฟที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทํากับกระดูก
ต้นขา, %IFS และ รอบการเดินของรูปแบบที่ 17
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กราฟที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบทัง้ หมดทีไ่ ด้ค่า
IFS ทีเ่ หมาะสม กับแรงทีก่ ระทํากับกระดูกต้นขา ณ ตําแหน่ งต่าง ๆ
ของวงรอบการเดิน โดยจะเห็นว่า IFS ในช่วงเริม่ ต้นจะมีคา่ ประมาณ
14% - 16% หลังจากนัน้ จะค่อย ๆ เพิม่ ขึน้ ตามแรงทีก่ ระทํากับ
กระดูกต้นขาทีเ่ พิม่ ขึน้ และจะมีค่าเพิม่ มากทีส่ ุดเป็ น 25% - 27% ที่
40% ของวงรอบการเดิน และหลังจากนัน้ จะค่อย ๆ ลดลง จนกระทัง่
เท่ากับค่าเริม่ ต้น เพื่อเข้าสูว่ งรอบการเดินใหม่ต่อไป ส่วนกราฟที่ 4
แสดงค่า IFS ของรูปแบบที่ 17 ซึง่ เป็ นรูปแบบทีใ่ ห้ค่า IFS ตํ่าทีส่ ุด
จากทัง้ หมดทีน่ ํามาวิเคราะห์ โดยที่ 0% ของรอบการเดิน IFS =
14.791313%
มากทีส่ ุดที่ 40% ของวงรอบการเดิน เท่ากับ
24.147460% และน้อยทีส่ ุดที่ 70% ของวงรอบการเดิน เท่ากับ
12.868714%
5. สรุปผล
การรักษาผูป้ ่วยภาวะกระดูกต้นขาหักโดยใช้ DCP และสกรู
พบว่าความยาวของ DCP และรูปแบบการวางสกรูทแ่ี ตกต่างกัน มี
ผลต่อการเคลื่อนไหวของรอยหักของกระดูก โดยส่งผลต่อการเชื่อม
ติดกันของกระดูก รูปแบบการวางสกรูทด่ี จี ะต้องเป็ นรูปแบบทีส่ ามารถ
จํากัดการเคลื่อนไหวของรอยหักของกระดูกให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม
ซึ่ง จะส่ง ผลให้ก ารรัก ษาสํา เร็จ เสร็จ สิ้น ตามช่ ว งระยะเวลาที่กํ า หนด
โดยงานวิจยั นี้พบว่า กรณีทม่ี รี อยหักของกระดูกเท่ากับ 6 มิลลิเมตร
รองรับนํ้าหนักตัว 50 กิโลกรัม ได้ค่า IFS ทีเ่ กิดจากภาระกรรมแบบ
วงรอบการเดิน อยู่ในช่วง 12% – 25% ซึง่ ถือได้วา่ ใกล้เคียงกับค่า
IFS ทีเ่ หมาะสม คือ 5% - 15% มากทีส่ ุด โดยค่า IFS จะเพิม่ ขึน้
จากช่วงเริม่ ต้นของรอบการเดินมากทีส่ ุดโดยเฉลีย่ เท่ากับ 62.734% ที่
40% ของรอบการเดิน ซึง่ รูปแบบของการวางสกรูทส่ี ามารถช่วยจํากัด
การเคลื่อนไหวของรอยหักกระดูกจะเป็ นรูปแบบที่วางสกรูไว้ใกล้กบั
รอยหักของกระดูกมากทีส่ ุด ส่วนการลงนํ้ าหนักของผูป้ ่วยนัน้ หาก
ผู้ป่ ว ยมีน้ํ า หนัก ตัว น้ อ ย จะสามารถลงนํ้ า หนั ก ได้เ ร็ว กว่ า ผู้ป่ ว ยที่ม ี
นํ้าหนักตัวมาก เนื่องจากนํ้ าหนักตัวทีม่ ากกว่าจะส่งผลให้รอยหักของ
กระดูกเกิดการเคลื่อนไหวมาก ส่งผลให้กระดูกติดกันช้าลง
ทัง้ นี้ ผลของการรักษาภาวะกระดูกต้นขาหักจะขึน้ กับปจั จัยหลาย
ประการดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว และรูปแบบแรงทีก่ ระทํากับกระดูกต้นขา
อัน เนื่ องมาจากการเดิน ในงานวิจ ยั นี้ เป็ น รูป แบบการเดิน แบบปกติ
(normal walking) ซึง่ หากผูป้ ่วยมีลกั ษณะรูปแบบการเดินทีแ่ ตกต่าง
ออกไปจากนี้ ก็ย่อมส่งผลให้ค่า IFS ที่ได้แตกต่างออกไป ดังนัน้
เพือ่ ให้กระดูกเกิดการเชื่อมติดกันสมบูรณ์ (complete healing) ในช่วง
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด ผูป้ ว่ ยจึงควรปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของแพทย์อย่าง
เคร่งครัด.
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บทนํา
การทํ า ฟ นั เทีย มนั บ ว่ า มีค วามสํา คัญ มากเพราะเป็ น การรัก ษา
ผูป้ ่วยทางด้านทันตกรรมทีเ่ กิดการสูญเสียฟนั ตามธรรมชาติไปวิธหี นึ่ง
โดยฟนั เทียมนัน้ มีหลายประเภทหนึ่งในนัน้ คือ ฟนั เทียมแบบยึดแน่ น
(Fixed Partial Denture) โดยอาจจะเป็ นลักษณะของครอบฟนั หรือ
สะพานฟนั ซึ่งฟนั เทียมประเภทนี้จะเป็ นฟนั เทียมถาวรชนิดติดแน่ นที่
จะยึดในช่องปาก มีขอ้ ดี คือ จะไม่ขยับหรือหลวมหลุดในขณะพูดหรือ
เคีย้ วอาหาร ประสิทธิภาพในการบดเคีย้ วค่อนข้างสูง และวัสดุทน่ี ิยม
ใช้ทําฟนั เทียมแบบนี้ คือ เซรามิกส์เนื่องจากไม่เป็ นพิษต่อร่างกาย มี
ความแข็งแกร่ง ทนทานต่อการกัดกร่อน แต่กม็ คี วามเปราะ ดังนัน้ เมื่อ
ใช้งานอาจเกิดความเสียหายได้ เช่น การแตกร้าวหรือการแตกหัก อัน
อาจมีสาเหตุมาจากการเลือกใช้เซรามิกส์ท่มี คี ุณสมบัตทิ ่ไี ม่เหมาะสม
เช่น มีความแข็งแกร่ง ไม่เ พีย งพอ ลัก ษณะรูป ร่าง เช่น จํานวนซี่ฟ นั
ความยาวของพอนติก (Pontic) หรือช่องว่างทีจ่ ะใส่ฟนั เทียมทดแทนมี
ขนาดไม่เหมาะสม และอีกสาเหตุหนึ่งทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายได้
คือ ความเสียหายเนื่องจากความล้าของวัสดุ เนื่องจากสภาพการใช้งาน
นัน้ ฟนั เทียมจะได้รบั แรงแบบซํ้าๆ หรือการรับภาระแบบพลวัตจากการ
บดเคีย้ วอาหาร แนวทางหนึ่งทีช่ ว่ ยแก้ปญั หานี้ คือ ทําการวิเคราะห์เพือ่
ประเมินอายุการใช้งานของฟนั เทียมก่อนการสร้างชิ้นงานจริง โดยใช้
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์ เพือ่ ทีจ่ ะให้การ
ออกแบบและสร้า งฟ นั เทีย มแบบยึด แน่ น นี้ ม ีค วามเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพต่อการใช้งาน
ABSTRACT
The objective of this study is to investigate all-ceramic fixed
partial denture (FPD) on posterior teeth subjected to dynamic
load by finite element method. Shape in relation to pontic length
and materials were investigated to study the effect of fatigue life
of FPD. Six FPD models were established in the forms of a
three-unit FPD of 11-12 mm pontic length and a four-unit FPD of
13-16 mm pontic length. All the three materials of In-Ceram

Zirconia/Vita VM7, Empress 2/IPS Eris and TZP/Cercon S were
applied to FPD models. All materials were considered to be
homogenous, isotropic and linear elastic. The dynamic load from
0 to 300 N (repeated load) was used to analyze fatigue life based
on stress-life method. From FEM results, It can conclude that all
TZP/Cercon S and In-Ceram Zirconia/Vita VM7 models have
fatigue life longer than 20 years but fatigue life of Empress 2/IPS
Eris models has less than TZP/Cercon S and In-Ceram
Zirconia/Vita VM7, This depends on shape and also pontic
length.
Keywords : all-ceramic fixed partial denture (FPD), lifetime,
finite element method.
ความแข็งแรงต่อการดัดของวัสดุเซรามิ กส์ทนั ตกรรม
ความแข็งแรงต่อการดัดของวัสดุเซรามิกส์ทางทันตกรรมมีความสําคัญ
ทางคลินิกมากกว่าความแข็งแรงต่อการอัดหรือดึง การศึกษาเกีย่ วกับ
ความแข็งแรงต่อการดัดของเซรามิกส์ทน่ี ิยมใช้ทําฟนั เทียมระบบเซรา
มิกส์ลว้ น มีดงั ต่อไปนี้
Guazzato และคณะ [9] ได้หาค่าความแข็งแรงต่อการดัดของวัสดุ
เซรามิกส์ทําฟนั เทียมระบบเซรามิกส์ลว้ นทีใ่ ช้วสั ดุ Y-TZP เป็ นส่วน
แกน (Core) และใช้วสั ดุ Vita D ทําเคลือบฟนั (Veneer) ด้วยการทําการ
ทดสอบความแข็งแรงต่อการดัดแบบสองแกน โดยแบ่งชิน้ งานทดสอบ
เป็ น 4 กลุ่ม คือ เคลือบฟนั กับแกนฟนั (VD/DZ) ซึง่ เคลือบฟนั อยู่ชนั ้ บน
, แกนฟนั อย่างเดียว (DZ), แกนฟนั กับเคลือบฟนั (DZ/VD) ซึง่ แกนฟนั
อยู่ชนั ้ บนและเคลือบฟนั อย่างเดียว (VD) ผลการทดสอบได้ผลตาม
ตารางที่ 1 ซึง่ พบว่าชิน้ งานแบบ (VD/DZ) จะมีค่าความแข็งแรงต่อการ
ดัดสูงทีส่ ดุ
ตารางที่ 1 ค่าความแข็งแรงต่อการดัด [9]
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ปวริศา ธรรมวานิช [10] ได้ทาํ การทดสอบค่าความแข็งแรงต่อการดัด
แบบสองแกนของเซรามิกส์ทม่ี อี ตั ราส่วนความหนาของแกน (Core)
และเคลือบฟนั (Veneer) ต่างกันในเซรามิกส์ระบบ In-Ceram/Vitadur
alpha และ Empress2/IPS Eris ทีอ่ ตั ราส่วน 1.2:0, 0.8:0.4, 0.6:0.6,
0.4:0.8 และ 0:1.2 ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ทางสถิตพิ บว่า ระบบ
In-Ceram/Vitadur alpha ทีม่ สี ว่ นแกนอย่างเดียวจะมีค่าความแข็งแรง
ต่อการดัดสูงกว่าแบบสองชัน้ โดยเมื่อส่วนแกนมีความหนาลดลงค่า
ความแข็งแรงต่อการดัดก็จะลดลงด้วย แต่ในระบบ Empress2/IPS Eris
ทีม่ สี ่วนแกนอย่างเดียวค่าความแข็งแรงดัดขวางแตกต่างจากแบบสอง
ชัน้ อย่างไม่มนี ยั สําคัญ ดังนัน้ อัตราส่วนของแกนต่อเคลือบฟนั มีผลต่อ
ค่าความแข็งแรงต่อการดัดในระบบ In-Ceram/Vitadur alpha แต่จะไม่
มีผลต่อระบบ Empress2/IPS Eris
Yilmaz และคณะ [11] ได้ทาํ การทดสอบสมบัตทิ างกลของวัสดุ
เซรามิกส์ คือ ค่าความแข็งแรงต่อการดัดแบบสองแกนและความ
ทนทานต่อ การแตกหักของวัสดุ เ ซรามิก ส์ทางการค้า ที่เ ป็ นส่วนแกน
(Core) สําหรับใช้ทาํ ฟนั เทียมระบบเซรามิกส์ลว้ นจํานวน 6 ชนิด คือ
Finesse, Cergo, IPS Empress, In-Ceram Alumina , In-Ceram
Zirconia และ Cercon Zirconia ผลจากการทดสอบพบว่าค่าความ
แข็งแรงต่อการดัดของ Cercon Zirconia มีค่ามากกว่า In-Ceram
Zirconia, In-Ceram Alumina, IPS Empress, Cergo และ Finesse
ตามลําดับ สําหรับค่าความทนทานต่อการแตกหักพบว่าเป็ นไปแบบ
เดียวกันเพียงแต่ค่าความทนทานต่อการแตกหักของ Finesse จะมีค่า
มากกว่า Cergo โดยได้แสดงค่าตามตารางที่ 2

ตารางที่ 3 ขนาดของส่วนเชื่อมต่อทีแ่ นะนํ าสําหรับวัสดุ Zirconia
เพือ่ ให้ใช้งานนาน 20 ปี [12]

และยังได้ศกึ ษาความล้าของวัสดุเคลือบฟนั (Veneer) ชนิด IPS Eris,
Cercon S และ Vita VM7 ทีใ่ ช้รว่ มกับวัสดุสว่ นแกนทีเ่ ป็ น Empress2,
TZP(Cercon) และ In-Ceram Zirconia ตามลําดับ จากการศึกษาพบว่า
ระบบ IPS Eris/Empress2 ไม่เหมาะทีจ่ ะนํามาใช้ทําฟนั เทียมแบบ
ยึดแน่ นชนิดเซรามิกส์ลว้ นบริเวณฟนั หลัง ส่วนระบบ Cercon S/TZP
และ Vita VM7/In-Ceram Zirconia นัน้ มีความเหมาะสมในการทําฟนั
เทียมแบบยึดแน่ นชนิดเซรามิกส์ลว้ นบริเวณฟนั หลังได้เป็ นอย่างดี โดย
มีจาํ นวนอายุใช้งานทีข่ นาดความเค้นใดๆแสดงได้ตามรูปที1่

ตารางที่ 2 ค่าความแข็งแรงต่อการดัดและความทนทานต่อการแตกหัก
[11]

เมือ่
σfs= ความแข็งแรงต่อการดัด (Flexural Strength)
KIC = ความทนทานต่อการแตกหัก (Fracture Toughness)

ความล้าในวัสดุเซรามิกส์ทนั ตกรรม
Studart และคณะ [12,13,14] ได้ศกึ ษาพฤติกรรมความล้าของ
Zirconia (Cercon) เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลการออกแบบฟนั เทียมแบบยึดแน่น
ชนิดเซรามิกส์ลว้ นแบบสะพานฟนั โดยสร้างชิน้ งานทดสอบเป็ นแท่ง
ขนาด 4x2 ยาว 50 mm เพือ่ วัดค่าความแข็งแรงต่อการดัด จํานวนรอบ
อายุใช้งาน โดยพบว่ามีค่าความแข็งแรงต่อการดัดประมาณ 700-1100
MPa สําหรับการออกแบบเพือ่ ให้มอี ายุใช้งานนานถึง 20 ปี ขนาดความ
เค้นใช้งานไม่ควรเกิน 346 MPa โดยได้แนะนําขนาดของส่วนเชื่อมต่อ
(Connector) ทีเ่ หมาะสม ดังแสดงตามตารางที่ 3
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รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นสูงสุดกับจํานวนอายุใช้
งานวัสดุเคลือบฟนั [13]
นอกจากนี้ได้ศกึ ษาสมบัตทิ างกลของวัสดุเซรามิกส์ส่วนแกนฟนั
(Core) จํานวน 3 ชนิด คือ Empress2, TZP(Cercon) และ In-Ceram
Zirconia เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลการออกแบบฟนั เทียมแบบหลายซีฟ่ นั ซึง่
พบว่าหากออกแบบให้เหมาะสมสามารถมีอายุใช้งานยาวนานมากว่า
20 ปี ดังรูปที่ 2 ซึง่ ได้แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของจํานวนอายุใช้
งาน ขนาดส่วนเชื่อมต่อและขนาดความเค้นใช้งานสําหรับใช้ออกแบบ
ฟนั เทียมแบบยึดแน่นชนิดเซรามิกส์ลว้ นบริเวณฟนั หลัง
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σm =
σa =

1
(σ max + σ min )
2

(1)

1
(σ max − σ min )
2

(2)

σ r = (σ max − σ min )
Rs =
Aa =

(3)

σ min
σ max

(4)

σ a σ max − σ min
=
σ m σ min + σ max

(5)

เมือ่
รูปที่ 2 แผนภาพความสัมพันธ์ของ จํานวนอายุใช้งาน ขนาดส่วน
เชือ่ มต่อและขนาดความเค้นใช้งาน
a) In-Ceram Zirconia , b) TZP(Cercon) และ c) Empress2 [14]
ความล้า
วัสดุเมือ่ ได้รบั ภาระกระทําให้เกิดความเค้นและความเครียดนาน
ซํ้าๆ ระยะเวลาหนึ่งจะเกิดความเสียหายขึน้ กับวัสดุ โดยสูญเสียความ
แข็งแรงและแตกหัก ด้วยระดับความเค้นทีต่ ่าํ กว่าความแข็งแรงของวัสดุ
ซึง่ การแตกหักนี้จะเรียกว่า ความล้าแตกหัก หรือ ความเสียหายล้า โดย
ฟนั เทียมก็มโี อกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหายเนื่องจากการล้าได้เนื่องด้วย
การใช้งานจะได้รบั ภาระแบบพลวัตหรือการรับแรงซํ้าๆ จากการบด
เคีย้ ว ในการวิเคราะห์เพื่อประเมินอายุใช้งานวิธหี นึ่งทีน่ ิยมใช้ คือ การ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธคี วามเค้น–อายุใช้งาน (S-N Method) ซึง่ ข้อมูลความ
ล้าจะแสดงในรูปของกราฟทีแ่ สดงค่าความเค้นกับลอการิทมึ ของจํานวน
รอบ (S-N Curve) ทีท่ าํ ให้ชน้ิ ทดสอบเกิดการแตกหัก
ลักษณะความเค้นเปลี่ยนแปลงอย่างง่าย

รูปที่ 3 ลักษณะความเค้นเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงอย่างง่าย
จากความเค้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงขึน้ ลงอย่างง่าย ตามรูปที่ 3 สามารถ
หาความเค้นเฉลี่ย ความเค้นแอมพลิจูดหรือความเค้นสลับ ช่วงความ
เค้น อัตราส่วนความเค้นและอัตราส่วนแอมปลิจดู ได้ดงั นี้

σ min = ความเค้นตํ่าสุด
σ max = ความเค้นสูงสุด
σ a = ความเค้นแอมพลิจดู หรือความเค้นสลับ
σ m = ความเค้นเฉลีย่
σ r = ช่วงความเค้น
Rs = อัตราส่วนความเค้น
As = อัตราส่วนแอมปลิจดู
จากค่าความเค้นแอมพลิจดู หรือความเค้นสลับและความเค้นเฉลีย่
เมือ่ รับภาระแบบพลวัตสามารถนําไปคํานวณค่าความแข็งแรงต่อการล้า
(Fatigue Strength) หรือขีดจํากัดความทนทาน (Endurance Limit)
ของชิ้นงานได้จากสมการคาดการณ์ ความเสียหายกรณีรบั ภาระแบบ
พลวัต เช่น สมการของเกอร์เบอร์ กูดแมนและโซเดอร์เบิรก์ จะทําให้
ทราบว่าทีร่ ะดับความเค้นนี้จะมีจํานวนอายุใช้งานเท่าใดโดยพิจารณา
จากเส้นโค้ง S-N ของวัสดุนนั ้ ๆ
ขัน้ ตอนการศึกษา
การศึกษาเพื่อประเมินอายุการใช้งานของฟนั เทียมแบบยึดแน่ น
ชนิดเซรามิกส์ลว้ นภายใต้ภาระแบบพลวัตด้วยวิธที างไฟไนต์เอลิเมนต์
โปรแกรม ANSYS workbench โดยมีขนั ้ ตอนการศึกษาดังนี้
1. สร้างแบบจําลองสามมิติของโครงสร้างฟนั เทียมแบบยึดแน่ นชนิด
เซรามิกส์ลว้ น ดังรูปที่ 4(ก) ประกอบด้วยชิ้นส่วนฟนั เทียม (แกนฟนั
และเคลือบฟนั ), ฟนั หลักและฐานรองรับ โดยสร้างทัง้ หมด 6 แบบ ซึง่
ชิ้น ส่ว นฟ นั เทีย มที่ทํา การศึก ษาจะมีค วามยาวพอนติก และลัก ษณะ
รูปร่างแตกต่างกัน คือ ทีค่ วามยาวพอนติกเท่ากับ 11 และ 12 mm มี
รูปร่างแบบ 3 ซีฟ่ นั และทีค่ วามยาวพอนติกเท่ากับ 13, 14, 15 และ 16
mm มีรปู ร่างแบบ 4 ซีฟ่ นั ดังรูปที่ 4(ข)
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ชิน้ ส่วนฟนั เทียม
C = 11 – 12 mm

เคลือบฟนั

แกนฟนั

(ก)

(ข)
C = 13 – 16 mm

ฟนั หลัก

ฐานรองรับ

C = ความยาวพอนติก

รูปที่ 4 (ก) แบบจําลองสามมิตขิ องโครงสร้างฟนั เทียมแบบยึดแน่นชนิดเซรามิกส์ลว้ น
(ข) ความยาวพอนติกและลักษณะรูปร่างแบบจําลองฟนั เทียมทีศ่ กึ ษา
2. กําหนดให้พฤติกรรมวัสดุทงั ้ หมดของแบบจําลองเป็ นสารเนื้อ
เดียว มีสมบัตแิ บบไอโซโทรปิ คและยืดหยุน่ เชิงเส้น โดยวัสดุเซรามิกส์ท่ี
ใช้ในการศึกษามีทงั ้ 3 ชนิด คือ In-Ceram Zirconia/Vita VM7,
Empress 2/IPS Eris และ TZP/Cercon S กําหนดสมบัตทิ างกลตาม
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สมบัตทิ างกลของวัสดุทก่ี าํ หนดให้แบบจําลอง[14]
ระบบชนิดวัสดุเซรามิกส์
In-Ceram Zirconia/Vita
VM7แกนฟนั (Core)
เคลือบฟนั (Veneer)
Empress 2/IPS Eriแกน
ฟนั (Core)
เคลือบฟนั (Veneer)
TZP/Cercon S
แกนฟนั (Core)
เคลือบฟนั (Veneer)
ฟนั หลัก (Dentin)
ฐานรองรับ(Acrylic
Resin )
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E (GPa)

υ

300.7
83.2

0.25
0.25

124.6
80.0

0.24
0.24

219.8
69.3
18.6

0.30
0.26
0.31

13.0

0.30

3. การกําหนดเอลิเมนต์ให้กบั แบบจําลอง เลือกใช้เอลิเมนต์สาม
มิตแิ บบทรงสีห่ น้าสิบจุดต่อ (10–Node Tetrahedral Element) ซึง่ เป็ น
เอลิเมนต์ทเ่ี หมาะกับโครงสร้างทีม่ คี วามซับซ้อน โดยในหนึ่งเอลิเมนต์
ประกอบไปด้วยจุดต่อ (Node) ทัง้ 10 จุดต่อคือ I, J, K, L, M, N, O, P,
Q และ R มีดชั นีวดั การเคลื่อนที่ (Degree of Freedom) 3 แกน คือ X,
Y และ Z การแก้ปญั หาด้วยระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ อาจมีความ
ผิดพลาดได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการแบ่งเอลิเมนต์ ดังนัน้ ควรแบ่งเอลิ
เมนต์ให้มคี วามใกล้เคียงกับลักษณะรูปร่างของปญั หาและมีจํานวนที่
มากพอเพือ่ ลดความผิดพลาดนี้
4. เงื่อ นไขขอบเขตที่กํา หนดให้ก บั แบบจํา ลองทางไฟไนต์เ อลิ
เมนต์ ได้แก่ ขนาดภาระและข้อบังคับการเคลื่อนทีข่ องจุดต่อต่างๆ ใน
แบบจําลอง สําหรับสมมติฐานในการศึกษานี้ คือเป็ นการจําลองการ
วิเคราะห์แบบจําลองภายนอกช่องปากคล้ายกับการทดสอบชิน้ งานใน
ห้องปฏิบตั กิ าร จึงกําหนดให้ช้นิ ส่วนทัง้ หมดของแบบจําลองมีการยึด
ติดกันตลอดเวลา เงื่อนไขผิวสัมผัสกันของชิน้ งานทัง้ หมดเป็ นแบบยึด
ติดแน่ น (Bonded or Tied) และในส่วนของฐานรองรับกําหนดให้ผวิ
ด้านล่างไม่มกี ารเคลื่อนทีใ่ นทุกทิศทาง (ux = uy = uz = 0) และ
กําหนดให้ภาระที่มากระทํา เป็ นแบบจุด ณ บริเวณตําแหน่ งกึ่งกลาง
พอนติก มีขนาด 300 N โดยรูปแบบภาระเป็ นแบบ Sinusoidal กระทํา
ซํ้าทิศทางเดียว ดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5 แสดงการกําหนดเงือ่ นไขขอบเขตให้กบั แบบจําลอง

Minimu
m life

รูปที่ 6 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์อายุใช้งานแบบจําลอง(เคลือบฟนั )
ภาระเท่ากับ 0.2, 0.4, 0.6 , 0.8 , 1.0 , 1.2 , 1.4, 1.6, 1.8 และ 2 ซึง่
5. การประเมินอายุใช้งานแบบจําลองนัน้ ใช้ขอ้ มูลความสัมพันธ์ เทียบเป็ นภาระขนาดตัง้ แต่ 60-600 N จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
ภาระกับจํานวนอายุการใช้งานดังแสดงได้ตามรูปที่ 7
ของความเค้นกับจํานวนรอบใช้งาน(S-N Curve) จากการศึกษาวิจยั
ของ Studart และคณะ [13,14] ซึง่ ได้ทดสอบหาอายุใช้งานของวัสดุ
เซรามิกส์ทําฟนั เทียมแบบยึดแน่ นชนิดเซรามิกส์ล้วนจํานวน 3 ชนิด
ซึ่ง การวิเคราะห์จํา นวนอายุใช้ง านนัน้ ได้ใช้เ กณฑ์การออกแบบตาม
สมการของกูดแมนในการวิเคราะห์
6. ทํ า การวิเ คราะห์ ซ้ํ า โดยการกํ า หนดตัว คู ณ อัต ราส่ ว นการ
เปลีย่ นแปลงภาระเท่ากับ 0.2, 0.4, 0.6 , 0.8 , 1.0 , 1.2 , 1.4, 1.6, 1.8
และ 2 ให้ ก ั บ แบบจํ า ลองเมื่ อ เที ย บกั บ ภาระขนาดเดิ ม 300
N( อัตราส่วนการเปลีย่ นแปลงภาระเท่ากับ 2 มีค่าคือ 2 x 300 = 600
N)
ทัง้ นี้เพื่อหาความสัมพันธ์ของขนาดภาระกับจํานวนอายุการใช้
งานในแต่ละแบบจํา ลอง โดยผลการวิเ คราะห์จะแสดงค่า ในรูป แบบ
กราฟิกซึง่ จะแสดงค่าจํานวนอายุใช้งานตํ่าสุดออกมาในรูปแบบของชัน้
สีต่างๆ ดังตัวอย่างในรูปที่ 6
ผลการศึกษา
จากการศึก ษาวิเ คราะห์ จํ า นวนอายุ ใ ช้ ง านตํ่ า สุ ด ที่เ กิด ขึ้น ใน
ชิน้ ส่วนฟนั เทียมของแต่ละแบบจําลอง ทีอ่ ตั ราส่วนการเปลีย่ นแปลง
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(ก) อายุใช้งานส่วนเคลือบฟนั แบบจําลองที่ 1
( 3 ซีฟ่ นั , ความยาวพอนติก 11 มม.)

(ข) อายุใช้งานส่วนเคลือบฟนั แบบจําลองที่ 2
( 3 ซีฟ่ นั ,10ความยาวพอนติก 12 มม.)
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(ค) อายุใช้งานส่วนเคลือบฟนั แบบจําลองที่ 3
( 4 ซีฟ่ นั , ความยาวพอนติก 13 มม.)

(ง) อายุใช้งานส่วนเคลือบฟนั แบบจําลองที่ 4
( 4 ซีฟ่ นั , ความยาวพอนติก 14 มม.)
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(จ) อายุใช้งานส่วนเคลือบฟนั แบบจําลองที่ 5
( 4 ซีฟ่ นั , ความยาวพอนติก 15 มม.)

(ฉ) อายุใช้งานส่วนเคลือบฟนั แบบจําลองที่ 6
( 4 ซีฟ่ นั , ความยาวพอนติก 16 มม.)
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(ช) อายุใช้งานส่วนแกนฟนั แบบจําลองที่ 1-6 (เท่ากันทุกแบบจําลอง)
รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดภาระกับจํานวนอายุการใช้งานในแต่ละแบบจําลอง
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รูปที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดภาระ จํานวนอายุใช้งานและชนิดวัสดุในแต่ละแบบจําลอง
แบบจําลองทีใ่ ช้วสั ดุ IPS Eris ในการทําเคลือบฟนั จะพบว่าขนาดของ
จากรูปที่ 7 จะพบว่าส่วนของเคลือบฟนั จะมีจํานวนอายุใช้งานตํ่ากว่า ภาระ ลักษณะรูปร่างและความยาวพอนติกจะมีผลต่อจํานวนอายุการใช้
ส่วนของแกนฟนั ในทุกแบบจําลอง ดังนัน้ โอกาสความเสียหายเนื่องจาก
ความล้าจะเกิดขึน้ ในส่วนของโครงสร้างเคลือบฟนั ก่อนและโดยปกติใน
หนึ่งวัน มนุ ษย์เรามีการบดเคีย้ วประมาณ 1400 รอบ/วัน หรือประมาณ งานจึงสามารถสรุปได้ว่าในวัสดุชนิดเดียวกันลักษณะรูปร่างและความ
511000 รอบ/ปี ในกรณีการรับภาระขนาด 300 N ถ้า ต้องการ ยาวพอนติกทีเ่ ปลีย่ นไปมีผลต่อจํานวนอายุใช้งานน้อยมาก
ออกแบบให้ฟนั เทียมมีอายุใช้งานประมาณ 20 ปี ฟนั เทียมทีส่ ร้างขึน้ มา
นัน้ ต้อ งมีอ ายุ ใ ช้ง านอย่า งตํ่ า ประมาณ 10 7 รอบ และจากรูป ที่ 7 นี้ วิ เคราะห์ผลการศึกษา
สามารถทีจ่ ะสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดภาระกับจํานวนอายุ
เมือ่ พิจารณาขนาดแรงบดเคีย้ วและแรงกัดสูงสุด (50-665 N) ที่
ใช้งานของแต่แบบจําลองรวมทัง้ ชนิดวัสดุท่ใี ช้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน สามารถเกิดขึน้ ได้บริเวณฟนั หลัง พบว่าระบบวัสดุทงั ้ 3 ชนิด คือ
การออกแบบและเลือกใช้ได้ดงั รูปที่ 8
TZP-CerS, Inc-VM7 และ Emp2-Eris มีความสามารถทีจ่ ะใช้ทาํ ฟนั
เทีย มแบบยึด แน่ น ชนิ ด เซรามิก ส์ล้ว นแบบหลายซี่ฟ นั ที่ใ ส่ ท ดแทน
สรุปผลการศึกษา
บริเวณฟนั หลังได้ แต่เซรามิกส์ระบบ Emp2-Eris ไม่เหมาะต่อการทํา
จากรูปที่ 7 และ 8 จะพบว่าจํานวนอายุการใช้งานของโครงสร้าง ฟนั เทียมแบบ 4 ซีฟ่ นั เนื่องมีแรงต้านทานการแตกหักใกล้เคียงกับ
แกนฟนั ทุกแบบจําลองจะมีจาํ นวนอายุการใช้งานมากกว่าส่วนเคลือบ ค่าแรงกัดเฉลีย่ โดยปกติและมีจาํ นวนอายุทใ่ี ช้งานทีน่ ้อยเกินไป ในการ
ฟนั แสดงให้เห็นว่าความเสียหายเนื่องจากความล้าจะเกิดขึน้ ในส่วน วิจยั นี้ไม่มกี ารเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ทไ่ี ด้จากแบบจําลองทางไฟ
ของโครงสร้างเคลือบฟ นั ก่อน ส่วนจํานวนอายุการใช้งานโครงสร้า ง ไนต์เอลิเมนต์กบั กระบวนการทดสอบจากการทดลอง อย่างไรก็ตามผล
เคลือบฟนั จะพบว่าแบบจําลองทีใ่ ช้วสั ดุ Vita VM7 และ Cercon S ทํา การศึกษานี้สามารถอ้างอิงความถูกต้อง
เคลือบฟนั นัน้ ในทุกแบบจําลองจะมีจาํ นวนอายุการใช้งานใกล้เคียงกัน
จากผลการศึกษาและงานวิจยั ทีน่ ่ าเชื่อถือได้ ดังนี้ ในส่วนการ
โดยวัสดุทาํ เคลือบฟนั 2 ชนิดนี้ มีความสามารถในการรับภาระจากแรง ประเมิน อายุ ใช้งานแนวโน้ มผลการศึก ษาเป็ นไปตามการศึกษาของ
กัดเฉลีย่ สูงสุด(665N) ได้โดยทีจ่ าํ นวนอายุใช้ งานไม่เปลีย่ นแปลง ส่วน Studart และคณะ [12,13,14] ซึง่ ได้คาํ นวณหาอายุใช้งานจากข้อมูลการ
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ทดสอบ และบริเวณตําแหน่ งทีม่ โี อกาสเกิดความเสียหายมากทีส่ ุด
พบว่ามีลกั ษณะคล้ายกับการศึกษาวิจยั ของ Kelly และคณะ [15] ส่วน
ของอิทธิผลของลักษณะรูปร่างตามขนาดความยาวพอนติกทีเ่ ปลีย่ นไป
ทีม่ ผี ลต่อความแข็งแรงหรือแรงต้านทานการแตกหัก พบว่ามีแนวโน้ม
เป็ นไปตามผลการศึกษาและวิจยั ของ Lüthy และคณะ [17] เนื่องจากใช้
เทคนิคการสร้างแบบจําลองด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย ด้วย
การสแกนชิ้นงานจากแบบจําลองที่สร้างขึ้นด้วยทันตแพทย์ซ่งึ ไม่ได้
ควบคุมขนาดพืน้ ทีห่ น้าตัดบริเวณรอยต่อ หรือลักษณะส่วนเว้าส่วนโค้ง
ของชิ้นงานทําให้ยงั มีความไม่ชดั เจนทีว่ ่ารูปร่างพอนติกแบบเดียวกัน
นัน้ เมือ่ ความยาวมีการเปลีย่ นแปลงจะส่งผลต่อแรงต้านทานการแตกหัก
และจํานวนอายุใช้งานอย่างไร โดยผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า
แบบจําลองฟนั เทียมรูปร่างแบบ 3 ซีฟ่ นั มีแรงต้านทานการแตกหักและ
จํานวนอายุใช้งานที่มากและยาวนานกว่าแบบจําลองฟนั เทียมรูปร่าง
แบบ 4 ซีฟ่ นั และผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็ นแนวทางหรือข้อมูล
เบือ้ งต้นในการเลือกหรือออกแบบ เช่น ขนาดภาระ ลักษณะรูปร่าง
ชนิดวัสดุทเ่ี หมาะสมต่อการทําฟนั เทียมชนิดนี้ได
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ สําหรับการประเมินอายุใช้งานได้พจิ ารณา
เฉพาะความเสียหายล้าจากการดัดเท่านัน้ เนื่องจากข้อมูลความล้าทีใ่ ช้
ในการศึกษานี้ เป็ นการทดสอบความล้าเมือ่ รับภาระดัด ซึง่ ความเป็ น
จริงเมือ่ เกิดการกัดหรือบดเคีย้ วอาหาร ก็จะมีการสัมผัสกันและเกิดการ
กดอัดของพืน้ ผิวฟนั ด้านบดเคีย้ วด้วย ซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
เนื่องจากการล้าทีพ่ น้ื ผิวได้ อาจต้องมีการพิจารณาความล้าทีพ่ น้ื ผิวด้วย
ซึง่ อาจทําให้เข้าใจการสึกของฟนั คู่สบได้ดขี น้ึ และการศึกษานี้เป็ นการ
วิเคราะห์แบบจําลองภายนอกช่องปาก ควรมีการวิเคราะห์แบบจําลอง
โดยจําลองสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบโครงสร้างให้เหมือนภายใน
ช่องปากด้วย เช่น โครงสร้างกระดูก เนื้อเยื่อ อุณหภูม ิ เพราะมีผลต่อ
ความถูกต้องแม่นยํา สําหรับการประเมินอายุใช้งานข้อมูลความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้น-จํานวนรอบการใช้งานมีความสําคัญมาก เพราะมีผล
ต่อความถูกต้องในการคํานวณอายุใช้งาน การนํ าข้อมูลมาใช้ต้องมี
ความน่ าเชื่อถือเพียงพอ และรูปแบบของภาระที่ใช้วเิ คราะห์ควรมี
ลักษณะเหมือนการบดเคีย้ ว
เอกสารอ้างอิ ง
[1] Studart AR, Filser F, Kocher P, Lüthy H, Gauckler LJ.
Mechanical and fracture behavior of veneerframework
composites for all- ceramic dental bridges. Dental Materials 2007;
23: 115-123.
[2] Rosenblum MA, and Schulman A. A review of all-ceramic
restorations. JADA 1997; 128: 297309.
[3] Grossman DB. Processing a dental by casting methods.
Ceramic Eng Sci Proc 1985; 6(1-2): 1940.
[4] Kreji L. Wear of cerec and other restorative materials.
International symposium on computer
24

restorations. Chicago: Quintessence; 1991.
[5] McLaren EA, Sorensen JA. Fabricating of conservative
ceramic restorations using copy milling
technology. Quintessence Dent Technol 1994; 17: 19-25.
[6] Leinfelder KF, Isenberg BP, Essig ME. A new method for
generating ceramic restorations: a CADCAM
system. JADA 1989; 118: 703-707.
[7] Schweiger M, Höland W, Frank M, Drescher H, Rheinberger
V. IPS Empress2: a new pressable
high-strength glass-ceramic foe esthetic all-ceramic restorations.
Quintessence Dent Technol 1999;22: 143-151
[8] Guazzato M, Albakry M, Swain MV, Ironside J. Mechanical
properties of In-Ceram Alumina and
In-Ceram Zirconia. Int J Prosthodont 2002; 15: 339-346.
[9] Guazzato M, Proos K, Quach L, Swain MV. Strength,
reliability and mode of fracture of bilayered porcelain/zirconia (YTZP) dental ceramic. Biomaterials 2004; 25: 5045-5052.
[10] ปวริศา ธรรมวานิช. ความแข็งแรงดัดขวางสองแกนของอินซีแรม
และไอพีเอสเอมเพรส
2
ที่อตั ราส่วนคอร์ต่ อ วีเ นีย ร์ต่ า งกัน.
[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรม
ประดิษฐ์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์].
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.
[11] Yilmaz H, Aydin C, Gul BE. Flexural strength and fracture
toughness of dental core ceramics.J Prosthet Dent 2007; 98:
120-128
[12] Studart AR, Filser F, Kocher P, Lüthy H, Gauckler LJ.
Fatigue of zirconia under cyclic loading inwater and its
implications for the design of dental bridges. Dental Materials
2007; 23: 106-114.
[13] Studart AR, Filser F, Kocher P, Lüthy H, Gauckler LJ. Cyclic
fatigue in water of veneer -framework composites for all-ceramic
dental bridges. Dental Materials 2007; 23: 177-185.
[14] Studart AR, Filser F, Kocher P, Gauckler LJ. In vitro lifetime
of dental ceramics under cyclic loading in water. Biomaterials
2007; 28: 2695-2705
[15] Kelly JR, Tesk JA, Sorensen JA. Failure of all-ceramic fixed
partial dentures in vitro and in vivo : analysis and modeling. J
Dent Res 1995; 74(6): 1253-1258
[16] Fischer H, Weber M, Marx R. Lifetime prediction of allceramic bridges by computation method.J Dent Res 2003; 82(3):
238-242
[17] Lüthy H, Filser F, Loeffel O, Schumacher M, Gauckler LJ,
Hammerle CHF. Strength and reliability of four-unit all-ceramic
posterior bridges. Dental Materials 2005; 21: 930-937.
[18] Tipawan W. Fracture resistance of all-ceramic fixed partial
denture on posterior teeth to pontic length. [ Master of Science
Thesis in Prosthodontics]. Khonkaen: Khonkaen University; 2005.

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

[19] Mostafa DH, Anwar EM, El-Tannir AM, Ibrahim AA. 3D finite
element analysis on short span bridges constructed from different
materials. Ainshams Dental Journal 2005; 8(2): 193-204
[20] Lin CL, Chen JJ. Numerical investigation of span lengths
affecting mechanical responses in anterior resin-bonded fixed
partial denture. Biomed Eng Appl Basis Comm 2005; 17(3): 121125

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

25

BME004
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครือ่ งกลแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 22
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

กลไกการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ปลาโดยใช้การหมุนของแผ่นจาน
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บทคัดย่อ
กลไกการขับ เคลื่อ นของหุ่ น ยนต์ป ลามีห ลากหลายแบบโดยมี
รูปแบบการเคลื่อนทีแ่ บบกลับไปกลับมา เพือ่ เลียนแบบพฤติกรรมของ
ปลาจริงทีม่ รี ปู แบบการว่ายแบบ BCF (Body/Caudal fin) การออกแบบ
และจัดสร้างกลไกแบบใช้จานหมุนเป็ นการควบคุมการหมุนโดยใช้กลไก
มาเป็ นตัวขับเคลื่อนหุ่นยนต์เพื่อลดความสูญเสียทางกลที่ต้องแปลง
กลับไปกลับมาระหว่างการหมุนและการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมา
อีกประการหนึ่งยังมีกลไกปรับความเอียงของแผ่นจานทําให้สามารถที่
จะศึกษาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ปลาได้มากขึน้ เช่น ความเร่ง
ความเร็วและการชะลอความเร็ว เป็ นต้น โดยสามารถสร้างรูปแบบการ
เคลื่อนทีข่ องหุ่นยนต์ปลาทีว่ ่ายด้วยความเร็วต่างๆ ขณะทีส่ ามารถ
ปรับเปลีย่ นมุมการสะบัดของหาง (heaving tail) ไปได้พร้อมกันหุ่นยนต์
ปลาประกอบด้วยชิน้ ต่อโยง 3 ชิน้ คือ ส่วนลําตัว ส่วนหาง (heaving
tail) และส่วนครีบหาง(และนําเสนอการทดสอบการว่ายนํ้าเบื่องต้นทีม่ ุมุ
หาง ± 20 ความถี่ 3 เฮิรต์ ซ์ ว่ายได้ดว้ ยความเร็ว 0.2 เมตรต่อวินาที)
Abstract
There are many kinds of fish robot mechanisms to sweep its
tail back and forth. The mimic fish robot is from the life fish which
swim in the BCF (Body/Caudal fin) swimming mode. The
mechanism-designed uses the mechanism of the two contacted
discs. It uses one direction of motor rotation to sweep the
heaving tail. In this way, there is no mechanical lost in
changeably turning direction of mechanism. By the way, this
mechanism is able to adjust the angle of the discs as well as the
wider of study such as acceleration and retardation of fish robot.
The method assign to the motion of fish robot in various velocity
while the heaving tail angle is been adjusting. The fish robot
consists of 3 links are body link, heaving tail link and caudal fin
link. The primary test is as ± 20 degrees of amplitude of heaving
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angle and 3 Hz of frequency. The fish robot reached velocity of
0.2 m/s.
1. บทนํา
เซอร์เ จมส์ เกรย์[1] ได้แสดงให้เห็นถึง ความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติเรียกว่า Gray’s Paradox ในปี ค.ศ.1935 เขากล่าวว่า ถ้าแรง
ต้านของโลมาขณะว่ายนํ้ าเท่ากับแบบจําลองทีไ่ ม่เคลื่อนทีท่ ถ่ี ูกลากไป
ด้วยความเร็วเท่ากัน กล้ามเนื้อของโลมาจะต้องสามารถสร้างกําลังอย่าง
น้ อยเจ็ดเท่าของกล้ามเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ถึงแม้ว่างานวิจยั
ดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงการว่ายนํ้ าของปลาโดยตรง แต่เนื่องจากถิน่ ที่
อยู่และการดําเนินชีวติ ของปลาและโลมามีส่วนคล้ายกัน ความเข้าใจที่
ได้จากการศึกษาการว่ายนํ้ าของปลาโลมา จึงน่ าจะสามารถนํ าไปใช้
อธิบาย ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับการว่ายนํ้ าของปลาได้ ซึ่งภายหลัง
ถูกนํ ามาพิจารณาแรงผลัก สําหรับการเคลื่อนที่ของปลา อันเป็ นองค์
ความรู้ท างด้านชีววิท ยาที่นัก วิจยั นํ า มาใช้ในงานทางด้านวิศวกรรม
สําหรับจุดมุ่งหมายทางด้านวิศวกรรม การศึกษาการเคลื่อนทีข่ องปลา
จริง นัน้ ทํา ได้ย าก ดังนัน้ หนทางการศึกษาการเคลื่อนที่ของปลาทาง
วิศวกรรม จึงได้สร้างหุ่นยนต์ปลาเพื่อทีจ่ ะลอกเลียนแบบการเคลื่อนที่
ของปลาจริง หุ่นยนต์ปลาตัวแรกของโลกเป็ นผลงานของสถาบันวิจยั
วิศวกรรมทางทะเลแห่งเอ็มไอที [2] คือ Charlie I หรือเป็ นทีร่ จู้ กั กันใน
ชื่อว่า Robotuna โดยเป็ นหุ่นยนต์ปลาทีล่ อกเลียนแบบมาจากปลาทูน่า
ครีบนํ้ าเงิน กลไกภายในประกอบด้วยดีซเี ซอร์โวมอเตอร์ 6 ตัว กับลูก
ลอกและสายเคเบิ้ล การพัฒ นาการสร้า งหุ่ น ยนต์ป ลาเป็ น ไปอย่ า ง
ต่อเนื่องจนกระทังได้
่ หุ่นยนต์ทส่ี ามารถว่ายนํ้ าได้อย่างเป็ นอิสระ [3]
นอกจะนี้ ย งั มีก ลุ่ ม นัก วิจ ยั หรือ องค์ก รต่ า งๆที่ไ ด้พ ฒ
ั นาหุ่น ยนต์ป ลา
ขึน้ มาด้วยเช่นกัน [4,5] หุ่นยนต์ปลาส่วนใหญ่จะใช้พลังงานทางไฟฟ้า
เป็ นแหล่งจ่ายพลังงาน แม้กระทังการใช้
่
ตวั ขับกลไกทีแ่ ตกต่างกัน เช่น
้
กลไกเหนี่ยวนํ าแผ่นฟิ ล์มด้วยไฟฟา ICPF [6] แต่พลังงานไม่มาก
พอทีจ่ ะขับเคลื่อนหุ่นยนต์ปลาได้อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ ดีซมี อเตอร์ยงั คง
เป็ นตัวขับกลไกทีด่ ี ทัง้ ด้านราคาและการติดตัง้ ใช้งาน
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การลอกเลีย นแบบการเคลื่อ นที่ข องปลา หุ่นยนต์ป ลาต้อ งการ
ความสามารถในการปรับมุมและความถี่ต่างๆกันในการเคลื่อนที่ของ
หาง ผูอ้ อกแบบหุ่นยนต์ปลาส่วนใหญ่ใช้การควบคุมมอเตอร์โดยตรง
หรือ กลไกที่จ ะเปลี่ย นการหมุ น ของมอเตอร์ไ ปสู่ ก ารเคลื่อ นที่แ บบ
กลับไปกลับมา เช่น กลไก four-bar linkage และ กลไก slider-crank
เป็ น ต้น อย่ า งไรก็ต ามการใช้เ พีย งกลไกเหล่ า นี้ เ พีย งอย่ า งเดีย วไม่
สามารถเปลีย่ นแอมปลิจดู ของการเคลื่อนทีแ่ บบกลับไปกลับมาได้ หรือ
การใช้ดซี เี ซอร์โวมอเตอร์โดยบังคับให้เกิดการเคลื่อนทีก่ ลับไปกลับมามี
ปญั หาในด้านกําลังทีไ่ ม่เพียงพอ ทางออกของปญั หาอาจทําได้โดยการ
ใช้ไฮดรอลิค [3] หรือการใช้ดซี มี อเตอร์ขนาดใหญ่ขน้ึ แต่ระบบดังกล่าว
มีราคาสูงและอาจจะไม่เหมาะสม ดังนัน้ กลไกแบบใหม่จงึ มีความจําเป็ น
ทีจ่ ะถูกนํ ามาใช้เพื่อทีส่ ามารถทําให้เกิดการเคลื่อนทีด่ ว้ ยความถี่ต่างๆ
และสามารถปรับแอมปลิจดู ของการเคลื่อนทีข่ องมุมได้ดว้ ย
วัตถุประสงค์ขา้ งต้นจึงได้ออกแบบกลไกทีเ่ รียกว่า กลไกการหมุน
ของแผ่นจานเพือ่ นําใช้ในหุ่นยนต์ปลาขนาดเล็ก โดยทัวไปหุ
่ ่นยนต์ปลา
ทีส่ ามารถว่ายนํ้าได้อย่างรวดเร็วจะมีองศาอิสระ 2 องศาอิสระเพือ่ สร้าง
แรงผลักให้กบั หุน่ ยนต์ปลา ได้แก่ มุม heaving และมุม pitching โดยที่
มุม heaving หมายถึงมุมเคลื่อนทีท่ โ่ี คนหาง และมุม pitching หมายถึง
มุมเคลื่อนที่ท่คี รีบหาง ข้อสังเกตุ คือ ปลาที่ว่ายนํ้ าด้วยความเร็วจะมี
มุมมทีโ่ คนหางสัมพันธ์กบั ความเร็ว โดยปลาทีว่ ่ายนํ้ าอย่างรวดเร็ว จะ
ไม่สามารถว่ายถอยหลังได้ ดังนัน้ จึงได้ใช้กลไกการควบคุมมุมที่โคน
หางในการวิจยั เท่านัน้
เนื้อหาในบทความอธิบายถึงการทํางานของกลไก ความสัมพันธ์
ระหว่างมุมเอียงของแผ่นจานและการเคลื่อนทีก่ ลับไปกลับมาของโคน
หาง เนื้อหาต่อมาเป็ นแบบจําลองของแรงผลักของหุ่นยนต์ปลาที่เกิด
จากกลไก จากนัน้ เป็ นการประยุก ต์โมเดลแรงผลักให้ก บั สมการการ
เคลื่อนทีแ่ ละแสดงผลเป็ นกราฟ เนื้อหาสุดท้ายเป็ นการสรุปผล

พลังงานที่สูงกว่าการหมุนโดยปกติในกลไกการเคลื่อนที่แบบกลับไป
กลับมา อย่างไรก็ตามการออกแบบกลไกการขับเคลื่อนหุน่ ยนต์ปลาโดย
ใช้การหมุนของแผ่นจานแบบนี้กล็ ดปญั หานํ้าเข้าไปได้มาก
แนวความคิดของกลไกการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ปลาโดยใช้การหมุน
ของแผ่นจานมาจากกลไก swashplate ในระบบไฮดรอลิก และกลไก
การปรับเอียงของโรเตอร์ของเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งมีมอเตอร์สองตัว คือ
มอเตอร์ตวั ขับ และมอเตอร์ตวั ปรับ ในการควบคุมความเร็วและแอม
ปลิจดู การประกบกันของแผ่นจานสองแผ่นจะปรับเปลีย่ นการเคลื่อนที่
แบบหมุ น ไปสู่ก ารเคลื่อ นที่สู่ก ารเคลื่อ นที่แ บบกลับ ไปกลับ มา การ
เคลื่อนทีแ่ บบกลับไปกลับมาถูกถ่ายทอดสู่กลไกการเคลื่อนทีก่ ารสะบัด
ของหางในส่วนของ heaving ด้วยกลไก four-bar linkage จะสังเกตุวา่
แผ่นจานที่อยู่ทางด้านซ้ายจะถูกกําหนดอยู่กบั มอเตอร์ตวั ขับ ขณะที่
แผ่นจานด้านขวาจะถูกกําหนดอยู่กบั กลไก four-bar linkage ดังนัน้ จึง
ต้องการการหล่อลื่นในกลไกด้วย กลไกทีอ่ อกแบบนี้ใช้ความเร็วตํ่าน้อย
กว่า 120 รอบต่อนาที วงแหวนทองเหลืองจะอยู่ระหว่างการประกบของ
แผ่นจานทัง้ สองแผ่น มอเตอร์ตวั ขับจะขับตรงจากทางด้านของแผ่นจาน
ทางด้านซ้ายดังรูปที่ 1 กลไก slider-crank ดังรูปที่ 2 ได้ต่อกับแผ่นจาน
ทางด้านซ้า ย การปรับความเอีย งของแผ่นจานทํา โดยกลไก slidercrank ควบคุมโดยมอเตอร์ตวั ปรับ
การยึดระดับความเอีย งของแผ่นจาน กลไกที่จะยึดให้แผ่นจาน
เอียงอยูไ่ ด้ ณ มุมเอียงนัน้ ด้วยสกรูทใ่ี ช้ปรับระยะของกลไก slider-crank

2. การออกแบบกลไกและการทํางานของกลไก
กลไกการขับเคลื่อนหุน่ ยนต์ปลาโดยใช้การหมุนของแผ่นจาน ใช้ดี
ซีมอเตอร์ และเซอร์โวมอเตอร์ ในการควบคุมความเร็วและแอมปลิจดู
ระหว่างการเคลื่อนทีแ่ บบกลับไปกลับมา มอเตอร์ทงั ้ สองจึงต้องการ
1

2

รูปที่ 1 กลไกภายในของหุน่ ยนต์ปลา

3
4

9

8

5

7
6

รูปที่ 2 กลไกต่างๆ ดังนี 1)มอเตอร์ตวั ขับ 2)กลไก slider-crank 3)กลไกแผ่นจานหมุน 4)โคนหาง 5)ยาง 6)ครีบหาง 7)four bar linkage
8)กลไกสกรู 9)มอเตอร์ตวั ปรับ
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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แม้ว่าในขณะการขับเคลื่อนของกลไกการหมุนของแผ่นจานจะมี
ความไม่ ส มดุ ล ของมวล แต่ ใ นการทดลองเบื้ อ งต้ น ก็ ไ ม่ พ บการ
เปลี่ยนแปลงสมดุลของมวลภายในหุ่นยนต์ปลาทีส่ ่งผลกระทบต่อการ
เคลื่อนที่
3 คิ เนมาติ กส์
ในหัวข้อนี้จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมุม heaving และมุม
เอีย งของแผ่ น จาน จากหัว ข้อ ที่ผ่ า นมาได้ก ล่ า วถึง การเปลี่ย นการ
เคลื่อนที่แบบหมุนของแผ่นจานที่หมุนเป็ นคาบไปสู่การเคลื่อนที่แบบ
กลับไปกลับมาของหาง ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ก นั แบบไม่เป็ นเชิง เส้น
ดังนัน้ จึงต้องหาความสัมพันธ์เพือ่ ทีจ่ ะทราบมุม heaving เพือ่ ใช้ในการ
ควบคุมการเคลื่อนทีแ่ บบกลับไปกลับมาของหาง
การปรับความเอียงของแผ่นจานถูกปรับโดยการหมุนกรูตามเข็ม
นาฬิกา ทําให้เกิดการเพิม่ ระยะ X(t) ในทางกลับกันการหมุนสกรูไปใน
ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาก็จะลดระยะ X(t) ดังทีแ่ สดงไว้ในรูปที่ 3 ใช้
ความสัมพันธ์ทางเรขาคณิตจากรูปที่ 3 จะได้สมการดังต่อไปนี้
α a (t )
(1)
X (t ) =
2π

β (t ) = tan

2
2
2
⎛
−1 ⎜ b − b + a − c
⎜
a+c

⎝

θ (t ) = β (t ) − sin
γ1(t ) = sin

−1

−1

⎞
⎟
⎟
⎠

(2)
(3)
(4)

(5 / R)

(sin θ (t ) sin α d (t ))

โดย γ1(t) คือ มุม heaving αd(t) คือ มุมการหมุนของมอเตอร์ตวั ขับ
αa(t) คือ มุมการหมุนของมอเตอร์ตวั ปรับ θ(เรเดียน) คือ แอมปลิจดู
ของหาง L คือ ระยะของ ชิน้ ต่อโยง1 เท่ากับ 19 มิลลิเมตร และ R คือ
ระยะของ ชิน้ ต่อโยง 2 เท่ากับ 22 มิลลิเมตร

slider-crank และสัม ประสิ ท ธิ ในสมการ (2) แสดงในภาคผนวก
ตอนท้าย

รูปที่ 4 แสดงแบบจําลองการหมุนของแผ่นจานทีเ่ อียง
รูปที่ 4 แสดงถึงการหมุนของแผ่นจานซึง่ จะหมุนตามลําดับดังนี้
โดยปรับความเอียงของแผ่นจาน Rx(θ) และการหมุนของมอเตอร์ตวั ขับ
Rz(αd) ดังสมการที่ (4) ซึง่ จะบอกความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนของ
แผ่นจานและการหมุนของมอเตอร์ตวั ขับรอบแกน z จากรูปที่ 5 แสดง
การจําลองการทํางานของกลไกในการรวมเอากลไกการหมุนของแผ่น
จาน และกลไก four-bar linkage เข้าด้วยกัน สถานการณ์การจําลอง
การทํางานของกลไกแสดงในตารางที่ 1
โดยการกําหนดค่า
αd(เรเดียน) และ fd(เฮิรต์ ซ์) เพือ่ ทีจ่ ะทราบค่า X(มิลลิเมตร) และ θ
(เรเดียน)
ตารางที่ 1 สถานการณ์การจําลองการทํางานของกลไก
Time
(วินาที)
0 - 10
10 - 30
30 - 35
35 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60

αa
(เรเดียน)
0-12.5
12.5
12.5-6.3
6.3
6.3
6.3-3.1
3.1

fd
(เฮิรต์ ซ์)
1.0
2.0
0.5
0.5
3.0
3.0
0.5

X
θ
(มิลลิเมตร) (เรเดียน)
0-2
0-0.2
2.0
0.2
2.0 – 1.0
0.2-0.1
1.0
0.1
1.0
0.1
1 - 0.5
0.1-0.07
0.5 - 0
0.07-0

_ _ _ X (1x10 มม.) ____θ (เรเดียน) ____γ1

รูปที่ 3 slider-crank mechanism
ระยะพิตของสกรู คือ 1 มิลลิเมตร การปรับระยะ X(t) ด้วยการ
หมุนของสกรู จะอยู่ในช่วง 0-11 มิลลิเมตร ดังนัน้ จากความสัมพันธ์ทาง
เรขาคณิต แผ่นจานสามารถทีจ่ ะเอียงได้ 0-38 องศา การเอียงของแผ่น
จานสัมพันธ์ตามสมการ (2) และสมการ (3)
ด้ว ยการแก้สมการ
transcendental equation อินเวอร์สคิเนมาติกส์ของกลไก slider-crank
แสดงในสมการ (2) ส่วนรายละเอียดของฟอร์เวิรด์ คิเนมาติกส์ของกลไก
28

time (วินาที)

รูปที่ 5 กราฟจากสถานการณ์การจําลองการทํางานของกลไก

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

4 แบบจําลองของแรงผลัก
หุ่นยนต์ปลาประกอบไปด้วย 3 ชิน้ ต่อโยง ได้แก่ ส่วนลําตัว(body)
ส่วนโคนหาง(heaving tail) และส่วนครีบหาง(caudal fin) เชื่ อ มต่ อ กั น
ด้วยข้อต่อแบบหมุน ด้วยมุม γ1 และ γ2 ดังรูปที่ 6 ในการจําลองแรง
ผลักโดยง่ายสมมติให้ครีบหางเป็ นแผ่นสีเ่ หลีย่ มบาง(แม้วา่ ลักษณะของ
ครีบจริงจะเป็ นแบบวงพระจันทร์) พิจารณาแรงทีค่ รีบหางแบบ 2 มิติ
โดยใช้ ทฤษฎี quasi-steady โดยไม่คดิ แรงไฮโดรไดนามิกส์ทล่ี ําตัวของ
หุ่นยนต์ป ลา ความเร็ว ของครีบ หางที่ร ะยะหนึ่งในสี่ข องครีบ หางนัน้
แสดงในสมการ (5)
lc
⎛
⎜ x& + l1γ&1 sin γ1 + 2
r
4
vqc = ⎜
lc
⎜
⎜ y& − l1γ&1 cos γ1 − 2
⎝
4

⎞

γ&12 sin(γ1 + γ 2 ) ⎟

(5)

⎟
⎟
γ&12 cos(γ1 + γ 2 ) ⎟
⎠

เนื่องด้วยกลไกไม่มมี อเตอร์ทข่ี อ้ ต่อระหว่างโคนหาง และครีบหาง
การทํานายมุมทีโ่ คนหางจึงได้ใช้การเลื่อนของเฟสระหว่างโคนหาง และ
ครีบหาง ดังสมการที่ (10) รูปที่ 8 ได้แสดงการเลื่อนของเฟสระหว่าง
โคนหาง และครีบหาง ด้วยการเลื่อนของมุมที่ π/4 เรเดียน จากกราฟ
ได้อา้ งอิงข้อมูลจากตารางทีห่ นึ่งแต่ใช้ค่า fd เท่ากับ 0.1 เฮิรต์ ซ์ ตลอด
การทํา งาน การเลื่อ นของเฟสขึ้นอยู่ก ับคุ ณ สมบัติข องวัสดุ ท่มี ีค วาม
ยืดหยุ่นต่างกัน ด้วยการจําลองการเลื่อนของเฟสนี้กเ็ พือ่ จําลองหามุมที่
ครีบหาง
(9)
γ12 (t ) = γ1(t ) + γ 2 (t )
(10)
γ12 (t ) = γ&1dt + ϕ
โดย ϕ คือ มุมการเลือนของเฟสระหว่างโคนหาง และครีบหาง
____ heaving _ _ _ pitching

FL = πρ A(Vqc × le ) × Vqc
⎡cos γ 12 ⎤
⎢
⎥
le = − ⎢ sin γ12 ⎥
⎢
⎥
⎣ 0 ⎦

โดย le คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยทีใ่ ช้แตกเวกเตอร์ FL ไปเป็ น FLx และ

(6)
(7)

F
Ly

จะสังเกตุว่ากลไกทีไ่ ด้ออกแบบนัน้ ไม่มมี อเตอร์ทใ่ี ช้ควบคุมมุมในการ
เคลื่อนทีข่ องครีบหาง γ2 แต่ได้ใช้เป็ นยางทีม่ คี วามยืดหยุ่นเป็ นข้อต่อ
แทนเพื่อชดเชยพลังงานบางส่วน [8] ซึง่ การเคลื่อนทีม่ ุมทีค่ รีบหาง γ2
จะสัมพันธ์กบั มุมทีโ่ คนหาง γ1 ไฮโดรไดนามิกส์โมเมนต์ของ γ2 กระทํา
ทีจ่ ดุ ศูนย์กลางของครีบหางดังสมการ (8)
τ

l2
( y& 2 − x& 2 )
= −π 2 ( x&m y& m cos(2γ 12 ) + m m sin(2γ 12 ))
4
2

angle (เรเดียน)

ส่วนแรงยก [7] ทีก่ ระทํากับครีบหางดังสมการ (6)

(8)

โดย xm, ym คือ จุดกึง่ กลางของครีบหาง

รูปที่ 6 แสดงโครงสร้ างหุ่นยนต์ปลา 2 ข้ อต่อ

time (วินาที)

รูปที่ 8 การเลื่อนเฟสของโคนหาง และครี บหาง ที่มมุ π/4 เรเดียน
5. สมการการเคลื่อนที่
สมการการเคลื่อนทีข่ องหุ่นยนต์ปลา ได้สมมติให้หุ่นยนต์ปลาเป็ น
มวลทรงกระบอก [9] และพิจารณาการเคลื่อนทีข่ องหุ่นยนต์ปลาในแนว
ระนาบการเคลื่อนที่ x และ y หุน่ ยนต์ปลาถูกสมมติให้เป็ นมวลก้อนหนึ่ง
เพื่อ ให้ง่ า ยต่ อ การวิเ คราะห์ อย่ า งไรก็ต ามหุ่ น ยนต์ ป ลาว่ า ยอยู่ ใ น
ของเหลวทีม่ สี ภาวะไม่มคี วามหนืด ไม่มกี ารหมุนวน และไม่บบี อัดตัว
แรงผลักและแรงกระทําภายนอกทีก่ ระทํากับหุ่นยนต์ปลาได้ถูกประยุกต์
เข้า สู่ ส มการการเคลื่อ นที่ เพื่อ ที่จ ะลดเทอมบางเทอมออกไปและ
พิจารณาแต่เทอมทีอ่ ยูใ่ นระนาบ จึงเหลือ 3 องศาอิสระ ดังสมการ (11)
⎡
⎤
⎥
FL x − Db, x
⎡ mb &&x ⎤ ⎢
⎥
⎢ m &&y ⎥ = ⎢
FLy − Db, y
⎥
⎢ b ⎥ ⎢
⎥
⎢⎣ I zzψ&& ⎥⎦ ⎢
1
⎢τ + ( xm , ym ) × ( FLx , FLy ) − CDψ& ψ& ⎥
⎣
⎦
2

(11)

แรงต้านทีก่ ระทําต่อหุน่ ยนต์ปลาดังสมการ (12)
Db,q =
b

1

C q& q&
2 D b b

(12)

โดย CD คือ สัมประสิทธิแรงต้าน และ qb คือ โคออดิเนตทีส่ นใจ

รูปที่ 7 โมเมนต์ที่กระทํากับลําตัวจากแรงที่จดุ กึ่งกลางของครี บหาง

6 การควบคุม
การควบคุมใช้การควบคุมแบบวงเปิ ด ในการเคลื่อนทีข่ องมุมโคน
หาง γ1 มาจากการหมุนของมอเตอร์ตวั ขับ αd เพือ่ ทีจ่ ะได้ตําแหน่ งของ
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7. แบบจําลองการเคลื่อนที่
การแก้สมการการเคลื่อนที่เพื่อวิเคราะห์ถึงรูปแบบการเคลื่อนที่
ตามกลไกทีอ่ อกแบบในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ปลา เพือ่ หลีกเลีย่ งความ
ยุง่ ยากในการแก้สมการการเคลื่อนทีจ่ งึ ได้ใช้การอินทิเกรตเชิงตัวเลขใน
การหาคําตอบของสมการ สถานการณ์ ของการจําลองการเคลื่อนที่ท่ี
ประยุ ก ต์ให้ก ับ แบบจํา ลองการเคลื่อ นที่ของหุ่ น ยนต์ป ลาอ้า งอิง จาก
ตารางที่ 1 และพารามิเตอร์ต่างๆ อ้างอิงตามตารางที่ 2 ความแตกต่าง
กันของการเลื่อนของเฟสต่างๆระหว่างโคนหาง และครีบหางแสดงดัง
รูปที่ 11
ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ของหุน่ ยนต์ปลา
Component
body

peduncle
tail fin

total

x (เมตร)

โคนหางที่ต้องการดังสมการ (4)
ในบล็อก contacted
discs
mechanism และ four bar linkage ซึง่ γ1 ประมาณค่าได้จากความถี่
ของมอเตอร์ตวั ขับ fd แอมปลิจูดมุมโคนหาง θ มาจากการปรับระยะ
X(t) สมการ (1) สมการ (2) และสมการ (3) เพื่อทีจ่ ะได้ตําแหน่ งของ
โคนหางทีต่ อ้ งการดังสมการ (4) ในบล็อก screw-mechanism และ
slider-crank mechanism เซอร์โวมอเตอร์มมี ุม αa แสดงในรูป 9 การ
พิจารณาระบบควบคุมดังนี้
หุ่นยนต์ปลาควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega128 และ
Amega8 โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega128 เป็ นตัวประมวลผล
กลางทีม่ โี ครงสร้างการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ โดยผูใ้ ช้งานจะสัง่
คําสังจากคอมพิ
่
วเตอร์มาให้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่งข้อมูลแบบไร้
สายด้วยโมดูลรับส่งคลื่นความถีท่ ค่ี วามถี่ 433 เมกกะเฮิรต์ ซ์ ด้วยการ
เชื่อมต่อแบบพอร์ตอนุ กรม RS232 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega128
จะส่งคําสั ่งให้กบั ไมโครคอนโทรลเลอร์ Amega8 ซึ่งจะสร้างสัญญาณ
PWM ใ ห้ กั บ ตั ว ขั บ ม อ เ ต อ ร์ เ พื่ อ จ ะ ขั บ ม อ เ ต อ ร์ ตั ว ขั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega128 ยังทําหน้าทีส่ ่งข้อมูลแบบแพ็คเก็จ
เพือ่ ไปควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ทท่ี าํ หน้าทีต่ ่างกัน คือ เซอร์โวมอเตอร์ท่ี
ครีบด้านข้าง และเซอร์โวมอเตอร์ท่ปี รับความเอียงของแผ่นจาน ซึ่ง
เชื่อมต่อกันแบบอนุ กรม RS485 แบบ half duplex กล่องทีใ่ ส่ชุด
ควบคุมแสดงดังรูปที่ 10 a ซึง่ จะประกอบไปด้วยบอร์ดควบคุมและชุด
สื่อสารแบบไร้สาย รูปที่ 10 b แสดงบอร์ดขับดีซมี อเตอร์ โดยใช้ชปิ
L298 ต่อกันแบบขนาน รองรับกระแสถึง 4A

Parameter
length ( lb)
width
Mass ( mb)
length ( l1)
mass ( m1)
chord ( l2)
span
mass ( m2)
length ( l)
mass ( m)

Value
54 เซนติเมตร
22 เซนติเมตร
6.77 กิโลกรัม
21 เซนติเมตร
0.2 กิโลกรัม
9 เซนติเมตร
25 เซนติเมตร
0.03 กิโลกรัม
84 เซนติเมตร
7 กิโลกรัม

_____ phase shift 0
______phase shift π/6
______phase shift π/4

time (วินาที)

รูปที่ 11 จําลองการเคลื่อนทีข่ องหุน่ ยนต์ปลาในแนวแกน x ทีเ่ ฟส
ต่างกัน
______ x (เมตร) ______ heaving angle (เรเดียน)

รูปที่ 9 ผังการควบคุมของหุ่นยนต์ปลา

time (วินาที)

รูปที่ 10 a)กล่องควบคุม b)บอร์ดขับดีซมี อเตอร์
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รูปที่ 12 จําลองการเคลื่อนทีข่ องหุน่ ยนต์ปลาในแนวแกน x ทีโ่ คนหาง
และครีบหางเฟสเดียวกัน

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

ในรูปที่ 12 ได้สมมติสถานการณ์การเคลื่อนทีต่ ามตารางที่ 1 แต่
ได้ปรับเปลี่ยนความถี่โคนหาง fd กําหนดให้โคนหาง และครีบหาง
เคลื่อนทีด่ ว้ ยเฟสเดียวกัน ในช่วงเวลาระหว่าง 0-45 วินาที ความถี่ fd =
0.1 เฮิรต์ ซ์ ในช่วงเวลาระหว่าง 45-55 วินาที ปรับเพิม่ ความถี่ fd = 2
เฮิรต์ ซ์ ในช่วงเวลาระหว่าง 55-60 วินาที ปรับลดความถี่ fd = 0.1
เฮิรต์ ซ์
______ x (เมตร)
______ heaving angle(เรเดียน)

time (วินาที)

รูปที่ 13 จําลองการเคลื่อนทีข่ องหุน่ ยนต์ปลาในแนวแกน x ทีโ่ คนหาง
และครีบหางเฟสเดียวกัน
ในรูปที่ 13 ได้สมมติสถานการณ์การเคลื่อนทีต่ ามตารางที่ 1 แต่ได้
ปรับเปลีย่ นความถีโ่ คนหาง fd กําหนดให้โคนหาง และครีบหางเคลื่อนที่
ด้วยเฟสเดียวกัน ในช่วงเวลาระหว่าง 0-10 วินาที ความถี่ fd = 0.1
เฮิรต์ ซ์ ในช่วงเวลาระหว่าง 10-30 วินาที ปรับเพิม่ ความถี่ fd = 2 เฮิรต์ ซ์
ในช่วงเวลาระหว่าง 30-60 วินาที ปรับลดความถี่ fd = 0.1 เฮิรต์ ซ์ ทัง้ 2
กรณี จากรูปที่ 12 และรูปที่ 13 มีการเปลี่ยนความถีข่ องโคนหาง ณ
ช่ว งเวลาต่า งๆ จะพบว่า เมื่อมีการเปลี่ย นความถี่ท่สี ูง ขึ้นระยะทางที่
หุน่ ยนต์ปลาเคลื่อนทีไ่ ด้กจ็ ะเพิม่ ขึน้ อย่างขัดเจน

รูปที่ 14 การว่ายของหุน่ ยนต์ปลา
ความเร็วทีท่ ดสอบกับหุน่ ยนต์ปลาขณะว่ายนํ้าประมาณ 0.2 เมตร
ต่อวินาที ทีค่ วามถี่ 3 เฮิรต์ ซ์ ทีม่ มุ โคนหาง ± 20 องศา ดังรูปที่ 14
8 สรุป
ออกแบบกลไกการขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ปลาทีม่ รี ปู แบบการว่าย
ต่ า งๆ เช่น การว่า ย และการเคลื่อ นที่ด้ว ยความเร่ง หุ่น ยนต์ป ลาที่
ออกแบบมีค วามสามารถในการปรับมุม แอมปลิจูด ของโคนหางและ
ความถีข่ องโคนหางได้ในขณะเดียวกันขณะทีว่ า่ ยนํ้ า กลไกภายในลด
การรั ่วซึมเนื่องจากการประกอบกันของกลไกที่เป็ นการหมุนเพื่อการ
เคลื่อนทีข่ องโคนหาง
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การวิเคราะห์ความแข็งตึงของอุปกรณ์ยึดตรึงภายนอกโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Stiffness Analysis of a Rigid External Fixator using Finite Element Method
อารยันต์ วงษ์นิยม1∗ สุรสิทธิ ์ ปิยะศิลป์1∗∗
1
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002
โทร 043-202845 โทรสาร 043-202849 Email: sanfun_road@hotmail.com ∗, surasith@kku.ac.th∗∗
บทคัดย่อ
การเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บกระดูกหน้าแข้งหักแบบเปิ ดต้องมีความ
ระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บเพราะคมกระดูกอาจทําให้เกิด
การบาดเจ็บซํ้าเกิดขึ้น การสร้างอุปกรณ์ เพื่อช่วยยึดตรึงกระดูกก่อน
เคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บสามารถช่วยแก้ปญั หาในเรื่องนี้ได้ ขนาดของ
อุปกรณ์อ้างอิงขนาดร่างกายกลุ่มประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 500 ตัวอย่าง ในการศึกษาครัง้ นี้ใช้การวิเคราะห์ทางระเบียบวิธ ี
ไฟไนต์เ อลิเมนต์เ พื่อหาค่าความแข็ง ตึงของอุ ป กรณ์ ใช้การประยุ ก ต์
ภาระแรงในแนวแกน โมเมนต์ ด ัด สี่จุ ด และ โมเมนต์ บิด พร้อ มทัง้
ปรับเปลี่ยนมุมการยึดตรึงกระดูกด้วย Pin วัดจากแนวระนาบ เพิม่ ค่า
มุ ม ทีล ะ15องศา เริ่ม จาก 15-75 องศา และ ผลการวิเ คราะห์ ท าง
ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์หาค่าการเคลื่อนตัวเพื่อหาค่าความแข็งตึง
และความเค้นฟอนมิสเซส ผลทีไ่ ด้แสดงให้เห็นว่ามุมยึดตรึงPin มีผลต่อ
ค่าความแข็งตึงของอุปกรณ์
Abstact
Transportation of patients with tibia open fracture must be
performed carefully because sharp bone edges can cause
repeated injury. An external fixator is designed to help this
problem. Dimension of the external fixator derived from
anthropometric measurement of 500 samples of Thai in North
East Thailand. In this study FEA (Finite Element Analysis) was
used to find stiffness of the device under axial load , 4-point
bending and torsion .Angle of fixator pins are varied with interval
of 15 degree from 15-75 degrees. Displacements were recorded
to calculate stiffnesses and Von-Misses Stresses. The result
indicated that angles of fixator pins has effect on stiffness of
device.
1.บทนํา
กระดูกหน้าแข้ง(Tibia)เป็ นกระดูกชิน้ ทีม่ กี ารหักมากทีส่ ุดชิ้นหนึ่ง
ในร่างกาย เนื่องจากอวัยวะส่วนนี้ปกคลุมด้วย ผิวหนัง และชัน้ ไขมัน
เป็ นส่วนใหญ่ และด้านหน้าแข้งจะไม่มกี ล้ามเนื้อมาปกคลุม ดังนัน้ การ
เกิด อัน ตรายต่ อ กระดูก ชิ้น นี้ จะทํา ให้เ กิด กระดูก หัก ชนิ ด มีแ ผลเปิ ด
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(Compound Fracture) ได้งา่ ย ในบางรายงานพบว่ามีอุบตั กิ ารณ์ของ
กระดูก หัก 26คน ในจํา นวนประชากร 100,000 คนต่ อ ปี ผู้ชายจะมี
อุบตั กิ ารณ์มากกว่าผูห้ ญิง(41 ต่อ 21 ในจํานวนประชากร 100,000คน)
เมื่อมาดูตามอายุพบว่า โดยเฉลี่ยจะเกิดขึน้ ในช่วงอายุประมาณ 37 ปี
ในผูช้ ายจะมีอายุน้อยกว่า คือ 3 ปี ส่วนในผูห้ ญิง อายุทเ่ี กิดขึน้ คือ 54
ปี ซึ่งอาจสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะกระดูกพรุนร่วมด้วย [1] ดังนัน้ จึง
เป็ นสิง่ ที่น่าสนใจที่จะมีอุปกรณ์ ยดึ ตรึงกระดูกภายนอกสําหรับกระดูก
หน้าแข้งหักแบบเปิ ดชัวคราวที
่
ท่ ําการศึกษาในขณะนี้ มีไว้เป็ นอุปกรณ์
ช่วยปฐมพยาบาลผูบ้ าดเจ็บเพือ่ นําตัวส่งโรงพยาบาลเพือ่ ลดปญั หาการ
เกิดการบาดเจ็บซํ้าจากกระดูกทิม่ แทงหลักการทํางานคล้ายกับอุปกรณ์
ช่ ว ยยึด ตรึง กระดู ก ภายนอกทัว่ ไปแต่ ต้อ งการความสะดวกในการ
ประกอบติดตัง้ บนขาผูบ้ าดเจ็บดังนัน้ ความสําคัญจึงอยูท่ ค่ี วามสะดวกใน
การใช้งานจึงเน้นอุปกรณ์ต้องมีน้ํ าหนักเบา ขนาด และความแข็งแรง
ในการยึดตรึง ดังนัน้ จึงได้ออกแบบลักษณะคล้ายกับHybrid Ilizarov ที่
ใช้หลักการยึดด้วย Femoral arc และ pin แต่ความแข็งตึง
(Stiffness)ของโครงสร้างก็ขน้ึ อยู่กบั จํานวนของFemoral arc และPin
[4] ทําให้น้ํ าหนักเพิม่ ขึน้ ด้วยข้อจํากัดดังกล่าวจึงได้วเิ คราะห์หาการ
เปลีย่ นแปลงของค่าความแข็งตึงของอุปกรณ์เมือ่ มุมระหว่าง pin มีการ
เปลีย่ นแปลง การทดลองยังไม่ได้ทดลองทางห้องปฏิบตั กิ ารเนื่องจาก
อยู่ในขัน้ ตอนการผลิตอุปกรณ์ จากการทบทวนวรรณกรรมการทดลอง
หาค่าความแข็งตึงของอุ ปกรณ์ ยดึ ตรึงภายนอกแบบต่างๆที่มผี ู้สนใจ
ศึก ษาก่ อ นหน้ า นี้ ไ ด้ท ดลองด้ว ยการทดสอบกับ ภาระที่ม ากระทํ า สี่
รูป แบบคือ แรงกดแนวแกน , โมเมนต์ ด ัด สี่จุ ด ทัง้ สองระนาบ และ
โมเมนต์บดิ
งานวิจยั นี้จะทํา การวิเ คราะห์ห าค่ า ความแข็ง ตึง (Stiffness)ของ
อุปกรณ์ยดึ ตรึงภายนอก(External Fixator)เมือ่ ทําการปรับแนวการฝงั
ยึดPinว่ามีผลต่อความแข็งตึงของอุปกรณ์อย่างไรเพื่อเป็ นตัวชี้ให้เห็น
ถึงข้อที่ต้องปรับปรุงของตัวอุปกรณ์ ภายใต้สภาวะเงื่อนไขของการใช้
งาน
2.การทดลอง
2.1 ขัน้ ตอนการทดลอง
สร้างแบบจําลองด้วยโปรแกรมเขีย นแบบ3มิติ SOLIDWORKS
ด้วยการออกแบบที่อ้างอิงข้อมูลสัดส่วนร่างกายที่มกี ารทําการศึกษา
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วิจยั เก็บข้อมูลมาก่อนหน้านี้ [5] และ [6] ในทีน่ ้ีจะไม่ขอกล่าวถึงการ
ออกแบบมากนักเพราะจะอยู่นอกเหนือเนื้อหาทีจ่ ะนํ าเสนอ โดยได้ทํา
การออกแบบ และเขียนแบบด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS สร้าง
แบบจํา ลองเพื่อ วิเ คราะห์ท างไฟไนต์เ อลิเ มนต์(Finite
Element
Analysis) ด้วยโปรแกรม ANSYS ดังรูปที่ 1 และ สร้างแบบจําลองดัง
รูปที่ 2 เพือ่ นําไปวิเคราะห์หาค่าความแข็งตึงของโครงสร้างของอุปกรณ์
โดยในการคํานวณจะกําหนดค่าชนิดของชนิดของเอลิเมนต์และสมบัติ
ของวัสดุตามทีไ่ ด้สร้างขึน้ จริงให้เหมือนกับทีจ่ ะทดลองทางกล ในส่วน
ของกระดูกจะใช้ท่อนอะคริลกิ กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม. [4]
ยาวท่ อ นละ230 มม. 2 ท่ อ น จํา ลองสถานการณ์ ก ารแตกหัก ด้ว ย
ระยะห่างระหว่างท่อนอะคริลกิ 20 มม. โดยแบบจําลองจะไม่มเี กลียว
และผิวสัมผัสทัง้ หมดจะเป็ นแบบยึดติดกันแน่ น(Bonded) การทดลอง
ทางปฏิบตั กิ ารณ์กต็ อ้ งยึดให้แน่ นเพือ่ ไม่ให้เกิดอิทธิพลของการลื่นไถล
ส่งผลมายังระยะเคลื่อนตัว ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 แสดงคุณสมบัติ
ต่างๆทางไฟไนต์เอลิเมนต์ และสมบัตทิ างกลของอุปกรณ์

จาก15ถึง75องศากับแนวระนาบซึง่ มีลําดับการประยุกต์ภาระโหลด [3]
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 2 ส่วนประกอบ
ชือ่ ชิน้ ส่วน
ชนิดของเอลิเมนต์
อะคริลกิ (Acrylic)
Solid element
Half Ring
Solid element
Rod
Solid element
Pin
Solid element
Contact/Target Surface
Contact element

ชือ่
ชิน้ ส่วน
แท่ง
อะคริลกิ
Half
Ring
Rod
Pin
Pin

รูปที่ 1 แสดงอุปกรณ์ทอ่ี อกแบบเสร็จ

ตารางที่ 3 สมบัตเิ ชิงกล
ค่าสมบัติ
ρ
วัสดุทใ่ี ช้
υ
E
(GPa)
(kg / m 3 )
Acrylic

2.4

0.35

1200

Aluminium
Alloy

71

0.33

2770

0.31

7750

0.25

7990

0.34

4620

Stainless
193
Steel
Stainless
193
Steel316L
Titanium 113.8
Alloy(Ti6Al4V(Grade5)

ตารางที่ 4 ภาระโหลดทีก่ ระทํา
รูปแบบภาระ
ขนาดภาระ
แรงในแนวแกน
100-700(N)
แรงบิด
2-16(Nm)
โมเมนต์ดดั 4จุด
25-250(N)

รูปที่ 2 แสดงไฟไนต์เอลิเมนต์โมเดล และชิน้ ส่วนประกอบ
ชนิดของเอลิเมนต์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์จะเลือกเอ
ลิเมนต์ทม่ี คี วามเหมาะสมต่อโมเดลทีใ่ ช้คาํ นวณดังแสดงในตารางที่ 2
สมบัตขิ องวัสดุทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์แสดงใน
ตารางที่ 3 หาค่าเคลื่อนตัวของโครงสร้างเมื่อได้รบั ภาระในแนวแกน,
ภาระบิด, ภาระดัด4จุด ในทิศทาง หน้า-หลัง และด้านข้างซ้าย-ขวา ทีม่ ี
ตําแหน่ งการวางทํามุมของPinเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นไปทีละ 15 องศา

เมื่อ ทํา การทดลองด้ว ยแรงที่กํา หนดขึ้น เสร็จสิ้น แล้ว จะทํา การ
ทดลองด้วยการประยุกต์ภาระทีเ่ กิดขึน้ จริงเมือ่ ทําการปฐมพยาบาลโดย
การใช้ อุ ป กรณ์ ย ึ ด ตรึ ง นี้ โ ดยอ้ า งอิ ง ขนาดร่ า งกายที่ ม ี ผ ลต่ อ การ
คํ า นวณหาค่ า นํ้ า หนั ก ของชิ้น ส่ ว นร่ า งกายบริเ วณ ขาส่ ว นบน,ขา
ส่วนล่าง, และเท้า สมมติให้ผบู้ าดเจ็บเป็ นมีความสูง 180 เซนติเมตร มี
มวล 100 กิโลกรัม เมื่อติดตัง้ อุปกรณ์ยดึ ตรึงกระดูกเรียบร้อยแล้วทํา
การเคลื่อ นย้า ยผู้บ าดเจ็บ ผู้บ าดเจ็บ จะถู ก อุ้ม หรือ ยกขึ้น เปลอย่ า ง
ระมัด ระวัง ดัง นัน้ ขณะยกขาข้า งที่บ าดเจ็บ อุ ป กรณ์ จ ะต้อ งสามารถ
รับภาระทีเ่ กิดขึน้ จากจากตารางแสดงสัดส่วนร่างกาย [6] จะอ้างอิงค่า
ขนาดร่างกายเพศชายทีม่ ขี นาดสูงสุด โดยจะนํ าค่าทีต่ ้องการใช้มาดัง
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แสดงในตารางที่ 5 จากหลัก กายศาสตร์(Ergonomics) [5] สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการหาตําแหน่งของศูนย์กลางมวล และ มวลของร่างกาย
ดังรูปที่ 3 และ 4
ตารางที่ 5 ความยาวของอวัยวะทีเ่ กีย่ วข้อง
อวัยวะ
ความยาว(cm)
ระยะหัวเข่าถึงก้น
66.17
ความสูงใต้ขาอ่อนท่านัง่
49.57
่
ความสูงข้อเท้าถึงฝาเท้า
11.00

ดังนัน้ นํ้าหนักของอวัยวะทีจ่ ุดศูนย์กลางของอวัยวะต่างๆรูปที่ 5 จะมีค่า
ดังตารางที่ 6 เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผลการวิเคราะห์ไฟไนต์
เอลิเมนต์จงึ คิดให้แบบจําลองกระดูกมีลกั ษณะทรงกระบอกและมีขนาด
เท่ากันกับแท่งอะคริลกิ แล้วย้ายแรงมากระทําทีร่ อยแตกในทิศลบ Y ซึง่
จะทําให้เกิดโมเมนต์ควบคูก่ ระทําทิศทางด้านบวกและลบของแกน X
รูปที่ 5 ภาระเนื่องจากนํ้าหนักอวัยวะของขาด้านขวา[5]

Y
Z

W3

W2

W1
ตารางที่ 6 แสดงนํ้าหนักของอวัยวะต่างๆ
อวัยวะ
ขาส่วนบน(w1)
ขาส่วนล่าง(w2)
เท้า(w3)

นํ้าหนัก(N)
102
51
16

การทดลองจะนํ าแบบจําลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ทดสอบหาค่า
ความแข็งตึงของโครงสร้างอุปกรณ์ โดยให้รบั ภาระโหลดที่มากระทํา
ตามลักษณะดังรูป
F
รูปที่ 3 ตําแหน่งของศูนย์กลางมวลของอวัยวะ[5]

F

F

T
Z
F

Y

X

รูปที่ 6 ลักษณะของโหลดกระทําแก่อุปกรณ์
(ก) แรงกระทําแนวแกน , (ข) โมเมนต์ดดั สีจ่ ดุ ด้านหน้า-หลัง ,
(ค)โมเมนต์ดดั สีจ่ ดุ ด้านข้าง , และ (ง) โมเมนต์บดิ
รูปที่ 4 เปอร์เซ็นต์น้ําหนักของอวัยวะต่างๆเทียบกับนํ้าหนักร่างกาย[5]
34

จากรูปที่ 6 การคํานวณหาค่าความแข็งตึงของกรณีต่างๆมี
ความสัมพันธ์กนั ดังต่อไปนี้

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

ความแข็งตึงในแนวแกน (Axial Stiffness) หาได้จากผลหารของ
ค่าแรงทีก่ ระทําต่อระยะเคลื่อนทีใ่ นแนวเดียวกับแรงทีก่ ระทําดังรูป 3(ก)
หาค่าความแข็งตึงแนวแกนดังสมการ (1)
F
(1)
k=

δ

ความแข็งตึงการดัดหน้า-หลัง (A-P Bending Stiffness) ผลการ
หารระหว่างแรงที่กระทําหารด้วยระยะเคลื่อนตัวในแนวเดียวกับแรง
ทีม่ ากระทําดังรูป 6(ข) และ สมการ (1)
ความแข็งตึงการดัดด้านข้าง(M-L Stiffness) คล้ายกันกับการหา
ความแข็งตึงในแนวหน้า-หลัง แต่ต่างทีแ่ รงจะกระทําด้านข้าง ดังรูป3
(ค) และ สมการ (1)
ความแข็งตึงการบิด(Torsional Stiffness) ผลการหารระหว่าง
โมเมนต์บดิ ทีก่ ระทํากับมุมบิด (Angle of twist) ทีเ่ กิดขึน้ โดยจะนํามุม
การบิดทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สามหน้าตัดมาคํานวณ [3] หาโดยทีห่ น้าตัดที่ 1 จะ
ใช้สําหรับหาความแข็งตึงของตัวอุปกรณ์ ส่วนความแข็งตึงเนื่องจาก
รอยแตกจะนํ าผลต่างของมุมบิดทีแ่ ตกต่างระหว่างหน้าตัดสองกับสาม
มาคํานวณ [3] ดังสมการ (2)
T
(2)
k=

θ

3.ผลการทดลอง
3.1 ค่าความแข็งตึง(Stiffness)
ค่าความแข็งตึงเมือ่ รับภาระกดแนวแกน ซึง่ สามารถหาค่าดังแสดง
ในรูปที่ 6 เมือ่ นํามาเขียนแผนภูมจิ ะพบว่า
ความแข็งตึงเมือ่ รับภาระกดแนวแกน ดังรูป 6(ก) อุปกรณ์มคี วาม
แข็งตึงสูงสุดเมื่อมุมการยึดตรึงของ Pin กับระนาบมีค่าน้ อย ดังนัน้
ความแข็งตึงจะมีค่าสูงสุด เมื่อมุมการยึดตรึงมีค่า 15 องศา และมีค่า
ความแข็งตึงลดลง เมือ่ มุมการยึดตรึงเพิม่ ขึน้
ความแข็งตึงเมื่อรับภาระดัดในแนวหน้ า-หลัง แสดงดังรูป 6(ข)
ค่าความแข็งตึงจะมีค่าสูงสุด เมือ่ มุมการยึดตรึงทํามุม 45 องศา และค่า
แข็งตึงเมื่อมุมการยึดตรึงทํามุม 60 องศา มีค่าใกล้เคียงกัน (ค่าต่างกัน
1.13 % )
ความแข็ง ตึง เมื่อ รับ ภาระดัด ในแนวด้า นข้า ง แสดงดัง รูป 6(ค)
อุปกรณ์จะมีค่าความแข็งตึงสูงสุด เมื่อมุม15 องศา และมีค่าความแข็ง
ตึงตํ่าสุด 75 องศา
ความแข็งตึงเมื่อรับภาระบิด ดังรูป 6(ง) จะแสดงค่าเป็ นสองส่วน
คือค่าความแข็งตึงของอุปกรณ์ และความแข็งตึงของรอยแตกโดยมุม
การยึดตรึง 45 องศามีคา่ ความแข็งตึงมากทีส่ ุด แต่ค่าความแข็งในกรณี
ของมุมอื่นไม่ต่างกันมากยกเว้นทีม่ มุ 75องศาทีม่ คี า่ ความแข็งตึงตํ่าสุด

จากสมการ (1) และ (2) เมือ่
k คือค่าความแข็งตึงของอุปกรณ์ หน่วยเป็ น N/m
T คือโมเมนต์บดิ หน่วยเป็ น Nm
F คือแรง หน่วยเป็ น N
คือระยะเคลื่อนตัว หน่วยเป็ น m
คือมุมบิด หน่วยเป็ น Degree

ระนาบ

8(ก)

7(ก)

ระนาบ

7(ข)
รูปที่ 7 แสดงลักษณะการเปลีย่ นแปลงตําแหน่งการยึดตรึง
ของPin กับระนาบ
(ก) ตําแหน่งของPinทํามุม 15องศากับระนาบ
(ข) ตําแหน่งของPinทํามุม 75องศากับระนาบ
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เมนต์เพือ่ เทียบค่าหาตําแหน่งมุมการยึดตรึงทีจ่ ะเจาะ Pinเข้ากับกระดูก
การทดลองได้ท ดลองด้ว ยภาระที่ก ระทํา สี่รูป แบบดูรูป ที่ 6 จากผล
การศึกษามาพบว่าค่าความแข็งตึงของอุปกรณ์จะเปลี่ยนแปลงค่าเมื่อ
มุ ม การยึด ตรึง เปลี่ ย นไป ดู รู ป ที่ 7 และ ที่ส อดคล้ อ งกับ อิ ร ิย าบถ
ผูบ้ าดเจ็บ ซึง่ แสดงดังตารางที่ 7
จากการเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บกระดูกหน้าแข้งหักผูบ้ าดเจ็บจะถูก
เคลื่อนย้ายด้วยเปลหามด้วยความระมัดระวัง ดังนัน้ ภาระทีเ่ กิดขึน้ จริง
จะเกิดขึน้ เมือ่ ผูบ้ าดเจ็บยกขาขึน้ เปล ดังนัน้ มุมยึดตรึง 45องศาจึงเป็ น
มุมที่เ หมาะที่จะใช้ย ึด ตรึง กระดูก เพราะสามารถรองรับภาระในแนว
หน้า-หลังได้สงู แต่ความสามารถทีจ่ ะรองรับภาระในแนวอื่นๆก็สามารถ
รับได้พอควรอีกทัง้ ลักษณะการเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บอย่างระมัดระวังก็
ทําให้ขนาดภาระในแนวอื่นก็ลดลงมาก
เมื่อ พิจ ารณาภาระเนื่ อ งจากนํ้ า หนั ก ของอวัย วะขณะเกิด การ
แตกหักของกระดูก ระยะเคลื่อนตัวน้อยสุดเกิดขึน้ ทีม่ ุมการยึดตรึง 45
องศา

8(ค)

8(ง)
รูปที่ 8 แผนภูมคิ า่ ความแข็งตึงของอุปกรณ์เมือ่ (ก) รับภาระกด
แนวแกน , (ข) รับภาระดัดด้านหน้า-หลัง ,
(ค) รับภาระดัดด้านข้าง , (ง) รับภาระบิด
3.2 การกระจายของความเค้น(Stress distribution)
ความเค้นที่เกิดขึ้นเมื่อรับภาระในรูปแบบต่างๆทําให้เกิดความ
เค้นหนาแน่ นทีต่ วั Pin ดังนัน้ การเสียหายจะเกิดขึน้ บนตัวPinก่อนทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ทีต่ วั อุปกรณ์

รูปที่ 9 ความเค้นทีเ่ กิดขึน้ บนPin
3.3 การจําลองภาระนํ้าหนักขาผูบ้ าดเจ็บ
เพือ่ ให้ทราบว่าภาระเท่าไหร่ทเ่ี กิดขึน้ ในการเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บ
จากการศึกษาหาค่าความแข็งตึงของอุปกรณ์ดว้ ยระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิ
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ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาระ,มุมยึดตรึง,และอิรยิ าบถ
รูปแบบภาระ
มุมทีเ่ กิดความแข็ง อิรยิ าบถผูบ้ าดเจ็บ
ตึงสูงสุด(Deg.)
กดแนวแกนZ
15
ยืน
แนวหน้า- หลัง
45
นอนยกขา
แนวด้านข้าง
15
นอนแยกขา
โมเมนต์บดิ
45
พลิกตัว
จากการเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บกระดูกหน้าแข้งหักผูบ้ าดเจ็บจะถูก
เคลื่อนย้ายด้วยเปลหามด้วยความระมัดระวัง ดังนัน้ ภาระทีเ่ กิดขึน้ จริง
จะเกิดขึน้ เมือ่ ผูบ้ าดเจ็บยกขาขึน้ เปล ดังนัน้ มุมยึดตรึง 45องศาจึงเป็ น
มุมที่เ หมาะที่จะใช้ย ึด ตรึง กระดูก เพราะสามารถรองรับภาระในแนว
หน้า-หลังได้สงู แต่ความสามารถทีจ่ ะรองรับภาระในแนวอื่นๆก็สามารถ
รับได้พอควรอีกทัง้ ลักษณะการเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บอย่างระมัดระวังก็
ทําให้ขนาดภาระในแนวอื่นก็ลดลงมาก
จากความต้องการให้น้ํ าหนักของอุปกรณ์มคี ่าน้อยลงจากเดิมจึง
คิดทีจ่ ะใช้ Pinไทเทเนียมซึง่ มีน้ํ าหนักเบากว่า Pin เหล็กกล้าไร้สนิม
ดังนัน้ จึงทําการเปรียบเทียบหาข้อแตกต่างของความเหมาะสมในการใช้
งานวัสดุทงั ้ สอง โดยจะพิจารณาถึงความสําคัญของตัวแปรทีต่ ้องการ
เปรียบเทียบ คือ ระยะความเคลื่อนตัวของรอยแตก
เมือ่ อุปกรณ์รบั ภาระขณะเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บจะเกิดระยะเคลื่อน
ตัวของรอยแตก และความเค้นที่อุปกรณ์ ท่มี กี ารเปรียบเทียบค่าระยะ
เคลื่อนตัวของรอยแตก และความเค้นฟอนมิสเซส เมื่อใช้Pinทีม่ สี มบัติ
ต่างกันระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม(Stainless Steel) กับ ไทเทเนียมผสม
(Ti-6Al-4V(Grade5)) ดังแสดงดังรูปที่ 10 และ 11
จากรูปที่ 10 ระยะเคลื่อนตัวจะเกิดขึน้ ทีห่ น้าตัดที2่ ในแนวแกนY
เพราะนํ้าหนักส่วนมากจะมาจากขาส่วนบน และมีคา่ ระยะเคลื่อนตัวของ
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ Pin ไทเทเนียมผสมจะมีค่าสูงกว่าการใช้Pin เหล็กกล้าไร้
สนิมทุกมุมองศาการยึดตรึง ส่วนหน้าตัดที3่ ก็เช่นเดียวกัน ในส่วนการ
กระจายความเค้นจากรูปที่ 11 จะเห็นว่า Pin วัสดุไทเทเนียมจะมีค่า
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ความเค้นฟอนมิสเซสตํ่ากว่า Pin วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม ทุกมุมองศา
การยึดตรึง

ให้ความยืดหยุ่นจะดีกว่าเหล็กกล้าไร้สนิมส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของ
รอยแตกหัก ส่วนด้านความแข็งแรงของวัสดุนนั ้ ไทเทเนียมจะสูงกว่าแต่
ความต้องการทีจ่ ะยึดตรึงรอยแตกของกระดูกให้คงตัว ดังนัน้ จึงเลือกใช้
Pin ทีท่ าํ จากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตารางที่ 8 มุมทีม่ คี า่ ความแข็งตึงสูงสุดในแต่ละลักษณะภาระทีก่ ระทํา
ลักษณะภาระ
ค่าความแข็งตึงสูงสุดเกิด
ทีม่ มุ ยึดตรึงที(่ Deg.)
แรงกดแนวความยาวขา(แกนZ)
15
แรงกดด้านหน้า-หลัง(แนวแกนY)
45
แรงกดด้านข้าง(แนวแกนX)
15
โมเมนต์บดิ ทิศทางZ
45

รูปที่ 10 ระยะเคลือ่ นตัวของรอยแตกในแนวแกนY

รูปที่ 11 ค่าความเค้นฟอนมิสเซส
4.สรุปผลการทดลอง
การวิเ คราะห์ ค วามแข็ง ตึง ของอุ ป กรณ์ ด้ว ยภาระที่ก ระทํ า 4
รูปแบบแล้วทําการปรับเปลี่ยนมุมการยึดตรึงของPinและปรับเพิม่ ค่า
ภาระทีก่ ระทํา ผลการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์พบว่าค่าความแข็งตึง
ของอุปกรณ์จะมีคา่ สูงสุดดังตารางที่ 8
ในสภาวะการเคลื่อ นย้ า ยผู้ บ าดเจ็บ แรงที่เ กิ ด ขึ้น ขณะยกขา
ผูบ้ าดเจ็บจะทําให้เกิดอันตรายต่อบาดแผลแล้วยังเป็ นการทําให้เกิด
ภาระค่าสูงกระทําในแนวหน้า-หลังของอุปกรณ์ดงั นัน้ ค่ามุมการยึดตรึง
กระดูก 45 องศาจึงเหมาะต่อการเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บ
เมื่อ ทํ า การวิเ คราะห์ด้ว ยระเบีย บวิธ ีไ ฟไนต์ เ อลิเ มนต์ ท่ีม ีก าร
เปรียบเทียบระยะเคลื่อนตัวของรอยแตกของกระดูกด้วยPinที่ทําจาก
วัสดุท่ตี ่างกันคือ เหล็กกล้าไร้สนิม 316L กับ Ti-6Al-4V(Grade 5)
ปรากฏว่า ไทเทเนีย มมีระยะเคลื่อ นตัว สูง กว่า เหล็ก กล้า ไร้ส นิ ม เป็ น
เพราะค่าสมบัตขิ องวัสดุไทเทเนียมมีค่าโมดุลสั ความยืดหยุ่นตํ่ากว่าทํา

5.วิ จารณ์ ผลการทดลอง
ในการวิเคราะห์ทางไฟไนต์เ อลิเมนต์รูปแบบของแบบจํา ลองมี
ความสํา คัญ มากเพราะถ้า แบบจํา ลองใกล้เ คีย งกับ ของจริง ผลการ
วิเ คราะห์ก็จ ะมีค่ า ที่แ ม่ น ยํา แต่ เ นื่ อ งจากการทดลองต้อ งการดูค่ า ที่
เกิดขึ้นที่ตวั อุ ปกรณ์ ทําให้ล ะเว้นการคํานึ งถึงอิทธิพลของลักษณะที่
แท้จริงของกระดูก,เกลียวของ Pin, และค่าความฝื ดทีเ่ กิดขึน้ ในขณะ
ทดลอง
การเปรียบเทียบระยะเคลื่อนตัวของรอยแตกที่เกิดขึน้ เมื่อใช้Pin
ต่างวัสดุกนั อาจจะเป็ นการเปรียบเทียบทีไ่ ม่ครอบคลุมเพียงพอแต่วสั ดุ
ทัง้ สองก็นิย มในการผลิตเป็ นอุ ป กรณ์ ทางการแพทย์ในด้านการผลิต
อุปกรณ์ยดึ ตรึงและจะทําการวิเคราะห์เพิม่ เติมต่อไป สุดท้ายผูท้ ดลองก็
มิได้ละเลยทีจ่ ะศึกษาอิทธิพลของตัวแปรเหล่านัน้ โดยจะทําการศึกษา
เพิม่ เติมจากส่วนทีน่ ําเสนอนี้ต่อไป
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บทคัดย่อ
เนื่องจากในปจั จุบนั ประเทศไทยมีผพู้ กิ ารขาขาดประเภทเหนือเข่า
จํานวนมากทีย่ งั ขาดโอกาสไม่มขี าเทียมเพื่อใช้งาน สําหรับผูพ้ กิ ารขา
ขาดแบบเหนือเข่านัน้ การใช้ขาเทียมทําได้อย่างยากลําบากเนื่องจากผู้
พิการจะไม่มเี ข่าซึง่ เป็ นส่วนสําคัญทีท่ าํ ให้การเดินเป็ นธรรมชาติ หากใช้
ขาเทียมทีไ่ ม่เหมาะสมจะก็ทาํ ให้เกิดปญั หาตามมา เช่น เกิดแผลทีต่ อขา
อาการปวดสะโพก เป็ นต้น งานวิจยั นี้จงึ นําเสนอการออกแบบขาเทียม
ซึ่ง เลีย นแบบท่ า เดิน ให้เ ป็ น ไปตามธรรมชาติ อีก ทัง้ มีเ สถีย รภาพใน
ระหว่ า งการใช้ ง าน ส่ ว นประกอบของขาเที ย มที่ ไ ด้ อ อกแบบมี
ส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนคือ กลไกเข่า และ เท้าเทียม สําหรับกลไกเข่า
นัน้ ได้ออกแบบให้มกี ลไกทีเ่ ลียนแบบลักษณะเคลื่อนไหวของเข่ามนุ ษย์
ใน sagittal plane โดยใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของเข่ามนุ ษย์
เพื่อนํ ามาออกแบบกลไก polycentric mechanism ในส่วนของเท้า
เทียมนัน้ ได้ออกแบบให้สมั พันธ์กบั กลไกเข่าเพื่อให้มเี สถียรภาพของ
การเดินตาม gait cycle และมีส่วนในการทํางานควบคู่กบั กลไกเข่า
เพื่อให้การเดินเป็ นไปตามธรรมชาติมากที่สุด และได้ทําการผลิตขา
เทีย มที่อ อกแบบขึ้น มาแล้ ว นํ า ไปทดสอบกับ ผู้พ ิก ารพบว่ า ผู้พ ิก าร
สามารถเดินได้เป็ นธรรมชาติ และมีเสถียรภาพทีด่ ใี นระหว่างการเดิน
Abstract
Nowadays, there are many amputees which have a good
potential to work as other people but don’t have an opportunity to
acquire a prosthetic leg. Using transfemoral prosthesis is a
challenging for amputees because they don’t have knee which is
an important part of body to make them walk naturally. There are
still some problems in using transfemoral prosthesis for examples
bite and abrasion at stump from fitting socket and hip hike, etc.
The causes of those problems may come from path of knee
mechanism that doesn’t synchronize with natural walking gait

cycle. This research aims to propose the design of a transfemoral
prosthetic leg that can achieve the path of natural knee, operation
stability. The designed components of transfemoral prosthetic leg
consist of knee mechanism and artificial foot. To design knee
mechanism, knee motion capture data in sagittal plane were
collected. A polycentric mechanism to attain path of motion were
then designed. In the part of artificial foot, it was designed to
synchronize with knee mechanism to maximize stability of the
prosthetic leg at any point of gait cycle. The prototype of
designed prosthetic leg was manufactured and tested on an
amputee. The result shows that the designed transfemoral
prosthesis provides the natural walking motion as well as stability.
1. บทนํา
ปจั จุบนั ขาเทียมประเภทเหนือเข่าคุณภาพดีทใ่ี ช้ในประเทศไทยนัน้
จําเป็ นต้องนํ าเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูง ทําให้ผูพ้ กิ ารที่ด้อย
โอกาสต้องใช้ขาเทียมทีม่ คี ุณภาพตํ่ากว่า ซึ่งยากต่อการใช้งานและทํา
ให้เกิดอาการบาดเจ็บตามมา ด้วยความต้องการทีจ่ ะแก้ปญั หาดังกล่าว
งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ออกแบบขาเทียม โดยเน้นไปทีก่ ลไกเข่า
เทีย ม โดยมีห ลัก การออกแบบคือ ให้ ก ลไกเข่ า มีก ารเคลื่ อ นไหว
เลียนแบบธรรมชาติใน sagittal plane กล่าวคือ การควบคุมตําแหน่ ง
ของขาเทียมส่วนล่างตามทีต่ ําแหน่ งมุมเข่า flexion angle ต่างๆโดย
การใช้กลไก 4-bar linkage การควบคุมความเร็วในการดีดกลับของเข่า
ด้วยการปรับค่า stiffness ใน torsion spring ของกลไกเข่า คํานึงถึง
เสถียรภาพของการเดินด้วยการวิเคราะห์แนวแรงปฏิกิรยิ าจากพื้นที่
กระทําต่อขาเทียมกับตําแหน่ งของจุด centrode (ICZV) ของกลไกเข่า
ในขาเทียมเพือ่ ให้กลไกเข่างอในจังหวะ gait cycle ต่างๆตามต้องการ
สุดท้ายกลไกเข่าในขาเทียมทีอ่ อกแบบต้องง่ายต่อการผลิตและมีตน้ ทุน
ตํ่า
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2. แนวคิ ดหลักในการออกแบบกลไกเข่า
การออกแบบกลไกเข่าจะพิจารณาเฉพาะระบบเชิงกลใน sagittal
plane เท่านัน้ โดยทีช่ ่วงมุมพับไปข้างหลังของเข่า (knee flexion
angle) ทีส่ นใจมีค่าตัง้ แต่ 0-120 องศา [1] และตําแหน่ ง 0 องศาคือเส้น
อ้า งอิง ของขาขณะยืน ตรง ดัง รูป ที่ 1 แนวคิด หลัก ในการออกแบบ
แบ่งเป็ นช่วง stance phase และ swing phase ดังรูปที่ 2
สําหรับช่วง stance phase คือตําแหน่ง 1 ถึง 5 ของขาข้างทีถ่ กู แร
เงาในรูปที่ 2 ขาเทียมต้องมีสมดุล สามารถรับนํ้ าหนักตัวหรือแรง
กระแทกจากการใช้งานได้ และของกลไกเข่าในขาเทียมต้องไม่งอพับ
ขณะอยู่ในช่วงนี้ ต่อมาคือช่วง swing phase คือตําแหน่ง 6 ถึง 7 ของ
ขาข้า งที่ถู ก แรเงาในรูป ที่ 2 ต้ อ งออกแบบให้ก ลไกเข่า ในขาเทีย ม
สามารถพับงอได้งา่ ยในช่วงเริม่ แกว่งโดยทีอ่ าศัยแรงจากสะโพกผูใ้ ช้

3. ขัน้ ตอนการออกแบบกลไกเข่า
ในการออกแบบกลไกเข่ า นั น้ เริ่ม ต้ น จากการหาเส้น ทางการ
เคลื่อ นที่ข องจุ ด บนขาท่ อ นล่ า งสัมพัท ธ์ก ับ จุ ด บนขาท่ อ นบน เพื่อ ใช้
อ้างอิงเป็ นการเคลื่อนไหวทีเ่ ลียนแบบธรรมชาติ หลังจากนัน้ ออกแบบ
กลไก 4-bar linkage เพื่อให้กลไกมีเส้นทางทีเ่ หมือนกับเส้นทางทีไ่ ด้
ดังกล่าว แล้วนํากลไกทีไ่ ด้ไปตรวจสอบเสถียรภาพของกลไกในการใช้
งานจริง หรือ เดิน ว่าสามารถทํางานได้ตาม gait cycle หรือไม่ เมื่อ
กลไกมีเสถียรภาพตาม gait cycle แล้วจึงนํ าแบบกลไกซึง่ ในทีน่ ้ีเป็ น
แบบโครงร่าง (kinematic diagram) มาออกแบบเพื่อใช้งาน (detail
design) เป็ นกลไกทีส่ มบูรณ์ สุดท้ายใส่ torsion spring เพือ่ ให้กลไกเข่า
สามารถทํางานกลับไปมาระหว่าง stance phase และ swing phase ใน
gait cycle ได้ โดยมีรายละเอียดของแต่ละขัน้ ตอนดังนี้
3.1 หาเส้นทางการเคลื่อนที่ของขาท่อนล่างเทียบกับขาท่อนบน
เริม่ ต้นด้วยกําหนดค่าความสูง ของตําแหน่ งที่จะติดจุดอ้างอิง 4
เทียบกับพืน้ และกําหนดระยะห่างระหว่างจุดในแนวระดับให้เป็ นไปดัง
รูปที่ 3 แล้วนําจุดอ้างอิงทัง้ 4 จุดไปติดทีต่ าํ แหน่งทีก่ าํ หนดไว้ดงั รูปที่ 4

เส้นอ้างอิง
มุมพับใดๆ

รูปที่ 1 การกําหนดเส้นอ้างอิงและมุมของกลไกเข่า

รูปที่ 3 การกําหนดตําแหน่งจุดอ้างอิงเพือ่ ใช้หาเส้นทางการเคลื่อนที่
ของเข่า

รูปที่ 2 ลักษณะของขาใน stance phase และ swing phase

40

รูปที่ 4 การติดจุดอ้างอิงเพือ่ ใช้หาเส้นทางการเคลื่อนทีข่ องเข่า
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x
y

รูปที่ 5 กราฟของเส้นทางการเคลื่อนทีข่ องเข่าทีไ่ ด้จากอาสาสมัคร

x
y

รูปที่ 7 เส้นทางการเคลื่อนของกลไกทีสงั เคราะห์ได้เทียบ
กับเส้นทางการเคลื่อนทีธ่ รรมชาติ

รูปที่ 6 ลักษณะกลไกทีไ่ ด้จากวิธ ี 3-positoin synthesis
จากนัน้ ให้อาสาสมัค รยืด และขอเข่าในขณะนัง่ เก้า อี้แล้วทํา การ
ถ่ า ยภาพวีดีโ อเก็ บ ไว้ หลัง จากได้ ภ าพวีด ีโ อแล้ ว จึง ใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการนํ าพิกดั จุดของแต่ละจุดอ้างอิงออกมาเป็ น
ข้อมูลในการเคลื่อนทีแ่ ล้วนํามาสร้างเป็ นกราฟในระนาบ x-y โดยมีจุด
กําเนิด (0,0) อยู่ท่จี ุด B ในรูปที่ 4 จะได้กราฟซึ่งเป็ นข้อมูลที่ใช้ใน
ขัน้ ตอนการออกแบบต่อไปดังรูปที่ 5
3.2 ออกแบบกลไกเข่าด้วยกลไกแบบ 4-bar linkage
เมื่อ ได้เ ส้น ทางการเคลื่อ นที่ท่ีเ ป็ น ธรรมชาติข องเข่า ในขัน้ ตอน
ข้างต้นแล้วจึงเริม่ สังเคราะห์กลไกแบบ 4-bar linkage ให้มเี ส้นทางการ
เคลื่อนทีด่ งั กล่าวด้วยวิธ ี 3-position synthesis [2] แต่ดว้ ยเส้นทางการ
เคลื่อนที่ ทีไ่ ด้มตี าํ แหน่งของการเคลื่อนทีม่ ากกว่า 3 จุดจึงต้องพิจารณา
ทุกๆจุดของการเคลื่อนทีเ่ พื่อให้ได้มาซึ่งกลไก 4-bar linkage ที่ม ี
เส้นทางการเคลื่อนที่ท่ใี กล้เ คีย งที่สุดซึ่ง หลัง จากที่สงั เคราะห์แล้วได้
กลไกทีม่ ลี กั ษณะดังรูปที่ 6 ซึง่ จะให้เส้นทางการเคลื่อนทีข่ องกลไกเมื่อ
เทียบกับเส้นทางการเคลื่อนทีข่ องธรรมชาติดงั รูปที่ 7

รูปที่ 8 ตําแหน่งของจุด centrode และเส้นโหลดทีใช้
ในการพิจารณาเสถียรภาพของขาเทียม
3.3 ตรวจสอบเสถียรภาพของกลไกเข่าขณะใช้งานขาเทียม
การจะตัดสินได้ว่ากลไกเข่านัน้ มีเสถียรภาพขณะใช้งาน(เดิน)ได้
นัน้ ต้องพิจารณาจากตําแหน่ งของจุด centrode หรือจุด Instantaneous
center of zero velocity (ICZV) ของกลไกเข่าเทียม และทิศของ
เส้นแนวแรงปฏิกริ ยิ าจากพืน้ (เส้นโหลด) สําหรับงานวิจยั นี้ ได้วเิ คราะห์
หาแนวแรงปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละจังหวะการเดินจากแบบจําลองการ
เดินของมนุ ษย์จากข้อมูลในโปรแกรม ADAMS.LifeMod [3] ดังแสดงใน
รูปที่ 8
จากตําแหน่งของจุด centrode (ICZV) ของกลไกเข่าและเส้นโหลด
ถ้าเส้นโหลดอยู่หน้าจุด centrode ดังแสดงในรูปที่ 9 (ซ้าย) โมเมนต์ท่ี
เกิดขึน้ จะทําให้ขาตึง แต่ถา้ แนวเส้นโหลดอยู่หลังจุด centrode ดังแสดง
ในรูปที่ 9(ขวา) โมเมนต์ทเ่ี กิดขึน้ จะทําให้ขางอ
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รูปที่ 12 ลักษณะของกลไกเข่าทีอ่ อกแบบไว้
รูปที่ 9 ตําแหน่งของจุด centrode และเส้นโหลด
ทีม่ ผี ลต่อเสถียรภาพของขาเทียม

พีระมิด
กลไก 4-bar linkage
ตัวคันกลไก
่
(stopper)
ตําแหน่งติดเฟืองหนอน
พีระมิด
รูปที่ 13 ส่วนประกอบหลักทีใ่ ช้กลไกเข่า

รูปที่ 10 ลักษณะการวางตัวของขาเทียมทีม่ มุ สะโพกเท่ากับ 20, 10
และ 0 องศาทางด้านเหยียดตึงตามลําดับ

รูปที่ 11 ตําแหน่งของจุด centrode และเส้นโหลด
ในจังหวะทีต่ อ้ งการงอขาเทียม
โดยที่ในช่วง
stance phase ตัง้ แต่ ส้นเท้าแตะพื้น ไปจนถึง
ตําแหน่งทีม่ ุมสะโพกประมาณ 20 องศาทางด้านเหยียดตึง (extension
angle) ขาเทียมจะต้องเหยียดตรงเท่านัน้ เพือ่ ความปลอดภัยของผูพ้ กิ าร
ทีส่ วมใส่ เพราะฉะนัน้ การจะมีเสถียรภาพทีด่ ี จุด centrode ของข้อเข่า
เทียมจะต้องอยู่ขา้ งหลังเส้นแนวปฏิกริ ยิ าจากพืน้ เพื่อให้โมเมนต์ทเ่ี กิด
จากแรงปฏิกริ ยิ าจากพืน้ นัน้ ทําให้กลไกเข่าไม่งอ ดังรูปที่ 10
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ในตํ า แหน่ ง ที่ก ลไกเข่ า เริ่ม งอ คือ ตรงตํ า แหน่ ง ของมุ ม สะโพก
มากกว่า 20 องศาขึน้ ไปทางด้านเหยียดตึง (hip extension angle)
เพราะฉะนัน้ ทีต่ ําแหน่ งนี้จุด centrode จะต้องย้ายมาอยู่ดา้ นหน้าของ
เส้นโหลด เพือ่ ให้โมเมนต์ทเ่ี กิดจากแรงปฏิกริ ยิ าจากพืน้ นัน้ ทําให้ขางอ
แต่เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 11 พบว่าเส้นโหลดยังอยู่หน้ าจุด centrode
อยูเ่ ล็กน้อย โมเมนต์ทเ่ี กิดขึย้ งั ทําให้ขาตึงอยู่ เพราะฉะนัน้ ช่วงนี้ผพู้ กิ าร
อาจจะต้องออกแรงทีส่ ะโพกเพิม่ เพือ่ ช่วยให้ขางอได้
3.4 ออกแบบและประกอบชิ้ นส่วนในกลไกเข่า
ในขัน้ ตอนนี้จะทําการออกแบบกลไกเข่าในขาเทียมจากกลไกทีไ่ ด้
ออกแบบไว้ข้า งซึ่ง สามารถตอบสนองความต้อ งการทัง้ เส้น ทางการ
เคลื่อนทีท่ เ่ี ป็ นธรรมชาติและมีเสถียรภาพเมื่อเดิน ซึง่ กลไกนี้มลี กั ษณะ
ดังรูปที่ 12
โดยทีก่ ลไกเข่าทีไ่ ด้จะมีสว่ นประกอบสําคัญทัง้ หมด 4 ส่วน คือ
1. กลไก 4-bar linkage
2. สปริงขดเพือ่ ให้กลไกดีดกลับ (torsion spring)
3. เฟืองหนอนสําหรับปรับค่าคงทีส่ ปริงขด
4. ตัวคันกลไก
่
(stopper)
5. ส่วนทีไ่ ว้สาํ หรับยึดกับเบ้าขาเทียมและขาเทียมส่วนล่าง (พีระมิด)
ในส่วนของกลไก 4-bar linkage นัน้ ได้ออกแบบตามแผนภาพคิเน
มาติกส์ทไ่ี ด้ออกแบบไว้ในข้างต้นแล้ว ซึง่ มีรปู ร่างดังรูปที่ 13
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ก้านต่อทีม่ แี นวรับ stopper
stopper

รูปที่ 14 torsion spring เพือ่ ให้กลไกเข่าสามารถดีดกลับได้

รูปที่ 16 ก้านต่อทีม่ แี นวรับ stopper และก้านต่อทีม่ ตี วั stopper

รูปที่ 17 รูปพีระมิด และการปรับ alignment ของขาเทียม
รูปที่ 15 ตําแหน่งการติด torsion spring
โดยมีตาํ แหน่งสําหรับติดตัง้ เฟืองหนอนกํากับด้วย
เพื่อให้กลไกสามารถดีดกลับมาสู่ตําแหน่ งเริม่ ต้นได้จงึ จําเป็ นต้อง
ใส่ torsion spring โดยจากการคํานวณเพือ่ ให้ได้ torsion spring ทีช่ ่วย
ให้กลไกดีกลับได้ทาํ ให้ได้ torsion spring ทีม่ ลี กั ษณะดังรูปที่ 14
แต่ ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ว่ า ผู้ พ ิก ารแต่ ล ะคนมีล ัก ษณะการเดิน ที่เ ป็ น
เอกลักษณ์ดงั นัน้ จึงต้องทําให้กลไกเข่านี้มสี ามารถปรับแต่งความเร็วใน
การดีดกลับได้ ในทีน่ ้ีใช้หลักการของเฟื องหนอนเป็ นกลไกในการปรับ
เพื่อให้สปริงคลายตัวเองไม่ได้ การปรับต้องหมุนทีเ่ ฟื องหนอนเท่านัน้
โดยทีเ่ ราจะติดตัง้ ให้ปลายข้างหนึ่งของสปริงปกั อยู่ในเพลาทีย่ ดึ อยู่กบั
เฟื องหนอน โดยเฟื องหนอนจะยึดตึดกับก้านต่อชิน้ ล่าง และปลายอีก
ข้างจะคานอยู่ทก่ี า้ นต่อบน ดังในรูปที่ 15 วิธกี ารปรับคือหมุนเฟื อง
หนอนให้เพลาหมุนสปริงจะโอบเพลามากขึน้ แรงเริม่ ต้นก็จะมากขึน้ ก็
จะสามารถเปลีย่ นความเร็วในการดีดกลับได้
ต่อมาคือตัวคั ่นกลไก (stopper) มีหน้าที่ให้กลไกมีเส้นทางการ
เคลื่อ นที่ไ ม่ เ กิด ขอบเขตที่กํ า หนดไว้ คือ เพื่อ ไม่ ใ ห้ เ ข่ า พับ กลับ มา
ด้านหน้าขณะกลไกเข่าดีดกลับ และไม่ให้กลไกเข่าพับขณะรับนํ้ าหนัก
โดยออกแบบให้ตวั stopper เป็ นวัสดุทท่ี นทาน สามารถรับแรงกระแทก
ได้ ซึ่งจะสวมเข้าไปทีก่ ้านต่อก้านใดก้านหนึ่ง จากนัน้ จะมีแนวรับก้าน
ต่อทีต่ ดิ กัน เพือ่ ให้ stopper สามารถกําหนดขอบเขตการเคลื่อนทีข่ อง
กลไก

หลังจากทีค่ ํานวณถึงมุมเพื่อให้ stopper สามารถทําหน้าทีไ่ ด้ทงั ้
สองกรณีดงั กล่าวจึงได้ออกแบบก้านต่อก้านหนึ่งให้มแี นวรับ stopper
ซึง่ จะประกอบกันพอดีกบั ก้านต่อทีม่ ี stopper อยู่ ดังนัน้ ก็จะได้รปู ร่าง
ของกลไกทีม่ ี stopper รวมอยูด่ ว้ ย ดังรูปที่ 16
สุดท้ายคือรูปร่างของส่วนทีต่ อ้ งนําไปประกอบกับเบ้าขาเทียม โดย
มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องสามารถปรับแนว alignment ของขาเทียมในผู้
พิการแต่ละคนได้ง่าย และหากปรับแนว alignment ไม่เหมาะสม จะ
ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของขาเทียมทัง้ ขณะยืนและขณะเดิน รูปร่าง
ทีไ่ ด้ออกแบบไว้เป็ นรูปร่างมาตรฐานที่นิยมใช้โดยทัวไปคื
่
อมีลกั ษณะ
รูปร่างคล้าย พีระมิด ดังรูปที่ 17 และจะประกอบและปรับ alignment
เข้ากับฐานทีเ่ บ้าขาเทียมซึง่ มีลกั ษณะคล้ายเป็ นฐานของพีระมิดและยึด
ด้วยน็อต
4. ผลการทดลองและอภิ ปรายผล
แบบจําลองของกลไกขาเทียมที่ได้ออกแบบขึน้ ได้นําไปทดสอบ
เบือ้ งต้นโดยการนํ าไปจําลองการเดินด้วยโปรแกรม Adams.LifeMod
ผลการจําลอง simulation พบว่าเมือ่ ใส่กลไกขาเทียมทีอ่ อกแบบซึง่ ไม่ม ี
กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเหมือนขาตามธรรมชาติแล้ว แบบจําลองสามารถ
ให้เส้นทางการเดินทีใ่ กล้เคียงกับธรรมชาติทงั ้ ช่วง stance phase และ
swing phase เมื่อผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับข้อกําหนดที่ได้
ออกแบบไว้จงึ ได้ผลิตเป็ นกลไกต้นแบบ ดังรูปที่ 18 แล้วจึงนํากลไกนี้
ไปประกอบในขาเทียมของผูพ้ กิ ารดังรูปที่ 19 แล้วให้อาสาสมัครจาก
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โรงพยาบาลทหารผ่านศึกใส่ทดสอบเดิน ดังรูปที่ 20 ซึง่ พบว่ากลไกเข่า
เทียมนี้มเี สถียรภาพทีด่ ใี นทุกจังหวะของการเดิน กล่าวคือกลไกเข่าไม่
งอพับในช่วง stance phase และในช่วง swing phase กลไกสามารถ
ดีดกลับไปยังตําแหน่งเดิมเพือ่ เริม่ ต้นการเดินในจังหวะการก้าวต่อไปได้
โดยอาสาสมัครมีการฝึ กการใส่ขาเทียมที่ออกแบบโดยใช้ราวเกาะใน
ช่วงแรกอยู่เพียงระยะเวลาสัน้ แล้วสามารถเดินได้อย่างเป็ นธรรมชาติ
โดยไม่ต้องใช้ราวเกาะ และไม่มกี ารยกสะโพกเพื่อที่จะพาขาเทียมให้
เคลื่อนทีไ่ ปด้านหน้า
จากการสัม ภาษณ์ อ าสาสมัค รหลัง จากที่ไ ด้ท ดสอบเดิน พบว่ า
อาสาสมัครมีความมันใจในการใส่
่
ว่ากลไกข้อเข่าของขาเทียมมีความ
มั ่นคงและเดินแล้วไม่ล้ม มีเ สถีย รภาพที่ด ีนอกจากนี้ ย งั รู้สกึ เดินเป็ น
ธรรมชาติไม่แพ้ขาเทียมทีน่ ําเข้าจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ตามกลไกเข่าเทียมทีอ่ อกแบบได้ออกแบบโดยคํานึงถึง
การเลียนแบบการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็ นหลัก เพื่อให้สามารถ
นําไปใช้งานได้จริง ในขัน้ ต่อไปของงานวิจยั ยังต้องวิเคราะห์ดา้ นความ
แข็งแรงของชิ้นงานทีอ่ อกแบบเพื่อให้สามารถนํ าไปใช้งานได้ยาวนาน
และทนทานอีกด้วย

รูปที่ 20 อาสามัครขณะทดสอบขาเทียมทีไ่ ด้ออกแบบ
5. สรุปผล
ในบทความนี้ได้นําเสนอแนวความคิดในการออกแบบกลไกข้อเข่า
สําหรับผูพ้ กิ ารขาขาดเหนือเข่าที่สามารถเลียนแบบการเคลื่อนที่ของ
ธรรมชาติ ต้นแบบของกลไกที่ได้ออกแบบได้ได้นําไปทดสอบเดินจริง
กับอาสาสมัคร พบว่าผู้พกิ ารสามารถเดินได้เป็ นธรรมชาติ และมี
เสถียรภาพทีด่ ใี นระหว่างการเดิน
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณศูนย์ฟ้ื นฟูอาชีพคนพิการ พระประแดง โรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีใ่ ห้
คําปรึกษา แนะนํา และคุณศุภสิน นางรอง จากโรงพยาบาลทหารผ่าน
ศึก ทีใ่ ห้ความอนุ เคราะห์ในการทดสอบการเดิน

รูปที่ 18 กลไกเข่าต้นแบบทีผ่ ลิตได้

เอกสารอ้างอิ ง
1. Rose, J., and Gamble, G., J., 1994. Human Walking. Williams
& Wilkins.
2. อิทธิพล ปานงาม, และ ประเสริฐ เสริมศรีสวุ รรณ, กลศาสตร์
เครือ่ งจักรกล.
3. LifeMOD™, Biomechanics Research Group, Inc. “Software
Features,” July 2007, http://www.lifemodeler.com.

รูปที่ 19 ประกอบกลไกเข่าต้นแบบทีผ่ ลิตได้เพือ่ นําไปทดสอบ

44

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

BME007
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครือ่ งกลแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 22
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

พลศาสตร์ของข้อต่อของร่างกายท่อนล่างจากการประมวลผลภาพ
Joints Dynamic of Human Lower Limb from Image Processing
ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี* ไพรัช ตัง้ พรประเสริฐ และ ดุษติ ภัทรนิธคิ ณ
ุ
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 *อีเมล์: juksanee.v@chula.ac.th
Chanyaphan Virulsri*, Pairat Tangpornprasert, and Dusit Phattaranithikhun
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University,
Pathumwan, Bangkok 10330, *E-mail: juksanee.v@chula.ac.th
บทคัดย่อ
ในปจั จุบนั งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิเคราะห์พลศาสตร์ของข้อ
ต่อของร่างกายมนุ ษย์ในขณะที่กําลังทํากิจกรรมอยู่นัน้ ต้องการข้อมูล
การเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งระบบการเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวที่ม ี
ขายในเชิง การค้า มีร าคาสู ง มาก งานวิจ ัย นี้ จ ึง ศึก ษาและวิเ คราะห์
พลศาสตร์ของข้อต่อจากการเคลื่อนไหวของร่า งกายท่อนล่ างโดยใช้
เทคนิคการประมวลผลภาพเข้าช่วย โดยการเก็บภาพด้วยกล้องวิดโี อ
พร้อมทัง้ ติดมาร์กเกอร์ซง่ึ เป็ นวิธที ส่ี ะดวกและมีราคาไม่แพง ทําการเก็บ
ข้อมูลการเคลื่อนไหวของร่างกายท่อนล่างของคนในขณะกําลังเดิน ด้วย
กล้องวิดโี อจํานวน 2 กล้อง โดยติดมาร์กเกอร์จํานวน 14 จุดทีผ่ วิ หนัง
เพื่อ ใช้ร ะบุ ตํ า แหน่ ง พิก ัด ภาพที่ไ ด้จ ากกล้อ งวิด ีโ อจะเป็ น ภาพของ
ั ่ ายและขวาใน 2 มิตติ ามแนว Sagittal Plane ภาพทีไ่ ด้จะ
ร่างกายฝงซ้
ถูกนําไปประมวลผลภาพด้วยโปรแกรม MATLAB เพือ่ หาตําแหน่ งพิกดั
ต่าง ๆ ของมาร์กเกอร์ท่ตี ดิ บนร่างกาย ซึ่งจําเป็ นต่อการนํ าไปจําลอง
การเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adams-LifeMOD ซึง่ เป็ นโปรแกรมทีใ่ ช้
สําหรับวิเคราะห์ระบบทางกลศาสตร์ของร่างกายมนุ ษย์ โมเดลทีจ่ าํ ลอง
นัน้ ได้จาํ ลองให้มลี กั ษณะใกล้เคียงกับความเป็ นจริงโดยสามารถกําหนด
พารามิเตอร์ เช่น นํ้ าหนักและส่วนสูง ค่าตําแหน่ งของมาร์กเกอร์ท่ไี ด้
จากการประมวลผลภาพจะเป็ นตัวกําหนดการเคลื่อนไหวของโมเดล
เมื่อ นํ า ข้อ มู ล การเคลื่ อ นที่แ ละพารามิเ ตอร์ ข องร่ า งกายมาทํ า การ
วิเ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรม Adams-LifeMOD แล้ ว พบว่ า สามารถหา
ค่าพารามิเตอร์ทางพลศาสตร์ท่ขี อ้ เท้า ข้อเข่า และข้อสะโพกในขณะ
เวลาต่าง ๆ เช่น ความเร็ว แรงบิด หรือโมเมนต์ได้ จากงานวิจยั นี้ทําให้
ได้ขอ้ มูลที่จําเป็ นและเป็ นประโยชน์ อย่างยิง่ ต่อการออกแบบข้อเทียม
รวมถึง การพัฒ นาศัก ยภาพในการรัก ษากายภาพบํา บัด และวงการ
วิทยาศาสตร์กฬี าในอนาคต

Abstract
Recently researches about joint dynamics of human
movement require the human body motion data. Nevertheless, the
commercial motion capture system is too expensive. The purpose
of this research is to study and analyze joint dynamics from the
motion of human lower limbs by image processing technique. The
method for motion captures by video motion tracking with skin
markers which convenient and inexpensive is selected. The
motion data is collected by using two video cameras and fourteen
markers attached to skin for defining position. The acquired video
is images from two sides in Sagittal plane. The images were
processed by MATLAB to find the marker positions on the body
which are the necessary data for simulation in Adams-LifeMOD.
Adams-LifeMOD is the commercial program for dynamics analysis
of biological modeling system. The simulated model is the most
similar to prototype with modified weight and height. The marker
positions from image processing are motion agents of the model.
When input motion data and body parameter to LifeMOD, we
obtained dynamics parameters of the hip, knee and ankle joints
during activity such as angular velocity, torque and moment.
These results provide necessary data for joint prosthesis designs
and improve potential for physiotherapy and sports science in the
future.
1. บทนํา
ข้อ ต่ อ ของมนุ ษ ย์ เ ป็ น ส่ ว นที่สํ า คัญ ที่สุ ด ส่ ว นหนึ่ ง ที่ใ ช้ ใ นการ
เคลื่อนไหว ช่วยรับและส่งผ่านนํ้าหนักของร่างกายจากท่อนบนลงสู่พน้ื
ในร่ า งกายของมนุ ษ ย์ นั ้น ข้ อ ต่ อ หลัก ที่ ม ีผ ลต่ อ การเคลื่ อ นไหวใน
ชีวติ ประจําวัน เช่น การเดิน การลุก-นัง่ คือข้อต่อของร่างกายท่อนล่าง
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ซึง่ ประกอบด้วย ข้อเท้า ข้อเข่า และ ข้อสะโพก ข้อต่อของมนุ ษย์ทุกคน
มีหน้าทีแ่ ละกลไกการทํางานเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันทีข่ นาดของ
กระดูกแต่ละชิน้ ค่ามุมการงอขณะทีเ่ คลื่อนไหว และค่าแรงกระทําในแต่
ละกิจ กรรม ซึ่ง ค่ า ต่ า งๆเหล่ า นี้ จ ะขึ้น อยู่ ก ับ ลัก ษณะการเคลื่อ นไหว
ส่วนสูง และนํ้าหนักตัวของแต่ละคน [1]
ในการวิเ คราะห์ก ารเคลื่อ นไหวของข้อ ต่ อ ของร่า งกายมนุ ษ ย์
จําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลการเคลื่อนไหวในขณะทีร่ ่างกายกําลังทํากิจกรรมที่
เวลาต่าง ๆ ระบบการเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวทีม่ ขี ายในเชิงการค้านัน้
มีราคาที่สูงมาก วิธหี นึ่งที่จะทํา ให้สามารถเก็บข้อมูล ได้สะดวกและมี
ราคาไม่แพง คือ การใช้กล้องวิดโี อบันทึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย
จํานวน 2 ตัว โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพเข้าช่วย ซึง่ เป็ นวิธที จ่ี ะ
ทําให้ได้ขอ้ มูลการเคลื่อนไหวทีเ่ ป็ นธรรมชาติตามการเคลื่อนไหวจริง
เมื่อ นํ า ภาพที่บ ัน ทึก ได้ไ ปทํา การประมวลผลภาพจะได้ข้อ มูล
ตําแหน่ งการเคลื่อนไหวทีเ่ วลาต่าง ๆ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการนํ าไปจําลองการ
เคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adams-LifeMOD [2] ซึ่งเป็ นโปรแกรมทีใ่ ช้
สํา หรับ วิเคราะห์ร ะบบทางกลศาสตร์ของร่า งกายมนุ ษ ย์ ช่วยในการ
คํ า นวณหาพลศาสตร์ ข องข้อ ต่ อ ภายในร่ า งกายได้ โปรแกรมนี้ ม ี
แบบจําลองของร่างกายมนุ ษย์ ข้อมูลกระดูกและกล้ามเนื้อต่าง ๆ อยู่
แล้ว สามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ต่าง ๆ อาทิเช่น นํ้ าหนักและส่วนสูง
ได้ จึงมีความสะดวกต่อการทําวิจยั ในครัง้ นี้
จากงานวิจยั นี้ทําให้ได้ขอ้ มูลทีจ่ ําเป็ นและเป็ นประโยชน์ อย่างยิง่
ต่ อ การออกแบบข้อ เทีย ม รวมถึง การพัฒ นาศัก ยภาพในการรัก ษา
กายภาพบําบัด และวงการวิทยาศาสตร์กฬี าในอนาคตได้
2. การเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหว
ข้อมูล การเคลื่อ นไหวในงานวิจยั นี้ เป็ น ข้อมูล ของอาสาสมัค ร
หญิงอายุ 20 ปี มีน้ํ าหนัก 50 กิโลกรัม สูง 155 เซนติเมตร มาทําการ
เก็บข้อมูลการเคลื่อนไหว โดยใช้กล้องวิดโี อในการบันทึกการเคลื่อนไหว
จํานวน 2 ตัว บันทึกด้วยความละเอียด 1 ล้านพิคเซล ความถี่ 25 ภาพ
ต่อวินาที กําหนดให้อาสาสมัครเดินผ่านระหว่างกล้องทัง้ สองตัวตาม
แนวเส้นทีก่ ํากับไว้ แล้วบันทึกภาพข้อมูลการเคลื่อนไหวใน 2 มิติ ตาม
แนวการเดิน (Sagittal Plane) ดังรูปที่ 1 บันทึกการเดินต่อเนื่องกัน 1
รอบของการเดิน คือ ตัง้ แต่ เ ริ่ม ก้า วเท้า เดิน ไปจนถึง เริ่ม ก้า วเท้า ข้า ง
เดียวกันนัน้ อีกครัง้ หนึ่ง โดยจัดวางกล้องให้มองเห็นบริเวณตัง้ แต่สะโพก
ลงไปจนถึ ง พื้ น มาร์ ก เกอร์ ท่ี ใ ช้ สํ า หรั บ อ้ า งอิ ง ตํ า แหน่ ง มี ข นาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ติดไว้ทต่ี าํ แหน่งต่าง ๆ ของร่างกายทัง้
ซ้ายและขวารวม 14 ตําแหน่ ง ดังรูปที่ 2 เพื่อให้สามารถบอกตําแหน่ ง
การเคลื่อนไหวของร่ายกายท่อนล่างได้ครบ
3. การประมวลผลภาพเพื่อหาตําแหน่ งการเคลื่อนไหว
เมื่อบันทึกการเคลื่อนไหวได้ครบแล้ว จึงนํ าภาพการเคลื่อนไหว
มาประมวลผลภาพโดยใช้โปรแกรม MATLAB [3] ซึง่ มีชุดคําสั ่งเสริม
สําหรับช่วยในการช่วยในการประมวลผลภาพ สามารถแปลงภาพเป็ น
ข้อมูลเชิงตัวเลขในรูปแบบของเมทริกซ์ตามระดับความเข้มของแสงได้
มีขนั ้ ตอนในการประมวลผลภาพมีดงั นี้
1. จัดเตรียมภาพ โดยแยกข้อมูลการเคลื่อนไหวจากกล้องวิดโี อทัง้
สองออกมาประมวลผลทีละภาพ แล้วปรับระดับแสงให้เท่ากัน
2. หาขอบของมาร์กเกอร์ทต่ี ดิ บนร่างกายจากภาพ โดยหลักความ
แตกต่างของระดับความเข้มแสง แล้วนําขอบทีไ่ ด้ไปหาจุดศูนย์กลางของ
มาร์กเกอร์ จะได้จดุ ศูนย์กลาง 7 จุด และมีแกนอ้างอิง ดังรูปที่ 3

ั่
รูปที่ 2 แสดงแผนผังตําแหน่งทีต่ ดิ มาร์กเกอร์ทร่ี า่ งกายฝงขวา
จํานวน 7 ตําแหน่ง

Y
X

รูปที่ 3 แสดงตําแหน่งจุดศูนย์กลางของมาร์กเกอร์
รูปที่ 1 แสดงแผนผังการเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวด้วยกล้องวิดโี อ 2 ตัว
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3. จัดเรียงลําดับมาร์กเกอร์ ตามตําแหน่ งที่มาร์กเกอร์นัน้ ติดอยู่
เพือ่ ใช้ในการระบุตาํ แหน่ง
4. นํ าข้อมูลตําแหน่ งของมาร์กเกอร์ทช่ี ่วงเวลาเดียวกันจากกล้อง
ตัวทีส่ องมารวมกับข้อมูลชุดแรกและปรับให้ได้ระยะความยาวจริง จะได้
ข้อมูลการเคลื่อนไหว ดังแสดงตัวอย่างของข้อมูลในตารางที่ 1
4. การจําลองการเคลื่อนไหวของร่างกาย
โปรแกรมทีใ่ ช้ในการจําลองเคลื่อนไหวของร่างกาย คือโปรแกรม
ADAMS-LifeMOD ประกอบด้วย ส่วนของ ADAMS ทีใ่ ช้ในการจําลอง
และการคํานวณระบบทางกลศาสตร์ และ LifeMOD ซึง่ เป็ นส่วนเสริม
ของ ADAMS ทีม่ ขี อ้ มูลโมเดลของกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อ ตลอดจน
คุณสมบัตติ ่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ การจําลองการเคลื่อนไหวนัน้
เริม่ จากการสร้างโมเดลกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อของร่างกายท่อนล่าง
สร้า ง กํ า หนดคุ ณ สมบัติข องผิว สัม ผัส ระหว่า งเท้า กับ พื้น และท่ า ทาง
เริม่ ต้นในการวิเคราะห์ นําข้อมูลการเคลื่อนไหวทีไ่ ด้จากการประมวลผล
ภาพใส่ ใ ห้ ก ับ โมเดล การจํ า ลองการเคลื่ อ นไหวและวิเ คราะห์ ห า
พลศาสตร์ของข้อต่อ และขัน้ ตอนสุดท้ายคือการแสดงผลการวิเคราะห์
ตามลํา ดับ ดังรูปที่ 4 โดยจะกล่า วถึง รายละเอีย ดในแต่ ละขัน้ ตอนดัง
หัวข้อย่อยต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างข้อมูลการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาต่าง ๆ
Time(s)

Marker

X (mm)

Y (mm)

0.24

1

293

63

0.24

2

174

178

0.24

3

287

283

0.24

4

320

405

0.28

1

295

90

0.28

2

175

199

0.28

3

306

308

0.28

4

341

429

4.1 สร้างโมเดลกระดูก สร้างโมเดลกระดูกส่วนต่าง ๆ ได้แก่กระดูก
สะโพก ต้ น ขา หน้ า แข้ ง และเท้ า จากฐานข้ อ มู ล ของ LifeMOD
(anthropometric database) ดังแสดงในรูปที่ 5 สําหรับโมเดลทีส่ ร้างขึน้
นี้สามารถปรับขนาดความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของกระดูกให้ม ี
ขนาดใกล้เคียงกับขนาดกระดูกจริงของอาสาสมัครได้โดยปรับทีค่ วาม
ยาวของกระดูกแต่ละท่อน สร้างข้อต่อระหว่างกระดูก 2 ท่อนทีม่ กี าร
สัมผัสกัน คือ กระดูกสะโพกและกระดูกต้นขา (ข้อสะโพก) กระดูกต้น
ขาและกระดูกหน้ าแข้ง (ข้อเข่า) กระดูกหน้ าแข้งและกระดูกเท้า (ข้อ
เท้า) ดังรูปที่ 5 กําหนดให้ขอ้ ต่อทัง้ 3 เคลื่อนทีส่ มั พันธ์กนั แบบหมุนได้
รอบ 3 แกน (ball-socket joint) และกําหนดค่า stiffness ให้กบั ข้อต่อ
4.2 กําหนดการเคลือ่ นไหวให้กบั โมเดล นํ าข้อมูลการเคลื่อนไหวของ
กระดูกทีไ่ ด้จากการประมวลผลภาพ มาสร้างเส้นโค้งใน 2 มิติ ทีก่ ําหนด
เส้นทางการเคลื่อนทีข่ องกระดูกแต่ละท่อน จากตารางที่ 1 โดยกําหนด
จุดเริม่ ต้น (origin) ไว้ทก่ี ง่ึ กลางของกระดูกสะโพก และกําหนดท่าทาง
เริม่ ต้นให้เหมือนกับภาพแรกที่ได้เก็บข้อมูลไว้ สามารถจําลองหาการ
เคลื่อนไหวของโมเดลได้ ดังรูปที่ 6
4.3 สร้า งกล้า มเนื้ อ และกํ า หนดหน้ า สัม ผัสของโมเดล กํา หนดให้
กล้ามเนื้ อแต่ล ะส่วนออกแรงดึง แปรผันตรงกับระยะยืด โดยใช้ขอ้ มูล
ขนาดของแรงสูงสุดทีร่ บั ได้ของกล้ามเนื้อจากฐานข้อมูลของ LifeMOD
ทีไ่ ด้มาจากงานวิจยั [4] และกําหนดหน้าสัมผัสระหว่างเท้ากับพืน้ ซึง่ จะ
ทําให้ทราบแรงทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการเคลื่อนไหว

Create Model
Apply Motion & Posture

รูปที่ 5 แสดงโมเดลกระดูกและข้อต่อทีส่ ร้างขึน้

Create Environments

Run Inverse Dynamics

Run Forward
Plot Results

รูปที่ 6 แสดงการเคลื่อนไหวของโมเดล

รูปที่ 4 แผนภูมแิ สดงลําดับและขัน้ ตอนการจําลองโมเดล
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4.4 จําลองการเคลือ่ นไหวและหาพลศาสตร์ ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลทํา
การจํา ลองการเคลื่อนไหวและคํานวณพลศาสตร์แบบย้อนกลับ โดย
ควบคุ ม ให้โ มเดลเคลื่อ นไหวตามข้อ มูล การเคลื่อ นไหวที่ไ ด้จ ากการ
ประมวลผลภาพ เพื่อคํานวณหาแรงจากกล้ามเนื้อที่กระทํากับกระดูก
ส่วนต่าง ๆ และแรงปฏิกริ ยิ าทีพ่ น้ื กระทํากับเท้าคน ค่าการเคลื่อนไหว
และมุม การงอของข้อ ต่ อ จากนัน้ จํา ลองการเคลื่อ นไหวและคํา นวณ
พลศาสตร์แบบไปข้างหน้ า โดยให้โมเดลเคลื่อนไหวเองด้วยแรงที่เกิด
จากกล้า มเนื้ อ เพื่อ นํ า ไปคํ า นวณหาแรงที่ก ระทํ า กับ กระดู ก และแรง
ภายในข้อต่ อที่เ กิด จากการเคลื่อนไหวที่แ ท้จ ริง จะได้โ มเดลที่มกี าร
เคลื่ อ นไหวเป็ น ธรรมชาติ ด ัง รู ป ที่ 7 จากนั น้ ทํ า การวิเ คราะห์ แ ละ
คํานวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ช่วงของมุมในการงอของข้อต่อ
ความเร็วเชิงมุมในการงอ และแรงทีเ่ กิดภายในข้อต่อส่วนต่าง ๆ
5. ผลที่ได้จากการหาพลศาสตร์ของข้อต่อ และอภิ ปรายผล
งานวิจยั นี้ได้ทําการหาข้อมูลทางพลศาสตร์ของข้อต่อ อาทิเช่น
ช่วงมุมงอของข้อต่อที่เวลาต่าง ๆ อัตราเร็วเชิงมุม แรงลัพธ์ท่กี ระทํา
และแรงบิดที่ขอ้ ต่อในระหว่างการเดิน 1 รอบ (ตัง้ แต่ช่วงก้าวเท้าข้าง
หนึ่งไปจนถึงการก้าวเท้าข้างเดียวกันนัน้ อีกครัง้ ) ของข้อสะโพก ข้อเข่า
และข้อเท้า ได้ขอ้ มูลพลศาสตร์ของข้อต่อของร่างกายท่อนล่างดังนี้
ผลการจําลองการเคลื่อนไหวที่ได้คอื เริม่ นับเวลาที่โมเดลใช้ใน
การเดินจากวินาทีท่ี 0 ไปสิน้ สุดทีว่ นิ าทีท่ี 1.32 แสดงว่าโมเดลนี้ใช้เวลา
ในการเดิน 1 รอบ (gait cycle) เป็ น 1.32 วินาที ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง
ระยะเวลาของการเดิน 1 รอบของคนโดยเฉลีย่ คือ ประมาณ 1.0 - 1.4
วินาที วิเคราะห์การเดินโดยแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงทีเ่ ท้าอยู่บน
พืน้ (Stance phase) และช่วงทีเ่ ท้าลอยจากพืน้ (Swing phase) การ
เคลื่อนไหวของโมเดลนี้มชี ่วงเวลาทีเ่ ท้าอยู่บนพืน้ เป็ นเวลา 0.76 วินาที
ตามที่ลูกศรกํากับไว้ ดังรูปที่ 8 หมายความว่าการก้าวขามีอตั ราส่วน
ระยะเวลาระหว่างช่วงทีเ่ ท้าอยู่บนพืน้ เป็ น 57.6 % ของเวลาในการเดิน
1 รอบ แต่การเดินของคนโดยทัวไปจะมี
่
อตั ราส่วนประมาณ 60 % [5]
แสดงว่ า โมเดลนี้ ม ีช่ ว งการก้า วเท้า ที่เ ท้า ลอยจากพื้น นานกว่ า ปกติ
เล็กน้อยในระหว่างการเดิน ข้อต่อทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงมุมมากทีส่ ุดคือ
ข้อ เข่า ซึ่ง มีค่ า ประมาณ 80 องศา ส่ว นข้อ สะโพกและข้อ เท้า มีก าร

เปลีย่ นแปลงมุมงอ 20 องศา และ 45 องศา ตามลําดับ ซึง่ อยู่ในช่วงของ
คนปกติทจ่ี ะมีการเปลีย่ นแปลงมุมของข้อเข่ามากทีส่ ุด อันเนื่องมาจาก
กลไกการเดินของคนจะใช้การแกว่งขาเพือ่ ก้าวเท้าไปข้างหน้า และมุม
ของข้อเข่าในงานวิจยั นี้มคี า่ ใกล้เคียงของ Bih-Jen Hsu [6] ดังรูปที่ 9
จากรูปที่ 10 อัตราเร็วเชิงมุมของข้อเท้าข้างขวาในขณะเดินของ
โมเดลมีค่าสูงสุดเป็ น 300 องศาต่อวินาที ทัง้ ช่วงการงอขาและช่วงการ
ยืดขา โมเดลนี้มอี ตั ราเร็วสูงสุดในการแกว่งขาขณะเดินใกล้เคียงและอยู่
ในช่วงที่ Diane L ทําการวิเคราะห์ไว้คอื 190 – 420 องศาต่อวินาที [7]

swing

stance phase

swing

1 gait cycle

รูปที่ 8 แสดงมุมงอของข้อต่อของขาข้างซ้าย

swing

stance phase

swing

รูปที่ 9 แสดงมุมงอของข้อเข่าจากงานวิจยั ของ Bih-Jen Hsu

รูปที่ 10 แสดงค่าอัตราเร็วเชิงมุมของข้อเข่าข้างขวา
รูปที่ 7 โมเดลทีจ่ าํ ลองขึน้ ใน 4 ช่วงเวลา
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รูปที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบแรงในข้อสะโพกข้างซ้ายและขวา

รูปที่ 12 แสดงค่าแรงบิดทีข่ อ้ เท้าซ้ายของโมเดล

รูปที่ 13 แสดงค่าแรงบิดทีข่ อ้ เท้าจากงานวิจยั ของ Francois
จากรูปที่ 11 แรงทีก่ ระทํากับข้อสะโพกมีค่าสูงสุดที่ 2,500 นิวตัน
เกิดขึน้ ในช่วงแรกทีเ่ ท้าซ้ายลอยจากพืน้ และในการเดินของโมเดลนี้ได้
ทิง้ นํ้าหนักกดลงพืน้ ในช่วงทีฝ่ ่าเท้าสัมผัสพืน้ คล้ายการกระแทกจนเกิด
แรงกระทํา กับข้อสะโพกประมาณ 4 เท่าของนํ้ า หนัก ตัว จากนัน้ แรง
กระทําทีข่ อ้ ต่อจะลดลงจนมีค่าน้อยทีส่ ุดเมือ่ เข้าสูช่ ่วงทีเ่ ริม่ ยกขาขึน้ เพื่อ
ั ่ ายและขวาได้กราฟ
ก้าวขาเดินต่อไป โดยแรงในข้อสะโพกทัง้ ฝงซ้
ลักษณะใกล้เคียงกัน
ในช่วงทีเ่ ท้าลอยจากพืน้ ข้อต่อจะไม่ตอ้ งรับแรงกดอันเนื่องมาจาก
นํ้ า หนั ก ตัว แต่ จ ะเกิด แรงอัน เนื่ อ งมาจากกล้า มเนื้ อ เพื่อ ควบคุ ม การ
เคลื่อนไหวของขาให้กา้ วไปทางด้านหน้า ในขณะเดียวกันข้อต่อของเท้า
ทีอ่ ยู่บนพืน้ จะต้องรับแรงอันเนื่องมาจากนํ้าหนักตัว และในช่วงแรกของ
ช่วงนี้นัน้ จะมีแรงกระแทกบางส่วนซึง่ ขึน้ อยู่กบั ลักษณะการเดินของแต่

ละคนด้วย หลังจากนัน้ จะเป็ นช่วงทีก่ ล้ามเนื้อออกแรงเพือ่ ทําให้รา่ งกาย
ทัง้ หมดเคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้า
จากรูปที่ 12 แรงบิดทีข่ อ้ เท้าซ้ายของโมเดลมีค่าสูงสุดทีช่ ่วงวินาที
ที่ 1.0 ซึ่งเป็ นช่วงที่เท้าซ้ายของโมเดลอยู่บนพื้นและเท้าขวากําลังจะ
แตะถึงพืน้ มีค่าแรงบิดเป็ น 1.2 Nm/kg และมีค่ามากทีส่ ุดเมือ่ เทียบกับ
ข้อต่อส่วนอื่นเนื่องจากข้อเท้าเป็ นข้อต่อมีตําแหน่ งอยู่ไกลจากลําตัวมาก
ที่สุ ด และค่ า แรงบิด นี้ ใ กล้เ คีย งกับ ค่ า แรงบิด สูง สุ ด จากงานวิจ ยั ของ
Francois [8] แต่มเี ส้นกราฟทีแ่ ตกต่างกันอันเนื่องมาจากลักษณะการ
เดินของแต่ละคนทีแ่ ตกต่างกัน ดังรูปที่ 13
อย่างไรก็ตาม การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิเคราะห์การเคลื่อนทีข่ องข้อ
ต่อเพียงร่างกายท่อนล่าง เนื่องจากข้อจํากัดของพืน้ ทีก่ ารเก็บข้อมูลของ
กล้องวิดโี อและเป็ นการเก็บข้อมูลการเดินเพียงแบบเดียว ในอนาคต
หากสามารถรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวของในกิจกรรมต่าง ๆ ได้มาก
ขึ้น จะได้ ผ ลการวิเ คราะห์ ก ารเคลื่ อ นไหวของข้อ ต่ อ ที่ม ากขึ้น ด้ ว ย
อย่ า งไรก็ ต ามความถู ก ต้ อ งของผลการวิเ คราะห์ น้ี ข้ึน อยู่ ก ับ ความ
ใกล้เคียงกันระหว่างโมเดลทีส่ ร้างขึน้ กับคนจริงเป็ นสําคัญ กล่าวคือ ยิง่
สามารถจําลองโมเดลให้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริง มากเท่าไรก็จะได้
ผลลัพ ธ์ท่ีถู ก ต้อ งและมันใจได้
่
ม ากขึ้น เท่ า นัน้ สํา หรับ ข้อ มูล ที่ไ ด้จ าก
บทความนี้ ส ามารถนํ า ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพัฒ นาและใช้ใ นการ
ออกแบบข้อต่อเทียมในอนาคตได้
ในการพัฒนางานวิจยั ในอนาคตจะทําการเก็บข้อมูลการเคลื่อนที่
ใน 3 มิติ เพื่อให้ได้ผลการเคลื่อนที่ท่มี คี วามถูกต้องมากที่สุด และ
สามารถทําการจําลองการเคลื่อนไหวด้วยโมเดลในส่วนของร่างกายท่อน
บนเพิม่ เติมเพื่อหาพลศาสตร์ของข้อต่อของร่างกายท่อนบนได้ในลําดับ
ต่อไป
6. สรุป
งานวิจยั นี้ สามารถหาพลศาสตร์ของข้อต่อของร่างกายท่อนล่า ง
ของมนุ ษย์ได้แก่ ข้อสะโพก ข้อเท้า และข้อเข่าจากการใช้เทคนิคการ
ประมวลผลภาพได้ และเมื่อ นํ า ข้อ มูล ไปจํา ลองการเคลื่อ นไหวและ
วิเคราะห์พลศาสตร์ของข้อต่อด้วยโปรแกรม Adams-LifeMOD สามารถ
หาข้อมูลทางด้านพลศาสตร์ของข้อต่อทีถ่ กู ต้องได้ ซึง่ สามารถนําผลทีไ่ ด้
นี้ไปใช้เป็ นข้อมูลสําหรับการออกแบบข้อเทียมได้ต่อไปในอนาคต
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้ว ิจ ยั ขอขอบคุณ กองทุ น รัช ดาภิเ ษกสมโภช จุ ฬ าลงกรณ์
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ปจั จุบนั เครื่องปรับอากาศเป็ นสิง่ จํา เป็ นสําหรับอาคารและที่พ กั
อาศัย เครื่องปรับอากาศเป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้พลังงานมากและมีการปล่อย
ความร้อนทิง้ จากระบบมาก ในภาคธุรกิจและครัวเรือนมีการใช้น้ํ าร้อน
ภายในอาคารปริม าณมาก งานวิจ ัย นี้ เ ป็ น การออกแบบและสร้า ง
เครื่อ งปรับ อากาศเคลื่อ นที่ซ่ึง สามารถผลิต นํ้ า ร้อ นจากความร้อ นที่
ระบายทิง้ จากคอนเดนเซอร์ของระบบปรับอากาศ ซึง่ เครือ่ งปรับอากาศ
จากการออกแบบเหมาะสมสํ า หรับ อาคารบ้ า นเรือ นหรื อ สถาน
ประกอบการที่ ม ีค วามจํ า เป็ นในการใช้ ร ะบบปรับ อากาศและใน
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งการใช้น้ํ าร้อนในการทํางานด้วย เครื่องปรับอากาศ
ดังกล่าวมีขนาด 43 x 43 x 75 cm และมีลอ้ เลื่อนจึงสามารถเคลื่อนย้าย
ไปใช้งานในบริเวณทีต่ อ้ งการ ได้โดยสะดวกหรือสามารถนําไปใช้เสริม
ระบบทําความเย็นหลักของอาคารในบริเวณทีข่ าดได้อกี ด้วย จากการ
ทดสอบพบว่าค่าสัมประสิทธิสมรรถนะการทํ
าความเย็น (COP) ของ
์
เครื่องปรับอากาศมีค่าระหว่าง 3.1-4.8 ซึง่ ค่า COP จะมีค่าสูงขึน้ เมื่อ
เพิ่ม อัต ราการไหลของนํ้ า นํ้ า ร้อ นที่ไ ด้ม ีอุ ณ หภู ม ิร ะหว่า ง 35-43 oC
เครื่องปรับอากาศนี้สามารถทํานํ้ าร้อนใช้งานหรือใช้อุ่นนํ้าก่อนการต้ม
นํ้าด้วยไฟฟ้าได้ โดยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการทํานํ้ าร้อน
ได้ถงึ ปี ละ 3,996.70 kWh หรือคิดเป็ นเงิน 13,998.45 บาท นอกจากนี้
การระบายความร้อนด้วยนํ้ ายังช่วยเพิม่ สมรรถนะในการทําความเย็น
อีก 17-47% จากการวิเ คราะห์ร ะยะเวลาคืน ทุ นพบว่า ในการลงทุ น
ดัด แปลงเครื่อ งปรับอากาศให้สามารถเคลื่อนที่และทํา นํ้ า ร้อนได้น้ี ม ี
ความคุม้ ค่าในการลงทุนโดยมีระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 1 ปี
Abstract
An air conditioning unit is necessary for building. It
consumes much energy and also releases much exhaust energy.
The household and hospitality service sections need much hot
water. The objectives of this research are to design and fabricate
a portable air conditioning unit (PACU) that the heat extracted
from condenser can generate the hot-water. The air conditioning
unit is suited for the residences in warm climates where space

cooling is important and in residences where the estimated hot
water use is high or health and beauty businesses, such as
health center, hotel, and spa where the air conditioning system
and the hot-water are needed to use simultaneously. The air
conditioning unit is designed (on wheels), in size; 43 x 43 x 75
cm. It is on wheels so that can be moved easier. It also can be
supplemented (its use) with the main air conditioning system of
building, at (in) the uninstall-air conditioning unit area.
According to the COP testing, the result show that the COP
values range from 3.1 to 4.8. And the COP values of the air
conditioning unit are higher, when increase the water flow rate.
The hot water temperatures are range from 35 to 43oC. This (the
air conditioning unit at the flow rate 2.0 l/min) can reduce waterheating energy consumption by approximately 3,996.70 kWh per
year. At 3.5 Baht/kWh, it can reduce water-heating energy
13,998.45 Baht per year. Furthermore, the COP of the system
are17-47% improved. And the unit is economically attractive also
with modification unit that has payback periods of 1 year.
1. บทนํา
เครือ่ งปรับอากาศ [1] เป็ นอุปกรณ์อนั ดับต้นๆ ทีม่ กี ารใช้พลังงาน
เป็ นจํานวนมาก เครื่องปรับอากาศทีใ่ ชัตามอาคารบ้านเรือนและสถาน
ประกอบการทัวไปนั
่ น้ นิยมใช้ชนิดแยกส่วน เครือ่ งปรับอากาศแบบแยก
ส่ว นโดยวัฏ จัก รความดัน ไอซึ่ง มีพ ลัง งานความร้อ นทิ้ง ออกมาจาก
คอนเดนเซอร์ซง่ึ หากมีการนําพลังงานความร้อนนี้ไปทําประโยชน์อย่าง
อื่นได้จะเป็ นการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า
เครื่อ งปรับอากาศแบบแยกส่วน [1] มีขนาดใหญ่เ มื่อเทียบกับ
ขนาดของการทําความเย็น และไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปในทีต่ ่างๆได้
หากออกแบบให้อุปกรณ์ทงั ้ หมดมีขนาดเล็กและอยู่รวมเป็ นชิน้ เดียวกัน
จะสามารถนําเครือ่ งปรับอากาศไปใช้งานตามสถานทีท่ ต่ี อ้ งการได้
นํ้าร้อน [2], [3], [4] มีความจําเป็ นสําหรับอุตสาหกรรม ธุรกิจ
อาคาร โรงแรม โรงพยาบาล ตลอดจนทีอ่ ยู่อาศัย และมีค่าใช้จา่ ยในการ
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ผลิต นํ้ า ร้อ นค่ อ นข้า งสู ง เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ อุ ป กรณ์ ท่ีต้ อ งการใช้
พลังงานอื่นๆ ปจั จุบนั เครื่องทํานํ้ าร้อนแบบใช้ไฟฟ้า (Electric Water
Heater) เป็ นทีน่ ิยม เนื่องจากสะดวก ติดตัง้ ง่าย ราคาถูก แต่มกี ารใช้
กําลังไฟฟ้าสูง เป็ นเหตุให้เสียค่าใช้จ่ายในการทํานํ้ าร้อนสูง อีกทัง้ ยัง
สิ้น เปลืองทรัพยากรธรรมชาติท่นี ับวันจะหมดลงและมีผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมอีก ด้วย ด้วยเหตุ น้ี การหาแหล่ง พลังงานทดแทนที่จะใช้
สําหรับผลิตนํ้าร้อนจึงเป็ นสิง่ จําเป็ น
ในสถานประกอบการทางด้ า นสุ ข ภาพและความงาม เช่ น
โรงพยาบาล โรงแรมหรือ สปา มีค วามต้ อ งการใช้ น้ํ า ร้อ นในการ
ให้บริการจํานวนมาก [5] และในขณะเดียวกันก็มกี ารใช้งานระบบปรับ
อากาศด้ว ย การผลิต นํ้ า ร้อ นในสถานประกอบการดัง กล่ า วมีห ลาย
รูปแบบ เช่น การต้มนํ้ าโดยใช้ก๊าซหุงต้ม ใช้ขดลวดไฟฟ้า หรือใช้ปมั
ความร้อน
จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่ ่านมาพบว่าสมรรถนะการทํางานของ
ั
ระบบปมความร้
อน [2], [3], [4] จะให้ผลตอบแทนในเชิงลงทุนสูงและมี
ประสิทธิภาพเชิงพลังงานสูงกว่าการทํานํ้าร้อนโดยใช้เชือ้ เพลิงเป็ นแก๊ส
ั
ธรรมชาติหรือไฟฟ้า ปมความร้
อนที่มใี ช้งานอยู่ในปจั จุบนั ยังมีขนาด
ใหญ่ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย และใช้ประโยชน์ เฉพาะในส่วนด้าน
ความร้อนทีไ่ ด้เท่านัน้ ส่วนลมเย็นทีไ่ ด้จะถูกปล่อยทิง้ ไป
เพื่อเป็ นการอนุ รกั ษ์พลังงาน [5], [6] งานวิจยั นี้จงึ ทําการ
ออกแบบเครือ่ งปรับอากาศให้สามารถใช้ประโยชน์จากลมเย็นและความ
ร้ อ นเหลื อ ทิ้ ง บริเ วณคอนเดนเซอร์ ค วบคู่ ก ั น ไปและออกแบบให้
เครือ่ งปรับอากาศดังกล่าวสามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึง่ จะทําให้ระบบปรับ
อากาศโดยรวมมีคา่ สัมประสิทธิ ์สมรรถนะ (COP) เพิม่ ขึน้ ช่วยประหยัด
พลังงานในการทํานํ้าร้อนลง โดยสามารถนําไปใช้งานในทีท่ ต่ี อ้ งการได้
โดยสะดวกเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการใช้งาน
2. ทฤษฎี
2.1 ระบบการทําความเย็นแบบอัดไอ

