
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

บทความวชิาการ
เลมที ่3

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

จดัโดย

Biomechanics

Energy Technology and Management

การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  ศนูยรงัสติ 15-17 ตลุาคม 2551

ME NETT 22ME NETT 22ME NETT 22ME NETT 22ME NETT 22



รวมบทความวิชาการ เลมที่ 3  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22 หนานํา  1

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  ศนูยรงัสติ

15-17 ตลุาคม 2551

ME NETT 22ME NETT 22ME NETT 22ME NETT 22ME NETT 22

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

บทความวชิาการ
เลมที ่3

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

จดัโดย

Biomechanics

Energy Technology and Management



รวมบทความวิชาการ เลมที่ 3  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22หนานํา 2

บทความวชิาการ เลม 3

การประชมุวชิาการเครอืขายวศิวกรรมเครือ่งกลแหงประเทศไทย ครัง้ที ่22

ISBN 978 - 974 - 466 -342 - 9

จดัทาํโดย : ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี12120

ปทีพ่มิพ : พ.ศ. 2551



รวมบทความวิชาการ เลมที่ 3  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22 หนานํา  3

คํานํา

การประชมุวชิาการเครอืขายวศิวกรรมเครือ่งกลแหงประเทศไทย เปนกจิกรรมทางดานวชิาการและวจิยั

ของคณาจารย นกัวจิยั นกัศกึษาและผูสนใจจากภาคอตุสาหกรรมในสาขาวศิวกรรมเครือ่งกลของประเทศ ซึง่

การจดัประชมุนีไ้ดดาํเนนิการอยางตอเนือ่งเปนครัง้ที ่22

สาํหรบัการประชมุวชิาการเครอืขายวศิวกรรมเครือ่งกลแหงประเทศไทย ครัง้ที ่22 (ME NETT 22)

นี ้ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ไดรบัเกยีรตใิหเปนเจาภาพ

จดัการประชมุ ในวนัที ่15-17 ตลุาคม 2551 ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศนูยรงัสติ

ผลจากการดําเนินการในการจัดประชุมครั้งนี้ มีบทความฉบับสมบูรณที่ผานการพิจารณาจากผูทรง

คณุวฒุ ิรวมทัง้สิน้ 267 บทความ โดยมจีาํนวนบทความในสาขายอยตางๆ ดงันี ้คอื  Alternative Energy and

Combustion (AEC)  35 บทความ Aerospace and Marine Engineering (AME)  6 บทความ Applied

Mechanics, Material and Manufacturing (AMM) 64 บทความ Biomechanics (BME)  7 บทความ Computation

and Simulation Techniques (CST)  32 บทความ Dynamic Systems, Robotics and Control (DRC) 34

บทความ Energy Technology and Management (ETM)  36 บทความ และ Thermal Systems and Fluid

Mechanics (TSF) 49 บทความ  การประเมนิคณุภาพของบทความทางวชิาการโดยผูทรงคณุวฒุทิีเ่ชีย่วชาญ

ในสาขาตางๆ จากมหาวทิยาลยัตางๆ รวมทัง้สิน้ 234 ทาน

สาํหรบับทความวชิาการไดจดัทาํเปนหนงัสอื 4 เลม คอื

เลมที ่1

Alternative Energy and Combustion (AEC)

Dynamic Systems, Robotics and Control (DRC)

เลมที ่2

Aerospace and Marine Engineering (AME)

Applied Mechanics, Material and Manufacturing (AMM)

เลมที ่3

Biomechanics (BME)

Energy Technology and Management (ETM)

เลมที ่4

Computation and Simulation Techniques (CST)

Thermal Systems and Fluid Mechanics (TSF)

ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



รวมบทความวิชาการ เลมที่ 3  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22หนานํา 4

คณะกรรมการจดังานประชมุวชิาการ
เครอืขายวศิวกรรรมเครือ่งกลแหงประเทศไทย ครัง้ที ่22

รศ.ดร. อรุยุา วสีกลุ
(คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร มธ.)

รศ.ดร.วรวธุ วสิทุธิเ์มธางกรู
(นายกสมาคมวศิวกรเครือ่งกลไทย.)

ที่ปรึกษา

รศ. พนิยั ทองสวสัดิว์งศ

(หวัหนาภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล มธ., เลขานกุารสมาคมวศิวกรเครือ่งกลไทย)

ประธานกรรมการ

รศ.ดร. ชาวสวน กาญจโนมยั

รองประธานกรรมการ

รศ.ดร. ผดงุศกัดิ ์รตันเดโช

ประธานคณะอนกุรรมการฝายดาํเนนิการ การประชมุเครอืขายฯ

    ศ.ดร. สมชาต ิฉนัทศริวิรรณ

ประธานคณะอนุกรรมการฝายวิชาการ

ผศ.ดร. ธรีะ เจยีศริพิงษกลุ

ประธานคณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ

อ.ดร. ไชยณรงค จกัรธรานนท

ประธานคณะอนุกรรมการฝายสถานที่และพิธีการ

ผศ.ดร. วทิวสั ศตสขุ

ประธานคณะอนุกรรมการหาทุนและกิจกรรมพิเศษ

 ผศ.ดร. บรรยงค รุงเรอืงดวยบญุ

ประธานคณะอนุกรรมการเงิน

ผศ.ดร. วโิรจน ลิม่ตระการ

ประธานคณะอนุกรรมฝายสารสนเทศและเทคโนโลยี

ผศ. เกยีรตขิจร สเุวทเวทนิ   อ.ดร. ชาญณรงค อศัวเทศานภุาพ

ผศ.ดร. ดลุยโชต ิชลศกึษ   อ.ดร. มนตชยั พฤกษวไิลเลศิ

ผศ. วาฑติ ภกัด ี  ผศ.ฉตัรชยั มานะด ี  อ.นเรนทร บญุสง

น.ส. เนาวรตัน  บญุธนะสาร  น.ส.ยวุด ีเบญมาศ  นายคคนนัต ธรรมทนัตา

นายอภนินัท ชุมสงูเนนิ  นายไพโรจน  ทบัพุม  นายนธิวิฒัน  ตองออน

กรรมการ



รวมบทความวิชาการ เลมที่ 3  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22 หนานํา  5

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
การประชมุวชิาการเครอืขายวศิวกรรมเครือ่งกลแหงประเทศไทย ครัง้ที ่22

1. Biomechanics (BME)
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

ดร.ชญัญาพนัธ วริฬุหศรี

ดร.ไพรชั ตัง้พรประเสรฐิ

มหาวทิยาลยัขอนแกน

รศ.ดร.สรุสทิธิ ์ปยะศลิป

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ผศ.ดร.ยศธนา คณุาทร

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ดร.วงศวทิย เสนะวงศ

ศนูยเทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหงชาติ

ดร.กฤษณไกรพ สทิธปิระทปี

ดร.จนิตมยั สวุรรณประทปี

2. Energy Technology and Management (ETM)

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

ผศ.มิง่ศกัดิ ์ตัง้ตระกลู

อ. ดร.ไพรชั ตัง้พรประเสรฐิ

ศ. ดร.สมศกัดิ ์  ไชยะภนินัท

มหาวทิยาลยัขอนแกน

ผศ.ดร.ประพทัธ สนัตวิรากร

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

ศ.ดร.ประดษิฐ เทดิทลู

ศ.ดร.ทนงเกยีรต ิเกยีรตศิริโิรจน

รศ.ดร.สมัพนัธ  ไชยเทพ

ผศ.ดร.ณฐั วรยศ

ผศ.ดร.นคร ทพิยาวงศ

ผศ.ดร.ศวิะ อจัฉรยิวริยิะ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี

ศ.ดร.สมชาย  วงศวเิศษ

รศ.ดร.สมชาย  จนัทรชาวนา

รศ.ดร.สกักมน เทพหสัดนิ ณ อยธุยา

ศ.ดร.สมชาต ิโสภณรณฤทธิ์

ศ.ดร.จงจติร หริญัลาภ

ศ.ดร.สาํเรงิ จกัรใจ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื

รศ.ดร.ธนาคม สนุทรชยันาคแสง

รศ.ดร.สมรฐั เกดิสวุรรณ

ผศ.ดร.สธุรรม ปทมุสวสัดิ์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร

อ. ดร. นภุาพ แยมไตรพฒัน

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแกน

ผศ.ธรีะฑติ ดวงมสุกิ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

รศ.น.อ.ดร.วรพจน ขาํพศิ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

ผศ.ดร.ดลุยโชต ิชลศกึษ

รศ.ดร.ผดงุศกัดิ ์รตันเดโช

ผศ.ดร.วาทติ ภกัดี

อ.ดร.ไชยณรงค จกัรธรานนท

อ.ดร.ชาญณรงค อศัวเทศานภุาพ

ศ.ดร.สมชาต ิ ฉนัทศริวิรรณ

ผศ. เกยีรตขิจร สเุวทเวทนิ

ผศ. ดร. บรรยงค  รุงเรอืงดวยบญุ

รศ.ดร.บณัฑติ ลิม้มโีชคชยั

รศ.ดร. ศรทัธา อาภรณรตัน

ผศ.ดร.ธวชัชยั ออนจนัทร

รศ.ดร.ศภุชาต ิจงไพบลูยพฒันะ

รศ. ดร. ธนญัชยั ลภีกัดิป์รดีา

มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย

ผศ.ดร.ตกิะ บนุนาค 

มหาวทิยาลยับรูพา

อ.ดร.ภาวณิ ี ศกัดิส์นุทรศริิ

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

รศ.ดร.สมัพนัธ  ฤทธเิดช

ผศ.ดร.เจรญิพร เลศิสถติธนกร

มหาวทิยาศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ

อ.ดร.พชิยั อษัฎมงคล

มหาวทิยาลยัศรปีทมุ

ดร.ชลธศิ เอีย่มวรวฒุกิลุ



รวมบทความวิชาการ เลมที่ 3  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22หนานํา 6

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (ตอ)

มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร

อ.ดร.พงษสทิธิ ์ ศรคีรินิทร

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

รศ.กาํพล  ประทปีชยักรู

รศ.ดร.พรีะพงศ ทฆีสกลุ

รศ.สมาน  เสนงาม

รศ.ดร.ชเูกยีรต ิคปุตานนท

ผศ.ปญญรกัษ งามศรตีระกลู

ผศ.ไพโรจน ครีรีตัน

อ.ดร.จนัทกานต ทวกีลุ

อ.ดร.ฐานนัดรศกัดิ ์เทพญา

ผศ.พสิษิฐ เตชะรุงไพศาล

ผศ.ดร.กลุเชษฐ เพยีรทอง

ผศ.ดร.อดลุย จรรยาเลศิอดลุย

ผศ.ดร.อาํไพศกัดิ ์ทบีญุมา

มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย

ผศ.ดร.พงศกร เกดิชาง

สถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั

ผศ.ดร. สนัต ิหวงันพิพานโต

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั

ผศ.ดร.ชนิรกัษ เธยีรพงษ

ผศ.ธวชัชยั นาคพพิฒัน

ผศ.ดร.จารวุตัร เจรญิสขุ



รวมบทความวิชาการ เลมที่ 3  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22 หนานํา  7

คํานํา ........................................................................................................................................ หนานํา 3

คณะกรรมการจดังานประชมุวชิาการเครอืขายวศิวกรรรมเครือ่งกลแหงประเทศไทย ครัง้ที ่22 ..... หนานํา 4

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ........................................................................................ หนานํา 5

สารบัญบทความวิชาการ ............................................................................................................ หนานํา 8

หนวยงานที่ใหการสนับสนุน ................................................................................................................ 269

สารบัญ



รวมบทความวิชาการ เลมที่ 3  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22หนานํา 8

หนา

1.  Biomechanics (BME)
BME001 แขนเทยีมขบัเคลือ่นดวยกลามเนือ้เทยีมควบคมุดวยสญัญาณ EMG ................................................. 3

(Prosthetic Arm powered by Artificial Muscle controlled By EMG)

BME002 ผลของความยาวโลหะยึดกระดูกและรูปแบบการวางสกรูตอความเครียดแตกหัก

ในภาวะกระดูกตนขาหักภายใตภาระกรรมแบบวงรอบ ..................................................................... 9

(The effects of plate length and screw placement on fracture strain

for femoral shaft fracture under cyclic loading)

BME003 การประเมินอายุการใชงานของฟนเทียมแบบยึดแนนชนิดเซรามิกสลวนภายใตภาระแบบพลวัต

ดวยวิธีทางไฟไนตเอลิเมนต .......................................................................................................... 17

(Lifetime Evaluation of All-Ceramic Fixed Partial Denture Subjected to

Dynamic Load by Finite Element Method)

BME004 กลไกการขับเคลื่อนหุนยนตปลาโดยใชการหมุนของแผนจาน ......................................................... 26

(The New Heaving Angle Adjustable Mechanism for Fish Robot Using

the Two-contacted discs)

BME005 การวิเคราะหความแข็งตึงของอุปกรณยึดตรึงภายนอกโดยระเบียบวิธีไฟไนตอิลิเมนต ..................... 32

(Stiffness Analysis of a Rigid External Fixator using Finite Element Method)

BME006 การออกแบบและผลิตตนแบบขาเทียมสําหรับผูพิการขาขาดเหนือเขา ............................................. 39

(Design and Manufacturing of the above knee prosthesis for the amputee)

BME007 พลศาสตรของขอตอของรางกายทอนลางจากการประมวลผลภาพ .................................................. 45

(Joint dynamics of human lower limb from image processing)

2.  Energy Technology and Management (ETM)
ETM001 การผลิตน้ํารอนจากความรอนทิ้งของเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ ..................................................... 53

(Hot Water Production from Waste Heat of Portable Air Conditioning Unit)

ETM002 ระบบผลติน้าํรอนดวยความรอนทิง้จากการปรบัอากาศรวมกบัพลงังานแสงอาทติยและปมความรอน :

กรณีศึกษา ................................................................................................................................... 59

(Hot Water Generation System with Waste Heat Recovery of Air conditioning

Combination with Solar  Energy and Heat Pump: Case Study )

ETM003 การวิเคราะหคาทางสถิติของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตยในเขตจังหวัดนครราชสีมา

ประเทศไทย ................................................................................................................................. 66

(Statistical Analyses of Wind Energy and Solar Energy for “Nakhonratchasima Thailand)

ETM004 แผงลดอุณหภูมิในการระบายความรอนสําหรับเครื่องปรับอากาศรวมศูนยชนิดระบายความรอน

ดวยอากาศในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ................................................................ 71

(The Evaporative Pre-cooling for Air-cooled Chillers in Electronic Industries in Thailand)

ETM005 เตาเผาไหมวสัดพุรนุกบัเตาเผาไหมแบบหมนุวน (Part 1) .............................................................. 76

(Porous Media Combustor versus Swirl Combustor)

ETM006 เตาเผาไหมวสัดพุรนุ Part 2: อทิธพิลของอากาศสวนเกนิ ............................................................... 83

(Porous Media Combustor versus Swirl Combustor)

สารบัญบทความวิชาการ



รวมบทความวิชาการ เลมที่ 3  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22 หนานํา  9

หนา

ETM007 การใชตัวเรงปฏิกิริยาชนิดซีโอไลตที่เติมออกไซดของธาตุแรรเอิรธ

สําหรับหมอไอน้ําชนิดน้ํามันเตาในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย ......................................... 90

(Oxide of rare-earth onto zeolite catalyst for heavy oil boiler of the industrials in Thailand)

ETM008 การผลิตเอทานอลจากการหมักขาวเปลือกดวยวิธีการบดหยาบ ...................................................... 95

(Alternative Production from Fermentation of Crushed Paddy Rice)

ETM009 อิทธิพลของแผนเสริมแรงแมเหล็กตอกําลังไฟฟาที่ผลิตไดของเครื่องกําเนิดไฟฟาแมเหล็กถาวร ....... 99

(Effect of Enhance Magnet Force Plate to Electric Power Generated

by Permanent Magnetic Generator)

ETM010 การประเมินความเหมาะสมของระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดแบบเซลลเชื้อเพลิงรวมกับ

ชุดเก็บประจุความจุสูงสําหรับรถจักรยานยนต .............................................................................. 104

(Experimental assessment of fuel cell/supercapacitor hybrid propulsion

for high performance scooter)

ETM011 การประหยัดพลังงานโดยใชคลูลิ่งแพดที่คอยลรอนของเครื่องทําน้ําเย็น ......................................... 112