รูปที่ 1 วัฏจักรการทําความเย็นบน P-h Diagram
ระบบทําความเย็นของเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วนจะประกอบ
ไปด้ ว ยอุ ป กรณ์ ห ลั ก 4 อย่ า งคื อ คอมเพรสเซอร์ (Compressor)
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คอนเดนเซอร์ (Condenser) คอยล์เย็น (Evaporator) และอุ ปกรณ์ ลด
ความดัน (Expansion Valve) เมือ่ นําอุปกรณ์มาประกอบเข้าด้วยกันจะ
ได้วฏั จักรการทําความเย็นดังรูปที่ 1
การทําความเย็นเริม่ จากสารทําความเย็นเหลวไหลเข้าสู่วาล์วลด
ความดัน ทําให้สารทําความเย็นมีอุณหภูมแิ ละความดันลดลง เมื่อสาร
ทําความเย็นไหลต่อไปยังคอยล์เย็น สารทําความเย็นจะรับเอาความ
ร้อ นจากอากาศรอบๆ คอยล์ เ ย็น เข้า มาเนื่ อ งจากอากาศรอบๆ มี
อุ ณ หภู ม ิสูง กว่ า สารทํ า ความเย็น ทํ า ให้ส ารทํา คามเย็น เป็ น สถานะ
กลายเป็ นไอโดยทีอ่ ุณหภูมแิ ละความดันยังคงที่ ไอสารทําความเย็นจะ
ถูกดูดเข้าสู่คอมเพรสเซอร์และถูกอัดให้มอี ุณหภูมแิ ละความดันสูงขึน้
ไอร้อนของสารทําความเย็นทีอ่ อกจากคอมเพรสเซอร์จะถูกส่งต่อไปยัง
คอนเดนเซอร์ เนื่องสารทําความเย็นมีอุณหภูมสิ งู กว่าอากาศภายนอก
ความร้อนของสารทําความเย็นทีอ่ ยู่ภายในคอนเดนเซอร์จงึ ถูกถ่ายเท
ออกไปให้อากาศซึง่ อยู่ภายนอกและเริม่ ควบแน่ นกลับมาเป็ นของเหลว
จากนัน้ ก็ไหลเข้าสูว่ าล์วลดความดันอีกครัง้ หนึ่ง
ในการวัดประสิทธิภาพของระบบทําความเย็น นิยมใช้สมั ประสิทธิ ์
สมรรถนะการทําความเย็น (COPcooling) [1] ซึง่ ก็คอื อัตราส่วนระหว่าง
ความเย็นทีส่ ามารถทําได้กบั กําลังไฟฟ้าทีใ่ ช้ในการเดินเครือ่ งดังสมการ
ที่ 1
Q
COPcooling = L
(1)
W
โดยที่ QL คือ ความเย็นทีเ่ ครือ่ งปรับอากาศสามารถทําได้ (W)
W คือ พลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้โดยคอมเพรสเซอร์ (W)
สมรรถนะของเครือ่ งปรับอากาศขึน้ อยูก่ บั หลายปจั จัย ปจั จัยหนึ่งที่
สํ า คัญ คือ ความดัน ด้ า นสู ง หรือ อุ ณ หภู ม ิภ ายในคอนเดนเซอร์ ถ้ า
อุณหภูมหิ รือความดันด้านสูงลดลงจะทําให้กําลังไฟฟ้าทีค่ อมเพรสเซอร์
ต้องใช้ลดลงซึ่งจะทําให้ประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศลงได้
ดังนัน้ การผลิตนํ้าร้อนจากความร้อนเหลือทิง้ บริเวณคอนเดนเซอร์โดย
ให้น้ํ าไหลผ่าน ซึ่งปกติน้ํ าจะมีอุณหภูมติ ่ํากว่าอากาศอยู่แล้วและมีค่า
การพาความร้อนดีกว่าอากาศมากจึงสามารถช่วยลดอุณหภูมแิ ละความ
ดันด้านสูงลงไปอีกด้วย
2.2 การนําความร้อนเหลือทิ้ งจากเครื่องปรับอากาศกลับมาใช้
เครื่องทํานํ้ าร้อนแบบใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องทําความ
เย็นหรือเครือ่ งปรับอากาศ สามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ
1. เครื่องทํานํ้ าร้อนแบบใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องทําความ
เย็นหรือเครือ่ งปรับอากาศชนิดนํ้าร้อนไหลผ่าน
2. เครือ่ งทํานํ้าร้อนแบบใช้ความร้อนเหลือทิง้ จากเครือ่ งทําความ
เย็นหรือเครือ่ งปรับอากาศชนิดมีถงั เก็บนํ้าร้อน
เครื่องทํานํ้ าร้อนแบบใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องทําความ
เย็น หรือ เครื่อ งปรับ อากาศจะทํา งานร่วมกับ เครื่อ งทํา ความเย็น หรือ
เครือ่ งปรับอากาศ แบบวัฏจักรอัดไอทีม่ คี อมเพรสเซอร์เป็ นอุปกรณ์อดั
ไอสารทํา ความเย็น โดยสารทํา ความเย็น จะนํ า ความร้อ นจากห้อ งที่
ต้อ งการทํ า ความเย็น และความร้อ นจากการทํา งานของระบบ ที่ไ ป
ระบายทิ้งที่คอนเดนเซอร์ ซึ่งเป็ นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat
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Exchanger) ชนิดระบายความร้อนด้วยนํ้า โดยนํานํ้าทีต่ อ้ งการทําความ
ร้อนผ่า นเข้า ไปแลกเปลี่ย นความร้อนกับสารทํา ความเย็น นํ้ า ที่ผ่า น
เครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อนก็จะมีอุณหภูมสิ งู ขึน้ เท่าไรนัน้ ขึน้ อยู่กบั การ
ออกแบบและประสิทธิผลของเครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อน การนําความ
ร้อนเหลือทิง้ จากเครือ่ งทําความเย็นหรือเครือ่ งปรับอากาศกลับมาใช้ จะ
ได้น้ําร้อนโดยไม่ตอ้ งใช้พลังงานเพิม่ เติม
การทํ า นํ้ า ร้อ นจากความร้อ นเหลือ ทิ้ง จากคอนเดนเซอร์นั น้ มี
ั
ลักษณะการทํางานเช่นเดียวกับปมความร้
อน (Heat pump) ซึง่ ทํางาน
โดยการดึงความร้อนจากอากาศซึง่ เป็ นแหล่งความร้อนมาใช้ในการทํา
นํ้าร้อน ในการวัดประสิทธิภาพของระบบทํานํ้าร้อน นิยมใช้สมั ประสิทธิ ์
สมรรถนะการทําความร้อน (COPheating) [1] ซึง่ ก็คอื อัตราส่วนระหว่าง
ความร้อนทีส่ ามารถทําได้กบั กําลังไฟฟ้าทีใ่ ช้ในการเดินเครือ่ งดังสมการ
ที่ 2
Q
(2)
COPheating = H
W
โดยที่ QH คือ ความร้อนทีเ่ ครือ่ งทํานํ้าร้อนสามารถทําได้ (W)
W คือ พลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้โดยคอมเพรสเซอร์ (W)

รูปที่ 3 ส่วนประกอบของเครือ่ งปรับอากาศจากการออกแบบ

รูปที่ 4 ด้านข้างของเครือ่ งปรับอากาศจากการออกแบบ

รูปที่ 2 ระบบการทํานํ้าร้อนจากพลังงานเหลือทิง้ บริเวณ
คอนเดนเซอร์

ส่วนประกอบของเครือ่ งปรับอากาศตามรูปที่ 3-4
1. คอยล์เย็น
2. คอนเดนเซอร์
3. พัดลมระบายอากาศ
4. ท่อนํ้าเย็นเข้า ท่อนํ้าร้อนออก
5. คอมเพรสเซอร์
6. ท่อสารทําความเย็น

การเปลี่ยนมาใช้คอนเดนเซอร์ชนิดระบายความร้อนด้วยนํ้ า [2],
[3], [4] จะทําให้ระบบมีการระบายความร้อนได้ด ี มีสมรรถนะของเครือ่ ง
ทําความเย็นหรือเครือ่ งปรับอากาศดีขน้ึ เนื่องจากเป็ นการลดความดันที่
ชุดควบแน่ นลง ทําให้ลดภาระของคอมเพรสเซอร์ลง เป็ นการประหยัด
พลังงานของเครือ่ งปรับอากาศ
3. การออกแบบและการทดสอบ
3.1 การออกแบบเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่
การออกแบบใช้แนวคิดประหยัดพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ทุกชิน้ รวมอยู่
ในโครงเดียวกัน สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ใช้งานได้โดยสะดวก
สามารถจ่ายลมเย็นและผลิตนํ้าร้อนได้พร้อมกัน ควบคุมอุณหภูมอิ ากาศ
ในห้องโดยใช้เทอร์โมสตัทและมีวาล์วปรับอัตราการจ่ายนํ้าร้อนได้
รูปที่ 5 เครือ่ งปรับอากาศหลังประกอบเสร็จสมบูรณ์พร้อมชุดควบคุม
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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จากรูปที่ 7 จะเห็นว่าค่า COP ของเครือ่ งปรับอากาศมีแนวโน้มที่
จะเพิม่ ขึน้ เมื่อเพิม่ อัตราการไหลของนํ้ าทีไ่ หลผ่านคอนเดนเซอร์ ดังนัน้
หากต้องการเพิม่ ค่า COP ของเครือ่ งปรับอากาศขึน้ อีกก็สามารถทําการ
ปรับอัตราการไหลของนํ้าทีไ่ หลผ่านคอนเดนเซอร์ให้มปี ริมาณมากขึน้
ได้ แต่การเพิม่ อัตรการไหลของนํ้ าจะมีผลต่ออุณหภูมขิ องนํ้ าร้อนทีไ่ ด้
ดังนัน้ ในการใช้งานจริงควรพิจารณาถึงอุณหภูมนิ ้ําร้อนทีต่ อ้ งการใช้งาน
ด้วย

3.2 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ
ในการทดสอบสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศจะทําการควบคุม
อุ ณ หภู ม ิข องอากาศในห้อ งให้ค งที่ท่ี 25 oC แล้ ว จึง ทํ า การทดสอบ
เครื่อ งปรับ อากาศ โดยทดสอบสมรรถนะการทํ า ความเย็ น ของ
เครือ่ งปรับอากาศ หาอุณหภูมแิ ตกต่างระหว่างนํ้ าขาเข้าและนํ้าขาออก
หาอุ ณ หภู ม ิน้ํ า ร้อ นที่เ ครื่อ งปรับ อากาศสามารถทํ า ได้ ทดสอบหา
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะสามารถนํ านํ้ าร้อนใช้ได้ และการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าที่อ ัต ราการไหลของนํ้ า ต่ า งๆ กัน เที ย บกับ เวลา ในขณะที่
คอมเพรสเซอร์ยงั คงทํางานอยูต่ ลอดเวลาเพือ่ ผลิตนํ้าร้อน
4. ผลการทดสอบและวิ เคราะห์ผล
4.1 ค่า COP ของเครื่องปรับอากาศ
จากผลการทดสอบเครื่อ งปรับ อากาศที่อ ัต ราการไหลของนํ้ า
0.5l/min, 1.0l/min, 1.5l/min และ 2.0l/min โดยนํ้าเข้ามีอุณหภูมคิ งทีท่ ่ี
26 oC เครือ่ งปรับอากาศมีค่า COP เท่ากับ 3.315, 3.350, 3.755 และ
4.160 ตามลําดับ ซึง่ ถือได้ว่าเครื่องปรับอากาศทีส่ ร้างขึน้ นี้มสี มรรถนะ
สูงกว่ามาตรฐานเบอร์ 5 ทีก่ ําหนดค่า COP ขัน้ ตํ่าไว้เท่ากับ 3.11 ซึง่
คอมเพรสเซอร์ท่นี ํ ามาใช้ทดสอบได้ผ่านการใช้งานมาแล้วจึงทําให้ม ี
สมรรถนะไม่สงู นัก ดังนัน้ หากนําคอมเพรสเซอร์ใหม่ทย่ี งั ไม่ผา่ นการใช้
งานมาใช้จะสามารถเพิม่ ค่า COP ได้มากขึน้ อีก
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ทีอ่ ตั ราการไหลของนํ้าต่างๆ เทียบกับเวลา

3.755

3.7
3.5

3.315

3.35

0.5l/min

1.0l/min

3.3
3.1
2.9

2.82

2.7
2.5
conventional unit
(air-cooled
condenser)

1.5l/min

2.0l/min

water flow rate (l/min)

รูปที่ 7 ค่า COP ของเครือ่ งปรับอากาศทีอ่ ตั ราการไหลของนํ้าต่างๆ
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45

temperature(C)

รูปที่ 6 ท่อนํ้าเย็นและท่อนํ้าร้อนทางด้านหลังของเครือ่ งปรับอากาศ

4.2 อุณหภูมิของนํ้าร้อนที่ได้
จากผลการทดสอบ อุณหภูมขิ องนํ้ าร้อนทีไ่ ด้จากเครื่องทํานํ้ าร้อน
ที่ใช้ค วามร้อ นทิ้ง จากเครื่อ งปรับ อากาศโดยใช้อุ ณ หภูมนิ ้ํ า ป้ อนเป็ น
26oC ขณะเริม่ ทําการทดสอบอุณหภูมขิ องนํ้าร้อนทีไ่ ด้มแี นวโน้มสูงขึน้
เรื่อยๆ จนเริม่ คงที่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 20 นาที การทดสอบที่
อัตราการไหลของนํ้า 0.5l/min, 1.0l/min, 1.5l/min และ 2.0l/min นํ้ า
ร้อนทีไ่ ด้มอี ุณหภูมเิ ท่ากับ 42.85 oC, 41.15 oC, 38.05 oC และ 35.8 oC
ตามลําดับดังรูปที่ 8 ซึง่ ถือได้วา่ เครือ่ งทํานํ้าร้อนจากความร้อนเหลือทิง้
จากเครื่องปรับอากาศนี้สามารถทํานํ้ าร้อนในระดับอุณหภูมทิ ส่ี ามารถ
นํ า ไปใช้ง านด้ า นสุ ข ภาพและความงามได้ ซึ่ง จะใช้ น้ํ า ร้อ นในช่ ว ง
อุณหภูมปิ ระมาณ 35-45oC หรือหากจากนําไปใช้ในการทํานํ้าร้อนอาบ
ในครัวเรือนก็มคี วามเหมาะสมเช่นกัน แต่หากต้องการนํ้ าทีม่ อี ุณหภูม ิ
สูงกว่านี้กใ็ หํ้าทําการปรับลดอัตราการไหลของนํ้าร้อนลง แต่การกระทํา
เช่นนี้จะมีผลทําให้สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศลดตํ่าลงด้วย ดังนัน้
การใช้น้ํ าในอุ ณหภูมทิ ่สี ูงเกิน 60 oC จึงควรมีแหล่งความร้อนอื่นร่วม
ด้ ว ยเช่ น การใช้ ข ดลวดไฟฟ้ าในการเพิ่ม อุ ณ หภู ม ิน้ํ า ในขัน้ ที่ส อง
เนื่องจากอุ ณหภูมขิ องสารทําความเย็นในคอนเดนเซอร์จะมีอุณหภูม ิ
ประมาณ 70-80oC เท่านัน้ จึงไม่สามารถทํานํ้ าให้มอี ุณหภูมสิ ูงมากๆ
ได้

ขณะทีท่ าํ การทดสอบไม่ได้ทาํ การหุม้ ฉนวนทีถ่ งั เก็บนํ้าร้อนและท่อ
นํ้ าร้อนทําให้เกิดความร้อนสูญเสียขึน้ ในบริเวณดังกล่าว แต่อย่างไรก็
ตามความร้อ นที่ใ ช้ ใ นการทํ า นํ้ า ร้อ นเป็ น ความร้อ นที่เ หลือ ทิ้ง จาก
เครือ่ งปรับอากาศซึง่ เปรียบเสมือนได้เปล่าจึงมีความคุม้ ค่าทีจ่ ะนําความ
ร้ อ นในส่ ว นนี้ ม าใช้ ง าน ซึ่ ง หากทํ า การปรับ ปรุ ง ในส่ ว นของการ
แลกเปลีย่ นความร้อนในถังนํ้าร้อนและหุม้ ฉนวนในระบบท่อนํ้าร้อนให้ด ี
แล้วจะสามารถปรับปรุงประสิทธิผลของการทํานํ้าร้อนขึน้ ได้อกี มาก

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

4.3 การวิ เคราะห์จดุ คุ้มทุน
ในการดัดแปลงเครือ่ งปรับอากาศพร้อมเครือ่ งทํานํ้าร้อนนัน้ ใช้เงิน
ลงทุนประมาณ 10,000 บาท จากการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนตามทีแ่ สดงใน
ตารางที่ 1 จะเห็น ได้ว่ า การผลิต นํ้ า ร้อ นจากพลัง งานเหลือ ทิ้ง จาก
เครือ่ งปรับอากาศนัน้ หากใช้งานวันละ 8 ชัวโมงโดยปรั
่
บอัตราการไหล
้
ของนํ้าเป็ น 2.0l/min จะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟาในการผลิตนํ้ า
ร้อนได้มากทีส่ ดุ ถึงปีละ 3,996.70 kWh หรือคิดเป็ นเงินทีป่ ระหยัดได้ถงึ
13,988.45 บาท มีร ะยะเวลาคืน ทุ น 0.71 ปี ส่ ว นที่อ ัต ราการไหล
1.5l/min, 1.0l/min และ 0.5l/min นัน้ มีระยะเวลาคืนทุน 0.78 ปี 0.92
ปี และ 1.66 ปี ตามลําดับ
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบพลังงานทีป่ ระหยัดได้ทอ่ี ตั ราการไหลต่างๆ
เงินลงทุน
อายุการใช้งาน
ปริมาณนํ้าร้อนทีไ่ ด้ต่อ
วัน : ใช้งาน 8ชม./วัน
ΔT ของนํ้าร้อนทีไ่ ด้
ปริมาณพลังงานที่
ประหยัดได้ต่อวัน
ปริมาณพลังงานที่
ประหยัดได้ต่อปี
ค่าไฟฟ้าทีป่ ระหยัดได้
ต่อปี : ค่าไฟฟ้าหน่วย
ละ 3.5 บาท
ระยะเวลาคืนทุน

0.5l/min

1.0l/min
1.5l/min
10,000 บาท
5 ปี

2.0l/min

240 ลิตร

480 ลิตร

720 ลิตร

960 ลิตร

16.85οC
4.71
kWh
1,717.97
kWh

15.15οC
8.46
kWh
3,089.29
kWh

12.05οC
10.10
kWh
3,685.73
kWh

9.80οC
10.95
kWh
3,996.70
kWh

6,012.89
บาท

10,812.50
บาท

12,900.07
บาท

13,988.45

1.66 ปี

0.92 ปี

0.78 ปี

0.71 ปี

บาท

4.4 คุณสมบัติพิเศษของเครื่องปรับอากาศเคลื่ อนที่ จากการ
ออกแบบ
1. เครือ่ งปรับอากาศเคลื่อนทีท่ ต่ี ดิ ตัง้ ระบบเครือ่ งทํานํ้าร้อนแบบใช้
ความร้อ นเหลือ ทิ้ง จากคอนเดนเซอร์ สามารถให้ค วามเย็น ได้เ ต็ม
สมรรถนะเป็ น ปกติห รือ ดีก ว่า เครื่อ งปรับ ทัว่ ไป เนื่ อ งจากนํ้ า จะช่ ว ย
ระบายความร้อนให้กบั สารทําความเย็นได้ดกี ว่าอากาศ
2. ลดค่าใช้จา่ ยในการผลิตนํ้าร้อน โดยนํ้าร้อนทีไ่ ด้สามารถนําไปใช้
งานหรือใช้เป็ นนํ้าป้อนของเครือ่ งทํานํ้าร้อนไฟฟ้าได้
3. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครือ่ งปรับอากาศลงกว่าปกติจาก
การที่คอมเพรสเซอร์ทํางานน้อยกว่าปกติ เนื่องจากการระบายความ
ร้อนจากนํ้ า ซึ่งจะประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าอีก 30-40% เมื่อเทียบกับ
เครือ่ งปรับอากาศทั ่วๆ ไป
4. ค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงเครื่องปรับอากาศให้ผลิตนํ้ าร้อนได้
ใกล้เ คีย งกับ การลงทุ น ระบบทํา นํ้ า ร้อ นแบบอื่น ๆ แต่ ช่ ว ยประหยัด
พลังงานลงได้เพราะใช้พลังงานเหลือทิง้ ให้เป็ นประโยชน์ ซึง่ เท่ากับเป็ น
การลดค่าใช้จา่ ยในการทํานํ้าร้อนลง 50-100%
5. มีอายุการใช้งานยาวนานเนื่องจากไม่มชี น้ิ ส่วนเคลื่อนทีส่ ามารถ
ตรวจเช็คและบํารุงรักษาพร้อมกับเครือ่ งปรับอากาศตามปกติได้
6. ไม่มปี ญั หาเรื่องไฟฟ้าซ๊อต รั ่ว หรือลัดวงจร จึงไม่เกิดอันตราย
ต่อผูใ้ ช้น้ําร้อน

7. ลดการใช้พลังงาน จึงช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลด
มลภาวะทีเ่ กิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อม
5. สรุป
ผลจากการทดสอบเครื่อ งปรับ อากาศพบว่า มีสมรรถนะการทํา
ความเย็นอยู่ในเกณฑ์ดมี าก ระบบทํานํ้ าร้อนสามารถผลิตนํ้ าร้อนที่ม ี
อุณหภูมสิ งู ขึน้ จากนํ้าป้อนประมาณ 10-16oC เครื่องปรับอากาศทีส่ ร้าง
ขึน้ นี้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดทีต่ ้องการใช้งานได้สะดวก เหมาะสม
สํ า หรั บ สถานประกอบการหรื อ ครั ว เรื อ นที่ ม ี ค วามต้ อ งการใช้
เครื่องปรับอากาศและมีการใช้น้ํ าร้อนในขณะเดีย วกัน ในการลงทุ น
สร้างเครือ่ งปรับอากาศชนิดดังกล่าวมีระยะเวลาคืนทุนทีเ่ ร็ว อยู่ระหว่าง
0.71-1.66 ปี จึงมีความเหมาะสมในการลงทุน
ข้อดีของเครื่องเครื่องปรับอากาศเคลื่อนทีน่ ้ีคอื ประหยัดพลังงาน
และสามารถผลิตนํ้ าร้อนได้โดยไม่เสียค่าไฟฟ้าเพิม่ เติม ไม่มมี ลภาวะ
เนื่องจากใช้ความร้อนทีเ่ หลือทิง้ จากระบบปรับอากาศ ตัวเครือ่ งมีขนาด
เล็กสามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ต้องการใช้งานได้โดยสะดวก และ
สามารถช่วยประเทศชาติลดปริมาณการใช้พลังงานลง ผลการประหยัด
พลังงานและปริมาณนํ้ าร้อนทีผ่ ลิตได้ขน้ึ อยู่กบั ลักษณะการใช้งานของ
เครือ่ งปรับอากาศ
เ นื่ อ ง จ า ก ร ะ บ บ ผ ลิ ต นํ้ า ร้ อ น จ า ก พ ลั ง ง า น เ ห ลื อ ทิ้ ง จ า ก
เครื่ อ งปรั บ อากาศ การพิ จ ารณาเลื อ กใช้ จ ะต้ อ งมี ก ารใช้ ง าน
เครื่องปรับอากาศในทีท่ ม่ี คี วามจําเป็ นจะต้องใช้น้ําร้อนด้วยจึงจะให้ผล
การประหยัด พลัง งานและใช้ ร ะยะเวลาคุ้ ม ทุ น น้ อ ย แขนงธุ ร กิ จ ที่
เหมาะสมกับเครื่องปรับอากาศชนิดนี้มหี ลากหลาย เช่น อุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร เบเกอรี ฟาสต์ฟูด อุตสาหกรรม
อาหาร ร้านเสริมความงามทัวไป
่ ทีพ่ กั อาศัยทีใ่ ช้เครื่องปรับอากาศและ
ใช้น้ําร้อน ฯลฯ
ข้อสังเกตุของการใช้งานเครื่องปรับอากาศทีส่ ร้างขึน้ นี้มขี อ้ จํากัด
ตรงที่เครื่องปรับอากาศนี้มคี วามจําเป็ นต้องใช้น้ํ าในการระบายความ
ร้ อ นต ล อ ดเ วล า ที่ ค อม เ พ รส เ ซอ ร์ ทํ า ง า น ดั ง นั ้ น ก า ร ใ ช้ ง า น
เครื่องปรับอากาศจึงต้องมีระบบท่อนํ้ าสะอาดที่สามารถต่อใช้งานได้
โดยสะดวก อุ ณหภูมนิ ้ํ าร้อนที่ได้จะขึ้นอยู่กบั อุ ณหภูมขิ องนํ้ าป้อนซึ่ง
ขึน้ อยูก่ บั อุณหภูมขิ องสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ หากผูใ้ ช้งานต้องการใช้น้ําร้อน
ที่มอี ุณหภูมสิ ูงอาจต้องใช้ขดลวดไฟฟ้ ามาช่วยเพิม่ อุ ณหภูมใิ ห้กบั นํ้ า
ร้อนก่อนนําไปใช้งานอีกครัง้ หนึ่ง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อมนุ ษย์ในการใช้งาน
นํ้ าร้อนทีไ่ ด้จากเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้เกิดความมันใจที
่ จ่ ะตัดสินใจ
นํามาใช้งานจริง
2. ควรมีการติดตัง้ ระบบควบคุมอุณหภูมนิ ้ําร้อนให้สมํ่าเสมอ
3. ควรมีการติดตัง้ เครื่องแลกเปลีย่ นความร้อนชนิดแผ่นซึง่ มีขนาดเล็ก
แต่ประสิทธิผลสูงในการแลกเปลีย่ นความร้อนของนํ้า
4. ควรปรับปรุงระบบฉนวนกันความร้อนรั ่วไหลในถังเก็บนํ้าร้อนและใน
ท่อนํ้าร้อน
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5. การใช้งานนํ้าร้อนทีไ่ ด้จากเครื่องปรับอากาศควรปรับตัง้ อุณหภูมทิ ่ี
เทอร์โ มสตัท ให้ต่ํ า กว่ า อุ ณ หภู ม ิห้อ งเพื่อ ให้ค อมเพรสเซอร์ ทํ า งาน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาระบบผลิตนํ้าร้อนโดยการใช้ความร้อนทิง้
ั๊
ของการปรับ อากาศร่ ว มกับ พลัง งานแสงอาทิต ย์แ ละป มความร้
อน
(HWSH) สํา หรับ โรงแรมในประเทศไทยโดยการใช้แ บบจํา ลองทาง
คณิตศาสตร์ งานวิจยั นี้ได้เลือกโรงแรมทีม่ รี ะบบปรับอากาศแบบรวม
ศูนย์และมีการผลิตนํ้ าร้อนด้วยหม้อต้มเป็ นกรณีศกึ ษา ความร้อนทิ้ง
จากสารทํ า งานของเครื่อ งทํา นํ้ า เย็น จะถู ก นํ า มาใช้เ พื่อ ผลิต นํ้ า ร้อ น
ร่ ว มกับ พลัง งานแสงอาทิต ย์ ถ้า อุ ณ หภู ม ิข องนํ้ า ร้อ นมีค่ า ตํ่ า กว่ า ที่
ั๊
ต้องการ ปมความร้
อนจะเริม่ ทํางานจนกว่าอุณหภูมขิ องนํ้ าร้อนจะมีค่า
ตามที่ต้องการจึงจะหยุดการทํางาน จากการจําลองการทํางานของ
ระบบพบว่าสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 79.6% เมื่อเทียบกับการ
ผลิตนํ้ า ร้อนด้ว ยหม้อต้ม การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ก ารลงทุ น
พบว่าสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุน (IRR) 105.7% เมื่อทําการ
ติดตัง้ ระบบผลิตนํ้าร้อนทีน่ ําเสนอแทนการใช้หม้อต้ม

analysis presented rate of return (IRR) is 105.7% if the existing
boiler facility was replaced by the presented system.
1. บทนํา
การใช้พลังงานในอนาคตมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ย ๆ ตามความ
เจริญเติบ โตของเศรษฐกิจและสัง คม ขณะเดีย วกันนํ้ า มันดิบ ซึ่ง เป็ น
แหล่งพลังงานหลักของโลกนัน้ นับวันก็มแี นวโน้มทีจ่ ะหมดไปในอนาคต
อัน ใกล้ น้ี ทํ า ให้ ห ลายประเทศทัว่ โลกรวมทัง้ ประเทศไทยได้ ใ ห้
ความสําคัญกับการวิจยั พัฒนาการใช้พลังงานทดแทน นอกจากการ
พัฒ นาพลัง งานทดแทนแล้ ว การพัฒ นาหรือ ปรับ ปรุ ง อุ ป กรณ์ ท่ีใ ช้
พลัง งานให้ม ีป ระสิท ธิภ าพสูง ขึ้น ก็เ ป็ น สิ่ง ที่สํา คัญ ไม่แ พ้ก ัน เพราะ
หมายถึงการใช้พลังงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การนําความร้อนทิ้ง
จากการปรับ อากาศมาทํา การผลิตนํ้ า ร้อ นเป็ น การนํ า เอาพลัง งานที่
ปล่อยทิง้ กลับมาใช้ประโยชน์ การใช้แสงอาทิตย์มาผลิตนํ้าร้อนเป็ นการ
ั๊
ใช้พลังงานทีม่ อี ยู่มากมายตามธรรมชาติมาใช้งาน และการใช้ปมความ
ร้อนในการผลิตนํ้ าร้อนเป็ นอุปกรณ์ผลิตนํ้ าร้อนทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงเมื่อ
เทียบกับหม้อไอนํ้า และ ฮีทเตอร์ไฟฟ้า การผลิตนํ้าร้อนทัง้ สามรูปแบบ
มีผสู้ นใจได้ทาํ การศึกษาไว้ดงั นี้ Techarungpaisan et al. [1] ได้ทํา
การทดสอบแบบจําลองของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนทีม่ กี ารนํ า
ความร้อนทิ้งมาผลิตนํ้ าร้อนเพื่อ แบบจําลองจะถูกนํ าไปใช้สําหรับการ
ออกแบบระบบหรือทํานายสมรรถนะของระบบในอนาคต ในการศึกษา
ได้สร้างชุดทดลองขึน้ มาโดยประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนขนาด 12,000 Btu/h และถังนํ้ าร้อนขนาด 102 liter ซึ่งผลทีไ่ ด้
พบว่าค่าจากการทดลองและแบบจําลองมีค่าทีใ่ กล้เคียงกัน อุณหภูมนิ ้ํ า
ร้อนสูงสุดทีส่ ามารถทําได้เท่ากับ 47 ๐C Chaurasia [2] ได้มกี ารศึกษา
การผลิต นํ้ า ร้อ นด้ว ยพลัง งานแสงอาทิต ย์โ ดยใช้แ ผ่ น คอนกรีต ของ
หลังคาอาคารเป็ นตัวรับแสงอาทิตย์ โดยทําการติดตัง้ ท่ออลูมเิ นียมไว้ใน

Abstract
This research study hot water generation system with waste
heat recovery of air-conditioning combination with solar thermal
energy and heat pump (HWSH) for hotel in Thailand with
mathematical modeling. The selected hotel requires central airconditioning system and generate hot water with boiler for study
case. Waste heat from refrigerant of water chiller is recovered for
generated hot water combined with solar thermal energy. If hot
water temperature low than as required heat pump well operated
until hot water temperature as required. The simulation results
show that the energy consumption is decrees 79.6% where
compared generated hot water with boiler. The economic capital
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แผ่นคอนกรีต ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตัง้ ระบบผลิต
นํ้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากการทดลองพบว่าในช่วงกลางวัน
ของฤดู ห นาวสามารถผลิ ต นํ้ า ร้ อ นได้ ใ นช่ ว งอุ ณ ภู ม ิ 36 -58 ๐ C
ั๊
Robert et al. [3] ได้ศกึ ษาการนําระบบปมความร้
อนมาใช้อุ่นนํ้าเพือ่ ทํา
ั
๊
นํ้าร้อนในร้านซักรีด ปมความร้อนจะทําการอุ่นนํ้าจากอุณหภูมปิ กติไป
ถึงประมาณ 49 ๐C หลังจากนัน้ จึงใช้หม้อไอนํ้ าทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติเป็ น
เชือ้ เพลิงในการเพิม่ อุณหภูมขิ องนํ้าให้ได้ประมาณ 54-57 ๐C แล้วจึงนํา
ั๊
นํ้าร้อนดังกล่าวไปใช้กบั เครื่องซักผ้า ปมความร้
อนนี้สามารถทํางาน
ในสภาวะอากาศต่าง ๆ ได้ 3 รูปแบบ คือ 1) ช่วงสภาวะอากาศร้อนจะมี
ทัง้ การทํานํ้ าร้อนและการปรับอากาศ 2) ช่วงสภาวะอากาศหนาวจะมี
การทํานํ้าร้อนเพียงอย่างเดียว และ 3) ช่วงสภาวะอากาศร้อนมากจะมี
การปรับอากาศเพียงอย่างเดียว จากการศึกษาพบว่าค่าใช้จ่ายในการ
ทํานํ้ าร้อนเพียง1/3 ถึง 1/2 เท่าของการทํานํ้ าร้อนด้วยหม้อไอนํ้ าที่ใช้
ั๊
ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง ระบบปมความร้
อนนี้ใช้เงินลงทุน 429,000
บาท แต่สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติได้ถงึ 132,000
บาทต่อปี มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3.3 ปี ซึง่ จะเห็นว่ามีความคุม้ ค่า
ในการลงทุนมาก
2. ความร้อนทิ้ งจากการปรับอากาศ
โดยทัว่ ไปแล้ว โรงแรมจะมีก ารปรับ อากาศภายในอาคารเพื่อ
ความสุขสบายของผูอ้ ยู่อาศัย ซึ่งอุปกรณ์ท่ใี ช้สําหรับการปรับอากาศ
โดยทั ่วไปแล้วจะมีสองชนิดใหญ่ ๆ คือ เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน
และ เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ซึ่งในกระบวนการทํางานของ
เครือ่ งปรับอากาศทัง้ สองประเภทจะมีความร้อนทีต่ อ้ งระบายทิง้ โดยมา
จากสองแหล่งความร้อน คือ ความร้อนทีถ่ ูกเคลื่อนย้ายมาจากภายใน
ห้องทีท่ าํ การปรับอากาศและความร้อนทีเ่ กิดจากการอัดไอสารทําความ
เย็นของเครือ่ งอัดไอดังแสดงในรูปที่ 1
Pressure

ความร้ อนจากการปรั บอากาศ
ความร้ อนจากห้ องปรั บอากาศ

เครื องอัดไอ

2'

3

4

2

1
Enthalpy

รูปที่ 1 แผนภาพ Pressure – Enthalpy ของระบบทําความเย็น
ในรูปที่ 1 ตําแหน่ง 2-2’ เป็ นช่วงก่อนการควบแน่นซึง่ สารทํางานมี
สถานะเป็ นไอดงอุณหภูมสิ งู ความร้อนช่วงนี้สามารถนํ ากลับมาใช้เพื่อ
ผลิ ต นํ้ า ร้ อ นได้ แ ทนที่ จ ะนํ า ไปทิ้ง ที่ เ ครื่อ งควบแน่ น การศึ ก ษานี้
กําหนดให้การถ่ายเทความร้อนทีเ่ ครื่องแลกเปลีย่ นความร้อนเป็ นแบบ
สารทํางานและนํ้าร้อนไม่มกี ารเปลีย่ นสถานะ
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3. ลักษณะและข้อมูลทางเทคนิ คของระบบ
Chil Water
Supply
To Load

Chil Water
Return
From Load
Evaporator

Compressor

Expansion
Valve

Chiller
Heat Exchanger

Condenser
From
Cooling
Tower

Make Up
Water

Hot Water
Storage Tank

Hot Water
Supply
To Cooling
Tower

Solar
radiation

Expansion
Valve

Solar Collector
Evarporator

Air inlet

Water Pump
Compressor

Heat Pump and Solar Energy

รูปที่ 2 ลักษณะของ HWSH
ตารางที่ 1. ข้อมูลด้านเทคนิคของระบบ
1. เครือ่ งทํานํ้าเย็น
ขนาดพิกดั
257 kW
เครือ่ งอัดไอ
ชนิดสกรู
เครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อน ชนิดเปลือกและท่อขนาด 6 m2
สารทําความเย็น
R-134a
ั๊
2. ปมความร้
อน
ขนาดพิกดั
25.36 kW
เครือ่ งอัดไอ
ชนิดลูกสูบ อัตราการดูด0.0104
m3/s
เครือ่ งระเหย
แบบท่อและครีบขนาด 137.5 m2
เครือ่ งควบแน่น
แบบเปลือกและท่อขนาด 1.44 m2
สารทําความเย็น
R-134a
3. เครือ่ งทํานํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดพืน้ ทีร่ บั แสงอาทิตย์ 65 m2
ชนิดแผงรับแสงอาทิตย์
แบบแผ่นเรียบ (τα) = 0.89
4. ถังเก็บนํ้าร้อน
ความจุ
6 m3 หุม้ ฉนวน
ลักษณะของระบบ HWSH แสดงในรูปที่ 2 ประกอบด้วยระบบ
ผลิตนํ้าร้อนสามระบบหลัก คือ 1) ระบบทํานํ้าเย็น (Chiller) 2) ระบบ
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ั๊
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Collector) และ 3) ระบบปมความร้
อน
(Heat Pump) การทํางานของระบบเริม่ จากนํ้าร้อนจากถังนํ้าร้อน (Hot
Water Storage Tank) ไหลเข้าไปยังระบบทํานํ้าเย็นผ่านทางเครือ่ ง
แลกเปลีย่ นความร้อน (Heat Exchanger) สารทํางานทีอ่ อกจากเครือ่ ง
อัดไอ (Compressor) ทีม่ สี ถานะเป็ นไอดงอุณหภูมสิ งู จะถ่ายเทความ
ร้อนบางส่วนให้กบั นํ้าร้อนซึง่ ทําให้น้ําร้อนมีอุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ และไหลวน
กลับเข้าถังนํ้ าร้อน ในขณะเดียวกันถ้าเป็ นช่วงเวลาทีม่ แี สงอาทิตย์น้ํ า
ร้อนจากถังนํ้าร้อนจะการไหลเข้าไปยังแผงรับแสงอาทิตย์เพื่อรับความ
ร้อนทําให้น้ํ าร้อนมีอุณหภูมเิ พิม่ ขึ้นและไหลวนกลับเข้ายังถังนํ้ าร้อ น
ั๊
ถ้าหากว่าอุณหภูมขิ องนํ้าร้อนในถังนํ้าร้อนมีค่าตํ่ากว่า 42 ๐C ปมความ
ร้อนจะเริม่ ทํางานและจะหยุดทํางานเมื่ออุณหภูมขิ องนํ้ าร้อนในถังนํ้ า
ร้อนมีค่าเท่ากับ 44 ๐C ข้อมูลขนาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบ HWSH
แสดงในตารางที่ 1
4. แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
การใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการคํานวณผลเพื่อให้ได้ค่า
ใกล้ เ คี ย งระบบจริ ง มากที่ สุ ด การวิ จ ัย นี้ จ ึ ง ได้ ม ี ก ารกํ า หนดค่ า
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เข้าไปด้วย แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของ
ระบบทําได้โดยการสมดุลพลังงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
4.1) เครื่องระเหย (Evaporator)
เครื่องระเหยเป็ นอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน สารทํางานจะระเหยกลายเป็ นไอทีค่ วามดันดัน
ตํ่ า โดยได้ร ับ ความร้อ นที่อ ยู่ ร อบ ๆ เช่ น อากาศ และ นํ้ า เป็ น ต้ น
ั๊
การถ่ายเทความร้อนทีเ่ ครือ่ งระเหยของปมความร้
อนสามารถหาได้ดงั นี้
&
(1)
Qe = m& r ( h1 − h4 )
Q& e = m& a C pa (Tai − Tao )
(2)
กรณีเครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อน
Q& e = AeU e

(Tai − Te ) − (Tao − Te )

⎛ T − Te ⎞
ln ⎜ ai
⎟
⎝ Tao − Te ⎠

(3)

4.2) เครื่องควบแน่ น (Condenser)
นํ้าจะถูกทําให้รอ้ นทีเ่ ครื่อง
ั๊
ควบแน่ นของปมความร้
อนโดยการถ่ายเทความร้อนจากสารทํางานที่
การเปลี่ยนสถานะของสารทํางานจากไอเป็ นของเหลวทีค่ วามดันคงที่
ั๊
การถ่ายเทความร้อนทีเ่ ครื่องควบแน่ นของปมความร้
อนสามารถหาได้
ดังนี้
Q& c = m& r ( h2 − h3 )
(4)
Q& c = m& wC pw (Thwo − Thwi )

(5)

(Tc − Thwi ) − (Tc − Thwo )

⎛ Tc − Thwo ⎞
ln ⎜
⎟
⎝ Tc − Thwi ⎠

Thwo = Thwi + (Tc − Thwi

(6)

−U c Ac
mhwC pw
)(1 − e
)

(7)

4.3) เครื่องอัดไอ (Compressor) สารทํางานถูกอัดจากความดันตํ่า
เป็ นความดันสูงด้วยเครือ่ งอัดไอ
อัตราการไหลเชิงมวลของสารทํางานสามารถหาได้ดงั นี้
V ηv
m& r = d
v1

(8)

งานของเครือ่ งอัดไอสามารถหาได้ดงั นี้
W&co =

m& r ( h2 − h1 )

(9)

η mη co

สําหรับงานเครื่องอัดไอของเครื่องทํานํ้ าเย็นได้มาจากการวัด
ขณะกําลังทํางาน
4.4) วาล์วขยายตัว (Expansion Valve) สารทํางานเมือ่ ไหลผ่าน
วาล์ ว ขยายตัว ความดัน จะลดลงแบบไม่ ม ีก ารถ่ า ยเทความร้ อ นสู่
สิง่ แวดล้อม สามารถแสดงได้ดงั นี้
(10)
h3 = h4
4.5) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)
เครือ่ ง
แลกเปลี่ยนความร้อนถูกเพิม่ เข้าไปในเครื่องทํานํ้ าเย็น โดยติดตัง้ อยู่
ระหว่ า งเครื่อ งอัด ไอกับ เครื่อ งควบแน่ น นํ้ า ร้อ นที่ไ หลผ่ า นเครื่อ ง
แลกเปลีย่ นความร้อนจะมีอุณหภูมสิ งู ขึน้ โดยความร้อนจากสารทํางานที่
มีสถานะเป็ นไอดง การถ่ายเทความร้อนในเครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อน
แสดงได้ดงั นี้
(T2 − Thwo ) − (T2′ − Thwi )

(11)
⎛ T2 − Thwo ⎞
ln ⎜
⎟
⎝ T2′ − Thwi ⎠
สําหรับอุณหภูมขิ องนํ้าร้อนทีอ่ อกจากเครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อน
สามารถหาได้ดงั นี้
m& r ( h2 − h2′ ) = AhU h

Thwo

⎛
D
⎜
1− e
= Thwi − (Thwi − T2 ) ⎜
⎜ m& hwC pw
⎜
m& r C pr
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

(12)

เมือ่

⎛ 1
⎜ m& C pw
⎝ hw

D = U h Ah ⎜

กรณีเครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อน
Q& c = AcU c

สําหรับอุณหภูมขิ องนํ้ าร้อนทีอ่ อกจากเครื่องควบแน่ นสามารถหา
ได้ดงั นี้

−

1
m& r C pr

⎞
⎟⎟
⎠

(13)

4.6) แผงรับแสงอาทิ ตย์ (Solar Collector) ทําหน้าทีร่ บั ความร้อน
จากพลังงานแสงอาทิตย์จากนัน้ จึงถ่ายเทความร้อนให้กบั นํ้าร้อนทีไ่ หล
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ผ่านแผงรับแสงอาทิตย์ ความร้อนทีถ่ ่ายเทให้กบั นํ้ าร้อนทีไ่ หลผ่านเข้า
ออกแผงรับแสงอาทิตย์สามารถหาได้ดงั นี้ [8]
Q&u = Acl FR [ I (τα ) − U cl (Twi − Ta )]
(14)
4.7) ถังเก็บนํ้าร้อน (Hot Water Storage Tank) นํ้าร้อนทีถ่ ูกผลิต
จะนํามาเก็บไว้ในถังเก็บนํ้าร้อนเพือ่ จ่ายไปยังห้องพักต่าง ๆ ในโรงแรม
และไหลวนกลับ ไปยัง อุ ป กรณ์ ผ ลิต นํ้ า ร้ อ น งานวิจ ัย นี้ กํ า หนดให้
อุณหภูมขิ องนํ้าร้อนในถังมีค่าสมํ่าเสมอเท่ากันตลอดถัง การทําสมดุล
พลังงานของถังนํ้าร้อนสามารถทําได้ดงั นี้

นํ้าร้อนของแต่ละฤดูกาล จากนัน้ นําข้อมูลทีไ่ ด้ไปเทียบเป็ นปริมาณการ
ใช้น้ํ าร้อนเฉลี่ยรายวันของแต่ละเดือนโดยใช้ขอ้ มูลของสถิตกิ ารใช้น้ํ า
ร้อน รูปที่ 3 แสดงปริมาณการใช้น้ําร้อนรายวันเฉลีย่ ในแต่ละเดือน ซึง่
การใช้น้ําร้อนเฉลีย่ ทัง้ 12 เดือน เท่ากับ 15,900 ลิตร/วัน รูปแบบการ
ใช้น้ําร้อนของช่วงวันในร้อน,ฤดูฝนและฤดูหนาวแสดงในรูปที่ 4 รูปที่ 5
และ รูปที่ 6 ตามลําดับ ปริมาณการใช้น้ําร้อนเฉลีย่ ในฤดูรอ้ นเท่ากับ
16,226 ลิตร/วัน ฤดูฝนเท่ากับ 14,838 ลิตร/วัน และ 16,985 ลิตร/วัน
ในฤดูหนาว
600
500

) + m&
)
C (T
C (T
+ m&
−T
−T
hws pw hwu
hws
hwh pw hwu
hwh

400

= M hwT C pw

dThwT

(15)

dt

4.8) ประสิ ทธิ ภาพของระบบ (Efficiency of System) ประสิทธิภาพ
เชิงความร้อนของระบบแสดงในรูปแบบของการใช้พลังงานจําเพาะของ
ระบบ คือ พลังงานทีป่ ้ อนเข้าระบบต่อปริมาณการผลิตนํ้าร้อน
SEC =

15 × 60 × (W&co + W& p )

water (litre)

m& wC pw (Tmw − Thwu ) + m& hwc C pw (Thwu − Thwc )

300
200
100
0

16:30-16:45 20:15-20:30 0:00-0:15 3:45-4:00
Time

7:30-7:45 11:15-11:30

รูปที่ 4 การใช้น้ําร้อนในช่วงวันในฤดูรอ้ น (มีนาคม 2550)

(16)

3,600 × m& hw

600
500
400
water (litre)

5. ข้อมูลการอุปโภคนํ้าร้อน
สถานทีส่ าํ หรับการทําวิจยั เป็ นโรงแรมขนาด 115 ห้อง ตัง้ อยู่ใน
เมืองอุดรธานี มีการจําหน่ ายห้องพักเฉลี่ยต่อเดือน 64% นอกจาก
โรงแรมจะให้บริการห้อง ห้องพักแล้วยังมีบริการอื่น ๆ อีก เช่น นวด
แผนโบราณ คาราโอเกะ คาเฟ่ ร้านอาหาร และ การจัดประชุมสัมมนา
ต่าง ๆ เป็ นต้น โรงแรมมีการใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์พร้อม
กับการนําความร้อนทิง้ บางส่วนมาใช้ผลิตนํ้าร้อนแต่กย็ งั คงมีการใช้หม้อ
ต้ม ในการผลิต นํ้ า ร้อ นทุ ก วัน เพราะความร้อ นทิ้ง เพีย งอย่า งเดีย วไม่
สามารถนํามาผลิตนํ้าร้อนให้พอเพียงได้

300
200
100
0

16:30-16:45 20:15-20:30 0:00-0:15
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รูปที่ 5 รูปแบบของการใช้น้ําร้อนในช่วงวันในฤดูฝน (ตุลาคม 2549)
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รูปที่ 3 ปริมาณการใช้น้ําร้อนรายวันเฉลีย่ ในแต่ละเดือน
ปริม าณและลัก ษณะการใช้น้ํ า ร้อ นของโรงแรมทํา การจัด เก็บ
ตัวอย่างข้อมูล 3 ครัง้ เพือ่ ใช้เป็ นตัวแทนสําหรับการคํานวณ โดยแบ่ง
ตามฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว โดยทําการจดบันทึก
ข้อมูลทุกๆ 15 นาที ต่อเนื่อง 24 ชัวโมง
่
ทําให้ทราบพฤติกรรมการใช้
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รูปที่ 6 การใช้น้ําร้อนในช่วงวันในฤดูหนาว (ธันวาคม 2549)
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6. ข้อมูลการตรวจวัดการทํางานของเครื่องทํานํ้าเย็น
ข้อ มู ล การทํ า งานของเครื่อ งอัด ไอเป็ น ข้อ มู ล สํ า คัญ ที่ใ ช้ เ พื่อ
ประกอบการวิเ คราะห์ห าปริม าณความร้อ นทิ้ง ของเครื่อ งทํา นํ้ า เย็น
ภาระการทํางานของเครือ่ งอัดไอทําการตรวจวัดทุก ๆ 15 นาที ตลอด
24 ชั ่วโมง โดยทําการตรวจวัดข้อมูลสามครัง้ พร้อมกับการตรวจวัดการ
อุปโภคนํ้ าร้อนที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 5 ซึ่งภาระการทํางานของ
เครื่องอัดไอในฤดูรอ้ นมีค่าคงทีค่ อื 100% ฤดูฝนมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อยซึง่ เฉลีย่ เท่ากับ 98.5% ส่วนในฤดูหนาวภาระการทํางานมีการ
เปลีย่ นแปลงบ่อยครัง้ ดังแสดงในรูปที่ 7 ซึง่ เฉลีย่ เท่ากับ 60.68%
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8. การจําลองสถานการณ์
การจําลองการทํางานของระบบภายใต้สภาวะต่าง ๆ ของภาระ
การทํา งานของเครื่อ งทํา นํ้ า เย็น สภาพบรรยากาศ ความเข้ม ของ
แสงอาทิตย์ และ ปริมาณการใช้น้ํ าร้อน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการคํานวณ ซึง่ มีขอ้ สมมุตฐิ านในการคํานวณดังนี้
1) ไอร้อนยิง่ ยวดที่ออกจากเครื่องทําระเหยมีอุณหภูมสิ ูงกว่า
อุณหภูมอิ มิ่ ตัวในเครือ่ งทําระเหย 5๐C [9]
2) อุณหภูมขิ องอากาศมีคา่ คงทีใ่ นคาบเวลาของการคํานวณ
3) ความเข้มแสงอาทิตย์มคี า่ คงทีใ่ นคาบเวลาของการคํานวณ
4) อุณหภูมนิ ้ําในระบบเริม่ ต้นเท่ากับอุณหภูมอิ ากาศขณะนัน้
5) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์มคี า่ คงทีต่ ลอดการคํานวณ
6) ไม่คดิ การสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานการไหล
7) ไม่คดิ การสูญเสียความร้อนของอุปกรณ์ต่าง ๆ
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รูปที่ 7 ภาระการทํางานของเครือ่ งอัดไอตลอด 24 ชัวโมง
่ ในฤดูหนาว
(ธันวาคม 2549)
7. การประเมิ นความร้อนทิ้ งที่สามารถนํากลับมาใช้ได้
ปริม าณความร้อ นทิ้ง ที่สามารถนํ า มาผลิต นํ้ า ร้อนได้นัน้ ทํา การ
ประเมินโดยให้อุ ณหภูมขิ องสารทํางานที่ออกจากเครื่องแลกเปลี่ย น
ความร้อนให้มอี ุณหภูมติ ่ํากว่าอุณหภูมทิ อ่ี อกจากเครื่องอัดไอประมาณ
3๐C จากการตรวจวัดอุณหภูมขิ องสารทํางานทีอ่ อกจากเครื่องอัดไอ
สามารถประเมินปริมาณความร้อนทิ้งที่สามารถนํ ามาผลิตนํ้ าร้อนได้
เท่ากับ 116,505 MJ/ปี ในขณะทีป่ ริมาณความร้อนทีต่ อ้ งการใช้สาํ หรับ
ผลิตนํ้าร้อนเท่ากับ 454,593 MJ/ปี ดังแสดงในรูปที่ 8
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รูปที่ 9 การเปรียบเทียบระหว่างผลการคํานวณกับการตรวจวัด
ของอุณหภูมนิ ้ําร้อนในฤดูรอ้ น (มีนาคม 2550)
การเปรีย บเทีย บผลการจํา ลองการทํ า งานของระบบและการ
ตรวจวัดแสดงในรูปที่ 9 โดยทําการเปรียบเทียบอุณหภูมขิ องนํ้ าร้อนที่
เข้าและออกจากถังเก็บนํ้าร้อน พบว่าการจําลองและการตรวจวัดมีผลที่
สอดคล้องเป็ นไปตามกัน ความแตกต่างของอุณหภูมเิ กิดจากท่อนํ้าร้อน
ทีท่ าํ การทดลองไม่มฉี นวนหุม้ จึงเกิดการสูญเสียความร้อนสูอ่ ากาศ
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รูปที่ 8 ปริมาณความร้อนทิง้ ทีส่ ามารถนํามาผลิตนํ้าร้อนและปริมาณ
ความร้อนทีต่ อ้ งการใช้ผลิตนํ้าร้อน
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รูปที่ 10 อุณหภูมขิ องนํ้าร้อนทีผ่ ลิตได้เฉลีย่ รายเดือนตลอดทัง้ ปี
อุณหภูมขิ องนํ้าร้อนทีร่ ะบบสามารถผลิตได้ในแต่ละเดือนแสดงใน
รูปที่ 10 โดยอุณหภูมติ ่าํ สุดอยูใ่ นเดือนธันวาคมและอุณหภูมสิ งู สุดอยู่ใน
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เดือ นมิถุ น ายน ซึ่ง พบว่ า มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ อุ ณ หภู ม ิอ ากาศ ส่ ว น
อุณหภูมนิ ้ําร้อนเฉลีย่ ทัง้ ปีเท่ากับ 45.8๐C
ปริมาณความร้อนที่น้ํ า ร้อนได้รบั จากเครื่องทํานํ้ าเย็น พลังงาน
ั๊
แสงอาทิตย์และปมความร้
อนแสดงในรูปที่ 11 ความร้อนรวมเท่ากับ
797,521 MJ/ปี โดยมาจากเครื่องทํา นํ้ า เย็น 13.01%
พลัง งาน
ั
๊
แสงอาทิตย์ 29.52% และปมความร้อน 57.47%
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รูปที่ 13 การใช้พลังงานจําเพาะในการผลิตนํ้าร้อนของระบบเทียบกับ
การผลิตนํ้าร้อนด้วยหม้อต้ม
การใช้พลังงานจําเพาะของระบบเปรียบเทียบกับการผลิตนํ้าร้อน
ด้วยหม้อต้มแสดงในรูปที่ 13 การใช้พลังงานจําเพาะของระบบโดย
เฉลีย่ ทัง้ ปี เท่ากับ 18.03 MJ/(m3 hot water) ในขณะทีก่ ารผลิตนํ้าร้อน
ด้วยหม้อต้มซึง่ ใช้น้ํามันดีเซลเป็ นเชือ้ เพลิงเท่ากับ 88.09 MJ/(m3 hot
water) ซึง่ พบว่าการใช้พลังงานจําเพาะของระบบมีค่าตํ่ากว่าของหม้อ
ต้ม 79.53% ในรูปที่ 13 จะเห็นว่าการใช้พลังงานจําเพาะของหม้อต้ม
ของเดื อ น มี น าคม และ พฤษภาคม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมาก
เนื่องมาจากว่าทัง้ สองเดือนมีการใช้น้ํ าร้อนในปริมาณมากและเป็ นช่วง
ฤดูรอ้ น ซึง่ อุณหภูมนิ ้ําทีเ่ ข้าหม้อต้มมีคา่ สูงกว่าฤดูอ่นื ๆ จึงทําให้การใช้
พลังงานต่อหน่วยนํ้าร้อนมีค่ า่ ลดลงมาก
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รูปที่ 11 ปริมาณความร้อนจากปมความร้
อนและเครือ่ งทํานํ้าเย็น
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รูปที่ 12 การใช้พลังงานในการผลิตนํ้าร้อนของระบบเทียบกับการผลิต
นํ้าร้อนด้วยหม้อต้ม
การใช้พลังงานของระบบ HWSH ตลอดทัง้ ปี เท่ากับ 104,645
MJ/ปี ซึง่ ตํ่ากว่าการใช้พลังงานของหม้อต้ม 79.53 % ดังแสดงในรูปที่
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7. สรุปผล
จากการศึกษาการผลิตนํ้ าร้อนด้วยระบบ HWSH โดยการใช้
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของโรงแรมขนาด 115 ห้อง ซึ่งพบว่า
ระบบสามารถผลิตนํ้ าร้อนได้ทอ่ี ุณหภูมเิ ฉลีย่ ทัง้ ปี เท่ากับ 45.8๐C เป็ น
อุณหภูมทิ ่ไี ม่สูงมากนักแต่ก็พอเพียงกับการอุปโภค การใช้พลังงาน
จําเพาะของระบบผลิตนํ้าร้อนมีค่าอยู่ในช่วง 8.6 – 23.88 MJ/(m3 hot
water) ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ภาระการทําความทําความเย็นของเครือ่ งทํานํ้าเย็น
ในขณะทีก่ ารผลิตนํ้าร้อนด้วยหม้อต้มมีการใช้พลังงานจําเพาะอยู่ในช่วง
61.67 – 102.59 MJ/(m3 hot water) ซึง่ สูงกว่าการผลิตนํ้าร้อนด้วย
ระบบผสมผสาน 79.53%
เมื่อ วิเ คราะห์ท างเศรษฐศาสตร์โ ดยใช้ข้อ มูล ราคาพลัง งานและ
ราคาอุ ปกรณ์ ช่วงปี พ.ศ. 2550 พบว่าการผลิตนํ้ าร้อ นด้วยระบบ
ผสมผสานสามารถลดการใช้พลังงานได้ 406,519 MJ/ปี เทียบเท่า
นํ้ามันดิบ 9.62 ตันนํ้ามันดิบ/ปี เมือ่ ทําการติดตัง้ ระบบผลิตนํ้าร้อนแบบ
ผสมผสานแทนหม้อ ต้ม พบว่ า มีอ ัต ราผลตอบแทนการลงทุ น (IRR)
105.68%
8. ความหมายของสัญลักษณ์
พืน้ ผิวการถ่ายเทความร้อน (m2)
ั๊
COP สัมประสิทธิสมรรถนะของปมความร้
อน
๐
C
ความจุความร้อนจําเพาะ (kJ/kg C)
p
A

E

F
R
h

พลังงานไฟฟ้าทีใ่ ส่เข้าระบบ (kWh)
ตัวประกอบการดึงความร้อน

เอนธัลปีจาํ เพาะ (kJ/kg)
H
เฮดของนํ้า (m)
I
ความเข้มแสงอาทิตย์ (W/m2)
m&
อัตราการไหลเชิงมวล (kg/s)
M
มวล (kg)
P
ความดัน (kPa)
Q&
อัตราการถ่ายเทความร้อน (kW)
3
SEC พลังงานจําเพาะ (MJ/m hot water)
๐
T
อุณหภูม ิ ( C)
U
สัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อนรวม (kW/m2 ๐C)
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v
V
d
W&

ปริมาตรจําเพาะ (m3/kg)
อัตราการดูด (m3/s)
งาน (kW)

สัญลักษณ์กรีก
η
ประสิทธิภาพ
γ
นํ้าหนักจําเพาะ (kN/kg)
τα
ผลคูณของสัมประสิทธ์การส่งผ่านและการดูดกลืน
ตัวห้อย
ทางเข้าเครือ่ งอัดไอ
2
ทางออกเครือ่ งอัดไอ
2′
ทางออกเครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อน
3
ทางออกเครือ่ งควบแน่น
4
ทางเข้าเครือ่ งระเหย
a
อากาศ
ai
อากาศเข้าเครือ่ งระเหย
ao
อากาศออกเครือ่ งระเหย
co
เครือ่ งอัดไอ
เครือ่ งควบแน่น
c
e
เครือ่ งระเหย
hw
นํ้าร้อน
hwc นํ้าร้อนออกเครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อน
ั๊
hwh นํ้าร้อนออกปมความร้
อน
hwi
นํ้าร้อนเข้า
hwo นํ้าร้อนออก
hws นํ้าร้อนออกแผงรับแสงอาทิตย์
hwu นํ้าร้อนใช้งาน
hwT นํ้าร้อนในถังเก็บนํ้าร้อน
ั๊
H
ปมความร้
อน
เชิงกล
m
mw
นํ้าทีใ่ ช้ผลิตนํ้าร้อน
ั ๊ ้า
p
ปมนํ
r
สารทํางาน
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บทคัดย่อ
พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานทางเลือก
สําหรับใช้ทดแทนพลังงานทีไ่ ด้จากนํ้ามันเชือ้ เพลิงและเป็ นพลังงานทีไ่ ม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อมเนื่ องจากเป็ นแหล่ง พลังงานที่สะอาด
บทความนี้ ไ ด้นํ า เสนอผลการศึก ษาวิเ คราะห์ข้อ มูล พลัง งานลมและ
พลังงานแสงอาทิตย์ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา ซึง่ วัดได้ในช่วง 10
ปี ทผ่ี า่ นมา (พ.ศ.2540 – พ.ศ.2550) โดยใช้หลักการทางสถิตริ วมถึง
สร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างฟงั ก์ชนั การแจกแจงความน่ าจะ
เป็ น กับ ค่ า พลัง งานพลัง งานลมและพลัง งานแสงอาทิต ย์ จากผล
การศึกษาพบว่า พลังงานลมมีการแจกแจงข้อมูลแบบ Exponential ซึง่
ให้ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.9855 และมีสมการฟงั ก์ชนั การ
แจกแจงความน่ า จะเป็ น คือ f ( x ) = 0.0868e −( x / 11.52 ) ในส่ว น
พลังงานแสงอาทิตย์มกี ารแจกแจงข้อมูลแบบ Maximum Extreme ซึง่
ให้ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เท่ากับ 0.991 และมีสมการฟงั ก์ชนั การ
แจกแจงความน่ าจะเป็ นคือ f ( x ) = 0.749e −( x −17.191 ) / 1.333
ค่ า เฉลี่ย พลัง งานลมและพลัง งานแสงอาทิต ย์ ใ นเขตพื้น ที่จ ัง หวัด
นครราชสีมาเท่ากับ 11.521 วัตต์ต่อตารางเมตร และ 16.421 เมกกะจูล
ต่อตารางเมตรต่อวัน ตามลําดับ
Abstract
Wind energy and the solar energy are alternative
energy for compensate the fuel energy, that does not cause
pollution. Due to both of them are clean and renewable energy
source whose applications exist worldwide. This paper describes
a study of the wind energy and the solar energy was measured
during the year 1997 – 2007 at Nakhonratchasima province,
Thailand, by using the probability distribution method. Equation of
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probability density function and their correlation coefficients were
analyzed using monthly average. From the studies results, wind
energy can be fitted with an Exponential distribution to the data,
the correlation coefficient was 0.985; the equation of probability
density function was f ( x ) = 0.0868e −( x / 11.52 ) . The solar
energy can be fitted with a Maximum Extreme distribution to the
data, the correlation coefficient was 0.991; the equation of
probability
density
function
was
−( x −17.191 ) / 1.333
f ( x ) = 0.749e
. The average energy in the
wind and the average of solar energy are equal 11.521 W/m2 and
16.421 MJ/ (m2 .day) respectively.
1. บทนํา
ปจั จุบนั นํ้ามันเชือ้ เพลิงมีราคาสูงขึน้ และมีแนวโน้มทีจ่ ะหมด
ไปในอนาคต นอกจากนี้ยงั มีปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมที่เกิดจากการใช้
พลังงานจากนํ้ ามันเชือ้ เพลิงทัง้ จากการเผาไหม้โดยตรงและผลกระทบ
ทางอ้อม ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยจึงได้ให้ความสําคัญกับการใช้
พลัง งานทดแทนหรือ พลัง งานหมุน เวีย นโดยเฉพาะพลัง งานลมและ
พลังงานแสงอาทิตย์ซง่ึ เป็ นพลังงานทางเลือกมากขึน้ การใช้พลังงานลม
และพลังงานแสงอาทิตย์ยงั ช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทเ่ี กิดจากการเผาไหม้ซ่งึ เป็ นผลให้โลก
ร้อนขึน้ รวมทัง้ ช่วยลดการนํ าเข้าพลังงานจากภายนอกประเทศได้อกี
ทางหนึ่ง สําหรับศักยภาพของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์นัน้
สามารถประมาณค่า เบื้องต้นได้จากข้อ มูลของสถานีตรวจวัดอากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [1]
ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จะใช้สาํ หรับการพยากรณ์อากาศรวมถึงการคมนาคมทาง
อากาศเป็ นหลัก แต่ยงั มีขอ้ จํากัดเรื่องความไม่แน่ นอนและความ
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แปรปรวนของข้อมูลเนื่องจากยังไม่ได้มกี ารวิเคราะห์โดยใช้หลักสถิติ
ทําให้ไม่สามารถนํ า ข้อมูล ที่ได้ไปใช้ออกแบบอุ ป กรณ์ เ ช่น กัง หันลม
สําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์รบั พลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ รองรับ
การใช้พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนัน้ การจัดทําข้อมูลจึงมี
ความสํา คัญ ต่ อ การออกแบบอุ ป กรณ์ สํา หรับ นํ า มาใช้ง านกับ แหล่ ง
พลัง งานประเภทนี้ เนื่อ งจากอุ ปกรณ์ เ หล่า นี้ไม่สามารถออกแบบได้
ภายใต้ความแปรปรวนของข้อมูลสภาพอากาศดังกล่าว การจัดทําข้อมูล
จึงเป็ นวิธกี ารปรับข้อมูลทีแ่ ปรปรวนให้เป็ นทีย่ อมรับได้ในขัน้ ตอนการ
ออกแบบ สําหรับการวิเคราะห์ค่าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
ได้มผี ูท้ ําการศึกษาก่อนนี้บางส่วนโดยเป็ นการศึกษาเฉพาะพื้นที่เช่น
พืน้ ทีจ่ งั หวัดกรุงเทพฯ ดังเอกสารหมายเลข [2],[3] และพืน้ ทีจ่ งั หวัด
เชียงใหม่ [4]
งานวิจยั นี้ได้เลือกจังหวัดนครราชสีมาเป็ นพืน้ ทีศ่ กึ ษา โดย
มุ่ง เน้ นถึงการศึกษาและวิเคราะห์ศ กั ยภาพพลังงานลมและพลัง งาน
แสงอาทิตย์ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมาซึง่ วัดได้ในช่วง 10 ปี ทผ่ี า่ น
มา (พ.ศ.2540 – พ.ศ.2550) โดยใช้หลักการทางสถิตริ วมถึงสร้าง
สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างฟงั ก์ชนั การแจกแจงความน่ าจะเป็ น
กับค่าพลังงานพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ สําหรับเป็ นตัวแทน
ค่าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์สําหรับการทํางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบพลังงาน
ลมและพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไป
2. รูปแบบการวิ เคราะห์ค่าทางสถิ ติ
ในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติของศักยภาพพลังงานลมและ
พลังงานแสงอาทิตย์ครัง้ นี้ ได้ใช้รูปแบบการแจกแจงความน่ าจะเป็ น
ทัง้ หมด 6 รูปแบบ คือ การแจกแจงแบบ Exponential, Weibull,
Minimum Extreme Value, Maximum Extreme Value, Normal และ
Log Normal ซึง่ แต่ละรูปแบบการแจกแจงมีรายละเอียดดังนี้ [5]
2.1 การแจกแจงแบบ Exponential มีค่าฟงั ก์ชนั การแจกแจง
สะสม (Cumulative Distribution Function) และมีฟงั ก์ชนั การแจกแจง
ความน่าจะเป็ น (Probability Density Function) ดังสมการที่ (1) และ
(2) ตามลําดับ
F ( x ) = 1 − exp(− x / θ )
(1)
f(x)

=

1

θ

e(− x / θ )

(2)

เมือ่ θ คือ พารามิเตอร์ขนาด (Scale Parameter) ค่าเฉลีย่ ( μ ) ของ
ข้อมูลหาได้จากสมการที่ (3)
μ =θ
(3)

[

]

m −1

[

exp − (t / θ )m

]

(5)

เมื่อ θ คือ พารามิเตอร์ขนาด (Scale Parameter) และ m คือ
พารามิเตอร์บอกลักษณะ (Shape Parameter) ค่าเฉลีย่ ( μ ) ของ
ข้อมูลหาได้จากสมการที่ (6)
μ = θΓ (1 + 1 / m )
(6)
2.3 การแจกแจงแบบ Minimum Extreme Value มีค่า
ฟงั ก์ชนั การแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution Function) และมี
ฟงั ก์ชนั การแจกแจงความน่ าจะเป็ น (Probability Density Function)
ดังสมการที่ (7) และ (8) ตามลําดับ
F ( x ) = 1 − exp[− exp((x − u ) / Θ )]
(7)
f(x)

=

1

Θ

exp[(x − u ) / Θ ]exp[− exp((x − u ) / Θ )]

(8)

เมื่อ Θ คือ พารามิเตอร์ขนาด (Scale Parameter) และ u คือ
พารามิเตอร์บอกตําแหน่ ง (Location Parameter) ค่าเฉลีย่ ( μ ) ของ
ข้อมูลหาได้จากสมการที่ (9)
μ = u − γΘ
(9)
โดยที่ γ เท่ากับ 0.5772157
2.4 การแจกแจงแบบ Maximum Extreme Value มีค่า
ฟงั ก์ชนั การแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution Function) และมี
ฟงั ก์ชนั การแจกแจงความน่ าจะเป็ น (Probability Density Function)
ดังสมการที่ (10) และ (11) ตามลําดับ
F ( x ) = exp[− exp(− (x − u ) / Θ )]
(10)
f( x)=

1

Θ

exp[− (x − u ) / Θ ]exp[− exp(− (x − u ) / Θ )]

ค่าเฉลีย่ ( μ ) ของข้อมูลหาได้จากสมการที่ (12)
μ = u + γΘ

(11)

(12)

2.5 การแจกแจงแบบ Normal มีค่าฟงั ก์ชนั การแจกแจง
สะสม (Cumulative Distribution Function) และมีฟงั ก์ชนั การแจกแจง
ความน่ าจะเป็ น (Probability Density Function) ดังสมการที่ (13) และ
(14) ตามลําดับ
F ( x ) = Φ [(x − μ ) / σ ]
(13)
f(x)

2.2 การแจกแจงแบบ Weibull มีค่าฟงั ก์ชนั การแจกแจง
สะสม (Cumulative Distribution Function) และมีฟงั ก์ชนั การแจกแจง
ความน่าจะเป็ น (Probability Density Function) ดังสมการที่ (4) และ
(5) ตามลําดับ
F ( t ) = 1 − exp − (t / θ )m
(4)

m⎛ t ⎞
⎜ ⎟
θ ⎝θ ⎠

f (t )=

=

⎡ 1 ⎛ x − μ ⎞2 ⎤
exp ⎢− ⎜
⎟ ⎥
σ 2π
⎢⎣ 2 ⎝ σ ⎠ ⎥⎦
1

(14)

เมื่อ Φ ( • ) , μ และ σ คือ ค่าฟงั ก์ชนั การแจกแจงแบบปกติ
มาตรฐาน ค่าเฉลีย่ ของข้อมูลและค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ตามลําดับ
2.6 การแจกแจงแบบ Log Normal มีค่าฟงั ก์ชนั การแจกแจง
สะสม (Cumulative Distribution Function) และมีฟงั ก์ชนั การแจกแจง
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ความน่าจะเป็ น (Probability Density Function) ดังสมการที่ (15) และ
(16) ตามลําดับ
F( t ) =

f (t )=

⎤
⎡1
Φ ⎢ ln(t / t0 )⎥
⎦
⎣ω
⎧ 1
1
exp ⎨−
[ln(t / t0 )]2 ⎫⎬
2
tω
⎩ 2ω
⎭

(15)

(

)

(17)

3. การแปลงรูปแบบการแจกแจงให้อยู่ในรูปสมการเชิ งเส้น
หลังจากรวบรวมข้อมูลพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2550 จากนัน้
ได้หาค่าเฉลีย่ ในแต่ละเดือน ซึง่ ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ในแต่ละเดือน
ระหว่างปี พ.ศ. 2540 -2550
เดือน
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
2
(W/m )
(MJ/m2 .day)
มกราคม
8.2944
16.61925
กุมภาพันธ์
6.3888
17.787
มีนาคม
4.8
18.52475
เมษายน
2.4576
20.5176
พฤษภาคม
4.8
19.5235
มิถุนายน
13.1712
19.0086
กรกฎาคม
19.6608
18.2638
สิงหาคม
30.3918
17.5156
กันยายน
4.1154
16.21675
ตุลาคม
8.2944
17.4846
พฤศจิกายน
16.2
16.7698
ธันวาคม
21.5622
16.1226
ในการวิเ คราะห์ ห ารู ป แบบการแจกแจงที่เ หมาะสมของ
พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ครัง้ นี้ ได้ทําการแปลงรูปแบบการ
แจกแจงให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นดังสมการที่ (18) เพื่อนํ าไปสู่การ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์, R 2 ดังสมการที่ (19)
สมการเชิงเส้น
(18)

y = ax + b

R2 =

(16)

ค่าเฉลีย่ ( μ ) ของข้อมูลหาได้จากสมการที่ (17)
μ = y0 exp ω 2 / 2

สมการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์, R 2
⎛1
⎜
⎜N
⎝
⎛1
⎜
⎜N
⎝

⎞

N

∑ (xi yi ) − x ⋅ y ⎟⎟
⎠

i =1

⎞⎛ 1
∑ xi2 − x 2 ⎟⎟⎜⎜
i =1
⎠⎝ N
N

2

N

∑

i =1

yi2

2 ⎞⎟

(19)

−y ⎟
⎠

ในการแปลงการแจกแจงแต่ ล ะรู ป แบบให้ อ ยู่ ใ นรูป สมการเชิง เส้น
สามารถแปลงได้ดงั นี้
3.1 การแจกแจงแบบ Exponential จากสมการที่ (1) สามารถแปลงให้
อยูใ่ นรูปสมการเชิงเส้นได้ดงั นี้
⎡
⎤
1
y = ln ⎢
⎥
1
−
F
(
x
)
⎣
⎦
1
=a

θ

(20)
(21)

3.2 การแจกแจงแบบ Weibull จากสมการที่ (4) สามารถแปลงให้อยู่ใน
รูปสมการเชิงเส้นได้ดงั นี้
⎡ 1 ⎤
y = ln ln ⎢
⎥
⎣1 − F ( t ) ⎦
x = ln t
m = a
θ = exp(− b / a )

(22)
(23)
(24)
(25)

3.3 การแจกแจงแบบ Minimum Extreme Value จากสมการที่ (7)
สามารถแปลงให้อยูใ่ นรูปสมการเชิงเส้นได้ดงั นี้
⎡ 1 ⎤
y = ln ln ⎢
⎥
⎣ F( x ) ⎦
Θ = −1 / a
u = −b / a

(26)
(27)
(28)

3.4 การแจกแจงแบบ Maximum Extreme Value จากสมการที่ (10)
สามารถแปลงให้อยูใ่ นรูปสมการเชิงเส้นได้ดงั นี้
⎡ 1 ⎤
y = ln ln ⎢
⎥
⎣ F( x ) ⎦
Θ = −1 / a
u = −b / a

(29)
(30)
(31)

N

∑ (xi − x )( yi − y )

เมือ่

a =

i =1

N

∑ (xi − x )

2

3.5 การแจกแจงแบบ Normal จากสมการที่ (13) สามารถแปลงให้อยู่
ในรูปสมการเชิงเส้นได้ดงั นี้

i =1

b = y − ax
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y = Φ −1 (F ( x ))

σ = 1/ a

(32)
(33)
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μ = −b / a

(34)

3.6 การแจกแจงแบบ Log Normal จากสมการที่ (15) สามารถแปลงให้
อยูใ่ นรูปสมการเชิงเส้นได้ดงั นี้
(35)
(36)
(37)

ω = 1/ a

= exp(− b / a )
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รูปที่ 3 การแจกแจงแบบ Minimum Extreme Value
y=ln(ln(1/F))
1.5
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1
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4. ผลการศึกษา
จากข้อมูลพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ของจังหวัด
นครราชสีมาในระหว่างปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ.2550 เมือ่ นํามาปรับให้เป็ น
สมการเชิงเส้นตามรูปแบบการแจกแจงดังกล่าว สามารถแสดงได้ดงั รูป
ที่ 1 ถึง รูปที่ 6
3

y = 0.1056x - 1.7362

1.5

0

y = Φ −1 (F ( t ))

t0

y=ln(ln(1/(1-F)))

2

x 35

รูปที่ 4 การแจกแจงแบบ Maximum Extreme Value

รูปที่ 1 การแจกแจงแบบ Exponential
2

y=ln(ln(1/(1-F)))
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รูปที่ 5 การแจกแจงแบบ Normal
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Inverse normal (F)
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รูปที่ 6 การแจกแจงแบบ Log Normal
จากรูปที่ 1 ถึง 6 แสดงการแจกแจงข้อมูลพลังงานลมและพลังงาน
แสงอาทิตย์ในพื้นที่จงั หวัดนครราชสีมาในรูป สมการเชิง เส้น โดยค่า
สัมประสิทธิ ์ a, b และค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ R 2 ในแต่ละการแจก
แจงข้อมูลของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ได้แสดงในตารางที่ 2
และ 3 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 การแจกแจงข้อมูลพลังงานลม
การแจกแจง สัมประสิทธิ ์ สัมประสิทธิ ์ b
ข้อมูล
a
Exponential
Weibull
Maximum
Extreme
Minimum
Extreme
Normal
Log Norma

0.0868
1.2991

- 0.1143
- 3.3575

สัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ R 2
0.9855
0.9547

- 0.1164

0.8558

0.96

0.1056
0.6126
11.121

- 1.7362
- 10.942
-32.029

0.7895
0.9686
0.9766

ตารางที่ 3 การแจกแจงข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์
การแจกแจง
สัมประสิทธิ ์ สัมประสิทธิ ์
ข้อมูล
a
b
Exponential
Weibull
Maximum
Extreme
Minimum
Extreme
Normal
Log Normal

0.5454
13.044

- 8.8426
- 38.07

สัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ R 2
0.9687
0.9181

- 0.7498

12.889

0.9916

0.7147
0.6126
11.121

- 13.271
- 10.942
-32.029

0.9011
0.9686
0.9766

ให้ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เท่ากับ 0.9855 โดยค่าสัมประสิทธิ ์ a และ
b มีค่าเท่ากับ 0.0868 และ -0.1143 ตามลําดับ เมือ่ นําค่า a และ b
แทนลงในสมการที่ (21) จากนัน้ นําค่า θ ทีไ่ ด้แทนในสมการที่ (3) และ
(2) สามารถคํานวณค่าเฉลีย่ พลังงานลมได้เท่ากับ 11.521 วัตต์ต่อ
ตารางเมตร และได้ฟงั ก์ชนั การแจกแจงความน่ าจะเป็ นของพลังงานลม
คื อ f ( x ) = 0.0868e −( x / 11.52 ) ต า ม ลํ า ดั บ ส่ ว น พ ลั ง ง า น
แสงอาทิตย์สามารถเข้า รูป สนิ ท กับการแจกแจงแบบ
Maximum
Extreme Value ซึง่ ให้ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เท่ากับ 0.9916 โดยค่า
สัมประสิทธิ ์ a และ b มีค่าเท่ากับ – 0.7498 และ 12.889 ตามลําดับ
เมือ่ นําค่า a และ b แทนลงในสมการที่ (30) และ (31) จากนัน้ นําค่า u
และ Θ ทีไ่ ด้แทนในสมการที่ (12) และ (11) สามารถคํานวณค่าเฉลีย่
พลังงานแสงอาทิตย์ได้เท่ากับ 16.421 เมกกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน
และได้ฟงั ก์ชนั การแจกแจงความน่ าจะเป็ นของพลังงานแสงอาทิตย์คอื
f ( x ) = 0.749e −( x −17.191 ) / 1.333

5. สรุป
จากการศึกษาศักยภาพพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา ระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2550 โดย
อาศัยหลักการทางสถิติ พบว่า พืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมามีพลังงานลม
เฉลี่ยเท่ากับ 11.521 วัตต์ต่อตารางเมตร และมีฟงั ก์ชนั การแจกแจง
ความน่ าจะเป็ นคื อ f ( x ) = 0.0868e −( x / 11.52 ) ส่ ว นพลั ง งาน
แสงอาทิตย์มคี ่าเฉลีย่ พลังงานแสงอาทิตย์ได้เท่ากับ 16.421 เมกกะจูล
ต่อ ตารางเมตรต่ อ วัน และมีฟ งั ก์ช นั การแจกแจงความน่ า จะเป็ น คือ
f ( x ) = 0.749e −( x −17.191 ) / 1.333
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บทคัดย่อ
ในบทความนี้ได้นําเสนอวิธกี ารศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภาพด้าน
พลัง งานของเครื่อ งปรับ อากาศรวมศูน ย์ช นิ ด ระบายความร้อ นด้ว ย
อากาศของโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยการ
ติดตัง้ แผงลดอุณหภูมขิ องอากาศให้มคี ่าลดตํ่าลงก่อนระบายความร้อน
ให้กบั คอนเดนเซอร์ ผลการศึกษากับเครื่องปรับอากาศรวมศูนย์ชนิด
ระบายความร้อนด้วยอากาศขนาด 200 ตันความเย็น พบว่าสามารถลด
อุ ณหภูมขิ องอากาศจาก 1.9oC เป็ น 9.6oC เมื่อพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพสามารถลดค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น จาก 1.04 เป็ น
0.97 หรือคิดเป็ น 6.85% เมือ่ ศึกษาถึงผลของฤดูกาลต่อปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าทีล่ ดลง จาก 115,680 kWh/เดือน เป็ น 108,104 kWh/
เดือน หรือคิดเป็ น 6.55% ในฤดูรอ้ น จาก 121,085 kWh/เดือน เป็ น
114,350 kWh/เดือน หรือคิดเป็ น 5.56% ในฤดูฝน และจาก 115,520
kWh/เดือน เป็ น 110,867 kWh/เดือน หรือคิดเป็ น 4.03% ในฤดูหนาว
รวมถึงเมือ่ พิจารณาปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในรอบหนึ่งปี ของ
เครื่อ งปรับ อากาศ พบว่า มีป ริม าณการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าลดลงจาก
1,409,300 kWh/ปี เป็ น 1,330,520 kWh/ปี หรือคิดเป็ น 5.59% ดังนัน้
เมื่อทําการวิเคราะห์ทางการเงินจะได้ว่าระยะเวลาคืนทุนของแผงลด
อุณหภูมขิ องอากาศคิดเป็ น 1.63 ปี
Abstract
In this paper, the evaporative pre-cooling for air-cooled
chillers is studied in electronic industries in Thailand. The results
show that it can reduce air temperature from 1.9oC to 9.6oC and
kilowatt per refrigerant ton from 1.04 to 0.97 or 6.85%, when
evaporative pre-cooling is installed at the 200 RT air-cooled

chiller. In addition, the energy consumption for various seasons is
evaluated which evaporative pre-cooling can reduce the energy
consumption from 115,680 kWh/month to 108,104 kWh/month or
6.55% in summer season, from 121,085 kWh/month to 114,350
kWh/month or 5.56% in rainy season, and from 115,152
kWh/month to 110,867 kWh/month or 4.03% in winter season.
Furthermore, the annual energy consumption is reduced from
1,409,300 kWh/year to 1,330,520 kWh/year or 5.59% and the
simple payback period is 1.63 year
1. คํานํา
อุต สาหกรรมประเภทอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ใ นประเทศไทย มีป ริม าณ
การใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนของระบบปรับอากาศประมาณ 50-60 %
ของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทัง้ หมดภายในโรงงาน โดยพืน้ ที่
ปรับอากาศส่วนใหญ่จะเป็ นพืน้ ทีใ่ นส่วนของห้องสะอาด (clean room)
ในพืน้ ทีข่ องห้องสะอาดนี้จะมีการควบคุมอุณหภูมขิ องอากาศภายใน
ห้องอยู่ในช่วง 24±0.5 oC และความชืน้ สัมพัทธ์อยู่ในช่วง 40±5 % [1]
และมีกระบวนการผลิต ตลอด 24 ชั ่วโมง ในส่วนประเภทของ
เครื่องปรับอากาศทีน่ ิยมใช้จะเป็ นแบบรวมศูนย์ ซึง่ สามารถแบ่งเป็ น 2
ชนิด คือชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (air cooled chiller) และ
ชนิดระบายความร้อนด้วยนํ้า (water cooled chiller) และเมื่อ
พิจารณาในแง่ของการใช้พลังงานไฟฟ้าพบว่าเครื่องปรับอากาศรวม
ศูนย์ชนิดระบายความร้อนด้วยนํ้ า จะมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่
สูงกว่าชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ แต่ชนิดระบายความร้อนด้วย
อากาศจะดูแลรักษาง่ายกว่าและความน่ าเชื่อถือของการทํางานสูงกว่า
ทําให้โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ทใ่ี ช้เครือ่ งปรับอากาศรวมศูนย์ชนิดระบาย
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ความร้อนด้วยอากาศ มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของพลังงานไฟฟ้าทีส่ งู
กว่าโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ท่ใี ช้เครื่องปรับอากาศรวมศูนย์ชนิดระบาย
ความร้อนด้วยนํ้าเมือ่ เทียบกับภาระในการทําความเย็นทีเ่ ท่ากัน ด้วย
เหตุน้จี งึ มีการพัฒนาและปรับปรุงเครือ่ งปรับอากาศรวมศูนย์ชนิดระบาย
ความร้อนด้วยอากาศให้มปี ระสิทธิการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่สูงขึ้นโดย
ภาควิชาวิศวกรรมอาคารมหาวิทยาลัยฮ่องกงโปลีเทคนิคได้ศกึ ษาวิธ ี
เพิม่ ประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรวมศูนย์
ชนิ ด ระบายความร้ อ นด้ ว ยอากาศด้ ว ยการควบคุ ม ความดัน ของ
คอนเดนเซอร์ ผลการศึก ษาสามารถลดการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าลงได้
18.2-29% และมีการใช้พลังไฟฟ้าเฉลีย่ 1.08 kW/RT [2] จากนัน้ ได้ม ี
การศึกษาวิธกี ารลดอุณหภูมขิ องอากาศก่อนระบายความร้อนให้ก บั
คอนเดนเซอร์ โดยใช้ห ลัก การไหลเวีย นของอากาศ ผลการทดลอง
สามารถลดอุณหภูมขิ องอากาศได้สงู สุดถึง 20 oC [3] และมีการศึกษา
ออกแบบคอนเดนเซอร์ใ ห้ส ามารถระบายความร้อ นได้ด ีข้นึ และใช้
อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบแบบอัตโนมัตขิ องมอเตอร์พดั ลมระบาย
ความร้อนให้กบั คอนเดนเซอร์ ผลการศึกษาสามารถเพิม่ ค่าสมรรถนะ
การทําความเย็น (coefficient of performance ,COP) ได้ 5.6-13.4%
[4] และมหาวิทยาลัยไทเปเทคโนโลยี ได้ทําการศึกษาการออกแบบ
เครือ่ งเติมอากาศในห้องสะอาด ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การ
ลดการทํางานของฮีทเตอร์ ด้วยการนํ าความร้อนส่วนเกินมาใช้ในการ
ในการลดความชืน้ ของอากาศแทนการใช้ฮที เตอร์ ร่วมกับการศึกษาการ
ควบคุ มอุ ณ หภูมขิ องนํ้ า เย็นขาเข้า และออกของเครื่อ งทํา นํ้ า เย็น ผล
การศึกษาสามารถลดการใช้พลังงานได้ 38.65% [5]
ในบทความนี้ได้ทําการศึกษาวิธกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพในด้านการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรวมศูนย์ชนิดระบายความร้อน
ด้ว ยอากาศด้ว ยการติดตัง้ แผงลดอุ ณ หภู มขิ องอากาศ (evaporative
pre-cooling) ที่คอนเดนเซอร์เพื่อลดอุณหภูมขิ องอากาศให้มอี ุณหภูม ิ
ตํ่าลงก่อนระบายความร้อนให้กบั คอนเดนเซอร์ โดยทดลองติดตัง้ แผง
ลดอุณหภูมขิ องอากาศกับเครือ่ งปรับอากาศขนาด 200 ตันความเย็น ที่
ใช้ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรมอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละมีก ารใช้ง านตลอด 24
ชั ่วโมงต่อวัน เพื่อทําการศึกษาผลของการประหยัดค่าไฟฟ้าเมื่อเทียบ
กับอุณหภูมขิ องอากาศในแต่ละฤดูกาลของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถในการลดอุณหภูมขิ อง แผงลดอุณหภูมขิ องอากาศ
แสดงในสมการที่ 1
Tsupply = Tdb – (Tdb – Twb) x η %

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการลดอุณหภูมทิ ร่ี ะดับ
ความชืน้ สัมพัทธ์ต่างๆ
Tdb (0C) Twb (0C)
%RH
n%
Tsupply (0C)
35
22
30
88
23
35
24
40
88
25
35
26
50
88
27
35
28
60
88
29
จากการคํานวณโดยใช้สมการที่ 1 พบว่าสภาวะทีแ่ ผงลดอุณหภูม ิ
สามารถลดอุณหภูมขิ องอากาศได้มากทีส่ ุดคือในช่วงสภาวะทีค่ วามชืน้
สัมพัทธ์ของอากาศภายนอกก่อนผ่านแผงลดอุณหภูมมิ คี ่าความชืน้ ตํ่า
ทีส่ ุดเมือ่ เทียบกับค่าของอุณหภูมขิ องอากาศภายนอกทีเ่ ท่ากันดังแสดง
ในตารางที่ 1 เนื่องจากเมือ่ ความชืน้ สัมพัทธ์ของอากาศมีค่าลดลงจะทํา
ให้อุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกของอากาศลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้การ
ถ่ายเทความร้อนของแผงลดอุณหภูมขิ องอากาศดีข้นึ ทําให้อุณหภูม ิ
ของอากาศทีไ่ หลผ่านแผงลดอุณหภูมขิ องอากาศลดลงมากขึน้
3.1 การติ ดตัง้ แผงลดอุณหภูมิที่แผงคอนเดนเซอร์
การทดลองจะทําการติดตัง้ แผงลดอุณหภูมขิ องอากาศขนาดความ
หนา 150 มิลลิเมตร แผงทีใ่ ช้ในการทดลองมีประสิทธิภาพของการ
ระบายความร้อ น 88
เปอร์เ ซ็น ต์ โดยทํา การติด ตัง้ เข้า กับ แผง
คอนเดนเซอร์ ของเครื่องทํานํ้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
ส่วนการออกแบบการจ่ายนํ้ าเพื่อใช้ในการระบายความร้อนให้กบั แผง
ลดอุ ณหภูมขิ องอากาศเป็ นระบบปิ ดสามารถนํ านํ้ าที่ผ่านการระบาย
ความร้อนแล้วไหลเวียนนํ ากับมาใช้ใหม่ได้ โดยแสดงระบบการทํางาน
ในรูปที่ 1

(1)

โดยที่ Tsupply คือ อุณหภูมขิ องอากาศหลังผ่านแผงลดอุณหภูมขิ อง
อากาศ ( oC)
Tdb คือ อุณหภูมกิ ระเปาะแห้งของอากาศกาศ ( oC)
Twb คือ อุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกของอากาศกาศ ( oC)
η % คือ ค่าประสิทธิภาพของแผงลดอุณหภูมขิ องอากาศ
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3. หลักการทํางานของระบบการลดอุณหภูมิของอากาศและ
ขัน้ ตอนการทดลอง
วิธกี ารลดอุณหภูมขิ องอากาศด้วยการติดตัง้ แผงลดอุณหภูมขิ อง
อากาศ มีหลักการคือเมือ่ อากาศร้อนภายนอกสัมผัสกับแผงลดอุณหภูม ิ
ทีม่ นี ้ําไหลผ่าน พลังงานความร้อนในอากาศจะถูกนําไปใช้ในการเปลีย่ น
สถานะของนํ้าเพื่อให้เกิดการระเหยกลายเป็ นไอ ดังนัน้ เมื่ออากาศร้อน
ภายนอกไหลผ่า นแผงลดอุ ณ หภู มขิ องอากาศจะทํา ให้มอี ุ ณ หภูม ิล ด
ตํ่ า ลง และสามารถแสดงการเปรีย บเทีย บความสามารถในการลด
อุณหภูมขิ องอากาศทีค่ า่ ความชืน้ สัมพัทธ์ต่างๆของอุณหภูมทิ เ่ี ท่ากันใน
ตารางที่ 1

รูปที่ 1 ระบบการทํางานของการติดตัง้ แผงลดอุณหภูมขิ องอากาศ
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ในการออกแบบจะทําโครงสร้างเป็ นห้องขนาด 4.8 x 10 x 2.5
(เมตร3) ล้อมรอบตัวเครื่องทํานํ้ าเย็น และเว้นระยะห่างระหว่างแผงลด
อุณหภูมกิ บั แผงของคอนเดนเซอร์ 1.5 เมตรทุกด้านของตัวเครือ่ งทํานํ้า
เย็นเพื่อความสะดวกในการบํารุงรักษาตัวแผงลดอุณหภูมขิ องอากาศ
และแผงคอนเดนเซอร์ โดยรูปที่ 2 แสดงเครื่องทํานํ้าเย็นก่อนติดตัง้
แผงลดอุณหภูมขิ องอากาศและรูปที่ 3 แสดงเครือ่ งทํานํ้าเย็นหลังติดตัง้
แผงลดอุณหภูมขิ องอากาศ
รูปที่ 4 ผลการทดลองวัดอุณหภูมขิ องอากาศหลังผ่านแผงลดอุณหภูม ิ
ของอากาศ
จากการทดลองวัดอุณหภูมขิ องอากาศหลังผ่านแผงลดอุณหภูม ิ
ของอากาศพบว่าสามารถลดอุณหภูมขิ องอากาศได้ต่าํ สุด 1.98 oC ใน
เวลา 1.00 น. และสูงสุด 9.63 oC ในเวลา 13.00 น.

รูปที่ 2 เครือ่ งทํานํ้าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาด 200
ตันความเย็น ก่อนการติดตัง้ แผงลดอุณหภูมขิ องอากาศ

4.2 การทดลองวัดค่าการใช้พลังไฟฟ้ าก่อนและหลังติ ดตัง้ แผงลด
อุณหภูมิของอากาศ
การทดลองทําการวัดค่าการใช้พลังไฟฟ้าก่อนและหลังการติดตัง้
แผงลดอุณหภูมขิ องอากาศ ในการศึกษาทําการแบ่งออกเป็ น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อ นตัง้ แต่ เ ดือ นมกราคม ถึง เดือ นพฤษภาคม ฤดูฝนตัง้ แต่ เ ดือ น
มิถุนายน ถึงเดือนกันยายน และฤดูหนาวตัง้ แต่เดือนตุลาคม ถึงเดือน
ธันวาคม ผลการทดลองวัดค่าการใช้พลังไฟฟ้าก่อนและหลังติดตัง้ แผง
ลดอุณหภูมขิ องอากาศช่วงฤดูรอ้ นแสดงรูปที่ 5 ช่วงฤดูฝนแสดงในรูปที่
6 และช่วงฤดูหนาวแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 3 เครือ่ งทํานํ้าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาด 200
ตันความเย็น หลังการติดตัง้ แผงลดอุณหภูม ิ
4. การทดลองและการวิ เคราะห์ผลการทดลอง
4.1 การทดลองวัดอุณหภูมิของอากาศหลังผ่านแผงลดอุณหภูมิ
การทดลองทํ า การศึก ษาผลของอุ ณ หภู ม ิข องอากาศ โดยการ
ทดลองจะทําการติดตัง้ เครื่องวัดอุณหภูมจิ ํานวน 2 เครื่องเพื่อใช้วดั
อุณหภูมขิ องอากาศด้านนอกโดยวัดอุณหภูมขิ องอากาศก่อนผ่านแผง
ลดอุณหภูม ิ และด้านในเพื่อใช้วดั อุณหภูมขิ องอากาศหลังจากผ่านแผง
ลดอุณหภูม ิ โดยทําการบันทึกผลของอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ของ
อากาศตลอด 24
ชัว่ โมง เพื่อ นํ า ข้อ มูล ที่ไ ด้ไ ปวิเ คราะห์ห าค่ า
ความสามารถในการลดอุณหภูมขิ องอากาศเมื่อเทียบกับอุณหภูมแิ ละ
ความชื้น สัมพัทธ์ข องอากาศที่มกี ารเปลี่ย นแปลง ผลการทดลองวัด
อุณหภูมขิ องอากาศก่อนและหลังผ่านแผงลดอุณหภูมขิ องอากาศเฉลีย่
แสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 5 ผลการวัดค่าพลังไฟฟ้าเฉลีย่ ในช่วงฤดูรอ้ น

รูปที่ 6 ผลการวัดค่าพลังไฟฟ้าเฉลีย่ ในช่วงฤดูฝน
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ตารางที่ 3 ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลีย่ ต่อเดือนเปรียบเทียบระหว่างก่อนและ
หลังติดตัง้ แผงลดอุณหภูมขิ องอากาศแยกตามฤดูกาล
ก่อนติดตัง้
หลังติดตัง้ ผลประหยัด ประหยัด
ฤดูกาล kWh/Month kWh/Month kWh/Month
%
ร้อน
115,680
108,104
7,576
6.55
ฝน
121,085
114,350
6,735
5.56
หนาว
115,520
110,867
4,653
4.03
รูปที่ 7 ผลการวัดค่าพลังไฟฟ้าเฉลีย่ ในช่วงฤดูหนาว
จากการทดลองวัดค่าการใช้พลังไฟฟ้า ของเครือ่ งปรับอากาศรวม
ศูนย์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ หลังจากติดตัง้ แผงลดอุณหภูม ิ
ของอากาศ ในรูปที่ 5 แสดงให้เห็นว่าในฤดูรอ้ นสามารถประหยัดพลัง
ไฟฟ้าได้มากทีส่ ุดเฉลีย่ 6.67% รองลงมาในรูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่าใน
ฤดูฝนสามารถประหยัดพลังไฟฟ้าเฉลีย่ 5.90% และน้อยทีส่ ุดในรูปที่ 7
แสดงให้เห็นว่าในฤดูหนาวสามารถประหยัดพลัง ไฟฟ้าเฉลี่ย 4.14%
และการวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดทัง้ ปี ก่อนการติดตัง้ และหลัง
การติด ตัง้ แผงลดอุ ณ หภู ม ิข องอากาศก่ อ นระบายความร้อ นให้ก ับ
คอนเดนเซอร์ แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าใช้จา่ ยพลังงานไฟฟ้ารายเดือนเปรียบเทียบระหว่างก่อน
การติดตัง้ และหลังการติดตัง้ แผงลดอุณหภูมขิ องอากาศ
ก่อนติดตัง้
หลังติดตัง้
ผลการประหยัด
เดือน
kWh/month kWh/month kWh/month
%
ม.ค.
120,420
112,500
7,920
6.58
ก.พ.
98,020
91,520
6,500
6.63
มี.ค.
121,540
113,500
8,040
6.62
เม.ย.
112,020
104,800
7,220
6.45
พ.ค.
126,400
118,200
8,200
6.49
มิ.ย.
121,540
114,500
7,040
5.79
ก.ค.
126,000
118,800
7,200
5.71
ส.ค.
121,600
114,900
6,700
5.51
ก.ย.
115,200
109,200
6,000
5.21
ต.ค.
116,960
112,200
4,760
4.07
พ.ย.
119,520
114,800
4,720
3.95
ธ.ค.
110,080
105,600
4,480
4.07
เมื่อ นํ า ข้อ มูล จากการวัด ค่า การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ตลอดทัง้ ปี ม า
วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานตามช่วงของฤดูกาล สามารถแสดงผล
ประหยัดจากการติดตัง้ แผงลดอุณหภูมขิ องอากาศได้ตามตารางที่ 3
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จากการวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าพบว่าในช่วงฤดูรอ้ น ระหว่าง
เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคมสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ได้มากทีส่ ุดคือ 7,575 kWh คิดเป็ น 6.55% ต่อเดือน รองลงมาช่วงฤดู
ฝนระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายนสามารถลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าได้ 6,735 kWh คิดเป็ น 5.65% ต่อเดือน และช่วงฤดูหนาว
ระหว่า งเดือ นตุ ล าคม ถึงเดือนธันวาคม สามารถลดการใช้พลัง งาน
ไฟฟ้าได้ 4,653 kWh คิดเป็ น 4.03% ต่อเดือน ในส่วนประสิทธิภาพ
ของการใช้พลังงานจากการตรวจวัดพบว่าหลังติดตัง้ แผงลดอุ ณหภูม ิ
ของอากาศทํา ให้ป ระสิท ธิภ าพของการใช้พ ลัง งานดีข้ึน จาก 1.04
kW/RT ก่อนทําการติดตัง้ เป็ น 0.97 kW/RT หลังจากทําการติดตัง้ แผง
ลดอุ ณ หภู ม ิข องอากาศ ทัง้ นี้ เ มื่อ ทํ า การวิเ คราะห์ ค วามคุ้ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ทงั ้ นี้มกี ารลงทุนสําหรับระบบทัง้ สิน้ คิดเป็ น 235,000 บาท
ผลการวัดผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้งานของ
เครื่องปรับอากาศรวมศูนย์ตลอดทัง้ ปี หลังจากติดตัง้ แผงลดอุ ณหภูม ิ
ของอากาศ โดยการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าตามอัตราการใช้ไฟฟ้าแบบ
TOU ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้ แผงลดอุณหภูมขิ องอากาศสามารถลดค่า
พลังงานไฟฟ้าในช่วง On-Peak 33,401.80 kWh/ปี คิดเป็ น 90,017.85
บาท และในช่วง Off-Peak 45,378.20 kWh/ปี คิดเป็ น 54,063.59 บาท
โดยผลประหยัดรวมคิดเป็ น 144,081.44 บาทต่อปี จะได้ผลของ
ระยะเวลาคืนทุน 1.63 ปี
5. สรุป
จากการศึกษาและทําการทดลองการติดตัง้ แผงลดอุณหภูมขิ อง
อากาศก่อนระบายความร้อนให้กบั แผงคอนเดนเซอร์ ของเครื่องปรับ
อากาศรวมศูนย์ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ พบว่าสามารถเพิม่
ประสิทธิภาพของการใช้พลังไฟฟ้าเฉลีย่ จาก 1.04 kW/RT เป็ น 0.97
kW/RT เมือ่ พิจารณาช่วงของฤดูกาลของประเทศไทยพบว่าฤดูกาลมีผล
ต่อประสิทธิของการทํางานของแผงลดอุณหภูม ิ คือพลังงานไฟฟ้าลดลง
จาก 115,680 kWh/เดือน เป็ น 108,104 kWh/เดือน หรือคิดเป็ น
6.55% ในฤดูรอ้ น จาก 121,085 kWh/เดือน เป็ น 114,350 kWh/เดือน
หรือคิดเป็ น 5.56% ในฤดูฝน และจาก 115,520 kWh/เดือน เป็ น
110,867 kWh/เดือน หรือคิดเป็ น 4.03% ในฤดูหนาวตามลําดับ แสดง
ให้เ ห็น ว่ า ในฤดู ร้อ นแผงลดอุ ณ หภู ม ิข องอากาศสามารถลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้มากทีส่ ุด รวมถึงเมื่อพิจารณาปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าภายในรอบหนึ่งปี ของเครื่องปรับอากาศที่ทําการศึกษา พบว่า
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดทัง้ ปี ลดลงจาก 1,409,300 kWh/ปี
เป็ น 1,330,520 kWh/ปี หรือคิดเป็ น 5.59% ทัง้ นี้เมื่อพิจารณาด้าน
ค่าใช้จา่ ยทีล่ ดลงสามารถลดค่าใช้จา่ ยด้านไฟฟ้าลงได้หลังจากการติดตัง้
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แผงลดอุณหภูมขิ องอากาศ 144,081 บาทต่อปี และเมือ่ พิจาณาทางด้าน
การลงทุนการติดตัง้ แผงลดอุณหภูมใิ นการศึกษานี้มรี ะยะเวลาคืนทุน
1.63 ปี การศึกษานี้จงึ เป็ นประโยชน์ ต่อโรงงานอุ ตสาหกรรม
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ นประเทศไทย ที่ใ ช้เ ครื่อ งปรับ อากาศรวมศูน ย์ช นิ ด
ระบายความร้อนด้วยอากาศ สําหรับเป็ นข้อมูลในการศึกษาและทดลอง
ติดตัง้ แผงลดอุณหภูมขิ องอากาศ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ไฟฟ้ าให้ก ับ เครื่อ งปรับ อากาศรวมศู น ย์ช นิ ด ระบายความร้อ นด้ว ย
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เตาเผาไหม้วสั ดุพรุนกับเตาเผาไหม้แบบหมุนวน (Part 1)
Porous Media Combustor Versus Swirl Combustor
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ทาํ การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเผาไหม้ของก๊าซ
LPG ที่เกิดขึน้ ภายในเตาที่ออกแบบมาสําหรับห้องปฏิกริ ยิ าสร้าง
ไฮโดรเจนโดยเปรียบเทียบการเผาไหม้ในวัสดุพรุนกับการจ่ายอากาศ
แบบหมุนวนในแง่ของสมรรถนะของเตาเผาไหม้อนั ได้แก่ประสิทธิภาพ
การเผาไหม้ ( ηc ) องค์ประกอบของก๊าซไอเสียทีเ่ กิดจากการเผาไหม้
และการกระจายตัวของอุณหภูมทิ ่เี กิดขึน้ ภายในเตาเผาไหม้ จากการ
ทดลองเมือ่ ทําการเผาไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนพบว่าอุณหภูมทิ ไ่ี ด้
จากการเผาไหม้และประสิทธิภาพการเผาไหม้มคี ่ามากกว่ากรณีเผา
ไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้แบบหมุนวนเนื่องจากวัสดุสร้างความพรุนภายใน
เตาเผาไหม้วสั ดุพรุนมีส่วนช่วยส่งเสริมการเผาไหม้ เช่น ทําให้อตั รา
การผสมเพิม่ ขึน้ และยังทําให้เกิดการอุ่นของผสมบริเวณ upstream ให้ม ี
อุณหภูมสิ งู ขึน้ ส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ทส่ี มบูรณ์ จึงทําให้ปริมาณ CO
และ CxHy NOx ทีเ่ กิดขึน้ มีปริมาณน้ อย ซึ่งถึงแม้ว่าการกระจาย
อุณหภูมทิ เ่ี กิดขึน้ ในกรณีเผาไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้แบบหมุนวนมีความ
คงทีม่ ากกว่า แต่ปริมาณมลพิษทีเ่ กิดขึน้ มีมากและเกิดเขม่าเกาะตัวกัน
เป็ นก้อน ดังนัน้ หากต้องใช้การเผาไหม้แบบกระแสหมุนวนกับระบบเซล
เชื้อเพลิงแล้ว ควรต้องมีการปรับปรุงให้มสี มรรถนะดีขน้ึ กว่าที่เป็ นอยู่
อย่างไรก็ดี ผลการทดลองการศึกษาสมรรถนะของเตาเผาไหม้ทงั ้ สอง
ประเภทที่ได้จากงานวิจยั นี้มขี อ้ จํากัดเฉพาะเงื่อนไขการทดสอบและ
ลักษณะโครงสร้างของเตาเผาไหม้ในงานวิจยั นี้เท่านัน้

Abstract
This study investigated the combustion behaviors of LPG
inside a porous media combustor and swirl combustor designed
for hydrogen reformer in terms of preliminary performances, such
as; combustion efficiency, gas emissions and temperature
distribution. The experimental results showed that the combustion
efficiency and temperature of porous media combustor are higher
than swirl combustor for this particular operating condition. This is
due to mixing enhancement caused by an introduction of ceramic
spheres in the combustion chamber. This porous domain also
helps in preheating the mixture in upstream region thus
promoting the ignition mechanism. Although temperature
distribution is more stable in a swirl combustor but higher
emission and soot deposition is observed. It requires further
modification if swirl combustor is to be used for hydrogen
reforming process in the SOFC system. By the way, these results
have a specific for only operating condition and this geometry of
combustor.
Keyword: Porous media combustor / combustion / Porous media
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1. บทนํา
ั หาภาวะโลกร้อ นกํ า ลัง เป็ น ป ญ
ั หาใหญ่ ข องโลกเราใน
ปญ
ปจั จุบนั สังเกตได้จากอุณหภูม ิ ของโลกทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ทําให้สภาพ
อากาศเปลีย่ นแปลงอย่างมากจนเกิดภัยพิบตั ติ ่างๆ ซึง่ สาเหตุหลักของ
ปญั หานี้เกิดมาจากมลพิษที่มนุ ษย์ก่อขึ้นเช่น การปลดปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก (NOx CFC CH4 เป็ นต้น)ใน
กิจวัตรประจําวันของมนุ ษย์ โดยเมื่อมลพิษดังกล่าวถูกปล่อยออกมาสู่
ชัน้ บรรยากาศโลก จะส่งผลให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ถูกกักเก็บไว้
ไม่ให้ค ายออกไปสู่บรรยากาศ จึงทําให้อุณหภูมขิ องบรรยากาศโลก
ั หาดัง กล่ า วจึงได้มกี ารศึกษาวิจ ยั และพัฒ นาเกี่ย วกับ
สูง ขึ้น จากป ญ
เทคโนโลยีสะอาดเพือ่ ลดภาวะโลกร้อนและลดมลพิษทีเ่ กิดขึน้ โดยหนึ่ง
ในเทคโนโลยีด งั กล่ า วคือ เทคโนโลยีเ ซลล์เ ชื้อ เพลิง ซึ่ง เป็ น ระบบที่
สามารถผลิต พลัง งานได้แ ต่ ม ีม ลพิษ ตํ่า โดยป จั จุ บ นั ได้ม ีก ารพัฒ นา
ระบบของเซลล์ เ ชื้อ เพลิ ง เพื่อ ให้ ส ามารถผลิ ต พลัง งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ ด้วยการติดตัง้ reformer เข้าไปในระบบเพือ่ ช่วย
ในการอุ่ น ก๊ า ซออกซิเ จนและสัง เคราะห์ก๊ า ซไฮโดรเจนก่ อ นเข้า ทํ า
ปฏิกริยา ซึ่งแหล่งพลังงานความร้อนที่ป้อนให้กบั reformerได้มาจาก
การติดตัง้ เตาเผาไหม้เพิม่ เข้าไปในระบบ โดยเตาเผาไหม้ท่ตี ดิ ตัง้ ใน
ระบบควรเป็ น เตาเผาไหม้ท่ีม ีก ารกระจายอุ ณ หภู ม ิใ นเตามีค วาม
สมํ่าเสมอ เกิดขึน้ ในบริเวณทีก่ ว้างและมีมลพิษตํ่า ซึง่ เตาเผาไหม้วสั ดุ
พรุนแบบหลายขัน้ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีส่ ามารถนํ ามาติดตัง้ เข้ากับ
ระบบของเซลล์ เ ชื้อ เพลิง เนื่ อ งจากการเผาไหม้ท่ีเ สถีย รเกิด ขึ้น ใน
บริเวณทีก่ ว้างและสามารถควบคุมอุณหภูมสิ งู สุดทีเ่ กิดขึน้ ได้ ส่งผลให้
อัตราการเกิด Thermal NOx มีปริมาณลดลง [1] โดยได้มกี ารศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาเกี่ยวกับเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนที่มกี ารจ่ายของผสม
ระหว่างอากาศและเชื้อเพลิงเป็ นขัน้ [2,3,4,5] พบว่าสามารถควบคุม
อุณหภูมสิ ูงสุดที่เกิดขึน้ ได้ ส่งผลให้อตั ราการเกิด Thermal NOx มี
ปริมาณลดลง นอกจากงานวิจยั ยังได้มกี ารวิจยั เกี่ยวกับการเผาไหม้
ภายในเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนที่มกี ารจ่ายอากาศเป็ นขัน้ [6] พบว่า
ปริมาณ NOx ทีเ่ กิดขึน้ จากการเผาไหม้ภายในเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนแบบ
สองขัน้ มีค่าตํ่าประมาณ 10 vppm นอกจากนี้อกี เหตุผลหนึ่งทีท่ าํ ให้
ปริมาณ NOx ทีเ่ กิดจากการเผาไหม้มคี ่าตํ่าคือ วัสดุพรุนทีอ่ ยู่ภายใน
ั ่ ว่ นภายในเตาเผาไหม้
เตาเผาไหม้มสี ว่ นช่วยทําให้เกิดการไหลแบบปนป
ทัง้ บริเวณห้องเผาไหม้ในส่วนแรกและส่วนทีส่ อง จึงทําให้เกิดการผสม
เป็ นเนื้อเดียวกัน (Homogenous mixing) ระหว่างเชือ้ เพลิงกับอากาศ
ส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ทเ่ี ป็ นเนื้อเดียวกัน ทําให้เป็ นการลดอุณหภูม ิ
การเผาไหม้สงู สุดทีเ่ กิดขึน้
จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่ ่านมาพบว่าได้มกี ารวิจยั เกี่ยวกับ
เตาเผาไหม้วสั ดุพรุนแบบหลายขันกั
้ นอย่างแพร่หลาย แต่ทงั ้ นี้จะเห็นได้
ว่างานวิจยั ส่วนใหญ่กล่าวถึงเฉพาะผลของการปรับเปลี่ยนอัตราส่วน
สมมูลในแต่ละชัน้ ทีม่ ผี ลต่อมลพิษ (CO และ NOx) และอุณหภูมสิ งู สุดที่
เกิดขึน้ โดยไม่ได้กล่าวถึงสมรรถนะในด้านอื่น เช่นการกระจายตัวของ
อุณหภูมทิ ่เี กิดขึน้ ภายในเตาเผาไหม้ ซึ่งดัชนีน้ีจะเป็ นตัวที่บ่งบอกถึง
บริเวณของการเผาไหม้ทเ่ี กิดขึน้ รวมถึงประสิทธิภาพการเผาไหม้และ
ปริมาณ CXHY ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ สมรรถนะดังกล่าวเป็ นดัชนีทจ่ี ําเป็ นต้อง
ศึกษาเพื่อที่จะนํ าเตาเผาไหม้ว สั ดุพรุนที่มกี ารจ่ายอากาศเป็ นขัน้ มา

ประยุ ก ต์ ใ ช้ติด ตัง้ เข้า กับ ระบบของเซลล์ เ ชื้อ เพลิง เพื่อ ใช้เ ป็ น แหล่ ง
พลังงานความร้อนในการอุ่นอากาศและไฮโดรเจนก่อนเข้าทําปฏิกริ ยิ า
ภายในเซลล์เชือ้ เพลิง ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้คอื ทําการศึกษา
พฤติกรรมการเผาไหม้ของก๊าซ LPG ทีเ่ กิดขึน้ ภายในเตาเผาไหม้แบบ
วัสดุพรุนที่มกี ารจ่ายอากาศเป็ นขัน้ ในแง่ของสมรรถนะความร้อนอัน
ได้ แ ก่ ป ระสิท ธิภ าพการเผาไหม้ ( ηc ) การกระจายอุ ณ หภู ม ิแ ละ
ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น (CO CXHY และ NOx) โดยได้ทําการ
เปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างเตาเผาไหม้วสั ดพรุนแบบที่มกี ารจ่าย
อากาศเป็ นขัน้ กับเตาเผาแบบหมุนวนทัวไป
่
2.องค์ประกอบเชื้อเพลิ ง
เชือ้ เพลิงทีเ่ ลือกใช้ในงานวิจยั นี้ คือ LPG โดยในการทดลอง
จะก๊าซหุงต้มของการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึง่ องค์ประกอบของ
LPG นี้ประกอบด้วย โพรเพน (C3H8) 60 mol% และบิวเทน (C4H10)
40% โดยมีค่าความร้อน (LHV) เท่ากับ 45.6 MJ/kg (ทีม่ า: การ
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย) ซึง่ จะเห็นได้วา่ องค์ประกอบของ LPG มี
ก๊ า ซไฮโดรคาร์บ อนเป็ น ส่ ว นประกอบหลัก ไม่ ม ีอ งค์ ป ระกอบของ
ไนโตรเจนและซัลเฟอร์
3.วิ ธีการทดลอง
รูปที่ 1 แสดงชุดทดสอบพฤติกรรมการเผาไหม้และสมรรถนะ
ของเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนทีม่ กี ารจ่ายอากาศเป็ นขัน้ โดยใช้แอลพีจเี ป็ น
เชือ้ เพลิง โดยเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนนี้ถูกสร้างขึน้ ให้มกี ารเผาไหม้แบบ
ผสมก่อน (premixed) โดยการทดสอบจะแบ่งอากาศทีใ่ ช้ในการเผาไหม้
ออกเป็ นสามส่วน โดยอากาศส่วนทีห่ นึ่งจะถูกจ่ายเพือ่ ผสมกับเชือ้ เพลิง
ก่อนป้อนเข้าสูเ่ ตาเผาไหม้ อากาศส่วนทีส่ องจะถูกป้อนเข้าเตาเผาไหม้
ทีร่ ะดับความสูง 0 mm. จากตะแกรงกระจายเชือ้ เพลิง และอากาศส่วน
สามจะถูกป้อนเข้าเตาเผาไหม้ทร่ี ะดับความสูง 100 mm. จากตะแกรง
กระจายเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยงั ทําการติดตัง้ ระบบจุดระเบิดที่ท่รี ะดับ
ความสูง 100 mm. จากตะแกรงกระจายเชื้อเพลิงและใช้แอลพีจเี ป็ น
เชือ้ เพลิงในการจุดและอุ่นเตาเผาไหม้
ในการทดลองทํ า การปรับ อัต ราการไหลของอากาศและ
ั้
เชือ้ เพลิงให้สอดคล้องกับเงือ่ นไขการทดลอง โดยใช้ปมลมเป็
นต้นกําลัง
ในการทําให้เกิดอัตราการไหลของอากาศและใช้ Flow meter (0-300
L/m) เป็ นอุปกรณ์ในการวัดและควบคุมอัตราการไหลของอากาศและใน
การควบคุมอัตราการไหลของเชือ้ เพลิงจะใช้ Flow meter (0-5 L/m)
เป็ นอุ ปกรณ์ ในการวัดและควบคุมอัตราการไหลเช่นเดียวกัน ส่วนใน
การบันทึกค่าอุณหภูมจิ ะบันทึกอุณหภูมทิ งั ้ หมด 10 ระดับความสูงทุกๆ
5 นาทีโดยใช้ Thermocouple type K และใช้ Data logger เป็ นอุปกรณ์
ในการบันทึกผล นอกจากนี้เมือ่ อุณหภูมเิ ข้าสูส่ ภาวะคงตัวทําวัดก๊าซไอ
เสียโดยใช้เครื่องวัดก๊าซทีบ่ ริเวณท่อทางออกทีร่ ะดับความสูง 300 mm
จากแผ่นกระจายของผสมระหว่างเชือ้ เพลิงและอากาศ ซึง่ ก๊าซไอเสียที่
ทําการเก็บผลได้แก่ O2, CO2, CO, NOx และ CxHy เพือ่ นําไปใช้ในการ
หาค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ (ηc )
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ในการหาสมรรถนะของเตาเผาไหม้จะนํ าค่าประสิทธิภาพ
การเผาไหม้ ( η c ) มาเป็ นดัชนีในการชี้วดั สมรรถนะของหัวเผา โดย
สามารถคํานวณได้จาก
- ประสิท ธิภ าพการเผาไหม้ข องเตาเผาไหม้นิ ย ามได้ด้ว ย
สมการดังนี้

คือ ความร้อนทีไ่ ด้จากการเผาไหม้เชือ้ เพลิง

Q fuel

Qloss , HC คือ ปริมาณความร้อนทีส่ ญ
ู เสียจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
ของไฮโดรคาร์บอน
Qloss ,co คือ ปริมาณความร้อนทีส่ ญ
ู เสียจากการที่ CO ไม่ถกู เผา
ไหม้เป็ น CO2

⎡ Q fuel − Qloss ,co − Qloss , HC ⎤
⎥ × 100
Q fuel
⎢⎣
⎥⎦

ηc = ⎢

รูปที่ 1 แสดงชุดทดสอบพฤติกรรมการเผาไหม้และสมรรถนะของเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนทีม่ กี ารจ่ายอากาศเป็ นขัน้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงเงือ่ นไขการทดลอง
Energy
input (kw)

3 kw

78

%EA

110

Optional

Lamda
(λ )

Volume flow rate of air
(L/min)

Volume Flow rate Fraction of
Air (%)

1 st Air

2 nd Air

3 rd Air

1 st Air

2 nd Air

3 rd Air

Porous
Media
Combustor

0.00
0.50
0.96

4
4
4

106
51
0.00

0
55
106

3.63
3.63
3.63

96.37
46.37
0.00

0
50
96

Swirl
Combustor

0.00
0.50
0.96

4
4
4

106
51
0.00

0
55
106

3.63
3.63
3.63

96.37
46.37
0.00

0
50
96
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(a) Swirl Combustor

ทําการเพิม่ λ เป็ น 0.5 และ 0.96 ซึง่ มีคา่ อุณหภูมเิ ท่ากับ 1050 และ
990 oC ตามลําดับ โดยในกรณี λ เท่ากับ 0.5 และ 0.96 อุณหภูมเิ ริม่
คงทีต่ งั ้ แต่ระดับความสูง 100mm จากตะแกรงกระจายของผสมระหว่าง
อากาศกับเชื้อเพลิงเป็ นต้นไป ในขณะทีเ่ มื่อพิจารณาเตาเผาไหม้แบบ
หมุนวนพบว่า อุ ณ หภูมทิ ่ไี ด้จ ากการเผาไหม้มแี นวโน้ ม ค่อนข้า งคงที่
ตลอดความสูงของเตาเผาไหม้ แต่ทุกเงื่อนไขการทดลองมีค่าอุณหภูม ิ
ค่อนข้างตํ่า ซึ่งในช่วงตัง้ แต่ระดับความสูง 100mm จากตะแกรง
กระจายของผสมระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิง (ช่วงทีอ่ ุณหภูมคิ ่อนข้าง
คงที)่ อุณหภูมทิ ไ่ี ด้จากการเผาไหม้ของเตาเผาไหม้แบบหมุนวน มีค่า
อุณหภูมเิ ฉลีย่ มีค่าอยู่ในช่วง 800-920 oC ซึง่ อุณหภูมติ ่ํากว่าอุณหภูม ิ
ทีไ่ ด้จากการเผาไหม้ของเตาเผาไหม้แบบวัสดุพรุนอย่างเห็นได้ชดั
เหตุทอ่ี ุณหภูมทิ ไ่ี ด้จากการเผาไหม้ของเตาเผาไหม้แบบวัสดุพรุน
มีค่ า มากกว่ า กรณี เ ผาไหม้ด้ ว ยเตาเผาไหม้ แ บบหมุ น วน คาดว่ า
เนื่องมาจากเม็ดวัสดุสร้างความพรุนทีใ่ ส่เข้าไปในเตาเผาไหม้วสั ดุพรุน
ั ่ ่วนย่อยๆในช่องว่างระหว่างเม็ดวัสดุ
นัน้ จะมีสว่ นช่วยให้เกิดความปนป
ทําให้อตั ราการผสมกันระหว่างอากาศกับเชือ้ เพลิงเป็ นไปได้ดว้ ยดี อีก
ทัง้ ยัง ช่ ว ยอุ่ น (Preheating) ของผสมระหว่ า งอากาศและเชื้อ เพลิง
ทางด้าน upstreamให้มอี ุณหภูมสิ งู ขึน้ และยังทําหน้าทีเ่ ป็ นตัวสะสม
ความร้อน หรือ Temperature Flywheel ช่วยให้ความร้อนทีเ่ กิดขึน้ จาก
ปฏิกริ ยิ าการเผาไหม้ไม่สูงเกินไปในขณะทีช่ ่วยป้อนความร้อนกลับมา
ยังส่วนผสมเชื้อเพลิงและอากาศที่ยงั ไม่เผาไหม้ไปพร้อมๆกัน ดังนัน้
คาดว่าการใส่เม็ดวัสดุสร้างความพรุนในเตาเผาไหม้นนั ้ จะช่วยในการ
ส่งเสริมการเผาไหม้ให้ดขี น้ึ ช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกับอุณหภูมทิ ไ่ี ด้จากการเผาไหม้ ในขณะทีก่ ารเผาไหม้ดว้ ย
เตาเผาไหม้แ บบหมุ น วน จะมีอ ัต ราการผสมกัน ระหว่ า งอากาศกับ
เชื้อ เพลิง ลดลง จึง ทํ า ให้อุ ณ หภู ม ิท่ีไ ด้จ ากการเผาไหม้ม ีค่ า ตํ่ า ซึ่ง
พฤติกรรมการเผาไหม้ทเ่ี กิดแสดงดังรูปที่ 4 โดยเปลวไฟมีลกั ษณะหมุน
ควงด้วยความเร็วรอบผนังเตาเผาไหม้ และขณะทําการเผาไหม้มเี ขม่า
เป็ นจํานวนมากดังแสดงในรูป 5 โดยเขม่าทีเ่ กิดขึน้ นี้จะจับตัวกันเป็ น
ก้อนทีต่ วั วัดอุณหภูม ิ (Thermo couple) ดังแสดงในรูป 6 แสดงให้เห็น
ถึงพฤติกรรมการเผาไหม้ทไี ม่สมบูรณ์

(b) Porous Media Combustor

รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของเตาเผาไหม้ทงั ้ สองประเภท
รูป ที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบลัก ษณะของเตาเผาไหม้ท งั ้
สองประเภท ซึง่ จะเห็นได้วา่ ในการทดสอบจะใช้เตาเผาไหม้ตวั เดียวกัน
มีตําแหน่ งและลักษณะการจ่ายอากาศเหมือนกันและรันทีเ่ งื่อนไขการ
ทดลองเดียวกัน แต่ต่างกันตรงทีเ่ ตาเผาไหม้วสั ดุพรุนจะทําการใส่เม็ด
อะลูมนิ ่ า เพื่อเป็ นวัสดุช่วยสร้างความพรุน ดังนัน้ ผลของการหมุนวน
ของอากาศทีถ่ ูกจ่ายเข้ามาในแนวสัมผัสจะลดลง เนื่องจากมีวสั ดุสร้าง
ความพรุนกัน้ ขวางแนวการหมุนวนของอากาศทีถ่ กู จ่ายเข้าเตาเผาไหม้
4. ผลการทดลองและวิ จารณ์ ผลการทดลอง
4.1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในหัวเผาวัสดุพรุน
รูปที่ 3 เปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมติ ามระดับความสูง
ระหว่างเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนกับเตาเผาไหม้แบบหมุนวน ซึ่งในแต่ละ
กรณีทําการปรับเปลีย่ นสัดส่วนของอากาศส่วนทีส่ ามต่ออากาศทัง้ หมด
( λ ) เท่ากับ 0 0.5 และ 0.96 ตามลําดับ และทําการคงที่ปริมาณ
อากาศส่วนเกินไว้เท่ากับ 110% ซึง่ จากรูป 2 จะเห็นได้วา่ เมือ่ พิจารณา
เตาเผาไหม้วสั ดุพรุนพบว่าทีก่ รณี λ เท่ากับ 0 อุณหภูมทิ ไ่ี ด้จากการ
เผาไหม้มคี ่าสูงทีส่ ุด ประมาณ 1130 oC และอุณหภูมจิ ะมีค่าลดลงเมือ่
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รูปที่4 แสดงลักษณะของเปลวไฟทีไ่ ด้จากการ
เผาไหม้ของเตาเผาไหม้แบบหมุนวน

รูปที่ 5 แสดงเขม่าทีเ่ กิดขึน้ ขณะทําการเผา
ไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้แบบหมุนวน

รูปที่ 6 แสดงลักษณะของเขม่าทีจ่ บั ตัว
กันเป็ นก้อน เมือ่ ทําการเผาไหม้ดว้ ย
เตาเผาไหม้แบบหมุนวน

4.2 ปริ มาณก๊าซไอเสียที่เกิ ดขึน้
สัด ส่ว นของอากาศส่ว นที่ส ามต่ อ อากาศทัง้ หมด ( λ ) แล้ว แนวโน้ ม
รูปที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณก๊าซไอเสียที่ได้จาก ปริมาณ NOX ทีเ่ กิดขึน้ ของกรณีเผาไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้วสั ดุพรุน มี
การเผาไหม้ระหว่างเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนกับเตาเผาไหม้แบบหมุนวน แนวโน้มลดลงตามการเปลีย่ นแปลง λ เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้เนื่องจากการ
โดยเมื่อพิจารณารูปที่ 7a พบว่าปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ทเ่ี กิดขึน้
เพิม่ λ ส่งผลให้อุณหภูมทิ ไ่ี ด้จากการเผาไหม้มคี ่าลดลง ทําให้โอกาส
ในกรณีเผาไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้วสั ดุพรุน มีปริมาณน้อยกว่ากรณีเผา เกิด Thermal NOX ลดน้อยลง โดยปริมาณ NOX มีค่าสูงทีส่ ุดที่ λ
ไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้แบบหมุนวนอย่างเห็นได้ชดั คาดว่าเกิดจากการที่ เท่ากับ 0 มีค่าประมาณ 43 ppm คิดทีม่ าตรฐาน O2 6% และ มีค่าตํ่า
เมือ่ ทําการเผาไหม้โดยใช้วสั ดุสร้างความพรุนนัน้ จะมีระยะเวลาทีใ่ ช้ใน ทีส่ ุดที่ λ เท่ากับ 0.5 มีค่าประมาณ 36 ppm คิดทีม่ าตรฐาน O2
การเผาไหม้นาน จึงทําให้การเผาไหม้เกิดขึน้ อย่างสมบูรณ์ อุณหภูมทิ ่ี 6% ส่วนกรณีเผาไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้แบบหมุนวน เมือ่ ทําการเพิม่ λ
ได้จากการเผาไหม้มคี ่าสูง นอกจากนี้เมือ่ ทําการเพิม่ สัดส่วนของอากาศ จาก 0 เป็ น 0.5 แล้วพบว่าปริมาณ NOX มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ประมาณ 8
ส่วนทีส่ ามต่ออากาศทัง้ หมด ( λ ) แล้วแนวโน้มปริมาณ CO ทีเ่ กิดขึน้
ppm คิดทีม่ าตรฐาน O2 6% เนื่องจากอุณหภูมทิ ไ่ี ด้จากการเผาไหม้ม ี
ของกรณีเผาไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนมีแนวโน้ มเพิม่ ขึน้ ตามการ ค่าเพิม่ ขึน้ ทําให้โอกาสเกิด Thermal NOX เพิม่ มากขึน้ จากนัน้ เมือ่ ทํา
เปลีย่ นแปลง λ เนื่องจากการเพิม่ λ จะส่งผลให้ระยะเวลาในการเผา การเพิม่ λ เป็ น 0.96 พบว่าปริมาณ NOX มีปริมาณลดลงจนเหลือ
ไหม้ลดน้อยลง ทําให้มรี ะยะเวลาไม่เพียงพอที่ CO จะถูกเผาไหม้ ประมาณ 40 ppm คิดทีม่ าตรฐาน O2 6% ทัง้ ๆ ที่ เงื่อนไขนี้ม ี
กลายเป็ น CO2 จึงทําให้เกิดการเผาไหม้ทไ่ี ม่สมบูรณ์ ได้อุณหภูมกิ าร อุณหภูมทิ ่ไี ด้จากการเผาไหม้สูงที่สุดในกรณีเผาไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้
เผาไหม้มคี ่าตํ่าดังรูป 3 โดยปริมาณ CO มีค่าสูงทีส่ ุดที่ λ เท่ากับ แบบหมุนวน ซึง่ ในกรณีน้ที างผูว้ จิ ยั ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้
0.96 มีคา่ ประมาณ 550 ppm คิดทีม่ าตรฐาน O2 6% และ มีค่าตํ่าทีส่ ุด
รูปที่ 7c แสดงการเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ
ที่ λ เท่ากับ 0 มีค่าประมาณ 11 ppm คิดทีม่ าตรฐาน O2 6% ส่วน ไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากการเผาไหม้ระหว่างเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนกับ
กรณีเ ผาไหม้ด้ว ยเตาเผาไหม้แ บบหมุน วนเมื่อ ทํา การเพิ่ม λ แล้ว เตาเผาไหม้แบบหมุนวน จากรูปจะเห็นได้วา่ ปริมาณ CXHY ทีเ่ กิดขึน้ ใน
พบว่าปริมาณ CO มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการเพิม่ λ คาดว่าจะ กรณีเผาไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้วสั ดุพรุน มีปริมาณน้อยกว่ากรณีเผาไหม้
โดยด้วยเตาเผาไหม้แบบหมุนวน คาดว่าเกิดจากเมื่อทําการเผาไหม้
ส่งผลให้ระยะเวลาในการเผาไหม้เพิม่ มากขึน้ เพราะเมือ่ ทําการเพิม่ λ
ปริมาณอากาศบางส่วนอาจจะเคลื่อนทีล่ งไปบริเวณ Upstream ก่อนที่ ด้วยเตาเผาไหม้แบบหมุนวน จะมีระยะเวลาในการเผาไหม้น้อยกว่าเมือ่
จะเคลื่อนทีก่ ลับมาสู่บริเวณ Downstream เป็ นการเกิดการหมุนวนใน เทีย บกับ เผาไหม้ด้ว ยเตาเผาไหม้ว สั ดุ พ รุน จึง ทํา ให้ก ารเผาไหม้ไ ม่
แนวตัง้ โดยปริมาณ CO มีค่าสูงทีส่ ุดที่ λ เท่ากับ 0 มีค่าประมาณ สมบูรณ์ สอดคล้องกับอุณหภูมกิ ารเผาไหม้ดงั รูปที่ 3 นอกจากนี้เมือ่ ทํา
2,780 ppm คิดทีม่ าตรฐาน O2 6% และ มีค่าตํ่าทีส่ ุดที่ λ เท่ากับ การเพิ่ม สัด ส่ว นของอากาศส่ว นที่ส ามต่ อ อากาศทัง้ หมด ( λ ) แล้ว
แนวโน้มปริมาณ CXHY ทีเ่ กิดขึน้ ของกรณีเผาไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้วสั ดุ
0.96 มีคา่ ประมาณ 750 ppm คิดทีม่ าตรฐาน O2 6%
เหตุ ท่เี ป็ นเช่นนี้
รูป ที่ 7b แสดงการเปรีย บเทีย บปริม าณก๊ า ซไนโตรเจน พรุน มีแนวโน้ มลดลงตามการเปลี่ยนแปลง λ
ออกไซด์ทไ่ี ด้จากการเผาไหม้ระหว่างเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนกับเตาเผา เนื่องจากการเพิม่ λ ส่งผลให้ระยะเวลาในการเผาไหม้ลดน้อยลง ทํา
ไหม้แบบหมุนวน จากรูปจะเห็นได้วา่ ปริมาณ NOX ทีเ่ กิดขึน้ ในกรณีเผา ให้ไม่มรี ะยะเวลาเพียงพอทีเ่ ชือ้ เพลิงจะถูกเผาไหม้กลายเป็ น CXHY ได้
ไหม้ด้ว ยเตาเผาไหม้ว สั ดุ พ รุน มีป ริมาณน้ อ ยกว่า กรณีเ ผาไหม้ด้ว ย หมดจึงทําให้ปริมาณ CXHY ทีเ่ กิดขึน้ มีปริมาณตํ่าโดยปริมาณ CXHY
เตาเผาไหม้แบบหมุนวน คาดว่าเกิดจากเมือ่ ทําการเผาไหม้ดว้ ยเตาเผา มีค่าสูงทีส่ ุดที่ λ เท่ากับ 0 มีค่าประมาณ 3,100 ppm คิดทีม่ าตรฐาน
ไหม้แบบหมุนวน จะมีระยะเวลาในการเผาไหม้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ O2 6% และ มีค่าตํ่าทีส่ ุดที่ λ เท่ากับ 0.96 มีค่าประมาณ 1500
เผาไหม้ด้ว ยเตาเผาไหม้ว สั ดุ พ รุ น จึง ทํา ให้ก ารเผาไหม้ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ppm คิดทีม่ าตรฐาน O2 6% ส่วนกรณีเผาไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้หมุน
สอดคล้องกับอุณหภูมกิ ารเผาไหม้ดงั รูปที่ 3 นอกจากนี้เมื่อทําการเพิม่
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วน เมื่อทําการเพิม่ λ จาก 0 เป็ น 0.5 แล้วพบว่าปริมาณ CXHY มี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ ประมาณ 3,000 ppm คิดทีม่ าตรฐาน O2 6% เหตุท่ี
เป็ น เช่น นี้ ค าดว่า เนื่ อ งมาจากเมื่อ ทํา การเผาไหม้ท่ี λ เท่ า กับ 0.5
เชือ้ เพลิงจะถูกเผาไหม้กลายเป็ นก๊าซไฮโดรคาร์บอนตัง้ แต่ทร่ี ะดับความ
สูง 0 mm จากแผ่นกระจายของผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ
จากนั น้ เมื่อ เกิด การเผาไหม้จ นถึง ที่บ ริเ วณระดับ ความสู ง 100mm
อากาศเย็นจะถูกจ่ายเข้ามาในเตาเผาไหม้ เป็ นเหตุให้การเผาไหม้เกิด
การชะลอ จึงทําให้ CXHY ไม่สามารถเผาไหม้ต่อจนกลายเป็ นก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ได้ CXHY จึงมีปริมาณเพิม่ ขึน้ จากนัน้ เมือ่ ทําการ
เพิม่ λ เป็ น 0.96 พบว่าปริมาณ CXHY มีปริมาณลดลงจนเหลือ
ประมาณ 2000 ppm คิดทีม่ าตรฐาน O2 6% เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้เนื่องจาก
การเพิม่ λ ส่งผลให้เกิดการคลุกเคล้าของก๊าซไอเสีย เนื่องจากการ
หมุนวนในแนวตัง้ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วทีม่ ผี ลให้ การเผาไหม้ดขี น้ึ ทําให้
ปริมาณ CXHY ทีเ่ กิดขึน้ มีปริมาณตํ่าลง
4.3 ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้

รูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเผาไหม้ระหว่าง
เตาเผาไหม้วสั ดุพรุนกับเตาเผาไหม้แบบหมุนวน ซึง่ จะเห็นได้ว่าที่ λ
เท่ากับ 0 ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาเผาไหม้แบบหมุนวนมีค่าสูง
กว่าเตาเผาไหม้วสั ดุพรุน โดยมีค่าเท่ากับ 91 % เนื่องจากปริมาณ
CXHY มีค่าตํ่า ในขณะที่เมื่อเพิม่ λ เป็ น 0.5 และ 0.96 ประสิทธิภาพ
การเผาไหม้ของเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนมีค่าสูงกว่าเตาเผาไหม้แบบหมุน
วน เนื่องจากปริมาณ CXHY และ CO ดังแสดงในรูป 6a และ 6c ที่
เกิดขึน้ ในกรณีเผาไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนมีค่าน้อยกว่ากรณีเผา
ไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้แบบหมุนวนอย่างเห็นได้ชดั นอกจากนี้ยงั พบว่า
เตาทัง้ สองประเภทเมื่อเพิม่ λ เป็ น 0.5 และ 0.96 ประสิทธิภาพการ
เผาไหม้มแี นวโน้ มเพิม่ ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณ CO และ CXHY
โดยเมื่อเพิม่ λ เป็ น 0.5 และ 0.96 ปริมาณ CXHY มีแนวโน้ มลดลง
ส่วนปริมาณ CO กรณีเผาไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้แบบหมุนวนปริมาณ
CO มีแนวโน้มลดลง แต่ กรณีเผาไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนปริมาณ
CO มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของปริมาณ CXHY ที่
เกิดขึน้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเผาไหม้มากกว่าอิทธิพลของปริมาณ
CO ดังนัน้ ประสิทธิภาพการเผาไหม้มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามลําดับ
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(c) ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน
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รูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเผาไหม้ระหว่างเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนกับเตาเผาไหม้แบบหมุนวน

5.สรุปผลการทดลอง
เมือ่ ทําการเผาไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนพบว่าอุณหภูมทิ ่ี
ได้จากการเผาไหม้และประสิทธิภาพการเผาไหม้มคี ่ามากกว่ากรณีเผา
ไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้แบบหมุนวนเนื่องจากวัสดุสร้างความพรุนภายใน
เตาเผาไหม้วสั ดุพรุนมีส่วนช่วยส่งเสริมการเผาไหม้ เช่น ทําให้อตั รา
การผสมเพิม่ ขึน้ และยังทําให้เกิดการอุ่นของผสมบริเวณ upstream ให้ม ี
อุณหภูมสิ งู ขึน้ ส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ทส่ี มบูรณ์ จึงทําให้ปริมาณ CO
และ CxHy NOx ทีเ่ กิดขึน้ มีปริมาณน้ อย ซึ่งถึงแม้ว่าการกระจาย
อุณหภูมทิ เ่ี กิดขึน้ ในกรณีเผาไหม้ดว้ ยเตาเผาไหม้แบบหมุนวนมีความ
คงทีม่ ากกว่า แต่ปริมาณมลพิษทีเ่ กิดขึน้ มีมากและเกิดเขม่าเกาะตัวกัน
เป็ นก้อน ดังนัน้ หากต้องใช้การเผาไหม้แบบกระแสหมุนวนกับระบบเซล
เชื้อเพลิงแล้ว ควรต้องมีการปรับปรุงให้มสี มรรถนะดีขน้ึ กว่าที่เป็ นอยู่
อย่างไรก็ดี ผลการทดลองการศึกษาสมรรถนะของเตาเผาไหม้ทงั ้ สอง
ประเภทที่ได้จากงานวิจยั นี้มขี อ้ จํากัดเฉพาะเงื่อนไขการทดสอบและ
ลักษณะโครงสร้างของเตาเผาไหม้ในงานวิจยั นี้เท่านัน้

6. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (mtec) ทีใ่ ห้
การสนับสนุ นทุนวิจยั และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่
ช่วยให้งานวิจยั นี้สาํ เร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

[2] Chaffin, C. 1991. Reduction of NOx emissions using the
technique of two-stage combustion within porous inert media,
M.S. Thesis, August, The thermal fluid group, Dept. of
Mechanical Engineering, The university of Texas, Austin
[3] Janet, L. E. and Rakesh, G. 1995, EMISSIONS OF CO AND
NO FROM A TWO STAGE POROUS MEDIA BURNER,
Combustion Science and Technology, Volume 107, Issue 1 3 , pp 81 – 91
[4] Ronald, D.B., William, C.G. and Howell, J.R. 1992,
Combustion method and apparatus for staged combustion
within porous matrix elements, United States Patent.
US005080577A. Jun. 14
[5] Ronald, D.B., William, C.G. and Howell, J.R. 1992, Apparatus
and method for combustion within porous matrix element.
United States Patent. US005160254A. Nov.3.
[6] Mark, J., Hamid, A. and Thomas, D. 1995, Staged combustion
in a porous-matrix surface combustor to promote ultra-low
NOx emission, United States Patent. US005476375A. Dec 19.

7. เอกสารอ้างอิ ง
[1] Howell, J.R., Hall, M.J. and Ellzey, J.L. 1996, Combustion of
hydrocarbon fuels within porous inert media, Prog. Energy
Combust Sci. Vol.22 . pp.121–145.

82

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

ETM006
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครือ่ งกลแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 22
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

เตาเผาไหม้วสั ดุพรุน Part 2: อิทธิพลของอากาศส่วนเกิน
Porous Media Combustor: Effect of Excess Air
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ทาํ การศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของก๊าซ LPG
ทีเ่ กิดขึน้ ภายในวัสดุพรุนในแง่ของสมรรถนะของเตาเผาไหม้อนั ได้แก่
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ ( η c ) องค์ประกอบของก๊าซไอเสียทีเ่ กิดจาก
การเผาไหม้และการกระจายตัวของอุณหภูมทิ เ่ี กิดขึน้ ภายในเตาเผาไหม้
โดยได้ทาํ การปรับเปลีย่ นอากาศส่วนเกินเป็ น 110% 150% และ 180%
ตามลํา ดับ ซึ่งในอากาศส่วนเกินแต่ ละเงื่อนไขจะทําการปรับเปลี่ย น
สัดส่วนของอากาศส่วนทีส่ ามต่ออากาศทัง้ หมด ( λ ) เท่ากับ 0 และ
0.96 ตามลําดับจากการทดลองพบว่าการเพิม่ ปริมาณอากาศส่วนเกิน
จะเป็ นการเพิม่ อัตราการผสม ทําให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานความ
ร้อนออกมามากขึน้ เนื่องจากเม็ดวัสดุสร้างความพรุนมีส่วนช่วยให้เกิด
ั ่ ่วนย่อยๆในช่องว่างระหว่างเม็ดวัสดุ ทําให้อตั ราการผสมกัน
ความปนป
ระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงดีขน้ึ จึงเป็ นสาเหตุให้ปริมาณ CxHy มี
ปริม าณลดลง นอกจากนี้ ย ัง เป็ น การเพิ่ม พจน์ ข องการพา ซึ่ง ทํา ให้
ปฏิกริ ยิ าขยับไปด้าน downstream แต่ถา้ ปริมาณอากาศส่วนเกินมาก
เกินไปก็จะส่งผลให้ อุณหภูมทิ ไ่ี ด้จากการเผาไหม้ลดลงเนื่องจากเป็ น
การเพิม่ ภาระให้กบั ระบบ และยังส่งผลให้อตั ราการเกิด Thermal NOx
และ Promtp NOx เพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ยงั ส่งผลให้ระยะเวลาในการเผา
ไหม้ลดลง จึงทําให้ปริมาณ CO เพิม่ ขึน้ เนื่องจากไม่มรี ะยะเวลาในเผา
ไหม้เป็ น CO2
คําสําคัญ: หัวเผาวัสดุพรุน /การเผาไหม้ / วัสดุพรุน/ อากาศส่วนเกิน
1
Corresponding author

Abstract
This study investigated the combustion of LPG in a porous
media in terms of performance, such as; combustion efficiency
gas emissions and temperature distribution at different excess air
from 110%, 150% to 180% for two distinctive ratios of secondary
to tertiary air, λ, which are 0.0 and 0.96. The experimental
results showed that by increasing the excess air, although leading
to increasing in thermal loading, the increase in furnace
temperature was found because of the small turbulent “eddies”
mixing between the reactant and hot product at higher rate when
increasing the bulk gas velocity. As a consequence, CxHy also
decrease. Moreover, the reaction zone has moved toward the
downstream location due to an increase in convection effect. On
the other hand, higher amount of excess air leads to an increase
in NO emission. As combustion proceeds, the point is reached
where thermal load exceeds reaction enhancement as a
decrease in flue gas temperature is observed with increasing
excess air at the positions downstream of the combustor. The
increase of CO concentrations was found because of shorter
residence time less allowing the conversion of CO to CO2.
Keyword: Porous media burner / combustion / Porous media/
Excess air
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1. บทนํา
ั หาภาวะโลกร้อ นกํ า ลัง เป็ น ป ญ
ั หาใหญ่ ข องโลกเราใน
ปญ
ปจั จุบนั สังเกตได้จากอุณหภูม ิ ของโลกทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ทําให้สภาพ
อากาศเปลีย่ นแปลงอย่างมากจนเกิดภัยพิบตั ติ ่างๆ ซึง่ สาเหตุหลักของ
ปญั หานี้เกิดมาจากมลพิษที่มนุ ษย์ก่อขึ้นเช่น การปลดปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก (NOx CFC CH4 เป็ นต้น)ใน
กิจวัตรประจําวันของมนุ ษย์ โดยเมื่อมลพิษดังกล่าวถูกปล่อยออกมาสู่
ชัน้ บรรยากาศโลก จะส่งผลให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ถูกกักเก็บไว้
ไม่ให้ค ายออกไปสู่บรรยากาศ จึงทําให้อุณหภูมขิ องบรรยากาศโลก
ั หาดัง กล่ า วจึงได้มกี ารศึกษาวิจ ยั และพัฒ นาเกี่ย วกับ
สูง ขึ้น จากป ญ
เทคโนโลยีสะอาดเพือ่ ลดภาวะโลกร้อนและลดมลพิษทีเ่ กิดขึน้ โดยหนึ่ง
ในเทคโนโลยีด งั กล่ า วคือ เทคโนโลยีเ ซลล์เ ชื้อ เพลิง ซึ่ง เป็ น ระบบที่
สามารถผลิต พลัง งานได้แ ต่ ม ีม ลพิษ ตํ่า โดยป จั จุ บ นั ได้ม ีก ารพัฒ นา
ระบบของเซลล์ เ ชื้อ เพลิ ง เพื่อ ให้ ส ามารถผลิ ต พลัง งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ ด้วยการติดตัง้ reformer เข้าไปในระบบเพือ่ ช่วย
ในการอุ่ น ก๊ า ซออกซิเ จนและสัง เคราะห์ก๊ า ซไฮโดรเจนก่ อ นเข้า ทํ า
ปฏิกริยา ซึ่งแหล่งพลังงานความร้อนที่ป้อนให้กบั reformerได้มาจาก
การติดตัง้ เตาเผาไหม้เพิม่ เข้าไปในระบบ โดยเตาเผาไหม้ท่ตี ดิ ตัง้ ใน
ระบบควรเป็ น เตาเผาไหม้ท่ีม ีก ารกระจายอุ ณ หภู ม ิใ นเตามีค วาม
สมํ่าเสมอ เกิดขึน้ ในบริเวณทีก่ ว้างและมีมลพิษตํ่า ซึง่ เตาเผาไหม้วสั ดุ
พรุนแบบหลายขัน้ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีส่ ามารถนํ ามาติดตัง้ เข้ากับ
ระบบของเซลล์ เ ชื้อ เพลิง เนื่ อ งจากการเผาไหม้ท่ีเ สถีย รเกิด ขึ้น ใน
บริเวณทีก่ ว้างและสามารถควบคุมอุณหภูมสิ งู สุดทีเ่ กิดขึน้ ได้ ส่งผลให้
อัตราการเกิด Thermal NOx มีปริมาณลดลง [1] โดยได้มกี ารศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาเกี่ยวกับเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนที่มกี ารจ่ายของผสม
ระหว่างอากาศและเชื้อเพลิงเป็ นขัน้ [2,3,4,5] พบว่าสามารถควบคุม
อุณหภูมสิ ูงสุดที่เกิดขึน้ ได้ ส่งผลให้อตั ราการเกิด Thermal NOx มี
ปริมาณลดลง นอกจากงานวิจยั ยังได้มกี ารวิจยั เกี่ยวกับการเผาไหม้
ภายในเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนที่มกี ารจ่ายอากาศเป็ นขัน้ [6] พบว่า
ปริมาณ NOx ทีเ่ กิดขึน้ จากการเผาไหม้ภายในเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนแบบ
สองขัน้ มีค่าตํ่าประมาณ 10 vppm นอกจากนี้อกี เหตุผลหนึ่งทีท่ าํ ให้
ปริมาณ NOx ทีเ่ กิดจากการเผาไหม้มคี ่าตํ่าคือ วัสดุพรุนทีอ่ ยู่ภายใน
ั ่ ว่ นภายในเตาเผาไหม้
เตาเผาไหม้มสี ว่ นช่วยทําให้เกิดการไหลแบบปนป
ทัง้ บริเวณห้องเผาไหม้ในส่วนแรกและส่วนทีส่ อง จึงทําให้เกิดการผสม
เป็ นเนื้อเดียวกัน (Homogenous mixing) ระหว่างเชือ้ เพลิงกับอากาศ
ส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ทเ่ี ป็ นเนื้อเดียวกัน ทําให้เป็ นการลดอุณหภูม ิ
การเผาไหม้สงู สุดทีเ่ กิดขึน้
จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่ ่านมาพบว่าได้มกี ารวิจยั เกี่ยวกับ
เตาเผาไหม้วสั ดุพรุนแบบหลายขันกั
้ นอย่างแพร่หลาย แต่ทงั ้ นี้จะเห็นได้
ว่างานวิจยั ส่วนใหญ่กล่าวถึงเฉพาะผลของการปรับเปลี่ยนอัตราส่วน
สมมูลในแต่ละชัน้ ทีม่ ผี ลต่อมลพิษ (CO และ NOx) และอุณหภูมสิ งู สุดที่
เกิดขึน้ โดยไม่ได้กล่าวถึงสมรรถนะในด้านอื่น เช่นการกระจายตัวของ
อุณหภูมทิ ่เี กิดขึน้ ภายในเตาเผาไหม้ ซึ่งดัชนีน้ีจะเป็ นตัวที่บ่งบอกถึง
บริเวณของการเผาไหม้ทเ่ี กิดขึน้ รวมถึงประสิทธิภาพการเผาไหม้และ
ปริมาณ CXHY ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ สมรรถนะดังกล่าวเป็ นดัชนีทจ่ี ําเป็ นต้อง
ศึกษาเพื่อที่จะนํ าเตาเผาไหม้ว สั ดุพรุนที่มกี ารจ่ายอากาศเป็ นขัน้ มา
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ประยุ ก ต์ ใ ช้ติด ตัง้ เข้า กับ ระบบของเซลล์ เ ชื้อ เพลิง เพื่อ ใช้เ ป็ น แหล่ ง
พลังงานความร้อนในการอุ่นอากาศและไฮโดรเจนก่อนเข้าทําปฏิกริ ยิ า
ภายในเซลล์เชือ้ เพลิง ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้คอื ทําการศึกษา
พฤติกรรมการเผาไหม้ของก๊าซ LPG ทีเ่ กิดขึน้ ภายในเตาเผาไหม้แบบ
วัสดุพรุนที่มกี ารจ่ายอากาศเป็ นขัน้ ในแง่ของสมรรถนะความร้อนอัน
ได้ แ ก่ ป ระสิท ธิภ าพการเผาไหม้ ( ηc ) การกระจายอุ ณ หภู ม ิแ ละ
ปริมาณมลพิษทีเ่ กิดขึน้ (CO CXHY และ NOx) โดยในงานวิจยั นี้ได้
ทําการศึกษาอิทธิพลของอากาศส่วนเกินทีม่ ผี ลต่อสมรรถนะของเตาผา
ไหม้
2.องค์ประกอบเชื้อเพลิ ง
เชือ้ เพลิงทีเ่ ลือกใช้ในงานวิจยั นี้ คือ LPG โดยในการทดลอง
จะก๊าซหุงต้มของการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึง่ องค์ประกอบของ
LPG นี้ประกอบด้วย โพรเพน (C3H8) 60 mol% และบิวเทน (C4H10)
40% โดยมีค่าความร้อน (LHV) เท่ากับ 45.6 MJ/kg (ทีม่ า: การ
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย) ซึง่ จะเห็นได้วา่ องค์ประกอบของ LPG มี
ก๊ า ซไฮโดรคาร์บ อนเป็ น ส่ ว นประกอบหลัก ไม่ ม ีอ งค์ ป ระกอบของ
ไนโตรเจนและซัลเฟอร์
3.วิ ธีการทดลอง
รูปที่ 1 แสดงชุดทดสอบพฤติกรรมการเผาไหม้และสมรรถนะ
ของเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนทีม่ กี ารจ่ายอากาศเป็ นขัน้ โดยใช้แอลพีจเี ป็ น
เชือ้ เพลิง โดยเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนนี้ถูกสร้างขึน้ ให้มกี ารเผาไหม้แบบ
ผสมก่อน (premixed) โดยการทดสอบจะแบ่งอากาศทีใ่ ช้ในการเผาไหม้
ออกเป็ นสามส่วน โดยอากาศส่วนทีห่ นึ่งจะถูกจ่ายเพือ่ ผสมกับเชือ้ เพลิง
ก่อนป้อนเข้าสูเ่ ตาเผาไหม้ อากาศส่วนทีส่ องจะถูกป้อนเข้าเตาเผาไหม้
ทีร่ ะดับความสูง 0 mm. จากตะแกรงกระจายเชือ้ เพลิง และอากาศส่วน
สามจะถูกป้อนเข้าเตาเผาไหม้ทร่ี ะดับความสูง 100 mm. จากตะแกรง
กระจายเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยงั ทําการติดตัง้ ระบบจุดระเบิดที่ท่รี ะดับ
ความสูง 100 mm. จากตะแกรงกระจายเชื้อเพลิงและใช้แอลพีจเี ป็ น
เชือ้ เพลิงในการจุดและอุ่นเตาเผาไหม้
ในการทดลองทํ า การปรับ อัต ราการไหลของอากาศและ
ั้
เชือ้ เพลิงให้สอดคล้องกับเงือ่ นไขการทดลอง โดยใช้ปมลมเป็
นต้นกําลัง
ในการทําให้เกิดอัตราการไหลของอากาศและใช้ Flow meter (0-300
L/m) เป็ นอุปกรณ์ในการวัดและควบคุมอัตราการไหลของอากาศและใน
การควบคุมอัตราการไหลของเชือ้ เพลิงจะใช้ Flow meter (0-5 L/m)
เป็ นอุ ปกรณ์ ในการวัดและควบคุมอัตราการไหลเช่นเดียวกัน ส่วนใน
การบันทึกค่าอุณหภูมจิ ะบันทึกอุณหภูมทิ งั ้ หมด 10 ระดับความสูงทุกๆ
5 นาทีโดยใช้ Thermocouple type K และใช้ Data logger เป็ นอุปกรณ์
ในการบันทึกผล นอกจากนี้เมือ่ อุณหภูมเิ ข้าสูส่ ภาวะคงตัวทําวัดก๊าซไอ
เสียโดยใช้เครื่องวัดก๊าซทีบ่ ริเวณท่อทางออกทีร่ ะดับความสูง 300 mm
จากแผ่นกระจายของผสมระหว่างเชือ้ เพลิงและอากาศ ซึง่ ก๊าซไอเสียที่
ทําการเก็บผลได้แก่ O2, CO2, CO, NOx และ CxHy เพือ่ นําไปใช้ในการ
หาค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ (ηc )
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ในการหาสมรรถนะของเตาเผาไหม้จะนํ าค่าประสิทธิภาพ
การเผาไหม้ ( η c ) มาเป็ นดัชนีในการชี้วดั สมรรถนะของหัวเผา โดย
สามารถคํานวณได้จาก
- ประสิท ธิภ าพการเผาไหม้ข องเตาเผาไหม้นิ ย ามได้ด้ว ย
สมการดังนี้

Q fuel

คือ ความร้อนทีไ่ ด้จากการเผาไหม้เชือ้ เพลิง

Qloss , HC คือ ปริมาณความร้อนทีส่ ญ
ู เสียจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
ของไฮโดรคาร์บอน
Qloss ,co คือ ปริมาณความร้อนทีส่ ญ
ู เสียจากการที่ CO ไม่ถกู เผา
ไหม้เป็ น CO2

⎡ Q fuel − Qloss ,co − Qloss , HC ⎤
⎥ × 100
Q fuel
⎢⎣
⎥⎦

ηc = ⎢

100 mm

50 mm

รูปที่ 1 แสดงชุดทดสอบพฤติกรรมการเผาไหม้และสมรรถนะของเตาเผาไหม้วสั ดุพรุนทีม่ กี ารจ่ายอากาศเป็ นขัน้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงเงือ่ นไขการทดลอง
Energy
input (kw)

%EA
110

3 kw

150
180

Lamda
(λ )

Volume flow rate of air
(L/min)

Volume Flow rate Fraction of
Air (%)

1 st Air

2 nd Air

3 rd Air

1 st Air

2 nd Air

3 rd Air

0.00
0.96
0.00

4
4
4

106
0.00
106

0
106
0

3.63
3.63
3.63

96.37
0.00
96.37

0
96
0

0.96
0.00

4
4

0.00
106

106
0

3.63
3.63

0.00
96.37

96
0

0.96

4

0.00

106

3.63

0.00

96
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4. ผลการทดลองและวิ จารณ์ผลการทดลอง
4.1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในหัวเผาวัสดุพรุน
รูป ที่ 2 แสดงแสดงอิท ธิพ ลของอากาศส่ ว นเกิน ที่ม ีผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมติ ามระดับความสูงโดยในการทดลองได้ทําการ
ปรับเปลีย่ นอากาศส่วนเกินเป็ น 110% 150% และ 180% ตามลําดับ
ซึ่งในอากาศส่วนเกินแต่ละเงื่อนไขจะทําการปรับเปลี่ยน สัดส่วนของ
อากาศส่ว นที่ส ามต่อ อากาศทัง้ หมด
( λ ) เท่ า กับ 0 และ 0.96
ตามลําดับ ซึง่ เมือ่ ทําการเผาไหม้ท่ี λ = 0 พบว่า กรณีอากาศส่วนเกิน
150% และ 180% มีช่วง reaction zone ขยับลึกไปทาง downstream
มากกว่ากรณีอากาศส่วนเกินเท่ากับ 110% ซึง่ ถือว่าอากาศส่วนเกิน
เท่า กับ 110% เป็ นกรณีท่มี ชี ่ว งการเผาไหม้ท่ยี าว (Long
flame
temperature) แต่มอี ุณหภูมกิ ารเผาไหม้ต่าํ ทีส่ ุดมีค่าประมาณ 1100oC
ในขณะที่กรณีอากาศส่วนเกิน 150% อุณหภูมกิ ารเผาไหม้มคี ่าตํ่า
ในช่วงระดับความสูง 0-100 mm จากแผ่นกระจายของผสมระหว่าง
อากาศและเชื้อเพลิง จากนัน้ อุ ณหภูมกิ ารเผาไหม้มคี ่า สูง ขึ้นจนมีค่า
อุณหภูมสิ ูงทีส่ ุดในช่วงตัง้ แต่ระดับความสูง 100mm เป็ นต้นไป โดยมี
ค่าอุณหภูมสิ งู ทีส่ ุดเท่ากับ 1250 oC ส่วนกรณีอากาศส่วนเกิน 180 %
พบว่ามีคา่ อุณหภูมกิ ารเผาไหม้สงู ในช่วงระดับความสูง 0-100 mm จาก
แผ่นกระจายของผสมระหว่างอากาศและเชือ้ เพลิง จากนัน้ อุณหภูมกิ าร
เผาไหม้จะมีคา่ ลดลง โดยมีคา่ ประมาณ 1180 oC
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมติ ลอดความสูงของเตาเผาไหม้
อันเกิดจากการปรับเปลี่ยนปริมาณอากาศส่วนเกินดังกล่าว เมื่อนํ ามา
ั ่ ่วนทีค่ วามเร็วของการหมุนวน
พิจารณาร่วมกับทฤษฎีการไหลแบบปนป
(Eddy velocity) แปรตามความเร็วเฉลีย่ ของระบบ ก็จะพบว่ามีความ
น่ าสนใจทีจ่ ะนําทฤษฎีน้ีมาใช้อธิบาย กล่าวคือเมือ่ ทําการเพิม่ ปริมาณ
อากาศส่วนเกิน จะส่งผลให้ความเร็วของการหมุนวน (Eddy velocity)
ที่เกิดขึน้ ที่บริเวณด้านหลังของเม็ดอลูมนิ า มีค่าเพิม่ มากขึน้ จึงทําให้
อัตราการผสม (Mixing rate) กันระหว่างเชือ้ เพลิงกับอากาศและก๊าซไอ
เสียทีม่ อี ุณหภูมสิ งู มีคา่ สูงขึน้ นอกจากนี้การเพิม่ ปริมาณอากาศส่วนเกิน
ยังส่งผลให้พจน์ของการพา (Convection term) มีค่าเพิม่ มากขึน้ อีก
ด้วย ปจั จัยทัง้ สองนี้สง่ ผลต่อการกระจายอุณหภูมติ ่างกัน กล่าวคืออัตรา
การผสมจะสัมพันธ์กบั อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าทีป่ ลดปล่อยความร้อน ณ
บริเวณนัน้ ๆ แต่การพาจะเลื่อนบริเวณของการทําปฏิกริ ยิ าขึน้ ด้านบน
ให้มรี ะยะห่า งจากฐานเตาออกไป ดัง นัน้ เมื่อพิจ ารณารูป ที่ 2 พบว่า
ในช่วงระดับความสูง 0-100 mm จากแผ่นกระจายของผสมระหว่าง
อากาศและเชือ้ เพลิง อัตราการผสม (Mixing rate) มีอทิ ธิพลต่อเงือ่ นไข
กรณีอากาศส่วนเกิน 180% มากกว่า กรณีอากาศส่วนเกิน 150% จึงทํา
ให้อุณหภูมกิ ารเผาไหม้มคี ่าสูงกว่ากรณีอากาศส่วนเกิน 150% จากนัน้
ในช่วงตัง้ แต่ระดับความสูง 100mm เป็ นต้นไป พบว่าพจน์ของการพา
(Convection term) มีอทิ ธิพลต่อทัง้ อากาศส่วนเกิน 180% และ 150%
แต่เนื่องจากกรณีอากาศส่วนเกิน 180% มีปริมาณอากาศมาก ซึ่งเป็ น
การเพิม่ ภาระให้กบั ปริมาณความร้อนทีผ่ ลิตได้ จึงทําให้อุณหภูมมิ คี ่า
ลดลงมากกว่ากรณี 150% ส่วนในกรณีอากาศส่วนเกิน 110% มีอตั รา
การไหลของอากาศน้อยกว่ากรณีอ่นื ซึง่ อัตราการผสม (Mixing rate)
และพจน์ของการพา (Convection term) มีคา่ ตํ่ากว่า จึงทําให้อุณหภูม ิ
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ในการเผาไหม้มคี ่าตํ่าทีส่ ุด และอัตราการเพิม่ อุณภูมใิ นช่วงต้น 50 mm
แรก สูงสุด
เมือ่ ทําการเผาไหม้ท่ี λ = 0.96 พบว่า ทุกเงือ่ นไขการทดลอง
อุณหภูมทิ ไ่ี ด้จากการเผาไหม้มมี คี ่าตํ่ากว่าที่ λ = 0 โดยมีค่าค่อนข้าง
คงทีต่ งั ้ แต่ระดับความสูง 100mm เป็ นต้นไป เนื่องจากเป็ นบริเวณทีเ่ ริม่
มีการจ่ายอากาศส่วนทีส่ อง ซึง่ กรณีอากาศส่วนเกิน 110% อุณหภูม ิ
การเผาไหม้มคี า่ สูงสุดเท่ากับ 980 oC รองลงมาคือกรณีอากาศส่วนเกิน
150 % อุณหภูมมิ คี ่าประมาณ 650 oC ส่วน กรณีอากาศส่วนเกิน 180
% อุณหภูมมิ คี ่าประมาณ 620 oC เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้เนื่องจากช่วงของ
การเผาไหม้มชี ว่ งสัน้ ทําให้ระยะเวลาในการเผาไหม้ (Residence time)
มีค่าตํ่ากว่ากรณีทไ่ี ม่มกี ารแบ่งจ่ายอากาศ ซึง่ หมายถึงการผสมในช่วง
100mm แรกมีค่าสูงกว่า 800 oC มีความสําคัญมากในการรักษาระดับ
อุ ณ ภู ม ิท่ีสูง ในช่ ว งที่เ หลือ อยู่ ข องเตา เพราะในกรณี ท่ีจ่ า ยอากาศที่
110% λ = 0.96 นัน้ ถึงแม้จะมีการจ่ายอากาศทีต่ ําแหน่ ง 100 mm ก็
ไม่ทําให้อุณหภูมขิ องเตาลดลง แต่กลับมีค่าสูงขึน้ นัน่ หมายถึงการผสม
กันของแก๊สร้อนทีม่ เี ชือ้ เพลิงผสมอยู่กบั อากาศทีเ่ ข้ามาใหม่นนั ้ เกิดการ
เผาไหม้ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในกรณีทม่ี กี ารจ่ายอากาศที่ 150% และ
180% นัน้ การฉีดอากาศในช่วงที่ 2 ไม่ทําให้อุณหภูมสิ งู ขึน้ มากนัก
และอุณหภูมมิ คี ่าลดลงที่ระยะห่างออกไป โดยในกรณีดงั กล่าว อัตรา
การผสมส่งผลน้อยเนื่องจากแก็สไอเสียไม่รอ้ นพอทีจ่ ะทําให้อตั ราการ
จุดติดของส่วนผสมเชื้อเพลิงและอากาศไม่สูงพอที่จะเพิม่ อุณหภูมไิ ด้
และเมื่อไม่ทําปฏิกริ ยิ า อากาศก็กลายเป็ นภาระของการทําความร้อน
ทําให้ระดับอุณหภูมกิ รณีอากาศส่วนเกิน 180% มีอุณหภูมติ ่าํ กว่า กรณี
150% จึงทําให้เมื่อเพิม่ ปริมาณอากาศส่วนเกินแล้วทําอุณหภูมกิ ารเผา
ไหม้มคี า่ ตํ่าลงตามลําดับ
เมือ่ ทําการพิจารณาผลของการเพิม่ λ จะเห็นได้ว่าอุณหภูมทิ ไ่ี ด้
จากการเผาไหม้มแี นวโน้มลดลงในทุกเงือ่ นไขของอากาศส่วนเกิน คาด
ว่าเนื่องมาจากการเพิม่ λ ซึ่งเป็ นการจ่ายเฉพาะอากาศส่วนที่สาม
และไม่จา่ ยอากาศส่วนทีส่ อง จะทําให้การเผาไหม้เกิดขึน้ ช้าลงและทําให้
ระยะเวลาเฉลีย่ ในการเผาไหม้ภายในเตาเผาไหม้ลดน้อยลง อีกเหตุผล
หนึ่งการเพิม่ λ คือการจ่ายอากาศเย็นเข้าเตาเผาไหม้ทร่ี ะดับความสูง
100mm จากแผ่นตระแกรงกระจายอากาศและเชือ้ เพลิง ซึง่ มีผลทําให้
เกิดการสูญเสียความร้อนทีผ่ ลิตได้ให้กบั อากาศเย็นทีฉ่ ีดเข้าเตาเผาไหม้
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมทิ ไ่ี ด้จากการเผาไหม้
สูงสุดทีไ่ ด้จากการทดลองกับอุณหภูมอิ ะเดียแบติกทีไ่ ด้จากการคํานวณ
ซึ่งพบว่าอุณหภูมทิ ไ่ี ด้จากการเผาไหม้ในกรณีอากาศส่วนเกินเท่ากับ
150% และ 180% มีค่าสูงกว่าอุณหภูมอิ ะเดียบาติก เนื่องจากวัสดุพรุน
ทีใ่ ส่เข้าไปในเตาเผาไหม้นนั ้ มีสว่ นช่วยให้อุณหภูมกิ ารเผาไหม้ทเ่ี กิดขึน้
มีความเป็ นเนื้อเดียวกัน(Homogenization of temperature) ตลอดหน้า
ตัดของ porous matrix จึงทําให้ความร้อนส่วนหนึ่งถูกป้อนกลับ (Heat
recirculation) มาสู่ของผสมระหว่างอากาศและเชื้อเพลิงทีอ่ ยู่บริเวณ
Upstream ทําให้มอี ุณหภูมสิ ูงขึน้ ดังนัน้ จึงทําให้เกิดการเผาไหม้ท่ี
สมบูรณ์ ยงิ่ ขึน้ ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ถูกเรียกว่าในหมู่นักวิจยั ว่า excess
enthalpies หรือ super adiabatic flame temperature [7] ส่วนกรณี
อากาศส่วนเกินเท่ากับ 110% พบว่าอุณหภูมสิ งู สุดทีไ่ ด้จากการเผาไหม้
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มีค่ า น้ อ ยกว่ า อุ ณ หภู ม ิอ ะเดีย แบติก คาดว่ า เกิด จากการที่เ กิด การ
ปลดปล่อยพลังงานภายในออกมาสู่ระบบน้ อย เนื่องจากพลังงานจลน์
ั ่ ่วน (Dissipation of turbulent kinetic energy) มีค่าตํ่า
ของความปนป
กว่ากรณีอ่นื
ตารางที่ 2แสดง การเปรียบเทียบอุณหภูมสิ งู สุดทีไ่ ด้จากการเผาไหม้ท่ี
ได้กบั อุณหภูมอิ ะเดียแบติกทีไ่ ด้จากการคํานวณ
Excess
Peak Flame
Adiabatic Flame
o
Air (%) Temperature ( C) Temperature (oC)
110
1,100
1,211
150

1,250

1,046

180

1,180

952

4.2 ปริ มาณก๊าซไอเสียที่เกิ ดจากการเผาไหม้
รูปที่ 3 แสดงอิทธิพลของอากาศส่วนเกินที่มผี ลต่อปริมาณ
ก๊ า ซไอเสีย ที่ไ ด้จ ากการเผาไหม้ ซึ่ง จะเห็น ได้ว่ า อากาศส่ ว นเกิน มี
อิทธิพลต่อปริมาณก๊าซไอเสียทีเ่ กิดขึน้ โดยเมือ่ พิจารณารูปที่ 3a พบว่า
ทัง้ กรณี λ เท่ากับ 0 และ 0.96 ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์
มีแ นวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น ตามการเพิ่ม ปริม าณอากาศส่ ว นเกิ น โดยเมื่อ
พิจารณากรณี λ เท่ากับ 0 พบว่าปริมาณ CO มีค่าตํ่าทีส่ ุดทีป่ ริมาณ
อากาศส่วนเกิน 110% โดยมีค่าเท่ากับ 11 ppm คิดทีม่ าตรฐาน O2 6%
คาดว่าเนื่องมาจากเงื่อนไขนี้เป็ นการเผาไหม้ท่มี ชี ่วงของการเผาไหม้
กว้างทีส่ ุด (Long flame temperature) ดังแสดงในรูปที่ 2 จึงทําให้ม ี
ระยะเวลาเพียงพอที่ CO จะถูกเผาไหม้กลายเป็ น CO2 เป็ นสาเหตุให้
ปริมาณ CO มีคา่ ตํ่า จากนัน้ เมือ่ เพิม่ ปริมาณอากาศส่วนเกินเป็ น 150%
และ 180% ปริมาณ CO มีค่าเพิม่ ขึน้ เนื่องจากการเพิม่ ปริมาณอากาศ
ส่วนเกินส่งผลให้ระยะเวลาในการเผาไหม้มคี ่าลดลง โดยเฉพาะกรณี
อากาศส่วนเกินเท่ากับ 180% มีผลของปริมาณอากาศ ซึง่ มีปริมาณมาก
เกินไป จึงทําให้เป็ นการเพิม่ ภาระให้กบั ปริมาณความร้อนทีผ่ ลิตได้ ทํา
ให้อุณหภูมมิ คี ่าลดลง จึงเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งทีท่ ําให้ปริมาณ CO มีค่า
เพิม่ ขึน้ ส่วนกรณี λ เท่ากับ 0.96 พบว่าปริมาณ CO ค่าสูงมากเมื่อ
เทีย บกับ กรณี λ เท่ า กับ 0 คาดว่า เนื่ อ งมาจากการเผาไหม้ท่ีไ ม่
สมบูรณ์ มีระยะเวลาในการเผาไหม้สนั ้ มาก ได้อุณหภูมกิ ารเผาไหม้มคี ่า
ตํ่า จึงทําให้ปริมาณ CO มีค่าสูงขึน้ ตามลําดับ โดยมีค่าสูงทีส่ ุดเท่ากับ
3200 ppm คิดทีม่ าตรฐาน O2 6% ทีป่ ริมาณอากาศส่วนเกิน 180% λ
เท่ากับ 0.96
ในขณะที่ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
รูปที่ 3b เมื่อพิจารณาทีก่ รณี λ เท่ากับ 0 พบว่า ปริมาณ NOX มี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามการเพิม่ ปริมาณอากาศส่วนเกินโดยคาดว่าปริมาณ
NOX ที่เกิดขึน้ เกิดมาจาก NOX สองชนิดคือ Thermal NOX
(เนื่องจากอุณหภูมทิ ไ่ี ด้จากการเผาไหม้มคี ่าสูง) และ Prompt NOX ซึง่
เมื่อเพิม่ ปริมาณอากาศส่วนเกิน ส่งผลให้อุณหภูมทิ ไ่ี ด้จากการเผาไหม้
จะมีคา่ สูงขึน้ และปริมาณก๊าซไนโตรเจนในอากาศมีปริมาณสูงขึน้ จึงทํา

ให้โ อกาสที่จ ะเกิด NOX ทัง้ สองชนิ ด นี้ ม ีม ากขึ้น จึง เป็ น สาเหตุ ใ ห้
ปริมาณ NOX มีปริมาณสูงขึน้ ซึง่ กรณีปริมาณอากาศส่วนเกินเท่ากับ
180% มีปริมาณ NOX มากทีส่ ุดเท่ากับ 65 ppm ทีม่ าตรฐาน O2 6%
และมีปริมาณน้อยทีส่ ุดเท่ากับ 43 ppm ทีม่ าตรฐาน O2 6% ทีป่ ริมาณ
อากาศส่วนเกินเท่ากับ 110% ตามลําดับ ส่วนกรณี λ เท่ากับ 0.96
พบว่า ปริมาณ NOX มีแนวโน้ มลดลงตามการเพิม่ ปริมาณอากาศ
ส่วนเกิน เนื่องจากการเพิม่ ปริมาณอากาศส่วนเกินจะส่งผลให้ อุณหภูม ิ
ทีไ่ ด้จากการเผาไหม้มคี ่าตํ่าลงพิจารณาจากรูปที่ 2 ทําให้โอกาสเกิด
Thermal NOX มีน้อยลง โดยมีปริมาณน้อยสุดเท่ากับ 33 ppm ที่
มาตรฐาน O2 6% ทีป่ ริมาณอากาศส่วนเกินเท่ากับ 180% นอกจากนี้
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ NOX ระหว่างกรณี λ เท่ากับ 0 และ 0.96
พบว่ า กรณี λ เท่ า กับ 0.96 ปริม าณ NOX มีป ริม าณน้ อ ยกว่ า
เนื่องมาจากอุ ณหภูมทิ ่ไี ด้จากการเผาไหม้มคี ่าตํ่า ทํา ให้อิทธิพลของ
Thermal NOX ลดน้อยลง
ส่วนปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน รูปที่ 3c
เมื่อพิจารณาที่กรณี λ เท่ากับ 0 พบว่า ปริมาณ CXHY มีแนวโน้ ม
ลดลงตามการเพิม่ ปริมาณอากาศส่วนเกิน โดยเมือ่ เพิม่ ปริมาณอากาศ
ส่วนเกินจาก 110 % เป็ น 150% ปริมาณ CXHY มีค่าลดลงประมาณ
4400 ppm คาดว่าเกิดจากการเผาไหม้ทส่ี มบูรณ์มากขึน้ ได้อุณหภูม ิ
ของการเผาไหม้ ม ีค่ า สู ง ขึ้น ตามปริม าณอากาศส่ ว นเกิน ที่เ พิ่ม ขึ้น
จากนัน้ เมื่อทําการเพิม่ ปริมาณอากาศส่วนเกินเป็ น 180% พบว่า
ปริมาณ CXHY มีปริมาณลดลงจนเหลือประมาณ 64 ppm ทีม่ าตรฐาน
O2 6% ซึง่ เกิดจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงไม่หมดทําให้ เกิดการผลิตก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอนออกมาเพียงบางส่วน ในขณะทีก่ รณี λ เท่ากับ 0.96
ปริมาณ CXHY มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามการเพิม่ ปริมาณอากาศส่วนเกิน
เนื่องจากการเพิม่ ปริมาณอากาศส่วนเกินส่งผลให้ มีระยะเวลาในการ
เผาไหม้สนั ้ ลง อัตราการจุดติดตํ่าโดยเฉพาะในกรณี อากาศส่วนเกิน
150% และ 180% ดังทีก่ ล่าวไว้ ในหัวข้อ 6.2.1 ก่อนหน้านี้ ซึง่ เกิดการ
เผาไหม้ทไ่ี ม่สมบูรณ์ อุณหภูมทิ ไ่ี ด้จากการเผาไหม้มคี ่าตํ่าดังแสดงใน
รูปที่ 2 โดยปริมาณ CXHY มีค่าสูงสุดที่ ปริมาณอากาศส่วนเกิน 180%
มีค่าประมาณ 10,250 ppm ทีม่ าตรฐาน O2 6% และมีค่าน้อยทีส่ ุดที่
ปริมาณอากาศส่วนเกิน 110% มีค่าประมาณ 1100 ppm ทีม่ าตรฐาน
O2 6%
4.3 ประสิ ทธิ ภาพการเผาไหม้
รู ป ที่ 4 แสดงอิ ท ธิ พ ลของอากาศส่ ว นเกิ น ที่ ม ี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ ซึง่ จากรูปจะเห็นได้วา่ เมือ่ เพิม่ ปริมาณอากาศ
ส่ว นเกินในกรณี λ เท่า กับ 0 ประสิท ธิภาพการเผาไหม้มแี นวโน้ ม
เพิม่ ขึ้น โดยประสิทธิภาพการเผาไหม้มคี ่าสูงที่สุดเท่ากับ 99% ที่
อากาศส่ว นเกินเท่า กับ 180%
ขณะที่ในกรณี λ เท่า กับ 0.96
ประสิทธิภาพการเผาไหม้มแี นวโน้ มลดลง โดยประสิทธิภาพการเผา
ไหม้มคี า่ สูงทีส่ ดุ เท่ากับ 91% ที่ อากาศส่วนเกินเท่ากับ 110%
เมือ่ พิจารณาการเปลีย่ นแปลงของประสิทธิภาพการเผาไหม้
พบว่า สอดคล้องกับปริมาณ CO และ CXHY ดังแสดงในรูปที่ 3a และ
3c ซึง่ ในกรณี λ เท่ากับ 0 ปริมาณ CxHy มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่
ปริมาณ CO มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ นัน้ แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของปริมาณ
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CxHy ส่งผลมากกว่าอิทธิพลของ ปริมาณ CO จึงทําให้ประสิทธิภาพ
การเผาไหม้มคี ่าเพิม่ ขึน้ ส่วนในกรณี λ เท่ากับ 0.96 ทัง้ ปริมาณ
CxHy และ CO มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้
Secondary air

มีค่าลดลง ซึง่ สาเหตุในการเปลีย่ นแปลงแนวโน้มของปริมาณ CO และ
CxHy นัน้ ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 4.2
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รูปที่ 2 แสดงอิทธิพลของอากาศส่วนเกินทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมติ ามระดับความสูง
3500

100
LAMDA=0
LAMDA=0.96

100

3000
2500

70
60

2000

50
1500

40
30

1000

20
500
10

LAMDA=0
LAMDA =0.96

90
NOx concentration at 6% O2 (ppm)

80

CO concentration at 6% O2 (ppm)

CO concentration at 6% O2 (ppm)

90

80
70
60
50
40
30
20
10

0

0
100

120

140
160
EXCESS AIR (%)

180

0

200

100

(a) แสดงอิทธิพลของอากาศส่วนเกินทีม่ ผี ลต่อปริมาณความเข้มข้นของ
คาร์บอนมอนอกไซด์
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(b) แสดงอิทธิพลของอากาศส่วนเกินทีม่ ผี ลต่อปริมาณความ
เข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
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(c) แสดงอิทธิพลของอากาศส่วนเกินทีม่ ผี ลต่อปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน
รูปที่ 3 แสดงปริมาณก๊าซไอเสียทีเ่ กิดขึน้
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รูปที่ 4 แสดงอิทธิพลของอากาศส่วนเกินทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพการเผาไหม้

5.สรุปผลการทดลอง
การเพิม่ ปริม าณอากาศส่วนเกินจะเป็ น การเพิม่ อัตราการ
ผสม ทํ า ให้ เ กิด การปลดปล่ อ ยพลัง งานความร้ อ นออกมามากขึ้น
ั ่ ่วนย่อยๆ
เนื่องจากเม็ดวัสดุสร้างความพรุนมีสว่ นช่วยให้เกิดความปนป
ในช่องว่างระหว่างเม็ดวัสดุ ทําให้อตั ราการผสมกันระหว่างอากาศกับ
เชื้อ เพลิง ดีข้นึ จึง เป็ น สาเหตุ ใ ห้ป ริม าณ CxHy
มีป ริม าณลดลง
นอกจากนี้ยงั เป็ นการเพิม่ พจน์ ของการพา ซึ่งทําให้ป ฏิกิรยิ าขยับไป
ด้าน downstream แต่ถา้ ปริมาณอากาศส่วนเกินมากเกินไปก็จะส่งผล
ให้ อุณหภูมทิ ไ่ี ด้จากการเผาไหม้ลดลงเนื่องจากเป็ นการเพิม่ ภาระให้กบั
ระบบ และยังส่งผลให้อตั ราการเกิด Thermal NOx และ Promtp NOx
เพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ยงั ส่งผลให้ระยะเวลาในการเผาไหม้ลดลง จึงทําให้
ปริมาณ CO เพิม่ ขึน้ เนื่องจากไม่มรี ะยะเวลาในเผาไหม้เป็ น CO2
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นการนําเสนอผลการศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
เผาไหม้น้ํามันเตา สําหรับหม้อไอนํ้าในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทย โดยการติดตัง้ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าชนิด ซีโอไลต์ทผ่ี สมออกไซด์ของธาตุ
แรร์เอิรธ์ เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของนํ้ ามันเตาก่อนส่งเข้าสู่หอ้ งเผาไหม้
โดยติดตัง้ ทดลองกับหม้อไอนํ้ าจํานวน 9 เครื่อง ซึง่ มีขนาดตัง้ แต่ 1-10
ตันไอนํ้ า จากนัน้ ทําการเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ํ ามันเตาก่อนและ
หลังติดตัง้ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า เป็ นระยะเวลาอย่างละ 3 เดือน ผลการศึกษา
พบว่า ปริมาณนํ้ ามันเตาลดลงได้มากทีส่ ุดสําหรับหม้อไอนํ้ าขนาด 1.6
ตัน โดยลดลงจาก 75.0 ลิตร/ตันไอนํ้า เป็ น 56.3 ลิตร/ตันไอนํ้า หรือคิด
เป็ น24.9% และลดลงน้อยสุดสําหรับหม้อไอนํ้าขนาด 10 ตัน โดยลดลง
จาก 61.5 ลิตร/ตันไอนํ้ า เป็ น 57.2 ลิตร/ตันไอนํ้ า หรือคิดเป็ น 7.5%
ทัง้ นี้ค่าเฉลีย่ การประหยัดเชือ้ เพลิงอยู่ท่ี 11.4% นอกจากนี้ได้ทําการ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมโดยการวัดค่าไอเสียจากการเผาไหม้
พบว่าการใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าชนิดซีโอไลต์ทม่ี กี ารเติมออกไซด์ของธาตุ
แรร์เอิรธ์ มีแนวโน้มทําให้ปริมาณไอเสียจากการเผาไหม้ลดลงกล่าวคือ
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ มีความเข้มข้นลดลงเฉลี่ย 8.1% หรือถ้า
พิจารณาในรูปของออกไซด์ของก๊าซไนโตรเจน มีความเข้มข้นลดลง
เฉลีย่ 7.3% รวมถึงช่วยลดเขม่าจากการเผาไหม้ทไ่ี ม่สมบูรณ์ได้อกี ทาง
หนึ่ง
Abstract
In this paper, a zeolite with oxide of rare-earth catalyst is
proposed to improve the performance of oil-fired boilers of the
industrials in Thailand. Catalyst can break down the structural
molecule of fuel oil before injecting to combustion chamber. This
experiment installed 9 sets of oil-fired boilers which have the
steam production capacity between 1-10 ton. The test period of
90

this experiment to compare the fuel oil consumption before and
after installation of the catalyst was 3 months. According to this
study, the maximum reduction of fuel oil consumption is 24.9%
which decrease from 75.0 Liter/ton to 56.3 Liter/ton on 1.6 ton
boiler and the minimum reduction of fuel oil consumption is 7.5%
which decrease from 61.5 Liter/ton to 57.2 Liter/ton on 10 ton
boiler. In average the reduction of fuel oil consumption is 11.4%.
For environmental concerned, the catalyst also reduces fuel
emission by average of 8.1% for nitrogen oxide (NO) and 7.3% of
total oxide of nitrogen (NOx). In addition, the soot from incomplete
combustion can be reduced.
1. บทนํา
ไอนํ้ ามีค วามสํา คัญอย่างยิ่ง ต่อกระบวนการผลิตสําหรับ โรงงาน
อุตสาหกรรมหลายประเภทในประเทศไทย ทัง้ นี้เชื้อเพลิงทีส่ ําคัญชนิด
หนึ่งทีน่ ํ ามาใช้สาํ หรับกระบวนการดังกล่าวก็คอื นํ้ ามันเตา ทัง้ นี้ภายใต้
สถานการณ์ พ ลั ง งานที่ ผ ั น ผวน ส่ ง ผลให้ ร าคานํ้ ามั น เตามี ก าร
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้มกี ารศึกษาวิจยั เพื่อหาแนวทางใหม่ๆ
ในการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพของหม้อ ไอนํ้ า เช่ น การศึก ษาวิจ ยั การใช้
สนามแม่เหล็กเพือ่ บําบัดนํ้าทีจ่ ะป้อนเข้าสูห่ ม้อไอนํ้าเพือ่ ป้องกันการเกิด
ตะกรันในท่อนํ้ าของหม้อไอนํ้ า( ความหนาของตะกรันทีท่ ่อน้าทุกๆ 1
มิลลิเมตรจะลดประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนลง10-20%)[1] การ
ศึก ษาวิจ ยั การใช้โ ลหะผสมทองแดงและสัง กะสีเ พื่อ ป้ อ งกัน การเกิด
ตะกรัน[2] การศึกษาใช้ก๊าซไฮโดรเจนทีเ่ หลือจากกระบวนการกลัน่
นํ้ามันผสมกับนํ้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงสําหรับหม้อไอนํ้ าซึ่ง
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านเชือ้ เพลิงได้เฉลีย่ 11%[3] สําหรับการศึกษา
การใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าสําหรับเชือ้ เพลิง(Fuel Catalyst) ตัวอย่างเช่นที่
มหาวิท ยลัย เสฉวนในประเทศจีน มีก ารทดลองศึก ษาการใช้ต ัว เร่ ง
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ปฏิกริ ยิ าชนิดโมโนลิธคิ ในการเพิม่ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของการ
เผาไหม้ก๊าซธรรมชาติในเตาเผาทดลองได้ประมาณ 20% [4] การศึกษา
การใช้แลนทานัมโครไมต์
แคทตาลิต ส์เ พื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการเผาไหม้ข องนํ้ า มัน ดีเ ซล[5]
การศึกษาการใช้พาลาเดียม-แพลตินมั แคทตาลิตส์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การเผาไหม้ข องเชื้อ เพลิ ง [6] สํ า หรับ บทความนี้ เ ป็ น การทดสอบ
ประสิทธิภาพของหม้อไอนํ้าทีม่ กี ารใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าชนิด
ซีโอไลต์ท่ผี สมออกไซด์ของธาตุแรร์เอิร์ธ สําหรับหม้อไอนํ้ าในโรงงาน
อุตสาหกรรมในประเทศไทย และได้มกี ารตรวจวัดมลพิษทีป่ ล่อยออกมา
จากการเผาไหม้ของเชือ้ เพลิงทัง้ ก่อนและหลังติดตัง้ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการที่สําคัญในการเพิม่ มูลค่าของนํ้ ามันในอุตสาหกรรม
กลันนํ
่ ้ามันปิโตรเลียม ได้แก่ กระบวนการแครกกิง และกระบวนการ
รีฟอร์มมิง ซึง่ จะมีการใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ า ดังสรุปได้ดงั นี้
2.1 กระบวนการแครกกิง
กระบวนการแครกกิง โดยใช้ต ัว เร่ ง ปฏิกิร ิย าชนิ ด ซีโ อไลต์ ก าร
นํามาใช้ในการเปลีย่ นโครงสร้างสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเพือ่ เพิม่ ค่า
ออกเทนในนํ้ามันเชือ้ เพลิงสําหรับกระบวนการกลันนํ
่ ้ ามันในปจั จุบนั [7]
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าซีโอไลต์ทเ่ี ติมออกไซด์ของธาตุแรร์เอิรธ์ ในกระบวนการ
แครกกิงโดยผ่านกระบวนการแลกเปลีย่ นไอออน ทําให้ไอออนของธาตุ
แรร์เอิรธ์เข้าแทนที่ไอออนของโซเดียมในซีโอไลต์ เนื่องจากธาตุ แรร์
เอิรธ์ เป็ นตัวควบคุมและป้องกันไม่ให้สญ
ู เสียอะลูมเิ นียมใน
ซีโ อไลต์ และทํา ให้ค วามเป็ น กรดของซีโ อไลต์เ พิ่มสูง ขึ้น ซึ่ง เป็ น การ
ปรับปรุงความว่องไวต่อปฏิกริ ยิ า และความทนทานต่อความร้อนของ
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าซีโอไลต์
2.2 กระบวนการรีฟอร์มมิง
กระบวนการรี ฟ อร์ ม มิ ง เป็ นปฏิ กิ ร ิ ย าที่ ต่ อ เนื่ องจาก
กระบวนการแครกกิง ซึ่ง มีผ ลทํ า ให้ เ กิ ด สารผสมของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนทีม่ คี า่ ออกเทนเพิม่ ขึน้ ดังตารางด้านล่าง
ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนเป็ นเปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์และสารตัง้
ต้นทีเ่ กิดจากกระบวนการรีฟอร์มงิ ซึง่ มีผลต่อค่าออกเทน [ 7 ]
สารประกอบ
อัลเคน อะลิไ ซ อ ะ โ ร ค่ า อ อ ก
คลิก
มาติก
เทน
สัดส่วนเริม่ ต้น
60
25
15
60
สั ด ส่ ว น ห ลั ง ผ่ า น 32
กระบวนการรีฟอร์มงิ

2

66

100

3. แนวทางการศึกษาและวิ ธีการทดลอง
แนวทางการศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของนํ้ามันเตา
ในหม้อไอนํ้าโดยใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าชนิดซีโอไลต์ทผ่ี สมออกไซด์ของแรร์
เอิร์ธ หรือเรียกอีกชี่อหนึ่งว่า ตัวเร่งปฏิกิรยิ าชนิดแครกกิง ใช้วธิ กี าร
ทดลองแบบเปรียบเทียบโดย ข้อมูลสําคัญทีต่ อ้ งการทราบมี 2 อย่างคือ
1 ปริมาณการใช้น้ํามันเตาทีเ่ ปลีย่ นแปลงโดยใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบ
ข้อมูลก่อนและหลังการติดตัง้ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
2 ปริมาณก๊าซไอเสียจากการเผาไหม้ท่เี ปลี่ยนแปลงโดยวิธกี าร
เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการติดตัง้ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าชนิดแครกกิง
การทดลองเพื่อเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ํ ามันเตาทีเ่ ปลี่ยนแปลง
โดยวิธกี ารเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ํามันเตาก่อนและหลังการติดตัง้
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าชนิดแครกกิง โดยทําการติดตัง้ ทดสอบกับอุปกรณ์หม้อ
ไอนํ้ า ในโรงงานอุ ตสาหกรรม จํานวน 9 เครื่อ ง ขนาดกํา ลังการผลิต
ตัง้ แต่ 1-10 ตันไอนํ้ าโดยติดตัง้ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าชนิดแครกกิง ให้ใกล้กบั
จุ ด เผาไหม้ใ ห้ ม ากที่สุ ด เพื่อ หลี ก เลี่ย งการเกิ ด
รีฟ อร์ ม ิง ของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลังจากกระบวนการ
แครกกิง ในการศึกษาทดลองนี้ได้ทําการเก็บข้อมูลก่อนและหลังการ
ติด ตัง้ ตัว เร่ ง ปฏิกิร ิย าชนิ ด แครกกิง อย่ า งละ 3 เดือ นแล้ ว นํ า มาหา
ค่าเฉลีย่ แล้วเปรียบเทียบกัน
3.1 ข้อมูลทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเผาไหม้ของนํ้ามัน
เตาในแง่ของปริมาณการใช้น้ํามันเตาทีเ่ ปลีย่ นแปลง ใช้วธิ เี ปรียบเทียบ
ความสามารถในการผลิตไอนํ้า เป็ นค่าทีแ่ สดงสัดส่วนของปริมาณนํ้ามัน
เตาทีใ่ ช้มหี น่วยเป็ นลิตรต่อปริมาณนํ้าทีป่ ้ อนเข้าสูห่ ม้อไอนํ้ามีหน่ วยเป็ น
ลิตร ซึ่งในบทความนี้จะเรียกว่าค่าอัตราส่วนการระเหย (Evaporation
Ratio) โดยควบคุมปจั จัยแวดล้อมทีม่ ผี ลต่อค่า Evaporation ratio ที่
สําคัญได้แก่
3.1.1 อุณหภูมนิ ้ําทีป่ ้ อนเข้าสูห่ ม้อไอนํ้า
3.1.2 อุณหภูมนิ ้ํามันเตาก่อนป้อนเข้าสูห่ อ้ งเผาไหม้
3.1.3 ปริมาณการผลิตไอนํ้าของหม้อไอนํ้า
3.1.4 ปริมาณนํ้ าที่ปล่อยทิ้งจากหม้อไอนํ้ า (Blow down
Water)
3.2 การทดลองเพื่อเก็บข้อมูลการเพิม่ ประสิทธิภาพการเผาไหม้ในรูป
ของก๊ าซไอเสียจากการเผาไหม้ท่เี ปลี่ยนแปลงก่อนและหลังจาก
การติดตัง้ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าชนิดแครกกิงทีห่ ม้อไอนํ้ าทัง้ 9 เครื่อง
โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดค่าไอเสีย ชนิด TESTO รุ่น 335 ในการ
เก็บข้อมูล ความเข้มข้นของก๊ าซไอเสียหลัก 3 ชนิด ได้แก่ ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และ
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
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4. ผลการทดลองและการวิ เคราะห์ผลการทดลอง
จากการทดลองเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การเผาไหม้ของนํ้ ามันเตาในหม้อไอนํ้ าโดยใช้เวลาเก็บข้อมูลก่อนการ
ติดตัง้ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าชนิดแครกกิง และหลังติดตัง้ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าโดยใช้
ระยะเวลาเก็บข้อ มูล อย่า งละ 3 เดือ น นํ า มาหาค่า เฉลี่ย อัต ราการใช้
นํ้ามันต่อนํ้า (หน่ วยเป็ นลิตร) เปรียบเทียบผลการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
เผาไหม้ทเ่ี ปลีย่ นแปลง ดังแสดงรายละเอียดของผลการทดลองในตาราง
ที่ 2
รูปที่ 1 แสดงลักษณะของหม้อไอนํ้าทีใ่ ช้ในการทดลองเปรียบเทียบก่อน
และหลังติดตัง้ ตัวเร่งปฎิกริ ยิ าชนิดแครกกิง
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลของหม้อไอนํ้าทีใ่ ช้ทดลองศึกษาและผลการเปลีย่ นแปลงก่อนและหลังการติดตัง้ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
ข้อมูลหม้อไอนํ้า
หม้อไอนํ้า

% ก า ร เป ล ยี น แ ป ล ง ป ร ะ ส ทิ ธ ภิ า พ

A
B
C
D
E
F
G
H
I

ขนาดหม้อไอนํ้า
( ตันไอนํ้า)
1.6 ตัน
2 ตัน
4 ตัน
4 ตัน
4 ตัน
6 ตัน
10 ตัน
10 ตัน
10 ตัน

อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ํามันต่อนํ้าของหม้อไอนํ้า ( ลิตร/ 1,000ลิตร)

ปริมาณการใช้น้ํามันเฉลีย่ ต่อเดือน
(ลิตร)
22,514
30,052
85,000
92,081
45,740
65,310
241,470
108,617
259,200
เฉลีย่

30
A

25

B

20

C

15

D

10

E
F

5

G

0

H
30

50

80

I

%การผลิตไอนํา้ ของหม้อไอนํา้

รูปที่ 2 แสดงผลเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงทีค่ ่าการ
เดินหม้อไอนํ้าค่าต่างๆ
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ก่อนติดตัง้ ตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ า
75.00
65.73
62.35
58.79
59.35
59.83
61.49
61.68
79.73
64.88

หลังติดตัง้ ตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ า
56.32
58.37
54.40
52.85
53.50
53.99
57.19
55.90
73.30
57.31

การเปลีย่ นแปลง
ประสิทธิภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ ( %)
24.9
11.19
12.75
10.10
9.85
9.75
7.51
8.14
8.06
11.36

จากตารางที่ 2 และกราฟรูปที่ 2 จะเห็นว่าประสิทธิภาพการเผา
ไหม้ของหม้อ ไอนํ้ าสูง ขึ้น หลัง ติดตัง้ ตัว เร่ง ปฏิกิรยิ าโดยดูได้จากค่า
อัต ราส่ ว นปริม าณการใช้น้ํ า มัน ต่ อ นํ้ า ที่ล ดลง ซึ่ง ประสิท ธิภ าพที่
เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หลังติดตัง้ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าจะมากทีส่ ุดสําหรับหม้อ
ไอนํ้าขนาดเล็ก โดยเพิม่ ขึน้ 24.9% สําหรับหม้อไอนํ้า A ขนาด 1.6
ตัน และลดลงตามขนาดหม้อไอนํ้ า ที่ใ หญ่ ข้นึ ซึ่ง มีค่า ตํ่า สุดสํา หรับ
หม้อไอนํ้า G ขนาด 10 ตันโดยมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ 7.5%
นอกจากการเก็บข้อ มูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเผา
ไหม้ของนํ้ามันเตาในแง่ของสัดส่วนการใช้น้ํ าต่อนํ้ ามันทีเ่ ปลีย่ นแปลง
แล้ว ในการทดลองยังมีการเก็บข้อมูลความเข้มข้นของค่าไอเสียจาก
การเผาไหม้ของก๊าซไอเสียหลักๆ 3 ตัว คือ กาซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ค่ากาซไนโตรเจนมอนอกไซด์ (NO) และก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) ทีเ่ ปลีย่ นแปลงด้วย รายละเอียดได้แสดงในตาราง
ที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงค่าไอเสียจากการเผาไหม้ทเ่ี ปลี่ยนแปลงหลังติดตัง้
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าชนิดแครกกิง
ค่าก๊าซไอเสียจากการเผาไหม้
ก่อนติดตัง้ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
(ppm)

หม้อ
ไอนํ้า
A
B
C
D
E
F
G
H
I

CO
13
17
8
25
14
6
12
17
13

NO
212
203
230
198
215
223
245
197
208

หลังติดตัง้ ตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ า(ppm)

NOX
218
211
245
202
232
230
255
204
217

CO
7
10
5
12
12
3
5
4
4

NO
195
191
214
189
195
208
217
178
186

NOX
202
198
223
195
207
219
234
191
198

ความเข้ มข้ นของก๊าซ
ไอเสีย(ppm)

ี ก่อนและหลังต ิดต งั้ ต วั เร่งปฏ ิก ิร ิยา
ค่าก๊าซไอเสย
300
250
200
150
100
50
0
A

B

C

D

E

F

G

H

I

้ กษาทดลอง
ึ
หม ้อไอนํ ้าทีใชศ
CO ก่อ น

CO หลัง

Nox ก่อ น

Nox หลัง

NO ก่อ น

NO หลัง

รูปที3่ แสดงผลเปรียบเทียบค่าความแข้มข้นของก๊าซไอเสียก่อน
และหลังติดตัง้ ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
จากตารางที่ 3 และกราฟรูปที่ 3 จะเห็นว่าปริมาณก๊าซไอเสียที่
วัดได้มคี ่า ความเข้มข้น ลดลง(ppm)หลัง ติดตัง้ ตัว เร่ง ปฏิกิรยิ าซึ่งจะ
สัง เกตเห็น ว่ า ปริม าณความเข้ม ข้น ของค่ า ไอเสีย ที่ล ดลงไม่ ไ ด้ ม ี
ความสัมพันธ์กบั ขนาดของหม้อไอนํ้าแต่ประการใดทัง้ นี้อาจขึน้ อยู่กบั
ประสิทธิภาพการเผาไหม้เดิมของหม้อไอนํ้าแต่ละตัว

5. บทสรุป
จากผลการศึกษาทดลองพบว่าการใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าชนิด
ซีโอไลต์ทม่ี กี ารเติมออกไซด์ของธาตุแรร์เอิรธ์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
ตัว เร่ ง ปฏิก ริย าชนิ ด แครกกิง เพื่อ ทํ า ให้เ กิด กระบวนการเปลี่ย น
โครงสร้ า งของนํ้ า มัน เตาก่ อ นป้ อนสู่ ห ม้ อ ไอนํ้ า สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิงของหม้อไอนํ้ าโดยพบว่า ปริมาณ
การใช้น้ํ ามันเตาลดลงมากที่สุดในหม้อไอนํ้ าขนาด 10 ตันไอนํ้ า
สามารถลดปริมาณการใช้น้ํ ามันเตาได้ประมาณปี ละ 250,000 ลิตร
หรือคิดเป็ นค่าใช้จ่ายทีล่ ดลงได้ประมาณปี ละ 5,000,000 บาท และ
พบว่า ปริมาณการใช้น้ํ ามันเตาลดลงน้อยที่สุดในหม้อไอนํ้ าขนาด 2
ตันไอนํ้าคิดเป็ นค่าใช้จา่ ยทีล่ ดลงจากปริมาณการใช้น้ํามันเตาทีล่ งได้
ประมาณปี ละ 40,000 ลิตร หรือคิดเป็ นค่าใช้จา่ ยทีล่ ดลงได้
ประมาณปี ละ 800,000บาท นอกจากนี้ได้มกี ารวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมโดยการวัดค่า ความเข้มข้นของไอเสียจากการเผาไหม้
พบว่าการใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าชนิดซีโอไลต์ทม่ี กี ารเติมออกไซด์ของธาตุ
แรร์เอิร์ธมีแนวโน้ มในการลดความเข้มข้นของค่าไอเสียที่วดั ได้จาก
การเผาไหม้ ซึง่ มีส่วนช่วยลดปญั หาเรื่องมลพิษทางอากาศได้อกี ทาง
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มจี ุดประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนผลิตเอทา
นอลจากการหมักข้าวเปลือก ซึ่งใช้ขา้ วเปลือกด้อยคุณภาพทีผ่ ่านการ
เพาะงอกของเมล็ดข้าวเปลือก การอบแห้ง และไม่อบแห้ง แล้วลดขนาด
ให้เล็กลง 2 ขนาด คือ แบบบดละเอียด และ แบบบดหยาบ โดยพันธุ์
ข้าวเปลือกทีใ่ ช้ คือ สายพันธุ์ กข 6 และใช้เอนไซม์ α -1,4 (alphaamylase ) ย่อยสลายแป้งในเมล็ดข้าว เพื่อทําให้เกิดความหวาน
จากนัน้ หมักให้เกิดแอลกอฮอล์ ด้วยยีสต์ Saccharomyces cerevisiae
จากการทลอง พบว่ า ข้า วพัน ธุ์ กข 6 ที่ผ่ า นการเพาะงอกเมล็ ด
ข้าวเปลือกก่อนทีจ่ ะผ่านการอบแห้ง และการลดขนาดแบบบดหยาบนัน้
มีความเหมาะสมในการใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตเอทานอล โดยเริม่ จาก
การนํ าข้าวเปลือกไปแช่น้ํ า 2 ชัวโมง
่
หลังจากนัน้ นํ าข้าวเปลือกใส่ใน
กระสอบหมักทิง้ ไว้นาน 24 - 36 ชัวโมง
่
นํ าข้าวเปลือกไปอบแห้งที่
o
อุณหภูม ิ 40 c นาน 48 ชั ่วโมง หลังจากนัน้ นําไปผ่านการลดขนาด
แบบหยาบด้วยเครือ่ งบด เติมนํ้าร้อนในอัตราส่วนของนํ้าต่อข้าวเปลือก
3 : 1 ส่วน ในถังหมักแอลกอฮอล์ และผสมเอนไซม์ α -1,4 (alphaamylase ) ในปริมาณ 0.04 เปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักข้าวสาร ผสมให้เข้า
กัน ทิ้งไว้ให้อุณหภูมลิ ดลงเหลือ 35 องศาเซลเซียส จากนัน้ เติมยีสต์
Saccharomyces cerivisiae ในปริมาณ 0.02 กรัมต่อปริมาตร หมักให้
เกิดแอลกอฮอล์ทอ่ี ุณหภูม ิ 35 oc เป็ นเวลา 7 - 10 วัน เมือ่ สิน้ สุดการ
หมัก พบว่า ได้มปี ริมาณแอลกอฮอล์เข้มข้น 7.4 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตร

Abstract
The purpose of this research was to develop the ethanol
production process from paddy rice ( varieties RD 6 ) malting ,
drying , non drying and grain mill by 2 size : rough and delicate.
The sweetness stimulated by α-1,4 Amylase enzyme. Then yeast
Saccharomyces cerevisiae was used for fermentation. The
process was started from soaking paddy rice in water for 2 hours
. After that fermented in sack for 24 - 36 hours and drying
temperature for 40oC for 48 hour. There after grain was rough
mill added with hot water until rice with water ratio of 1 : 3 and
α-1,4 Amylase enzyme (0.04 percentage w/w) was used for
hydrolysis process. When the temperature decreased to 35 oC.
0.02 g/l of Saccharomyces cerevisiae was added in the
fermentation process control temperature with 35 oC for 7 - 10
days. Alcohol content after fermentation was 7.4 % (v/v) and . It
was found that RD 6 paddy rice was suitable to use as raw
material.
1. บทนํา
จากการทีเ่ ชือ้ เพลิงปิ โตรเลียมมีราคาสูงขึน้ และ มีแนวโน้มทีจ่ ะ
ขาดแคลนในอนาคตส่งผลกระทบต่อ การใช้พลังงานของประชากรใน
ชนบทที่ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชีพ เกษตรกรรม และจํ า เป็ น ต้ อ งใช้
เชื้อ เพลิง ในการดํา รงชีว ติ และประกอบอาชีพ เช่น ใช้หุ ง ต้ม ใช้เ ป็ น
เชื้อ เพลิ ง เครื่อ งยนต์ ท างการเกษตรขนาดเล็ ก เป็ น ต้ น จึง ควรมี
การศึกษาการผลิตพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานจากชีวมวลทีไ่ ด้
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จากผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสําหรับใช้ในครัวเรือน หรือชุมชนใน
ประเทศไทยกระบวนการผลิตเอทานอลทีน่ ิยมใช้กนั อย่างแพร่หลาย คือ
การผลิตเอทานอลจากกระบวนการหมัก เนื่องจากประเทศไทยเป็ น
ประเทศเกษตรกรรม ผลิต ผลทางการเกษตรหลายชนิ ด จึง ได้ถู ก
นํามาใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตเอทานอล เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มัน
สําปะหลัง ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะทําเป็ นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว เอทา
นอลยังจัดเป็ นพลังงานสะอาด แม้ว่าการผลิตเอทานอลจากข้า วจะมี
ต้นทุนในการผลิตสูงกว่าการผลิตจากวัสดุเกษตร อื่น แต่องค์ความรูใ้ น
ด้านการผลิตในระดับชาวบ้านก็เป็ นทีร่ ูจ้ กั และ สืบทอดกันมาเป็ นภูม ิ
ปญั ญาท้องถิน่ ดังนัน้ หากสามารถนําข้าวเปลือกมาเป็ นวัตถุดบิ ในการ
ผลิต เอทานอลแทนข้า วสารแล้ ว ก็ ส ามารถลดต้ น ทุ น ในส่ ว นของ
กระบวนการสีลงได้ และหากสามารถใช้ขา้ วเปลือกด้อยคุณภาพ เช่น
ข้าวเปลือกทีม่ กี ารเก็บรักษาไม่ดมี เี ปอร์เซ็นต์การหักเมื่อนําไปสีสูง ซึ่ง
ข้าวเหล่านี้จะมีราคาถูก ก็เป็ นการลดต้นทุนในการผลิตเอทานอลลงไป
อีก
โครงการวิจ ัย นี้ ม ีจุ ด ประสงค์ เ พื่อ ที่จ ะพัฒ นากระบวนผลิ ต
ประยุกต์ใช้กบั ผลิตผลเกษตรด้อยคุณภาพอื่นได้ ซึง่ จะนําไปสู่การสร้าง
เสถีย รภาพ และความมันคงทั
่
ง้ ทางด้า นเศรษฐกิจ และพลังงานของ
ประเทศอย่า งยั ่งยืน โดยมุ่ง เน้ น การผลิต เอทานอลที่ม ีค วามเข้ม ข้น
ในช่วง 80 – 95% เอทานอลซึง่ เป็ นระดับทีส่ ามารถผลิตได้โดยไม่ม ี
ความยุ่งยากซับซ้อนมากนัก สามารถผลิตได้ในระดับกลุ่มเกษตรกร
หรือ ระดับเกษตร หรือระดับหมู่บ้าน เพื่อเป็ นแหล่งพลังงานทดแทน
สําหรับใช้ในครัวเรือน หรือชุมชน นับเป็ นการลดรายจ่ายของเกษตรกร
อีกทางหนึ่ง อีกทัง้ ยังสามารถนํากระบวนการนี้ไปประยุกต์ใช้กบั ผลิตผล
เกษตรด้อยคุณภาพอื่นได้ ซึง่ จะนําไปสูก่ ารสร้างเสถียรภาพ และความ
มันคงทั
่
ง้ ทางด้านเศรษฐกิจ และพลังงานของประเทศอย่างยั ่งยืน
2. ทฤษฎี หลักการ และเหตุผล
การหมัก ข้า วเพื่อ ผลิต เอทานอลในระดับ ชาวบ้า นจะใช้ร าและ
ยีสต์ทไ่ี ด้จากลูกแป้ง โดยราจะเปลี่ยนแป้งให้เป็ นนํ้ าตาลซึง่ ในการผลิต
แต่เดิมจะนํ าข้าวมาชั ่งนํ้ าหนัก แช่น้ํ าไว้หนึ่งคืน แล้วนํ าไปนึ่งให้สุกทัว่
กันตลอด ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น จากนัน้ จะนํ ามาล้างด้วยนํ้ าเย็นจนยาง
เหลือน้อยทีส่ ุดแล้ว จึงนํ าไปคลุกเคล้ากับลูกแป้ง บรรจุในภาชนะที่
สะอาดมีฝาปิด ทิง้ ไว้ 72 ชัวโมง
่
จากนัน้ เติมนํ้าลงไปและปิ ดฝาทิง้ ไว้อกี
72 ชั ่วโมง แยกส่วนทีเ่ ป็ นนํ้ าออก เรียกส่วนนี้ว่า นํ้ าส่า สามารถนํ าไป
ต้มกลันเป็
่ นแอลกอฮอล์ได้ตามความต้องการ
การขัดสีขา้ ว ก็อาจจะมีผลต่อคุณภาพและการหมักสาโท หากใช้
ข้า วที่ย งั มีรํา ข้า วเหลืออยู่บ้า ง อาจช่ว ยให้ก ารหมัก ดีข้นึ เนื่ อ งจากมี
สารอาหารให้จุลนิ ทรีย์มากกว่าข้าวขัดขาว หรือทําให้สาโทมีกลิ่นหืน
เนื่องจากไขมัน แต่กย็ งั ไม่มผี ลการวิจยั เพือ่ ยืนยัน ส่วนการใช้ปลายข้าว
ผสมกับข้าวเต็มเม็ดเพื่อลดต้นทุน จะมีผลต่อคุณภาพอย่างไรยังไม่ม ี
รายงานวิจยั
การหมักเป็ นการเปลี่ยนนํ้ าตาลให้เป็ นเอทานอลโดยกิจกรรม
ของยีสต์ ซึ่งการหมักปกติทําภายในถังหมัก (fermentor) ทีม่ กี ารปรับ
สภาพสภาวะให้เหมาะสมกับการหมัก ภายใต้ท่ปี ราศจากออกซิเจน
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หรือมีออกซิเจนเพียงเล็กน้อยจะใช้ระยะเวลาในการหมัก 2 – 3 วัน เอ
ทานอลทีไ่ ด้จะมีความเข้มข้นประมาณร้อยละ 8 – 12 โดยปริมาตร
ตามทฤษฏีการเปลี่ยนนํ้ าตาลกลูโคส 100 เปอร์เซ็นต์จะถูก
เปลี่ย นเป็ นเอทานอลได้ 51.1 เปอร์เซ็นต์ และส่วนที่เ หลือ 48.9
เปอร์เซ็นต์ เป็ นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามลําดับ
สมการ การทํางานของเอนไซม์ และยีสต์
Enzyme
Yeast
(C6H12O5)n + nH2O
nC6H12O 6
2nC2H5OH + 2nCO2
้
(แปง)
(นํ้าตาล)
(เอทานอล)
ั ญา
สํา หรับ ในงานวิจ ยั นี้ จ ะอ้ า งอิง จากเทคโนโลยี และภู ม ิป ญ
ท้องถิน่ เพื่อที่จะสามารถเผยแพร่ให้ เข้าถึงชุมชนได้โดยง่าย แต่มขี อ้
แตกต่าง คือ 1) ใช้เชื้อจุลนิ ทรีย์บริสุทธิ 2) ในกระบวนการเตรียม
วัตถุดบิ จะทําการอบแห้งข้าวเปลือก (Drying) และ ลดขนาดข้าวเปลือก
(Grain mill) 3) ใช้ถงั หมักทีม่ กี ารควบคุมอุณหภูม ิ
3. วิ ธีการทดลอง
การทดลองในงานวิจยั นี้แบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
3.1 การเตรียมวัตถุดิบ (Preparation of Feedstock)
ทําการเปรียบเทียบขันตอนการเตรี
้
ยมวัตถุดบิ โดยใช้ขา้ วเปลือก
สายพันธุ์ กข 6 โดยทําการเปรียบเทียบ 2 วิธ ี คือ
แบบที1่
การเพาะงอกเมล็ดข้าวเปลือก นํ าข้าวเปลือกด้อย
คุณภาพไปแช่น้ําเป็ นเวลา 2 ชั ่วโมง จากนัน้ นําข้าวเปลือกทีผ่ า่ นการแช่
นํ้าใส่กระสอบหมักทิง้ ไว้นาน 24 – 36 ชั ่วโมง เพื่อให้เมล็ดข้าวงอก
แล้วนําไปอบในตูอ้ บลมร้อน (Hot air oven)ทีอ่ ุณหภูม ิ 40oC จากนัน้
นํ ามาบดด้วยเครื่องบดข้าวให้มขี นาด 2 แบบ คือ แบบดละเอียด และ
แบบบดหยาบ
แบบที่ 2 ไม่เพาะงอกเมล็ดข้าวเปลือก นํ าข้าวเปลือกด้อย
คุณภาพไปอบในตูอ้ บลมร้อน (Hot air oven) ทีอ่ ุณหภูม ิ 40oC จากนัน้
นํ ามาบดด้วยเครื่องบดข้าวให้มขี นาด2 แบบ คือ แบบดละเอียด และ
แบบบดหยาบ
เมื่อได้ขนั ้ ตอนการเตรียมวัตถุดบิ ของข้าวเปลือกทัง้ 2 วิธขี า้ งต้น
แล้ว จึงนําไปทดสอบในการทดลองขัน้ ต่อไป คือ ขัน้ ตอนการหมัก
3.2 ขัน้ ตอนการหมัก (Fermentation)
โดยเริม่ จากการ นําข้าวเปลือกทัง้ 2 แบบทีเ่ ตรียมได้จากขัน้ ตอน
แรกมาทดสอบหมักให้เกิดแอลกอฮอล์ในถังหมักเอทานอล ขัน้ ตอนการ
หมักเป็ นกระบวนการเปลี่ย นนํ้ า ตาลกลูโ คส (Glucose) ไปเป็ นเอทา
นอล โดยอาศัยเอนไซม์ และยีสต์
เริม่ จากนํานํ้าต้มสุกผสมกับข้าวในอัตราส่วนข้าว 1 ส่วนต่อนํ้า 3
ส่วน แล้วทําการย่อยด้วยเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส ในปริมาณ 0.04
กรัมต่อข้าว 1 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากัน ปล่อยไว้จนกระทั ่งอุณหภูมขิ อง
ผสมลดลงเป็ น 35 องศาเซลเซียส จากนัน้ ผสมยีสต์ Saccharomyces
cerevisea สายพันธุท์ างการค้า Fermivin PDM มาผสมในปริมาณ
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0.2 กรัมต่อปริมาตรนํ้ า 1 ลิตร ทําการควบคุมอุณหภูมถิ งั หมักที่ 35 oC
โดยในขันตอนการหมั
้
กจะใช้ระยะเวลาประมาณ 7 - 10 วัน
3.3 การทดสอบเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมัก ตรวจสอบเปอร์เ ซ็น ต์แ อลกอฮอล์
ด้วยเครื่องอีบูลิโอมิเตอร์ (Ebuliometer) หลังจากนัน้ จึงจะนํ าไปเข้าสู่
กระบวนการกลันลํ
่ าดับส่วนต่อไป

รูปที่ 3 ไม่เพาะงอก (หยาบ)

ทีม่ า www.homedistiller.org

รูปที่ 4 การเพาะงอก (ละเอียด)

รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูม ิ และเปอร์เซ็นต์
แอลกอฮอล์
4. ผลการทดลอง
จากการทดสอบหมักแอลกอฮอล์จากการหมักข้าวเปลือก ผลการ
ทดลองแสดงได้จากกราฟดังต่อไปนี้

รูปที่ 5 การเพาะงอก (หยาบ)

รูปที่ 2 ไม่เพาะงอก (ละเอียด)

5. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดสอบหมัก เอทานอลจากข้า วเปลื อ ก ทํ า การ
ตรวจสอบปจั จัยทีม่ ผี ลต่อกระบวนการหมัก คือ ค่า pH ทีเ่ หมาะสมอยู่
ในช่วง 3.48 – 4.89 อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมอยู่ในช่วง 25 – 35 oC จากผล
การทดสอบเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ พบว่าแบบการเพาะงอก กับข้าว
แบบบดหยาบ ได้เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สงู สุดที่ 7.4 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตร
การนํ า ข้า วเปลือ กที่ด้อ ยคุ ณ ภาพ มาผ่า นการเพาะงอก การ
อบแห้ง และบดให้มขี นาดแบบหยาบ สามารถนํามาผลิตเป็ นเอทานอล
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ได้ โดยไม่จําเป็ นต้องผ่านกระบวนการสีขา้ ว ทําให้เป็ นการลดการใช้
พลังงานในกระบวนการผลิต และ ต้นทุนในการผลิตลงได้
6. ข้อเสนอแนะ
ต้นทุนส่วนใหญ่เ ป็ นราคาของข้า วสารเหนี ย ว ถ้าใช้ป ลายข้า ว
แทนจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ และถ้าใช้เชือ้ ยีสต์ทางการค้าจะ
มีราคาค่อนข้างสูง แนวทางในการลดต้นทุน คือ การเตรียมหัวเชือ้ ยีสต์
เริม่ ต้น สามารถลดปริมาณเชื้อลงได้มากกว่าครึง่ หนึ่ง ใช้เวลาในการ
เพาะหัวเชือ้ 24 – 48 ชัวโมง
่ หลังจากนัน้ จึงเติมในนํ้าหมัก

ท้องถิน่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 427 หน้า.
10. Sheorain, V., Banka, R.,and Chavan, M. 2000. Ethanol
production from sorghum. Technical and Instiutional
options for Sorghum Grain mold Management
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อิทธิพลของแผ่นเสริมแรงแม่เหล็กต่อกําลังไฟฟ้ าที่ผลิตได้
ของเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้ าแม่เหล็กถาวร
Effect of Enhance Magnet Force Plate to Electric Power Generated
by Permanent Magnetic Generator
อัศวิน ปศุศฤทธากร1∗สัมพันธ์ ไชยเทพ2 และธเนศ ไชยชนะ3
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โทร 081-540-6768 อีเมล์ tanatecha@hotmail.com
บทคัดย่อ
เครื่อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ้ าแม่ เ หล็ ก ถาวรจะเป็ น ระบบที่ ไ ม่
ต้องการกระแสไฟฟ้ามาเลีย้ งขดลวดเหนี่ยวนําในขณะทํางาน ซึง่ เมือ่
มีก ารเคลื่อ นที่ข องแม่ เ หล็ก ตัด กับ ขดลวดจะเกิด การเหนี่ ย วนํ า
กระแสไฟฟ้าขึน้ งานวิจยั นี้มจี ุดประสงค์เพื่อทําการเสริมแผ่นเสริม
เส้นแรงแม่เหล็กให้กบั เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบวงราบ
และศึกษากําลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ ทัง้ นี้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่จดั สร้าง
ประกอบด้ว ยแม่ เ หล็ก ถาวรขนาดกว้า ง 2.5 เซนติเ มตร ยาว 6
เซนติเมตร และหนา 1.2 เซนติเมตร วัดความเข้มสมานแม่เหล็กได้
ประมาณ 0.11 เทสลา จํานวน 16 ชิ้น จัดเรียงเป็ นวงกลมรัศมี 20
เซนติเมตร และใช้ข ดลวดทองแดงเบอร์ 24 พันรอบจํานวน 500
รอบ เป็ นจํานวน 8 มัด ต่อวงจรแบบขนาน เป็ นขดลวดเหนี่ยวนํ า
ทําการศึกษาความสามารถในการผลิตไฟฟ้าในกรณีทไ่ี ม่มแี ผ่นเหล็ก
เสริมเส้นแรงและกรณีท่มี แี ผ่นเหล็กเสริมเส้นแรงหนา 5 มิลลิเมตร
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับความเร็วรอบของเครือ่ ง
กํา เนิด กระแสไฟฟ้ าแบบแม่เ หล็กถาวรเป็ น แบบเชิง เส้น โดยเมื่อ
ความเร็วรอบเพิม่ ขึ้นจะสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้ าได้มากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบทีแ่ รงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ ในกรณีทไ่ี ม่มแี ผ่นเหล็กเสริม
นัน้ จะทํางานที่ความเร็วรอบ 160 รอบต่อนาที และเมื่อติดตัง้ แบบ
เสริมแผ่นเหล็กหนา 5 มิลลิเมตร จะต้องการความเร็วรอบ 90 รอบ
ต่อนาที อย่างไรก็ตามเมือ่ ทําการเสริมแผ่นเหล็กจะส่งผลให้แรงบิดมี
ค่าสูงกว่าในกรณีท่ไี ม่มแี ผ่นเหล็กเสริมประมาณ 3 - 4 เท่า และให้
กระแสไฟฟ้าสูงกว่าประมาณ 2 เท่า
Abstract
The permanent magnet generator is not require the
current supply to static armature for creating the magnetic

field. It is a major advantage of this generator type. The
objective of this paper was studied the effect of enhance force
plate of dish type to improve the performance of generator.
The generator was consisted of two main parts, magnet part
and coil part. The magnet part was consisted of 16 pieces of
magnetic field about 0.11 teals. The dimensions of each
magnet are 6 cm length, 2.5 cm width and 1.2 cm thick. Coil
part was consisted of the parallel connecting of 8 bundles each
made of no 24 copper-wire with 500 turns. The result was
compared between the thickness of enhance force plate at the
magnet part. It was found that the voltage was increased with
the rotational speed increase. In case of without enhance force
plate the generator was produced 12 V at about 160 rpm but
with 5 cm thick of enhance force plate the generator was
produced 12 V at about 90 rpm. However, the torque was
increased about 2 to 3 time and current was increased about 2
time when add the enhance force plate to magnet part.
1. บทนํา
รายงานนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการออกแบบและพัฒนากังหันนํ้ า
แบบหลุกตํ่าเพือ่ ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสําหรับโครงการบ้านเล็ก
ในป่าใหญ่ตามพระราชดําริ(ดอยดํา) ซึ่งเป็ นพื้นที่ทไ่ี ฟฟ้าเข้าไม่ถงึ
เนื่องจากเป็ นสถานทีท่ อ่ี ยู่ห่างไกล การคมนาคมลําบาก ไฟฟ้าทีไ่ ด้ก็
ั่
อาศัยเครือ่ งยนต์ปนไฟหรื
อไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จะเห็นได้วา่ ไฟฟ้า
นํ า มาซึ่ง ความสะดวกสบายในด้ า นต่ า ง ๆ มากมายหลายด้ า น
โดยเฉพาะเพื่อใช้ในการส่องสว่าง เมือ่ มีแสงสว่างจากไฟฟ้าก็ทําให้
สามารถทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้ในตอนกลางคืน
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ในพื้น ที่ท่ีไ ม่ม ีก ระแสไฟฟ้ า ใช้ ความต้อ งการไฟฟ้ า จึง เป็ น
ป จั จัย สํา คัญ ลํ า ดับ ต้น ๆ ที่จํา เป็ น ต่ อ การดํา รงชีว ิต และเพื่อ เพิ่ม
คุณภาพชีวติ ความเป็ นอยู่ให้ดยี งิ่ ขึน้ งานวิจยั นี้มจี ุดประสงค์เพื่อให้
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพือ่ ส่องสว่างใช้เองได้ โดยอาศัยพลังงาน
จากธรรมชาติ คือพลังงานจากการไหลของนํ้าจากลําธารเล็ก ๆ ทีอ่ ยู่
ใกล้ชุมชนและในการผลิตกระแสไฟฟ้า นัน้ ต้องอาศัย เครื่อ งมือ ต้น
กําลังที่เปลี่ย นพลังงานจากนํ้ ามาเป็ นพลังงานกลเพื่อใช้ขบั เครื่อ ง
กําเนิดไฟฟ้า โดยทั ่วไปเครื่องกําเนิดไฟฟ้าตามท้องตลาดทีน่ ิยมใช้
กันส่วนใหญ่จะมีความเร็วรอบประมาณ 1500 รอบต่อนาที ซึ่งเป็ น
ความเร็วรอบทีค่ อ่ นข้างสูงและต้องใช้แรงในการขับมาก เป็ นการยาก
ที่จะนํ ามาใช้ร่วมกับพลังงานนํ้ า ที่มขี นาดเล็ก ๆ ดังนัน้ จึงทําการ
ออกแบบและทดลองสร้างเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าทีม่ คี วามเร็วรอบตํ่าและ
สามารถใช้แรงต้นกําลังจากธรรมชาติทม่ี ขี นาดน้อย ๆ และสามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ แม้จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เล็กน้อยแต่ถา้ เพียงพอทีจ่ ะ
ใช้กบั ระบบส่องสว่าง เช่น หลอดไฟทีใ่ ช้กระแสน้อย ๆ หรือประจุเข้า
แบตเตอรีไ่ ว้เพื่อนํ าไปใช้งาน ก็จะเป็ นประโยชน์ อย่างยิง่ ต่อชุมชนที่
ต้องการไฟฟ้าสําหรับการส่องสว่าง
2. ทฤษฎี
เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า คือ เครือ่ งมือทีใ่ ช้สาํ หรับแปลงพลังงานกล
เป็ นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการทํางาน ของการเคลื่อนทีข่ อง
ขดลวดเคลื่อนทีต่ ดั สนามแม่เหล็ก หรือใช้สนามแม่เหล็กเคลื่อนทีต่ ดั
ขดลวด ก็จ ะเกิด การเหนี่ ย วนํ า ทํ า ให้ ไ ด้ก ระไฟฟ้ าออกมา จาก
หลักการนี้สามารถนํามาสร้างเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าอย่างง่ายได้
กําลังงานทีใ่ ห้กบั เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า กําลังงานทีเ่ ครือ่ งกําเนิด
้
ไฟฟาผลิตได้ และประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสามารถหา
ได้จากสมการต่าง ๆ ต่อไปนี้
กําลังงานทีไ่ ด้จากเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าหาได้จาก
P = IV
จากกฎของโอห์ม
โดยที่
P = กําลังงาน มีหน่วยเป็ น วัตต์ (watt)
I = กระแส มีหน่วยเป็ น แอมแปร์ (A)
V = แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยเป็ น โวลต์ (V)

กําลังงานทีใ่ ช้ขบั เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าหาได้จาก
Pin = T ω
ดังนัน้
โดยที่
Pin =
ω =
T =
n =

Pin = 2πTn / 60

(watt)

(3)
(4)

กําลังงานทีใ่ ช้หมุนเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า (watt)
ความเร็วเชิงมุม
แรงบิด (Nm)
จํานวนรอบทีเ่ พลาหมุน (rpm)

ดังนัน้ ประสิทธิภาพทีไ่ ด้จากเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า คือ
P
η = out × 100
(5)
Pin
โดยที่
η = ประสิทธิภาพของเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า
3.วัสดุอปุ กรณ์ และวิ ธีการดําเนิ นการทดลอง
เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากรณีทดลองประกอบด้วยสองส่วนหลัก ๆ
คือ ส่วนทีอ่ ยู่กบั ทีค่ อื ชุดขดลวด และส่วนทีเ่ คลื่อนที่ คือชุดแม่เหล็ก
ถาวร ส่วนทีอ่ ยู่กบั ทีป่ ระกอบด้วย ขดลวดทองแดงเบอร์ 24 นํ ามา
พันให้มชี ่องว่างด้านในกว้างประมาณ 2.5 ซม. และยาวประมาณ 6
ซม. แต่ละขดพันจํานวน 500 รอบ จํานวน 8 ขด ต่อกันแบบขนาน
วางลงบนแผ่นไม่อดั กลมตามแนวรัศมี ประมาณ 20 ซม.ด้านขอบ
ของไม้อดั เชือ่ มต่อกับ ตาชังสปริ
่ งเพือ่ ใช้สาํ หรับวัดแรงทีเ่ กิดจากการ
้
เหนี่ยวนํ ากระแสไฟฟาระหว่างชุดขดลวดกับสนามแม่เหล็กดังรูปที่
3.1

(1)

กําลังไฟฟ้าสูงของเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าทีค่ วามเร็วรอบใด ๆ คือ

pout = I opVop

(watt)

(2)

โดยที่
Pout = กําลังไฟฟ้าทีไ่ ด้ออกมาทีค่ วามเร็วรอบใด ๆ
I op = กระแสทีใ่ ห้พลังงานไฟฟ้าออกมามากทีส่ ดุ

Vop = ความดันทีใ่ ห้พลังงานไฟฟ้าออกมามากทีส่ ดุ
100

รูปที่ 3.1 ชุดจานและขดลวดทองแดง
และส่วนที่เคลื่อนที่คอื ชุดแม่เ หล็กถาวร ประกอบด้วย แท่ง
แม่เหล็กถาวรขนาด 2.5 × 6 ซม. จํานวน 16 แท่ง ฝงั อยู่ในแผ่น
พลาสติกหนา 1 เซนติเมตร เป็ นวงกลม รัศมี 20 เซนติเมตร โดย
แม่เหล็ก ชุดแรกจะทําการเสริมแผ่นเหล็กหนา 5 มม. ไว้ด้า นหลัง
และแม่เหล็กอีกชุดไม่เสริมแผ่นเหล็ก ดังรูป 3.2 และรูป 3.3
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187 รอบต่อนาที ได้กําลังไฟฟ้า 54.72 วัตต์ ใช้แรงในการขับ 5.52
นิวตันเมตร และจากการทดลองทัง้ สองกรณีได้วา่ ณ ความเร็วรอบที่
เท่ากัน การเสริมแผ่นเหล็กเพื่อเสริมเส้นแรง จะทําให้สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าและให้กําลังไฟฟ้าได้มากกว่าการไม่ได้เสริมแผ่นเหล็ก
แต่ในขณะเดียวกันการเสริมแผ่นเหล็กก็ใช้แรงบิดในการขับให้เครือ่ ง
กํ า เนิ ด ไฟฟ้ าทํ า งานมากกว่ า และเมื่ อ นํ า ข้ อ มู ล แรงดัน ไฟฟ้ า
กํา ลัง ไฟฟ้ าแรงบิด และประสิท ธิภาพจากการทดลองที่ได้ท งั ้ สอบ
กรณีมาเปรียบเทียบในรูปของกราฟ จะได้ดงั รูปที่ 4.3 ถึง 4.6
ตามลําดับ

รูปที่ 3.2 ชุดจานแม่เหล็กถาวร
การทดลอง กรณีแ รกทดลองโดยติดตัง้ ชุ ด ขดลวดทองแดง
และชุดแม่เหล็กถาวรแบบไม่เสริมแผ่นเหล็ก ต่อเพลาชุดแม่เหล็ก
ถาวรเข้ามอเตอร์แบบ 3 เฟส โดยมูเ่ ล่สายพาน ซึง่ ปรับความเร็วรอบ
โดย Inverter ที่จ านชุ ด ขดลวดทองแดงติด ตัง้ แขนวัด แรงบิ ด ที่
ระยะห่างจากศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร และใช้ตาชังสปริ
่ งชนิดแขวน
สําหรับวัดแรง กระแสและแรงดันทีไ่ ด้ต่อเข้ากับหลอดไฟฟ้าชนิดไส้
ขนาด 60 วัตต์ และกรณีทดลองที่ 2 ทดลองโดยใช้แผ่นเหล็กเสริม
เส้นแรงติดทางด้านหลังชุดแม่เหล็กถาวรหนา 5 มิลลิเมตร

เสริมแผ่นเหล็ก
หนา 5 มม.

รูปที่ 3.3 แสดงการเสริมแผ่นเหล็กเจนเนอเรเตอร์
4.ผลการทดลอง
จากการทดลองเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรรอบตํ่ากรณีท่ี
1 คือแบบไม่เสริมแผ่นเสริมเส้นแรงแม่เหล็ก ผลทีไ่ ด้ดงั ตารางที่ 4.1
คือ เริ่ม ต้ น ทํ า การทดลองที่ค วามเร็ว 50 รอบต่ อ นาที แล้ว ปรับ
ความเร็วขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึง 250 รอบต่อนาที ปรากฏว่าเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าแบบนี้ทค่ี วามเร็วรอบ 50 รอบต่อนาทีเริม่ ผลิตไฟฟ้าได้
ที่ 0.5 โวลท์ กระแส ประมาณ 0.2 แอมป์ ใช้แรงในการหมุน 0.49
นิวตันเมตร ได้กําลัง 0.1 วัตต์ (รูป 4.1) ประสิทธิภาพในการเปลีย่ น
พลังงานกลเป็ นไฟฟ้า 3.9 % และเมื่อเพิม่ ความเร็วรอบขึน้ ไปเรื่อย
ๆ พบว่า ผลิตไฟฟ้าได้เพิม่ ขึน้ ตาม จากการคํานวณได้ประสิทธิภาพ
สูงสุด 45.46 เปอร์เซ็นต์ ทีค่ วามเร็วรอบประมาณ 195 รอบต่อนาที
ได้กาํ ลังไฟฟ้า 14.79 วัตต์ ใช้แรงในการขับ 1.59 นิวตันเมตร ขณะที่
การทดลองกรณีท่ี 2 คือเสริมแผ่นเหล็กเพี่อเสริมเส้นแรง(รูป 4.2)
ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 50.66 เปอร์เซ็นต์ ทีค่ วามเร็วรอบประมาณ

ที่

ตาราง 4.1 ผลการทดลองกรณีไม่เสริมแผ่นเหล็ก
ความ
ประสิทธิ
เร็ว
แรงดัน กระแส กําลัง แรงบิด
ภาพ
รอบ
(rpm)

(V)

(amp)

(Watt)

(Nm)

(%)

1

50

0.50

0.20

0.10

0.49

3.90

2

75

1.00

1.00

1.00

0.86

14.84

3

85

1.30

1.00

1.30

1.10

13.24

4

100

1.60

1.25

2.00

1.10

17.31

5

125

2.00

1.60

3.20

1.10

22.16

6

138

2.60

1.80

4.68

1.10

29.36

7

147

3.10

2.00

6.20

1.23

32.86

8

152

3.50

2.25

7.88

1.30

38.08

9

167

4.20

2.50 10.50

1.47

40.82

10

174

4.40

2.50 11.00

1.47

41.05

11

195

5.10

2.90 14.79

1.59

45.46

12

206

5.50

2.90 15.95

1.72

43.09

13

220

6.10

3.00 18.30

1.77

45.01

14

232

6.50

3.00 19.50

1.84

43.66

15

234

7.00

3.20 22.40

2.21

41.44

16

250

7.60

3.50 26.60

2.45

41.45

รูปที่ 4.1 ทดลองเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าแบบไม่เสริมแผ่นเหล็ก
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14.00
ความต่างศักย์( v)

12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0

(amp)

(Watt)

(Nm)

(%)

1

45

1.50

1.70

2.55

2.45

22.08

2

46

2.30

2.00

4.60

2.70

35.42

3

58

2.30

2.00

4.60

2.70

28.09

4

62

2.50

2.10

5.25

2.70

29.99

5

65

2.70

2.20

5.94

2.82

30.96

6

73

3.20

2.40

7.68

2.94

34.15

7

78

3.80

2.60

9.88

3.19

37.96

8

85

4.00

2.70

10.80

3.19

38.08

9

85

4.00

2.70

10.80

3.19

38.08

10

85

4.50

2.90

13.05

3.19

46.01

11

97

4.70

3.00

14.10

3.68

37.75

12

100

4.90

3.10

15.19

3.80

38.18

13

103

5.20

3.20

16.64

3.92

39.33

14

112

5.80

3.40

19.72

4.17

40.35

15

124

6.80

3.70

25.16

4.41

43.91

16

132

7.40

3.90

28.86

4.66

44.83

17

140

8.30

4.10

34.03

4.91

47.35

18

158

9.30

4.40

40.92

5.15

48.04

19

157

9.50

4.40

41.80

5.15

49.39

20

162

9.50

4.40

41.80

5.15

47.87

21

166

10.00

4.50

45.00

5.40

48.00

22

187

11.40

4.80

54.72

5.52

50.66

23

195

12.00

5.00

60.00

5.89

49.94
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กําลังไฟฟ้า(W)

(V)

70
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ความเร็วรอบ (rpm)

ไม่เสริมแผ่นเหล็ก

250

300

เสริมแผ่นเหล็ก 5 มม.

รูปที่ 4.4 เปรียบเทียบกําลังไฟฟ้าทีค่ วามเร็วรอบต่าง ๆ

แรงบิด (Nm)

(rpm)

100
150
200
250
300
ความเร็วรอบ (rpm)
ไม่เสริมแผ่นเหล็ก
เสริมแผ่นเหล็กหนา 5 มม.
รูปที่ 4.3 เปรียบเทียบความต่างศักย์ที่ความเร็วรอบต่าง ๆ

รูปที่ 4.2 ทดลองเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าแบบเสริมแผ่นเหล็ก 5 มม.
ตาราง 4.2 ผลการทดลองกรณีเสริมแผ่นเหล็ก หนา 5 มม.
ความ
ประสิทธิ
เร็ว แรงดัน กระแส กําลัง แรงบิด
ภาพ
ที่ รอบ

50
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0

50

100
150
200
ความเร็วรอบ (rpm)

ไม่เสริมแผ่นเหล็ก

250

300

เสริมแผ่นเหล็ก 5 มม.

รูปที่ 4.5 เปรียบเทียบแรงบิดที่ความเร็วรอบต่าง ๆ
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รูปที่ 4.6 เปรียบเทียบประสิทธิภ าพที่ความเร็วรอบต่าง ๆ

5. สรุปและข้อเสนอแนะ
การทดลองเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรเปรียบเทียบ
ที่ค วามเร็ว รอบที่เ ท่ า กับ กรณี เ สริม แผ่ น เหล็ก เพื่อ เสริม เส้น แรง
แม่เหล็กทีด่ า้ นหลังของชุดแม่เหล็กถาวร สามารถผลิตไฟฟ้าได้กําลัง
ได้มากกว่ากรณีไม่เสริมแผ่นเหล็ก ในการทดลองช่วงความเร็วรอบ
100-200 รอบต่อนาที เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบไม่เสริม
แผ่นเหล็กผลิตไฟฟ้า ได้ประมาณ 2-15 วัตต์ ในขณะทีเ่ สริมแผ่น
เหล็กผลิตไฟฟ้าได้ ถึง 15-60 วัตต์ และได้ประสิทธิภาพสูงกว่ากรณี
ไม่เสริมแผ่นเหล็ก ข้อมูลทีไ่ ด้สามารถนําได้เป็ นกรณีศกึ ษาปรับใช้ใน
การออกแบบสร้างกังหันนํ้าแบบหลุกตํ่าเพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป
อย่างไรก็ตามต้องคํานึงถึงแหล่งต้นกําลังที่ใช้ขบั เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรนี้ด้วย เพราะว่าการเสริมแผ่นเสริมเส้น
แรงแม่เหล็กต้องใช้แรงในการขับเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามากกว่าการไม่
เสริมแผ่นเหล็กเสริมเส้นแรง 3 ถึง 4 เท่าด้วยกัน
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การทดสอบประเมินระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดแบบเซลล์เชื้อเพลิงร่วมกับ
ชุดเก็บประจุความจุสงู สําหรับรถจักรยานยนต์
Experimental Assessment of Fuel Cell / Supercapacitor Hybrid Propulsion for High
Performance Scooter.
นาถณรงค์ ลิม้ วุฒไิ กรจิรฐั นักสิทธิ นุ่มวงษ์ และ อังคีร์ ศรีภคากร *
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-2186595 โทรสาร 02-2522889 อีเมล์ Paiboon.s@chula.ac.th
บทคัดย่อ
บทความนี้นําเสนอการพัฒนาระบบขับเคลื่อนเซลล์เชือ้ เพลิงแบบ
ไฮบริดสําหรับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กโดยมีชุดเซลล์เชื้อเพลิงชนิด
PEM พิกดั 1.2 กิโลวัตต์เป็ นแหล่งจ่ายพลังงานปฐมภูม ิ การศึกษานี้
พิจารณาถึงรูปแบบการจัดวางทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดสําหรับระบบสองแบบ
คือ 1) ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดระหว่างเซลล์เชือ้ เพลิงกับแบตเตอรี่
และ 2) ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดระหว่างเซลล์เชื้อเพลิงกับชุดเก็บ
ประจุความจุสงู เป้าหมายของงานวิจยั นี้คอื การเลือกแหล่งจ่ายพลังงาน
ทุติยภูมทิ ่เี หมาะสมที่สุดสําหรับระบบขับเคลื่อนเซลล์เชื้อเพลิงแบบ
ไฮบริดสําหรับรถจักรยานยนต์ระหว่างแบตเตอรีห่ รือชุดเก็บประจุความ
จุสูง การทดสอบระบบขับ เคลื่อนดํา เนิ น การโดยใช้ชุดรับภาระทาง
ไฟฟ้าเพื่อจําลองภาระการขับเคลื่อนตามวัฏจักรขับทดสอบ ผลการ
ทดสอบแสดงถึ ง ความสามารถของระบบขับ เคลื่ อ นในการจ่ า ย
กําลังไฟฟ้าตามวัฏจักรขับทดสอบได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอ และ
พบว่าระบบทัง้ สองมีปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงทีใ่ กล้เคียงกันมาก ในด้าน
ค่าใช้จ่ายนัน้ พบว่า ชุดเก็บประจุความจุสูงมีค วามคุ้มค่าในระยะยาว
มากกว่าแบตเตอรี่ แม้ว่ามีราคาเริม่ ต้นที่สูงกว่ามาก นอกจากนัน้ ชุด
เก็บประจุความจุสูงยังมีขอ้ ได้เปรียบทีไ่ ม่จําเป็ นต้องมีการบํารุงรักษา
ใดๆเลย โดยสรุปแล้วชุดเก็บประจุความจุสงู จึงถือเป็ นทางเลือกทีค่ วร
ให้ความสนใจอย่างหนึ่งสําหรับการนํามาใช้เป็ นแหล่งจ่ายพลังงานทุตยิ
ภู ม ิ ภ ายในระบบขับ เคลื่ อ นเซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง แบบไฮบริ ด สํ า หรั บ
รถจักรยานยนต์
Abstract
This paper presents the development of a hybrid fuel cell
propulsion system for scooter where a modular 1.2 kW PEM fuel
cell system is employed as a primary energy source. This study
explores the optimal configuration of two types of hybrid fuel cell
propulsion system including 1) fuel cell-battery hybrid propulsion
system and 2) fuel cell-supercapacitor hybrid propulsion system.
104

This work attempts to identify the most suitable secondary
energy source for a hybrid fuel cell propulsion system for
scooter. The testing was implemented by a programmable
electronic load which simulated traction load following a set of
selected driving cycles. Hybrid propulsion systems developed
are shown to work satisfactorily over the prescribed driving
cycles. There is no discernable difference between the fuel
consumption of both systems. In term of cost, although
supercapacitor has obviously higher initial cost but in the long
term, supercapacitor has lower total cost. Supercapacitor also
has added benefits in being maintenance. This paper concludes
that, compared to the battery, supercapacitor is a better energy
storage for a hybrid fuel cell propulsion system in scooters.
1. บทนํา
รถจักรยานยนต์นับว่าเป็ นรูปแบบการเดินทางหลักสําหรับเมือง
หลวงของหลายประเทศในเอเชีย และการที่ร ถจัก รยานยนต์นั น้ มี
จํานวนมากในเมืองจึงเป็ นต้นกําเนิดของมลพิษในอากาศเป็ นปริมาณ
มาก รวมถึงปญั หามลภาวะทางเสียงที่เกิดจากรถจักยานยนต์ก็เป็ น
ปญั หาทีส่ าํ คัญอีกเช่นกัน
จากปญั หาในด้านสิง่ แวดล้อมจากการใช้รถจักรยานยนต์ในเมือง
ดังกล่าว ได้มคี วามพยายามผลักดันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึง่ ปราศจาก
มลพิษออกสู่ตลาด [1] แต่กลับไม่ได้การตอบรับทีด่ นี ักเนื่องจากการใช้
แบตเตอรีเ่ ป็ นแหล่งจ่ายพลังงานทําให้ได้ระยะการขับขีท่ จ่ี าํ กัด รวมถึง
ข้อจํากัดของสถานีสาํ หรับการเติมพลังงานและเวลาในการเติม ดังนัน้
แนวทางการพัฒนารถจักรยานยนต์ท่ไี ร้มลพิษจึงหันมาสู่การพัฒนา
รถจักรยานยนต์เซลล์เชือ้ เพลิง เช่นเดียวกับทีม่ ใี นการพัฒนายานยนต์
เซลล์เชือ้ เพลิงในยานยนต์ขนาดใหญ่ โดยเซลล์เชือ้ เพลิงนัน้ ถูกมองว่า
เป็ นรูปแบบการใช้พลังงานทีป่ ราศจากมลภาวะอย่างสิน้ เชิง
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ข้อ สัง เกตหนึ่ ง ของการพัฒ นาของยานยนต์ เ ซลล์ เ ชื้อ เพลิง ใน
ั
ปจจุบนั มักมาพร้อมกับการพัฒนาในรูปแบบยานยนต์ไฮบริด [2,3] โดย
ยานยนต์ท่ีขบั เคลื่อ นด้ว ยเซลล์เ ชื้อเพลิง อย่า งเดีย วนัน้ ถู ก มองว่า มี
ข้อจํากัดในการทํางานมากจนเกินไป เนื่องจากชุดเซลล์เชือ้ เพลิงจะให้
ประสิทธิภาพสูงสุดทีภ่ าระตํ่ากว่าพิกดั สูงสุด รวมถึงการตอบสนองต่อ
ภาระที่จํากัด อย่างไรก็ตามระบบยานยนต์ไฮบริดทีใ่ ช้เซลล์เชื้อเพลิง
เป็ นแหล่งจ่ายพลังงานนัน้ มีการออกแบบทีแ่ ตกต่างกับยานยนต์ไฮบริด
ทีใ่ ช้เครื่องยนต์สนั ดาปภายในเป็ นหลักอย่างสิน้ เชิง [4] เนื่องจาก
ลัก ษณะเฉพาะของเซลล์ เ ชื้อ เพลิง ที่ต่ า งกัน กับ เครื่อ งยนต์ และ
โดยเฉพาะการออกแบบระบบขับเคลื่อนเซลล์เ ชื้อเพลิงแบบไฮบริด
สําหรับรถจักรยานยนต์นนั ้ มีขอ้ พิจารณาทีแ่ ตกต่างกันออกไปจากการ
ออกแบบสําหรับรถยนต์ดว้ ย ซึ่งเห็นได้จากการกําหนดขนาดของชุด
เซลล์เชื้อเพลิงในรถยนต์ เช่น รถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮบริดรุ่น FCX
จาก Honda และ FCHV จาก Toyota มักกําหนดให้มพี กิ ดั กําลัง
เท่ากับกําลังของมอเตอร์ เพือ่ ให้สามารถรองรับการขับขีไ่ ด้ทุกรูปแบบ
[5] โดยไม่ได้ให้ความสําคัญกับขนาดของแหล่งจ่ายพลังงานทุตยิ ภูม ิ
มากนัก เพราะเป้าหมายของการออกแบบรถยนต์ท่ไี ม่ต้องคํานึงถึง
ด้านราคามากนัก รวมถึงในรถยนต์นนั ้ มีพน้ื ทีส่ าํ หรับติดตัง้ อุปกรณ์ได้
อย่างเพียงพอ แต่ในการออกแบบสําหรับรถจักรยานยนต์นนั ้ ราคาและ
พืน้ ทีใ่ นการติดตัง้ ถือเป็ นเรื่องสําคัญทีต่ ้องพิจารณาเป็ นพิเศษ ดังนัน้
การกําหนดขนาดของเซลล์เชือ้ เพลิงจึงต้องถูกกําหนดทีก่ ําลังเพื่อการ
ขับขีท่ ่คี วามเร็วคงที่ (Cruising power) แล้วกําหนดขนาดของ
แหล่ ง จ่ า ยพลัง งานทุ ติย ภู ม ิใ ห้ส ามารถรองรับ ภาระในส่ ว นเกิน ได้
นอกจากนัน้ จากการคํานวณค่ากําลังขับเคลื่อนของรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ในวิทยานิพนธ์ของนาถณรงค์ [6] ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
รถจักรยานยนต์ต้องใช้พลังงานในการขับขีม่ ากกว่ารถยนต์เมื่อคิดต่อ
หน่ วยมวลและระยะทางเท่ากันซึง่ หมายถึงการออกแบบระบบสําหรับ
รถจักรยานยนต์จะต้องรองรับพลังงานต่อมวลทีม่ ากกว่า
แม้วา่ ข้อพิจารณาของการออกแบบระบบขับเคลื่อนเซลล์เชือ้ เพลิง
แบบไฮบริดสํา หรับรถจัก รยานยนต์จะแตกต่ า งกันกับการออกแบบ
สําหรับรถยนต์ แต่จากการศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่างานวิจยั ที่
ศึกษาโดยจําเพาะเจาะจงถึงระบบขับเคลื่อนเซลล์เชือ้ เพลิงแบบไฮบริด
สําหรับรถจักรยานยนต์ยงั มีอยู่อย่างจํากัด [7,8,9] และยังคงมีคาํ ถาม
อยู่ในหลายประเด็น เช่น สัดส่วนการแจกแจงพลังงานในระบบไฮบริด
การกําหนดขนาดโดยพิจารณาขนาดและนํ้ าหนัก การพิจารณาด้าน
ระยะการขับขีแ่ ละการประหยัดพลังงาน ผลของการนํ าพลังงานจาก
การหยุ ดรถกลับมาใช้สํา หรับการจราจรในเมือง และ การพิจารณา
เปรียบเทียบข้อได้เปรียบระหว่างแบตเตอรีแ่ ละชุดเก็บประจุความจุสงู
อย่างสมเหตุผล
บทความนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเพื่อ พัฒ นาระบบขับ เคลื่ อ นเซลล์
เชื้อ เพลิง แบบไฮบริด สํา หรับ รถจัก รยานยนต ขนาดเล็ก โดยเป็ น
การศึก ษาต่ อ เนื่ อ งจาก นาถณรงค์ และคณะ [10] ที่ไ ด้ว ิเ คราะห์
ออกแบบระบบและกํา หนดขนาดส่ว นประกอบเบื้อ งต้น ไปแล้ว ใน
บทความนี้ได้นํากรอบสมรรถนะและขนาดของส่วนประกอบต่างๆทีไ่ ด้
กําหนดไว้แล้วมาใช้ โดยศึกษาถึงรูปแบบการจัดวางทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
สําหรับระบบสองชนิดคือ 1) ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดระหว่างเซลล์

เชื้อเพลิงกับแบตเตอรี่ และ 2) ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดระหว่า ง
เ ซ ล ล์ เ ชื้ อ เ พ ลิ ง กั บ ชุ ด เ ก็ บ ป ร ะ จุ ค ว า ม จุ สู ง ( Supercapacitor,
Ultracapacitor) บทความนี้จะได้แสดงถึงการติดตัง้ และทดสอบระบบ
ขับเคลื่อนด้วยรูปแบบทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ของระบบทัง้ สองแบบ โดยใช้ชุด
รับภาระทางไฟฟ้า (Programmable Electronic Load) ในการจําลอง
ภาระการขับเคลื่อนตามวัฏจักรขับทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบในด้าน
สมรรถนะ และ ปริ ม าณการใช้ เ ชื้อ เพลิ ง นอกจากนั ้น ได้ ศึ ก ษา
เปรียบเทียบถึงข้อพิจารณาทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ เช่น ราคา อายุการใช้งาน
และการบํารุงรักษา โดยมีเป้าหมายสําคัญคือการประเมินว่าแหล่งจ่าย
พลังงานชนิดใดระหว่างชุดเก็บประจุความจุสูงหรือแบตเตอรี่ จะเป็ น
แหล่ง จ่า ยพลัง งานทุ ติย ภูมทิ ่เี หมาะสมที่สุดสํา หรับระบบขับ เคลื่อ น
เซลล์เชือ้ เพลิงแบบไฮบริดสําหรับรถจักรยานยนต์
2. ชุดทดลองระบบขับเคลื่อน
หัว ข้อ นี้ แ นะนํ า ถึง อุ ป กรณ์ ท่ีใ ช้ใ นการทดสอบระบบขับ เคลื่อ น
รวมถึง ลัก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะอุ ป กรณ์ และข้อ พิจ ารณาในการ
เลือกใช้
2.1 ชุดรับภาระทางไฟฟ้ า
การทดสอบระบบขับเคลื่อนนัน้ จะทดสอบโดยใช้ชุดรับภาระทาง
ไฟฟ้ า เพื่อ แทนที่ชุ ด ควบคุ ม มอเตอร์แ ละมอเตอร์ด งั รูป ที่ 1 ซึ่ง ชุ ด
รับภาระทางไฟฟ้านี้สามารถจําลองภาระทางไฟฟ้าของการขับขีข่ อง
รถจักรยานยนต์ ชุดรับภาระทางไฟฟ้าทีใ่ ช้ในงานนี้เป็ นรุ่น PLZ 1004
W จาก KIKUSUI พิกดั 1 กิโลวัตต์ และทํางานร่วมกับชุดเพิม่ ภาระ
ทางไฟฟ้า (Load booster) รุ่น PLZ 2004 WB พิกดั 2 กิโลวัตต์ สอง
ชุด ช่วยให้พกิ ดั รวมอยูท่ ่ี 5 กิโลวัตต์
เซลล์เชือ้ เพลิง

ระบบตรวจวัดอัตโนมัติ

ชุดรับภาระทางไฟฟ้า

แหล่งจ่ายพลังงานทุตยิ ภูมิ

รูปที่ 1 ชุดทดลองระบบขับเคลื่อนเซลล์เชือ้ เพลิงแบบไฮบริด
2.2 เซลล์เชื้อเพลิ ง
เซลล์เชื้อเพลิงทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้เป็ นเซลล์เชื้อเพลิงแบบ Proton
exchange membrane รุ่น NEXA จาก Ballard ขนาด 1.2 กิโลวัตต์
เซลล์เชื้อเพลิงนี้มาพร้อมชุดระบบย่อยสําหรับการทํางาน มีขนาดเล็ก
นํ้ าหนักเบา (13 กิโลกรัม) และอุณหภูมกิ ารทํางานตํ่า (40°C) การ
ระบายความร้อ นใช้อ ากาศ และใช้ไ อนํ้ า จากปฏิกิร ิย ากลับ มาสร้า ง
ความชื้น ให้อ ากาศที่เ ข้า สู่เ ซลล์เ ชื้อ เพลิง จึง ไม่ต้อ งใช้น้ํ า จากแหล่ ง
ภายนอก ด้วยคุณสมบัตดิ งั กล่าวประกอบกับการประเมินความเป็ นไป

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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ได้ในด้านพลังงานดังแสดงใน นาถณรงค์ และคณะ [10] ดังนัน้ จึง
พิจารณาได้ว่าเหมาะสมกับการใช้เป็ นแหล่งจ่ายพลังงานให้แก่ระบบ
ขับเคลื่อนในรถจักรยานยนต์
2.3 แบตเตอรี่
งานวิจยั นี้มุ่งเน้นทีก่ ารนําเซลล์เชือ้ เพลิงมาใช้เป็ นแหล่งพลังงาน
ปฐมภูม ิ และนํ า แบตเตอรี่มาใช้เ ป็ น แหล่ง พลัง งานทุ ติย ภูมเิ พื่อ จ่า ย
กํ า ลัง ไฟฟ้ าเสริม ให้ก ับ ระบบขับ เคลื่อ นในขณะที่ม ีค วามต้ อ งการ
กํ า ลั ง ไฟฟ้ ามากเท่ า นั ้น นอกจากนั ้น ในการออกแบบสํ า หรั บ
รถจักรยานยนต์นนั ้ ต้องพิจารณาในด้านราคาเป็ นสําคัญเช่นกัน ดังนัน้
แบตเตอรีท่ น่ี ํามาใช้รว่ มกับเซลล์เชือ้ เพลิงนัน้ จะไม่มงุ่ เน้นทีแ่ บตเตอรี่
ที่มสี มรรถนะสูงมากนัก แต่จะเน้นที่รูปแบบที่หาได้ง่ายในท้องตลาด
และมีราคาไม่แพง ดังนัน้ จึงเลือกใช้แบตเตอรีแ่ บบ VRLA (Valve
regulated lead acid) ขนาด 18 แอมแปร์-ชั ่วโมง จํานวนสีล่ กู
2.4 ชุดเก็บประจุความจุสงู
จากการศึกษาของนาถณรงค์ และคณะ [10] ได้กําหนดขนาดของ
ชุดเก็บประจุความจุสูงไว้ทข่ี นาด 1500 ฟารัด จํานวน 14 หน่ วย ซึ่ง
เป็ นการกําหนดขนาดด้วยข้อพิจารณาด้านพลังงาน สําหรับการศึกษา
นี้ไ ด้พ ิจ ารณาเพิม่ เติม ในด้า นแรงดัน ไฟฟ้ าใช้ง านของชุ ด เก็บ ประจุ
ความจุสูงซึ่งจะมีผลต่อการทํางานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ รวมทัง้ ได้
พิจารณาขนาดและนํ้ าหนักสําหรับการเปรียบเทียบอย่างเหมาะสมกับ
ระบบไฮบริดทีใ่ ช้แบตเตอรี่ ในงานวิจยั นี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Maxwell รุน่
BMOD0165E048 ซึง่ เป็ นชุดเก็บประจุความจุสงู แบบประกอบสําเร็จ
ซึง่ ประกอบด้วยหน่ วยย่อยขนาด 3000 ฟารัด จํานวน 18 หน่ วย
พร้อมวงจรปรับสมดุลแรงดันไฟฟ้า
2.5 ชุดแปลงแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง
ชุดแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC to DC Converter) นับได้
ว่ามีความสําคัญมาก เพราะการกําหนดกลยุทธ์การแบ่งจ่ายพลังงานใน
ระบบขับเคลื่อนเซลล์เชือ้ เพลิงแบบไฮบริดนัน้ จะต้องกําหนดผ่านทาง
ชุ ด แปลงแรงดั น ไฟฟ้ ากระแสตรงนี้ โดยในงานนี้ เ ลื อ กใช้ รุ่ น
CH63120F-SU จาก Zahn Electronics, Inc พิกดั กําลัง 3.9 กิโลวัตต์
การทํางานแบบเพิม่ แรงดัน (Step up) แบบสองทาง (Bidirectional)
สามารถรับ แรงดัน ไฟฟ้ า ขาเข้า ได้ใ นช่ว ง 12 ถึง 61 โวลต์ และรับ
กระแสไฟฟ้ าขาเข้า ได้ สู ง สุ ด 120 แอมแปร์ สามารถปรับ ตัง้ ค่ า
แรงดันไฟฟ้าขาออกได้ตามต้องการ แต่ตอ้ งมีค่าสูงกว่าแรงดันขาเข้า 2
โวลต์ และอยู่ในช่วง 14 ถึง 63 โวลต์ และสามารถปรับตัง้ ค่าจํากัด
กระแสไฟฟ้าขาเข้าได้ตามต้องการ
3. วิ ธีการทดลอง
การทดสอบนัน้ ดําเนินการโดยใช้ชุดรับภาระทางไฟฟ้าเพือ่ จําลอง
ภาระการขับเคลื่อนตามวัฏจักรขับทดสอบ แทนการนําระบบขับเคลื่อน
มาทดสอบกับรถจักรยานยนต์จริง เนื่องจากพิจารณาว่า การใช้ชุ ด
รับภาระทางไฟฟ้ า นัน้ นอกจากช่ว ยให้การทดสอบระบบขับเคลื่อ น
รวมถึงการแก้ไขการปรับตัง้ เป็ นไปได้โดยง่ายแล้ว ยังสามารถควบคุม
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ให้การทดสอบเป็ นไปตามวัฏจักรขับทดสอบทีต่ ้องการได้อย่างดี และ
ช่วยให้การทดสอบในแต่ละครัง้ นัน้ มีลกั ษณะทีต่ รงกันได้ นอกจากนัน้
ยังช่วยให้การทดสอบเป็ นไปได้โดยปลอดภัย อย่างไรก็ตามการนํ าชุด
รับ ภาระทางไฟฟ้ ามาใช้นัน้ ยัง คงมีข้อ จํา กัด ที่ว่า ไม่ส ามารถจํา ลอง
สถานการณ์ ท่ี ม ี ก ารนํ า พลั ง งานจากการหยุ ด รถกลับ มาเก็ บ ได้
(Regenerative Braking) แต่เมื่อพิจารณาผลของค่าพลังงานไฟฟ้า
ดัง กล่ า วในกรณี ข องรถจัก รยานยนต์ พบว่ า มีค่ า น้ อ ยเมื่อ เทีย บกับ
พลังงานไฟฟ้าทัง้ หมดทีร่ ะบบต้องจ่าย [6,7]
เพื่อให้ได้ผลการทดสอบทีส่ ามารถสรุปผลได้อย่างครอบคลุมการ
ขับขีใ่ นลักษณะต่างๆมากที่สุด ในงานนี้จงึ เลือกใช้วฏั จักรขับทดสอบ
สามรูปแบบได้แก่ 1) วัฏจักรขับทดสอบ ECE-15 ซึ่งเป็ นวัฏจักรขับ
ทดสอบทีถ่ ูกพัฒนาขึน้ บนพืน้ ฐานของการขับขีใ่ นเมืองโดยอ้างอิงจาก
การขับ ขี่ใ นเมือ งของประเทศในยุ โ รป ซึ่ง มีล ัก ษณะที่ใ ช้ค วามเร็ว
ค่อนข้างสูง (เมือ่ เทียบกับวัฏจักรขับทดสอบในเมืองอื่นๆ) แต่มกี ารเร่ง
ทีต่ ่ําและไม่บ่อยครัง้ และมีช่วงจอดหยุดนิ่งนาน 2) วัฏจักรขับทดสอบ
Modified FTP-75 เป็ นวัฏจักรขับทดสอบทีด่ ดั แปลงมาจากวัฏจักรขับ
ทดสอบแบบ FTP-75 โดยนํ ามาใช้เฉพาะส่วน Transient เนื่องจากมี
ความเร็ว ที่ไ ม่ สูง เกิน ไป รูป แบบเป็ น วัฏ จัก รขับ ทดสอบที่ม ีก ารเร่ ง
ความเร็วสูงและบ่อยครัง้ สลับกับการจอดหยุดนิ่งเพียงช่วงเวลาสัน้ ๆ
และ 3) วัฏ จัก รขับ ทดสอบ NYCC เป็ น วัฏ จัก รขับ ทดสอบที่ ถู ก
พัฒนาขึน้ บนพืน้ ฐานของการขับขีใ่ นเมืองอีกเช่นกัน ซึง่ อ้างอิงจากการ
ขับขีข่ องยานยนต์ขนาดเล็กในเมืองนิวยอร์ก รูปแบบนี้มลี กั ษณะทีใ่ ช้
ความเร็วในการขับขีต่ ่ํา แต่มกี ารเร่งความเร็วที่สูงมากและบ่อยครัง้
และมีชว่ งการจอดหยุดนิ่งทีย่ าวนาน
4. การเลือกรูปแบบการจัดวางระบบขับเคลื่อน
การติด ตัง้ และการปรับ ตัง้ กลยุ ท ธ์ก ารแบ่ ง จ่า ยพลัง งานระบบ
ขับเคลื่อนสามารถทําได้ในหลายลักษณะ ซึง่ ได้สรุปรูปแบบต่างๆ ทีไ่ ด้
ทดสอบดังต่อไปนี้
4.1 ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริ ดระหว่างเซลล์เชื้อเพลิ งกับ
แบตเตอรี่
จากการพิจ ารณาแรงดัน ไฟฟ้ า ทํา งานของเซลล์เ ชื้อ เพลิง และ
แบตเตอรี่ พบว่าเซลล์เชือ้ เพลิงมีช่วงแรงดันไฟฟ้าทํางานกว้าง ดังนัน้
การติด ตัง้ ระบบขับ เคลื่อ นแบบไฮบริด ระหว่ า งเซลล์ เ ชื้อ เพลิง กับ
แบตเตอรี่ จึงพิจารณาใช้การติดตัง้ โดยให้เซลล์เชือ้ เพลิงทํางานภายใต้
ชุดแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเท่านัน้ ดังรูปที่ 2 ด้วยการติดตัง้ ใน
รูปแบบนี้สามารถกําหนดกลยุทธ์การแบ่งจ่ายพลังงานได้สองวิธดี งั นี้
Fuel cell

Load

DC/DC
Battery

รูปที่ 2 การจัดวางระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดระหว่างเซลล์เชือ้ เพลิง
และแบตเตอรี่
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4.1.1 กลยุทธ์การแบ่งจ่ายพลังงานแบบ Load leveled
กลยุทธ์การแบ่งจ่ายพลังงานแบบ Load leveled เป็ นรูปแบบที่
กําหนดให้เ ซลล์เ ชื้อ เพลิง จ่ายกํา ลัง แบบคงที่ในจุดที่มปี ระสิท ธิภ าพ
สูงสุด และให้แบตเตอรีจ่ า่ ยกําลังในส่วนทีเ่ กินตามภาระ
การปรับตัง้ นัน้ ทําได้โดยกําหนดค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกของชุด
แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้เท่ากับค่าแรงดันไฟฟ้าสําหรับการ
ชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งจะเป็ นการชาร์จแบตเตอรีต่ ลอดเวลาที่ไม่มภี าระ
หรือมีภาระตํ่า และต้องปรับค่าการจํากัดกระแสไฟฟ้าขาเข้าของชุด
แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไว้ในจุดทีเ่ ซลล์เชือ้ เพลิงให้ประสิทธิภาพ
สูงสุด
ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถจ่ายกําลังตามภาระได้อย่าง
เพียงพอ อย่างไรก็ตามการทีก่ าํ หนดให้เซลล์เชือ้ เพลิงจ่ายกําลังในจุดที่
ให้ป ระสิท ธิภ าพสูง สุ ด ในการทํ า งานตามวัฏ จัก รขับ ทดสอบนัน้ ไม่
เพีย งพอแก่ ค่า ภาระเฉลี่ย ดัง นัน้ แบตเตอรี่จ ึง จ่า ยพลัง งานออกมา
มากกว่า รับ กลับ คืน ซึ่ง จะส่ง ผลให้ร ะดับ การประจุ ข องแบตเตอรี่ม ี
แนวโน้มทีล่ ดลง โดยจะลดลงจนไม่สามารถจ่ายพลังงานได้ในทีส่ ดุ
4.1.2 กลยุทธ์การแบ่งจ่ายพลังงานแบบ Load Following
กลยุทธ์การแบ่งจ่ายพลังงานแบบ Load Following เป็ นรูปแบบที่
กําหนดให้เซลล์เชือ้ เพลิงทํางานเต็มพิกดั กําลังเพือ่ จ่ายกําลังตามภาระ
และให้แบตเตอรีช่ ว่ ยจ่ายกําลังในส่วนทีเ่ กินกว่าเซลล์เชือ้ เพลิงจ่ายได้
การปรับตัง้ นัน้ ทําได้โดยกําหนดค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกของชุด
แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้เท่ากับค่า แรงดันไฟฟ้ าเริม่ ต้นของ
แบตเตอรี่ และปรับ ค่ า การจํา กัด กระแสไฟฟ้ าขาเข้า ของชุ ด แปลง
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไว้ทค่ี า่ พิกดั สูงสุดของเซลล์เชือ้ เพลิง
ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถจ่ายกําลังตามภาระได้อย่าง
เพียงพอ โดยเซลล์เชือ้ เพลิงจะทําหน้าทีจ่ า่ ยกําลังตามภาระก่อนตราบ
เท่าที่ยงั อยู่ในพิกดั ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจ่ายกําลัง
แบบไม่คงทีข่ องเซลล์เชือ้ เพลิง และเมือ่ ค่าภาระมีสงู เกินกว่าพิกดั กําลัง
ของเซลล์เชือ้ เพลิง แบตเตอรีจ่ งึ ช่วยจ่ายกําลังเพื่อให้เพียงพอแก่ภาระ
อย่างไรก็ตามการทีใ่ ห้เซลล์เชือ้ เพลิงทํางานแบบไม่คงทีน่ นั ้ จะส่งผลให้
ระบบควบคุมภายในเซลล์เชือ้ เพลิงต้องทํางานหนัก ซึง่ จะส่งผลต่ออายุ
การใช้งานเซลล์เชือ้ เพลิงได้ นอกจากนัน้ รูปแบบนี้ไม่มแี นวคิดในการ
ชาร์จคืนแก่แบตเตอรี่ จึงส่งผลให้ระดับการประจุของแบตเตอรีล่ ดลง
ตลอดเวลาจนไม่สามารถจ่ายพลังงานได้ในทีส่ ดุ

เกินไปเพราะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้เชือ้ เพลิง นอกจากนัน้ การ
ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยกําลังไฟฟ้าสูงนัน้ จะส่งผลต่ ออายุ ของแบตเตอรี่
ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องกําหนดให้มกี ารลดระดับแรงดันไฟฟ้าขาออกของ
ชุดแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงลงจากค่าแรงดันไฟฟ้าสําหรับการ
ชาร์จแบตเตอรีเ่ พือ่ ป้องกันไม่ให้มกี ระแสไฟฟ้าไหลเข้าสูแ่ บตเตอรีม่ าก
เกินไป และเพือ่ ให้แบตเตอรีม่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ การจ่ายและรับพลังงาน
ไฟฟ้ า ที่ดี จึง ควรกําหนดให้แบตเตอรี่ทํา งานในช่ว งระดับการประจุ
ระหว่าง 50 % ถึง 70 % [11]
4.2 ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริ ดระหว่างเซลล์เชื้อเพลิ งและชุด
เก็บประจุความจุสงู
ในเบื้องต้นได้พจิ ารณาการติดตัง้ ระบบขับเคลื่อนเซลล์เชื้อเพลิง
แบบไฮบริดแบบทํางานร่วมกับชุดเก็บประจุความจุสงู ไว้สามแนวทาง
ดัง รูป ที่ 3 อย่ า งไรก็ต ามด้ว ยเงื่อ นไขบัง คับ ในการออกแบบระบบ
สําหรับรถจักรยานยนต์ ที่มุ่งเน้ นการใช้อุปกรณ์ให้น้อยชิ้นทีส่ ุดเท่าที่
เป็ น ไปได้ ดัง นั น้ ในงานวิจ ยั นี้ จ ึง มุ่ ง มาที่ก ารติด ตัง้ โดยใช้ชุ ด แปลง
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพียงตัวเดียวดังรูปที่ 3 (ก) และ (ข)
มากกว่าใช้การติดตัง้ โดยใช้ชุดแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสองตัวดัง
รูปที่ 3 (ค) แม้วา่ การติดตัง้ โดยใช้ชุดแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสอง
ตัว นั น้ จะให้ก ารควบคุ ม ระดับ แรงดัน ไฟฟ้ าได้ค งที่แ ละอยู่ ใ นช่ ว งที่
เหมาะสมได้ดกี ว่า
4.2.1

การติ ดตัง้ โดยเซลล์เชื้อเพลิ งทํางานผ่านชุดแปลง
แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง
การติด ตัง้ นัน้ จะต้อ งปรับ ตัง้ แรงดัน ไฟฟ้ า ขาออกของชุ ด แปลง
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้ตรงกับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของชุดเก็บประจุ
ความจุสงู ซึง่ จะเป็ นการชาร์จให้กบั ชุดเก็บประจุความจุสงู ตลอดเวลาที่
ไม่ ม ี ภ าระหรื อ มีภ าระตํ่ า นอกจากนั ้น ต้ อ งปรับ ตั ง้ ค่ า การจํ า กั ด
กระแสไฟฟ้าขาเข้าของชุดแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งก็คอื การ
จํากัดกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชือ้ เพลิงนัน้ เอง
จากการทดสอบพบว่าหากกําหนดค่ากําลังจากเซลล์เชือ้ เพลิงไว้
สูงเพียงพอแก่ค่าภาระเฉลี่ยแล้ว ระบบจะสามารถจ่ายกําลังไฟฟ้าได้
อย่างเพียงพอและสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงแรงดันบัส
มีการเปลีย่ นแปลงอยูใ่ นช่วงแคบๆ
4.2.2

4.1.3

สรุปรูปแบบการติ ดตัง้ ที่เหมาะสมสําหรับระบบ
ขับเคลื่อนแบบไฮบริ ดระหว่างเซลล์เชื้อเพลิ งกับ
แบตเตอรี่
การปรับตัง้ กลยุทธ์การแบ่งจ่ายพลังงานนัน้ พิจารณาใช้ปรับตัง้
โดยใช้แนวคิดแบบ Load leveled เนื่องจากมีแนวคิดทีม่ กี ารชาร์จคืน
ให้แ ก่ แ บตเตอรี่ซ่ึง ช่ว ยให้ร ะบบสามารถดํา เนิ น ไปได้อ ย่า งต่ อ เนื่อ ง
นอกจากนัน้ ในการปรับ ตัง้ การจํา กัด การจ่า ยกํ า ลัง ไฟฟ้ า จากเซลล์
เชื้อเพลิงนัน้ จะต้องคํานึงถึงค่าภาระเฉลี่ย ซึ่งจะต้องกําหนดให้เซลล์
เชื้อเพลิงจ่ายกําลังสูงกว่าค่าภาระเฉลี่ยนี้เพื่อให้ระดับการประจุของ
แบตเตอรีม่ แี นวโน้มที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะต้องไม่ปรับตัง้ ให้มคี ่าสูง

การติ ดตัง้ โดยชุดเก็บประจุความจุสงู ทํางานผ่านชุด
แปลงแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง
การติดตัง้ ในรูป แบบนี้จะไม่มกี ารปรับตัง้ การจํากัดกระแสที่ชุ ด
แปลงแรงดัน ไฟฟ้ า กระแสตรงเนื่ อ งจากกระแสไฟฟ้ า ที่ไ หลผ่า นชุ ด
แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนัน้ เป็ นกระแสไฟฟ้าจากชุดเก็บประจุ
ความจุสงู ซึง่ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงมากได้ จึงไม่มคี วามจําเป็ นใน
การจํ า กั ด กระแสในจุ ด นี้ แต่ จุ ด ที่ ม ี ค วามจํ า เป็ นในการจํ า กั ด
กระแสไฟฟ้านัน้ คือกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งการติดตัง้ ใน
รูปแบบทีส่ องนี้จะจํากัดกระแสโดยการปรับตัง้ แรงดันไฟฟ้าขาออกของ
ชุดแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้สอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าเซลล์
เชือ้ เพลิงทีใ่ ห้กระแสไฟฟ้าตามต้องการ
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จากการทดสอบพบว่ า หากปรับ ตั ง้ ให้ เ ซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง จ่ า ย
กําลังไฟฟ้าไม่เพียงพอแก่ค่าภาระเฉลีย่ แล้วจะส่งผลให้ระดับพลังงาน
ของชุดเก็บประจุลดลงอย่างรวดเร็วทําให้ระบบไม่สามารถดําเนินต่อไป
ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และถึ ง แม้ ว่ า จะปรับ ตัง้ ให้ เ ซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง จ่ า ย
กําลังไฟฟ้าเพียงพอแก่คา่ ภาระเฉลีย่ ซึง่ ช่วยให้ระบบดําเนินไปได้อย่าง
ต่อ เนื่ อ ง แต่ เ มื่อ พิจ ารณาช่ว งแรงดัน บัส พบมีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่
ในช่วงทีก่ ว้างมาก
Fuel cell

Load

DC/DC
Supercapacitor

(ก)
Fuel cell

Load
DC/DC
Supercapacitor

(ข)
Fuel cell

Load

DC/DC
DC/DC
Supercapacitor

(ค)
รูปที่ 3 แนวทางการติดตัง้ ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดระหว่างเซลล์
เชือ้ เพลิงและชุดเก็บประจุความจุสงู
4.2.3

สรุ ป รู ป แบบการติ ดตั ้ง ที่ เหมาะสมสํ า หรั บ ระบบ
ขับเคลื่อนแบบไฮบริ ดระหว่างเซลล์เชื้อเพลิ งกับชุดเก็บ
ประจุความจุสงู
การติดตัง้ ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดระหว่างเซลล์เชือ้ เพลิงและ
ชุ ด เก็บ ประจุ ค วามจุสูง พิจ ารณาว่ า การติด ตัง้ โดยกํ า หนดให้เ ซลล์
เชื้อเพลิงทํางานภายใต้ชุดแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็ นรูปแบบ
การติด ตัง้ ที่เหมาะสมที่สุ ด เนื่ องจากการติดตัง้ โดยให้ชุด เก็บประจุ
ความจุ สู ง ทํ า งานภายใต้ ชุ ด แปลงแรงดัน ไฟฟ้ ากระแสตรงนั น้ ไม่
สามารถดําเนินการได้ต่อเนื่องและมีช่วงการเปลีย่ นแปลงแรงดันกว้าง
และในส่วนของการติดตัง้ โดยใช้ชุดแปลงแรงดันไฟฟ้าสองตัวนัน้ มอง
ว่าไม่สอดคล้องกับการออกแบบระบบสําหรับรถจักรยานยนต์ซง่ึ มุง่ เน้น
ทีม่ กี ารใช้อุปกรณ์ให้น้อยทีส่ ุดเพือ่ พืน้ ทีก่ ารติดตัง้ อย่างไรก็ตามในการ
ปรับตัง้ การจํา กัดกํา ลังไฟฟ้าจากเซลล์เ ชื้อเพลิง นัน้ ต้องคํา นึ งถึง ค่า
ภาระเฉลีย่ เช่นกันเพือ่ ให้ระบบสามารถดําเนินได้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยการออกแบบติดตัง้ ที่เหมาะสมทีส่ ุดสําหรับระบบขับเคลื่อน
เซลล์เชือ้ เพลิงแบบไฮบริดทัง้ สองแบบ สามารถนํารูปแบบทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ุดของทัง้ สองแบบมาพิจารณาเปรียบเทียบระบบขับเคลื่อนทัง้ สอง
แบบดังหัวข้อถัดไป
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5. การเปรียบเทียบระบบขับเคลื่อน
เป้าหมายสําคัญทีส่ ดุ ของงานวิจยั นี้คอื การวิเคราะห์และหาคําตอบ
ว่าแหล่งจ่ายพลังงานชนิดใดระหว่างแบตเตอรีห่ รือชุดเก็บประจุความจุ
สูง จะเป็ น แหล่ ง จ่า ยพลัง งานทุ ติย ภูมทิ ่เี หมาะสมที่สุดสํา หรับระบบ
ขับเคลื่อนเซลล์เชือ้ เพลิงแบบไฮบริดสําหรับรถจักรยานยนต์ เพื่อตอบ
คํา ถามดัง กล่ า วในงานนี้ จ ะพิจ ารณาถึง ปริม าณการใช้เ ชื้อ เพลิง ต่ อ
ระยะทางในการขับขี่ ความสามารถในการรับภาระในรูปแบบต่างๆ
และค่ า แรงดัน ไฟฟ้ าบัส ของระบบซึ่ง เป็ น ค่ า ที่ส่ง ผลต่ อ การทํ า งาน
ร่วมกันกับชุดควบคุมมอเตอร์ รวมไปถึงประเด็นต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่
ด้านราคา อายุการใช้งาน และการบํารุงรักษา
ในการติดตัง้ ระบบขับเคลื่อนทัง้ สองชนิดเพื่อทดสอบเปรียบเทียบ
นัน้ ได้ใช้รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละชนิดดังที่กล่าวในหัวข้อที่
4.1.3 และ 4.2.3 ซึ่งใช้ค่าการจํากัดกําลังไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงที่
ประมาณ 750 วัตต์ กับระบบทัง้ สองชนิด ซึง่ เป็ นค่าทีพ่ จิ ารณาจาก
ภาระเฉลี่ ย ตามวัฏ จัก รขับ ทดสอบและยัง คงเป็ น จุ ด ทํ า งานที่ ใ ห้
ประสิทธิภาพสูง
สําหรับระบบทีใ่ ช้แบตเตอรีน่ นั ้ โดยมากหลังจากทีไ่ ด้ทดสอบแล้ว
ระดับการประจุของแบตเตอรีจ่ ะมีคา่ ทีเ่ ปลีย่ นไปจากค่าเริม่ ต้น แม้วา่ ใน
การปรับ ตัง้ ระบบจะมีค วามพยายามให้แ บตเตอรี่ม ีร ะดับ การประจุ
เปลี่ยนแปลงน้อยทีส่ ุดแล้วก็ตาม ดังนัน้ ในการประเมินปริมาณการใช้
เชือ้ เพลิงสําหรับระบบทีใ่ ช้แบตเตอรีจ่ งึ ต้องมีการปรับแก้คา่ ปริมาณการ
ใช้เชือ้ เพลิงจากทีว่ ดั ได้ โดยในงานวิจยั นี้ได้ใช้การปรับแก้ตามแนวคิด
บางส่วนของ Ding และคณะ [12] แต่ได้ใช้การประประเมินระดับการ
ประจุ โ ดยการวัด แรงดัน ไฟฟ้ าของแบตเตอรี่ ซึ่ง ต้อ งวัด หลัง จากที่
แบตเตอรีไ่ ม่ได้ใช้งานเป็ นเวลา 24 ชั ่วโมงเพื่อความแม่นยํา แทนการ
ใช้คา่ อินทิกรัลของกระแสไฟฟ้า แต่สาํ หรับระบบทีใ่ ช้ชุดเก็บประจุความ
จุสูง นัน้ การปรับ แก้ด งั กล่ า วนี้ไ ม่ไ ด้ม ีค วามสํา คัญ มากนัก เพราะว่า
โดยมากแล้ว ระดับ พลัง งานของชุ ด เก็บ ประจุค วามจุ สูง จะมีค่ า ที่ไ ม่
เปลีย่ นแปลงไปจากค่าเริม่ ต้น ดังนัน้ จึงไม่มกี ารปรับแก้ปริมาณการใช้
เชือ้ เพลิงในระบบทีใ่ ช้ชุดเก็บประจุความจุสงู
5.1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบระบบขับเคลื่อนสองชนิ ด
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงความสามารถของระบบขับเคลื่อน
ในการจ่า ยกํ า ลัง ไฟฟ้ าตามวัฏ จัก รขับ ทดสอบได้อ ย่ า งรวดเร็ว และ
เพีย งพอ และแหล่ ง จ่ า ยพลัง งานทุ ติย ภูม ิท งั ้ สองชนิ ด สามารถจ่ า ย
กําลังไฟฟ้าตามภาระส่วนทีเ่ กินจากเซลล์เชือ้ เพลิงได้อย่างดีดงั รูปที่ 4
และรู ป ที่ 5 ซึ่ง แสดงผลการแบ่ ง จ่ า ยพลัง งานตามตามวัฏ จัก รขับ
ทดสอบ Modified FTP-75 อย่า งไรก็ต าม ในงานวิจ ยั นี้ ไ ด้ทํ า การ
ทดสอบกับวัฏจักรขับทดสอบอีกสองแบบ (ECE-15 และ NYCC) ซึ่ง
ระบบสามารถการจ่ายกําลังไฟฟ้าตามวัฏจักรขับทดสอบดังกล่าวได้
อย่างรวดเร็วและเพียงพอเช่นกัน แต่ดว้ ยข้อจํากัดของพืน้ ทีจ่ งึ ละการ
แสดงผลดังกล่าวไว้ ณ ทีน่ ้ี
ส่วนสําคัญที่ต้องพิจารณาต่อมาคือปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของ
ระบบขับเคลื่อนทัง้ สองชนิด ซึง่ จากการทดสอบโดยวัฏจักรขับทดสอบ
ทัง้ สามแบบ พบว่าระบบทัง้ สองมีปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงทีใ่ กล้เคียงกัน
มากดังตารางที่ 1 ซึง่ มีความแตกต่างกันเพียง 1.9 % 0.7% และ 4.7%
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รูปที่ 4 การแบ่งจ่ายพลังงานของระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดระหว่าง
เซลล์เชือ้ เพลิงกับแบตเตอรีต่ ามวัฏจักรขับทดสอบ Modified FTP-75
4000
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รูปที่ 5 การแบ่งจ่ายพลังงานของระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดระหว่าง
เซลล์เชือ้ เพลิงกับชุดเก็บประจุความจุสงู ตามวัฏจักรขับทดสอบ
Modified FTP-75
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ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงและประสิทธิภาพเฉลีย่ ของเซลล์
เชือ้ เพลิงโดยคิดจากค่าความร้อนตํ่าของก๊าซไฮโดรเจน

Battery Power
Fuelcell Power
Net Power

2000

400

รูปที่ 7 การกระจายตัวของค่ากําลังไฟฟ้าจากเซลล์เชือ้ เพลิงทีท่ าํ งานกับ
ชุดเก็บประจุความจุสงู

4000
3000

Efficiency (%LHV)

100

100

ส ัดส่วน (%)

ตามลําดับ ซึง่ ผลทดสอบดังกล่าวนี้อธิบายได้โดยพิจารณาลักษณะการ
กระจายตัวของการจ่ายกําลังไฟฟ้าดังรูปที่ 6 และรูปที่ 7 กล่าวคือแม้
ระบบทัง้ สองชนิดมีการกระจายตัวของการจ่ายกําลังจากเซลล์เชือ้ เพลิง
ที่ต่ า งกัน แต่ ย ัง คงมีก ารกระจายตัว อยู่ ใ นช่ ว งที่ใ ห้ป ระสิท ธิภ าพที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่งเห็นได้ว่าประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของเซลล์เชื้อเพลิง
จากระบบทัง้ สองชนิดมีค่าที่ใกล้เคียงกันมาก และเมื่อพิจารณาการ
ปรับแก้คา่ ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงซึง่ คิดจากการเปลีย่ นแปลงระดับการ
ประจุของแบตเตอรี่ ซึง่ การทีก่ ําหนดให้แบตเตอรีท่ าํ งานช่วงระดับการ
ประจุดงั หัวข้อที่ 4.1.3 นัน้ เป็ นช่วงทีใ่ ห้ประสิทธิภาพทีด่ ี ดังนัน้ เมื่อได้
ปรับแก้คา่ ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงแล้วจึงให้ผลทีใ่ กล้เคียงกับระบบทีใ่ ช้
ชุดเก็บประจุความจุสงู เมือ่ ทํางานทีค่ ่าภาระของระบบเดียวกัน (วัฏจักร
ขับทดสอบเดียวกัน)

1200

ในส่วนของการพิจารณาค่าแรงดันไฟฟ้าบัสของระบบซึง่ เป็ นค่าที่
ส่งผลต่อการทํางานร่วมกันกับชุดควบคุมมอเตอร์ พบว่าระบบทีใ่ ช้ชุด
เก็บประจุความจุสงู มีการแปรเปลีย่ นของแรงดันไฟฟ้าของระบบน้อย
กว่าระบบทีใ่ ช้แบตเตอรีอ่ ย่างชัดเจนเมื่อทํางานด้วยวัฏจักรขับทดสอบ
ทีม่ คี า่ กําลังเฉลีย่ ตํ่า เช่น ECE-15 และ NYCC ดังตารางที่ 2 ในขณะที่
เมื่อทํางานด้วยวัฏจักรขับทดสอบทีม่ คี ่ากําลังเฉลีย่ สูงอย่าง modified
FTP-75 กลับพบว่าระบบทีใ่ ช้ชุดเก็บประจุความจุสงู มีการแปรเปลีย่ น
ของแรงดันไฟฟ้าบัสของระบบมาก เนื่องจากชุดเก็บประจุความจุสงู นัน้
มีค่าความต้านทานภายในตํ่ากว่าแบตเตอรีม่ าก แต่แรงดันไฟฟ้าของ
ชุ ดเก็บประจุความจุสูง นัน้ แปรตามระดับพลัง งาน ดัง นัน้ วัฏ จักรขับ
ทดสอบที่ม ีค่ า กํ า ลัง ไฟฟ้ าเฉลี่ย ตํ่ า จึง ให้ค่ า การเปลี่ย นแปลงของ
แรงดันไฟฟ้าสําหรับชุดเก็บประจุความจุสงู น้อย แต่วฏั จักรขับทดสอบ
ที่ม ีค่ า กํ า ลัง ไฟฟ้ าเฉลี่ย สู ง นั น้ จึง กลับ ให้ค่ า การเปลี่ย นแปลงของ
แรงดันไฟฟ้าสําหรับชุดเก็บประจุความจุสูงมาก แต่สําหรับแบตเตอรี่
นัน้ มีค่าความต้านทานภายในสูง เมื่อทํางานกับวัฏจักรขับทดสอบทีม่ ี
ค่ากําลังไฟฟ้าสูงสุดมากจึงให้ค่าการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า
มาก
ตารางที่ 2 การเปลีย่ นแปลงของแรงดันไฟฟ้าบัสของระบบโดยสัดส่วน
แรงดันไฟฟ้าตํ่าสุดต่อแรงดันไฟฟ้าสูงสุด

รูปที่ 6 การกระจายตัวของค่ากําลังไฟฟ้าจากเซลล์เชือ้ เพลิงทีท่ าํ งานกับ
แบตเตอรี่
ECE-15
mo FTP-75
NYCC
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% Vbusmin / Vbusmax
Supercapacitor
Battery
93.1
83.8
78.1
77.7
91.0
72.3
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5.2 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย อายุการใช้งาน ขนาดและนํ้าหนัก
การพิจารณาในด้านค่าใช้จ่ายนัน้ นอกจากต้องคํานึงในด้านราคา
เริม่ ต้นแล้วสิง่ ทีต่ ้องพิจารณาไปพร้อมกันคืออายุการใช้งานเนื่องจาก
ต้องพิจารณาถึงค่าใช้จา่ ยในการเปลีย่ นอุปกรณ์ทห่ี มดอายุดว้ ย
การพิจารณาเปรียบเทียบในด้านอายุการใช้งานในงานวิจยั นี้ใช้
การพิจารณาเปรียบเทียบโดยค่าพลังงานทีน่ ํามาใช้ได้ตลอดอายุการใช้
งาน เนื่องจากแหล่งจ่ายพลังงานทัง้ สองชนิดมีความสามารถในการเก็บ
พลังงานที่ต่างกันมาก ซึ่งหากใช้การเปรียบเทียบโดยใช้จํานวนรอบ
การใช้งานทีผ่ ผู้ ลิตแนะนํ านัน้ จะทําให้เปรียบเทียบได้ไม่ชดั เจน รวมถึง
จํา นวนรอบการใช้ง านที่ผู้ผ ลิต กํ า หนดก็ม ีนิ ย ามของการหมดอายุ
ต่างกัน โดยตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบในด้านราคา อายุการใช้
งาน ขนาดและนํ้าหนัก ซึง่ พบว่าชุดเก็บประจุความจุสงู มีความคุม้ ค่าใน
ด้านราคาในระยะยาวกว่าแบตเตอรีม่ าก แม้ว่ามีราคาเริม่ ต้นทีส่ ูงกว่า
มาก ในด้า นขนาดและนํ้ า หนัก นัน้ จากการออกแบบที่พ จิ ารณาเพื่อ
ความเป็ นไปได้ในการติดตัง้ ในรถจักรยานยนต์รวมถึงเพือ่ เปรียบเทียบ
ระบบสองชนิ ด อย่ า งสมเหตุ ผ ล พบว่ า ชุ ด เก็บ ประจุ ค วามจุ สู ง และ
แบตเตอรีท่ ใ่ี ช้นนั ้ มีปริมาตรทีใ่ กล้เคียงกัน แต่แบตเตอรีย่ งั คงมีน้ําหนัก
ทีม่ ากกว่าชุดเก็บประจุความจุสงู มาก
ในส่ ว นของการบํ า รุ ง รัก ษาตลอดการใช้ ง านนั ้น แบตเตอรี่
จําเป็ นต้องมีการนํ าออกมาชาร์จโดยอุปกรณ์ภายนอกเป็ นครัง้ คราว
เพื่อให้แบตเตอรีแ่ ต่ละหน่ วยย่อยในระบบมีระดับการประจุทเ่ี ท่าเทียม
กัน (Equalization) รวมถึงเพือ่ ลดการเสือ่ มอายุจากการเกิดซัลเฟตเมือ่
ต้องทํางานแบบ High rate partial state of charge [13] เป็ นเวลานาน
ในขณะทีช่ ุดเก็บประจุความจุสงู นัน้ มีขอ้ ได้เปรียบทีไ่ ม่จาํ เป็ นต้องมีการ
บํารุงรักษาใดๆเลย
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบราคา อายุการใช้งาน ขนาดและนํ้าหนัก
Battery
Supercapacitor
นํ้าหนัก (กิโลกรัม)
14.2
23.6
12.6
9.3
ปริมาตร (ลิตร)
ราคา (บาท)ก
17000 ข
4200ค
อายุการใช้งาน (วัฏจักร)
1 x 106
500
พลังงานตลอดอายุการใช้งาน (วัตต์-ชั ่วโมง)
3.49 x 107
1.73 x 105
พลังงานตลอดอายุการใช้งานต่อราคา (วัตต์2005
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ชัวโมง
่ ต่อ บาท)
หมายเหตุ
ก. อัตราแลกเปลีย่ น 32.2 บาทต่อหนึ่ง U.S. Dollar (พฤษภาคม 2551)
ข. อ้างอิงราคาจากผูผ้ ลิต โดยการประมาณราคาเมื่อมีการผลิตในปริมาณมาก
ค. อ้างอิงจาก Husain [14] ซึง่ สอดคล้องกับราคาตลาดปจั จุบนั (2551)

6. สรุปผลการเปรียบเทียบ
จากการทดสอบเพื่อ เปรีย บเทีย บในด้า นประสิท ธิภ าพการใช้
เชื้อเพลิงของระบบขับเคลื่อนทัง้ สองแบบในหัวข้อที่ 5.1 พบว่าไม่ม ี
ความแตกต่างอย่างชัดเจนสําหรับการบ่งชีว้ า่ แหล่งจ่ายพลังงานชนิดใด
ระหว่า งสองชนิ ด จะเป็ น แหล่ ง จ่า ยพลัง งานที่เ หมาะสมที่สุด สํา หรับ
นํ ามาใช้เ ป็ น แหล่ง จ่า ยพลัง งานทุติย ภูมใิ ห้แก่ระบบขับ เคลื่อ นเซลล์
เชื้อเพลิงแบบไฮบริด แต่จากการพิจารณาประเด็นทีเ่ กีย่ วของในด้าน
ต่างๆ นอกเหนือจากการทดสอบเปรียบเทียบแล้ว เช่น ด้านราคา อายุ
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การใช้งาน และการบํารุงรักษาเห็นได้วา่ แม้แบตเตอรีจ่ ะมีราคาเริม่ ต้น
ทีต่ ่ํากว่าชุดเก็บประจุความจุสงู มาก แต่จากการทีช่ ุดเก็บประจุความจุ
สูงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบตเตอรีม่ ากซึ่งหากพิจารณาใน
ระยะยาวแล้วชุดเก็บประจุความจุสงู จะมีความคุม้ ค่าด้านราคามากกว่า
รวมถึงมีขอ้ ได้เปรียบทีไ่ ม่จาํ เป็ นต้องมีการบํารุงรักษาตลอดการใช้งาน
เลย โดยสรุปแล้วชุดเก็บประจุความจุสูงจึงถือเป็ นทางเลือกที่ควรให้
ความสนใจอย่างหนึ่งสําหรับการนํ ามาใช้เป็ นแหล่งจ่ายพลังงานทุตยิ
ภู ม ิ ภ ายในระบบขับ เคลื่ อ นเซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง แบบไฮบริ ด สํ า หรั บ
รถจักรยานยนต์
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
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การประหยัดพลังงานโดยใช้คลู ลิ่งแพดที่คอยล์รอ้ นของเครือ่ งทํานําเย็น
Saving Energy by Cooling Pad at Condenser of Water Chiller
อภิชาติ อาจนาเสียว∗ ชาญวิทย์ ศรีเพ็ญชัย
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บทคัดย่อ
คูลลิ่งแพดได้ถูกออกแบบและติดตังเพื่อลดอุ ณหภูมขิ องอากาศ
ก่อนผ่านคอยล์รอ้ นของเครือ่ งทํานําเย็น ซึง่ เป็ นวิธกี ารทีส่ ามารถลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในเครื่องทํานําเย็น งานวิจยั นีได้ทาํ การศึกษาอิทธิพล
ของอุณหภูมสิ งิ่ แวดล้อม ระยะห่างระหว่างคอยล์รอ้ นกับคูลลิง่ แพดและ
อัตราการไหลของนําผ่านคูลลิง่ แพดทีม่ ผี ลต่อค่า COP กระแสไฟฟ้าที่
ใช้และความชืนสัมพัทธ์ของอากาศทีผ่ า่ นคอยล์รอ้ น พบว่า เมือ่ อุณหภูม ิ
สิง่ แวดล้อมสูงขึน ค่า COP ลดลงและกระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้จะเพิม่ ขึน เมื่อ
ทํา การปรับ อัต ราการไหลของนํ าผ่ า นคูล ลิ่ง แพดให้สูง ขึน ค่ า COP
เพิม่ ขึนสอดคล้อ งกับกระแสไฟฟ้ า ที่ใ ช้ล ดลง ส่ว นการเพิม่ ระยะห่า ง
ระหว่างคอยล์ร้อนกับคูล ลิ่งแพดจะทําให้ค่า COP ลดลงเล็กน้ อ ย
สัมพันธ์กบั กระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้เพิม่ ขึนเล็กน้อยเช่นกัน สําหรับอิทธิพลจาก
อุณหภูมสิ งิ่ แวดล้อม ระยะห่างระหว่างคอยล์รอ้ นกับคูลลิง่ แพด และ
อัตราการไหลของนําทีผ่ า่ นคูลลิง่ แพดมีผลเล็กน้อยต่อความชืนสัมพัทธ์
ของอากาศที่ผ่านคอยล์รอ้ น และเมื่อเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของ
เครือ่ งทํานําเย็นทีต่ ดิ ตังและไม่ตดิ ตังคูลลิง่ แพด พบว่าเครือ่ งทํานําเย็นที่
ติดตังคูลลิง่ แพดใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าถึง 10% ทีอ่ ุณหภูม ิ 40 0C
Abstract
Cooling pad was designed, built and tested in order to cool
down the air before it passing over the condenser of water chiller,
consequently reduce electrical energy consumption of water
chiller. The operating condition such as environment temperature
ranging from, space between condenser and cooling pad, include
flow rate of water that pass through cooling pad, that effects on
COP value, electric current and relative humidity of air at
condenser were investigated. Experiment results show that COP
increase when the temperature of environment decrease or flow
rate of water that pass through cooling pad was increased. The
electric current increase when the environment temperature
increase or flow rate of water that pass through cooling pad was
decreased. The relative humidity of air before passing condenser
were independent from environment temperature, space between
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Condenser and cooling pad as well as water flow rate that pass
through cooling pad. It was also discovered energy consumption
decreases by about 10% at 40oC.
1. คํานํา
เครื่องทํานํ าเย็นสําหรับระบบปรับอากาศทีน่ ิยมใช้กนั โดยมากจะ
อาศัยกระบวนการระบายความร้อนด้วยอากาศ ซึ่งเหมาะกับงานทีไ่ ม่
ต้องการความเย็นมากนัก (โดยจะไม่เกิน 500 ตันความเย็น) เช่น
อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก แต่ในประเทศที่มภี ูมอิ ากาศร้อนชืน
อย่างประเทศไทย กระบวนการระบายความร้อนด้วยอากาศเป็ นไปได้
ลําบาก จึงจําเป็ นต้องใช้กระแสไฟฟ้าในปริมาณสูงเพือ่ เดินเครือ่ งทํานํา
เย็นให้ได้อุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการ ดังนันการลดอุณหภูมขิ องอากาศก่อนไหล
ผ่านคอยล์รอ้ นของเครื่องทํานํ าเย็นโดยใช้หลักการระเหยของนํ าเป็ น
วิธกี ารประหยัดพลังงานได้อย่างหนึ่ง จากกระบวนการระเหยของนํ า
เพื่อเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็ นไอ จะต้องใช้พลังงานความ
ร้อนในการเปลีย่ นสถานะ เรียกว่า ความร้อนแฝงของการกลายเป็ นไอ
ส่งผลให้อุณหภูมขิ องอากาศโดยรอบลดลงประมาณ 2 – 6 0C เนื่องจาก
สูญเสียพลังงานความร้อน ซึง่ จากปจั จัยนีสามารถช่วยประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าให้กบั เครือ่ งทํานําเย็น เนื่องจากช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการระบาย
ความร้อนของเครือ่ งควบแน่น และทําให้อุณหภูมขิ องสารทําความเย็นที่
ออกจากเครื่องควบแน่ นลดลง ความดันของสารทําความเย็นจึงลดลง
ด้วย มีผลให้คอมเพรสเซอร์ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง ในขณะทีไ่ ด้ความ
เย็นเพิม่ ขึน อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อภาระการทําความเย็นจึง
ลดลงจากเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องทํานํ าเย็นทีไ่ ม่ได้ใช้คูลลิง่ แพด
และพบว่าสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 10 – 20 % [5] พร้อม
ทังสามารถยืดอายุ การใช้งานของคอมเพรสเซอร์ได้อีก ด้วย สํา หรับ
กระบวนการทําให้นําระเหยสามารถทําได้หลายวิธ ี เช่น การพ่นเป็ น
ละอองนํ า หรือ การใช้แผงระบายความร้อน และเมื่อมีอากาศไหลผ่าน
จะทําให้อากาศนันมีความชืนเพิม่ ขึนและอุณหภูมลิ ดลง
ดังนันผูว้ จิ ยั จึงได้ทําการศึกษาและออกแบบการทดลองเพือ่ ศึกษา
ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อสมรรถนะของเครือ่ งทํานําเย็น (COP) ทีม่ รี ะบบ
ระบายความร้อนด้วยอากาศภายหลังการติดตังคูลลิง่ แพดเข้ากับระบบ
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2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
คูลลิง่ แพดซึง่ ทําจากเซลลูโลสได้ถูกออกแบบให้มพี นที
ื ผ่ วิ สัมผัสกับ
อากาศมากทีส่ ดุ และซึมซับนําได้ดเี ยีย่ ม สามารถใช้เป็ นอุปกรณ์ช่วยลด
อุณหภูมอิ ากาศ โดยคูลลิง่ แพดจะถูกหล่อเลียงด้วยนําเพือ่ ให้มคี วามชืน
อยู่ตลอดเวลา และเมื่ออากาศร้อนไหลผ่านพืนทีผ่ วิ ของคูลลิง่ แพดแล้ว
จะมีอุณหภูมติ ่าํ ลง จากนันจึงนําไปผ่านเครือ่ งควบแน่นเพือ่ ระบายความ
ร้อนต่อไป ความสามารถในการลดอุ ณหภูมขิ องคูลลิ่งแพดขึนอยู่ก บั
ความชืนสัมพัทธ์ของบรรยากาศ และประสิทธิภาพของคูลลิง่ แพด ตาม
สมการที่ 1

TSupply = Tdb − (Tdb − Twb ) × n %

แพด และออกแบบถาดรองนําขนาด 83x10x16 ลบ.ซม. พร้อมทังติดตัง
ลูกลอยเพือ่ ทําการรักษาระดับนําให้คงที่ ดังแสดงในรูปที่ 2

(1)

เมือ่ TSupply คือ อุณหภูมขิ องอากาศหลังผ่านคูลลิง่ แพด
Tdb และ Twb คือ อุณหภูมกิ ระเปาะแห้งและอุณหภูมกิ ระเปาะ
เปียกของอากาศ ก่อนผ่านคูลลิง่ แพด
n % คือ Saturation Efficiency ของคูลลิง่ แพดโดยปกติจะอยู่ท่ี
70%-90% ขึนอยูก่ บั ความหนา และความเร็วลมทีผ่ า่ นคูลลิง่ แพด
จากสมการจะสังเกตได้วา่ เมือ่ ประสิทธิภาพของคูลลิง่ แพด ( n %)
มีค่ า คงที่ อากาศที่ผ่า นคูล ลิ่ง แพดออกมานันจะมีอุ ณ หภู มลิ ดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับอากาศปกติ

รูปที่ 2 ลักษณะของ คูลลิง่ แพด
3.2 วิ ธีการทดลอง
3.2.1 ทําการติดตังคูลลิง่ แพด เข้ากับคอยล์รอ้ นของระบบเครื่อง
ทํานํ าเย็น และติดตังอุปกรณ์วดั ความดัน bourdon gauge รวมทัง
ตําแหน่ งติดตังอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูม ิ thermo couple type-k ความ
แม่นยํา ±2% (full scale) ทีจ่ ุดต่างๆ ในระบบเครือ่ งทํานําเย็น ดังแสดง
ในรูปที่ 3

Integral-type condenser unit

Evaporator unit
รูปที่ 3 ตําแหน่งติดตังอุปกรณ์วดั ค่าความดัน อุณหภูมแิ ละความชืน
สัมพัทธ์ของอากาศของเครือ่ งทํานําเย็น
รูปที่ 1 แสดงการติดตังคูลลิง่ แพดเข้ากับคอนเดนเซอร์ของ
เครือ่ งทําความเย็นทั ่วไป
3. การทดลอง
3.1 การออกแบบ
ทําการออกแบบคูลลิง่ แพดโดยเลือกใช้แผ่นเซลลูโลสเป็ นตัวระบาย
ความร้อน เนื่องจากเซลลูโลสมีความสามารถในการดูดซับนํ าได้ด ี มี
ราคาไม่แพงมากนัก และสามารถช่วยเพิม่ พืนทีใ่ นการแลกเปลีย่ นความ
ร้อ นระหว่า งอากาศกับ นํ า ทาเคลือ บผิว ด้ว ยสีนํ ามัน ที่ด้า นหน้ า และ
ด้านหลังของคูลลิง่ แพดเพือ่ ให้สามารถทําความสะอาดได้งา่ ยและคงทน
โดยแผ่นเซลลูโลสทีใ่ ช้มขี นาดประมาณ 50x60x15 ลบ.ซม. และใช้ปมั
ั ม่ รี าคาถูกและใช้พลังงานไฟฟ้าตํ่า
ขนาดเล็กทีใ่ ช้กบั ตูป้ ลา ซึง่ เป็ นปมที
ั าขึนไปฉีดบนคูลลิง่
โดยมีอตั ราการไหลสูงสุด 550 ml/s ในการปมนํ

3.2.2 ทําการทดลองเพือ่ หาอิทธิพลจากอุณหภูมขิ องสิง่ แวดล้อมที่
ต่างกัน โดยกําหนดอัตราการไหลของนําผ่านคูลลิง่ แพด คงที่ 30 ml/s
ระยะห่างระหว่างคูลลิง่ แพดกับคอยล์รอ้ น 2 เซนติเมตร บันทึกค่าความ
ดัน (P) และอุณหภูม ิ (T) ของสารทําความเย็น เพือ่ คํานวณค่า COP
จากนันทําการบันทึกกระแสไฟฟ้า (I) ทีใ่ ช้ทงหมดของเครื
ั
อ่ งทํานําเย็น
รวมทัง คูลลิง่ แพดและวัดความชืนสัมพัทธ์ของอากาศ (%RH) ก่อนผ่าน
คอยล์รอ้ นของเครือ่ งทํานําเย็นโดยอุปกรณ์วดั ความชืนอากาศ (Galltec
and Mela) ความแม่นยํา ±5%
3.2.3 ทดสอบอิทธิพลทีเ่ กิดจากอัตราการไหลของนํ าผ่านคูลลิง่
แพด โดยทําเหมือนกับข้อที่ 3.2.2 แต่ทาํ การเปลีย่ นอัตราการไหลของ
นําทีผ่ ่านคูลลิง่ แพด โดยใช้วาล์วปรับอัตราการไหลของนํ าทีท่ างออก
ของปมั แล้ววัดอัตราการไหลด้วยการวัดปริมาตร ในช่วง 10-80 ml/s
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เมือ่ เมือ่ h1 , h2 และ h4 เป็ นค่าเอนทาลปี ของสารทําความเย็น R-22
ทีต่ าํ แหน่ง 1, 2 และ 4 ตามลําดับในรูปที่ 2 โดยหาได้จากความสัมพันธ์
ระหว่างความดันและอุณหภูมโิ ดยกราฟ เทอร์โมไดนามิกของ R-22
4. ผลการทดลอง
จากการทดลองเพื่อเก็บข้อมูล ความดัน และอุณหภูม ิ ทีต่ ําแหน่ ง
ต่างๆ ทัง 4 จุดและนําไปคํานวณหาค่า COP ของเครือ่ งทํานําเย็น เพือ่
นําค่าทีไ่ ด้ไปสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง COP กับอุณหภูมแิ ละ
กระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้กบั อุณหภูม ิ
พบว่าเมื่ออุณหภูมสิ งิ่ แวดล้อมสูงขึน ค่า COP มีแนวโน้มลดลง
เป็ นผลเนื่องจาก เมื่ออุณหภูมสิ งิ่ แวดล้อมสูงขึนจะทําให้ความสามารถ
ในการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารทําความเย็นกับอากาศทีไ่ หล
ผ่านคอยล์รอ้ นของเครือ่ งทํานําเย็นมีคา่ น้อยลง ดังแสดงในรูปที่ 4

จากรูปที่ 5 เมื่อสิง่ แวดล้อมมีอุณหภูมสิ งู ขึน มีผลให้ความต้องการ
กระแสไฟฟ้าทีว่ ดั ได้จากเครื่องทํานํ าเย็นจะเพิม่ ขึน ทังในกรณีทม่ี กี าร
ติดตังและไม่ตดิ ตังคูลลิง่ แพด แต่สาํ หรับเครือ่ งทํานํ าเย็นทีม่ กี ารติดตัง
คูลลิง่ แพดจะมีความต้องการกระแสไฟฟ้าทีต่ ่ํากว่ากรณีทไ่ี ม่มกี ารติดตัง
คูลลิ่งแพดและความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าที่อุณหภูมติ ่ําจะมีน้อย
กว่าทีอ่ ุณหภูมสิ งู เพราะในกรณีทอ่ี ุณหภูมสิ งิ่ แวดล้อมตํ่า อุณหภูมขิ อง
นําและอากาศจะใกล้เคียงกัน จึงเกิดการแลกเปลีย่ นความร้อนน้อย ทํา
ให้อุณหภูมขิ องอากาศก่อนผ่านคอยล์รอ้ นของเครื่องทํานํ าเย็นทีม่ กี าร
ติด ตังคูลลิง่ แพด มีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมขิ องอากาศปกติ แต่ในกรณี
ที่ส ิ่ง แวดล้อ มมีอุ ณ หภู ม ิสูง ซึ่ง อุ ณ หภู ม ิข องนํ าและอุ ณ หภู ม ิอ ากาศ
ต่างกันมาก จะทําให้มกี ารแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศและนํ า
เกิดขึนมาก มีผลให้อุณหภูมขิ องอากาศก่อนเข้าคอยล์รอ้ นของเครือ่ งทํา
นําเย็นทีม่ กี ารติดตังคูลลิง่ แพด มีอุณหภูมติ ่ํากว่าอุณหภูมขิ องอากาศ
ปกติมากเป็ นผลให้ความต้องการกระแสไฟฟ้าของเครื่องทํานํ าเย็นมี
ความแตก ต่างกันมากตามไปด้วย

COP

3.2.4 ทดสอบอิทธิพลทีเ่ กิดจากระยะห่างระหว่างคูลลิง่ แพด กับ
คอยล์รอ้ นของคอมเพรสเซอร์ โดยทําเหมือนกับข้อที่ 3.2.2 แต่กําหนด
อัตราการไหลของนําผ่านคูลลิง่ แพด เท่ากับ 60 ml/s และทําการเปลีย่ น
ระยะห่างระหว่างคอยล์รอ้ นกับคูลลิง่ แพด ในช่วง 2-15 เซนติเมตร
ทุกสภาวะทําการทดลอง 3 ครัง เพือ่ หาค่าเฉลีย่ ผลการทดลองและ
หาค่าสัมประสิทธิสมรรถนะ (COP) บนสมมุตฐิ านวัฏจักรทําความเย็น
แบบอุดมคติ (ideal vapor-compression refrigeration cycle) ดังแสดง
ในสมการที่ 2
h − h4
(2)
COP = 1
h2 − h1
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อุณหภูมสิ งิ ่ แวดล้อม (เซลเซียส)

กรแสไฟฟ้า (แอมแปร์)
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รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของนําทีผ่ า่ น
คูลลิง่ แพดกับ COP
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมสิ งิ่ แวดล้อมกับ COP
กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)
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รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของนําทีผ่ า่ นคูลลิง่
แพดกับกระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้
I
Ic

26

28

30 32 34 36 38
อุ ณหภูมิสงิ ่ แวดล้อม (เซลเซียส)

40

42

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมสิ งิ่ แวดล้อมกับกระแสไฟฟ้า
(เมือ่ I คือไม่มกี ารติดตังคูลลิง่ แพด และ Ic คือ ติดตังคูลลิง่ แพด)
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เมือ่ ทําการเปลีย่ นอัตราการไหลของนําทีผ่ ่านคูลลิง่ แพดให้เพิม่ ขึน
จะทําให้ค่า COP ของเครือ่ งทํานําเย็นเพิม่ ตามไปด้วย เนื่องจากอัตรา
การไหลผ่า นของนํ าที่เ พิ่ม ขึนนี จะทํา ให้ม ีก ารแลกเปลี่ย นความร้อ น
ระหว่างอากาศกับนํ าเพิม่ สูงขึน ซึง่ ส่งผลให้สามารถลดอุณหภูมอิ ากาศ
ก่อนผ่านคอยล์รอ้ นได้มากดังแสดงในรูปที่ 6 และยังส่งผลให้ความ
ต้องการกระแสไฟฟ้าของเครือ่ งทํานําเย็นลดลงอีกด้วย ดังรูปที่ 7
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กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าถึง 10% ทีอ่ ุณหภูม ิ 40 0C สําหรับผลกระทบที่
เกิดจากระยะห่างระหว่างคอยล์รอ้ นกับคูลลิง่ แพดทีม่ ากขึนนัน จะทําให้
ค่า COP ลดลงเล็กน้อย ซึ่งสัมพันธ์กบั กระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้เพิม่ ขึนและ
ความชืนสัมพัทธ์ในอากาศทีม่ คี า่ ลดลงเล็กน้อยเช่นกัน

3.12
3.10
3.08
3.06
3.04
3.02
0

5

10
ระยะห่าง (cm)

15

20

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างกับ COP
กระแสไฟฟ้ า (แอมแปร์)
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รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างกับกระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้

ความชื้นสัมพัทธ์ (%)

ในรูปที่ 8 และ 9 พบว่าเมือ่ ระยะห่างระหว่างคอยล์รอ้ นกับคูลลิง่
แพดเพิม่ ขึน COP และความต้องการกระแสไฟฟ้าของเครือ่ งทํานําเย็น
จะมีการเปลีย่ นแปลงเพียงเล็กน้อย โดยค่า COP มีแนวโน้มลดลงซึ่ง
สัมพันธ์กบั ปริมาณความต้องการกระแสไฟฟ้าที่มคี ่าเพิม่ ขึน และเพื่อ
ศึกษาผลกระทบดังกล่าวทีม่ ตี ่อค่าความชืนสัมพัทธ์ พบว่าระยะห่างที่
เพิม่ ขึนนีมีผลต่อค่าความชืนสัมพัทธ์ของอากาศก่อนผ่านคอยล์รอ้ นของ
เครือ่ งทํานําเย็นเพียงเล็กน้อย ดังแสดงในรูปที่ 10 แต่ความชืนสัมพัทธ์
ของอากาศก่อนผ่านคอยล์รอ้ นของเครือ่ งทํานําเย็นภายหลังติดตังคูลลิง่
แพดนี ยังอยู่ในระดับสูงซึ่งจะมีผลต่อการกัดกร่อนที่ผวิ คอยล์รอ้ นของ
เครือ่ งทํานําเย็นในอนาคต
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ของอากาศทีผ่ า่ นคอยล์รอ้ นของเครือ่ งทํานําเย็น
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5. สรุป
เมือ่ อุณหภูมขิ องสิง่ แวดล้อมสูงขึนค่า COP จะลดลง สอดคล้องกับ
ความต้องการกระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้เพิม่ ขึน เมื่อทําการปรับอัตราการไหล
ของนําทีไ่ หลผ่านคูลลิง่ แพดให้มากขึน ส่งผลให้ COP จะมีค่าเพิม่ ขึน
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บทคัดย่อ
ไบโอดีเซลสามารถผลิตได้จากพืช นํ้ า มันและไขมันสัตว์ โดยพืช
นํ้ามันทีน่ ํ ามาผลิตมีหลากหลายชนิด ปาล์มนํ้ามันเป็ นวัตถุดบิ ทีน่ ่ าสนใจ
สําหรับประเทศไทยเนื่องจากให้ผลผลิตสูง แต่การทีจ่ ะตัดสินใจเลือกใช้
พลังงานใดนัน้ ควรมีการคํา นึ งถึงผลได้ผ ลเสีย ที่จะเกิดขึ้นด้วย ดัง นัน้
บทความนี้จงึ ได้นําเสนอการประเมินวัฏจักรชีวติ ของการผลิตไบโอดีเซล
จากปาล์ ม นํ้ า มัน ซึ่ ง ทํ า การวิเ คราะห์ เ ปรีย บเทีย บผลกระทบทาง
สิง่ แวดล้อมที่เกิดขึ้นในสามช่วงกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการทาง
การเกษตร การผลิตไบโอดีเซลปาล์มนํ้ามัน และการนํ าไบโอดีเซลไปใช้
งาน จัดทําบัญชีรายการวัตถุดบิ และพลังงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการ
ทางการเกษตร การหีบนํ้ ามันปาล์มดิบ และการผลิตไบโอดีเซล จากนัน้
วิเ คราะห์ ผ ลกระทบทางสิ่ง แวดล้ อ มโดยอาศัย โปรแกรมสํ า เร็จ รู ป
SimaPro พิจารณาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้วตั ถุดบิ และพลังงานใน
แต่ละกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจะพิจารณาผลกระทบทีเ่ กิดในแง่การ
ใช้ทรัพยากร สุขภาพอนามัยของมนุ ษย์ และผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
เป็ นต้น ในการศึกษาจะพิจารณาผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมที่เกิดจาก
การได้มาซึง่ ไบโอดีเซล 1 ลิตร เพื่อให้เห็นข้อดีและข้อด้อยของการใช้
ไบโอดีเซลจากปาล์มนํ้ามัน อันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาด้านพลังงานทดแทน
สําหรับประเทศไทยต่อไป
Abstract
Recently, bio-diesel fuel is interestingly produced from various
kinds of plants and animal fats. Palm-oil bio-diesel is one of the
potential resources as raw material for bio-diesel production in
Thailand.
Before palm-oil bio-diesel becomes a common commodity
product in the market, it is necessary to indicate clearly about the
surrounded impacts of bio-diesel or so call life cycle assessment
from cradle to grave. In order to generate bio-diesel, energy and
materials are input and waste and emissions are output as well, in
which certainly affect to the environment. Therefore, LCA of palm116

oil bio-diesel is applied to quantify and verify the impacts of palm
oil bio-diesel from life cycle aspects, The objective of this paper is
to analyze the environmental impacts of palm-oil bio-diesel based
on EDIP methodology. The system boundary is focused into 3
stages: oil palm plantation, trans-esterification and use stage. As
the result, it shows the environmental impact per one liter of palm
oil bio-diesel so that we can compare with ordinary diesel or use
these result to minimize the impacts or improve the production
stage to reduce the emission. According to these concerns, not
only we can make a green awareness but also this will lead to a
sustainable social of Thailand.
1. ความเป็ นมา
จากวิกฤติพลังงานในปจั จุบนั ทําให้ประเทศได้รบั ผลกระทบต่างๆ
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ โดยเฉพาะประเทศไทยมีความต้องการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงในปริมาณมาก ยกตัวอย่างเช่น นํ้ ามันดีเซลมีปริมาณการใช้
มากถึง 51.04 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งถือว่ามีปริมาณการใช้สูงกว่านํ้ ามัน
เชื้อเพลิง ชนิ ดอื่นๆ และแนวโน้ มราคานํ้ า มันดีเซลปรับตัวสูง ขึ้นอย่า ง
ต่อเนื่อง ดังนัน้ เพื่อเป็ นการเสริมสร้างความมันคงในด้
่
านพลังงานของ
ประเทศ ทํ า ให้ ม ีก ารวิจ ัย และพัฒ นาเชื้อ เพลิง ทดแทนจากวัต ถุ ด ิบ
ภายในประเทศมาผลิต เป็ นผลิตภัณ ฑ์ใช้แทนนํ้ า มันดีเซล ซึ่ง เรีย กว่า
ไบโอดีเซล
พืชนํ้ ามันทีม่ ศี กั ยภาพในการนํ ามาผลิตเป็ นไบโอดีเซลได้ขน้ึ อยู่กบั
ความเหมาะสมของพืช และสภาพภูมศิ าสตร์ รวมทัง้ ความสามารถใน
การให้ ผ ลผลิ ต นํ้ า มัน ของพืช ชนิ ด นั น้ ๆ สํ า หรับ ประเทศไทยมีก าร
สนับสนุ นให้ปาล์มนํ้ ามันเป็ นพืชวัตถุดบิ ลําดับแรกในการนํ ามาผลิตเป็ น
ไบโอดีเซล
เมื่อพิจารณาถึงการได้มาซึ่งไบโอดีเซลจากปาล์มนํ้ ามันนัน้ พบว่า
ต้องผ่านขัน้ ตอนต่างๆมากมาย เริม่ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการเพาะปลูก การเก็บ
เกีย่ ว การขนส่ง การผลิต การจัดการของเสียตลอดจนการนํ าไปใช้กบั
เครือ่ งยนต์ เป็ นต้น ซึง่ ในแต่ละขัน้ ตอนมีการใช้ทรัพยากร พลังงานและ
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อาจทําให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ เพื่อให้การพัฒนาการใช้
ประโยชน์ไบโอดีเซลจากปาล์มนํ้ามันเป็ นไปอย่างยังยื
่ น งานวิจยั นี้จงึ ได้
ทําการศึกษาวัฏจักรชีวติ ของไบโอดีเซลจากปาล์มนํ้ ามัน เพื่อทราบถึง
ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมที่เกิดขึ้นในวัฏจักรชีวติ ทําให้สามารถวาง
แผนการผลิตหรือตัดสินใจเลือกลงทุนผลิตไบโอดีเซล เพื่อให้เกิดผลดี
อย่างยังยื
่ นต่อประเทศไทยต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อ ศึก ษาผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ มที่เ กิด ขึ้น ตลอดวัฏ จัก รชีว ิต
ของไบโอดีเซลจากปาล์มนํ้ามัน
3. ทฤษฎีที่ใช้ในการดําเนิ นงานวิ จยั
การประเมิ นวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA)
LCA ของกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ เป็ นวิธกี ารรวบรวมและ
ประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวติ ตัง้ แต่
เกิดจนตาย (From cradle to grave) เริม่ จากการใช้วตั ถุดบิ และพลังงาน
ในกระบวนการผลิต การขนส่ง การเก็บรักษา การใช้ การทิ้งและการ
จัดการของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการ โดยระบุถงึ ปริมาณพลังงานและ
วัส ดุ ท งั ้ หมดที่ใ ช้ รวมทัง้ ของเสีย ทัง้ หมดที่ม ีก ารปล่ อ ยสู่ส ิ่ง แวดล้อ ม
ภายใต้ข อบเขตที่กํ า หนด นํ า ข้อ มู ล ที่ไ ด้ม าพิจ ารณาหาวิธ ีป รับ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้ อย
ทีส่ ดุ
ขัน้ ตอนการประเมินวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใด
ตามมาตรฐาน ISO 14040-14043 ประกอบด้วย 4 ขันตอน
้
ดังนี้
้
(1) การกําหนดเปาหมายและขอบเขต (Goal and Scope
Definition) เป็ นขัน้ ตอนแรกของการประเมินวัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์ ทํา
ให้ทราบว่าอะไรคือสิง่ ทีต่ ้องการศึกษา และจะทําการศึกษาอย่างไร ซึ่ง
ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาจะสามารถนํ ามาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด
นัน้ สิง่ สําคัญอยูท่ ก่ี ารกําหนดขอบเขตและเป้าหมายของการศึกษานัน้
(2) การจัดทําบัญชีรายการ (Inventory Analysis) สําหรับขัน้ ตอนนี้
จะเป็ นการทําบัญชีรายการและรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับวัฏจักรชีวติ
ของผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวม ได้แก่ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับชนิดและ
การใช้พลังงาน วัสดุ ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลของชนิดและปริมาณ
การปล่อยของเสียหรือมลพิษสูอ่ ากาศ นํ้า และดิน รวมไปถึงปริมาณและ
รู ป แบบของผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีเ ข้า และออกแต่ ล ะกระบวนการต่ า ง ๆ ที่
เกีย่ วข้อง
(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) ประเมินผล
กระทบทางสิ่ง แวดล้ อ ม ขัน้ ตอนนี้ เ ป็ น การประเมิน ผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม พร้อมจัดแบ่งเป็ นประเภท และทําการประเมินเปรียบเทียบ
ความสําคัญของผลกระทบแต่ละชนิดทีเ่ กิดขึน้
(4) การแปลผลวัฏจักรชีวติ (Interpretation) เป็ นขัน้ ตอนในการ
วิเ คราะห์ผ ลจากข้อ มูล ที่ไ ด้ และนํ า เสนอแนวทางในการแก้ ไ ขหรือ
ปรับปรุงผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดตลอดวัฏจักรชีวติ ให้มปี ริมาณ
และความรุนแรงโดยรวมลดลงในประเด็นทีเ่ ราสนใจ

4. วิ ธีดาํ เนิ นงานวิ จยั
จากหลักการของ LCA
สามารถนํ ามาประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินวัฏจักรชีวติ ของไบโอดีเซลจากปาล์มนํ้ ามัน โดยมีขนั ้ ตอนการ
ดําเนินงานวิจยั ดังนี้
4.1 ศึกษาเพือ่ ประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวติ
ของไบโอดี เ ซลจากปาล์ ม นํ้ า มัน และเปรีย บเทีย บผลกระทบทาง
สิง่ แวดล้อมในแต่ละกระบวนการตลอดวัฏจักรชีวติ
4.2 ขอบเขตการศึกษา ในการศึกษา LCA ของการผลิตไบโอดีเซล
นี้จะใช้วธิ กี ารประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมโดยวิธ ี EDIP 2003 โดย
โปรแกรม SimaPro7.1 ซึง่ มีขอบเขตในการศึกษาดังรูปที่ 1

ทรัพยากร

กระบวนการทาง
การเกษตร
ผลปาล์มนํ้ามัน
การผลิตไบโอดีเซล

พลังงาน

ผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม

ไบโอดีเซลปาล์มนํ้ามัน
การใช้งาน
System Boundary

รูปที1่ แสดงขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA ของการผลิต
ไบโอดีเซลจากปาล์มนํ้ามัน
ทํา การเก็บ ข้อ มูล ณ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ช าวสวนปาล์ ม นํ้ า มัน กระบี่
จํากัด จังหวัดกระบี่
ในการศึกษา LCA นัน้ จะไม่ทําการศึกษาผลกระทบจากอุปกรณ์
หรือเครือ่ งมือทีจ่ ดั เป็ นต้นทุนคงที่ เช่น อาคารหรือโรงเรือน เครือ่ งจักรที่
ใช้ในกระบวนการ เนื่องจากต้องการทราบผลกระทบที่เกิดขึน้ โดยตรง
จากการใช้ทรัพยากร พลังงาน ในการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มนํ้ ามัน
เป็ นหลัก (Major impact) ส่วนผลกระทบทีเ่ กิดจากส่วนทีไ่ ม่นํามาคิดนัน้
จัดเป็ นผลกระทบรอง (Minor impact) ซึง่ จะทําให้สามารถมองเห็นภาพ
ของผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมของการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มนํ้ามันได้
อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึน้ (H. Fredriksson et al, 2005)
หน่วยการ ทํางาน (Functional unit)
หน่ วยการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (LCA) ของการ
ผลิตไบโอดีเซลปาล์มนํ้ามันนัน้ จะได้เป็ น “Pt (Point) ต่อการผลิตไบโอดีเซลปาล์มนํ้ามัน 1 ลิตร”
4.3 การทําบัญชีรายการ (Inventory) ในขัน้ ตอนการจัดทําบัญชี
รายการจะทําการเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการต่างๆ ในด้านการ
ใช้ท รัพ ยากร การใช้พ ลัง งาน ของเสีย ที่เ กิด ขึ้น จากระบบตลอดจน
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ การเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดที่มคี วามสําคัญต่อ
การศึก ษาในครัง้ นี้ ทัง้ ข้อ มูล ที่เ ก็บ ได้จ ริง จากกระบวนการ (Primary
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data)
และข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการนํ า ข้อ มูล ที่ม ีผู้ศึก ษาไว้แ ล้ว มาใช้
(Secondary data) สามารถจัดทําบัญชีรายการตามการจําแนก
กระบวนการได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 บัญชีรายการการเก็บข้อมูลในขัน้ ตอนทางการเกษตร
ปริ มาณ/หน่ วย
ลําดับ
Input/Output
(1 ปี )
1. ข้อมูลจากการเพาะต้นกล้าปาล์มนํ้ามัน:
153,890 ต้น (อนุบาล 14 เดือน)
1
ถุงเพาะชํา (LDPE)
153,890 ถุง
(36 ใบ/kg)
4.3×103 kg
2
ดิน
2.54×106 kg
3
Pesticide
2.46×10 kg
Glyphosate
2.46×10 kg
4
ปุ๋ยเคมีสตู ร
9.23×10 kg
15-15-15
16-16-16
3.38×102 kg
Boron
1.54×102 kg
Kieserite
1.54 ×103 kg
5
นํ้ามันดีเซล
2.46×103 L
6
นํ้า
2.13×108 L
7
พลังงานไฟฟ้า
1.63×102 MW
ข้อมูลจากการเพาะปลูกปาล์มนํ้ามัน
1
ปุ๋ยเคมีสตู ร
21-0-0
5.39×105 kg
16-16-16
6.93×105 kg
0-3-0
2.31×105 kg
KCl
5.39×105 kg
Kieserite
2.31×105 kg
Boron
3.08×104 kg
2
Pesticide
1.54×103 kg
3
Glyphosate
2.45×103kg
4
นํ้ามันดีเซล
1.40×104 L
5
นํ้ามันดีเซล (ขนส่ง)
2.71×103 L
6
การขนส่ง
8,120 km
7
ทางใบ
2.77×107 kg
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ตารางที่ 2 บัญชีรายการการเก็บข้อมูลในขันตอนการผลิ
้
ตนํ้ามันปาล์ม
ปริ มาณ/หน่ วย
ลําดับ
Input/Output
(1 ปี )
2. ข้อมูลจากการหีบนํ้ามันปาล์มดิ บ
1
ผลปาล์มสดทัง้ ทะลาย
2.03×107 kg
2
พลังงานไฟฟ้า
1.05×103 GJ
3
ทะลายเปล่า
4.06×106 kg
4
เส้นใย
2.84×106 kg
5
กะลา
1.42×106 kg
6
กาก ตะกอน
6.08×105 kg
7
เมล็ดใน
1.22×106 kg
8
นํ้าเสีย
7.69×106 L
9
Fiber
4368000×107 kg
Air Emission
1
Particulate
3306.58 kg
2
NO2
5944.85 kg
3
SO2
52.42 kg
4
CO
14645.9 kg
ตารางที่ 3 บัญชีรายการการเก็บข้อมูลในขัน้ ตอนการผลิตไบโอดีเซลจาก
ปาล์มนํ้ามัน
ปริ มาณ/หน่ วย
ลําดับ
Input/Output
(1 ปี )
3. ข้อมูลจากการผลิ ตไบโอดีเซลปาล์มนํ้ามัน
1
นํ้ามันปาล์มดิบ
3.00×106 L
2
นํ้า
2.48×106 L
3
พลังงานไฟฟ้า
6.99×103 MJ
4
เชือ้ เพลิงไบโอดีเซล
5.83×104 kg
5
H3PO4
2.64×104 kg
6
Methanol
7.42×105 kg
7
NaOH
3.01×104 kg
8
นํ้าเสีย
2.48×106 L
9
Glycerol
9.48×105 kg
10
Methanol (Recovery)
1.25×105 kg
ตารางที่ 4 ผลการตรวจวัดไอเสียจากการใช้น้ํามันเชือ้ เพลิง
(นํ้ามันเชือ้ เพลิง : ดีเซล-ปาล์ม(บริสุทธิ) ผสมนํ้ามันปาล์มบริสทุ ธิ
ไม่เกิน 10 % โดยปริมาตร)
ปริ มาณที่วดั ได้
Emission
ครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3 ค่าเฉลีย่
THC (g/km)
0.681
0.673
0.667
0.674
NOx (g/km)
1.132
1.115
1.118
1.122
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3.00E-04

ปริ มาณผลกระทบ (Pt)

ตารางที่ 4 ผลการตรวจวัดไอเสียจากการใช้น้ํามันเชือ้ เพลิง
(นํ้ามันเชือ้ เพลิง : ดีเซล-ปาล์ม(บริสุทธิ) ผสมนํ้ามันปาล์มบริสทุ ธิ
ไม่เกิน 10 % โดยปริมาตร) (ต่อ)
ปริ มาณที่วดั ได้
Emission
ครัง้ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 ครัง้ ที่ 3 ค่าเฉลีย่
CO (g/km)
0.503
0.512
0.518
0.511
PM (mg/km)
0.160
0.154
0.152
0.155

8.00E-04
6.00E-04

การใช้งาน

การผลิตไบโอดีเซล

6.01E-04

1.00E-04

OF(V)

OF(H)

Ac

TE

EP(N)

EP(P)

HTS

RW

ประเภทผลกระทบ

รูปที่ 3 แสดงปริมาณผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมแต่ละประเภททีเ่ กิดขึน้
ตลอดวัฏจักรชีวติ ของไบโอดีเซลปาล์มนํ้ามัน

3.00E-04

การใช้งาน

2.50E-04

การผลิตไบโอดีเซล

2.00E-04

การเกษตร

1.50E-04
1.00E-04
5.00E-05
0.00E+00
OF(V)

OF(H)

Ac

TE

EP(N)

EP(P)

HTS

RW

ประเภทผลกระทบ

รูปที่ 4 แสดงปริมาณผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมแต่ละประเภททีเ่ กิดขึน้
จากแต่ละช่วงกระบวนการ ตลอดวัฏจักรชีวติ ของไบโอดีเซลปาล์มนํ้ามัน
จากรูปที่ 3 และ 4 จะเห็นได้วา่ ปริมาณผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมที่
มีคา่ สูงสุด คือ การเกิดพิษในดินทีส่ ง่ ผลต่อมนุ ษย์ (HTS) ซึง่ ผลกระทบที่
เกิดขึน้ ส่วนใหญ่มาจากขัน้ ตอนการผลิตไบโอดีเซล ส่วนผลกระทบหลักๆ
รองลงมาเกิดขึ้นในขัน้ ตอนของการใช้ง าน เนื่องจากการเผาไหม้ของ
นํ้ามันไบโอดีเซล โดยผลกระทบหลักทีเ่ กิดขึน้ ในขัน้ ตอนการใช้งานแสดง
ดังรูปที่ 5

4.00E-04
2.00E-04

1.23E-04

2.50E-04

0.00E+00
การเกษตร

การผลิตไบโอดีเซล

การใช้งาน

กระบวนการ

รูปที่ 2 แสดงปริมาณผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวติ ของไบโอดีเซล
ปาล์มนํ้ามัน ในแต่ละกระบวนการ

ปริ มาณผลกระทบ (Pt)

ปริ มาณผลกระทบ (Pt)

8.00E-04
การเกษตร

1.50E-04

0.00E+00

ปริ มาณผลกระทบ (Pt)

ตารางที่ 5 ค่าผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวติ ของไบโอดีเซลปาล์มนํ้ามัน
แยกตามช่วงกระบวนการ ในการผลิตไบโอดีเซลปาล์มนํ้ามัน 1 ลิตร
ค่าผลกระทบ
ผลกระทบ
กระบวนการ
(Pt)
(%)
-4
8.07
กระบวนการทางการเกษตร
1.23× 10
39.44
การผลิตไบโอดีเซลปาล์มนํ้ามัน
6.01× 10-4
-4
52.49
การใช้งาน
8.00× 10
-3
100.00
รวม
1.52× 10

2.00E-04

5.00E-05

อ้างอิงข้อมูลการผลการทดสอบการใช้งานไบโอดีเซลปาล์มนํ้ามัน
ของสถาบันวิจยั และเทคโนโลยี ปตท.
5. ผลการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิต
การประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
กระบวนการการเกษตร กระบวนการผลิตไบโอดีเซล และขัน้ ตอนการ
นําไบโอดีเซลไปใช้งาน จากรูปที่ 2 จะเห็นได้วา่ ในขัน้ ตอนของการใช้
งานให้ค่าผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมสูงสุด เท่ากับ 8.00 × 10-4 Pt
รองลงมา คือ การผลิตไบโอดีเซล และกระบวนการทางการเกษตร ซึง่ มี
ค่าผลกระทบ เท่ากับ 6.01 × 10-4 Pt , และ 1.23 × 10-4 Pt ตามลําดับ

LCAPalm Oil Biodiesel

2.50E-04

Use

2.00E-04
1.50E-04
1.00E-04
5.00E-05
0.00E+00
OF(V)

OF(H)

Ac

TE

EP(N)

ประเภทผลกระทบ

รูปที่ 5 แสดงปริมาณผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมแต่ละประเภททีเ่ กิด
ในขัน้ ตอนการใช้งาน
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NaOH

แหล่ งที่มาของผลกระทบ

รูปที่ 6 แสดงปริมาณผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมแต่ละประเภททีเ่ กิดขึน้
จากแหล่งทีม่ าต่างๆ ตลอดวัฏจักรชีวติ ของไบโอดีเซลปาล์มนํ้ามัน
จากรูปที่ 6 จะเห็นได้ว่าผลกระทบส่วนใหญ่เกิดขัน้ ตอนการนํ า
ไบโอดีเซลไปใช้กบั เครื่องยนต์ รองลงมาเป็ นผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้
สารเคมี คือ เมทานอลและกรดฟอสฟิรกิ ในขัน้ ตอนการผลิตไบโอดีเซล
6. สรุป
จากการประเมิน ผลกระทบทางสิ่ง แวดล้อ มของไบโอดีเ ซลจาก
ปาล์มนํ้ามัน โดยใช้โปรแกรม SimaPro 7.1 มาประเมินผลกระทบทาง
สิง่ แวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวติ โดยวิธ ี EDIP 2003 สามารถสรุปได้ดงั นี้
- ผลกระทบทีเ่ กิดจากการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มนํ้ามัน 1 ลิตรมี
ค่าเท่ากับ 1.52 × 10-3 Pt ซึง่ ผลกระทบส่วนใหญ่ คือ การเกิดพิษในดินที่
ส่ งผลต่อมนุษย์ (Human toxicity soil) มีค่าความรุนแรงของผลกระทบ
เท่ากับ 2.70 × 10-4 Pt รองลงมา คือ การก่อตัวของโอโซนทีเ่ ป็ นพิษต่อ
พืช (Ozone formation Vegetation) และ การก่อตัวของโอโซนทีเ่ ป็ นพิษ
ต่อมนุ ษย์ (Ozone formation Human) ซึ่งมีค่าความรุนแรงของ
ผลกระทบ เท่ากับ 2.21 × 10-4 Pt และ 2.09 × 10-4 Pt ตามลําดับ
- ขัน้ ตอนทีเ่ กิดผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมมากทีส่ ุด คือ ขัน้ ตอนการ
ใช้งาน มีค่าความรุนแรงของผลกระทบ เท่ากับ 8.00 × 10-4 Pt
รองลงมา คือ กระบวนการการผลิตไบโอดีเซล และกระบวนการทางการ
เกษตร ซึง่ มีค่าความรุนแรงของผลกระทบ เท่ากับ 6.01× 10-4 Pt และ
1.23 × 10-4 Pt ตามลําดับ
- ผลกระทบส่วนใหญ่ทเ่ี กิดในขัน้ ตอนการใช้งาน คือ การก่อตัวของ
โอโซนที่เป็ นพิษต่อพืช (Ozone formation Vegetation) ซึ่งมีค่า
ผลกระทบเท่ากับ 2.08 × 10-4 Pt รองลงมา คือ การก่อตัวของโอโซนที่
เป็ นพิษต่อมนุ ษย์ (Ozone formation Human) และ การเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วของพืชนํ้ า (Terrestrial eutrophication) ซึ่งมีค่าความ
รุนแรงของผลกระทบ เท่ากับ 1.94× 10-4 Pt และ 1.93× 10-4 Pt
ตามลําดับ
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ถ้ า ต้ อ งการประเมิน ค่ า การใช้ พ ลัง งานของป มด้
ความเร็วรอบ สามารถทําได้ดว้ ยการคํานวณโดยใช้สมการ Affinity Law
ที่ความเร็วรอบที่ต้องการทราบค่า แต่วธิ กี ารคํานวณดังกล่าวนี้ จะมี
ั ้ ไ ม่ ม ีเ ฮดสถิต อยู่ ใ นระบบ
ความถู ก ต้ อ งก็ต่ อ เมื่อ ระบบที่ใ ช้ง านป มนี
เท่านัน้ ซึง่ ในทางปฏิบตั มิ กี รณีใช้งานแบบนี้น้อยมาก ดังนัน้ ถ้าระบบที่
ใช้งานอยู่มคี ่าเฮดสถิตอยู่ จะทําให้การคํานวณค่าการใช้พลังงานตาม
Affinity Law เกิดความคลาดเคลื่อนขึน้ จะมากแค่ไหนขึน้ อยู่กบั ปริมาณ
ค่าเฮดสถิตของระบบทีใ่ ช้งาน บทความนี้จะหาวิธกี ารคํานวณค่าการใช้
พลังงานทีม่ คี วามถูกต้องกว่าการคํานวณด้วยสมการตาม Affinity Law
โดยใช้ว ิธ ีก ารสร้า งแบบจํา ลองทางคณิต ศาสตร์เ พื่อ ประเมิน ค่ า การ
ั ่อ ต้อ งการเปลี่ย นความเร็ว รอบ โดยนํ า
ประหยัด พลัง งานของป มเมื
แบบจําลองไปใช้งานกับสมการระบบทีม่ คี ่าเฮดของระบบต่างๆกัน และ
ดูผลการใช้พลังงานของปมั โดยผลการคํานวณทีไ่ ด้จะแสดงให้เห็นว่า
ค่าการประหยัดพลังงานที่คํานวณจากแบบจําลองคณิตศาสตร์ทส่ี ร้าง
ขึน้ มีคา่ น้อยกว่าการประหยัดพลังงานทีค่ าํ นวณได้จาก Affinity Law
Abstract
Energy saving in centrifugal pumps by variable speed control
can be conveniently calculated by the affinity law. But accuracy
can be achieved when static and pressure heads do not exist.
Energy saving assessment of this system with such affinity law
will have error that depends upon static and pressure heads. This
article proposes a mathematical model for assessing energy
conservation of centrifugal pumps by variable speed control that
is more accurate than the affinity law. The mathematical model is
be tested with an example problem to demonstrate that energy
saving by variable speed control according to the proposed
model is less than energy saving according to the affinity law.