(Saving Energy by Cooling Pad at Condenser of Water ch)

ETM012 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตไบโอดีเซลจากปาลมน้ํามัน ................................................... 116

(Life Cycle Assessment of Palm Oil Biodiesel Production)

ETM013 การประหยัดพลังงานในปมหอยโขงดวยการควบคุมความเร็วรอบ ................................................. 121

(Energy Saving in Centrifugal Pump by Variable-Speed Control)

ETM014 ลักษณะของการอบแหงผาโดยใชความรอนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ........................ 126

(Characteristic of Clothes Drying Using Waste Heat from Split-type Air Conditioner)

ETM015 การศึกษาเชิงตัวแปรของสมรรถนะของเครื่องทําความเย็นแบบดูดซับ

ทีเ่ชือ่มกบั 4 แหลงความรอน ...................................................................................................... 132

(Sensibility parametric study for the performance of an adsorption refrigeration system

with four heat sources)

ETM016 ลักษณะการใชพลังงานไฟฟาของเครื่องผลิตชิ้นไมสับ ................................................................... 139

(Electrical Energy Consumption of Wood Chipping Machine)

ETM017 ปริมาณการใชน้ําในการทําความสะอาดไบโอดีเซลในแบบกะโดยการสเปรยน้ํา

รวมกับการผสมดวยฟองอากาศ .................................................................................................. 145

(Water Using in Batch Purification of Biodiesel by Water Spray and Bubble Mixing)

ETM018 การศึกษาผลการทําความสะอาดใบพัดของเครื่องอัดอากาศในเครื่องยนตกังหันแกส

ของโรงไฟฟาน้ําพอง ................................................................................................................... 150

(A study of affects of gas turbine compressor blade cleaning“ of Namphong power plant)

ETM019 ระบบทําน้ํารอนจากความรอนทิ้งของระบบปรับอากาศแบบแยกสวน

และควบคุมดวยไมโครคอนโทรเลอร ............................................................................................ 155

(A Hot Water from Condensing Unit of a Split Type Air Conditioning “and controlled

with Microcontroller)

ETM020 ปจจัยกระทบตอปริมาณการระบายอากาศในอาคารดวยระบบปลองแดด ....................................... 160

(Parameters Affecting Ventilation in Building using Solar Chimney)

ETM021 ผลของความเร็วอากาศตออัตราอบแหงขาวเปลือกดวยวิธีขาวหลนอิสระอยางตอเนื่อง ................... 166

(Effect of air velocity on drying rate of paddy using continuous free-fall technique)



รวมบทความวิชาการ เลมที่ 3  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22หนานํา 10

หนา

ETM022 การออกแบบกังหันลมใหสอดคลองกับสถิติลมจําเพาะพื้นที่ .......................................................... 171

(Design of Wind Turbines to in a Local Wind Statistic)

ETM023 การอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมในโรงงานผลิตชิ้นสวนพลาสติก ............................................... 178

(Energy Saving Participated Activities in Plastic Factory)

ETM024 Development of a Standalone PEM Fuel Cell System for Search and Rescue Operation .... 183

ETM025 แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบสะสมน้ําเย็นรวมกับระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย ............. 186

(Mathematical Model of Integrating Chilled Water Storage with Conventional)

ETM026 อิทธิผลของความดันทางเขาของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนตอสมรรถนะของเซลลเชื้อเพลิง

แบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน ............................................................................................... 192

(Effect of Hydrogen Inlet Pressure on Performance of Proton Exchanged Membrane

Fuel Cell (PEMFC))

ETM027 แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบทําความเย็นที่มีถังสะสมพลังงานในรูปของน้ําแข็ง ............... 196

(Mathematical model of an ice thermal storage system)

ETM028 อัตราการไหลที่มีผลตอประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้ําพลังแสงแดดแบบไหลตอเนื่องฟลมบาง ............. 203

(Flow Rates Affecting on Efficiency of Solar Still using Thin Continuous Water Film)

ETM029 การศึกษาเพื่อกําหนดมาตรฐานหมอหุงขาวไฟฟาประสิทธิภาพสูง ................................................ 210

(The Study to Provide the HEPS of Electric Rice Cookers)

ETM030 การวิเคราะหการใชพลังงานในกระบวนการอบแหงวัสดุพรุนหลายชั้นโดยใชไมโครเวฟ

รวมกับการพาความรอนภายในทอนําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม ............................................................ 217

(Analysis of Energy Consumption in Microwave and Convective Drying Process

of Multi-Layer Porous Material Inside a Rectangular Wave Guide)

ETM031 A Design of Doubly Corrugated Filter for The Continues Belt Microwave Drying System ..... 226

ETM032 การประยกุตใชเครือ่งยนตขนาดเลก็เชือ้เพลงิ LPG ขบัคอมเพรสเซอรของเครือ่งปรบัอากาศ ......... 230

(The application of LPG engine to run air conditioner compressor)

ETM033 การจัดทําแผนสงเสริมการใชอุปกรณใชพลังงานในครัวเรือนสําหรับประเทศไทย ........................... 236

The Development of Promotional Plans for Household Energy Usage Equipments

in Thailand

ETM034 การจาํลองหาการกระจายตวัของคลืน่แมเหลก็ไฟฟาและอณุหภมูภิายในคาวติี ้ 3 มติิ

สําหรับระบบไมโครเวฟไพโรไลซิส ............................................................................................... 242

(The Simulation of Electromagnetic Wave and Temperature Distribution

in Cavity 3 Dimension for Microwave Pyrolysis System)

ETM035 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการ:

กรณศีกึษาการบรหิารโซอปุทานทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอมของบรษิทั BMW ................................... 249

(Environmental Technology and Management: A Study of Green Supply Chain

Management Implementation in Bayerische Moteren Werke (BMW) AG)

ETM036 วัสดุเปลี่ยนเฟสเพื่อชวยรักษาความรอนในเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย ....................................... 258

(Phase change materials for retaining heat energy in solar dryer)

ETM037 ปจจัยที่มีผลกระทบตอสมรรถนะการทํางานของเครื่องผลิตชิ้นไมสับ ............................................. 262

Impact Factor to Performance of Wood Chipping Machine



 

 
 
 
 
 

Biomechanics (BME)



 



BME001 

รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 3  การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                           3 

 

การประชุมวชิาการเครอืขา่ยวศิวกรรมเครือ่งกลแหง่ประเทศไทยครัง้ที ่22 
15-17ตุลาคม 2551มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 

 
 

แขนเทียมขบัเคล่ือนด้วยกล้ามเนือเทียมควบคมุด้วยสญัญาณ EMG 
Prosthetic Arm powered by Artificial Muscle controlled By EMG 

 
ณฐัพงศ ์นิธอุิทยั* และ สถาพร ลกัษณะเจรญิ** 

*ภาควชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
วทิยาเขตปตัตานี  จงัหวดัปตัตานี  อเีมล ์nattapong@patexfoam.com 

**ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
บางซื่อกรุงเทพมหานคร10800 โทร 029132500x8308 โทรสาร 025869541 อเีมล ์STL@kmutnb.ac.th 

 
 

บทคดัย่อ 
บทความนี้อธบิายถงึการพฒันาสว่นการควบคุมของแขนเทยีมซึง่

ขบัเคลื่อนดว้ยกลา้มเน้ือเทยีมใหส้ามารถควบคุมการเคลื่อนไหวไดด้ว้ย
สญัญาณ EMG (ElectroMyoGraphy) งานวจิยัก่อนหน้านี้ไดม้กีารสรา้ง
แขนเทียมที่ขบัเคลื่อนด้วยกล้ามเน้ือเทียมจํานวน 2 ชุดในการขยบั
ขอ้ศอกเพือ่ทาํการเหยยีดหรอืงอแขน และกลา้มเน้ือเทยีมอกี 5 ชุดเพือ่ 
ใชใ้นการขยบัน้ิวมอื โดยก่อนหน้านี้ไดใ้ชก้ารควบคุมดว้ย foot switch 
หรอืสวทิชท์ีเ่ทา้ งานวจิยัน้ีไดนํ้าสญัญาณจากกลา้มเน้ือ (EMG) ทีม่ี
ค่าประมาณ 0.003-5 mV และมคี่าช่วงความถี ่2-10000 Hz มาขยาย
สญัญาณและผ่านตวักรองและทําการกําจดัคลื่นรบกวนออกไป เพื่อนํา
สัญญณมาควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนเทียมที่ขบัเคลื่อนด้วย
กลา้มเน้ือเทยีมน้ีโดยไดใ้ชส้ญัญาณจากกลา้มเน้ือสว่นแขนทอ่นบน 

 
Abstract 

This paper explained the development of controller for the 
Prosthetic Arm powered by Artificial Muscle controlled by 
EMG(elect romyography) .   Prev ious 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. ความเป็นมา  

โครงงานนี้เป็นโครงงานต่อเน่ืองซึง่ไดนํ้าโครงงานก่อนหน้านี้มาใช้
งานและพฒันาต่อยอดทางความคดิ ที่ผ่านมาได้มกีารประดษิฐ์กล้าม 
เนือ้เทยีมทีผ่ลติจากยางพาราและศกึษาคุณสมบตั ิ[1] [2] เพื่อใชส้รา้ง 
กล้ามเน้ือเทยีมที่ตดิตัง้ในแขนเทยีม [3]  แต่ยงัพบว่ามปีญัหาในส่วน

ของการควบคุม ซึง่การควบคุมแขนเทยีมในรุน่ทีผ่า่นมา นัน้ไดใ้ชส้วทิช์
ทีค่วบคุมดว้ยเทา้ในการควบคุมการทํางานของแขนเทยีม ทําใหใ้นการ
ใชง้านแต่ละครัง้จะต้องนําแผงสวทิช์ซึ่งมขีนาดใหญ่ตดิตวัไปด้วยและ
ตอ้งเรยีนรูจ้ดจาํตาํแหน่งของสวทิชแ์ต่ละตําแหน่งวา่ควบคุมสว่นใดของ
แขนเทยีม 

ในงานวิจ ัยน้ีเราจึงทําการพัฒนาในส่วนของการควบคุมการ
เคลื่อนไหวของแขนเทียมโดยการใช้สญัญาณมาจากกล้ามเนื้อหรือ 
EMGมาใช้ ควบคุม โดยตวัวดัสญัญาณกล้ามเนื้อที่ใช้คอื อิเล็กโทรด
แบบแผ่น ซึ่งม ีขนาดเล็กพกพาสะดวก และติดตัง้ใช้งานง่าย โดยนํา
สญัญาณทีไ่ดจ้ากอเิลก็โทรดนัน้ไปเขา้วงจรทางไฟฟ้าเพื่อขยาย กรอง
สญัญาณ เพื่อส่งไป ยงัระบบควบคุมเป็นตัวสัง่งานทําให้แขนเทียม
เคลื่อนไหวตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน   
 

 
 
รปูที ่ 1 แสดงแขนเทยีมขบัเคลื่อนดว้ยกลา้มเน้ือเทยีมควบคุม 

ดว้ยสวทิชท์ีเ่ทา้ (ตดิตัง้อยูใ่ตโ้ต๊ะ) 
 

งานวิจ ัยน้ีมีว ัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างแขนเทียมต้นแบบขับ 
เคลื่อน ดว้ยกลา้มเน้ือเทยีมทีใ่ชส้ญัญาณควบคุมจากกลา้มเน้ือ เพื่อให้
ผู ้พกิารทางแขนสามารถนําไปใชง้านไดจ้รงิ  
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2. วสัดอุปุกรณ์  
 การรบัสญัญาณ EMG จากกลา้มเน้ือของมนุษย ์ใชต้วัวดัสญัญาณ
แบบอเิลก็โทรดรุน่ Ambu Neuroline 700 เป็นชนิดแบบทีไ่มต่อ้งเจาะ 
ผา่นผวิหนงัแสดงดงัรปูที ่2     

 
รปูที ่2 แสดงอเิลค็โทรดรุน่ Ambu Neuroline 700  

สว่นอุปกรณ์อื่นๆไดแ้ก่ วงจร Instrumentation Amplifier, 
วงจร Low-pass Filter, วงจร Precision Full-Wave Rectifier,  
วงจร Voltage Comparator,วงจร Switching, Microcontrollerรุน่ CP-
PIC877 V1.0, ET-Opto DC out-4 ใชค้วบคุมวาล์วลม, อุปกรณ์ 
pneumatics ปมัลม คอมพวิเตอรค์วบคุม และชุดแขนเทยีม 
 
3. ชดุขบัเคล่ือนกล้ามเนือเทียม  

แขนเทยีมในงานวจิยัน้ีเลอืกใชชุ้ดขบัเคลื่อนกลา้มเน้ือเทยีมทีผ่ลติ 
ขึน้เองในประเทศไทย โดยส่วนหน่ึงใช้องค์ประกอบจากธรรมชาตคิอื 
ยางพารา การทํางานของกล้ามเน้ือเทยีมน้ีทํางานโดยเมื่อมอีากาศอดั 
ทีค่วามดนัประมาณ 2-3 เท่าของความดนับรรยากาศ ถูกอดัเขา้ไป ที่
กล้ามเน้ือเทยีม ทําใหถุ้งยางพาราทีบ่รรจุอยู่ภายใน เกดิการขยายตวั 
ผา่นโครงถกัทาํใหเ้กดิแรงดงึขึน้ทีป่ลายทัง้สองขา้ง คลา้ยกบัการทาํงาน 
ของกระบอกสบูนิวแมตกิส ์แต่กลา้มเนื้อเทยีมน้ีใหก้ารเคลื่อนไหวทีนุ่่ม 
นวลคล้ายกบักล้ามเน้ือของมนุษย์ ส่วนประกอบของกล้ามเน้ือเทยีม 
แสดงดงัในรูปที ่3 ประกอบดว้ย ท่อยางพารา (rubber tube) โครงถกั 
(braided shell) และ กล้ามเน้ือเทยีม (artificial muscles) ทีป่ระกอบ 
ทอ่ยางพาราบรรจอุยูภ่ายในแลว้  
 

 
 
รปูท่ี 3 แสดงส่วนประกอบกล้ามเนือเทียม  

  
 อย่างไรกด็กีารพฒันากลา้มเนื้อเทยีมน้ีไดม้งีานคน้ควา้เริม่ขึน้เมื่อ
ประมาณปี ค.ศ. 1950 โดย Garylord และต่อมานายแพทย ์McKibben 
ได้นํากล้ามเน้ือเทยีมมาประดษิฐ์ใช้เป็นเครื่องช่วยเหลอืผูป้่วยโปลโิอ
สามารถชว่ยขยบัเคลื่อนไหวมอืได ้บางครัง้ จงึเรยีกกลา้มเนือเ้ทยีมน้ีวา่ 
McKibben Artificial Muscles หรอื กล้ามเน้ือเทยีม McKibben 
[5][6][7].  
 ปจัจุบนัไดม้บีรษิทัต่างชาตทิีไ่ดท้ําการคน้ควา้วจิยัและพฒันาสรา้ง 
กลา้มเนื้อเทยีมน้ีไดแ้ก่ Shadow Robot, Festo ทีไ่ดม้กีารผลติขาย 
[8][9] แต่อย่างไรกด็ ีมรีาคาสงู งานวจิยัน้ีจงึมจีุดประสงคส์ว่นหน่ึงทีจ่ะ 

เพิ่มมูลค่าของผลผลิตยางพาราที่ผลิตมากในประเทศไทย มาสร้าง
กลา้ม เน้ือเทยีมขึน้   
4. วธิกีารควบคุม  

การนําสญัญาณกล้ามเนื้อ EMG จากแขนมนุษย์ เพื่อไปควบคุม 
การเคลื่อนไหวของแขนเทยีมมขี ัน้ตอนดงัน้ีคอื  

4.1 การสรา้งวงจร Instrumentation Amplifier โดยวงจร น้ีจะทาํ
หน้าทีข่ยายสญัญาณทีไ่ดร้บัจากอเิลก็โทรดแสดงดงัรปูที ่4 

 

 
 

รปูที ่4 แสดงวงจร Instrumentation Amplifier 
 
4.2 วงจร Low-pass Filter เป็นวงจรทีจ่ะตดัสญัญาณรบกวนที่

ความถีส่งู กวา่ 1368  Hz ทิง้ โดยออกแบบไวด้งัรปูที ่5 

 
 