1. ความเป็ นมา
ั
ปมแบบแรงเหวี
ย่ งหรือแบบหอยโข่งทําหน้ าทีส่ ่งถ่ายพลังงานให้
ของไหลที่ต้องการให้เคลื่อนที่ในปริมาณการไหลทีต่ ้องการ ในการใช้
ั อ่ อกแบบไว้อาจจะทํางานไม่เต็มกําลังการ
งานจริงอาจพบว่าระบบปมที
ผลิต สูง สุ ด หรือ ทํา งานในช่ ว งที่ต้ อ งการปริม าณของไหลน้ อ ยกว่ า ที่
ั ่
ออกแบบไว้ การใช้ว าล์ ว ควบคุ ม ลดอัต ราการไหลทํ า ให้ร ะบบป มที
ออกแบบไว้ทํางานในช่วงทีม่ ปี ระสิทธิภาพตํ่า การทีจ่ ะปรับปรุงการใช้
ั
งานของปมในกรณี
น้ีให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ อาจใช้การลดความเร็ว
รอบลง จนได้อตั ราการไหลตามทีต่ อ้ งการใช้งาน
ั
การประเมินการใช้พลังงานของปมในเบื
อ้ งต้นทีน่ ิยมใช้ทวไปคื
ั ่ อใช้
ั
สมการตามกฎของปมหรือ Affinity Law ซึง่ ใช้ประเมินสมรรถนะการ
ั
ทํา งานของป มในจุ
ด ที่ผู้ผ ลิต ไม่ ไ ด้ใ ห้ข้อ มูล มาเช่ น เมื่อ ต้อ งการปรับ
ความเร็วรอบเพื่อให้ได้ค่าอัตราการไหลตามทีอ่ อกแบบไว้ แต่ Affinity
ั
ั
Law นี้ใช้ได้กบั การประเมินสมรรถนะของปมเองเท่
านัน้ ถ้าเรานําปมไป
ประยุกต์ใช้รว่ มกับระบบท่อทีม่ คี ่าเฮดระบบทีป่ ระกอบด้วยเฮดสถิตหรือ
เฮดความดัน และเราต้องการทราบจุดทํางานจุดใหม่เมื่อความเร็วรอบ
เปลีย่ นไปโดยนําสมการของ Affinity Law มาใช้ประเมินหาค่าการใช้
งานที่จุ ด ทํา งานใหม่ต ามที่นิ ย มทํา กัน ทัวไปนั
่
น้ อาจจะไม่ถู ก ต้อ งนัก
เพราะค่าทีค่ ํานวณได้อาจจะไม่ใช่จุดทีเ่ ส้นโค้งระบบ (System Head)
ดัดกับเส้นโค้งสมรรถนะของปมั (H-Q Curve) ซึง่ เป็ นจุดทํางานของปมั
ร่ว มกับระบบท่ อ จึง อาจจะทํา ให้การประเมิน ค่า การใช้พ ลัง งานและ
ความคุม้ ค่าของการติดตัง้ ระบบ VSD เกิดความคลาดเคลื่อนได้ และ
อาจส่งผลทําให้การตัดสินใจลงทุนเพือ่ การประหยัดพลังงานผิดพลาดได้
2.วัตถุประสงค์
ั วมกับเฮดรวมของระบบ
ในการประเมินค่าการใช้พลังงานของปมร่
เมื่อ ปรับ ลดความเร็ว รอบลงดัง ที่ก ล่ า วมาแล้ว นัน้ สามารถทําได้ถ้า มี
ั
ข้อมูลสมรรถนะของปมของบริ
ษทั ผูผ้ ลิต โดยภายหลังจากทราบสมการ
เฮดรวมของระบบแล้วนํ า ไปเขีย นเส้น โค้ง ลงในกราฟสมรรถนะของ
ั ถ่ ูกต้อง
ผูผ้ ลิต จุดตัดกันของกราฟทัง้ สองคือจุดทํางานของระบบปมที
แต่ถา้ ไม่มกี ราฟสมรรถนะของผูผ้ ลิต ผูใ้ ช้งานก็จะไม่สามารถประเมินหา
ค่าทีจ่ ดุ ทํางานนี้ได้

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

121

วัตถุ ป ระสงค์ของบทความนี้จะเสนอวิธ ีการในกรณีท่ไี ม่มกี ราฟ
สมรรถนะของผูผ้ ลิตมาให้แล้วต้องการปรับลดอัตราการไหลโดยการ
ั
ปรั บ ความเร็ ว รอบของป มลง
ซึ่ ง บทความนี้ จ ะนํ า เสนอสมการ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ทส่ี ร้างขึน้ จากนัน้ จึงเปรียบเทียบผลการ
ประหยัดพลังงานจากแบบจําลองและจาก Affinity Law
3. แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
3.1 พารามิ เตอร์ของแบบจําลอง
การใช้แบบจํา ลองทางคณิต ศาสตร์ท่เี สนอในบทความนี้จะต้อ ง
ทราบค่า ที่ไ ด้จ ากการวัด ก่ อ น เนื่ อ งจากสมมุติว่า ไม่ม ีข้อ มูล เส้น โค้ง
สมรรถนะของผูผ้ ลิต ทัง้ นี้เครือ่ งมือวัดทีจ่ าํ เป็ นควรมีคอื เกจวัดความดัน
เครื่องมือวัดอัตราการไหล และเครื่องมือวัดค่าพลังงานไฟฟ้า สําหรับ
เกจวัดความดันติดตัง้ ตรงทางเข้า-ออกของปมั เพื่อวัดค่าความดันที่
เพิม่ ขึน้ เมือ่ ของเหลวไหลผ่านปมั [1] ซึง่ ก็คอื ค่าเฮดของปมั และติดตัง้
ในตําแหน่งต้นทาง และปลายทางเพือ่ หาค่าความดันตกของระบบ ค่าที่
ต้องการวัดได้แก่
เฮดสูง สุด โดยวัดความดัน และปิ ด วาล์วไม่ให้มขี องเหลวไหลใน
ระบบ กําหนดค่า H ทีจ่ ุดนี้เป็ น HO โดยอัตราการไหลทีจ่ ุดนี้ให้กําหนด
เป็ น QO และมีคา่ เป็ นศูนย์ตามรูปที่ 1
อัตราการไหลสูงสุด ทีจ่ ุดนี้ค่าเฮดจะมีค่าเท่ากับศูนย์และอัตราการ
ไหลเป็ น Qmax ทัง้ นี้สภาวะขณะทําการวัดค่าจะต้องพยายามให้มคี ่าเฮด
ให้น้อยทีส่ ดุ ตามรูปที1่
ประสิทธิภาพ η หาได้โดยการวัดค่าอัตราการไหล Q ค่าเฮดของ
ั
ั
ปม H และค่าพลังงานไฟฟ้าทีจ่ า่ ยให้ปมั P ซึง่ ประสิทธิภาพของปมหา
ได้จาก
QHγ
(1)
η pump =
P

γ คือ นํ้ า หนัก จํา เพาะของนํ้ า ในการใช้แ บบจํา ลองนี้เ ราต้อ งทราบค่า
ั ่ต้องการใช้กบั แบบจําลอง
ηmaxซึ่ง เป็ นค่าประสิทธิภาพสูง สุดของป มที

ทางคณิตศาสตร์ตามรูปที่2 โดยวัดค่าได้โดยประมาณตามที่กล่าว
มาแล้ว ซึง่ บริเวณทีเ่ ป็ นจุด ηmax จะอยูท่ ป่ี ระมาณ 80-90% [2]
3.2 แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ของปัม๊
ั ค่ วามเร็วรอบหนึ่งสมมุติ
รูปที่ 1 แสดงเส้นโค้งสมรรถนะของปมที
เป็ น n1 เป็ น กราฟพาราโบล่า ที่ค่า เฮดสูง สุดอยู่ท่ีจุด HO และที่จุด นี้
อัตราการไหลจะมีค่าเป็ นศูนย์ อัตราการไหลมีค่าสูงสุด Qmax และเฮดที่
จุดนี้จะมีคา่ เป็ นศูนย์
ั นดังนี้
สมมุตสิ มการ H ของปมเป็
H = aQ2+bQ+c

เนื่องจาก

H = H0

ที ่

Q=0

(2)
ดังนัน้

H
HO

n1
n2

Qmax
รูปที่ 1 เส้นโค้งสมรรถนะ
c = H0

ที่ Q = 0 ความชันของเส้นโค้งจึงมีคา่ เป็ นศูนย์ดงั นัน้
b =0

(4)

และทีอ่ ตั ราการไหลมีคา่ สูงสุด H=0 สมการ (2) กลายเป็ น
2
aQ max
+c =0

(5)

แทนค่า c จากสมการ (3) ลงในสมการ (5) และแก้สมการหาค่า a
a =−

Ho
2
Q max

(6)

ต่อไปเป็ นการหาสมการของประสิทธิภาพของปมั ซึง่ ประสิทธิภาพ
จะมีค่าเป็ นศูนย์ทอ่ี ตั ราการไหลมีค่าเท่ากับศูนย์ และทีอ่ ตั ราการไหลมี
ค่าสูงสุด Qmax นอกจากนี้ประสิทธิภาพมีค่าสูงสุด η เท่ากับ ηmax ทีจ่ ุด
ทีม่ อี ตั ราการไหล Q เท่ากับ QP รูปที่ 2 แสดงเส้นโค้งประสิทธิภาพโดย
สมการประสิทธิภาพเป็ นสมการกําลัง 3 ดังนี้
η = fQ3 + gQ2+ hQ

(7)

สัมประสิทธิ ์ f, g, h ได้จากการแก้สมการต่อไปนี้
3
2
fQ max
+ gQ max
+ hQ max = 0

fQ P3 + gQ P2 + hQ P = η max
3 fQ P2 + 2 gQ P + h = 0
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(3)

(8)
(9)
(10)
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นําสมการที่ (14) และ (15) แทนในสมการ (2) และให้
ηmax

n=

จะได้
H'
n2

n2
n1

⎛ Q'
= a⎜
⎜ n
⎝

2

⎞
⎛ ' ⎞
⎟ + b⎜ Q ⎟ + c
⎜ n ⎟
⎟
⎠
⎝
⎠

ถ้าให้
(17)

c.n 2 = c'

Qp

ั ค่ วามเร็วรอบ n2 เป็ น
จะได้ สมการเฮดของปมที

QMAX

ผลเฉลยของสมการ (8) –(10) คือ
h=

g=

(

(

3
2
− 3Q P Q max
η max 2Q max

3
Q P Q max

3η max
Q P2

2
− 2Q P2 Q max

)

+ Q P3 Q max

(

(11)

)
) ⎞⎟

⎛ η
2Q 2 − 3Q Q
− 2⎜ 2max2 max 3 P max 4
⎜Q Q
⎝ P max − 2Q P Qmax + Q P
f =−

(gQ

max + h
2
Q max

)

⎟
⎠

(12)

(13)

ั ค่ วามเร็วรอบ
สมการ (18) คือสมการแบบจําลองค่าเฮดของปมที
ใดๆ เทียบกับความเร็วรอบ n1 โปรดสังเกตว่าถ้า n2 = n1 แล้วสมการ
(18) จะเท่ากับสมการ (2)
ด้วยหลักการเดียวกันสามารถหาสมการประสิทธิภาพทีค่ วามเร็ว
รอบใดๆเทียบกับความเร็วรอบ n1 โดยแทนสมการ (15) ในสมการ (7)
จะได้
3

H ' ⎛ n2
=⎜
H ⎜⎝ n1

⎞
⎟⎟
⎠

(14)

โดยให้

(15)

โดยที่ Q’ เป็ นค่าอัตราการไหลทีค่ วามเร็ว n2 และพลังงานจะมีค่าลดลง
ตามอัตราส่วนของอัตราการไหลยกกําลัง 3 ดังนี้
P' ⎛ n2 ⎞
=⎜ ⎟
P ⎜⎝ n1 ⎟⎠

h' =

g' =

f' =

h
n

(19)

g

(20)

n2

f
n3

3

(16)

(21)

ดังนัน้ สมการประสิทธิภาพทีค่ วามเร็วรอบใดๆคือ
η' = f' Q'3 + g' Q' 2 + h' Q'

โดยที่ H คือเฮดทีค่ วามเร็วรอบ n1 และ H' คือเฮดทีค่ วามเร็วรอบ n2
ส่วนอัตราการไหล Q ทีค่ วามเร็วรอบ n1 และต้องการลดอัตราการไหล
ั
ลงโดยปรับ ลดความเร็ว รอบลงเป็ น n2 ตามสมการกฎของป มจะได้
สมการ อัตราการไหลเป็ นอัตราส่วนของความเร็วรอบทีล่ ดลงดังนี้
Q ' ⎛ n2 ⎞
= ⎜⎜ ⎟⎟
Q
⎝ n1 ⎠

2

⎡ Q' ⎤
⎡ Q' ⎤
⎡ Q' ⎤
η' = f ⎢ ⎥ + g ⎢ ⎥ + h⎢ ⎥
⎣⎢ n ⎦⎥
⎣⎢ n ⎥⎦
⎣⎢ n ⎥⎦

ั พ่ จิ ารณาอยู่ ทํางานทีค่ วามเร็วรอบ n1 ขัน้ ตอนต่อไป
สมมุตวิ า่ ปมที
เป็ นการหาสมการเมื่อต้องการปรับลดความเร็วรอบลงเหลือ n2 ใน
ขัน้ ตอนนี้สมการตามกฎของปมั ยังคงใช้ได้อย่างถูกต้องอยู่เพราะเรา
ั
ั
กํ า ลัง หาสมการของตัว ป มเอง
ซึ่ง สมการเฮดของป มจะลดลงตาม
อัตราส่วนความเร็วทีล่ ดลงยกกําลังสองดังนี้
2

(18)

H ' = aQ ' 2 + c '

รูปที่ 2 เส้นโค้งประสิทธิภาพของปมั

(22)

3.3 แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ของระบบ
ต่อไปเป็ นการพิจารณาหาสมการเฮดรวมของระบบ
(Total
System Head) เฮดรวมของระบบคือพลังงานของระบบท่อทีต่ อ้ งการ
ั ่อให้ของไหลเคลื่อนทีต่ ามอัตราการไหลทีต่ อ้ งการ ของไหลที่
จากปมเพื
เคลื่อนที่ในระบบท่อจะมีทงั ้ พลังงานความดัน พลังงานศักย์ พลังงาน
จลน์ และ พลังงานสูญเสียเนื่องจากความเสียดทาน โดยพลังงานทัง้ 4
สามารถ เปลี่ยนรูปไปมาได้ตามกฎการทรงพลังงานหรือตามสมการ
ของเบอร์นูลมี หี น่วยเป็ นระยะความสูงดังนี้
p 1 V 12
p
V2
+
+ z 1 + H = 2 + 2 + z 2 + hL
ρg 2 g
ρg 2 g

โดยที่ P’ เป็ นพลังงานทีค่ วามเร็วรอบ n2
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V

p

2

คือ เฮด
ρg คือ เฮดความดัน ที่ผ ิว หน้ า ของของเหลว 2 g
ความเร็วทีผ่ วิ หน้าของของเหลว Z คือเฮดสถิตวัดจากระยะอ้างอิง ρ
คือความหนาแน่ นของของเหลว g คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง
ของโลก โดยตัวเลข 1 และ 2 แทนตําแหน่ งที่ทางเข้าและออก
ตามลํา ดับ hL เป็ นเฮดสูญเสีย เนื่องจากความเสียดทานในระบบท่อ
และ H เป็ นเฮดรวมของระบบ (Total System Head) เป็ นพลังงานที่
ระบบต้องการดังนัน้ ผลรวมของพลังงานของระบบทีท่ างเข้าและออกก็
คือค่าเฮดรวมของระบบเขียนสมการได้ดงั นี้

(p

H =

2

− p 1 ) (V 22 −V 12 )
+
+ (z 2 − z 1 ) + h L
ρg
2g

ρg

การสูญเสียความดันจากความเสียดทานของท่อสมการคือ
⎛ fL ⎞ V
Δp = ρ⎜ ⎟
⎝D ⎠ 2

(24)

f เป็ นเฟกเตอร์เนื่องจากความเสียดทานขึน้ อยู่กบั สภาพผิวท่อ L คือ
ความยาวของท่อ V คือความเร็ว และ D คือเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
การสูญเสียความดันจากทางเข้า , ทางออก, วาล์ว และข้อ ต่ อ มี
สมการดังนี้
Δp = ρK

V2
2

(25)

K คือเฟกเตอร์เนื่องจากการสูญเสียความดันจากทางเข้า, ทางออก,
วาล์วและข้อต่อหาข้อมูลได้จากผูผ้ ลิต ดังนัน้ ความดันสูญเสียรวมคือ
(26)

สมการ (23) ทําให้อยูใ่ นรูปอัตราการไหลดังนี้
(p

=

2

[

]

(Q A2 ) − (Q A1 ) + ⎛⎜ fL + ∑ K ⎞⎟ V 2
− p1 )
+ (z 2 − z 1 ) +
ρg
2g
⎝D
⎠2g

(p

2

2

2

⎛ 1
− p1 )
1
+ (z 2 − z 1 ) + ⎜⎜
−
2
2
ρg
2
gA
2
gA
2
1
⎝

⎞ 2
⎟Q + KQ 2
⎟
⎠

(27)

จะเห็นว่าสมการ (27) เป็ นสมการกําลังสองจุดทํางานของระบบคือ
ค่า H และ Q ทีไ่ ด้จากการแก้สมการ (2) และ(27)
จากรูปที่ 3 สมมุตจิ ุด A คือจุดทํางานปจั จุบนั ซึง่ เป็ นจุดทีเ่ ส้นโค้ง
ระบบทีม่ คี ่าคงทีข่ องเฮดสถิตหรือเฮดความดันทีจ่ ุดเริม่ ต้นของเส้นโค้ง
ั ค่ วามเร็วรอบ n1 ซึง่ ถ้าต้องการ
ระบบ ตัดกับเส้นโค้งสมรรถนะของปมที
ั จ่ ุด
ลดอัตราการไหลไปยัง QB จุดทีเ่ ส้นโค้งระบบตัดกับเส้นโค้งของปมที
ใหม่ตอ้ งเป็ นจุด B และมีความเร็วรอบเท่ากับ n2 แต่ถา้ ใช้สมการ
Affinity Law คํานวณหาค่าอัตราการไหล QB จุดทํางานจุดใหม่น้ีจะ
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n1

HAffinity

n2

Hsys

n3

B

A

B'
QB

Q

รูปที่ 3 จุดทํางานของเส้นโค้งสมรรถนะและเส้นโค้งระบบ
4. ตัวอย่างการหาผลประหยัด
ั ้ าแบบหอยโข่งพบว่าอัตราการไหลสูงสุด Qmax
ในการทดสอบปมนํ
3
เท่ากับ 135 m /h เฮดสูงสุดเท่ากับ 16.9 m. ประสิทธิภาพสูงสุด ηmax
เท่ากับ 59.7% และอัตราการไหล QP ทีจ่ ุดนี้เท่า 67 m3/h สมการเส้น
ั งเป็ นดังนี้
โค้งสมรรถนะของปมจึ
H = -9.27x10-4 Q2+16.9

และสมการประสิทธิภาพคือ
η = 2.99 x10 −6 Q 3 − 0.0137 Q 2 + 1.795Q

ถ้ากําหนดให้สมการระบบคือ
Hsys=4+0.0016Q2

⎛ fL
⎞V 2
Δp = ρ⎜ + ∑ K ⎟
⎝D
⎠ 2

H =

H

(23)

hL เป็ นเฮดเนื่องจากความเสียดทานทําให้เกิดความดันตกในระบบมีค่า
เท่ากับ ΔP โดยเกิดจากสาเหตุต่างๆดังนี้

2

เป็ นจุด B’ ซึง่ พบว่าความเร็วรอบทีจ่ ุด B’ นี้คอื n3 ซึง่ น้อยกว่าความเร็ว
รอบ n2 ทีจ่ ุด B ซึง่ แสดงให้เห็นว่าการคํานวณค่าการใช้พลังงานทีจ่ ุดนี้
มีคา่ น้อยกว่าความเป็ นจริง[3]

แก้สมการกําลัง 2 หาค่า Q, H และ η ทีจ่ ุดทํางานทีค่ วามเร็วรอบ n1
1450 rpm คือ Q = 71.4 m3/h, H = 12.2 m., η = 59.5% และ P =
3.99 kW
สมมุตถิ า้ การใช้งาน Q ทีจ่ ุดทํางานนี้มคี ่าสูงเกินความต้องการและ
ต้องการลด Q นี้ลง โดยสมมุตวิ า่ ต้องการลดอัตราการไหลจาก Q=71.4
m3/h เป็ น Q= 60 m3/h ถ้าเราคํานวนหาความเร็วรอบทีต่ อ้ งการปรับ
ลดด้วยสมการ Affinity law สมการ (1) (14) (15) และ (16) ผลการ
คํานวณคือค่าดังต่อไปนี้ n2 = 1218 rpm, H'= 8.6 m., P’ = 2.36 kW
และ η = 59.5%
แต่ถา้ คํานวณด้วยแบบจําลองทางคณิศาสตร์ท่ี n2 = 1218 rpm จะ
ั งนี้
ได้สมการสมรรถนะของปมดั
H ' = −9 . 27 x 10 −4 Q' 2 +11 . 9

แก้สมการกําลังสองร่วมกับสมการเฮดรวมของระบบ จุดทํางานทีไ่ ด้คอื
Q’ = 55.9 m3/h ซึง่ มีค่าตํ่ากว่าค่าอัตราการไหลทีต่ อ้ งการ แสดงว่าที่
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จริงแล้วความเร็วรอบทีแ่ ท้จริงเมื่อนําสมการของระบบมาร่วมพิจารณา
ด้วย ความเร็วรอบทีท่ าํ ให้อตั ราการไหลมีค่าเท่ากับ 60 m3/h มีค่าสูง
กว่า 1218 rpm ทีค่ าํ นวณจากสมการ Affinity law ซึง่ แสดงให้เห็นว่า
พลังงานทีค่ าํ นวณได้จาก Affinity law มีคา่ ตํ่ากว่าความเป็ นจริง
ใช้แบบจําลองทีส่ ร้างขึน้ คํานวณค่า n2 ทีท่ าํ ให้ Q มีค่าเท่ากับ 60
3
m / h จะได้ค่าของ n2 = 1277 rpm จึงได้สมการแบบจําลองของปมั
ดังนี้

2. สุมาลี โฆษิตาพันธ์,”การควบคุมระบบนํ้ าเย็น”, บทความ
วิชาการชุดที่ 6 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศ
ไทย, หน้าที่ 20
3. F. Yongzheng, W. Keqi, C.Yaqiao, “The influences of
back pressure on variable-speed control”, 2005, Vol.
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นําไปแก้สมการกําลังสองร่วมกับสมการเฮดรวมของระบบ ได้จุด
ทํางานดังต่อไปนี้ Q’ = 60 m3/h, H' = 9.75 m., η= 59.7% และ P=
2.67 kW
ดังนัน้ สามารถสรุปผลการคํานวณในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการคํานวณค่าประสิทธิภาพและพลังงาน

Q1
Q2
Q3

Speed
rpm
1450
1277
1218

Q

P

η

(m3/h)
71.4
60
60

(kW)
3.99
2.67
2.36

(%)
59.5
59.7
59.5

โดยที่ Q1 คือจุดทํางานจุดแรกก่อนปรับลดความเร็ว Q2 คือจุดทํางานที่
คํานวณโดยใช้แบบจําลองหลังปรับความเร็ว และ Q3 คือจุดทํางานที่
คํานวณจาก Affinity Law
จากผลการคํานวณแสดงว่าค่าการใช้พลังงานทีไ่ ด้จากการคํานวณ
ด้วย Affinity Law จะมีค่าตํ่ากว่าค่าทีค่ าํ นวณจากแบบจําลอง ซึง่ จะทํา
ให้การหาผลประหยัดทีป่ ระเมินได้คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริงได้
6.สรุปและข้อเสนอแนะ
ั วยการปรับลด
การประเมินหาค่าการประหยัดพลังงานของป มด้
ความเร็วรอบ โดยเฉพาะถ้าระบบสูบที่กําลังพิจารณาอยู่นัน้ มีค่าเฮด
ความดันหรือเฮดสถิตอยู่ในระบบ จะต้องคํานึงถึงผลของเฮดรวมของ
ระบบด้วย ถ้าหากไม่นําเฮดรวมของระบบมาร่วมในการคํานวณและ
วิเคราะห์ และทําการประเมินโดยใช้สมการ Affinity Law เพียงด้าน
เดียว จะทําให้การประเมินหาค่าการประหยัดพลังงานตํ่ากว่าความเป็ น
จริง ซึ่ง แบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ท่ีนํ า เสนอในบทความนี้ เ ป็ น อีก
แนวทางหนึ่ง ที่นํ าไปใช้ในการประเมิน ค่า การประหยัด พลัง งานของ
ั
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ลักษณะของการอบแห้งผ้าโดยใช้ความร้อนทิ้งจากเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน
Characteristic of Clothes Drying Using Waste Heat from Split-type Air Conditioner
สมชาย สาทมะเริง1 , ประพัทธ์ สันติวรากร2
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บทคัดย่อ
บทความนี้นําเสนอผลการศึกษาลักษณะของการอบแห้งผ้า
โดยใช้ความร้อนทิง้ จากเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยได้ทาํ การ
สร้างห้องอบขนาด 0.5x0.5x1.0 ลูกบาศก์เมตรซึง่ ทําจากผ้าใบและหุม้
ฉนวนด้า นในเพื่อ ป้ องกัน การสูญ เสีย ความร้อ น โดยติด ตัง้ เข้า กับ
คอนเดนเซอร์ค อยล์ข องเครื่อ งปรับ อากาศขนาดทํา ความเย็น 12,
647.94 บีทยี /ู ชั ่วโมง และทดลองอบผ้าฝ้ายปริมาณ 2.09 กิโลกรัม ที่
ความชื้น 54.8 เปอร์เ ซ็น ต์ ภายหลัง การอบผ้า 18 นาที พบว่ า
ความชื้นผ้าลดลงเหลือ 4.63 เปอร์เซ็นต์ มีอตั ราการอบแห้ง 2.26
กิโ ลกรัมต่อ ชั ่วโมง เมื่อ เปรีย บเทียบกับการอบผ้า โดยใช้เ ครื่อ งอบ
ไฟฟ้า และการตากผ้าในร่ม พบว่าการอบแห้งผ้าโดยใช้ความร้อนทิง้
จากเครือ่ งปรับอากาศ มีอตั ราการอบแห้งเร็วกว่าเครือ่ งอบไฟฟ้า และ
การตากผ้า ในที่ร่ ม ซึ่ง มีอ ัต ราการอบแห้ง เท่ า กับ 1.9 และ 0.17
กิโลกรัมต่อชัวโมง
่
ตามลําดับ โดยที่การอบแห้งโดยใช้ความร้อนทิ้ง
จากเครือ่ งปรับอากาศไม่สง่ ผลกระทบต่อสัมประสิทธิสมรรถนะการทํา
ความเย็นของเครือ่ งปรับอากาศ
เมือ่ พิจารณาอัตราการอบแห้งผ้าจากการคํานวณสมการทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ สํ า ห รั บ ก า ร อ บ ผ้ า โ ด ย ใ ช้ ค ว า ม ร้ อ น ทิ้ ง จ า ก
เครือ่ งปรับอากาศ และใช้เงื่อนไขเดียวกันกับการทดลอง พบว่าอัตรา
การอบแห้งผ้าจากการคํานวณมีค่าเท่ากับ 2.3 กิโลกรัมต่อชัวโมง
่
ซึง่
ั
มีคา่ ใกล้เคียงกับผลการทดลอง นอกจากนี้พบว่าปจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่ อ อัต ราการอบแห้ง คือ อุ ณ หภูม ิอ ากาศ ความชื้น สัม พัท ธ์อ ากาศ
ความเร็วของลมทีอ่ อกจากคอนเดนเซอร์คอยล์ตามลําดับ โดยอัตรา
การอบแห้งผ้าจะเพิม่ ขึน้ เมื่ออุณหภูมขิ องอากาศ และความเร็วลมที่
ออกจากคอนเดนเซอร์ค อยล์ เ พิ่ม ขึ้น และมีค่ า ลดลงเมื่อ ความชื้น
สัมพัทธ์อากาศเพิม่ ขึน้
Abstract
This paper presents study results of drying clothes
using waste heat from split- type air conditioner. The drying
room is designed and made from canvas at the volume size of
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0.5x0.5x1.0 m3. The insulator is wrapped inside the room for
minimizing heat loss. The drying room is installed connecting to
the heating coil of an air conditioner of which its capacity is
12,647.94 BTU/H. The drying experiment is done using 2.09 kg
of cotton clothes at 54.8 % of moisture. The moisture of clothes
is reduced to 4.63 % due to hot air blowing from the exit of
heating coil of the air conditioner. The result shows that the
clothes drying rate using waste heat from split – type air
conditioner is at 2.26 kg/h and is better than the conventional
drying method with commercial electrical dryer and drying in
shade, which have drying rate at 1.9 and 0.17 kg/h,
respectively.
Considering the mathematical model for clothes drying
using waste heat from split – type air conditioner, the drying
rate is calculated at the condition that is similar to that of the
experiment. The calculated drying rate is 2.3 kg/h and is quite
close to that of the experiment. Furthermore, it is found that the
air temperature, humidity and velocity at the exit of the heating
coil are the major impact factor for the clothes drying rate. The
drying rate increases according to the increasing of the air
temperature and velocity and decreases according to the
increasing of air humidity.
1. บทนํา
โดยปกติ ก ารตากผ้ า ที่ ซ ั ก แล้ ว ให้ แ ห้ ง แต่ เ ดิ ม นั ้น ใช้ ว ิ ธ ี
ธรรมชาติโดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานจากลม แต่
ในปจั จุบนั เทคโนโลยีต่างๆได้ถูกพัฒนาขึน้ มาอย่างมากทําให้มกี ารนํา
เครือ่ งอบผ้าทีใ่ ช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นๆมาใช้อย่างแพร่หลาย
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ท่มี พี ลเมืองหนาแน่ น และมีอาคารตึกสูงอยู่
เป็ นจํา นวนมากจึง ทําให้มขี ้อ จํา กัดเรื่อ งพื้นที่ในการตากผ้า ด้ว ยวิธ ี
ธรรมชาติ อย่างไรก็ตามผูท้ อ่ี าศัยอยู่ในอาคารตึกสูงก็สามารถตากผ้า
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ได้ตามหน้าต่างหรือระเบียงห้องหรือในร่ม ซึง่ ทําให้ใช้เวลาเพื่อทําให้
ผ้าแห้งนานมากขึน้ โดยเฉพาะผ้าแห้งนานในช่วงทีอ่ ากาศมีความชืน้
สูง เช่น ในฤดูฝน การตากในทีร่ ม่ จะทําให้ผา้ แห้งช้ามากขึน้ แต่ถา้ หาก
ใช้เครื่องอบผ้าไฟฟ้าจําเป็ นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็ นอย่างมาก ซึ่ง
เป็ นเหตุให้สน้ิ เปลืองพลังงานไฟฟ้าอย่างยิง่
ในประเทศที่ม ีภู ม ิอ ากาศร้อ นชื้น เช่ น ประเทศในภู ม ิภ าค
เอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ในรอบ1 ปี จะมีล กั ษณะภูมอิ ากาศร้อ น
ประมาณ 7-8 เดือน ซึง่ ทําให้เครือ่ งปรับอากาศมีความจําเป็ นสําหรับ
ประเทศในแถบนี้เป็ นอย่างมาก จากการศึกษาสัดส่วนการจําหน่ าย
เครือ่ งปรับอากาศสําหรับห้องพักอาศัยในประเทศไทยพบว่าประมาณ
95% เป็ นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (split-type) และที่เหลือ
เป็ นเครือ่ งปรับอากาศแบบหน้าต่าง (window type) ซึง่ พบว่าสัดส่วน
การจําหน่ายเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2542 ขนาด
ทํา ความเย็น เครื่อ งปรับ อากาศที่ใช้มากสุด มีกํา ลังไฟฟ้ า อยู่ในช่ว ง
3.52-4.68 กิโลวัตต์ช ั ่วโมง ซึง่ คิดเป็ น 33% ของสัดส่วนทางการตลาด
ทัง้ หมด [1] ซึง่ จะเห็นได้วา่ การใช้พลังงานไฟฟ้าเพือ่ การปรับอากาศมี
ปริมาณมาก สําหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนนัน้ อากาศทีอ่ ยู่
บริเวณรอบๆคอนแดนเซอร์ จะถูกนํ ามาใช้ในการระบายความร้อน
ผ่ า นทางคอนแดนเซอร์ ซึ่ง ทํ า ให้อุ ณ หภู ม ิอ ากาศสูง ขึ้น จากเดิม
ประมาณ 10 องศาเซลเซียส [2] ซึง่ ความร้อนทีป่ ล่อยออกมาดังกล่าว
เป็ นความร้อนทีส่ ญ
ู เสียโดยเปล่าประโยชน์และน่ าจะสามารถนํ ามาใช้
ประโยชน์ ได้ ดังนัน้ การนํ าความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศมาใช้
ประโยชน์เพือ่ การอบแห้งผ้าจึงน่าจะเป็ นแนวทางหนึ่งในการประหยัด
พลัง งานจากการใช้พ ลัง งานในเครื่อ งอบผ้า ไฟฟ้ า ซึ่ง จะมีค วาม
เหมาะสมสําหรับการอบผ้าในพื้นที่ๆมีการใช้เครื่องปรับอากาศเป็ น
เวลานานๆ โดยในปจั จุบนั ยังมีการศึกษาการนําความร้อนทิง้ มาใช้ใน
การอบผ้าอยู่น้อยมาก ดังนัน้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ ในการ
อบผ้า ผู้วจิ ยั จึงได้ทําการศึกษาเรื่องนี้ข้นึ โดยมุ่งเน้นทําการศึกษา
การอบแห้งผ้าจากความร้อนทิ้งทีไ่ ด้จากเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนขนาด 1 ตัน โดยคาดว่าผลการศึกษาทีไ่ ด้น่าจะเป็ นแนวทางใน
การประยุก ต์ใช้ให้เ กิดการอบผ้า เชิง พาณิช ย์จากความร้อนทิ้งของ
เครือ่ งปรับอากาศต่อไป
2. หลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

h a2
h a1
รูปที่ 1 วงจรวัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไออุดมคติ [3]

รูปที่ 1 เป็ นแผนภาพของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
แสดงเฉพาะอุปกรณ์ทส่ี าํ คัญของวัฎจักรเท่านัน้ โดยสารทําความเย็น
ทีส่ ภาวะ 1 มีสถานะเป็ นไออิม่ ตัวจากนัน้ จะถูกคอมเพรสเซอร์อดั ให้ม ี
อุณหภูมแิ ละความดันสูงซึ่งมีสถานะเป็ นไอดงทีส่ ภาวะ 2 จากนัน้ จะ
ไหลเข้าคอนเดนเซอร์คอยล์เพือ่ ระบายความร้อนออกจากสารทําความ
เย็น ซึง่ คอนเดนเซอร์คอยล์จะทําหน้าทีเ่ ป็ นอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความ
ร้อนระหว่างสารทําความเย็นทีไ่ หลในท่อกับอากาศ จากนัน้ ออกจาก
คอนเดนเซอร์คอยล์ทส่ี ภาวะ 3 เป็ นสารทําความเย็นที่มอี ุณหภูมติ ่ํา
และความดันสูง ซึ่ง มีสถานะเป็ นของเหลวอิ่มตัว จากนัน้ ไหลเข้า สู่
วาล์วลดความดันเพือ่ ทําให้สารทําความเย็นมีความดันและอุณหภูมติ ่าํ
ทีส่ ภาวะ 4 จากนัน้ ไหลเข้าสูอ้ วิ าเปอร์เรเตอร์คอยล์ จากนัน้ อิวาเปอร์
เรเตอร์คอยล์กจ็ ะทําหน้าทีแ่ ลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศและ
สารทําความเย็นทีไ่ หลอยู่ในท่อ ซึง่ จะทําให้สารทําความเย็นมีสภาวะ
เป็ นไออิม่ ตัวทีส่ ภาวะ 1 อีกครัง้ จากหลักการทํางานของวัฎจักรการ
ทําความเย็นแบบอัดไอดังกล่าว สามารถหาสัมประสิทธิสมรรถนะการ
ทําความเย็น (COP) ได้ดงั นี้
COP =

QL
WTotal

(1)

โดยที่ Q L คือปริมาณความร้อนทีถ่ ่ายเทให้กบั อิวาเปอร์เรเตอร์คอยล์
มีห น่ ว ยเป็ น kW และ WTotal คือ พลัง งานไฟฟ้ าทัง้ หมดที่ใ ส่
ให้กบั วัฏจักรมีหน่วยเป็ น kW และปริมาณความร้อนทีถ่ ่ายเทให้กบั อิ
วาเปอร์เรเตอร์คอยล์ (Q L ) สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้
Q L = m& (ha1 − ha2 )
(2)
a

โดยที่

m&

a

อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศทีไ่ หลผ่านอิวาเปอร์เร

เตอร์ค อยล์ มีห น่ ว ยเป็ น kg/s และ ha1 , ha2 คือ เอนทาลปี ข อง
อากาศทีท่ างเข้าและทางออกของอิวาเปอร์เรเตอร์คอยล์มหี น่ วยเป็ น
kJ/kg ซึง่ สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้
ha1,a 2 = 1.005T1, 2 + ω1, 2 ( 2501.3 + 1.86T1, 2 )
(3)
เมื่อ

T1,2 คือ อุ ณ หภู ม ิอ ากาศทางเข้า และทางออกของอิว าเปอร์เ ร
เตอร์ค อยล์ ม ีห น่ ว ยเป็ น o C และ ω1,2 คือ อัต ราส่ ว นความชื้น

อากาศทางเข้าและทางออกของอิวาเปอร์เรเตอร์คอยล์ตามลําดับ
3. ทฤษฎีการอบแห้ง
วัสดุซง่ึ มีความชืน้ อยู่ภายในเมือ่ สัมผัสกับอากาศร้อน จะเกิด
การถ่ายเทความร้อนขึน้ ทีบ่ ริเวณพืน้ ผิวของวัสดุนนั ้ ๆ และวัสดุอบแห้ง
ดังกล่าวจะมีอุณหภูมสิ งู ขึน้ ความชืน้ จะระเหยกลายเป็ นไอออกไปจาก
วัส ดุ สู่ บ รรยากาศรอบข้า งซึ่ง เราสามารถแบ่ ง ขัน้ ตอนการลดของ
ความชืน้ ได้เป็ น 2 ระยะคือ
(1) ระยะอัตราการระเหยของไอนํ้ าคงที่ (Constant Rate
Period) ซึ่ง ระยะนี้ อุ ณ หภู มพิ ้นื ผิว ของวัส ดุ ว สั ดุ อ บแห้ง จะมีค่ า คงที่
โดยที่อตั ราการเคลื่อนที่ของความชื้นจากภายในวัสดุอบแห้งมายัง
พื้น ผิว วัสดุ มคี ่า เท่า กับ อัต ราการระเหยของนํ้ า ที่ผ ิววัส ดุ อัต ราการ
อบแห้งในระยะนี้จะมีคา่ คงที่
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(2) ระยะอัตราการระเหยของไอนํ้ าลดลง (Falling Rate
Period) ระยะนี้ จ ะเริ่ม เมื่อ ความชื้น บนพื้น ผิว ไม่ อิ่ม ตัว อัต ราการ
เคลื่อนทีข่ องความชืน้ จากภายในวัสดุอบแห้ง ไปยังบริเวณพืน้ ผิวมีค่า
น้อยกว่าอัตราการระเหยของความชืน้ ทีพ่ น้ื ผิวของวัสดุอบแห้ง ดังนัน้
อัตราการอบแห้งในช่วงนี้จงึ ลดลง
โดยทั ่วไปการหาความชื้นของวัสดุ ( M p ) แบ่งออกได้ 2
แบบ คือ แบบมาตรฐานแห้ง (%db ) และมาตรฐานเปี ย ก (% wb )
สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้ [4]
M (%db) =
p
M (%wb) =
p

โดยที่

Ww, Wd

Ww − Wd
Wd
Ww − Wd
Ww

(4)

× 100

(5)

× 100

⎛1 ⎛ 1
(6)
ln⎜
⎟⎟
⎝ T ⎝ 1 − RH ⎠ ⎠
โดยที่ T คืออุณหภูมขิ องอากาศมีหน่ วยเป็ นเคลวิน และ RH คือ
ความชืน้ สัมพัทธ์ของอากาศ A1 และ A2 เป็ นค่าคงทีเ่ ท่ากับ 1.564
และ 0.524 ตามลําดับ

3.2 ประสิ ทธิ์ ภาพการอบแห้ง
การบ่งชี้ความสามารถของเครื่องอบแห้ง สามารถบอกใน
รูปแบบของอัตราดึงความชืน้ จําเพาะ (Specific moisture extraction
rate, SMER) ได้ซง่ึ คือพลังงานทีท่ าํ ให้น้ําภายในวัสดุระเหยออกต่อนํ้า
1 กิโลกรัม ซึง่ ค่า SMER สามารถหาได้จาก [6]
m& d
(7)
SMER =
W&
total

คืออัตราการระเหยความชืน้ ของวัสดุมหี น่ วยเป็ น

( kg / h )

W& total คือพลังงานทีใ่ ช้ในระบบทัง้ หมดมีหน่วยเป็ น kW และอัตรา
การระเหยความชืน้ หรืออัตราการอบแห้งสามารถหาได้จากสมการ
m&

ซึ่ง

W0

d

=

(W − W )
o
f
t

(8)

f

คือ นํ้ า หนัก วัส ดุ เ ริ่ม ต้น

Wf

คือ นํ้ า หนั ก วัส ดุ เ มื่อ สิ้น สุ ด

กระบวนการอบแห้ง และ t f คือเวลาสิน้ สุดกระบวนการอบแห้ง
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(m/s)

ร้อน

w

α

คือพืน้ ทีผ่ วิ ของผ้า k m คืออัตราการถ่ายโอนมวลเฉลีย่
C w และ C α คือ ความเข้ม ข้น ของไอนํ้ า ที่ผ ิว ผ้า และอากาศ

A

3
(kg/m ) ตามลําดับ

ซึ่งอัตราการถ่ายโอนมวลเฉลี่ย

(k

m

)

สามารถหาได้ จ ากสมการความสั ม พั น ธ์ ข องเชอวู ด นั ม เบอร์
(Sherwood number) [8] คือ
k m Dh

Sh =

A
⎞⎞ 2

M e = A1 ⋅ ⎜

⋅
m&
d

d

เมื่อ

คือนํ้าหนักวัสดุเปี ยกและแห้งตามลําดับ

3.1 ความชื้นสมดุลของผ้าฝ้ าย
ในการอบแห้ง ผ้า ฝ้ า ยจํา เป็ นต้อ งทราบความชื้น สมดุ ล ซึ่ง
Henderson [5] ได้ทดลองและสร้างสมการเพือ่ หาความชืน้ สมดุลของ
ผ้าฝ้าย ซึ่งพบว่าความชื้นสมดุลผ้าฝ้าย ( M e ,% db) สามารถหาได้
จากสมการ

เมือ่

3.3 อัตราการอบแห้งผ้า
สําหรับการอบแห้งผ้าพบว่ากระบวนการถ่ายความร้อนและมวล
ที่เกิดขึน้ ระหว่างลมร้อนและผิวของผ้าจะเป็ นกระบวนการถ่ายโอน
ความร้อนและมวลโดยการพา ซึง่ สมการอัตราการอบแห้งผ้าสามารถ
หาได้จาก [7]
m& = k m A(C − C )
(9)

เมื่อ

D

= 0.664Re

0.5

Sc

0.33

(10)

คือสัมประสิทธิการแพร่ของมวลระหว่างอากาศและนํ้ ามี

D

หน่ วยเป็ น

2
m /s

และ Dh คือเส้นผ่านศูนย์กลางไฮดรอลิคระหว่าง

ผ้า 2 ชิน้ มีหน่วยเป็ นเมตร และ Re คือค่าเรโนลย์นมั เบอร์สามารถหา
ได้จากสมการ
Re =

V

VDh

(11)

ν

คือความเร็วลมที่ไหลผ่านผ้ามีหน่ วยเป็ น

m/s

และ ν คือความ

หนืดจลน์ของอากาศมีหน่ วยเป็ น m 2 /s นอกจากนี้ค่าสมิทธ์นมั เบอร์
(Schmidt number, Sc ) สามารถหาได้จากสมการ
SC =

ν

(12)

D

ความเข้มข้นของไอนํ้าทีผ่ วิ ผ้า
Cw =

โดยที่

(C

w

)

สามารถหาได้จาก [9]

M w Psat
RTwb

(13)

คือความดันไอนํ้ า
อิ่มตัวมีห น่ วยเป็ น Pa และ R คือค่าคงที่ของก๊ า ซ และ Twb คือ
อุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกทีผ่ วิ ผ้ามีหน่วยเป็ นเคลวิน และความเข้มข้นไอ
นํ้าของอากาศร้อน C α สามารถหาได้จาก
(14)
C α = C sat φα
เมื่อ C
คือความเข้มข้นไอนํ้ าอิม่ ตัวของอากาศร้อนมีหน่ วยเป็ น
kg/m

M w คือนํ้ าหนักโมลโมเลกุ ลของนํ้ า Psat

sat
3

และ

φα

คือความชืน้ สัมพัทธ์อากาศร้อน [9]

4. ลักษณะการเคลื่อนที่ของนํ้าของการอบแห้งวัสดุที่เป็ นเส้นใย
ในการอบแห้ง ผ้า ฝ้ า ยนัน้ เป็ น กระบวนการถ่ า ยโอนมวลที่
เกิดขึ้นระหว่างลมร้อนกับวัสดุท่เี ป็ นเส้นใยจะเป็ นการถ่ายโอนมวล
แบบการพาโดย Efremov [10] ได้อธิบายพฤติกรรมการถ่ายโอนมวล
ระหว่างจุดเริม่ ต้นอบแห้ง กระทัง้ ถึงจุดสิ้นสุดการอบแห้งในรูปแบบ
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ของอัต ราส่วนระหว่างความชื้นในวัสดุ ณ เวลาต่า งๆ ต่อความชื้น
เริม่ ต้น ซึง่ สามารถหาได้จากสมการ
⎛
2⎞
⎛
⎜ −0.57 (E +1.1) ⎟ ⎞
⎜
⎟⎟
⎜
⎝
⎠
σ E0 − E − π.exp
= 1−
⎜
⎟⎟ (15)
M0
M0 ⎜
⎝
⎠
โดยที่ M คือความชืน้ ภายในผ้า ณ เวลาต่างๆ (%db) และ M 0 คือ

N0

M

ความชื้นเริม่ ต้นภายในผ้า (%db) และ
อบแห้งในช่วงเริม่ ต้น สามารถหาได้จาก
E0 =

โดยที่

tf

E0

คือ ค่า เวลาไร้มติ ิก าร

tf

(16)

σ

คือเวลาสิน้ สุดการอบแห้งมีหน่วยเป็ นวินาที ซึง่ สามารถหา

ได้จากสมการที่ (8) และ σ คือลักษณะเวลา และ
ณ เวลาใด ๆ สามารถหาได้จาก
E=

เมือ่

ti

E

คือค่าเวลาไร้มติ ิ

t f − ti
σ

h , ma
a1

สามารถหาได้จาก [11]

⎡ N0 t f − M 0 + M e ⎤
σ = 2⋅⎢
(18)
⎥
N0 π
⎣⎢
⎦⎥
เมื่อ M e คือความชื้นสมดุลของผ้าฝ้าย และในกรณีของอัตราการ
อบแห้งในช่วงคงทีซ่ ง่ึ Efremov [12] ได้เสนอค่าของ N ไว้ดงั นี้คอื
0

N0 =

hA
h

6. วิ ธีการทดลอง

(17)

σ

คือเวลา และ

ความเร็วที่สามารถวัดได้สูงสุดเท่ากับ 30 เมตร/วินาที และผ้าที่ใช้
ทดลองเป็ นผ้าฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ แขวนภายในห้องด้วยไม่แขวน
พลาสติกจํานวน 8 ชิน้ แขวนกับราวตากผ้าทีท่ าํ จากท่อเหล็ก ซึง่ ราว
ตากผ้าดังกล่าวได้ทําให้มโี ครงสร้างที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องชั ่ง
แบบดิจติ อลทีต่ ดิ ตัง้ ไว้ดา้ นบนห้องอบ เพือ่ ชั ่งนํ้าหนักผ้าขณะทดลอง
นอกจากนี้ยงั ได้มกี ารวัดอุณหภูม ิ ณ จุดต่างๆด้วยเทอร์โมคัปเปิ้ ลชนิด
T ต่อเข้ากับเครือ่ ง Scanning Thermocouple Thermometer ซึง่ มี
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ ± 0.1 oC อีกทัง้ ได้วดั ความชื้นสัมพัท ธ์
ของอากาศด้ ว ยเครื่อ งวัด ความชื้น สัม พัท ธ์ ข องอากาศ(Thermo
hygrometer) ซึ่ง มีค วามคลาดเคลื่อ นเป็ น ± 0.2% ที่ท างเข้า และ
ทางออกอิ ว าเปอร์ เ รเตอร์ ค อยล์ เ พื่อ เป็ น ข้อ มู ล ในการตรวจวัด
ประสิทธิภาพการทําความเย็นของเครือ่ งปรับอากาศ

(Tα − Twb )

(19)

fg

โดยที่ A คือพื้นที่มหี น่ วยเป็ น
การระเหยนํ้ามีหน่วยเป็ น

kJ/kg

m

2

และ

และ

ความร้อนแบบการพามีหน่ วยเป็ น

h

h fg

คือค่าความร้อนของ

คือสัมประสิทธิการถ่ายโอน
2o

Twb คือ
อุณหภูมลิ มร้อนและอุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกทีผ่ วิ ผ้ามีหน่วยเป็ น o C
W/m

C

และ T ,
α

4

Room
6

Clothes

9

5

h
a2

8

T0 ,φ 0
1

Tα ,Cα

7

Twb ,Cw
T0

3

2

Top View

รูป ที่ 2 ส่ว นประกอบต่า งๆ ของห้องอบผ้า เมื่อ จุดที่ 1 คือทางเข้า
คอยล์จุดที่ 2 คือทางออกคอนเดนเซอร์คอยล์ จุดที่ 3 คือทางออก
ห้อ งอบ จุ ด ที่ 4 ร้อ นทางออกอิว าเปอร์เ รเตอร์ค อยล์ จุ ด ที่ 5 คือ
ทางเข้าอิวาเปอร์เรเตอร์คอยล์ จุดที่ 6 ภายในห้องปรับอากาศ จุดที่ 7
คือเสือ้ ผ้าทีใ่ ช้ทดลอง จุดที่ 8 คือคอนเดนเซอร์คอยล์ จุดที่ 9 คืออิวา
เปอร์เรเตอร์คอยล์

การศึ ก ษาทดลองนี้ ได้ ทํ า การสร้ า งห้ อ งอบผ้ า ขนาด
0.5x0.5x1.0 ลูกบาศก์เมตร โดยทดสอบร่วมกับเครื่องปรับอากาศ
ขนาดทําความเย็น 1 ตัน โดยต่อเข้ากับบริเวณคอนเดนเซอร์คอยล์
0.8
h = 0.0204G
(20)
ของเครื่องปรับอากาศ (รูปที่ 2) ซึ่งลมร้อนทีไ่ ด้จากการระบายความ
และอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศร้อน (G) มีคา่ คือ
ร้อ นจะเข้า สู่ ห้อ งอบผ้า โดยตรง ผ้า ที่ใ ช้ ท ดลองเป็ น ผ้ า ฝ้ าย 100
(21)
G = ρV
ั ่ หมาด
เปอร์เซ็นต์ จํานวน 4 - 10 ชิน้ จากนัน้ ได้นําผ้าไปซักและปนให้
โดยที่ ρ คือความหนาแน่ นของอากาศมีหน่ วยเป็ น kg/m 3 และ
จะได้น้ําหนักสุทธิเริม่ ต้นก่อนการอบผ้าเท่ากับ 2.09 กิโลกรัม จากนัน้
V คือความเร็วลมร้อนมีหน่ วยเป็ น m/s ตามลําดับ [13]
นํ าไปแขวนในห้องอบผ้า โดยแขวนผ้าเป็ น 1 แถวๆ ละ 8 ผืน ซึ่ง
ลักษณะการแขวนผ้าได้จดั เรียงให้ผ้าอยู่ในตํา แหน่ ง ที่ขนานกับทิศ
5. อุปกรณ์ การทดลอง
ทางการไหลของลมร้อนทีร่ ะบายออกจากคอนเดนเซอร์คอยล์ อีกทัง้
ในการทดลองครัง้ นี้ใช้เครื่องปรับอากาศยีห่ อ้ Uni star รุ่น
ขณะทดลองได้ตดิ ตัง้ พัดลมระบายอากาศร้อนช่วย ทีด่ า้ นหลังห้องอบ
AR-135 R ชุดอิวาเปอร์เรเตอร์คอยล์มขี นาดทําความเย็น 1 ตัน ชนิด
ผ้า โดยที่ความเร็วลมที่เ ข้าและออกห้องอบเท่ากันซึ่งเท่ากับ 1.85
สารทํา ความเย็น R-22 และได้นํ า ห้อ งอบผ้า ที่ทํา จากผ้า ใบขนาด
เมตร/วินาที (รูปที่ 2, ตําแหน่ งที่ 2 และ 3) หลังจากนัน้ ทําการติดตัง้
0.5x0.5x1.0 ลูกบาศก์เมตร มาต่อเข้ากับคอนเดนเซอร์คอยล์โดยตรง
เทอร์โมคับเปิ้ ลในตําแหน่ งทีต่ ้องการวัดอุณหภูมอิ ากาศดังนี้คอื จุดที่
และได้ตดิ ตัง้ พัดลมดูดอากาศช่วยทีท่ างออกขนาด 180 วัตต์ ซึง่ การ
1-6 โดยที่ต่อสายเทอร์โมคับเปิ้ ลเข้ากับเครื่องแสดงผลแบบดิจติ อล
วัดความเร็วของลมทีท่ างออกห้องอบได้ใช้เครือ่ งมือ anemometer ซึง่
จากนัน้ บันทึกข้อมูลอุณหภูมอิ ากาศทุก 2 นาที ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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สัมประสิทธิการถ่ายโอนความร้อนแบบการพา
ได้จากสมการ

(h)

สามารถหา

7. ผลการทดลอง
การทดลองครัง้ นี้อุณหภูมอิ ากาศภายนอกห้องปรับอากาศ
เฉลีย่ 34.5 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์อากาศ 60 % พบว่าลม
ร้อ นที่ ออกจากคอนเดนเซอร์ค อยล์ ม ีอุ ณ หภู ม ิเ ฉลี่ย 41.5 องศา
เซลเซียส ซึ่งจากการตรวจวัดค่าสัมประสิทธิสมรรถนะการทําความ
เย็นพบว่ามีค่าเท่ากับ 3.1 จากนัน้ ได้คํานวณหาขนาดห้องอบผ้าที่
เหมาะสมซึง่ พบว่า ตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่ออัตราการอบแห้งคือความเร็วลม
ทีไ่ หลผ่านผ้า โดยเมื่อพืน้ ทีห่ น้าตัดห้องอบผ้าลดลง จะเป็ นสาเหตุทํา
ความเร็วลมเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย ดังนัน้ เมื่อเพิม่ ความเร็วลมจะทําให้
สัมประสิทธิการถ่ายโอนมวลระหว่างนํ้าในผ้าให้กบั อากาศเพิม่ ขึน้ แต่
เนื่องจากว่าขนาดความกว้างของห้องอบผ้าเล็กทีส่ ุดซึ่งเท่ากับขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องระบายลมร้อนของคอนเดนเซอร์คอยล์ซ่งึ
เท่ากับ 0.5 เมตร และความสูงที่สามารถทําได้เท่ากับความสูงของ
เสื้อ เมื่อ แขวนในห้อ งอบซึ่ง เท่ า กับ 1.0 เมตร ดัง นั น้ พื้น ที่ห น้ า ตัด
ห้องอบจึงเท่ากับ 0.5x1.0 ตารางเมตร
จากนั น้ ผู้ว ิจ ัย ได้ทํ า ทดลองเพื่อ หาระยะห่ า งระหว่ า งผ้า ที่
เหมาะสม โดยทดลองอบผ้าเริม่ ต้นที่ 4, 6, 8 และ10 ชิน้ ตามลําดับ ซึง่
ผลที่ไ ด้จ ากการทดลองพบว่ า อัต ราการอบแห้ง เพิ่ม ขึ้น สู ง สุ ด เมื่อ
จํานวนผ้าที่แขวนในห้องเพิม่ ขึ้นเป็ น 8 ชิ้น ซึ่งระยะห่างระหว่างผ้า
เท่ากับ 0.037 เมตร และได้อตั ราการอบแห้งเท่ากับ 2.26 กิโลกรัมต่อ
ชัวโมง
่
และเมื่อเพิม่ จํานวนผ้าเป็ น 10 ชิ้น จะทําให้อตั ราการอบแห้ง
ผ้าลดลง ทัง้ นี้เนื่องจากเมือ่ เพิม่ จํานวนผ้าจะทําให้จะทําให้ลมร้อนไหล
เข้าช่องว่างระหว่างผ้า ไม่สะดวกทํา ให้ลมบางส่วนที่เหลือไหลผ่า น
บริเวณด้านบนและด้านล่างของห้องอบแทนจึงทําให้อตั ราการอบแห้ง
ลดลงเมือ่ จํานวนผ้าเพิม่ เป็ น 10 ชิน้ ตามลําดับ
พิจ ารณาจากรู ป ที่ 3 เป็ น การเปรีย บเทีย บระหว่ า งการ
คํานวณและการอบผ้าจริง โดยใช้ความร้อนทิง้ จากเครื่องปรับอากาศ
พบว่าอัตราการอบแห้งผ้าโดยใช้การคํานวณมีค่าเท่ากับ 2.3 กิโลกรัม
ต่อชัวโมง
่
ซึง่ มีค่าใกล้เคียงกับผลการทดลองซึง่ เท่ากับ 2.26 กิโลกรัม
ต่ อ ชั ่วโมง และเมื่อ เปรีย บเทีย บการอบผ้า ซึ่ง ใช้ค วามร้อ นทิ้ง จาก
เครือ่ งปรับอากาศกับการอบด้วยเครือ่ งอบไฟฟ้า และการตากผ้าในที่
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ร่มพบว่ามีอตั ราการอบแห้งทีด่ กี ว่าการอบแห้งด้วยเครือ่ งอบผ้าไฟฟ้า
และการตากผ้าในทีร่ ม่ ดังในตารางที่ 1
2.2

Mass of Clotehes (kg) (Theory)
Mass of Clotehes (kg) (Experiment)

2.1

Mass of clothes(kg)

2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
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รูปที่ 3 เปรียบเทียบการอบแห้งโดยใช้ความร้อนทิง้ จาก
เครือ่ งปรับอากาศ โดยการทดลองและการคํานวณ
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการอบแห้งแบบต่างๆ
ประเภทการ
อบแห้ง

เวลาอบ
แห้ง (h)

นํ้าหนัก
เริม่ ต้น (kg)

นํ้าหนัก
สุดท้าย
(kg)

พลังงาน
ทีใ่ ช้ (kWh)

อัตราการ
อบแห้ง
(kg /h)

ความร้อน
ทิง้ จาก
เครือ่ งปรับ
อากาศ

0.30

2.09

1.41

0.011

2.26

ตากผ้าในร่ม

4.00

2.09

1.40

-

0.17

เครือ่ งอบ
ไฟฟ้า

0.33

2.05

1.42

0.66

1.90

3.4

md (kg/h) (Equation 9)

3.2

3.0

Drying Rate (kg/h)

ทดลอง จุดที่ 4 และ 5 จะนํ ามาคํานวณหาสัมประสิทธ์สมรรถนะการ
ทําความเย็น และจุดที่ 2-3 จะเก็บข้อมูลไว้เพื่อนํ ามาวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบกับผลทีไ่ ด้จากการคํานวณ นอกจากนี้ได้วดั ความชื้น
สัม พัท ธ์ อ ากาศ ณ จุ ด ที่ 4 และ 5เพื่อ ใช้คํ า นวณหาสัม ประสิท ธ์
สมรรถนะการทําความเย็นตามสมการ
1-3 ไปด้วย การตรวจสอบนํ้าหนักผ้าขณะทดลองจะใช้เครื่องชังแบบ
่
ดิจ ิต อลชัง่ นํ้ า หนั ก ผ้า โดยตรง ซึ่ง ในการออกแบบห้อ งอบผ้า จะ
สามารถชัง่ นํ้ า หนั ก ผ้า ได้ต ลอดเวลาขณะทดลอง โดยเครื่อ งชัง่
นํ้าหนักจะถูกติดตัง้ ไว้ทด่ี า้ นบนห้องอบผ้า จากนัน้ เมือ่ เริม่ การทดลอง
จะทําการบันทึกนํ้ าหนักผ้าทุกๆ 2 นาที จนกระทังเหลื
่ อนํ้ าหนักสุทธิ
1.41 กิโลกรัม ซึ่งหมายความว่านํ้ าทีอ่ ยู่ภายในผ้าได้ระเหยออกจาก
ผ้า เป็ น นํ้ า หนั ก 0.68 กิโ ลกรัม ซึ่ง จะเหลือ ความชื้น ในผ้า เท่ า กับ
ความชืน้ สมดุล จึงหยุดบันทึกการทดลอง

2.8

2.6

2.4

2.2
0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

Velocity (m/s)

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการอบแห้งและความเร็วลมทีไ่ หล
ผ่านระหว่างผ้า 2 ชิน้
8. ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการอบแห้ง
จากผลการคํานวณจากสมการที่ 9 เมื่อเพิม่ ความเร็วลมที่ไหล
ผ่านระหว่างผ้า 2 ชิน้ พบว่าจะทําให้มอี ตั ราการอบแห้งเพิม่ ขึน้ ดังรูป
ที่ 4 และผลการเปรีย บเทีย บการเพิม่ ขึ้น ของอัต ราการอบแห้ง ผ้า
พบว่า เมื่อ เพิม่ ความเร็ว เพิม่ ขึ้นทุ ก ๆ 0.2 เมตรต่ อ วินาที จะทําให้

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

อัตราการอบแห้งเพิม่ ขึน้ 11.8 เปอร์เซ็นต์ และทีค่ วามเร็ว 1.20, 1.40
และ 1.60 จะมีอตั ราการอบแห้งเพิม่ ขึน้ เป็ นเฉลีย่ 9.03 เปอร์เซ็นต์
4.0

md (kg/h) (Equation 9)

Drying Rate (kg/h)
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รูปที่ 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการอบแห้ง และอุณหภูม ิ
อากาศทีไ่ หลผ่านระหว่างผ้า 2 ชิน้
รูปที่ 5 เป็ นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการอบแห้ง และ
อุณหภูมอิ ากาศที่ไหลผ่านระหว่างผ้า 2 ชิ้น พบว่าเมื่อเพิม่ อุณหภูม ิ
จะทําให้อตั ราการอบแห้งผ้าเพิม่ ขึน้ และผลจากการเปรียบเทียบการ
เพิ่ม ขึ้น ของอัต ราการอบแห้ง พบว่ า เมื่อ อุ ณ หภู ม ิอ ากาศเพิ่ม ขึ้น
ทุ ก ๆ 10 องศาเซลเซีย ส จะทํา ให้อ ัต ราการอบแห้ง เพิ่ม ขึ้น เฉลี่ย
20.67 เปอร์เซ็นต์
2.1
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รูปที่ 6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างนํ้ าหนักของผ้า และความชื้น
สัมพัทธ์อากาศทีไ่ หลผ่านระหว่างผ้า 2 ชิน้
จากรูปที่ 6 เป็ นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างนํ้ าหนักของผ้า
และความชื้น สัม พัท ธ์ อ ากาศ พบว่ า เมื่อ ความชื้น สัม พัท ธ์ อ ากาศ
เพิม่ ขึน้ จะทําให้เวลาทีใ่ ช้อบแห้งเพิม่ ขึน้ และเป็ นผลทําให้อตั ราการ
อบแห้งลดลง
8. สรุป
ผลจากการศึก ษาทดลองเรื่อ งการนํ า ความร้อ นทิ้ง จาก
เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วนมาใช้ประโยชน์เพือ่ การอบแห้งผ้าครัง้
นี้ พบว่าเมื่อนํ าห้องอบผ้าที่มขี นาด 0.5x0.5x1.0 ลูกบาศก์เมตร
ติดตัง้ เข้ากับคอนเดนเซอร์คอยล์ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสัมประสิทธิ
สมรรถนะการทําความเย็นของเครื่อ งปรับอากาศแต่อย่า งใด ทัง้ นี่
เนื่องจากได้ออกแบบให้มกี ารระบายลมร้อนออกจากห้องอบผ้าอย่าง
ต่อเนื่อง โดยติดตัง้ พัดลมเพือ่ ระบายลมร้อนช่วยทีท่ างออกห้องอบ ซึง่
จะใช้พลังงานไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ จากเดิมเพียง 0.01 กิโลวัตต์ชวโมง
ั่
หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 1.5 ของเครื่องอบผ้าเชิงพาณิชย์เท่านัน้ ผลทีไ่ ด้จาก
การทดลองอบผ้าพบว่า ระยะห่า งของผ้า ที่เหมาะสมเท่า กับ 0.037

เมตร และมีอตั ราการอบแห้งเท่ากับ 2.26 กิโลกรัมต่อชัวโมง
่
ซึง่ ดีกว่า
้
การอบแห้งผ้าโดยใช้เครื่องอบไฟฟา และการตากผ้าในร่มที่มอี ตั รา
การอบแห้งเท่ากับ 1.9 และ 0.17 กิโลกรัมต่อชัวโมงตามลํ
่
าดับ อีกทัง้
เมื่อนํ าผลทีไ่ ด้จากการทดลองอบผ้าและการคํานวณจากแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์ยงั พบว่ามีอตั ราการอบแห้งทีใ่ กล้เคียงกัน
นอกจากนี้ยงั พบว่าปจั จัยส่งผลกระทบต่ออัตราการอบแห้ง
ของผ้า ได้แ ก่ อุ ณ หภู ม ิอ ากาศ ความชื้น สัม พัท ธ์ข องอากาศ และ
ความเร็วลมทีไ่ หลผ่านระหว่างผ้า 2 ชิน้ โดยอัตราการอบแห้งจะแปร
ผันตรงกับอุณหภูมอิ ากาศ และความเร็วลมที่ไหลผ่านระหว่างผ้า 2
ชิน้ และแปรผกผันกับความชืน้ สัมพัทธ์ของอากาศ
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การศึกษาเชิงตัวแปรของสมรรถนะของเครือ่ งทําความเย็นแบบดูดซับที่เชื่อมกับ 4 แหล่ง
ความร้อน
Sensibility Parametric Study for the Performance of an Adsorption Refrigeration
System with four Heat Sources
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บทคัดย่อ
บทความนี้นําเสนอการวิเคราะห์สมรรถนะของระบบทําความเย็น
แบบดูดซับ (Adsorption) ทีเ่ ชื่อมกับ 4 แหล่งความร้อนโดยใช้วธิ ี finite
time thermodynamic โดยแบ่งระบบการทํางานเป็ นสองช่วง: ช่วงดูด
ซับ – ระเหย และ ช่วงคาย – ควบแน่น ซึง่ จากความคิดนี้จะสามารถ
พิจารณาว่าระบบนี้จะประกอบด้วย 2 วัฎจักรคือ วัฏจักรการทําความ
เย็นสําหรับช่วงดูดซับ – ระเหย และวัฎจักรการทําความร้อนสําหรับช่วง
คาย – ควบแน่ น โดยแต่ละวัฏจักรจะกําหนดค่าสัมประสิทธิความ
ย้อ นกลับ ไม่ ไ ด้ I a และ I d ตามลํ า ดับ ซึ่ง นํ า ไปสู่ ค วามสัม พัน ธ์
ระหว่างค่าที่เหมาะสมที่สุดของสัมประสิทธ์สมรรถนะกับภาระการทํา
ความเย็นสูงสุด
ผลจากการศึกษาเชิงตัวแปรได้เสนอถึงอิทธิพลของอุณหภูมขิ อง
แหล่งความร้อนต่างๆ, ค่าเสมือนการนํ าความร้อนรวมของระบบ ทีม่ ี
ผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิสมรรถนะ ค่าภาระการทําความเย็นสูงสุด
และเวลาของแต่ละช่วงวัฎจักร ซึง่ จะถูกนําไปใช้เพือ่ ออกแบบระบบและ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบต่อไป
Abstract
This is the finite time thermodynamic analysis for the
performance of an adsorption refrigeration system with four heat
sources. The system was derived into 2 zones of operations: an
adsorption-evaporation phase and a desorption-condensation
phase. The idea was to treat the entire system as a combined
cycle of a two-heat-sources refrigerator for the adsorptionevaporation phase and another two-heat-sources heat engine for
the desorption-condensation phase. Each of these irreversible
engines was characterized by the irreversibility factors I a and
I d respectively. An optimal relationship between the overall
coefficient of performance and the maximum cooling load was
obtained. The detailed parametric study has shown the influence
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of the source/sink temperature, the equivalent thermal
conductance on the overall coefficient of performance, the
maximum cooling load and the time phase’s optimum. The result
would be applied for improvement of the overall system’s
performance.
1. บทนํา
ในปจั จุบนั ปญั หาโลกร้อนเป็ นปญั หาสําคัญที่หลายฝ่ายให้ความ
สนใจทีจ่ ะแก้ปญั หา ส่วนหนึ่งของสาเหตุของปญั หามาจากปรากฏการณ์
เรือนกระจกอันเนื่องมาจากการทําลายชัน้ บรรยากาศของสาร CFC [1]
ซึง่ เป็ นองค์ประกอบของสารทํางานทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลายในระบบทํา
ความเย็น ประกอบกับเทคโนโลยีท่สี ามารถใช้พลังงานหมุนเวีย น ก็
ได้รบั ความสนใจเป็ นอย่างยิง่ ระบบการทําความเย็นแบบดูดซับเป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่งทีน่ ่าสนใจ โดยระบบชนิดนี้ได้เกิดขึน้ เป็ นครัง้ แรกราวๆ ปี
ค.ศ. 1909 และได้ใช้ในเชิงพาณิชย์ในปี ค.ศ. 1920 [2]. และได้พฒ
ั นา
จนถึงปจั จุบนั
เทคโนโลยีทาํ ความเย็นชนิดนี้มขี อ้ ดีหลายอย่าง ได้แก่
1. สามารถทํางานได้ดว้ ยแหล่งความร้อนอุณหภูมติ ่าํ (คล้ายกับ
ระบบแบบดูดซับโดยใช้ของเหลว) ดังนัน้ จึงสามารถทีจ่ ะประยุกต์ใช้กบั
แหล่งความร้อนเหลือใช้ทท่ี ง้ิ ออกไปโดยไม่ได้เกิดประโยชน์ หรือจะใช้
กับเทคโนโลยีแสงอาทิตย์กไ็ ด้ เป็ นต้น
2. สารทํ า งานที่ใ ช้ ใ นระบบนี้ เป็ น สารที่ไ ม่ ม ีส ารทํ า ลายชัน้
บรรยากาศ เช่นนํ้า เมทานอล หรือแอมโมเนีย เป็ นต้น
3. ส่ ว นประกอบหลั ก ในระบบนี้ จ ะยึ ด ตรึ ง กั บ ที่ ไ ม่ ม ี ก าร
เคลื่อนไหวจึงทําให้งา่ ยต่อการบํารุงรักษา อีกทัง้ ยังสามารถใช้กบั ระบบ
ทีม่ กี ารเคลื่อนไหว เช่นในพาหนะขนส่ง เป็ นต้น [3,4]
แต่อย่างไรก็ตามข้อเสียของระบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะมองข้ามได้
ซึ่ง ได้แ ก่ ค่ า ความเย็ น ที่ผ ลิต ได้ จ ะเป็ น วัฏ จัก รที่ไ ม่ ต่ อ เนื่ อ ง (Noncontinuous cycle), ประสิทธิภาพการทําความเย็นทีไ่ ม่สงู มากและยังใช้
เวลาต่อรอบวัฏจักรทีน่ าน [5]
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ในบทความนี้เสนอการวิเคราะห์เ ชิง ตัวแปร โดยที่ระบบการทํา
ความเย็นแบบดูดซับจะถูกแบ่งเป็ น 2 วัฎจักรย่อย คือวัฏจักรเครื่องทํา
ความเย็น และวัฎจักรเครื่องทําความร้อน ค่าสัมประสิทธิการย้อนกลับ
ไม่ได้ของแต่ละวัฎจักรจะถูกนํ ามาประยุกต์ใช้กบั กฎข้อทีส่ องของเทอร์
โมไดนามิก ส์ [6-9] ในกระบวนการวิเคราะห์จะใช้สมมติฐ านต่อ ไปนี้
เพือ่ ให้สะดวกต่อการพิจารณา
- ค่าคุณสมบัตทิ างกายภาพต่างๆ คงที่
- ระบบไม่มกี ารสูญเสียความร้อน

กระบวนการดูดซับ – ระเหย และเครื่อ งทําความร้อนแบบย้อนกลับ
ไม่ได้ท่เี ชื่อมกับ แหล่งความร้อน 2 แหล่ ง สํา หรับกระบวนการคาย –
ควบแน่น สัมประสิทธิสมรรถนะของระบบย่อยทีเ่ ป็ นเครือ่ งทําความเย็น
คือ

2. หลักการวิ เคราะห์วฏั จักรทัง้ ระบบ
ผังภาพแสดงส่วนประกอบของระบบทําความเย็นแบบดูดซับได้
แสดงไว้ในรูป 1 โดยจะแบ่งช่วงการทํางานเป็ น 2 ส่วน โดยส่วนแรก
เป็ นช่วงของกระบวนการดูดซับ – ระเหย (adsorption - evaporation)
โดยตัวดูดซับซึง่ อยูใ่ นเจเนอเรเตอร์ จะต่อกับเครือ่ งระเหยผ่านวาล์ว V1
ความเย็นทีผ่ ลิตได้จากการระเหยของสารทําความเย็นในเครื่องระเหย
QE โดยมีแหล่งให้ความร้อนภายนอกอุณหภูม ิ TSE โดยทัวไปจะเป็
่
น
บริเวณต้องการความเย็น ไอที่ระเหยจะถูกดูดโดยตัวดูดซับ ซึ่งจะให้
ความร้อนจากการดูดซับ Q A โดยความร้อนทีเ่ กิดขึน้ นี้จะถูกถ่ายเทไป
ยังแหล่งรับความร้อนทีม่ อี ุณหภูม ิ TSA .(อุณหภูมบิ รรยากาศ) เมื่อเสร็จ
สิน้ ช่วงกระบวนการนี้วาล์ว V1 จะถูกปิ ด

จากสมการข้างต้น ค่าสัมประสิทธิสมรรถนะของระบบรวมสามารถ
เขียนได้จาก ε = η ⋅ α หรือ

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของระบบทําความเย็นแบบดูดซับ
ในส่วนที่ 2 คือช่วงของกระบวนการ คาย – ควบแน่ น (desorption
– condensation) โดยสารดูดซับในเจเนอเรเตอร์จะไหลผ่านไปยังเครือ่ ง
ควบแน่ นโดยผ่านวาล์ว V2 ความร้อน QD จะให้กบั เจเนอเรเตอร์
เพือ่ ให้สารดูดซับคายเอาไอของสารทําความเย็นออกมา โดยมีแหล่งให้
ความร้อนภายนอกอุณหภูม ิ TSD ซึง่ เป็ นแหล่งความร้อนอุณหภูมสิ งู
อาจได้จากความร้อนทิ้งในอุตสาหกรรม ไอของสารทํางานจะถูกคาย
ออกมาไหลไปสูงเครือ่ งควบแน่น โดยความร้อนจากการควบแน่ น QC
จะถ่ า ยเทไปยัง แหล่ง รับความร้อนอุ ณหภูม ิ
TSC .ซึ่ง มีอุ ณ หภู ม ิ
ใกล้เ คีย งกับ บรรยากาศ จากการประยุก ต์ใช้ก ฎข้อ แรกของเทอร์โ ม
ไดนามิกส์ จะได้
QE − Q A = QC − QD
(1)
ระบบจะถูกพิจารณาเป็ นสองระบบย่อย ได้แก่เครื่องทําความเย็น
แบบย้ อ นกลับ ไม่ ไ ด้ ท่ี เ ชื่ อ มกั บ แหล่ ง ความร้ อ น 2 แหล่ ง สํ า หรับ

α=

QE
QE − Q A

(2)

และประสิทธิภาพของระบบย่อยทีเ่ ป็ นเครือ่ งทําความร้อนคือ
η=

QD − QC
QD

⎡ QD − QC ⎤ ⎡ QE ⎤
⎥⋅⎢
⎥
⎣ QD ⎦ ⎣ QE − Q A ⎦

ε =⎢

(3)

(4)

2.1 การวิ เคราะห์วฏั จักรย้อนกลับไม่ได้ของเครื่องทําความเย็นที่มี
แหล่งความร้อน 2 แหล่ง
รูป 2 แสดงการทํางานของเครื่องทําความเย็นทีเ่ ชื่อมกับ 2 แหล่ง
ความร้อน ความร้อนที่ออกจากแหล่งความร้อนเพื่อที่จะเข้าสู่เครื่อ ง
ระเหยคือ
QE = k E (TSE − TE )t ev
(5)
โดยที่ k E คือค่าการนําความร้อนรวมในกระบวนการระเหย TE
คืออุณหภูมขิ องสารทําความเย็นในเครือ่ งระเหย และ t ev คือเวลาทีใ่ ช้
ไปในกระบวนการระเหย

รูปที่ 2 การทํางานของเครื่องทําความเย็นที่มแี หล่งความร้อน 2
แหล่ง
ในทํานองเดียวกันความร้อนที่ออกจากตัวดูดซับสามารถเขียนได้
ดังนี้
Q A = k A (T A − TSA )t ads
(6)
โดยที่ k A คือค่าการนําความร้อนรวมในกระบวนการดูดซับ TA
คืออุณหภูมขิ องตัวสารดูดซับ และ t ads คือเวลาทีใ่ ช้ไปในกระบวนการ
ดูดซับ
จากกฎข้อแรกของเทอร์โมไดนามิกส์ จะได้วา่ งานทีใ่ ช้ขบั เครือ่ งทํา
ความเย็นชนิดนี้คอื
W = k E (TSE − TE )t ev − k A (T A − TSA )t ads
(7)
และจากกฎข้อทีส่ องจะได้วา่ ค่าเอนโทรปี ทเ่ี ปลีย่ นไปของสารทํางาน
คือ
k (T − TE )t ev k A (T A − TSA )t ads
ΔS = E SE
−
=0
TE
I aT A

(8)

โดยที่ I a คือค่าสัมประสิทธิการย้อนกลับไม่ได้ภายในของระบบ
[9] สําหรับช่วงกระบวนการดูดซับ – ระเหย พบว่าถ้า I a = 1 ระบบนี้
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ก็จะเป็ นระบบทีย่ ้อนกลับได้ และถ้า 1 I a < 1 ระบบก็จะเป็ นระบบที่
ย้อนกลับไม่ได้
จากความสัมพันธ์ขา้ งต้น ค่าอุณหภูมขิ องสารทํางานภายในเครื่อง
ระเหยจะเขียนขึน้ ใหม่ได้
TE = TSE −

QE
k E t ev

QC = k C (TC − TSC )t cond

(17)
โดยที่ k C คือค่าการนํ าความร้อนรวมในกระบวนการควบแน่ น
TC คืออุณหภูมขิ องตัวสารทํางานในเครื่องควบแน่ น และ t cond คือ
เวลาทีใ่ ช้ไปในกระบวนการควบแน่น

(9)

และอุณหภูมขิ องสารทํางานภายในตัวดูดซับคือ
⎛
Q ⎞
TSA ⎜⎜ TSE − E ⎟⎟
k E tev ⎠
⎝
TA =
⎛ 1
Ia ⎞
⎟⎟
+
TSE − QE ⎜⎜
⎝ k E tev k Atads ⎠

(10)

ค่าสัมประสิทธิสมรรถนะของระบบย่อยทีเ่ ป็ นเครือ่ งทําความเย็นจะ
เขียนใหม่ได้คอื
⎡ QA ⎤
− 1⎥
⎣ QE
⎦

α =⎢

−1

⎡
⎢
TSA I a
= ⎢⎢
⎛ 1
Ia
⎢ TSE − QE ⎜
⎜k t + k t
⎢⎣
A ads
⎝ E ev

⎤
⎥
− 1⎥⎥
⎞
⎟ ⎥
⎟ ⎥
⎠ ⎦

−1

(11)
โดยในช่วงเวลาทีใ่ ช้ไปในกระบวนการระเหยจะเท่ากับเวลาทีใ่ ช้ใน
กระบวนการดูดซับ t ev = t ads และให้ k r = k E + k A เป็ นผมรวม
ของค่าการนําความร้อนของทัง้ สองส่วน ทําอนุ พนั ธ์สมการ (11) เทียบ
กับ k E และ k A เพื่อ หาค่า ที่เหมาะสมที่สุดสํา หรับค่า สัมประสิท ธิ
สมรรถนะ จะได้
∂α
=0
∂k E

ได้

kr
= 1+ Ia
kE

(12)

∂α
=0
∂k A

ได้

kr
=1+
kA

(13)

1
Ia

โดยที่

(

)

จากกฎข้อแรกของเทอร์โมไดนามิกส์ จะได้วา่ งานทีใ่ ช้ขบั เครือ่ งทํา
ความร้อนชนิดนี้คอื
W = k C (TSC − TC )t cond − k D (TD − TSD )t des
(18)
และจากกฎข้อทีส่ องจะได้วา่ ค่าเอนโทรปี ทเ่ี ปลีย่ นไปของสารทํางาน
คือ
ΔS =

k C (TSC − TC )t cond k D (TD − TSD )t des
−
=0
TC
I d TD

(19)

โดยที่ I d คือค่าสัมประสิทธิการย้อนกลับไม่ได้ภายในของระบบ
[9] สําหรับช่วงกระบวนการคาย – ควบแน่ น พบว่าถ้า I d = 1 ระบบนี้
ก็จะเป็ นระบบทีย่ ้อนกลับได้ และถ้า 1 I d < 1 ระบบก็จะเป็ นระบบที่
ย้อนกลับไม่ได้ (ระบบจริง)
จากความสัม พัน ธ์ ข้ า งต้ น อุ ณ หภู ม ิข องสารทํ า งานขณะเกิ ด
กระบวนการคายคือ
TD = TSD −

QD
k D t des

(20)

และอุณหภูมขิ องสารทํางานภายในเครือ่ งควบแน่นคือ

นําไปแทนค่าในสมการ (11) จะได้
⎤
⎡
⎥
⎢
TSA I a
α=⎢
− 1⎥
⎥
⎢ T − QE
⎥
⎢ SE K t
ads ads
⎦
⎣
kE + k A
K ads =
2
1+ Ia

รูปที่ 3 การทํางานของเครื่องทําความร้อนที่มแี หล่งความร้อน 2
แหล่ง

−1

TC =

(14)

(15)

TSD

⎛
QD ⎞
⎟
TSC ⎜⎜ TSD −
k D t des ⎟⎠
⎝
⎛ 1
Id
− QD ⎜⎜
+
⎝ k D t des k C t cond

(21)

⎞
⎟
⎟
⎠

ค่าสัมประสิทธิภาพของระบบย่อยทีเ่ ป็ นเครือ่ งทําความร้อนจะเขียน
ใหม่ได้คอื
⎡

η = ⎢1 −
⎣

QC ⎤
⎥ = 1−
QD ⎦

TSC I d
⎛ 1
Id
− QD ⎜⎜
+
k
t
k
C t cond
⎝ D des

⎞
⎟
⎟
⎠

(22)

TSD
2.2 การวิเคราะห์วฏั จักรย้อนกลับไม่ได้ของเครื่องทําความร้อนที่
เชือ่ มติดกับ 2 แหล่งความร้อน
โดยในช่วงเวลาทีใ่ ช้ไปในกระบวนการควบแน่ นจะเท่ากับเวลาทีใ่ ช้
รูป 3 แสดงการทํางานของเครื่องทําความร้อนทีเ่ ชื่อมกับ 2 แหล่ง
ในกระบวนการคาย t cond = t des และให้ k h = kC + k D เป็ น
ความร้อน ความร้อนทีถ่ ่ายให้แก่ระบบในกระบวนการคายคือ
ผลรวมของค่าการนําความร้อนของทัง้ สองส่วน ทําอนุ พนั ธ์สมการ (22)
QD = k D (TSD − TD )t des
(16)
เ ที ย บกั บ k D แ ล ะ k C เ พื่ อ ห า ค่ า ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด สํ า ห รั บ
โดยที่ k D คือค่าการนําความร้อนรวมของกระบวนการคาย TD
ประสิทธิภาพการทําความร้อน จะได้
คืออุณหภูมขิ องสารทําความเย็นกระบวนการคาย และ t des คือเวลาที่
k
∂η
(23)
= 0 ได้ h = 1 + I d
ใช้ไปในกระบวนคาย
kD
∂k D
ในทํ า นองเดีย วกัน ความร้ อ นที่ ถ่ า ยเทออกจากกระบวนการ
ควบแน่นคือ
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∂η
=0
∂kC

ได้

kh
=1+
kC

1
Id

(24)

นําไปแทนค่าในสมการ (22) จะได้
η = 1−

โดยที่

TSC I d
QD
TSD −
K des t des

K des =

(25)

k D + kC

(1 +

Id

(26)

)2

TSC =300.15 K, TSE =285.15 K
TSA =298.15 K, TSD =373.15 K
~
~
และค่า K ads = K des

ซึง่ เป็ นค่าเบือ้ งต้นทีก่ ําหนดให้กบั ระบบ ในส่วนของการวิเคราะห์น้ี
จะแสดงผลของตัว แปรต่ า งๆ ที่ม ีผ ลต่ อ ค่ า สัม ประสิท ธิสมรรถนะที่
~
เหมาะสมทีส่ ดุ ε opt และค่าการทําความเย็นไร้มติ สิ งู สุด (QE )opt
3.1 ผลกระทบของค่าสัมประสิทธิการย้อนกลับไม่ได้ I a และ I d

2.3 การหาค่าสัมประสิทธิสมรรถนะทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ของระบบ
จากสมการข้า งต้ น ค่ า สัม ประสิท ธิสมรรถนะของระบบรวมจะ
สามารถเขียนให้อยูใ่ นรูปความสัมพันธ์ใหม่ดงั นี้
⎡
⎢
TSC I d
ε = α ⋅η = ⎢1 −
⎢ T − QD
SD
⎢
K des t des
⎣

⎤
⎤⎡
⎥
⎥⎢
TSA I a
⎥⎢
− 1⎥
⎥
⎥ ⎢ T − QE
⎥
⎥ ⎢ SE K t
ads ads
⎦
⎦⎣

−1

(27)
จากสมการข้างต้นจะมีค่าตัวแปร และค่าคุณสมบัตติ ่างๆมากมาย
เพือ่ ให้สะดวกต่อการวิเคราะห์สมการข้างต้นจะถูกทําให้อยู่ในรูปตัวแปร
ไร้มติ ิ จะได้สมั ประสิทธิสมรรถนะในรูปตัวแปรไร้มติ ิ
⎡
⎢
~
TSC I d
ε = ⎢1 −
~
⎢ ~
QE
⎢ TSD − ~ ~
εK des tdes
⎢⎣

โ

⎤⎡
⎤
⎥⎢
⎥
Ia
⎥⎢
− 1⎥
~
⎥⎢ ~
⎥
Q
⎥ ⎢ TSE − ~ E~
⎥
K ads tads
⎥⎦ ⎢⎣
⎥⎦

−1

รูปที่ 4 ผลของการเปลีย่ นแปลง I a และ I d ทีก่ ระทบต่อ ε opt
(28)

ด

ย

t
t
T
QE
~
~
, ~tads = ads , ~tdes = des , TSE = SE
QE =
KTSAτ
τ
τ
TSA

,

K
K
T
T
~
~
~
~
TSC = SC , TSD = SD , K ads = ads , K des = des
TSA
TSA
K
K

τ = t ads + t des , K = K ads + K des และ QD =

,

QE

ε

จากสมการ (28) พบว่าความสัมพันธ์ทใ่ี ห้ค่าสัมประสิทธิสมรรถนะ
ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ คือ
⎛
⎞
⎜
⎟ ~
⎜
⎟ Q
Ia
~
~
− 1⎟ ~ E~ + TSD − TSC I d −
~
⎜
⎜ T~ − ~ QE
⎟ K des tdes
⎜ SE K ~
⎟
ads tads
⎝
⎠

(29)
⎛
⎞
⎜
⎟
⎜
⎟~ ~
Ia
− 1⎟QE TSD
4⎜
~
⎜ T~ − ~ QE
⎟
⎜ SE K ~
⎟
ads tads
⎝
⎠
=0
~ ~
K des tdes

รู ป ที่ 5 ผลของการเปลี่ ย นแป ลง I a และ I d ที่ ก ระทบ

ต่อ (QE )opt
~

ตามหลัก ทฤษฎี ระบบจะมีป ระสิท ธิภ าพน้ อยลงเมื่อ ระบบเข้า สู่
สภาวะย้อนกลับไม่ได้
จากรูป 4 พบว่า ในกรณีท่สี ภาวะย้อ นกลับไม่ได้ในส่ว นของช่ว ง
กระบวนการดูดซับน้อยกว่าช่วงกระบวนการคาย I d < I a สมรรถนะ
ของระบบจะสูงกว่าในกรณีของการย้อนกลับไม่ได้ของช่วงกระบวนการ
คายซับน้ อยกว่าช่วงกระบวนการดูดซับ I d > I a แต่ ในทางตรงกัน
ข้ามจากรูปที่ 5 ในกรณีของ I d > I a จะสามารถให้ค่าการทําความ
เย็นสูงสุด สูงกว่ากรณี I d < I a

3. ผลการวิเคราะห์
โดยกําหนดให้คา่ ตัวแปรต่างๆทีใ่ ช้วเิ คราะห์ขนั ้ พืน้ ฐานจะกําหนดให้
ดังต่อไปนี้
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3.2 ผลกระทบของอุณหภูมขิ องแหล่งความร้อน
ในส่วนนี้ได้ทําการแปรค่าอุณหภูมขิ องแหล่งความร้อนอื่นๆ โดย
แสดงในรูปอุณหภูมไิ ร้มติ ิ (เปรียบเทียบกับอุณหภูมขิ องแหล่งความร้อน
ในช่ว งกระบวนการดูด ซับ
TSA ซึ่ง โดยทัวไปจะเป็
่
น อุ ณ หภู ม ิ
บรรยากาศ)

~

รูปที่ 8 ผลของการเปลี่ยนแปลง TSD ที่กระทบต่อ
~
และ (QE )opt (2)

~

รูปที่ 6 ผลของการเปลี่ยนแปลง TSE ที่กระทบต่อ
~
และ (QE )opt (2)

ε opt

(1)

~

~

ซับ -ระเหย K ads สูง ขึ้น จะได้ค่า ที่เ หมาะสมที่สุ ด ของสัม ประสิท ธิ

ε opt

(1)

จากรูปที่ 6 และ 7 พบว่าระบบจะมีสมรรถนะทีด่ กี ว่าถ้ามีอุณหภูม ิ
~
ของแหล่งความร้อนทีเ่ ครือ่ งระเหย TSE สูง และมีอุณหภูมขิ องแหล่งรับ
~
ความร้อนทีอ่ อกจากเครื่องควบแน่ น TSC ตํ่า โดยจะพบว่าแหล่งความ
ร้อนที่รบั ความร้อนจากเครื่องควบแน่ นควรมีค่าน้อยกว่า แหล่งความ
ร้อนทีร่ บั ความร้อนจากกระบวนการดูดซับ แต่ในรูปที่ 8 พบว่าถ้าเพิม่
~
อุณหภูมขิ องแหล่งจ่ายความร้อนในกระบวนการคาย TSD จะส่งผลให้
~
ค่าความเย็นสูงสุด (QE )opt ที่ได้สูงขึน้ แต่สมั ประสิทธิสมรรถนะ ε opt
~
จะลดลงเมื่อผ่านค่าทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด โดยจะได้ค่า TSD ทีช่ ่วง 1.45 เท่า
ของอุณหภูมขิ องแหล่งความร้อนในช่วงกระบวนการดูดซับ
136

(1)

3.3 ผลกระทบของค่าการนํ าความร้อนเสมือน ของแต่ละช่วงการ
ทํางาน
พบว่าเมือ่ ค่าการนําความร้อนเสมือนไร้มติ ขิ องช่วงกระบวนการดูด
สมรรถนะ

รูปที่ 7 ผลของการเปลี่ยนแปลง TSC ที่กระทบต่อ
~
และ (QE )opt (2)

ε opt

ε opt สูงขึน้ ด้วย

~

รูปที่ 9 ผลของการเปลีย่ นแปลง K ads ทีก่ ระทบต่อ ε opt
~
~
แต่ค่าการทําความเย็นไร้มติ สิ ูงสุด (QE )opt จะลดลงเมื่อค่า K ads
มากกว่า 0.45 โดยประมาณ
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~

รูปที่ 10 ผลของการเปลีย่ นแปลง K ads ทีก่ ระทบต่อ

( )
~
QE

~
รูปที่ 12 ผลของการเปลีย่ นแปลง TSC ทีก่ ระทบต่อ ~topt

opt

3.4 ผลกระทบของตัวแปรอื่นๆ ที่มตี ่อเวลาของแต่ละช่วงการ
ทํางาน
เนื่องจากระบบทําความเย็นชนิดนี้ความเย็นทีไ่ ด้จะไม่ต่อเนื่องอีก
ทัง้ เวลาต่อวัฏจักรทีน่ าน ในส่วนนี้แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบจากตัว
แปรต่างๆ ที่มตี ่อค่าเวลาของแต่ละช่วงการทํางาน ช่วงเวลาที่ดที ่สี ุด
ของแต่ ล ะวัฎ จัก รควรจะมีช่ ว งเวลาของกระบวนการดู ด ซับ -ระเหย
เท่ากับกระบวนการคาย-ควบแน่ นเพื่อทีจ่ ะให้การทํางานสามารถผลิต
ความเย็นแบบต่อเนื่องได้ (กรณีใช้ตวั ดูด-คาย 2 ตัว)
จากรูปที่ 11-13 พบว่าอุณหภูมขิ องแหล่งจ่ายและรับความร้อนที่
ส่ ว นต่ า งๆ มีผ ลต่ อ เวลาที่จ ะใช้ใ นแต่ ล ะช่ ว ง แต่ ท ัง้ นี้ ต้ อ งคํ า นึ ง ถึง
ประสิทธิภาพของระบบด้วย

~
รูปที่ 13 ผลของการเปลีย่ นแปลง TSD ทีก่ ระทบต่อ ~topt

4. สรุป
จากการวิเคราะห์ตวั แปรทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการทําความเย็นแบบ
ดู ด ซั บ เราสามารถหาผลเฉลยซึ่ ง เป็ นค่ า ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ของ
สัม ประสิท ธิสมรรถนะและค่ า การทํ า ความเย็น สู ง สุ ด ของระบบ ที่
อุณหภูมขิ องสิง่ แวดล้อมกําหนดมา ซึง่ สามารถจะนําไปเป็ นข้อกําหนด
เบือ้ งต้นในการใช้เครื่องทําความเย็นชนิดนี้เพื่อทีจ่ ะให้ได้ประสิทธิภาพ
สูงสุด

~
รูปที่ 11 ผลของการเปลีย่ นแปลง TSE ทีก่ ระทบต่อ ~topt
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่องนี้ เป็ นการศึกษาลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่อง
ผลิตชิ้นไม้สบั โดยได้ทําการศึกษาลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
เครือ่ งผลิตชิน้ ไม้สบั แบบดิสค์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร
ความเร็วรอบของเครือ่ งผลิตชิน้ ไม้สบั 900 รอบต่อนาที มีจาํ นวนใบมีด
ติดทีล่ อ้ หมุนสับจํานวน 6 ใบ และใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30 แรงม้าเป็ น
ชุดต้นกําลัง จากการทดสอบกับไม้โตเร็วชนิดต่าง ๆ ทีม่ ขี นาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางและความยาวทีแ่ ตกต่างกัน พบว่าลักษณะการใช้กําลังไฟฟ้า
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ช่วงคือ ช่วงทีไ่ ม่มกี ารสับไม้และมีการสับไม้
โดยมีการใช้กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของทัง้ 2 ช่วงเท่ากับ 10.37 และ 19.95
kW ตามลําดับ การใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องผลิตชิน้ ไม้สบั จะขึน้ อยู่
กับชนิดของไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้ ขนาดความยาวของ
ท่อนไม้และระยะยื่นใบมีด โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว
ของไม้เพิม่ ขึ้นทุก ๆ 1 นิ้วและ 10 เซนติเมตรตามลําดับ จะมีการใช้
กําลังไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ เฉลี่ย 7.94 และ 1.18 % ตามลําดับ และเมื่อ
พิจารณาการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อผลผลิตทีไ่ ด้ จะพบว่าเครือ่ งผลิตชิน้ ไม้
สับมีดชั นีการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลีย่ 3.37 kWh ต่อตัน
Abstract
This paper presents a study of the electrical energy
consumption of wood disk chipping machine. The machine has
80 centimeters of diameter and 900 cycles per minute of cutting
speed. The flywheel of the machine has 6 blades and is driven
by 30 horsepower of electrical motor. From testing many different
types of fast growing wood which are different in their diameter
and length, the result is shown that the characteristic of electrical
energy consumption is divided into 2 ranges which are the range
of non-cutting wood and cutting wood. The average electrical
power consumption of these 2 ranges are 10.37 and 19.95 kW,
respectively. The energy consumption depends on the type of
wood, diameter of wood, length of wood and range of blade. The
increasing of every 1 inch of diameter and every 10 centimeters

of length of wood effects to the increasing of electrical power at
7.94 and 1.18 %, respectively. Moreover, it is found that the
average specific energy consumption of this chipping machine is
3.37 kWh/ton.
1. บทนํา
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมและมีทรัพยากรอยู่อย่างมากมาย
ทําให้มพี ลังงานจากชีวมวลเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะเศษกิง่ ไม้ ไม้ท่ี
ปลูกเป็ นธุรกิจเชิงพานิชย์ หรือเศษขีเ้ ลื่อยทีไ่ ด้จากอุตสาหกรรมไม้ ซึง่ มี
จํานวนมากและยังไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ เท่าที่ควร ถ้าเราสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานได้ ก็น่าจะสามารถลดปริมาณการ
นําเข้าพลังงานลงได้ โดยขัน้ ตอนในการนําเอาเศษกิง่ ไม้ หรือไม้ทป่ี ลูก
เป็ นธุรกิจเชิงพานิชย์มาใช้ นัน้ จะต้องทําให้เป็ นชิน้ เล็ก ๆ ก่อน และจาก
การศึกษาพบว่าความร้อนทีไ่ ด้จากการเผาไหม้ไม้ฟืนในลักษณะทีเ่ ป็ น
ท่อนจะให้ค่าความร้อนน้อยกว่าการเผาไหม้ไม้ฟืนในลักษณะทีเ่ ป็ นชิ้น
เล็ก ๆ เนื่องจากไม้ฟืนในลักษณะทีเ่ ป็ นชิน้ เล็ก ๆ จะมีพน้ื ทีใ่ นการเผา
ไหม้ม ากกว่ า นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า ราคาซื้อ ขายชิ้น ไม้ส ับ ยัง มีร าคา
มากกว่าท่อนไม้อกี ด้วย ดังนัน้ จึงต้องมีการสร้างเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ท่ี
สามารถสับไม้ให้เป็ นชิน้ เล็ก ๆ เพือ่ ให้ได้ค่าความร้อนในเผาไหม้ทม่ี าก
ขึน้ และเพิม่ มูลค่าของไม้ฟืนที่มลี กั ษณะเป็ นชิ้นเล็ก ๆ ในการส่งขาย
ให้กบั โรงไฟฟ้า และโรงงานผลิตพลังงานความร้อน โดยในปจั จุบนั มี
ผูป้ ระกอบการโรงงานผลิตชิ้นไม้สบั อยู่เป็ นจํานวนมาก ทัง้ ที่เป็ นการ
ผลิตชิ้นไม้สบั จากไม้ยูคาลิปตัสในอุ ตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และการ
ผลิตชิ้นไม้สบั จากไม้เบญจพรรณหรือไม้โตเร็วเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงชีว
มวลในโรงไฟฟ้าและโรงงานผลิตความร้อน
แต่ ใ นการศึก ษาเบื้อ งต้ น พบว่ า ผู้ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ ย ัง ขาด
ความรูแ้ ละความเข้าใจในเรื่องของการใช้พลังงานของเครือ่ งผลิตชิน้ ไม้
สับ จึงทําให้มตี ้นทุนในด้านพลังงานไฟฟ้ามีค่าสูงขึน้ โดยไม่จําเป็ น ซึ่ง
หากผูป้ ระกอบการทราบถึงปจั จัยหรือตัวแปรที่มผี ลกระทบต่อการใช้
พลังงานไฟฟ้าของเครื่องผลิตชิ้นไม้สบั ก็จะสามารถที่จะหาแนวทาง
หรือกําหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานในการใช้งานเครื่องผลิต
ชิน้ ไม้สบั ได้
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โดยงานวิจยั ชิ้นนี้จะได้ทําการศึกษาลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้า
และปจั จัยทีส่ ่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องผลิตชิน้ ไม้
สับ เพื่อเป็ นข้อมูลให้แก่ผปู้ ระกอบการในการพิจารณาตัดสินใจกําหนด
มาตรการประหยัดพลังงาน ต่อไป
2. เครื่องผลิ ตชิ้ นไม้สบั
โดยทั ่วไปเครือ่ งผลิตชิน้ ไม้สบั มีอยู่ 3 ประเภทคือ เครือ่ งผลิตชิน้ ไม้
สับแบบล้อหมุนแผ่นดิสค์ (Disk Chipper Machine) เครือ่ งผลิตชิน้ ไม้
สับแบบถัง (Drum Chipper Machine) และเครื่องผลิตชิน้ ไม้สบั แบบ
ผสม ซึ่งประเภททีน่ ิยมใช้งานคือแบบล้อหมุนแผ่นดิสค์ ซึ่งมีทงั ้ หมด 4
แบบคือ
2.1 แบบ Gravity Feed
เป็ นเครือ่ งสับไม้ทใ่ี ช้แรงดึงดูดของโลกช่วยในการป้อนไม้ซง่ึ จะทํา
ให้ไม่ตอ้ งออกแรงดันไม้เข้าไปในช่องสับ ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงเครือ่ งผลิตชิน้ ไม้สบั แบบ Gravity Feed

2.4 แบบ Blow Discharge
เป็ นเครือ่ งสับไม้ทม่ี กี ารป้อนไม้ในทิศทางขนานกับล้อหมุนสับ และ
ตัง้ ฉากกับล้อหมุนสับ ซึ่งจะทําให้ต้องออกแรงดันไม้เข้าไปในช่องสับ
และการสับจะสับด้านข้า งและส่ง ชื้นไม้สบั ในทิศ ทางที่ต งั ้ ฉากกัน ดัง
แสดงไว้ในรูปที่ 4

รูปที่ 4 แสดงเครือ่ งผลิตชิน้ ไม้สบั แบบ Blow Discharge
โดยลักษณะการสับไม้โดยทัวไปคื
่ อ เริม่ ต้นจากเมือ่ ทําการป้อนท่อน
ไม้ลงในช่องรับไม้ ท่อนไม้จะถูกป้อนลงมาจนถึงใบมีด คมของใบมีดซึง่
ติดอยู่กบั ล้อหมุน จะสับท่อนไม้ทป่ี ้ อนลงมาให้มขี นาดเล็กลง โดยขนาด
ของชิน้ ไม้สบั จะมีขนาดเท่ากับระยะยื่นของใบมีดทีป่ รับตัง้ ค่าไว้ในแต่ละ
ครัง้ ของการสับ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 5 และหลังจากสับได้ชน้ิ ไม้สบั แล้ว
ชิน้ ไม้สบั จะตกลงด้านล่าง ซึง่ จะถูกพัดและพ่นออกไปตามท่อไปกองที่
พื้น จากนัน้ จึงใช้รถตักตักกองชิ้นไม้สบั ขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนส่งไปยัง
โรงงานต่อไป ดังแสดงไว้ในรูปที่ 6

2.2 แบบ Horizontal Feed
เป็ นเครื่องสับไม้ทม่ี กี ารป้อนไม้ในทิศทางขนานกับพืน้ และตัง้ ฉาก
กับล้อหมุนสับ ซึง่ จะทําให้ตอ้ งออกแรงดันไม้เข้าไปในช่องสับ ดังแสดง
ในรูปที่ 2

รูปที่ 5 แสดงลักษณะของชิน้ ไม้สบั
รูปที่ 2 แสดงเครือ่ งผลิตชิน้ ไม้สบั แบบ Horizontal Feed
2.3 แบบ Side Discharge
เป็ นเครือ่ งสับไม้ทม่ี กี ารป้อนไม้ในทิศทางขนานกับล้อหมุนสับ และ
ตัง้ ฉากกับล้อหมุนสับ ซึ่งจะทําให้ต้องออกแรงดันไม้เข้าไปในช่องสับ
และการสับจะสับด้านข้าง และส่งชืน้ ไม้สบั ในทิศทางเดียวกัน ดังแสดง
ไว้ในรูปที่ 3

รูปที่ 3 แสดงเครือ่ งผลิตชิน้ ไม้สบั แบบ Side Discharge
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รูปที่ 6 แสดงการผลิตชิน้ ไม้สบั
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สําหรับงานวิจยั ในครัง้ นี้ ได้นําเครื่องผลิตชิ้นไม้สบั ขนาดกลางที่
ได้รบั การออกแบบและพัฒนาโดย อภิชาติและประพัทธ์ [1] มาใช้ในการ
ทดลอง โดยเครือ่ งผลิตชิน้ ไม้สบั นี้ เป็ นเครือ่ งผลิตชิน้ ไม้สบั แบบดิสค์ มี
สมรรถนะการทํางาน 5.14 – 6.84 ตัน/ชัวโมง
่
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
80 เซนติเมตร ความเร็วรอบของเครือ่ งผลิตชิน้ ไม้สบั 900 รอบต่อนาที
มีจาํ นวนใบมีดติดทีล่ อ้ หมุนสับจํานวน 6 ใบ และเครือ่ งผลิตชิน้ ไม้สบั ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30 แรงม้าเป็ นชุดต้นกําลัง ดังแสดงไว้ในรูปที่ 7

รูปที่ 8 แสดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนไม้ 2 – 6 นิ้ว

รูปที่ 7 แสดงเครือ่ งผลิตชิน้ ไม้สบั ทีใ่ ช้ในการทดสอบ
3. การทดสอบเครื่องผลิ ตชิ้ นไม้สบั
เพื่อให้ทราบลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องผลิตชิน้ ไม้สบั
ผูว้ จิ ยั ได้เตรียมการทดสอบโดยได้เตรียมท่อนไม้จากไม้โตเร็วชนิดต่าง
ๆ เพื่อ ใช้ใ นการทดสอบสับ ไม้แ ละวิเ คราะห์ล ัก ษณะการใช้พลัง งาน
ไฟฟ้ าตามเงื่อ นไขต่ า ง ๆ โดยเงื่อ นไขในการทดสอบและป จั จัย ที่
พิจารณามีทงั ้ หมด 4 ปจั จัย คือ
3.1 ชนิ ดของไม้
เพื่อ ให้ท ราบลัก ษณะการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าจากไม้ท่ีม ีค วามแข็ง
แตกต่างกันแต่ละชนิด ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การทดสอบกับไม้ทงั ้ หมด 9 ชนิดคือ
ไม้กระถิน ไม้มะม่วง ไม้นนทรีย์ ไม้จามจุร ี ไม้มะพร้าว ไม้หมาก ไม้
มะกอก ไม้งว้ิ และไม้ยคู าลิปตัส ซึง่ ไม้ทงั ้ 9 ชนิด แบ่งออกได้เป็ น 3
กลุ่ม ตามขนาดค่าแรงเฉือนของไม้ [2] คือกลุ่มไม้เนื้ออ่อนได้แก่ ไม้
หมาก ไม้มะพร้าวและไม้งว้ิ กลุ่มไม้เนื้อปานกลางได้แก่ ไม้มะกอกและ
ไม้ยูคาลิปตัส และกลุ่มของไม้เนื้อแข็งได้แก่ ไม้กระถิน ไม้มะม่วง ไม้
นนทรีย์และไม้จามจุร ี โดยต้นไม้แต่ละชนิดกําหนดให้มขี นาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลีย่ เท่ากันคือ 4 นิ้ว ความยาวของท่อนไม้แต่ละท่อนยาว
ประมาณ 100 เซนติเมตร ระยะยืน่ ใบมีด X=7 มิลลิเมตร
3.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนไม้
เพื่อให้ทราบอิทธิพลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้ทม่ี ผี ลต่อ
การใช้พลังงานไฟฟ้า ผูว้ จิ ยั ได้ทําการทดสอบสับไม้กระถิน โดยทีท่ ่อน
ไม้มขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ขนาดคือขนาด 2 – 6 นิ้ว ความยาว
ของท่อนไม้แต่ละท่อนยาวประมาณ 100 เซนติเมตร ระยะยื่นใบมีด X =
7 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 8

3.3 ขนาดความยาวของท่อนไม้
เพื่อให้ทราบอิทธิพลของขนาดความยาวของท่อนไม้ทม่ี ผี ลต่อการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การทดสอบสับไม้กระถิน โดยทีไ่ ม้กระถิน
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลีย่ 4 นิ้ว และความยาวของท่อนไม้แต่ละ
ท่อนมีความยาว 11 ขนาด ตัง้ แต่ขนาดความยาว 50 - 150 เซนติเมตร
และมีระยะยืน่ ใบมีด X = 7 มิลลิเมตร
3.4 ระยะยื่นของใบมีด
เพื่อ ศึกษาผลกระทบของการปรับระยะยื่นใบมีดที่มผี ลต่อการใช้
พลังงานไฟฟ้า ผูว้ จิ ยั ได้ทําการทดสอบสับไม้กระถิน โดยทีไ่ ม้กระถินมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลีย่ 4 นิ้ว ความยาวของท่อนไม้แต่ละท่อนมี
ความยาวประมาณ 70 เซนติเมตร โดยเปลีย่ นแปลงระยะยื่นใบมีด(X)
แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ X = 5,7,9 และ 11 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่
9

รูปที่ 9 แสดงระยะยืน่ ของใบมีด (X) ของเครือ่ งผลิตชิน้ ไม้สบั
4. ผลการทดสอบการใช้พลังงานไฟฟ้ าของเครื่อง
ผลิ ตชิ้ นไม้สบั
ในการทดสอบเครื่องผลิตชิ้นไม้สบั ทําการทดสอบโดยเริม่ ต้นจาก
การนํ าไม้ไปชังแยกตามประเภทและขนาดที
่
่กําหนดไว้ จากนัน้ นํ ามา
ทดสอบโดยทํา การจับ เวลาเมื่อ เริม่ ทดสอบ ป้ อ นไม้ท ีล ะท่อ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง และวัดค่ากระแสไฟฟ้า ทุก ๆ 1 วินาทีอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
เครือ่ งวิเคราะห์กําลังไฟฟ้า (Power analysis) ในการบันทึกผลการใช้
พลังงานไฟฟ้าของเครื่องผลิตชิ้นไม้สบั โดยการทดสอบแต่ละครัง้ จะ
ดําเนินการ 3 รอบ แล้วนํ าค่าทีไ่ ด้มาหาค่าเฉลีย่ เพือ่ เป็ นตัวแทนของ
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ข้อมูล ในการวิเ คราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องผลิตชิ้นไม้สบั
ต่อไป
เมื่อทําการทดสอบเครื่องผลิตชิ้นไม้สบั โดยแยกตามชนิดของไม้
ขนาดเส้นผ่า นศูน ย์ก ลาง ขนาดความยาวของท่อ นไม้ และระยะยื่น
ใบมีดแล้ว สามารถวัดค่าทางไฟฟ้าได้ดงั แสดงไว้ในรูปที่ 10 ได้ผลการ
ทดสอบดังนี้

รูปที่ 10 การวัดกําลังพลังงานไฟฟ้าของเครือ่ งผลิตชิน้ ไม้สบั
4.1 ลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้ าโดยทัวไป
่
การใช้งานเครื่องผลิตชิน้ ไม้สบั จะเริม่ ต้นจากต้นกําลังของมอเตอร์
ทําให้ลอ้ หมุนแผ่นดิสค์ทม่ี ใี บมีดติดอยู่เคลื่อนทีห่ มุนด้วยความเร็วรอบ
ประมาณ 900 รอบต่อนาที โดยการใช้พลังงานไฟฟ้าจะมีอยู่ 2 ช่วงตาม
ลักษณะการสับของเครือ่ งผลิตชิน้ ไม้สบั คือ ช่วงทีไ่ ม่มกี ารสับไม้และช่วง
ทีม่ กี ารสับไม้ โดยลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้า สามารถแสดงได้ดงั รูป
ที่ 11

กาํ ล งไฟ
ั
ฟ้ า (kW )
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รูปที่ 11 แสดงลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้า
จากรูปที่ 11 จะเห็นได้ว่าช่วงทีไ่ ม่มกี ารสับไม้จะมีการใช้พลังงาน
คงที่ (กราฟเส้นด้านล่าง) และเมื่อมีไม้ป้อนเข้าไปในเครื่องผลิตชิ้นไม้
สับ จะทํ า ให้ ม ีก ารใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าสูง ขึ้น (กราฟเส้น ด้า นบน) แต่
เนื่องจากการป้อนไม้ไม่ได้ป้อนอย่างต่อเนื่องและจังหวะการสับก็ไม่ได้
สับอย่างต่อเนื่อง จะทําให้ในระหว่างการสับไม้มที งั ้ ช่วงที่ไม่มกี ารสับ
และมีการสับไม้สลับกันไป ทําให้ลกั ษณะกราฟการใช้พลังงานไฟฟ้า
เป็ นลักษณะขึน้ ลงตามจังหวะการสับไม้ โดยช่วงทีไ่ ม่มกี ารสับไม้ค่าของ
การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าก็จ ะตกลงมาอยู่ใ นช่ ว งค่ า ใกล้เ คีย งกับ การใช้
พลังงานไฟฟ้าเฉลีย่ คงที่ (กราฟเส้นด้านล่าง) ของกรณีทไ่ี ม่มกี ารป้อน
ไม้เข้าเครือ่ งจักร
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4.2.การใช้พลังงานไฟฟ้ าของไม้แต่ละชนิ ด
เมือ่ ทําการทดสอบสับไม้จาํ นวน 9 ชนิด ตามข้อ 3.1 จะได้การใช้
กําลังไฟฟ้าเฉลีย่ เป็ นไปตามทีแ่ สดงในรูปที่ 12 โดยมีการใช้กําลังไฟฟ้า
เฉลีย่ ของไม้ทงั ้ หมดคือ 19.95 kW และสามารถแบ่งลักษณะการใช้
กําลังไฟฟ้าเป็ น 2 ช่วงคือ ช่วงทีส่ บั ไม้และช่วงทีไ่ ม่มกี ารสับไม้ จะเห็น
ได้วา่ ช่วงทีไ่ ม่มกี ารสับไม้มกี ารใช้กําลังไฟฟ้าเฉลีย่ 10.37 kW และช่วง
ทีม่ กี ารสับไม้มกี ารใช้กาํ ลังไฟฟ้าเฉลีย่ 21.68 kW ซึง่ มีคา่ มากกว่าช่วงที่
ไม่มกี ารสับอยู่ 52.17 % เมือ่ พิจารณาการใช้พลังงานไฟฟ้าของไม้แต่
ละชนิดจะเห็นได้ว่า ไม้หมาก ไม้พร้าวและไม้ง้วิ มีการใช้กําลังไฟฟ้า
เฉลีย่ อยู่ในช่วงน้อยระหว่าง 18.33 – 18.43 kW ไม้มะกอกและไม้ยคู า
ลิปตัสมีการใช้กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ในช่วงปานกลางระหว่าง 19.84 –
20.48 kW และไม้จามจุร ี ไม้กระถิน ไม้นนทรียแ์ ละไม้มะม่วงมีการใช้
กําลังไฟฟ้าเฉลีย่ อยู่ในช่วงมากระหว่าง 20.89 – 21.21 kW ซึง่ จากการ
คํานวณพบว่าไม้เนื้ออ่อนกว่าจะใช้แรงในการสับน้อยกว่าจึงทําให้มกี าร
ใช้พลังงานทีต่ ่าํ กว่า นอกจากนี้ยงั พบว่าไม้เนื้ออ่อนกว่ามีสมรรถนะการ
ทํางานมากกว่าไม้เนื้อแข็งกว่าด้วย ทัง้ นี้ไม้เนื้ออ่อนใช้เวลาในการสับ
น้อยกว่าไม้เนื้อแข็งกว่า ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การใช้พลังงานไฟฟ้าและสมรรถนะการทํางานของเครือ่ ง
ผลิตชิน้ ไม้สบั จากไม้ 9 ชนิด

ไม้มะพร้าว

การใช้
กําลังไฟฟ้ า
เฉลี่ย(kW)
18.33

เวลาที่ใช้ในการ
สับไม้เฉลี่ย 200
กิ โลกรัม(วิ นาที)
119

สมรรถนะ
การทํางาน
(Ton/hr)
6.05

2

ไม้หมาก

18.36

116

6.22

3

ไม้งว้ิ

18.43

105

6.84

4

ไม้ยคู าลิปตัส

19.84

137

5.27

5

ไม้มะกอก

20.48

112

6.43

6

ไม้จามจุร ี

20.89

140

5.14

7

ไม้นนทรีย์

20.96

124

5.83

8

ไม้มะม่วง

21.03

116

6.20

9

ไม้กระถิน

21.21

137

5.26

เฉลี่ย

19.95

123

5.92

ลําดับ
ที่

ชนิ ดไม้

1

4.3 การใช้พลังงานไฟฟ้ าของไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาดต่าง ๆ
จากการทดสอบสับไม้กระถิน ในข้อ 3.2 พบว่าลักษณะการใช้
กําลังไฟฟ้าไม้กระถิน แสดงได้ดงั รูปที่ 13 ซึง่ จากรูปทัง้ 3 จะสามารถ
แบ่งลักษณะการใช้กําลังไฟฟ้าเป็ น 2 ช่วงคือ ช่วงจังหวะทีม่ กี ารสับไม้
และช่วงจังหวะทีไ่ ม่มกี ารสับไม้ โดยจะเห็นว่าไม้ทม่ี เี ส้นผ่านศูนย์กลาง
น้ อยกว่ามีการใช้กําลังไฟฟ้า เฉลี่ยน้ อยกว่า ไม้ท่มี เี ส้นผ่า นศูนย์กลาง
มากกว่า ทัง้ นี้เนื่องจากแรงเฉือนในพืน้ ทีห่ น้าตัดของไม้แต่ละขนาด โดย
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รูปที่ 13 แสดงกําลังไฟฟ้าของไม้กระถินเส้นผ่านศูนย์กลาง 2–6 นิ้ว
ตารางที่ 2 แสดงการใช้กาํ ลังไฟฟ้าเฉลีย่ ของไม้ 3 ชนิด ตามขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2 – 6 นิ้ว
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
(นิ้ ว)
2
3
4
5
6
เฉลี่ย

การใช้กาํ ลังไฟฟ้ าเฉลี่ย
(kW)
ไม่มีการ
สับ
มีการสับ
10.37
16.07
10.21
17.78
10.65
17.98
10.5
19.33
10.46
21.74
10.44
18.58

เปอร์เซนต์ที่
เพิ่ มขึน้
(%)

10.64
1.12
7.51
12.47
7.94

การใช้กํา ล ังไฟฟ้า(kW)

20.29

20.31

20.54

20.63

20.77

20.96
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19.93
80
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18.66
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18
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kW

19.95

19.84

18.43

20.48

18.33

18.36
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21.03

21.21

3
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ความยาวของไม้(cm)

10.37

กําล ังไฟฟ้ า(kW)
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4.5.การใช้พลังงานไฟฟ้ าของไม้ที่มีระยะยื่นใบมีดที่
แตกต่างกัน
เมื่อ ทํา การทดสอบสับ ไม้ท่ีม ีร ะยะยื่น ใบมีด ขนาดต่ า ง ๆ กัน 4
ระดับ คือ 5,7,9 และ 11 มิลลิเมตร จะพบว่าการสับไม้ทม่ี รี ะยะยื่นใบมีด
น้ อ ยกว่าจะมีก ารใช้กํา ลังไฟฟ้ า เฉลี่ย น้ อ ยกว่า การสับไม้ท่มี รี ะยะยื่น
ใบมีดมากกว่า ทัง้ นี้เนื่องจากเมื่อระยะยื่นใบมีดที่เพิม่ ขึน้ จะทําให้เกิด
แรงต้า นของใบมีด ที่ใ ช้ใ นการสับ ไม้ม ีค่ า เพิ่ม ขึ้น การใช้กํ า ลัง ไฟฟ้ า
กระถินเฉลีย่ ทีม่ รี ะยะยืน่ ใบมีดต่าง ๆ กันสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 3
การใช้กําล ังไฟฟ้าเฉลีย
่
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4.4.การใช้พลังงานไฟฟ้ าของไม้ที่มีความยาวของท่อนไม้
ขนาดต่าง ๆ
เมือ่ ทําการทดสอบสับไม้ทม่ี ขี นาดความยาวแตกต่างกัน 11 ขนาด
คือขนาด 50,60,70,80,90,100,110,120,130,140 และ150 เซนติเมตร
พบว่าลักษณะการใช้พลังงานเป็ นไปตามรูปที่ 14 จากรูปจะเห็นได้วา่ ไม้
กระถิน ที่ม ีค วามยาวน้ อ ยกว่า มีก ารใช้กํ า ลัง ไฟฟ้ า เฉลี่ย น้ อ ยกว่า ไม้
กระถินทีม่ คี วามยาวมากกว่า โดยมีคา่ การใช้กาํ ลังไฟฟ้าเฉลีย่ จะมากขึน้
ตามขนาดความยาวที่เพิม่ ขึน้ เนื่องจากเมื่อความยาวไม้เพิม่ ขึน้ โดย
แรงทีใ่ ช้ในการสับไม้กจ็ ะต่อเนื่องและมีระยะเวลาในการสับนานขึน้ จึง
ทําให้การใช้กําลังไฟฟ้ามากขึน้ และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
การใช้พลังงานไฟฟ้ากับสมรรถนะการทํางานจะพบว่าสมรรถนะการ
ทํางานจะเพิม่ ขึน้ เมื่อขนาดความยาวของไม้จาก 50 ไปจนถึง 70
เซนติเมตร และจะเริม่ ลดลงเมือ่ ความยาวของไม้ตงั ้ แต่ 80 เซนติเมตร
ขึน้ ไป ซึง่ จะทําให้ทราบว่าความยาวทีเ่ หมาะสมสําหรับการสับไม้ควรมี
ค่าประมาณ 70 เซนติเมตร ซึ่งจะให้ค่าสมรรถนะการทํางานสูงสุด
นอกจากนี้ยงั พบว่าทุก ๆ ความยาวทีเ่ พิม่ ขึน้ 10 เซนติเมตร จะมีค่า
การใช้พลังงานไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ 1.18 %

การใช้พลังงานไฟฟ้า

กาํ ล งั ไฟ ฟ้ า (k W )

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทีน่ ้ อยกว่าจะมีค่าแรงเฉือนน้ อยกว่าและจาก
การวิเ คราะห์ผ ลการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า พบว่ า ทุ ก ๆ ขนาดเส้น ผ่ า น
ศูนย์กลางทีเ่ พิม่ ขึน้ 1 นิ้ว มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ ประมาณ 7.94
% และสามารถสรุปการใช้พลังงานไฟฟ้าของไม้แต่ละชนิดตามขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางได้ดงั ตารางที่ 2

รูปที่ 14 แสดงการใช้กาํ ลังไฟฟ้าเฉลีย่ ของไม้ทม่ี ขี นาดความยาวต่าง ๆ
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4.6.ดัชนี การใช้พลังงาน
เมือ่ ทําการทดสอบสับไม้ตามปจั จัยต่าง ๆ ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ จะพบว่า
ดัชนีการใช้พลังงาน ซึง่ เกิดจากการคํานวณสัดส่วนระหว่างการใช้กําลัง
ชนิดไม้
ไฟฟ้าเฉลีย่ กับสมรรถนะการทํางาน ค่าดัชนีการใช้พลังงานของไม้ทงั ้ 9
ชนิด มีค่าอยู่ระหว่าง 2.95 – 4.06 kWh/ตัน โดยมีดชั นีการใช้พลังงาน
รูปที่ 12 แสดงการใช้กาํ ลังไฟฟ้าเฉลีย่ ของไม้ทงั ้ หมด 9 ชนิด
เฉลีย่ เท่ากับ 3.37 kWh/ตัน นั ่นคือถ้าคิดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลีย่
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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3 บาทต่อหน่ วย (บาท/kWh) จะพบว่าต้นทุนทางด้านพลังงานไฟฟ้า
ของเครือ่ งผลิตชิน้ ไม้สบั มีค่าเฉลีย่ 11.11 บาทต่อตัน ดังสามารถแสดง
ไว้ในตารางที่ 4
ตารางที่ 3 แสดงกําลังไฟฟ้าเฉลีย่ ตามระยะยืน่ ใบมีด
ระยะยื่นของ
ใบมีด
X = 5 mm
X = 7 mm
X = 9 mm
X = 11 mm

การใช้กาํ ลังไฟฟ้ าเฉลี่ย
(kW)
18.53
19.50
20.74
21.11

ตารางที่ 4 แสดงดัชนีการใช้พลังงานของไม้ชนิดต่าง ๆ
ชนิ ดไม้
ไม้กระถิน
ไม้มะม่วง
ไม้นนทรีย์
ไม้จามจุร ี
ไม้หมาก
ไม้มะพร้าว
ไม้มะกอก
ไม้งว้ิ
ไม้ยคู าลิปตัส
เฉลี่ย

ดัชนี การใช้พลังงาน (kWh/ตัน)
4.03
3.39
3.60
4.06
2.95
3.03
3.19
2.69
3.77
3.37

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณของเครือ่ งผลิตชิน้ ไม้สบั
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานไฟฟ้ า
การใช้
พลังงาน
ขนาดเส้นผ่าน ขนาดความ ระยะยื่น
ชนิ ดของไม้
ไฟฟ้ า
ศูนย์กลางไม้
ยาวไม้
ใบมีด
น้อย
ไม้เนื้ออ่อน
เส้นผ่าน
ความยาว
ระยะยืน่
ศูนย์กลางเล็ก
น้อย
น้อย

มาก

ไม้เนื้อแข็ง

เส้นผ่าน
ศูนย์กลางใหญ่

ความยาว
มาก

ระยะยืน่
มาก
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถนําไปใช้ในการกําหนดมาตรการ
ในการประหยัดพลังงานในเครื่องผลิตชิ้นไม้สบั ได้ เช่นการสับไม้ท่มี ี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก หรือขนาดความยาวสัน้ หรือการเลือกสับ
ไม้เนื้ออ่อน ก็จะทําให้สามารถลดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานลงได้
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ นจากสถานจัดการและอนุ รกั ษ์พลังงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
144

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

ETM017
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครือ่ งกลแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 22
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

ปริมาณการใช้นํ้าในการทําความสะอาดไบโอดีเซลในแบบกะโดยการสเปรย์นํ้าร่วมกับการ
ผสมด้วยฟองอากาศ
Water Using in Batch Purification of Biodiesel by Water spray and Bubble Mixing
อโนทัย สุธรี ยงประเสริฐ∗ กําพล ประทีปชัยกูร ธีระยุทธ หลีวจิ ติ ร
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร 0-7428-7036 โทรสาร 0-7421-2893 ∗อีเมล์ ats_anothai@hotmail.com

บทคัดย่อ
ไบโอดีเซลทีผ่ ลิตจากปฏิกริ ยิ าทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน โดยมีด่าง
เป็ นตัว เร่ง ปฏิกิรยิ า ในกระบวนการสุดท้ายของการผลิตยัง คงมีสาร
ตกค้างอยู่ในไบโอดีเซล เช่น ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า แอลกอฮอล์ สบู่ และกลี
เซอรอลบางส่วน ซึง่ หากนําไปใช้จะสร้างความเสียหายให้กบั เครือ่ งยนต์
และอุปกรณ์ต่างๆ การทําความสะอาดไบโอดีเซลจึงเป็ นกระบวนการ
หนึ่ ง ที่ม ีค วามสํา คัญ จากการศึก ษาพบว่ า สิ่ง ตกค้า งในไบโอดีเ ซล
สามารถละลายได้ในนํ้ า แต่หากมีปริมาณนํ้ าทิง้ จํานวนมากจะส่งผลต่อ
มลภาวะทางด้า นนํ้ า วัตถุ ป ระสงค์ข องงานวิจยั นี้ เ พื่อ หาอัต ราส่ว นที่
เหมาะสมระหว่างไบโอดีเซลต่อนํ้ าในการล้างแบบกะ ด้วยการสเปรย์
นํ้ าผ่านชัน้ ไบโอดีเซลร่วมกับการผสมด้วยฟองอากาศ โดยตัวแปรใน
การศึกษานี้คอื อัตราส่วนของไบโอดีเซลต่อนํ้า pH ของไบโอดีเซลและ
นํ้ าก่อนและหลังทําการล้าง เวลา และปริมาณไบโอดีเซลหลังการล้าง
(yield) เมือ่ ปรับใช้ไบโอดีเซลต่อนํ้าทีอ่ ตั ราส่วน 1:2, 1:1, 1:0.5, และ
1:0.25 จากผลการทดลองพบว่า การใช้น้ําในอัตราส่วน 1:2 ใช้ปริมาณ
นํ้ารวมมากทีส่ ุดถึง 12 เท่าของไบโอดีเซลด้วยเวลา 12.55 ชัวโมง
่
โดย
ที่อตั ราส่วน 1:0.25 ใช้น้ํ า เพีย ง 1.75 เท่าของไบโอดีเซล ด้ว ยเวลา
21.25 ชัวโมง
่
โดยทัง้ 2 อัตราส่วนได้ไบโอดีเซลคืนมาประมาณ 93%
การใช้น้ําในปริมาณทีน่ ้อยกว่าไบโอดีเซลในแต่ละครัง้ สามารถทําความ
สะอาดไบโอดีเซลให้ได้ค่า pH=7.0±0.1 มีแนวโน้มทีจ่ ะลดปริมาณการ
ใช้น้ํ าโดยไม่มผี ลต่อการได้คนื ของไบโอดีเซล แต่มผี ลต่อการเพิม่ ขึ้น
ของจํานวนครัง้ การล้างและเวลา
Abstract
Crude biodiesel produced from transesterification using base
as catalyst still contains some impurities such as catalyst, soap,
alcohol, and glycerol. These contaminations will damage dieselengine whenever it is used immediately as fuel oil. The primary
study indicated that almost impurities can be dissolved in water,
but the environment will be effected by this waste water. The
purpose of this study was to investigate the quantities of water

used at batch purification process for washing all contamination.
Water spraying and bubble mixing will be used for washing. In
this work, the washing ratio between biodiesel and water were
investigated and presented. The pH of biodiesel and water before
and after, the washing time, and the yield of biodiesel after
washing were compared. The crude biodiesel was washed with
the ratio of biodiesel to water at 1:2, 1:1, 1:0.5, and 1:0.25. The
result showed that at the ratio of 1:2, the quantity of water would
be at maximum and it was found to be at 12 times of biodiesel
volume and the washing time was 12.55 hours. At the ratio of
biodiesel to water at 1:0.25, the total of water used was 1.75 time
of biodiesel with the washing time at 21.25 hours. In summary,
using less water than biodiesel could neutralize biodiesel to
pH=7.0±0.1. Moreover, the decreasing of water volume is not
effected to the yield, but this will increase both the number of
washing and time used for purification process.
1. บทนํา
ไบโอดีเซล เป็ นเชื้อเพลิงทีม่ บี ทบาทมากขึน้ ในปจั จุบนั เนื่องจาก
สามารถผลิตได้โดยกรรมวิธที ไ่ี ม่ยุ่งยากมาก จากการทําปฏิกริ ยิ าทราน
เอสเทอริฟิเคชัน ซึง่ มีด่างเป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า หรือปฏิกริ ยิ าเอสเทอริฟิ
เคชันซึ่งมีก รดเป็ นตัวเร่งปฏิกิรยิ า ระหว่างไตรกลีเซอไรด์ซ่งึ มีอยู่ใน
นํ้ ามันพืชและไขมันสัตว์กบั แอลกอฮล์ จนเกิดเป็ นเอสเทอร์และกลีเซอ
รอลขึน้ เมื่อแยกกลีเซอรอลออกมาหลังจากการทําปฏิกริ ยิ าแล้ว ไบโอ
ดีเซลทีผ่ ลิตได้นนั ้ ยังมีสารตกค้าง เช่น ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า สบู่ แอลกอฮอล์
และกลีเซอรอลบางส่วน หากนําไปใช้ในเครือ่ งยนต์ดเี ซลทันที อาจสร้าง
ความเสีย หายรวมทัง้ ลดประสิท ธิภ าพ ดัง นัน้ การทํา ไบโอดีเ ซลให้ม ี
ความบริสทุ ธิจึ์ งมีความสําคัญต่อกระบวนการผลิต ไบโอดีเซลทีน่ ําไปใช้
งานต้องมีค่าความบริสุทธิของเมทิ
ลเอสเทอร์ไม่น้อยกว่า 96.5% ตาม
์
มาตรฐาน EN 14130 ของกรมธุรกิจพลังงาน [1] รวมทัง้ สิง่ ปนเปื้ อน
ต่ า งๆ ที่ต กค้า งอยู่ใ นไบโอดีเ ซล ต้อ งทํา การกํา จัดออกไปจากไบโอ

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

145

ดีเซลก่อนนําไปใช้งาน กระบวนการทําไบโอดีเซลให้บริสุทธิมี์ หลายวิธ ี
เช่น การหมุนเหวีย่ ง (Centrifuge) ซึง่ เหมาะกับการผลิตไบโอดีเซลแบบ
กะขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม การกลันแบบสุ
่
ญญากาศ ซึง่ นําไบ
โอดีเซลทีผ่ า่ นการผลิต แต่มคี า่ ความบริสทุ ธิของเมทิ
ลเอสเทอร์น้อยกว่า
์
96.5% เพื่อกลั ่นเอาเฉพาะเอสเทอร์ทม่ี สี ารอื่นจําพวกกรดไขมันอิสระ
กลับ มารวมตัว กัน อีก ครัง้ การใช้แ มกนี เ ซีย มซิลิเ กตเป็ น สารดูด ซับ
(Magnesium Silicate Adsorbent Treatment) สิง่ ตกค้างในไบโอดีเซล
นอกจากนี้ยงั มีการใช้แผ่นเมมเบรนเป็ นตัวกรอง (Filter) ซึง่ มีขนาดของ
รูพรุนทีเ่ ล็กมากในระดับไมโครเมตร จึงสามารถกรองสิง่ ตกค้างในไบโอ
ดีเ ซลได้ เป็ นต้น แต่วธิ กี ารที่ได้ก ล่า วมานัน้ ต้องใช้กรรมวิธที ่ยี ุ่ง ยาก
หลายขัน้ ตอนและต้องลงทุนค่อนข้างสูง วิธกี ารทีส่ ามารถทําได้สะดวก
และเหมาะกับลักษณะภูมปิ ระเทศของประเทศไทย คือ การใช้น้ําเป็ นตัว
ชะล้าง (Water Washing) นํ้าเป็ นของเหลวทีไ่ ม่สามารถรวมตัวกับไบโอ
ดีเซล แต่สามารถชะล้างสิง่ ปนเปื้อนออกมาได้ กล่าวคือ ในการผลิตทีใ่ ช้
โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็ นตัวเร่งปฏิกิรยิ า มีสบู่ตกค้างอยู่ในเมทิลเอส
เทอร์ รวมทัง้ แอลกอฮอล์ท่ใี ช้ทําปฏิกริ ยิ า สารตกค้างเหล่านี้สามารถ
ละลายด้ว ยนํ้ า เมื่อ ทํ า การล้ า งซํ้ า ด้ว ยนํ้ า หลายๆ ครัง้ ใน แบบกะ
(Batch) ซึ่งเหมาะสําหรับกําลังการผลิตไบโอดีเซลทีไ่ ม่ใหญ่มากนัก
(100-1000 ลิตร) เช่น การผลิตเมทิลเอสเทอร์ในระดับกึง่ อุตสาหกรรม
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีม่ กี ําลังการผลิต 1000 ลิตรต่อวัน แต่
ก็ยงั มีขอ้ เสียเรือ่ งปริมาณนํ้าทีใ่ ช้ลา้ งไบโอดีเซล ทีย่ งั ไม่สามารถกําหนด
ได้แน่ นอน กล่าวคือ ต้องล้างจนกว่าจะได้ไบโอดีเซลทีม่ คี วามบริสุทธิ ์
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ ถึงแม้น้ํ าจะมีอยู่มากในประเทศไทย
แต่กค็ วรมีการใช้อย่างประหยัด การศึกษาปริมาณนํ้ าที่ใช้ล้างจึงเป็ น
เรื่อ งที่ควรคํา นึ งถึง รวมถึง ปริมาณนํ้ า เสีย ที่เ กิดขึ้นจากการล้า งด้วย
ดังนัน้ จึงได้มกี ารศึกษาถึงวิธที ส่ี ามารถประยุกต์ใช้ในการล้างไบโอดีเซล
โดยใช้น้ํ าให้น้อยลงแต่ยงั สามารถล้างไบโอดีเซลได้ดี จึงเป็ นทีม่ าของ
งานวิจยั ครัง้ นี้ เพือ่ ต้องการศึกษาการทําความสะอาดไบโอดีเซลในแบบ
กะโดยใช้น้ํ า ล้า งที่ม ีป ริม าณน้ อ ยกว่า ไบโอดีเ ซล หลัก การทํา งานจะ
อาศัยการผสมกันระหว่างนํ้ าและไบโอดีเซล การผสมจะช่วยให้เกิดการ
สัมผัสกันได้มากขึน้ เมื่อนํ้ าสัมผัสกับไบโอดีเซลได้มากขึน้ สิง่ ปนเปื้ อน
ในไบโอดีเซลก็จะถูกนํ้าละลายออกมาได้มากขึน้ ด้วย การผสมจึงเป็ นวิธ ี
ทีม่ คี วามสําคัญต่อกระบวนการทําความสะอาด
งานวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงปริมาณนํ้ าที่ใช้ใน
การทําความสะอาดไบโอดีเซลในแบบกะ เมือ่ มีการใช้ปริมาณนํ้าทีน่ ้อย
กว่าไบโอดีเซลในแต่ละครัง้ จะสามารถทําความสะอาดไบโอดีเซลได้ดี
และลดปริมาณนํ้ าได้อกี หรือไม่ รวมทัง้ จํานวนครัง้ การล้างและเวลาใน
การล้าง พร้อมทัง้ เปรียบเทียบปริมาณการได้คนื (yield) ของไบโอดีเซล
หลังการล้าง
2. การทําความสะอาดไบโอดีเซล
วิธกี ารทําความสะอาดไบโอดีเซลสามารถกระทําได้หลายวิธ ี เช่น
การล้า งด้ว ยนํ้ า (Water
washing),
การใช้สารดูดซับ (Solid
absorbent), การกรองด้วยแผ่นเมมเบรน (Membrane filter) เป็ นต้น
สําหรับงานวิจยั นี้ได้เลือกใช้วธิ กี ารล้างด้วยนํ้า ซึง่ สามารถแบ่งวิธกี ารทํา
ความสะอาดออกเป็ น 2 ประเภทหลักๆ คือ
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2.1 การล้างแบบกะ (Batch Washing)
2.2 การล้างแบบต่อเนื่อง (Continuous Washing)
2.1 การล้างแบบกะ
เป็ นการนํ าเมทิลเอสเทอร์หรือก็คอื ไบโอดีเซล ทีท่ ําการแยกกลีเซ
อรอลออกไปแล้วมาผสมกับนํ้ าในถังล้าง โดยทําการล้างภายในเวลาที่
กําหนดไว้ จากนัน้ จะหยุดการทํางานเพื่อให้เกิดการแยกชัน้ ระหว่างไบ
โอดีเซลและนํ้า โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงพร้อมทัง้ ปล่อยนํ้าทีใ่ ช้แล้วทิง้ ไป
ในแต่ละครัง้ ทํา ซํ้าแบบเดิมจนกว่าไม่มสี งิ่ ปนเปื้ อนเหลืออยู่ในไบโอ
ดีเซล ซึง่ โดยทัวไปมี
่ วธิ กี ารล้างดังนี้
2.1.1 การล้างแบบสเปรย์นํ้า
เป็ นการนําไบโอดีเซลทีผ่ า่ นการแยกกลีเซอรอลออกไปแล้ว มาฉีด
ด้วยนํ้าในลักษณะเป็ นฝอยกระจายทัวผิ
่ วหน้าของไบโอดีเซล จากนัน้ ทิง้
ไว้ให้เ กิดการแยกชัน้ แล้วปล่อยนํ้ าที่อ ยู่ด้านล่างทิ้งไป ทํา ซํ้า หลายๆ
ครัง้ จนกว่าไบโอดีเซลที่ได้จะสะอาด วิธนี ้ีจะปล่อยให้ชนั ้ ของนํ้ ากับสิง่
ปนเปื้ อนในไบโอดีเซลได้สมั ผัสกันเอง แบบไม่มตี วั ช่วยเพิม่ พืน้ ทีใ่ นการ
สัมผัส เป็ นกรรมวิธที ใ่ี ช้เริม่ แรกของการล้างด้วยนํ้า
2.1.2 การล้างแบบกวน
เป็ นวิธที ม่ี กี ารกวนให้เกิดการผสมกัน ระหว่างนํ้าและไบโอดีเซลที่
ผ่านการล้างแบบสเปรย์น้ํ ามาแล้วหลายๆ ครัง้ จากนัน้ วางทิง้ ไว้ให้เกิด
การแยกชัน้ แล้วจึง ปล่ อ ยนํ้ า ที่อ ยู่ด้า นล่ า งทิ้ง ไป ทํา ซํ้า หลายๆ ครัง้
จนกว่าไบโอดีเซลทีไ่ ด้มคี วามสะอาด การกวนจะช่วยให้เกิดการผสมกัน
ได้ดขี น้ึ เนื่องจากช่วยเพิม่ พืน้ ทีส่ มั ผัสให้มมี ากขึน้ จึงช่วยลดเวลาการ
ล้างในแต่ละครัง้ แต่มขี อ้ ควรระวัง คือการเกิดอีมลั ชัน เพราะสบู่เป็ นสาร
อิมลั ซิฟาย (Emulsify) ทําให้ไบโอดีเซลซึง่ เป็ นสารไม่มขี วั ้ (Non-Polar)
สามารถรวมตัวกับนํ้า ซึง่ เป็ นสารมีขวั ้ (Polar) ซึง่ เมื่อเกิดการรวมตัว
เป็ นเนื้อเดียวกันแล้วจะทําการแยกออกจากกันยาก
2.1.3 การล้างแบบผสมด้วยฟองอากาศ
การล้างด้วยวิธนี ้ีช่วยให้เกิดการสัมผัสกันได้มากขึน้ โดยการสร้าง
ฟองอากาศขนาดเล็กจํานวนมากและต่อเนื่องให้กระจายทั ่วชัน้ ของนํ้าที่
ใช้ลา้ ง ฟองอากาศจะพาเอานํ้ าลอยขึน้ ไปยังชัน้ ของไบโอดีเซล นํ้าก็จะ
ชะล้างเอาสิง่ ปนเปื้ อนต่างๆ ตกลงมากับนํ้ าในชัน้ ล่าง วิธนี ้ีนิยมใช้เป็ น
ขัน้ ตอนสุดท้ายของการล้างด้วยนํ้ าโดยทําการล้างซํ้า 2-3 ครัง้ โดยใน
ครัง้ แรกจะใช้น้ําประมาณ 1/2 ของไบโอดีเซลใช้เวลา ประมาณ 15 ถึง
20 นาที แล้วหยุดการทํางานเพื่อปล่อยให้เกิดการตกตะกอนของสิง่
ปนเปื้ อนในนํ้ าพร้อมทัง้ ปล่อยนํ้ าทิ้ง จากนัน้ เติมนํ้ าอีกในการล้างครัง้
ต่ อ ไปประมาณ 3/4 ของปริม าณไบโอดีเ ซล แต่ ใ นครัง้ สุ ด ท้ า ยจะ
ดําเนินการทิง้ ไว้ประมาณ 10-12 ชั ่วโมง จึงปล่อยให้เกิดการตกตะกอน
แล้วปล่อยนํ้าทิง้ [2]
2.2 การล้างไบโอดีเซลแบบต่อเนื่ อง
การล้างแบบนี้โดยทัวไปใช้
่
กบั กําลังการผลิตขนาดใหญ่ ซึง่ จะทํา
การป้อนเมทิลเอสเทอร์ทแ่ี ยกกลีเซอรอลออกไปแล้ว เข้าผสมพร้อมกัน
กับนํ้ าอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีอุปกรณ์หลายแบบ เช่น คอลัมน์แบบไหล
สวนทาง ถังล้างแบบหมุนเวียน (circulation tank) ชุดล้างแบบผสมและ
ตกตะกอนแยกชัน้ (mixer-settler) เป็ นต้น ส่วนมากจะกระทําในคอลัมน์
ที่มกี ารป้ อนแบบไหลสวนทาง กล่าวคือ ป้ อนนํ้ าเข้าทางด้า นบนของ
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คอลัมน์และป้อนเมทิลเอสเทอร์เข้าทางด้านล่าง ในช่วงกลางคอลัมน์ ก็
จะมีการสัมผัสกันของชัน้ ของเหลวทัง้ สองชนิด ซึ่งอาจจะเพิม่ อุปกรณ์
สําหรับช่วยในการสัมผัส เช่น ใบกวน แผ่นสกรีน เพื่อทําให้เ กิดการ
สัมผัสกันมากขึน้ ไบโอดีเซลที่มคี วามหนาแน่ นน้ อยกว่าเมื่อผ่านการ
ล้า งด้ว ยนํ้ า แล้ว จะไหลออกทางด้า นบนของคอลัมน์ ส่ว นนํ้ า มีค วาม
หนาแน่ นมากกว่าก็จะตกลงอยู่ดา้ นล่างและไหลออกไป ทัง้ นี้ควรจะให้
ช่องทางออกของไบโอดีเซลอยู่สูง กว่า ช่อ งทางเข้าของนํ้ า เป็ นระยะ
พอสมควร เพือ่ ป้องกันนํ้าทีป่ ้ อนเข้ามาไหลออกไปพร้อมกับไบโอดีเซล
3. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
3.1 วิ ธีการเตรียมไบโอดีเซล
ขัน้ ตอนการผลิตไบโอดีเซลแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
3.1.1 การตรวจสอบค่ากรดไขมันอิ สระของนํ้ามัน
นํานํ้ามันพืชทีต่ อ้ งการ ไปอุ่นให้รอ้ นประมาณ 60-80oC เป็ นเวลา
15-20 นาทีเพือ่ กําจัดนํ้าทีต่ กค้าง จากนัน้ ตวงนํ้ามันด้วยปิ เปตใส่ในขวด
รูปชมพู่ (Flask) ปริมาตร 4 มิลลิลติ ร ผสมด้วยไอโซโพรพานอล
ปริมาตรเล็กน้อย เพื่อทําละลายนํ้ ามันพร้อมทัง้ ผสมฟี นอล์ฟทาลีนอินดิ
เคเตอร์ ลงไปในสารละลายประมาณ 1-2 หยด เพื่อบอกจุดยุติ นํ า
สารละลายไปไตรเตรทกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ ทีม่ ี
ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ เมือ่ ถึงจุดยุตสิ ารละลายจะเปลีย่ นจากใสไม่มสี ี
เป็ นสีชมพู – ม่วง บันทึกปริมาณสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอก
ไซด์เพือ่ นําไปคํานวณหาปริมาณกรดไขมันอิสระ
การคํานวณ
ปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ทใ่ี ช้ในการทําปฏิกริ ยิ า โดยทัว่
ไปแล้วจะอยู่ในช่วง 0.5-2.5% wt. [3] สําหรับการไตเตรทปริมาตรของ
สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการทดลองได้เท่ากับ 0.9
มิลลิลติ ร แสดงว่าต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์จาํ นวน 0.9 กรัมต่อนํ้ามัน
1 ลิตร เพื่อทําปฏิกริ ยิ ากับกรดไขมันอิสระจนเป็ นกลาง และต้องใช้อกี
จํานวน 5 กรัมต่อนํ้ ามัน 1 ลิตร เพื่อเป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าของระบบ
ดังนัน้ เมือ่ ใช้น้ํามันพืชใช้แล้วปริมาตร 500 มิลลิลติ ร ต้องใช้โซเดียมไฮ
ดรอกไซด์เกรด 98% ปริมาณ 2.95 กรัม
3.1.2 การทําปฏิ กิริยาระหว่างนํ้ามันกับแอลกอออล์
เตรียมนํ้ามันทีผ่ า่ นการตรวจสอบค่ากรดไขมันอิสระแล้ว นํ ามาทํา
ปฏิกริ ยิ ากับเมทิลแอลกอฮอล์ทล่ี ะลายด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาณ
2.95 กรัม ตามทีค่ ํานวณไว้แล้ว โดยใช้สดั ส่วนโดยโมลของนํ้ ามันต่อ
เมทิลแอลกอฮอล์เท่ากับ 1:6 หรือประมาณ 23% โดยปริมาตรของ
นํ้ามัน ทําปฏิกริ ยิ าทีอ่ ุณหภูม ิ 60oC [4] เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
45 นาที
o
ทัง้ นี้ไม่ควรให้อุณหภูมกิ ารทําปฏิกริ ยิ ามีค่าเกิน 64.5 C เนื่องจากเป็ น
จุดเดือดของเมทิลแอลกอฮอล์ และทําการแยกกลีเซอรอลโดยวิธกี าร
วางทิง้ ไว้ให้ตกตะกอนเป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่