รปูที ่5 แสดงวงจร Low-pass Filter 
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4.3วงจร Precision Full-Wave Rectifier จะเป็นวงจรทีใ่ชใ้นการ 
จดัเรยีงสญัญาณทีเ่กดิจากการสุ่มใหอ้อกมามคี่าแรงดนัเป็นบวกเสมอ
โดยออกแบบไวด้งัรปูที ่6 

 

 
 

รปูที ่6 แสดงวงจร Precision Full-Wave Rectifier 
 

4.4วงจร Voltage Comparator ทําหน้าทีเ่ปรยีบเทยีบแรงดนั 
ไฟฟ้าทีเ่ขา้กบัแรงดนัไฟฟ้าอา้งองิเพือ่จา่ยแรงดนั 0 กบั 5 โวลต ์โดย
ออกแบบไวด้งัรปูที ่7 

 

 
รปูที ่7 แสดงวงจร Voltage Comparator 

 
4.5เน่ืองจากการทาํงานของวงจร Voltage Comparator ใหค้่าแรง

ดนั 5.56 กบั 1.46 โวลตด์งันัน้จงึตอ้งใชว้งจร Switchingจา่ยไฟ 0กบั 5
โวลต ์ใหก้บัไมโครคอนโทรลเลอร ์แสดงดงัรปูที ่8 

 

 
รปูที ่8 แสดงวงจร Switching 

 
4.6ไมโครคอนโทรลเลอร์ทํางานดว้ยโปรแกรมทีเ่ขยีนจากภาษา 

C++โดยไปควบคุมการทํางานของวาล์วลมเพื่อจ่ายลมให้กล้าม เน้ือ
เทยีม เกดิแรงดงึไปขยบัแขนเทยีม ใหส้ามารถกาํมอืและงอขอ้ศอก โดย
การทาํงานของการวจิยัน้ีสามารถ แสดงไดด้งัรปูที ่9 

 
รปูที ่9 แสดงแผนภาพการทาํงาน 

 
5. ผลการทดสอบ 
 การนําสญัญาณไฟฟ้ากล้ามเน้ือมาใช้จําเป็นต้องศึกษาลกัษณะ
ของสญัญาณว่าเมื่อเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อแล้วจะส่งผลต่อสญัญาณ
อย่างไร ซึง่ในบทความนี้จะใชส้ญัญาณจากกล้ามเน้ือ Biceps ของต้น
แขนบน 
 

5.1 ลกัษณะสญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือหลงัผ่านวงจร Precision 
Full-Wave Rectifier ในอริยิาบถดงัน้ี 
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รปูที ่10 แสดงสญัญาณขณะวางแขนปกต ิ

 
จากรูปที่ 10 เมื่อวางแขนปกติสญัญาณที่วดัได้จะให้ค่าแรงดนั 

เริม่ตน้ อยู่ในช่วงประมาณ0-4 โวลต ์ซึง่แรงดนัน้ีจะแตกต่างกนัไปเป็น
รายบุคคลแต่จะมคีา่คงทีใ่นชว่งน้ี 
 

 
รปูที ่11 แสดงสญัญาณขณะเกรง็แขน 

 
จากรปูที ่11 เมือ่ทาํการเกรง็กลา้มเนื้อตน้แขนแลว้สญัญาณทีเ่กดิ 

ขึ้นนัน้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดนัที่น้อยมาก ซึ่งจะนําไปใช้กบั
วงจรVoltage comparator ไดไ้มด่เีพราะช่วงการเปลีย่นแปลงนัน้น้อย
เกนิไป 
 

 
รปูที ่12 แสดงสญัญาณขณะยกแขนขึน้-ลง 

 
 จากรปูที ่12 เมือ่ทําการออกแรงงอแขนขึน้-ลงจะทําใหส้ญัญาณมี
การเปลีย่นแปลงในช่วงแรงดนั 0 ถงึ 8 โวลต ์ซึง่เหมาะทีจ่ะนําไปใชก้บั

วงจงVoltage comparatorเพราะมคีวามแตกต่างของแรงดนัระหว่าง
ขณะวางแขนปกตกิบัขณะยกแขนขึน้-ลงมาก ดงันัน้สญัญาณทีจ่ะนําไป
ควบคุมแขนเทียมจึงใช้ส ัญญาณที่ได้จากการงอแขนขึ้น-ลง ซึ่งว ัด
บรเิวณกลา้มเน้ือ Biceps ของตน้แขนบน 
 5.2 การนําสญัญาณไปสัง่งาน Microcontroller ตอ้งทาํการปรบัค่า
แรงดนัก่อนเขา้Microcontroller ใหเ้ป็น 0 กบั 5 V เทา่นัน้ โดยทาํดงัน้ี 
 

 
รปูที ่13 แสดงกราฟเปรยีบเทยีบสญัญาณระหวา่งขาเขา้กบัขาออก

วงจร Voltage Comparator 
 
 จากรปูที ่13 เมือ่สญัญาณถกูเปรยีบเทยีบกบัค่าแรงดนัอา้งองิ 5 V 
แลว้วงจร Voltage Comparator ใหค้่าแรงดนั 5.56 กบั 1.46 โวลตแ์ต่
การควบคุม Microcontroller ตอ้งใชค้่าแรงดนั 0 หรอื 5 V ตามทีเ่ขยีน
โปรแกรมไว ้ดงันัน้จงึต้องใชว้งจร Switchingเป็นตวัจ่ายไฟ 0กบั 5
โวลต ์ดงัตารางที ่1 ใหก้บัMicrocontroller อกีทหีน่ึง 
 

ตารางที ่1 แสดงการทาํงานของวงจร Switching 
 

แรงดนัทีอ่อกจากวงจร Voltage 

comparator 

(V) 

แรงดนัทีอ่อกจากวงจร 

Switching 

 (V) 

1.46 0 

5.56 5 

  
 5.3 การนําสญัญาณไฟฟ้ากลา้มเนื้อ EMG ไปควบคุมการทาํงาน
ของแขนเทยีมซึง่แบง่การทดทอดงเป็น 2 สว่น ดงัน้ี  
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ผลการทดสอบการควบคมุการเคล่ือนไหวของแขนเทียม 

 

 
รปูที ่14แสดงผลการทาํงานของอุปกรณ์ 

 

 
รปูที ่15แสดงหน้าจอสญัญาณจากวงจร Precision Full-Wave Rectifier 

 
จากรปูที ่14เราจะสงัเกตเหน็ไดว้า่เมือ่มกีารขยบังอแขนขึน้ แขน

เทยีมทาํงานเมือ่มคี่าแรงดนัของสญัญาณสงูกวา่แรงดนัอา้งองิ 5 โวลต ์
แสดงในรูปที ่15ดงันัน้สวทิชว์าล์วลมมกีารเปิดทําใหแ้ขนเทยีมทํางาน
ดงัแสดงในรปูที ่14 
 
ผลการทดสอบการหยิบจบัวตัถตุ่างๆ ของแขนเทียม 
 

 
รปูที ่15แสดงแขนเทยีมขณะยกทรงกระบอกขนาดเสน้รอบวง 2

เซนตเิมตร x สงู 20 เซนตเิมตรหนกั 320 กรมั 

 
 

รปูที ่17แสดงแขนเทยีมขณะยกทรงกลมขนาด 
เสน้ผา่นศุนยก์ลาง10  เซนตเิมตรหนกั 250 กรมั 

 

 
 

รปูที ่18แสดงแขนเทยีมขณะยกกล่องสีเ่หลีย่มขนาด กวา้ง 9 
เซนตเิมตร x ยาว 9เซนตเิมตร x สงู 18 เซนตเิมตรหนกั 100 กรมั 

 
การทดสอบหยบิจบัวตัถุรปูทรงต่างๆ เชน่ ทรงกระบอก ทรงกลม 

ทรงเหลีย่ม ดงัรปูที ่16, 17และ 18 ตามลําดบั เราสามารถสงัเกตไดว้า่
แขนเทยีมนัน้มขีอบเขตในเรื่องของการหยบิจบัคอืแขนเทยีมสามารถ
หยบิจบัวตัถุทีม่คีวามกวา้งหรอืเสน้ผา่นศูนยก์ลางไมเ่กนิความยาวของ
ฝา่มอืประมาณ 10 เซนตเิมตร และขอ้จาํกดัอกีอย่างคอืน้ําหนักตอ้งไม่
เกนิ 320 กรมั เน่ืองจากแรงทีใ่ชย้กสิง่ของนัน้เราใชแ้รงลมอดัเป็นหลกั
เพือ่ชว่ยในการยดืหดของกลา้มเน้ือเทยีม  

 
6. สรปุ 

การควบคุมแขนเทยีมขบัเคลื่อนดว้ยกลา้มเน้ือเทยีมควบคุมดว้ย
ดว้ยสญัญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อ EMG น้ีสามารถใชส้ญัญาณจากต้น 
แขนที่เกิดจากการงอแขนขึ้นลงพร้อมกบัเกรง็กล้ามเน้ือเท่านัน้ไปใช้
งานเนื่องจากค่าแรงดันที่เกิดจากการยกแขนขึ้นลงพร้อมกับเกร็ง
กล้ามเนื้อนัน้มคีวามแตกต่างของค่าแรงดนัขณะวางแขนปกติกบัค่า
แรงดันขณะยกแขนขึ้นลงอยู่ประมาณ 5-15 โวลต์ ซึ่งจะสามารถ
นําไปใชก้บั Voltage comparator ไดด้ ีสว่นการใชส้ญัญาณจากตน้แขน
ที่เกิด จากการเกร็ง กล้ามหรืองอแขนขึ้นลงอย่างเดียวเน้ือความ
แตกต่างของค่าแรงดนัขณะวางแขนปกติกับค่าแรงดนัขณะเกร็งอยู่
ประมาณ 0-2 โวลต์ ทําใหก้ารตัง้ค่าแรงดนัอา้งองิของวงจร Voltage 
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comparator นัน้ทาํไดย้ากเนื่องจากวงจรทีอ่อกแบบใชต้วัไอซคีวบคุม
แรงดนัทีม่คี่าคงเป็นมาตรฐานทีเ่หมาะกบัวงจรทีอ่อกแบบมดีงัน้ี 5 , 9 
และ 12 โวลต ์ซึง่หากปรบัทีต่วัตา้นทานปรบัค่าไดเ้พือ่ตัง้แรงดนัอา้งองิ
ก็จะเกิดปญัหาแรงดนัอ้างอิงมีค่าที่เปลี่ยนแปลงตามอินพุทตามมา 
ดงันัน้ในการใชส้ญัญาณควบคุมแขนเทยีมในน้ีจงึใชไ้ดร้บัเพยีงสญัญาณ
จากการงอ และเหยยีดแขนเทา่นัน้ 
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บทคดัย่อ 
การรกัษาภาวะกระดูกตน้ขาหกัในผูใ้หญ่นัน้    โดยทัว่ไปสามารถ

แบ่งออกเป็น   2   วธิหีลกั    คือ   การใส่แท่งโลหะในกระดูก (nail 
system)    และการใชแ้ผน่โลหะยดึกระดกู (plate system) หรอืแผน่รบั
แรงอดัทางพลศาสตร ์(Dynamics Compression Plate: DCP)  ซึง่เป็น
วธิทีีนิ่ยมใชใ้นวงการแพทยอ์ย่างแพรห่ลาย  ปจัจยัสนบัสนุนทีส่าํคญัใน
การเชื่อมตดิของกระดูก (bone healing)   ปจัจยัหน่ึงจะขึน้อยู่กบั
รปูแบบและจาํนวนของการยดึสกร ู รวมทัง้ความยาวของแผ่น DCP 
เพื่อช่วยลดความเครยีดทีเ่กดิขึน้บรเิวณช่องว่างในรอยหกัของกระดูก 
(Interfragmentary Strain: IFS)    และเน่ืองจากกระดูกต้นขาเป็น
กระดูกทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในรา่งกาย  รวมทัง้ยงัทาํหน้าทีใ่นการรองรบั
น้ําหนักตวั (load bearing bone)    จงึตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรกัษา
นาน  ซึง่โดยทัว่ไปประมาณ  2 - 3  ปี  ดงันัน้แผน่ DCP ซึง่ผลติจาก
เหลก็กลา้ไรส้นิม (AISI 316L stainless steel)  จะตอ้งทาํหน้าทีใ่นการ
รบัภาระกรรมทัง้แบบสถติและแบบวงรอบ (static and dynamics 
loading)  อันเน่ืองมาจากการเดินของผู้เข้าร ับการรักษา   ดังนัน้
รูปแบบและจํานวนของการยดึสกรูที่เหมาะสมดงักล่าวจงึจะต้องเป็น
รูปแบบที่ช่วยจํากัดการเคลื่ อนไหวบริเวณรอยหักของกระดูก 
(interfragmentary movement)   ใหอ้ยูใ่นชว่งทีเ่หมาะสม   งานวจิยัน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาผลของรปูแบบการวางสกร ู  และความยาวโลหะ
ยดึกระดกู (DCP)  เพือ่ใหไ้ดค้่า IFS ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดของกระดกูตน้ขา
หกั  ทีต่กอยู่ภายใตภ้าระกรรมแบบวงรอบ (cyclic load) ของน้ําหนัก
รา่งกาย   50    และ   70  กโิลกรมั  โดยใชว้ธิไีฟไนตเ์อลเิมนต ์(Finite 
Element Method: FEM)  ในการวเิคราะหค์วามเครยีดในแบบจาํลอง

กระดกูตน้ขาทีม่ชีอ่งวา่งรอยหกัของกระดกู  6  มลิลเิมตร   เมือ่ยดึดว้ย
แผ่นโลหะทีม่ขีนาด  14   16   และ  18  ร ู  ดว้ยสกร ู 6  และ  8  ตวั 
ตามลําดบั   ซึ่งผลการวจิยัน้ีคาดว่าจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
รกัษาผูป้่วยภาวะกระดกูตน้ขาหกั  เพือ่เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์
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. คาํนํา 

กระดกูตน้ขา (femur)  เป็นกระดกูทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด  มคีวามยาว
มากทีสุ่ด  และเป็นกระดกูทีม่ลีกัษณะเป็นท่อยาว (tubular bone)  ทีม่ี
น้ําหนักมากทีสุ่ดในร่างกาย  ซึง่โดยปกตทิัว่ไปจะมคีวามยาวประมาณ
หน่ึงในสีเ่ท่าของความสงูของมนุษย ์   ทัง้น้ีเพราะกระดูกตน้ขาตอ้งทํา
หน้าทีใ่นการรองรบัน้ําหนักตวั (load-bearing bone)  และแรงดงึของ
กลา้มเน้ือทีท่อดผา่นตะโพก (hip) และหวัเขา่ (knee joint) [11]   

 
 การรกัษาภาวะกระดูกหกัในปจัจุบนั       สามารถแบ่งออกเป็น  

2  วิธีใหญ่ ๆ  คือ การรักษาแบบไม่ผ่าตัด (non operative 
management)  และ  การรกัษาแบบผา่ตดั (operative management) 
[16]    โดยการรกัษาแบบไมผ่า่ตดันัน้จะใชก้ารดามกระดกู (retention) 
ดว้ยการใสเ่ฝือก (splint)    ซึง่วธิกีารนี้ไมส่ามารถใชร้กัษาภาวะกระดกู
ตน้ขาหกัในผูใ้หญ่ได ้    ดงันัน้จงึตอ้งใชว้ธิกีารรกัษาแบบผ่าตดั   โดย
มหีลกัสาํคญัการใชว้สัดุยดึดามกระดกู ทาํหน้าทีเ่ป็นโครงสรา้งใหค้วาม
แขง็แรง (mechanical support) ชัว่คราวระหวา่งรอการตดิของกระดกู         
โดยในปจัจุบนัอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการรกัษา (orthopedic implants)  ไดแ้ก่  
แกนโลหะ (intermedullary nail)  และ  แผน่โลหะยดึกระดกูรว่มกบัสกร ู  
(plate and screws)   ซึง่เมือ่พจิารณาคุณสมบตัใินทางชวีกลศาสตร ์  
การใชแ้ผน่โลหะยดึกระดกูรว่มกบัสกรนูัน้ มโีอกาสเกดิการหกัของแผ่น
ยดึกระดูกสูงกว่าการใชแ้กนโลหะ (intermedullary nail)   เน่ืองจาก
แผ่นโลหะยึดกระดูกทําหน้าที่ในการรับแรงเกือบทัง้หมด (load 
bearing)  คอื จะทําหน้าทีใ่นการส่งผ่านแรงขา้มรอยหกัของกระดูก 
จากกระดูกชิ้นบนไปยงักระดูกชิน้ล่าง    ซึง่ภาระกรรมทีแ่ผ่นโลหะยดึ
กระดูกได้รบั  จะค่อย ๆ  ลดลงเมื่อเกิดการเชื่อมติดกนัของกระดูก 
(bone healing) มากขึน้   เมือ่เวลาผา่นไประยะหนึ่ง  แต่เมือ่พจิารณา
จากคุณสมบตัดิา้นอื่น  เชน่  ราคาของวสัดุ และอตัราการตดิของกระดกู
ทีส่งูเท่ากนั [15]    จงึทาํใหป้จัจุบนัการใชแ้ผ่นโลหะยดึกระดูกรว่มกบั
สกรูยงัคงเป็นทีนิ่ยมใชใ้นการรกัษา   ซึ่งในวงการแพทย์จะใช้แผ่นรบั
แรงอดัทางพลศาสตร ์(Dynamic Compression Plate: DCP)  รว่มกบั
สกร ู   แมว้า่ในปจัจุบนัจะมแีผน่โลหะยดึกระดกูชนิดใหม ่ คอื  Limited 
Contact – Dynamic Compression Plate (LC-DCP)    ซึง่ถูก
พฒันาขึน้เพือ่ลดขอ้ดอ้ยของ DCP   ใหม้เีน้ือทีส่มัผสักบักระดกูน้อยลง
เพื่อลดปญัหาการเกดิกระดกูพรุน (osteoporosis)  และลดปญัหาการ
ทาํลายเสน้เลอืดจากแรงกด  โดยผลติจากไทเทเนียม (titanium)   ซึง่

แตกต่างจาก  DCP  ทีผ่ลติจากเหลก็กลา้ไรส้นิม (stainless steel)  ทีม่ี
ราคาตํ่ากว่า  จงึยงัคงเป็นทีนิ่ยมใชก้นัอย่างกวา้งขวางและแพร่หลาย
กวา่ [12] 

การใชแ้ผน่ DCP รว่มกบัสกรใูนการรกัษาภาวะกระดกูตน้ขาหกัใน
ผูใ้หญ่ (femoral shaft fracture) นัน้  ระยะเวลาทีใ่ชแ้ละผลของการ
รกัษาจะขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายประการ  เช่น  อายุ, คุณภาพของกระดกู, 
ความรุนแรงของการบาดเจบ็ และโรคประจาํตวั [15,17]     ซึง่ในกรณี
ของกระดกูทีม่รีอยหกัมากกวา่  1  มลิลเิมตร   การตดิของกระดกูจะ
เป็นแบบการตดิโดยออ้ม (Indirect bone healing)   ซึง่การตดิของ
กระดูกในลกัษณะน้ีจะต้องการการเคลื่อนไหวของรอยหกัของกระดูก
เล็กน้อย  โดยการตดิของกระดูกจะมกีารสรา้ง soft callus แล้ว
เปลีย่นเป็น  hard callus   หลงัจากนัน้จงึเปลีย่นเป็นกระดกูในระยะ
ปรบัแต่ง (remodeling phase) เพือ่เพิม่ความแขง็แรงใหเ้หมาะสมตาม
แรงกระทาํ 

 
 ดงัที่ได้กล่าวมาแล้ว   ปจัจยัสนับสนุนที่สําคญัปจัจยัหน่ึง คือ  

การเคลื่อนไหวของกระดกูทีห่กั (interfragmentary movement)   ซึง่ถา้
หากเลอืกใชแ้ผ่น DCP ทีม่คีวามยาวและรปูแบบในการวางสกรูที่
เหมาะสมคอื   สามารถช่วยจํากดัการเคลื่อนไหวของกระดูกหกัไม่ให้
เกดิการเคลื่อนไหวมากเกนิไป  เน่ืองจากจะส่งผลใหเ้กดิการไม่ตดิกนั
ของกระดกู (fibrous nonunion)  และในทางตรงกนัขา้ม   หากการยดึ
กระดูกทีจ่าํกดัไม่ใหเ้กดิการเคลื่อนไหวของกระดูกเลย (rigidly fixed)  
กจ็ะสง่ผลใหก้ระดกูตดิกนัชา้ลง (delayed union)    ดงันัน้   การรกัษา
ภาวะกระดูกต้นขาหกัจะต้องทําการยดึกระดูกใหเ้กดิการเคลื่อนไหวที่
เหมาะสม   โดยสามารถชีว้ดัไดจ้าก interfragmentary strain theorem 
[10]  ที่เสนอขึ้นโดย Perren ในปี 1979   ซึ่งกล่าวไว้ว่า 
Interfragmentary Strain (IFS) ทีม่คี่าน้อยกวา่ 2 %  มผีลต่อการสรา้ง
กระดกูใหม ่ โดยคา่ IFS สามารถหาได ้จากสมการที ่1 

                     

                          100%
L

IFM
IFS ×=                    (1) 

 เมือ่   
IFS คอื  ความเครยีดบรเิวณรอยหกัของกระดกู   

      (interfragmentary strain) 
IFM คอื  การเคลื่อนทีบ่รเิวณรอยหกัของกระดกู 

      (interfragmentary movement) 
L คอื  ชอ่งวา่งรอยหกักระดกู (gap) 

 
ในปี 1999  Claes และ Heigele ไดท้าํการสรุปผลของภาระกรรม

ทีม่ผีลต่อการเกดิเนื้อเยื่อต่าง ๆ บรเิวณรอยหกัของกระดูก  โดยกล่าว
ว่าค่า IFS  0% – 5% จะทําใหเ้กดิการสรา้งหรอืการสะสมของ
แคลเซยีมภายในเยื่อหุม้กระดกู (intramembranous ossification) เพื่อ
การสรา้งกระดกู     IFS  5% – 15%  จะทาํใหเ้กดิการสรา้งกระดกูอ่อน
แล้วจงึเปลี่ยนเป็นกระดูก (endochrodral ossification)  และถ้าหาก 
IFS  มคี่ามากกว่า 15% ขึน้ไป จะส่งผลใหเ้กดิเนื้อเยื่อพงัผดืภายใน
กระดูก (fibrocartilage) ซึ่งจะมีความแข็งแรงตํ่ า [2]    ในปี 2004 
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A.E.Kenneth และคณะ  กล่าววา่  IFS  ควรอยู่ในช่วง 2% -10% [6]  
จงึจะทาํใหเ้กดิการสรา้งเซลลก์ระดกูใหมไ่ดด้ ี รวมถงึการศกึษาอื่น ๆ ที่
แสดงใหเ้หน็ว่า การเคลื่อนไหวของกระดูกหกัในขนาดที่เหมาะสม จะ
ทาํใหก้ระดกูตดิเรว็ขึน้ได ้[9,14]   จงึสรุปไดว้า่ค่า  IFS   ในช่วง  5% - 
15%  เป็นค่าที่เหมาะสมต่อการรกัษาผูป้่วยภาวะกระดูกต้นขาหกั   
เน่ืองจากกระดูกตน้ขาเป็นกระดูกทีม่ขีนาดใหญ่       รวมทัง้ทําหน้าที่
ในการรองรบัน้ําหนักตัว    จึงทําให้ใช้ระยะเวลาในการรกัษานาน   
โดยทัว่ไปประมาณ 2 – 3 ปี   จงึจะสามารถผา่ตดัเพือ่นําแผน่ DCP 
ออกได ้  นัน่หมายความวา่แผน่ DCP  จะตอ้งรบัภาระกรรมทัง้แบบ
สถติและแบบวงรอบ (static and dynamics loading)  จากน้ําหนกัของ
ผู้ป่วยอันเน่ืองมาจากการเดินเป็นระยะเวลานาน     งานวจิยันี้มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหารูปแบบและจาํนวนของสกรู   ความยาว
ของแผ่นรบัแรงอดัทางพลศาสตร์ (DCP)  ที่เหมาะสม  เพื่อให้ได้
ค่า IFS ที่อยู่ในช่วง 5% – 15%  ของกระดูกต้นขาหกัที่ตกอยู่
ภายใต้ภาระกรรมแบบวงรอบ  (cyclic loading)  จากการเดนิของ
น้ําหนักร่างกาย 50 และ 70 กิโลกรมั   โดยใช้วธิไีฟไนต์เอลิเมนต์ 
(Finite Element Method: FEM)    ในการวเิคราะห์ความเครยีด
ในแบบจําลองกระด ูกต ้นขาที ่ม ชี ่องว ่างรอยหกัของกระด ูก   6   
มลิลิเมตร   เมื่อยดึด้วยแผ่นโลหะที่มขีนาด  14   16   และ  18  รู   
ด้วยสกรู  6  และ  8  ตวั  ตามลําดบัซึ่งการเลือกใช้จํานวนสกรู 6  
และ  8  ตวั  เน่ืองจากการหกัของกระดูกต้นขา   จะต้องใช้สกรูยดึ
กระดูกแต่ละชิ้น (bone  fragment)  คอื  ชิ้นบนและชิ้นล่าง   ชิ้น
ละอย่างน้อย 6 – 8 cortices   โดยสกรู  1  ตวัจะต้องได้  2  
cortices  ดงันัน้จงึต้องใช้สกรูยดึทัง้หมดสาํหรบักระดูกต้นขา อย่าง
น้อย 6 – 8 ตวั [15,18]    ซึ่งในการวเิคราะห์ผลในงานวจิยัน้ีจะใช้
โปรแกรม ANSYS Workbench 11.0  ช่วยในการวเิคราะห์   โดย
ผลการวจิยัน้ีคาดว่าจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการรกัษาผู้ป่วย
ภาวะกระดูกต้นขาหกั  เพื่อเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ต่อไป 

 
2. แบบจาํลองกระดกูต้นขาและแผน่รบัแรงอดัทางพลศาสตร ์

แบบจาํลองของกระดูกต้นขาที่ใช้ในการวเิคราะห์ ได้จากการนํา
กระดูกต้นขาด้านซ้ายของมนุษย์ความยาว  401 มลิลิเมตรมาทํา
การสแกน (scan) ด้วยเครื่องสแกนสามมติิ  โดยรูปแบบการหกั
ของกระดูกจะเป็นการหกัแบบตดัขวาง (transverse osteotomy) 
บรเิวณช่วงกลางของกระดูกต้นขา (femoral shaft)  ซึ่งรอยหกัจะ
อยู่สูงจากตําแหน่งขอ้ต่อหวัเข่า  200.5  มลิลิเมตร  โดยทาํการ
พจิารณาช่องว่างระหว่างรอยหกัของกระดูกเท่ากบั 6   มลิลิเมตร   
และใช้แผ่นรบัแรงอดัทางพลศาสตร์  (DCP) ที่สร้างแบบจาํลอง 3 
มติิอ้างอิงจากขนาดจรงิของบรษิทั Synthes  โดยใช้โปรแกรม 
SolidWorks  ขนาด  14 รู 16   รู  และ  18 รู   ยดึด้วยสกรูที่มี
ตําแหน่งการยดึที่แตกต่างกนั  โดยขนาดและตําแหน่งต่าง ๆ ของ
สกรู  แสดงดงัรูปที่ 1 และ รูปที่  2 

 
สําหรบัคุณสมบตัิทางกล (mechanical properties) ของ

กระด ูกที ่ใช ้ในการว เิคราะห ์ จะกําหนดให ้อยู ่ในช ่วงย ดืหยุ ่น 

(elastic) และมคีุณสมบตั ิเป็นสารเนื้อเดยีวแบบไอโซโทรปิค 
(Isotropic) ดงัแสดงในตารางที่  1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       

 รปูที ่1 ตาํแหน่งรบูนแผน่ DCP ขนาด 14 16 และ 18 ร ู
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่ 2 ตาํแหน่งแผน่ DCP กบักระดกูตน้ขา 
 
 

Young’s 
modulus 

Yield 
strength 

Poison 
ratio 

Friction 
coefficient 

15 GPa 188 MPa 0.3 0.3 

ตาราง 1 แสดงคุณสมบตัทิางกลของกระดกูตน้ขา [13] 
 
สาํหรบัแผน่รบัแรงอดัทางพลศาสตร ์(DCP) และสกร ู(screw) นัน้ 

ผลติจากวสัดุเหลก็กลา้ไรส้นิม AISI 316L (316L stainless steel)  โดย
วสัดุที่นํามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการศลัยกรรมกระดูก (orthopedic 
implants)  โดยทัว่ไปนิยมใชว้สัดุทีผ่า่นกรรมวธิ ี30% cold worked 

ตําแหน่งท ี1 
ตําแหน่งท ี2 
ตําแหน่งท ี3 
 
 
 
 
 
      . 
      . 
      . 
 
 
 
 

 

ตําแหน่งท ี14 
ตําแหน่งท ี15 
ตําแหน่งท ี16 

DCP 14 ร ู DCP 16 ร ู DCP 18 ร ู

ตําแหน่งท ี1 
ตําแหน่งท ี2 
ตําแหน่งท ี3 
 
 
 
 
 
 
 

      . 
      . 
      . 
 
 
 
 

 

 
ตําแหน่งท ี16 
ตําแหน่งท ี17 
ตําแหน่งท ี18 
 

ตําแหน่งท ี1 
ตําแหน่งท ี2 
ตําแหน่งท ี3 
ตําแหน่งท ี4 
ตําแหน่งท ี5 
ตําแหน่งท ี6 
ตําแหน่งท ี7 
ตําแหน่งท ี8 
ตําแหน่งท ี9 
ตําแหน่งท ี10 
ตําแหน่งท ี11 
ตําแหน่งท ี12 
ตําแหน่งท ี13 
ตําแหน่งท ี14 
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เพือ่เพิม่คุณสมบตัทิางกล [8] ดงัแสดงในตารางที ่ 2  และตารางแสดง
องคป์ระกอบทางเคม ีดงัตารางที ่ 3 

 

AISI 316L Stainless steel (30 % cold worked) 

Young’s 
modulus 

Yield 
strength 

Ultimate 
strength 

Poison 
ratio 

Friction 
coefficient 

190 GPa 792 MPa 930 MPa 0.3 0.37 

ตาราง 2 แสดงคุณสมบตัทิางกล [3,4] 

 
Composition*, % 

C Mn P S Si Cr Ni Mo N Cu 

0.030 2.00 0.025 0.010 0.75 17.00-
19.00 

13.00-
15.00 

2.25-
3.00 

0.10 0.50 

*Single values are maximum values unless otherwise indicated. 