นาที จากนัน้ ถ่ายนํ้ าออกพร้อมทัง้ เก็บตัวอย่างไบโอดีเซลและนํ้ าหลัง
การล้างไปตรวจด้วยเครือ่ ง Titration Execllence T50 เพือ่ วัดค่าความ
เป็ นกรดและเบส ในครัง้ ต่อไปจะเปลีย่ นวิธกี ารล้างมาเป็ นการผสมด้วย
ั
ฟองอากาศโดยใช้ปมลมขนาด
58 วัตต์ ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยในการ
ผสมครัง้ แรกจะใช้เวลา 10 นาที เพื่อป้องกันการเกิดอิมลั ชัน จากนัน้
วางทิง้ ไว้เพือ่ ให้เกิดการแยกชัน้ เป็ นเวลา 10-15 นาที ทําการวัดค่า pH
ของไบโอดีเซลและนํ้าล้าง ทําซํ้าจนกว่าจะได้ไบโอดีเซลทีม่ คี ่าเป็ นกลาง
โดยในครัง้ ต่อไปจะเพิม่ เวลาเป็ น 30, 60, 120, จนในครัง้ หลังๆ ใช้เวลา
คงทีท่ ่ี 480 นาที
3.3 วิ ธีการวัดปริ มาณการได้คืนของไบโอดีเซล
นําไบโอดีเซลทีล่ า้ งจนมีค่า pH=7.0 แล้วไปวัดปริมาตรทีเ่ หลืออยู่
พร้อมทัง้ บันทึกค่า จากนัน้ นําไปอุ่นให้รอ้ นทีอ่ ุณหภูมปิ ระมาณ 100 ถึง
120oC เป็ นเวลา 15-20 นาทีเพือ่ กําจัดนํ้าตกค้าง และนําไปวัดปริมาตร
อีกครัง้ พร้อมทัง้ บันทึกผลทีไ่ ด้
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Heating

Biodiesel
Water
Water out

Water out
Air pump

รูปที่ 1 วิธกี ารล้างไบโอดีเซลในแบบกะ
4. ผลการทดลอง
ผลการทดลองทําความสะอาดไบโอดีเซลในแบบกะโดยการสเปรย์
นํ้ าร่วมกับการผสมด้วยฟองอากาศ พบว่าความสะอาดของไบโอดีเซล
ในการทดลอง สามารถสังเกตได้จากความเป็ นกรดและเบสของไบโอ
ดีเซลและนํ้าหลังการล้าง นัน่ คือเมื่อมีค่า pH=7 จากกราฟในรูปที่ 2
และ 3 แสดงค่า pH หลังการล้างของไบโอดีเซลและนํ้า ซึง่ ไบโอดีเซล
ก่อนล้างมีความเป็ นด่างทีส่ งู มากประมาณ pH=11 เมื่อทําการล้างไป
หลายๆ ครัง้ จะมีค่าลดลงเนื่องจากสิง่ ปนเปื้ อนต่างๆ ละลายออกมารวม
กับนํ้ า ซึง่ ก่อนล้างมีค่าเป็ นกลาง (pH=7) มีค่าเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วใน
ช่วงแรก เมือ่ ล้างไปในครัง้ หลังๆ ค่า pH ของนํ้า ก็จะเริม่ ลดลงจนมีค่า
เป็ นกลางอีกครัง้

3.2 วิ ธีการทําความสะอาดไบโอดีเซลไบโอดีเซล
แบ่งไบโอดีเซลทีผ่ ลิตเป็ น 3 ชุด โดยใช้ไบโอดีเซล 500 มิลลิลติ ร
และปรับเปลีย่ นอัตราส่วนต่อนํ้าเป็ น 1:2, 1:1, 1:0.5 และ 1:0.25 ในครัง้
แรกจะทําการสเปรย์ดว้ ยนํ้าและวางไว้ให้เกิดการแยกชัน้ เป็ นเวลา 5-10
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการล้างไบโอดีเซลโดยการสเปรย์น้ําร่วมกับการ
ผสมด้วยฟองอากาศเมือ่ ใช้น้ําปริมาณทีต่ ่างกัน

pH ของไบโอดีเซลหลังล้ าง

12
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ไบโอ
ดีเซลต่อ
นํ้า
(มิลลิลติ ร)
1:2
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1:0.5
1:0.25
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500:500
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2

500:125
0
0
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9

จํานวนครั้ งการล้ าง

รูปที่ 2 แสดงค่า pH ของไบโอดีเซลหลังการล้างในแบบกะเมือ่ ใช้
อัตราส่วนของไบโอดีเซลต่อนํ้าเป็ น 1:2, 1:1, 1:0.5, และ 1:0.25
12

pH ของนํ้าหลังการล้าง

10
8
6
4

500:1000
500:500

2

500:250

นํ้าทีใ่ ช้ลา้ ง
ในแต่ละครัง้
(มิลลิลติ ร)
1000
500
250
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จํานวน
ครัง้ การ
ล้าง
(ครัง้ )
6
6
7
7

เวลาที่
ใช้
ทัง้ หมด
(นาที)
775
775
1285
1285

ปริมาณไบ
โอดีเซลหลัง
ล้าง
(มิลลิลติ ร)
469
470
466
468

เมือ่ นําผลการทดลองในตารางที่ 1 มาเปรียบเทียบปริมาณนํ้าล้าง
ทีใ่ ช้ทงั ้ หมด ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4 จะเห็นได้วา่ เมือ่ ใช้น้ําในปริมาณที่
น้ อ ยกว่ า ไบโอดีเ ซลในการล้า งแต่ ล ะครัง้ มีแ นวโน้ ม ที่ส ามารถลด
ปริมาณการใช้น้ํ ารวมของระบบให้น้อยลงอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือที่
อัตราส่วนของไบโอดีเซลต่อนํ้า 1:2 ต้องใช้ปริมาณนํ้าล้างรวมทัง้ หมด
มากทีส่ ุด และปริมาณการใช้น้ํ ารวมได้ลดลงตามอัตราส่วนของนํ้ าทีใ่ ช้
น้อยลง ดังทีอ่ ตั ราส่วน 1:0.25 มีการใช้ปริมาณนํ้ารวมทัง้ หมดน้อยทีส่ ุด
แต่ในทางกลับกัน แนวโน้มของเวลาทีใ่ ช้ลา้ งจะเพิม่ ขึน้ ตามจํานวนครัง้
การล้างดังแสดงในกราฟรูปที่ 5 ซึง่ ทีอ่ ตั ราส่วน 1:2 และ 1:1 ใช้เวลาใน
การล้างเท่ากัน แต่เมือ่ เปลีย่ นมาใช้อตั ราส่วน 1:0.5 เวลาการล้างรวมที่
ใช้กจ็ ะเพิม่ ขึน้ อีกครัง้ จนกระทั ่งคงทีท่ อ่ี ตั ราส่วน 1:0.25
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รูปที่ 3 แสดงค่า pH ของนํ้าหลังการล้างในแบบกะเมือ่ ใช้อตั ราส่วน
ของไบโอดีเซลต่อนํ้าเป็ น 1:2, 1:1, 1:0.5, และ 1:0.25
ปริมาณการใช้น้ํ ากับจํานวนครัง้ การล้าง รวมทัง้ เวลาที่ใช้ในการ
ล้างสามารถแสดงดังในตารางที่ 1 ซึง่ การใช้น้ําในอัตราส่วน 1:2 ต้องทํา
การล้าง 6 ครัง้ หรือใช้ปริมาณนํ้ า 12 เท่าของไบโอดีเซล ใช้เวลา 775
นาที ได้ไบโอดีเซลคืนมา 469 มิลลิลติ ร ทีอ่ ตั ราส่วน 1:1 ต้องทําการ
ล้าง 6 ครัง้ หรือใช้ปริมาณนํ้า 6 เท่าของไบโอดีเซล ใช้เวลา 775 นาที
ได้ไบโอดีเซลคืนมา 470 มิลลิลติ ร ทีอ่ ตั ราส่วน 1:0.5 ต้องทําการล้าง 7
ครัง้ หรือใช้ปริมาณนํ้ า 3.5 เท่าของไบโอดีเซล ใช้เวลา 1285 นาที
ได้ไบโอดีเซลคืนมา 466 มิลลิลติ ร และทีอ่ ตั ราส่วนของไบโอดีเซลต่อนํ้า
1:0.25 ต้องทําการล้าง 7 ครัง้ หรือใช้ปริมาณนํ้าเพียง 1.75 เท่าของไบ
โอดีเซล และได้ไบโอดีเซลคืนมา 468 มิลลิลติ ร
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ปริมาณนํ้าทีใช้ ท้ งั หมด (มิลลิลิตร)

จํานวนครัง้ การล้าง

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1:2

1:1

1:0.5

1:0.25

อัตราส่ วนของนํ้าต่ อไบโอดีเซล (มิลลิลิตร)

รูปที่ 4 แสดงปริมาณนํ้าทีใ่ ช้ในการล้างทัง้ หมดในแบบกะเมือ่ ใช้
อัตราส่วนของไบโอดีเซลต่อนํ้าเป็ น 1:2, 1:1, 1:0.25, และ 1:0.25

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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เวลาทีใช้ ท้ งั หมด (นาที)

1200
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อัตราส่ วนของไบโอดีเซลต่ อนํ้า (มิลลิลิตร)

รูปที่ 5 แสดงเวลาทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการล้างไบโอดีเซลในแบบกะเมือ่ ใช้
อัตราส่วนของไบโอดีเซลต่อนํ้าเป็ น 1:2, 1:1, 1:0.5, และ 1:0.25
5. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองทําความสะอาดไบโอดีเซลในแบบกะโดยใช้การ
สเปรย์น้ําร่วมกับการผสมด้วยฟองอากาศ สามารถสรุปได้วา่ การใช้น้ํา
ในปริมาณทีน่ ้อยกว่าไบโอดีเซลในการล้างแต่ละครัง้ สามารถทําความ
สะอาดไบโอดีเซลได้ด ี โดยสังเกตจากไบโอดีเซลหลังการล้างมีความใส
มากกว่าก่อนล้าง และค่า pH หลังการล้างของไบโอดีเซลและนํ้ามีค่า
เป็ นกลาง (pH=7±0.1) การใช้สดั ส่วนของนํ้าในปริมาณทีน่ ้อยกว่าไบโอ
ดีเซลในการล้างแต่ละครัง้ มีแนวโน้มทีล่ ดปริมาณการใช้น้ํ าล้างรวมใน
ระบบ กล่าวคือ ทีอ่ ตั ราส่วนของไบโอดีเซลและนํ้าเท่ากับ 1:0.25 มีการ
ใช้ปริมาณนํ้ารวมน้อยทีส่ ดุ คิดเป็ น 1.75 เท่าของไบโอดีเซล ซึง่ น้อยกว่า
ทีอ่ ตั ราส่วน 1:0.5, 1:1, และทีอ่ ตั ราส่วน 1:2 มีการใช้ปริมาณนํ้ารวม
มากทีส่ ดุ คิดเป็ น 12 เท่าของไบโอดีเซล ทัง้ นี้ตอ้ งใช้เวลาในการล้างเพิม่
มากขึ้น เนื่องจากต้องใช้จํานวนครัง้ ในการล้างเพิม่ ขึ้น แต่ไม่มผี ลต่อ
ปริมาณการได้คนื ของไบโอดีเซลหลังการล้าง
กิ ตติ กรรมประกาศ
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การศึกษาผลการทําความสะอาดใบพัดของเครือ่ งอัดอากาศในเครือ่ งยนต์กงั หันแก๊สของ
โรงไฟฟ้ านํ้าพอง
A Study of Affects of Gas Turbine Compressor Blade Cleaning
of Namphong Power Plant
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บทคัดย่อ
ประสิท ธิภ าพของเครื่อ งอัด อากาศของเครื่อ งยนต์ก งั หันแก๊ ส มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
ประสิทธิภาพของเครือ่ งอัดอากาศจะลดลงตามเวลาการใช้งานเนื่องจาก
ความสกปรกทีเ่ กิดขึน้ บนใบพัด การทําความสะอาดใบพัดเป็ นวิธใี นการ
คืนประสิทธิภาพที่สูญเสียไป บทความนี้ได้นําเสนอวิธกี ารล้างใบพัด
ของเครื่องอัดอากาศโดยวิธ ี Offline Cleaning ของโรงไฟฟ้านํ้าพอง
และศึกษาผลของการทํา Offline Cleaning ต่อประสิทธิภาพ Isentropic
ของเครือ่ งอัดอากาศ และผลต่อค่า power output ของเครือ่ งยนต์กงั หัน
แก๊ส โดยทําการเก็บข้อมูลการเดินเครื่องกังหันแก๊สทุก 3 นาที รวม
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 3000 ชั ่วโมงการทํางาน จากการศึกษาพบว่า
การทํา Offline Cleaning สามารถช่วยในการคืนประสิทธิภาพของ
เครือ่ งอัดอากาศได้ประมาณ 1-1.7% และค่า power output เพิม่ ขึน้ ได้
3-5 MW
Abstract
Gas turbine compressor efficiency has an important
influence on combined cycle power plant efficiency. Gas turbine
compressor efficiency degrades with its operating hour due to
fouling on blades. The efficiency can be recovered by compressor
blade cleaning. This study present compressor offline cleaning
procedure of Nampong Power plant and affect of offline cleaning
on compressor isentropic efficiency and gas turbine power output.
Data was collected every 3 minute of 1500 operating hour. The
results show that isentropic efficiencies gained after the off-line
cleanings are between 1%-1.7% and the power output gained
are between 3-5 MW.
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1.บทนํา
โรงไฟฟ้านํ้ าพอง เป็ นโรงไฟฟ้าลังงานความร้อนร่วม(Combined
Cycle) ขนาดใหญ่ทส่ี ุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริม่ ดําเนินการมา
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2533 มีขนาดกําลังผลิต 710 MW และสามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 4,660 ล้านกิโลวัตต์ชวโมง
ั่
ประกอบด้วยหน่ วย
้
ผลิตไฟฟา 2 ชุด กําลังผลิตชุดละ 355 MW แต่ละชุดมีหน่ วยผลิตไฟฟ้า
กังหันแก๊ส กําลังผลิต 121 MW สองเครือ่ ง และหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหัน
ไอนํ้ากําลังผลิต 113 MW หนึ่งเครือ่ ง [1]
ในระบบของเครื่องกังหันแก๊สประกอบด้วยส่วนประกอบสําคัญสี่
ส่วนได้แก่เครือ่ งอัดอากาศ ห้องเผาไหม้ และ กังหันแก๊ส โดยเพลาของ
เครื่องอัดอากาศจะใช้ร่วมกันกับเพลาของกังหันแก๊ส ซึ่งใช้พลังงานใน
การขับประมาณ 60% ของพลังงานทีผ่ ลิตได้จากกังหันแก๊ส [2] ดังนัน้
หากมีการการสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ บนเครื่องอัดอากาศจะส่งผลโดยตรงต่อ
พลัง งานที่ผลิต ได้จ ากกัง หัน แก๊ ส การเสื่อ มสภาพของของเครื่อ งอัด
อากาศในกังหันแก๊สมีสาเหตุหลักมาจากการทีฝ่ นุ่ ละอองหรือสิง่ สกปรก
อื่นๆไปเกาะทีใ่ บพัดของเครื่องอัดอากาศทําให้ความเสียดทานการไหล
ของอากาศสูงขึน้ ทําให้ตอ้ งใช้งานในการขับเครือ่ งอัดอากาศเพิม่ ขึน้ ซึง่
จะทําให้ Power Output ทีจ่ ะได้จากเครือ่ งกังหันแก๊สลดลง ดังนัน้ จึงได้
มีกระบวนการในการทําความสะอาดใบพัดเพือ่ ลดความสกปรกทีเ่ กิดขึน้
บนเครือ่ งอัดอากาศโรงไฟฟ้านํ้าพองได้ทาํ การทําความสะอาดอยู่สองวิธ ี
คือวิธ ี Off-line compressor cleaning ซึง่ จะต้องทําขณะที่ Shut down
โรงไฟฟ้าและวิธ ี On-line compressor cleaning ซึง่ สามารถทําได้ใน
ขณะทีเ่ ดินเครือ่ งโรงไฟฟ้า โดยบทความนี้กล่าวถึงการศึกษาผลของการ
ทําวิธ ี Off-line compressor cleaning ว่ามีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
Isentropic ของเครื่องอัดอากาศ และผลต่อค่า power output ของ
เครือ่ งยนต์กงั หันแก๊สอย่างไร
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2. ความสกปรกในเครื่องอัดอากาศ

รูปที่ 1 แสดงความสกปรกทีเ่ กิดขึน้ บนใบพัดเครือ่ งอัดอากาศ
ความสกปรกที่เ กิด ขึ้น บนใบพัด ของเครื่อ งอัด อากาศเกิด จาก
โมเลกุลทีม่ อี ยู่ในอากาศเช่น ฝุน่ ละออง กรดเกลือในอากาศ ทีห่ ลุดผ่าน
ระบบการกรองเข้ า มา มลภาวะจากอุ ต สาหกรรม เช่ น ขี้ เ ถ้ า
นํ้ามันหล่อลื่นทีม่ อี ยู่ในระบบของเครื่องกังหันแก๊ส สิง่ เหล่านี้จะเกาะติด
ทีใ่ บพัดของเครือ่ งอัดอากาศดังรูปที่ 1 ส่งผลให้แรงเสียดทานเพิม่ ขึน้ อีก
ทัง้ ยังส่งผลให้อายุการใช้งานของใบพัดสัน้ ลง [2] โดยความสกปรกนี้ทาํ
ให้ใบพัดเกิดการผิดรูป ขึ้นส่ง ผลให้มุมการไหลของอากาศเกิดความ
เปลีย่ นแปลง นอกจากนี้ยงั ส่งผลให้ค่าอัตราส่วนการอัดอากาลดลง ค่า
Flow Capacity ลดลงเป็ นเหตุให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเครือ่ งกังหัน
แก๊สลดลง 70-85% [3] ซึง่ จากการทดลองในเครือ่ งกังหันแก๊สความดัน
ตํ่าใน 100 ชัวโมงการทํ
่
า งานพบว่าความสกปรกทําให้ค่า อัต ราส่วน
ความดันลดลง 3-4% ในขณะทีป่ ระสิทธิภาพลดลง 2-4% ส่วนเครือ่ งกัง
ความดันสูงทดลองที่ระยะเวลาเท่ากันพบว่าอัตราส่วนความดันลดลง
10% ในขณะที่ประสิทธิภาพลดลง 6-7% [4]
โดยการลดลงของ
ประสิทธิภาพจะลดลงจนกระทังถึ
่ ง 90% ของประสิทธิภาพเดิมจากนัน้
ั
จะคงที่ ปจจัยทีม่ ผี ลต่อความสกปรกของเครื่องอัดอากาศได้แก่ ค่าการ
ออกแบบเริ่ม ต้ น ของเครื่อ งอัด อากาศ สถานที่ต ัง้ ของเครื่อ ง การ
บํารุงรักษาเครือ่ ง และสภาพของบรรยากาศโดยรอบ [5]
3.การทําความสะอาดใบพัดเครื่องอัดอากาศ
ผลจากความสกปรกของเครือ่ งอัดอากาศทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ ทําให้ม ี
ความพยายามที่จ ะนํ า ความสกปรกที่เ กิ ด ขึ้น นั ้น ออกทํ า ให้ ม ีก าร
พัฒนาการทําความสะอาดเครื่องอัดอากาศขึน้ โดยในอดีตนัน้ การล้าง
จะต้องหยุดเดินเครือ่ งแล้วนําชุดใบพัดออกมาทําความสะอาดทีละใบซึง่
วิธนี ้สี ง่ ผลให้เกิดความสิน้ เปลืองทัง้ แรงงานและเวลา ต่อมาเพือ่ เป็ นการ
ทุน่ เวลาและลดในส่วนของแรงงานคนทีเ่ กิดจึงได้มกี ารพัฒนาวิธกี ารล้าง
เป็ นการฉีดสารทําความสะอาดทีเ่ ป็ นของแข็ง เช่น เปลือกข้าว เปลือก
ถัว่ หรือเรซิน่ เข้าสูเ่ ครือ่ งอัดอากาศผ่านทางเดินอากาศในขณะทีเ่ ครือ่ ง
ทํา งานอยู่ ซึ่ง ต่อมาพบว่า วิธ ีการนี้ทําให้เ กิด ความเสีย หายแก่ ใบพัด
เนื่ อ งจากแรงกระแทก จึง ได้ม ีก ารเปลี่ย นสารทํ า ความสะอาดจาก
ของแข็ง เป็ น ของเหลวแทน โดยพบว่ า สารทํ า ความสะอาดที่เ ป็ น
ของเหลวสามารถล้างได้ดกี ว่าสารที่เป็ นของแข็ง[3] ในการล้างโดยใช้
ของเหลวเป็ นสารทําความสะอาดนัน้ สามารถแบ่งได้เป็ นสองแบบคือ
แบบ Off-line ทีจ่ ะต้องหยุดเครือ่ งก่อนเพือ่ ลดอุณหภูมภิ ายในเครือ่ งอัด
อากาศ และแบบ On-line ทีจ่ ะทําการฉีดสารทําความสะอาดเข้าไป

ระหว่างการเดินเครือ่ งปกติ ทําให้ตอ้ งคํานึงถึงขนาดของหยดนํ้าทีฉ่ ีดว่า
ต้องไม่ให้เกิดแรงกระแทกกับใบพัดมากจนใบพัดเสียหาน โดยวิธ ี Offline นั ้น จะให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ม ขึ้น มากกว่ า เนื่ อ งวิธ ี On-line นั ้น
อุ ณ หภูม ิภ ายในเครื่อ งอัด อากาศจะสูง ทํา ให้สารที่ฉี ดเข้า ไปเกิดการ
ระเหยจึงล้างได้เพียงใบพัดในชุดแรกๆเท่านัน้ แต่ ในทางกลับกันวิธ ี
Off-line จะสิน้ เปลืองมากกว่าทัง้ แรงงานและเสียโอกาสเนื่องจากการ
หยุดเครือ่ ง
4.การวิ เคราะห์ทางทฤษฎี
ในการศึกษานี้ได้ทําการเก็บข้องมูลการทําความสะอาดแบบ Offline ซึง่ โรงไฟฟ้านํ้ าพองจะทําทุกๆ 3 เดือน และได้ทําการเก็บข้อมูล
การเดินเครื่องจากเครื่องกังหันแก๊สทัง้ หมดสี่เครื่องทุกๆ 3 นาทีเป็ น
ระยะเวลารวม 3,000 ชั ่วโมงทํางานเพื่อ ศึกษาผลของการทํา ความ
สะอาดต่อสภาพเครื่องอัดอากาศและค่ากําลังทีไ่ ด้จากเครื่องกังหันแก๊ส
โดยเก็บข้อมูลทีช่ ่วงทีเ่ ครือ่ งกังหันก๊าซจ่ายโหลดเต็มพิกดั (base load)
ซึง่ ในช่วงทีท่ าํ การเก็บข้อมูลมีการทํา Off-line compressor cleaning
6 ครัง้ ค่าทีใ่ ช้ในการประเมินสภาพเครือ่ งอัดอากาศคือค่าประสิทธิภาพ
Isentropic สามารถหาได้ดว้ ย
w
h −h
ηc = s = 2 s 1
(1)
wa h2 − h1
เมือ่ ηc = Compressor isentropic efficiency
ws= งานทีใ่ ช้ในการเครื่องอัดอากาศ ในกรณีทเ่ี ป็ น isentropic
process
wa = งานทีใ่ ช้ในการเครือ่ งอัดอากาศ ในกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ จริง
h2 และ h1 = enthalpy ของอากาศทีท่ างออกและทางเข้าของ
Compressor ตามลําดับ
h2s = enthalpy ของอากาศทีท่ างออกเครือ่ งอัดอากาศ ในกรณีท่ี
เป็ นกระบวนการ Isentropic
ซึง่ ค่าดังกล่าวเป็ นการเปรียบเทียบงานทีใ่ ช้ถา้ กระบวนการอัดเป็ น
Isentropic ต่องานจริงทีเ่ ครือ่ งอัดอากาศ นัน้ ต้องใช้โดยในทีน่ ้จี ะทําการ
เก็บข้อมูลดังนี้ Isentropic ได้แก่
1.ค่าอุณหภูมทิ างเข้าเครือ่ งอัดอากาศ (T 1 )
2.ค่าอุณหภูมทิ ท่ี างออกเครือ่ งอัดอากาศ (T 2 )
3.ความดันอากาศทีเ่ ข้าสูเ่ ครือ่ งอัดอากาศ (P 1 )
4.ความดันทีอ่ อกจากเครือ่ งอัดอากาศ (P 2 )
5.ความดันบรรยากาศ (P atm )
6.ความดันลดทีท่ างเข้าเครือ่ งอัดอากาศ ( Δ P)
โดยจะนําค่าทัง้ หมดมาคํานวณหาค่า h1 − h2 และ h1 − h2 s จากสมการ
⎡
bT 2 cT 3 dT 4 ⎤ ⎡
bT 2 cT 3 dT 4 ⎤
h2 − h1 = ⎢ aT2 + 2 + 2 + 2 ⎥ − ⎢ aT1 + 1 + 1 + 1 ⎥
2
3
4 ⎦ ⎣
2
3
4 ⎦
⎣

(2)

T2 และ T1 แทน อุณหภูมทิ ท่ี างออกและทางเข้าของ Compressor
ตามลําดับ
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a, b, c, d แทน ค่าคงทีส่ าํ หรับ Specific heat at constant
pressure ของก๊าซ
และ
⎡
bT 2 cT 3 dT 4 ⎤ ⎡
bT 2 cT 3 dT 4 ⎤
h2 s − h1 = ⎢ aT2 + 2 s + 2 s + 2 s ⎥ − ⎢ aT1 + 1 + 1 + 1 ⎥
2
3
4
2
3
4 ⎦
⎣
⎦ ⎣

(3)

จากนัน้ นําค่า h1 − h2 และ h1 − h2 s แทนลงในสมการ(1)ส่วนค่าค่ากําลัง
ที่ไ ด้จ ะแปลงให้เ ป็ น ค่ า กํ า ลัง เทีย บเท่ า สภาวะมาตรฐาน(Corrected
power) โดยมีสมการคือ
PCorrected = K a × K b × K e × K f × K g × Poutput

(4)

เมือ่
PCorrected คือ ค่ากําลัง Corrected

รูปที่ 2 แสดงขัน้ ตอนการล้างในสองรอบ
6. ผลของการทําOff-Lineต่อสภาพเครื่องอัดอากาศของโรงไฟฟ้ า
นํ้าพอง
จากการเก็บข้อมูลได้ผลว่าในเครือ่ ง GT 11 มีการทํา Off-line 2
ครัง้ ครัง้ ที่ 1 เริม่ ทําเมื่อประสิทธิภาพIsentropicอยู่ท่ี 79.7% และค่า
กําลังผลิตที่ 107.71 MW ภายหลังการทําได้ประสิทธิภาพIsentropic
เพิม่ ขึน้ 1.3% ค่ากําลังทีผ่ ลิตได้เพิม่ ขึน้ 2.5 MW ครัง้ ที่ 2 เริม่ ทําเมือ่
ประสิทธิภาพIsentropicอยู่ท่ี 80.21% และค่ากําลังผลิตที่ 107.87 MW
ภายหลังการทําได้ประสิท ธิภาพIsentropic เพิม่ ขึ้น 1.1% ค่ากํา ลัง ที่
ผลิตได้เพิม่ ขึน้ 2 MW ดังแสดงในรูปที่ 3

K a คือ ค่าfactorเนื่องจากความดันบรรยากาศ
120

84.00

K b คือ ค่าfactorเนื่องจากอุณหภูมทิ เ่ี ข้าสูเ่ ครือ่ งอัดอากาศ

83.00

K e คือ ค่าfactorเนื่องจาก water injection

115
82.00

K f คือ ค่าfactorเนื่องจาก generator frequency

2.5 MW

2 MW
110

81.00

%

1.3 %
105

80.00

MW

K g คือ ค่าfactorเนื่องจาก steam injection

1.1 %
Offline Cleaning

Eff
Corrected Load

79.00
100

95
77.00

76.00
0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

90
3000.00
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รูปที่ 3 แสดงข้อมูลการเพิม่ ขึน้ ของประสิทธิภาพIsentropic และกําลังที่
ได้ของเครือ่ ง GT 11
จากรูปที่ 4 แสดงเครื่อง GT 12 มีการทํา Off-line 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1
เริม่ ทํา เมื่อประสิท ธิภ าพIsentropicอยู่ท่ี 77.72% และค่ากําลัง ผลิตที่
104.46 MW ภายหลังการทําได้ประสิทธิภาพIsentropic เพิม่ ขึน้ 1.7%
ค่ากําลังทีผ่ ลิตได้เพิม่ ขึน้ 3.7 MW ครัง้ ที่ 2 เริม่ ทําเมื่อประสิทธิภาพ
Isentropicอยู่ท่ี 78.36% และค่ากําลังผลิตที่ 103.31 MW ภายหลังการ
ทําได้ประสิทธิภาพIsentropic เพิม่ ขึน้ 1.2% ค่ากําลังทีผ่ ลิตได้เพิม่ ขึน้
3 MW
82.00

120

81.00

115

80.00

110

3.7 MW

Offline Cleaning

3 MW

79.00

1.2 %

1.7 %

105

MW

%

5.กระบวนการทําความสะอาดแบบOff-Line ของโรงไฟฟ้ านํ้าพอง
ในการทําความสะอาดแบบ Off-Lineของโรงไฟฟ้านํ้าพองนัน้ จะทํา
การหยุดเดินเครื่องกังหันแก๊สเพื่อลดอุณหภูมภิ ายในเครื่องกังหันแก๊ส
โดยใช้เวลาประมาณ 1 วัน ในการทํา Off-line ของเครือ่ งกังหันแก๊สจะ
แบ่งเป็ นรอบในแต่ละรอบจะมีสข่ี นตอนดั
ั้
งนี้
1.การ spin โดยใช้ starting motor ขับเครื่องกังหันแก๊สให้
ความเร็วรอบอยูท่ ่ี 600 rpm ในขัน้ ตอนนี้ใช้เวลา 4 นาที
2.ทําการฉีดนํ้ ายาทําความสะอาดเป็ นเวลา 4 นาที นํ้ ายาทีใ่ ช้ทํา
ความสะอาดนี้จะแบบ water base ชนิด Type II และ Type III
ตามมาตรฐาน MIL-PRF-85704C ผสมส่วนของ โดยผสมนํ้ ายา
เข้มข้นกับนํ้ าเปล่าในอัตราส่วน 1:19 การฉีดใช้น้ํ ายา 410 ลิตร
ความดัน 10 barg
3.ทําการล้างนํ้ายาโดยการฉีดนํ้าตาม(Rinse) เป็ นเวลา 4 นาทีใช้
นํ้า 500 ลิตรความดัน 10 barg
4.ทําการหยุดเดินเครือ่ งอัดอากาศ
หากต้อ งการจะทํา รอบที่ส องจะต้องทิ้ง ระยะเวลาจากการหยุ ด
เครื่อ งไป 30 นาทีจ ึง เริ่ม ทํา รอบที่ส องได้ ในการทํ า รอบสุ ด ท้า ยนั น้
หลังจากทําการ Rinseแล้วจะต้องเดินเครือ่ งอัดอากาศอีก 30 นาทีเป่า
ให้เครือ่ งแห้ง ซึง่ โดยปกติแล้วโรงไฟฟ้านํ้าพองจะทําการล้าง 2-3 รอบ
ขึน้ อยู่ระดับความสกปรกของเครื่องอัดอากาศโดยป จั จุบนั สังเกตจาก
ลักษณะทางกายภาพของนํ้ายาและนํ้ าล้างทีอ่ อกมาจากการล้างรอบที่
สองว่ามีสอี ย่างไรถ้าสีออกดําและขุน่ จะทําการล้างรอบทีส่ ามถ้าออกมา
ค่อนข้างใสจะล้างเพียงสองรอบ

78.00

Eff
Corrected Load

Offline Cleaning
78.00

100

77.00

95

76.00
0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

3000.00

90
3500.00
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รูปที่ 4 แสดงข้อมูลการเพิม่ ขึน้ ของประสิทธิภาพIsentropic และกําลังที่
ได้ของเครือ่ ง GT 12
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2.5

Mechanical Clean

รูปที่ 5 เครื่อง GT 21 มีการทํา Off-line 1 ครัง้ และมีการทํา
Mechanical clean หนึ่งครัง้ การทํา Mechanical clean เริม่ ทําเมื่อ
ประสิทธิภาพIsentropicอยู่ท่ี 79.89% และค่ากําลังผลิตที่ 108.33 MW
ภายหลังการทําได้ประสิทธิภาพIsentropic เพิม่ ขึน้ 2.35% ค่ากําลังที่
ผลิตได้เพิม่ ขึน้ 6.53 MW การทํา Off-line เริม่ ทําเมื่อประสิทธิภาพ
Isentropicอยูท่ ่ี 81.49% และค่ากําลังผลิตที่ 111.14 MW ภายหลังการ
ทําได้ประสิทธิภาพIsentropic เพิม่ ขึน้ 1.68% ค่ากําลังทีผ่ ลิตได้เพิม่ ขึน้
4.8 MW
120

84.00

2

2 Cycle

3 Cycle

1.5

2 Cycle

3 Cycle
3 Cycle

1

0.5

0
GT11

GT12

GT 21

GT 22

เครือ
่ งที่

รูปที่ 7 แสดงการเพิม่ ขึน้ ของประสิทธิภาพIsentropicเนื่องจากากรล้าง
แบบ Off-line

83.00
115
82.00

4.8 MW

6.53 MW

1.68 %

7

2.35 %

Mechanical Clean
110

81.00

6

80.00

105

MW

%

Mechanical Cleaning
Eff
Corrected Load

3 Cycle

5

79.00
100

4
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78.00
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3

95
77.00
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76.00
0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

2

90
3000.00
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1

รูปที่ 5 แสดงข้อมูลการเพิม่ ขึน้ ของประสิทธิภาพIsentropic และกําลังที่
ได้ของเครือ่ ง GT 21
รูปที่ 5 เครือ่ ง GT 22 มีการทํา Off-line 1 ครัง้ เริม่ ทําเมือ่ ประสิทธิภาพ
Isentropicอยู่ท่ี 80.03% และค่ากําลังผลิตที่ 102.4 MW ภายหลังการ
ทําได้ประสิทธิภาพIsentropic เพิม่ ขึน้ 1.14% ค่ากําลังทีผ่ ลิตได้เพิม่ ขึน้
2.75 MW
84.00

120

83.00
115
82.00

1.14%

110

81.00

80.00

105

79.00

2.75 MW

MW

%

Offline Cleaning
Eff
Corrected Load

95
77.00

500.00

1000.00

1500.00

GT11

GT12

GT21

GT22

เครือ
่ งที่

รูปที่ 8 แสดงการเพิม่ ขึน้ ของกําลังทีผ่ ลิตได้เนื่องจากากรล้างแบบ Offline
7.สรุปผล
1.ค่าประสิทธิภาพ Isentropic เป็ นตัวแสดงสภาพของเครื่องอัด
อากาศทีด่ ี
2 . ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ Isentropic แ ล ะ ค่ า กํ า ลั ง Corrected
เปลีย่ นแปลงลดลงตามเวลาเนื่องจากการสะสมของสิง่ สกปรก
3.การล้าง เครื่องแบบ Off-line ช่วยให้ประสิทธิภาพ Isentropic
ของเครือ่ งอัดอากาศเพิม่ ขึน้ ประมาณ1-1.7% และกําลัง corrected
เพิม่ ขึน้ ได้ 3-5 MW

100

78.00

76.00
0.00

0

2000.00

90
2500.00

Operation Houre

รูปที่ 6 แสดงข้อมูลการเพิม่ ขึน้ ของประสิทธิภาพIsentropic และกําลังที่
ได้ของเครือ่ ง GT 22
เมื่อนํ าผลของการทําความสะอาดใบพัดเครื่องอัดอากาศทัง้ หมด
มาเขียนเป็ นกราฟแท่งจะได้ผลดังรูปที่ท่ี 7 และ 8 จะเห็นได้ว่าในการ
ล้างแต่ละครัง้ จะให้ผลออกมาไม่เท่ากันขึน้ ซึง่ ในตัว GT 21 นัน้ การล้าง
แบบ Mechanical จะเป็ นการล้างทีใ่ ห้ผลดีทส่ี ุดเนื่องจากเป็ นการล้างที่
ต้องถอดใบพัดมาทําความสะอาดทีล่ ะใบ
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ระบบทํานํ้าร้อนจากความร้อนทิ้งของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
และควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
A Hot Water from Condensing Unit of a Split Type Air Conditioning
and Controlled with Microcontroller
หทัยเทพ วงศ์สวุ รรณ
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล (กําแพงแสน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กําแพงแสน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
โทร 0-3428-1375 โทรสาร 0-3435-5310 อีเมล์ fenghtw@ku.ac.th
บทคัดย่อ
บท ค วา มนี้ นํ าเสนอก ารศึ ก ษ า ก า ร นํ าค วามร้ อ นทิ้ ง จ า ก
คอนเดนเซอร์ของระบบปรับอากาศแบบอัดไอชนิดแยกส่วนเพื่อใช้ใน
การทํานํ้าร้อน และทําการออกแบบระบบทํานํ้ าร้อนโดยติดตัง้ อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนที่บริเวณท่อนํ าสารทําความเย็นในช่วงระหว่าง
คอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์ โดยทําการทดลองติดตัง้ เครื่องทํานํ้ า
ร้อนเข้ากับเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 36,000 Btu/hr จาก
การทดลองสามารถผลิตนํ้าร้อนได้ท่ี 6 ลิตรต่อชัวโมง
่
โดยใช้อตั ราการ
ไหลของนํ้าที่ 3.5 ลิตรต่อนาที ซึง่ ให้น้ําร้อนในการบริโภค 6 ลิตรต่อ
ชั ่วโมง จากการทดลองพบว่าสามารถทํานํ้ าร้อนอยู่ในช่วงอุณหภูม ิ 70
องศาเซนเซียส จนถึง 75 องศาเซนเซียส เมือ่ อุณหภูมนิ ้ําเริม่ ต้นที่ 28 –
35 องศาเซนเซียส โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาทีเพือ่ ทําให้อุณหภูมขิ อง
นํ้ า ขึ้น ถึง จุ ด สูง สุ ด นอกจากนั น้ ยัง ได้ทํา การออกแบบระบบควบคุ ม
อุณหภูมขิ องนํ้ าร้อนโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์และอุปกรณ์วดั อุณหภูม ิ
ผลจากการทดลองพบว่าในการตัง้ ค่าอุณหภูมนิ ้ําที่ 70 นํ้ าร้อนทีไ่ ด้จะมี
ช่วงอุณหภูมปิ ระมาณ 67 – 73 องศาเซนเซียส ดังนัน้ ระบบทํานํ้าร้อน
นี้สามารถทํานํ้าร้อนได้ดี และมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ในการทํานํ้ าร้อน และยังลดความร้อนทีถ่ ูกปล่อยสู่สภาวะแวดล้อม ทํา
ให้ชว่ ยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย
Abstract
This paper is to examine the feasible studying designing and
constructing a possible heating water system based on released
heat from spit type air conditioning unit. This system developed a
heat exchange between water and condenser equipment (WCC),
detail discussed herein. After feasible study, we designed,
constructed and controlled the proposed heating water system.
From the results of 36,000 Btu/hr shown that water heating from
waste heat of air conditioning unit at water flow rate 3.5 liter/min
give the maximum producing water at 6 l/hr. And, the unit can

heat up the water temperature from 70 oC to 75 oC. In addition,
the maximum water temperature from the unit could be upon
maximum temperature at same input temperature was around 28
- 35 oC within 30 minutes. Subsequently, we used thermostat for
setting hot water temperature. That temperature was move back
and forth within 67 – 73 oC at settled 70 oC temperature with
controlled by microcontroller. Finally, this hot water system
successful produced a useful hot water for consuming in house
and office as electric shower, coffee/tea maker. Moreover, the
project was helping to reduce electric energy for making hot
water and decrease temperature of earth.
1. บทนํา
ปจั จุบนั เครื่องปรับอากาศเป็ นสินค้าที่มบี ทบาทในชีวติ ประจําวัน
เป็ น อย่ า งมาก ในประเทศไทยมีค วามต้ อ งการเครื่อ งปรับ อากาศ
ประมาณ 200,000-400,000 เครื่องต่อปี ตลาดมีการขยายตัวประมาณ
ร้อยละ 10-12 ทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนการใช้พลังงานของระบบ
ปรั บ อากาศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 1 จากการสํ า รวจจํ า นวน
เครื่องปรับอากาศที่ได้รบั ฉลากเบอร์ 5 จากหน่ วยงานของการไฟฟ้ า
ของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2539 – เดือนสิงหาคม
2549 พบว่าเครือ่ งปรับอากาศขนาดประมาณ 32,000 - 46,000 บีทยี ู
ต่อชัวโมง
่
ซึง่ นิยมใช้ใน อาคารสํานักงาน และธุรกิจขนาดเล็กรวมกันมี
มากกว่า 120,000 เครื่อ ง ซึ่ง ถ้า คิด ถึง ปริม าณพลัง งานความร้อ นที่
เครื่องเหล่านี้ระบายออกมามีโดยเฉลีย่ 40,000 Btu/hr ซึง่ ในซึง่ ใน
ป จั จุบนั มีการใช้เ ครื่อ งปรับอากาศมากขึ้น ซึ่ง เห็น ได้ว่า เป็ น ปริมาณ
ความร้อนจํานวนมาก ที่ถูกปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้ระบบปรับ
อากาศรอบๆระบบปรับอากาศนัน้ ร้อนขึน้ ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาถึง
การนํ า ความร้ อ นทิ้ ง เหล่ า นี้ ก ลั บ มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ดั ง เช่ น
ผลงานวิจยั ในอดีตดังต่อไปนี้
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Cohen (1986) ได้ประยุกต์ใช้การทํานํ้ าร้อนร่วมกับการปรับ
อากาศของร้านอาหาร โดยทําความร้อนจากส่วนทีร่ อ้ นของตัวคอมเพส
เซอร์ในระบบมาเพิม่ ความร้อนให้กบั นํ้า ระบบนี้เรียกว่า “Water-cooled
desuperheater” เป็ นการแลกเปลี่ยนความร้อนจากท่อทีอ่ ยู่ระหว่าง
compressor กับ condenser นํ้าจะถูกทําให้รอ้ นภายในถังเก็บทีม่ ขี ดท่อ
อยู่ จากการทดสอบพบว่ า ระบบนี้ จ ะคืน ทุ น ภายใน 3-4 ปี สํ า หรับ
ร้านอาหารแบบ fast-food และภัตตาคาร
Chan and Toh (1993) ได้พฒ
ั นาต้นแบบของระบบ
“thermosyphon” เป็ นระบบทีน่ ําความร้อนจากตัวคอมเพสเซอร์ดา้ น
ออก (Superheat) ของระบบปรับอากาศมาผลิตนํ้ าร้อน โดยต้นแบบนี้
ใช้ถุงขนาดเล็กทีอ่ ุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนอยู่ภายใน สําหรับระบบ
ปรับอากาศขนาด 3.5 kW ได้น้ําร้อนประมาณ 10 แกลลอนในหนึ่งคืน
Bourne และ Dakin (1994) ได้คดิ ระบบทํานํ้าร้อนจากความร้อนที่
สูญเสียไปในระบบปรับอากาศ เพือ่ นํามาประยุกต์ใช้กบั ร้านอาหาร โดย
ทํานํ้าร้อนจากส่วนคอมเพสเซอร์และยังรักษาอุณหภูมหิ อ้ งทีป่ รับอากาศ
ได้อย่างคงทีส่ มํ่าเสมอด้วย
Robert A. C., Richard N.S. and Michael K. J. (1996) , ได้
อธิบ ายถึงการออกแบบและการทดสอบระบบความร้อนนํ า กลับรวม
(Integrated heat recovery) เพือ่ ขยายสมรรถนะของระบบทําความเย็น
ตามบ้านโดยได้รบั นํ้ าร้อนเพื่อนํ าไปใช้กบั เครื่องทํานํ้ าร้อนไฟฟ้าอีกที่
หนึ่ง ระหว่างการทดสอบสามารถทํานํ้าให้อุณหภูมสิ งู 7.6 °C 20.3°C
และ 10 °C ตามลําดับ ในการวิเคราะห์ของ clake พบว่าระบบนี้
สามารถประหยัดลงได้ 18-20% ของระบบทํานํ้าร้อนแบบเดิม
จากงานวิจยั ทีผ่ ่านมานัน้ จึงเห็นได้ว่าถ้านํ าความร้อนระบายออก
มาผลิตนํ้ าร้อน ในการอุปโภค บริโภค จึงเป็ นหนทางที่เหมาะสมและ
เป็ นการประหยัดพลังงานในการทํานํ้าร้อน อีกทางหนึ่งด้วย ดังนัน้ ใน
บทความนี้จงึ ได้นําเสนอระบบทํานํ้าร้อนทีน่ ําพลังงานความร้อนทีเ่ หลือ
ทิง้ มาใช้กบั เครือ่ งปรับอากาศขนาด 36,000 Btu/hr ให้สามารถผลิตนํ้า
ร้อนทีม่ อี ุณหภูม ิ 70 - 90 oC และผลิตนํ้าร้อนได้ 4 liter/hr เพือ่ เพียงพอ
ต่อการบริโภค 25 คน/ชั ่วโมง
2. ทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบระบบทํานํ้าร้อน
2.1 หลักการทํางานของระบบการทําความเย็น
หลักการทํางานของระบบการทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศ
เป็ นระบบทําความเย็นแบบอัดไอ (vapor compression system)
โดยคอม-เพรสเซอร์ (compressor) ทําหน้าทีด่ ดู สารทําความเย็น
จากอีแว็ปเปอร์เรเตอร์ (evaporator) สารทําความเย็นในขณะนัน้ ยังมี
สถานะเป็ นแก๊สและคอมเพรสเซอร์ (compressor) ยังทําหน้าทีอ่ ดั สาร
ทําความเย็นออกไปที่ คอนเดนเซอร์ (condenser) ทําให้สารทําความ
เย็นมีอุ ณ หภูมแิ ละความดันเพิม่ สูง ขึ้นเมื่อสารทํา ความเย็น ไหลผ่า น
คอนเดนเซอร์( condenser)จะทํ า ให้อุ ณ หภู ม ิล ดตํ่ า ลงจากนั น้ สารทํา
ความเย็นไหลต่อไปยังรีซฟี เวอร์/ดรายเออร์ (receiver/dryer) เพื่อ
กรองสิง่ สกปรกและความชืน้ ทีป่ นเปื้ อนในสารทําความเย็นสารทําความ
เย็นไหลไปที่ แอ็คเพนชันวาล์
่ ว (expansion valve)แล้วฉีดเป็ นฝอย
ละอองเข้าไปใน อีแว๊ปเปอร์เรเตอร์ (evaporator) ทําให้สารทําความ
เย็นมีความดันตํ่าและดูดความร้อนจากภายในห้อง เพื่อให้ตวั มันเองมี
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สถานะกลายเป็ นแก๊ส ทําให้อุณหภูมภิ ายนอกลดลง หลังจากนัน้ สารทํา
ความเย็นที่เป็ นแก๊สจะถูกดูดเข้าไปในคอมเพรสเซอร์ (compressor)
เพือ่ เริม่ ต้นการทํางานใหม่อกี ครัง้ ดังนัน้ จากรูปที่ 1 ซึง่ เป็ นกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน และเอ็นทัลปี ของระบบปรับอากาศ ซึ่ง
ใช้สารทําความเย็น R-22 พบว่าทีจ่ ุด 2 ซึง่ เป็ น Super Heat Vapor
ของ R-22 ในระบบปรับอากาศทีอ่ อกแบบสําหรับการใช้งานในประเทศ
ไทย จะมีอุณหภูมอิ ยู่ในช่วง 70 – 78 oC ฉะนัน้ ถ้าออกแบบอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน ระหว่างสารทําความเย็นกับนํ้ าแล้วจะสามารถ
ผลิตความร้อนทีม่ อี ุณหภูมสิ งู ถึงเกือบ 78 oC

รูปที่ 1 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความดันและเอ็นทัลปี
ของสารทําความเย็น R-22

รูปที่ 2 แสดงผังการทํางานของระบบนํ้าร้อนโดย
ใช้พลังงานความร้อนทิง้ จากเครือ่ งปรับอากาศ
จากรูปที่ 2 ซึง่ แสดงผังการทํางานของระบบนํ้าร้อนโดยใช้พลังงาน
ความร้อ นที่ท้งิ จากเครื่อ งปรับ อากาศ ที่จะออกแบบโดยให้อุ ปกรณ์
แลกเปลีย่ นความร้อนต่ออนุ กรมกับระบบปรับอากาศเดิม โดยต่ออยู่ใน
ระหว่างคอมเพรสเซอร์กบั คอนเดนเซอร์ ซึ่งจะทําให้น้ํ าสูงสุด เมื่อนํ้ า
จากชุดเก็บนํ้าร้อนถูกส่งมายังอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อน ทําให้น้ํามี
อุณหภูมสิ ูงขึ้น จากนัน้ นํ้ าร้อนนี้จะไหลเข้าสู่ชุดเก็บนํ้ าร้อน โดยพ่น
เป็ นลํานํ้ าสายเล็กๆจํานวนมากไหลสู่ก้นถัง ซึ่งทําให้เกิดไอนํ้ าขึน้ ไอ
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นํ้ านี้จะลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบนแล้วถ่ายเทความร้อนให้กลับผนังของชุด
เก็บและกลายเป็ นนํ้าไหลลงสูต่ วั เก็บนํ้า
2.2 การคํานวณหาขนาดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
กํา หนดให้เ ครื่อ งปรับ อากาศที่ใ ช้ใ นการทดลองมีข นาดการทํ า
ความเย็น 36,000 Btu/hr ทํางานเต็มประสิทธิภาพ อุณหภูมคิ อยล์เย็น
(evaporator) 10 oC อุณหภูมคิ อยล์รอ้ น(condenser) 45 oC อุณหภูม ิ
นํ้ าเข้า 30 oC อุณหภูมนิ ้ํ าร้อนทีต่ ้องการ 80 oC ขนาดท่อทีใ่ ช้ทํา
เครื่องแลกเปลีย่ นความร้อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 14 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่ากับ 16 มิลลิเมตร ต้องการหาความยาว
ของท่อ ที่ใ ช้ทํา เครื่อ งแลกเปลี่ย นความร้อน ในการคํา นวณสามารถ
ประมาณค่าเอนทลาปปี ของกระบวนการทําความเย็นได้จาก P-H ไดอา
แกรมของสารทําความเย็น R22 ตามรูปที่ 1 ได้ค่าความร้อนทีร่ ะบาย
ออกทีค่ อนเดนเซอร์ประมาณ 14,300 กิโลวัตต์ สมมุตวิ ่านํ าความร้อน
มาใช้ประมาณ 30 เปอร์เซอร์คอื 4,290 กิโลวัตต์ ให้อุปกรณ์แลกเปลีย่ น
ความร้อนเป็ นแบบไหลสวนทางระหว่างสารทําความเย็นกับนํ้า สามารถ
คํานวณได้ดงั ต่อไปนี้
สัมประสิทธิการกลั ่นตัวของสารทําความเย็น
⎛ gρ h fg k
hcond = 0.725⎜
⎜ μΔTΝD
⎝
2

3

⎞
⎟
⎟
⎠

(1)

1
= 0.657462 kg / L = 657.4621 kg / m 3
1.521

h fg = 34930 J / kg

[C μ ]

0.4

×

p

k

(2)

แทนค่าได้ hw = 6910 W / m 2 .K
ดังนัน้ สามารถหาค่าสัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อนรวม ดังนี้
1
1
1 ⎞
⎛ 0.016 × 0.000176 ⎞ ⎛ 0.016
=
+ 0.00000522875 + ⎜
×
⎟+⎜
⎟
0.014
U 0 505.829
⎝
⎠ ⎝ 0.014 6910 ⎠

U 0 = 425.7645 W / m 2 .K

หาค่าอุณหภูมปิ ระสิทธิผลเฉลีย่ ได้ดงั นี้
⎛
⎞
⎜
⎟
(50 − 30) − (90 − 80) ⎟ = 14.42
LMTD = ⎜
⎜
⎟
⎛ 50 − 30 ⎞
ln⎜
⎟
⎜
⎟
⎝ 90 − 80 ⎠
⎝
⎠

ดังนัน้ ค่าพืน้ ทีก่ ารถ่ายเทความร้อน เท่ากับ
Ao =

4290
= 0.6987 m 2
425.7645(14.42 )

และเมือ่ รูค้ ่าเส้นผ่านศูนย์กลางนอกของท่อ สามารถหาความยาวท่อได้
ดังนี้
l=

1
4

ค่ า ความหนาแน่ น ρ และค่ า ความร้อ นแฝงในการกลายเป็ น ไอที่
ิ องสารทําความเย็นในภาคผนวก
90 o c จากตารางคุณสมบัตข
ρ=

k × 0.023 [VAi ρ ]
×
μ
Ai

0.8

hw =

0.6987
= 13.90 m
(1)0.016π

จากความยาวท่อดังกล่าวนําไปสร้างอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อน
3. อุปกรณ์ การทดลอง
หลังจากคํานวณขนาดของอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนและจัดทํา
เป็ นทีเ่ รียบร้อย จึงได้ทาํ การติดตัง้ อุปกรณ์และเปลีย่ นความร้อน เข้ากับ
เครือ่ งปรับอากาศขนาด 36,000 Btu/hr ดังรูปที่ 3

กําหนดค่า N = 1
กําหนดค่าการนํ าความร้อน k และความหนืด μ ของสารทํา
ความเย็น เหลวที่ 70 o c
μ = 0.00013 Pa.s k = 0.055 W / m.k

ค่าความแตกต่างของอุณหภูมนิ ้ําทีเ่ ข้าและอุณหภูมนิ ้ําทีอ่ อก
ΔT = 80 − 30 K = 50 K

ดังนัน้
1

hcond

⎛ (9.81)(657.4621)2 (34930)(0.055)3 ⎞ 4
⎟
= 0.725⎜⎜
⎟
(0.00013)(50)(1)(0.016)
⎝
⎠
= 505.829 W / m 2 .K

ค ว า ม ต้ า น ท า น ก า ร ถ่ า ย เ ท ค ว า ม ร้ อ น ข อ ง ท่ อ ส แ ต น เ ล ส
k = 204 W / m.K ดังนัน้
xA0 (0.016 − 0.014) / 2
16
=
×
= 0.00000522875 m 2 .K / W
(14 + 16) / 2
kAm
204

Fouling factor 1 / h ff = 0.000176 m 2 .K / W
สัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อนของนํ้าเมือ่ คุณสมบัตขิ องนํ้าที่ 30 o C
ρ = 995 kg / m 3
C p = 4190 J / kg .K

จาก

μ = 0.000773 Pa.s
k = 0.617 W / m.K

รูปที่ 3 อุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนและเครือ่ งปรับอากาศ
FUJIBISHI ขนาด36,000 Btu/hr
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หลังจากนัน้ ได้ทําการเดินระบบนํ้าร้อนดังไดอะแกรมในรูปที่ 2
และทําการติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจรูค้ ่าอุณหภูมเิ พื่อใช้วดั อุณหภูมขิ องนํ้ า
ร้ อ น ที่ ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต ไ ด้ ส่ ว น ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม นั ้ น เ ป็ น ก า ร ใ ช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ของบริษทั Microchip รุน่ PIC 18F450 อ่านค่า
ั ้ าเพือ่ ให้
อุณหภูมนิ ้ําร้อนและส่งสัญญาณไปควบคุมการทํางานของปมนํ
รักษาอุณหภูมนิ ้ําร้อนทีต่ อ้ งการ ลักษรณะการติดตัง้ อุปกรณ์เป็ นดังรูปที่
ั ้าและค่าอุณหภูมนิ ้ําร้อนทีเ่ กิดในถังนํ้าร้อนนัน้
4 แสดงถังนํ้าร้อน ปมนํ

ั ้ าและค่าอุณหภูมนิ ้ําร้อน
รูปที่ 4 แสดงถังนํ้าร้อน ปมนํ
ส่วนวิธกี ารทดลองวัดความร้อนจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและ
อุณหภูมนิ ้ําร้อนทีส่ ามารถทําได้ มีขนั ้ ตออนดังนี้
1. ติดตัง้ เครื่องแลกเปลีย่ นความร้อนทีบ่ ริเวณระหว่างทางออก
ของคอมเพรสเซอร์กบั คอนเดนเซอร์
2. วัด อุ ณ หภู ม ิข องนํ้ า ก่ อ นเข้า เครื่อ งแลกเปลี่ย นความร้อ น
อุณหภูมอิ ากาศภายนอกและภายในห้อง บันทึกผล
3. เปิ ด นํ้ า ให้ไ หลผ่ า นเข้า ไปในเครื่อ งแลกเปลี่ย นความร้อ น
หลังจากนัน้ ทําการเปิดเครือ่ งปรับอากาศ
4. วัดอุ ณ หภูมขิ องนํ้ า ที่ท างออกของเครื่อ งแลกเปลี่ย นความ
ร้อนและจับเวลาทุกๆ 1 นาที พร้อมบันทึกผล
5. ทําการทดลองซํ้าตามข้อที่ 2 ถึง 4 โดยการใช้ช่วงเวลาการ
ทดลองทีแ่ ตกต่างกันออกไป
6. ติดตัง้ ระบบควบคุมอุณหภูมนิ ้ํ าร้อน ต่อเข้ากับระบบเครื่อง
แลกเปลีย่ นความร้อน
ั
7. สัง เกต การทํ า งานของป มและวั
ด อุ ณ หภู ม ิน้ํ า เทีย บกับ
อุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้ทไ่ี มดครคอนโทรเลอร์

8.

รูปที่ 5 แสดงค่าอุณหภูมนิ ้ําร้อนเมือ่ ควบคุมอุณหภูมขิ องการปรับ
อากาศที่ 22 25 และ 27 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
สํ า ห รั บ ก า ร ท ด ล อ ง ค ว บ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ นํ้ า ร้ อ น ด้ ว ย
ั ้ านัน้ เมือ่ ทํา
ไมโครคอนโทลเลอร์โดยการสังเปิ
่ ดปิ ดการทํางานของปมนํ
การทดสอบทีก่ ารควบคุมอุณหภูมนิ ้ําร้อนเท่ากับ 68 องศาเซลเซียส ผล
ปรากฏว่าสามารถความคุมอุณหภูมไิ ว้ได้ และมีค่าพิกดั อุ ณหภูม ิ 2.5
องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการเข้าถึงอุณหภูม ิ 68 oC ในเวลาประ
ทาณ 1 นาที ลักษณะการควบคุมอุณหภูมเิ ป็ นไปดังรูปที่ 6

บันทึกอุณหภูม ิ และสรุปผล

4. ผลการทดลอง
สํา หรับ การทดลองเรื่อ งวัด อุ ณ หภู ม ิข องนํ้ า ที่เ วลาต่ า งๆ เมื่อ
อุณหภูมภิ ายนอกห้องอยู่ในช่วง 30 - 33 องศาเซลเซียส อุณหภูม ิ
ภายในห้อ งประมาณ 25 องศาเซลเซีย ส โดยให้เ ครื่อ งปรับ อากาศ
ทํางานทีป่ ระมาณ 22 25 และ 27 องศาเซลเซียส และอุณหภูม ิ
อุณหภูมนิ ้ําเริม่ ต้นในช่วง 30 – 33 องศาเซลเซียส ซึง่ มีปริมาณนํ้า 6
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ลิตร อัตราการไหล 3.5 ลิตรต่อนาที พบว่าทัง้ สามสภาวะอากาศที่
ต้องการควบคุมนัน้ อุ ณหภูมนิ ้ํ านัน้ มีอตั ราการเพิม่ ของอุ ณหภูมทิ ่ไี ม่
ต่างกันมากนัก และสามารถทําให้อุ ณหภูมนิ ้ํ าร้อ นสูงกว่า 70 oC
ภายในเวลา 30 นาที ดังรูปที่ 5

รูปที่ 6 การทดสอบควบคุมอุณหภูมนิ ้ําร้อนเท่ากับ 68 องศาเซลเซียส

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

การวิ เคราะห์ค่าทางเศรษฐศาสตร์

เขตกําแพงแสน ทีใ่ ห้การสนับสนุ นงานวิจยั ในเรื่องเครื่องปรับอากาศ

ตัวอย่างการคํานวณปริมาณนํ้าใช้ต่อวัน 35 ลิตร (35 kg/วัน)
รายได้/ปี = ค่าไฟฟ้าทีส่ ามารถประหยัดได้ต่อปี
= กําลังไฟฟ้าทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ในการทําความร้อนต่อวัน x จํานวนวัน
ทํางานต่อปี x ค่าไฟฟ้า
= 35 kg/วัน x 4.181 kJ/kgoC x (76-28)oC x (1/3.6) kWh/MJ x
300 วัน/ปี x 5 บาท/kWh
= 2,927 บาท
รายจ่าย/ปี = ค่าบํารุงรักษา
= 500 บาท/ปี

และสถานทีใ่ นการทดลอง

∴กระแสเงินสดสุทธิ/ปี = รายได้/ปี - รายจ่าย/ปี
= 2,927 - 500
= 2,427 บาท
เงินลงทุน
= ค่าอุปกรณ์ต่างๆ
= 5,200 บาท
∴ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุน / กระแสเงินสดสุทธิต่อปี
= 5,200 / 2,427
= 2.14 ปี
เมื่อประเมินค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ของระบบทํานํ้ าร้อนจากความร้อน
ทิ้งพบว่ามีระยะเวลาคืนทุนสัน้ และคุ้มคค่าต่อการลงทุน และสามารถ
ประหยัด ค่ า ไฟฟ้ าในการลดการใช้ น้ํ า ร้อ นจากเครื่อ งต้ ม นํ้ า ไฟฟ้ า
นอกจากนี้ขอ้ ได้เปรียบของการทํานํ้ าร้อนด้วยวิธนี ้ี คือ จะไม่ส่งผลให้
บรรยากาศโดยรอบร้อนขึน้ เพราะอากาศทีป่ ล่อยออกจาก Conditioning
Unit มีอุณหภูมลิ ดลงกว่าเดิมทําให้เป็ นการรักษาสิง่ แวดล้อมได้มาก
5. สรุปผลการทดลอง
จากการศึก ษาระบบปรับ อากาศพบว่า ท่ อ สารทํา ความเย็น ที่
คอนเดนเซอร์มอี ุณหภูมสิ ูงสุดที่ 90 องศาเซลเซียส จากการทําเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนของนํ้ ากับสารทําความเย็นสามารถทําอุณหภูม ิ
สูงสุดได้ 75 องศาเซลเซียส ทีป่ ริมาตรของนํ้า 6 ลิตร อัตราการไหลของ
นํ้า 0.057 ลิตร/วินาที หรือประมาณ 3.5 ลิตรต่อนาที จากการทดลอง
พบว่า ตัง้ แต่เริม่ เปิ ดระบบทําความเย็นและระบบแลกเครื่องความร้อน
พบว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 30 นาที ทีจ่ ะทําให้น้ํามีอุณหภูมสิ งู ขึน้ ถึง
75 องศาเซลเซีย ส เราสามารถควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิข องนํ้ า ให้ไ ด้ต าม
ต้องการโดยการปรับอุ ณหภูมทิ ่เี ราต้องการจากไมโครคอนโทรเลอร์
โดยนํ้ า ที่ไ ด้จ ากชุ ด เครื่อ งแลกเปลี่ย นความร้อ นนี้ ส ามารถนํ า ไปใช้
ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค แต่ขอ้ จํากัดการใช้เครือ่ งต้องเปิ ด
เครื่องปรับอากาศไว้ก่อนเป็ นเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้น้ํ าได้รบั
ความร้อนจากเครือ่ งปรับอากาศก่อนทีน่ ้ําจะได้ตามอุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการ
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ปัจจัยกระทบต่อปริมาณการระบายอากาศในอาคารด้วยระบบปล่องแดด
Parameters Affecting Ventilation in Building using Solar Chimney
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ใช้หอ้ งหลังคาและปล่องแดดช่วยเพิม่ การระบายอากาศ
แบบธรรมชาติในอาคาร วิธ ีการหลักคือ การใช้ห ลังคาที่ทําจากวัสดุ
โปร่งใสเพื่อให้รบั แสงแดดได้มากจากปรากฏการณ์เรือนกระจก และมี
แผ่นโลหะสีดําเป็ นอุปกรณ์ช่วยดูดซับความร้อนจากแสงแดด ระหว่าง
หลังคาโปร่งใสกับแผ่นโลหะดูดซับความร้อนจะคันด้
่ วยช่องว่างเพื่อให้
อากาศซึง่ รับความร้อนจากแผ่นดูดซับความร้อนไหลผ่าน และไหลออก
ผ่านช่องเปิดด้านบนของหลังคาด้วยแรงลอยตัว ซึง่ การไหลนี้เหนี่ยวนํา
อากาศเย็นในอาคารให้เกิดการถ่ายเทออกไปพร้อมกัน ได้ศึกษาเชิง
ตัวเลขถึงปจั จัยที่มผี ลกระทบต่อปริมาณการไหล คือ ความกว้างของ
ช่ อ งอากาศ ความสูง ของปล่ อ งแดด การกระจายของพื้น ที่ห น้ า ตัด
ช่อ งทางไหลของอากาศ ตลอดจนความเข้ม ของแสงแดด พบว่า ทุ ก
ปจั จัยศึกษามีผลต่ออัตราการระบายอากาศทัง้ สิน้
Abstract
This research utilizes solar attic and solar chimney to
enhance the natural ventilation in building. The main idea is to
use a transparent roof to absorb solar radiation by the
greenhouse effect. Black metal sheet underneath the roof also
helps to absorb more heat. The air gap between the roof and the
metal sheet allows heated air to flow out at the opening on the
top of the roof, inducing airflow out of the building in the process.
Numerical method was used to study the flow rate that is affected
by the various parameters, namely: air gap width, chimney height,
cross sectional area distribution of the air gap, and solar intensity.
It was found that all the studied parameters show strong effects
on the ventilation rate.
1. คํานํา
ห้องหลังคาและปล่องถูกนํ ามาใช้ประโยชน์ หลายด้าน เช่น เพื่อ
การผลิตกระแสไฟฟ้า [1,2,3] หรือเพื่อช่วยเพิม่ การระบายอากาศ [4160

17] ซึ่งมีลกั ษณะและตําแหน่ งการติดตัง้ เข้ากับอาคารทีแ่ ตกต่างกัน
ออกไป หลักการทํางานของระบบนี้คอื การใช้พน้ื ทีห่ ลังคารับแสงแดด
เข้ามาทําให้อากาศในช่องหลังคาร้อนขึน้ อากาศร้อนนี้จะลอยตัวสูงขึน้
ไปตามช่องหลังคา และถูกปล่ อยออกที่ช่องทางออกด้านบน และใน
ขณะเดียวกันก็เหนี่ยวนํ าอากาศเย็นเข้ามาสู่ช่องทางเข้าด้านล่าง (ดูรปู
ที่ 3) เมือ่ ช่องทางเข้าต่ออยู่กบั ด้านในของอาคารก็จะสามารถใช้ระบาย
อากาศในอาคารได้ จะเห็นได้ว่าหลักการทํางานของระบบนี้ค่อนข้าง
ง่าย แต่การออกแบบให้ได้ประสิทธิภาพสูงนัน้ ไม่งา่ ยนัก
นักวิจยั ได้ศึกษาแนวทางเพิม่ ประสิทธิภาพในการระบายอากาศ
โดยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ทัง้ การศึกษาเชิงทฤษฎี (ด้วยการสร้าง
แบบจํา ลองทางคณิตศาสตร์) การศึก ษาเชิง ตัว เลข และการทดลอง
Bansal และคณะ [4,5] ได้ศกึ ษาความเป็ นไปได้ในการระบายอากาศ
โดยธรรมชาติดว้ ยการใช้ปล่องแดดเหนี่ยวนําให้เกิดการไหล โดยพัฒนา
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาค่าอัตราไหลของอากาศที่เกิดจาก
ปล่องแดด พบว่าปล่องแดดสามารถเหนี่ยวนํ าให้เกิดอัตราไหลได้ 50165 m3/h ต่อพืน้ ทีป่ ล่องแดด 1 m2 นอกจากนี้ยงั พบว่าอัตราไหลของ
อากาศขึน้ อยู่กบั ปจั จัยโครงสร้างของปล่องแดด เช่น พืน้ ทีห่ น้าตัดของ
ช่องทางไหลของอากาศ ตลอดจนประสิทธิภาพในการดูดซับความร้อน
ของปล่องแดด ต่อมาได้ศกึ ษาความเป็ นไปได้ในการระบายอากาศด้วย
ปล่องแดดขนาดเล็กทีม่ คี วามยาว 1 m กว้าง 1 m พบว่าสามารถทําให้
เกิดความเร็วสูงสุดภายในปล่องได้ 0.24 m/s ซึง่ สอดคล้องกับผลลัพธ์ท่ี
ได้จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์และจากการทดลอง Afonso และ
Oliveira [6] เสนอว่าการออกแบบปล่องแดดทีเ่ หมาะสมต่อการระบาย
อากาศควรพิจารณา 2 ปจั จัย คือ ความยาวและความกว้างของช่องทาง
ไหล เพราะอัตราการระบายอากาศจะแปรผันตรงกับพืน้ ทีห่ น้าตัดของ
ปล่อง Gan [7] ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่ออัตราการระบายอากาศ ได้แก่
อุณหภูมขิ องแผ่นดูดกลืนความร้อน ปริมาณความร้อนทีไ่ ด้รบั ความสูง
และความหนาของผนัง (ติดตัง้ ปล่ อ งแดดเข้า กับผนัง อาคาร) พบว่า
ความเข้มของแสงแดดช่ว ยเพิม่ ประสิท ธิภ าพให้ป ล่องแดดประมาณ
10% นอกจากนี้ยงั พบว่าความกว้างของช่องทางไหลขนาด 0.55-0.6 m
ทําให้เกิดอัตราการระบายอากาศสูงสุดเมื่อพิจารณาที่ความสูงปล่อง
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เกิดจากการศึกษาเชิงทฤษฎี โดยในเอกสารอ้างอิง 1 ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ นาย
การไหลในระบบปล่องแดดเพือ่ การผลิตกระแสไฟฟ้าไว้เป็ นสมการคือ
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ซึ่ง สมการนี้ เ ป็ น ผลจากการสัง เคราะห์ส มการอนุ ร ัก ษ์ ม วล โม
เมนตัม และพลัง งานเข้า ด้ ว ยกัน และผลการทํ า นายของสมการนี้
สอดคล้องกับการทํานายของการคํานวณเชิงตัวเลขเป็ นอย่างดี จากการ
วิเคราะห์สมการเชิงลึกพบว่า ถ้าให้ช่องทางออกใหญ่กว่าช่องทางเข้า
( A3 / A1 > 1) จะสามารถเพิม่ อัตราการไหล ( m& ) ได้
2. แนวทางการดําเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงตัวเลข (CFD) โดยใช้โปรแกรมช่วย
วิเคราะห์การไหล ANSYS CFX, Release 11.0 [19] ก่อนทีจ่ ะนํา
โปรแกรมฯ ไปจํา ลองการไหลผ่านระบบที่ต้อ งการศึกษา ได้ทํา การ
ทดสอบโปรแกรมฯ กับปญั หาการไหลแบบการพาอิสระผ่านแผ่นร้อน
แนวตัง้ ใน 2 มิติ ซึง่ เป็ นปญั หาการไหลแบบคงตัวทีส่ ามารถหาผลเฉลย
แม่นตรงได้จากกรรมวิธคี วามเสมือน (similarity method) [20]
ั หาการไหลที่ ข ับ เคลื่ อ นด้ ว ยแรงลอยตั ว ของ
การจํ า ลองป ญ
โปรแกรม ANSYS CFX จะต้องจําลองด้วย Transient model เท่านัน้
ผูว้ จิ ยั ได้ลองเปลีย่ นรูปแบบของเงื่อนไขขอบเขตจนกระทังได้
่ รปู แบบที่
ให้ผลลัพธ์ท่ดี ที ่สี ุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลเฉลยแม่นตรง โดยเลือกใช้
Advection scheme เป็ นแบบ Specified Blend Factor เท่ากับ 1.0
เทียบเท่ากับ second order ซึง่ เป็ นรูปแบบทีม่ คี วามถูกต้องค่อนข้างสูง
และใช้ Transient scheme เป็ นแบบ Second Order Backward Euler
ผลลัพธ์แสดงในรูปของตัวแปรไร้มติ ขิ องความเร็วและอุณหภูม ิ ดังแสดง
ในรูปที่ 1 และ 2 พบว่ามีความสอดคล้องกันเป็ นอย่างดีกบั ผลเฉลยแม่น
ตรง โดยมีค่าผิดพลาดอยู่ในช่วงทีย่ อมรับได้ แสดงถึงความถูกต้องของ
คําตอบทีไ่ ด้จากการจําลองด้วยโปรแกรมฯ ตลอดจนทราบแนวทางใน
การกําหนดเงื่อนไขขอบเขตหรือกําหนดค่าต่างๆ ภายในโปรแกรมฯ
ก่อนทําการจําลองปญั หาการไหลจริงต่อไป
0.6

ความเร็วไร้มติ ิ ในทิศทางความยาวของแผ่นร้อน

6 m หากความกว้างปล่องมากกว่าช่วงดังกล่าวจะทําให้เกิดการไหล
ย้อนกลับทีบ่ ริเวณด้านบนของปล่อง Bouchair [8] พบว่าอัตราไหล
สูงสุดทีค่ ่าความกว้างของปล่องประมาณ 1/10 ของความสูงปล่อง ซึง่
สัมพันธ์กบั งานวิจยั ของ Burek และ Habeb [9] ทีพ่ บว่าอัตราการไหล
ของอากาศภายในปล่อ งขึ้นอยู่ก บั ความกว้า งของปล่ อ งและปริมาณ
ความร้อนทีไ่ ด้รบั เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Gan นอกจากนี้ Hamdy
และ Fikry [10] ยังพบว่าอัตราการไหลขึน้ อยู่กบั ระยะในแนวดิง่ ระหว่าง
ช่องทางเข้าและช่องทางออกของปล่องแดด (stack height) และมุม
เอียงของหลังคาปล่องแดดทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดคือ 60° Zhai และคณะ [11]
ศึกษาการใช้ปล่องแดดแบบช่องทางไหลเดีย่ ว และแบบช่องทางไหลคู่
พบว่าปล่องแดดแบบช่องทางไหลคู่ สามารถทําให้เกิดการระบาย
อากาศได้ 20 ACH ทีม่ ุมเอียงของหลังคาปล่องแดด 30° หากต้องการ
ให้ปล่องแดดแบบช่องทางไหลเดีย่ วระบายอากาศได้ในปริมาณเท่ากัน
จะต้องเอียง 75° ซึง่ ยากในการปฏิบตั ิ และยังดูไม่สวยงามอีกด้วย จาก
การคํานวณยังพบว่าปล่องแดดแบบช่องทางไหลคู่มปี ระสิทธิภาพใน
การระบายอากาศสูงกว่าแบบช่องทางไหลเดีย่ วถึง 10%
งานวิจยั ของคนไทยทีเ่ กีย่ วกับการระบายอากาศโดยธรรมชาติใน
ั
ปจจุบนั พบมากขึน้ อันจะเห็นได้จากกลุ่มงานวิจยั ของ Khedari และ
คณะ [12,13,14,15,16] ซึง่ ได้ศกึ ษาการระบายอากาศภายในบ้านพัก
อาศัย ที่อยู่ในเขตกรุง เทพมหานคร ซึ่งแนะนํ า ว่า ปล่องแดดที่ดีควรมี
ขนาดความกว้างของช่องอากาศ 10-14 cm ยาว1-2 m และมีมุมเอียง
ของหลังคา 20-45° นอกจากนี้ พรสวรรค์ และ ทวิช [17] ยังได้เสนอ
วิธกี ารระบายอากาศด้วยห้องหลังคาและปล่องแดด ซึ่งพบว่าสามารถ
เหนี่ยวนํ าให้เกิดการระบายอากาศได้สูงเพียงพอต่อความต้องการอยู่
สบายของผู้อ าศัย และยัง พบว่า ความสูง และพื้นที่ห น้ า ตัด ของปล่ อ ง
ตลอดจนความเข้มของแสงแดด ต่างส่งผลต่ออัตราการระบายอากาศ
และพบว่ามุมเอียงทีด่ ที ส่ี ดุ ของหลังคาคือ 45°
จากงานวิจยั ในอดีตสามารถสรุปได้ว่าปริมาณการระบายอากาศ
พิจ ารณาได้จากค่า อัตราไหลของอากาศที่เ ข้า สู่อ าคาร ซึ่ง ขึ้น อยู่ก ับ
ความเข้มของแสงแดด และปจั จัยโครงสร้าง (geometrical parameters)
ของปล่อ งแดด ไม่ว่า จะเป็ นระยะในแนวดิ่ง ระหว่า งช่อ งทางเข้า และ
ช่องทางออกของระบบ (stack height) หรือขนาดของช่องทางเข้าและ
ช่องทางออกของอากาศ ตลอดจนความกว้างของช่องอากาศ (air gap
width) และความยาวของปล่องแดด (ซึง่ อาจหมายถึงความยาวของ
หลังคาหากประยุกต์ปล่องแดดเป็ นส่วนหนึ่งของหลังคา) งานวิจยั เร็วๆ
นี้ของ พรสวรรค์ และ ทวิช [18] พบว่ากระกระจายพืน้ ทีห่ น้าตัดของ
ช่องทางไหล โดยการเพิม่ มุมบานที่ทางออกของปล่อง สามารถเพิม่
อัตราการไหลได้ โดยร้อยละการเพิม่ ขึน้ ของอัตราการไหลเมื่อเทียบกับ
กรณีมมุ บานเป็ นศูนย์เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วเมือ่ ให้มมี มุ บานเพียง 1-5°
งานวิจยั นี้ ทํา การขยายขอบเขตการศึก ษาจาก พรสวรรค์ และ
ทวิช [18] นอกจากนี้ยงั ศึกษาผลกระทบจากการเพิม่ ปล่องเข้ากับระบบ
โดยติดตัง้ ปล่องเข้ากับทางออกเดิม วิธนี ้ีทําให้ระยะในแนวดิง่ ของช่อง
เปิ ดทางเข้าและทางออกของระบบมากขึน้ ซึ่งพบว่าสามารถช่วยเพิม่
อัตราการไหลของอากาศได้มากพอสมควร โดยแรงดลใจในการศึกษานี้
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ผลเฉลยแม่นตรง

อุณหภูมสิ มั บูรณ์ (K)
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หลังคาโปร่งแสง
400

L

d

350

β

ช่องอากาศ

แผ่นดูดกลืนแสงแดด

300
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ระยะในทิศทางตัง้ ฉากกับแผ่นร้อน (m)

รูปที 2 อุณหภูมสิ มั บูรณ์ทค่ี าํ นวณได้เทียบกับผลเฉลยแม่นตรง
ลักษณะของห้องหลังคาและปล่องแดดทีศ่ กึ ษาแสดงดังรูปที่ 3 และ
4 โดยในรูปที่ 3 เป็ นห้องหลังคาทีไ่ ม่มกี ารติดตัง้ ปล่อง ส่วนรูปที่ 4 เป็ น
ห้องหลังคาทีต่ ดิ ตัง้ ปล่องในแนวดิง่ เข้ากับทางออก รูปแบบพืน้ ฐานของ
ระบบที่ศึกษามี 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 คือ ห้องหลังคาที่ไม่มมี ุมบาน
( β = 0 °) ช่องทางไหลกว้าง 14 cm มุมเอียงของหลังคาคงทีเ่ ท่ากับ
45° ส่วนรูปแบบที่ 2 เหมือนรูปแบบที่ 1 ทุกประการเพียงแต่เพิม่ ปล่อง
เข้าไปทีท่ างออก ได้ศกึ ษาการผลกระทบต่อปริมาณอัตราไหลมวลของ
อากาศเมือ่ เปลีย่ นแปลงปจั จัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•

มุมบาน (β): 0 - 12° เพิม่ ขึน้ ทีละ 1°
ความกว้างของช่องอากาศ (d): 12 – 22 cm เพิม่ ขึน้ ทีละ 2 cm
ความยาวของหลังคา (L): 1 - 4 m เพิม่ ขึน้ ทีละ 0.5 m
ความสูงของปล่องแดด (hc): 0 – 1.25 m เพิม่ ขึน้ ทีละ 0.25 m
ความเข้มของแสงแดด: 500, 650, 800 และ 900 W/m2
หลังคาโปร่งแสง
L

d

β

ช่องอากาศ

แผ่นดูดกลืนแสงแดด
θ = 45o

รูปที่ 3 ห้องหลังคาแบบไม่มปี ล่อง
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รูปที่ 4 ห้องหลังคาแบบมีปล่อง
การจําลองการไหล ได้กระทําภายใต้สมมุตฐิ านดังนี้
1. เป็ นการไหลในระบบพิกดั 2 มิติ
2. อากาศภายในช่องอากาศของปล่องแดดได้รบั ความร้อนจาก
แสงแดดเป็ นความร้อนต่อหน่ วยปริมาตรแบบเอกรูป (uniform
heat source)
3. เป็ นการไหลแบบมีความหนืดทีร่ าบเรียบ (laminar) เพราะเป็ น
การไหลที่ข บั เคลื่อ นโดยแรงลอยตัว ในระยะทางสัน้ ๆ ที่ค่ า
เลขกราชอฟ (Grashof number) ตํ่า
4. ใช้ Boussinesq Model เพื่อประมาณการเปลีย่ นแปลงความ
หนาแน่นของอากาศทีไ่ ด้รบั ความร้อน
การกําหนดเงือ่ นไขขอบเขตใช้รปู แบบเดียวกับปญั หาการไหลทีใ่ ช้
ในการทดสอบโปรแกรม เนื่องจากเป็ นปญั หาการไหลแบบการพาอิสระ
เช่นเดียวกัน
3. ผลลัพธ์และการอภิ ปรายผล
ความมัน่ ใจในผลลั พ ธ์ ท่ี ไ ด้ จ ากการจํ า ลองด้ ว ยโปรแกรมฯ
พิจารณาจาก 2 ปจั จัย หนึ่งคือ ค่าเศษตกค้าง (residual) ของสมการนา
เวีย ร์สโตค โดยตรวจสอบได้จ ากลัก ษณะของเส้น กราฟที่โ ปรแกรม
แสดงผลว่า มีการลู่เ ข้าหรือไม่ และมีค่า ตํ่า เพียงพอต่อการยอมรับได้
หรือไม่ และสองคือ เนื่องจากเป็ นการไหลในช่อง ดังนัน้ อัตราการไหล
เชิ ง มวลที่ แ ต่ ล ะหน้ า ตัด ต้ อ งมีค่ า เท่ า กัน ตามกฎการอนุ ร ัก ษ์ ม วล
(conservation of mass)
3.1 ผลกระทบจากการกระจายพืน้ ทีหน้ าตัดของช่องทางไหล
ผลกระทบต่ ออัตราไหลเชิง มวลจากการเพิม่ มุมบานที่ท างออก
แสดงไว้รปู ที่ 5 ซึง่ เห็นได้วา่ การบานตัวออกสามารถเพิม่ อัตราการไหล
ได้ โดยเฉพาะช่วงมุมบานเล็กๆ 1 – 6° สามารถเพิม่ อัตราการไหลได้
สูงถึง 30% จะเห็นได้จากระยะห่างระหว่างเส้นกราฟแต่ละเส้น จากนัน้
อัตราการเพิม่ จะเริม่ ช้าลง หากเปรียบเทียบอัตราไหลกับกรณีพน้ื ฐานที่
มีมมุ บานเป็ นศูนย์องศา โดยคิดเป็ นร้อยละการเพิม่ ของอัตราไหล จะได้
ผลลัพธ์ดงั แสดงในรูปที่ 6 ซึ่งพบว่าร้อยละของการเพิม่ ของอัตราไหล
เป็ นปฏิภาคกับมุมบาน น่ าสังเกตว่าข้อมูลของสองกรณีความร้อนทับ

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

อัตราไหลมวลของอากาศ (x 10-4 kg/s)

9.5

β = 0°
β = 1°
β = 2°
β = 3°

9.0
8.5
8.0

β = 4°
β = 5°
β = 6°
β = 7°
β = 8°

7.5
7.0
6.5
6.0
5.5

β = 9°
β = 10°
β = 11°
β = 12°

5.0
4.5
4.0
500

650

800

950

ความเข้มของแสงแดด (W/m2)

หนาแน่ นจะลดลงในอัต ราที่ช้า กว่า การลดความดัน ซึ่ง ส่ง ผลให้แ รง
ลอยตัวซึ่งเกิดจากการลดลงของความหนาแน่ นมีค่าน้อยลงที่ความสูง
มากขึน้
18

อัตราไหลมวลของอากาศ (x10-4 kg/s)

กัน ซึง่ แสดงว่าเกิดความเสมือนของข้อมูลตามระบบตัวแปรไร้มติ ิ โดย
ในช่วงแรกอัตราการเพิม่ ขึ้นเกือบจะเป็ นเชิงเส้นและมีค่าค่อนข้างสูง
สังเกตได้จากความชันของเส้นกราฟ จากนัน้ อัตราการเพิม่ เริม่ ช้าลง
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4

L = 4.0 m

2
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รูปที่ 5 ผลกระทบของมุมบานทีท่ างออกต่ออัตราไหลมวล
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ความเข้มของแสงแดด (W/m2)

รูปที่ 7 ผลกระทบของความยาวหลังคาต่ออัตราไหลมวล
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รูปที่ 6 ร้อยละการเพิม่ ขึน้ ของอัตราไหลมวลเทียบกับกรณีมมุ บาน = 0°
3.2 ผลกระทบจากความยาวหลังคา
เมื่อเพิม่ ความยาวของหลังคาพบว่าสามารถเพิม่ อัตราไหลมวล
ของอากาศได้ดงั แสดงในรูป ที่ 7 และ 8 โดยความยาวของหลัง คาที่
ทําการศึกษาคือ 1-4 m ได้ศกึ ษาในกรณีทไ่ี ม่มมี ุมบาน ความกว้างของ
ช่องอากาศคงทีท่ ่ี 14 cm ความเข้มของแสงแดด 500 W/m2 และ 800
W/m2 ตามลําดับ โดยภาพรวมเห็นได้ว่าอัตราไหลเพิม่ เมื่อเพิม่ ความ
ยาว (ซึง่ เป็ นการเพิม่ ความร้อนและความสูงโดยปริยายนันเอง)
่
และเป็ น
การเพิม่ ในอัตราทีล่ ดลงเล็กน้อย และยังเห็นว่าเส้นกราฟของกรณีความ
เข้มทัง้ สองซ้อนทับกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสมือนของข้อมูล หาก
พิจารณาค่าอัตราไหลมวลเมือ่ เพิม่ ความยาวของหลังคาจาก 1 m เป็ น 2
m (ความยาวเพิม่ ขึน้ 2 เท่าตัว) พบว่าอัตราไหลมวลเพิม่ ขึน้ ประมาณ
60% หมายความว่าไม่ได้เพิม่ 2 เท่าตามความยาว ซึง่ เป็ นไปตามกฎ
ของการบานตัว แบบไอเซนทรอปิ ก ( pv k = c ) ที่กํ า หนดว่ า ความ

ร้อยละการเพิม่ ขึ้นของอัตราไหลมวลของอากาศ (%)
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ร้อยละการเพิม่ ขึ้นของอัตราไหล (%)
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รูปที่ 8 ร้อยละการเพิม่ ขึน้ ของอัตราไหลมวลเทียบกับ
กรณีหลังคายาว 1 m
3.3 ผลกระทบจากความกว้างของช่องอากาศ
เมือ่ เปลีย่ นแปลงขนาดความกว้างของช่องอากาศหรือช่องทางไหล
จาก 12 ถึง 22 cm โดยเพิม่ ขึน้ ทีละ 2 cm พบว่าการเพิม่ ความกว้าง
ของช่องอากาศมีผลทําให้อตั ราไหลมวลเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็น
ได้จากกราฟในรูปที่ 9 และมีแนวโน้มว่าหากเพิม่ ความกว้างของช่อง
อากาศมากขึน้ ยังสามารถเพิม่ อัตราไหลมวลได้ต่อไป โดยสังเกตได้จาก
ระยะห่างระหว่างเส้นกราฟซึง่ บ่งบอกถึงอัตราการเพิม่ ขึน้ ของอัตราไหล
มวลของอากาศ
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รูปที่ 9 ผลกระทบของความกว้างของช่องอากาศต่ออัตราไหลมวล
จากนัน้ หาร้อยละการเพิม่ ขึน้ ของอัตราไหลมวลโดยคิดเทียบกับ
ปล่องแดดทีม่ คี วามกว้างของช่องอากาศ 14 cm ดังแสดงผลทีไ่ ด้ในรูปที่
10 จะเห็นว่าร้อยละการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของอัตราไหลมวลเกือบจะเป็ น
เชิงเส้น โดยหากให้ความกว้างของช่องอากาศเล็กลงจาก 14 cm เป็ น
12 cm ทําให้อตั ราไหลมวลของอากาศลดลงประมาณ 11.2% และ
เพิม่ ขึน้ ประมาณ 9.3% เมือ่ ให้ความกว้างของช่องอากาศเป็ น 16 cm

อัตราไหลมวลของอากาศ (x 10-4 kg/s)

อัตราไหลมวลของอากาศ (x10-4 kg/s)

18

ทีไ่ ม่มปี ล่อง ดังแสดงผลในรูปที่ 11 พบว่าระบบทีม่ ปี ล่องสามารถเพิม่
อัตราไหลมวลได้ค่อนข้างมาก การสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานจาก
การเพิม่ ความสูงปล่องนัน้ ถือว่ามีค่าน้อย เพราะปล่องไม่สงู มากนัก (ค่า
hc/d
กรณี สูง สุ ด มีค่ า ประมาณ 10 เท่า นั น้ ) จึง มีผ ลน้ อ ยนัน่ เอง
นอกจากนี้ยงั พบว่าทีป่ ล่องสูง 1 m แทบจะไม่เพิม่ อัตราไหลมวลเมื่อ
เทียบกับกรณีปล่องสูง 0.75 m ซึง่ คาดว่าเป็ นผลจาก Transient model
ซึ่ง เกิด ขึ้น ณ ความสู ง นี้ เ ท่ า นั น้ ผู้ว ิจ ัย ลองเพิ่ม ความสู ง ปล่ อ งเป็ น
1.25 m ระบบก็ยงั สามารถเพิม่ อัตราไหลมมวลต่อไปได้
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200
160
140
120

รูปที่ 11 ผลกระทบของความสูงปล่องต่ออัตราไหลมวล

Q = 500 W/m^2
Q = 650 W/m^2
Q = 800 W/m^2
Q = 900 W/m^2

ร้อยละการเพิม่ ขึน้ ของอัตราไหลมวลเทียบกับกรณีทไ่ี ม่มปี ล่องดังแสดง
ในรูปที่ 12
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ความกว้างของช่ องอากาศ (cm)

รูปที่ 10 ร้อยละการเพิม่ ขึน้ ของอัตราไหลมวลเทียบกับกรณี d = 14 cm
3.4 ผลกระทบจากความสูงของปล่อง
กรณีน้ีกระทําขึน้ เพราะคาดหวังว่าการเพิม่ ระยะในแนวดิง่ ระหว่าง
ช่องทางเข้า/ออกของอากาศ (stack height) โดยไม่มกี ารให้พลังงาน
แสงแดดเพิม่ จะสามารถเพิม่ อัตราไหลมวลได้มากขึน้ ซึง่ หากเป็ นจริงก็
จะเพิม่ แนวทางในการออกแบบระบบระบายอากาศได้มากยิง่ ขึน้ จําลอง
การไหลเมือ่ ให้ปล่องสูง 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, และ1.25 m ตามลําดับ
ความยาวของหลังคาและความกว้างของช่องอากาศคงที่เท่ากับ 1 m
และ 14 cm ตามลําดับ กราฟแสดงอัตราไหลมวลเปรียบเทียบกับกรณี
164

ร้อยละการเพิม่ ขึ้นของอัตราไหลมวลของอากาศ (%)

ร้อยละการเปลีย่ นของอัตราไหลมวล (%)
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รูปที่ 12 ร้อยละการเพิม่ ขึน้ ของอัตราไหลมวลเทียบกับกรณีไม่มปี ล่อง
4. สรุปและข้อเสนอแนะ
สามารถสรุปผลลัพธ์จากการศึกษาเชิงตัวเลขของปจั จัยทีม่ ผี ลต่อ
การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ได้ดงั นี้
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1. การเพิม่ มุมบานทีช่ ่องทางออกของหลังคาสามารถเพิม่ อัตราไหล
มวลได้มากกว่า 30% ถือเป็ นทางเลือกในการออกแบบการระบาย
อากาศทีด่ แี นวทางหนึ่งทีย่ งั ไม่พบในวรรณกรรม
2. ความยาวของหลังคามากขึน้ ทําให้อตั ราไหลมวลสูงขึน้ โดยหาก
เพิม่ ความยาวของหลังคาจาก 1 m เป็ น 2 m สามารถเพิม่ อัตราไหล
มวลของอากาศได้ประมาณ 57%
3. การเพิม่ ความกว้างของช่องอากาศสามารถเพิม่ อัตราไหลมวลได้
ปริมาณการเพิม่ เกือบเป็ นเชิงเส้นกับความกว้างทีเ่ พิม่ ขึน้
4. การติดตัง้ ปล่องแนวดิง่ ที่ทางออกของหลังคาสามารถเพิม่ อัตรา
ไหลมวลได้มาก เพราะเป็ น การเพิม่ ระยะในแนวดิ่ง ระหว่า งช่อ งเปิ ด
ทางเข้าและทางออกของอากาศ (stack height) ในทางปฏิบตั กิ ารเลือก
ความสูงทีเ่ หมาะสมของปล่องต้องคํานึงถึงความสวยงามและค่าวัสดุท่ี
เพิม่ ขึน้ ด้วย
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Effect of Air Velocity on Drying Rate of Paddy Using Continuous Free-Fall Technique
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บทคัดย่อ
เครือ่ งอบแบบข้าวหล่นอิสระในแนวดิง่ (หรือแบบลมไหลสวนทาง)
เป็ นแนวคิดใหม่ในการอบแห้งเมล็ดพันธุด์ ว้ ยการให้ขา้ วเปลือกหล่นลง
จากท่อสูงในแนวดิง่ โดยอิสระ สวนทางกับอากาศร้อนที่พุ่งขึน้ พบว่า
ให้ผลการอบแห้งทีด่ มี าก เนื่องจากสามารถสร้างความเร็วสัมพัทธ์ได้สงู
ส่งผลให้สมั ประสิทธิ ์ การถ่ายเทพลังงานและมวลความชืน้ มีค่ามากขึน้
ด้ว ย ในอดีต ได้ท ดลองเฉพาะการอบแห้ง ที่เ ป็ น ขยัก (ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง)
งานวิ จ ัย นี้ นํ า เสนอผลการทดลองที่ ข้า วเปลื อ กไหลในเครื่อ งอบ
แบบต่อเนื่อง คือผลของความเร็วอากาศอบแห้งต่ออัตราการอบแห้งและ
อัตราการสิน้ เปลืองพลังงานปฐมภูมจิ าํ เพาะ ในการศึกษาใช้เมล็ดข้าวเปลือก
พันธ์ชยั นาท 1 ทีค่ วามชืน้ ข้าวเปลือกเริม่ ต้นประมาณ 26% w.b. อัตราการ
ป้อนข้าวเปลือก 15.37 kg/min อุณหภูมอิ ากาศอบแห้ง 90 และ 120 o C
ค่าความเร็วอากาศอบแห้ง 1, 2, 3 และ 4 m/s ตามลําดับ ผลการศึกษา
พบว่าอัตราการอบแห้งแปรผันโดยตรงกับความเร็วอากาศอบแห้งของ
อุณหภูมอิ ากาศอบแห้งทัง้ สองค่า โดยมีระยะเวลาการอบแห้งลดลงจาก
150 นาทีเหลือประมาณ 82 นาที และ130 นาทีเหลือประมาณ 60 นาที
เมื่อเปลีย่ นความเร็วอบแห้งจาก 1 m/s ถึง 4 m/s ในกรณีอุณหภูม ิ
อากาศอบแห้ง 90 และ 120 o C ตามลําดับ สําหรับอัตราการสิน้ เปลือง
พลังงานปฐมภูมจิ าํ เพาะทีค่ ํานวณได้จากข้อมูลการทดลอง พบว่ามีค่า
เพิม่ ขึน้ ตามความเร็วอากาศอบแห้งทีใ่ ช้ คือ 2.92-6.32 MJ/kg water
evap และ 3.52 – 6.00 MJ/kg water evap ของอุณหภูมอิ ากาศอบแห้ง
90 และ 120 o C ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าเครื่องอบแห้งนี้มศี กั ยภาพ
การอบทีด่ พี อควร
Abstract
Free-fall paddy rice dryer is a new idea that uses a counter
flow principle so that it has a high relative velocity, hence high
heat and mass transfer coefficients. This research showed the
effects of drying air velocity to drying rates and specific energy
consumptions. The conditions used were: initial moisture content
26% w.b., feed rate 15.37 kg/min, drying temperature 90 and 120 o C
and drying air velocity 1, 2, 3 and 4 m/s. The experimental results
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indicated that the drying time reduced from 150 to 82 minutes
and 130 to 60 minutes for drying air velocity 1 to 4 m/s and
drying temperature 90 and 120 o C, respectively. Specific energy
consumptions increased from 2.92 to 6.32 MJ/kg water evap. and
3.52 to 6.00 MJ/kg water evap. of drying temperature 90 and 120 o C,
respectively. The overall results indicate that the methodology is a
viable drying technique.
1. บทนํา
กระบวนการอบแห้งข้าวเปลือกเป็ นกระบวนการลดความชื้นของ
ข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวให้อยู่ในระดับความชื้นทีส่ ามารถจัดเก็บ
ข้าวเปลือกไว้ได้เป็ นระยะเวลานานโดยที่ไม่ทํา ให้เกิดความเสียหาย
(13-15% w.b.) [1] การทํางานของเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกโดยส่วน
ใหญ่ ม ัก ใช้ อ ากาศร้ อ นเป็ น ตัว กลางในการพาความชื้ น ออกจาก
ข้าวเปลือ ก ด้ว ยเหตุ น้ีจงึ ต้องใช้พลัง งานเป็ นจํานวนมากในการเพิม่
อุณหภูมใิ ห้กบั อากาศอบแห้งและบังคับให้อากาศร้อนนี้ไหลผ่านชัน้ ของ
ข้าวเปลือก ปจั จุบนั ได้มกี ารคิดค้นและพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือก
หลายรูปแบบ วัตถุประสงค์หลักคือเพิม่ ประสิทธิภาพของเครือ่ งอบแห้ง
ให้ใช้พลังงานและเวลาในการอบแห้งน้ อย โดยที่คุณภาพข้าวเปลือก
หลั ง การอบแห้ ง ยั ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน ซึ่ ง ป จั จั ย ที่ ม ี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพได้แก่ อุณหภูม ิ ความเร็วและความชืน้ สัมพัทธ์ของอากาศ
อบแห้ง เป็ นต้น [1] ป จั จัยเหล่านี้จะมีผลกระทบต่ออัตราการอบแห้ง
มากหรือน้ อยย่อมขึ้นกับลักษณะการทํางานของเครื่องอบแห้งแต่ล ะ
ชนิดด้วย โดยทั ่วไปอัตราการอบแห้งจะแปรผันตามอุณหภูมขิ องอากาศ
อบแห้ง เช่นงานวิจยั ของ Hajidavalloo and Hamdullahpur (2000) [2]
พบว่าอุ ณหภูมอิ ากาศอบแห้งมีผลกระทบสําคัญต่ออัตราการอบแห้ง
ข้าวสาลีของเครือ่ งอบแห้งแบบฟลูอดิ ไดซ์เบด ขณะทีก่ ารเพิม่ ความเร็ว
อากาศไม่ได้เพิม่ อัตราการอบแห้งอย่างมีนัยสําคัญ งานวิจยั ของมานิต
และคณะ [3] แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาการอบแห้งและการลดลงของ
ความชื้นแปรผันตามอุณหภูมขิ องอากาศอบแห้ง เช่นเดียวกันเครื่อง
อบแห้ง แบบสเปาเท็ด เบดจะมีอ ัต ราการอบแห้ง เพิ่ม สูง ขึ้น เมื่อ เพิ่ม
อุณหภูมอิ ากาศอบแห้ง [4] สําหรับเครื่องอบแห้งแบบกระบะหากใช้
อุ ณ หภูม ิอ บแห้ง สูง จะทํา ให้ก ารอบแห้ง รวดเร็วยิ่ง ขึ้นแต่จ ะทํา ให้ช นั ้
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ข้า วเปลือ กด้า นล่ า งแห้ง มากเกิน ไป แต่ อ ัต ราการไหลของอากาศ
มีผ ลอย่ า งมากต่ อ เวลาที่ใ ช้อ บแห้ง โดยเฉพาะในช่ว งอัต ราการไหล
อากาศตํ่า การเพิม่ อัตราการไหลอากาศเพียงเล็กน้อยสามารถลดเวลาที่
ใช้อบแห้งได้เป็ นอย่างมาก [5] ทวิชและคณะ (2549) [6] ศึกษาอัตรา
การอบแห้ง และการใช้พ ลัง งานของเครื่อ งอบแห้ง ข้า วเปลือ กแบบ
หล่นอิสระ พบว่าเครือ่ งอบแห้งชนิดนี้สามารถอบแห้งได้อย่างรวดเร็วและ
ใช้พลังงานปฐมภูมจิ ําเพาะน้ อยมากเมื่อเทียบกับเครื่องอบแห้งชนิดอื่น
ผลการศึกษาอุณหภูมอิ ากาศอบแห้ง 80, 100 และ120 o C พบว่าเวลา
ทีใ่ ช้อบแห้งจะน้อยทีส่ ุด เมือ่ ใช้อุณหภูมอิ ากาศอบแห้ง 120 o C โดยใช้
พลังงานปฐมภูมจิ ําเพาะเพียง 3.03 MJ/kg water evap ซึ่งตํ่ากว่า
เครื่องอบแห้งชนิดอื่น ๆ ทีใ่ ช้พลังงานปฐมภูมจิ าํ เพาะอยู่ในช่วง 4–15
MJ/kg water evap [7] แต่เนื่องจากข้อจํากัดของงานวิจยั ทําให้ต้อง
อบแห้งข้าวเปลือกแบบเป็ นขยัก (ซึ่งไม่สมจริง) อีกทัง้ ยังใช้ความชื้น
ข้าวเปลือกเริม่ ต้นทีต่ ่ํากว่าความชืน้ ขณะทีเ่ ก็บเกีย่ วจริง ซึง่ มีผลให้การ
ใช้พลังงานตลอดกระบวนการอบแห้งสูงกว่าความจริง ดังนัน้ หากปรับ
กระบวนการอบแห้งให้เป็ นแบบต่อเนื่องและใช้ค่าความชื้นข้าวเปลือก
เริม่ ต้นเท่า กับความชื้น ขณะเก็บเกี่ย ว พลัง งานที่ใช้ในการอบแห้ง ก็
น่าจะตํ่ากว่างานวิจยั ทีผ่ า่ นมา
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการอบแห้งและ
อัตราการสิน้ เปลืองพลังงานความร้อนปฐมภูมจิ าํ เพาะของเครือ่ งอบแห้ง
ข้า วเปลือ กแบบหล่ น อิส ระอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเน้ น ที่ผ ลกระทบของ
ความเร็วอากาศอบแห้ง
2. เครื่องอบแห้งแบบข้าวหล่นอิ สระ
เครื่องอบแห้งแบบข้าวหล่ นอิสระที่มกี ารทํางานอย่างต่อเนื่องมี
ห ลั ก ก า ร คื อ เ ค รื่ อ ง เ ป่ า ล ม จ ะ เ ป่ า ล ม เ ข้ า ท า ง ด้ า น ล่ า ง ผ่ า น
ขดลวดความร้อนเพื่อสร้างลมร้อนเข้าสู่ท่ออบแห้งทีต่ งั ้ ในแนวดิง่ แล้ว
ออกทางด้านบนทีช่ ่องทางออก ข้าวเปลือกชืน้ จากถังพักด้านบนจะตกลง
มาโดยอิสระ (ไม่มกี ารกีดขวางใด ๆ) ด้วยแรงโน้มถ่วง เกิดการแลกเปลีย่ น
ความร้อนและความชื้นกับข้าวเปลือกอย่างรวดเร็ว ทําให้ขา้ วเปลือก
แห้งลงอย่างรวดเร็ว แต่ ข้าวเปลือกจะอยู่ในท่ออบแห้งเป็ นระยะเวลา
สัน้ ๆ เพียงประมาณ 1 วินาทีในแต่ละรอบ จากนัน้ ข้าวเปลือกจะออกจาก
ท่ออบแห้งเข้าสูถ่ งั พักทางด้านล่างดังรูปที่ 1
เครื่อ งอบแห้ ง ที่ใ ช้ ใ นการทดลองนี้ เ ป็ น เครื่อ งขนาดเล็ ก โดยมี
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในท่ออบแห้งขนาด 4.49 cm ความยาวท่ออบแห้ง
115 cm ขดลวดความร้อนขนาด 1.5 kW มอเตอร์พดั ลมขนาด 0.66 kW
ซึง่ สามารถปรับความร้อนและจํานวนรอบพัดลมได้อย่างต่อเนื่อง
กระบวนการอบแห้งนี้เป็ นการถ่ายเทความร้อนและความชืน้ ในท่อ
อบแห้งระหว่างเมล็ดข้าวเปลือกและอากาศแห้งโดยวิธกี ารพาแบบบังคับ
(forced convection) โดยทีเ่ มล็ดข้าวเปลือกมีความเร็วสูงเนื่องจากหล่น
แบบอิสระด้วยแรงโน้มถ่วง (gravitational free fall) ซึง่ แตกต่างจาก
เครือ่ งอบแห้งอื่นๆ ทีถ่ งึ แม้จะมีการไหลของเมล็ดพืชในแนวดิง่ สวนทาง
กับอากาศแต่มกั จะมีตวั ควบคุมการไหลให้เมล็ดพืชไหลอย่างช้า ๆ
สมํ่า เสมอ โดยเมล็ด พืช จะอยู่อ ย่า งหนาแน่ น ภายในท่อ อบแห้ง แล้ว
อากาศจะค่อย ๆ ซึมผ่านขึน้ ไป แต่เครือ่ งอบแห้งแบบใหม่น้ีเมล็ดพืชจะ
ไหลลงมาอย่างหลวม ๆ ด้วยความเร็วสูง มีความพรุนสูง ทําให้พน้ื ที่

สัม ผัส ในการถ่ า ยเทความร้อ นและความชื้น เกิด มากขึ้น ส่ ง ผลให้
ความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างอากาศกับเมล็ดพืชในเครื่องอบแห้งนี้มคี ่าสูง
อัต ราการถ่ า ยเทมวลความชื้น จึง มีค่ า สูง ความเร็ว สัม พัท ธ์ท่ีสูง และ
ระยะเวลาในการสัมผัสอากาศร้อนของเมล็ดพืชน้อย ย่อมทําให้อุณหภูม ิ
ทีผ่ วิ เมล็ดข้าวมีค่าตํ่า และมีการทะลวงของความร้อนตํ่าอีกด้วย ส่งผล
ให้มกี ารแตกร้าวน้อยและมีการหมองคลํ้าเนื่องจากความร้อนน้อย
การอบแห้งแบบฟลูอดิ ไดซ์เบด ประมาณได้วา่ ลมร้อนวิง่ ผ่านเมล็ด
ข้า วที่ล อยนิ่ ง อยู่ ทํ า ให้ เ กิ ด ความเร็ว สัม พัท ธ์ เ ท่ า กับ ความเร็ว ลม
(ประมาณ 1.5-2.5 m/s) [8] ส่วนในการอบแบบสเปาเท็ดเบดนัน้ เมล็ด
ข้าววิง่ ไปตามกระแสอากาศซึง่ น่ าจะทําให้เกิดความเร็วสัมพัทธ์ไม่มาก
นัก สําหรับวิธกี ารอบแบบใหม่น้ีจะได้ความเร็วสัมพัทธ์สงู มากเนื่องจาก
เป็ นการไหลสวนทางกันในท่อที่มคี วามยาวพอสมควรพบว่าความเร็ว
ลมที่ได้จะสูงกว่าความเร็วลมสุดท้ายที่สร้างการลอยตัวของเมล็ดข้าว
มาก (terminal velocity) ทัง้ นี้เป็ นเพราะชัน้ ข้าวด้านบนหล่นลงมายังชัน้
ด้า นล่ า งซึ่ง เกิด แรงกระแทกลงสู่ด้า นล่า งสวนทางกับแรงฉุ ด ของลม
(drag) จากการทดลองพบว่ า สามารถสร้า งความเร็ว สัม พัท ธ์ไ ด้ถึง
ประมาณ 10 m/s

รูปที่ 1 เครือ่ งอบแห้งข้าวเปลือกแบบหล่นอิสระทีใ่ ช้ในการทดลอง
3. วิ ธีการทดลอง
ในการทดลอง ใช้อุณหภูมอิ ากาศอบแห้ง 90 และ 120 o C ความเร็ว
อากาศอบแห้งเฉลีย่ 1, 2, 3 และ 4 m/s ความชืน้ เริม่ ต้นของข้าวเปลือก
ประมาณ 26% w.b. ทําการเทข้าวเปลือกชืน้ 2.5 kg ใส่ถงั พักด้านล่าง
จากนัน้ ปล่อยให้ขา้ วไหลเข้ากระพ้อลําเลียง เพื่อลําเลียงข้าวขึน้ สู่ถงั พัก
ด้านบน ข้าวจะไหลผ่านท่ออบแห้งสูถ่ งั พักด้านล่างอย่างต่อเนื่อง จากนัน้
ไหลเข้าสู่กระพ้อลําเลียงอีกครัง้ ทํางานเป็ นวงรอบเช่นนี้จนกระทังได้
่ ค ่า
ความชื้นข้าวเปลือกที่ต้องการ (ประมาณ 14% w.b.) การทดลองนี้ใช้
อัตราการไหลข้าวเปลือก 15.37 kg/min ในขณะอบแห้งจะเก็บตัวอย่าง
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4. ผลการทดลองและการวิ เคราะห์วิจารณ์
ผลการทดลองการอบแห้งแสดงในรูปที่ 2 และรูปที่ 3 เป็ นผลของ
การใช้อุณหภูมอิ ากาศอบแห้ง 90 และ 120 o C ตามลําดับ โดยเปลีย่ น
ความเร็วอากาศอบแห้ง 4 ระดับ 1, 2, 3 และ 4 m/s จากผลการอบแห้ง
พบว่าเมื่อความเร็วอากาศอบแห้งเพิม่ ขึ้น ระยะเวลาการอบแห้งมีค่า
ลดลง โดยสามารถลดระยะเวลาการอบแห้งได้ประมาณครึง่ หนึ่ง เมื่อ
ความเร็วอากาศอบแห้งเพิม่ จาก 1 m/s เป็ น 4 m/s ของทัง้ สองอุณหภูม ิ
อากาศอบแห้ง แสดงให้เห็นว่านอกจากอุณหภูมอิ ากาศอบแห้งแล้ว [6]
ความเร็วอากาศอบแห้งเป็ นอีกปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่ออัตราการอบแห้ง
ของเครือ่ งอบแห้งข้าวเปลือกแบบหล่นอิสระอย่างมาก
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานความร้อนปฐมภู ม ิจําเพาะ หาได้จาก
พลังงานความร้อนทีใ่ ช้ในการเพิม่ อุณหภูมอิ ากาศทีผ่ า่ นเครือ่ งทําความร้อน

โดย V เป็ น ความเร็ว เฉลี่ย ตลอดหน้ า ตัด เครื่อ งอบแห้ง อัต ราส่ว น
ความชื้นหาได้จากการพิจารณาให้อากาศที่เข้าเครื่องทําความร้อนมี
อุณหภูมเิ ฉลี่ยคงที่ 30°C และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยคงที่ 60% ตลอด
การทดลอง และระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งพิจารณาที่ขา้ วเปลือกมี
ความชืน้ เท่ากับ 14% w.b.(ตามรูปที่ 2 และรูปที่ 3) ค่าพลังงานความ
ร้อนทีค่ าํ นวณได้แสดงไว้ในตารางที่ 1
ด้วยเหตุทว่ี ่าเริม่ ต้นอบแห้งด้วยข้าวจํานวน 2.5 kg และได้นํา
ตัวอย่างข้าวออกไปชังวั
่ ดความชืน้ ทุก 10 g ต่อครัง้ ดังนัน้ เพือ่ ความ
ถูกต้องในการคํานวณปริมาณนํ้ าทีร่ ะเหย จึงใช้มวลข้าวเปลือกเริม่ ต้น
เฉลี่ย (w1 ) แทนค่ามวลข้าวเปลือกเริม่ ต้น (w1 ) ซึ่ง มวลข้า วเปลือ ก
เริม่ ต้นเฉลีย่ หาได้จาก

(w1 + (w1 − 0.01N ))

(2)

2

(3)

(4)

อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานปฐมภูมจิ ําเพาะของเครื่องอบแห้งที่ใช้ใน
การทดลอง แสดงไว้ในตารางที่ 1
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รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการอบแห้งกับค่าความชืน้ ข้าวเปลือก
กรณีอุณหภูมอิ ากาศอบแห้ง 90 o C อัตราการป้อนข้าวเปลือก 15.37 kg/min
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เมือ่ N คือจํานวนตัวอย่างทีเ่ ก็บ
ดังนัน้ ปริมาณการระเหยนํ้าออกในการอบแห้งหาได้จาก

(M − M 2 )
w1 − w2 = w1 1
(1 − M 2 )
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Q
(w1 − w2 )

(1)

ซึง่ การคํานวณหาอัตราการไหลเชิงมวลนัน้ หาได้จาก m& a = ρAV

w1 =

E=

ความชืน้ ข้าวเปลือก (% w.b.)

Q = m& a ((1 − Wa )ca + cvWa )(Tout − Tin )Δt

จากนัน้ นํ าปริม าณนํ้ าที่ระเหยซึ่ง หาได้จากสมการที่ 3 ไปหารกับค่า
พลังงานความร้อนทีค่ าํ นวณได้ ดังสมการที่ 4

ความชืน้ ข้าวเปลือก (% w.b.)

ข้าวเปลือกประมาณ 10 g ใส่ในถุงพลาสติกปิ ดปากถุงให้สนิทเพือ่ นําไป
หาค่าความชืน้ ในช่วง 20 นาทีแรกเก็บตัวอย่างทุก 2 นาที หลังจากนัน้
เก็บ 5 นาที หลังจากเสร็จสิน้ กระบวนการอบแห้งทําการพักข้าวเปลือก
เพื่อให้อุ ณหภู ม ิ
ตัวอย่างไว้ท่อี ุ ณหภูม ิบรรยากาศประมาณ 6 ชัวโมง
่
ข้าวเปลือกลดลง คลายความเครียดที่ผวิ และเกิดการกระจายความชื้น
อย่างสมํ่าเสมอตลอดเมล็ดข้าว [9] จากนัน้ จึงนํ าไปหาค่าความชืน้ โดย
วิธกี ารอบด้วยตูอ้ บ (Oven method) นําข้าวเปลือกไปบดให้ละเอียดแล้ว
นําไปอบในตูอ้ บทีอ่ ุณหภูม ิ 130 o C เป็ นเวลา 2 ชัวโมง
่ [1]
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รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการอบแห้งกับค่าความชืน้ ข้าวเปลือก
กรณีอุณหภูมอิ ากาศอบแห้ง 120 o C อัตราการป้อนข้าวเปลือก 15.37 kg/min
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ค่าพลังงานความร้อนปฐมภูมจิ ําเพาะที่คํานวณได้มคี ่าอยู่ในช่วง
2.92-6.32 MJ/kg water evap. และ 3.52-6.00 MJ/kg water evap.
กรณีอุณหภูมอิ ากาศอบแห้ง 90 และ 120 o C ตามลําดับ ซึง่ มีค่ามาก
ทีส่ ุดเมือ่ ความเร็วอากาศอบแห้งเท่ากับ 4 m/s แสดงให้เห็นว่าการเพิม่
ความเร็วอากาศอบแห้งทําให้พลังงานทีใ่ ช้ในกระบวนการอบแห้งมีค่า
เพิม่ ขึน้ ในขณะทีเ่ วลาในการอบลดลง
เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเพิม่ ขึน้ ของอัตราการสิน้ เปลืองพลังงาน
ความร้อนปฐมภูมจิ าํ เพาะ ดังแสดงในรูปที่ 4 พบว่าสัดส่วนการเพิม่ มีค่า
ลดลงเมื่อใช้ความเร็วอากาศอบแห้งสูงขึน้ ทําให้สามารถคาดการได้ว่า
เมื่อเพิม่ ความเร็วอากาศอบแห้งมากกว่า 4 m/s อัตราการสิ้นเปลือ ง
พลังงานความร้อนปฐมภูมจิ าํ เพาะทีใ่ ช้จะมีค่าเพิม่ ขึน้ จากกรณีความเร็ว
อากาศอบแห้งเท่ากับ 4 m/s เพียงเล็กน้อยและมีแนวโน้มลู่เข้าสูค่ ่าคงที่
ขณะทีส่ ามารถลดเวลาในการอบแห้งลงได้อกี แสดงให้เห็นว่าเครือ่ งอบ
แห้ง ข้า วเปลือกแบบหล่ นอิสระอย่า งต่ อ เนื่ องนี้ มอี ตั ราการสิ้น เปลือ ง
พลังงานความร้อนปฐมภูมจิ ําเพาะทีต่ ่ํา และไม่ขน้ึ กับความเร็วอากาศ
อบแห้งเมือ่ ความเร็วอากาศอบแห้งมีคา่ สูง โดยสามารถนําไปศึกษาเพือ่
หาจุดทํางานทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ต่อไป

7

อัตราการสิน้ เปลืองพลังงานความร้อนปฐมภูมจิ าํ เพาะ
(MJ/kg water evap)

ตารางที่ 1 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานความร้อนปฐมภูมจิ ําเพาะของ
เครือ่ งอบแห้งข้าวเปลือกแบบหล่นอิสระ โดยใช้อุณหภูมอิ ากาศอบแห้ง 90
และ 120°C
อุณหภูมอิ ากาศ
90
120
อบแห้ง (°C)
ความเร็วอากาศ
1 2 3 4 1 2 3 4
อบแห้ง (m/s)
ความชืน้
เริม่ ต้น 25.6 25.4 25.6 25.6 26.1 25.7 25.7 26.4
ข้าวเปลือก
(% w.b.) สุดท้าย 14 14 14 14 14 14 14 14
มวลข้าวเปลือก
2.34 2.35 2.37 2.39 2.34 2.38 2.40 2.41
เริม่ ต้นเฉลีย่ (kg)
เวลาอบแห้ง (min) 148 118 100 82 128.5 90 70 58
พลังงานความร้อน
0.92 1.47 1.87 2.04 1.16 1.63 1.89 2.09
ทีใ่ ช้ * (MJ)
พลังงานความร้อน
ปฐมภูมจิ าํ เพาะ
2.92 4.71 5.84 6.32 3.52 5.01 5.81 6.00
(MJ/kg water evap)
* คือพลังงานความร้อนทีไ่ ด้จากการคํานวณ
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อุณหภูมอิ ากาศอบแห้ง 90 C
อุณหภูมอิ ากาศอบแห้ง 120 C

1
0
0

1

2
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4

ความเร็วอากาศอบแห้ง (m/s)

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วอากาศอบแห้งกับค่าอัตราการ
สิน้ เปลืองพลังงานความร้อนปฐมภูมจิ าํ เพาะ
ประเด็นทีน่ ่ าสังเกตประการหนึ่งคือ เมื่อความเร็วอากาศอบแห้ง
สูงขึน้ อัตราการอบแห้งจะสูงตลอดแนวความชืน้ จนแทบจะไม่เกิดอัตรา
ถดถอย (falling rate) เหมือนดังทีม่ กั พบในการอบแห้งด้วยวิธที วไป
ั่
ในอีกประเด็นหนึ่งค่าพลังงานความร้อนปฐมภูมจิ าํ เพาะทีใ่ ช้ในการ
อบแห้งนี้ได้คดิ ตลอดช่วงจากช่วงชื้นมากถึงช่วงชื้นน้อย ซึ่งในช่วงชื้น
มากนัน้ เป็ นทีท่ ราบกันดีวา่ ค่าพลังงานจะมีค่าตํ่ากว่าช่วงชืน้ น้อย ดังนัน้
การจะเปรียบเทียบค่า พลัง งานกับเครื่องอบแห้งต่า งชนิดกันพึง ต้อ ง
คํานึงถึงช่วงความชืน้ ทีใ่ ช้ในการทดลองด้วย
5. สรุป
งานวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่าความเร็วอากาศอบแห้งมีผลอย่างมาก
ต่ อ อัต ราการอบแห้ง ข้า วเปลือ กของเครื่อ งอบแห้ง ข้า วเปลือ กแบบ
หล่นอิสระ โดยการเพิม่ ความเร็วอากาศอบแห้งทําให้ระยะเวลาทีใ่ ช้ใน
การอบแห้งลดลง เมื่อพิจารณาอัตราการสิน้ เปลืองพลังงานความร้อน
ปฐมภูมจิ ําเพาะที่ใช้พบว่าจะมีค่าเพิม่ ขึ้นเมื่อความเร็วอากาศอบแห้ง
สู ง ขึ้น แต่ ม ีแ นวโน้ ม ที่ลู่ เ ข้า สู่ ค่ า คงที่ ซึ่ง หมายความว่ า อัต ราการ
สิ้น เปลือ งพลัง งานความร้อ นปฐมภู ม ิจํา เพาะจะไม่ข้นึ กับ ความเร็ว
อากาศอบแห้งเมือ่ ความเร็วอากาศอบแห้งมีคา่ สูง

หมายเหตุ: ได้ตรวจพบข้อผิดพลาดในการทดลองในภายหลัง กล่าวคือ
พบว่ า ลมร้ อ นที่ เ ป่ า ขึ้ น ด้ า นบนนั ้น ส่ ว นหนึ่ ง (ซึ่ ง มี ป ริ ม าณมาก
พอสมควร) ถูกเหนี่ยวนํ าโดยกระแสของข้าวเปลือกให้ไหลลงสู่ถงั พัก
ด้านล่าง ซึง่ หมายความว่าความเร็วจริงของอากาศในท่ออบแห้งจะมีค่า
น้อยกว่าทีไ่ ด้นําเสนอไว้ และยังเป็ นเหตุผลต่อไปว่าถ้าอากาศร้อนไม่รวั ่
ออกด้านล่างอัตราการอบแห้งคงจะสูงกว่านี้และอัตราสิน้ เปลืองพลังงาน
คงจะน้ อยกว่านี้อกี ซึ่งจะได้ปรับแก้การทดลองและรายงานผลในการ
วิจยั ครัง้ ต่อไป
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= เวลาทีใ่ ช้ในการอบแห้ง, second
o
Tout = อุณหภูมอิ ากาศออกจากเครือ่ งทําความร้อน, C
o
Tin = อุณหภูมอิ ากาศก่อนเข้าเครือ่ งทําความร้อน, C

t

สัญลักษณ์
Q = พลังงานความร้อนทีใ่ ช้ในการเพิม่ อุณหภูมใิ ห้อากาศ, MJ
E = อัตราการสิน
้ เปลืองพลังงานปฐมภูมจิ าํ เพาะ, MJ/kg water evap
w = มวลข้าวเปลือก, kg
M = อัตราส่วนความชืน้ ข้าวเปลือก มาตรฐานแห้ง, kg/kg
m& a = อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศแห้ง, kg/s
V = ความเร็วอากาศเฉลีย่ ตลอดหน้าตัดเครือ่ งอบแห้ง, m/s
A = พืน
้ ทีห่ น้าตัดของท่ออบแห้ง, m2
3
ρ a = ความหนาแน่นของอากาศอบแห้งเฉลีย่ , kg/m
ca = ความร้อนจําเพาะของอากาศแห้งเฉลีย่ , kJ/kg-K
cv = ความร้อนจําเพาะของไอนํ้าในอากาศเฉลีย่ , kJ/kg-K
Wa = ความชืน
้ สัมบูรณ์อากาศทีท่ างเข้าเครือ่ งทําความร้อน, kg/kg dry air
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การออกแบบกังหันลมให้สอดคล้องกับสถิติลมจําเพาะพืน้ ที่
Design of Wind Turbines to in a Local Wind Statistic
วิกนั ดา ศรีเดช และ ทวิช จิตรสมบูรณ์∗
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มุ่งหามุมเผิน (pitch) ทีด่ ที ส่ี ุดของใบกังหันโดยใช้วธิ กี าร
เชิงทฤษฎีร่วมกับสถิติลมเฉพาะพื้นที่เพื่อให้ได้งานรายปี สูงสุด วิธนี ้ีจงึ
ไม่ ไ ด้อ อกแบบที่ค วามเร็ว ลมเพีย งจุ ด เดีย วแต่ คํ า นึ ง ถึง ความเร็ว ลมที่
เปลี่ ย นไปตลอดทั ง้ ปี ทฤษฎี สํ า คั ญ ที่ ใ ช้ ค ื อ ทฤษฎี Blade element
momentum ร่วมกับแบบจําลองชดเชยการสูญเสียการไหลเพื่อปรับแก้
การไหลเชิง อุ ด มคติใ ห้ ส อดคล้ อ งกับ ความเป็ น จริง ยิ่ง ขึ้น ได้ พ ัฒ นา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาษา MATLAB บนพืน้ ฐานของทฤษฎีดงั กล่าว
ความน่าเชือ่ ถือของโปรแกรมได้จากการเปรียบเทียบผลการทํานายกับผล
การทดลองของกังหันลมในสองลักษณะคือกังหันลมแบบใบตรงและกังหัน
ลมแบบใบบิด ได้ใช้โปรแกรมค้นหามุมเผินทีด่ ที ส่ี ุดในสถิตลิ มอันหนึ่ง โดย
การปรับมุมเผินไปจนกระทังได้
่ งานรายปี สูงสุด จากนัน้ ได้คํานวณหามุม
เผินทีด่ ที ส่ี ุดในกรณีทส่ี ถิตลิ มเปลีย่ นไปจากเดิมโดยยังมีความเร็วลมเฉลีย่
เท่าเดิมแต่มคี วามเบ้ของสถิติลมต่างไปจากเดิม พบว่ามุมเผินที่ดที ่สี ุด
เปลีย่ นไปจากเดิม ทัง้ นี้น่าเป็ นสาเหตุจากการทีค่ ่าความเร็วลมทีใ่ ห้ความ
หนาแน่นกําลังงานลมสูงสุดเปลีย่ นไปตามความเบ้ของสถิตลิ ม พบว่าการ
ปรับมุมเผินเพียงเล็กน้ อยอาจส่งผลให้ได้งานรายปี ต่างกันพอสมควรใน
สถิติลมที่มคี วามเบ้แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐศาสตร์
ของกังหันลมได้มากพอสมควร
Abstract:
This research aims to find the best pitch angle for a wind
turbine by using a theoretical approach in conjunction with annual
wind statistics. Therefore, this is not a ‘single-velocity’ design but
rather a ‘year-round’ design. The important theory employed was
the Blade element momentum theory together with the various
corrective models to improve theoretical predictions. A computer
program in MATLAB was developed based on the mentioned
theory. The credibility of the program was attained by comparing
its predictions with those of the experiments comprising a straightblade turbine and a twisted, taper blade turbine. The program was
used to search for the best pitch angle in a wind statistic. Later,
the program was used for two more statistics which have the same

average as the first one but with different skews. It was found
that the best pitch angles are not the same due probably to
the shifts in the velocities that give maximum energy
densities. A small change in best pitch angle could give quite
different values in annual energy yield, affecting the economy
of wind turbine in the commercial system.
1. บทนํา
กังหันลมเป็ นทางเลือกหนึ่งของการผลิตพลังงานที่ยงยื
ั ่ นและ
สะอาด หากลงทุ น ติ ด ตัง้ กัง หัน ลมในบริเ วณที่ม ีค วามเร็ว ลมที่
เหมาะสม ผลตอบแทนย่อมคุม้ ค่าต่อการลงทุน กังหันลมเชิงการค้า
ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในบริเวณทีม่ กี ระแสลมแรงทาง
ตอนเหนือของยุโรป ซึ่งความเร็วลมตํ่าสุดที่จะทํา ให้กงั หันลมเริม่
ทํางานนัน้ จะอยู่ทป่ี ระมาณ 8 m/s หากนําเข้ากังหันลมเพือ่ ติดตัง้ ใน
ประเทศไทย โดยไม่มกี ารดัดแปลงให้เหมาะสมกับลักษณะความเร็ว
ลมของพื้น ที่ ก็อ าจไม่ คุ้ม ทุ น เพราะกัง หัน ลมที่นํ า เข้า มานั น้ จะ
สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ ตามทีอ่ อกแบบไว้ได้เพียงไม่ก่ี
วัน ในหนึ่ ง ปี เ ท่ า นั น้ เนื่ อ งจากประเทศไทยมิไ ด้อ ยู่ใ นภู ม ิภ าคที่ม ี
กระแสลมแรง และถึงแม้ว่าจะได้ทําการออกแบบกังหันให้เหมาะสม
กับความเร็วลมในประเทศไทยแล้วก็ตาม แต่ลมในแต่ละพืน้ ที่ แม้ม ี
ความเร็วลมเฉลีย่ เท่ากัน ก็ยงั มีสถิตลิ มทีต่ ่างกัน เช่น อาจมีความเบ้
ซ้า ยเบ้ข วาของกราฟสถิติล ม ดัง นัน้ การจัด มุ ม เผิน ใบกัง หัน ย่ อ ม
ต่างกันออกไปในแต่ละพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้ได้งานรายปี สงู สุดสําหรับพืน้ ทีน่ นั ้
กังหันลมส่วนใหญ่มกั ถูกออกแบบมาให้ผลิตกําลังงานได้ม ี
ประสิท ธิภ าพสูง ที่สุด ที่ “จุ ด ออกแบบ” จุ ด หนึ่ ง ซึ่ง โดยทัวไปจุ
่
ด นี้
หมายถึงจุดที่มคี วามหนาแน่ นกําลังลมสูงสุดตามกราฟสถิตลิ ม ซึ่ง
นักออกแบบไม่ได้มกี ราฟสถิตลิ มล่วงหน้ าจึงมักนิยมสมมติให้เป็ น
กราฟทีม่ กี ารกระจายแบบปกติ (normal distribution) แต่ในความ
เป็ นจริงกราฟลมในแต่ละพืน้ ทีจ่ ะแตกต่างกันไป เช่น ในสามพืน้ ทีท่ ม่ี ี
ความเร็วลมเฉลี่ยเท่ากัน แต่กราฟอาจมีความเบ้ต่างกัน ทําให้จุดที่
เกิดกําลังลมสูงสุดเปลี่ยนไป และมุมเผินก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ใน
ประเทศไทยมีลมมรสุมที่เปลี่ย นทิศ ทางปี ล ะสองครัง้ และยัง มีก าร
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เสริมด้วยลมท้องถิน่ ดังนัน้ สถิตลิ มจึงอาจแตกต่างไปจากลมในยุโรปหรือ
ประเทศอื่นใดทีผ่ ลิตกังหันลม
ในงานวิจยั นี้จะหามุมเผินทีด่ ที ส่ี ุดโดยไม่ได้พจิ ารณาการออกแบบที่
ลมเพียงจุดเดียว แต่นํากราฟสถิตลิ มตลอดทัง้ ปี มาพิจารณา เพือ่ หางานที่
ได้ตลอดทัง้ ปี โดยใช้ทฤษฎีเชิงอุดมคติเป็ นพืน้ ฐานในการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อทํานายการทํางานของกังหันลม จากนัน้ เทียบผลลัพธ์ท่ี
ได้ก ับ ผลการทดลองเพื่อ ความมัน่ ใจในความแม่ น ตรงของโปรแกรม
จากนัน้ จึงใช้โปรแกรมเพือ่ ค้นหามุมเผินทีด่ ที ส่ี ดุ ในการผลิตงานรายปี
2. ทฤษฎี Strip สําหรับกังหันลมแกนนอน
ทฤษฎี Strip แบ่ ง ใบกัง หัน ออกเป็ น ชิ้น ย่ อ ย (Strip) และพิจ ารณา
สนามความเร็ว และแรงกระทําต่าง ๆ บนแต่ละชิ้นย่อยของใบกังหัน ดัง
แสดงในรูป ที่ 1 บางครัง้ เรีย กทฤษฎีน้ี ว่า ทฤษฎี Blade
element
momentum (BEM)

แกน (Axial induction factor) ซึง่ a = ( V0 − Vd ) / V0 เมือ่ V0 คือ
ความเร็วต้นกระแส และ Vd คือ ความเร็วทีใ่ บกังหัน
- ωr (1 + a ′) คือ ความเร็วในแนวสัมผัสกับทิศทางการหมุน
โดยที่ Ω คือความเร็ วเชิงมุมของใบกังหัน และ a ′ คือการเหนี่ ยวนํา
เชิงมุม (Angular induction factor) ซึง่ a ′ = Ω / ωr เมื่อ Ω คือ
ความเร็วเชิงมุมในย่านคลื่นท้าย (wake) ของใบกังหัน
- Vrel คื อ ค ว า ม เ ร็ ว สั ม พั ท ธ์ ซึ่ ง เ ป็ น ผ ล ร ว ม ร ะ ห ว่ า ง
V0 (1 − a ) และ ωr (1 + a ′ )
เมื่อ L คือ แรงยก, D คือ แรงต้าน, φ คือ มุมลมเข้า (Inflow
angle), α คือ มุมปะทะ (Angle of attack) และ θ คือ มุมเผิน
(Pitch angle) จะได้ความสัมพันธ์
tan φ =

V0 (1 − a )
1− a
=
ωr (1 + a ′ ) (1 + a ′ ) λ r

sin φ =

U
ωr
(1 − a) ; cos φ =
(1 + a ′)
Vrel
Vrel

(1)

z
U
Rotor axis

dr
r

ΔΨ

และ

β

Ω

y
U(1-a)

s

Vn
φ

x

เนื่องจากทฤษฎี Blade element momentum เป็ นการ
ผสมผสานระหว่าง ทฤษฎี Moment และ ทฤษฎี Blade element
ดังนัน้ จึงสามารถนํ าแรงตัง้ ฉาก และ แรงบิด จากทัง้ 2 ทฤษฎีมา
เทียบเท่ากันได้ ดังสมการต่อไปนี้

Strip

dT BET = dT Momentum
1
2
B ρVrel
( Cl cos φ + Cd sin φ ) c dr
2
= 4a (1 − a ) ρV0 2 πr dr

รูปที่ 1 โครงสร้างของชิน้ ย่อย และสนามความเร็ว
Lift (L)

L cos φ + D sin φ

และ
dQ BET = dQ Momentum

φ

L sin φ − D cos φ

(6)

Drag (D)

1
2
B ρVrel
( Cl sin φ − Cd cos φ ) cr dr
2
= 4a ′ (1 − a ) ρV0 πr 3 ω dr

chord line

Vrel

(7)

Ωr( 1 + a ′ )

rotor plane

β

φ
V0 (1 − a )

จัดรูปใหม่จะได้ [9]

α

⎡ V (1 − a ) ⎤
σ′πρ ⎢ 0
⎥
⎣ sin φ ⎦

Vrel

2

( Cl cos φ + Cd sin φ ) r dr

= 4a (1 − a ) ρV0 2 πr dr

รูปที่ 2 สนามความเร็วและแรงทีก่ ระทําบนหน้าตัดแพนอากาศ
จากรูปที่ 2 เมือ่ พิจารณาสนามความเร็วทีห่ น้าตัดแพนอากาศ
- V0 (1 − a ) คือ ความเร็วในทิศทางตัง้ ฉากกับระนาบการหมุน
หรือ
ทิศทางลม โดยที่ V0 คือความเร็วลม และ a คือ ค่าการเหนี่ยวนําเชิง
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(8)

และ
⎡ V (1 − a ) ⎤ ⎡ ωr (1 + a ′ ) ⎤
2
σ′πρ ⎢ 0
⎥⎢
⎥ ( Cl sin φ − Cd cos φ ) r dr
⎣ sin φ ⎦ ⎣ cos φ ⎦
= 4a ′ (1 − a ) ρV0 πr 3 ω dr
(9)
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เมือ่ σ′ = Bc / 2πr
จัดรูปทัง้ สองสมการใหม่จะได้
a
σ′
=
( C cos φ + CD sin φ )
(1 − a ) 4sin 2 φ L

(10)

a′
σ′
=
( CL sin φ − CD cos φ )
′
+
φ cos φ
1
a
4sin
(
)

(11)

σ′
( CL cos φ + CD sin φ )
4sin 2 φ
a=
σ′
1+
( CL cos φ + CD sin φ )
4sin 2 φ

(12)

จะได้

σ′
( CL sin φ − CD cos φ )
4sin φ cos φ
a′ =
σ′
1+
( CL sin φ − CD cos φ )
4sin φ cos φ

(13)

สมการ (12) และ (13) จะนํ า ไปใช้ใ นการคํ า นวณหาเงื่อ นไขการไหล
(Flow condition) ต่อไป
2.1 ตัวประกอบการสูญเสียปลายใบและโคนใบ
สมการปรับแก้การสูญเสียปลายใบกังหันของ Prandtl เสนอในรูป
แบบอย่างง่ายได้ดงั นี้ [1-2]
F = ( 2 / π ) cos −1 exp ( −f )

(14)

โดยที่

(

f ( r ) = (1/ 2R )( R − r ) B 1 + X 2

เมือ่

)

(15)

คือ รัศมีของโรเตอร์
X คือ อัตราส่วนความเร็วปลายใบกังหัน มีคา่ เท่ากับ Rω / V0
R

F = Ftip .Fhub

(16)

ซึง่

Fhub = ( 2 / π ) cos −1 exp ( −f hub )

(17

โดยที่

f hub =

เมือ่

B ⎛ r − rh ⎞
⎜
⎟
2 ⎝ r sin φ ⎠

(18)

rh คือ รัศมีจากจุดศูนย์กลางของโรเตอร์ถงึ โคนใบกังหัน
ค่าปรับแก้การสูญเสียทีป่ ลายใบจะถูกนําไปปรับแก้ค่าความเร็วที่
กังหันลม กล่าวคือ U = V0 (1 − aF )

2.2 แบบจําลองหลังป้ อ (Post stall model)
เมือ่ α > 15o จะถือช่วงนัน้ เกิดป้อขึน้ กําหนดให้ αs คือ มุม
ปะทะในช่วงทีเ่ กิดป้อ และ AR คือ Aspect Ratio = R / c เพือ่ ให้
ได้ผลทีด่ ขี น้ึ จึงนําสมการของ Viterna-Corrigan [6-7] มาช่วยปรับแก้
ค่า CL และ CD ให้สมจริงมากขึน้
2.3 สมการการแจกแจงความน่ าจะเป็ นของ Weibull
การออกแบบกังหันลมให้เหมาะสมกับลักษณะลมของพื้นที่
จะต้องทําการวิเคราะห์สถิตลิ มจําเพาะพืน้ ทีร่ ่วมด้วย ซึง่ สมการทาง
สถิติท่นี ิยมใช้ในการวิเคราะห์ความน่ าจะเป็ นของความเร็วลม คือ
สมการแจกแจงความน่าจะเป็ นของ Weibull ดังต่อไปนี้ [2]
PDF ( V ) dV = ( k / c )( V / c )

k −1

k
exp ⎡ − ( V / c ) ⎤ dV
⎣
⎦

(19)

จากสมการ (26) แสดงการแจกแจงความน่ าจะเป็ นของความเร็วลม
ในช่วงระหว่าง V ถึง V + dV
โดยที่
C คือ scale parameter
k คือ shape parameter
กําลังงานรายปี จงึ คํานวณได้จาก
Pannual = 8760

∫

u

PDF ⋅ Pt dV

(20)

โดยที่ Pt คือ กําลังงานทีไ่ ด้จากกังหันลม
3. ขัน้ ตอนการหาผลเฉลยและการทดสอบโปรแกรม
เริม่ จากการเดาค่า a และ a ′
1) กํ า หนดมุ ม เผิน เริ่ม ต้ น โดยยึ ด มุ ม เผิน ของกัง หัน ลม
ต้นแบบเป็ นหลัก
2) คํานวณมุมลมเข้า φ จากสมการ (1)
3) คํ า นวณมุ ม ปะทะ α จากความสัม พัน ธ์ α = φ − β
จากนัน้ จะได้ค่า CL และ CD ซึง่ เป็ นฟงั ชั ่นของมุมปะทะ
หาได้จากข้อมูลการทดสอบจากอุโมงค์ลม ดังรูปที่ 3 และ
รูปที่ 4
4) ป รั บ แ ก้ ค่ า CL แ ล ะ CD เ มื่ อ มุ ม α > 15 อ ง ศ า
เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งที่ก ัง หัน ลมเกิด การป้ อ โดยเลือ กใช้
แบบจําลองหลังการป้อ Viterna and Corrigan
5) ปรับแก้การสูญเสียปลายใบ ด้วยแบบจําลองของ Prandtl
ดัง สมการ (14) รวมทัง้ ปรับ แก้ก ารสูญ เสีย โคนใบด้ว ย
สมการ (17) ในพจน์ ของการสูญเสีย รวมโดยใช้สมการ
(16)
6) ปรับ แก้ค่ า a และ a ′ จากสมการ (12) และ (13) หาก
ต้องการผลการคํานวณถูกต้องมากขึน้ จึงได้มแี บบจําลอง
ปรับปรุงค่า a โดยใช้แบบจําลองของ Buhl
7) กลับ ไปคํา นวณในขัน้ ตอนที่ 2 อีก ครัง้ และคํา นวณซํ้ า
จนกระทังค่
่ า a และ a ′ ลู่เข้า
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Torque (NREL PhaseII)

Lift Coefficient [-]

8) นําค่าเงื่อนไขการไหลทีเ่ หมาะสม มาใช้คํานวณหางานรายปี ท่ี
ได้ ทีม่ มุ เผินต่าง ๆ พร้อมทัง้ หาประสิทธิภาพรายปี
9) เปรียบเทียบกับสถิตลิ มในแบบอื่น เพือ่ วิเคราะห์ผลกระทบของ
มุมบิดทีม่ ตี ่องานรายปี เมือ่ สถิตลิ มเปลีย่ นแปลงไป

Drag Coefficient [-]

2

4

6

8

10
12
14
Wind Speed [m/s]

70 75 80 85 90 95 100

Pitch & Twist axis
at 25% chord

50

60

70

80

90

0.356 m
at 100% span
Tip cap
attachment point
0.483
at 98.2% span
at 75% span
Tip cap

Pitch & Twist axis
at 30% chord

0

Tip block attached
at 98% chord

Leading edge

40

22

0.737 m at 25% span

Airfoil starts
at 25% span
10

20

Suction
surface

30

40

5.028 m
50
60
Radius (percent)

70

80

90

100

รูปที่ 7 รูปร่างและขนาดของกังหันลม NREL Phase VI

5.023m
30

20

3.2 การทดสอบโปรแกรมกับ NREL Phase VI

0.457m

0.080m

20

18

เนื่องจากได้มโี ปรแกรม SuWiT เพื่อใช้ออกแบบกังหันลม
เฉพาะจุดแล้ว จึงขนานนามโปรแกรมนี้วา่ SuWitStat จากรูปที่ 6 จะ
เห็นว่าช่วงความเร็วตํ่าผลการคํานวณจะค่อนข้างสอดคล้องกับผล
การทดลอง แต่เมื่อความเร็วสูงขึน้ ตัง้ แต่ 10 m/s เป็ นต้นไปผลการ
คํา นวณจะค่ อ นข้า งห่ า งจากผลการทดลองพอสมควร ทัง้ นี้ เ ป็ น
ลักษณะปกติของกังหันลม NREL Phase II เพราะเป็ นกังหันลมแบบ
ใบตรง ย่อมเกิดป้อขึ้นสูงเมื่อความเร็วลมเพิม่ ขึน้ ซึ่งหมายถึงการ
สูญเสีย โดยเฉพาะบริเวณปลายใบกังหันซึ่งเป็ นตําแหน่ งทีใ่ ห้กําลัง
งานมากทีส่ ดุ
เมือ่ เทียบผลกับโปรแกรมซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั อย่าง Aerodyn [8] จะ
เห็นว่าผลการคํานวณจากโปรแกรมของงานวิจยั นี้สอดคล้องกับผล
การทดลองมากกว่า

Suction surface

Blade root strain
gages at 8.6% radius

16

Specified geometry (S809 exclusively)

Airfoil begins at 14.4% radius
Trailing edge
Blade 3 - Instrumented blade

100

Radius (percent)

รูปที่ 5 รูปร่างและขนาดของกังหันลม NREL Phase II
จากรูป 5 แสดงลักษณะของกังหันลม NREL Phase II [10] เป็ น
กังหันลมแบบ 3 ใบขนาด 19.8 kW มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 10.1 m
ความเร็วรอบเท่ากับ 71.63 rpm ทีค่ วามเร็วซิงโครนัส ทํางานทีค่ วามเร็ว
ลมตัดเข้า 6 m/s ใบกังหันลมเป็ นแบบใบตรงที่ C =0.4572 m ตลอด
ความยาวใบกังหัน ใช้หน้าตัดแพนอากาศ S809 และตัง้ ค่า θ = 12 องศา
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NREL PhaseII
Wikanda
Aerodyn

Blade attachment
point at 10.1% span

Hub

10

500

รูปที่ 6 การเปรียบเทียบผลการคํานวณและผลการทดลองของ
กังหันลม NREL Phase II

3.1 การทดสอบโปรแกรมกับ NREL Phase II

0
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-1000

CSU; Re = 300,000
CSU; Re = 500,000
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OSU; Re = 1,000,000
DUT; Re = 1,000,000

รูปที่ 4 ค่าสัมประสิทธิแรงต้านของหน้าตัดแพนอากาศ S809 [5]
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Blade 2

2000

0

รูปที่ 3 ค่าสัมประสิทธิแรงยกของหน้าตัดแพนอากาศ S809 [5]
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(looking upwind)
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3000

จากรูป 7 แสดงลักษณะของกังหันลม NREL Phase VI
[11] เป็ นกังหันลมแบบ 2 ใบขนาด 19.8 kW มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
เท่ า กับ 10.1 m ความเร็ว รอบเท่ า กับ 71.63 rpm ที่ ค วามเร็ ว
ซิงโครนัส ทํางานทีค่ วามเร็วลมตัดเข้า 6 m/s ใบกังหันลมเป็ นแบบ
ใบบิด (Twist) และมีค วามสอบ (Taper) ใช้ ห น้ า ตัด แพนอากาศ
S809 และตัง้ ค่า θ = 0 องศา ทีป่ ลายใบกังหัน

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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รูปที่ 8 การเปรียบเทียบผลการคํานวณและผลการทดลองของ
กังหันลม NREL Phase VI
จากรูปที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบผลการคํานวณกับผลการทดลองของ
กังหันลม NREL Phase VI พบว่าผลการคํานวณสอดคล้องกับผลการ
ทดลองเป็ นอย่างดีในช่วงความเร็วตํ่าถึงปานกลาง ตัง้ แต่ความเร็วลม 14
m/s เป็ นต้นไปผลการคํานวณจะตํ่ากว่าผลการทดลอง และกลับมา
ใกล้เคียงกับผลการทดลองอีกครัง้ ทีค่ วามเร็วลม 20 m/s เมือ่ เปรียบเทียบ
ผลกับโปรแกรมอื่น จะเห็นว่าผลการคํานวณจากโปรแกรมในงานวิจยั นี้
ดีกว่า EOLO และ SuWit ในช่วงความเร็วลม 5 – 13 m/s ซึง่ EOLO และ
SuWit จะดีกว่าในช่วง 13 – 18 m/s
4. มุมเผินที่ดีที่สดุ สําหรับสถิ ติลมจําเพาะพืน้ ที่
รูปที่ 9 แสดงการแจกแจงความถี่ของความเร็วลม (Wind speed
frequency distribution) 3 รูปแบบ สําหรับเหตุผลทีต่ อ้ งทําการจําลองสถิติ
ลม 3 รูป แบบ ที่แ ตกต่ า งกัน เนื่ อ งจากต้อ งการให้เ ห็น ผลกระทบจาก
ลักษณะการเบ้ของกราฟสถิตลิ มที่มตี ่องานรายปี ท่ผี ลิตได้จากกังหันลม
โดยที่สถิตลิ มทัง้ 3 รูปแบบ จะถูกกําหนดให้มคี ่าความเร็วลมเฉลี่ยที่
เท่ากัน ซึ่งเริม่ จากการจําลองสถิตลิ มรูปแบบแรก (Case I) ด้วยการ
กําหนดค่า k = 3 และ C = 6.8 m/s ลงไปในสมการการแจกแจงของ
ไวบูลล์จนกระทั ่งได้ 3 (V3 ) = 8 m/s (นักออกแบบส่วนใหญ่เลือกใช้ค่านี้
เป็ นความเร็วลมออกแบบ) ซึง่ ค่าความเร็วลมเฉลีย่ ทีไ่ ด้ คือ 6.032 m/s
จากนัน้ จึงยึดค่านี้เป็ นความเร็วลมเฉลีย่ ของอีก 2 รูปแบบทีเ่ หลือ โดยที่
ลักษณะการเบ้ของกราฟสถิตจิ ะขึน้ อยู่กบั การปรับค่าพารามิเตอร์ C และ
k ดังต่อไปนี้
- Case I : C = 6.8 m/s และ k = 3
- Case II : C = 6.9 m/s และ k = 2.3
- Case III : C = 6.67 m/s และ k = 4
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รูปที่ 9 การแจกแจงความเร็วลม ของ 3 สถิตลิ มจําเพาะพืน้ ที่
ในแง่ของกําลังงานลม สถิตลิ มรูปแบบแรกให้กาํ ลังงานลมรายปี
เท่ากับ 124.09 MW.h/year ส่วนรูปแบบที่ 2 (Case II) ให้กําลังงาน
ลมรายปี เท่ากับ 243.50 MW.h/year โดยที่ 3 (V3 ) = 9 m/s และ
รูปแบบที่ 3 (Case III) ให้กําลังงานลมรายปี เท่ากับ 107.65
MW.h/year โดยที่ 3 (V3 ) = 7 m/s ตามลําดับ ซึง่ รูปกราฟสถิติ
ของกรณีทงั ้ สามดังแสดงในรูปที่ 10
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รูปที่ 10 การแจกแจงความถีข่ องความหนาแน่นกําลังงานลมจาก
สถิตลิ มเฉพาะพืน้ ที่ 3 รูปแบบ
ผลการคํานวณด้วยโปรแกรม SuWiTStat โดยใช้กงั หันลม
NREL Phase II (ซึง่ เป็ นแบบใบตรง) เป็ นตันแบบ ในสถิตลิ มทัง้ สาม
ทีม่ มุ เผินต่างๆ ดังปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 งานรายปี และประสิทธิภาพรายปี เมือ่ ปรับมุมเผินของใบ
กังหัน NREL Phase II
Pitch
1
2
3
4
5
6

Pannual [MW.h/year]
Case I Case II Case III
4.65
4.80
3.75
7.34
7.54
6.28
10.04
10.29
8.81
12.93
13.19
11.98
14.42
14.79
13.51
15.91
16.40
15.04
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Annual efficeincy [%]
Case I Case II Case III
3.75
3.16
3.48
5.92
4.97
5.83
8.09
6.78
8.19
10.42
8.70
11.13
11.62
9.76
12.55
12.82 10.81
13.97
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Pitch
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pannual [MW.h/year]
Case I Case II Case III
15.65
16.48
14.60
15.05
16.22
13.81
13.88
15.38
12.43
12.49
14.37
10.83
10.82
13.02
8.93
9.10
11.56
7.04
7.44
10.10
5.25
5.85
8.61
3.68
4.39
7.17
2.35

Annual efficeincy [%]
Case I Case II Case III
12.61 10.87
13.56
12.13 10.70
12.83
11.19 10.14
11.55
10.07
9.48
10.06
8.72
8.59
8.29
7.34
7.63
6.54
5.99
6.66
4.88
4.71
5.68
3.42
3.54
4.73
2.18

จากตารางที่ 1 พบว่างานรายปี สงู สุดของสถิตลิ ม Case I อยู่ทม่ี ุม
เผิน 6 องศา ในขณะที่ Case II อยู่ทม่ี ุมเผิน 7 องศา และ Case III ได้ท่ี
มุมเผิน 6 องศา พึงสังเกตว่ากังหันนี้ได้รบั การออกแบบดัง้ เดิมไว้ทม่ี ุมเผิน
12 องศา ดังนัน้ เมือ่ เทียบประสิทธิภาพทีด่ ที ส่ี ุดกับประสิทธิภาพ ณ จุดนี้
จะเห็นได้ว่ามีค่าเพิม่ ขึน้ 5.48%, 3.24% และ 7.43% ตามลําดับ ค่าทีเ่ พิม่
นี้อาจเห็นว่าไม่มากนักเพราะคิดเทียบกับพลังงานลมทัง้ หมด แต่หากคิด
เทียบกับกําลังงานทีไ่ ด้ ณ จุด 12 องศาจะได้ค่าการเพิม่ ทีเ่ ปลีย่ นไปมาก
คือได้เพิม่ 74.7%, 42.5% และ 113.7% ตามลําดับ
จากนัน้ ได้คาํ นวณผลสําหรับกังหันลม NREL Phase VI (ซึง่ เป็ น
แบบใบบิด) โดยปรับมุมเผินปลายใบจาก -5-11 องศา โดยมุมเผินของการ
ออกแบบดัง้ เดิมอยู่ท่ี 3 องศา เนื่องจากกังหันลม NREL Phase VI เป็ น
กังหันลมแบบใบบิด จึงอ้างอิงมุมเผินทีป่ ลายใบเป็ นหลัก จากตารางที่ 3
ซึ่งเป็ นผลลัพธ์ทค่ี ํานวณได้พบว่างานรายปี สูงสุดของสถิตลิ ม Case I
เกิดขึน้ ทีม่ ุมเผินปลายใบ 2 องศา ส่วนในสถิตลิ ม Case II เกิดที่ 3 องศา
และ Case III ที่ 1 องศา สําหรับประสิทธิภาพของกังหันลมเมือ่ คิดเทียบ
กับพลังงานลมทัง้ ปี จะเพิม่ ขึ้นจากจุดออกแบบที่ 3 องศาเป็ นจํานวน
0.16%, 0.00% และ 0.42% ตามลําดับ
ตารางที่ 2 งานรายปี และประสิทธิภาพรายปี เมื่อปรับมุมเผินของใบกังหัน
NREL Phase VI
Pitch

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
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Pannual [MW.h/year]
Case I Case II Case III

Annual efficeincy [%]
Case I Case II Case III

6.35
8.66
10.26
11.54
13.16
14.05
14.62
14.77
14.61
14.16
13.48
12.56
11.48

4.74
6.46
7.66
8.61
9.82
10.49
10.91
11.02
10.90
10.57
10.06
9.37
8.56

5.05
7.06
8.56
9.90
11.69
12.80
13.61
14.01
14.11
13.93
13.54
12.94
12.18

7.94
10.37
11.87
12.95
14.27
14.92
15.25
15.21
14.84
14.17
13.22
12.03
10.66

3.09
4.31
5.23
6.05
7.14
7.82
8.32
8.56
8.62
8.51
8.27
7.90
7.44

6.83
8.92
10.21
11.14
12.28
12.84
13.12
13.08
12.77
12.19
11.37
10.35
9.17

Pitch

8
9
10
11

Pannual [MW.h/year]
Case I Case II Case III

Annual efficeincy [%]
Case I Case II Case III

10.26
8.97
7.67
6.41

7.66
6.69
5.73
4.78

11.27
10.28
9.23
8.17

9.18
7.65
6.17
4.78

6.88
6.28
5.64
4.99

7.90
6.58
5.31
4.11

เช่นเดียวกันกรณีแ รกถ้าคิดประสิท ธิภาพที่เพิม่ ด้วยการเทียบกับ
กําลังงานทีจ่ ุดออกแบบดัง้ เดิม (องศา) จะได้จาํ นวนร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้
ดังนี้คอื 1.12%, 0.00% และ 2.80% ตามลําดับ
เห็นได้ว่า ในกรณี phase VI นี้ มกี ารเพิม่ กําลัง งานค่อ นข้า ง
น้อยกว่ากรณี phase II ทัง้ นี้เพราะกังหันรุน่ นี้ได้ออกแบบไว้สาํ หรับ
กําลังลมตํ่าที่ 8 m/s ซึง่ ตรงกับสถิตลิ มทีใ่ ช้ในการคํานวณ แต่ในกรณี
phase II ได้ออกแบบไว้สาํ หรับลมทีแ่ รงกว่านี้ แม้กระนัน้ ตัวเลขการ
เพิม่ ที่ดูเหมือนว่าน้ อยในเชิงวิศวกรรมนี้อาจมีนัยสําคัญมากในเชิง
เศรษฐศาสตร์ เช่นถ้าการผลิตไฟฟ้ามีกาํ ไร 5% ของเงินลงทุน ดังนัน้
การเพิม่ งานได้ 1.12% และ 2.80% จึงเป็ นการได้กําไรสุทธิ (ไม่มงี บ
ลงทุนหรือดํา เนินการ) ดังนัน้ จึงเป็ นการเพิม่ กํา ไรมากกว่า เดิมถึง
22.4% และ 56% ตามลําดับ
5. สรุปผล
โปรแกรม SuWitStat ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในงานวิจยั นี้ ได้ถูกทดสอบ
ความน่ าเชื่อถือด้วยการเปรียบเทียบกับผลการทดลองจนเป็ นทีน่ ่ า
พอใจ จากนัน้ ได้ใช้ทํานายงานปี ของกังหันลมตัวเดียวกันในสถิตลิ ม
ทีม่ คี วามเร็วลมเฉลี่ยเท่ากันแต่มคี วามเบ้ทต่ี ่างกัน พบว่ามุมเผินใบ
กังหัน (Pitch) ทีด่ ที ส่ี ุดสําหรับลมในแต่ละแบบมีค่าต่างกันได้มากถึง
2 องศา ซึง่ ก่อให้เกิดงานปีทผ่ี ดิ ไปจากงานปี ของจุดออกแบบแบบมุม
เผินคงค่าถึงเกือบประมาณ 3% ซึง่ นับว่าเป็ นปริมาณทีม่ ากเมือ่ มอง
ในแง่ผลของผลตอบแทนการลงทุนทีม่ ากขึน้
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การบริหารจัดการการอนุ รกั ษ์พลังงานตามแนวคิดให้พนักงานทุก
่ฝายในองค์กรเข้ามามีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและกําหนดมาตรการ
ในการอนุ รกั ษ์พลังงาน ผ่านกระบวนการทํางานเป็ นทีม โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้พนักงานทุ กคนร่วมกันในการอนุ รกั ษ์พลังงานขององค์กรอย่างยั ่งยืน
มีการประกาศนโยบายและเป้ าหมายของการอนุ รกั ษ์พลังงานอย่างชัดเจน
มีการสร้างจิตสํานึกรักษ์พลังงานของพนักงานทัวทั
่ ง้ องค์กร โดยผูบ้ ริหาร
สูงสุ ดขององค์กรเป็ นผู้สนับสนุ นกลไกในการทํ างานให้ม ีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงานอนุ รกั ษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของโรงงานผลิตชิ้นส่วน
พลาสติกแห่งหนึ่งทีเ่ ป็ นกรณีศกึ ษา การดําเนินงานในระยะเวลา 5 เดือน
พบว่าการอนุ รกั ษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม สามารถทําให้เกิดการอนุ รกั ษ์
พลังงานอย่างยั ่งยืนขึน้ ในองค์กร การตัง้ ทีมอนุ รกั ษ์พลังงานในแต่ละแผนก
ทําให้มกี ารวิเคราะห์การทํางานได้อย่างละเอียดและ สามารถค้นหามาตรการ
ในการอนุ รกั ษ์พลังงานทีใ่ ห้ผลประหยัดสูงโดยไม่มผี ลกระทบต่อกระบวนการ
ผลิตและคุ ณภาพของผลิตภัณฑ์ จากมาตรการที่ดํ าเนิ นการทัง้ สิ้น 9
มาตรการ พบว่าสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าลงได้ 0.1496 พันตัน
เทียบเท่านํ้ามันดิบต่อปี หรือคิดเป็ นมูลค่าทีป่ ระหยัดได้รวม 4,778,649.42
บาทต่อปี
คําสําคัญ การอนุ ร กั ษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม, โรงงานผลิตชิ้นส่วน
พลาสติก
Abstract
Concept of energy conservation management using the
participated activities of the whole workers in the organization to
share the idea and experiences for determining the energy saving
measures through the team work method and creating the energy
conservation awareness. The energy policy and target of the
organizer was settled and declared officially. The top executives
will be the supporters in the mechanism for energy conservation
to achieve the energy conservation goal. The results of those
undertaken for five months in a case study of plastic factory
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found that energy saving participated activities can achieve
energy conservation sustainability in the factory. The team work
in each department can do energy conservation efficiently
because they can analyze deeply in the detail of working system
that bring through determining the energy saving measures to
give high saving cost and not effect to the quality of the products.
From all of nine energy saving measures implemented in the
plastic factory can save electricity consumption of 0.1496
ktoe / year which equal of 4,778,649.42 Baht /year.
Keywords: Energy saving participated activities, Plastic factory
1. บทนํา
แนวคิดการอนุ รกั ษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม (Energy Saving
Participated Activities; ESPA) ได้มกี ารดําเนินงานทัง้ ในอาคารและ
โรงงานควบคุมโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน [1] สําหรับโรงงานควบคุมมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดการ
ใช้พลังงานอย่างยังยื
่ นและลดต้นทุนการผลิตสินค้า โดยใช้การบริหาร
จัดการพลังงานอย่างเป็ นระบบ ผ่านการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคคลากร
ทุกฝา่ ยในองค์กรมีสว่ นร่วมในการดําเนินการร่วมกันในการคิดหามาตร
การ สํารวจ และตรวจสอบการใช้พลังงาน โดยในการดําเนินการจะมี
ผูเ้ ชีย่ วชาญเข้าไปทํางานร่วมกับตัวแทนของโรงงาน เพื่อให้คําปรึกษา
ด้านเทคนิค กระตุน้ และแนะนําในการจัดทําแผนอนุ รกั ษ์พลังงาน ซึง่ มี
ทัง้ มาตรการทีต่ ้องลงทุนและไม่ต้องลงทุน โดยเน้นให้เป็ นมาตรการที่
พนักงานสามารถดําเนินการได้เองเพือ่ ให้มกี ารดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
เช่นมาตรการบํารุงรักษา มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิต
โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเป็ นโรงงานทีม่ กี ารใช้พลังงานสูง
ดังนัน้ ต้นทุนพลังงานจึงเป็ นต้นทุนหลักของโรงงานประเภทนี้ พลังงาน
ส่วนใหญ่ทใ่ี ช้อยู่ในรูปของไฟฟ้า โดยใช้ในกระบวนการอบเม็ดพลาสติก
ร้อยละ 24 กระบวนการฉีดขึน้ รูปร้อยละ 73 และการบดผลิตภัณฑ์รอ้ ย
ละ 3 การจัดระบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึง
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เป็ นเรือ่ งสําคัญทีจ่ ะต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้เกิดผลการ
อนุ รกั ษ์พลังงานอย่างยังยื
่ น ในบทความนี้จะนํ าเสนอมาตรการและผล
ประหยัดที่ได้จากการนํ ามาตรการต่างๆมาใช้ในโรงงานผลิตชิ้นส่วน
พลาสติกทีใ่ ช้เป็ นกรณีศกึ ษา เพื่อเป็ นแนวทางในการอนุ รกั ษ์พลังงาน
ในโรงงานผลิตชิน้ ส่วนพลาสติก หรือโรงงานอุตสาหกรรมอื่น
2. แนวทางอนุรกั ษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
การอนุ รกั ษ์พลังงานแบบมีสว่ นร่วม เริม่ จากการแสดงความจํานง
ของเจ้าของโรงงานที่จะเข้าร่วมโครงการ การอนุ รกั ษ์พลังงานแบบมี
ส่วนร่วมถือเป็ นการดําเนินการอนุ รกั ษ์พลังงานแบบมุ่งเป้า โดยมีการ
กํา หนดระยะเวลาในการดํา เนิ นการ และเป้ าหมายในการลดการใช้
พลังงานทัง้ ความร้อนและไฟฟ้า โดยกําหนดให้เกิดผลประหยัดไม่ต่ํา
กว่า 0.02 กิโลตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ (ktoe) ต่อปี และถ้าต้องมีการ
ลงทุนในการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆจะต้องมี
ระยะเวลาในการคืนทุนเฉลีย่ ทุกมาตรการไม่เกิน 1 ปี
การอนุ รกั ษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมเป็ นการดํา เนินการอนุ รกั ษ์
พลังงานทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือของคนทัวทั
่ ง้ องค์กรทุกระดับ ความ
สําเร็จของการดําเนินการอยู่ทค่ี วามร่วมมือร่วมใจของทุกฝา่ ยในองค์กร
ประกอบไปด้วยขัน้ ตอนต่างๆ 7 ขัน้ ตอน ได้แก่
ขัน้ ตอนที่ 1. ทีมผูเ้ ชีย่ วชาญอนุ รกั ษ์พลังงานและผูบ้ ริหารระดับสูง
ที่ม ีอํา นาจในการตัด สิน ใจในองค์ก รและหัว หน้ า แผนกมีก ารประชุ ม
ร่ว มกัน เพื่อ ทํา ความเข้า ใจในวัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการ เพื่อ ทํ า ให้
ผูบ้ ริหารเห็นความสําคัญของการอนุ รกั ษ์พลังงานและสนับสนุ นในการ
ดําเนินการอนุ
รักษ์พลังงานอย่างจริงจัง โดยผูบ้ ริหารจะต้องประกาศนโยบายอนุ รกั ษ์
พลังงาน
ขัน้ ตอนที่ 2. แต่งตัง้ ทีมอนุ รกั ษ์พลังงานของโรงงาน โดยคัดเลือก
ตัวแทนจากฝา่ ยต่างๆในโรงงาน ได้แก่ฝา่ ยวิศวกรรม ฝา่ ยการผลิต ฝา่ ย
ควบคุมคุณภาพ ฝา่ ยซ่อมบํารุง และฝา่ ยสํานักงาน ตัง้ เป็ นคณะทํางาน
โดยคณะทํางานชุดนี้จะทําหน้าทีร่ ว่ มกับผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอกทีเ่ ข้า
มาให้คําแนะนําทางเทคนิค โดยตัวแทนอนุ รกั ษ์พลังงานในแต่ละแผนก
จะต้องไปจัดตัง้ ทีมอนุ รกั ษ์พลังงานเพือ่ ร่วมกันคิดมาตรการการอนุ รกั ษ์
พลังงานในแผนกของตน
ขันตอนที
้
่ 3. การทบทวนและวิเคราะห์การใช้พลังงาน ในขัน้ ตอน
นี้ จ ะมีก ารทบทวนและวิเ คราะห์ก ารใช้พ ลัง งานในแผนกต่ า งๆ โดย
เจ้าหน้าทีท่ ป่ี ระจําในแต่ละแผนกจะร่วมกันวิเคราะห์การใช้พลังงานและ
ค้น หาแนวทางในการประหยัด พลัง งาน โดยทํา การลงพื้น ที่สํา รวจ
อุปกรณ์ต่างๆ ค้นหาจุดรั ่วไหลของการใช้พลังงาน และแนวทางลดการ
สูญเสียพลังงานจากสาเหตุต่างๆ
ขัน้ คอนที่ 4. กําหนดมาตรการและวิธดี าํ เนินการอนุ รกั ษ์พลังงาน
ในแต่ละแผนก โดยจัดทํา เป็ นแผนดํา เนิ น งานโดยละเอีย ด ทัง้ นี้ ก าร
ดําเนินงานจะต้องไม่ทาํ ให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดอ้ ยลง
ขัน้ ตอนที่ 5. ดําเนินการอนุ รกั ษ์พลังงานตามมาตรการและ
แผนงานทีว่ างไว้ในแต่ละแผนก และมีการจัดประชุมหารือเสนอแนวคิด
ั หา อุ ป สรรคต่ า งๆในระหว่ า งดํ า เนิ น การเพื่อ จะได้ม ีก ารแก้ ไ ข
ปญ
ปรับปรุง

ขันตอนที
้
่ 6. จัดประชุมสรุปมาตรการอนุ รกั ษ์พลังงานทีด่ าํ เนินการ
ทัง้ สิน้ ในแผนกต่างๆ รวมทัง้ ประเมินผลประหยัดและผลดีในด้านต่างๆที่
เกิดจากการดํา เนิ นการในแต่ ล ะมาตรการ อุ ป สรรคและผลกระทบที่
เกิดขึน้ ในการดําเนินงานและข้อเสนอแนะจากแต่ละแผนก
ขัน้ ตอนที่ 7. จัดทํารายงานผลการศึกษาและแนวทางการประหยัด
พลังงานในโรงงาน เพื่อยึดเป็ นแนวปฏิบตั ขิ องพนักงานและแนวทางใน
การพัฒนาเพือ่ ดําเนินงานอนุ รกั ษ์พลังงานในขัน้ ต่อไป
3. ผลการดําเนิ นงาน
การดําเนินการอนุ รกั ษ์พลังงานในโรงงานผลิตชิน้ ส่วนพลาสติกที่
เป็ นกรณีศกึ ษานี้ ได้ดาํ เนินการอนุ รกั ษ์พลังงานด้วยมาตรการต่างๆรวม
ทัง้ สิ้น 9 มาตรการ โดยมาตรการต่ างๆที่เกิดขึ้นเป็ นมาตรการที่
พนักงานในฝา่ ยต่างๆได้รว่ มกันวิเคราะห์ จากทีไ่ ด้มกี ารทบทวนการใช้
พลังงานในส่วนต่างๆอย่างละเอียด ซึ่งจะทําให้ได้แนวทางในการทีจ่ ะ
อนุ รกั ษ์พลังงานในกระบวนการต่างๆ มาตรการต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่
เป็ นมาตรการทีใ่ ช้การปรับปรุงกระบวนการผลิต เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทํางานของเครื่องจักรและพนักงาน โดยไม่ตอ้ งใช้การลงทุนมาก
วิธดี าํ เนินการในมาตรการต่างๆแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 มาตรการที่ 1 ควบคุมการเปิด-ปิดฮีตเตอร์และพัดลมในการอบ
เม็ดพลาสติก
การอบเม็ดพลาสติกเป็ นกระบวนการเตรียมวัตถุดบิ ก่อนเข้าสู่
กระบวนการฉีดพลาสติกและนับว่าเป็ นขันตอนการดํ
้
าเนินงานทีส่ าํ คัญ
เพราะคุ ณภาพของชิ้นงานจะขึ้นกับ คุณ ภาพของเม็ดพลาสติก ที่ใช้
ความร้อนทีใ่ ช้ในกระบวนการอบเม็ดพลาสติกได้มาจากแท่งความร้อน
และเพื่อให้ความร้อนกระจายไปทั ่วถังอบจึงใช้พดั ลมเพื่อเป่าลมร้อน
ดังนัน้ ในกระบวนการอบเม็ดพลาสติกจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับ
แท่ ง ความร้อ นและมอเตอร์พ ดั ลม โดยฮีต เตอร์จ ะทํา งานจนกระทั ่ง
อุณหภูมขิ องอากาศภายในถังอบถึงระดับอุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการจึงตัดการ
ทํ า งาน แต่ พ ัด ลมจะทํ า งานตลอดเวลา การอบเม็ ด พลาสติ ก จะ
ดําเนินการตลอด 24 ชัวโมง
่
ดังนัน้ พลังงานที่ ใช้ในกระบวนการนี้จงึ สูง
มาก
จากการทบทวนและวิเคราะห์การใช้พลังงานพบว่ามีแนวทางทีจ่ ะ
ลดการใช้พลังงานในกระบวนการอบเม็ดพลาสติกได้ โดยนําการจัดการ
ทางด้านพลังงานมาใช้โดยไม่ตอ้ งลงทุน โดยใช้วธิ กี ารควบคุมการเปิ ดปิ ดฮีตเตอร์ และพัดลม โดยการปรับสวิทซ์ตงั ้ เวลาซึง่ ติดตัง้ มากับเครือ่ ง
อยู่ แ ล้ ว แต่ ม ิไ ด้ นํ า มาใช้ ใ นการควบคุ ม การอบโดยทํ า การทดลอง
ดําเนินการกับถังอบ 1 ถัง ก่อนทีจ่ ะดําเนินการกับถังอบทัง้ หมดใน
โรงงาน และพบว่าช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการควบคุมการทํางานคือเปิ ด
ฮีตเตอร์และพัดลมคือ 2 ชัวโมง
่
ปิ ด 1 ชัวโมง
่
ซึง่ พบว่าไม่มปี ญั หาต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากการดําเนินการดําเนินการอนุ รกั ษ์พลังงาน
โดยวิธนี ้ีทาํ ให้ลดชั ่วโมงการใช้พลังงานของถังอบลง 8 ชัวโมงต่
่
อวันต่อ
ถัง รวมผลประหยัดได้เท่ากับ 0.0387
ktoe/year หรือคิดเป็ นมูลค่า 1,237,656.58 บาท/ปี
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3.2 มาตรการที่ 2 การนําความร้อนกลับมาใช้ใหม่
การนํ าความร้อนกลับมาใช้ใหม่ โดยนํ าความร้อนที่ระบายทิ้ง
ออกจากถังอบเม็ดพลาสติกมาใช้เพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลิต เนื่องจากก่อนดําเนินการจะมีความร้อนทีร่ ะบายทิ้งออกจากท่อที่
ต่อกับตัวถังอบและระบายความร้อนออกสู่ภายนอกซึ่งนอกจากความ
ร้อนจะถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วยังทําให้อากาศภายในโรงงาน
สูงขึ้นด้วย หลังจากที่ทมี อนุ รกั ษ์พลังงานได้เข้าไปทําการสํารวจและ
วิเ คราะห์ข้อ มูล เบื้อ งต้น เพื่อ ประเมิน ศัก ยภาพในการนํ า ความร้อ น
กลับมาใช้ใหม่พบว่ามีความเป็ นไปได้เนื่องจากอุณหภูมขิ องอากาศร้อน
ทีป่ ล่อยออกมาสูงเพียงพอแต่จะต้องมีการกรองฝุ่นทีพ่ ่นออกมาพร้อม
กับลมร้อนก่อนทีจ่ ะปล่อยความร้อนกลับเข้าไปในถังอบ โดยการติดตัง้
ชุดนําความร้อนของลมร้อนวนกลับมายังถังอบ โดยใช้พดั ลมดูดของถัง
อบนํ าความร้อนร้อนกลับมาใช้ใหม่ การนํ าความร้อนกลับมาใช้ใหม่
แสดงดังรูปที่ 1 จากมาตรการนี้สามารถลดการใช้พลังงานจากฮีตเตอร์
ลงได้ 0.83 กิโลวัตต์ต่อถัง ซึง่ ได้มกี ารดําเนินการไปยังถังอบทุกถังที่
ใช้ในโรงงานทําให้เกิดผลประหยัดรวม 0.014 ktoe/year หรือคิดเป็ น
มูลค่า 439,527.63 บาท / ปี

กระบวนการฉีดพลาสติก และตัง้ ข้อสังเกตในการลดอุณหภูมอิ ุ่นท่อสกรู
เนื่องจากทางโรงงานยังไม่เคยทําการทดลองปรับอุณหภูมอิ ุ่นท่อสกรู
จึงได้ทาํ การทดลองปรับอุณหภูมอิ ุ่นท่อสกรูลงประมาณร้อยละ 30 จาก
อุ ณหภูมอิ ุ่นท่อสกรูท่ตี งั ้ ไว้ก่อนการปรับปรุง โดยปรับอุ ณหภูมลิ ดลง
เหลือ 90 องศาเซลเซียส และทําการทดลองกับเครื่องฉีดพลาสติก 1
ั หากับ กระบวนการผลิต และคุ ณ ภาพของ
เครื่อ งก่ อ น พบว่า ไม่ม ีป ญ
ผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ จึงได้ขยายนํ ามาตรการนี้ไปใช้กบั เครื่องฉีดพลาสติก
ของโรงงาน มาตรการนี้เป็ นมาตรการทีไ่ ม่ตอ้ งมีการลงทุน เกิดขึน้ จาก
การที่ไ ด้ทํา การทบทวน วิเ คราะห์ และร่ว มกัน หาแนวทางโดยผ่า น
กระบวนการทดลองก่ อ น การดํ า เนิ น การมาตรการนี้ ทํ า ให้เ กิด ผล
ประหยัดรวม0.0093 ktoe/year หรือคิดเป็ นมูลค่า296,141.41 บาท/ปี
3.4มาตรการที่ 4 ปิดเครือ่ งฉีดระหว่างรอการผลิต
การฉีดพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ดี ําจะต้องทําการอุ่นท่อ
สกรูเช่นเดียวกับเครื่องฉีดสีขาว ซึ่งทําให้ส้นิ เปลืองพลังงาน จากการ
วิเคราะห์พบว่าจะต้องเดินเครื่องอุ่นท่อสกรูตวั เปล่าโดยไม่ได้ทาํ การฉีด
พลาสติกเครื่องละประมาณ 8 ชัวโมงต่
่
อวัน ทีมอนุ รกั ษ์พลังงานได้ทํา
การประชุ ม และวิเ คราะห์เ พื่อ หาแนวทางในการอนุ ร กั ษ์ พ ลัง งานใน
กระบวนการอุ่นท่อสกรู พบว่าสําหรับเครือ่ งฉีดสีดาํ ไม่จาํ เป็ นต้องอุ่นท่อ
สกรูเพราะจะไม่เกิดมีรอยคราบในผลิตภัณฑ์ จึงได้ทําการทดลองปิ ด
เครื่องฉีดพลาสติกสีดําเมื่อไม่มกี ารผลิต พบว่าไม่มผี ลเสียต่อคุณภาพ
ของผลิต ภัณ ฑ์ ผลการดํา เนิ น การมาตรการนี้ ทํา ให้เ กิด ผลประหยัด
0.0572 ktoe/ year หรือคิดเป็ นมูลค่า 1,826,205.39 บาท/ ปี
3.5 มาตรการที่ 5 หุม้ ฉนวนอุปกรณ์ทใ่ี ช้ความร้อน
การหุ้ ม ท่ อ หลอมเม็ ด พลาสติ ก เป็ นมาตรการหนึ่ ง ที่ ไ ด้
ดําเนินการเพือ่ ลดการสูญเสียความร้อน เพราะนอกจากจะลดความร้อน
ที่สูญเสียจากท่อหลอมแล้วยังลดความร้อนที่แผ่ไปภายในโรงงานอีก
ด้วย การหุม้ ฉนวนเป็ นมาตรการทีต่ อ้ งมีการลงทุน การหุม้ ฉนวนแสดง
ดังรูปที่ 2 ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาความคุม้ ค่าในการลงทุนด้วย หลังจาก
ทีไ่ ด้มกี ารหุม้ ฉนวนทําให้เกิดผลประหยัด 0.0015 ktoe/year หรือคิด
เป็ นมูลค่า 50,307.38 บาท/ปี

ก่อนดําเนินการ

หลังดําเนินการ
รูปที่1 การนําความร้อนกลับมาใช้ใหม่
3.3 มาตรการที่ 3 ลดอุณหภูมทิ อ่ สกรูชว่ งระหว่างรอการผลิต
จากการสํารวจกระบวนการฉีดพลาสติกพบว่ามีการแยกใช้เครือ่ ง
ฉีดพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑ์สขี าวและสีดาํ สําหรับเครือ่ งฉีดพลาสติก
ผลิตภัณฑ์สขี าวจะต้องเปิ ดเครื่องเพื่ออุ่นท่อสกรูตลอดเวลาถึงแม้ขณะ
หยุ ด การผลิต เพื่อ ป้ องกัน รอยคราบที่จ ะเกิด ขึ้น กับ ชิ้น งาน โดยตัง้
อุณหภูมอิ ุ่นท่อสกรูท่ี 150 องศาเซลเซียส ซึ่งทําให้สน้ิ เปลืองพลังงาน
และเพิ่ ม ค่ า ใช้ จ่ า ย หลั ง จากที่ ไ ด้ ทํ า การทํ า ทวนและวิ เ คราะห์
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หลังดําเนินการ
รูปที่ 2 การหุม้ ฉนวนท่อหลอมเม็ดพลาสติก
3.6 มาตรการที่ 6 ลดการสูญเสียความร้อนในการอบชิน้ งาน
การอบชิ้นงานเป็ นขัน้ ตอนหนึ่งในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่
สําคัญ เพราะถ้าปล่อยให้ชน้ิ งานแห้งเองจะต้องใช้เวลานานและอาจทํา
ให้สที ่พี ่นไว้ไม่เ รียบ ในการอบชิ้นงานจะต้องผ่า นเข้าไปในห้องอบที่
มีฮีต เตอร์ใ ห้ค วามร้อ น โดยชิ้น งานจะเคลื่อ นตัว เข้า ไปในตู้โ ดยใช้
สายพานลํ า เลีย ง โดยผ่ า นทางประตู ตู้ อ บ ซึ่ง ประตู ตู้ อ บนี้ ไ ด้ม ีก าร
ออกแบบให้ป รับ ได้ต ามขนาดของชิ้น งาน แต่ ใ นการปฏิบ ตั ิง านจริง
พนักงานทีค่ วบคุมไม่ได้ปรับขนาดของช่องประตูให้เหมาะสมกับผลิต
ภัณฑ์ทจ่ี ะอบ จึงทําให้มกี ารสูญเสียความร้อน การปรับประตูตู้อบเพื่อ
ลดการสูญเสียความร้อนแสดงดังรูปที่ 3 มาตรการนี้เป็ นมาตรการที่
สามารถดํ า เนิ น การได้ ง่ า ยโดยพนั ก งานที่ค วบคุ ม การอบสามารถ
ดําเนินการได้เอง การดําเนินการมาตรการนี้ทําให้เกิดผลประหยัดรวม
0.0032 ktoe/ year หรือคิดเป็ นมูลค่า 103,432.24 บาท / ปี

3.7 มาตรการที่ 7 ลดการรัวไหลของระบบอั
่
ดอากาศ
การลดการรัวไหลของระบบอั
่
ด อากาศเป็ น มาตรการที่ให้ผ ล
ประหยัดสูง เนื่องจากในโรงงานจะมีเครือ่ งอัดอากาศทีท่ าํ หน้าทีจ่ า่ ย
ลมไปยังบริเวณต่างๆในส่วนใช้งาน เช่นจ่ายลมไปยังเครื่องเป่าลมทีใ่ ช้
สํา หรับ ทํ า ความสะอาดชิ้น งาน การลดรอยรั ่วในบริเ วณข้อ ต่ อ และ
จุดเชื่อมต่างๆจะทําให้ลดการสูญเสียและสิ้นเปลืองพลังงานลงได้ ทีม
อนุ รกั ษ์พลังงานได้สงั เกตโดยการฟงั จากเสียงลมรัวเมื
่ ่อเข้ามาภายใน
่
โรงงานทราบว่า มีลมรัว่ จึง ได้ทําการตรวจสอบเพื่อหาจุดรอยรัวและ
ดํา เนิ นการแก้ไข ลดการรัวไหลของระบบอั
่
ดอากาศแสดงดัง รูป ที่ 4
หลัง การลดการรัว่ ไหลของระบบอากาศอัด ทํ า ให้ เ กิด ผลประหยัด
0.0024 ktoe/year หรือคิดเป็ นมูลค่า 77,803.32 บาท/ปี

ก่อนดําเนินการ

หลังดําเนินการ
รูปที่ 4 การลดการรั ่วไหลของระบบอัดอากาศ

ก่อนดําเนินการ

หลังดําเนินการ
รูปที่ 3 การปรับประตูตอู้ บเพือ่ ลดการสูญเสียความร้อน

3.8 มาตรการที่ 8 ลดจํานวนหลอดไฟ
การประหยัดพลังงานในระบบแสงสว่างโดยลดจํานวนหลอดไฟที่
ใช้ ง านและไม่ ม ีผ ลต่ อ คุ ณ ภาพของการทํ า งานของพนั ก งานเป็ น
มาตรการหนึ่งทีไ่ ด้นํามาดําเนินการในโรงงานแห่งนี้ เนื่องจาก ภายใน
โรงงานมีช่อ งทางเดิน และบริเ วณพื้นที่ท่มี กี ารใช้ง านน้ อ ยและติดตัง้
หลอดไฟไว้มากซึง่ ทําให้มคี วามเข้มแห่งการส่องสว่างมากเกินมาตรฐาน
และความจําเป็ น โดยติดตัง้ หลอดไฟแสงจันทร์จาํ นวน 11 หลอดและ
หลอดฟลูออเรสเซนต์จาํ นวน 88 หลอด เนื่องจากหลอดไฟแสงจันทร์ใช้
พลังงานสูงมากถึง 427 วัตต์ต่อหลอด ซึง่ ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องใช้ในการใช้
งานส่องสว่าง ผลการดําเนินการปลดหลอดแสงจันทร์ และลดจํานวน
หลอดฟลูออเรสเซนต์ทาํ ให้เกิดผลประหยัด 0.0034 ktoe/year หรือคิด
เป็ นมูลค่า 108,566.52 บาท/ปี
3.9 มาตรการที่ 9 ปรับลดเวลาการใช้งานเครือ่ งปรับอากาศ
ภายในโรงงานมีเครื่อ งปรับอากาศจํานวนมาก ทัง้ ในส่วนของ
สํา นัก งานและโรงงาน การอนุ รกั ษ์พลัง งานในระบบปรับอากาศเป็ น
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แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะลดการใช้ พ ลั ง งานโดยรวมของโรงงานลงได้
วิธดี าํ เนินการในระบบปรับอากาศทีใ่ ห้ผลประหยัดทันทีทด่ี าํ เนินการโดย
ไม่ต้องลงทุนคือการลดจํานวนชัวโมงที
่
เ่ ปิ ดเครื่องปรับอากาศในแต่ละ
วันและการตัง้ อุณหภูมทิ ไ่ี ม่ต่ําเกินไป ซึ่งโรงงานได้ดําเนินการอนุ รกั ษ์
พลังงานในระบบปรับอากาศในส่วนของสํานักงานโดยตัง้ อุณหภูมไิ ว้ท่ี
25 องศาเซลเซียส และปิดเครือ่ งปรับอากาศ 2 ช่วงพักคือ 12:00-12.30
น.และ 17:00-17:30 น. ซึง่ ปรากฏว่า หลังจากทีพ่ นักงานกลับเข้ามา
ทํา งานหลัง จากช่วงพักเป้ นเวลาครึ่ง ชัวโมงในห้
่
อ งยัง มีค วามเย็นอยู่
ดังนัน้ พนักงานในสํานักงานจึงลงความเห็นว่าถ้ามีการขยายเวลาการ
ปิ ดเครื่องปรับอากาศไปก่อนเวลาเลิกงาน ครึง่ ชัวโมงจะทํ
่
าให้ลดการใช้
พลังงานลงได้และไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
ดังนัน้ จึงได้มกี ารดําเนินการขยายเวลาปิ ดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลา
พักครึง่ ชั ่วโมง โดยกําหนดให้มผึ รู้ บั ผิดชอบในการบันทึกข้อมูลการปิ ด
เปิดเครือ่ ง ดังแสดงในรายการบันทึกรูปที่ 5

ดําเนินการเพือ่ เป็ นการลดความเสีย่ งและป้องกันผลเสียต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์
5. กิ ตติ กรรมประกาศ
โครงการอนุ รกั ษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานควบคุม ได้รบั
งบประมาณสนับสนุ นในส่วนของทีมทีป่ รึกษาจาก กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เอกสารอ้างอิ ง
1. กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 2545, การอนุรกั ษ์พลังงานใน
อุตสาหกรรม, กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม,
หน้า 36-58.
2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน, เอกสารเผยแพร่
เพือ่ การอนุ รกั ษ์พลังงาน เรือ่ ง การอนุ รกั ษ์พลังงานแบบมีสว่ นร่วม
, หน้า 19-20.
3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยม วารสาร Energy Focus, ฉบับ
เดือน กค. – กย. 2548, เล่มที่ 2, หน้า 19.

ก่อนดําเนินการ

.

หลังดําเนินการ
รูปที่ 5 การควบคุมการใช้งานเครือ่ งปรับอากาศ
4. สรุป
การอนุ รกั ษ์พลังงานแบบมีสว่ นร่วมเป็ นแนวทางจัดการพลังงานที่
มีป ระสิทธิภ าพและยังยื
่ น เพราะเป็ น การอนุ รกั ษ์ พลัง งานที่ทุ ก คนใน
องค์กรมีส่วนร่วม ร่วมกันคิดหาจุดรัวไหล
่
มาตรการ และแนวทางใน
การดําเนินการ เป็ นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทํางานร่วมกันเป็ น
ทีม นอกจากที่โรงงานจะได้ผลสําเร็จทางด้านพลังงานแล้ว ยังคงได้รบั
ประโยชน์ ทางอ้อมอีกหลายประการคือ ทําให้พนักงานรูจ้ กั การทํางาน
เป็ นทีม ทุ กแผนกมีการร่วมและช่ วยกันคิดช่ วยกันทํ า มีการระดม
ความคิด ซึง่ ทําให้สามารถขยายแนวทางการดําเนินงานแบบมีสว่ นร่วม
ไปยังกิจกรรมอื่นๆเพื่อเข้าสู่มาตรฐานของโรงงานได้ เพื่อเป็ นการลด
ความเสี่ยงในการดําเนินการทางเทคนิคในการอนุ รกั ษ์พลังงาน การ
ดํ า เนิ น การทดลองเพื่อ ศึก ษาความเป็ น ไปได้ ผลกระทบ และผล
ประหยัด เป็ น แนวทางที่ค วรต้ อ งดํ า เนิ น การก่ อ นตัด สิน ใจลงมือ
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Abstract
Prototype of standalone PEMFC system developed as
a search-and-rescue power generator unit is currently
under development at Automation and Mechatronics
Laboratory, National Metal and Materials Technology
Center. This paper presents a system design and on-going
results of the development. The system operates at
normal net output power of 300 watts can reach
maximum net power of 400 watts. The final system
encloses a 760-litters air shippable hydrogen storage that
will allow the unit to be pre-fueled and ready to be air
shipped for operations.
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1. Introduction
Fuel Cell is an energy conversion technology that
converts hydrogen fuel directly into electricity through
electrochemical process without combustion or
mechanical work involved [1-2]. It has been successfully
implemented in several critical operations such as space
exploration, and is currently emerging as clean and
efficient technology for transportation and portable power
generator devices. Advancement in PEMFC technology
enables us to build lighter power generator unit for
search-and-rescue operation that can work at low
operating noise level i.e. not to hinder a search operation
comparing to the IC engine power generator. Its high
energy density comparing to battery pack allows the
system to work continuously for long hours.
Fig. 1 shows basic principle of PEM fuel cell system.
A membrane in the middle is impermeable to gases but
can conduct protons. The membrane coated with catalyst
is compressed between two porous and electrically
conductive electrodes and two current collector plates
allowing reactant gases to flow through as well as
allowing electricity to be drawn out. Electrochemical
reaction occurs at the surface of the catalyst particle
typically platinum at the interface between electrolyte
(electrode) and the membrane. Hydrogen molecules fed
into the interface through the flow channel are spitted
into two protons and two electrons.

H2O

H2

Figure 1 Basic principle of PEM
fuel cell
The protons travel through moist membrane, whereas
the electrons travel through electrically conduct porous
layer, through electrodes, through current collector and
through outside electric load and come back to the other
side of the membrane. At the catalyst on the oxygen side,
the electrons meet with the protons and oxygen. Water
vapor is created in the electrochemical reaction.
2. Design Concept
The design concept is to be non-stationary and
standalone power generator unit. All subsystems
including the hydrogen supply are needed to be
encapsulated into a single package to allow easy transport
and carry. All subsystems inside the developed fuel cell
system are shown in Figure 2
System Controller

PEMFC
Stack

Temp.&
Humidity
Control

Power Management

Air Supply
Control

H2 Supply
Control

H2
Storage

Figure 2 Main components in PEMFC system
All of the above subsystems require synchronization and
control to ensure safe operation of the fuel cell stack and
allow the system to reach its maximum efficiency. Next
section gives details on these control subsystems.
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3. PEM Stack Testing
PEM stack used in this system consists of 10 cells
with 100 cm2 effective area in each cell. Stack
polarization (I-V) and power curves are shown in Figure
3. Open circuit potential is 9.26 V with maximum current
tested reached 71.72 A at 6.26 V resulting in maximum
testing power of 449 watts. Thus, the system can run at
the nominal operating power 350 watts with around 50
watts used in auxiliary and power conditioning units.
10

500

Stack Power (W)

Stack Potential (V)

Stack Power
I-V Curve

4.2 Reactant Control
Flow and pressure of both hydrogen and air as
oxygen supply are needed to be controlled to reach the
required output power and in some cases to prevent PEM
stack from damaging due to oxygen starvation [3] and
excessive pressure difference between two reactant sides.
Air is pushed into the stack using a diaphragm pump
widely used in fishery oxygen supply. The air supply
flows through a flow sensor and pushed through manifold
to measure air inlet pressure before fed into a Multi-Tube
Nafion Humidifier and entering the stack inlet. Oxygen
must be supplied at the right amount based on the present
current demanded from the electric load side. Flow
supplied of oxygen and hydrogen can be computed from
the stack current supplied to load based on Faraday’s Law
and molar volume relation as
I
RT
=
× 1000 × 60 × st
(1)
V&
H
2F
P
2
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RT
× 1000 × 60 × st
V& =
O
4F
P
2

(2)

Figure 3 Tested results of the stack polarization and
generated power curves used in the system

where V& , V& are hydrogen and oxygen flow rate in
H
O

4. Balance of Plant Control
Balance of plant is a term represents all auxiliary
components or subsystems that allow a fuel cell stack to
operate properly and safely. These subsystems include
stack and reactant gases temperature control, hydrogen
flow and pressure control, air flow and pressure control,
humidity control and output power management.
Performance of these subsystems is very crucial for
overall system efficiency and operating life of the stack.

L/min, R is gas constant (8.314), F is Faraday constant
(Cmol-1), P is pressure (Pa), T is temperature (K), and
I st is stack current (A). Due to the configuration of the

2

4.1 Stack Operating Temperature
Electrochemical process takes place at the interface
between electrode and membrane in the cathode side
generates heat and water vapor that must be managed.
Temperature control loop is in placed to manage the
access heat and control the stack temperature at 70°C
(typical Proton Exchange Membrane type fuel cells
operate at 60°C -80°C. temperature range).
Water vapor generated in the process is pushed out of
the cells with access flow of oxygen. Nevertheless, water
content in the membrane must be kept at the right level
by adding water vapor at the up stream of the reactant
gases to prevent the membrane from drying and
eventually damaged. Humidifying the inlet gases can be
done at the either hydrogen or oxygen, or both, but based
on our closed-end hydrogen flow configuration, we only
humidify the inlet air into the stack using FC-Series
Multi-Tube Nafion Humidifiers, FC125-240-5M, from
Purma Pure. The humidification system uses the humid
exhaust air that was pushed out from the stack to added
moisture into the inlet air stream. This membrane
humidification scheme results in recirculation of water
vapor generated in the electrochemical reaction be fed
back into the system to humidify the membrane in the
upstream.
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2

flow (closed-end at the hydrogen side), we apply the
formula to the oxygen side by setting the oxygen access
ratio to N and assume oxygen content in air at 21%. Thus
the air flow rate in L/min as required for stack current
I can be computed by N ⋅ I
0.21 , where N (>2) is
st
st
the oxygen exceed ratio. This air flow is controlled using
feed forward path computed using diaphragm pump
inverse model plus feed-back error from flow sensor in
air flow-through mode. A manual valve is placed at the
air exhaust after passing the humidifier to build up
pressure in the cathode manifold. Since anode flow is
configured as closed-end type, controlling of hydrogen
flow based on Eq. (1) might not be the right choice due to
the pressure build up. Instead, we control hydrogen inlet
pressure to the stack at 130 kPa. Fig. 4 shows all major
control subsystems. P represents pressure sensor. T
represents temperature sensor. Hydrogen pressure
supplying to the stack inlet is controlled through a
proportional valve. Hydrogen purging is controlled
through normally-closed solenoid valve at the outlet of
the stack anode. Air is supplied from a diaphragm pump.
Exhaust air recalculated back to add moisture to the inlet
air supply. Fig. 5 shows the actual system under
development. Size of the system is equivalent to a
desktop computer casing with all subsystem incorporated
inside. Users can operate the system through a touch
screen PLC located at the top right of the system. The
space in the bottom left of the system will be equipped
with a 760L metal hydride storage tank from Ovonic.
Power management unit including converter, inverter,
power drive circuits and a batter pack is located behind

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

and underneath the touch screen PLC.
T
Proportional
P
P
Valve

5. Results and Discussion
NC
Purging Valve

H

Hydrogen
Tank

Humidifier

P

P

Pressure
Regulator

Air Filter

Diaphragm
Pump

Figure 4 Fuel Cell System with major subsystems

Some preliminary results of our system are reported
in this paper. We test the system by connecting the
system to an external load and try to regulate the output
power to 10 watts from 0-6 sec. and then 20 watts from
6-14 sec. as shown in Fig. 6 (a). The response power is
shown in Fig. 6 (b) exhibiting a surge in power at the
beginning when the load was first applied and eventually
converging to the desired power. The pressure and flow
at the anode side are shown in Fig. 6 (c) and (d)
respectively.
The diaphragm pump for air supply used in this
system is inexpensive and widely available comparing to
more costly and not widely available turbine pump that
operate at high speed and commonly used in fuel cell
installed in automotive applications. On the other hand,
diaphragm pump exhibits some limitation to the flow and
pressure demand and produce significant ripple in the air
flow channel causing difficulty in air flow control.
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Figure 5 System under development showing
all main subsystems
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บทคัดย่อ
บทความนี้เ ป็ นการสร้า งแบบจํา ลองทางคณิต ศาสตร์ของ
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ชนิดระบายความร้อนด้วยนํ้ าทีท่ ํางาน
ร่ ว มกับ ระบบสะสมนํ้ า เย็ น แบบถัง แยกชัน้ อุ ณ หภู ม ิ เพื่อ คํ า นวณ
เปรียบเทียบผลตอบแทนทัง้ ทางด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์เมือ่ มี
การใช้งานระบบสะสมนํ้าเย็นในแบบแผนต่างๆ โดยใช้ระบบปรับอากาศ
ของศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็ นกรณีศกึ ษาซึ่งปจั จุบนั ใช้เครื่องผลิตนํ้ าเย็นชนิดเครื่องอัดแบบหอย
โข่งขนาด 660 ตันความเย็นระบายความร้อนด้วยนํ้า หอผึง่ เย็นขนาด
700 ตัน มีภาระการทําความเย็นของอาคารตลอดช่วงเวลาทํางานของ
วันทีใ่ ช้ออกแบบประมาณ 5,400 ตัน-ชัวโมง
่
โดยนํ าข้อมูลภาระการทํา
ั
ความเย็นในปจจุบนั มาทําการศึกษาในแบบจําลองทีก่ ําหนดให้มกี ารใช้
งานระบบสะสมนํ้ าเย็นในแบบแผนที่แตกต่างกันได้แก่ แบบเต็มภาระ
แบบภาระบางส่วนทีร่ อ้ ยละ 75 50 และ 25 ของภาระความร้อนทัง้ หมด
โดยคํานึงถึงผลกระทบของสภาวะอากาศภายนอกต่อการทํางานของ
ระบบ ทําการประมวลผลด้วยโปรแกรม EES (Engineering Equation
Solver) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงสัมประสิทธิสมรรถนะการทําความ
เย็นของระบบและค่าไฟฟ้าทีล่ ดลงในส่วนของระบบปรับอากาศ เพื่อใช้
วิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการใช้งานระบบสะสมนํ้ าเย็นร่วมกับ
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
Abstract
The feasibility of integrating chilled water storage with
conventional water-cooled air conditioning system was studied
mathematically. The technical and economical profits were
calculated and compared among different operating strategies.
The operating data of the Golden Jubilee convention hall Khon
Kaen university was applied in the mathematical model to
demonstrate as a case study. The system was consist of 660
Ton water-cooled chillers and 700 Ton evaporative cooling
towers, with approximate 5,400 Ton-hr cooling load during the
operating period. Full storage, partial Storage strategies at 75, 50
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and 25 percent of cooling load were simulated and solved by
EES software (Engineering Equation Solver) in consideration of
different ambient conditions. The electrical consumption and the
COP (Coefficient of Performance) data of each operating strategy
were calculated and used as a guideline to implement the chilled
water storage tank with conventional air conditioning system.
1. บทนํา
ความแตกต่างของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละ
ช่วงเวลาเป็ นปญั หาหนึ่งทีส่ ง่ ผลต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยรวม การที่
ระบบผลิต ไฟฟ้ า ทํา งานอย่ า งเต็ม ที่เ พีย งช่ว งเวลาสัน้ ๆ ในช่ว งเวลา
ความต้องการสูงสุด เป็ นการใช้งานระบบผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างขาด
ประสิท ธิภ าพเชิง เศรษฐศาสตร์ และนอกจากนี้ ก ารที่ร ะบบมีค วาม
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมากขึ้นโดยขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม
อาจทําให้ต้องมีการขยายกํา ลัง การผลิต หรือ สร้างโรงไฟฟ้า แห่งใหม่
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภาระการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ระบบมีความ
ต้องการสูงสุดได้ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากและอาจไม่คุ้มค่าต่อ
การลงทุน อีกทัง้ ยังอาจก่อให้เกิดปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมด้านต่างๆ ขึน้
ตามมา การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าจึงถือว่า
เป็ นทางเลือกทีม่ คี วามเหมาะสมมากกว่า ซึง่ ปจั จุบนั การไฟฟ้าฝา่ ยผลิต
แห่งประเทศไทยได้จดั ให้มโี ครงการต่างๆ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุ นและจูง
ใจให้ผใู้ ช้ไฟฟ้าหันมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ลดการใช้ไฟฟ้า
ในช่วงทีร่ ะบบมีความต้องการสูงสุด โดยสนับสนุ นการใช้เทคโนโลยีเพือ่
การประหยัดและการบริหารการใช้ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ สูงสุดทัง้ ต่อ
ผู้ใช้ไฟฟ้ าและระบบผลิต โดยรวม เทคโนโลยีห นึ่งที่ได้รบั ความนิ ย ม
แพร่หลายคือการใช้ระบบสะสมพลังงานซึ่งสามารถลดการทํางานของ
ระบบในช่วงเวลาความต้องการสูงสุดและให้ระบบทํางานในช่วงทีร่ ะบบ
มีความต้องการใช้ไฟฟ้าตํ่าแทน
เนื่องจากประเทศไทยมีอุณหภูมเิ ฉลี่ยสูงตลอดทัง้ ปี ทําให้ม ี
การใช้พลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศมากกว่าร้อยละ 50 ของการใช้
ไฟฟ้าโดยรวมของอาคาร และจะเกิดขึน้ ในเวลากลางวันซึง่ เป็ นช่วงเวลา
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ดังนัน้ การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าใน

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

ส่ว นของระบบปรับอากาศจึง ส่ง ผลอย่ า งมากต่ อการใช้ไฟฟ้ า ในช่ว ง
ความต้อ งการสูง สุดของระบบโดยรวม จึงได้มกี ารประยุ ก ต์ใช้ร ะบบ
สะสมพลังงานเพื่อเป็ นเครื่องมือในการจัดการพลังงานในระบบปรับ
อากาศในลักษณะของระบบสะสมความเย็น (Cool Storage) ซึง่ เป็ น
รูปแบบหนึ่งของระบบสะสมพลังงานเชิงความร้อน (Thermal Energy
Storage, TES) ปจั จุบนั ได้รบั ความนิยมใช้อยู่ 3 ชนิดแบ่งตามชนิดของ
สารตัว กลางที่ทํา หน้ า ที่เ ก็บ กัก ความเย็น ได้แ ก่ ระบบสะสมนํ้ า เย็น
(Chilled Water Storage) ระบบสะสมนํ้าแข็ง (Ice Storage) และระบบ
สารเปลีย่ นสถานะ (Phase Change Material) ซึง่ แต่ละชนิดมีขอ้ ดีและ
ข้อเสียทีแ่ ตกต่างกันออกไปขึน้ อยู่กบั การตัดสินใจของผูใ้ ช้ ระบบสะสม
ความเย็นชนิดเก็บนํ้าเย็นถึงแม้จะมีความสามารถในการเก็บความเย็น
ตํ่าที่สุดเมื่อเทียบกับแบบอื่นในปริมาตรเท่ากัน แต่ก็มคี วามสะดวกใน
การติดตัง้ ใช้งาน สามารถประกอบเข้ากับระบบปรับอากาศแบบรวม
ศูนย์ซง่ึ มีอยูเ่ ดิมได้งา่ ยทําให้มมี ลู ค่าในการลงทุนตํ่าทีส่ ดุ ด้วย [1,2]
แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบเก็บความเย็นในประเทศไทย
ยังไม่แพร่หลายเท่าทีค่ วร ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากการศึกษาเพื่อพิจารณา
หาความเหมาะสมของการใช้ร ะบบสะสมความเย็นร่ว มกับการปรับ
อากาศนี้มคี วามยุง่ ยากซับซ้อน นับตัง้ แต่การตรวจวิเคราะห์ขอ้ มูลภาระ
ทางความร้อนของระบบ จนถึงการคํานวณเพือ่ ให้ได้ค่าตัวแปรต่างๆ ที่
สามารถใช้เป็ นดัชนีแสดงให้ผปู้ ระกอบการเห็นถึงความเป็ นไปได้และ
ความน่าสนใจของการลงทุนเพือ่ ใช้ระบบดังกล่าว ขณะทีป่ จั จุบนั การจัด
การพลังงานได้เข้ามามีบทบาทต่อประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร
และต้นทุ น ทางพลัง งานก็ค ิด เป็ น ต้น ทุน หลัก ของสถานประกอบการ
ต่ า งๆ งานวิจ ยั นี้ จ ึง มีว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการพัฒ นาวิธ ีก ารศึก ษาความ
เหมาะสมของการใช้ระบบสะสมนํ้ าเย็นร่วมกับระบบปรับอากาศแบบ
รวมศูน ย์ด้ว ยแบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ โดยสร้า งระบบสมการที่
อธิบายการทํางานของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ซง่ึ เป็ นการนําเอา
สมการของอุปกรณ์ ย่อยในระบบมาคํานวณร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ั ้ า โดยสมการของ
ประกอบด้วย เครื่องผลิตนํ้ าเย็น หอผึง่ เย็นและปมนํ
อุ ปกรณ์ ได้มาจากการศึก ษาความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งตัว แปรต่ า งๆ ที่ม ี
อิทธิพลต่อการทํางานของอุปกรณ์นนั ้ ๆ และใช้ขอ้ มูลจากผูผ้ ลิตในการ
หาค่า คงตัวในสมการ จากนัน้ จึงใช้แบบจําลองที่ได้มาจําลองผลการ
ทํางานของระบบภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ทีต่ อ้ งการศึกษา โดยมีตวั แปรที่
สนใจเปรียบเทียบได้แก่ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในส่วนของระบบผลิตนํ้ า
เย็น ค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าสัมประสิทธิสมรรถนะในการทํางานของ
เครือ่ งผลิตนํ้าเย็น
2. งานวิ จยั และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเกีย่ วกับระบบสะสมนํ้าเย็นในแง่ของการจัดการพลังงาน
ได้ม ีผู้ทํ า การศึก ษาอยู่ อ ย่ า งแพร่ ห ลายโดยเฉพาะในกลุ่ ม ประเทศ
ตะวันตกทีม่ คี วามตื่นตัวและให้ความสําคัญกับการจัดการพลังงานและมี
การใช้งานระบบสะสมนํ้าเย็นอย่างแพร่หลาย ส่วนมากจะเป็ นการศึกษา
กลไกการทํางานของระบบ การพัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ศึกษา
การควบคุมการทํางานหรือการตรวจวิเคราะห์ใช้งานระบบสะสมนํ้าเย็น
ในกรณีหนึ่งๆ เช่น การศึกษาศักยภาพเชิงนโยบายของการใช้ระบบ
สะสมพลังงานในสหรัฐอเมริกาของ Turner และ Doty [1] และ

Chavala, Jr. [2] ซึง่ ได้ศกึ ษาแนวโน้มและข้อจํากัดในการใช้ระบบสะสม
พลัง งานของหน่ ว ยงานในรัฐ ต่ า งๆ ทั ่วสหรัฐ อเมริก าและพบว่า ควร
สนับสนุ นการใช้ระบบสะสมนํ้ าเย็นเมื่อจะมีการสร้างระบบปรับอากาศ
ใหม่ มีการเปลีย่ นเครือ่ งผลิตนํ้าเย็นทีค่ รบอายุการใช้งาน หรือเมือ่ มีการ
ขยายภาระของระบบปรับอากาศเดิม Hasnain [3] ได้ทําการศึกษา
เกีย่ วกับการจัดการพลังงานโดยได้ตรวจวิเคราะห์ผลตอบแทนในระบบ
ทีไ่ ด้มกี ารติดตัง้ ถังสะสมนํ้าเย็นในประเทศซาอุดอิ าระเบียซึง่ ไม่เพียงแต่
ช่ ว ยลดมู ล ค่ า การใช้ไ ฟฟ้ าและมูล ค่ า การดํ า เนิ น งานเท่ า นั น้ แต่ ย ัง
สามารถลดมูลค่า การลงทุ นเริม่ ต้นได้มากในระบบปรับอากาศขนาด
ใหญ่
ในประเทศไทยได้มกี ารศึกษาเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์ จากระบบ
สะสมนํ้าเย็นบ้างแล้วนับตัง้ แต่เริม่ มีการนําเทคโนโลยีสะสมพลังงานเข้า
มาใช้ในประเทศไทย กูสกานา [4] ได้ศกึ ษาความเป็ นไปได้ในการใช้
ระบบเก็บความเย็นสําหรับการปรับอากาศในโรงแรมเปรียบเทียบกัน
ระหว่างระบบสะสมนํ้ าเย็นกับระบบนํ้าแข็งและพบว่าการใช้ระบบสะสม
นํ้ าเย็นให้ผลตอบแทนทีด่ กี ว่าเนื่องจากมีการลงทุนน้ อยกว่าและภาณุ
[5] ได้ทาํ การศึกษาโดยการตรวจวิเคราะห์ผลการทํางานของระบบสะสม
นํ้าเย็นทีต่ ดิ ตัง้ สําหรับอาการ ท.101 กฟผ. สํานักงานใหญ่เพือ่ เป็ นกรณี
ตัว อย่ า งของการใช้ง านระบบสะสมนํ้ า เย็น และเสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสมในการทํางานของระบบสะสมนํ้าเย็นของอาคารดังกล่าว
การศึกษาด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์มอี ยู่อย่างหลากหลาย
ทัง้ ในรูปแบบของการศึกษาโดยทฤษฎีพน้ื ฐานทางกายภาพของอุปกรณ์
ย่อยและการใช้วธิ เี ชิงตัวเลข แต่การใช้ทฤษฎีทางกายภาพนัน้ มักจะเป็ น
การศึก ษากระบวนการที่เ กิด ขึ้น ภายในอุ ป กรณ์ ใ ดอุ ป กรณ์ ห นึ่ ง โดย
ละเอี ย ดและต้ อ งอาศัย ข้อ มู ล ทางกายภาพภายในระบบนั น้ อย่ า ง
ครบถ้วน ทําให้นําไปใช้ในงานจริงได้ยากและสามารถใช้ได้ในช่วงข้อมูล
ทีจ่ าํ กัด [6] จากข้อจํากัดดังกล่าวจึงได้มกี ารใช้วธิ กี ารเชิงตัวเลขมาใช้
ศึกษาชุดข้อมูลเพือ่ หาความสัมพันธ์ของตัวแปรในระบบทีส่ นใจ ซึง่ อาจ
มีรูปแบบต่างกันออกไปขึน้ อยู่กบั วิธกี ารทีผ่ พู้ ฒ
ั นาแบบจําลองเลือกใช้
เช่น การศึกษาของ Solati และ Zmeureanu [7] และแบบจําลองของ
Underwood และ Yik [8] ซึง่ ถูกนํามาใช้ในการศึกษานี้
เพื่อ ให้ก ารใช้ ง านระบบสะสมนํ้ า เย็น แพร่ ห ลายมากยิ่ง ขึ้น ใน
การศึกษานี้ได้พฒ
ั นาวิธกี ารทีจ่ ะช่วยให้ผปู้ ระกอบการสามารถเห็นถึง
ความแตกต่างของการใช้และไม่ใช้ระบบสะสมนํ้ าเย็นได้ชดั เจนมากขึน้
และลดความยุ่งยากซับซ้อนของการศึกษาลง โดยเปรียบเทียบผลการ
ทํางานของระบบทีจ่ ะทําการศึกษา จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ท่ี
สร้า งขึ้น โดยอาศัย ข้อ มูล จากคู่มอื การทํา งานของอุ ป กรณ์ และใช้ค่ า
ภาระการทําความเย็นของระบบซึง่ อาจได้จากการคํานวณโดยโปรแกรม
คํา นวณภาระทางความร้อ นของอาคาร ต่ า งๆ หรือ ได้จ ากจากการ
ตรวจวัดหาภาระการทําความเย็นโดยตรงสําหรับอาคารทีม่ กี ารใช้งาน
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์อยู่เดิม เพื่อนําข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้งานระบบสะสมนํ้าเย็นต่อไป
สมการแบบจํ า ลองของเครื่อ งผลิต นํ้ า เย็น และหอผึ่ง เย็น ได้ ม ี
การศึกษา พัฒนาด้วยเทคนิควิธกี ารต่างๆ เพื่อให้ได้สมการที่มคี วาม
แม่นยําน่ า เชื่อถือและนํ าไปประยุ กต์ใช้ง านได้ง่า ย ในการศึกษานี้ ได้
เลือกใช้แบบจําลองฟงั ก์ช ั ่นโพลิโนเมียลกําลังสองสําหรับสองตัวแปร
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(Bi-Quardratic Polynomial Function) โดยใช้ชุดข้อมูลของเครือ่ งผลิต
นํ้าเย็นชนิดและขนาดต่างๆ ของ Underwood และ Yik [8] ซึง่ ทําให้ได้
สมการที่น่ า เชื่อ ถือ และนํ า มาใช้ง านได้ง่า ย โดยมีต ัว แปรสํ า คัญ คือ
พลังงานไฟฟ้าสูงสุดทีใ่ ช้ในเครือ่ งผลิตนํ้าเย็น ( WRated ) พลังงานทีใ่ ช้
จริง ( WCHR ) ความสามารถในการทําความเย็นสูงสุด ( Q Rated ) และ
ภาระการทํ า ความเย็น จริง ( QE ) สามารถทํา นายการใช้ไ ฟฟ้ าของ
เครือ่ งผลิตนํ้าเย็นได้โดยใช้สมการ (1) และสมการของหอผึง่ เย็น (2)
2
wCHR = a 0 + a1 q E + a 2 q E2 + a 3TCIN + a 4TCIN
+ a 5 q E TCIN

(1)

2
2
+ a 6 q E2 TCIN + a 7 q E TCIN
+ a8 q E2 TCIN

เมือ่ wCHR = ตัวแปรไร้มติ ขิ องพลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้ (
q E = ตัวแปรไร้มติ ขิ องภาระการทําความเย็น

WCHR
W Rated
( QE
QRated

)
)

ิ ้ําหล่อเย็นขาเข้าคอยล์รอ้ น ( ° C )
TCIN = อุณหภูมน
คือค่าสัมประสิทธิของสมการแบบจําลองเครื่องผลิตนํ้ า
เย็นแบบระบายความร้อนด้วยนํ้ าจากการศึกษาของ Underwood และ
Yik [8]

Twb = 0.0158 × X 2 - 0.3301 × X + 18.048 , (0 < X ≤ 7 )
Twb = 0.00266 × X 3 - 0.17129 × X 2 + 3.28744 × X + 0.97092 ,

(3)

(7 < X ≤ 24)

เมือ่

X = เวลา (ชั ่วโมง)
ซึง่ สมการทํานายอุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยก (3) ได้จากการรวบรวม
ข้อมูลภูมอิ ากาศรายชั ่วโมง เฉลีย่ 10 ปี ของจังหวัดขอนแก่น (ระหว่างปี
พ.ศ.2529-2538) ณ สถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวง
คมนาคม [9]
เมื่อได้ขอ้ มูลจากแบบจําลองของเครื่องผลิตนํ้ าเย็นแล้วจึงนํ าไป
คํานวณเกีย่ วกับการใช้ระบบสะสมนํ้ าเย็น ซึง่ ในการศึกษานี้กําหนดให้
เป็ นถังสะสมนํ้าเย็นแบบแยกชัน้ อุณหภูม ิ ทรงกระบอก ทํางานแบบเต็ม
ถัง (Full Scale) สามารถนํ าความเย็นทีเ่ ก็บไว้ไปใช้งานได้รอ้ ยละ 92
ของความจุของถัง เนื่องจากมีความสูญเสียทัง้ จากภายนอกและภายใน
ถังสะสมนํ้าเย็นจากการศึกษาของ Bahnfleth และ Reindl [10] โดยมี
สมการทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้

a0 − a8

Two = c 0 + c1 R + c 2 R 2 + c3Twb + c 4Twb2 + c5 RTwb

(2)

+ c6 R 2Twb + c7 RTwb2 + c8 R 2Twb2

เมือ่

เรนจ์ของหอผึง่ เย็น ( C ) = Tw,i − Tw,o
Twb = อุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกของบรรยากาศ ( ° C )
ิ ้ําขาออกจากหอผึง่ เย็น ( ° C )
Two = อุณหภูมน
c0 − c8 คือค่าสัมประสิทธิของสมการแบบจําลองของหอผึง่ เย็นที่
หาได้โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูผ้ ลิต
R=

อุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยก (C)
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รูปที่ 1 การเปลีย่ นแปลงค่าอุณหภูมกิ ระเปาะเปียกในรอบวัน
การใช้ ง านระบบสะสมนํ้ า เย็ น จะทํ า ให้ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ต้ อ ง
เปลีย่ นแปลงช่วงเวลาการทํางานไปจากเดิม และช่วงเวลาระหว่างวันที่
ต่างกันนี้จะมีความแตกต่างของอุณหภูมสิ งิ่ แวดล้อม ซึง่ จะส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการทํางานของระบบผลิตนํ้ าเย็น และจากการศึกษา
พบว่า ตลอดทัง้ ปี มกี ารเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกของ
อากาศในแต่ละช่วงเวลาใกล้เคียงกันดังรูปที่ 1 จึงได้มกี ารประยุกต์เอา
ข้อมูล สภาวะอากาศเฉลี่ย รายชั ่วโมงในส่วนอุ ณ หภูมกิ ระเปาะเปี ย ก
มาร่วมคํานวณในแบบจําลองของระบบปรับอากาศด้วย
188

เมือ่ ηTES = ประสิทธิภาพของถังสะสมนํ้าเย็น
QDisch arg e = ความเย็นทีส่ ามารถนําไปใช้ ( Ton − hr )
่ งั เก็บไว้ได้ในทางทฤษฎี ( Ton − hr )
Q Max = ความเย็นทีถ
และสามารถคํานวณปริมาตรถังสะสมนํ้าเย็นได้จากสมการที่ (5)
VS =

Q Max

η TES × ΔTS

×

(5)

3024
1000

เมือ่ VS = ปริมาตรของถังสะสมนํ้าเย็น (m 3 )
ΔTs = อุณหภูมแิ ตกต่างของนํ้าขาเข้าและออกจากถังเก็บนํ้าเย็น
1000 kcal = 1 oC ⋅ m 3

18

1

(4)

QMax

1 Ton − hr = 3024 kcal

ฤดูรอ้ น
เม.ย.

22

QDisch arg e

ηTES =

(Water)

3. ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
ในการศึกษาความเป็ นไปได้และความเหมาะสมของการใช้ระบบ
สะสมนํ้าเย็นร่วมกับระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์จาํ เป็ นต้องใช้ขอ้ มูล
ภาระการทําความเย็นของระบบปรับอากาศเป็ นข้อมูล นํ า เข้า ในการ
คํานวณ และข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบซึ่งเป็ นข้อมูลที่
สามารถหาได้จากผูผ้ ลิต เช่น ความสามารถสูงสุดในการทําความเย็น
ของเครือ่ งผลิตนํ้าเย็น ข้อมูลสภาวะการทํางานของหอผึง่ เย็น อัตราการ
ไหลของนํ้ า เย็น และนํ้ า หล่ อ เย็น เป็ น ต้น ซึ่ง จากคํา แนะนํ า ของ ARI
2002 [11] เกีย่ วกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบสะสมความเย็น
สามารถสรุปข้อมูลสําคัญทีใ่ ช้ในการพิจารณาดังนี้
3.1 ข้อมูลภาระการทําความเย็นเป็ นรายชัวโมงของระบบ
่
3.2 ตารางการทํางานของอุปกรณ์สะสมนํ้าเย็นเป็ นรายชัวโมง
่
3.3 อุณหภูมอิ อกแบบของสิง่ แวดล้อม
3.4 อุณหภูมนิ ้ําเย็นทีต่ อ้ งจ่ายไปยังส่วนปรับอากาศ (7.2 C )
3.5 อุณหภูมนิ ้ําเย็นทีก่ ลับจากส่วนปรับอากาศ (12.8 C )
3.6 อัตราการไหลสูงสุดของนํ้าเย็น (5.45 m 3 / min )
°

°
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4. ผลการจําลองแบบ
เมื่อใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์มาจําลองการทํางานของระบบ
ปรับอากาศกรณีศกึ ษาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็ นในข้อ 3
และใช้ค่าภาระการทําความเย็นรวมของอาคารในหน่ วย ตัน-ชัวโมง
่
ที่
ได้ จ า ก ก า ร ต ร ว จ วั ด ข อ ง ส ถ า น จั ด ก า ร แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น [12] เป็ นข้อมูลนํ าเข้า พบว่าค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของเครื่องผลิตนํ้าเย็นทีไ่ ด้จากการใช้แบบจําลองภายใต้เงื่อนไข
การทํ า งานปรกติท่ีไ ม่ ม ีก ารสะสมนํ้ า เย็น มีค่ า ใกล้ เ คีย งกับ ผลการ
ตรวจวัดโดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณร้อยละ 10 เมือ่ เปรียบเทียบ
ในช่วงทีม่ กี ารทํางานของระบบ ดังรูปที่ 3
จากนัน้ นํ าแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบดัง กล่าวมาใช้
ทํานายผลการทํางานของระบบผลิตนํ้าเย็นภายใต้สมมุตฐิ านของการใช้
ระบบสะสมนํ้าเย็นร่วมด้วย สําหรับรูปแบบการทํางานต่างๆ คือระบบ
สะสมนํ้าเย็นทีม่ กี ารสะสมนํ้ าเย็นคิดเป็ นร้อยละ 100 75 50 และ 25
โดยภาระความร้อนรวมของระบบปรับอากาศในวันทีใ่ ช้ออกแบบมีค่า
ประมาณ 5,400 Ton - hr กําหนดให้เครือ่ งผลิตนํ้าเย็นทํางานทีส่ ภาวะ

ε = 0.001

10
-1 1

3.7 ระยะเวลาสูงสุดและอุณหภูมติ ่ําสุดทีส่ ามารถประจุน้ํ าเย็นสู่ถงั
เก็บ นับจากสภาวะเริม่ ต้น (ขึน้ อยูก่ บั รูปแบบการใช้งานทีก่ าํ หนด)
3.8 คุณสมบัตขิ องสารตัวกลางทีใ่ ช้ในระบบสะสม (นํ้า)
เพื่อให้เห็นผลการศึกษาเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนจึงได้นําเอา
ข้อมูลของระบบผลิตนํ้ า เย็น หอประชุ มอเนกประสงค์กาญจนาภิเ ษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น [12] มาใช้เป็ นกรณีศกึ ษาซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
เครื่องผลิตนํ้ าเย็นชนิดเครื่องอัดแบบหอยโข่ง ระบายความร้อน
ด้วยนํ้าของบริษทั เทรน โมเดล CVHE 660 สารทําความเย็น HCFC123 (R-123) มีค่าภาระออกแบบ 600 ตัน ใช้พลังงานไฟฟ้า 401 kW
อัตราส่วนการใช้พลังงาน 0.668 kW / Ton อุณหภูมนิ ้ําเย็นขาออก
7.2 ( °C ) อุณหภูมนิ ้ําเย็นขาเข้า 12.8 ( ° C ) อัตราการไหลของนํ้าเย็น
ั ้ าเย็นขนาด 125 แรงม้า อุณหภูมนิ ้ําหล่อเย็นขา
5.45 m 3 / min ปมนํ
°
เข้า 32.2 ( C ) อุณหภูมนิ ้ําหล่อเย็นขาออก 37.6 ( °C ) อัตราการไหล
ั ้าหล่อเย็นขนาด 75 แรงม้า
ของนํ้าหล่อเย็น 6.81 m 3 / min ปมนํ
หอผึง่ เย็นขนาด 700 ตัน ของผูผ้ ลิต Liang Chi รุน่ LCB 700
อัต ราการไหลของอากาศผ่า นหอผึ่ง เย็น ( va )
มีค่า เป็ น 4,050
3
m / min อัต ราการไหลของนํ้ า ผ่ า นหอผึ่ง เย็น ( vw ) มีค่ า เป็ น 9.10
m 3 / min มอเตอร์พดั ลมขนาด 30 แรงม้า
หลังจากรวบรวมข้อมูลทีจ่ ําเป็ นและแทนค่าลงในแบบจําลองแล้ว
จะได้เป็ นชุดสมการแบบจําลองของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ทม่ี ี
เครื่อ งอัด แบบหอยโข่ ง ชนิ ด ระบายความร้อ นด้ ว ยนํ้ า ของอาคาร
กรณีศกึ ษา แล้วใช้โปรแกรม EES ช่วยในการคํานวณระบบสมการ
ภายใต้เงื่อนไขสภาวะต่างๆ ดังขัน้ ตอนที่แสดงในรูป ที่ 2 เมื่อตัง้
สมมุตฐิ านให้มกี ารใช้งานระบบสะสมนํ้าเย็น เพือ่ ศึกษาความสามารถใน
การลดการใช้ไฟฟ้ าในระหว่างช่ว งเวลาความต้องการสูง สุด และหา
มาตรการทีเ่ หมาะสมในการดําเนินการต่อไป

รูปที่ 3 เปรียบเทียบค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในเครือ่ งผลิตนํ้าเย็นทีไ่ ด้
จากการตรวจวัดกับผลการคํานวณโดยใช้แบบจําลอง
ั ้ าเย็น และ
90% ขณะประจุน้ําเย็น มีการใช้พลังงานในหอผึง่ เย็น ปมนํ
ั ้ าหล่อเย็นคงทีต่ ลอดช่วงเวลาทีม่ กี ารเดินเครื่อง ทําให้ผลรวมของ
ปมนํ
การใช้ไฟฟ้าในส่วนผลิตนํ้ าเย็นสามารถคํานวณได้จากสมการ ที่ (6)
และมีคา่ ดังทีแ่ สดงในตารางที่ 1
PTotal = PChiller + PCT + PCHP + PCLP

(6)

เมือ่ PTotal =กําลังไฟฟ้ารวมในส่วนผลิตนํ้าเย็น
PChiller , PCT , PCHP , PCLP คือกําลังไฟฟ้าของเครือ่ งผลิตนํ้า
ั ้ าเย็นและปมนํ
ั ้าหล่อเย็นตามลําดับ
เย็น หอผึง่ เย็น ปมนํ
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จากการใช้ระบบสะสมนํ้าเย็นร่วมกับระบบปรับอากาศ ทําให้การ
ใช้พลังงานของระบบผลิตนํ้าเย็นเปลีย่ นแปลงไปดังรูปที่ 4
5. การวิ เคราะห์ผล
จากการใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์จาํ ลองผลการทํางานภายใต้
เงื่อนไขและข้อสมมุตฐิ านต่างๆ ในรูปแบบการทํางานทีต่ ่างกัน 5 แบบ
ได้แก่ แบบสะสมนํ้าเย็นเต็มภาระ (Full-storage) และแบบสะสมนํ้าเย็น
ในสัดส่วนทีล่ ดลงเป็ นร้อยละ 75 50 และ 25 ของภาระความเย็นทัง้ หมด
ตามลําดับ โดยกําหนดให้ทํางานโดยใช้เครื่องผลิตนํ้ าเย็นเครื่องเดิม
ั ้าเดิม สามารถนําข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ความ
รวมทัง้ หอผึง่ เย็นและปมนํ
เป็ น ไปได้แ ละความเหมาะสมของการใช้ง านระบบสะสมนํ้ า เย็น ใน
ลักษณะต่างๆ ได้ดงั นี้
5.1 ถึงแม้คา่ สัมประสิทธิสมรรถนะการทํางาน (COP) ของเครือ่ ง
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800
700
600
500
400
300
200
100
0

NonFull S
75%
50%
25%

0 -1
2 -3
4 -5
6 -7
810- 9
1
12- 1
1
14- 3
1
16- 5
1
18- 7
1
20- 9
2
22- 1
23

กําลังไฟฟ้า (kW)

ตารางที่ 1 สรุปการใช้พลังงานของส่วนผลิตและสะสมนํ้าเย็นใน
ช่วงเวลาต่างๆ
Conven- Full
75%
50%
25%
เวลา
tional Storage Storage Storage Storage
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
0-1
0
653
0
0
0
1-2
0
651
651
0
0
2-3
0
649
649
0
0
3-4
0
648
648
648
0
4-5
0
647
647
647
0
5-6
0
646
646
646
0
6-7
0
645
645
645
645
7-8
0
644
644
644
644
8-9
0
651
651
651
651
9-10
0
0
0
0
0
10-11
589
161
461
520
586
11-12
674
161
463
522
589
12-13
680
161
464
524
591
13-14
680
161
464
524
592
14-15
684
161
465
525
593
15-16
681
161
465
525
593
16-17
686
161
465
525
592
17-18
692
161
464
524
592
18-19
689
161
464
523
591
19-20
601
161
463
522
589
20-21
0
0
0
0
0
21-22
0
0
0
0
0
22-23
0
659
0
0
0
23-0
0
657
0
0
0
692
161
465
525
593
P (kW)
6657 8755 9817 9115 7847
E (kWh)
1607 4638 5235 5908
E1 (kWh) 6657
0
7148 5180 3879 1939
E2 (kWh)
โดย P = กําลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วง On-peak
E = พลังงานทีใ่ ช้ตลอดทัง้ วัน
E1 = พลังงานทีใ่ ช้ในช่วง On-peak (9.00-22.00 น. จันทร์-ศุกร์)
E2 = พลังงานทีใ่ ช้ในช่วง Off-peak (22.00-9.00 น. จันทร์-ศุกร์
และ 0.00-24.00 น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา

รูปที่ 4 กําลังไฟฟ้าทีใ่ ช้ในส่วนผลิตนํ้าเย็นในวันออกแบบ
ผลิตนํ้าเย็นทีท่ าํ งานในช่วงการประจุน้ําเย็นเข้าสูถ่ งั เก็บโดยเฉลีย่ (5.79)
จะมีค่าสูงกว่าค่า COP ของการทํางานในสภาวะปกติ (5.49) เล็กน้อย
สําหรับเครื่องผลิตนํ้ าเย็นเครื่องเดียวกัน แต่ภาระการผลิตนํ้ าเย็นของ
ระบบทีม่ กี ารสะสมนํ้ าเย็นจะเพิม่ สูงจากระบบเดิมเนื่องจากการสูญเสีย
ทางความร้อนทัง้ จากภายในและสูญเสียผ่านผนังของถังสะสมนํ้ าเย็น
ทําให้เครื่องผลิตนํ้ าเย็นมีการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมเพิม่ ขึน้ ขึน้ อยู่
กับประสิทธิภาพของถังสะสมนํ้าเย็น และการทํางานของระบบสะสมนํ้า
เย็นทําให้อุปกรณ์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องมีการทํางานในระยะเวลาทีม่ ากขึน้ กว่า
ระบบเดิมทําให้มกี ารใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบมากขึน้ และอาจส่งผลต่อ
อายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้ และจากผลการศึกษาพบว่าหากใช้เครือ่ ง
ผลิตนํ้ าเย็นเดิมแต่มกี ารใช้ระบบสะสมนํ้าเย็นแบบบางส่วนร่วมด้วยจะ
ทําให้มกี ารใช้งานอุปกรณ์ไม่เต็มประสิทธิภาพ
5.2 ในการศึกษาการทํางานในลักษณะ Partial Storage เมื่อ
กําหนดให้มกี ารเก็บสะสมความเย็นเป็ นสัดส่วนต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์
ผลิต นํ้ า เย็น ชุ ด เดิม พบว่า เครื่อ งผลิต นํ้ า เย็น มีก ารทํา งานได้ไ ม่เ ต็ม
ประสิทธิภาพและถือเป็ นการสิน้ เปลืองโดยเปล่าประโยชน์ จึงไม่เหมาะ
นํ าไปประยุกต์ใช้งานจริง แต่ประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จากการศึกษา คือหาก
เครื่องผลิตนํ้ าเย็นเดิมครบกําหนดอายุการใช้งานก็สามารถนํ าข้อมูลนี้
ไปใช้ในการพิจารณาเลือกเครื่องผลิตนํ้ าเย็นทีม่ ขี นาดลดลงได้โดยใช้
ระบบสะสมนํ้ าเย็นทํางานร่วมด้วย หรือในกรณีท่มี กี ารขยายส่วนปรับ
อากาศทําให้ระบบมีภาระการทําความเย็นสูงขึน้ จากเดิมก็อาจติดตัง้
ระบบสะสมนํ้ าเย็นแทนการติดตัง้ เครื่องผลิตนํ้ าเย็นเพิม่ ซึ่งจะสามารถ
ลดค่าใช้จา่ ยทัง้ การลงทุนเริม่ ต้นและค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานในอนาคตได้
5.3 เมื่อนําข้อมูลการใช้ไฟฟ้าทีไ่ ด้จากแบบจําลองมาคํานวณค่า
ไฟฟ้ าเฉพาะในส่ว นของระบบผลิต นํ้ า เย็น ตามวิธ ีก ารติดค่ า ไฟแบบ
TOU พบว่าการใช้ระบบสะสมนํ้าเย็นแบบ Full Storage มีผลการ
ประหยัดมากทีส่ ดุ โดยเมือ่ สมมุตใิ ห้มกี ารใช้งานระบบปรับอากาศ 5 วัน
ใน 1 เดือน จะสามารถลดค่าไฟลงได้ประมาณ 1.15 ล้านบาท ต่อปี หรือ
ประมาณ 19.19% เมือ่ เทียบกับกรณีไม่มกี ารสะสมนํ้าเย็น โดยใช้ค่า Ft
เดือน มิ.ย.51-ก.ย.51 (62.85 สตางค์/หน่ วย) และหากคิดการลงทุน
เฉพาะค่าถังสะสมนํ้าเย็น 2,467 บาท/ตัน-ชม. [13] พบว่าระบบแบบ
สะสมเต็มภาระให้ระยะเวลาคืนทุนทีน่ ้อยทีส่ ุดคือประมาณ 13 ปี ทัง้ นี้
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ระบบปรับอากาศของกรณีตวั อย่างมีการใช้งานเฉลี่ยเพียงเดือนละ 5
วัน
[11] คิด เป็ น ระยะเวลาการทํ า งานชั ่วโมงต่ อ ปี น้ อ ย ทํ า ให้
ผลตอบแทนของการประหยัดค่าไฟฟ้าไม่สงู เท่าทีค่ วรดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ตวั แปรทางเศรษฐศาสตร์ของถังสะสมนํ้าเย็น
Descriptions (Units)
100% 75%
50%
25%
Storage tank (ลบ.เมตร)
3747
Storage capacity (Ton-hr) 5940
Tank cost (ล้านบาท)
14.65
Peak demand (kW)
161
Operating Period (ชม./ปี)
660
Energy (MWh/ปี)
0.53
Electric cost (ล้านบาท/ปี)
1.46
Annual saving (ล้านบาท/ปี ) 1.15
Payback (ปี)
13

2777
4402
10.86
465
1080
0.59
2.39
0.21
51

1851
2935
7.24
525
960
0.55
2.47
0.14
54

926
1467
3.62
593
780
0.47
2.50
0.10
35

เมื่อพิจารณาให้มกี ารใช้งานระบบมากขึน้ เป็ น 10 และ 20 วัน
เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ พบว่ากรณีสะสมแบบเต็มภาระจะมีระยะคืนทุน
ลดลงเป็ น 10.5 และ 7.8 ปีตามลําดับ ส่วนการสะสมในลักษณะอื่นจะไม่
คุม้ ทุนเนื่องจากมีคา่ ไฟฟ้าสูงกว่าการใช้ระบบเดิม
6. สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาการทํางานของระบบผลิตนํ้าเย็นด้วยการใช้แบบจําลอง
ทางคณิ ต ศาสตร์ท่ีส ร้า งจากข้อ มู ล สมรรถนะการทํ า งานและข้อ มู ล
ออกแบบจากผู้ผลิตในครัง้ นี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณา
ความเหมาะสมของการใช้ระบบสะสมนํ้ าเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ
ได้ และข้อมูลทีไ่ ด้จากการคํานวณก็สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การออกแบบติดตัง้ เปลีย่ นแปลงหรือขยายการใช้งานระบบปรับอากาศ
แบบรวมศูนย์ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่เทคโนโลยี
การจัดการพลังงานในระบบปรับอากาศในองค์กรต่างๆ เพื่อการลด
ค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานและช่วยลดปญั หาความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุด
ของประเทศได้
กิ ตติ กรรมประกาศ
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อิทธิผลของความดันทางเข้าของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงแบบ
เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาอิทธิผลของความดันทางเข้าของเชือ้ เพลิง
ไฮโดรเจนสําหรับเซลล์เชือ้ เพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลีย่ นโปรตอน โดย
ความดันทางเข้าของเชือ้ เพลิงไฮโดรเจน คือ 0.25 0.5 0.75 และ 1 บาร์
(gauge) สําหรับเซลล์เชือ้ เพลิงบริษทั GASHUB และ 0.2 0.3 0.4 และ
0.5 บาร์ สําหรับเซลล์เชือ้ เพลิงบริษทั BALLARD ทีภ่ าระความต้านทาง
ไฟฟ้าอยู่ในช่วงกําลังทางไฟฟ้าไม่เกิน 40-50 เปอร์เซนต์ ทัง้ นี้ผลการ
ท ด ล อ ง ที่ ไ ด้ จ ะ ถู ก อ ธิ บ า ย ใ น รู ป ข อ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
แรงเคลื่อนไฟฟ้า กับกําลังไฟฟ้า เทีย บกับกระแสไฟฟ้า อัต ราการสิ้น
เปลื้องเชื้อเพลิงทีค่ วามดันทางเข้าต่างๆ[1,2]ของเชื้อเพลิงไฮโดรเจน
(99.999%
ของไฮโดรเจน)เทีย บกับ กํ า ลัง ไฟฟ้ า และสุ ด ท้า ย
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (LHV) เทียบกับกําลังไฟฟ้า จากการ
ทดสอบพบว่า ทีค่ วามดันตํ่าอัตราการสิน้ เปลือ้ งของไฮโดรเจนน้อย ทํา
ให้ประสิทธิภาพทางความร้อนเพิม่ ขึน้ ตาม
Abstract
This research studies the effect of hydrogen inlet pressure
on performance of proton exchanged membrane fuel cell
(PEMFC). The inlet pressure was varied from 0.25, 0.5, 0.75 and
1 bar (gauge) for PEMFC from GASHUB (2 kW) and 0.2, 0.3, 0.4
and 0.5 bar (gauge) for PEMFC from BALLARD (1.2 kW). The
electrical power load was set about 40 – 50 % of maximum
performance of each fuel cell. The results were represented by
I-V-P curves at maximum load. Consumption rate and efficiency
versus electrical power at each inlet pressure of hydrogen are
compared. The results suggest that high efficiency and low
hydrogen rate can be obtained at the lower inlet pressure of
hydrogen.
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1. คํานํา
ป จั จุ บ ัน ได้ม ีก ารศึก ษาและวิจ ยั ด้า นเซลล์ เ ชื้อ เพลิง เพื่อ ใช้เ ป็ น
พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง เพือ่ เป็ นทางออกอย่างหนึ่งของปญั หา
ทางด้า นพลังงาน เนื่ องจากเป็ นพลังงานทางเลือกใหม่ท่เี ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม และแก้ปญั หาโลกร้อน โดยการนํ าพลังงานไฮโดรเจนที่ม ี
จํา นวนมหาศาลมาใช้เ ป็ น พลัง งาน ทัง้ นี้ ไ ฮโดรเจนที่ผ ลิต ได้ต้อ งอยู่
ภายใต้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานลม หรือ พลังงานแสงอาทิตย์ โดย
เซลล์เ ชื้อเพลิงที่มใี ช้ในปจั จุบนั มีอ ยู่หลายแบบด้วยกัน เช่น Alkaline
(AFC) อุณหภูมทิ ํางานที่ 50-200 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพเชิง
ความร้อน ~40%LHV Proton exchange membrane (PEMFC)
อุ ณหภูมทิ ํางาน 30-100 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพเชิงความร้อ น
~34-58%LHV Direct methanol (DMFC) อุณหภูมทิ ํางาน 20-90
องศาเซลเซียส Phosphoric acid (PAFC) อุณหภูมทิ าํ งาน ~220 องศา
เซลเซียส ประสิทธิภาพเชิงความร้อน ~40%LHV Molten carbonate
(MCFC) อุณหภูมทิ าํ งาน ~650 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อน ~44%LHV และ Solid oxide (SOFC) 500-1000 องศาเซลเซียส
ประสิทธิภาพเชิง ความร้อน ~45-65%LHV โดยสามารถดูขอ้ ดีหลัก ๆ
ของเซลล์ แต่ละชนิดทีก่ ารประยุกต์ใช้ต่างๆ กัน ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ข้อดีหลักๆ ของเซลล์เชือ้ เพลิงชนิดต่างๆ และการประยุกต์
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การวิจยั นี้จะมุง่ เน้นที่ Proton exchange membrane (PEMFC)
เนื่องจากมีขอ้ ดีหลายอย่าง และมีการประยุกต์ใช้ทห่ี ลากหลายมากกว่า
เซลล์เชือ้ เพลิงชนิดอื่นๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีของเซลล์เชื้อเพลิง
ชนิ ด นี้ ส ามารถนํ า ไปใช้ก ับ เทคโนโลยีท างด้า นยานยนต์ไ ด้ โดยใน
บทความนี้จะทําการศึกษาอิทธิผลของความดันทางเข้าของเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจน และภาระความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance Load)
สําหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบโพลิเมอร์เมนเบรน (Proton Exchange
Membrane Fuel Cell, PEMFC) โดยความดันทางเข้าของเชือ้ เพลิง
ไฮโดรเจน คือ 0.25 0.5 0.75 และ 1 bar (gauge) ทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง และ
ปรับเปลีย่ นภาระความต้านทางไฟฟ้าอยูใ่ นช่วงกําลังทางไฟฟ้าไม่เกิน 1
KW ทัง้ นี้ผลการทดลองที่ได้จะถูกอธิบายในรูปของความสัมพันธ์
ระหว่ า งแรงเคลื่ อ นไฟฟ้ ากั บ กระแสไฟฟ้ า กํ า ลั ง ทางไฟฟ้ ากั บ
กระแสไฟฟ้ า อัต ราการสิ้น เปลื้องกับ ความดัน ทางเข้า ของเชื้อ เพลิง
ไฮโดรเจน (99.999% ของไฮโดรเจน) และประสิทธิภาพเชิงความร้อน
(LHV) กับความดัน
2. ทฤษฏีและการคํานวณ
เซลล์ เ ชื้อ เพลิง แบบเมมเบรนแลกเปลี่ ย นโปรตอนเป็ น เซลล์
เชือ้ เพลิงทํางานทีอ่ ุณหภูมติ ่าํ 30 - 100ºC โดยใช้เมมเบรนแลกเปลีย่ น
โปรตอนเป็ นอิเล็กโตรไลท์ และมีแพลตตินัม (Platinum) เป็ นตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ า โดยมีหลักการทํางานดังแสดงในรูปที่ 2
ปฏิกิรยิ าโดยรวมที่เ กิดขึ้นในเซลล์เ ชื้อ เพลิงแบบเมมเบรนแลก
เปลีย่ นโปรตอน ดังสมการที่ 1
H2 + ½ O2 → H2O + พลังงานไฟฟ้า + ความร้อน (1)
- ปฏิกริ ยิ าด้านขัวบวก
้
(Anode)
+
H2 → 2H + 2e- ปฏิกริ ยิ าด้านขัวลบ
้ (Cathode)
½ O2 + 2H+ + 2e- → H2O

รูปที่ 2 หลักการทํางานของ PEMFC[3]
คุณสมบัตขิ องก๊าซไฮโดรเจน ค่าความหนาแน่ นและค่าความร้อน
ตํ่า (LHV) นําไปใช้ในการคํานวณหาความเชือ้ สิน้ เปลื้องเชือ้ เพลิง และ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน ถูกแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณสมบัตขิ องไฮโดรเจน [4,5]
คุณสมบัตขิ องไฮโดรเจน
ค่า
หน่วย
ความหนาแน่น
0.084
kg/m3
ค่าความร้อนตํ่า (LHV)
120.1 x 106
J/kg
6
ค่าความร้อนสูง (HHV)
141.9 x 10
J/Kg
สมการทีใ่ ช้ในการคํานวณหาค่าความสิน้ เปลืองเชิอ้ เพลิงของเซลล์
เชื้อ เพลิง ชนิ ดเมมเบรนแลกเปลี่ย นโปรตอน จํา เป็ นต้อ งใช้ค่ า ความ

หนาแน่นของไฮโดรเจนจากตารางที่ 1 เพือ่ คํานวณหาอัตราการไหลเชิง
มวล (kg/s) เนื่องจากในการทดลองเครื่องมือวัดการไหลเป็ นหน่ วย
(L/min) ถูกแสดงในสมการที่ 2
m& =

ρV&
60000

(2)

โดยที่ m& คืออัตราการไหลเชิงมวล (kg/s) V& คืออัตราการไหลเชิง
ปริมาตรจากการทดลอง (L/min) และ ρ ค่าความหนาแน่ นของ
ไฮโดรเจน (kg/m3)
สําหรับสมการที่ใช้ในการคํานวณหาประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ของเชิ้อเพลิงไฮโดรเจนของเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยน
โปรตอน จะใช้ค่าความร้อนตํ่า(LHV) ในการคํานวณ โดยสมการ
คํานวณหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนคือ อัตราส่วนของกําลังไฟฟ้าที่
ได้ต่อพลังงานทีจ่ า่ ยให้ ซึง่ สามารถแสดงในสมการที่ 3
η =
th

โดยที่ η

th

P
m& LHV

(3)

คือประสิทธิภาพเชิงความร้อน P คือกําลังไฟฟ้าจากเซลล์

เชือ้ เพลิง(J/s) และ LHV คือค่าความร้อนตํ่า (J/kg)
3. อุปกรณ์ การทดลองและเครื่องมือวัด
การทดสอบได้ใช้เซลล์เชือ้ เพลิงแบบเมมเบนแลกเปลีย่ นโปรตอน
จากสองบริษทั คือ GASHUB ขนาด 2 kW และ BALLARD ขนาด 1.2
kW โดยถูกดัดแปลงเพื่อติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุบความดันทางเข้าของ
ไฮโดรเจน และเครือ่ งมือวัดต่างๆ เช่น เครือ่ งมือวัดความดัน (Pressure
Transducer) เครือ่ งวัดอัตราการไหล (Flow Meter Transducer) เครือ่ ง
ลงบันทึกข้อมูล (Data Logger) เครือ่ งมือวัดกระแสไฟฟ้า (Amp-Meter)
เครือ่ งมือวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volt-Meter) และเครือ่ งปรับเปลีย่ นภาระ
กําลังทางไฟฟ้า (Electronic Load) ดังแสดงในรูปที่ 3
เนื่องจากทดลองจําเป็ นต้องเก็บค่าทีม่ คี วามละเอียดจากเครื่องมือ
วัดเพื่อใช้ในการคํานวณที่แม่นยํา ดังนัน้ ในการใช้เครื่องมือวัดทุกชิ้น
จําเป็ นต้องทํามีการสอบเทียบก่อนใช้งาน
หลักการทํางานของเซลล์เชื้อเพลิงทัง้ สองบริษทั ถูกควบคุมการ
เกิดปฏิกิรยิ าขึน้ อยู่กบั ภาระกําลังไฟฟ้าที่ต้องการ โดยมีเครื่องตัวจับ
กระแสไฟฟ้ า ขาออกจากเซลล์เ ชื้อ เพลิง เมื่อ กระแสไฟฟ้ า ไหลผ่า น
เพิม่ ขึน้ ตัวตรวจจับกระแสไฟฟ้าจะส่งสัญญาณไปทีต่ วั ควบคุมความเร็ว
มอเตอร์ของเครื่องอัดอากาศ (Air Blower) ทําให้ความเร็วมอเตอร์
เพิม่ ขึ้น ส่ง ผลให้อ ตั ราการไหลของอากาศทางเข้า ในเซลล์เ ชื้อ เพลิง
เพิม่ ขึ้น ซึ่ง ทํา ให้ป ริม าณออกซิเ จนในเซลล์เ ชื้อ เพลิง ทางด้า นขัว้ ลบ
(Cathode) มีปริมาณเพียงต่อการทําปฏิกิรยิ าตอบสบภาระกําลังที่
เพิม่ ขึ้น ซึ่งในขณะเดียวกันปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของไฮโดรเจนจะ
เพิม่ ขึน้ ตาม
เซลล์เชือ้ เพลิงบริษทั GASHUB ถูกควบคุมความดันเกจทางเข้าที่
0.25 0.5 0.75 และ 1 บาร์ การควบคุมการเปิ ดปิ ดวาล์วทางออก
ไฮโดรเจนใช้เวลา 2 นาทีสาํ หรับการปิ ด และ 1 วินาทีสาํ หรับการเปิ ด
สําหรับเซลล์เชื้อเพลิงบริษทั BALLARD ถูกควบคุมความดันเกจทาง
เข้า 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 บาร์ การควบคุมในการเปิ ดปิ ดวาล์วทางออก
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ของไฮโดรเจนถูก ควบคุ ม จากชุ ด อุ ป กรณ์ ท่ีติด ตัง้ มาพร้อ มกับ เซลล์
เชือ้ เพลิงของบริษทั

รูปที่ 5 กราฟ I-V-P ตามข้อกําหนดของบริษทั GUSHUB ขนาด 2 kW

รูปที่ 3 แผนผังอุปกรณ์การทดลอง
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รูปที่ 4 และ รูปที่ 5 แสดงกราฟ I-V-P ของแต่ละบริษทั จะเห็นได้
ว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะลดลงและกําลังไฟฟ้าจะเพิม่ ขึน้ เมือ่ กระแสไฟฟ้าที่
ออกจากเซลล์เชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้
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รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ของอัตราความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงไฮโดรเจนกับ
กําลังไฟฟ้าทีไ่ ด้ของบริษทั BALLARD ทีค่ วามดันทางเข้าต่างกัน
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4. ผลการทดสอบและการวิ จารณ์ผล
ในการทดสอบเป็ นสองส่วน คือ ทําการทดสอบเซลล์เชื้อเพลิงที่
ภาระกําลังสูงสุด โดยกําหนดกําลังสูงสุดขึน้ อยู่กบั ขนาดทีแ่ ต่ละบริษทั
กําหนดมา ซึง่ จะไม่ทาํ การทดสอบทีภ่ าระเกินถาระสูงสุด เนื่องจากอาจ
เกิดความเสียหายต่อเซลล์เซือ้ เพลิงได้ ส่วนทีส่ องทําการทดสอบทีภ่ าระ
40 – 50 เปอร์เซนต์ โดยผลของกราฟ I-V-P ถูกแสดงดังรูปที่ 3 และ 4
และการปรับเปลีย่ นความดันทางเข้าของไฮโดรเจน ถูกแสดงในรูปที่ 6
7 8 และ 9
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รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพของเซลล์เชือ้ เพลิงกับ
กําลังไฟฟ้าทีไ่ ด้ของบริษทั BALLARD ทีค่ วามดันทางเข้าต่างกัน
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จากรูปที่ 6 แสดงการบริโภคเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะเพิม่ ขึน้ ตาม
กําลังไฟฟ้ าที่ผลิตได้ และพบว่า เมื่อทํา การปรับเปลี่ยนความดันของ
ไฮโดรเจนจาก 0.2 บาร์ เป็ น 0.5บาร์ ปริมาณการบริโภคเชื้อเพลิงก็
สูงขึ้นตาม ในทางตรงกันข้ามกันประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงจะ
ตํ่าลงเมื่อเพิม่ ความดันของไฮโดรเจน สําหรับช่วงกําลังไฟฟ้า 0 W มี
การใช้เ ชื้อ เพลิง เนื่ อ งจากพลัง งานถูก ใช้สํา หรับ การหล่ อ เลี้ย งระบบ
ควบคุมทีม่ าพร้อมกับบริษทั
Fuel Consumption(L/min)
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รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ของอัตราความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงไฮโดรเจนกับ
กําลังไฟฟ้าทีไ่ ด้ของบริษทั GUSHUB ทีค่ วามดันทางเข้าต่างกัน
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BALLARD พบว่าทีค่ วามดันตํ่าอัตราการใช้ประโยชน์ ของเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนจะสูง ทํา ให้ป ระสิท ธิภ าพเชิง ความร้อ นดีก ว่า ที่ค วามดัน
ทางเข้าของไฮโดรเจนสูงกว่า
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารเซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง (M125) ของศู น ย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ภายใต้การควบคุมดูแลของ
สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) และขอบ
คุณนายวิษณุ รักษาชาติ นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทีช่ ว่ ยเหลือในช่วงการทดสอบ
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รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพของเซลล์เชือ้ เพลิงกับ
กําลังไฟฟ้าทีไ่ ด้ของบริษทั GUSHUB ทีค่ วามดันทางเข้าต่างกัน
จากรูปที่ 8 จะพบว่าในขณะที่กําลังทางไฟฟ้าสูงการบริโภค
ปริมาณเชือ้ เพลิงไฮโดรเจนจะเพิม่ ขึน้ ตาม และเมือ่ ปรับเปลีย่ นความดัน
ทางเข้าของเซลล์เชือ้ เพลิงการปริโภคเชือ้ เพลิงจะเพิม่ ขึน้ เช่นกัน ซึง่ อาจ
เป็ นผลมากจาก ขณะที่ความดันในตัวเซลล์เชื้อเพลิงสูงขึ้นอัตราการ
รั ่วซึมออกจากตัว เซลล์เ พลิง เพิม่ ขึ้น และอัต ราการใช้ป ระโยชน์ ของ
เชื้อ เพลิง ไฮโดรเจนลดลง เนื่ อ งจากสูญ เสีย จากการระบายปริม าณ
ไฮโดรเจนที่ทางออกเป็ นจํานวนมากขณะความดันสูง สําหรับรูปที่ 9
ประสิท ธิภ าพของเซลล์เ ชื้อ เพลิง จะลดลงเมื่อ ความดัน ทางเข้า ของ
ไฮโดรเจนเพิม่ ขึน้
6. สรุป
จากการทดลองปรับ เปลี่ ย นความดัน ทางเข้ า ของเชื้ อ เพลิ ง
ไฮโดรเจนสําหรับเซลล์เชือ้ เพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลีย่ นโปรตอน โดย
ปรับเปลี่ยนความดันจาก 0.2 - 1 บาร์ของบริษทั GASHUB และ
รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทําความเย็นที่มีถงั สะสมพลังงานในรูปของนํ้าแข็ง
Mathematical Model of an Ice Thermal Storage System
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บทคัดย่อ
บทความนี้นําเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทําความ
เย็นทีม่ ถี งั สะสมพลังงานในรูปของนํ้ าแข็ง ชนิดนํ้ าแข็งเกาะบนท่อสาร
ทํ า ความเย็ น แบบละลายภายนอกของโรงงานนม อ.ส.ค. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีการใช้งานถังสะสมขนาด
ความจุ 2,366 kWh ข้อมูลภาระการทําความเย็นออกแบบรายชั ่วโมง
ข้ อ มู ล จํ า เพาะของอุ ป กรณ์ ใ นระบบทํ า ความเย็ น และ ข้ อ มู ล
อุ ตุ นิ ย มวิท ยาสภาวะอุ ณ หภู ม ิอ ากาศภายนอกเฉลี่ย รายชัว่ โมง 24
ชัวโมงถู
่
กนํ ามาใช้ในแบบจําลอง โดยใช้โปรแกรม EES ช่วยในการ
ประมวลผล เพื่อ คํ า นวณเปรีย บเทีย บการใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ า และ
สัม ประสิท ธิสมรรถนะ รวมถึง การวิเ คราะห์ท างเศรษฐศาสตร์ โดย
คํานวณค่าใช้จา่ ยด้านไฟฟ้า ทัง้ อัตราปกติและอัตราค่าไฟฟ้า TOU จาก
การจําลองการใช้งานระบบทําความเย็นทีม่ ถี งั สะสมพลังงานในรูปของ
นํ้าแข็ง พบว่าตัวแปรทีม่ ผี ลต่อค่าสัมประสิทธิสมรรถนะของเครือ่ งอัดไอ
คือ ปริมาณความเย็นสะสม และ อุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกของอากาศ
ภายนอก การเดินเครื่องทําความเย็นสร้างนํ้ าแข็งในขณะที่มปี ริมาณ
นํ้าแข็งทีน่ ้อยและทีอ่ ุณหภูมกิ ระเปาะเปียกของอากาศภายนอกทีต่ ่าํ กว่า
จะส่งผลให้การเดินระบบทําความเย็นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จากการ
จํา ลองแบบแผนการทํา งานที่ต่ า งกัน 5 แบบแผน พบว่า แบบแผน
Partial Storage ช่วงกลางคืน สิน้ เปลืองพลังงานไฟฟ้ารวมตํ่าสุด 3.3%
เมือ่ เปรียบเทียบกับแบบแผน Partial Storage ในช่วงกลางวันและมีค่า
สัมประสิทธิสมรรถนะสูง สุด อีกทัง้ เมื่อเลือกใช้การคิดอัตราค่า ไฟฟ้ า
แบบ TOU แล้วจะสามารถลดค่า ใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้
ประมาณ 48% เมื่อเปรียบเทียบกับแบบแผนอื่นๆ และลดลง 37.4%
เมื่อเปรียบเทียบกับการคิดค่าไฟฟ้าอัตราปกติ ดังนัน้ แบบแผน Partial
Storage ช่วงกลางคืน จึงเป็ นทางเลือกทีเ่ หมาะสมสําหรับจัดการการใช้
งานระบบถังสะสมพลังงานในรูปของนํ้าแข็งของโรงงานนมแห่งนี้
Abstract
In this paper, a mathematical model of an external-melt iceon-coil ice thermal storage system of DPO Khon Kaen North-East
Milk factory with an 2,366 kWh ice storage is developed. Hourly
cooling load per day, the technical data of ice storage system
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and average wet bulb temperature are simulated and solved with
EES computer program in order to comparison the energy use,
COP and operation cost in five different operation strategies of
the system. The calculations show that Partial Storage in night
time strategy consumes total electrical energy less than 3.3%
when compared with Partial Storage in day time strategy. By
using TOU Tariff rate the operation cost of Partial Storage in
night time strategy can reduce to 48% when compared with other
operation and 37.4% when compared with Flat Tariff rate.
Therefore, Partial Storage in night time strategy could be an
optimum strategy to operate the presented ice storage system.
1. คํานํา
จากปริมาณความต้องการไฟฟ้าที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา
ของวัน ทําให้การไฟฟ้าต้องหยุดเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าบางเครื่องลง
ในช่วงทีม่ คี วามต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าตํ่า ทําให้เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ทํางานเพียงช่วงระยะเวลาสัน้ ๆในช่วงทีม่ คี วามต้องการไฟฟ้าสูงเท่านัน้
ซึ่ง เป็ นการใช้งานเครื่อ งกํา เนิดไฟฟ้า อย่างไม่มปี ระสิท ธิภาพและไม่
คุม้ ค่า การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยจึงพยายามกระจายปริมาณ
ความต้องการไฟฟ้ า โดยส่งเสริมให้มกี ารลดการใช้ไฟฟ้ าในช่ว งที่ม ี
ความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ าสูง แล้ว มาใช้ไ ฟฟ้ าในช่ ว งที่ม ีป ริม าณความ
ต้อ งการพลัง งานไฟฟ้ า ตํ่ า แทน โดยอาศัย มาตรการการคิด อัต ราค่ า
ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกัน อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้
(TOU Rate) และ อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของวัน (TOD Rate) ซึง่
เป็ นประโยชน์ต่อทัง้ การไฟฟ้าและผูใ้ ช้ไฟฟ้า โดยผูใ้ ช้ไฟฟ้าสามารถลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้หากมีการจัดการการใช้ไฟฟ้าอย่าง
เหมาะสม
ระบบสะสมพลังงานเชิงความร้อน (Thermal Energy Storage,
TES) ทีไ่ ด้รบั ความนิยมใช้งานในปจั จุบนั มีอยู่ 3 ชนิด แบ่งตามลักษณะ
สารตัว กลางในการเก็ บ สะสมพลัง งาน ได้ แ ก่ ระบบสะสมนํ้ า เย็ น
(Chilled Water Storage) ระบบสารเปลีย่ นสถานะ (Phase Change
Material) และระบบสะสมพลังงานในรูปของนํ้าแข็ง (Ice Storage) โดย
ระบบถังสะสมพลังงานในรูปของนํ้าแข็งเป็ นเทคโนโลยีทม่ี ปี ระสิทธิภาพ

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

ในการย้ า ยความต้ อ งการพลั ง งาน มี ก ารใช้ ง านทั ง้ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ ระบบนี้จะเดินเครือ่ งทําความเย็น เพือ่
สร้างนํ้ าแข็งสะสมไว้ภายในถังสะสมที่มกี ารหุม้ ฉนวนอย่างดี เป็ นการ
สะสมพลังงานโดยอาศัยความร้อนแฝงจากการแข็งตัวของนํ้ าแข็ง เมื่อ
ต้องการความเย็น นํ้ าแข็งทีเ่ ก็บสะสมไว้จะถูกละลายเพื่อนํ าความเย็น
ไปใช้ ส่วนประกอบพืน้ ฐานของระบบ จะเหมือนกันกับ ระบบทําความ
เย็นแบบทัวไป
่ ซึง่ ประกอบไปด้วย เครือ่ งอัดไอ คอนเดนเซอร์ วาล์วลด
ความดัน และ อีแวปเปอร์เ รเตอร์ สามารถประยุ ก ต์ใช้งานกับสถาน
ประกอบการซึ่งมีระบบผลิตนํ้ าเย็นโดยใช้ร่วมกับระบบเดิมที่มอี ยู่แล้ว
หรือ การติด ตัง้ เป็ น ระบบใหม่ ประโยชน์ ท่ีไ ด้ร บั จากการใช้ง าน คือ
ขนาดของเครื่องทําความเย็นจะมีขนาดเล็กกว่าระบบผลิตนํ้ าเย็นแบบ
ปกติ เ มื่อ มีร ะยะเวลาของภาระการทํ า ความเย็ น สู ง สุ ด ไม่ น านนั ก
ประหยัดเงินลงทุนในการติดตัง้ ระบบเนื่องด้วยมีขนาดเล็กกว่าระบบ
ผลิตนํ้าเย็นแบบปกติ และประหยัดค่าไฟฟ้าโดยมีความสามารถย้ายค่า
ความต้องการพลังงานไฟฟ้า ระบบสะสมพลังงานในรูปของนํ้าแข็งแบ่ง
ออกได้ห ลายประเภทตามลัก ษณะการออกแบบและการทํ า งานที่
แตกต่ า งกัน ซึ่ง มีจุ ด เด่ น จุ ด ด้อ ยต่ า งกัน ด้ว ย การจัด การการทํ า งาน
โดยทั ่วไปจะแบ่ง ออกเป็ นสองแบบแผนการทํางาน ได้แก่ แบบ Full
Storage และ Partial Storage ซึง่ มีการทํางานต่างกัน การเลือกใช้
ระบบถังสะสมพลังงานและการจัดการการใช้งานอย่างเหมาะสม จะ
ส่งผลให้เกิดการประหยัดเงินลงทุนในการติดตัง้ ระบบ และ ประหยัด
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการ [1,2]
โรงงานนม อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น มี
การใช้งานระบบถังสะสมพลังงานในรูปของนํ้ าแข็งเดิมอยู่แล้ว ซึ่งใช้
พลังงานไฟฟ้าประมาณ 50% ของพลังงานไฟฟ้าทัง้ หมด ซึง่ การทํางาน
ของเครือ่ งทําความเย็นไม่ได้มกี ารจัดการการทํางาน จะถูกควบคุมโดย
อัตโนมัติด้วยตัวควบคุมความหนานํ้ าแข็ง ซึ่งทําหน้ าที่ควบคุมตัดต่อ
การทํางานของเครื่องอัดไอเมื่อมีค่าเปอร์เซ็นต์น้ํ าแข็งภายในถังสะสม
ตํ่าสุดและสูง สุดตามที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งการทํางานด้วยแบบแผนการ
ควบคุมเช่นนี้ อาจจะไม่ได้มาซึง่ ประสิทธิภาพเชิงพลังงานทีด่ ี งานวิจยั นี้
จึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบการทํางานในลักษณะแบบแผน
ต่างๆกัน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงพลังงานและค่าใช้จา่ ยด้าน
พลัง งานไฟฟ้ าของระบบ โดยอาศัย การจํา ลองด้ว ยแบบจํา ลองทาง
คณิตศาสตร์ในลักษณะการทํางานด้วยแบบแผนต่างๆกัน เพื่อหาแบบ
แผนการทํา งานที่เ ป็ น ไปได้ใ นการจัด การการใช้ง านระบบถัง สะสม
พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการใช้งานแบบปกติดว้ ย
การควบคุมเปอร์เซ็นต์น้ําแข็งตํ่าสุดและสูงสุด
2. งานวิ จยั และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
มีงานวิจยั เกี่ยวกับระบบถังสะสมพลังงานในรูปของนํ้ าแข็งอย่าง
แพร่หลาย โดยงานวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาในเชิงประสิทธิภาพการ
ทํา งานของอุ ป กรณ์ ทัง้ การตรวจวิเ คราะห์ก ารทํา งาน [3] การสร้า ง
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ [4,5] เพื่ออธิบายลักษณะการทํางานหรือ
การศึก ษาตัว แปรที่ม ีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพการทํา งานของระบบ และ
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้งาน [6,7] ในประเทศไทยมีงานวิจยั
เกี่ยวกับระบบถังสะสมพลังงานในรูปของนํ้ าแข็งไม่มากนัก วัฒนา [6]

ได้ศึกษาการใช้งานกับอาคารสํานักงาน อาคารศูนย์การค้า โรงแรม
และ โรงพยาบาล โดยใช้โปรแกรม BLAST ในการวิเคราะห์ ผลทีไ่ ด้ คือ
แบบแผนการทํางาน Full Storage เป็ นแบบแผนการทํางานทีไ่ ม่คุม้ ค่า
และ แบบแผนการทํางาน Full storage On Peak มีระยะเวลาคืนทุนเร็ว
กว่าแบบแผนการทํางาน Load leveling เมื่อเปรียบเทียบอาคาร 4
ประเภทพบว่ า อาคารสํ า นั ก งานมีร ะยะเวลาการคืน ทุ น เร็ ว ที่ สุ ด
เนื่องจากมี load factor ตํ่ากว่าอาคารประเภทอื่นๆ ซึ่งตัวอย่าง
กรณีศกึ ษานี้แสดงให้เห็นว่า ระบบถังสะสมพลังงานในรูปของนํ้าแข็งจะ
เหมาะสมและคุ้ม ค่ า กับ การใช้ง านกับ สถานประกอบการที่ม ี ความ
ต้ อ งการพลัง งานสู ง สุ ด เป็ น ระยะเวลาสัน้ ๆ การศึก ษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [7] ทําการวิเคราะห์การใช้ใน
อาคาร 4 ประเภททีม่ กี ารคิดอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOD เช่นเดียวกัน โดย
ใช้โปรแกรม DOE-2 ศึกษาเฉพาะระบบแบบ Ice-Harvesting system
และ Ice on Coil System เนื่องจากระบบอื่นๆ ไม่เหมาะสมและไม่เป็ น
ทีแ่ พร่หลายในประเทศไทย พบว่าระบบแบบ Ice Harvester จะมีการ
ลงทุนน้อยกว่าระบบ ice on coil เมื่อมีปริมาณความเย็นทีต่ อ้ งการ
เท่ากัน และแบบแผนการทํางาน Demand limiting storage มีความคุม้
ทุนในการนํ ามาใช้งาน ส่วนแบบแผนการทํางานแบบ Full storage,
Partial storage, Demand limited & Partial storage ไม่มคี วามคุม้ ทุน
ในการใช้งาน
ในส่วนงานวิจยั ด้านแบบจําลองในอดีต ได้มกี ารสร้างแบบจําลอง
ตามสมมติฐานทีแ่ ตกต่างกันไป Chaichana [5] สร้างแบบจําลองของถัง
สะสมพลังงานในรูปนํ้าแข็งโดยอาศัยวิธ ี quasi-steady state analysis
และ thermal resistance network approach ซึง่ เป็ นวิธกี ารเดียวกันกับ
ที่ Neto และ Krarti [8] ใช้ ถังสะสมพลังงานจะประกอบไปด้วยท่อตรง
วางตัวในแนวนอนซึ่งถูกนํ้ าล้อมรอบ และมีสารทําความเย็นไหลผ่าน
ภายในท่อ Lee [4] อธิบาย Basic heat transfer analysis ของ
กระบวนการ charging และ discharging ค่า output ของงานวิจยั นี้ได้
ปริมาตรของนํ้าแข็งภายในถังสะสม จากการทํา error analysis ของ ice
volume และ cooling rate แบบจําลองมีค่าความคลาดเคลื่อนจากการ
ทดลองเท่ากับ 5% และ 12% ตามลําดับ โดยแบบจําลองของถังสะสม
พลังงานเป็ นแบบทีม่ กี ารหลอมละลายจากภายนอก
การเดิน เครื่อ งทํา ความเย็น ของระบบทํา ความเย็น ในช่ ว งเวลา
กลางคื น ซึ่ ง มี อุ ณ หภู ม ิ ข องอากาศภายนอกตํ่ า จะส่ ง ผลให้ ม ี
ประสิทธิภาพเชิงพลังงานสูงกว่า โดยจากการศึกษาแบบจําลองของ
ระบบถังสะสมนํ้าแข็งของ Chaichana [5] ค่าสัมประสิทธิสมรรถนะของ
เครื่อ งอัด ไอซึ่ง ได้จ ะมีค่ า สู ง ขึ้น เมื่อ อุ ณ หภู ม ิอ ากาศภายนอกตํ่ า ลง
เช่นเดียวกันกับ Lee และ Jones [3] ได้ทาํ การศึกษาประสิทธิภาพของ
ระบบถังสะสมพลังงานในรูปของนํ้ าแข็งชนิดนํ้ าแข็งเกาะบนท่อสารทํา
ความเย็นสําหรับอาคารทีพ่ กั อาศัยและอาคารพาณิชย์ขนาดเล็กโดยการ
ตรวจวัด พบว่า ทีอ่ ุณหภูมขิ องอากาศภายนอกตํ่ากว่าจะมีค่าอัตราส่วน
ประสิทธิภาพเชิงพลังงาน (Energy-Efficiency Ratio, EER) สูงกว่า
ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้จงึ ได้จาํ ลองการทํางานให้เครือ่ งทําความเย็นทํางาน
ในช่ ว งเวลากลางคืน ซึ่ง จะมีป ระสิท ธิภ าพเชิง พลัง งานที่สูง กว่า การ
ทํางานในช่วงกลางวัน เพือ่ หาแนวทางการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
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ถัง สะสมพลัง งานในรูป ของนํ้ า แข็ง ของโรงงานนม อ.ส.ค.
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ภาค

3.แบบจําลองของระบบทําความเย็นที่ มีถงั สะสมพลังงานในรูป
ของนํ้าแข็ง

Tmax − Tmin

Compressor
2

Evaporative condenser

ซึ่งค่า Qmax และ Qmin คืออัตราการทําความเย็นสูงสุดและอัตราการ
ทําความเย็นตํ่าสุดทีอ่ ุณหภูมริ ะเหยของสารทําความเย็นสูงสุดและตํ่าสุด
Tmax และ Tmin ตามลําดับ Lee [4] เสนอสมการทํานายอัตราการ
แข็งตัวของนํ้าแข็ง

3

1
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Water circulating pump
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(2)
โดย Δm ice เป็ นผลต่างของนํ้ าแข็งในช่วงเวลา Δt , r คือตําแหน่ ง
ของผิว สัม ผัส ระหว่ า งนํ้ า กับ นํ้ า แข็ง และ ro คือ รัศ มีด้ า นนอกท่ อ
Stewart [9] เสนอค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนทีอ่ แี วปเปอร์เรเตอร์ เป็ น
ฟงั ก์ชนั เชิงเส้นกับอุณหภูมริ ะเหยของสารทําความเย็น ( Te )
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3.1 แบบจําลองถังสะสมพลังงานในรูปนํ้าแข็ง
การศึกษาการแข็งตัวของนํ้ากลายเป็ นนํ้ าแข็งซึง่ เกาะอยู่รอบๆท่อ
สารทํา ความเย็น เป็ น การถ่า ยเทความร้อนในแนวรัศ มี โดยนํ้ า ที่อ ยู่
ล้อมรอบท่อจะถ่ายเทความร้อนผ่านทางผนังท่อไปยังสารทําความเย็นที่
อยูภ่ ายในท่อ โดยมีสมมุตฐิ านดังนี้
- พิจารณาท่อทีว่ างตัวในถังเป็ นท่อตรงเท่านัน้
- วิเคราะห์การแข็งตัวในทิศทางเดียว (One-Dimensional)
- การถ่ายเทความร้อนในทุกๆท่อเหมือนกันทุกประการ และ
นํ้าแข็งทีเ่ กิดบนท่อสารทําความเย็นตลอดทัง้ ท่อมีความหนาเท่ากัน
- ไม่คดิ อิทธิพลของการถ่ายเทความร้อนกับอากาศภายนอกถัง
Lee [4] ได้พฒ
ั นาสมการการแข็งตัวของนํ้าแข็งต่อมาจากงานวิจยั
ของ Stewart [9] โดยการคิดอัตราการถ่ายเทความร้ อนต่อหนึ่งหน่วย
ความยาวของท่อสารทําความเย็นทีด่ ดู ความร้อนแฝงของการแข็งตัวของ
นํ้าแข็งเพือ่ สร้างนํ้าแข็งขึน้ รอบๆท่อ ( Qev ) หาได้จากปริมาณของความ
ร้อนแฝงทีต่ ้องการในการสร้างนํ้ าแข็งรอบท่อของสารทําความเย็นคูณ
กับอัตราการแข็งตัวของนํ้าแข็ง
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รูปที่ 1 ระบบทําความเย็นทีม่ ถี งั สะสมพลังงานในรูปนํ้าแข็ง
แบบนํ้าแข็งเกาะบนท่อ แบบละลายภายนอก
(External-melt ice-on-coil ice storage system)

Qev = hsf

∗

(5)
เมือ่ สมมติให้ค่าสัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อนภายนอก แปรผันโดย
1 [9] จากสมการ (5) จะได้
h∝
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(3)
เมื่อ Q f คือ อัตราการทําความเย็นเมื่ออุณหภูมขิ องสารทําความเย็น
เท่ากับอุณหภูมจิ ุดเยือกแข็งของนํ้า, T f = 0 o C และ b คือ ความชัน
หาได้จากสมการ
Q − Qmin
(4)
b = max
Qev = Q f − b(T f − Te )

r
ro

⎛ ∗2 4r ∗1.5 1 ⎞
⎜r −
+ ⎟
⎜
3
3 ⎟⎠
⎝

(6)
(7)

(T

f

− Tmax )k

⎛ Qmax
⎜1 −
⎜
Qf
⎝

⎞ 2
⎟ro ρhsf
⎟
⎠

(8)

t

kRmin
1
=
∗
R
⎛ Qmax ⎞
⎟ro
⎜1 −
⎜
Q f ⎟⎠
⎝
⎞ r ⎛r
r⎛1
Rmin = ⎜⎜ + F + C ⎟⎟ + ln⎜⎜ o
ri ⎝ hi
⎠ k l ⎝ ri

(9)

⎞ 1
⎟⎟ +
⎠ ho

(10)

ซึ่ง k และ k l คือ สัมประสิท ธิการนํ า ความร้อ นของนํ้ า แข็ง และท่อ
ตามลําดับ h , hi และ ho คือ สัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อนภายใน
สัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อนท่อซึง่ มีน้ําแข็งทีผ่ วิ ท่อ และ ภายนอก
ท่อซึง่ ไม่มนี ้ําแข็งเกาะ ตามลําดับ F คือ Fouling factor สําหรับผิวท่อ
ด้านใน และ C คือ contact resistance จากสมการ (1) ถึงสมการ (10)
เมือ่ ใส่ตวั แปร input เข้าไปได้แก่ T f , Tmax , Qmax , b, h , hi , ho ,
่ ต้นจากการคํานวณค่าตัวแปรเวลา
k , k l , F และ C การคํานวณเริม
ไร้มติ ิ สมการ (8) สําทุกๆช่วงเวลา ในแต่ละ time step จะทําการ
คํานวณจนกว่าค่าตัวแปรเวลาไร้มติ จิ ากสมการ (8) เท่ากับสมการ (6)
เมือ่ นัน้ จะได้ตวั แปร output ได้แก่ r , Qev และ Te ในทุกๆ time step
เมื่อพิจารณากราฟความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่ งของผิวสัมผัส
ระหว่างนํ้ ากับนํ้ าแข็งและอัตราการทําความเย็นดังรูปที่ 2 ทําการ fitcurve จะได้สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการทําความเย็น
และความหนาของนํ้าแข็ง ดังสมการ (11)
3
2
(11)
Q = −766084 r + 114123 r − 6597 .4 r + 357 .16
ev

โดยทีอ่ ุณหภูมริ ะเหยของสารทําความเย็นในแต่ละ time step สามารถ
คํานวณได้จากสมการ 3
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ความร้อนจากสารทําความเย็นจะถูกระบายออกจากระบบทําความ
เย็นด้วยอีวาโปเรทีฟคอนเดนเซอร์ โดยทั ่วไปบริษทั ผูผ้ ลิตจะให้ขอ้ มูล
ของ nominal volume air flow rate, nominal heat rejection capacity
และค่า variable load multiplier (หรือ Heat Rejection Capacity
Factor, HRF) ซึง่ ค่า HRF เป็ นฟงั ก์ชนั ของอุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกของ
อากาศภายนอก และ อุ ณ หภูมคิ วบแน่ นอิ่มตัวของสารทํา ความเย็น
อัต ราการถ่ า ยเทความร้อ นจริง ที่อี ว าโปเรทีฟ คอนเดนเซอร์ [11]
สามารถคํานวณจาก

350.00
300.00

Qev (kW)

250.00
200.00
Qev = -766084r3 + 114123r2 - 6597.4r + 357.16
R2 = 0.9928

150.00
100.00
50.00
0.00
0.01

0.015
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รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งของผิวสัมผัสระหว่างนํ้ากับ
นํ้าแข็งและอัตราการทําความเย็น โดยอาศัยแบบจําลองการแข็งตัวของ
นํ้าแข็ง Lee [4]
อัตราการไหลของสารทําความเย็นคํานวณได้จาก
mr =

(h

(12)

Qev

จากรูปที่ 1 เมือ่ พิจารณาถังสะสมพลังงานเป็ นปริมาตรควบคุม
⋅

⋅

∑ E in − ∑ E out =

(

dE cv

)

dt

(

(13)

)

Qwall + mr hr ,in − hr ,out + mw hw,in − hw,out =

dU (t )
dt

(14)

จากการตรวจวิเคราะห์ของ Lee [3] ความร้อนจากอากาศภายนอกที่
ถ่ายเทด้วยการนําความร้อนผ่านผนังถังสะสมพลังงานมีคา่ น้อยกว่า 1%
ของทัง้ อัตราการทําความเย็นและอัตราการละลายนํ้าแข็ง ดังนัน้ ผลของ
ก า ร ถ่ า ย เ ท ค ว า ม ร้ อ น นี้ จึ ง มี ค่ า น้ อ ย ม า ก Qwall ≈ 0 เ มื่ อ
้
= m w (hw,in − hw,out ) ดังนัน
Qev = m r (hr ,in − hr , out ) และ Q
load

Q +Q
=
ev
load

dU (t )
dt

Qcon ,no min al
HRF (Twb , Tcon )

(15)

3.2 แบบจําลองระบบทําความเย็น
จากรูปที่ 1 พิจารณาอีวาโปเรทีฟคอนเดนเซอร์เป็ นปริมาตร
ควบคุม เป็ นระบบทีค่ งตัวและมีการไหลคงที่ (Steady-state, Steady
flow) จากกฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิคส์จะได้
(16)
Qcon = mr (hr ,in − hr ,out ) + Wcom
หรือ
(17)
Qcon = Qev + Wcom
เครื่อ งอัด ไอของโรงงานนม เป็ น เครื่อ งอัด ไอชนิ ด สกรู เ ดีย ว
(single screw compressor) กําลังงานทีเ่ ครือ่ งอัดไอหาได้จาก [10]
m (h − h1 )
(18)
Wcomp = r 2
η moη meη isen

เมือ่ η mo คือ ประสิทธิภาพมอเตอร์ η me คือ ประสิทธิภาพเชิงกลของ
มอเตอร์ และ η isen คือประสิทธิภาพไอเซนโทรปิ ค โดยในงานวิจยั นี้
กําหนดให้มคี ่าเท่ากับ 0.8, 0.7 และ 0.8 ตามลําดับ ค่าสัมประสิทธิ
สมรรถนะของเครือ่ งอัดไอหาได้จาก
Q
(19)
COP = ev

(20)

สมการ (21) แสดงความสัมพันธ์ของค่า HRF อุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยก
ของอากาศภายนอก และ อุณหภูมคิ วบแน่ นอิม่ ตัวของสารทําความเย็น
จากข้อมูลของผูผ้ ลิต อีวาโปเรทีฟคอนเดนเซอร์ของ Baltimore Aircoil
Ltd [12] คือ
0.3841

− hr ,out )

r ,in

Qcon =

Tcon = 11.392

Twb
HRF 0.287

(21)

จากสมการ (16) ถึง สมการ (21) สามารถใช้ทาํ นายตัวแปรทีไ่ ม่ทราบ
ค่า คือ อุณหภูมคิ วบแน่ นของสารทําความเย็น อัตราการถ่ายเทความ
ร้อนที่อีว าโปเรทีฟ คอนเดนเซอร์ได้ และ สัมประสิท ธิสมรรถนะของ
เครื่องอัดไอ เมื่อทราบ อัตราการทําความเย็น อัตราการไหลเชิงมวล
ของสารทํ า ความเย็น อุ ณ หภู ม ิก ระเปาะเปี ย กของอากาศภายนอก
อุณหภูมริ ะเหยของสารทําความเย็น
4. การจําลองกระบวนการสร้างนํ้าแข็ง
การจําลองกระบวนการแข็งตัวของนํ้าแข็งอาศัยสมการ ในหัวข้อที่
ผ่านมา ในที่น้ีทําการออกแบบการจําลองจากเริม่ ต้นภายในถังสะสม
พลังงานมีปริมาณนํ้าแข็ง 0% (0 kWh) ของความจุสงู สุด จนกระทั ่งเต็ม
ความจุของถังที่ 100% (2,366 kWh) วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปริมาณ
ความเย็นสะสม อัตราการทําความเย็นและค่าสัมประสิทธิสมรรถนะของ
เครือ่ งอัดไอในระหว่างกระบวนการสร้างนํ้าแข็ง ผลทีไ่ ด้จากแบบจําลอง
แสดงในรู ป ที่ 3 ปริม าณความเย็น สะสมจะเป็ น ฟ งั ก์ ช ัน เชิง เส้น กับ
ระยะเวลาในกระบวนการสร้างนํ้ าแข็ง ส่วนอัตราการการทําความเย็น
เมือ่ กระบวนการสร้างนํ้าแข็งดําเนินต่อไปจะมีค่าลดลงสาเหตุมาจากค่า
ความต้านทานความร้อนของนํ้ าแข็งทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้อุณหภูมริ ะเหย
ของสารทําความเย็นลดลง ซึง่ เป็ นสาเหตุให้ตอ้ งการกําลังงานในการอัด
ไอของสารทําความเย็นมากขึน้ ทําให้คา่ COP ของเครือ่ งอัดไอลดตํ่าลง
และทีอ่ ุณหภูมอิ ากาศภายนอกทีต่ ่าํ กว่าจะส่งผลให้ค่า COP ของเครือ่ ง
อัดไอสูงกว่าดังแสดงในรูปที่ 4
การเดินระบบสร้างนํ้าแข็งในขณะทีม่ ปี ริมาณนํ้าแข็งทีน่ ้อยกว่าและ
ทีอ่ ุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกของอากาศภายนอกทีต่ ่ํากว่า จะส่งผลให้การ
เดินระบบทําความเย็นมีประสิทธิภาพเชิงพลังงานสูงขึน้ การออกแบบ
การทํางานจึงควรหลีกเลี่ยงการเดินระบบในช่วงทีม่ อี ุณหภูมกิ ระเปาะ
เปียกของอากาศภายนอกทีส่ งู อย่างเช่นในช่วงกลางวัน โดยใช้ช่วงเวลา
ในการเดินระบบสร้างนํ้าแข็งในช่วงเวลากลางคืนแทน

Wcom
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รูปที่ 3 ความจุความเย็นสะสมและอัตราการทําความเย็นกับระยะเวลา
ในกระบวนการสร้างนํ้าแข็ง

1. เดินระบบทําความเย็นโดยอัตโนมัตคิ วบคุมโดยค่าเปอร์เซ็นต์
นํ้าแข็งตํ่าสุดและสูงสุด
1.1) 20% และ 80% ตามลําดับ
1.2) 40% และ 80% ตามลําดับ
1.3) 80% และ 100% ตามลําดับ
2. Partial Storage แบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1) ช่วงกลางวัน เวลา 9.00น.-17.00น.
2.2) ช่วงกลางคืน เวลา 22.00น.-5.45น.
โดยแบบแผนการทํางาน Full Storage ไม่ได้นํามาวิเคราะห์เพราะ จาก
่
ว งเวลาที่ไม่มภี าระการทํา
ข้อ มูล ภาระการทํา ความเย็น รายชัวโมงช่
ความเย็นมีระยะเวลาเพียง 5 ชัวโมง
่
กระบวนการสร้างนํ้าแข็งสามารถ
ประจุความเย็นสะสมได้ 53.13% (1,257 kWh) ดังรูปที่ 3 ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการใช้งานใน 1 วันของโรงงานนม 80% (1,885 kWh)
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รูปที่ 4 เปรียบเทียบค่า COP กับ ระยะเวลาในกระบวนการสร้างนํ้าแข็ง
ทีอ่ ุณหภูมกิ ระเปาะเปียกของอากาศภายนอกแตกต่างกัน

รูปที่ 5 อุณหภูมกิ ระเปาะเปียกเฉลีย่ รายชัวโมงในแต่
่
ละฤดูกาล

5. การจําลองสภาพการทํางานของระบบถังสะสมพลังงานในรูป
ของนํ้าแข็งด้วยแบบแผนการทํางานที่แตกต่างกัน
ทําการจําลองสภาพการทํางานของระบบด้วยแบบแผนการทํางาน
ทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงพลังงานของการใช้งาน
และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั คือได้แบบ
แผนการทํางานทีส่ ่งผลให้เกิดการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุม้ ค่า อาศัยค่าสัมประสิทธิสมรรถนะของเครื่องอัดไอ พลังงานไฟฟ้าที่
ระบบต้องการ และค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานไฟฟ้า เป็ นตัวแปรทีจ่ ะนํามาชี้
วัด
การจํา ลองอาศัย ข้อ มูล นํ า เข้า ได้แ ก่ ข้อ มูล อุ ตุ นิ ย มวิท ยาของ
อุณหภูมกิ ระเปาะเปี ย กเฉลี่ย รายชัวโมงแยกตามฤดู
่
กาลของจังหวัด
ขอนแก่น (จากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดขอนแก่น ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543
ถึง พ.ศ. 2550) ดังแสดงในรูปที่ 5 ภาระการทําความเย็นรายชัวโมงและ
่
ข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์ต่างๆของโรงงานกรณีศกึ ษา [13] โดยมี
ตัว แปรนํ า ออก ได้ แ ก่ ค่ า สัม ประสิท ธิสมรรถนะของเครื่อ งอัด ไอ
พลัง งานไฟฟ้ าที่ ร ะบบต้ อ งการ การประมวลผลอาศัย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เลือกใช้โปรแกรม Engineering Equation Solve, EES ทํา
การจําลองการทํางานทุกๆ 15 นาที โดยชัวโมงที
่
่ 1 ออกแบบให้เป็ น
ช่วงเวลาระหว่าง 0.00น.-1.00น. จนกระทั ่งครบ 24 ชั ่วโมง ซึง่ ในทีน่ ้ีจะ
ทําออกแบบการทํางานออกเป็ น 5 แบบแผนการทํางานด้วยกัน ได้แก่

6. วิ เคราะห์ผล
6.1 การวิ เคราะห์ประสิ ทธิ ภาพเชิ งพลังงาน
6.1.1 การสิ้ นเปลืองพลังงาน
พลัง งานไฟฟ้ ารวมที่ต้ อ งการในการเดิน ระบบทํ า ความเย็ น
ั ้ าหมุนเวียน พัดลม
ประกอบไปด้วย พลังงานไฟฟ้าทีเ่ ครื่องอัดไอ ปมนํ
ั ้ าของอีวาโปเรทีฟคอนเดนเซอร์ โดยในการศึกษานี้ไม่คดิ ค่า
และปมนํ
ั ้ าทีค่ อนเดนเซอร์ เนื่องจากมีค่าน้อยมาก
พลังงานไฟฟ้าในส่วนของปมนํ
เมือ่ เปรียบเทียบกับพลังงานไฟฟ้าในอีกสามส่วนทีก่ ล่าวมา
จากตารางที่ 1 กําหนดภาระทําความเย็นรายวันขนาดและลักษณะ
การกระจายตัว ที่เ ท่ า กัน ผลที่ไ ด้ จ ากการจํ า ลองคือ การสิ้น เปลือ ง
พลังงานไฟฟ้ารวมจากการทํางานรายวันมีค่าใกล้เคียงกันทัง้ 5 แบบ
แผนการทํางาน โดยแบบแผน 2.2 มีการสิน้ เปลืองพลังงานไฟฟ้ารวม
ตํ่า ที่สุ ด เนื่ อ งมาจากการออกแบบเครื่อ งทํ า ความเย็น ให้ทํ า งานใน
ช่วงเวลาที่มอี ุณหภูมขิ องอากาศภายนอกตํ่าในช่วงกลางคืน ส่งผลให้
กํ า ลั ง ไฟฟ้ าที่ เ ครื่ อ งอั ด ไอต้ อ งการในกระบวนการอั ด ตํ่ า อี ก ทั ง้
กําลังไฟฟ้าทีต่ อ้ งการในการเดินพัดลมระบายความร้อนทีอ่ วี าโปเรทีฟ
คอนเดนเซอร์กล็ ดลงด้วย ซึง่ เมื่อทําการเปรียบเทียบกับการเดินเครื่อง
ทําความเย็นในช่วงกลางวัน (แบบแผน 2.1) จะพบว่ามีการสิน้ เปลือง
พลังงานไฟฟ้าทีน่ ้อยกว่าประมาณ 1.6% ในฤดูฝน 1.9% ในฤดูรอ้ น
และ 3.3% ในฤดูหนาว ในกรณีการเปรียบเทียบการทําความเย็นใน
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เวลากลางวัน และกลางคืน นี้ ฤ ดูห นาวประหยัด พลัง งานได้ม ากที่สุ ด
เนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกของอากาศ
ภายนอกในช่วงกลางวันและกลางคืนทีม่ ากกว่าดังรูปที่ 5
ตารางที่ 1 การสิน้ เปลืองพลังงานไฟฟ้ารวมและค่าสัมประสิทธิ
สมรรถนะเฉลีย่ ได้จากการจําลองการทํางานรายวันในแต่ละแบบแผน
แบบ
แผน
การ
ทํา
งาน
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2

ฤดูฝน
สิน้ เปลือง
พลังงาน
ไฟฟ้า
(kWh)
952
937
951
951
936

COP
เฉลีย่
2.63
2.61
2.60
2.60
2.65

ฤดูรอ้ น
สิน้ เปลือง
พลังงาน
ไฟฟ้า
(kWh)
945
931
946
945
927

COP
เฉลีย่
2.65
2.63
2.62
2.61
2.68

ฤดูหนาว
สิน้ เปลือง
พลังงาน
ไฟฟ้า
(kWh)
901
892
909
907
877

COP
เฉลีย่
2.82
2.78
2.76
2.75
2.88

ตารางที่ 2 การสิน้ เปลืองพลังงานไฟฟ้ารายวันแยกตามช่วงเวลาอัตรา
ค่าไฟฟ้า TOU ทีไ่ ด้จากการจําลองการทํางานรายวันในแต่ละแบบแผน
แบบแผน
การทํา
งาน
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2

ฤดูฝน
On
Peak
(kWh)
577
811
923
923
94

Off
Peak
(kWh)
375
126
28
28
842

ฤดูรอ้ น
On
Peak
(kWh)
573
806
918
918
94

Off
Peak
(kWh)
372
125
28
28
834

ฤดูหนาว
On
Peak
(kWh)
549
773
881
880
94

Off
Peak
(kWh)
352
120
28
28
784

ตารางที่ 3 ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดรายวันแยกตาม
ช่วงเวลาอัตราค่าไฟฟ้า TOU ทีไ่ ด้จากการจําลองการทํางานรายวันใน
แต่ละแบบแผน
แบบแผน
การทํา
งาน
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2

ฤดูฝน
On
Off
Peak
Peak
(kW)
(kW)
120
112
113
106
107
101
112
5
8
128

ฤดูรอ้ น
On
Off
Peak
Peak
(kW)
(kW)
119
111
113
105
107
100
112
5
8
127

ฤดูหนาว
On
Off
Peak
Peak
(kW)
(kW)
114
105
108
100
102
95
107
5
8
120

6.1.2 สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะของระบบทําความเย็น
จากการศึกษากระบวนการสร้างนํ้าแข็ง ทําให้เราทราบถึงตัวแปรที่
มีผลต่อค่าสัมประสิทธิสมรรถนะของเครื่องอัดไอ ได้แก่ ปริมาณความ
เย็นสะสม และ อุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกของอากาศภายนอก รูปที่ 4
ปริมาณความเย็นสะสมยิง่ สูงยิง่ มีค่า COP ทีต่ ่าํ เนื่องมาจากค่าความ
ต้านทานความร้อนของนํ้าแข็งเมื่อความหนาของนํ้ าแข็งภายในถังมาก
ขึน้ อุณหภูมริ ะเหยของสารทําความเย็นลดลง ส่งผลให้ต้องการกําลัง
งานในกระบวนการอัดไอมาก และอุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกของอากาศ

ภายนอกจะส่ ง ผลต่ อ อั ต ราการระบายความร้ อ นที่ อี ว าโปเรที ฟ
คอนเดนเซอร์ โดยทีอ่ ุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกของอากาศภายนอกตํ่าลง
อุ ณ หภู ม ิค วบแน่ น ของสารทํ า ความเย็ น จะลดลง ค่ า สัม ประสิท ธิ
สมรรถนะจะมีค่ า สูง เช่ น เดีย วกับ ผลที่ไ ด้จ ากการจํา ลองสภาพการ
ทํางานในแบบแผนต่างๆทัง้ 5 แบบแผน เมื่อเปรียบเทียบแยกตาม
ฤดูกาล จากตารางที่ 1 จะพบว่าทัง้ 5 แบบแผนการทํางานจะมีค่า
สัมประสิทธิสมรรถนะสูงสุดในฤดูหนาว ตํ่าลงมาในฤดูรอ้ น และมีค่าตํ่า
ทีส่ ุดในฤดูฝน เป็ นผลมาจากอุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกเฉลี่ยของอากาศ
ภายนอกในแต่ละฤดูกาลนัน่ เอง เมื่อทําการเปรียบเทียบในแต่ละแบบ
แผน แบบแผน 2.2 จะมีค่าสัมประสิทธิสมรรถนะสูงทีส่ ุด เนื่องมาจาก
การออกแบบการทํางานเครือ่ งทําความเย็นเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน
ทีม่ อี ุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกของอากาศภายนอกตํ่า
6.2 การวิ เคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เป็ นการคํานวณค่าไฟฟ้าภายใต้
อัตราค่าไฟฟ้า TOU และอัตราปกติ ของประเทศไทย โรงงานนม
อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดเป็ นผูใ้ ช้ไฟฟ้า
ประเภท 3 ซึ่งปจั จุบนั มีการจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราปกติ ซึ่งผูใ้ ช้ไฟฟ้า
ประเภท 3 สามารถเลือกเปลี่ยนมาใช้การคิดค่าไฟฟ้าอัตราค่าไฟฟ้า
TOU ได้ ดังนัน้ ในการศึกษานี้จงึ ทําการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าในการเดิน
ระบบทําความเย็นทัง้ สองอัตรา จากตารางที่ 4 พิจารณาเปรียบเทียบค่า
ไฟฟ้าในอัตราปกติ ทัง้ 5 แบบแผนมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าต่อ
เดือนที่ใกล้เคียงกัน พิจารณาเปรียบเทียบการคิดอัตราค่าไฟฟ้าแบบ
TOU ทัง้ 5 แบบแผนมีค่าใกล้เคียงกัน ยกเว้นแบบแผนการทํางานแบบ
Partial Storage เวลากลางคืน (Off Peak) ซึง่ มีค่าใช้จา่ ยน้อยกว่าแบบ
แผนอื่นๆประมาณ 48% (48,000 บาท) เมือ่ พิจารณาแบบแผนเดียวกัน
แต่ ค ิดอัตราค่าไฟฟ้ า ที่ต่างกันพบว่าอัต ราค่าไฟฟ้า แบบ TOU
มี
ค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานไฟฟ้าสูงกว่าอัตราปกติ ยกเว้นแบบแผน Partial
Storage ช่วงกลางคืนแบบแผนเดียวทีส่ ามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน
ไฟฟ้าลงได้ประมาณ 37.4% จากผลที่ได้ หากมีการใช้แบบแผนการ
ควบคุมเปอร์เซ็นต์น้ํ าแข็งสูงสุดและตํ่าสุด (แบบแผน 1.1-1.3) หรือ
แบบแผน Partial Storage ช่วงกลางวัน ไม่ควรเลือกใช้อตั ราค่าไฟฟ้า
แบบ TOU แต่หากเลือกใช้แบบแผนการทํางานแบบ Partial Storage
ช่วงกลางคืน การเลือกใช้อตั ราค่าไฟฟ้าแบบ TOU นัน้ เหมาะสมมาก
เนื่องจากสามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยด้านไฟฟ้าได้สงู
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าต่อเดือนในอัตราปกติและอัตราค่า
ไฟฟ้า TOU ของแต่ละแบบแผนการทํางาน
แบบแผน
การทํา
งาน
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2

ฤดูฝน
อัตรา
TOU
ปกติ
(บาท)
(บาท)
96,365 100,700
93,925 110,244
93,628 115,538
94,711 116,263
97,004
60,605
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ฤดูรอ้ น
อัตรา
TOU
ปกติ
(บาท)
(บาท)
95,716 100,033
93,371 109,582
93,156 114,935
94,218 115,645
96,108
60,115

ฤดูหนาว
อัตรา
TOU
ปกติ
(บาท)
(บาท)
91,356
95,572
89,540 105,064
89,493 110,389
90,384 110,919
90,876
57,195
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7. สรุป
แบบจําลองของระบบทําความเย็นทีม่ ถี งั สะสมพลังงานในรูปของ
นํ้ า แข็ง ได้ถู ก สร้า งขึ้น และจํ า ลองการทํา งานของระบบ โดยอาศัย
โปรแกรม EES จําลองสภาพการทํางานของระบบด้วยแบบแผนการ
ทํางานที่แตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงพลังงานของ
การใช้ง านและค่า ใช้จ่า ยด้า นพลัง งานไฟฟ้ า ผลจากการจํา ลองการ
ทํางานสามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
- การเดินระบบสร้างนํ้ าแข็งในขณะที่มปี ริมาณนํ้ าแข็งที่น้อย
กว่าและทีอ่ ุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกของอากาศภายนอกทีต่ ่าํ กว่า จะส่งผล
ให้การเดินระบบทําความเย็นมีประสิทธิภาพเชิงพลังงานสูงขึน้ การ
ออกแบบการทํางานจึงควรหลีกเลีย่ งการเดินระบบในช่วงทีม่ อี ุณหภูม ิ
กระเปาะเปียกของอากาศภายนอกทีส่ งู อย่างเช่นในช่วงกลางวัน
- แบบแผน Partial Storage ช่วงกลางคืน มีการสิน้ เปลือง
พลังงานไฟฟ้าทีน่ ้อยกว่าประมาณ 1.6% ในฤดูฝน 1.9% ในฤดูรอ้ น
และ 3.3% ในฤดูหนาว เมื่อทําการเปรียบเทียบกับแบบแผน Partial
ในช่วงกลางวัน
- ตัว แปรที่มผี ลต่อค่า สัมประสิทธิสมรรถนะของเครื่อ งอัดไอ
ได้แก่ ปริมาณความเย็นสะสม และ อุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกของอากาศ
ภายนอก โดยปริม าณความเย็น สะสมยิ่ง สูง ยิ่ง มีค่า COP
ที่ต่ํา
เนื่องมาจากค่าความต้านทานความร้อนของนํ้ าแข็ง และเมื่ออุณหภูม ิ
กระเปาะเปี ยกของอากาศภายนอกตํ่าลง อุณหภูมคิ วบแน่ นของสารทํา
ความเย็นจะลดลง ค่าสัมประสิทธิสมรรถนะจึงมีคา่ สูงขึน้
- แบบแผน Partial Storage ช่วงกลางคืน เป็ นแบบแผนการ
ทํางานที่มปี ระสิทธิภาพเชิงพลังงานดีท่สี ุดจากทัง้ 5 แบบแผน คือ
สิน้ เปลืองพลังงานไฟฟ้ารวมตํ่าสุดและมีค่าสัมประสิทธิสมรรถนะสูงสุด
อีกทัง้ เมื่อเลือกใช้การคิดอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU แล้วสามารถลด
ค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้ประมาณ 48% เมือ่ เปรียบเทียบกับ
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บทคัดย่อ
เครื่องกลันนํ
่ ้ าพลังแสงแดดแบบไหลต่อเนื่องฟิ ล์มบางเป็ น
เครือ่ งกลั ่นนํ้าทีม่ แี ตกต่างจากเครือ่ งกลันนํ
่ ้าทัวไปกล่
่
าวคือ ด้านบนของ
หลังคากระจกมีการปล่อยนํ้าให้ไหลเป็ นฟิ ล์มบางอย่างต่อเนื่อง นํ้ าที่
ปล่อยลงมาตามกระจกเอียงจะทําให้อุณหภูมขิ องกระจกลดตํ่ากว่าปกติ
ส่ ง ผลให้ไ อนํ้ า ในห้อ งกลัน่ ควบแน่ น เพิ่ม ขึ้น ส่ ง ผลให้ ผ ลผลิต และ
ประสิทธิภาพมากกว่าปกติดว้ ย งานวิจยั นี้ทดลองหาผลกกระทบของ
อัตราการไหลของนํ้ า ต่ อเครื่อ งกลันนํ
่ ้ าแบบ 1 ชัน้ ที่มุม หลัง คาคงที่
เท่ากับ 10 องศา เพื่อนําผลทีไ่ ด้ไปใช้ในการสร้างเครื่องกลันแบบ
่
2
ชัน้ และ 3 ชัน้ ต่อไป โดยจะเปลี่ยนค่าอัตราการไหลของนํ้ าในช่วง 1
ลิตรต่อชั ่วโมง ถึง 5 ลิตรต่อชัวโมง
่ จากผลการทดลองพบว่าอัตราไหลที่
2 ลิตรต่อชัวโมง
่
ให้ผลผลิตรวมและประสิทธิภาพเฉลีย่ ของเครือ่ งกลัน่
นํ้าสูงทีส่ ุดเท่ากับ 2.42 ลิตรต่อตารางเมตรต่อวัน และร้อยละ 41.47
ตามลําดับ
คําสําคัญ: เครือ่ งกลันนํ
่ ้ าพลังแสงแดดแบบฟิลม์ บาง; เครือ่ งกลันนํ
่ ้ าพลัง
แสงแดด ; การกลั ่นนํ้าด้วยแสงแดด
Abstract
This article presents the solar still using continuous flow of
water film are difference from to another general conventional
used, namely will be release water is flow continuously with a thin
film on the top glass cover. This helps reducing the glass
temperature and, consequently, increasing the rate of water
condensation in the condensing chamber. Accordingly the
productivity and efficiency of the system should be increased.
The objective of this study was to investigate experimentally the
optimum flow rate to supply the water film. The experimental
setup is a solar still with 1 stage of water film on the 10 degree
slant glass cover. The flow rate was varied from 1 to 5 l/hr with 1
l/hr step. It was found that the optimum mass flow rate is at 2 l/hr

which provides the maximum a total productivity and average
efficiency is 2.42 l/m2/day and 41.47 % respectively. This finding
will serve to set up test cases for this type of solar still with 2
stages and 3 stages of water film.
Keyword: solar still using film flow; Solar distillation; solar stills;
solar energy
1. บทนํา
เครื่องกลันนํ
่ ้ าพลังแสงแดดเป็ นเครื่องมือทีเ่ ปลี่ยนนํ้ าเค็มหรือนํ้ า
กร่ อ ยให้เ ป็ น นํ้ า จืด โดยไม่ ต้อ งใช้พ ลัง งานอื่น นอกจากพลัง งานจาก
แสงแดด โดยเครื่องมือชนิดนี้จะมีประโยชน์ มากในพื้นที่ห่างไกลและ
แห้งแล้งหรือบริเวณทีเ่ ป็ นเกาะหรือติดทะเล บริเวณพืน้ ทีท่ ม่ี นี ้ําใต้ดนิ
เป็ นนํ้ากร่อย
ได้มกี ารพัฒนาเครื่องกลันมาอย่
่
างต่อเนื่องจากสมัยกรีกโบราณ
ั
ั
เรื่อยมาจนถึงปจจุบนั
ในปจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาและสร้างโรงกลั ่น
ขนาดใหญ่ (Solar distillation plant) หลายแห่งโดยระหว่างปี 1957
และ 1970 ได้มกี ารสร้างโรงกลันนํ
่ ้ าขนาดใหญ่ขน้ึ 4 โรงทีป่ ระเทศ
กรีก [2] มีกําลังการผลิตอยู่ในช่วง 2,044 ถึง 8,640 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน หลังจากนัน้ ก็มกี ารสร้างโรงกลันที
่ ป่ ระเทศต่าง ๆ อีกมากมาย
ต่อมาได้มกี ารสร้างเครือ่ งกลั ่นนํ้าด้วยพลังแสงแดดแบบขนาดเล็ก
ขึ้น เพื่อให้สะดวกต่ อการใช้ง านในพื้นที่ท่อี ยู่ห่างไกล เช่น ชนบท
ทะเลทราย ฯลฯ จึงได้มกี ารศึกษาวิจยั เครือ่ งกลันนํ
่ ้ าขนาดเล็กกันอย่าง
กว้างขวางเพื่อสร้างเครือ่ งกลันนํ
่ ้ าพลังแสงแดดให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
โดยพิ จ ารณาตั ว แปรต่ า ง ๆ ที ม ี ผ ลต่ อ อั ต ราการกลั น่ นํ้ าและ
ประสิทธิภาพของเครือ่ งกลั ่น
Hassan E.S. Fath (1996) [4] ได้สร้างเครือ่ งกลันนํ
่ ้ าด้วยแสงแดด
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงและสามารถกลันนํ
่ ้ าได้ถงึ 10.7 kg/m2.d โดยทํา
เป็ นรูปกระโจมแบบมีการกลันสองต่
่
อ (double effect) ซึง่ การทําเป็ น
แบบกลันสองต่
่
อนี้แม้ประสิทธิภาพจะดีข้นึ มากแต่เป็ นการเพิม่ ความ
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ยุง่ ยากและเพิม่ ต้นทุนด้วย ปี ค.ศ. 1999, M.A. Hamdan, A.M. Musa,
B.A. Jubran [5] ได้สร้างเครือ่ งกลันนํ
่ ้ าและศึกษาผลของจํานวนชัน้ ของ
อ่างรับนํ้าด้านล่าง โดยทีเ่ ครือ่ งกลั ่นนํ้าแบบอ่าง 3 ชัน้ จะมีประสิทธิภาพ
24% และสามารถกลันนํ
่ ้ าได้สงู สุด 4.896 กิโลกรัม/ตารางเมตร/วัน [5]
ปี ค.ศ. 2005 Hikmet Ş.Aybar, Fuat Egelioğlu, U. Atikol [6] ได้สร้าง
เครื่องกลั ่นนํ้าและศึกษาผลของพืน้ เอียงและแผ่นดูดซับแสงแดดโดยใช้
ขนแกะปูรองพื้นเพื่อทํา ให้เกิดการกระจายตัวของนํ้ า อย่างสมํ่าเสมอ
ผลปรากฎว่าแผ่นดูดซับแสงแดดทีใ่ ช้ขนแกะรองจะสามารถกลันนํ
่ ้ าได้
มากกว่าแผ่นทีเ่ ปลือยเปล่า 2-3 เท่า ซึง่ เครือ่ งกลั ่นนํ้านี้สามารถกลันนํ
่ ้า
ได้ 11.195 ลิตร/ตารางเมตร/วัน ผลของความสูงของระดับนํ้าในอ่างต่อ
ปริมาณการได้น้ํากลั ่นได้รบั การศึกษาใน [1] พบว่าปริมาณนํ้ากลันที
่ ไ่ ด้
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วถ้านํ้ าตื้นลง แต่ต้องมีการป้องกันด้วยฉนวนเป็ น
อย่างดีควบคูก่ นั ไปด้วย
ในส่วนของประเทศไทยนัน้ จะพบการสร้างเครื่องกลั ่นเป็ นแบบ
ขนาดเล็กเสียเป็ นส่วนใหญ่ โดยมีการศึกษาวิจยั และสร้างเครื่องกลั ่น
พลังงานแสงแดดขึ้นในปี พ.ศ. 2519 และประสบความสํา เร็จในปี
พ.ศ. 2523 โดยกองฟิ ส ิก ส์แ ละวิศ วกรรม กรมวิท ยาศาสตร์แ ละ
บริการ [7] เรียกว่า เครือ่ งกลันนํ
่ ้ าด้วยแสงแดดแบบกรมวิทยาศาสตร์
แบบ 1 สามารถกลั ่นนํ้าได้ 2.8 ลิตรต่อตารางเมตรต่อวัน ต่อมาในปี พ.ศ.
2530 กองฟิสกิ ส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์และบริการ ได้พฒ
ั นา
เครื่องกลั ่นนํ้ าด้วยพลังงานแสงแดดแบบกรมวิทยาศาสตร์แบบ 2 ขึน้
สามารถกลั ่นนํ้ าได้ 3.6 ลิตรต่อตารางเมตรต่อวัน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเครื่องกลั ่นนํ้าแบบ 1 ประมาณร้อยละ 28 ซึง่ ในแบบที่ 2 นี้ชใ้ี ห้เห็น
ว่าปริมาณนํ้าดิบ (ระดับนํ้า) ในเครือ่ งกลันนํ
่ ้ ามีผลต่อประสิทธิภาพในการ
กลันนํ
่ ้ ามากกว่าตัวแปรอื่น ๆ พูนศักดิ อินทวี และคณะ [8] ได้สร้าง
เครื่อ งกลัน่ นํ้ า โดยใช้ก ระจกทึบ แสงเป็ น ตัว ดูด ซับ พลัง งานแสงแดด
สามารถกลั ่นนํ้ าได้ เฉลี่ย 4.3 ลิตรต่อตารางเมตรต่อวัน ประสิทธิภาพ
เฉลีย่ รายวันเท่ากับ 37 % ปี พ.ศ. 2548 อภิชาติ บุญล้อม และ ซังเซ็ง
เลียงจินดาถาวร [9] ได้ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ของระดับความสูงของนํ้า
ในอ่างกับประสิทธิภาพของเครื่องกลันนํ
่ ้ าแบบอ่าง พบว่าทีร่ ะดับความ
สูง ของนํ้ า ที่ 2.5 เซนติเ มตร เครื่อ งกลัน่ จะมีป ระสิท ธิภ าพสูง สุ ด
เท่ากับ 28.9% และกลันนํ
่ ้ าได้สงู สุดประมาณ 2.6 ลิตรต่อวัน จะเห็น
ได้วา่ ทีผ่ า่ นมานัน้ เครื่องกลั ่นนํ้าทีไ่ ด้ทดลองสร้างขึน้ มาในประเทศไทยนัน้
โดยส่วนใหญ่แล้วประสิทธิภาพยังไม่สงู มากนัก โดยทั ่วไปแล้วจะกลันนํ
่ ้า
ได้ไม่เกิน 5 ลิตรต่อตารางเมตรต่อวัน
จากการวิจยั ทีผ่ ่านมามีการศึกษาตัวแปรทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพและ
อัตราการกลั ่นนํ้าหลายตัวแปร ระดับนํ้าในอ่างเป็ นตัวแปรทีส่ าํ คัญมากตัว
หนึ่ง พบว่าทีร่ ะดับนํ้ ายิง่ ตํ่ามากอัตราการกลั ่นนํ้าก็จะยิง่ มากตามไปด้วย
จึงได้เกิดแนวคิดว่าถ้าสามารถทําให้น้ํ าไหลเป็ นฟิ ล์มบางได้ ก็จะเสมือน
กับว่าเกิดระดับนํ้าในอ่างตํ่าทีส่ ดุ อีกทัง้ หากปล่อยให้น้ําไหลกระจายอย่าง
สมํ่าเสมอแบบเป็ นฟิ ลม์ บางผ่านกระจกเอียงตัง้ แต่หลังคาลงมา โดยผ่าน
แผ่นกระจกเอียงหลายชัน้ ก็น่าจะเพิม่ ประสิทธิภาพการดูดซับพลังงาน
แสงแดดได้อกี ด้วย ด้วยหลักการดังกล่าวคาดว่าจะทําให้อตั ราการกลันนํ
่ ้า
เพิม่ ขึน้ ได้มาก ในการทดลองนี้จะทําการศึกษาเครือ่ งกลันนํ
่ ้ าพลังแสงแดด
แบบไหลต่อเนื่องฟิลม์ บางแบบ 1 ชัน้ ทีม่ ุมเอียงกระจกหลังคา 10 องศา
เพื่อหาค่าอัตราการไหลทีเ่ หมาะสมทีท่ ําให้ผลผลิตรวมและประสิทธิภาพ
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เฉลีย่ ของเครือ่ งกลั ่นสูงทีส่ ุด โดยจะนําข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองไปสร้าง
เครือ่ งต้นแบบของเครือ่ งกลั ่นนํ้าแบบไหลต่อเนื่องฟิ ลม์ บางแบบ 2 และ 3
ชัน้ ต่อไป
2. ชนิ ดของเครื่องกลั ่นนําพลังแสงแดด
เครือ่ งกลั ่นนํ้าทีม่ กี ารศึกษาและใช้งานกันอยู่โดยทัวไปนั
่ น้ สามารถ
จําแนกออกเป็ นได้ 2 จําพวกดังรูปที่ 1 [3] แบบแรกเรียกว่าแบบ
Passive solar still มีลกั ษณะการทํางานโดยไม่ตอ้ งมีอุปกรณ์ช่วย เช่น
ั ้ ้ า เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ฯลฯ สามารถแบ่งออกได้อกี สอง
ปมนํ
ประเภท คือ แบบกระจกเอียงด้านเดียวและแบบกระจกเอียงสองด้าน
แบบกระจกเอียงสองด้านยังแบ่งได้อกี เป็ นแบบสมมาตรและไม่สมมาตร
ซึง่ ในศึกษาเครื่องกลั ่นนํ้าพลังแสงแดดแบบไหลต่อเนื่องฟิ ล์มบางจะจัด
อยูใ่ นกลุ่ม Passive solar still และเป็ นแบบกระจกเอียงด้านเดียว

รูปที่ 1 แสดงการจําแนกเครือ่ งกลันนํ
่ ้ าพลังแสงแดดทีใ่ ช้กนั โดยทัวไป
่

ส่วนแบบทีส่ องนัน้ จะเป็ นแบบ Active solar still ลักษณะการทํางาน
ของเครื่อ งกลัน่ จะต้ อ งมีอุ ป กรณ์ เ สริม ในการทํ า งานเพื่อ ช่ ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และช่วยให้เครือ่ งทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ได้ เช่น ปมั ้
นํ้ า ในแบบที่ส องนี้ จ ะมีป ระสิท ธิภ าพดีก ว่ า แบบแรกเนื่ อ งจากมี
อุปกรณ์เสริม แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีประสิทธิภาพดีกว่าแต่กต็ อ้ ง
เสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ ในการติดตัง้ อุปกรณ์เสริมและต้องมีแหล่งพลังงานอื่น
เพื่อป้อนให้กบั อุปกรณ์เสริมเหล่านัน้ ด้วย ดังนัน้ เครื่องกลันนํ
่ ้ าแบบที่
สองนี้จงึ ไม่เหมาะทีจ่ ะนําไปติดตัง้ ในพืน้ ทีห่ า่ งไกล
3. หลักการของเครื่องกลั ่นนําด้วยพลังแสงแดดอย่างง่าย
โดยทั ่วไปเครือ่ งกลันนํ
่ ้าด้วยพลังแสงแดดอย่างง่ายจะประกอบด้วย
ถาดใส่น้ํ า ดิบ อยู่ข้า งล่ า งซึ่ง ทํา ด้ว ยแผ่น โลหะบางพับ ขึ้น รูป เป็ น ถาด
โดยส่วนใหญ่จะใช้อลูมเิ นียมเพราะไม่เป็ นสนิม ตรงบริเวณพืน้ ล่างจะมี
วัสดุดาํ อาจจะเป็ นแกลบเผาหรือผงถ่านกัมมันต์ (Activated charcoal)
หรือทาสีดําด้าน เพื่อทําหน้าทีด่ ูดซับพลังงานความร้อนซึง่ จะทําให้น้ํ า
ในถาดมีอุณหภูมเิ พิม่ สูงขึน้ และระเหยตัวได้เร็วขึน้ ในชัน้ ล่างสุดจะเป็ น
ฉนวนกันความร้อนเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนจากวัสดุดําทีเ่ ก็บ
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สะสมความร้อ นไว้ไ ม่ ใ ห้สู ญ เสีย ไปด้า นนอกของเครื่อ งกลัน่ ผนั ง
ด้านข้างทัง้ 4 จะทําด้วยกระจกใสยึดกันด้วยซิลโิ คนหรือทําด้วยฉนวน
ความร้อนเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนภายในห้องกลั ่น ในรูปที่ 2
จะเป็ นแบบกระจกใสทัง้ สีด่ า้ นซึ่งแสงแดดสามารถส่องผ่านไปยังนํ้ าใน
อ่างได้ทงั ้ สีด่ ้าน ส่วนด้านบนเป็ นหลังคาทําด้วยวัสดุท่โี ปร่งแสง เช่น
กระจก แผ่นพลาสติกอะคลิลคิ เพือ่ ให้แสงแดดส่องผ่านทะลุไปยังวัสดุ
ดําและนํ้าทีอ่ ่างด้านล่างได้ โดยทํามุมเอียงกับแนวระดับประมาณ 1020 องศา [6] ขึ้นอยู่กบั ลักษณะภูมปิ ระเทศและตําแหน่ งที่ตงั ้ ของ
ประเทศนัน้ ๆ ด้วย ทีข่ อบด้านล่างของหลังคาจะมีรางรับนํ้ าทีก่ ลั ่นตัว
จากผนังด้านล่างของหลังคาเพือ่ ส่งออกไปเก็บในถังพักต่อไป ดังแสดง
ในรูปที่ 2

ถังปล่อยนํ้า
ท่อกระจายนํ้า
รังสีดวงอาทิตย์
กระจกเอียง

หยดนํ้าจืด
รางรับนํ้าจืด
ฉนวน

ไอนํ้า

นํ้ากร่อย/นํ้าเค็ม

รังสีดวงอาทิตย์
ถังเก็บนํ้า
กระจกเอียง
รูปที่ 3 เครือ่ งกลันนํ
่ ้ าพลังแสงแดดแบบไหลต่อเนื่องฟิลม์ บางแบบ 1 ชัน้
หยดนํ้าจืด
รางรับนํ้าจืด

ฉนวน

ไอนํ้า

จากรูปที่ 2 และรูปที่ 3 จะเห็นได้วา่ ข้อแตกต่างของเครือ่ งกลันนํ
่ ้า
ทัง้ สองแบบมีขอ้ แตกต่างกันตรงทีเ่ ครื่องกลันนํ
่ ้ าแบบไหลต่อเนื่องฟิ ล์ม
บางจะมีการปล่อยนํ้ าดิบให้ไหลผ่านกระจกหลังคา ซึง่ ในแบบธรรมดา
จะไม่ม ี เทคนิคตรงนี้จะทําให้เครือ่ งกลันนํ
่ ้ าแบบไหลต่อเนื่องฟิ ลม์ บางมี
ข้อได้เปรียบกว่าแบบธรรมดาดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

นํ้ากร่อย/นํ้าเค็ม

ถังเก็บนํ้า
รูปที่ 2 ภาพแสดงเครือ่ งกลันนํ
่ ้ าพลังแสงแดดอย่างง่าย

3. หลักการทํางานเครื่องกลั ่นนําแบบไหลต่อเนื่ องฟิ ล์มบาง
เครื่อ งกลัน่ นํ้ า พลัง แสงแดดแบบไหลต่ อ เนื่ อ งฟิ ล์ ม บาง จะมี
ลักษณะแตกต่างจากจากเครือ่ งกลันนํ
่ ้ าทีพ่ บเห็นโดยทัวๆ
่ ไป โ ด ย มี
หลักการทํางานดังนี้ นํ้ าดิบ (นํ้ ากร่อย/นํ้ าเค็ม) จะถูกป้อนเข้าเครื่อง
กลันจากด้
่
านบนของกระจกหลังคาทีท่ ่อกระจายนํ้าทีว่ างตัวทอดยาวอยู่
ด้านบนสุดของกระจก (ในเครื่องกลั ่นนํ้าพลังแสงแดดปกติน้ํ าดิบจะถูก
ขังอยู่ในอ่างด้านล่าง) หลังจากนัน้ นํ้าจะถูกทําให้กระจายตัวโดยผ่านรู
เล็กทีเ่ จาะไปตามแนวยาวของท่อกระจายนํ้ าและไหลกระจายตัวลงมา
จากด้านบนของกระจกหลังคา เป็ นแบบเป็ นฟิ ลม์ บางผ่านกระจกเอียง
และไหลลงสู่อ่ างนํ้ า ด้านล่า ง นํ้ า ที่ไ หลลงมาตามกระจกหลังคาจะรับ
พลัง งานความร้อ นจากแสงแดดที่ต กกระทบกระจกเอีย งทํา ให้น้ํ า มี
อุณหภูมสิ งู ขึน้ เป็ นการอุ่นนํ้าก่อนทีจ่ ะไหลสู่อ่างนํ้าด้านล่าง ซึง่ จะช่วย
ในการระเหยตัวของนํ้าไดดียงิ่ ขึน้ และนํ้าทีไ่ หลลงมาตามกระจกหลังคา
ยังเป็ นตัวช่วยทําให้กระจกหลังคามีอุณหภูมติ ่ําลง ซึง่ จะทําให้เกิดการ
ควบแน่ นในห้องกลันเพิ
่ ม่ ขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตรวมและประสิทธิภาพ
เฉลีย่ ของเครือ่ งกลันนํ
่ ้าเพิม่ ขึน้ ด้วย ดังแสดงในรูปที่ 3