ตาราง 3  แสดงองคป์ระกอบทางเคม ี[4] 
 
3. วิธีวิจยั 

ในงานวจิยัน้ี  การจําลองภาระกรรมที่กระทํากบักระดูกต้นขา  จะ
แบ่งออกเป็น  2  แบบ  คอื  ภาระกรรมทีเ่กดิจากการยนื  และภาระ
กรรมทีเ่กดิจากการเดนิ     โดยภาระกรรมทัง้สองแบบจะประกอบดว้ย 
2  แรงหลกั   คอื แรงปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้บรเิวณขอ้ต่อระหวา่งหวักระดกู 
(femur head) กบัตะโพก (hip)  (hip contact force) (Fh)  และแรงที่
เกดิจากกลา้มเน้ือ (muscle force)  ซึง่บรเิวณตน้ขาจะประกอบไปดว้ย
กล้ามเนื้อจํานวนมากซ้อนทบักันอยู่  ดังนัน้  ในงานวิจยัน้ีจะเลือก
พิจารณาเฉพาะกล้ามเน้ือหลักที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวนัน่คือ 
abductor force  (Fa) 

ภาระกรรมที่กระทํากบักระดูกต้นขา   อนัเน่ืองมาจากการยืนจะ
พจิารณาว่า  ขาขา้งหน่ึงรบัน้ําหนักเพยีงครึง่หน่ึงของน้ําหนักร่างกาย
ทัง้หมด   ดงันัน้แรงทีเ่กดิจากน้ําหนักของร่างกาย (FW)  จะเท่ากบั
ครึง่หน่ึงของน้ําหนกัของรา่งกาย (W) และ แรงจากกลา้มเน้ือหลกัทีท่าํ
ใหเ้กดิการเคลื่อนไหวคอื abductor force (Fa)  [7] ดงัแสดงในรปูที ่ 3  

 
 
 
 
 

 
 

รปูที ่ 3  แรงทีก่ระทาํกบักระดกูตน้ขา 
จากแรงที่กระทํากบักระดูกต้นขาดงักล่าว  สามารถเขยีนสามเหลี่ยม
แทนแรงไดด้งัรปูที ่4 
             

 
 
 
 

 
 

รปูที ่ 4  สามเหลีย่มแทนแรงทีก่ระทาํบนกระดกูตน้ขา 
จากลักษณะทิศทางของแรงที่กระทําบนกระดูกต้นขาดังรูปที่ 4  
สามารถหาค่าแรงต่างๆ ไดจ้ากสมการ (2) - (6)  ซึง่แสดงดงัรปูที ่5 
โดย  Fr เป็นแรงปฏกิริยิาของกระดกูหน้าแขง้ M เป็นโมเมนตท์ีเ่กดิขึน้     
    
       W/2Fw =              (2) 
 

oo /sin10sin19FF wa =        (3) 
 

oo /sin10sin151FF wh =        (4) 
 

oo cos40FF,sin40FF aayaax =−=     (5) 
 

oo cos30FF,sin30FF hhyhhx −==     (6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รปูที ่ 5  ทศิทางของแรงทีก่ระทาํบนกระดกูตน้ขา 
 
สว่นภาระกรรมทีก่ระทาํกบักระดกูตน้ขาจากการเดนิของผูป้่วยนัน้ 

จะนํามาจากงานวจิยัของ Bergmann et al. [1] และใชแ้รงจากกลา้มเน้ือ 
(abductor force)   จากงานวจิยัของ  Duda et al. [5]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กราฟที ่1  แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงกระทาํกบักระดกูตน้ขา   

และรอบการเดนิ 

Fw Fa 

Fh 

Fr 

Fa 

Fh 

M 

11° 

29° 

19° 

Fw 

Fh 

Fa 
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ในการจาํลองนัน้ไดก้ําหนดเงื่อนไข (Boundary conditions) ไว้

ดงัน้ี 
1. กาํหนดใหแ้รงกระทาํทีก่บัหวักระดกู  (femur head)  

ดงัแสดงตามรปูที ่6 
 

2.  กาํหนดคา่เงือ่นไข  (constrain)     ทีผ่วิสมัผสัระหวา่งขอ้ต่อ 
กระดกูตน้ขากบักระดกูหน้าแขง้ใหทุ้กองศาอสิระ  (Degree of freedoms

, DOFs)  เทา่กบัศนูย ์
 

3. กาํหนดคา่เงือ่นไขระหวา่งผวิสมัผสัของกระดกูตน้ขาและแผน่  
DCP กบัสกรทูุกตวัใหเ้ป็นแบบยดึตดิกนั 
 

4. ผวิสมัผสัของกระดกูกบัแผน่  DCP   กาํหนดเป็นผวิแบบ 
สมัผสักนั (frictional)   โดยมสีมัประสทิธแ์รงเสยีดทานเทา่กบั  0.37 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่ 6  เงือ่นไขของแบบจาํลองกระดกูตน้ขา  

 
สําหรบัรูปแบบการวางสกรู รูปแบบต่าง ๆ บนแผ่น DCP นัน้ 

สามารถแบ่งออกเป็น  2  รปูแบบหลกั  คอื  การใชส้กร ู  6 ตวั และ  8 
ตวั  โดยกําหนดใหใ้นทุกรปูแบบจะตอ้งยดึสกรทูีต่ําแหน่งบนสุดและ
ล่างสุดของแผ่น  DCP  และตําแหน่งบนและล่างรอยหกัของกระดูก  
(สกรสูดีาํทบึ)    ซึง่ในกรณีของสกร ู 6  ตวั  จะวางรปูแบบโดยทดลอง
วางทุกรขูองแผน่ DCP (สกรสูดีาํ)   สว่นกรณีของ 8 สกร ูจะมกีารวาง
รปูแบบในลกัษณะจดักลุ่ม   ดงัแสดงในรปูที ่7   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่ 7  แสดงรปูแบบการวางสกรขูองแผน่ DCP 14  16  และ 18  ร ู 

ตามลาํดบั 
 
 เน่ืองจากงานวจิยัน้ี ตอ้งการวเิคราะหห์าค่า IFS  ในทุก ๆ ความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการวางสกรู  ดงันัน้จงึมรีูปแบบที่แตกต่างกัน
ทัง้สิน้ 30 กรณี แต่ในการวเิคราะห์จะอยู่ภายใต้สมมตฐิานว่าผูป้่วย
ภาวะกระดกูตน้ขาหกั จะตอ้งสามารถยนืลงน้ําหนกัลงบนขาทัง้สองขา้ง
ก่อนที่จะทําการเริม่เดนิ ดงันัน้ในขัน้แรกของการวเิคราะห์จะให้ภาระ
กรรมอนัเน่ืองมาจากการยนืก่อน  เพือ่พจิารณา IFS  ทีเ่หมาะสมใหอ้ยู่
ในช่วง 5% - 15%  หลงัจากนัน้จะนํารปูแบบทีเ่หมาะสมดงักล่าวมาทาํ
การวเิคราะหโ์ดยใหภ้าระกรรมแบบการเดนิตอ่ไป  
 
4. ผลการทดลอง 
 หลงัจากใหภ้าระกรรมเพื่อจาํลองแรงทีก่ระทํากบักระดูกตน้ขาอนั
เน่ืองมาจากการยนื เพื่อหาค่าการเคลื่อนไหวบรเิวณกระดูกหกั 
(Interfragmentary Movement, IFM)  ดงัแสดงในรปูที ่8    แลว้นํามา
วเิคราะหห์าค่า  IFS  ในแต่ละความยาวของแผน่  DCP  และรปูแบบ
การวางสกร ู  ทีร่อยหกัของกระดกูเทา่กบั 6  มลิลเิมตร  รองรบัน้ําหนกั
ตวั  50  และ  70  กโิลกรมั  ผลทีไ่ดแ้สดงดงักราฟที ่ 2   
 
 

Fixed 
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รปูที ่ 8  การหาคา่การเคลื่อนไหวของรอยหกักระดกู (IFM) ของกระดกู

ชิน้บนและล่าง ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟที ่2  แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง  %IFS  และรปูแบบการวางสกรู

ทีร่องรบัน้ําหนกัตวั   50  และ  70   กโิลกรมั 
 

จากกราฟด้านบนสามารถสรุปรูปแบบการวางสกรูที่ให้ค่า IFS ที่
เหมาะสมอยู่ในช่วง 5% - 15%  ไดด้งัตารางที ่5  โดยจะเหน็วา่  IFS 
ของน้ําหนักตวั  70  กโิลกรมั  ไม่อยู่ในช่วงทีเ่หมาะสม ดงันัน้จงึนํา
เฉพาะน้ําหนกัตวั  50  กโิลกรมัไปวเิคราะหใ์นภาระกรรมแบบวงรอบ
การเดนิต่อไป   ซึง่ผลทีไ่ดแ้สดงดงักราฟที ่  3  และกราฟที ่ 4 
 

รปูแบบท่ี 

Interfragmentary Strain, IFS 
(%) 

50 kg. 70 kg. 
7 14.90 20.87 
13 14.71 20.12 
14 13.82 19.35 
15 15.00 21.00 
17 12.99 18.19 
29 14.97 21.02 

 
ตารางที ่5  แสดงรปูแบบของการวางสกร ู ทีม่คีา่ IFS   

อยูใ่นชว่ง  5% - 15% 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
กราฟที ่ 3   แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงกระทาํกบักระดกู 

ตน้ขา,  %IFS  และ รอบการเดนิ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟที ่ 4   แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงกระทาํกบักระดกู 
ตน้ขา,  %IFS  และ รอบการเดนิของรปูแบบที ่17 
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 กราฟที ่3  แสดงการเปรยีบเทยีบระหว่างรูปแบบทัง้หมดทีไ่ดค้่า 
IFS  ทีเ่หมาะสม กบัแรงทีก่ระทาํกบักระดกูตน้ขา  ณ ตําแหน่งต่าง ๆ  
ของวงรอบการเดนิ   โดยจะเหน็วา่  IFS  ในชว่งเริม่ตน้จะมคีา่ประมาณ 
14% - 16%  หลงัจากนัน้ จะค่อย ๆ เพิม่ขึน้  ตามแรงทีก่ระทํากบั
กระดกูตน้ขาทีเ่พิม่ขึน้  และจะมคี่าเพิม่มากทีสุ่ดเป็น  25% - 27%  ที ่
40% ของวงรอบการเดนิ  และหลงัจากนัน้ จะค่อย ๆ ลดลง  จนกระทัง่
เท่ากบัค่าเริม่ตน้  เพื่อเขา้สูว่งรอบการเดนิใหม่ต่อไป    ส่วนกราฟที ่4 
แสดงค่า IFS  ของรปูแบบที ่ 17  ซึง่เป็นรปูแบบทีใ่หค้่า  IFS  ตํ่าทีสุ่ด
จากทัง้หมดทีนํ่ามาวเิคราะห ์  โดยที ่ 0%  ของรอบการเดนิ IFS = 
14.791313%   มากทีสุ่ดที ่40%  ของวงรอบการเดนิ เท่ากบั  
24.147460%   และน้อยทีสุ่ดที ่ 70%  ของวงรอบการเดนิ  เท่ากบั  
12.868714%     
5. สรปุผล 

การรกัษาผูป้่วยภาวะกระดูกต้นขาหกัโดยใช้ DCP และสกร ู 
พบว่าความยาวของ  DCP  และรปูแบบการวางสกรทูีแ่ตกต่างกนั  มี
ผลต่อการเคลื่อนไหวของรอยหกัของกระดูก  โดยส่งผลต่อการเชื่อม
ตดิกนัของกระดกู  รปูแบบการวางสกรทูีด่จีะตอ้งเป็นรปูแบบทีส่ามารถ
จํากดัการเคลื่อนไหวของรอยหกัของกระดูกให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม   
ซึ่งจะส่งผลให้การรกัษาสําเร็จเสร็จสิ้นตามช่วงระยะเวลาที่กําหนด     
โดยงานวจิยัน้ีพบวา่  กรณีทีม่รีอยหกัของกระดกูเท่ากบั  6  มลิลเิมตร  
รองรบัน้ําหนักตวั 50 กโิลกรมั  ไดค้่า IFS ทีเ่กดิจากภาระกรรมแบบ
วงรอบการเดนิ อยู่ในช่วง 12% – 25%   ซึง่ถอืไดว้า่ใกลเ้คยีงกบัค่า 
IFS  ทีเ่หมาะสม  คอื 5% - 15%  มากทีสุ่ด   โดยค่า IFS จะเพิม่ขึน้
จากชว่งเริม่ตน้ของรอบการเดนิมากทีสุ่ดโดยเฉลีย่เท่ากบั  62.734% ที่
40% ของรอบการเดนิ   ซึง่รปูแบบของการวางสกรทูีส่ามารถช่วยจาํกดั
การเคลื่อนไหวของรอยหกักระดูกจะเป็นรูปแบบที่วางสกรูไว้ใกล้กบั
รอยหกัของกระดูกมากทีสุ่ด   ส่วนการลงน้ําหนักของผูป้่วยนัน้   หาก
ผู้ป่วยมีน้ําหนักตัวน้อย จะสามารถลงน้ําหนักได้เร็วกว่าผู้ป่วยที่มี
น้ําหนักตวัมาก  เน่ืองจากน้ําหนักตวัทีม่ากกว่าจะส่งผลใหร้อยหกัของ
กระดกูเกดิการเคลื่อนไหวมาก  สง่ผลใหก้ระดกูตดิกนัชา้ลง   

ทัง้น้ี  ผลของการรกัษาภาวะกระดกูตน้ขาหกัจะขึน้กบัปจัจยัหลาย
ประการดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้    และรปูแบบแรงทีก่ระทาํกบักระดกูตน้ขา
อนัเน่ืองมาจากการเดินในงานวิจยัน้ี เป็นรูปแบบการเดินแบบปกติ
(normal walking)  ซึง่หากผูป้่วยมลีกัษณะรปูแบบการเดนิทีแ่ตกต่าง
ออกไปจากนี้ ก็ย่อมส่งผลให้ค่า IFS ที่ได้แตกต่างออกไป   ดงันัน้
เพือ่ใหก้ระดกูเกดิการเชื่อมตดิกนัสมบรูณ์ (complete healing)  ในช่วง
ระยะเวลาทีก่าํหนด   ผูป้ว่ยจงึควรปฏบิตัติามคาํแนะนําของแพทยอ์ยา่ง
เครง่ครดั. 
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บทนํา 
 การทําฟนัเทียมนับว่ามีความสําคัญมากเพราะเป็นการรกัษา
ผูป้่วยทางดา้นทนัตกรรมทีเ่กดิการสญูเสยีฟนัตามธรรมชาตไิปวธิหีน่ึง 
โดยฟนัเทยีมนัน้มหีลายประเภทหนึ่งในนัน้ คอื ฟนัเทยีมแบบยดึแน่น 
(Fixed Partial Denture) โดยอาจจะเป็นลกัษณะของครอบฟนัหรอื
สะพานฟนั ซึ่งฟนัเทยีมประเภทนี้จะเป็นฟนัเทยีมถาวรชนิดตดิแน่นที่
จะยดึในช่องปาก มขีอ้ด ีคอื จะไม่ขยบัหรอืหลวมหลุดในขณะพดูหรอื
เคีย้วอาหาร  ประสทิธภิาพในการบดเคีย้วค่อนขา้งสงู และวสัดุทีนิ่ยม
ใช้ทําฟนัเทยีมแบบน้ี คอื เซรามกิส์เน่ืองจากไม่เป็นพษิต่อร่างกาย มี
ความแขง็แกร่ง ทนทานต่อการกดักร่อน แต่กม็คีวามเปราะ ดงันัน้เมื่อ
ใชง้านอาจเกดิความเสยีหายได ้เช่น การแตกรา้วหรอืการแตกหกั อนั
อาจมสีาเหตุมาจากการเลอืกใช้เซรามกิส์ที่มคีุณสมบตัทิี่ไม่เหมาะสม 
เช่น มคีวามแขง็แกร่งไม่เพยีงพอ ลกัษณะรูปร่าง เช่น จํานวนซี่ฟนั 
ความยาวของพอนตกิ (Pontic) หรอืช่องวา่งทีจ่ะใสฟ่นัเทยีมทดแทนมี
ขนาดไม่เหมาะสม และอกีสาเหตุหน่ึงทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายได ้
คอื ความเสยีหายเนื่องจากความลา้ของวสัดุ เน่ืองจากสภาพการใชง้าน
นัน้ฟนัเทยีมจะไดร้บัแรงแบบซํ้าๆ หรอืการรบัภาระแบบพลวตัจากการ
บดเคีย้วอาหาร แนวทางหนึ่งทีช่ว่ยแกป้ญัหาน้ี คอื ทาํการวเิคราะหเ์พือ่
ประเมนิอายุการใชง้านของฟนัเทยีมก่อนการสรา้งชิ้นงานจรงิ โดยใช้
เทคโนโลยทีางดา้นคอมพวิเตอรม์าช่วยในการวเิคราะห ์เพือ่ทีจ่ะใหก้าร
ออกแบบและสร้างฟนัเทียมแบบยึดแน่นน้ีมีความเหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพต่อการใชง้าน 
 
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.   