4. รายละเอียดของเครื่องกลันนํ
่ าและการติ ดตังอุปกรณ์
ในการทดลองนี้จะใช้เครื่องกลันนํ
่ ้ าพลังแสงแดดแบบไหลต่อเนื่อง
ฟิ ล์มบางแบบ 1 ชัน้ รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 3 ประกอบด้วย
อุปกรณ์หลักดังนี้ ด้านบนสุดเป็ นท่อพีวซี ขี นาด 4 หุน เจาะรูขนาด 1
มิลลิเมตร ระยะห่าง 5 มิลลิเมตร ตลอดความยาว ตรงกลางของท่อ
เจาะรูเพือ่ เป็ นทางนํ้าเข้าจากท่อส่งนํ้าจากถังปล่อยนํ้าด้านบนและปิ ดหัว
ท้ายเพื่อป้องกันนํ้ าไหลออก ท่อนํ้ าเข้าเป็ นท่อพลาสติกใสขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร โดยจะมีวาล์วทีส่ ามารถปรับอัตราการ
ไหลได้ กระจกหลังคาเป็ นกระจกโปร่งแสงมีความหนา 3 มิลลิเมตร
ทํามุมเอียงกับแนวระนาบ 10 องศา ผนังด้านข้างทัง้ 4 ด้าน เป็ น
กระจกโปร่งแสงมีความหนา 3 มิลลิเมตร ด้านล่างเป็ นอ่างนํ้าทําจาก
สังกะสีหนา 2 มิลลิเมตร ขนาด 50x50x3 เซนติเมตร ทาสีดาํ ด้านเพือ่
เป็ นตัวเก็บสะสมความร้อน เจาะรูระบายนํ้ าทิ้งในกรณีทน่ี ้ํ าเกินระดับ
ที่ตงั ้ ไว้ ในที่น้ีจะตัง้ ที่ดกั นํ้ าไว้ทร่ี ะดับ 2 เซนติเมตร ชัน้ ล่างสุดเป็ น
ฉนวนกัน ความร้อ นทํ า จากโฟมและไม้อ ัด หนา 10 มิล ลิเ มตร วาง
สลับกันและเชื่อมประสานด้วยกาวยางนํ้ า ส่วนฐานทําด้วยเหล็กฉาก
ขนาด 1x1 นิ้ว หนา 2.5 มิลลิเมตร ฐานล่างมีสกูลปรับระดับทีข่ าทัง้
4 ด้านตัวเครือ่ งกลันประกอบกั
่
นด้วยซิลโิ คนและกาวตราช้าง
ในการติดตัง้ อุปกรณ์จะทําให้เสร็จก่อนวันทดลองจริง 1 วัน โดย
จะทําการทดสอบเครื่องกลันนํ
่ ้ าแบบไหลต่อเนื่องฟิ ล์มบางแบบ 1 ชัน้
เทีย บกับเครื่อ งกลันนํ
่ ้ า อย่า งง่า ย ซึ่ง มีร ายละเอีย ดของโครงสร้า งที่
เหมือ นกัน เกือ บทุก จุ ด จะต่ า งกันตรงที่ไม่มกี ารปล่ อ ยนํ้ า จากหลัง คา
ด้านบนในเครื่องกลันนํ
่ ้ าอย่างง่าย โดยจะทําความสะอาดทัง้ ภายนอก
และภายในของตัวเครื่องกลันทั
่ ง้ สองเครื่อง เพื่อให้แสงผ่านกระจกได้
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นําค่าทีไ่ ด้มาเขียนเป็ นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสง
และผลผลิต ความเข้มแสงและประสิทธิภาพ ที่อตั ราการไหลต่าง ๆ
ทัง้ 5 ค่า ซึง่ ผลทีไ่ ด้เป็ นค่าเฉลีย่ ของทัง้ สองวันทีอ่ ตั ราการไหลเดียวกัน
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ดงั แสดงด้วยกราฟในรูปที่ 5-17
จากรูปที่ 5 แสดงค่าความเข้มแสงเฉลีย่ ณ เวลาต่าง ๆ จะเห็นได้
ว่าทีอ่ ตั ราการไหลที่ 1 และ 2 ความเข้มแสงมีค่าใกล้เคียงกันซึ่งมี
ค่าสูงสุดอยู่ท่ี 894 W/m2 ทีเ่ วลา 13.00 น. ทีอ่ ตั ราการไหลที่ 3 มีค่า
ใกล้เคียงกับอัตราการไหลที่ 1
และ 2 เฉพาะในช่วงเช้าเท่านัน้ แต่
ในช่วงบ่ายความเข้มแสงทีว่ ดั ได้มคี ่าลดลงเนื่องจากมีฝนตกท้องฟ้าไม่
แจ่มใส ส่วนอัตราการไหลที่ 4 และ 5 ในช่วงของวันทีท่ ําการทดลอง
ท้อ งฟ้ า มีเมฆมากตัง้ แต่ตอนเช้า และมีฝนตกลงมาเกือบตลอดทัง้ วัน
โดยเฉพาะช่วงบ่าย ทําให้คา่ ความเข้มแสงทีว่ ดั ได้มคี า่ น้อย
1000

อัตราการไหล 1l/hr
อัตราการไหล 2 l/hr
อัตราการไหล 3 l/hr
อัตราการไหล 4 l/hr
อัตราการไหล 5 l/hr

900

800

ความเข้มแสงแดด(W/m^2)

อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและเป็ น การทดสอบการรัวซึ
่ ม ของอ่ า งนํ้ า ด้ว ย
หลังจากทําความสะอาดเสร็จแล้ว ทําการติดตัง้ เครื่องกลันนํ
่ ้ าทัง้ สองให้
อยู่ ใ นบริเ วณและหัน หน้ า ไปในทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ เ หมื อ นกัน
เนื่องจากเส้นทางเดินของดวงอาทิตย์จะโคจรจากทิศตะวันออกไปยังทิศ
ตะวันตกโดยอ้อมทางทิศใต้ ทําให้เครื่องกลันนํ
่ ้ าได้รบั แสงแดดอย่าง
เต็มที่ ปรับระดับด้วยลูกนํ้ าโดยปรับสกูลที่อยู่ด้านล่างของขาตัง้ ทัง้ 4
ด้าน ให้ได้ระดับและเติมนํ้าเข้าไปในอ่างนํ้าให้ได้ระดับ 2 เซนติเมตร
(เฉพาะเครื่องกลั ่นอย่างง่าย) หลังจากติดตัง้ เสร็จแล้วทําการทดสอบ
เครื่องกลันนํ
่ ้ าในวันถัดไป คือวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 10
พฤษภาคม 2551 ตัง้ แต่เวลา 06.00 น. ไปจนถึงเวลา 18.00 น. โดยทํา
การทดลองอัตราการไหลละ 2 วัน แล้วนําค่ามาเฉลีย่ กัน ทําการวัดค่า
อุณหภูม ิ ผลผลิตของเครื่องกลั ่นและความเข้มแสงแดด ใช้เครือ่ งมือ
วัดความเข้มแสงแดด (Pyranometer) Kipp and Zonen c220 วัดค่า
ความเข้มแสงแดดในแต่ละช่วงเวลา และใช้ Thermocouple Type K
ใช้วดั อุณหภูมบิ รรยากาศและอุณหภูมนิ ้ําในอ่าง ใช้เครือ่ งชังละเอี
่
ยดใน
การชั ่งนํ้าหนักของนํ้าทีก่ ลันได้
่ โดยจะเริม่ วัดค่าต่าง ๆ เมือ่ เวลา 06.00 น.
ถึง 18.00 น. และบันทึกค่าทุก ๆ 1 ชั ่วโมง
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รูปที่ 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาความเข้มแสงทีอ่ ตั ราการไหลทัง้ 5 ค่า
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แบบไหลต่อเนื่องฟิลม์ บาง
แบบอย่างง่าย
ความเข้มแสง

รูปที่ 4 เครือ่ งกลันนํ
่ ้าพลังแสงแดดทัง้ สองแบบทีท่ าํ การติดตัง้ และกําลังทํางาน
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4. ผลการทดลองและวิ เคราะห์ผล
จากการวัดค่าตัวแปรต่าง ๆ และผลทดสอบเครือ่ งกลันนํ
่ ้ า นําผล
ที่ได้มามาคํานวณหาประสิทธิภาพของเครื่องกลันโดยจะพิ
่
จารณาใน
สภาวะคงตัว (Steady State) ในแต่ละอัตราการไหลได้ดงั นี้ [5]
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m& × L × 100

(1)

qo × A
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ประสิทธิภาพของเครือ่ งกลัน่ (ร้อยละ)
ผลผลิตต่อหน่วยเวลา (kg/hr)
ความร้อนแฝงของการระเหยของนํ้า (2257.1 kJ/kg)
ความเข้มของแสงแดดต่อหน่วยเวลา (kJ/m2/hr)
พืน้ ทีร่ บั แสงของตัวกักเก็บความร้อน (0.25 m2)

รูปที่ 6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับอัตราการกลันและความเข้
่
มแสง
ทีอ่ ตั ราการไหล 1 L/hr

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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รูปที่ 7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับอัตราการกลันและความเข้
่
มแสง
ทีอ่ ตั ราการไหล 2 L/hr
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0.08

11

รูปที่ 10 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับอัตราการกลันและความเข้
่
มแสง
ทีอ่ ตั ราการไหล 5 L/hr

จากรูปที่ 11-15 แสดงประสิทธิภาพเฉลีย่ ของเครือ่ งกลั ่นนํ้าพลัง
แสงแดดแบบไหลต่ อ เนื่ อ งฟิ ล์ ม บางเทีย บกับ เครื่อ งกลัน่ อย่ า งง่ า ย
พบว่าทีอ่ ตั ราการไหลที่ 1-3 L/hr ประสิทธิภาพเฉลีย่ ของเครือ่ งกลันนํ
่ ้า
แบบไหลต่อเนื่องฟิ ล์มบางมีค่า สูงกว่าเครื่องกลันนํ
่ ้ าอย่างง่าย โดยมี
ค่าเฉลีย่ สูงสุดทีอ่ ตั ราการไหล 2 L/hr เท่ากับร้อยละ 41.47 ทีอ่ ตั ราการ
ไหล 4 และ 5 L/hr ประสิทธิภาพเฉลีย่ ของเครื่องกลันนํ
่ ้ าแบบไหล
ต่อเนื่ องฟิ ล์มบางจะมีค่าน้ อยกว่าเครื่องกลันนํ
่ ้ าอย่างง่าย เนื่องจาก
ความเข้มแสงในวันดังกล่าวมีค่าน้อยและทีอ่ ตั ราการไหลสูงๆ นํ้ าจะล้น
ออกจากเครือ่ งกลันและนํ
่
าพาความร้อนออกจากเครือ่ งกลันด้
่ วย

18

เวลา(นาฬิกา)
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รูปที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับอัตราการกลันและความเข้
่
มแสง
ทีอ่ ตั ราการไหล 3 L/hr
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รูปที่ 11 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับประสิทธิภาพและความเข้มแสง
ทีอ่ ตั ราการไหล 1 L/hr

เวลา(นาฬิกา)

รูปที่ 9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับอัตราการกลันและความเข้
่
มแสง
ทีอ่ ตั ราการไหล 4 L/hr

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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รูปที่ 12 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับประสิทธิภาพและความเข้มแสง
ทีอ่ ตั ราการไหล 2 L/hr
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รูปที่ 13 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับประสิทธิภาพและความเข้มแสง
ทีอ่ ตั ราการไหล 3 L/hr
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ในรูปที่ 6-10 เป็ นการชีใ้ ห้เห็นถึงอัตราการกลันของเครื
่
อ่ งกลันนํ
่ ้า
พลังแสงแดดแบบไหลต่อเนื่องฟิ ล์มบางเทียบกับเครื่องกลันอย่
่ างง่าย
พบว่าทีอ่ ตั ราการไหลที่ 1-3 เครือ่ งกลันนํ
่ ้ าแบบไหลต่อเนื่องฟิ ลม์ บางมี
ผลผลิตรวมทีม่ ากกว่าเครือ่ งกลันนํ
่ ้ าอย่างง่ายโดยเฉพาะทีอ่ ตั ราการไหล
ที่ 2 L/hr อัตราการกลันสู
่ งกว่าเครือ่ งกลันนํ
่ ้ าอย่างง่ายถึงสองเท่า ดังใน
ตารางที่ 1 ในขณะทีอ่ ตั ราการไหลที่ 4 และ 5 ผลผลิตรวมมีค่าน้อยกว่า
เครื่องกลั ่นนํ้ าอย่างง่าย ทัง้ นี้เป็ นผลมาจากทีอ่ ตั ราการไหลสูงๆ นํ้ าที่
ไหลเข้าเครื่องกลันจะล้
่
นออกทางท่อดักนํ้ าที่ตงั ้ ไว้ นํ้ าที่ล้นออกนัน้ มี
การนําเอาพลังงานความร้อนทีส่ ะสมไว้ในนํ้าทิง้ ไปพร้อมกับการล้นออก
ด้วย จึงทําให้พลังงานภายในของนํ้าตํ่ากว่าทีอ่ ตั ราการไหลอื่น ๆ ส่งผล
ให้มผี ลิตรวมตํ่ากว่าทีอ่ ตั ราการไหลอื่น ๆ ในระหว่างวันทีท่ าํ การทดลอง
ในเครือ่ งกลันนํ
่ ้ าอย่างง่ายจะมีการเติมนํ้าเข้าไป 1 ครัง้ เนื่องจากระดับ
นํ้าได้ลดลงซึง่ เป็ นผลมากจากนํ้าทีก่ ลันตั
่ วออกจากเครือ่ งกลันนั
่ นเอง
่
รูปที่ 16 แสดงอัตราการกลันของเครื
่
่องกลันนํ
่ ้ าพลังแสงแดด
แบบไหลต่อเนื่องฟิ ล์มบางที่อตั ราการไหลต่าง ๆ จากกราฟพบว่าที่
อัตราการไหลที่ 2 L/hr ผลผลิตรวมตลอดทัง้ วันมีคา่ สูงทีส่ ุด ชีใ้ ห้เห็นว่า
ในอัตราการไหลทัง้ 5 ค่า อัตราการไหลที่ 2 L/hr เป็ นค่าทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ดุ
0.1

อัตราการไหล 1l/hr

18

เวลา(นาฬิกา)

รูปที่ 14 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับประสิทธิภาพและความเข้มแสง
ทีอ่ ตั ราการไหล 4 L/hr

อัตราการไหล 2 l/hr
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อัตราการไหล 3 l/hr
อัตราการไหล 4 l/hr
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อัตราการกลั ่น(kg/hr)
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รูปที่ 15 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับประสิทธิภาพและความเข้มแสง
ทีอ่ ตั ราการไหล 5 L/hr
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รูปที่ 16 กราฟแสดงสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกลันกั
่ บเวลาเทียบกับอัตราการ
ไหลต่าง ๆ ของเครือ่ งกลันนํ
่ ้ าพลังแสงแดดแบบไหลต่อเนื่องฟิลม์ บาง

208

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22
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รูปที่ 17 กราฟแสดงสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพกับเวลาเทียบกับอัตราการ
ไหลต่าง ๆ ของเครือ่ งกลันนํ
่ ้ าพลังแสงแดดแบบไหลต่อเนื่องฟิลม์ บาง
ตารางที่ 1 สรุปอัตราการกลันและประสิ
่
ทธิภาพเฉลีย่ ของเครือ่ งกลันนํ
่ ้า
พลังแสงแดดแบบไหลต่อเนื่องฟิลม์ บางกับเครือ่ งกลันนํ
่ ้า
พลังแสงแดดอย่างง่าย
เครือ่ งกลันนํ
่ ้ าแบบ
เครือ่ งกลันนํ
่ ้ าอย่างง่าย
ไหลต่อเนื่องฟิลม์ บาง
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(L/m2-d)
(ร้อยละ)
การไหล
(L/m2-d)
(L/hr)
1.1924
25.71
1
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23.22
2.41776
41.47
2
1.24594
18.31
1.9586
33.63
3
1.62642
27.59
0.87792
20.71
4
1.0237
25.22
0.4893
22.70
5
0.6396
30.62
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7. สรุป
ถึงแม้ว่าผลผลิตรวมเครื่องกลันนํ
่ ้ าพลังแสงแดดแบบไหลต่อเนื่อง
ฟิล์มบางทีไ่ ด้จะมีค่าไม่สงู มากนักแต่พบว่ากลันนํ
่ ้ าได้อตั ราเกือบเป็ น 2
เท่าของเครือ่ งกลั ่นนํ้าอย่างง่ายในอัตราการไหลนํ้าดิบที่ 2 L/hr แสดงให้
เห็นว่าทีอ่ ตั ราการไหลที่ 2 L/hr เป็ นอัตราการไหลทีเ่ หมาะสม ทําให้ได้
ปริม าณผลผลิต รวมตลอดทัง้ วัน สูง สุ ดมีค่า เท่า กับ 2.42 ลิตร/ตาราง
เมตร-วัน
ประสิทธิภาพเฉลี่ยตลอดทัง้ วันมีค่าเท่ากับ 41.47 %
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การศึกษาเพื่อกําหนดมาตรฐานหม้อหุงข้าวไฟฟ้ าประสิทธิภาพสูง
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บทคัดย่อ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้ าเป็ นอุ ปกรณ์ ห นึ่งที่มกี ารใช้เกือบทุกครัวเรือ น
โดยหม้อหุ ง ข้า วไฟฟ้ าจะใช้ค วามร้อนจากไฟฟ้ า ในการหุง ข้าวให้สุก
อย่ า งอัต โนมัติแ ละสามารถรัก ษาอุ ณ หภู ม ิข องข้า วได้ใ นระดับ หนึ่ ง
ตามที่ก รมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งาน (พพ.) จะ
ดําเนินการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดเครือ่ งจักร อุปกรณ์
ประสิทธิภาพสูงและวัสดุ เพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงานตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการอนุ รกั ษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และในปี
พ.ศ. 2547 ได้จ ัด ทํ า ร่ า งกฎกระทรวงฯ สํา หรับ หม้อ หุ ง ข้า วไฟฟ้ า
ประสิทธิภาพสูงขึน้ ครัง้ แรกและได้มกี ารทบทวนร่างกฎกระทรวงนี้อกี
ครัง้ ในปี ป จั จุ บ ัน ดัง นั ้น ในบทความนี้ ไ ด้ นํ า เสนอแนวทางในการ
กําหนดค่ามาตรฐานสมรรถนะการใช้พลังงานขัน้ สูง (HEPS) สําหรับ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยการวิเคราะห์เชิงสถิติ
งานวิจ ยั นี้ ไ ด้จํา แนกประสิท ธิภ าพการทํา ความร้อ นตามขนาด
กํ า ลัง ไฟฟ้ าของหม้ อ หุ ง ข้า ว การทดสอบจะกระทํ า ที่ ส ภาวะของ
อุณหภูมหิ อ้ งทดสอบ 25±2 oC ความชืน้ สัมพัทธ์ในห้องทดสอบ ร้อย
ละ 60±15 ด้วยการต้มนํ้าจากอุณหภูมขิ องนํ้า 25±2 oC จนกระทัง้ นํ้า
มีอุณหภูม ิ 95 oC โดยนํ้าทีท่ ดสอบจะมีปริมาตรร้อยละ 80 ของปริมาตร
หม้อชัน้ ใน และบันทึก ค่า ปริม าณไฟฟ้า ที่ใ ช้ใ นการต้ม นํ้ า เพื่อ นํ า ไป
คํา นวณหาประสิท ธิภ าพการทํ า ความร้อ นของหม้อ หุ ง ข้า วเครื่อ งนี้
การศึกษาได้ทดสอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้า จํานวน 75 เครื่อง (จํานวน 18
ยี่ห้อ) ผลการศึกษาพบว่าหากกําหนดค่าประสิทธิภาพทางความร้อน
ของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง (HEPS) ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ ของค่า
ประสิท ธิภ าพทางความร้อ นรวมกับ ค่ า ศู น ย์ จุ ด ห้า ของค่ า เบี่ย งเบน
มาตรฐานในแต่ละระดับของขนาดกําลังไฟฟ้า จะได้ค่าประสิทธิภาพ
ทางความร้อนของหม้อหุง ข้า วไฟฟ้ าประสิทธิภาพสูง เท่า กับร้อยละ
83.41 สําหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 400 วัตต์ และเท่ากับ
ร้อยละ 86.73 สําหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาดตัง้ แต่ 400 วัตต์ข้นึ ไป
จากผลของการกําหนดค่า HEPS ของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าดังกล่าว พบว่า
จํานวนของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทีส่ งู กว่าค่า HEPS คิดเป็ นร้อยละ 43 ของ
จํานวนหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทัง้ หมดทีม่ ขี นาดน้ อยกว่า 400 วัตต์ และคิด
เป็ นร้อยละ 38 ของจํานวนหม้อหุงข้า วไฟฟ้าทัง้ หมดที่มขี นาดตัง้ แต่
400 วัตต์ขน้ึ ไป
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Abstract
The electric rice cooker is one of the most necessary
household appliances. The rice cooker changes the electric to the
heat so that it can automatically cook rice and keep it warm in a
specified period. The Department of Alternative Energy
Development and Efficiency (DEDE), the Ministry of Energy will
issue the ministerial regulation to set up the high efficiency of
machines, appliances and materials for the energy saving
according to the purpose of the legislation of promoting the
energy conservation in 1992. In 2003, the DEDE firstly conducted
the draft of the ministerial regulation for the high efficiency of the
electric rice cooker and revised the draft in the current year. This
paper presents the way to provide the High Energy Performance
Standard (HEPS) for the high efficiency of the electric rice cooker
using the statistic analysis.
In this paper, the heat efficiency was divided by the rated
power of the rice cooker. The efficiency testing procedure was
set up to comply with conditions of Thailand for the ambient
temperature of 25±2°C and the relative humidity in the test room
of 60±15%. The rice cooker test method started with boiling the
water at 80% of the volume of the inner pot from the initial
temperature of 25±2 °C to the final temperature of 95 °C. The
electricity consumption was recorded for the heat efficiency
calculation. Seventy five rice cookers from eighteen brands were
examined to obtain the heat efficiency. In this work, the HEPS
was given by the sum of the mean heat efficiency and 0.5 of
Standard deviation. The results showed that the heat efficiency of
the HEPS was 83.41% for the rice cookers less than 400 Watts
and 86.73% for the others. According to the HEPS, 43% of all
rice cookers less than 400 Watts and 38% of all rice cookers
equal to or greater than 400 Watts were passed the HEPS.
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1. คํานํา
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็ นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งทีถ่ กู นํามาใช้ในการหุงข้าว
ให้สุกอย่างอัตโนมัติและมีการนํ ามาใช้ในครัวเรือนเป็ นเวลายาวนาน
โดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียและพบว่าปริมาณการจําหน่ ายหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้ามีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ ทุกปี ดงั ตารางที่ 1 ตารางที่ 1 แสดงปริมาณ
การจํา หน่ ายหม้อหุง ข้าวไฟฟ้ า ระหว่า งปี พ.ศ. 2547 ถึง 2550 และ
พบว่าปริมาณการจําหน่ ายหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามีจํานวนประมาณ 2 ล้าน
เครือ่ งต่อปี โดยมีอตั ราการจําหน่ายเพิม่ ขึน้ ทุกปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง
2550 เท่ากับร้อยละ 8.15, 4.16 และ 21.47 ตามลําดับ ดังนัน้ หม้อหุง
ข้าวไฟฟ้าจึงเป็ นอุปกรณ์หนึ่งทีก่ รมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์
พลัง งาน (พพ.) คาดว่ า จะมีก ารส่ง เสริม ให้ม ีก ารผลิต และจํา หน่ า ย
เครื่อ งจัก ร หรือ อุ ป กรณ์ ท่ีม ีป ระสิท ธิภ าพสูง เพื่อ ประโยชน์ ใ นการ
อนุ ร กั ษ์ พ ลัง งานในเครื่อ งจัก รหรือ อุ ป กรณ์ นัน้ ตามเจตนารมณ์ แ ห่ ง
พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุ รกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ดังจะเห็นได้จาก
พพ. ได้ดํ า เนิ น การออกฉลากประสิท ธิภ าพสูง สํา หรับ เตาหุ ง ต้ม ใน
ครัวเรือนใช้กบั ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของ
มอเตอร์เ มื่อ เร็ว ๆ นี้ สํ า หรับ หม้ อ หุ ง ข้า วไฟฟ้ าได้ ม ีก ารจัด ทํ า ร่ า ง
กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง [1]
ขึน้ เป็ นครัง้ แรก ในปี พ.ศ. 2547 และได้มกี ารทบทวนร่างกฎกระทรวงนี้
อีก ครัง้ ในปี ป จั จุ บ ัน โดยสาระสํ า คัญ ของร่ า งกฎกระทรวง คือ การ
กําหนดมาตรฐานวิธกี ารทดสอบและการกําหนดค่ามาตรฐานสมรรถนะ
การใช้พลังงานขัน้ สูง (High Energy Performance Standard, HEPS)
ของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเพือ่ เป็ นหม้อหุงข้าวไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ดังนัน้
ค่า HEPS ในทีน่ ้ี หมายถึง ระดับประสิทธิภาพพลังงานขัน้ สูงของหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้าซึ่งผูผ้ ลิตผลิตได้คุณภาพอยู่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ผูผ้ ลิต และโดยทั ่วไปค่า HEPS นี้จะเป็ นค่าทีก่ ําหนดมาเพือ่ การส่งเสริม
มากกว่าการบังคับใช้ เพือ่ ประโยชน์ในการอนุ รกั ษ์พลังงาน
มาตรฐานวิธกี ารทดสอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้าในปจั จุบนั มีทงั ้ หมด 6
มาตรฐานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
1) มาตรฐานญี่ปุ่น [2]; JIS C 9212-1993: Electric Rice
Cookers and Electric Rice Warmers เป็ นมาตรฐานทีเ่ น้นการ
ทดสอบสมรรถนะของหม้อหุงข้าว ซึง่ ไม่มกี ารกําหนดหัวข้อการทดสอบ
ด้านประสิทธิภาพการทําความร้อน
2) มาตรฐานจีน [3]; GB 12021.6-1989: The Limited Value and
Testing Method of Efficiency and Warming Energy Consumption
for Automatic Rice Cookers เป็ นมาตรฐานทีก่ ําหนดวิธกี ารทดสอบ
ประสิทธิภาพการทําความร้อน แต่ไม่ได้นําเอาค่าความร้อนทีก่ ระทําต่อ
หม้อชัน้ ในมาร่วมคํานวณในสมการประสิทธิภาพการทําความร้อน ทํา
ให้คา่ ประสิทธิภาพทีไ่ ด้ต่าํ กว่าค่าทีเ่ ป็ นจริง
3) มาตรฐานจีน [4]; CCEC/T11-2001: Technical Specifications
for Energy Conservation Product Certification for Household
Automatic Rice-Cooker (China Certification Center for Energy
Conservation Products): เป็ นมาตรฐานทีม่ กี ารกําหนดวิธกี ารทดสอบ
ประสิทธิภาพการทําความร้อนซึง่ ปรับปรุงการคํานวณค่าประสิทธิภาพ
การทําความร้อนโดยเพิม่ ค่าความร้อนทีก่ ระทําต่อหม้อชัน้ ใน

4) มาตรฐานเกาหลี [5]; KS C 9310-1997: Korean Industrial
Standard: Electric Rice Cookers เป็ นมาตรฐานทีม่ กี ารกําหนดวิธกี าร
หาประสิท ธิภ าพการทํ า ความร้อ นไว้ อย่ า งไรก็ต ามวิธ ีก ารทดสอบ
มาตรฐานฉบับนี้มคี วามแตกต่างจากมาตรฐานจีน
5) มาตรฐานไทย [6]; มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
1039-2534 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า (ปจั จุบนั นี้ได้ถูกยกเลิก และถูกแทนด้วย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1039-2547): เป็ นมาตรฐานที่
อ้างอิงของมาตรฐาน JIS C 9212-1988 ซึง่ มีการกําหนดการทดสอบ
สมรรถนะของหม้อ หุ ง ข้า วไฟฟ้ า และไม่ ม ีก ารกํ า หนดการทดสอบ
ประสิทธิภาพการทําความร้อน
6) มาตรฐานไทย [7]; มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.
1039-2547 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย: เป็ น
มาตรฐานที่กํ า หนดเฉพาะด้า นความปลอดภัย เท่ า นัน้ โดยไม่ม ีก าร
กําหนดการทดสอบสมรรถนะของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า และการทดสอบ
ประสิทธิภาพการทําความร้อน
จากการสํ า รวจข้อ มู ล ในประเทศไทย พบว่ า ป จั จุ บ ัน มีค วาม
พยายามทีจ่ ะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงด้วยการออกฉลากแสดงระดับ
ประสิท ธิภ าพอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ประเภทหม้อ หุ ง ข้า วไฟฟ้ า [8] ภายใต้
โครงการประชาร่วมใจใช้หม้อหุงข้าวประหยัดไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝา่ ย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด้วยความร่วมมือกับหน่ วยงานทดสอบ
สถาบัน ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (สฟอ.) โดยอ้ า งอิ ง มาตรฐาน
มอก.1039-2534 และ CCEC/T11-2001 เป็ นหลัก โดยขอบเขตของ
โครงการนี้จะมุ่งเน้นทีห่ ม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 1.8 ลิตรเท่านัน้ โดย
แบ่งระดับการกําหนดประสิทธิภาพของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าไว้ 5 ระดับ
ตามระดับของค่าพลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้ในการหุงข้าวด้วยการหุงข้าวจริง
ดังตารางที่ 2 โดยอ้างอิงมาตรฐานการทดสอบตาม มอก. 1039-2534
และมีประสิทธิภาพพลังงานความร้อนหรือประสิทธิภาพการทําความ
ร้อ นเป็ น ไปตามเกณฑ์ด ัง ในตารางที่ 3
โดยอ้า งอิง มาตรฐาน
CCEC/T11-2001 ด้วยการต้มนํ้า
ตารางที่ 1 ปริมาณการจําหน่ายหม้อหุงข้าวไฟฟ้าภายในประเทศ
ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2550
ปริมาณการจําหน่ายในแต่ละปี (พันเครือ่ ง)
ผลิตภัณฑ์
2547
2548
2549
2550
้
หม้อหุงข้าวไฟฟา 1,976
2,137
2,226
2,704
อัตราการเพิม่ ขึน้ (%)
8.15
4.16
21.47
้
ทีม่ า: สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส์
ตารางที่ 2 เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพ
เกณฑ์ระดับประสิทธิภาพสําหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 1.8 ลิตร
ค่าพลังงาน
ไฟฟ้าทีใ่ ช้ใน
เบอร์ 3
เบอร์ 2 เบอร์ 1
เบอร์ 5 เบอร์ 4
การหุงเฉลีย่
(W-hr)
300 E≤270 270< E≤285 285<E<315 315≤E<330 E ≥ 330
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ตารางที่ 3 เกณฑ์การกําหนดประสิทธิภาพการทําความร้อนในแต่ล ะ
ช่วงของกําลังไฟฟ้า
ช่วงกําลังไฟฟ้า
ประสิทธิภาพการทําความร้อน
(ร้อยละ)
(วัตต์)
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบกระติก
87
500 < กําลังไฟฟ้า ≤ 600
88
600 < กําลังไฟฟ้า ≤ 700
้
กําลังไฟฟา > 700
89
้
หม้อหุงข้าวไฟฟาแบบธรรมดา
้
83
500 < กําลังไฟฟา ≤ 600
้
84
600 < กําลังไฟฟา ≤ 700
กําลังไฟฟ้า > 700
85
อย่างไรก็ตามการกําหนดค่าประสิทธิภาพของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
โดยการไฟฟ้าฯ จะกําหนดค่าประสิทธิภาพของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าตาม
ปริมาณไฟฟ้าทีใ่ ช้ในการหุงข้าวจริงเป็ นหลัก โดยมีค่าประสิทธิภาพการ
ทํา ความร้อนไม่ต่ํา กว่า เกณฑ์ ซึ่ง การกํ า หนดด้ว ยเกณฑ์ด้ง กล่ า วจะ
คํานึงถึงค่าการใช้พลังงานเป็ นหลักมากกว่าประสิทธิภาพการทําความ
ร้อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ไฟฟ้าจริงในการหุงข้าว แต่ขอ้ เสีย คือ
ความยุ่งยากในการจัดหาข้าวสารให้ได้มาตรฐานเดียวกันในแต่ละการ
ทดสอบ นอกจากนัน้ แล้วหม้อหุงข้าวไฟฟ้าบางยี่ห้อจะโปรแกรมให้ม ี
ระยะเวลาการสุกของข้าวไม่เท่ากันในแต่ละยี่ห้อหรือรุ่น เพื่อผลของ
ความนุ่ มนวลของข้าวที่ได้ ทําให้ผลของการใช้ไฟฟ้าในการหุงข้าวมี
ความแตกต่างกัน แต่นนไม่
ั ่ ได้หมายความว่า หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชนิดนัน้
จะมีประสิทธิภาพทีส่ งู หรือตํ่ากว่ากัน ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อนําเสนอแนวทางในการกําหนดค่า HEPS ของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ด้วยการใช้หลักการทางสถิตทิ ่ไี ด้จากการทดสอบจริงของหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้าแบบทีใ่ ช้แผ่นความร้อน (Heating plate rice-cooker) โดยอ้างอิง
มาตรฐาน CCEC/T11-2001
2. คุณลักษณะและประเภทของหม้อหุงข้าวไฟฟ้ า
นิยามของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 1039-2547 [7] กล่ า วไว้ว่ า “หม้อ หุ ง ข้า วไฟฟ้ า” หมายถึง
“บริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าทีเ่ ปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังงานความร้อน เพื่อใช้
ในการหุงข้าวอย่างอัตโนมัติ และอาจรักษาช่วงอุณหภูมกิ ารอุ่นข้าวไว้
ได้ระดับหนึ่ง” อย่างไรก็ตามหม้อหุงข้าวในปจั จุบนั นี้นอกจากจะใช้ใน
การหุงข้าวเพียงอย่างเดียวแล้ว ยังมีการพัฒนาให้หม้อหุงข้าวสามารถ
จัดทําอาหารได้หลายอย่าง เช่น การนึ่ง การต้ม และการตุ๋น เป็ นต้น รูป
ที่ 1 แสดงถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบธรรมดา และรูปที่ 2 แสดงถึงหม้อ
หุ ง ข้า วไฟฟ้ าแบบมีก ารนึ่ ง โดยที่รู ป ที่ 3 และ 4 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ส่วนประกอบหลักของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบธรรมดาและแบบกระติก
หรือแบบฝาล็อก ตามลําดับ หม้อหุงข้าวไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็ นหม้อ 2
ชัน้ คือ หม้อชัน้ นอกและหม้อชัน้ ในโดยสามารถถอดออกจากกันได้ดงั
รูปที่ 3 และ 4 หม้อชัน้ ในเป็ นภาชนะบรรจุขา้ วและนํ้ าทําหน้าทีร่ บั
ความร้อนจากแผ่นความร้อนหรือขดลวดความร้อนและถ่ายเทความ
ร้อนเข้าสูภ่ ายในหม้อหุงข้าวเพือ่ ทําให้ขา้ วสุก ส่วนมากหม้อชัน้ ในจะทํา
ด้วยวัสดุอลูมเิ นียม ซึง่ อาจเป็ นอลูมเิ นียมแบบธรรมดาและแบบเคลือบ
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สาร โดยสารทีเ่ คลือบส่วนใหญ่จะเป็ นเทฟล่อน (Teflon) หรือโพลีฟลอน
(Poly-flon) เพือ่ ช่วยให้ขา้ วทีห่ ุงแล้วไม่ตดิ หม้อ ง่ายต่อการล้างทําความ
สะอาด ในขณะที่หม้อชัน้ นอกจะทําด้วยพลาสติกหรือเหล็ก ซึ่งอาจมี
การตกแต่งลวดลายให้มคี วามสวยงาม นอกจากนัน้ หม้อชัน้ นอกยังเป็ น
ทีต่ ดิ ตัง้ ส่วนควบคุมการทํางานของหม้อหุงข้าวและแผ่นความร้อนหรือ
ขดลวดความร้อน เพื่อผลิตความร้อนและส่งผ่านความร้อนให้กบั หม้อ
ชัน้ ใน

รูปที่ 1 หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบธรรมดา

รูปที่ 2 หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบมีการนึ่ง

รูปที่ 3 ส่วนประกอบของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบธรรมดา

รูปที่ 4 ส่วนประกอบของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าหม้อหุงข้าวแบบกระติก
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หม้อหุงข้าวไฟฟ้าในปจั จุบนั นี้สามารถแบ่งประเภทของหม้อหุง
ข้าวได้เป็ น 3 ประเภทตามรูปแบบการใช้งาน ดังนี้
1) หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบธรรมดา หม้อหุงข้าวแบบนี้จะเป็ นหม้อ
หุงข้าวรุน่ เก่าทีม่ รี ะบบการหุงข้าวเพียงอย่างเดียว
2) หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบธรรมดาทีม่ รี ะบบอุ่นข้าว หม้อหุงข้าว
แบบนี้จะมีลกั ษณะภายนอกเหมือนหม้อหุงข้าวแบบแรก เพียงแต่เพิม่
ระบบการอุ่นข้าวให้สามารถรักษาอุณหภูมขิ องข้าวให้ยาวนานยิง่ ขึน้ ดัง
รู ป ที่ 1 หม้อ หุ ง ข้า วไฟฟ้ าแบบนี้ เ ป็ น แบบที่ม ีจํ า หน่ า ยมากที่สุ ด
เนื่องจากมีราคาค่อนข้างถูก นอกจากนัน้ แล้วหม้อหุงข้าวบางรุ่นได้ถูก
ออกแบบให้ทาํ งานได้หลายอย่าง เช่น การต้ม และการนึ่ง ลักษณะของ
หม้อหุงข้าวแบบนี้แสดงได้ดงั รูปที่ 2 โดยทัวไปหม้
่
อหุงข้าวไฟฟ้าแบบนี้
จะมีขนาดความจุตงั ้ แต่ 0.5–5 ลิตร
3) หม้อหุ ง ข้า วไฟฟ้ า แบบกระติก หรือ แบบฝาล็อก หม้อ หุ ง ข้า ว
แบบนี้จะมีฝาปิ ดอย่างมิดชิด ทําให้เสมือนว่า มีฉนวนอากาศระหว่า ง
หม้อชัน้ ในและหม้อชัน้ นอก ทําให้สามารถรักษาความร้อนในหม้อหุง
ข้าวได้ยาวนานขึน้ หม้อหุงข้าวแบบนี้มกั จะยึดฝาหม้อให้ตดิ กับตัวหม้อ
หุงข้าว ซึง่ มีทงั ้ ระบบหุงและอุ่นข้าวดังในรูปที่ 4 และแบบทีค่ วบคุมด้วย
ไมโครคอมพิวเตอร์ดงั ในรูปที่ 5 หม้อหุงข้าวแบบนี้จะมีราคาแพงกว่า
แบบที่ 2 โดยเฉพาะแบบไมโครคอมพิวเตอร์ ดังนัน้ ขนาดของหม้อหุง
ข้าวแบบนี้จงึ มีขนาดอยู่ระหว่าง 1–1.8 ลิตร ซึ่งเป็ นขนาดที่ผู้บริโภค
นิยมใช้
นอกจากการแบ่งประเภทของหม้อหุงข้าวตามรูปแบบการใช้งาน
แล้ว ยังสามารถแบ่งหม้อหุงข้าวตามลักษณะอุปกรณ์การให้ความร้อน
ได้เป็ น 2 ประเภท คือ หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบที่ใช้แผ่นความร้อน ซึ่ง
เป็ น แบบที่ม ีใ ช้อ ยู่ ท ัว่ ไปในป จั จุ บ ัน นี้ และหม้อ หุ ง ข้า วแบบขดลวด
เหนี่ยวนํา (Induction heater rice-cooker) หม้อหุงข้าวแบบนี้ได้พฒ
ั นา
ระบบการให้ความร้อน ระบบควบคุม และการออกแบบหม้อชัน้ ในให้ม ี
ประสิทธิภาพการทําความร้อนและความสามารถในการหุงข้าวดียงิ่ ขึน้
ด้วยการใช้ขดลวดเหนี่ยวนํา (Induction heater) เพื่อให้หม้อหุงข้าว
ควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งมากขึ้น และมีก ารใช้ เ ทคโนโลยี ด้ า น
คอมพิวเตอร์ควบคุมระดับการจ่ายความร้อนในหม้อชัน้ ใน ทําให้การให้
ความร้ อ นเป็ นไปตามที่ ต้ อ งการ แม้ ว่ า หม้ อ หุ ง ข้ า วแบบนี้ จ ะให้
ประสิทธิภาพในการทํางานทีด่ ี แต่กม็ รี าคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับหม้อ
หุงข้าวแบบแผ่นความร้อน ดังนัน้ จึงมีใช้น้อยมากในประเทศไทย รูปที่
5 แสดงถึงตัวอย่างของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบขดลวดเหนี่ยวนํา

3. วิ ธีการทดสอบเพื่อกําหนดค่าประสิ ทธิ ภาพการทําความร้อน
มาตรฐานการทดสอบ วิธกี ารทดสอบและการหาค่าประสิทธิภาพ
การทําความร้อนของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าในงานวิจยั นี้จะอ้างอิงมาตรฐาน
จีน CCEC/T11-2001 เป็ นหลัก อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้สภาวะการทดสอบ
มีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของประเทศไทย จําเป็ นทีจ่ ะต้องมี
การปรับ ค่ า เพื่อ ความเหมาะสม โดยกํ า หนดมาตรฐานการทดสอบ
ดังต่อไปนี้
ก. มาตรฐานการทดสอบ
การทดสอบหาค่าประสิทธิภาพการทําความร้อนของหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้าต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสภาวะการทดสอบ ดังนี้
1) ห้องทดสอบ
1.1) อุ ณ หภูมภิ ายในห้อ งทดสอบต้องไม่เ กิน 25±2 องศา
เซลเซียส ตลอดการทดสอบ
1.2) ความชื้น สัม พัท ธ์ ใ นห้อ งทดสอบต้ อ งไม่ เ กิน ร้อ ยละ
60±15 ตลอดการทดสอบ
2) เครือ่ งมือวัด
2.1) เครื่อ งมือ วัด อุ ณ หภู ม ิน้ํ า และอากาศจะต้ อ งมีค วาม
ถูกต้องในการวัด โดยยอมให้มคี วามคลาดเคลื่อน ไม่เกิน ±0.1 องศา
เซลเซียส
2.2) เครื่องมือวัดปริมาณไฟฟ้าจะต้องมีความถูกต้อง โดย
ยอมให้มคี วามคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ±1 ของค่าทีว่ ดั ได้
2.3) แรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าจะคลาดเคลื่อน
ได้ไม่เกินร้อยละ ±1 ของค่าแรงดันไฟฟ้าทีก่ ําหนดโดยผูผ้ ลิตหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้าตลอดการทดสอบ
2.4) เครื่องชั ่งนํ้ าหนักจะต้องมีความถูกต้องในการวัด โดย
ยอมให้มคี วามคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ ±0.05
2.5) เครื่องมือจับเวลาจะต้องมีความถูกต้องในการวัด โดย
ยอมให้มคี วามคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ±0.5 วินาทีต่อชัวโมง
่
้
3) มาตรฐานการติดตัง้ หม้อหุงข้าวไฟฟา
3.1) ให้ตดิ ตัง้ หม้อหุงข้าวไฟฟ้าบนพืน้ รองทีท่ าํ จากแผ่นไม้
เรียบหนาอย่างน้อย 10 มิลลิเมตร และทาสีดาํ
3.2) ติดตัง้ หม้อหุงข้าวไฟฟ้าและเครือ่ งมือวัดตามแผนผัง ดัง
ในรูปที่ 6
3.3) ติดตัง้ เครื่องมือวัดอุณหภูมทิ ่ตี ําแหน่ งประมาณ 10
มิลลิเมตร เหนือจุดกึง่ กลางของก้นหม้อชัน้ ใน

รูปที่ 5 หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบขดลวดเหนี่ยวนํา

ข. การทดสอบ
1) การเตรียมการทดสอบ
1.1) ก่ อ นทํา การทดสอบแต่ ล ะครัง้ อุ ณ หภู ม ิระหว่า งหม้อ
ชัน้ ใน ผิวหน้าขดลวดให้ความร้อนและรอบนอกหม้อหุงข้าว ก่อนทําการ
ทดสอบ จะต้องมีค่าแตกต่างกันไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส หรือหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้าจะต้องไม่มกี ารใช้งานมาอย่างน้อย 6 ชั ่วโมง
1.2) ตรวจสอบชนิดของหม้อชัน้ ใน เพื่อกําหนดค่าความจุ
ความร้อนจําเพาะของหม้อชัน้ ใน บันทึกค่าความจุความร้อนจําเพาะ
ของหม้อชัน้ ใน และทําการชังนํ
่ ้ าหนักและบันทึกค่ามวลของหม้อชัน้ ใน
1.3) เตรียมนํ้าให้มอี ุณหภูม ิ เท่ากับ 25±2 องศาเซลเซียส
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2) วิธกี ารทดสอบ
2.1) เติมนํ้าตามข้อ ข. (1.3) ลงในหม้อชัน้ ในถึงระดับร้อยละ
80 ของปริมาตรของหม้อชัน้ ในจากขอบฝาหม้อชัน้ ใน ชั ่งหามวลของนํ้า
และบันทึกข้อมูล
2.2) การติดตัง้ หม้อหุ งข้าวไฟฟ้าและเครื่อ งมือวัดสํา หรับ
ทดสอบให้เป็ นไปตามข้อ ก. (3) และทําการบันทึกค่าอุณหภูมนิ ้ําเริม่ ต้น
2.3) ปิ ดฝาหม้อหุงข้าว
2.4) เปิ ดสวิตช์การทํางานของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า จนกระทั ่ง
นํ้ามีอุณหภูมถิ งึ 95 องศาเซลเซียส ให้ตดั สวิตช์การทํางาน
2.5) บันทึกค่าปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ เริม่ ตัง้ แต่เปิ ดสวิตช์การ
ทํางานจนกระทั ่งปิดสวิตช์การทํางาน
2.6) วัดอุณหภูมนิ ้ําสูงสุดและทําการบันทึกค่าอุณหภูม ิ
2.7) คํานวณหาค่าประสิทธิภาพการทําความร้อนของหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้าตามสมการที่ (1)
4. การรายงานผล
การคํานวณหาค่าประสิทธิภาพการทําความร้อนของหม้อหุงข้าว
้
ไฟฟาให้ใช้สตู รการคํานวณดังนี้
⎡ (M w × C pw × (T f − Ti ) ) + (M × C × (T f − Ti ) ) ⎤
⎥ × 100
3,600 × E
⎣
⎦

η=⎢

(1)

โดยที่ η คือ ค่าประสิทธิภาพการทําความร้อน มีคา่ เป็ นร้อยละ
M w คือ มวลของนํ้าทีใ่ ช้ในการทดสอบ มีหน่วยเป็ นกิโลกรัม
M คือ มวลของหม้อชัน้ ใน มีหน่วยเป็ นกิโลกรัม
Ti คือ อุณหภูมนิ ้ําเริม่ ต้น มีหน่วยเป็ นองศาเซลเซียส

T f คือ อุณหภูมนิ ้ําสูงสุด มีหน่วยเป็ นองศาเซลเซียส
C pw คือ ความจุความร้อนจําเพาะของนํ้ า มีหน่ วยเป็ นกิโลจูล
ต่อกิโลกรัม-องศาเซลเซียส
C คือ ความจุความร้อนจําเพาะของวัสดุหม้อชัน้ ใน มีหน่ วย
เป็ นกิโลจูลต่อกิโลกรัม-องศาเซลเซียส
E คือ ปริมาณไฟฟ้าทีใ่ ช้ มีหน่วยเป็ นกิโลวัตต์-ชั ่วโมง

5. ผลการทดสอบและการกําหนดค่ามาตรฐานสมรรถนะการใช้
พลังงานขัน้ สูงของหม้อหุงข้าวไฟฟ้ า
การกําหนดค่ามาตรฐานสมรรถนะการใช้พลังงานโดยทั ่วไปนัน้ จะ
พิจารณาโดยอาศัยผลการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพการทําความร้อน
ของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ซึง่ ผลการทดสอบได้มาจากการทดสอบหม้อหุง
ข้า วไฟฟ้ า ที่ม ีจํา หน่ า ยอยู่ใ นท้อ งตลาดทุ ก ยี่ห้อ ค่า เฉลี่ย ของผลการ
ทดสอบทีไ่ ด้จะถือว่าเป็ นค่าเฉลีย่ ของประสิทธิภาพการทําความร้อนของ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าในท้องตลาด การกําหนดค่า HEPS ในงานวิจยั นี้ใช้
หลักการทางสถิตมิ าช่วยในการวิเคราะห์โดยอาศัยค่าเฉลีย่ (Mean: μ)
และค่า เบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation: σ ) ของค่า
ประสิทธิภาพการทําความร้อนของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า การคํานวณค่า
HEPS ต้องอาศัยทฤษฎีการแจกแจงความน่ าจะเป็ นแบบต่อเนื่อง
ประเภทการแจกแจงปกติ (N≥30) ดังนัน้ ค่า HEPS จะถูกกําหนดได้
จากสมการที่ (2) ดังนี้
HEPS = μ + Zα/2.σ
(2)
โดย μ คือ ค่าประสิทธิภาพการทําความร้อนเฉลีย่
σ คือ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สําหรับค่า Zα/2.σ สามารถกําหนดได้ดงั แสดงในตารางที่ 4 ซึง่ แปรตาม
เปอร์เซ็นต์ของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าต้องการให้ได้ฉลากประสิทธิภาพสูง
ค่า HEPS เป็ นค่าหนึ่งทีแ่ บ่งแยกระหว่างหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั
ฉลากประสิทธิภาพสูงกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทีไ่ ม่ได้รบั ฉลาก ดังนัน้ หาก
ภาครัฐ ฯ ต้ อ งการส่ ง เสริม ให้ ม ีก ารผลิ ต หรือ จํ า หน่ า ยอุ ป กรณ์ ท่ี ม ี
ประสิทธิภาพสูง จําเป็ นต้องกําหนดให้มคี ่าสูงกว่าค่าประสิทธิภาพเฉลีย่
ที่ทดสอบ ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดการแข่งขันและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
อุ ปกรณ์ ชนิ ดนัน้ ดัง นัน้ เพื่อให้เ ห็นแนวทางในการกํา หนดค่า HEPS
ด้วยวิธกี ารดังกล่าว งานวิจยั นี้จะกําหนดให้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าทีจ่ ะได้รบั
ฉลากประสิทธิภาพสูงสําหรับการส่งเสริมมีจํานวนร้อยละ 30.85 ของ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าทัง้ หมดตามทีภ่ าครัฐฯ ต้องการเพื่อกระตุ้นผูผ้ ลิตให้
ขอรับการส่งเสริมการจําหน่ ายด้วยการติดฉลากประสิทธิภาพสูง ดังนัน้
ค่า Zα/2.σ สามารถกําหนดได้ เท่ากับ 0.5σ กล่าวคือ ค่า HEPS จะ
กําหนดได้จากค่าประสิทธิภาพการทําความร้อนเฉลีย่ บวกด้วยศูนย์จุด
ห้าเท่าของค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Zα/2.σ กับร้อยละของหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้าทีจ่ ะได้ฉลากประสิทธิภาพสูง
ร้อยละของหม้อหุงข้าวทีไ่ ด้ฉลาก
Zα/2.σ
0.5σ
30.85
1.0σ
15.87
1.5σ
6.68
2.0σ
2.28
2.5σ
0.62
3.0σ
0.13

รูปที่ 6 แผนผังการติดตัง้ หม้อหุงข้าวไฟฟ้าและเครือ่ งมือวัด
214

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

งานวิจยั นี้ได้ทําการทดสอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้า จํานวน 75 เครือ่ ง
(จํานวน 18 ยีห่ อ้ ) โดยทําการทดสอบซํ้าอย่างน้อย 3 ครัง้ ของหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้าแต่ละเครื่องตามวิธกี ารทดสอบในหัวข้อที่ 3 ผลการทดสอบ
การทํา ความร้อ นของหม้อหุ ง ข้า วไฟฟ้ า เพื่อ หาประสิท ธิภ าพการทํา
ความร้อนแสดงดังในรูปที่ 7 จากรูปแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิภาพการทํา ความร้อนกับกํา ลัง ไฟฟ้ าของหม้อหุงข้าวไฟฟ้ า
และผลการทดสอบประสิทธิภาพการทําความร้อนของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ดังกล่าวสามารถสรุปได้ดงั ตารางที่ 5 ตารางที่ 5 แสดงถึงค่าตํ่าสุด,
ค่าสูงสุด, ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของค่าประสิทธิภาพการทํา
ความร้อนของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทีไ่ ด้จากการทดสอบโดยแบ่งตามขนาด
กําลังไฟฟ้าของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี้ หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้าทีม่ ขี นาดน้อยกว่า 400 วัตต์, ตัง้ แต่ 400 ถึง 600 วัตต์, มากกว่า
600 ถึง 800 วัตต์ และมากกว่า 800 วัตต์ อย่างไรก็ตามจากการสํารวจ
ข้อมูลการใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเบื้องต้น พบว่า ขนาดของหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้าทีใ่ ช้กนั มากทีส่ ดุ จะเป็ นขนาดทีม่ คี วามจุ ตัง้ แต่ 1 ลิตรขึน้ ไปหรือมี
กําลังไฟฟ้าตัง้ แต่ 400 วัตต์ข้นึ ไป ดังนัน้ เพื่อความสะดวกในการ
กําหนดค่า HEPS จะแบ่งการพิจารณาตามขนาดกําลังไฟฟ้าออกเป็ น 2
ระดับ คือ กําลังไฟฟ้าน้อยกว่า 400 วัตต์ และตัง้ แต่ 400 วัตต์ขน้ึ ไปซึง่
ผลการทดสอบจากตารางที่ 5 สามารถเขียนใหม่ได้ดงั ตารางที่ 6
จากเงื่อนไขในการกําหนดค่า HEPS ทีก่ ล่าวไว้แล้วข้างต้นและ
ประยุกต์ใช้สมการที่ (2) เมื่อค่า Zα/2.σ เท่ากับ 0.5σ ผลของการ
กําหนดค่า HEPS ได้แสดงในรูป ที่ 8 จากรูปจะเห็นได้ว่า ค่า
ประสิทธิภาพการทําความร้อนของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าสําหรับค่า HEPS
ขนาดตัง้ แต่ 400 วัตต์ขน้ึ ไป มีค่าอย่างน้อยทีส่ ุดเท่ากับร้อยละ 86.73
และในทํานองเดียวกันจึงสามารถอนุ มานให้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าทีม่ ขี นาด
น้อยกว่า 400 วัตต์ประมาณการแจกแจงเป็ นแบบปกติได้ ส่งผลให้ค่า
HEPS มีค่า อย่า งน้ อ ยที่สุดเท่า กับร้อยละ 83.41 จากผลของการ
กําหนดค่า HEPS ของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าดังกล่าว พบว่าจํานวนหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้าทีส่ งู กว่าค่า HEPS หรือจํานวนหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทีเ่ ป็ นหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง สําหรับขนาดตัง้ แต่ 400 วัตต์ขน้ึ ไป
เท่ากับ 26 เครือ่ ง จากจํานวนทัง้ หมด 68 เครือ่ งหรือคิดเป็ นร้อยละ 38
และสําหรับขนาดน้อยกว่า 400 วัตต์ เท่ากับ 4 เครื่องจากจํานวน
ทัง้ หมด 7 เครือ่ ง หรือคิดเป็ นร้อยละ 43 ของจํานวนหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ดังกล่าว

ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบค่าประสิทธิภาพการทําความร้อนของ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบ่งตามขนาดกําลังไฟฟ้า 4 ระดับ
กําลังไฟฟ้า
จํานวน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด
(วัตต์)
เครือ่ ง (ร้อยละ) (ร้อยละ)
น้อยกว่า 400
7
77.04 84.69
ตัง้ แต่ 400 ถึง 600 38
77.13 89.97
มากกว่า 600 ถึง 800 15
84.72 89.79
มากกว่า 800
15
83.01 88.61

ค่าเฉลีย่
(ร้อยละ)
82.03
83.84
87.41
85.94

ค่า
เบีย่ งเบน
2.751
3.643
1.659
1.685

ตารางที่ 6 สรุปผลการทดสอบค่าประสิทธิภาพการทําความร้อนของ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบ่งตามขนาดกําลังไฟฟ้า 2 ระดับ
กําลังไฟฟ้า
(วัตต์)
น้อยกว่า 400
ตัง้ แต่ 800 ขึน้ ไป

จํานวน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด
เครือ่ ง (ร้อยละ) (ร้อยละ)
7
77.04 84.69
68
77.13 88.97

ค่าเฉลีย่
ค่า
(ร้อยละ) เบีย่ งเบน
82.03 2.751
85.09 3.279

รูปที่ 8 การกําหนดค่าประสิทธิภาพการทําความร้อนขันสู
้ งของหม้อ
้
หุงข้าวไฟฟา

การกําหนดค่า HEPS ของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทีร่ อ้ ยละ 30.85 หรือ
เท่ากับ 0.5σ เป็ นตัวอย่างหนึ่งในการกําหนดค่าเริม่ ต้นของค่า HEPS
ซึ่งโดยทัวไปค่
่
า HEPS มักจะมีการทบทวนค่าต่างๆ เหล่านี้เสมอ
อย่างไรก็ตามในการเริม่ ต้นโครงการเพื่อกําหนดค่า HEPS มักจะ
กําหนดค่าทีผ่ ผู้ ลิตหรือผูป้ ระกอบการสามารถกระทําได้ก่อนทีจ่ ะมีการ
ทบทวนค่าเหล่านี้ในครัง้ ต่อไป ทัง้ นี้เพื่อให้ผผู้ ลิต ผูป้ ระกอบการและผู้
จําหน่ายสามารถปรับตัวและระบายผลิตภัณฑ์จากคลังสินค้าได้ก่อนการ
พัฒ นาศัก ยภาพของหม้อ หุ ง ข้า วไฟฟ้ าให้ม ีป ระสิท ธิภ าพสู ง ขึ้น ใน
ผลิตภัณฑ์รนุ่ ใหม่ได้ตามเกณฑ์ทจ่ี ะมีการกําหนดใหม่ในรอบถัดไป
ดังนัน้ แนวคิดในการกําหนดค่า HEPS ของหม้อหุงข้าวโดยอาศัย
หลัก การทางสถิติม าช่ ว ยในการวิเ คราะห์โ ดยอาศัย ค่ า เฉลี่ย และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานยังคงสามารถถูกนํ ามาใช้ในการทบทวนค่าต่างๆ
เหล่ า นี้ ไ ด้ด้ ว ยการเปลี่ย นแปลงตัว คู ณ ของค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐาน
ตัวอย่างเช่นการปรับค่า HEPS จากศูนย์จุดห้าเท่าของค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐานเป็ น ศู น ย์จุ ด หกเท่ า ของค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐาน ดัง นั น้ ค่ า
HEPS ที่ปรับเปลี่ยนใหม่น้ี จะให้ค่าประสิทธิภาพการทําความร้อน
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทําความร้อนกับ
้
้
เท่ากับ ร้อยละ 83.68 สําหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 400
กําลังไฟฟาของหม้อหุงข้าวไฟฟา
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วัตต์ และเท่ากับร้อยละ 87.06 สําหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าตัง้ แต่ 400
วัตต์ข้นึ ไป หรือ หม้อหุงข้าวไฟฟ้ าที่ได้รบั ฉลากประสิทธิภ าพสูงจะมี
จํานวน 2 เครื่องใน 7 เครื่องสําหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า
400 วัตต์ หรือคิดเป็ นร้อยละ 29 และจํานวน 23 เครือ่ งใน 68 เครือ่ ง
หรือคิดเป็ นร้อยละ 34 ของจํานวนหม้อหุงข้าวทัง้ หมดทีม่ ขี นาดตัง้ แต่
400 วัตต์ขน้ึ ไป
นอกจากนัน้ แนวคิดในการกําหนดค่า HEPS ดังกล่าวยังสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดค่ามาตรฐานสมรรถนะการ
ใช้พลังงานขันตํ
้ ่า (Minimum Energy Performance Standard, MEPS)
ได้อกี เมือ่ ค่า MEPS หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการทําความร้อนขัน้
ตํ่ า ของหม้อ หุ ง ข้า วไฟฟ้ าซึ่ง ผู้ผ ลิต จะต้ อ งทํ า ให้ ไ ด้จ ึง สามารถวาง
จําหน่ายได้ โดยใช้แนวคิดลักษณะเดียวกันกับสมการที่ (2) ดังนี้
MEPS = μ - Zα/2.σ
(3)
สําหรับค่า Zα/2.σ สามารถถูกกําหนดได้จากตารางที่ 4 เช่นเดียวกัน
เพียงแต่ค่า Zα/2.σ ที่กําหนดจะเป็ นค่า ที่หม้อหุงข้า วไฟฟ้ าตํ่ากว่าค่า
MEPS ตัวอย่างเช่นหากกําหนดให้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ไม่ผ่านค่า
MEPS มีจาํ นวนร้อยละ 2.28 ของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทัง้ หมด ค่า Zα/2.σ
จะมีค่า เท่ากับ 2.0σ เป็ นต้น ป จั จุบนั นี้ ประเทศไทยมีสํา นัก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็ นผูก้ ําหนดค่า MEPS ใน
อุ ป กรณ์ นัน้ ๆ เช่น เครื่อ งปรับ อากาศ เป็ น ต้น อย่า งไรก็ต ามในการ
สํา รวจ พบว่า หม้อ หุ ง ข้า วไฟฟ้ า ยัง ไม่ ม ีก ารประกาศใช้ค่ า MEPS
ภายในประเทศ แต่สําหรับต่างประเทศได้มกี ารนํ ามาใช้บ้างแล้ว เช่น
ประเทศเกาหลี และตารางที่ 7 แสดงค่า MEPS ของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
แบบแผ่นความร้อนและแบบขดลวดเหนี่ยวนําซึง่ ถูกกําหนดโดยประเทศ
เกาหลี [9, 10]
ตารางที่ 7 ค่ามาตรฐานสมรรถนะการใช้พลังงานขันตํ
้ ่า (MEPS) หม้อ
หุงข้าวไฟฟ้าของประเทศเกาหลี
ประสิทธิภาพพลังงานขัน้ ตํ่า
ชนิด
(MEPS) (%)
ความดันบรรยากาศ 78.0
หม้อหุงข้าวแบบแผ่นความร้อน
(Heating plate rice-cooker)
ความดันสูง
78.0
หม้อหุงข้าวแบบขดลวดเหนี่ยวนํา ความดันบรรยากาศ 80.0
(Induction heater rice-cooker)
ความดันสูง
78.0
6. สรุป
งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาและทดสอบเพื่อประเมินหาประสิทธิภาพการ
ทําความร้อนของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า สําหรับการกําหนดค่า HEPS ด้วย
การใช้หลักการทางสถิตขิ องค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานร่วมกัน
ซึ่ง หากกํา หนดให้ห ม้อ หุ ง ข้า วไฟฟ้ า ที่ได้ร บั ฉลากประสิท ธิภ าพสูง มี
จํานวนร้อยละ 30.85 ของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทัง้ หมด ค่า HEPS ของ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เท่ากับร้อยละ 83.41 สําหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด
น้อยกว่า 400 วัตต์ และเท่ากับร้อยละ 86.73 สําหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ขนาดตัง้ แต่ 400 วัต ต์ ข้ึน ไป ซึ่ง แนวทางในการกํ า หนดค่ า HEPS
สามารถนํ ามาประยุกต์ในการคํานวณหาค่า MEPS ได้ หรือใช้เป็ น
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แนวทางในการทบทวนค่า HEPS หรือ MEPS สําหรับในการกําหนดค่า
ใหม่ครัง้ ต่อไป นอกจากนัน้ แล้วแนวคิดในการกําหนดค่า MEPS และ
HEPS ในงานวิจยั นี้สามารถถูกนํ ามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดค่า
MEPS หรือ HEPS หรือค่าประสิทธิภาพในระดับอื่นๆ ของอุปกรณ์ทม่ี ี
ลักษณะเดียวกันได้โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิตดิ งั กล่าว
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เ ป็ นการนํ าเสนอการวิเคราะห์พลังงานโดยทํา การ
ทดลองในกระบวนการอบแห้งวัสดุพรุนหลายชัน้ โดยใช้ไมโครเวฟ
ร่วมกับการพาความร้อนภายในท่อนํ าคลื่นรูปทรงสีเ่ หลี่ยม (โหมด
TE10) และไมโครเวฟใช้งานในย่านความถี่ 2.45 GHz.สําหรับวัสดุ
พรุนทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้กําหนดให้วสั ดุพรุนเป็ นองค์ประกอบของ
เม็ด แก้ ว นํ้ า และโพรงอากาศ ซึ่ ง ตัว อย่ า งวัส ดุ ท ดสอบที่ใ ช้ ม ี
2 ลักษณะ คือแพคเบดชัน้ เดียวทีใ่ ช้เม็ดแก้วขนาดเดียวกันหมด (มี
ขนาดเส้น ผ่า นศู น ย์ก ลาง 0.15 mm แพคเบดมีค วามลึก 50 mm
(F bed) และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 mm แพคเบดมีความลึก
50 mm(C bed)) แพคเบดสองชัน้ ทีใ่ ช้เม็ดแก้ว 2 ขนาดไว้ดว้ ยกันแต่
อยูค่ นละชัน้ โดยแพคเบด F-C bed อนุ ภาคขนาดเล็กอยู่ดา้ นบนของ
อนุ ภ าคขนาดใหญ่ (เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 0.15 mm อยู่ ด้ า นบน
(d = 0.15 mm, δ = 10, 20, 25, 30, 40 mm) และเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.4 mm อยู่ดา้ นล่าง( d = 0.40 mm, δ = 40, 30, 25,
20, 10 mm) และแพคเบด C – F อนุ ภาคขนาดใหญ่อยู่ดา้ นบนของ
อนุ ภาคขนาดเล็ก(เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 mm อยู่ดา้ นบน (d = 0.40
mm, δ =10, 20, 25, 30, 40 mm) และเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 mm
อยู่ดา้ นล่าง(d = 0.150 mm, δ = 40, 30, 25, 20, 10 mm)
เช่นเดียวกัน จากการทดลองพบว่า ขนาดของอนุ ภาคของวัสดุพรุนที่
ต่างกันมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงระดับการทะลุทะลวงผ่านและการดูด
ซับของพลังงานไมโครเวฟในวัสดุพรุน และพบว่าอนุ ภาคขนาดเล็ก
จะมีแ รงดัน คาพิล ลารีสูง ทํ า ให้ก ระบวนการอบแห้ง เป็ น ไปอย่ า ง
รวดเร็วกว่าเมือ่ เทียบกับอนุภาคขนาดใหญ่
Abstract
The presented paper investigated the energy analysis of
heating of porous medium materials using microwave and
convective air with a rectangular wave guide at frequency 2.45
GHz (mode:TE10). The multi-layer packed bed composed of
glass beads ,water and air. The samples are prepared in the
two configurations in the : a single-layered packed bed

(uniform packed bed) with bed depth δ = 50 mm (d =0.15 mm
(F bed) and d = 0.4 mm (C bed)) and a two-layered packed bed,
respectively. The two-layered packed bed are arranged in different
configurations in the: F-C bed (fine particles (d = 0.15 mm,
δ = 10-40 mm) overlay the coarse particles (d = 0.4 mm, δ = 40-10
mm), and C-F bed (coarse particles (d = 0.40 mm,δ = 10-40 mm)
overlay the fine particles (d = 0.15 mm, δ = 40-10 mm),respectively.
The results show that variation of particle sizes changes the degree
of penetration and rate of microwave power absorbed within the
sample. Further, the small particle size leads to much higher
capillary pressure resulting in a faster drying time.
1. บทนํา
ในปจั จุบนั พลังงานทีใ่ ช้ในกระบวนการอบแห้งและการให้ความร้อน
เป็ น ป จั จัย สํา คัญ ในกระบวนการผลิต ทัง้ ในภาคอุ ต สาหกรรมและภาค
ครัวเรือน นับวันราคาพลังงานยิง่ มีมลู ค่าสูงขึน้ ดังนัน้ การนํ าพลังงานมาใช้
จึงมีการคิดค้นกระบวนการต่างๆ ทีจ่ ะทําให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
สูงสุดและสูญเสียน้ อยที่สุด นัน่ หมายถึง ทําให้เ งินลงทุนในกระบวนการ
ผลิตลดตํ่าลงมีผลกําไรมากขึน้ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจนัน้ ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการอบแห้งในปจั จุบนั นี้
เป็ นกระบวนการทีย่ ุ่งยากสลับซับซ้อนและประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
ตํ่า ตลอดจนสิ้น เปลือ งเงิน ทุ น ไปกับ การบํา รุง รัก ษาและไม่ เ ป็ น มิต รกับ
สิง่ แวดล้อม
วัสดุพรุนทีน่ ํามาทดสอบเป็ นองค์ประกอบของเม็ดแก้ว นํ้า และโพรง
อากาศ ถือว่าเป็ นวัสดุแบบ Non-Hygroscopic Porous Media กล่าวคือ
ความชืน้ ไม่ยดึ อยู่กบั โครงสร้างของอนุ ภาคของแข็งภายใต้พนั ธะทางเคมี
และฟิ สกิ ส์ ในการอบแห้งเพื่อลดความชื้นและศึกษาพฤติกรรมในการดูด
ซับพลังงานไมโครเวฟของวัสดุเพือ่ เป็ นพืน้ ฐานสําหรับการให้ความร้อนใน
ช่ ว งเวลาต่ า งๆ ซึ่ง มีต ัว แปรที่สํา คัญ สามประการคือ ความชื้น ขนาด
อนุ ภาค และอุณหภูม ิ
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ในงานวิจยั ทีม่ กี ารวิเคราะห์พลังงานกระบวนการอบแห้งหรือให้
ความร้อนด้วยพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟในระดับนานาชาติและ
ระดับประเทศนัน้ ยังมีการทําการศึกษากันในส่วนเล็กๆ เช่นในตู้อบ
ไมโครเวฟทีม่ ใี ช้ในครัวเรือนซึง่ จะสะดวกในการทดลองและนํามาทํา
การติดตัง้ อุปกรณ์เพิม่ เติมเช่น อุปกรณ์ให้ความร้อน (Heater) พัดลม
(Fan)และอุ ป กรณ์ เ ครื่อ งมือ วัด ต่ า งๆ สํ า หรับ งานวิจ ัย ในระดับ
นานาชาติทผ่ี ่านมาทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการทําความร้อนและอบแห้ง
วัสดุในประเภทต่างๆ ทีใ่ ช้พลังงานไมโครเวฟ ได้แก่ G.P. Sharma
และ Suresh Prasad [1] ได้ศกึ ษาการอบแห้งของกระเทียมที่
กะเทาะเปลือกออกแล้วโดยใช้ลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟ ซึง่ อุปกรณ์
การอบแห้งทีใ่ ช้เป็ นตู้อบไมโครเวฟทีม่ ใี ช้ท ั ่วๆไป เพื่อเปรียบเทียบ
การสิน้ เปลืองพลังงาน (Specific Energy Consumption) J. Varith
et al. [2] ได้ทาํ การอบแห้งลําไยด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนเพื่อ
ศึก ษาถึง อิทธิพลของความชื้นและการสิ้น เปลือ งพลัง งานจํา เพาะ
(Specific Energy Consumption) ทีร่ ะดับอุณหภูม ิ 40 ,50 และ 60
0
C กําลังไมโครเวฟ 100, 180, 300 และ 450 W S.Lakshmi et al.
[3]ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานในการหุงข้าวระหว่าง
การใช้ตู้อบไมโครเวฟ (Microwave
Oven) หม้อหุง ข้าวไฟฟ้ า
(Electric Rice Cooker) และการหุงข้าวด้วยความดัน (Pressure
Cooker) ซึง่ ใช้ก๊าซปิโตรเลีย่ มเหลวเป็ นเชือ้ เพลิง
กระบวนการทํ า ความร้อ นจากคลื่น ไมโครเวฟในวัส ดุ พ รุ น
Rattanadecho [4] ได้ทาํ การศึกษาถึงอิทธิพลของช่วงเวลาการให้
ความร้อน ขนาดอนุ ภาคและความชืน้ เริม่ ต้นในกระบวนการอบแห้ง
วัส ดุ พ รุ น ที่ไ ม่อิ่ม ตัว โดยไมโครเวฟในท่ อ นํ า คลื่น รูป ทรงสี่เ หลี่ย ม
H. Feng et al. [5] ได้มกี ารอบแห้งแอปเปิ้ ลโดยใช้ระบบไมโครเวฟ
สะเป๊าเต็ดเบดเพื่อวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนและมวลสารโดย
เปรียบเทียบระหว่างผลการทดลองกับแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
B.Abbasi Souraki et al. [6] ได้ทําการอบแห้งกระเทียมด้วย
ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนด้วยตูอ้ บไมโครเวฟขนาดเล็กเพื่อศึกษาถึง
การดู ด ซั บ พลั ง งานไมโครเวฟที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ความร้ อ นขึ้ น ใน
กระบวนการอบแห้งตลอดถึงอิทธิพลของการกระจายความชื้นและ
อุณหภูมทิ เ่ี กิดขึน้ ภายในเนื้อของกระเทียม
ในกระบวนการอบแห้งทัวไปโดยใช้
่
ลมร้อนซึ่งมีการศึกษาวิจยั
และพัฒนามาอย่างยาวนาน Hironao Ogura et al. [7] ทําการศึกษา
ั
การอบแห้งโดยใช้ลมร้อนทีเ่ กิดขึน้ จากฮีทปมทางเคมี
(Chemical
Heat Pump) ในการอบแห้งเซรามิกเพื่อหาประสิทธิภาพและต้นทุน
ของระบบ Z.B.Maroulis et al. [8] ศึกษาพารามิเตอร์ต่างๆ ในการ
อบแห้งโดยนําไปใช้ในการออกแบบระบบการอบแห้งโดยใช้ลมร้อน
ชนิดสายพานลําเลียงอย่างต่อเนื่อง N.V.Men Shutina et al. [9] ได้
หาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบการอบแห้งโดยใช้ลมร้อน
ชนิดสายพานลําเลียงอย่างต่อเนื่อง Ebru Karak Akpinar [10] ได้
วิเคราะห์ถงึ พลังงาน (Energy) และเอ็กเซอร์จ ี (Exergy) ในการ
อบแห้งพริกแดงและมันฝรั ่งแผ่น แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยั เหล่านี้
เป็ นเพียงการศึกษาในวัสดุชนั ้ เดียว (Single Layered Materials)
เท่านัน้ สําหรับงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาถึงวัสดุพรุนหลายชัน้ (Multi Layered
Materials) ยั ง มี ก ารศึ ก ษากั น น้ อ ย ซึ่ ง วั ส ดุ พ รุ น หลายชั น้ นั ้น
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ยกตัวอย่างเช่น ถนน
ซีเมนต์
วัสดุ ช ีวมวลต่ า งๆ เป็ นต้น โดย
Ratanadecho และคณะ [4] ได้ทําการทดลองและสร้างแบบจํา ลองทาง
คณิตศาสตร์ในระบบสองมิติ เพื่อศึกษาอิทธิพลขนาดอนุ ภาค ความชื้น
เริม่ ต้นและเวลาการให้ความร้อน ในกระบวนการอบแห้งวัสดุพรุนหลายชัน้
(ขนาดอนุ ภาคแต่ละชัน้ ไม่เท่ากัน) โดยใช้ไมโครเวฟท่อนํ าคลื่นรูปทรง
สีเ่ หลีย่ ม
ซึง่ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากงานวิจยั นี้สามารถนําไปเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานต่อการ
ทําความเข้าใจกระบวนการอบแห้งโดยใช้พลังงานไมโครเวฟได้ รวมทัง้ ใช้
ในการออกแบบระบบจริงในทางปฏิบตั ไิ ด้
2. ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้อง
2.1 สมการความรู้ พื้ น ฐานของการทํ า ความร้ อ นด้ ว ยพลัง งาน
ไมโครเวฟ
พลังงานทีเ่ กิดจากการหมุนของทัง้ สองขัวของวั
้
สดุไดอิเล็กตริกอาจจะ
เรียกเป็ นอย่างอื่นได้หลายชื่อเช่น ค่าความร้อนทีผ่ ลิตขึน้ ภายใน (Internal
Heat Generation) หรือค่ากําลังการดูดซับ (Microwave Power
Absorbed) เป็ นต้น ซึง่ อาจจะเขียนเป็ นรูปสมการทีน่ ิยมใช้กนั อยู่โดยทั ่วไป
ดังนี้ [4]
Q = ω ε 0 ε r′′ E 2 = 2 π ⋅ f ⋅ ε 0 ⋅ ε r′ (tan δ )E 2

(1)

จากสมการที่ 1 เมื่อ E คือ ค่าความเข้มของสนามไฟฟ้าในหน่ วย
โวลต์ต่อเมตร (V/m) ω คือ ความเร็วเชิงมุมมีค่าเท่ากับ 2πf ในหน่ วย
เรเดียนต่อวินาที (Rad/s) ε r′ คือ relative dielectric constant ซึง่ บอกถึง
คุณสมบัตขิ องวัตถุใดๆทีอ่ ธิบายถึงความสามารถในการดูดซับ ส่งผ่านและ
สะท้อนพลังงานจากส่วนทีเ่ ป็ นสนามไฟฟ้าของคลื่นไมโครเวฟ โดย ε0 คือ
Dielectric Constant ของอากาศ และ tan δ คือ Dielectric Loss Tangent
Coefficient ค่าพลังงานไมโครเวฟทีถ่ ูกดูดซับจะแปรผันตรงกับค่าความถี่
ของสนามไฟฟ้า tan δ และค่ากําลังสองของสนามไฟฟ้า แต่ถ้าค่า tan δ
ของวัสดุมคี ่ามาก จะส่งผลให้การดูดซับพลังงานไมโครเวฟและปริมาณ
ความร้อนที่เกิดขึน้ มีมากตามไปด้วย แต่ถ้าค่า tan δ มีค่าน้ อย คลื่น
ไมโครเวฟจะทะลุผา่ นชิน้ วัสดุโดยไม่เกิดความร้อนขึน้ อย่างไรก็ตาม ค่า
ความลึกในการทะลุทะลวง (Penetration Depth) ปกติตวั แปรนี้มกี ารเรียก
กันในหลายชือ่ เช่น ความลึกในการทะลุทะลวง (Penetration Depth) หรือ
ความลึกเชิงกําลัง (Power Penetration Depth) เป็ นต้น ส่วนค่าความลึก
ในการทะลุทะลวงหรือระยะทางทีส่ นามไฟฟ้าทะลุเข้าไปได้ สามารถหาได้
จาก [4]
(2)
1
1
Dp =

⎛
⎞
2
⎜
⎟
⎛ ε′ ⎞
εr′ ⎜ 1 + ⎜⎜ r ⎟⎟ −1⎟
′
ε
⎜
⎟
⎝ r⎠
2πf
⎝
⎠
2
υ

=

2πf

υ

⎞
⎠

⎛
⎝

εr′ ⎜ 1 + (tanδ )2 −1⎟
2

เมือ่ υ = ความเร็วแสง (3x108 m/s) f คือค่าความถีข่ องคลื่นไมโครเวฟ,
ε r′ คือ Relative Dielectric Constant tan δ คือ Dielectric Loss
Tangent Coefficient
จะเห็นว่าเมื่อค่า Dielectric Constant และ Loss Tangent
coefficient เปลีย่ นความลึกในการทะลุทะลวงและสนามไฟฟ้าภายในวัสดุ
ไดอิเล็กตริกก็จะเปลีย่ นแปลงด้วย
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2.2 การสะท้ อ น การส่ ง ผ่ า น และการดู ด ซั บ (Reflection,
Transmission and Absorption) ของคลื่นไมโครเวฟ
คลื่นไมโครเวฟมีการส่งมาจากแหล่งกําเนิดคล้ายคลึงกับแสง
คลื่นไมโครเวฟสามารถเป็ นรังสีตกกระทบสามารถในการทะลุผ่าน
การสะท้อนกลับและการดูดซับโดยวัสดุไดอิเล็กตริกได้ (ดูรูปที่ 1)
ความสามารถทัง้ สามอย่างนัน้ สัมพันธ์กบั สมบัตไิ ดอิเล็กตริกของชิ้น
ทดสอบด้วย
A = Incident Wave
B = Reflected Wave (Before)
C = Transmitted Wave
D = Reflected Wave
(from dummy load)

รูปที่ 1 ตําแหน่งการวัดกําลังไมโครเวฟ
จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในวัสดุไดอิเล็กตริก
หลังจากมีคลื่นไมโครเวฟตกกระทบเขียนในรูปสมการได้ดงั นี้
Incident Wave(A) = Reflected Wave(B) + Transmitted Wave(C)
+ Absorbed Wave(D)
(3)
ดังนัน้ ตัวแปรที่มคี วามสําคัญในวัสดุไดอิเล็กตริกคือการดูดซับจาก
ความสัมพันธ์ในสมการที่ 1 และ 2 ประสิทธิภาพในการดูดซับของ
วัสดุไดอิเล็กตริกสามารถแสดงได้ดงั นี้
η absorb =

Aborbedwav e ( D )
x100
Incidentwa ve ( A)

(4)

วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการอบแห้ง คือ การขับ เคลื่อ นความชื้น ออกจาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละได้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี ม ี คุ ณ ภาพสู ง มี ค วามคุ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ตลอดถึงเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ องค์ประกอบ
สําคัญในวัสดุไดอิเล็กตริกประการหนึ่งคือความชื้นซึ่งเป็ นตัวดูดซับ
พลังงานไมโครเวฟก่อนทีจ่ ะเปลี่ยนไปเป็ นพลังงานความร้อนซึ่งจะ
ทําให้วสั ดุรอ้ นขึน้ จึงทําให้น้ํ าภายในวัสดุเกิดการเปลี่ยนสถานะ ใน
ขณะเดียวกันความดันก็เพิม่ ขึน้ ด้วยและทําให้น้ําหรือความชืน้ ทีม่ อี ยู่
ระเหยออกจากผลิตภัณฑ์
2.3 การสมดุล มวล พลังงานในกระบวนการอบแห้ง
การวิเ คราะห์ พ ลัง งานเพื่อ ศึก ษาสภาพการทํ า งานของ
กระบวนการอบแห้งแพคเบดวัสดุพรุนค่าพารามิเตอร์ต่างๆ แสดงใน
รูปที่ 2

T1,ma1,h1

Packed Bed

T2,ma2,h2

hm,wd,Tm

1

2

รูปที่ 2 กระบวนการอบแห้งแพคเบดวัสดุพรุน
โดยใช้ไมโครเวฟร่วมกับการพาความร้อน
สมมุตฐิ านทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
1.สภาวะต่างๆ ของปริมาตรควบคุมมีคา่ คงที่
2.พลังงานไมโครเวฟทีป่ ้ อนให้กบั ระบบควบคุมมีคา่ คงที่
3.ไม่คดิ การเปลีย่ นแปลงพลังงานจลน์และพลังงานศักย์
4.พลังงานทีป่ ้ อนเข้าในแพคเบดวัสดุพรุนพิจารณาเฉพาะพลังงานของการ
พาความร้อนกับพลังงานไมโครเวฟ
จากกฎการอนุ รกั ษ์มวลของปริมาตรควบคุมจากรูปที่ 2 ทําการสมดุล
มวลเมื่อ m& g1 ทีจ่ ุด 1 และ m& g 2 ทีจ่ ุด 2 เป็ นอัตรามวลไหลเข้าและออก

Wd เป็ นมวลของวัสดุในแพคเบดวัสดุพรุน ω1 และ ω2 เป็ นอัตราส่วน
ความชื้นของอากาศเข้าและออกจะได้สมการสมดุลมวลของกระบวนการ
อบแห้งดังนี้ [11]
dmcv
= m& g1 − m& g 2
dt
Wd

(5)

dM p
= m& a (ω1 − ω2 )
dt

(6)

m& w = m& a (ω2 − ω1 )

(7)

เมื่อ Wd เป็ นมวลของวัสดุพรุน (kg) m& a เป็ นอัตราการไหลของอากาศ
แห้ง(kg/s) ω1, 2 อัตราส่วนความชืน้ ในอากาศ (kg water/kg dry air)

m& w อัตราการไหลของนํ้าออกจากวัสดุพรุน (kg water/s)
สําหรับการวิเคราะห์การสมดุลพลังงานตามกฎข้อที่ 1 ของเทอร์โม
ไดนามิกส์ หรือกฎการอนุ รกั ษ์พลังงานของระบบควบคุม เกิดการถ่ายเท
ความร้อนเนื่องจากมีการพาความร้อนและความร้อนทีเ่ กิดขึน้ ในโมเลกุล
ของนํ้ าภายในแพคเบดวัสดุพรุนทําให้เกิดการระเหยของนํ้าหรือความชื้น
ภายในวัสดุพรุนและความร้อนส่วนหนึ่งสูญเสียให้กบั สิง่ แวดล้อม สมการ
สมดุลพลังงานเขียนได้ดงั นี้
(8)
E& − E& + E = ΔE

∑

in

∑

out

st

system

ในแพคเบดวัสดุพรุนเมื่อมีการพาความร้อนและพลังงานไมโครเวฟจะเกิด
ความร้อ นสะสมขึ้น ในแพคเบดวัส ดุ พ รุ น อัต ราการถ่ า ยเทความร้อ น
เนื่องจากการระเหยของนํ้าและอัตราการถ่ายเทความร้อนไปสูส่ งิ่ แวดล้อม
โดยความสัมพันธ์สามารถเขียนในรูปสมการดังนี้
•
•
•
•
Wd (hm 2 − hm1 )
= Qevap + ma (h1 − h2 ) + Q MV − Qloss
Δt
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เมือ่ Wd เป็ นมวลของวัสดุพรุน (kg) hm เป็ นเอนทาลปี ของวัสดุพรุน
(kJ/kg) t เป็ นเวลา (s) Q& evap เป็ นอัตราการถ่ายเทความร้อน
เนื่องจากการระเหยของนํ้า (kJ/s) m& a เป็ นอัตราการไหลของอากาศ
แห้ง(kg/s) h เป็ นเอนทาลปี ของอากาศแห้ง (kg/kg) Q& MW เป็ น
พลังงานไมโครเวฟ (kW) Q& loss เป็ นอัตราการถ่ายเทความร้อนไปสู่
สิง่ แวดล้อม (kJ/s)
2.4 การสิ้ นเปลืองพลังงานจํา เพาะในกระบวนการอบแห้ ง
(Specific Energy Consumption in Drying Process) และการ
หาประสิ ทธิ ภาพพลังงาน (Energy Efficiency)
การวิเคราะห์การสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะเป็ นการประเมิน
จากการอบแห้งโดยใช้ไมโครเวฟร่วมกับการพาความร้อน พิจารณา
จากการป้ อนพลัง งาน ในการอบแห้ง ที่อุ ณ หภู ม ิล มป้ อน 27.20C
ความเร็วลม 3.71m/s กําลังไมโครเวฟ 50W การสิน้ เปลืองพลังงาน
จําเพาะ (SEC) หาได้จากสมการ
Total energy sup plied in drying process
SEC =

,
Amount of water removed during drying

QMW + Qconvec

SEC =

,

Amount of water removed during drying

kJ
kg

kJ
kg

(10)
(11)

Model DR-500) โดยมีตําแหน่ งที่วดั กําลังไมโครเวฟ ดังรูปที่ 1 ซึ่ง
ประกอบด้วยคลื่นตกกระทบแพคเบดวัสดุพรุน (Incident Wave) คลื่น
สะท้อนบริเวณผิวแพคเบดวัสดุพรุน (Reflected Wave : Before) คลื่นทะลุ
ผ่านแพคเบดวัสดุพรุน (Transmitted Wave) และคลื่นสะท้อนบริเวณ
ด้านล่างของ แพคเบดวัสดุพรุน (Reflected Wave : After)
การวัด อุ ณ หภู ม ิข องแพคเบดจะวัด โดยใช้ Luxtron
Fluroptic
Thermometer Model 790 ณ ตําแหน่งกึง่ กลางแพคเบดวัสดุพรุนและลึก
จากผิวแพคเบดเป็ นระยะ 5, 15, 25 ,35 mm ตามลําดับ (ดังรูปที่ 3)
1
2
3
4

ตําแหน่ง 1 ลึกจากผิว 5 mm
ตําแหน่ง 2 ลึกจากผิว 15 mm
ตําแหน่ง 3 ลึกจากผิว 25 mm
ตําแหน่ง 4 ลึกจากผิว 35 mm

รูปที่ 3 ตําแหน่งการวัดอุณหภูมขิ องแพคเบดวัสดุพรุน
ในระหว่างการทดลองบริเวณผิวหน้าของวัสดุพรุนในแพคเบดจะมีลม
ซึง่ จะช่วยพาความร้อนบริเวณผิวของแพคเบดวัสดุพรุนโดยใช้อุณหภูมลิ ม
27.2°C ความเร็วลม3.71m/s กําลังไมโครเวฟทีป่ ้ อนเข้าสู่ระบบ 50 W
ภาชนะบรรจุวสั ดุพรุนทํามาจากโพลีโพรพิลนี หนา 3 mm เมือ่ ทําการบรรจุ
ลงในท่อนํ าคลื่นแบบสีเ่ หลี่ยมจะมีขนาดพอดีกบั พื้นที่หน้ าตัดของท่อนํ า
คลื่นในทุกๆ เงือ่ นไขใช้เวลาในการอบ 12 ชัวโมง
่

เมื่อ Qconvec เป็ นการถ่ายเทความร้อนเนื่องจากการพาความร้อน
(kJ) QMW เป็ นพลังงานไมโครเวฟ (kW.s)
การหาประสิท ธิภ าพพลัง งาน η e ของกระบวนการอบแห้ ง
สามารถหาได้สมการ
ηe =

Wd [h fg ( M p1 − M p 2 ) + cm (Tm 2 − Tm1 )
m& (h − h )Δt + ΔtQ&
da

1

o

(12)
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เมือ่ cm เป็ นค่าความร้อนจําเพาะของวัสดุพรุน(kJ/kg K) M p เป็ น
ปริมาณความชืน้ ของวัสดุพรุน (kg water/kg solid)
3. วิ ธีการทดลอง
อุปกรณ์ไมโครเวฟชนิดท่อนําคลื่นรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม (ดังแสดงใน
รูปที่ 4) เป็ นระบบทีใ่ ช้คลื่นไมโครเวฟแบบ Monochromatic ชนิด
TE10 Mode ความถี่ 2.45 GHz คลื่นไมโครเวฟกําเนิดจาก
แมกนีตรอน (Micro Denshi Co.,Model UM-1500) และถูกส่งผ่าน
ตามทิศทางในแนวแกน z ภายในท่อนํ าคลื่นรูปทรงสีเ่ หลีย่ มขนาด
พืน้ ทีห่ น้าตัด110 mm x 55 mm โดยมีน้ําเป็ นตัวดูดซับทีข่ อบเขต
ด้านล่าง (Lower Absorbing Boundary) เพือ่ ป้องกันการสะท้อนกลับ
ของคลื่นไมโครเวฟไปสู่แพคเบดวัสดุพรุนและมี Isolater (Upper
Absorbing Boundary) เป็ นตัวดักคลื่นไมโครเวฟทีส่ ะท้อนมาจาก
แพคเบดวัส ดุ พ รุ น เพื่ อ ป้ องกั น ไม่ ใ ห้ ไ ปทํ า ความเสี ย หายต่ อ
แมกนีตรอน กําลังไมโครเวฟสามารถปรับได้ตงั ้ แต่ 0 – 1500 W
กําลังของคลื่นตกกระทบ คลื่นสะท้อนและคลื่นส่งผ่าน จะถูกวัดด้วย
วัตต์มเิ ตอร์โดยอาศัย Directional Coupler (Micro Denshi Co.,
220

รูปที่ 4 ไมโครเวฟชนิดท่อนําคลื่นรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม
ในการทดลองนี้ วัสดุไดอิเล็กตริกที่นํามาทดสอบ เป็ นองค์ประกอบของ
เม็ดแก้ว นํ้า และโพรงอากาศ ขนาด (X x Y x Z) ได้แก่ 108 mm x 53
mm x 50 mm ใช้เม็ดแก้วขนาด 0.15, 0.4 mm ผสมนํ้าจนอยู่ในสภาพ
อิม่ ตัวเท่ากับ 0.6 โดยแพคเบดทีจ่ ะนํามาทดสอบจํานวน 12 ตัวอย่าง ซึง่
แบ่งการทดลองออกเป็ น 3 ประเภทดังนี้
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สมการทีใ่ ช้ในการคํานวณหาความอิม่ ตัวภายในวัสดุพรุน [4]
X b ⋅ρ s ⋅ (1 − φ)
(13)
ρ w ⋅ φ ⋅ 100
เมื่อ S คือ ค่าความอิม่ ตัวของวัสดุพรุน ρs คือ ค่าความหนาแน่ น
ของเม็ดแก้ว ρw คือ ค่าความหนาแน่ นของนํ้า φ คือ ค่าความพรุนของ
เม็ดแก้ว Xb คือ เปอร์เซ็นต์ความชืน้ (Dry Basis)
S=

จากรูปที่ 5 วัสดุพรุนทีศ่ กึ ษามีความหนาทัง้ หมด 50 mm ซึง่
พิจารณาทัง้ กรณีแพคเบดชัน้ เดียว (Single Layered Packed bed)
และกรณีแพคเบดหลายชัน้ (Multi Layered Packed bed) ดังนี้
1.กรณีแพคเบดชัน้ เดียว(Single Layered Packed bed)
ประกอบด้วย 3 เฟส คือ เม็ดแก้ว (Glass Beads) นํ้าและอากาศ ซึง่
วัสดุพรุนทีพ่ จิ ารณามีความหนาทัง้ หมด 50 mm (δ1+δ2= 50 mm)
โดยแบ่งศึกษาออกเป็ น 2 กรณีย่อย คือ 1.1 กรณีแพคเบดละเอียด
(Fine Bed; F; d=0.15 mm) และ 1.2 กรณีแพคเบดหยาบ (Coarse
Bed; C; d=0.4 mm)
2. กรณีแพคเบดหลายชัน้ (Multi Layered Packed bed) แต่ละ
ชัน้ ประกอบด้วย 3 เฟส คือ เม็ดแก้ว (Glass Beads) นํ้าและอากาศ
ซึง่ วัสดุพรุนทีม่ คี วามหนาทัง้ หมด 50 mm ใช้ใส่เม็ดแก้ว 2 ขนาดไว้
ด้วยกันแต่อยูค่ นละชัน้ โดยแบ่งศึกษาออกเป็ น 2 กรณียอ่ ย คือ
2.1 กรณีแพคเบด F-C คือ แพคเบดละเอียด (Fine Bed ;
F ; d = 0.15 mm) อยู่ดา้ นบนแพคเบดหยาบ (Coarse Bed ; C ; d
= 0.4 mm) โดยเปลีย่ นความหนา (δ) ของชัน้ วัสดุพรุนแบ่งออกเป็ น
5 กรณี ดังนี้ F-C;10-40 mm, F-C;20-30 mm, F-C;25-25 mm,
F-C;30-20 mm และ F-C;40-10 mm ตามลําดับ ยกตัวอย่างเช่น
กรณี F-C; 10-40 mm หมายถึงแพคเบดละเอียด (F; d=0.15 mm)
ทีม่ ชี นั ้ ความหนา 10 mm (δ1=10mm) อยูด่ า้ นบนแพคเบดหยาบ (C;
d=0.4 mm) ทีม่ ชี นั ้ ความหนา 40 mm (δ2=40 mm) เป็ นต้น
2.2 กรณีแพคเบด C-F คือ แพคเบดหยาบ (Coarse
Bed ; C ; d = 0.4 mm ) อยู่ดา้ นบนแพคเบดละเอียด (Fine Bed ;
F ; d = 0.15 mm ) โดยเปลีย่ นความหนา (δ) ของชัน้ วัสดุพรุนแบ่ง
ออกเป็ น 5 กรณี ดังนี้ C-F;10-40 mm, C-F;20-30 mm, C-F;25-25
mm, C-F;30-20 mm และ C-F;40-10 mm ตามลําดับ ยกตัวอย่าง
เช่น กรณี C-F; 10-40 mm หมายถึงแพคเบดหยาบ (C;d=0.4 mm)
ทีม่ ชี นั ้ ความหนา 10 mm (δ1=10mm) อยู่ดา้ นบนแพคเบดละเอียด
(F; d=0.15 mm) ทีม่ ชี นั ้ ความหนา 40 mm (δ2=40 mm) เป็ นต้น
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รูปที่ 5 แพคเบดวัสดุพรุนชัน้ เดียวและหลายชัน้ โดยมีการปรับเปลีย่ น
ค่า δ1: δ2 (ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดสอบ)

4. ผลการทดลองและอภิ ปรายผลการทดลอง
จากผลการทดลองอบแห้งวัสดุพรุนทีม่ อี งค์ประกอบของเม็ดแก้ว นํ้า
และโพรงอากาศดังในรูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของ
การดูดซับพลังงานไมโครเวฟกับเวลา โดยมีกําลังไมโครเวฟ 50 W ของ
วัสดุพรุนภายในแพคเบดใช้เม็ดแก้วขนาด 0.15,0.4 mm ผสมนํ้าจนอยู่ใน
สภาพอิม่ ตัวเท่ากับ 0.6 ซึง่ การวัดกําลังการดูดซับพลังงานไมโครเวฟใน
การทดลองดูได้จากรูปที่ 6
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รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการดูดซับกําลังไมโครเวฟ
กับเวลา ของแพคเบดวัสดุพรุน F bed และ C bed(50mm)
จากรูปที่ 6 การอบแห้งวัสดุพรุนอิม่ ตัวทีข่ นาดเม็ดแก้วเท่ากันทัง้
แพคเบดมีซ่งึ ขนาด 0.15,0.4 mm แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกําลัง
ไมโครเวฟเทียบกับเวลา โดยมีกําลังไมโครเวฟ 50 W อุ ณหภูมลิ ม
27.2°C ซึ่งการวัดกําลังไมโครเวฟในการทดลอง พบว่าในช่วงเริม่ ต้น
(จุด A) มีการดูดซับกําลังไมโครเวฟทีด่ หี ลังจากนัน้ การดูดซับลดลงอัน
เนื่องมาจากกําลังไมโครเวฟสะท้อนทีผ่ วิ ของแพคเบดมีค่าสูง(จุด B เวลา
60นาที) เนื่องจากค่า Loss Tangent Coefficient ( tan δ ) ของแพคเบด
วัส ดุ พ รุ น ในช่ ว งแรกมีค่ า สู ง กํ า ลัง ไมโครเวฟที่ดู ด ซับ มีค่ า สูง เช่ น กัน
เนื่องจากในช่วงแรกแพคเบดมีความชืน้ มาก (จุด C เวลา 120นาที) ทําให้
กําลังไมโครเวฟทะลุผ่านมีค่าน้ อยในช่วงแรก จากนัน้ ค่า Loss Tangent
Coefficient ( tan δ ) ของวัสดุพรุนมีค่าลดลง ความชื้นเริม่ เคลื่อนตัวออก
จากแพคเบด ทํา ให้กํา ลังไมโครเวฟสะท้อนที่ผวิ และกํา ลังไมโครเวฟที่
แพคเบดดูดซับมีค่าลดลง ตามลําดับ ส่งผลกําลังไมโครเวฟทะลุผ่านมีค่า
เพิม่ ขึน้ (จุด D เวลา 200นาที) หลังจากนัน้ พบว่ากําลังไมโครเวฟทะลุ
ผ่ า นมีค่ า เพิ่ม ขึ้น เรื่อ ยๆ ส่ ว นกํ า ลัง ไมโครเวฟสะท้ อ นที่ผ ิว และกํ า ลัง
ไมโครเวฟทีช่ น้ิ งานดูดซับมีค่าลดลงและคงทีจ่ นมาถึงจุด E การดูดซับก็สงู
อีกครัง้ หนึ่งอันเนื่องมาจากการเกิดเรโซแนนท์ในวัสดุ หลังจากนัน้ ก็การดูด
ซับก็คงทีอ่ กี ครัง้ หนึ่งจนสิน้ สุดกระบวนการอบแห้ง
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จะเห็นได้วา่ จะมีการแบ่งเป็ น 2 ช่วงของการอบแห้งช่วงแรกคือ
“a” เป็ นช่ ว งที่ ม ี ก ารดู ด ซั บ พลัง งานได้ ดี แ ละในช่ ว งนี้ พ ลั ง งาน
ไมโครเวฟถูกเปลี่ยนไปเป็ นพลังงานความร้อนภายในวัสดุ (Q) สูง
ตามไปด้วย (ดังสมการที่ 1) และทําให้น้ําระเหยออกจากวัสดุ ในช่วง
เวลานี้ ถือ ว่ า พลัง งานที่แ ปล่ ง ออกมาซึ่ง ใช้ ใ นการอบแห้ ง ได้ ถู ก
นําไปใช้ได้มากกล่าวคือมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วงต่อไปเป็ นช่วง “b”
เป็ นช่วงสูญเปล่าและในการอบแห้งในช่วงนี้พลังงานทีจ่ ่ายออกจาก
แหล่งกําเนิด (Magnetron) นําไปใช้ประโยชน์ในการอบแห้งน้อยมาก
เพราะความชื้น ออกจากวัส ดุ ไ ปส่ ว นมากแล้ ว ดัง นั น้ การดู ด ซับ
พลังงานก็น้อยลงหรือไม่มกี ารดูดซับเลย
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เพราะความชื้นภายในวัสดุได้เคลื่อนตัวออกไป เนื่องจากในช่วงแรกของ
กระบวนการอบแห้ง ภายในแพคเบดจะมีเ ฟสของของเหลวอยู่ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง ทําให้อทิ ธิพลของความดันคาพิวลารี (Capillary Pressure) ที่
ขับเคลื่อนของเหลวไปยังผิวหน้าของแพคเบดมีค่าสูง แต่เมื่อเวลาผ่านไป
ปริมาณความชื้นลดลง ทําให้การเคลื่อนที่ของความชื้น (ซึ่งเป็ นไอส่วน
ใหญ่) ออกสูผ่ วิ หน้านัน้ เป็ นอิทธิพลของการแพร่ของไอ (Vapor Diffusion)
และความดันก๊าซ (Gas Pressure) เป็ นหลัก ประกอบกับอิทธิพลของการ
พาความร้อนบริเวณผิวหน้าของแพคเบดจึงทําให้การเคลื่อนย้ายความชืน้
ที่บ ริเ วณผิว หน้ า ของแพคเบดสูง และเมื่อ พิจ ารณา ณ ตํ า แหน่ ง ที่ว ัด
อุณหภูม ิ พบว่าภายในบริเวณกึง่ กลางค่อนไปทางด้านล่างจะมีอุณหภูมสิ งู
กว่าด้านบนอันเนื่องมาจากอิทธิพลการกระจายของความชืน้
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รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูม ิ ความชืน้ กับเวลาของแพคเบด
วัสดุพรุน F bed (50mm)
C

Temp.(z=25mm)[ºC]
Temp.(z=35mm)[ºC]

80

Averaged Saturation[x100]
B
E

0

D

50

P = 50 W.
So = 0.6
T = 27.2 ºC
C bed ; 0.4mm

40
30
A

10

Temp.(z=5mm)[ºC]
C

90

0

90

Temperature[ C]&Averaged
Saturation[x100]

Temp.(z=15mm)[ºC]

60

100

Temp.(z=5mm)[ºC]

100

70

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการดูดซับกําลังไมโครเวฟ
กับเวลา ของแพคเบดวัสดุพรุน F-C bed,C-F bed(10-40mm)
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รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูม ิ ความชืน้ กับเวลาของแพคเบด
วัสดุพรุน C bed (50mm)

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูม ิ ความชื้นกับเวลาของแพคเบด
วัสดุพรุน F-C bed (10-40mm)

จากรูปที่ 7,8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมแิ ละความชืน้
กับเวลา โดยมีกําลังไมโครเวฟ 50W อุณหภูมลิ ม 27.2°C พบว่า
ช่วงแรก (0-60นาที) อุณหภูมสิ งู ขึน้ อย่างรวดเร็วหลังจากนัน้ ก็ลดลง
เล็กน้อย(จุด B เวลา 60นาที) อันเนื่องมาจากอุณหภูมทิ ส่ี งู ขึน้ ทําให้
การดูดซับลดลงต่อจากนัน้ อุณหภูมแิ พคเบดมีคา่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
เนื่ องจากแพคเบดวัสดุพรุนมีค วามชื้นและค่า Loss Tangent
Coefficient ( tan δ ) สูง ทําให้แพคเบดดูดซับพลังงานได้มาก ทําให้
ความร้อนภายในแพคเบด (Q) สูงตามไปด้วย (ดังสมการที่ 1) ต่อมา
ในช่วง 180-360 นาที อุณหภูมขิ องแพคเบดมีค่าค่อยๆ ลดตํ่าลง
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จากรูปที่ 9,10,11 ในการอบแห้งวัสดุพรุนสองชัน้ จะเห็นได้ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความชืน้ การดูดซับกําลังไมโครเวฟ อุณหภูม ิ
กับเวลา ในกรณีทอ่ี นุ ภาคขนาดใหญ่อยู่ดา้ นบน (C-F,10-40 mm)
การเคลื่อ นที่ของมวลความชื้นในแพคเบดไปสู่ผวิ หน้ าไม่ด ีนัก อัน
เนื่องมาจากความดันคาพิลลารีของวัสดุพรุนอนุ ภาคขนาดใหญ่มคี ่า
น้ อ ยกว่า จึง ทํา ให้ค วามชื้นถู ก กัก อยู่ด้า นล่ า งของชัน้ อิทธิพ ลของ
ความดันคาพิลลารีดงั กล่าวทําให้ความชืน้ มีผลต่อการดูดซับพลังงาน
ในเมื่อ ความชื้น ถู ก กัก อยู่ ใ นแพคเบดทํ า ให้ ก ารดู ด ซับ พลัง งาน
ไมโครเวฟได้ในปริมาณทีม่ าก (รูปที่ 9) เป็ นเวลานานทําให้เกิดความ
ร้อนขึน้ มากและทําให้อุณหภูมสิ งู ตามไปด้วย (ดังรูปที่ 11) ถึงแม้ว่า
อุณ หภูมจิ ะสูง แต่ก ารขับเคลื่อนของความชื้นออกจากวัสดุ พรุนใช้
ระยะเวลายาวนาน (จุด D ใช้เวลา 300 นาที,รูปที่ 10)
ในการอบแห้งแพคเบดวัสดุพรุนสองชัน้ ในกรณีทอ่ี นุ ภาคขนาด
เล็กอยู่ดา้ นบน (F-C,40-10 mm) เป็ นชัน้ บางๆอันเนื่องมาจาก
อนุ ภาคขนาดเล็กมีความดันคาพิลลารีทส่ี งู กว่าเมือ่ เพคเบดวัสดุพรุน
ได้รบั ความร้อนการขับเคลื่อนของความชื้นไปสู่ผวิ หน้ าของแพคเบ
ดจึงเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับเมื่อความชื้นของวัสดุพรุนชัน้
บนเริม่ หมด การสะท้อนกลับของคลื่นจะลดลงมากทําให้การดูดซับ
คลื่ น ได้ ใ นปริ ม าณที่ สู ง ดัง นั ้น จึ ง เกิ ด ความร้ อ นที่ ต่ อ เนื่ อ งและ
ขับเคลื่อนความชืน้ ไปสู่ผวิ หน้าและออกไปจากแพคเบดได้เร็วยิง่ ขึน้
(จุด D ใช้เวลา 120 นาที) จากรูปที่ 9 จะเห็นได้วา่ อุณหภูมทิ เ่ี กิดขึน้
ภายใน แพคเบดไม่สูงเท่ากรณีทว่ี สั ดุพรุนสองชัน้ ในกรณีทอ่ี นุ ภาค
ขนาดใหญ่อยูด่ า้ นบน
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660 720

รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการดูดซับกําลังไมโครเวฟ
กับเวลา ของแพคเบดวัสดุพรุน F-C bed ,C-F bed (25-25mm)
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รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูม ิ ความชื้นกับเวลาของ
แพคเบดวัสดุพรุน C-F bed (10-40mm)
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รู ป ที่ 13
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งอุ ณ หภู ม ิ ความชื้น กับ เวลา
ของแพคเบดวัสดุพรุน F-C bed (25-25mm)
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รู ป ที่ 14
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งอุ ณ หภู ม ิ ความชื้น กับ เวลา
ของแพคเบด วัสดุพรุน F-C bed (25-25mm)
จากรูปที่ 12,13,14 ในการอบแห้งวัสดุพรุนสองชัน้ ทีม่ คี วามหนา
เท่ า กัน จะเห็น ได้ว่ า ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความชื้น การดู ด ซับ กํ า ลัง
ไมโครเวฟ อุณหภูมกิ บั เวลา จะเห็นได้ว่าการดูดซับมีปริมาณทีน่ ้ อยกว่า
กรณีทผ่ี า่ นมาในกรณีทอ่ี นุ ภาคขนาดใหญ่อยู่ดา้ นบน (C-F , 25-25 mm)
การเคลื่อนทีข่ องมวลความชืน้ ในแพคเบดไปสูผ่ วิ หน้าไม่ดนี กั ประกอบกับมี
ความหนาของชัน้ มาก ความดันคาพิลลารีของวัสดพรุนอนุ ภาคขนาดใหญ่
มีค่ า น้ อ ยกว่า จึง ทํ า ให้ค วามชื้น ถู ก กัก อยู่ ด้า นล่ า งของชัน้ อิท ธิพ ลของ
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รูปที่ 15 แสดงการสิน้ เปลืองพลังงานจําเพาะของกระบวนการอบแห้ง
แพคเบดวัสดุพรุน(เวลาในการอบแห้ง 360 นาที)
จากรูปที่ 15 ในการอบแห้งแพคเบดวัสดุพรุนเป็ นเวลา 360
นาที เพือ่ หาการสิน้ เปลืองพลังงานพบว่าชัน้ ความหนาและขนาดของ
อนุ ภาคมีผลต่อการสิ้นเปลืองพลังงานที่แตกต่างกัน เห็นได้ว่าชัน้
ความหนาทีอ่ นุ ภาคขนาดเล็กอยู่ดา้ นบนตัง้ แต่ชนั ้ ความหนาครึง่ หนึ่ง
ถึ ง ชัน้ บนสุ ด (10-25mm) การสิ้ น เปลื อ งพลั ง งานจะตํ่ า กว่ า อั น
เนื่องมาจากอิทธิพลของความดันคาพิลลารีทท่ี าํ ให้การขับเคลื่อนของ
ความชืน้ ไปสู่ผวิ หน้าได้ด ี อีกประการหนึ่งเนื่องมาจากเมื่อทําการให้
ความร้อนไประยะหนึ่งอนุ ภาคทีอ่ ยู่ดา้ นบนแห้งลงมีผลให้การดูดซับ
คลื่นไมโครเวฟได้ดยี งิ่ ขึน้ (การสะท้อนกลับน้ อยลง) ความชื้นที่อยู่
ภายในจะเคลื่อนที่ออกจากแพคเบดได้เ ร็วยิง่ ขึ้น พลังงานที่ใช้ใน
กระบวนการอบแห้งลดลง ประสิทธิภาพของระบบก็จะสูงขึน้ ตามไป
ด้วย
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100

Thermal Efficiency[%]

ความดันคาพิลลารีดงั กล่าวส่งผลให้ความชืน้ ถูกกักอยู่ในแพคเบดทํา
ให้การดูดซับพลังงานไมโครเวฟได้ในปริมาณทีม่ าก (รูปที่ 12) เป็ น
เวลานานทําให้เกิดความร้อนสะสมขึน้ มากและทําให้อุณหภูมสิ ูงใน
แพคเบดชัน้ ล่ า ง (ดัง รูป ที่ 14)
ถึง แม้ว่า อุ ณ หภูม ิจะสูง แต่ ก าร
ขับเคลื่อนของความชืน้ ออกจากวัสดุพรุนใช้ระยะเวลายาวนาน (จุด
D ใช้เวลา 300 นาที)
ในการอบแห้งแพคเบดวัสดุพรุนสองชัน้ ในกรณีทอ่ี นุ ภาคขนาด
เล็กอยู่ดา้ นบน (F-C,25-25 mm) อันเนื่องมาจากอนุ ภาคขนาดเล็กมี
ความดันคาพิลลารีทส่ี งู กว่าเมือ่ เพคเบดวัสดุพรุนได้รบั ความร้อนการ
ขับ เคลื่อ นของความชื้น ไปสู่ผ ิว หน้ า ของแพคเบดจึง เป็ น ไปอย่ า ง
รวดเร็ว ประกอบกับเมื่อความชื้นของวัสดุพรุนชัน้ บนเริม่ หมด การ
สะท้อนกลับของคลื่นจะลดลงมากทําให้การดูดซับคลื่นได้ในปริมาณ
ทีส่ งู ทําให้เกิดความร้อนทีต่ ่อเนื่องและขับเคลื่อนความชืน้ ไปสูผ่ วิ หน้า
และออกไปจากแพคเบดได้เร็วยิง่ ขึน้ (จุด D ใช้เวลา 180 นาที, รูปที่
12) จากรูปที่ 14 จะเห็นได้ว่าอุณหภูมทิ เ่ี กิดขึน้ ระหว่างชัน้ ภายใน
แพคเบดชัน้ ล่างจะสูงกว่าอันเนื่องมาจากการขับเคลื่อนความชืน้ ทีต่ ่าํ
กว่าจึงใช้ระยะเวลานานความชื้นที่เหลืออยู่เป็ นตัวดูดซับพลังงาน
ไมโครเวฟทําให้มอี ุณหภูมสิ งู
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รูปที่ 16 แสดงประสิทธิภาพพลังงานของกระบวนการอบแห้ง
แพคเบดวัสดุพรุน(เวลาในการอบแห้ง 360 นาที)
จากรูปที่ 16 ในการอบแห้งแพคเบดวัสดุพรุนเป็ นเวลา 360 นาที
เพือ่ หาประสิทธิภาพพลังงานในช่วงแรกมีค่าใกล้เคียงกันเพราะในช่วงแรก
ปริม าณความชื้น ในแพคแบดวัส ดุ พ รุ น มีอ ยู่ ม ากการดู ด ซับ คลื่น ได้ใ น
ปริมาณทีส่ ูง ทําให้ประสิทธิภาพพลังงานสูงตามไปด้วย หลังจากนัน้ การ
ขับ ดัน ไอไปสู่ผ ิว หน้ า ของเพคแบดวัส ดุ พ รุ น เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ว ทํา ให้
ความชื้น ลดลง การดู ด ซับ คลื่น ไมโครเวฟได้ใ นปริม าณที่น้ อ ย ทํ า ให้
พลังงานทีน่ ําไปใช้งานจึงลดลงหรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้วา่ ประสิทธิภาพ
ในการดูดซับลดลง (ดังสมการที่ 4) มีผลให้ประสิทธิภาพพลังงานลดลง
ตามไปด้วย ดังนัน้ ประสิทธิภาพพลังงานจะขึน้ อยู่กบั ประสิทธิภาพในการ
ดูดซับคลื่นไมโครเวฟ
5. สรุปผลการทดลอง
การอบแห้ง แพคเบดวัส ดุ พ รุ น ด้วยคลื่น ไมโครเวฟร่ว มกับ การพา
ความร้อนในท่อนําคลื่นรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม เพือ่ หารูปแบบในการให้ความร้อน
และวิเคราะห์ถงึ การสิน้ เปลืองพลังงาน พบว่า การให้ความร้อนในช่วงแรก
ควรใช้ลมร้อนก่อนเพราะวิธดี งั กล่าวของกระบวนการอบแห้งด้วยการพา
ความร้อนจะให้ความร้อนได้ดที ่ผี วิ หลังจากนัน้ เมื่อความชื้นที่บริเวณผิว
ลดลงจึงให้ความร้อนโดยไมโครเวฟ เนื่องจากผิวทีแ่ ห้งสามารถทําให้การ
ดูดซับคลื่นไมโครเวฟได้ดแี ละการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟจะเกิดความ
ร้อ นจากภายในแพคเบดวัส ดุ พ รุ น จึง สามารถขับ เคลื่อ นความชื้น มาสู่
ผิวหน้าได้รวดเร็ว ในการให้ความร้อนในรูปแบบนี้เหมาะสมในการให้ความ
ร้อ นในช่ ว งต้น (Preheating) เมื่อ อัต ราการสูญ เสีย ของความชื้น ลดลง
(ความชืน้ ออกไปจากวัสดุไปในปริมาณมาก) ผิวของวัสดุจะแห้ง มวลของ
ความชืน้ เคลื่อนทีเ่ ข้าไปรวมทีจ่ ุดกึง่ กลางทีว่ สั ดุจงึ ทําการให้ความร้อนด้วย
ไมโครเวฟในช่วงนี้จะทําให้เกิดความร้อนและแรงดันไอขึน้ ภายในช่วยไล่
ความชืน้ ให้เคลื่อนทีไ่ ปยังผิวหน้าของวัสดุได้สะดวกขึน้ ช่วงนี้เรียกว่าการ
เร่งการอบแห้ง (Booster Drying) ดังนัน้ การป้อนพลังงานไมโครเวฟให้
เหมาะสมกั บ ช่ ว งเวลาในขั น้ ตอนของกระบวนการอบแห้ ง ทํ า ให้
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นอย่างมากและลดระยะเวลาในการอบแห้งลงดังนัน้
พลังงานทีใ่ ช้กจ็ ะลดลงตามไปด้วย
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Abstract
This paper presents a design of doubly corrugated
filter. It used to reduce a microwave energy radiation
from the open entry of a microwave continuous belt
process. The purpose of this work is a major concern of
microwave leakage energy on human that must less than
10 mW/cm2. The design conditions are a range of stop
band between 2,300 – 2,600 MHz, the operating
frequency at 2,450 MHz, and the attenuation parameter
must greater than 60 dB. All parameters of doubly
corrugated filter will be optimized for this purpose and it
will be installed to a combined unsymmetrical multi feed
microwave heater and continues belt system at R.C.M.E..
Keywords: microwave filter, microwave choke, waffleiron filter, radiation energy
1. Introduction
Microwave filter are used to separate or combine
different frequencies, as in frequency converters or
multipliers, or in multiplex communications. The
electromagnetic spectrum is limited and has to be shared;
filters are used to confine the radiation energy from high
power transmitters with in assigned spectral limits;
conversely, other filters are used to protect receivers from
interference outside their operating bands. They may be
classified by function (band-pass, band-stop, etc.), by
mode of operation (reflecting, absorbing, etc.) by
physical structure (coaxial line, rectangular waveguide,
etc.), by application (tunable or fixed-tuned), by loading
(singly terminated, doubly terminated, etc.), by energy
manifestation (electromagnetic, spin-wave, acoustic,
etc.). Most of these types are shown in [1]. By loading
function, a doubly corrugated filter or another name is
waffle-iron filter that used in this paper because the aims
of this filter are wide-band, start-band and stop-band,
which can designed. Some publications describe the
design and measured of the microwave filter from open
waveguide such as in [2], it demonstrates the design and
measured of an L-band model of a high power wide band
filter and in [3] the design and experimental of a singly
and a doubly corrugated filter are shown. The main
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purpose of microwave filter that used in the microwave
heating or drying continues processing, the safety issues
must be considered because this process has open entries
for the passage of workload through the cavities. By this
reason microwave can propagate to the environment. It
makes a bad effect to the electronic parts, communication
and human who operated around the area. Many countries
use this standard for the whole body exposure level limit
is 100 W/m2 (10mW/cm2) at 2,450 MHz [4]. Attempted
to reduce or stop this effect into permissible levels many
techniques are shown in these text books [4] and [5] such
as the first techniques is the partially filled choke tunnels
(part filled height and part filled width) in this method the
high lossy material will be used as the absorption of
residual microwave leakage. The next is the reactive
(reflective) choking or the corrugated filter. It has
traditionally been performed by an approximate method
based on monomode equivalent circuits [6] but in this
paper, a multimode analysis method based on the
generalized admittance matrix (GAM) representation in
[7].
At R.C.M.E., we have a combined unsymmetrical
multi feed microwave heater and continues belt system. It
is two open entries. They have geometry that show in
figure 3. The first for input the workload and the second
for workload pass through the cavity. For concerning
with a safety issues, the doubly corrugated filters are
designed. The advantage for choosing the doubly
corrugated filter is a periodic structure that can design a
pass band and stop band depend on your design and this
paper show an optimum technique to find the residual
radiation energy, which must have the attenuation greater
than 60 dB. After that we will implement them to the
open entries of the system. But in this paper we will show
the concept design of the doubly corrugated filters only.
2. Theory
Normally, the microwave continues processing has a
rectangular open entry look like figure 1 and the doubly
corrugated filter will be installed to the open entry. It
consists of a series of equal length stubs which
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periodically load the output open entries and exhibit pass
and stop bands characteristic of similar periodic structure.

3. Design
The geometry of the open entries is a × b that show
in figure 3.

Figure 1. Open entry of the microwave continues process
and the doubly corrugated filter under consideration.
The traditional design method is based on a
monomode equivalent representation of all the elements
integrating the structure. So, the E-plane T-junction of the
structure is modeled by the monomode equivalent circuit
proposed in [8]. The rectangular waveguides (open entry
port) interconnecting such T-junction is represented by a
simple transmission line related to the fundamental mode.
The periodicity of the monomode equivalent circuit of the
filter can show in figure 2.

Figure 2. a) General view and b) Equivalent circuit of
E-plane T-junction.
The attenuation
1 and 2 [7].

α

in the stop-band is shown in equation
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α (dB ) = 8.686 ⋅ n ⋅ A
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Where A represents the attenuation constant in Np/m,
n represents the number of sections of E-plane T-junction
of filter, β is the propagation constant of fundamental
mode ( β = 2π ), b and
λ

g are physical parameters of the

filter shown in figure 1 and l ′, X T , m 2 T and d ′ are
electrical parameters derived from the equivalent circuit
of a filter section [8] in figure 2 (b).

Figure 3. Geometry of open entry.
Where x is 695 mm, y is 200 mm and the material of web
is polypropylene. The electrical requirements for filters is
a high attenuation level (greater than 60 dB) and a wide
stop band response ± 150 MHz (2.30 - 2.60 GHz) the
centered frequency at 2.45 GHz. Step by step to design a
doubly corrugated filter is the first, by the conditions at
above we know w equal to x and g is 135 mm. The w and
g parameters are fixed by the material dimensions. Then
select n is 13, it represents the number of sections of Eplane T-Junction of filter and l is the number of
rectangular post per section. It should be chosen as close
as possible to 60 mm, Next select the stub height (d) near
30 mm, corresponding to a quarter of wavelength [6]. The
last designing parameter b, the stub width of the
equivalent T-junction is the only value that has to be
careful selected. When, b parameter is change from 19,
21 and 23 mm and l is change from 53.38, 53.54 and
53.69 mm. By using the computer program to optimize
attenuation parameter, the result is shown in figure 5, 6
and 7.

4. Result and Discussion
All geometry parameters of doubly corrugated filter
in reference [3] (w = 172.72 mm, g = 13.97 mm, d =
29.21 mm, l = 17.27 mm b = 6.29 mm and material inside
the waveguide is air, so dielectric constant = 1) are enter
to the program for confirm the correction and accuracy of
this program. The design cutoff frequency and infinite
attenuation of the operating frequency 2.45 GHz. It has
been designed to reject the energy related to the TE10
mode propagating through the access ports in the band
2.30 – 2.60 GHz. All results shown in figure4 that it has
the same trend like a graph of figure 5 in reference [3].
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higher order mode appears, and equation (1) will not
represent the real structure). If the number of sections (n)
are increased from 10, 13 and 15, but other parameters
are fixed, the attenuation loss parameter will be
increased. The result show in figure 6 and the effect of
the open port height (g) and the stub height (d) show in
figure 7. The influence of these values can appreciate that
the central frequency of the filter is shifted with the
penetration of the stubs, since d is also modified, and the
attenuation and bandwidth of the filter are altered as well.

Figure 4. The attenuation loss of the doubly corrugated
filter when use all geometry parameters in reference [3]
The different of this work and the reference [3] are the
dimension of open entry and material inside it. So, in this
work the material inside the open entry is not air, it is the
belt (web) that make by polypropylene that has a
dielectric constant equal to 3.3. Then input all parameters
of equation (1) and vary some condition to the computer
program, It shows the result of these actions at below.
The figure 5 shows the result when parameters b and
l are changed but w, n, d and g parameters are fixed.

Figure 6. The attenuation loss of the doubly corrugated
filter when n parameter is changed.

Figure 5. The attenuation loss of the doubly corrugated
filter when b and l parameters are changed.
When b parameter equal to 19 mm and l equal to 53.38
mm, the line that represent them (‘*’) show a pass band
of wavelength from 125 mm to 130 mm (2.40-2.31 GHz).
Then b is increased, the attenuation is increased too.
Because of in equation (1), the increase attenuation
comes from parameter tan( β d ′) term (which can
increase to infinite). A higher value of b increase this
term and provides a higher attenuation. So the attenuation
will increase with b but there is an upper limit for b (since
the equivalent circuit in figure 2b). It will not be valid if
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Figure 7. The attenuation loss of the doubly corrugated
filter when g and d parameters are changed.

By the way, w = 675 mm, g = 105 mm, d = 30 mm,
n = 13 mm, b = 21 mm and l = 53.54 mm all parameters
of the doubly corrugated filters will build by these
dimension that shown in figure 8 and the doubly
corrugated filters are going to install to the open entry of
the combined unsymmetrical multi feed microwave
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heater and continues belt system at R.C.M.E. soon. After
implement them to the system, microwave leakage
measurement will be done.
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Figure 8. A general view diagram of the whole structure
of doubly corrugated filter a) Bottom view b) Side view

References
1. Leo., Y., 1965. Microwave Filters., IEEE Trans.
Microwave Theory Tech., Vol. MTT13, No.5, pp.
489-508.
2. Eugene.,D.S., 1963. A High-Power Wide-Band
Waffle-Iron Filter. IEEE Trans on microwave Theory
Tech, Vol 3, pp. 111-116
3. Soto., P., Boria, V.E., and Catala, J.M., 2000.
Analysis, Design, and Experimental Verification of
Microwave Filters for Safety Issue in Open-Ended
Waveguide Systems. IEEE Trans. Microwave Theory
and Tech., Vol. 48, No.11, pp. 2133-2140.
4. Meredith, R., 1998. Engineers’ Handbook of
industrial microwave heating. IEE Power Series 25.
5. Metaxas, A.C., and Meredith, R.J., 1983. Industrial
microwave heating. Stevenage, U. K., Peregrinus.
6. Matthaei G., Young, L., and Jones, E.M.T., 1980.
Microwave filters impedance matching networks and
coupling structures, Norwood, MA, Artech House.
7. Alvarez, A., Connor G., and Guglielmi M., 1996.
New Simple Procedure for The Computation of the
Multimode Admittance or Impedance Matrix of
Planer Waveguide Junctions. IEEE Trans.
Microwave Theory Tech.,Vol.44, No.3, pp. 413-418.
8. Marcuvitz, N., 1986. Waveguide Handbook.
Stevenage, U.K., Peregrinus.

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

229

ETM032
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครือ่ งกลแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 22
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้นําเสนอผลการทดลองการนําเครื่องยนต์สนั ดาปภายใน
ขนาดเล็กใช้เชื้อเพลิง LPG (Liquefied Petroliam Gas) ขับ
คอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศขนาด 1 ตันความเย็น ภายในห้อง
ทดสอบขนาดพื้นที่ 2 x 3 m2 เครื่องยนต์ท่ใี ช้เป็ นเครื่องยนต์
รถจักรยานยนต์ ยีห่ อ้ Honda 1 สูบ ทํางาน 4 จังหวะ ขนาดความจุ
กระบอกสูบ 100 cc ดัดแปลงใช้เชือ้ เพลิง LPG ความเร็วรอบ
เครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ทดสอบขับคอมเพรสเซอร์คอื 900, 1,100, 1,300 และ
1,500 rpm ตามลําดับ ผลการทดลองสรุปได้วา่ หากต้องการทําความ
เย็นขนาด 1 ตันต้องใช้ความเร็วรอบ 900 rpm ค่าสัมประสิทธิสมรรถนะ
(COP) เท่ากับ 2.04 งานที่ให้แก่คอมเพรสเซอร์มคี ่าเพิม่ ขึน้ เมื่อ
ความเร็วรอบของเครือ่ งยนต์สงู ขึน้ แต่เวลาทีใ่ ช้ในการดึงความร้อนออก
จากห้อ งเพื่อ ลดอุ ณ หภูม ิจ ะน้ อ ยลง เมื่อ เปรีย บเทีย บค่ า ใช้จ่า ยด้า น
พลัง งานต่อชัวโมงกั
่
บ เครื่อ งปรับอากาศขนาดเดีย วกันที่ใช้พลัง งาน
้
ไฟฟาพบว่า สูงกว่าประมาณ 1.5 เท่า ประโยชน์ของงานวิจยั นี้สามารถ
ั หาเรื่ อ ง
นํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านในสถานที่ ไ ม่ ม ี ไ ฟฟ้ าใช้ ห รือ มีป ญ
แรงดันไฟฟ้าไม่สมํ่าเสมอ
Abstract
This paper presents the experimental results of using small
LPG (Liquefied Petroleum Gas) engine to run one ton air
conditioner compressor. The experiment was carried out in a 2x3
m2 confined unit. The compressor was powered by a 100cc
honda, four-strokes, one-cylinder engine, which was modified to
use LPG.. Air-conditioner compressor was tested with the LPG
engine runing at 900, 1100, 1300 and 1500 rpm. The results
show that the LPG engine running at 900 rpm can produce one
ton of refrigeration with a COP of 2.04. The work input for
compressor increases with the engine rev. Nevertheless, at
higher rev, less time is required to extract heat from the
experimental unit. In term of power consumption (energy cost per
230

hour), the compressor powered by LPG engine has 1.5 times
more consumption rate than those driven by electricity. Therefore,
running air conditioner compressor with LPG engine may only be
suitable for the remote area where electricity is not available.
1. บทนํา
ปจั จุบนั เครื่องปรับอากาศเป็ นอุปกรณ์พลังงานทีเ่ ข้ามามีบทบาท
อย่างมากในชีวติ ประจําวัน เนื่องจากเมืองไทยเป็ นเมืองร้อนชื้น จึงมี
ความจําป็ นต้องมีการปรับอากาศให้เกิดสภาวะสบายเชิงความร้อนคือ
ควบคุม อุณหภูม,ิ ความชืน้ สัมพัทธ์ และความเร็วอากาศ ให้เหมาะสม
[1] ดังนัน้ ไม่วา่ จะอยูบ่ า้ นหรือสถานทีท่ าํ งานจึงต้องใช้เครือ่ งปรับอากาศ
หรือ แม้แ ต่ ห้า งสรรพสินค้า ทัง้ ขนาดเล็ก และใหญ่ ก็ต้อ งใช้ร ะบบปรับ
อากาศและทําความเย็นในการเก็บรักษาสินค้า ดังนัน้ ตัวเลขสัดส่วนการ
ใช้ พลังงานในส่วนของระบบปรับอากาศในอาคารจึงสูงมากกว่า 6070% เลยทีเดียว
การประหยัด พลัง งานในระบบปรับ อากาศและทํ า ความเย็ น
นอกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดเท่าทีจ่ าํ เป็ นแล้ว ยังมาจาก
วิธกี ารติดตัง้ ทีถ่ กู ต้องและการบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนัน้ ยัง
มาจากการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนเช่นการใช้พลังงานความร้อน
จากแสงอาทิตย์กบั ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม [2] เป็ นต้น
การใช้พลังงานไฟฟ้ากับระบบปรับอากาศนัน้ อาจมองข้อดีในแง่
ความสะดวก แต่ ท่ีจ ริง แล้ ว ในภาพรวมเป็ น การใช้ พ ลัง งานที่ไ ม่ ม ี
ประสิทธิภาพเนื่องจากต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็ นแหล่งพลังงานต้น
กําลังจากนัน้ ต้องเปลีย่ นรูปพลังงานความร้อนเชือ้ เพลิงเป็ นพลังงานกล
ในเทอร์ไบน์ เพื่อขับเจเนอเรเตอร์แล้วจึงเปลี่ยนรูปเป็ นพลังงานไฟฟ้า
ผ่านสายส่งไปใช้งาน แต่ละขัน้ ตอนการเปลีย่ นรูปพลังงานดังกล่าวย่อม
มีการสูญเสียเกิดขึน้ ดังนัน้ การใช้พลังงานความร้อนจากเชือ้ เพลิงผ่าน
เครือ่ งยนต์เพือ่ สร้างงานกลขับคอมเพรสเซอร์เครือ่ งทําความเย็นโดยไม่
ต้องสร้างพลังงานไฟฟ้า จึงเป็ นแนวทางทีล่ ดการสูญเสียพลังงานได้ ใน
ปจั จุบนั จึงมีแนวคิดการนํ าเอาเครื่องยนต์มาใช้ขบั เครื่องอัดไอโดยตรง
โดยงานวิจยั ที่ผ่านมามีการใช้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็ นเชื้อเพลิง
สํา หรับ เครื่อ งยนต์สู บ เดีย วเป็ น ต้น กํ า ลัง ในการขับ คอมเพรสเซอร์
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เครือ่ งปรับอากาศแบบอัดไอ [3] โดยทีร่ ะบบดังกล่าวสามารถทําความ
เย็นได้เท่ากับระบบแบบเดิมแต่ตน้ ทุนในการสร้างและปรับปรุงระบบสูง
และกว่าจะถึงจุดคุม้ ทุนต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปี ปญั หาของการใช้ก๊าซ
ชีวภาพ คือเป็ นเชื้อเพลิงทีม่ ปี ระสิทธิภาพเชิงความร้อนตํ่าและต้องใช้
ระยะเวลาในการผลิตยาวนาน ส่วนข้อดีคอื สามารถผลิตได้เองด้วยวิธ ี
ธรรมชาติและต้นทุนพลังงานตํ่ามาก
วัตถุป ระสงค์ง านวิจยั นี้ต้องการศึกษาการนํ าเครื่อ งยนต์เ ล็ก สูบ
เดีย วมาขับ คอมเพรสเซอร์ข องระบบปรับ อากาศโดยใช้ก๊ า ซหุ ง ต้ ม
(Liquefied Petroleum Gas หรือ LPG) เป็ นเชื้อเพลิงต้นกําลัง
เนื่ อ งจากหาซื้อ ได้ง่ า ยและมีค วามสะดวกในเรื่อ งการจัด เก็ บ หรือ
เคลื่อนย้าย และเพื่อเป็ นการสร้างทางเลือกใหม่แทนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าและสามารถนํ า ไปใช้ง านในสถานที่ๆ ขาดแคลนไฟฟ้ าหรือ มี
ปญั หาในระบบจ่ายไฟฟ้า โดยทําการทดสอบระบบปรับอากาศทีม่ ขี นาด
การทําความเย็นเท่ากับ 1 ตันความเย็นภายในห้องทดสอบ เพื่อหา
อัตราการทําความเย็นและสมรรถนะการทําความเย็นที่ความเร็วรอบ
เครื่องต่างๆทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเมื่อเทียบ
กับการใช้ไฟฟ้า
2. ทฤษฎี
2.1 คุณสมบัติของก๊าซปิ โตรเลียมเหลว, LPG
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้มได้จากการกลันนํ
่ ้ ามันดิบหรือ
จาการแยกก๊ า ซธรรมชาติเ ป็ น สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน ซึ่ง จะ
ประกอบด้วย โพรเพน โพรพิลนี บิวเทน และบิวทิลนี มีอตั ราส่วน โพ
รเพน (C3H8) ต่อ บิวเทน (C4H16) = 40 : 60 จนถึง 70 : 30 เนื่องจาก
LPG ในสภาพก๊ า ซไม่ ม ี ส ี ไ ม่ ม ี ก ลิ่ น โดยทั ว่ ไปจึ ง เติ ม กลิ่ น ด้ ว ย
Ethylmercaptane เพือ่ เตือนให้ทราบเมือ่ เกิดการรั ่วของก๊าซ คุณสมบัติ
ต่างๆมีดงั นี้
-ความถ่วงจําเพาะ
LPG หนั ก กว่ า อากาศ เมื่ อ เกิ ด การรัว่ ไหลของก๊ า ซเข้ า ใน
บรรยากาศ ก๊ า ซจะกระจายลงสู่ ท่ี ต่ํ า ไปตามพื้ น เสมอ มี ค วาม
ถ่วงจําเพาะแยกเป็ น
- นํ้าหนักโพรเพน : อากาศ = 1.5: 1
- นํ้าหนักบิวเทน: อากาศ = 2: 1
ความถ่วงAPI ที่ 15.5 Co เมือ่ เทียบกับนํ้าทีอ่ ุณหภูมเิ ดียวกัน
- นํ้าหนักโพรเพน : นํ้า = 0.51: 1
- นํ้าหนักบิวเทน: นํ้า = 0.58: 1
แต่เมือ่ เป็ นของเหลวความถ่วงจําเพาะของLPG จะมากกว่านํ้า
-จุดเดือด
โพรเพนมีจุดเดือด -42 Co ทีค่ วามดัน 4 atm บิวเทนมีจุดเดือด 0.5 Co ที่ค วามดัน 1 atm ดัง นั น้ ที่อุ ณ หภู ม ิแ วดล้ อ มและความดัน
บรรยากาศ LPG จะมีสถานะเป็ นก๊าซ ความดันทีจ่ ะทําให้โพรเพนเป็ น
ของเหลวที่ 15.5 Co คือ 7 atm และเมื่อ LPG เหลวกลายเป็ นก๊าซ
ปริมาตรจะเพิม่ ขึน้ 230 – 270 เท่า
- อุณหภูมจิ ดุ ติดไฟ
อุ ณหภูมจิ ุดติดไฟอยู่ในช่วง 400 – 450 Co ซึ่งค่อนข้างสูง จึง
ไม่ ใ ช่ เ ชื้อ เพลิ ง ติ ด ไฟง่ า ยมี อุ ณ หภู ม ิเ ปลวไฟสู ง จึ ง สามารถใช้ ใ น

อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก เซรามิค และนํามาเป็ นพลังงานทดแทนนํ้ามัน
เชือ้ เพลิงในรถยนต์ทวไป
ั ่ สําหรับการนํามาใช้ในเครือ่ งยนต์จาํ เป็ นต้องมี
อุปกรณ์ เสริมเช่นหม้ออุ่นก๊าซให้ก๊าซมีอุณหภูมทิ ่เี หมาะสมและจุดติด
ง่ายขึน้
- ค่าความร้อนเชือ้ เพลิง
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวมีค่าความร้อนเชื้อเพลิงสุทธิ 26.62
MJ/L [4]
2.2 ระบบการทําความเย็นและปรับอากาศ
วัฎจักรทําความเย็น (Refrigeration cycle) ทีเ่ ป็ นหลักการของ
ั
อนทีด่ งึ ความร้อนจากแหล่ง
ระบบปรับอากาศถือเป็ นวัฎจักรปมความร้
อุณหภูมสิ ูงไปทิ้ง ที่แ หล่ง อุ ณหภูมติ ่ํา ซึ่ง วัฏจัก รนี้ จะเป็ นการกระทํา ที่
ย้อนวัฏจักรความร้อน ซึง่ ในทางปฏิบตั แิ ล้ววัฎจักรแบบนี้จาํ เป็ นต้องใช้
สารทํางานทีม่ จี ุดเดือดตํ่าจึงมักเรียกกันว่า “วัฎจักรกดดันไอ” ซึง่ ไอ
ของสารทํางานจะถูกอัดทีค่ อมเพรสเซอร์ (compressor) จนกลายเป็ น
ไอร้อนยวดยิง่ จากนัน้ จะถูกส่งไปในคอนเดนเซอร์ (condenser) เพื่อ
เปลีย่ นจากไอร้อนยิง่ ยวดเป็ นของเหลวทีอ่ ุณหภูมเิ ดียวกัน แล้วจึงถูกส่ง
เข้าไปในวาวล์ขยายตัว (expansion valve) เพื่อลดความดันและ
อุณหภูมลิ งเป็ นอุณหภูมติ ่ํา จากนัน้ ของเหลวความดันตํ่าจะถูกส่งไปใน
อีวาพอเรเตอร์ (evaporator) เพื่อดึงความร้อนในระบบออกจนสาร
ทํางานกลายเป็ นไอทัง้ หมดแล้วจึงถูกส่งไปอัดอีกครัง้ ในคอมเพรสเซอร์
วัฏ จัก รการทํา ความเย็น แบบอัด ไอ (vapor-compression) พื้น ฐานนี้
ประกอบไปด้วย 4 กระบวนการ บนแผนภาพ P-h ไดอะแกรม (รูปที่ 1)
ดังนี้

รูปที่ 1 แผนภาพความดัน-เอนทัลปี ของวัฏจักรทําความเย็น
กระบวนการ 1-2 เป็ นขบวนการอัดตัวสารทําความเย็นแบบไอเซน
โทรปิ ค โดยเครื่องอัด (compressor) จากไออิม่ ตัวจนมีความดันเท่ากับ
ความดันกลั ่นตัว (condensing pressure) ทีท่ างออกเครือ่ งอัด สารทํา
ความเย็นจะอยูส่ ถานะ superheated
กระบวนการ 2-3 เป็ นขบวนการคายความร้อนทีค่ วามดันคงทีแ่ บบผัน
กลับได้ ซึง่ จะเป็ นการลดอุณหภูม ิ และเกิดการกลันตั
่ วของสารทําความ
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เย็น ซึง่ เป็ นการคายความร้อนทิ้งทีแ่ หล่งอุณหภูมสิ ูงทีอ่ ุปกรณ์เรียกว่า
คอนเดนเซอร์ (condenser)
กระบวนการ 3-4 เป็ นขบวนการขยายตัวของสารทําความเย็นทีเ่ อนทัล
ปี คงที่ ในอุปกรณ์ ทรอตทริง่ (throttling device) จากสภาพของเหลว
อิม่ ตัวจนมีความดันเท่ากับความดันระเหย (evaporation pressure)
ของสารทําความเย็น สถานะสารทําความเย็นตอนนี้เป็ นของผสม
กระบวนการ 4-1 เป็ นขบวนการรับความร้อนทีค่ วามดันคงทีแ่ บบผัน
กลับได้ก ลับได้ ซึ่ง จะเป็ นการทําให้สารทํา ความเย็นเดือดจนเป็ น ไอ
อิ่ม ตัว และเป็ น การดึง ความร้อ นที่แ หล่ ง อุ ณ หภู ม ิต่ํ า ไป ที่อุ ป กรณ์
เรียกว่า เครือ่ งระเหย (evaporator)
การคํานวณหาค่างานและความร้อนแต่ละกระบวนการมีดงั นี้ [5,6]
- งานในการอัดตัว (wcomp) มีหน่ วยเป็ น kJ/kg. เท่ากับการเปลีย่ นแปลง
เอนทัลปีในกระบวนการ 1-2 เขียนเป็ นสมการได้วา่
wcomp = h2 − h1

(1)

- ความร้อนทีถ่ ูกระบายทิง้ (qcond) มีหน่ วยเป็ น kJ/kg. คือความร้อนที่
ถูกถ่ายเทออกจากสารทําความเย็นในกระบวนการ 2-3 ทีค่ อนเดนเซอร์
เขียนเป็ นสมการได้วา่
q cond = h2 − h3

(2)

ความสามารถในการดึ ง ความร้ อ นออกจากห้ อ งที่ เ ย็ น ของ
เครื่องปรับอากาศหรือทําความเย็นจะบอกเป็ น ขนาดการทําความเย็น
ในเทอมของตันความเย็น คือ เครือ่ งทําความเย็นขนาด 1 ตัน หมายถึง
เครื่องทําความเย็นทีส่ ามารถทําให้น้ํ า 1 ตัน แข็งตัวเป็ นนํ้ าแข็งได้ใน
เวลา 24 ชั ่วโมง หรือเทียบเป็ นหน่ วยอังกฤษคือ ต้องใช้การดึงความ
ร้อนแฝงออกจากนํ้ า 288,000 Btu/day (1 ton = 12000 BTU/h =
3.518 kW)
3. อุปกรณ์และวิ ธีการทดลอง
การทดลองใช้หอ้ งทดสอบขนาดพืน้ ที่ 2 x 3 m2 (รูปที่ 2) ติดตัง้
เครือ่ งปรับอากาศขนาด 1 ตัน(รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1) สารทํา
ความเย็นทีใ่ ช้เป็ น R-22 โดยนํามาดัดแปลงในส่วนของคอมเพรสเซอร์
ชนิ ด ที่ใ ช้ใ นรถยนต์ ในส่ว นของพัด ลมที่ค อยล์เ ย็นและคอยล์ร้อ นใช้
พลัง งานจากแบตเตอรี่ เครื่อ งยนต์ ท่ีใ ช้ ข ับ นํ า มาจากเครื่อ งยนต์
มอเตอร์ไซค์สูบเดียว 4 จังหวะ ยีห่ อ้ Honda รุ่น Dream ขนาด
เครือ่ งยนต์ 100 cc ต่อผ่านชุดส่งกําลังด้วยสายพานอัตราทดระหว่าง
ความเร็วรอบเครือ่ งยนต์: ความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์ เท่ากับ 2:1 การ
ติดตัง้ แสดงในรูปที่ 3 สําหรับเครือ่ งยนต์ได้มกี ารดัดแปลงให้สามารถใช้
กับก๊าซ LPG ได้โดยเพิม่ อุปกรณ์ หม้อต้มและวาวล์ควบคุม สําหรับ
เครื่องมือวัดอื่นๆ ได้แก่ เกจวัดความดัน, เครื่องมือวัดอุณหภูม ิ และ
ความชื้นอากาศ, เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องชั ่ง
นํ้าหนักก๊าซ

- ความร้อนทีร่ ะบบดูดกลืนเข้ามา (qevap) หรือเรียกว่า ผลของการทํา
ความเย็น (Refrigerating Effect, R.E.)ค่าของ Refrigerating Effect ใน
หน่วย kJ/kg. ก็คอื ความร้อนทีถ่ ่ายเทในกระบวนการ 4-1 เขียนเป็ น
สมการได้วา่
q evap = RE = h1 − h4

(3)

ค่า R.E. เป็ นสิง่ จําเป็ นเนื่องจากกระบวนการนี้เป็ นกระบวนการใน
การเกิดการทําความเย็นของระบบ ซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์สูงสุดของทัง้
ระบบ เมือ่ นําอัตราการไหลของสารทําความเย็นในระบบ (หน่ วย kg/s)
มาคูณกับค่า Refrigerating Effect. (RE) จะเรียกว่า ขนาดของการทํา
ความเย็น (Refrigerating Capacity, RC) หน่วยเป็ น kW สามารถเขียน
เป็ นสมการได้วา่
•

•

RC = m RE = m(h1 − h4 )

- สัมประสิทธิสมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP)
ค่า COP ของวัฎจักรทําความเย็นหมายถึงอัตราส่วนของสิง่ ที่
ต้อ งการได้ร บั จากระบบกับ สิ่ง ที่เ ราต้อ งจ่า ยให้ก ับ ระบบ ซึ่ง เท่ า กับ
ปริมาณความร้อนทีร่ ะบบดูดกลืนเข้าหรือความร้อนทีต่ อ้ งการดึงออกมา
มาหารด้วยงานทีใ่ ห้แก่คอมเพรสเซอร์ สมการคือ
h − h4
(5)
COP = 1
h2 − h1
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รูปที่ 2 ห้องทีใ่ ช้ทาํ การทดลอง

(4)

ตารางที่ 1 รายละเอียดเครือ่ งปรับอากาศทีใ่ ช้ทดลอง
เครื่องปรับอากาศ
ยีห่ อ้
รุน่
ขนาด(BTU/h)
COP

รายละเอียด
Mitsubishi
MU-S131W
12648
3.35
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ของการป้อนงานทีค่ อมเพรสเซอร์ทค่ี วามเร็วรอบ 900 RPM ใช้งาน
น้อยทีส่ ุด (รูปที่ 6) จากนัน้ ความต้องการงานจะเพิม่ ขึน้ ในลักษณะเชิง
เส้นจนถึงที่ 1500 RPM การเพิม่ งานทีค่ อมเพรสเซอร์จะมีความสัมพันธ์
กับอัตราการทําความเย็นที่เพิม่ ขึน้ ในรูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างค่าอัตราการสิน้ เปลืองก๊าซทีค่ วามเร็วรอบเครื่องยนต์ ต่างๆ ที่
ช่วงความเร็วรอบเครือ่ งยนต์ 900 ถึง 1100 RPM อัตราการสิน้ เปลือง
เชื้อเพลิงเพิม่ ขึน้ ไม่มากนัก แต่จะมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ เริม่ สูงทีค่ วามเร็ว
รอบสูงกว่า 1100 RPM ขึน้ ไป ซึ่งสังเกตุจากลักษณะความชันของ
เส้นกราฟ
7

การติดตัง้ อุปกรณ์ทงั ้ หมดแสดงในรูปที่ 4 โดยที่ หมายเลข 1 ถึง 7
คือ จุดทีว่ ดั ความดันของสารทําความเย็น R-22 ในระบบปรับอากาศ
วิธกี ารทดลอง จะทําการทดลองเดินเครื่องยนต์ท่ี ความเร็วรอบ
ต่างๆกันคือ 900, 1100, 1300 และ 1500 รอบต่อนาทีตามลําดับ ทีแ่ ต่
ละความเร็วรอบจะทําการตรวจวัดคุณสมบัตติ ่างๆ ของระบบเช่นความ
ดัน และอุณหภูม ิ เพื่อนํ าไปหาค่า ความร้อนที่ถูกดึงที่คอยล์เย็น, ค่า
กําลังทีค่ อมเพรสเซอร์, สัมประสิทธิสมรรถนะ และอัตราการใช้เชือ้ เพลิง

6
Qevap (kW)

รูปที่ 3 การติดตัง้ เครือ่ งยนต์ขบั คอมเพรสเซอร์
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RPM

รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดึงความร้อนออกจากห้องกับ
ความเร็วรอบเครือ่ งยนต์

Wcomp (kW)

4

รูปที่ 4 แผนภาพของระบบทัง้ หมดสําหรับการทดลอง
4. ผลการทดลอง
ผลของค่าการดึงความร้อนออกจากห้อง (Qevap) ทีค่ วามเร็วรอบ
ต่างๆ นัน้ (รูปที่ 5) พบว่า อัตราการดึงความร้อนเพิม่ จะขึ้นตาม
ความเร็วรอบทีเ่ ปลีย่ นไป ในช่วงความเร็วรอบ 900 ถึง 1300 RPM นัน้
มีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ค่อนข้างมาก เนื่องจากอัตรการไหลของสารทําความ
เย็นทีเ่ พิม่ ขึน้ มีผลโดยตรงกับอัตราการทําความเย็น ส่วนความดันของ
สารทําความเย็นทัง้ ด้านสูงและตํ่าที่ตรวจวัดได้พบว่า มีค่าไม่ต่างกัน
มากนักในแต่ละความเร็วรอบ (ความดันด้านสูงเฉลีย่ ประมาณ 230 psi
ด้านตํ่าประมาณ 75 psi) จากนัน้ อัตราการทําความเย็นจะมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยถึงรอบที่ 1500 RPM การทีอ่ ตั ราการเพิม่ ของการทํา
ความเย็นเริม่ น้อยลงอาจเป็ นเพราะขีดจํากัดของขนาดคอยล์เย็น จาก
การทดลองนี้สรุปว่าทีค่ วามเร็วรอบ 900 RPM ให้อตั ราการทําความ
เย็น 3.61 kW ใกล้เคียงกับทีต่ อ้ งการคือ 1 ตันความเย็น ส่วนในด้าน

3
2
1
900

1100

1300

1500

RPM

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่างานทีค่ อมเพรสเซอร์กบั ความเร็วรอบ
เครือ่ งยนต์
ผลการทดลองของค่าสัมประสิทธิสมรรถนะ (COP) ในรูปที่ 8
พบว่า ค่าสัมประสิทธิสมรรถนะมีค่าใกล้เคียงกันทุกความเร็วรอบ โดย
ค่าสูงสุดที1่ 100 RPM ประมาณ 2.38 แนวโน้มเริม่ ลดลงทีละน้อย
หลัง จากความเร็ว รอบนี้ ข้นึ ไป เนื่ องจากอัต ราไหลสารทํา ความเย็น
เพิ่มขึ้นแต่ อ ตั ราการระบายความร้อ นที่ค อนเดนเซอร์ค งที่ การที่ค่า
สัมประสิทธิสมรรถนะใกล้เคียงกันเนื่องจาก ผลของการเพิม่ ความเร็ว
รอบนัน้ ได้เพิม่ ค่าอัราการทําความเย็นและในขณะเดียวกัน งานทีไ่ ด้จาก
เครือ่ งยนต์ทป่ี ้ อนให้คอมเพรสเซอร์นนั ้ จะเพิม่ ตามความเร็วรอบทีส่ งู ขึน้
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Gas consumption (kg/h)
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รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมหิ อ้ งทีล่ ดลงกับ เวลาทีใ่ ช้ในการ
ปรับอากาศ

0.9

ตารางที่ 2 ตารางการเปรียบเทียบราคาค่าใช้จา่ ยพลังงาน

0.7

รูปแบบของเครื่องปรับอากาศ

0.5
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1300

1500

RPM

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราการสิน้ เปลืองก๊าซกับความเร็ว
รอบเครือ่ งยนต์
4

COP
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รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COP กับความเร็วรอบเครือ่ งยนต์
เมือ่ เปรียบเทียบค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานระหว่างใช้ก๊าซกับใช้ไฟฟ้า
กับเครือ่ งปรับอากาศปกติในรุน่ และขนาดเดียวกัน ในตารางที่ 2 เมือ่ คิด
่
ค่าไฟฟ้าที่ 2.55 บาท/หน่ วย เปิ ดเครื่องปรับอากาศวันละ 8 ชัวโมง
ค่าใช้จ่ายอยู่ท่ี 3.75 บาท/ชัวโมง
่
(ข้อมูลจากผูผ้ ลิต) ในกรณีใช้ก๊าซ
เปรียบเทียบทีค่ วามเร็วรอบ 900 RPM ค่าใช้จา่ ยประมาณ 5.67 บาท/
ชั ่วโมง (ราคาก๊าซ 9.89 บาท/kg เมือ่ 14/10/2550) ซึง่ แพงกว่าการใช้
ไฟฟ้าประมาณ 1.5 เท่า
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28
Room temperature ( C)

เช่นกัน [7] ตัวแปรทัง้ สองนี้มผี ลต่อการคํานวณค่าสัมประสิทธิสมรรถนะ
โดยตรง
รูปที่ 9 แสดงผลการทดลองเวลาทีต่ อ้ งการใช้ลดอุณหภูมอิ ากาศใน
ห้อง จาก 28oC จนเป็ น 25 oC และ 23 oC เปรียบเทียบกันแต่ละ
ความเร็วรอบเครือ่ งโดยทีค่ วามเร็วรอบเครือ่ งยนต์สงู จะใช้เวลาสัน้ ลงใน
การลดอุณหภูมติ ามต้องการ เนื่องจากอัตราการทําความเย็นมีค่ามาก
นัน่ เอง แต่อตั ราการเพิม่ งานในคอมเพรสเซอร์จะสูงขึน้ และอัตราการ
สิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง LPG จะสูงตามไปด้วยเช่นกัน ทีค่ วามเร็วรอบ 900
RPM ใช้เวลามากทีส่ ุดในการลดอุณหภูมใิ ห้ได้ 25 oC คือประมาณ 10
นาที

แบบใช้พลังงานไฟฟ้า
แบบใช้เครือ่ งยนต์ก๊าซ LPG
ที่ 900 RPM
ที่ 1100 RPM
ที่ 1300 RPM
ที่ 1500 RPM

ราคาของพลังงาน
(บาท/ชม.)
3.75
5.67
6.10
7.46
8.16

5. สรุปผลการทดลอง
การทดลองใช้เ ครื่อ งยนต์ เ ล็ก ใช้ก๊ า ซ LPG ขับ คอมเพรสเซอร์
เครือ่ งปรับอากาศในการทดลองนี้ พบว่าหากเดินเครือ่ งยนต์ทค่ี วามเร็ว
รอบ 900 RPM มีความเหมาะสมทีส่ ุดเนื่องจากให้ขนาดการทําความ
เย็น 3.61 kW ซึง่ ใกล้เคียง 1 ตันความเย็นตามทีต่ อ้ งการ ค่า COP
เท่ากับ 2.04 และเป็ นจุดทีใ่ ห้งานกับคอมเพรสเซอร์ในอัตราตํ่าทีส่ ุด มี
ค่าอัตราการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงก๊าซ 0.65 kg/h คิดเป็ นค่าใช้จา่ ยด้าน
พลัง งาน 5.67
บาท/ชม. ซึ่ง แพงกว่า การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าที่
เครื่องปรับอากาศขนาดเดียวกันอยู่ประมาณ 1.5 เท่า แนวทางการ
ปรับปรุงเพื่อให้ค่าใช้จ่ายถูกลงก็คอื ต้องออกแบบระบบให้เครื่องยนต์
สามารถหยุดทํางานได้ชวขณะเมื
ั่
่ออุณหภูมหิ อ้ งได้ค่าตามทีเ่ ซ็ตไว้ จะ
ช่วยให้ประหยัดก๊าซได้มาก ดังนัน้ การนํ าไปใช้อาจพิจารณาถึงความ
จําเป็ นและความเหมาะสมกับสภาพของงาน ตัวอย่างเช่นสถานทีไ่ ม่ม ี
ไฟฟ้าหรือมีปญั หาในระบบการจ่ายไฟทีไ่ ม่สมํ่าเสมอ โดยเฉพาะงานใน
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Abstract
According to the Act of Parliament to Promote the
Energy Conservation (1992) section 3, the energy
conservation from the use of machines, equipment, and
materials for energy conservation has been mandated. In
order to support this Act, the implementable and
meaningful promotional plan must be systematically
developed to encourage the market transformation. This
report presents results from the study to establish the
promotional plan emphasizing on household energy
usage equipments in Thailand. Based on the surveying
results, out of 47 energy usage equipments in the market,
there are 36 types of household equipments those should
be promoted. The amount of energy usage and the energy
saving potential are evaluated in order to prioritize the
promotional order for all 36 equipments. The results
show that, in terms of the amount of energy usage,
automobiles, motorcycles, small diesel engines,
florescent lamps and computers are the top 5 products
those use energy the most. However, in terms of the
energy saving potential, automobiles, motorcycles,
computers, printers and room air condition are the top 5
equipments those have the highest energy saving
potential. Finally, the promotional plan for 5 years period
is proposed.
Keywords:
household, energy, saving, standard,
regulation, promotion, plan, Thailand
1. Introduction
With the awareness of the energy crisis, Thailand has
been actively developing and implementing energy
policies and strategies during the past decade. According
to the Act of Parliament to Promote the Energy
Conservation (1992) section 3, the energy conservation
from the use of machines, the equipment, and the
materials has been mandated since. However, the
realization about the use of energy efficient products
among consumers has still been limited [1]. The wellknown promotional scheme for energy efficient products
run by the DSM (Demand-Side Management) program
under EGAT (the Electric Generating Authority of
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Thailand) has promoted only 7 products using “the Label
No. 5” since 1995. These products include household
refrigerators, room air-conditions, household electric
fans, rice cookers, the magnetic ballast, fluorescent
lamps, and residential light fixtures. Even though, the
EGAT’s No. 5 program has been considered successful
[2-5], the amount of the energy efficiency programs
elsewhere around the world suggests that there are more
products those could be considered. Therefore,
implementable and meaningful promotional plan must be
systematically developed. The result of the effective
promotional plan would encourage the market
transformation, meaning that there would be more
production, sale, and utilization of the machines, the
equipment, and the materials for energy conservation.
One of the main purposes for this study is to
categorize and classify the types of products those are
appropriate for the promotional plan, as well as to sort
out the appropriate promotional order for the products of
interest according to their nature of energy usage and
energy saving potential. Unlike the principle of the
EGAT’s No. 5 program of which the products to be
labeled were selected from the amount of electricity
usage during the peak hours [3], this study is interested in
every household products in the market. The main criteria
for the products selection are the amount of energy usage
and the energy saving potential. In order to evaluate these
issues, this study must also involve the determination of
the performance and efficiency specifications for the
product being considered. These hence lead to the
evaluation of the testing methodology and laboratory
facilities.
The organization for this paper is as follow. The
products searching results is shown first. Then criteria for
the products prioritization and its results are shown next.
Some issues regarding to the energy efficiency standards,
testing methodology, and facilities are then summarized.
A brief description of the promotional plan is then given
along with the conclusion and recommendation at the
end.
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2. Products Selections
The lists of products to be considered were gathered
from different sources of data. The local data came from
the Thai Industrial Standard Institute (TISI) who is
responsible for developing the Minimum Energy
Performance Standard (MEPS), from the Department of
Alternative Energy Development, and Efficiency (DEDE)
whose functions are on the development of High Energy
Performance Standard (HEPS) and the promotional plan,
and from EGAT who runs No.5 campaign as stated. Data
contains information for energy efficient products and
standards for the rest of the world came from the
international organization so called “the Collaborative
Labeling and Appliance Standards Program - CLASP”
[6].
2.1 Products Searching
To summarize the types of products to be considered,
the study was first done by summarizing the types of
products those were already studied or had their standards
developed in Thailand. Data from TISI, DEDE, and
EGAT were used for this purpose. This data was then
compared to the types of products those were already
studied and/or implemented in other countries. The well
reviewed data from CLASP filled this part of question.
Finally, a market survey was then deployed to search for
other products used in Thailand.
The result from these steps gave about 47 products.
There are currently 7 products those have their energy (so
called “the number 5 label”) labels issued in Thailand.
There are 19 products those have their Royal Decree for
the Energy Efficiency drafted. There are 43 products
which their standards already exist elsewhere but
Thailand. And there are 4 products resulting from the
survey which their standards do not exist.
2.2 Selection Criteria
The selection criteria involved the readiness in terms
of the energy efficiency standard, the testing
methodology, as well as some other aspects such as the
nature of utilization, the ease of promotion, etc. In order
to consider all factors altogether and to make the
consideration result comparable from one product to
another, a simple scoring system was developed for each
criterion as the following.
2.2.1. Testing Standard
To consider the readiness in terms of the testing
standard, the score was given to each product as 10
points if the product had the testing methodology
developed specially for Thailand, 5 points if the
product had the testing methodology but was not
developed specially for Thailand, and 0 point if the
product did not have the testing methodology to
evaluate its energy efficiency.
2.2.2. MEPS and/or MEPS
To consider the readiness in terms of the MEPS
and/or HEPS specification, the score was given to
each product as 10 points if the product had the

MEPS and/or HEPS specification in Thailand, 5
points if the product had the MEPS and/or HEPS
specification in other countries, and 0 point if the
product had no MEPS and/or HEPS specification.
Table 1 The list of all products under reviewed
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Name
Automobiles
Clothes Dryers
Clothes Washers
Compact Fluorescent
Computers (Personal)
Dishwashers
Doors
DVD/CD Player/Recorder
Electric Ovens
Electric Pan
Electric Ranges
Electronic Ballast
External Power Adapter
Fan (Household)
Fax Machine
Fluorescent
Gas Range (Low Pressure)
Glass (Household)
Hair Dryer
Home Audio
Induction Ballast
Instantaneous Water Heaters
Irons
Kettles
Lighting Fixtures (Residential)
Microwave Ovens
Monitors
Motorcycle
Multifunction Devices
Printers
Range Hoods
Reflective Roof Products
Refrigerator (Household)
Rice Cookers (Electric)
Room AC
Room Air Cleaners
Scanners
Skylights
Small Diesel Engine
Small Gasoline Engine
Television
Thermal Pot
Toaster
Vacuum Cleaner
Water Pumps
Window Film
Windows

Reg.