 
ความแขง็แรงต่อการดดัของวสัดเุซรามิกสท์นัตกรรม 
ความแขง็แรงต่อการดดัของวสัดุเซรามกิสท์างทนัตกรรมมคีวามสาํคญั
ทางคลนิิกมากกวา่ความแขง็แรงต่อการอดัหรอืดงึ การศกึษาเกีย่วกบั
ความแขง็แรงต่อการดดัของเซรามกิสท์ีนิ่ยมใชท้ําฟนัเทยีมระบบเซรา
มกิสล์ว้น มดีงัต่อไปน้ี 
 Guazzato และคณะ [9] ไดห้าค่าความแขง็แรงต่อการดดัของวสัดุ
เซรามกิสท์ําฟนัเทยีมระบบเซรามกิสล์ว้นทีใ่ชว้สัดุ Y-TZP เป็นส่วน
แกน (Core) และใชว้สัดุ Vita D ทาํเคลอืบฟนั(Veneer) ดว้ยการทาํการ
ทดสอบความแขง็แรงต่อการดดัแบบสองแกน โดยแบ่งชิน้งานทดสอบ
เป็น 4 กลุ่ม คอื เคลอืบฟนักบัแกนฟนั (VD/DZ) ซึง่เคลอืบฟนัอยู่ช ัน้บน
, แกนฟนัอย่างเดยีว (DZ), แกนฟนักบัเคลอืบฟนั (DZ/VD) ซึง่แกนฟนั
อยู่ช ัน้บนและเคลอืบฟนัอย่างเดยีว (VD) ผลการทดสอบไดผ้ลตาม
ตารางที ่1 ซึง่พบวา่ชิน้งานแบบ (VD/DZ) จะมคี่าความแขง็แรงต่อการ
ดดัสงูทีส่ดุ 
 
ตารางท่ี 1 คา่ความแขง็แรงต่อการดดั [9] 
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ปวรศิา ธรรมวานิช [10] ไดท้าํการทดสอบค่าความแขง็แรงต่อการดดั
แบบสองแกนของเซรามกิสท์ีม่อีตัราส่วนความหนาของแกน (Core) 
และเคลอืบฟนั (Veneer) ต่างกนัในเซรามกิสร์ะบบ In-Ceram/Vitadur 
alpha และ Empress2/IPS Eris ทีอ่ตัราสว่น 1.2:0, 0.8:0.4, 0.6:0.6, 
0.4:0.8 และ 0:1.2 ผลจากการศกึษาและวเิคราะหท์างสถติพิบวา่ ระบบ 
In-Ceram/Vitadur alpha ทีม่สีว่นแกนอย่างเดยีวจะมคี่าความแขง็แรง
ต่อการดดัสงูกว่าแบบสองชัน้ โดยเมื่อส่วนแกนมคีวามหนาลดลงค่า
ความแขง็แรงต่อการดดักจ็ะลดลงดว้ย แต่ในระบบ Empress2/IPS Eris 
ทีม่สี่วนแกนอย่างเดยีวค่าความแขง็แรงดดัขวางแตกต่างจากแบบสอง
ชัน้อย่างไมม่นียัสาํคญั ดงันัน้อตัราสว่นของแกนต่อเคลอืบฟนัมผีลต่อ
ค่าความแขง็แรงต่อการดดัในระบบ In-Ceram/Vitadur alpha แต่จะไม่
มผีลต่อระบบ Empress2/IPS Eris 

Yilmaz และคณะ [11] ไดท้าํการทดสอบสมบตัทิางกลของวสัดุ
เซรามกิส ์ คอื ค่าความแขง็แรงต่อการดดัแบบสองแกนและความ
ทนทานต่อการแตกหกัของวสัดุเซรามกิส์ทางการค้าที่เป็นส่วนแกน 
(Core) สาํหรบัใชท้าํฟนัเทยีมระบบเซรามกิสล์ว้นจาํนวน 6 ชนิด คอื 
Finesse, Cergo, IPS Empress, In-Ceram Alumina , In-Ceram 
Zirconia และ Cercon Zirconia ผลจากการทดสอบพบวา่ค่าความ
แขง็แรงต่อการดดัของ Cercon Zirconia มคี่ามากกว่า In-Ceram 
Zirconia, In-Ceram Alumina, IPS Empress, Cergo และ Finesse 
ตามลําดบั สําหรบัค่าความทนทานต่อการแตกหกัพบว่าเป็นไปแบบ
เดยีวกนัเพยีงแต่ค่าความทนทานต่อการแตกหกัของ Finesse จะมคี่า
มากกวา่ Cergo โดยไดแ้สดงคา่ตามตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 คา่ความแขง็แรงต่อการดดัและความทนทานต่อการแตกหกั 
[11] 

 
 
เมือ่ 
σfs= ความแขง็แรงต่อการดดั (Flexural Strength) 
KIC = ความทนทานต่อการแตกหกั (Fracture Toughness) 
 

ความลา้ในวสัดุเซรามิกส์ทนัตกรรม 

 Studart และคณะ [12,13,14] ไดศ้กึษาพฤตกิรรมความลา้ของ 
Zirconia (Cercon) เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูการออกแบบฟนัเทยีมแบบยดึแน่น
ชนิดเซรามกิสล์ว้นแบบสะพานฟนั โดยสรา้งชิน้งานทดสอบเป็นแท่ง
ขนาด 4x2 ยาว 50 mm เพือ่วดัค่าความแขง็แรงต่อการดดั จาํนวนรอบ
อายุใชง้าน โดยพบวา่มคี่าความแขง็แรงต่อการดดัประมาณ 700-1100 
MPa สาํหรบัการออกแบบเพือ่ใหม้อีายุใชง้านนานถงึ 20 ปี ขนาดความ
เคน้ใชง้านไมค่วรเกนิ 346 MPa โดยไดแ้นะนําขนาดของสว่นเชื่อมต่อ 
(Connector) ทีเ่หมาะสม ดงัแสดงตามตารางที ่3 
 

ตารางท่ี 3 ขนาดของส่วนเชื่อมต่อทีแ่นะนําสาํหรบัวสัดุ Zirconia 
เพือ่ใหใ้ชง้านนาน 20 ปี [12] 

 
 
และยงัไดศ้กึษาความลา้ของวสัดุเคลอืบฟนั (Veneer) ชนิด IPS Eris, 
Cercon S และ Vita VM7 ทีใ่ชร้ว่มกบัวสัดุสว่นแกนทีเ่ป็น Empress2, 
TZP(Cercon) และ In-Ceram Zirconia ตามลาํดบั จากการศกึษาพบวา่
ระบบ IPS Eris/Empress2 ไม่เหมาะทีจ่ะนํามาใชท้ําฟนัเทยีมแบบ
ยดึแน่นชนิดเซรามกิสล์ว้นบรเิวณฟนัหลงั สว่นระบบ Cercon S/TZP 
และ Vita VM7/In-Ceram Zirconia นัน้มคีวามเหมาะสมในการทาํฟนั
เทยีมแบบยดึแน่นชนิดเซรามกิสล์ว้นบรเิวณฟนัหลงัไดเ้ป็นอย่างด ีโดย
มจีาํนวนอายุใชง้านทีข่นาดความเคน้ใดๆแสดงไดต้ามรปูที1่ 

 
รปูท่ี 1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างความเคน้สงูสุดกบัจํานวนอายุใช้
งานวสัดุเคลอืบฟนั [13] 
 
 นอกจากนี้ไดศ้กึษาสมบตัทิางกลของวสัดุเซรามกิส์ส่วนแกนฟนั 
(Core) จาํนวน 3 ชนิด คอื Empress2, TZP(Cercon) และ In-Ceram 
Zirconia เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูการออกแบบฟนัเทยีมแบบหลายซีฟ่นั ซึง่
พบว่าหากออกแบบใหเ้หมาะสมสามารถมอีายุใช้งานยาวนานมากว่า 
20 ปี ดงัรปูที ่2 ซึง่ไดแ้สดงแผนภาพความสมัพนัธข์องจาํนวนอายุใช้
งาน ขนาดส่วนเชื่อมต่อและขนาดความเคน้ใชง้านสาํหรบัใชอ้อกแบบ
ฟนัเทยีมแบบยดึแน่นชนิดเซรามกิสล์ว้นบรเิวณฟนัหลงั 
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รปูท่ี 2 แผนภาพความสมัพนัธ์ของ จาํนวนอายุใชง้าน ขนาดส่วน
เชือ่มต่อและขนาดความเคน้ใชง้าน 
a) In-Ceram Zirconia , b) TZP(Cercon) และ c) Empress2 [14] 
 
ความล้า 
     วสัดุเมือ่ไดร้บัภาระกระทาํใหเ้กดิความเคน้และความเครยีดนาน
ซํ้าๆ ระยะเวลาหนึ่งจะเกดิความเสยีหายขึน้กบัวสัดุ โดยสญูเสยีความ
แขง็แรงและแตกหกั ดว้ยระดบัความเคน้ทีต่ํ่ากวา่ความแขง็แรงของวสัดุ 
ซึง่การแตกหกัน้ีจะเรยีกวา่ ความลา้แตกหกั หรอื ความเสยีหายลา้ โดย
ฟนัเทยีมกม็โีอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหายเน่ืองจากการล้าไดเ้น่ืองดว้ย
การใช้งานจะได้รบัภาระแบบพลวตัหรอืการรบัแรงซํ้าๆ จากการบด
เคีย้ว ในการวเิคราะหเ์พื่อประเมนิอายุใชง้านวธิหีน่ึงทีนิ่ยมใช ้คอื การ
วเิคราะหด์ว้ยวธิคีวามเคน้–อายุใชง้าน (S-N Method) ซึง่ขอ้มลูความ
ลา้จะแสดงในรปูของกราฟทีแ่สดงคา่ความเคน้กบัลอการทิมึของจาํนวน
รอบ (S-N Curve) ทีท่าํใหช้ิน้ทดสอบเกดิการแตกหกั 
 
ลกัษณะความเค้นเปล่ียนแปลงอย่างง่าย 

 

 
 

รปูท่ี 3 ลกัษณะความเคน้เปลีย่นแปลงขึน้ลงอยา่งงา่ย 
จากความเคน้ทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้ลงอย่างงา่ย ตามรปูที ่3 สามารถ

หาความเคน้เฉลี่ย ความเคน้แอมพลจิูดหรอืความเคน้สลบั ช่วงความ
เคน้ อตัราสว่นความเคน้และอตัราสว่นแอมปลจิดู ไดด้งัน้ี  
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เมือ่ 

         minσ =   ความเคน้ตํ่าสดุ 

  maxσ =   ความเคน้สงูสดุ 

  aσ =  ความเคน้แอมพลจิดูหรอืความเคน้สลบั   

        mσ =   ความเคน้เฉลีย่  

        rσ =   ชว่งความเคน้ 

        sR =   อตัราสว่นความเคน้ 

        sA =    อตัราสว่นแอมปลจิดู 

 
 จากคา่ความเคน้แอมพลจิดูหรอืความเคน้สลบัและความเคน้เฉลีย่

เมือ่รบัภาระแบบพลวตัสามารถนําไปคาํนวณคา่ความแขง็แรงต่อการลา้ 
(Fatigue Strength) หรอืขดีจาํกดัความทนทาน (Endurance Limit) 
ของชิ้นงานได้จากสมการคาดการณ์ความเสยีหายกรณีรบัภาระแบบ
พลวตั เช่น สมการของเกอรเ์บอร ์ กูดแมนและโซเดอรเ์บริก์  จะทําให้
ทราบว่าทีร่ะดบัความเคน้น้ีจะมจีํานวนอายุใช้งานเท่าใดโดยพจิารณา
จากเสน้โคง้ S-N ของวสัดุนัน้ๆ 

 
ขัน้ตอนการศึกษา 

การศกึษาเพื่อประเมนิอายุการใช้งานของฟนัเทยีมแบบยดึแน่น
ชนิดเซรามกิสล์ว้นภายใตภ้าระแบบพลวตัดว้ยวธิทีางไฟไนต์เอลเิมนต์
โปรแกรม ANSYS workbench โดยมขี ัน้ตอนการศกึษาดงัน้ี 
1. สรา้งแบบจําลองสามมติิของโครงสรา้งฟนัเทยีมแบบยดึแน่นชนิด
เซรามกิสล์ว้น ดงัรปูที ่ 4(ก) ประกอบดว้ยชิ้นส่วนฟนัเทยีม (แกนฟนั
และเคลอืบฟนั), ฟนัหลกัและฐานรองรบั โดยสรา้งทัง้หมด 6 แบบ  ซึง่
ชิ้นส่วนฟนัเทียมที่ทําการศึกษาจะมีความยาวพอนติกและลักษณะ
รปูร่างแตกต่างกนั คอื ทีค่วามยาวพอนตกิเท่ากบั 11 และ 12 mm  มี
รปูรา่งแบบ 3 ซีฟ่นั และทีค่วามยาวพอนตกิเทา่กบั 13, 14, 15 และ 16 
mm มรีปูรา่งแบบ 4 ซีฟ่นั ดงัรปูที ่4(ข)  
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                            (ก)                                                                     (ข) 
 
                        
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 4 (ก) แบบจาํลองสามมติขิองโครงสรา้งฟนัเทยีมแบบยดึแน่นชนิดเซรามกิสล์ว้น 
(ข) ความยาวพอนตกิและลกัษณะรปูรา่งแบบจาํลองฟนัเทยีมทีศ่กึษา 

 
2. กําหนดใหพ้ฤตกิรรมวสัดุทัง้หมดของแบบจําลองเป็นสารเนื้อ

เดยีว มสีมบตัแิบบไอโซโทรปิคและยดืหยุน่เชงิเสน้ โดยวสัดุเซรามกิสท์ี่
ใชใ้นการศกึษามทีัง้ 3 ชนิด คอื In-Ceram Zirconia/Vita VM7, 
Empress 2/IPS Eris และ TZP/Cercon S กําหนดสมบตัทิางกลตาม
ตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 สมบตัทิางกลของวสัดุทีก่าํหนดใหแ้บบจาํลอง[14] 
 
ระบบชนิดวสัดุเซรามกิส ์ E (GPa) υ  

In-Ceram Zirconia/Vita 
VM7แกนฟนั (Core) 
เคลอืบฟนั (Veneer) 

 
300.7 
83.2 

 
0.25 
0.25 

Empress 2/IPS Eriแกน
ฟนั (Core) 
เคลอืบฟนั (Veneer) 

 
124.6 
80.0 

 
0.24 
0.24 

TZP/Cercon S 
แกนฟนั (Core) 
เคลอืบฟนั (Veneer) 

 
219.8 
69.3 

 
0.30 
0.26 

ฟนัหลกั (Dentin) 18.6 0.31 
ฐานรองรบั(Acrylic 
Resin ) 

13.0 0.30 

 
3. การกําหนดเอลเิมนต์ใหก้บัแบบจําลอง เลอืกใชเ้อลเิมนต์สาม

มติแิบบทรงสีห่น้าสบิจุดต่อ (10–Node Tetrahedral Element) ซึง่เป็น
เอลเิมนต์ทีเ่หมาะกบัโครงสรา้งทีม่คีวามซบัซอ้น โดยในหนึ่งเอลเิมนต์
ประกอบไปดว้ยจุดต่อ (Node) ทัง้ 10 จุดต่อคอื I, J, K, L, M, N, O, P, 
Q และ R มดีชันีวดัการเคลื่อนที ่ (Degree of Freedom) 3 แกน คอื X, 
Y และ Z การแกป้ญัหาดว้ยระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต์ อาจมคีวาม
ผดิพลาดได้ ส่วนหน่ึงเกิดจากการแบ่งเอลิเมนต์  ดงันัน้ควรแบ่งเอลิ
เมนต์ให้มคีวามใกล้เคยีงกบัลกัษณะรูปร่างของปญัหาและมจีํานวนที่
มากพอเพือ่ลดความผดิพลาดนี้ 

 
4. เงื่อนไขขอบเขตที่กําหนดให้กบัแบบจําลองทางไฟไนต์เอลิ

เมนต์ ไดแ้ก่ ขนาดภาระและขอ้บงัคบัการเคลื่อนทีข่องจุดต่อต่างๆ ใน
แบบจําลอง สําหรบัสมมติฐานในการศึกษานี้ คอืเป็นการจําลองการ
วเิคราะห์แบบจําลองภายนอกช่องปากคล้ายกบัการทดสอบชิน้งานใน
หอ้งปฏบิตักิาร จงึกําหนดใหช้ิ้นส่วนทัง้หมดของแบบจําลองมกีารยดึ
ตดิกนัตลอดเวลา เงื่อนไขผวิสมัผสักนัของชิน้งานทัง้หมดเป็นแบบยดึ
ตดิแน่น (Bonded or Tied)  และในสว่นของฐานรองรบักําหนดใหผ้วิ
ดา้นล่างไมม่กีารเคลื่อนทีใ่นทุกทศิทาง ( 0)ux uy uz= = =  และ
กําหนดให้ภาระที่มากระทําเป็นแบบจุด ณ บรเิวณตําแหน่งกึ่งกลาง
พอนตกิ มขีนาด 300 N โดยรปูแบบภาระเป็นแบบ Sinusoidal กระทาํ
ซํ้าทศิทางเดยีว ดงัรปูที ่5 

 

เคลอืบฟนั   แกนฟนั 

 ฟนัหลกั ฐานรองรบั 

ชิน้สว่นฟนัเทยีม 

     C = 11 – 12 mm 

    C = 13 – 16 mm 

  C = ความยาวพอนตกิ 
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รปูท่ี 5 แสดงการกําหนดเงือ่นไขขอบเขตใหก้บัแบบจาํลอง 
 

 

รปูท่ี 6 ตวัอยา่งผลการวเิคราะหอ์ายใุชง้านแบบจาํลอง(เคลอืบฟนั) 
 

5. การประเมนิอายุใชง้านแบบจาํลองนัน้ ใชข้อ้มลูความสมัพนัธ์
ของความเคน้กบัจํานวนรอบใชง้าน(S-N Curve) จากการศกึษาวจิยั
ของ Studart และคณะ [13,14] ซึง่ไดท้ดสอบหาอายุใชง้านของวสัดุ
เซรามกิส์ทําฟนัเทยีมแบบยดึแน่นชนิดเซรามกิส์ล้วนจํานวน 3 ชนิด 
ซึ่งการวเิคราะห์จํานวนอายุใช้งานนัน้ได้ใช้เกณฑ์การออกแบบตาม
สมการของกดูแมนในการวเิคราะห ์

 
6. ทําการวิเคราะห์ซํ้าโดยการกําหนดตัวคูณอัตราส่วนการ

เปลีย่นแปลงภาระเทา่กบั 0.2, 0.4, 0.6 , 0.8 , 1.0 , 1.2 , 1.4, 1.6, 1.8 
และ  2   ให้กับแบบจําลอง เมื่ อ เทียบกับภาระขนาดเดิม  300 
N( อตัราสว่นการเปลีย่นแปลงภาระเท่ากบั 2 มคี่าคอื 2 x 300 = 600 
N)  

ทัง้น้ีเพื่อหาความสมัพนัธ์ของขนาดภาระกบัจํานวนอายุการใช้
งานในแต่ละแบบจําลอง โดยผลการวเิคราะห์จะแสดงค่าในรูปแบบ
กราฟิกซึง่จะแสดงค่าจาํนวนอายุใชง้านตํ่าสุดออกมาในรปูแบบของชัน้
สตี่างๆ ดงัตวัอยา่งในรปูที ่6 
 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิเคราะห์จํานวนอายุใช้งานตํ่ าสุดที่เกิดขึ้นใน
ชิน้สว่นฟนัเทยีมของแต่ละแบบจาํลอง ทีอ่ตัราสว่นการเปลีย่นแปลง 

 
 

ภาระเท่ากบั 0.2, 0.4, 0.6 , 0.8 , 1.0 , 1.2 , 1.4, 1.6, 1.8 และ 2 ซึง่
เทยีบเป็นภาระขนาดตัง้แต่ 60-600 N จะไดค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งขนาด
ภาระกบัจาํนวนอายุการใชง้านดงัแสดงไดต้ามรปูที ่7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minimu
m life
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(ก) อายุใชง้านสว่นเคลอืบฟนัแบบจาํลองที ่1                                             (ข) อายุใชง้านสว่นเคลอืบฟนัแบบจาํลองที ่2 
      ( 3 ซีฟ่นั, ความยาวพอนตกิ 11 มม.)                                           ( 3 ซีฟ่นั, ความยาวพอนตกิ 12 มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ค) อายุใชง้านสว่นเคลอืบฟนัแบบจาํลองที ่3                                       (ง) อายุใชง้านสว่นเคลอืบฟนัแบบจาํลองที ่4 
    ( 4 ซีฟ่นั, ความยาวพอนตกิ 13 มม.)                                            ( 4 ซีฟ่นั, ความยาวพอนตกิ 14 มม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(จ) อายุใชง้านสว่นเคลอืบฟนัแบบจาํลองที ่5                                             (ฉ) อายุใชง้านสว่นเคลอืบฟนัแบบจาํลองที ่6 
    ( 4 ซีฟ่นั, ความยาวพอนตกิ 15 มม.)                                                 ( 4 ซีฟ่นั, ความยาวพอนตกิ 16 มม.) 
 
 
 
 

 
     
 
 

(ช) อายุใชง้านสว่นแกนฟนัแบบจาํลองที ่1-6 (เทา่กนัทุกแบบจาํลอง) 
 

รปูท่ี 7 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งขนาดภาระกบัจาํนวนอายุการใชง้านในแต่ละแบบจาํลอง
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รปูท่ี 8  กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งขนาดภาระ จาํนวนอายุใชง้านและชนดิวสัดุในแต่ละแบบจาํลอง 
 
จากรูปที ่7 จะพบว่าส่วนของเคลอืบฟนัจะมจีํานวนอายุใชง้านตํ่ากว่า
สว่นของแกนฟนัในทุกแบบจาํลอง ดงันัน้โอกาสความเสยีหายเนื่องจาก
ความลา้จะเกดิขึน้ในส่วนของโครงสรา้งเคลอืบฟนัก่อนและโดยปกตใิน
หน่ึงวนั มนุษยเ์รามกีารบดเคีย้วประมาณ 1400 รอบ/วนั หรอืประมาณ 
511000 รอบ/ปี  ในกรณีการรบัภาระขนาด 300 N ถ้าต้องการ
ออกแบบใหฟ้นัเทยีมมอีายุใชง้านประมาณ 20 ปี ฟนัเทยีมทีส่รา้งขึน้มา
นัน้ต้องมีอายุใช้งานอย่างตํ่าประมาณ 107 รอบ และจากรูปที่ 7 น้ี
สามารถทีจ่ะสรา้งกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งขนาดภาระกบัจาํนวนอายุ
ใช้งานของแต่แบบจําลองรวมทัง้ชนิดวสัดุที่ใช้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การออกแบบและเลอืกใชไ้ดด้งัรปูที ่8  
 
สรปุผลการศึกษา 
 จากรูปที ่7 และ 8 จะพบว่าจํานวนอายุการใชง้านของโครงสรา้ง
แกนฟนัทุกแบบจาํลองจะมจีาํนวนอายุการใชง้านมากกว่าส่วนเคลอืบ
ฟนั แสดงให้เหน็ว่าความเสยีหายเนื่องจากความล้าจะเกดิขึน้ในส่วน
ของโครงสร้างเคลือบฟนัก่อน ส่วนจํานวนอายุการใช้งานโครงสร้าง
เคลอืบฟนัจะพบวา่แบบจาํลองทีใ่ชว้สัดุ Vita VM7 และ Cercon S ทาํ
เคลอืบฟนันัน้ในทุกแบบจาํลองจะมจีาํนวนอายุการใชง้านใกลเ้คยีงกนั
โดยวสัดุทาํเคลอืบฟนั 2 ชนิดน้ี มคีวามสามารถในการรบัภาระจากแรง
กดัเฉลีย่สงูสุด(665N) ไดโ้ดยทีจ่าํนวนอายุใช ้งานไมเ่ปลีย่นแปลง สว่น

แบบจาํลองทีใ่ชว้สัดุ IPS Eris ในการทาํเคลอืบฟนัจะพบวา่ขนาดของ
ภาระ ลกัษณะรปูรา่งและความยาวพอนตกิจะมผีลต่อจาํนวนอายุการใช ้
 
 
งานจงึสามารถสรุปไดว้่าในวสัดุชนิดเดยีวกนัลกัษณะรปูร่างและความ
ยาวพอนตกิทีเ่ปลีย่นไปมผีลต่อจาํนวนอายุใชง้านน้อยมาก 

 
วิเคราะหผ์ลการศึกษา 

เมือ่พจิารณาขนาดแรงบดเคีย้วและแรงกดัสงูสุด (50-665 N) ที่
สามารถเกดิขึน้ไดบ้รเิวณฟนัหลงั พบวา่ระบบวสัดุทัง้ 3 ชนิด คอื  
TZP-CerS, Inc-VM7 และ Emp2-Eris มคีวามสามารถทีจ่ะใชท้าํฟนั
เทียมแบบยึดแน่นชนิดเซรามิกส์ล้วนแบบหลายซี่ฟนัที่ใส่ทดแทน
บรเิวณฟนัหลงัได ้ แต่เซรามกิสร์ะบบ Emp2-Eris ไมเ่หมาะต่อการทาํ
ฟนัเทยีมแบบ 4 ซีฟ่นั เน่ืองมแีรงตา้นทานการแตกหกัใกลเ้คยีงกบั
ค่าแรงกดัเฉลีย่โดยปกตแิละมจีาํนวนอายุทีใ่ชง้านทีน้่อยเกนิไป ในการ
วจิยัน้ีไมม่กีารเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหท์ีไ่ดจ้ากแบบจาํลองทางไฟ
ไนตเ์อลเิมนตก์บักระบวนการทดสอบจากการทดลอง อย่างไรกต็ามผล
การศกึษานี้สามารถอา้งองิความถกูตอ้ง 

จากผลการศกึษาและงานวจิยัทีน่่าเชื่อถอืได ้ ดงัน้ี ในส่วนการ
ประเมนิอายุใช้งานแนวโน้มผลการศึกษาเป็นไปตามการศึกษาของ 
Studart และคณะ [12,13,14] ซึง่ไดค้าํนวณหาอายุใชง้านจากขอ้มลูการ
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ทดสอบ และบรเิวณตําแหน่งทีม่โีอกาสเกดิความเสยีหายมากทีสุ่ด
พบวา่มลีกัษณะคลา้ยกบัการศกึษาวจิยัของ Kelly และคณะ [15] สว่น
ของอทิธผิลของลกัษณะรปูรา่งตามขนาดความยาวพอนตกิทีเ่ปลีย่นไป
ทีม่ผีลต่อความแขง็แรงหรอืแรงตา้นทานการแตกหกั พบวา่มแีนวโน้ม
เป็นไปตามผลการศกึษาและวจิยัของ Lüthy และคณะ [17] เน่ืองจากใช้
เทคนิคการสรา้งแบบจาํลองดว้ยกระบวนการวศิวกรรมยอ้นรอย ดว้ย
การสแกนชิ้นงานจากแบบจําลองที่สร้างขึ้นด้วยทนัตแพทย์ซึ่งไม่ได้
ควบคุมขนาดพืน้ทีห่น้าตดับรเิวณรอยต่อ หรอืลกัษณะสว่นเวา้สว่นโคง้
ของชิ้นงานทําให้ยงัมคีวามไม่ชดัเจนทีว่่ารูปร่างพอนตกิแบบเดยีวกนั
นัน้เมือ่ความยาวมกีารเปลีย่นแปลงจะสง่ผลต่อแรงตา้นทานการแตกหกั
และจํานวนอายุใช้งานอย่างไร โดยผลการศกึษานี้แสดงให้เหน็ว่า
แบบจาํลองฟนัเทยีมรปูรา่งแบบ 3 ซีฟ่นัมแีรงตา้นทานการแตกหกัและ
จํานวนอายุใชง้านที่มากและยาวนานกว่าแบบจําลองฟนัเทยีมรูปร่าง
แบบ 4 ซีฟ่นั และผลการศกึษานี้สามารถใชเ้ป็นแนวทางหรอืขอ้มลู
เบือ้งตน้ในการเลอืกหรอืออกแบบ เช่น ขนาดภาระ ลกัษณะรปูร่าง 
ชนิดวสัดุทีเ่หมาะสมต่อการทาํฟนัเทยีมชนิดน้ีได 
 
ข้อเสนอแนะ 

การศกึษาวจิยัในครัง้น้ี สาํหรบัการประเมนิอายุใชง้านไดพ้จิารณา
เฉพาะความเสยีหายลา้จากการดดัเท่านัน้เน่ืองจากขอ้มลูความลา้ทีใ่ช้
ในการศกึษานี้ เป็นการทดสอบความลา้เมือ่รบัภาระดดั ซึง่ความเป็น
จรงิเมือ่เกดิการกดัหรอืบดเคีย้วอาหาร กจ็ะมกีารสมัผสักนัและเกดิการ
กดอดัของพืน้ผวิฟนัดา้นบดเคีย้วดว้ย ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
เน่ืองจากการลา้ทีพ่ ืน้ผวิได ้อาจตอ้งมกีารพจิารณาความลา้ทีพ่ ืน้ผวิดว้ย
ซึง่อาจทาํใหเ้ขา้ใจการสกึของฟนัคู่สบไดด้ขี ึน้ และการศกึษานี้เป็นการ
วเิคราะหแ์บบจาํลองภายนอกช่องปาก ควรมกีารวเิคราะหแ์บบจาํลอง
โดยจาํลองสภาพแวดลอ้มและองคป์ระกอบโครงสรา้งใหเ้หมอืนภายใน
ช่องปากดว้ย เช่น โครงสรา้งกระดกู เน้ือเยื่อ อุณหภูม ิ เพราะมผีลต่อ
ความถกูตอ้งแมน่ยาํ สาํหรบัการประเมนิอายุใชง้านขอ้มลูความสมัพนัธ์
ระหวา่งความเคน้-จาํนวนรอบการใชง้านมคีวามสาํคญัมาก เพราะมผีล
ต่อความถูกต้องในการคํานวณอายุใชง้าน การนําขอ้มูลมาใชต้้องมี
ความน่าเชื่อถอืเพยีงพอ และรูปแบบของภาระที่ใช้วเิคราะห์ควรมี
ลกัษณะเหมอืนการบดเคีย้ว 
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บทคดัย่อ 

กลไกการขบัเคลื่อนของหุ่นยนต์ปลามีหลากหลายแบบโดยมี
รปูแบบการเคลื่อนทีแ่บบกลบัไปกลบัมา เพือ่เลยีนแบบพฤตกิรรมของ
ปลาจรงิทีม่รีปูแบบการวา่ยแบบ BCF (Body/Caudal fin) การออกแบบ 
และจดัสรา้งกลไกแบบใชจ้านหมนุเป็นการควบคุมการหมุนโดยใชก้ลไก
มาเป็นตวัขบัเคลื่อนหุ่นยนต์เพื่อลดความสูญเสยีทางกลที่ต้องแปลง
กลบัไปกลบัมาระหว่างการหมุนและการเคลื่อนที่แบบกลบัไปกลบัมา 
อกีประการหนึ่งยงัมกีลไกปรบัความเอยีงของแผ่นจานทําใหส้ามารถที่
จะศกึษาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ปลาได้มากขึน้ เช่น ความเร่ง 
ความเรว็และการชะลอความเรว็ เป็นตน้ โดยสามารถสรา้งรปูแบบการ
เคลื่อนทีข่องหุ่นยนต์ปลาทีว่่ายดว้ยความเรว็ต่างๆ ขณะทีส่ามารถ
ปรบัเปลีย่นมมุการสะบดัของหาง (heaving tail) ไปไดพ้รอ้มกนัหุ่นยนต์
ปลาประกอบดว้ยชิน้ ต่อโยง 3 ชิน้ คอื สว่นลําตวั สว่นหาง (heaving 
tail) และสว่นครบีหาง(และนําเสนอการทดสอบการวา่ยน้ําเบื่องตน้ทีมุ่มุ
หาง ± 20 ความถี ่3 เฮริต์ซ ์วา่ยไดด้ว้ยความเรว็ 0.2 เมตรต่อวนิาท)ี 
 
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 

angle and 3 Hz of frequency. The fish robot reached velocity of 
0.2 m/s. 