No.5

√
√

√
√
√
√

√

√
√
√

√

√
√
√
√
√
√

√

√
√
√

√
√
√

√

√

Std.
(8)
(19)
(29)
(25)
(18)
(16)
(2)
(5)
(19)
(19)
(17)
(3)
(5)
(13)
(39)
(19)
(5)
(6)
(20)
(1)
(4)
(1)
(1)
(5)
(20)
(1)
(10)
(16)
(3)
(1)
(42)
(5)
(31)
(1)
(8)
(1)

(21)
(1)
(1)
(7)
(4)
(1)
(4)

2.2.4. High Energy Efficiency Label
To consider the readiness in terms of the high energy
efficiency label, the score was given to each product
as 10 points if the product had the energy label
issued in Thailand, 5 points if the product had the
energy label issued in other countries, and 0 point if
the product had no energy label.
2.2.5. Testing Laboratory
To consider the readiness in terms of the testing
laboratory, the score was given to each product as 10
points if the product had the specific testing
laboratory or testing facility in Thailand, 5 points if
the product had no specific testing laboratory or
testing facility in Thailand, but could be easily
developed, and 0 point if the product had no specific
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testing laboratory or testing facility in Thailand, and
could not be easily developed.
2.2.6. Nature of Utilization
To consider the nature of utilization, the score was
given to each product as 10 points if the product was
generally used in general applications, 5 points if the
product was generally used in particular applications,
and 0 point if the product was rarely used in either
general or particular applications.
2.2.7. Ease of Promotion
To consider the readiness in terms of the ease of
promotion, the score was given to each product as 10
points if the product had no tendency to face
problems when promoted, 5 points if the product
showed tendency to face problems when promoted,
and 0 point if the product was expected to face
problems when promoted.
It should be noted that, the use of this simple scoring
system here is just informative. The score from each
criterion was added up without any weighting factor
meaning that each criterion was considered equally
important. Therefore, the full score for any product would
be 70 points. The products to be included in the
promotional plan were all those earned more than 35
points. The results showed that there were 36 from 47
products those should be promoted. The products those
failed by the scoring system include dishwashers, doors,
range hoods, a room air cleaner, toasters, windows,
external power adapters, skylights, window film, hair
dryer, light reflectors, and reflective roof products. The
reasons for their exclusion mainly come from the lacking
of testing facilities and the need for the adaptation of their
testing standards such that the standards reflect the use of
these products in Thai’s environment.
3. The Promotional Order
To prioritize all 36 products of interest in order
to develop appropriate and effective promotional plan,
the amount of energy usage and the energy saving
potential were evaluated. The concept of finding the
amount of energy usage for each product is quite simple.
The number of already owned units and annual sales for
each product were surveyed, as well as the average
powered consumption, the number of hours per day and
days per year for the particular products to be operated.
These information were multiplied together to get the
annual amount of energy usage for each product. The
most difficult step for this part was to get the sales data.
For some products, the sales data was obtained from the
marketing company. And for some other products, the
data was obtained from the field surveys [7]. Others
information but the sales could be found from [8].
In terms of the energy saving potential, the
evaluation is simple as well. Unlike the energy usage
calculation, only the number of annual sales for each
product was of interested for this part. Due to the time
constraint for this project, the prediction of the future
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annual sales was made by using a simple regression
method. This number was used for the estimation of the
future saving potential for each product. The more
accurate sales prediction method using a more complex
model such as mixed logit model or discrete choice
model could be used but with more extensive data
requirement [9-10]. The difficult issues for the evaluation
of the energy saving potential were the determination of
the average efficiency for each product, and the
efficiency level that each product could be improved to.
In order to find these, an exhaustive surveyed were
conducted of which the target groups were the
manufacturers, along with the extensive study of all
energy efficiency standards from around the world for
each products of interested. The difference between the
efficiency level from the energy efficiency standard and
the average energy efficiency level, along with the sales
data and period of time for the particular product to be
operated, the energy saving potential could then be
calculated. Details information for these evaluations can
be found in [7].
Table 2 Energy usage for all products
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Names
Automobiles
Motorcycle
Small Diesel Engine
Fluorescent
Computers
Water Pumps
Gas Range
Room AC
Inst. Water Heaters
Small Gasoline Engine
Irons
Electric Ranges
Rice Cookers
DVD/CD
Clothes Washers
Thermal Pot
Light Fixtures
Refrigerator
Television
Kettles
Printers
Microwave Oven
Fan (Household)
Vacuum Cleaner
Induction Ballast
Home Audio
Multi. Devices
Electric Pan
Monitors
Scanners
Fax Machine
Electric Ovens
Compact Fluorescent
Clothes Dryers
Electronic Ballast
Glass (Household)

The Amount of Energy Usage (kTOE)
2005
2006
2007
848,623.99

1,065,274.63

1,272,780.92

143,618.85

183,119.94

215,702.20

378.86

383.25

376.81

132.6

137.74

144.94

103.5

107.61

114.67

58.20

59.31

61.76

43.39

44.78

50.72

44.46

46.05

47.00

29.01

34.65

41.45

31.26

31.62

31.09

16.55

17.07

17.77

15.41

15.75

16.54

13.57

14.15

14.95

11.32

11.43

11.79

9.53

9.99

10.35

9.08

9.79

10.12

7.79

8.06

8.36

6.47

7.13

7.78

4.58

5.73

6.89

4.16

4.29

4.45

3.57

4.00

4.08

3.45

3.42

3.69

2.90

3.11

3.18

2.32

2.35

2.49

1.88

1.94

2.02

1.73

1.79

1.85

2.13

1.7

1.74

1.37

1.42

1.48

1.36

1.39

1.46

0.92

0.98

1.06

0.59

0.69

0.80

0.63

0.65

0.68

0.35

0.36

0.37

0.14

0.15

0.15

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

To make all products comparable, the amount of
energy was calculated in kTOE unit. Table 2 shows the
estimated amount of energy usage for each product in
descending order for the year 2005 to 2007. Since both
the electronic ballast and the household glass were
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considered as materials which do not consume energy by
themselves, their energy usage could not be evaluated.
Table 3 shows the estimated amount of energy saving
potential for each product in descending order as well for
the year 2007 to 2011. For the ease of consideration and
planning, all 37 products were divided into 7 groups
based on the nature of usage. They are the household, the
products for transportation, the products for power and
agricultural work, the products for heating and cooling,
the lighting products, the personal entertainment
products, and the products for energy conservation. Based
on the calculation shown, Table 4 shows the first two
products those should be focused for each group and for
each criteria of consideration.
Table 3 Energy saving potential for all products
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Names
Automobiles
Motorcycle
Computers
Printers
Room AC
Water Pumps
Gas Range
Irons
Television
Small Diesel Engine
Refrigerator
Inst. Water Heater
Light Fixtures
Electric Ranges
Clothes Washer
Small Gasoline Engine
Multi. Devices
Fax Machine
Compact Fluorescent
Induction Ballast
Monitors
Glass (Household)
Fan (Household)
Rice Cookers
Scanners
DVD/CD
Thermal Pot
Kettles
Home Audio
Electric Pan
Microwave Ovens
Vacuum Cleaner
Electric Ovens
Clothes Dryers
Electronic Ballast
Fluorescent

Energy Saving Potential (kTOE)
2007

2008

2009

2010

2011

500.85

600.16

700.50

801.87

940.26

29.54

34.51

39.97

45.94

52.41

19.11

20.43

21.91

23.54

25.32

18.84

19.03

19.14

18.55

19.86

18.06

21.38

25.05

29.08

33.46

7.72

8.00

8.30

8.62

8.96

5.07

5.39

5.75

6.14

6.58

3.98

4.15

4.33

4.53

4.75

3.93

4.68

5.51

6.42

7.42

3.93

4.06

4.19

4.34

4.50

3.30

3.61

3.96

4.36

4.79

2.94

3.00

3.08

3.15

3.23

2.78

2.89

3.00

3.13

3.26

2.17

2.28

2.41

2.55

2.69

1.65

1.71

1.78

1.85

1.93

1.55

1.57

1.57

1.53

1.63

1.25

1.29

1.32

1.36

1.40

1.22

1.25

1.27

1.29

1.32

0.78

0.81

0.84

0.87

0.91

0.75

0.78

0.81

0.85

0.88

0.72

0.76

0.81

0.86

0.91

0.70

0.79

0.89

1.00

1.12

0.52

0.54

0.55

0.56

0.57

0.49

0.52

0.55

0.58

0.62

0.48

0.55

0.64

0.73

0.84

0.42

0.45

0.49

0.53

0.58

0.21

0.23

0.24

0.26

0.28

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.19

0.20

0.21

0.22

0.23

0.13

0.14

0.16

0.17

0.19

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.08

0.08

0.08

0.09

0.09

0.03

0.03

0.03

0.04

0.04

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

It should be noted that Table 2 and 3 show some
interesting figures. Particularly, since the energy
consumption was calculated based on the number of
products currently owned by consumers, the amount of
annual energy usage turns out to be extremely high as
compared to the energy saving potential which was
calculated using only the annual sales data. The energy
saving potential for computers and printers are higher
than that of the room AC because the amount of sales for
both computer and printer are much higher than that of
the room AC. Some others figures from Table 2 and 3
can be explained in a similar way.

And when consider the results shown in Table 4, it
can be seen that the products those should be promoted
based on either the criteria of energy usage or energy
saving potential are mostly similar. These results along
with the initial evaluation score presented in section 2 can
be used for developing the effective promotional plan for
all 36 products. In particular, it is reasonable to start the
promotional campaign with the products those consume
large amount of energy and have a high value of energy
saving potential. This means that all products shown in
Table 4 are all good candidates. The scoring system used
in section 2 can then give more supportive information in
terms of the readiness for each product. For example,
since the gas range, electric range, instantaneous water
heater, room AC, refrigerator, fluorescent, compact
fluorescent, iron, clothes washer, light fixtures and the
induction ballast are all already have their energy
efficiency standards and testing standards developed, the
promotion campaign for these products could be started
at the early stage of the promotional plan. Other products
shown in Table 4 such as the automobiles, motorcycle,
small diesel engine, water pump, computer, DVD/CD
player/recorder, and printer those do not currently have
the energy efficiency standard and/or the testing standard
developed, study and research could be started at the
initial stage as well, and the promotional champagne
could be done at the later time of the plan. To put the rest
of the products shown in Table 3 and Table 4 in the
promotional plan, the evaluation can be done in a similar
way
Table 4 Suggested order of promotion
Order of Promotions
Based on Energy Usage
Based on Energy Saving
The products for cooking
1
Gas range
Gas range
2
Electric range
Electric range
The products for transportation
1
Automobiles
Automobiles
2
Motorcycle
Motorcycle
The products for power and water supply
1
Small diesel engine
Water pumps
2
Water pumps
Small diesel engine
The products for heating and cooling
1
Instantaneous Water Heater
Room AC
2
Room AC
Refrigerator
The lighting products
1
Fluorescent
Compact fluorescent
2
Compact fluorescent
Fluorescent
The products for personal entertainment
1
Computers (personal)
Computers (personal)
2
DVD/CD player/recorder
Printer
The products for everyday shores
1
Irons
Irons
2
Clothes washer
Clothes washer
The products for energy conservation
1
Light fixtures (residential)
Light fixtures (residential)
2
Induction ballast
Induction ballast
No.

4. Energy Efficiency Standards and Testing Facilities
Since the developing promotional plan concentrating
on the efficiency products, all standards specifying the
efficiency for the products of interested were examined.
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The main interest for the investigation was to see if the
particular standard would be suitable or adaptable to
Thailand’s environment. The aspects under the reviewed
were the categorization of each product indicated in each
standard, the specification of the efficiency both MEPS
and HEPS levels, and the testing methodology. From the
study, it was found that the energy efficiency standards
and the testing standards for more than half of the
products of interest do not yet exist in Thailand. In these
cases, the standards from other countries were
investigated. Though, the already existed standards in
Thailand were also examined to ensure the applicability
of these standards which, in effect, guarantees the
successfulness of developing promotional plan. While,
the fully detailed results can be found in [7], this report
summarizes the results from the revision of the draft of
the Royal Decree defining the High Efficiency Machines,
Equipment, and Materials for Energy Conservation
developed by DEDE for 19 products (see Table 1).
The revision of the draft of the Royal Decree
revealed that, in many cases, the categorization or
classification of the product is doubtful by not reflecting
the real situation in the market. The result of the poor
categorization affects the integrity of the performance
standard levels indicated in the regulation. Specifically,
there are many cases that the product of interested was
categorized into too less number of classes than
necessary. As a result, the number of the product to be
sampled and tested becomes too small to represent the
characteristic of the product in the market in terms of
efficiency and energy usage. This leads to the set up of
ineffective or unreasonable energy efficiency levels.
Another type of the problem found relates to testing
methodology which is normally adopted directly from the
standards from other countries. The main problem resides
in the set up of initial and ambient conditions, which
normally are different and varied from country to country
depending on the climate zone of a particular country.
In terms of the product categorization, the study
shows that there are 3 products, i.e. the microwave oven,
the kettle, and the thermal pot, those of which their
already developed draft of the regulations should be
reconsidered. In terms of the testing methodology, there
are 7 products which their testing standards should be
revised. These products are the electric range, the iron,
the microwave oven, the kettle, the thermal pot, the
electric oven, and the room AC. Lastly, in terms of the
energy efficiency standard levels, they should be revised
for all 19 products such that the standard levels reflecting
the current market situation.
From the examination of the existing testing
laboratories in Thailand those are certified by TIS 17025,
it was found that all details of the laboratories such as the
general standards, the testing methods, as well as the
certifying standards for both domestic and worldwide, are
only relevant to safety, which is not the area of interest in
this project. However, in some cases, parts of the safety
requirements involve the determination of the energy
usage and the energy efficiency. Therefore, such
laboratories are also considered into the database here.
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All found laboratories are divided into 2 major
groups; the testing laboratories and the calibrating
laboratories. These groups are then divided into two
subgroups which are the group with TIS 17025 certified
and the other group without TIS 17025 certified, for both
government agencies including universities and private
organizations which are capable of energy efficiency
testing but not yet certified. In conclusion, there are 17
testing laboratories with TIS 17025 certification, 4
university testing laboratories without TIS 17025
certification, and 13 private testing laboratories.
5. Promotional Plan
From the study, it was found that there are 36
products which must be taken into consideration. Parts
from this figure, 19 products were already studied and
their Royal Decrees (or energy efficiency standards) were
already developed. Therefore, the total of 18 other
products will be studied within the next 5 years. Table 5
shows the proposed promotional plan of which the
promotional order is arranged based on the consideration
of the energy usage, the energy saving potential, and
other relating factors defined in section 2.
Table 5 Suggested order of promotion for all products
Name

Study

Gas Range
Inst. Water Heaters
Irons
Electric Ranges
Clothes Washers
Room AC
Refrigerator
Fluorescent
Electronic Ballast
Lighting Fixtures
Induction Ballast

Revised

Drafted
Standard

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Announced

Order of
Promotion

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Water Pumps

1

2

2

3

Compact Fluorescent
Computers (Personal)
DVD/CD
Printers
Electric Pan
Fan (Household)
Rice Cookers
Thermal Pot
Kettles
Microwave Ovens
Vacuum Cleaner

1
1
1
1
2

2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

Glass (Household)

2

3

Television
Home Audio
Mult. Devices
Monitors
Scanners

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Fax Machine
Automobiles
Motorcycle
Clothes Dryers
Electric Ovens

2
1-2
1-2

3
3
3

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Small Diesel Engine
Small Gasoline
Engine

2

3
3
2-3

4

4

5

2-3

4

4

5

As shown in Table 5, the promotional plan
developed here includes the plan for research or study for
the products those do no have the energy efficiency
standard in Thailand, the plan for standard revision for
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products those already have their energy efficiency
standards developed, the plan for the making of the
drafted of the standard, as well as the announcement of
the standard, and finally the suggested order of promotion
for each product. All numbers shown in Table 5 mean the
suggested year for each step to be accomplished starting
from 2008-2012, i.e. 1=2008, 2=2009, 3=2010, 4=2011,
and 5=2012.
The time required for doing the study normally
takes up to 1 year. After the study, the steps of making
the draft of the standard include setting up the testing
facilities, doing the testing, and reporting results with a
steering committee. This can take up to another 1 year.
The announcement includes getting the standard
approved by stakeholders and the Cabinet, and some
other steps to make the standard official. This can easily
take about a year. For the product that has its standard
developed, the revision involves updating the testing
results and reporting the updated standard to the steering
committee. And since the standard is already official in
this case, the announcement of the updated standard
normally takes a shorter time. As can be seen, most of the
products take 2-3 years until they are ready to be
promoted. The products such as automobiles,
motorcycles, and small engines may take a little longer
time since the complications from the testing as well as
from the negotiation with the manufacturers are expected.
6. Conclusion
This report presents results from the study to
establish the promotional plan emphasizing on household
energy usage equipments in Thailand. Based on the
surveying results, out of 47 energy usage equipments in
the market, there are 36 types of household equipments
those should be promoted. Unlike the development of
some other promotional campaign for energy efficient
products, this study aim to develop the plan by
prioritizing all products of interested based on factors
such as the amount of energy usage, the energy saving
potential, and other related factors to ensure that the
resulting plan is implementable. The results show that, in
terms of the amount of energy usage, automobiles,
motorcycles, small diesel engines, florescent lamps and
computers are the top 5 products those use energy the
most. However, in terms of the energy saving potential,
automobiles, motorcycles, computers, printers and room
air condition are the top 5 equipments those have the
highest energy saving potential. The promotional plan for
5 years period is proposed of which there are 11 products
those should be promoted in year 2009, 13 products those
should be promoted in year 2010, 10 products those
should be promoted in year 2011, and 2 products those
should be promoted in year 2012,
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วิต้รี ูปทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าในกรณี 3 มิติ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการ
กระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในคาวิตแ้ี ละการกระจายอุณหภูมใิ น
วัสดุบนพืน้ ฐานของการใช้แหล่งป้อนคลื่นหลายตําแหน่ง ซึง่ แบบจําลอง
ดัง กล่ า วสามารถช่ว ยระบุ ถึง ตํา แหน่ ง ในการป้ อนคลื่น ที่ส ามารถลด
ปญั หาการครอสคัปปลิ้งทีเ่ กิดขึน้ จากแหล่งป้อนคลื่นหลายตําแหน่ งได้
สําหรับการจําลองพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายในคาวิตน้ี นั ้ อาศัยพืน้ ฐานการ
วิเคราะห์จากโปรแกรม COMSOLTM Multiphysics และหลังจากได้ผล
การวิเคราะห์แบบจําลองทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดแล้ว ข้อมูลดังกล่าวทัง้ หมดจะ
ถูกนําไปประยุกต์ใช้กบั ระบบไมโครเวฟไพโรไรซิส ซึง่ ใช้ในการรีไซเคิล
ขยะพลาสติกต่อไป
Abstract
Multimode cavities are extensively used in many applications
for microwave heating of bulk materials in which the electromagnetic field uniformity and temperature profiles in the materials
are usually uneven due to the multiple standing waves in the
cavity. In this paper, we present the simulation of electromagnetic field distribution and temperature profiles in three
dimensions of rectangular cavity for improve the electric field
distribution and temperature profile base on multi-feeding
technique. It is possible to identify the port position for reducing
the cross-coupling between source. The commercial software
COMSOLTM Multiphysics is used to simulate the phenomena
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inside the cavity. After the best model had finished, all
geometries and microwave feeding position will be implemented
to the microwave pyrolysis system, which will use to recycle the
plastic waste.
1. บทนํา
นับตัง้ แต่มกี ารประยุกต์ใช้พลังงานไมโครเวฟในการทําความร้อน
เกิดขึ้น ประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งที่ได้รบั ความสนใจในการศึกษา คือ
ลักษณะการเกิดความร้อนทีไ่ ม่สมํ่าเสมอภายในโหลด (Heating Nonuniformity in Loaded) หรือวัสดุทไ่ี ด้รบั พลังงานไมโครเวฟภายในคาวิต้ี
สาเหตุ ด ัง กล่ า วนั น้ เกิด ขึ้น จากความไม่ ส มํ่ า เสมอของการกระจาย
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึน้ ภายในแอพพลิเคเตอร์หรือคาวิต้ี ทําให้
เกิดจุดหรือตําแหน่ งทีเ่ รียกว่า จุดร้อนและจุดเย็น (Hot and Cold
Spots) Tse V. et al. [1] สําหรับตัวอย่างทีใ่ ช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์จุดร้อนและจุดเย็นได้แก่ การเกิดปรากฏการณ์เทอร์มอล
รันอะเวย์ (Thermal Runaway) ในบางส่วนของวัสดุเซรามิคส่งผลให้
วัสดุเกิดความเสียหายหรือมีคุณภาพตํ่า (จุดร้อน) หรือในบางกรณีเช่น
อาหารทีต่ ้องการฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยความร้อน แต่ความร้อนบางจุด
นัน้ มีค่าไม่มากพอส่งผลให้แบคทีเรียยังสามารถเจริญเติบโตขึน้ ได้ และ
ทําให้อาหารเป็ นพิษ (จุดเย็น) George, M., et al. [2] ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวนักวิจยั ส่วนใหญ่จง่ึ มีความต้องการทีจ่ ะออกแบบระบบทําความ
ร้อ นด้ ว ยไมโครเวฟให้ ส ามารถเกิ ด ความร้ อ นที่ ก ระจายตัว อย่ า ง
สมํ่าเสมอทัวทั
่ ง้ วัสดุหรือโหลด ผดุงศักดิ ์ รัตนเดโช [4]
ั หาดัง กล่ า วคือ การทํา ให้
สํา หรับ เทคนิ ค ที่นิย มใช้ใ นการแก้ป ญ
โหลดเคลื่อนทีแ่ ละการใช้ใบพัดกวนคลื่น (Mode Stirrer) ซึง่ วิธกี าร
ดังกล่าวเป็ นวิธที ง่ี า่ ยไม่มคี วามซับซ้อน แต่กย็ งั มีขอ้ จํากัดหลายประการ
เช่น การทําให้โหลดเคลื่อนที่อาจเกิดปรากฏการณ์ กบั ดักคลื่น (Field
Trapping) ส่วนการใช้ใบพัดส่ง ผลให้การวิเ คราะห์เ ชิง ทฤษฎีมคี วาม
ยุง่ ยาก เป็ นต้น
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งานวิจยั นี้นําเสนอเทคนิคการออกแบบการใช้แหล่งป้อนคลื่นหลาย
ตําแหน่ง (Multi-feeding Technique) ซึง่ เป็ นหนึ่งในวิธกี ารแก้ไขปญั หา
ความไม่ส มํ่า เสมอของการกระจายตัว ของสนามแม่เ หล็ก ไฟฟ้ า และ
ความร้อนภายในวัสดุ ซึ่งถือว่าเป็ นปญั หาหลักของการออกแบบระบบ
ทําความร้อนด้วยไมโครเวฟ โดยการศึกษาในครัง้ นี้จะศึกษาถึงตําแหน่ ง
ของการป้ อนคลื่น และอิ ท ธิพ ลของโหลด ต่ อ การกระจายตัว ของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและอุณหภูมภิ ายในคาวิต้ี ซึง่ แตกต่างจากงานวิจยั
ทีผ่ ่านมาทีม่ กั จะศึกษาการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายใน
คาวิตใ้ี นสภาวะไม่มโี หลด ซึง่ ง่ายต่อการคํานวณและวิเคราะห์
2. แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สาํ หรับกระบวนการทําความร้อนโดย
พลังงานไมโครเวฟจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ นสองส่วน คือ ในส่วน
ของการวิเคราะห์การกระจายตัวของคลื่นไมโครเวฟและการวิเคราะห์
การกระจายตัว ของความร้อ นภายในโหลด โดยสามารถเขีย นเป็ น
แบบจําลองทางกายภาพในการวิเคราะห์ได้ดงั รูปที่ 1

รูปที่ 1 แบบจําลองทางกายภาพสําหรับการวิเคราะห์การทําความร้อน
วัสดุไดอิเล็กตริกด้วยคลื่นไมโครเวฟ
จากรูปที่ 1 แสดงส่วนประกอบของการจําลองระบบไมโครเวฟโดย
มีแหล่งป้อนคลื่นหลายตําแหน่งซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
(1) คาวิต้แี บบมัลติโหมด (Multimode Cavity) ทําหน้าทีเ่ ป็ นที่
บรรจุโหลดโดยที่ผนังของคาวิต้จี ะมีสมบัติเป็ นตัวนํ ายิง่ ยวด (Perfect
Conducting Wall) ส่งผลให้ผนังไม่มกี ารดูดซับพลังงานไมโครเวฟที่
ส่งออกมาจากท่อนําคลื่น
(2) โหลด (Load) คือวัสดุทส่ี ามารถทําความร้อนด้วยพลังงาน
ไมโครเวฟได้ (สามารถดู ด ซับ พลัง งานไมโครเวฟและเปลี่ย นเป็ น
พลังงานทางความร้อน)
(3) ท่อนําคลื่น (Wave Guide) ทําหน้าทีเ่ ป็ นแหล่งกําเนิดคลื่น
ไมโครเวฟโดยทีโ่ หมดของคลื่นเป็ นโหมด TE10
สํ า หรับ สภาวะและลั ก ษณะทางกายภาพที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา
แบบจําลองมีดงั ต่อไปนี้
1. โหมดไมโครเวฟทีใ่ ช้เป็ นแบบมัลติโหมด มีตําแหน่งการป้อน
คลื่น 2 ตําแหน่ ง ทัง้ นี้เพื่อหวังผลการกระจายตัวของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า (ไมโครเวฟ) ทีด่ ี

2. กําลังของคลื่นไมโครเวฟรวม 800 Watt X 2 (แมกนีตรอน 2
ตัว)
3. ความถีค่ ลื่นไมโครเวฟทีใ่ ช้ 2.45 GHz
4. ลักษณะทางกายภาพของคาวิตเ้ี ป็ นทรงลูกบาศก์ขนาด 510
x 450 x 440 mm
5. ท่อนําคลื่นทีใ่ ช้ คือ WR 430 (109 x 55 mm)
6. โหลดทีใ่ ช้ คือ ซิลกิ อนคาร์ไบด์ (Dielectric Constant =
10.8)
7. ขนาดของโหลดทีใ่ ช้ศกึ ษามีขนาด 10 x 5 x 6 mm
สํ า หรับ รายละเอี ย ดการวิ เ คราะห์ ก ารกระจายตั ว ของคลื่ น
ไมโครเวฟและการวิเคราะห์การกระจายตัวของความร้อนภายในโหลดมี
ดังต่อไปนี้
2.1 สมมุติฐานที่ใช้ในการจําลอง
ั หาการกระจายตัว ของ
สมมติฐ านหลัก ที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ป ญ
สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าและอุ ณ หภู ม ิภ ายในโหลดและคาวิต้ี สํ า หรับ
การศึกษาครัง้ นี้
1. ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงสถานะของสสารภายในโหลด
2. โหลดมีสถานะเป็ นของแข็งการถ่ายเทความร้อนภายในโหลด
เกิดจากการนําความร้อน
3. ไม่มกี ารถ่ายเทมวลสารออกจากโหลด
4. ไม่มก่ี ารถ่ายเทพลังงานออกจากโหลด (ไม่คดิ การถ่ายเท
ความร้อนระหว่างโหลดกับอากาศรอบข้างภายในคาวิต)้ี
5. ไม่มปี ฏิกริ ยิ าเคมีเกิดขึน้ ภายในโหลด
6. องค์ประกอบของโหลดมีความสมดุลทางเทอร์โมไดนามิกส์
7. ผ นั ง ทุ ก ด้ า น ข อ ง ค า วิ ต้ี เ ป็ น ตั ว นํ า ยิ่ ง ย ว ด ( Perfect
Conducting Wall)
8. กําหนดให้โหลดอยูน่ ิ่ง
9. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าทีผ่ วิ รอยต่อระหว่างโหลดและอากาศที่
อยูภ่ ายในคาวิตม้ี คี วามสมดุลกัน
10. คลื่นไมโครเวฟทีอ่ อกจากท่อนําคลื่นเป็ นโหมด TE10
11. ค่าสมบัตไิ ดอิเล็กตริก (Dielectric Properties) ของโหลดเป็ น
ค่าคงที่
12. ค่าสมบัตไิ ดอิเล็กตริก (Dielectric Properties) ของอากาศ
ภายในคาวิตเ้ี ป็ นค่าคงที่
13. ค่าสมบัตทิ างความร้อน (Thermal Properties) ของโหลดมี
ค่าคงที่
14. ปรากฏการณ์พจิ ารณาในระนาบ 3 มิติ
2.2 การวิ เคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าภายในคาวิ ตี้
สําหรับการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึน้ ภายใน
คาวิต้ี (วิเคราะห์ทงั ้ ในส่วนของท่อนําคลื่น คาวิต้ี และโหลด) สามารถหา
ได้จากสมการสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกเวลส์ในกรณี 3 มิติ โดยมี
รายละเอียดสมการดังต่อไปนี้
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โดยที่

คือ ความเข้มของสนามไฟฟ้า (Electric Field Intensity)
H
คือ ความเข้มของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Intensity)
คือ ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า (Current Density)
j
σ
คือ สมบัตกิ ารนําไฟฟ้า (Electric Conductivity)
μ r คือ สมบัต ิ ก ารซึ ม ผ่ า นของสนามแม่ เ หล็ ก สัม พัท ธ์ (Relative
Magnetic Permeability)
ω
คือ ความเร็วเชิงมุมของคลื่นไมโครเวฟ
εo
คือ สมบัตไิ ดอิเล็กตริกในสภาวะสูญญากาศ (Permittivity of
Vacuum)
n
คือ ดัชนีหกั เห (Refractive Index)
εr
คือ สมบัตไิ ดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ (Relative Dielectric Constant)
ซึ่งบอกถึงคุณสมบัตขิ องวัตถุใดๆทีอ่ ธิบายถึงความสามารถในการดูด
ซับ ส่ง ผ่านและสะท้อนพลัง งานจากส่วนที่เ ป็ นสนามไฟฟ้ า ของคลื่น
ไมโครเวฟ
สําหรับเงือ่ นไขขอบเขตการกระจายตัวของคลื่นไมโครเวฟภายใน
ท่อนํ าคลื่นและคาวิต้กี ําหนดให้เป็ นตัวนํ ายิง่ ยวดดังนัน้ สามารถเขียน
เป็ นสมการได้ดงั นี้
E

(3)

n× E = 0

สํา หรับเงื่อ นไขขอบเขตความต่ อ เนื่อ งของคลื่น ไมโครเวฟที่ผ ิว
รอยต่อระหว่างโหลดและอากาศที่อยู่ภายในคาวิต้สี ามารถเขียนเป็ น
สมการได้ดงั นี้
n × (H1 − H 2 ) = 0
n × (E1 − E2 ) = 0

(4)
(5)

สําหรับเงือ่ นไขขอบเขตของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทีเ่ กิดจากการเป็ น
แหล่งกําเนิดคลื่นไมโครเวฟ (Source) จากท่อนํ าคลื่น (ดังรูปที่ 1)
สามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
Port (1) : S =
Port (2) : S =

∫ (E − E1 ) ⋅ E1 ∫ E1 ⋅ E1

∫ (E − E2 ) ⋅ E2 ∫ E2 ⋅ E2

(6)
(7)

โดยที่ Port (1) และ Port (2) คือแหล่งกําเนิดคลื่นตัวที่ 1 และ 2
ตามลําดับ
ในส่ ว นของเงื่อ นไขสภาวะเริ่ม ต้ น ของสนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
กําหนดให้
E x (t 0 ), E y (t 0 ), E z (t 0 ) = 0
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(8)

2.3 การวิ เคราะห์ความร้อนภายในโหลด
สมการถ่ายเทความร้อนในปญั หานี้จะวิเคราะห์เฉพาะความร้อนที่
เกิดขึ้นภายในโหลดที่อยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในคาวิต้ใี น
กรณี 3 มิติเท่านัน้ (เนื่องจากอากาศภายในคาวิต้ไี ม่มกี ารดูดซับ
พลัง งานไมโครเวฟเป็ น ความร้อ น) โดยสมมุติใ ห้ภ ายในโหลดมีก าร
ถ่ายเทความร้อนด้วยการนําความร้อน (Heat Conduction)เพียงอย่าง
เดียว และโหลดสามารถกําเนิดความร้อนภายใน (Heat Generation)
ด้ว ยการเปลี่ย นพลัง งานไมโครเวฟเป็ นพลัง งานความร้อ น และจาก
สมมติฐานดังกล่าวสามารถเขียนเป็ นสมการถ่ายเทความร้อนในโหมด
ของการนําความร้อน ได้ดงั ต่อไปนี้
δ ts ρC p

∂T
+ ∇ ⋅ (− k∇T ) = Q
∂t

(9)

โดยที่
δ ts คือ สัมประสิทธิเชิ
์ งเวลา (Time-Scaling Coefficient)
T คือ อุณหภูม ิ (Temperature)
t
คือ เวลา (Time)
C p คือ ความจุความร้อนของสสาร (Heat Capacity at Constant
Pressure)
ρ คือ ความหนาแน่ น (Density)
k คือ ค่าสัมประสิทธิการนํ
์ าความร้อน (Thermal Conductivity)
Q คือ ความหนาแน่ น ของพลัง งานความร้อ นที่ผ ลิต ขึ้น ภายในวัส ดุ
(Local Volumetric Heat Generation Term) ซึง่ ได้จากการดูดซับ
พลังงานไมโครเวฟและแปรเปลีย่ นเป็ นพลังงานความร้อน
และเนื่องจากความร้อนทีเ่ กิดขึน้ จากพลังงานไมโครเวฟภายในคา
วิตม้ี เี ฉพาะทีโ่ หลด ดังนัน้ โดเมนทีพ่ จิ ารณาทางความร้อนจึงพิจารณาที่
โหลดเพียงอย่างเดียว (ตําแหน่ งหมายเลข 2 ในรูปที่ 1) ดังนัน้ เงือ่ นไข
ขอบเขตทางความร้อนจะมีเฉพาะทีผ่ วิ โหลดเท่านัน้ ซึง่ ในการวิเคราะห์
ครัง้ นี้กาํ หนดให้ไม่มกี ารถ่ายเทความร้อนออกจากโหลด (ผนังโหลดเป็ น
ฉนวน) ดังนัน้ เงือ่ นไขขอบเขตทางความร้อนทีผ่ วิ โหลดสามารถเขียนได้
ดังนี้
n ⋅ (k∇T ) = 0

(10)

ในส่ว นของเงื่อ นไขสภาวะเริม่ ต้น ของการวิเ คราะห์ก ารถ่ า ยเท
ความร้อนกําหนดให้
T (t 0 ) = T0

(11)

2.4 วิ ธีการหาผลเฉลย
การวิเคราะห์ผลจากแบบจําลองจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 กรณีคอื
กรณีท่วี เิ คราะห์การกระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในโหลด
และคาวิตอ้ี ย่างเดียว และในกรณีทม่ี กี ารวิเคราะห์ทงั ้ การกระจายตัวของ
สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าภายในโหลดและคาวิต้ี และการกระจายตัว
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อุณหภูมภิ ายในโหลดด้วย โดยวิธกี ารหาผลเฉลยมีดงั ต่อไปนี้
ในกรณีทว่ี เิ คราะห์การกระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในโหลด
และคาวิต้ีอ ย่ า งเดีย วจะกํ า หนดให้ เ วลาไม่ ม ีผ ลต่ อ พฤติก รรมของ
ั หาดัง กล่ า วถือ ว่ า เป็ น
สนามแม่เ หล็ก ไฟฟ้ าภายในคาวิต้ี ดัง นั น้ ป ญ
ั
ปญหาทีอ่ ยู่ในสภาวะคงตัว (Steady State) จึงทําการวิเคราะห์ปญั หา
การกระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในคาวิต้ี 3 มิติ ด้วย
ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ทอ่ี าศัยพืน้ ฐานการวิเคราะห์จากโปรแกรม
COMSOLTM Multiphysics [3]
ส่วนในกรณีท่มี กี ารวิเคราะห์สมการทางด้านความร้อนร่วมด้วย
เวลาจะมีผ ลต่ อ การเปลี่ย นแปลงของอุ ณ หภู ม ิข องโหลด ดัง นั น้ จึง
กําหนดให้ปญั หาดังกล่าวเป็ นปญั หาทีอ่ ยูใ่ นสภาวะไม่คงตัว (Transient)
ั หาการกระจายตัว ของสนามแม่เ หล็ก ไฟฟ้ า
จึง ทํา การวิเ คราะห์ป ญ
ภายในคาวิต้ี 3 มิติ ด้วยระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ทอ่ี าศัยพืน้ ฐานการ
วิเคราะห์จากโปรแกรม COMSOLTM Multiphysics [3]
สําหรับค่าข้อมูลการป้อนเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ทงั ้ ในส่วนของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า การถ่ายเทความร้อนดังตารางที่ 1

รูปที่ 3 ค่าความจุความร้อนของโหลดทีเ่ ป็ นฟงั ก์ชนั กับอุณหภูม ิ [3]

ตารางที่ 1 ข้อมูลป้อนเข้าทีใ่ ช้ในการศึกษาแบบจําลอง
ε 0 = 8.85419 x 10 12 [F/m ]

ε ra = 1.0 , μ ra = 1.0
tan δ p = 0.003

,

tan δ a = 0.00

แสดงในรูปที่ 5
T (t 0 ) = 28°C

C ps

Power / port = 800[watt]

μ 0 = 4.0π x 10 -7 [H/m ]
ε rs = 10.8 , μ rp = 1.0

แสดงในรูปที่ 4
k s แสดงในรูปที่ 6

ρs

f = 2.45[GHz ]
end time = 5 [s]

รูปที่ 4 ค่าสัมประสิทธิการนํ
์ าความร้อนของโหลดทีเ่ ป็ นฟงั ก์ชนั กับ
อุณหภูม ิ [3]

รูปที่ 2 ค่าความหนาแน่นของโหลดทีเ่ ป็ นฟงั ก์ชนั กับอุณหภูม ิ [3]

3 ผลการศึกษาแบบจําลอง
3.1 ผลการศึกษาแบบจําลองในสภาวะที่ไม่มีโหลด
จากรู ป ที่ 5(a) และ 6(a) พบว่ า
ค่ า การกระจายตัว ของ
้
สนามแม่ เ หล็ก ไฟฟ าสูง สุ ด ภายในคาวิต้ีท่ีม ีตํ า แหน่ ง ป้ อนคลื่น แบบ
สมมาตรและไม่สมมาตรจะมีค่าเท่ากับ 3.89 X 104 V/m และ 8.14 X
104 V/m ตามลําดับ ซึง่ จะเห็นได้วา่ ค่าทัง้ สองมีความแตกต่างกันมาก
และเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะเห็นว่าคา
วิต้ี ตํ า แหน่ ง การป้ อนคลื่ น แบบสมมาตร สภาวะไม่ ม ีโ หลดจะเกิ ด
การครอสคัปปลิง้ มากกว่าคาวิตแ้ี บบไม่สมมาตรถึง 2 เท่า เนื่องจากการ
ป้อนคลื่นแบบสมมาตรจะมีโอกาสเกิดการทับซ้อนคลื่นที่อยู่ในระนาบ
เดียวกันได้มากเพราะคลื่นที่ปล่อยออกจากท่อนํ าคลื่นมีลกั ษณะการ
เคลื่อนตัวในระนาบเดียวกัน ในขณะทีก่ ารป้อนคลื่นแบบไม่สมมาตรจะ
เกิดการทับซ้อนกันของคลื่นน้อยเพราะการเคลื่อนตัวของคลื่นอยู่คนละ
ระนาบกัน ดัง นั น้ การป้ อนคลื่น แบบสมมาตรจะส่ ง ผลให้พ ลัง งานที่
ป้อนเข้าไปเกิดการสูญเสีย กล่าวคือ พลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่
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ป้อนเข้ามาไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็ นพลังงานความร้อน (กรณีมโี หลด) แต่
เกิดการสูญเสียพลังงานจากการครอสคัปปลิง้ กันเองของคลื่น

(a)

(b)
รูปที่ 6 การกระจายตัวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ทีม่ ตี าํ แหน่งป้อนคลื่นทีไ่ ม่สมมาตรกัน
(a) Slice Plot Type (V/m)
(b) Arrow Plot Type
(a)

(b)
รูปที่ 5 การกระจายตัวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ทีม่ ตี าํ แหน่งป้อนคลื่นทีส่ มมาตรกัน
(a) Slice Plot Type (V/m)
(b) Arrow Plot Type

จากรูปที่ 5(b) และ 6(b) พบว่า เวกเตอร์จากรูปที่ 5(b) มีความ
สมํ่าเสมอของขนาดเวกเตอร์น้อยกว่ารูป 6(b) แสดงว่าการกระจายตัว
ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทีค่ าวิตต้ี ําแหน่งป้อนคลื่นแบบสมมาตรมีความ
สมํ่าเสมอน้อยกว่าทีค่ าวิต้ตี ําแหน่ งป้อนคลื่นแบบไม่สมมาตร และจาก
รูปที่ 5(b) พบว่าเวกเตอร์ในท่อนํ าคลื่นทัง้ สองเกิดคลื่นนิ่งขึน้ ภายใน
และมีค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3.5 X 104 V/m และรูปที่
6(b) พบว่าเวกเตอร์ภายในท่อนําคลื่น Port 1 ไม่เกิดคลื่นนิ่ง แต่พบที่
Port 2 เกิดเพียงเล็กน้อย ซึง่ เมือ่ นําเวกเตอร์ภายในท่อนําคลื่นจากรูปที่
5(b) และ 6(b) มาเปรียบเทียบกัน พบว่า ในรูปที่ 5(b) เวกเตอร์ในท่อ
นําคลื่นทัง้ สอง Port (Port 1 และ Port 2) เป็ นเวกเตอร์ทม่ี คี ่าเท่าค่า
ความเข้มสนามแม่เหล็ก คือ 3.89 X 104 V/m (ค่าจากรูปที่ 5(a)) แต่ใน
กรณีรปู ที่ 6(b) พบว่าขนาดของเวกเตอร์ใน Port 2 มีขนาดเพียง 1 ใน
4 ของเวกเตอร์ท่มี ขี นาดใหญ่ท่สี ุด (ค่าเวกเตอร์ของ Port 1 มีค่าน้ อย
กว่า Port 2) ซึง่ ค่าเวกเตอร์ขนาดใหญ่สุดในรูปที่ 6(b) จะมีค่าเท่ากับ
8.14 X 104 V/m (ค่าจากรูปที่ 6(a)) ดังนัน้ เวกเตอร์ภายในท่อนําคลื่น
Port 2 จะมีค่าประมาณ 2.04 X 104 V/m จากความแตกต่างของ
เวกเตอร์ภายในท่อนําคลื่นจากรูปที่ 5(b) และ 6(b) นี้แสดงว่า ในสภาวะ
ที่ไม่มโี หลด คาวิต้ที ่มี ตี ําแหน่ งการป้อนคลื่นแบบสมมาตรมีโอกาสที่
แมกนีตรอนจะเสียหายจากคลื่นไมโครเวฟย้อนกลับมากกว่าคาวิต้ที ม่ี ี
ตําแหน่งการป้อนคลื่นแบบไม่สมมาตรถึงสองเท่า
3.2 ผลการศึกษาแบบจําลองในสภาวะที่มีโหลด
จากรูปที่ 5(a) และ 7(a) ซึง่ เป็ นการป้อนคลื่นแบบสมมาตรพบว่า ค่าที่
มากสุดของการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คือ 3.89 X 104
V/m และ 8.79 X 104 V/m ตามลําดับ และจากรูปที่ 5(a) จะมีการ
กระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็ นแบบจุดเย็นจุดร้อน คือ จะมีจุด
ทีส่ นามแม่เหล็กมีความเข้มสูงและตํ่ากระจายอยู่ทวทั
ั ่ ง้ คาวิต้ี ซึง่ มีความ
แตกต่ า งกับ รูป ที่ 7(a) ซึ่ง มีก ารกระจายตัว ของสนามแม่เ หล็ก ไฟฟ้ า
อย่างสมํ่าเสมอแต่มคี ่าเพียง 1 X 104 V/m ถึง 2 X 104 V/m ดังนัน้
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ลักษณะการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทีแ่ ตกต่างกัน มีผลจาก
อิทธิพลของโหลดภายใน คาวิต้ี และจากรูปที่ 7(a) และ 7(b) พบว่าการ
กระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทีล่ ดลงจนมีค่าเข้าใกล้ศูนย์นนั ้ เกิด
จากการดูดซับพลังงานไมโครเวฟของโหลด

(a)

(a)

(b)

(b)
(c)

(c)
รูปที่ 7 กรณีคาวิตใ้ี นสภาวะมีโหลดทีต่ าํ แหน่งป้อนคลื่นสมมาตรกัน
(a) การกระจายตัวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (V/m)
(b) การกระจายตัวของอุณหภูมภิ ายในโหลด (K)
และการกระจายตัวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(c) การกระจายตัวของอุณหภูมภิ ายในโหลด (K)

รูปที่ 8 กรณีคาวิตใ้ี นสภาวะมีโหลดทีต่ าํ แหน่งป้อนคลื่นไม่สมมาตรกัน
(a) การกระจายตัวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (V/m)
(b) การกระจายตัวของอุณหภูมภิ ายในโหลด (K)
และการกระจายตัวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(c) การกระจายตัวของอุณหภูมภิ ายในโหลด (K)
จากรูป ที่ 6(a) และ 8(a) ซึ่ง เป็ น การป้ อนคลื่น แบบไม่ส มมาตร
พบว่า ค่า ที่มากสุด ของการกระจายตัวของสนามแม่เ หล็กไฟฟ้ า คือ
8.14 X 104 V/m และ 5.54 X 104 V/m ตามลําดับ ซึง่ มีความแตกต่าง
กับรูปที่ 5(a) และ 7(a) อย่างสิน้ เชิงกล่าวคือ โหลดส่งผลให้การมีการ
กระจุกตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ณ ตําแหน่งใดตําแหน่ งหนึ่งมากขึน้
ในกรณีทม่ี กี ารป้อนคลื่นแบบสมมาตร แต่ในทางตรงข้ามการกระจายตัว
ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีมากขึน้ เมื่อใส่โหลดในคาวิต้ใี นกรณีของ
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การป้อนคลื่นแบบไม่สมมาตร แสดงให้เห็นว่าโหลดมีผลอย่างมากต่อ
การกระจายตัว ของสนามแม่ เ หล็ก ไฟฟ้ าทัง้ ในกรณี ป้ อนคลื่น แบบ
สมมาตร และไม่สมมาตร ดังนัน้ การวิเคราะห์แบบจําลองการกระจายตัว
ของสนามแม่เ หล็ก ไฟฟ้ า ในกรณี ไ ม่บ รรจุ โ หลดไม่ ส ามารถแสดงถึง
แนวโน้มการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าในกรณีบรรจุโหลดไว้ภายในคา
วิต้ไี ด้ เนื่องจากโหลดมีสมบัติไดอิเล็กตริกที่แตกต่างจากอากาศและ
ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ รู ป แบบการกระจายตั ว ของคลื่ น ไมโครเวฟ
นอกจากนัน้ เมื่อวิเคราะห์รปู ที่ 7(c) และ 8(c) พบว่าอุณหภูมทิ เ่ี กิดขึน้
ภายในโหลดทีผ่ ่านการทําความร้อนด้วยไมโครเวฟเป็ นเวลา 5 วินาที
พบว่า มีค่าเท่ากับ 303 K และ 309 K ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าการ
ป้อนคลื่นไมโครเวฟกรณีไม่สมมาตรสามารถให้อุณหภูมหิ รือความร้อน
ทีด่ กี ว่ากรณีการป้อนคลื่นแบบสมมาตร ซึง่ ผลดังกล่าวยังสอดคล้องกับ
ลักษณะการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอีกด้วยและยังแสดงให้
เห็นว่าอิทธิพลของการเกิดคลอสคลัปปิ้ งส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพทาง
ความร้อนในโหลด นอกจากนัน้ เมือ่ เปรียบเทียบการกระจายอุณหภูมใิ น
โหลดจากรูปที่ 7(c) และ 8(c) พบว่านอกจากการป้อนคลื่นแบบไม่
สมมาตรจะให้ความร้อนได้ดกี ว่าแล้วยังมีการกระจายตัวของอุณหภูมทิ ่ี
ดีกว่าอีกด้วย ซึง่ แสดงให้เห็นสอดคล้องว่าการป้อนคลื่นแบบไม่สมมาตร
ช่วยให้เกิดการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในโหลดได้ดแี ละ
ส่งผลให้เกิดความสมํ่าเสมอของอุณหภูมใิ นโหลด หรือกล่าวในอีกนัย
หนึ่งว่าการกระจายตัวของอุ ณหภูมภิ ายในโหลดมีความสัมพันธ์แบบ
แปรผัน ตรงกับ การกระจายตัว ของคลื่น แม่เ หล็ก ไฟฟ้ า ภายในคาวิต้ี
โดยการกระจายตัวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายในคาวิตด้ี ี จะทําให้การ
กระจายตัวของอุณหภูมภิ ายในโหลดก็ดตี ามไปด้วย ดังในกรณีของการ
ป้ อนคลื่ น แบบไม่ ส มมาตร และหากการกระจายตั ว ของคลื่ น
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าภายในคาวิต้ีไ ม่ ดี จะส่ ง ผลให้ ก ารกระจายตัว ของ
อุณหภูมภิ ายในโหลดก็จะไม่ดดี ้วย ดังในกรณีของการป้อนคลื่นแบบ
สมมาตร
4. สรุป
ในการศึกษานี้เป็ นการศึกษาการจําลองการกระจายตัวของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าและอุณหภูมใิ นคาวิต้ี 3 มิติ เพื่อนํ าผลจากแบบจําลองที่
ได้ไปใช้ใ นการออกแบบระบบไมโครเวฟไพโรไลซิส ตัว แปรที่สนใจ
ศึกษา คือ ตําแหน่งการป้อนคลื่นไมโครเวฟและโหลดภายในคาวิต้ี จาก
การศึกษาสามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ผลการทดสอบแบบจํา ลองของตํา แหน่ ง ป้ อ นคลื่น หลายตํ า แหน่ ง
ภายในคาวิตท้ี ว่ี า่ งเปล่าจะไม่สามารถนํามาใช้อา้ งอิงกับการวิเคราะห์ใน
กรณีคาวิต้ที ม่ี โี หลด เนื่องจากรูปแบบโหมดของคลื่นมีการเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลาขณะมีอนั ตรกิรยิ าระหว่างคลื่นกับโหลด
2. การป้อนคลื่นในตําแหน่ งทีถ่ ูกต้องย่อมจะก่อให้เกิดรูปแบบการเกิด
ความร้อ นที่ม ีป ระสิท ธิภ าพทัง้ นี้ ข้นึ อยู่ก ับ การกระตุ้น การก่ อ ตัว ของ
โหมดทีห่ ลากหลาย เพราะคุณลักษณะของค่าอิมพีแดนซ์ของโหลดจะ
แตกต่ า งกับค่า ในฟรีส เปซหรือ ช่อ งว่า งใดๆ ผลทํา ให้ค วามยาวคลื่น
ภายในโหลดจะสัน้ กว่าและเกิดการสะท้อนของคลื่นจากผิวของโหลดเอง
3. การติดตัง้ แหล่งป้อนคลื่นในตําแหน่ งที่เหมาะสมจะช่วยลดการเกิด
ครอสคัปปลิง้ ได้ แต่ไม่สามารถกําจัดได้ทงั ้ หมด
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4. หลักการสมมาตรของตําแหน่ งป้อนคลื่นจะใช้อธิบายผลของการเกิด
ครอสคัปปลิ้งได้เฉพาะกรณีคาวิต้ที ว่ี ่างเปล่าและโหลดมีคุณสมบัตเิ ป็ น
วัสดุ Low Losses เท่านัน้
5. การป้อนคลื่นจากแหล่งมากกว่าหนึ่งแหล่งเข้าสู่คาวิต้ขี นาดใหญ่จะ
ทําให้เกิดโหมด จํานวนมาก หรือเรียกว่าการก่อตัวของคลื่นแบบมัลติ
โหมด โดยภายในท่อนําคลื่นจะปรากฏเป็ นโหมดพืน้ ฐานทีเ่ รียกว่าคลื่น
โหมด TE10 ซึง่ ภายในท่อนํ าคลื่นนี้จะมีค่าสนามไฟฟ้าสูงสุดอยู่ตรง
บริเวณกึ่งกลางของท่อ หากมีการปรับทิศทางของท่อนํ าคลื่นให้อยู่ใน
ตํ า แหน่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งย่ อ มทํ า ให้ โ หมดที่ ถู ก กระตุ้ น ภายในคาวิ ต้ี ม ี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ ตาม
6.ผลจากแบบจําลองในสภาวะที่มโี หลดและไม่มโี หลด ภายในคาวิต้ี
พบว่าเกิดรูปแบบการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและอุณหภูม ิ
ที่ แ ตกต่ า งกั น ดัง นั ้น จึง สรุ ป ได้ ว่ า โหลดมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สนามคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าภายในคาวิตอ้ี ย่างชัดเจน
7. การใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์นนั ้ มีความสําคัญในการออกแบบ
เพื่อให้เห็นพฤติกรรมของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อเป็ นประโยชน์ ใน
การออกแบบตํา แหน่ ง การป้ อ นคลื่นไมโครเวฟที่เหมาะสม ซึ่ง ทําให้
ระบบมีประสิทธิภาพดี
ทส่ี ดุ ก่อนการลงมือสร้างเครือ่ ง
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วัต ถุ ป ระสงค์ข องงานวิจ ยั นี้ เพื่อ ศึก ษาการปฏิบ ัติแ ละการวัด
สมรรถนะผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์โซ่อุปทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
(Green Supply Chain Management Practice and Performance)
โดยใช้กรอบงานวิจยั ของ Zhu และ Sarkis [1] ซึง่ เป็ นงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั
การยอมรับจากนักวิจยั และมีการอ้างอิงมากสุดตามข้อมูลบนฐานข้อมูล
Scopus [14] โดยมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุ มการปฏิบตั ิต าม
ยุทธศาสตร์โซ่อุปทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (GSCM Practice) 5
ด้าน [1] ได้แก่
การจัดการสิง่ แวดล้อมภายใน,
การจัดซือ้ ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม,
ความร่วมมือกับลูกค้า,
การออกแบบทีค่ าํ นึงถึงสิง่ แวดล้อม
และการลงทุนในการนํ ารถยนต์กลับคืน (Investment recovery)
และการวัดสมรรถนะผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์โซ่อุปทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม (GSCM Performance) 3 ด้าน [1] ได้แก่
สมรรถนะทางด้านสิง่ แวดล้อม,
สมรรถนะทางด้านความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
สมรรถนะทางด้านการดําเนินการผลิต
งานวิจยั นี้ได้เลือกบริษทั Bayerische Moteren Werke AG
(BMW) [2] เป็ น กรณี ศึก ษาการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารปฏิบ ัติง านและวัด
สมรรถนะผลสําเร็จตามกลยุทธ์โซ่อุปทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ผล
จากการศึกษา พบว่า BMW สามารถนําการรักษาสิง่ แวดล้อมมาสร้าง
เป็ น จุ ด แข็ง ให้ ก ับ ตนเอง โดยนํ า กิ จ กรรมภายใต้ ก ารปฏิ บ ัติ ต าม
ยุทธศาสตร์โซ่อุปทานที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมาประยุกต์ใช้ภายใน
ระหว่าง และภายนอกองค์กรตัง้ แต่ขนั ้ ตอนก่อนเริม่ กระบวนการผลิต
จนถึงส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า เช่น การคัดเลือกและพัฒนาผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง

กับการผลิตตลอดสายงาน, การให้ความสําคัญกับการออกแบบชิน้ ส่วน
และตัวรถยนต์ทงั ้ ในส่วนของ BMW และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง, การพัฒนาและ
ปรับปรุงรถยนต์ให้มปี ระสิทธิภาพและคุณภาพเพิม่ ขึน้ , ลดปริมาณการ
ใช้ว ตั ถุ ดบิ และพลัง งานในกระบวนการผลิต เป็ นต้น จากรายงานผล
ประกอบการปี 2007 ของ BMW [2] แสดงผลลัพธ์ในเชิงบวกของการ
เติบโตของบริษทั เช่น ผลกําไรสูงขึน้ , ความสูญเสียน้อยลง, ความพึง
พอใจของลูกค้ามากขึน้ , ประสิทธิภาพการทํางานเพิม่ ขึน้ และต้นทุน
ลดลง เป็ นต้น ผลลัพธ์ดงั กล่าวเกิดจากการให้ความสําคัญต่อการรักษา
สิง่ แวดล้อมของ BMW ซึง่ ผลลัพธ์ทได้จากการวิเคราะห์นนั ้ พบว่าการ
นํ า กิจ กรรมภายใต้ ว ิธ ีป ฏิบ ัติม าประยุ ก ต์ ใ ช้ และนํ า การประเมิน ผล
ดําเนินจากเกณฑ์การวัดสมรรถนะผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์โซ่อุปทาน
ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมาใช้อย่างเหมาะสม และเป็ นรูปธรรมชัดเจน
จะส่งผลดีเนื่องจากเป็ นการพัฒนาองค์กรอย่างยั ่งยืน
Abstract
This paper is to demonstrate an essential implication of
green aspect in engineering management. Using the most cited
research framework of Zhu and Sarkis [1] as an analytical tool to
investigate the practice of green supply chain management, the
holistic view of both management and measurement are
captured. This study employs a single case study method to
exhibit the behavior of green management practice in supply
chain. Bayerische Moteren Werke AG (BMW) is chosen for this
study. The results show that Green Supply Chain Management
framework of Zhu and Sarkis can cover extensively all green
management activities conducted in BMW.
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1. คํานํา
The Confederation of British Industries (CBI) ได้ให้
ความสําคัญกับการรักษาสิง่ แวดล้อมของแต่ละองค์กร และเน้ นยํ้าว่า
หากองค์กรใดสามารถส่งเสริมในด้านสิง่ แวดล้อมได้เป็ นอย่างดีนัน้ จะ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ แนวคิดนี้
ทําให้เกิดแรงกดดันต่อการดําเนินธุรกิจขององค์กร ในการพยายามทีจ่ ะ
ค้นหาแนวทางการปรับปรุงกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมและสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์โซ่อุปทานที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมถือเป็ นกลยุทธ์ท่ี
ได้รบั ความนิยมจากองค์กรต่างๆ ในการเลือกมาเป็ นยุทธศาสตร์สาํ คัญ
เนื่องจากมีวธิ ปี ฏิบตั คิ รอบคลุมกิจกรรมทุกด้านทีป่ ้ องกันการเกิดผลเสีย
ต่อสิง่ แวดล้อม และเกณฑ์การวัดสมรรถนะทีส่ ามารถตรวจสอบผลการ
ดําเนินการเพื่อให้ม ั ่นใจว่าการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมยังคงอยู่ภายใต้
เกณฑ์ทม่ี คี วามน่าเชือ่ ถือ [16]
การศึ ก ษานี้ ม ี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารปฏิ บ ัติ ต าม
ยุทธศาสตร์โซ่อุปทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมซึง่ เป็ นกิจกรรมจากการ
ประยุกต์ใช้การบริหารโซ่อุปทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยมุ่งเน้น
การประเมินประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้า และนําเสนอการ
ประยุกต์ใช้รวมถึงผลสําเร็จทีไ่ ด้รบั ผ่านกรณีศกึ ษาของ BMW ซึง่ พบว่า
ผลที่ไ ด้ เ ป็ น ไปในเชิง การส่ ง เสริม กัน เชิง บวกของการปฏิ บ ัติ ต าม
ยุทธศาสตร์โซ่อุปทานที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและการวัดสมรรถนะ
ผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์โซ่อุปทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม [1, 4-8]
ทําให้เชื่อมันว่
่ าการนํ ายุทธศาสตร์โซ่อุปทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
มาใช้จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันให้กบั
องค์กร [6]
2. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 การบริ หารโซ่ อุป ทานที่ เ ป็ นมิ ตรต่ อสิ่ ง แวดล้ อม (Green
Supply Chain management: GSCM)
จากงานวิจยั ของ Zhu และ Sarkis [1] พบว่าการบริหารโซ่อุปทาน
ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมครอบคลุ มกิจกรรมตัง้ แต่การออกแบบ การ
จัดซื้อ การผลิต การขนส่ง จนถึงการจัดการผลิตภัณฑ์ทห่ี มดอายุหรือ
เสื่อมสภาพแล้ว การปรับปรุงผลการดําเนินงานตามแนวความคิดโซ่
อุปทานร่วมกับการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมถือเป็ นปจั จัยหลักในการ
ทําให้บริษทั มีศกั ยภาพเพิม่ ขึน้ เพราะว่าผลการดําเนินการมีประโยชน์
ต่อเสถียรภาพของบริษทั เนื่องจากกิจกรรมภายในกลยุทธ์การบริหาร
โซ่อุปทานที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมหลายด้านสามารถช่วยลดต้นทุน
และความสูญเสียจากกระบวนการผลิต พร้อมทัง้ สร้างความน่ าเชื่อถือ
จากมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมที่มารองรับกิจกรรมเหล่านัน้ ทําให้เมื่อ
สามารถนํ าศักยภาพด้านนี้มาประกอบการบริหารจัดการสามารถช่วย
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์กรได้ในระยะยาว [1, 4-6,
9, 10] ดังนัน้ การบริหารโซ่อุปทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมถือว่าเป็ น
อีกยุทธศาสตร์หนึ่งทีส่ ามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทัง้ เรื่อง
การลดต้นทุน ภาพลักษณ์ท่ดี ขี องบริษทั และรถยนต์ซ่งึ ล้วนส่งผลต่อ
ยอดขาย และกําไรทีเ่ พิม่ ขึน้ จากงานวิจยั ของ Hervani, Helms และ
Sarkis [4] พบว่าการบริห ารโซ่อุป ทานที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อ ม
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังสมการต่อไปนี้
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การบริหารโซ่อุปทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (GSCM) =
การจัดซือ้ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Green Purchasing) +
การบริห ารโรงงาน/วัส ดุ ท่ี เ ป็ น มิต รต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม (Green
Manufacturing/Materials Management) +
การกระจาย
สิ น ค้ า /ก า ร ต ล า ด ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ( Green
Distribution/Marketing) +
กระบวนการโลจิสติกส์แบบ
ย้อนกลับ (Reverse Logistics)
ยุ ท ธศาสตร์โ ซ่ อุ ป ทานที่เ ป็ น มิต รต่ อ สิ่ง แวดล้ อ มบรรลุ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์ทอ่ี งค์กรตัง้ ไว้หรือคาดหวังไว้ มีรายละเอียดดังนี้
ก. การปฏิ บ ั ติ ใ นโซ่ อุ ป ทานที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (GSCM
Practice)
แนวทางในการปฏิบตั ขิ ององค์กรตามแนวคิดโซ่อุปทานทีเ่ ป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมประกอบด้วย องค์ประกอบทัง้ 5 ด้าน [1] จากรูปที่ 1
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทัง้ 5 ด้านทีม่ ตี ่อลูกค้า
และผูส้ ง่ มอบ โดยองค์ประกอบทัง้ 5 ด้าน ได้แก่
•
การจัดการสิง่ แวดล้อมภายใน (Internal Environmental
Management) แบ่งออกเป็ น ความรูส้ กึ รับผิดชอบในเรื่อง
การบริหารโซ่อุปทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของผูบ้ ริหาร
ระดับสูง การให้ความสนับสนุ นในเรือ่ งการบริหารโซ่อุปทาน
ที่เ ป็ น มิต รต่ อ สิ่ง แวดล้ อ มจากผู้บ ริห ารระดับ กลาง การ
ผสมผสานความร่วมมือในการทํางานเพื่อทําให้สงิ่ แวดล้อมดี
ขึ้น มีก ารจัด การคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ มแบบสมบูร ณ์ มีก าร
ปฏิบ ัติต ามมาตรฐานสิ่ง แวดล้ อ มรวมถึง มีโ ปรแกรมการ
ตรวจสอบติ ด ตาม ได้ ร ับ การรับ รองตามมาตรฐาน ISO
14001 มีระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบริษทั
•
การจัดซื้อทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Green purchasing)
แบ่งออกเป็ น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทม่ี ี Eco label ร่วมมือ
กับผู้ส่งมอบในเรื่องของสิง่ แวดล้อ ม ตรวจสอบการจัดการ
สิง่ แวดล้อมภายในของผูส้ ่งมอบอันดับ 1 ผูส้ ่งมอบอันดับ 1
ได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 ผูส้ ง่ มอบอันดับ
ที่ 2 มีความเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
•
ความร่วมมือกับลูกค้า (Cooperation with customer) แบ่ง
ออกเป็ น ร่ว มมือ กับ ลู ก ค้า ในเรื่อ ง eco-design ร่ว มมือ กับ
ลูกค้าในเรื่อง การผลิตแบบสะอาด ร่วมมือกับลูกค้าในเรื่อง
ของบรรจุภณ
ั ฑ์ทค่ี าํ นึงถึงสิง่ แวดล้อม
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การจัดการ
สิง่ แวดล้อม
ภายใน

การออกแบบที่
คํานึงถึง
สิง่ แวดล้อม

การลงทุนในการ
นํากลับคืน
ผูส้ ง่ มอบ

การจัดซือ้ ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

ลูกค้า

ความร่วมมือกับ
ลูกค้า

รูปที่ 1 แสดงองค์ประกอบทัง้ 5 ส่วนของ GSCM Practice
•
การออกแบบทีค่ ํานึงถึงสิง่ แวดล้อม (Eco-design) แบ่ง
ออกเป็ น การออกแบบผลิต ภัณ ฑ์เ พื่อ ลดการใช้ว สั ดุ และ
พลัง งาน การออกแบบผลิต ภัณ ฑ์โ ดยคํา นึ ง ถึง การนํ า มา
กลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล การนําวัสดุกลับคืน (recovery)
ของวัสดุ และส่วนประกอบของวัสดุ การออกแบบรถยนต์
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการใช้วสั ดุอนั ตรายในรถยนต์ และใน
การกระบวนการ
•
การลงทุนในการนํารถยนต์กลับคืน (Investment recovery)
แบ่งออกเป็ น การลงทุนในการนํ าวัสดุกลับคืน การประมูล
เศษวัสดุใช้แล้ว เพื่อ นํ า กลับมาใช้ การขายเครื่อ งมือ ที่เ กิน
ความจําเป็ น
ข. การวัดสมรรถนะผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์โซ่อุปทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม (GSCM Performance)
ผ ล ก า ร ต ร ว จ วั ด สํ า ห รั บ ส ม ร ร ถ น ะ ผ ล สํ า เ ร็ จ แ ต่ ล ะ ด้ า น
(Measurement items for Performance outcomes) เป็ นเครือ่ งช่วย
ตรวจสอบเพื่อ ให้เ ชื่อ มัน่ ได้ ว่ า การจัด การโซ่ อุ ป ทานที่เ ป็ น มิต รต่ อ
สิง่ แวดล้อมคงอยู่ภายใต้มาตรฐาน ซึง่ แบ่งออกได้เป็ น 3 ด้าน [2-4, 9,
10] โดยมีรายละเอียดดังนี้
•
ส ม ร ร ถ น ะ ท า ง ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม (Environmental
performance) เป็ นการวัดผลกระทบ หรือมลพิษทีเ่ กิดขึน้ กับ
สิง่ แวดล้อม จากกระบวนการทํางานหลังจากการปรับสภาวะ
แวดล้อมและขัน้ ตอนการทํางาน หรือปรับเปลี่ยนลักษณะ
และวัตถุดบิ ของรถยนต์ ซึง่ สมรรถนะด้านสิง่ แวดล้อมมีความ
เกีย่ วข้องกับลูกค้าอย่างมาก ทําให้สามารถนํามาเป็ นจุดแข็ง
ให้กบั บริษทั เนื่องจากการให้ความสําคัญกับสิง่ แวดล้อมที่
เพิ่ม ขึ้น ทํ า ให้ลู ก ค้า มีข้อ กํ า หนดด้า นสิ่ง แวดล้ อ มสํ า หรับ
รถยนต์ เ พิ่ม ขึ้น มีแ นวทางการวัด ผล ดัง นี้ การลดการ
กระจายมลพิษ ในอากาศเพื่อ ลดการทํ า ลายโอโซนและ
อากาศ การลดปริมาณและการปล่อยนํ้ าเสีย การลดปริมาณ
ของเสียทีเ่ ป็ นของแข็ง การลดการอุปโภคผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิต
จากวัตถุดบิ ทีเ่ สีย่ งอันตราย / เป็ นอันตราย / เป็ นพิษ การลด

ความถี่สําหรับการเกิดอุ บตั ิเหตุท่เี กี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อม
การปรับปรุงสถานทีท่ ท่ี าํ งานของบริษทั ด้านสิง่ แวดล้อม
•
สมรรถนะทางด้านความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic
performance) เป็ นการวัดผลประโยชน์ ในเชิงรายได้ ที่
เกิดขึน้ หรือผลประโยชน์ อ่นื ๆในเชิงตัวเงิน โดยสมรรถนะ
ด้า นนี้ ม ีค วามเกี่ย วข้อ งกับ บริษัท โดยตรงในการนํ า การ
จัดการโซ่อุปทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมไปใช้ หากการ
นํ าไปใช้บรรลุผลสําเร็จสมรรถนะด้านนี้จะเป็ นอีกตัวหนึ่งที่
แสดงได้ อ ย่ า งชัด เจนโดยอาจดู ไ ด้ จ ากส่ ว นแบ่ ง ตลาด
(Market share) ทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือกําไรทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการที่
ลูกค้ามีความจงรักภักดีให้กบั รถยนต์ (Brand royalty) มี
แนวทางการวัดผล ดังนี้ การลดต้นทุนสําหรับการการจัดซื้อ
วัต ถุ ด ิ บ การลดต้ น ทุ น สํ า หรับ การใช้ พ ลัง งาน การลด
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม สํ า ห รั บ ก า ร บํ า บั ด ข อ ง เ สี ย ก า ร ล ด
ค่าธรรมเนียมสําหรับการปล่อยของเสียสูท่ ส่ี าธารณะ การลด
ค่าปรับสําหรับอุบตั เิ หตุทเ่ี กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
•
สมรรถนะทางด้า นการดํา เนิ น การผลิต
(Operational
performance) เป็ นการวัดผลทีเ่ กีย่ วข้องกับสายการผลิตโดย
วัดทัง้ สายการผลิตตัง้ แต่รบั วัตถุ ดิบเข้าจนถึงการจัดส่งยัง
ลูกค้า ทํา ให้สมรรถนะด้านนี้มคี วามเกี่ย วข้องกับคู่ค้า เป็ น
หลัก และบางส่วนเกีย่ วข้องกับลูกค้า โดยอาจวัดได้การเข้า
ตรวจติดตามคุณภาพตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดขึน้ การเพิม่
จํานวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทต่ี รงเวลา การลดระดับสินค้า
คงคลัง การลดอัตราการเกิดเศษของเหลือ กระตุ้นให้เกิด
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การเพิม่ สายการผลิต การปรับปรุง
ความสามารถในการผลิตให้ได้สงู สุด
การออกแบบระบบบริห ารโซ่ อุ ป ทานที่เ ป็ น มิต รต่ อ สิง่ แวดล้อ ม
จําเป็ นต้องดําเนินการตามนโยบาย / กฎ / ข้อบังคับ และมาตรฐานด้าน
สิง่ แวดล้อม [4, 9-10, 12, 17] เช่น ISO 14000, The EU EcoManagement and Audit Scheme (EMAS) เป็ นต้น นอกจากนี้
งานวิจยั ด้านการบริหารจัดการทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมีมากขึน้ ชี้ให้
ทราบว่าการบริหารสิง่ แวดล้อมไม่ได้หยุดแค่ภายในบริษทั [1, 4-6, 9,
10] เพราะหากเป็ นการดําเนินการเฉพาะภายในบริษทั อาจควบคุม
ผลกระทบต่ อ สิง่ แวดล้อมไม่ไ ด้ท งั ้ หมด ดัง นัน้ หลายบริษ ัท เริม่ มีก าร
ออกแบบการจัด การระบบ หรือ กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ใ ห้เ ป็ น มิต รกับ
สภาพแวดล้ อ มโดยอาศัย ความร่ ว มมือ จากผู้ ส่ ง มอบมากขึ้น ผ่ า น
มาตรการยินยอมหรือบังคับ
2.2 ISO 14000
International Organization for Standardization (ISO) ในการ
จัดทําอนุ กรมมาตรฐานกีย่ วกับการจัดการสิง่ แวดล้อม ได้จดั ทําอนุ กรม
มาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม “ISO 14000 Series” ซึง่ ประกอบด้วย
อนุ กรมมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม 14001 – 14100 โดยชุด
มาตรฐานชุดนี้เกี่ยวข้องกับแนวทางมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม
และเกณฑ์ในการประเมินผล [10] ตัวอย่าง เช่น ISO 14001 เป็ น
มาตรฐานที่เป็ นข้อกําหนดกรอบการทํา งานที่องค์กรต้องปฏิบตั ิตาม
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อย่างไม่มขี อ้ ต่อรองและถูกตรวจติดตามเพื่อผ่านการรับรองระบบการ
จัดการการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14002 เป็ นมาตรฐานทีก่ ําหนดขึน้
เพื่อใช้เป็ นข้อเสนอแนะสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง
ในการนําระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 ไปใช้งาน และISO
14010 เป็ นมาตรฐานว่าด้วยหลักการทัวไปสํ
่ าหรับการตรวจติดตาม
สิง่ แวดล้อม
2.3 The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) คือ
มาตรฐานการจัด การสิ่ง แวดล้อ มเชิง ระบบขององค์ก รระบบหนึ่ ง ที่
กําหนดขึน้ โดยสหภาพยุโรป ตัง้ แต่ พ.ศ. 2538 ใช้สาํ หรับการประเมิน
รายงาน และพัฒนาผลการดําเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมของหน่ วยงาน
[12] EMAS เป็ นระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมภาคสมัครใจ ใช้ในการขอ
ใบรับรองได้เหมือนระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ISO 14001 และในปจั จุบนั EMAS ได้ผนวกรวม ISO 14001 เข้าไว้
เป็ นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดของ EMAS ทําให้มาตรฐานด้านการทํางาน
ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมีลกั ษณะคล้ายกับ ISO 14000 แต่มรี ะเบียบ
การปฏิบตั ทิ เ่ี ข้มงวดกว่า
2.4 End-of-Life Vehicles (ELV)
EU ได้ออกระเบีย บเรื่อง “ยานยนต์ท่หี มดอายุ (End-of-Life
Vehicles: ELV)” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดของเสียจากยานยนต์ โดยบังคับ
ให้ม ีก ารบํ า บัด ซากรถอย่ า งถู ก วิธ ี, ให้นํ า ชิ้น ส่ ว น / วัส ดุ ก ลับ มาใช้
ประโยชน์ ให้ได้ตามสัดส่วนที่กํา หนด และเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้า น
สิง่ แวดล้อมทุกธุรกิจตลอดช่วงวัฏจักรชีวติ ของยานยนต์โดยเฉพาะผู้
บําบัดซากยานยนต์ โดยยึดหลักผูผ้ ลิตต้องเป็ นรับผิดชอบ (Producer
Responsibility) และมีขอ้ กําหนดสําคัญ 6 ด้าน คือ การป้องกันการก่อ
ของเสีย การเก็บคืนซากรถยนต์ การบําบัดซากเป้าหมาย การใช้ซ้าํ และ
การดึงทรัพยากรกลับ (Reuse and Recovery) การทําเครือ่ งหมายและ
สัญลักษณ์บนชิน้ ส่วน และการให้ขอ้ มูลและการรายงาน [17]
3. วิ ธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาจากการทบทวนงานวิจยั ทีผ่ ่านมาใน
ส่ ว นที่เ กี่ย วข้อ งกับ วิธ ีป ฏิ บ ัติ แ ละการวัด สมรรถนะผลสํ า เร็จ ตาม
ยุท ธศาสตร์โ ซ่อุ ป ทานที่เ ป็ นมิต รต่ อสิ่ง แวดล้อม คณะผู้ว จิ ยั เลือ กใช้
วิธกี ารวิจยั แบบ Experiment ร่วมกับวิธวี จิ ยั แบบกรณีศึกษาโดย
เลือกใช้กรณีศกึ ษาเพียง 1 ตัวอย่าง (Single case study analysis)
เนื่องจากสามารถสือ่ ให้เห็นภาพของหลักการการนําไปใช้ และผลสําเร็จ
ได้ชดั เจนขึน้
โดยกรณีศกึ ษาทีค่ ณะผูว้ จิ ยั เลือกอธิบายประกอบการทําวิจยั คือ
บริษทั Bayerische Moteren Werke AG (BMW) ซีง่ เป็ นอยู่ในลําดับที่
88 จากการจัดอันดับของ FORTUNE GLOBAL 500 ในปี 2007 และ
เป็ น ลํ า ดับ ที่ 11 ของกลุ่ ม อุ ต สาหกรมม นอกจากนี้ ใ นการจัด อับ ดับ
รถยนต์ยอดนิยม (World Most Admired Companies) บริษทั BMW
ถูกจัดอยู่อนั ดับที่ 8 โดยเป็ นรองบริษทั Toyota (อันดับที่ 5) ทีอ่ ยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันจากการอันดับรถยนต์ยอดนิยมทัวโลก
่
แต่เมื่อ
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เปรียบเทียบเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์บริษทั BMW
กลับเป็ นอันดับที่ 1 ของกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเป็ นอันดับ 1 ทางด้าน
การคิดค้นนวัตกรรมใหม่, การบริหารทรัพยากรบุคคล, ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม, การลงทุนระยะยาว และคุณภาพของรถยนต์ / บริการ ซึ่ง
เป็ น 5 ใน 9 องค์ประกอบของการจัดอันดับรถยนต์ยอดนิย มทั ่วโลก
จากความสําเร็จดังกล่าวคณะผูว้ จิ ยั เชื่อมันว่
่ า BMW สามารถทีจ่ ะเป็ น
ตัว อย่า งที่ดีใ นการสื่อ ให้เ ห็นถึง ประโยชน์ ข องการนํ า ยุ ท ธศาสตร์โ ซ่
อุ ป ทานที่เ ป็ น มิต รต่ อ สิ่ง แวดล้อ มมาประยุ ก ต์ใช้ แม้ว่า จะเป็ นเพีย ง
กิจกรรมบางส่วนก็ตาม
4. วิ เคราะห์และสรุปผลการศึกษา
การศึกษายุทธศาสตร์ของโซ่อุปทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของ
บริษทั BMW โดยศึกษาจากมุมมองของลูกค้าผ่านข้อมูลจากรายงาน
ประจําปี 2007 [2] ผลการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ การ
ปฏิบตั งิ านในโซ่อุปทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และ การวัดสมรรถนะ
ผลสําเร็จ โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้
4.1 กิ จกรรมภายใต้ วิธีปฏิ บตั ิ งานตามโซ่ อุปทานที่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั Bayerische Moteren Werke AG
การจัดการสิง่ แวดล้อมภายใน แบ่งออกเป็ น ความรูส้ กึ รับผิดชอบ
ในเรื่อ งการบริห ารโซ่ อุ ป ทานที่เ ป็ น มิต รต่ อ สิง่ แวดล้อ มของผู้บริห าร
ระดับสูง Norbert Reithofer ประธานฝา่ ยบริหาร (Chairman of the
board of Management) ของบริษทั BMW ได้แสดงวิสยั ทัศน์ในการ
ดําเนินธุรกิจที่บ่งบอกถึงทิศทาง อุดมการณ์ และเป้าหมายของบริษทั
BMW ผ่านรายงานมูลค่าทีย่ งยื
ั ่ นประจําปี 2007/2008 (Sustainable
Value Report 2007/2008) โดยเน้นยํ้าถึงการให้ความสําคัญกับทุก
ปจั จัยได้แก่ ลูกค้า ผูส้ ง่ มอบวัตถุดบิ และชิน้ ส่วน คู่คา้ หุน้ ส่วน พนักงาน
กระบวนการผลิตและวัตถุดบิ ทุกชนิด ประชากรและสังคม รวมถึงการ
รักษาสิง่ แวดล้อมและอุณหภูมจิ ากสภาวะโลกร้อน นอกจากนี้สมาชิก
ภายในฝา่ ยบริหารยังประกอบด้วยผูบ้ ริหารจาก 5 ฝา่ ยได้แก่ ฝา่ ยขาย
และการตลาด, ฝา่ ยพัฒนาและจัดซื้อ, ฝา่ ยการเงิน, ฝา่ ยผลิต และฝา่ ย
ทรัพยากรบุคคล ก็ล้วนมีแนวความคิดที่เหมือนกันคือเน้นการพัฒนา
อย่างยังยื
่ น [ibid p2-5]
การให้ความสนับสนุ นในเรื่องการบริหารโซ่อุปทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมจากผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารในระดับผู้จดั การจึงได้
จัดทําแนวทางการทํางานที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมขึน้ โดยเน้ นสร้าง
จิตสํานึก และเป็ นตัวอย่างแก่พนักงานในการนํ าไปประยุกต์ใช้ในงาน
จริง ส่งเสริมความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ให้อํานาจแก่พนักงานใน
การตัดสินใจ และร่วมมือกับผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษของฝ่ายศูนย์กลางการ
คุม้ ครองสิง่ แวดล้อมจากสํานักงานใหญ่ของ BMW เพือ่ แก้ปญั หาภายใน
ขอบเขตงานที่ตนเองรับผิดชอบ [BMW Group Environmental
Guideline, Sustainable Value Report 2007/2008 p13, 41]
ประสานความร่วมมือระหว่างส่วนงานเพื่อปรับปรุงผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมบริษทั ฯ มีการจัดตัง้ ฝา่ ยศูนย์กลางการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
ั หาจากการทํา งานที่ส่ง ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม
ทํา หน้ า ที่แ ก้ไ ขป ญ
ร่วมกับแผนกต่างๆ ในโรงงานและสํานักงานทัวโลกของ
่
BMW สร้าง
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เครือ ข่ า ยที่ส มบู ร ณ์ เ พื่อ และพัฒ นาระบบสนั บ สนุ น การทํ า งานให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ภายในโรงงานแต่ละแห่งก็มกี ารประสานความ
ร่วมมือกันโดยใช้ขอ้ มูลจากรายงานของแต่ละส่วนงานมาวิเคราะห์ผล
การทํางาน เพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมายด้านสิง่ แวดล้อมของโรงงาน
นัน้ ๆ [Sustainable Value Report 2007/2008 p13, 42]
มีการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมแบบสมบูรณ์ ปจั จุบนั BMW มี
การปฏิบตั งิ านเพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อมภายใต้กลยุทธ์ (Ecobalances) ซึง่
เป็ นหนึ่งในหลายกลยุทธ์ท่ี BMW ใช้ดาํ เนินธุรกิจ ซึง่ ยึดตามข้อตาม
ข้อกําหนดของ UNEP (The United Nations Environment Program)
และระบบการจัดการตามมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม (ISO 14001
System) นอกจากนี้โรงงานทีอ่ ยู่ในประเทศเยอรมัน และออสเตรียซึง่
ตัง้ อยูใ่ นยุโรปต้องได้รบั มาตรฐานเพิม่ เติม คือ การรับรองตามมาตรฐาน
Eco Management and Audit Scheme (EMAS II) และมีมาตรฐาน
การจัดการรถยนต์ทส่ี น้ิ สุดอายุการใช้งานเพื่อนํ ากลับมาใช้ใหม่ (Endof-life vehicle recycling: ELV recycling) นอกจากนี้ยงั พัฒนาระบบ
Life Cycle Assessment (LCA) มาช่วยในการบริหารสิง่ แวดล้อมโดย
วิเคราะห์และประเมินผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ครอบคลุม การออกแบบ
เพือ่ การนํากลับมาใช้ใหม่ (Design for Recycling) และการจํากัดการใช้
วัตถุดบิ เป็ นพิษ (Material Restrictions) [Sustainable Value Report
2007/2008 p42, BMW Group Information 2004 Current Fact book
environmental car building p2, BMW Group Information 2004
"Recycling of end-of-life vehicles” p2]
มีก ารปฏิบ ัติต ามมาตรฐานสิ่ง แวดล้อ มรวมถึง มีโ ปรแกรมการ
ตรวจสอบติดตาม บริษทั ฯ มีการนํ ามาตรฐาน ISO 14001 และ
EMASII มาปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด และได้พฒ
ั นาระบบการวัดผลให้
เหมาะสมกับโรงงานแต่ละแห่งตามสภาพการทํางานจริง ซึง่ ข้อมูลจาก
การตรวจติดตามคุณภาพภายในทัง้ หมดถูกเก็บอย่างเป็ นระบบ เพื่อ
ง่ายต่อการนํ า มาใช้วเิ คราะห์และสรุปเป็ นสารสนเทศในการนํ าไปใช้
แก้ไขปรับปรุงกระบวนการทํางานต่อไป [Sustainable Value Report
2007/2008 p42]
การได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน ISO
14001 ในปี 1999
โรงงานผลิต 17 โรงงาน และโรงงานผลิตชิน้ ส่วน 6 โรงงานทีม่ อี ยู่ท ั ่ว
โลกของ BMW ได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน ISO 14000 ครบทุก
โรงงานรวม 22 โรงงาน นอกจากนี้ BMW ยังกําหนดให้โรงงานผลิต
และโรงงานผลิต ชิ้น ส่ว นที่จ ะสร้า งใหม่ต้อ งผ่า นการรับ รองตามตาม
มาตรฐาน ISO 14000 ด้วย [Sustainable Value Report 2007/2008
p40]
การคงอยู่ของระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม BMW ได้จดั ตัง้ ฝ่าย
ศูน ย์ก ลางการคุ้มครองสิ่ง แวดล้อ มเพื่อ เป็ น จุด ประสานงานระหว่า ง
โรงงานผลิต ทั ่วโลก ซึ่ง ตัว อย่ า งผลลัพ ธ์ท่ีเ ด่ น ชัด ในกิจ กรรมนี้ คือ
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเครื่องยนต์ และปริมาณการใช้วตั ถุ ดบิ และ
พลังงานภายในกระบวนการผลิตทีล่ ดลง เป็ นต้น [Sustainable Value
Report 2007/2008 p42-44]
การจัดซื้อที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม แบ่งออกเป็ น การติดฉลาก
สินค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Eco label) ให้กบั ผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต รถยนต์ ไ ม่ ม ีฉ ลากแสดงความเป็ นมิต รต่ อ

สิง่ แวดล้อม (Eco label) ทีเ่ ป็ นมาตรฐานกลางเช่นเดียวกับอุตสาหกรรม
อิเ ล็กทรอนิ ค ส์ ดังนัน้ การติดฉลากบนตัวรถยนต์มากนัก ทําให้ฉ ลาก
แสดงความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมที่พบแตกต่างกันออกไปในแต่ ล ะ
บริษทั โดย Eco label ของ BMW คือ Efficient Dynamics นอกจากนี้
BMW ได้นําเสนอผลกระทบของรถยนต์ทม่ี ตี ่อสิง่ แวดล้อมในรูปแบบ
ของรายงานการปฏิบตั ิง านที่เ ป็ นมิต รต่ อ สิง่ แวดล้อ ม ผลการพัฒ นา
ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง ร ถ ย น ต์ ที่ ส า ม า ร ถ ล ด ป ริ ม า ณ ก า ร ป ล่ อ ย
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และการลดการใช้พลังงาน เป็ นต้น แทน
การนําเสนอด้วยฉลากแสดงความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม [Sustainable
Value Report 2007/2008 p24-51]
ร่วมมือกับผูส้ ่งมอบในเรื่องของสิง่ แวดล้อม ในปี 2003 BMW ได้
กําหนดมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมขึน้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการคัดเลือกผูส้ ง่ มอบ รวมถึงสนับสนุ นผูส้ ง่ มอบให้สามารถ
ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมเช่นเดียวกับของ
BMW สําหรับผูส้ ่งมอบรายเล็กซึ่งอาจมีขอ้ จํากัดในการลงทุน BMW
ยังคงให้โอกาสเข้าร่วมเป็ นผูส้ ่งมอบโดยผูส้ ่งมอบรายต้องมีระบบการ
บริหารจัดการและเกณฑ์การวัดประเมินผลที่มคี ุณภาพ ถูกต้อง และ
เชื่อถือได้เพื่อสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั
BMW ในด้านคุณภาพของ
กระบวนการทํ า งาน และรถยนต์ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของผู้ ส่ ง มอบ
[Sustainable Value Report 2007/2008 p50]
ตรวจสอบการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในของผูส้ ง่ มอบอันดับ 1ฝา่ ย
บริหารการจัดซือ้ จัดหาของ BMW ใช้มาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Social responsibility), ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมด้าน
ระบบบริหารสิง่ แวดล้อม (Ecological responsibility: environmental
management system), ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมด้านข้อกําหนด
ในการพัฒ นารถยนต์ ท่ี ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Ecological
responsibility: requirements of environmentally compatible product
development) และข้อมูลพื้นฐานและแนวทางการพัฒนาตนเองของผู้
ส่งมอบ (General questions and suppliers' self-assessment)
นอกจากนี้ BMW ยังกําหนดให้ผสู้ ่งมอบต้องมีการจัดเตรียมข้อมูล
เกีย่ วกับมาตรฐานการทํางานและคุณภาพด้านการผลิตเพือ่ นําเสนอต่อ
BMW ก่อนเข้าตรวจประเมินผลดําเนินการ สําหรับการเข้าตรวจติดตาม
คุณภาพของผูส้ ่งมอบนัน้ หากมีการตรวจพบว่าผูส้ ่งมอบอันดับ 1
ละเมิดข้อตกลงผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการรักษาสิง่ แวดล้อม BMW ก็ทําการ
ยกเลิกสัญญาทันที [Sustainable Value Report 2007/2008 p50-51]
ผูส้ ่งมอบอันดับ 1 ได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001
BMW ได้ดาํ เนินกิจกรรมในการสนับสนุ นและผลักดันผูส้ ง่ มอบให้ได้รบั
การรับรอง ISO 14001 โดยการจัดตัง้ โครงการฝึกอบรม (Coaching
Programme) ให้กบั ผูส้ ่งมอบเพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมและสร้าง
ระบบภายใต้สภาพการทํางานจริง [Sustainable Value Report
2007/2008 p51]
ประเมินการทํางานตามวิธปี ฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของผูส้ ง่
มอบอันดับ 2 BMW จะให้ผสู้ ง่ มอบอันดับ 1 เป็ นผูด้ าํ เนินการประเมิน
และควบคุมตามมาตรฐานด้านคุณภาพ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และ
ความรับผิดชอบต่ อสังคม กับผู้ส่ง มอบที่ไม่ได้ทําธุ รกิจกับ BMW

รวมบทความวิชาการ เล่มที่ 3 การประชุมวิชาการเครื อข่ายวิศวกรรมเครื่ องกลแห่งประเทศไทยครังที่ 22

253

โดยตรง โดยมาตรฐานที่ผูส้ ่งมอบอันดับ 1 ต้องแสดงผลต่อ BMW
[Sustainable Value Report 2007/2008 p51]
ความร่วมมือกับลูกค้า แบ่งออกเป็ น ร่วมมือกับลูกค้าในเรื่องการ
ออกแบบโดยคํานึงถึงสิง่ แวดล้อม ในปี 2007 BMW ได้จดั ตัง้ ฝา่ ยลูกค้า
สัมพันธ์ (Customers service) ขึน้ เพือ่ เป็ นการเพิม่ ช่องทางสือ่ สารและ
รับข้อมูลจากลูกค้า BMW นํ าข้อมูลด้านบวกและลบทีไ่ ด้มาทีใ่ ช้เป็ น
แนวทางปรับปรุงกลยุทธ์ดา้ นการรักษาสิง่ แวดล้อมของบริษทั ซึง่ BMW
นําเสนอกลยุทธ์ดงั กล่าวในชื่อ “Efficient Dynamics strategy” โดยใช้
แนวความคิดการออกแบบเพือ่ การนํากลับมาใช้ใหม่ได้ (The Design
for Recycling Concept) และนํ าการประเมินอายุการใช้งาน (Life
Cycle Assessment: LCA) ตัวอย่างผลลัพธ์อย่างเป็ นรูปธรรม คือ การ
พัฒนาเครือ่ งยนต์พลังงานไฮโดรเจนใน BMW series7 และการเลือกใช้
carbon fiber reinforced polymer (CFRP) เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิต
ชิน้ ส่วนเนื่องจากสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้และมีนําหนักเบา เป็ นต้น
[Sustainable Value Report 2007/2008 p24-38, BMW Group
Information 2004 Current Fact book environmental car building
p2-4] สําหรับร่วมมือกับลูกค้าในเรื่องการผลิตแบบสะอาด BMW ได้
จัดทําระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมประสบการณ์ในการแก้ปญั หาโดยให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสิง่ แวดล้อมพื่อให้โรงงานทุกแห่งของ BMW สามารถ
เข้าถึงได้เพือ่ นําไปประยุกต์ใช้เมือ่ เกิดปญั หา นอกจากนี้ยงั ประสานงาน
ร่ว มกับ ผู้ส่ง มอบและผู้ใ ห้บ ริก ารขนส่ ง เพื่อ นํ า ข้อ มูล ที่ไ ด้ไ ปพัฒ นา
วิธกี ารและขัน้ ตอนการทํางานให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ และลดผลกระทบ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อม มีการนําระบบบริการจัดการความสูญเปล่า
และการนํ ากลับมาใช้ใหม่ (waste management and recycling
program) มาใช้ท งั ้ ภายในองค์ก รและผู้ส่ง มอบ, พัฒนาแนวทางการ
ทํ า งานและตัว วัด ผลสํ า หรับ การทํ า งานโดยรัก ษาสิ่ง แวดล้อ ม, ลด
ปริมาณการใช้พลาสติกหรือแผ่นฟิ ลม์ ในการปกป้องรถยนต์ระหว่างการ
ขนส่ง เป็ นต้น กลยุทธ์ในการดําเนินงานทัง้ หมดนี้ BMW พัฒนาจาก
ข้อเสนอแนะของลูกค้า, พันธะสัญญาที่ BMW ได้ประกาศใน The
United Nations’ Environmental Programme of 2001 ด้านการผลิต
แบบสะอาด (The International Declaration on Cleaner Production)
และมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมที่ใช้อยู่จริงภายในองค์กร [Sustainable
Value Report 2007/2008 p41-47]
ั ฑ์ทค่ี าํ นึงถึงสิง่ แวดล้อม ในปี
ร่วมมือกับลูกค้าในเรือ่ งของบรรจุภณ
2004 BMW ได้เริม่ โครงการยกเลิกการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ และสารเคลือบ
ผิว ที่ ใ ช้ ใ นการปกป้ องรถยนต์ ร ะหว่ า งขนส่ ง เพื่อ ลดปริม าณก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทเ่ี กิดจากกระบวนการผลิตและทําลายบรรจุภณ
ั ฑ์
นอกจากนี้ BMW มีการออกแบบแผนผังการไหลของวัตถุดบิ ภายใน
กระบวนการผลิตใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ผู้ส่งมอบสามารถนํ า
บรรจุภณ
ั ฑ์จาํ พวกพลาสติกสําหรับบรรจุชน้ิ ส่วน (parts) กลับมาใช้ซ้ํา
ได้ [Sustainable Value Report 2007/2008 p47-48]
การออกแบบที่คํานึงถึงสิง่ แวดล้อม แบ่งออกเป็ น การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ ลดการใช้วสั ดุ และพลังงาน ในปี 2000 BMW นํากลยุทธ์
Efficient Dynamics มาใช้เพื่อตอบปญั หาด้านการขาดแคลนพลังงาน
ภาวะโลกร้อน และพลังงานทดแทน โดยเน้ นการออกแบบและพัฒนา
ประสิท ธิภ าพของเครื่อ งยนต์ เ พื่อ ให้ใ ช้น้ํ า มัน ลดลง ขณะเดีย วกัน
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ปริมาณก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ปี ล่อยออกสู่บรรยากาศต้องลดลง
ด้วยเพื่อเป็ นไปตามข้อตกลงกับ the European Automobile
Manufacturers Association (ACEA) นอกจากนี้ BMW ได้จดั ตัง้ The
Virtual Reality Centre (VR) ซึง่ ถือเป็ นเทคโนโลยีใหม่เพือ่ ช่วยในการ
ออกแบบ และการผลิต โดยใช้คอมพิวเตอร์จําลองกระบวนการผลิตที่
สามารถเป็ นไปได้ทงั ้ หมดจากการรับข้อมูลการออกแบบ นํ าเสนอใน
รูปแบบ 3 มิติ โดยวิเคราะห์ผลตัง้ แต่เริม่ จนเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต
รวมถึงการทดสอบสมรรถนะของรถทีไ่ ด้เพื่อเป็ นการลดความผิดพลาด
ต้ น ทุ น และความสู ญ เสีย ที่เ กิด จากขัน้ ตอนการออกแบบก่ อ นเริ่ม
สายการผลิตจริง [Sustainable Value Report 2007/2008 p24-31,
BMW Group Information May 2003 “Virtual Reality in Car
Production” p1-6]
- การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคํานึงถึงการนํามากลับมาใช้
ใหม่ การรี ไ ซเคิ ล การนํ า กลั บ คื น ของวัส ดุ และ
ส่วนประกอบของวัสดุ
ภายใต้กลยุทธ์การนํากลับมาใช้ใหม่ของ BMW ประกอบด้วย
3 แนวทางสําคัญ คือ มาตรฐานการออกแบบเพือ่ นํากลับมาใช้ใหม่
(Design for Recycling standards: DfR), มาตรฐานการเลือก
วัตถุดบิ (Designation of materials) และศูนย์การแยกชิน้ ส่วน
และการนํ ากลับมาใช้ใหม่ (The Recycling and Dismantling
Centre: RDC) โดย BMW เลือกมาตรฐานการออกแบบเพื่อนํ า
กลับมาใช้ใหม่ (Design for Recycling standards: DfR) ซึง่ มีหลัก
สําคัญ คือ ออกแบบให้สามารถนําชิน้ ส่วน / วัตถุดบิ กลับมาใช้ใหม่
ได้มากสุด และเป็ นไปตามมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ยงั
มีการนํ าวิธกี ารวิเคราะห์อายุการใช้งานเพือ่ ให้เข้าใจผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากส่วนประกอบต่างๆของรถยนต์อย่างถูกต้อง
และนํ า มาปรับ ปรุ ง กระบวนการผลิต ได้ถู ก ต้อ งตรงตามสภาพ
ปญั หาจริง [BMW Group Information March 2002 “BMW
Group Recycling” p1-6]
- การออกแบบผลิตภัณฑ์เพือ่ หลีกเลีย่ งหรือลดการใช้วสั ดุ
อันตรายในผลิตภัณฑ์ และในการกระบวนการ
BMW ออกแบบให้ส่วนประกอบเกือบทัง้ หมดของรถยนต์ท่ี
ใช้ หนัง ไฟเบอร์ กระจก หรือ พลาสติก พวกเทอร์โ มพลาสติก
(Thermoplastic) เป็ นวั ต ถุ ด ิ บ ตั ง้ ต้ น สามารถนํ า วั ต ถุ ด ิ บ จาก
ธรรมชาติมาใช้แทนวัตถุดบิ จากการสังเคราะห์ หรือใช้วตั ถุดบิ ทีม่ า
จากกระบวนการรีไซเคิล ช่วยลดปริมาณการใช้ และปล่อยสารที่
เป็ นพิ ษ หรื อ เป็ นอั น ตรายต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มออกสู่ ส าธารณะ
[Information from the BMW Group, April 2005 “Renewable
raw materials in automotive production.” p1-6]
1. การลงทุนในการนํารถยนต์กลับคืน แบ่งออกเป็ น
- การลงทุนในการนําวัสดุกลับคืน
BMW แสดงความรับผิดชอบต่อรถยนต์ทล่ี ูกค้าไม่ตอ้ งการ
แล้ว โดยการจัดตัง้ ศูนย์แ ยกชิ้นส่ว นและนํ า กลับมาใช้ใ หม่ (The
BMW Group’s Recycling and Dismantling Centre: RDC)
BMW ประสานการทํางานร่วมกับหุน้ ส่วนทางการค้า (Partner)
และตัวแทนซึ่งกระจายอยู่ทวภู
ั ่ มภิ าคยุโรป เพื่อรับมอบรถยนต์ท่ี
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หมดอายุจากลูกค้าและเริม่ กระบวนการแยกชิ้นส่วนตามวิธ ี และ
เทคนิคเฉพาะของ BMW นอกจากนี้ได้จดั ทําฐานข้อมูลชิน้ ส่วนที่
ส า ม า ร ถ แ ย ก ร่ ว ม กั บ ผู้ ผ ลิ ต ร ถ ย น ต์ อื่ น ๆ (International
Dismantling Information System: IDIS) ส่งผลให้รถยนต์กว่า
360 รุ่นสามารถรีไซเคิลได้ตามวิธเี ฉพาะ [BMW Group
Information March 2002 “BMW Group Recycling” p1-6]
- การประมูลเศษวัสดุใช้แล้วเพือ่ นํากลับมาใช้
ในยุโรป BMW เริม่ โครงการด้านรีไซเคิลตัง้ แต่ช่วงปี 1990
และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2007 ได้เริม่ ให้บริการรับคืนรถยนต์ท่ี
หมดอายุการใช้งานโดยไม่เสียค่าบริการ สําหรับสาขาทั ่วโลกนัน้
BMW ได้พยายามขยายโครงการออกไปเพื่อให้เกิดการพัฒนา
โครงข่ายการรีไซเคิลทีส่ มบูรณ์ในหลายประเทศ เช่น เกาหลี และ
จีน เริม่ ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น [Sustainable Value
Report 2007/2008 p38, BMW Group Information 2004
“Recycling of end-of-life vehicles”]
การขายวัส ดุ / ชิ้น ส่ ว นที่เ กิน ความจํา เป็ น หรือ ไม่ ใ ช้แ ล้ว
BMW นําเสนอชิน้ ส่วนของรถยนต์บางส่วนทีผ่ า่ นการใช้งานแล้ว
จากกระบวนการแยกส่วนมาผ่านกระบวนการปรับปรุงแก้ไขให้
สามารถทํางานตามหน้าทีเ่ ดิมได้ (re-utilising) ต่อลูกค้าทีม่ ารับ
การบริก ารซ่ อ ม หรือ ตรวจเช็ค ภายในศู น ย์บ ริก ารตัว แทนของ
BMW เพื่อ เป็ น ทางเลือ กหนึ่ ง โดยรับ ประกัน คุ ณ ภาพเทีย บเท่ า
ชิน้ ส่วนใหม่แต่ราคาตํ่ากว่า ซึง่ กิจกรรมนี้สง่ ผลดีต่อการลดปริมาณ
การใช้ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมอย่างมากเพราะชิน้ ส่วนมากกว่า
60% ที่ถูกนํ ามาผ่านกระบวนการนี้เพื่อนํ ากลับมาใช้ใหม่ [BMW
Group Information 2004 “Recycling of end-of-life vehicles”]
4.2 ผลการวัดสมรรถนะผลสําเร็จตามโซ่อุปทานที่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั Bayerische Moteren Werke AG
สมรรถนะทางด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental performance)
การลดการกระจายมลพิษในอากาศ เพื่อลดการทําลายโอโซนและ
อากาศ BMW
สามารถลดการปล่ อ ยมลพิษ สู่อ ากาศได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ Sustainable Value Report 2007/2008 ปริมาณมลพิษ
ต่างๆ ทีป่ ล่อยสูบ่ รรยากาศแสดงข้อมูลดังตารางที่ 1

ฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (ตัน)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ตัน)
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (ตัน)
สารอินทรียไ์ อระเหย (ตัน)
สารอินทรียไ์ อระเหยทัง้ หมดต่อหน่วย
การผลิต (กิโลกรัม / หน่วย)

35
8
697
2,726

35
9
561
2,783

2.07

2.04

BMW ได้พฒ
ั นา ตัวแลกเปลีย่ นความร้อนซึง่ ช่วยประหยัดความ
ต้องการใช้พลังงานได้ถงึ 70% นอกจากนี้ BMW ได้พฒ
ั นาระบบการ
ขนส่งและเครือ ข่ายร่วมกับผู้จดั ส่งภายนอก (Service Providers)
เพือ่ ให้เส้นทางการเคลื่อนย้ายสัน้ สะดวกทีส่ ุด, ปรับปรุงลักษณะการจัด
วางเพื่อ ให้เกิดประโยชน์ ในการขนส่งสูงสุด และเลือกวิธ ีการขนส่ง ที่
ปล่อยมลพิษทางอากาศน้ อยสุด คือ ทางเรือและรถไฟ [Sustainable
Value Report 2007/2008 p44-48, 95]
การลดปริมาณการปล่อยนํ้าเสีย BMW มีกลยุทธ์ในด้านทรัพยากร
นํ้ าโดยมีการจัดลําดับความสําคัญของการใช้น้ํ าในแต่ละกิจกรรมเพื่อ
เป็ นแนวทางจัดหาแหล่งนํ้ ามาใช้ให้เหมาะสม และนํ าเทคนิคการรวม
เยื่อกรองหลายชัน้ มาใช้ในระบบการบําบัดนํ้าเสียเพื่อให้สามารถนํ านํ้ า
จากกระบวนการผลิตก่อนหน้ากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการต่อไป ทํา
ให้ใช้น้ํ าในปริมาณจํากัด ผลที่ได้คอื ปริมาณการใช้น้ํ าลดลงถึง 6,000
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ต่อโรงงาน [Information from the BMW Group
May 2002 “Sustained use of water.” P1-6] เมือ่ นําปริมาณนํ้าเสีย
จากกระบวนการผลิตปี 2006 เทียบกับปี 2005 พบว่า ลดลงเท่ากับ
89,552 ลูกบาศก์เมตร หรือ 0.09 ลูกบาศก์เมตร / คัน [Sustainable
Value Report 2007/2008 p46, 96, Information from the BMW
Group May 2002 “Sustained use of water.” p1-6]
การลดปริมาณของเสียทีเ่ ป็ นของแข็ง ตัง้ แต่ปี 1997 เป็ นต้นมา
BMW ได้นํามาตรการป้องกันการเกิดของเสียในทุกโรงงาน ซึง่ เรียกว่า
ระบบฐานข้อมูลของเสีย (ABIS) ทําให้ปริมาณของเสียเกิดน้อยลง ปี
2006 ปริมาณของเสียต่อหน่ วยผลิตมีค่าเท่ากับ 344 กิโลกรัมต่อหน่ วย
การผลิตเทียบกับปี 2005 ทีเ่ ท่ากับ 346 กิโลกรัมต่อหน่ วยการผลิต
ลดลงเท่ากับ 2 กิโลกรัมต่อหน่ วยการผลิต [Sustainable Value Report
2007/2008 p46-47, 97]
การลดการอุปโภคผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากวัตถุดบิ ทีเ่ สีย่ งอันตราย /
เป็ นอันตราย / เป็ นพิษ BMW ยกเลิกการใช้ พลาสติก / สารเคลือบ
(wax) ในการปกป้องพืน้ ผิวของรถยนต์ (packaging), ลดปริมาณการใช้
พลาสติกใหม่เป็ นสารตัง้ ต้นของวัตถุดบิ , ยกเลิกการใช้ตวั ทําละลายที่
เป็ นพิษในขัน้ ตอนการผสมสี และพัฒนาเครื่องยนต์ให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงขึน้ เพือ่ ลดการใช้พลังงาน และปล่อยมลพิษออกสูส่ งิ่ แวดล้อมน้อยลง
[Sustainable Value Report 2007/2008 p46-47, 97]
การลดความถีส่ ําหรับการเกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
BMW ผ่ า นการตรวจและได้ร บั การรับ รองมาตรฐานเกี่ย วกับ ความ
ปลอดภัยและสุขภาพในการทํางานของพนักงาน (Occupational health
and safety management systems: OHRIS/OHSAS) โดยปี 2006 มี
อุบตั เิ หตุเกิดขึน้ 409 ครัง้ เทียบกับปี 2005 ทีม่ ี 413 ครัง้ ลดลงเท่ากับ 4
ครัง้ โดยในปี 2006 มีการเกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงเท่ากับ 0 ครัง้ หรือไม่ม ี

ตารางที่ 1 ปริมาณสารพิษทีป่ ล่อยสู่บรรยากาศ [Sustainable Value
Report 2007/2008 p95]
สารพิษทีป่ ล่อยสูช่ นั ้ บรรยากาศ
ปี 2005
ปี 2006
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทงั ้ หมด
1,304,971 1,280,639
(ตัน)
- ปล่อยสูบ่ รรยากาศโดยตรง
408,034
349,927
(ตัน)
- ปล่อยสูบ่ รรยากาศโดยอ้อม
896,938
930,711
(ตัน)
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทงั ้ หมดต่อ
0.99
0.94
หน่วยการผลิต (ตัน / หน่วย)
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (ตัน)
546
586
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255

การเกิดอุบตั เิ หตุนนเอง
ั่
[Sustainable Value Report 2007/2008 p62,
103]
การปรับปรุงสถานทีท่ ท่ี าํ งานของบริษทั ด้านสิง่ แวดล้อม BMW ได้
ปรับปรุงเส้นทางการเข้าออกเพื่อลดการจราจรติดขัด มลภาวะเป็ นพิษ
และอุบตั เิ หตุทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้ จัดเตรียมรถรับส่งพนักงาน และร่วมมือ
กับ รถที่ให้บริก ารรับ ส่ง เพื่อ ลดปริมาณการใช้ร ถส่ว นตัว ในโครงการ
Park –and – ride, พัฒนาอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วกับการใช้น้ํา เช่น ก๊อกนํ้าซึง่ มี
เซ็นเซอร์ตรวจจับเพื่อลดปริมาณการใช้ เป็ นต้น [Sustainable Value
Report 2007/2008 p67, Information from the BMW Group May
2002 “Sustained use of water.” p1-6]
สมรรถนะทางด้า นความคุ้ม ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic
performance) สํ า หรับ การลดต้ น ทุ น สํ า หรับ การการจัด ซื้ อ วัต ถุ ด ิบ
BMW นําวิธกี ารออกแบบรถยนต์เพือ่ ให้สามารถนําชิน้ ส่วนกลับมาใช้ซ้าํ
หรือนํากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยรับคืนผ่านศูนย์ RDC ของ BMW และ
ผูแ้ ทนทีเ่ ข้าร่วมโครงการของ BMW และนํามาผ่านกระบวนการรีไซเคิล
เพื่อนํ ามาใช้เป็ นวัตถุดบิ ตัง้ ต้นอีกครัง้ โดยมากกว่า 10% ของปริมาณ
ส่วนประกอบทีเ่ ป็ นพลาสติกทีใ่ ช้ในรุน่ 3 เป็ นพลาสติกจากกระบวนการ
รีไซเคิล และมีเป้าหมายจะเพิม่ เป็ น 15% ในอนาคต [Sustainable
Value Report 2007/2008 p44, BMW Group Recycling” p1-6]
ในส่วนของการลดต้นทุนสําหรับการใช้พลังงาน จากการพัฒนา
และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ใช้แหล่งนํ้าใต้ดนิ เพื่อในระบบทําความเย็น
ของอาคารซึ่ง ช่ ว ยลดการใช้พ ลัง งานในปี 2006 เทีย บกับ ปี 2005
ปริมาณความต้องการใช้พลัง งานไฟฟ้ ารวมต่ อ หน่ วยการผลิตลดลง
เท่ า กับ 0.04, ปริม าณการใช้ก๊ า ซธรรมชาติล ดลงเท่ า กับ 11,724
[Sustainable Value Report 2007/2008 p44, 94]
สมรรถนะทางด้ า นการดํ า เนิ น การผลิ ต
(Operational
performance) การเพิม่ จํานวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ตี รงเวลา ในปี
2006 BMW มีปริมาณการส่งรถยนต์ให้กบั ลูกค้าเท่ากับ 1,373,970 คัน
เพิม่ จากปี 2005 ทีม่ ปี ริมาณการส่งมอบเท่ากับ 1,327,992 คัน ซึง่ เป็ น
ผลจากการพัฒนาประสิทธิภาพ และนํ าเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาช่วยใน
กระบวนการผลิต และการพัฒนาคุณภาพของตัวแทนส่งมอบร่วมกับ
ปรับปรุงประสิทธิภาพให้กบั ระบบการขนส่ง [Sustainable Value
Report 2007/2008 p84]
สําหรับการลดระดับสินค้าคงคลัง BMW จัดตัง้ ฝา่ ยจัดซือ้ และผูส้ ่ง
มอบสัมพันธ์ (Purchasing and Supplier Network corporate division)
มีห น้ า ที่ค วบคุ ม การจัด ซื้ อ ให้ ต รงตามมาตรฐานที่กํ า หนดทัง้ ด้ า น
คุ ณ ภาพ และระบบการจัด ส่ง ส่ง ผลให้ใ นปี 2006 เทีย บกับปี 2005
มูลค่าวัตถุดบิ คงคลังลดลงเท่ากับ 57ล้านยูโรและมูลค่าสินค้าคงคลังรวม
ทัง้ หมดเพิม่ ขึน้ เท่ากับ 555 ล้านยูโรเนื่องจากมูลค่าสินค้าคงคลังรวมใน
ส่วนของงานระหว่างกระบวนการผลิต, รถยนต์สําเร็จรอส่งมอบ และ
รถยนต์รอขายครัง้ ที่ 2 [Annual Report 2007 p104]
ส่ว นการลดอัต ราการเกิด เศษของเหลือ จากการนํ า ระบบการรี
ไซเคิลแบบสมบูรณ์ มาใช้ในทุกกระบวนการ ทําให้สามารถนํ าชิ้นส่วน
จากกระบวนการรีไซเคิลมาใช้เป็ นวัตถุดบิ ตัง้ ต้น และบางชิน้ ส่วนนําไปรี
ไซเคิลได้ แต่ในปี 2006 เกิดเศษเหลือจากกระบวนการมากถึง 383,301
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ตันเนื่องจากปริมาณการผลิตทีส่ ูงขึน้ [Sustainable Value Report
2007/2008 p97]
การกระตุน้ ให้เกิดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ BMW ได้ก่อตัง้ ศูนย์วจิ ยั
และสร้างสรรค์นวัตกรรมขึน้ เพือ่ คิดค้นและปรับปรุงคุณภาพของรถยนต์
ในปี 2006 การลงทุนทางด้านวิจยั และพัฒนานวัตกรรมใหม่ทงั ้ หมดของ
BMW เท่ากับ 3,144 ล้านยูโร [Information from the BMW Group
2004 “The BMW Group Research and Innovation Network.” p1-6,
Annual Report 2007 p90]
การเพิม่ สายการผลิต บริษทั ภายใต้ช่อื BMW เกิดสายการผลิต
ใหม่ 3 สายการผลิต คือ BMW Series1 มีสายการผลิตใหม่ 2 รุน่ ได้แก่
BMW Series1 Coupé และ BMW Series1 Convertible และอีก 1
สานการผลิต คือ BMW X6, บริษทั ภายใต้ช่อื MINI เกิดสายการผลิต
ใหม่ 2 สายการผลิต คือ MINI Clubman มีสายการผลิตใหม่ 2 รุ่น
ได้แก่ MINI Clubman Cooper และ MINI Clubman Cooper S โดย
สายการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการพัฒนาส่วนประกอบ
ต่ า งๆ ให้ เ ป็ น มิต รต่ อ สิ่ง แวดล้ อ มตัง้ แต่ เ ริ่ม ออกแบบซึ่ง ช่ ว ยทํ า ให้
สามารถเพิ่ม ความหลากหลายให้ ก ับ รถยนต์ เ พื่อ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทีแ่ ตกต่างกัน [Quarterly Report to 31 March 2008
p6-8]
ปรับปรุงความสามารถในการผลิตให้เกิดประโยชน์สงู สุด BMW มี
การวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ รวมถึงการปรับเปลีย่ น
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีส่วนแบ่งการตลาดมากขึน้ และผลประกอบการของบริษทั ที่
สูงขึ้น ทัง้ หมดล้วนเกิดจากการที่ BMW นํ าสิง่ ที่มอี ยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุด ไม่ว่าจะเป็ นการรีไซเคิลวัตถุ ดบิ และการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นมิตรต่ อสิง่ แวดล้อม ซึ่งนํ าความสํา เร็จมาสู่
BMW อย่างต่อเนื่อง [Information from the BMW Group 2004 “The
BMW Group Research and Innovation Network” p1-6]
6. สรุป
จากการศึก ษาวิธ ีป ฏิบตั ิ และการวัดผลตามยุ ท ธศาสตร์ข องโซ่
อุ ป ทานที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ผ่ า นกรณี ศึ ก ษาของบริ ษั ท
Bayerische Moteren Werke AG สรุปได้ 2 ประเด็น คือ (1) วิธปี ฏิบตั ิ
ตามยุท ธศาสตร์โ ซ่ อุ ป ทานที่เ ป็ นมิต รต่ อ สิง่ แวดล้อ มมีค วามสัม พัน ธ์
โดยตรงกับสิง่ แวดล้อม และความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทัง้ ยัง
ส่ง ผลทางอ้อ มต่ อ ประสิท ธิก ารผลิต โดยวิธ ีป ฏิบ ตั ิก ารที่เ ป็ น มิต รต่ อ
สิง่ แวดล้อมช่วยลดการทําลายสิง่ แวดล้อมและลดความสูญเสีย (waste)
ที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานทุกขัน้ ตอนให้ลดลง ซึ่งช่วยเพิม่ ความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ (2) บริษทั Bayerische Moteren Werke AG
สามารถสร้างภาพลักษณ์ในการดําเนินธุรกิจเพื่อสิง่ แวดล้อม โดยอยู่
อัน ดับ 1 ของกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ร ถยนต์ ย อดนิ ย มทัว่ โลก
(World’s Most Admired Companies) โดยยึดหลักความเป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมใน เช่น การพัฒนานวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการ
สร้า งรถยนต์ และสนั บ สนุ น ให้ผู้ส่ง มอบพัฒ นาวัต ถุ ดิบ ใหม่ ท ดแทน
ของเดิม ที่เ ป็ น อัน ตรายต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม เป็ น ต้น ซึ่ง อาจถือ ว่ า BMW
ประสบความสําเร็จจากการนําโซ่อุปทานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมาใช้
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งานวิจ ัย นี้ เ ป็ น การศึก ษาและพัฒ นาประสิท ธิภ าพเครื่อ งอบ
พลัง งานแสงอาทิต ย์ท่ีมคี วามจุ 2.5 ลูก บาศก์เ มตร ให้สามารถเพิ่ม
ระยะเวลาการกักเก็บความร้อนเพื่อใช้ในการอบในเวลาทีไ่ ม่มแี สงแดด
โดยการเลือกใช้วสั ดุเปลีย่ นเฟสทีเ่ หมาะสม จํานวน 40 กิโลกรัมบรรจุไว้
ภายในของม่านรับแสง เพื่อช่วยในการเก็บรักษาความร้อนในเครือ่ งอบ
สมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ควบคู่กบั การใช้พลังงานไฟฟ้า
จากการศึกษาถึงคุณสมบัตทิ างความร้อนของวัสดุเปลีย่ นเฟสทีท่ ําจาก
พาราฟินกับนํ้ามันก๊าดในอัตราส่วน 2:1 โดยนํ้าหนัก มีจุดหลอมเหลว
40+2 องศาเซลเซียส ทําให้เครื่องอบสามารถรักษาอุณหภูมสิ งู กว่า 40
องศาเซลเซียส ได้จนถึง 20.00 น. พบว่าการใช้วสั ดุเปลีย่ นเฟสสามารถ
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของเครื่องอบโดยลดค่าพลังงานไฟฟ้า ที่ใช้ได้
ร้อยละ 8.02
Abstract
The paper study aimed at developing a 2.5 m3 solar dryer in
order to increase the period of heat retained when solar energy is
inadequate by incorporating a suitability phase change material
(PCM). 40 kg of phase change material (PCM) was placed under
the solar collector panel to supplement the electricity when
necessary. The result of investigation was found that the mixture
of 2:1 by weight paraffin wax and kerosene could be achieved a
melting temperature of 40+2 oC of PCM as required. PCM could
help to maintain the temperature inside the solar dryer to be
above 40oC up to 8.00 pm. It was found that the PCM could
improve the efficiency of the dryer by reducing the electricity
energy used by 8.02%.

ด้ า นพ ลั ง ง า น เ ช่ น รา ค านํ้ า มั น ค่ า ไฟ ฟ้ าแพงขึ้ น ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ก็แพงขึน้ เป็ นลําดับ ส่งผลให้ผคู้ นสนใจในการทีจ่ ะ
แสวงหาพลังงานหรือพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ ทีไ่ ด้เปล่าจาก
ธรรมชาติ พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่
นํ ามาเป็ นพลังงานหลักในเครื่องอบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ [1]
หรือเครื่องอบที่ใช้สําหรับผลผลิตทางการเกษตร [2] แต่เนื่องจาก
ข้อจํากัดเรือ่ งแสงแดดมีเฉพาะในตอนกลางวัน ทําให้ตอ้ งใช้พลังงานอื่น
มาช่วยเสริมในการทีจ่ ะทําให้มคี วามร้อนในช่วงตอนเย็น โดยได้มกี ารใช้
พลังงานไฟฟ้ามาช่วยในการควบคุมให้มคี วามร้อนในเครื่องอบสูงกว่า
40 องศาในเวลากลางคืน ซึง่ ในกรณีน้ีตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยค่อนข้างสูง จึง
ได้มแี นวคิดทีจ่ ะพัฒนาประสิทธิภาพเครือ่ งอบพลังงานแสงอาทิตย์ให้ด ี
ขึน้ โดยใช้วสั ดุกกั เก็บความร้อน (PCM; Phase Change Material) ซึง่
ทําหน้าทีก่ กั เก็บความร้อนในเวลากลางวันและคายความร้อนออกมาใช้
ในการอบในเวลากลางคืนหรือเมือ่ ไม่มแี ดด
ปจั จุบนั ได้มกี ารศึกษาวิจยั เรือ่ ง PCM จํานวนมากเพือ่ นําไป
ประยุกต์ใช้งานในหลายๆด้าน แต่ปจั จัยหลักทีค่ วรมีการศึกษาคือ ชนิด
ของ PCM และช่วงอุณหภูมขิ องการหลอมเหลวของ PCM เพือ่ จะได้
นํามาใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงานทีต่ อ้ งการใช้
PCM สามารถจําแนกออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ สารอินทรีย์ (organic)
สารอนินทรีย์ (inorganic) และสารยูเทกติก (eutectic) หรือสารหลาย
องค์ประกอบชนิดอื่น ดังรูปที่ 1

1. คํานํา
ในปจั จุบนั มีความต้องการในการใช้พลังงานเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ ในขณะ
รูปที่ 1 ประเภทของ PCM [5]
ทีแ่ หล่งพลังงานหลักมาจากฟอสซิลทีย่ งั ใช้กนั อย่างกว้างขวาง โดยใช้
อยูใ่ นรูปของเชือ้ เพลิงในการขนส่งและการผลิตไฟฟ้า แต่การใช้ฟอสซิล
PCM นัน้ มีหลากหลายประเภท เช่น ฟาราฟี น นอนพาราฟี น และ
มีผลต่อมลภาวะทางสิง่ แวดล้อม ในขณะเดียวกันปริมาณการใช้ได้มกี าร
ั
เพิม่ ขึน้ ในขณะที่แหล่งเชื้อเพลิงมีจํานวนจํากัด เป็ นผลให้เกิดปญหา สารยูเ ทคิก เป็ น ต้น [3,4] ฉะนัน้ การเลือ กใช้ PCM จึง จํา เป็ น ต้อ งมี
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คุ ณ สมบัติท างเคมีแ ละทางกายภาพที่เ หมาะสมกับ งานที่ใ ช้ เช่ น
คุณสมบัตใิ นการกักเก็บปริมาณความร้อนทีเ่ หมาะสม มีช่วงของการ
หลอมเหลวที่เหมาะสมกับงานที่จะนํ าไปใช้ ไม่เป็ นพิษ ใช้งานง่ายใน
สภาพความดัน บรรยากาศ มี ค วามเสถี ย รและทนทานต่ อ การ
เสื่อมสภาพ ไม่เป็ นพิษต่อสิง่ แวดล้อมและระบบทีใ่ ช้งาน และสามารถ
เปลีย่ นสถานะได้โดยไม่มกี ารเสื่อมสภาพเมือ่ มีการใช้งานเป็ นเวลานาน
[6,7] เป็ นต้น ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้จงึ เลือก PCM ทีเ่ ป็ นพาราฟิ น
เนื่องจากเป็ นวัสดุทห่ี าง่ายและราคาไม่แพงในการนํามาใช้กบั งาน
สําหรับพาราฟิ นเป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทีม่ สี ูตรโมเลกุล
CnH2n+2 เช่น n-Triacontane n - Octadecane และ Paraffin wax
เป็ น ต้ น โดยพาราฟิ น ที่ม ี C5-C15
จะมีส ถานะเป็ น ของเหลวที่
อุณหภูมหิ ้อง ถ้าจํานวนคาร์บอนในโมเลกุลมากกว่า 15 จะมีเฟสเป็ น
ของแข็ง (wax) พาราฟิ นเป็ น PCM ทีม่ กี ารใช้งานอย่างแพร่หลายใน
ปจั จุบนั พาราฟิ นมีจุดหลอมเหลวอยู่ระหว่าง 23-67 องศาเซลเซียส
เป็ นผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากการกลันปิ
่ โตรเลียม [5] อย่างไรก็ตาม PCM ทีด่ ี
และนิยมนํ ามาใช้งานนัน้ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรน้ อยเมื่อมี
การเปลีย่ นเฟส และไม่เป็ นพิษ โดยเฉพาะการนํามาใช้กบั การอบแห้ง
เม็ดยาสมุนไพรในโรงงานผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณ
ทัง้ นี้ เ พื่อ ให้ง่า ยต่ อ การออกแบบภาชนะบรรจุ จากตัว แปรของ
อุณหภูม ิ ณ เวลาหนึ่ง ๆ สามารถนํ ามาคํานวณหาค่าอัตราการให้
พลังงานของ PCM โดยเปรียบเทียบเป็ นค่าพลังงาน [7] ดังสมการ (1)
ดังนี้
Q = mC p ΔT

(1)

เมื่อ Q คือค่าความร้อนทีไ่ ด้ (จูล), m คือ มวล (กิโลกรัม),
C p คือค่าความจุความร้อนจําเพาะของอากาศ (จูลต่อกิโลกรัม-องศา
เซลเซียส) และ ΔT คืออุณหภูมอิ ากาศทีเ่ พิม่ ขึน้ (องศาเซลเซียส)
ซึง่ PCM ทีใ่ ช้ 1 กิโลกรัมจะมีความร้อนแฝง (Latent Heat of fusion)
196 กิโลจูลต่อกิโลกรัม [8]
2. การนํา PCM ที่เหมาะสม มาใช้ในเครื่องอบพลังงาน
แสงอาทิ ตย์
2.1 ลักษณะเครื่องอบพลังงานแสงอาทิ ตย์
เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์รูปที่ 2 ประกอบด้วย 2 ส่วนคือส่วน
เครือ่ งอบ และส่วนม่านรับแสง (รูปที่ 3) ดังจะแสดงรายละเอียดดังนี้
ส่วนแรก คือส่วนเครือ่ งอบ ความกว้าง 1 เมตร ยาว 1.4 เมตร สูง 2.5
เมตร บริเวณผนังของตัวเครือ่ งอบทําจากสังกะสีโดยใช้โพลีย่ รู เิ ทนโฟม
เป็ นฉนวนป้องกันความร้อน ด้านบนปิ ดด้วยกระจกใสสองชัน้ [3]

ส่วนเครือ่ งอบ

ส่วนม่านรับแสง

รูปที่ 2 แสดงลักษณะของเครือ่ งอบ ชัน้ วาง และอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ใน
เครือ่ งอบพลังงานแสงอาทิตย์ [3]

รูปที่ 3 แสดงการบรรจุ PCM ในม่านรับแสง [3]
ภายในเครื่อ งอบถู ก ออกแบบเพื่ อ ให้ ส ามารถอบผลผลิ ต ได้
หลากหลาย โดยมีชนั ้ วางทัง้ หมด 6 ชัน้ ภายในมีแผงควบคุมอุณหภูม ิ
ภายในเครื่อง โดยมีการติดตัง้ พัดลมระบายอากาศเพื่อเป่าเอาลมร้อน
และความชื้น ออกจากตู้ อ บในกรณี ท่ีอุ ณ หภู ม ิภ ายในตู้ อ บสู ง เกิน ที่
กําหนดไว้ และติดตัง้ เครือ่ งทําความร้อน (Heater) เพือ่ ให้ความร้อนเมือ่
อุณหภูมใิ นตูอ้ บตํ่ากว่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้
ส่ ว นที่ สอง คือ ม่า นรับแสงทํา จากสังกะสีลอนทาสีดํา เอียงทํา มุม 14
องศากับแนวระดับ ด้านบนปิ ดด้วยแผ่นกระจกใสสองชัน้ เพือ่ ช่วยในการ
กักเก็บความร้อน ด้านบนจะวางท่อสังกะสีทาสีดําบรรจุ PCM ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร จํานวน 11 ท่อไว้บนร่อง
ของแผ่นสังกะสี ด้านล่างของแผ่นสังกะสีจะมีช่องสําหรับวางกระป๋อง
นํ้าอัดลมทีบ่ รรจุ PCM จํานวน 90 กระป๋อง ดังรูปที่ 3 โดยนํ้าหนักรวม
ของ PCM ทัง้ หมดเท่ากับ 40 กิโลกรัม โดยใช้สมการที่ (1) ในการ
คํานวณจะสามารถเก็บพลังงานความร้อนแฝงได้ทงั ้ หมด 7,840 กิโลจูล
2.2 ส่วนผสมของ PCM ที่นํามาใช้
จากผลการทดลองการหาวัสดุท่เี หมาะสมและหาง่ายในการทํา
หน้ าที่เป็ น PCM ในห้องปฏิบตั กิ าร พบว่าในการทดลองของผสม
ระหว่างพาราฟิ นกับนํ้ ามันก๊าดในอัตราส่วน 2:1 โดยนํ้ าหนัก หลังจาก
ให้ความร้อนจน PCM ละลายหมด จากนัน้ วัดอุณหภูมขิ อง PCM ที่
่
ณ หภู ม ิ
เย็นตัวลง จะได้ผลดัง รูป ที่ 4 พบว่า ในช่ว งสองชัวโมงแรกอุ
ลดลงอย่างรวดเร็วจากนัน้ จะค่อยๆ ลดลงจนกระทังเกื
่ อบคงทีท่ ่ี ที่ 40+2
องศาเซลเซีย ส ถึง ชัวโมงที
่
่ 5 หลัง จากนัน้ อุ ณ หภูมกิ ็จ ะลดลงอย่า ง
รวดเร็วอีกครัง้ ดังนัน้ จึงเลือกใช้ PCM ที่อตั ราส่วนนี้เพื่อช่วยเพิม่
ประสิท ธิภ าพในการกัก เก็บ ความร้อ นในวัน ที่ม ีแ สงแดดมากน้ อ ย
แตกต่างกัน
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4. ผลการทดลอง
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รูปที่ 4 การลดอุณหภูมขิ องของผสมระหว่างพาราฟินกับนํ้ามันก๊าดใน
อัตราส่วน 2:1 โดยนํ้าหนัก
ภาชนะบรรจุ PCM ในการทดลองมี 2 แบบ ดังรูปที่ 5 ซึง่ ได้แก่
แบบท่อสังกะสีเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5 เซนติเมตร และ แบบกระป๋อง (ใช้
กระป๋องเครื่องดื่มนํ้ าอัดลมทัวไป)
่
สําหรับ PCM แบบกระป๋องจะมี
เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าแบบท่อเป็ นผลให้เกิดปญั หาเรื่องการถ่ายเท
ความร้อนออกมาได้ไม่สมบูรณ์ จึงเติมฝอยลวดลงไปผสมใน PCM ให้
ได้ 28+1 กรัมต่อลิตร เพือ่ เพิม่ การกระจายความร้อน หลังจากเสร็จสิน้
การบรรจุ PCM ทัง้ แบบกระป๋อง และแบบท่อแล้ว PCM ทัง้ สองแบบจะ
ถูกบรรจุอยูใ่ นม่านรับแสงของเครือ่ งอบดังแสดงไว้แล้วในรูปที่ 3

เนื่ อ งจากการทดลองได้ ใ ช้ เ ครื่อ งอบตัว เดี ย วในการทดลอง
เปรียบเทียบ โดยทีท่ ราบดีวา่ อุณหภูมขิ องสภาพแวดล้อมในแต่ละวันจะ
แตกต่ า งกั น ดั ง นั ้น การทดลองจะเลื อ กเก็ บ ข้ อ มู ล เฉพาะวัน ที่ ม ี
สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน และจากสมมติฐานความเป็ นจริงทีว่ ่าเมื่อ
อุณหภูมขิ องแสงแดดสูงขึน้ จะมีผลโดยตรงให้อุณหภูมขิ องเครื่องอบมี
อุณหภูมสิ งู ขึน้ ตาม ดังนัน้ ข้อมูลทีก่ ่อนนํ ามาเปรียบเทียบจึงจําเป็ นต้อง
ปรับมาตรฐานโดยเทียบกับอุณหภูมขิ องสิง่ แวดล้อมทีต่ ่างกันก่อนทีจ่ ะ
นํามาเทียบกันในแต่ละสภาวะ จากรูปที่ 6 พบว่าเมื่อมีความร้อนจาก
แสงแดด อุณหภูมภิ ายในเครื่องอบเริม่ สูงขึน้ จนถึงเทีย่ งวันอุณหภูมจิ ะ
สูง ที่สุ ด จากนั น้ จะลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนถึง เวลา 20.00 น. พบว่ า
เครื่อ งอบที่บ รรจุ PCM จะคายพลัง งานออกมา ผลทํา ให้ม ีอุ ณ หภู ม ิ
ภายในเครื่องอบทีส่ ูงกว่า เครื่องอบทีไ่ ม่ได้บรรจุ PCM เนื่องมาจาก
PCM มีผลทําให้อุณหภูมภิ ายในของเครือ่ งอบคงทีท่ ่ี 40 องศาเซลเซียส
ในขณะที่อุ ณ หภู ม ิข องเครื่อ งอบที่ไ ม่ ไ ด้ บ รรจุ PCM นั น้ ลดลงตาม
อุณหภูมภิ ายนอก
Tภายในเครื่อ ง/T สงิ่ แวดล ้อม

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
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แบบท่อ

แบบกระป๋อง

รูปที่ 5 แสดงลักษณะภาชนะบรรจุ PCM ทัง้ สองแบบ
3. การทดลองเปรียบเทียบ
การทดลองแบ่ ง เป็ นสองสภาวะ ได้ แ ก่ การทดลองเพื่ อ หา
ประสิทธิภาพเของเครื่องอบโดยไม่ใช้ PCM ช่วยในการกักเก็บความ
ร้อนและการทดลองที่ใช้ PCM ช่วยในการกักเก็บความร้อน โดย นํ า
เครือ่ งอบทีป่ ระกอบติดกันทัง้ สองส่วนแล้วในรูปที่ 2 ไปตากแดดโดยหัน
ด้า นที่มมี ่า นรับแสงไปทางทิศ ใต้ แล้วเก็บข้อมูลของอุ ณหภูมภิ ายใน
เครื่องอบ และอุณหภูมสิ งิ่ แวดล้อม โดยเริม่ วัดที่เวลา 6.00 ถึง 20.00
นาฬิกา หลังจากได้ผลการทดลองแล้วทําการปรับมาตรฐานข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบอุณหภูมทิ ่เี วลาต่าง ๆ กัน และคํานวณหาประสิทธิภาพ
ของเครือ่ งอบทัง้ ทีม่ แี ละทีไ่ ม่ม ี PCM และคํานวณหาค่าการให้ความร้อน
ของ PCM ทีใ่ ช้ในการทดลอง

6.00น.

9.00น.

12.00น.

15.00น.

18.00น

21.00น

รู ปที 6 แสดงการเปรี ยบเทียบเครื่ องอบที่มี PCM และที่ไม่มี PCM
เนื่องจากทีส่ ภาวะคงตัวความร้อนทีไ่ ด้รบั จาก PCM ทีค่ ายออกมา
ให้แปรผันโดยตรงกับอุณหภูมเิ ครื่องอบทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนัน้ จะสามารถหา
ค่าพลังงานความร้อนทีไ่ ด้รบั ของเครือ่ งอบทีม่ ี PCM ซึง่ ทําหน้าทีร่ กั ษา
ความร้อน โดยใช้ความสัมพันธ์ของสมการ (1) ในการหาค่าพลังงาน
ความร้อนสะสม เมื่อสมมติว่า อัตราการไหลโดยมวลและความจุความ
ร้อนจําเพาะของอากาศคงที่ ดังนัน้ พลังงานทีไ่ ด้แปรผันตรงกับพืน้ ทีใ่ ต้
กราฟ ดัง รูป ที่ 6 เมื่อ เทีย บเป็ น ร้อ ยละพบว่า ในช่ วง 6.00-20.00 น.
เครือ่ งอบทีม่ ี PCM มีพลังงานความร้อนทีไ่ ด้ เพิม่ ขึน้ มาจากเครือ่ งอบที่
ไม่ม ี PCM 8.02 %
5. สรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการทดลองพบว่า วัสดุเปลี่ยนเฟส (PCM) จะทําหน้าทีเ่ ก็บ
ความร้อนในช่วงเช้าถึงบ่าย 2 โมง หลังจากนัน้ เมือ่ 5 โมงเย็นขึน้ ไปจะ
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มีพลัง งานที่ PCM คายความร้อ นออกมาให้ก บั เครื่อ งอบ เพื่อ รัก ษา
อุณหภูมภิ ายใน ทําให้อุณหภูมไิ ม่ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึง่ เป็ นผลดีต่อการ
ใช้ ไ ฟฟ้ า (Heater) ที่ ร ะบบควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิ ข องเครื่ อ งอบ เมื่ อ
เปรียบเทียบการทํางานของเครื่องอบในช่วง 06.00-20.00 น. พบว่า
เครื่องอบที่ม ี PCM สามารถประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ
8.02 อย่างไรก็ดี การพัฒนา PCM ยังคงต้องมีการวิจยั ต่อไปโดย
จําเป็ นต้องพิจารณาคุณสมบัตขิ อง PCM
ทีเ่ หมาะสม รูปร่างของ
PCM การวางตําแหน่ งให้สมั พันธ์กบั การดูดซับความร้อน การจัดเรียง
และการไหลเวียนของอากาศทัง้ ในม่านรับแสงและตัวเครือ่ งอบ อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องอบพลังงาน
แสงอาทิตย์จําเป็ นต้องมีองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วยเช่น การเพิม่ ม่านรับ
แสงเป็ นกระจกสองชัน้ มีผลทําให้เครื่องอบมีอุณหภูมสิ ูงกว่าอุ ณหภูม ิ
สิง่ แวดล้อมกว่า 2 เท่า การทําให้เครื่องอบมีระบบการไหลเวียนความ
ร้อนทีส่ มบูรณ์ การเพิม่ ฉนวนเพื่อลดการสูญเสียความร้อนในเครื่องอบ
จะเป็ นปจั จัยสําคัญทีจ่ าํ เป็ นทีต่ อ้ งพิจารณาประกอบกันไป
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บทคัดยอ่
ั ยทีม ผี ลกระทบต่อสมรรถนะ
บทความนี นําเสนอผลการศึกษาปจจั
การทํางานของเครือ งผลิตชิน ไม้สบั โดยทําการทดสอบไม้โตเร็วจํานวน
9 ชนิด ทีม ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของไม้ทแี ตกต่างกัน
กับเครือ งผลิตชิน ไม้สบั แบบดิสค์ทมี ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
80
เซนติเมตร ความเร็วรอบของเครือ งผลิตชิน ไม้สบั 900 รอบต่อนาที
และติดใบใดทีล อ้ หมุนสับจํานวน 6 ใบ และขับเคลือ นด้วยมอเตอร์ไฟฟา้
ขนาด 30 แรงม้า จากการทดสอบพบว่าสมรรถนะการทํางานของเครือ ง
ั ยทีม ี
ผลิตชิน ไม้สบั อยู่ระหว่าง 5.14 – 6.84 ตันต่อชัวโมง

โดยมีปจจั
ั ยคือ
ผลกระทบต่อสมรรถนะการทํางานของเครือ งผลิตชิน ไม้สบั 4 ปจจั
ชนิดของไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้ ขนาดความยาวของท่อน
ไม้และระยะยืน ใบมีด โดยสมรรถนะการทํางานของเครือ งผลิตชิน ไม้สบั
มีค่าเพิม ขึน เมือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้มคี ่าเพิม ขึน และ
สมรรถนะการทํางานมีค่าลดลงเมือ ความแข็งของเนือไม้ ความยาวของ
ท่อนไม้และระยะยืน ใบมีดมีค่าเพิม ขึน นอกจากนียงั พบว่าความยาวของ
ท่อนไม้ทเี หมาะสมสําหรับการสับไม้คอื ขนาด 70 เซนติเมตร
Abstract
This paper presents the factor effected to performance of
wood chipping machine. Nine types of fast growing wood, which
its diameter and length are different, are tested by the 80
centimeters diameter and the 900 cycles per minute cutting
speed of the chipping machine. The machine has 6 blades of
flywheel and is driven by 30 horsepower of electrical motor.
According to the study, the performance of the machine is about
5.14 – 6.84 tons per hour and there are 4 factors which are
effected to the performance : type of wood, diameter of wood,
length of wood and range of blade. The performance of the
machine increases according to the increasing of diameter of
wood and decreases according to the increasing of the hardness
of wood, length of wood and range of blade. Furthermore, it is
found that the suitable length of wood for cutting is 70
centimeters.
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1. บทนํา
ประเทศไทยเป็ น ประเทศเกษตรกรรมและมีท รัพ ยากรอยู่ อ ย่ า ง
มากมาย ทําให้มพี ลังงานจากชีวมวลเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะเศษกิง
ไม้ ไม้ ที ป ลู ก เป็ นธุ ร กิ จ เชิ ง พานิ ช ย์ หรื อ เศษขี เ ลื อ ยที ไ ด้ จ าก
อุตสาหกรรมไม้ ซึงมีจํานวนมากและยังไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ เท่าที
ควร ถ้าเราสามารถนํ ามาใช้ประโยชน์ ในการผลิตพลังงานได้ ก็น่าจะ
สามารถลดปริมาณการนํ าเข้าพลังงานลงได้ โดยขัน ตอนในการนํ าเอา
เศษกิง ไม้ หรือไม้ทปี ลูก เป็ นธุ รกิจเชิงพานิ ชย์มาใช้ นัน จะต้อ งทําให้
เป็ นชินเล็ก ๆ ก่อน เนืองจากการศึกษาพบว่าความร้อนทีได้จากการ
เผาไหม้ไม้ฟืนในลักษณะทีเ ป็ นท่อนจะให้ค่าความร้อนน้อยกว่าการเผา
ไหม้ไม้ฟืนในลักษณะทีเ ป็ นชินเล็ก ๆ เนืองจากไม้ฟืนในลักษณะทีเ ป็ น
ชิน เล็ก ๆ จะมีพนื ทีใ นการเผาไหม้มากกว่า นอกจากนียงั พบว่าราคาซือ
ขายชิน ไม้สบั ยังมีราคามากกว่าท่อนไม้อกี ด้วย ดังนัน จึงต้องมีการสร้าง
เครือ งมือทีท าํ ให้ไม้เป็ นชิน เล็ก ๆ เรียกว่า “เครือ งผลิตชิน ไม้สบั ” เพือ ให้
ได้ ค่ า ความร้ อ นในเผาไหม้ทีม ากขึน และเพิม มูล ค่ า ของไม้ฟื น ทีม ี
ลักษณะเป็ นชินเล็ก ๆ ในการส่งขายให้กบั โรงไฟฟา้ และโรงงานผลิต
ั บนั นีในประเทศไทยเองก็มที งั  เครืองผลิต
พลังงานความร้อน ซึงในปจจุ
ชินไม้สบั ทีสามารถผลิตขึนได้เองและนํ าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยมี
ขนาดตัง แต่ 3 - 250 แรงม้า และในเครืองผลิตชินไม้สบั แต่ละรุ่น แต่ละ
ั ย
ยีห อ้ นัน จะมีสมรรถนะการทํางานแตกต่างกัน ซึงขึน อยู่กบั หลายปจจั
เช่น ชนิดของไม้ ความยาวของท่อนไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ท่ อ นไม้ ระยะยืน ของใบมีด ลัก ษณะการทํา งานของคนงาน สภาพ
้ อนไม้ และปจจั
ั ยทีเกิดจากเครืองผลิตชินไม้สบั เอง
อากาศ การปอนท่
ั
ซึงปจจัยต่าง ๆ เหล่านีมผี ลกระทบต่อสมรรถนะการทํางานของเครือง
ั บนั มีผู้ประกอบการโรงงานผลิตชินไม้
ผลิตชินไม้สบั ทัง สิน โดยในปจจุ
สับอยู่เป็ นจํานวนมาก ทัง ทีเป็ นการผลิตชินไม้สบั จากไม้ยูคาลิปตัสใน
อุตสาหกรรมเยือ กระดาษ และการผลิตชิน ไม้สบั จากไม้เบญจพรรณหรือ
้
ไม้โตเร็วเพือ ใช้เป็ นเชือเพลิงชีวมวลในโรงไฟฟาและโรงงานผลิ
ตความ
ร้อ น แต่ ในการศึก ษาเบือ งต้น พบว่ าผู้ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ ย ังขาด
ความรู้และความเข้าใจในเรืองของปจั จัยทีส่งผลกระทบต่ อสมรรถนะ
การทํางานของเครือ งผลิตชินไม้สบั จึงทําให้มตี ้นทุนในด้านการทํางาน
มีค่าสูงขึน โดยไม่จาํ เป็ น
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ั ย ที ส่ ง ผลกระทบต่ อ
โดยงานวิจ ัย ชิ น นี จ ะได้ ทํ า การศึ ก ษาปจจั
สมรรถนะการทํ า งานของเครือ งผลิต ชิน ไม้ส ับ โดยทํ า การศึก ษา
ั ยที
สมรรถนะการทํางานของเครืองผลิตชินไม้สบั ซึงได้พจิ ารณาปจจั
เกีย วข้องกับการผลิตชิน ไม้สบั โดยรวมทีส ่งผลกระทบต่อสมรรถนะการ
ทํางาน คือชนิดของไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้ ความยาวของ
ั ยทีส ่งผลกระทบได้
ไม้และระยะยืน ใบมีด ซึง ถ้าสามารถวิเคราะห์หาปจจั
ก็จะสามารถกําหนดหรือวางแผนการทํางานเพือ ให้ไ ด้สมรรถนะการ
ทํางานสูงสุด เป็ นประโยชน์ ต่อผูป้ ระกอบการโรงงานผลิตชินไม้สบั และ
เป็ นแนวคิดพืน ฐานให้กบั ผูท้ คี ดิ จะสร้างโรงงานผลิตชิน ไม้สบั ได้ต่อไปใน
อนาคต
ิ ิ สบั
2. เครืองผลตชนไม้
โดยทัวไปเครื

อ งผลิตชิน ไม้สบั มีอยู่ 3 ประเภทคือ เครืองผลิตชินไม้
สับแบบล้อหมุนแผ่นดิสค์ (Disk Chipper Machine) ดังรูปที 1 เครือง
ผลิตชินไม้สบั แบบถัง (Drum Chipper Machine) ดังรูปที 2 และเครือง
ผลิต ชิน ไม้ส ับ แบบผสม ซึ ง ประเภททีนิ ย มใช้ ง านคือ แบบล้ อ หมุ น
แผ่นดิสค์

รูปที 1 แสดงเครือ งผลิตชิน ไม้สบั แบบแบบล้อหมุนแผ่นดิสค์

รูปที 2 แสดงเครือ งผลิตชิน ไม้สบั แบบถัง
้ ท่อนไม้
โดยลักษณะการสับไม้โดยทัวไปคื
 อ เริม ต้นจากเมือ ทําการปอน
้
ลงในช่องรับไม้ ท่อนไม้จะถูกปอนลงมาจนถึงใบมีด คมของใบมีดซึงติด
อยู่กบั ล้อหมุน จะสับท่อนไม้ทปี ้ อนลงมาให้มขี นาดเล็กลง ดังแสดงในรูป
ที 3 โดยขนาดของชิน ไม้ส บั จะมีขนาดเท่ ากับระยะยืนของใบมีดที
ปรับตัง ค่าไว้ในแต่ละครัง ของการสับ และหลังจากสับได้ชนิ ไม้สบั แล้ว
ชินไม้สบั จะตกลงด้านล่าง ซึงจะถูกพัดและพ่นออกไปตามท่อไปกองที
พืน จากนัน จึงใช้รถตัก ตักกองชินไม้สบั ขึนรถบรรทุกเพือขนส่งไปยัง
โรงงานต่อไป

รูปที 3 แสดงลักษณะการสับไม้ของเครือ งผลิตชิน ไม้สบั
สําหรับงานวิจยั ในครัง นี ได้นําเครืองผลิต ชินไม้ส บั ขนาดกลางที
ได้รบั การออกแบบและพัฒนาโดย อภิชาติและประพัทธ์ [1] มาใช้ในการ
ทดลอง โดยเครืองผลิตชินไม้สบั นี เป็ นเครืองผลิตชินไม้สบั แบบดิสค์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร ความเร็วรอบของเครืองผลิต
ชิน ไม้สบั 900 รอบต่อนาที มีจาํ นวนใบมีดติดทีล อ้ หมุนสับจํานวน 6 ใบ
้
และเครืองผลิตชินไม้สบั ใช้มอเตอร์ไฟฟาขนาด
30 แรงม้าเป็ นชุดต้น
กําลัง ดังแสดงไว้ในรูปที 4

รูปที 4 แสดงเครือ งผลิตชิน ไม้สบั ทีใ ช้ในการทดสอบ
ิ ิ สบั
3. การทดสอบเครืองผลตชนไม้
ั
เพือ ให้ทราบปจจัยทีม ผี ลกระทบต่อสมรรถนะการทํางานของเครือง
ผลิตชินไม้สบั ผูว้ จิ ยั ได้เตรียมการทดสอบโดยได้เตรียมท่อนไม้จากไม้
โตเร็วชนิดต่าง ๆ เพือ ใช้ในการทดสอบสับไม้การเตรียมท่อนไม้เพือ การ
ทดสอบโดยทํ าการทดสอบไม้โ ตเร็ว โดยการทดสอบแต่ ล ะครัง จะ
ดําเนินการ 3 รอบ แล้วหาค่ าเฉลีย ดังนัน จึงได้เตรียมไม้แต่ ละชนิ ด
ชนิดละ 3 กอง ชังนํ
  าหนักกองละประมาณ 200 กิโลกรัม โดยมีวธิ กี าร
ทดสอบคือ เริม ต้ น จากการนํ า ไม้ไ ปชัง แยกตามประเภทและขนาด
้
จากนัน นํ ามาทดสอบโดยทําการจับเวลาเมือเริม ทดสอบ ปอนไม้
ทลี ะ
ท่อนอย่างต่ อเนือ ง วัดความเร็วรอบของเครืองผลิตชินไม้ส บั ทุก ๆ 5
ั ยทีก ําหนด
วินาที จนทดสอบหมด และทําการทดสอบโดยแยกตามปจจั
อย่างละ 3 ครัง แล้วนํ าค่าทีไ ด้มาหาค่าเฉลีย ตามเงือนไขต่ าง ๆ โดย
ั ยทีพ จิ ารณามีทงั  หมด 4 ปจจั
ั ย คือ
เงือ นไขในการทดสอบและปจจั
ิ
3.1 ชนดของไม้
ผู้วจิ ยั ได้ทําการทดสอบกับไม้ทงั  หมด 9 ชนิดคือ ไม้ก ระถิน ไม้
มะม่วง ไม้นนทรีย์ ไม้จามจุ ร ี ไม้มะพร้าว ไม้หมาก ไม้มะกอก ไม้งวิ
และไม้ยู ค าลิป ตัส โดยต้ น ไม้แ ต่ ล ะชนิ ด กํ า หนดให้ม ีข นาดเส้น ผ่ า น
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ศูนย์กลางเฉลีย เท่ากันคือ 4 นิว ความยาวของท่อนไม้แต่ละท่อนยาว
ประมาณ 100 เซนติเมตร ระยะยืนใบมีด X=7 มิลลิเมตร ดังแสดงไว้ใน
รูปที 5

รูปที 6 แสดงขนาดความยาวของท่อนไม้
3.4 ระยะยืนของใบมีด
ผูว้ จิ ยั ได้ทําการทดสอบกับไม้กระถิน โดยทีไม้กระถินมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางเฉลีย เท่ากันคือ 4 นิว ความยาวของท่อนไม้แต่ละท่อนมี
ความยาวประมาณ 70 เซนติเมตร โดยเปลีย นแปลงระยะยืนใบมีด(X)
แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ X = 5,7,9 และ 11 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที
7

รูปที 7 แสดงระยะยืน ของใบมีด (X) ของเครือ งผลิตชิน ไม้สบั
่
4. ผลการทดสอบปัจจัยที มีผลกระทบตอสมรรถนะ
ิ ิ สบั
การทํางานของเครืองผลตชนไม้
เมือทําการทดสอบเครืองผลิตชินไม้สบั โดยแยกตามชนิดของไม้
ขนาดเส้น ผ่ านศูน ย์ก ลาง ขนาดความยาวของท่ อ นไม้ และระยะยืน
ใบมีดแล้ว ได้ผลการทดสอบดังนี

รูปที 5 แสดงชนิดของไม้ทที ดสอบทัง หมด 9 ชนิด
่ นย์กลางของไม้
3.2 ขนาดเส้นผานศู
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การทดสอบกับไม้ 3 ชนิด คือไม้กระถิน ไม้มะม่วง และ
ไม้มะกอก โดยทีต ้นไม้แต่ละชนิดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ขนาด
คือ 2 – 6 นิว ความยาวของท่อนไม้แต่ ละท่อนยาวประมาณ 100
เซนติเมตร ระยะยืน ใบมีด X = 7 มิลลิเมตร
่
3.3 ความยาวของทอนไม้
ผูว้ จิ ยั ได้ทําการทดสอบกับไม้กระถิน โดยทีไม้กระถินมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลีย เท่ากันคือ 4 นิว และความยาวของท่อนไม้แต่
ละท่อนมีขนาดความยาว 11 ขนาด คือ 50 - 150 เซนติเมตร ระยะยืน
ใบมีด X = 7 มิลลิเมตร ดังแสดงไว้ในรูปที 6
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ิ
่
4.1 สมรรถนะการทํางานของไม้แตละชนด
จากการทดสอบกับไม้ทงั  หมด 9 ชนิดคือไม้กระถิน ไม้มะม่วง ไม้
นนทรีย์ ไม้จามจุร ี ไม้หมาก ไม้มะพร้าว ไม้มะกอก ไม้งวิ และไม้ยูคา
ลิปตัส พบว่าไม้งวิ มีสมรรถนะการทํางานสูงทีส ุดคือ 6.84 ตัน/ชัวโมง

รองลงมาคือไม้หมากมีสมรรถนะการทํางานคือ 6.22 ตัน/ชัวโมง

ไม้
มะม่วงมีสมรรถนะการทํางานคือ 6.20 ตัน/ชัวโมง

และไม้มะพร้าวมี
สมรรถนะการทํางานคือ 6.05 ตัน/ชัวโมง

ตามลําดับ และจะพบว่าไม้
จามจุรมี สี มรรถนะการทํางานน้อยทีส ุดคือ 5.14 ตัน/ชัวโมง

ดังแสดงไว้
ในรูปที 8 สามารถกล่าวได้ว่าชนิดของไม้ทมี สี มรรถนะการทํางานสูงจะ
เป็ นไม้ทมี คี วามแข็งน้ อยกว่าชนิดของไม้ทมี สี มรรถนะการทํางานทีตํา
และชนิดของไม้ทมี คี ่าสมรรถนะการทํางานใกล้เคียงกันจะมีความแข็ง
ของเนื อ ไม้ใกล้เคีย งกัน ซึงจะจัด ให้เป็ น ไม้ประเภทเดีย วกัน เช่ น ไม้
หมากกับไม้มะพร้าว นอกจากนียงั พบว่าสมรรถนะการทํางานยังขึน อยู่
กับความเร็วรอบของเครือ งผลิตชิน ไม้สบั ในขณะทีส บั ไม้ทงั  9 ชนิดด้วย
โดยพบว่ า ความเร็ว รอบของเครือ งผลิต ชิน ไม้ส บั ในขณะสับไม้ทีใ ห้
สมรรถนะการทํา งานสู งจะมีค วามเร็ว รอบของเครือ งผลิต ชิน ไม้ส ับ
ใกล้เคียงกับความเร็วรอบของเครืองผลิตชินไม้สบั ในขณะทีไ ม่มกี ารสับ
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ความเร็วรอบ
980
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ไม ้มะม่วง

970
รอบ/นาที

(No-Load) และชนิดของไม้ทมี สี มรรถนะการทํางานตําจะมีความเร็วรอ
ของเครืองในขณะสับนัน จะลดตําลงมาตามจังหวะการสับไม้ โดยชนิ
ของไม้ทมี คี วามแข็งมากกว่าจะมีแรงต้านจากการสับมากกว่า ส่งผลให้
พลังงานทีส ะสมภายในล้อหมุนสับลดลง จึงทําให้ความเร็วรอบตําลง แล
ส่งผลต่อสมรรถนะการทํางาน ดังแสดงความเร็วรอบของเครืองผลิตชิน
ไม้สบั ไว้ในรูปที 9 เมือ พิจารณาลักษณะของชินไม้สบั ของไม้แต่ละชนิด
สามารถแสดงได้ดงั รูปที 10 ซึงเห็นได้ว่ าชิน ไม้ส บั มีลกั ษณะเป็ น สี
เหลียมพืนผ้าปริมาตรเฉลีย ความกว้าง ความยาว และความหนาของ
ไม้แต่ ละชนิดจะมีค่าใกล้เคียงกัน ยกเว้นไม้หมากและไม้มะพร้าวจะมี
ลักษณะเป็ นผง เนืองจากไม้ทงั  2 ชนิดมีลกั ษณะเนือไม้เป็ นเส้นใย
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รูปที 9 แสดงความเร็วรอบของเครือ งผลิตชิน ไม้สบั ของไม้ 9 ชนิด
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รูปที 8 แสดงสมรรถนะการทํางานของไม้ 9 ชนิด
่ นย์กลาง
4.2 สมรรถนะการทํางานของไม้ตามขนาดเส้นผานศู
จากการทดสอบกับไม้จํานวน 3 ชนิดคือไม้กระถิน ไม้มะม่ว ง
และไม้มะกอก โดยทีไ ม้แต่ละชนิดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัง แต่ 2 6 นิว และท่อนไม้มคี วามยาวท่อนละ 70 เซนติเมตร พบว่าไม้ทมี ขี นาด
เส้น ผ่ า นศูน ย์ก ลางมากกว่ า จะได้ส มรรถนะการทํางานสูงกว่ าไม้ทีม ี
ขนาดเส้น ผ่านศูนย์ก ลางน้ อยกว่า โดยไม้ท งั  3 ชนิดมีส มรรถนะการ
ทํางานเป็ นไปในทิศทางเดียวกันเมือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน
ไม้มากขึน ซึงไม้ทมี ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า จะมีมวลทีใ ช้ใน
การสับมากกว่าในแต่ ละรอบของการสับไม้ จึงได้ปริมาณไม้ทสี บั ได้
มากกว่าไม้ทมี ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า ดังแสดงไว้ในตารางที
1
ตารางที 1 แสดงสมรรถนะการทํางานของไม้ 3 ชนิด ตามขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2 – 6 นิว
่
ขนาดเส้นผาน
สมรรถนะ(ตัน/ชัวโมง)

ศูนย์กลาง
ิ
่
ไม้กระถน
ไม้มะมวง
ไม้มะกอก
(นวิ)
2
4.38
4.80
5.04
3
5.17
5.34
6.21
4
5.37
5.61
7.14
5
5.51
5.74
7.48
6
5.47
6.08
7.89

รูปที 10 แสดงลักษณะของชิน ไม้สบั ของไม้ 9 ชนิด
4.3 สมรรถนะการทํางานของไม้ตามขนาดความยาว
จากการทดสอบไม้กระถินทีม ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันคือ 4
นิวและท่อนไม้มคี วามยาว 11 ขนาดคือขนาด 50, 60, 70, 80, 90,
100,110,120,130,140 และ 150 เซนติเมตร พบว่าไม้กระถินความยาว
70 เซนติเมตร จะมีสมรรถนะการทํางานมากทีส ุดคือ 5.61 ตัน/ชัวโมง

และจากผลการทดสอบจะเห็น ว่ าไม้ทีม ีข นาดความยาวของท่ อ นไม้
50,60 และ 70 เซนติเมตร จะมีสมรรถนะการทํางานจะเพิม ขึนตาม
ขนาดความยาวท่อ นไม้ แต่ เมือสับไม้ทมี ขี นาดความยาวของท่อนไม้
ตัง แต่ 80 เซนติเมตร ขึน ไปจนถึง 150 เซนติเมตร จะพบว่ามีสมรรถนะ
การทํางานลดลง ดังแสดงไว้ในรูปที 11 และเมือพิจารณาทีค วามเร็ว
รอบของเครือ งผลิตชิน ไม้สบั จะสามารถแสดงได้ดงั รูปที 12 ซึง จะพบว่า
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ความยาวของท่อนไม้ 50,60 และ 70 เซนติเมตร มีความเร็วรอบของ
เครืองผลิตชินไม้สบั ในขณะสับจะมีค่ าคงทีและใกล้เคียงกับความเร็ว
รอบของเครืองผลิตชินไม้สบั ในขณะไม่มกี ารสับ แต่ เมือ ความยาวของ
ท่อนไม้เพิม ขึน จาก 80 จนถึง 150 เซนติเมตร ความเร็วรอบของเครือง
ผลิตชิน ไม้สบั จะลดลงเรือ ย ๆ ตามจังหวะการสับ ทัง นีเนืองมาจากไม้ที
มีความยาวมากจะมีการสับอย่างต่อเนืองและนานกว่าไม้ทมี คี วามยาว
สัน กว่า จะทําให้เกิดแรงต้านจากการสับไม้มากขึน พลังงานทีส ะสม
ภายในล้อหมุนสับจึงลดลง ทําให้ความเร็วรอบของเครืองผลิตชินไม้สบั
ลดลง ซึงส่งผลให้สมรรถนะการทํางานลดลงด้วย โดยจากการทดสอบ
พบว่าความยาวของไม้ทเี หมาะสมในการสับเพือให้ได้สมรรถนะสูงสุด
คือความยาว 70 เซนติเมตร
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โดยพบว่าชนิดของไม้ทมี สี มรรถนะการทํางานตํากว่าจะเป็ นไม้ทมี คี ่า
ความแข็งมากกว่า (พิจารณาจากค่าความเค้นเฉือนของไม้) ซึงจะต้อง
ใช้ แ รงในการสับ มากกว่ า ชนิ ด ของไม้ทีม ีค วามแข็ง น้ อ ยกว่ า โดย
ความเร็วรอบเฉลีย ของเครืองผลิตชินไม้สบั ในขณะทีม กี ารสับไม้แต่ละ
ชนิดทีม คี ่าใกล้เคียงกัน และมีขนาดของชินไม้สบั เฉลีย จะมีค่าใกล้เคียง
กัน เมือ ทําการทดสอบโดยเปลีย นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนไม้
พบว่าสมรรถนะการทํางานจะมากขึน ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ไม้ และเมือ มีการทดสอบการโดยเปลียนขนาดความยาวของท่อนไม้
พบว่าเมือ ความยาวของไม้ในช่วง 50 – 70 เซนติเมตร จะมีสมรรถนะ
การทํางานเพิม ขึน และสมรรถนะการทํางานจะลดลงเมือ ความยาวของ
ท่อนไม้ตงั  แต่ 80 เซนติเมตรขึน ไป ทัง นีเนืองมาจากความยาวของไม้ที
มากขึน จะต้ อ งใช้แ รงในการสับ อย่ า งต่ อ เนื อ งและนานขึน ส่ ง ผลให้
พลังงานทีส ะสมภายในล้อหมุนสับลดลง ความเร็วรอบของเครืองจักร
ลดลง และส่งผลให้สมรรถนะการทํางานตําลง โดยความยาวทีเ หมาะส
ในการสับคือ 70 เซนติเมตร และเมือ ทดสอบโดยการเปลีย นระยะยืน
ของใบมีดพบว่าเมือ ปรับระยะยืนใบมีดมากขึน สมรรถนะการทํางานจะ
ลดลง เนืองจากการเพิม ระยะยืนของใบมีดจะทําให้แรงทีใช้ในการสับ
เพิม ขึน ทําให้ความเร็วรอบลดลงจึงทําให้ต่อสมรรถนะการทํางานลดลง
นอกจากนี ย งั พบว่ าขนาดของชิน ไม้ส บั เฉลีย จะมีค่ ามากขึน เมือ ปรับ
ั ย ที
ระยะยืน ใบมีดมากขึน ด้ว ย และจากการศึก ษาทัง หมดพบว่ าปจจั
ั ย
ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการทํางานของเครือ งผลิตชิน ไม้สบั มี 4 ปจจั
คือ ชนิ ดของไม้ ขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลางของท่ อนไม้ ความยาวของ
ท่อนไม้และระยะยืน ของใบมีด

รูปที 11 แสดงสมรรถนะการทํางานของไม้กระถิน ตามความ
ยาวของท่อนไม้ตงั  แต่ 50 – 150 เซนติเมตร

5. สรุปผลการศึกษา
จากการทดสอบเครือ งผลิต ชิน ไม้ส ับ กับ ไม้โ ตเร็ ว ขนาดต่ า ง ๆ
จํานวน 9 ชนิด พบว่าสมรรถนะการทํางานของไม้ทงั  9 ชนิดอยู่ระหว่าง
5.14 – 6.84 ตัน/ชัวโมง
 โดยชนิดของไม้ทมี สี มรรถนะการทํางานตําทีส ุ
คือไม้จามจุ ร ี และชนิ ดของไม้ทีมสี มรรถนะการทํางานสูง สุดคือไม้งวิ
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4.4 สมรรถนะการทํางานของไม้ตามระยะยืนใบมีด (X)
จากการทดสอบกับไม้กระถินทีม ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลีย
เท่ากันคือ 4 นิวและท่อนไม้มคี วามยาว 70 เซนติเมตร โดยปรับระยะ
ยืน ใบมีด 4 ระดับคือ 5,7,9 และ 11 มิลลิเมตร พบว่าระยะยืนใบมีด X =
5 มิลลิเมตร ให้ค่าสมรรถนะการทํางานสูงทีส ุดคือ 5.40 ตัน/ชัวโมง

และ
สมรรถนะการทํางานจะลดลงตามระยะยืน ใบมีดทีเ พิม ขึน ดังแสดงไว้ใน
ตารางที 2 ทัง นีเนืองมาจากการยืน ระยะใบมีดเพิม ขึน จะทําให้ขนาดของ
ชิน ไม้สบั เพิม ขึน ดังนัน การเพิม ระยะยืนใบมีดก็จะทําให้แรงทีใ ช้ในการ
สับเพิม ขึน ด้วย เมือ แรงต้านจากการสับมีค่ามากขึน จะทําให้พลังงานที
สะสมภายในล้อหมุนสับลดลง ทําให้ความเร็วรอบของเครืองผลิตชินไม้
สับลดลง ดังแสดงไว้ในรูปที 13 จึงทําให้สมรรถนะการทํางานลดลง และ
จะพบว่าลักษณะของชิน ไม้สบั จะมีขนาดใหญ่ขนึ ตามระยะยืนของใบมีด
ดังแสดงไว้ในตารางที 3 และรูปที 14
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รูปที 12 ความเร็วรอบของเครือ งผลิตชิน ไม้สบั เมือ ทดสอบกับไม้กระถิน
ตามความยาวของท่อนไม้ตงั  แต่ 50 – 150 เซนติเมตร
ตารางที 2 สมรรถนะการทํางานของไม้กระถิน
ตามระยะยืน ใบมีด 5,7,9 และ 11 มิลลิเมตร
ระยะยืนใบมีด
สมรรถนะ(ตัน/ชัวโมง)

x = 5 mm
5.40
x = 7 mm
5.26
x = 9 mm
4.80
x = 11 mm
4.68
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ตารางที 3 ขนาดของชิน ไม้สบั เฉลีย ของไม้กระถินทีม รี ะยะยืน
ใบมีดแตกต่างกัน
ความยาว ความกว้าง ความหนา
ระยะยืนใบมีด
(mm)
(mm)
(mm)
X = 5 mm
19.20
9.90
4.20
X = 7 mm
30.30
15.30
6.70
X = 9 mm
35.90
19.30
8.70
X = 11 mm
41.30
30.50
10.70
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รูปที 13 ความเร็วรอบของเครือ งผลิตชิน ไม้สบั ตามระยะยืน ใบมีด
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