  
1. บทนํา 

เซอร์เจมส์ เกรย์[1] ได้แสดงให้เห็นถึงความขดัแย้งที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาตเิรยีกวา่ Gray’s Paradox ในปี ค.ศ.1935 เขากล่าววา่ ถา้แรง
ตา้นของโลมาขณะว่ายน้ําเท่ากบัแบบจําลองทีไ่ม่เคลื่อนทีท่ีถู่กลากไป
ดว้ยความเรว็เทา่กนั กลา้มเน้ือของโลมาจะตอ้งสามารถสรา้งกาํลงัอยา่ง
น้อยเจด็เท่าของกล้ามเนื้อของสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนม ถงึแมว้่างานวจิยั
ดงักล่าวไม่ได้กล่าวถงึการว่ายน้ําของปลาโดยตรง  แต่เน่ืองจากถิน่ที ่ 
อยู่และการดําเนินชวีติของปลาและโลมามสี่วนคลา้ยกนั ความเขา้ใจที่
ได้จากการศึกษาการว่ายน้ําของปลาโลมา จงึน่าจะสามารถนําไปใช ้
อธบิาย  ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัการว่ายน้ําของปลาได ้ซึ่งภายหลงั
ถูกนํามาพจิารณาแรงผลกัสําหรบัการเคลื่อนที่ของปลา อนัเป็นองค์
ความรู้ทางด้านชีววทิยาที่นักวจิยันํามาใช้ในงานทางด้านวศิวกรรม 
สาํหรบัจุดมุ่งหมายทางดา้นวศิวกรรม การศกึษาการเคลื่อนทีข่องปลา
จรงินัน้ทําได้ยาก ดงันัน้หนทางการศึกษาการเคลื่อนที่ของปลาทาง
วศิวกรรม จงึไดส้รา้งหุ่นยนต์ปลาเพื่อทีจ่ะลอกเลยีนแบบการเคลื่อนที่
ของปลาจรงิ หุ่นยนต์ปลาตวัแรกของโลกเป็นผลงานของสถาบนัวจิยั
วศิวกรรมทางทะเลแห่งเอม็ไอท ี[2] คอื Charlie I หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัใน
ชื่อวา่ Robotuna โดยเป็นหุ่นยนตป์ลาทีล่อกเลยีนแบบมาจากปลาทนู่า
ครบีน้ําเงนิ กลไกภายในประกอบดว้ยดซีเีซอรโ์วมอเตอร ์6 ตวั กบัลูก
ลอกและสายเคเบิ้ล การพัฒนาการสร้างหุ่นยนต์ปลาเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ืองจนกระทัง่ไดหุ้่นยนต์ทีส่ามารถว่ายน้ําไดอ้ย่างเป็นอสิระ [3] 
นอกจะนี้ยงัมีกลุ่มนักวิจยัหรือองค์กรต่างๆที่ได้พฒันาหุ่นยนต์ปลา
ขึน้มาดว้ยเช่นกนั [4,5] หุ่นยนตป์ลาสว่นใหญ่จะใชพ้ลงังานทางไฟฟ้า
เป็นแหล่งจ่ายพลงังาน แมก้ระทัง่การใชต้วัขบักลไกทีแ่ตกต่างกนั เช่น 
กลไกเหนี่ยวนําแผ่นฟิล์มดว้ยไฟฟ้า ICPF [6] แต่พลงังานไม่มาก
พอทีจ่ะขบัเคลื่อนหุ่นยนต์ปลาไดอ้ย่างรวดเรว็ ดงันัน้ดซีมีอเตอรย์งัคง
เป็นตวัขบักลไกทีด่ ีทัง้ดา้นราคาและการตดิตัง้ใชง้าน 
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การลอกเลียนแบบการเคลื่อนที่ของปลา หุ่นยนต์ปลาต้องการ
ความสามารถในการปรบัมุมและความถี่ต่างๆกนัในการเคลื่อนที่ของ
หาง ผูอ้อกแบบหุ่นยนต์ปลาส่วนใหญ่ใช้การควบคุมมอเตอร์โดยตรง 
หรือกลไกที่จะเปลี่ยนการหมุนของมอเตอร์ไปสู่การเคลื่อนที่แบบ
กลบัไปกลบัมา เช่น กลไก four-bar linkage และ กลไก slider-crank 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามการใช้เพียงกลไกเหล่าน้ีเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถเปลีย่นแอมปลจิดูของการเคลื่อนทีแ่บบกลบัไปกลบัมาได ้หรอื
การใชด้ซีเีซอรโ์วมอเตอรโ์ดยบงัคบัใหเ้กดิการเคลื่อนทีก่ลบัไปกลบัมามี
ปญัหาในดา้นกําลงัทีไ่ม่เพยีงพอ ทางออกของปญัหาอาจทําไดโ้ดยการ
ใชไ้ฮดรอลคิ [3] หรอืการใชด้ซีมีอเตอรข์นาดใหญ่ขึน้ แต่ระบบดงักล่าว
มรีาคาสงูและอาจจะไมเ่หมาะสม ดงันัน้กลไกแบบใหมจ่งึมคีวามจาํเป็น
ทีจ่ะถูกนํามาใชเ้พื่อทีส่ามารถทําใหเ้กดิการเคลื่อนทีด่ว้ยความถี่ต่างๆ 
และสามารถปรบัแอมปลจิดูของการเคลื่อนทีข่องมมุไดด้ว้ย 
 วตัถุประสงคข์า้งตน้จงึไดอ้อกแบบกลไกทีเ่รยีกว่า กลไกการหมุน
ของแผน่จานเพือ่นําใชใ้นหุ่นยนตป์ลาขนาดเลก็ โดยทัว่ไปหุ่นยนตป์ลา
ทีส่ามารถวา่ยน้ําไดอ้ย่างรวดเรว็จะมอีงศาอสิระ 2 องศาอสิระเพือ่สรา้ง
แรงผลกัใหก้บัหุน่ยนตป์ลา ไดแ้ก่ มุม heaving และมุม pitching  โดยที่
มุม heaving หมายถงึมุมเคลื่อนทีท่ีโ่คนหาง และมุม pitching หมายถงึ
มุมเคลื่อนที่ที่ครบีหาง ขอ้สงัเกตุ คอื ปลาที่ว่ายน้ําด้วยความเรว็จะมี
มุมมทีโ่คนหางสมัพนัธก์บัความเรว็ โดยปลาทีว่่ายน้ําอย่างรวดเรว็ จะ
ไม่สามารถว่ายถอยหลงัได้ ดงันัน้จงึได้ใช้กลไกการควบคุมมุมที่โคน
หางในการวจิยัเทา่นัน้ 
 เน้ือหาในบทความอธบิายถงึการทํางานของกลไก ความสมัพนัธ์
ระหว่างมุมเอยีงของแผ่นจานและการเคลื่อนทีก่ลบัไปกลบัมาของโคน
หาง เน้ือหาต่อมาเป็นแบบจําลองของแรงผลกัของหุ่นยนต์ปลาที่เกดิ
จากกลไก จากนัน้เป็นการประยุกต์โมเดลแรงผลกัให้กบัสมการการ
เคลื่อนทีแ่ละแสดงผลเป็นกราฟ เน้ือหาสดุทา้ยเป็นการสรปุผล 
 
2. การออกแบบกลไกและการทาํงานของกลไก 

กลไกการขบัเคลื่อนหุน่ยนตป์ลาโดยใชก้ารหมนุของแผน่จาน ใชด้ี
ซมีอเตอร ์ และเซอรโ์วมอเตอร ์ ในการควบคุมความเรว็และแอมปลจิดู
ระหวา่งการเคลื่อนทีแ่บบกลบัไปกลบัมา      มอเตอรท์ัง้สองจงึตอ้งการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พลงังานที่สูงกว่าการหมุนโดยปกตใินกลไกการเคลื่อนที่แบบกลบัไป
กลบัมา อยา่งไรกต็ามการออกแบบกลไกการขบัเคลื่อนหุน่ยนตป์ลาโดย
ใชก้ารหมนุของแผน่จานแบบนี้กล็ดปญัหาน้ําเขา้ไปไดม้าก 

แนวความคดิของกลไกการขบัเคลื่อนหุ่นยนตป์ลาโดยใชก้ารหมุน
ของแผ่นจานมาจากกลไก swashplate ในระบบไฮดรอลกิ และกลไก
การปรบัเอียงของโรเตอร์ของเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งมมีอเตอร์สองตวั คือ 
มอเตอร์ตวัขบั และมอเตอร์ตวัปรบั ในการควบคุมความเรว็และแอม
ปลจิดู การประกบกนัของแผ่นจานสองแผน่จะปรบัเปลีย่นการเคลื่อนที่
แบบหมุนไปสู่การเคลื่อนที่สู่การเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมา การ
เคลื่อนทีแ่บบกลบัไปกลบัมาถูกถ่ายทอดสู่กลไกการเคลื่อนทีก่ารสะบดั
ของหางในสว่นของ heaving ดว้ยกลไก four-bar linkage จะสงัเกตุวา่
แผ่นจานที่อยู่ทางด้านซ้ายจะถูกกําหนดอยู่กบัมอเตอร์ตวัขบั ขณะที่
แผน่จานดา้นขวาจะถูกกําหนดอยู่กบักลไก four-bar linkage ดงันัน้จงึ
ตอ้งการการหล่อลื่นในกลไกดว้ย กลไกทีอ่อกแบบนี้ใชค้วามเรว็ตํ่าน้อย 
กวา่ 120 รอบต่อนาท ีวงแหวนทองเหลอืงจะอยู่ระหวา่งการประกบของ
แผน่จานทัง้สองแผน่ มอเตอรต์วัขบัจะขบัตรงจากทางดา้นของแผน่จาน
ทางดา้นซา้ยดงัรปูที ่1 กลไก slider-crank ดงัรปูที ่2 ไดต้่อกบัแผน่จาน
ทางด้านซ้าย การปรบัความเอียงของแผ่นจานทําโดยกลไก slider-
crank ควบคุมโดยมอเตอรต์วัปรบั     

การยึดระดบัความเอียงของแผ่นจาน กลไกที่จะยดึให้แผ่นจาน
เอยีงอยูไ่ด ้ณ มมุเอยีงนัน้ดว้ยสกรทูีใ่ชป้รบัระยะของกลไก slider-crank 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่1 กลไกภายในของหุน่ยนตป์ลา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
รูปท่ี 2 กลไกตา่งๆ ดงันี 1)มอเตอรต์วัขบั 2)กลไก slider-crank 3)กลไกแผน่จานหมนุ 4)โคนหาง 5)ยาง 6)ครบีหาง 7)four bar linkage 

8)กลไกสกร ู9)มอเตอรต์วัปรบั 
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Time 
(วนิาท)ี 

αa 
(เรเดยีน) 

fd 
(เฮริต์ซ)์ 

X 
(มลิลเิมตร) 

θ 
(เรเดยีน) 

0 - 10 0-12.5 1.0 0 - 2 0-0.2 

10 - 30 12.5 2.0 2.0 0.2 

30 - 35 12.5-6.3 0.5 2.0 – 1.0 0.2-0.1 

35 - 45 6.3 0.5 1.0 0.1 

45 - 50 6.3 3.0 1.0 0.1 

50 - 55 6.3-3.1 3.0 1 - 0.5 0.1-0.07 

55 - 60 3.1 0.5 0.5 - 0 0.07-0 

แมว้่าในขณะการขบัเคลื่อนของกลไกการหมุนของแผ่นจานจะมี
ความไม่สมดุลของมวล  แต่ ในการทดลองเบื้องต้นก็ไม่พบการ
เปลี่ยนแปลงสมดุลของมวลภายในหุ่นยนต์ปลาทีส่่งผลกระทบต่อการ
เคลื่อนที ่
 
3 คิเนมาติกส ์

ในหวัขอ้น้ีจะแสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างมุม heaving และมุม 
เอียงของแผ่นจาน จากหัวข้อที่ผ่านมาได้กล่าวถึงการเปลี่ยนการ
เคลื่อนที่แบบหมุนของแผ่นจานที่หมุนเป็นคาบไปสู่การเคลื่อนที่แบบ
กลบัไปกลบัมาของหาง ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์กนัแบบไม่เป็นเชงิเส้น 
ดงันัน้จงึตอ้งหาความสมัพนัธเ์พือ่ทีจ่ะทราบมุม heaving เพือ่ใชใ้นการ
ควบคุมการเคลื่อนทีแ่บบกลบัไปกลบัมาของหาง 

การปรบัความเอยีงของแผ่นจานถูกปรบัโดยการหมุนกรูตามเขม็
นาฬกิา ทาํใหเ้กดิการเพิม่ระยะ X(t) ในทางกลบักนัการหมุนสกรไูปใน
ทศิทางทวนเขม็นาฬกิากจ็ะลดระยะ X(t) ดงัทีแ่สดงไวใ้นรูปที ่3 ใช้
ความสมัพนัธท์างเรขาคณติจากรปูที ่3 จะไดส้มการดงัต่อไปน้ี 

( )
( )

2

taX t
α

π
=         (1) 

2 2 2
1( ) tan

b b a c
t

a c
β

− + −−=
+

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (2) 

1( ) ( ) sin (5 / )t t Rθ β −= −       (3) 
1( ) sin (sin ( ) sin ( ))1 dt t tγ θ α−=      (4) 

 

โดย γ1(t) คอื มุม heaving αd(t) คอื มุมการหมุนของมอเตอรต์วัขบั 

αa(t) คอื มุมการหมุนของมอเตอรต์วัปรบั θ(เรเดยีน) คอื แอมปลจิดู
ของหาง  L คอื ระยะของ ชิน้ต่อโยง1 เท่ากบั 19 มลิลเิมตร และ R คอื 
ระยะของ ชิน้ต่อโยง 2 เทา่กบั 22 มลิลเิมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 slider-crank mechanism 

 
ระยะพติของสกร ูคอื 1 มลิลเิมตร การปรบัระยะ X(t) ดว้ยการ

หมนุของสกร ูจะอยู่ในช่วง 0-11 มลิลเิมตร ดงันัน้จากความสมัพนัธท์าง
เรขาคณิต แผน่จานสามารถทีจ่ะเอยีงได ้0-38 องศา การเอยีงของแผน่
จานสมัพนัธ์ตามสมการ (2) และสมการ (3) ด้วยการแก้สมการ 
transcendental equation อนิเวอรส์คเินมาตกิสข์องกลไก slider-crank 
แสดงในสมการ (2) สว่นรายละเอยีดของฟอรเ์วริด์คเินมาตกิสข์องกลไก 

slider-crank และสัมประสิทธิ ในสมการ  (2) แสดงในภาคผนวก
ตอนทา้ย   

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4 แสดงแบบจาํลองการหมนุของแผน่จานทีเ่อยีง 
 

รปูที ่4 แสดงถงึการหมนุของแผน่จานซึง่จะหมนุตามลาํดบัดงัน้ี  

โดยปรบัความเอยีงของแผน่จาน Rx(θ) และการหมนุของมอเตอรต์วัขบั 

Rz(αd) ดงัสมการที ่(4) ซึง่จะบอกความสมัพนัธร์ะหวา่งการหมุนของ
แผน่จานและการหมุนของมอเตอรต์วัขบัรอบแกน z จากรปูที ่5 แสดง
การจําลองการทํางานของกลไกในการรวมเอากลไกการหมุนของแผ่น
จาน และกลไก four-bar linkage เขา้ดว้ยกนั สถานการณ์การจาํลอง
การทํางานของกลไกแสดงในตารางที่ 1  โดยการกําหนดค่า 

αd(เรเดยีน) และ fd(เฮริต์ซ)์ เพือ่ทีจ่ะทราบค่า  X(มลิลเิมตร) และ θ 
(เรเดยีน)     

ตารางที ่1 สถานการณ์การจาํลองการทาํงานของกลไก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 กราฟจากสถานการณ์การจาํลองการทาํงานของกลไก 

 

time (วนิาท)ี 

_ _ _ X (1x10 มม.)  ____θ (เรเดยีน) ____γ1 
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4 แบบจาํลองของแรงผลกั 
 หุ่นยนตป์ลาประกอบไปดว้ย 3 ชิน้ต่อโยง ไดแ้ก่ สว่นลําตวั(body) 
สว่นโคนหาง(heaving tail) และสว่นครบีหาง(caudal fin) เชื่ อม ต่อกัน

ดว้ยขอ้ต่อแบบหมุน ดว้ยมุม γ1 และ γ2 ดงัรปูที ่6 ในการจาํลองแรง
ผลกัโดยงา่ยสมมตใิหค้รบีหางเป็นแผน่สีเ่หลีย่มบาง(แมว้า่ลกัษณะของ
ครบีจรงิจะเป็นแบบวงพระจนัทร)์ พจิารณาแรงทีค่รบีหางแบบ 2 มติ ิ
โดยใช ้ทฤษฎ ีquasi-steady โดยไมค่ดิแรงไฮโดรไดนามกิสท์ีล่ําตวัของ
หุ่นยนต์ปลา ความเร็วของครบีหางที่ระยะหน่ึงในสี่ของครบีหางนัน้
แสดงในสมการ (5) 

2sin sin( )1 1 1 12 1 24

2cos cos( )1 1 1 12 1 24

lc
x l

vqc lc
y l

γ γ γ γ γ

γ γ γ γ γ

+ + +
=

− − +

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

& &&
r

& &&

  (5) 

 
สว่นแรงยก [7] ทีก่ระทาํกบัครบีหางดงัสมการ (6) 

( )F A V l Vqc e qcL πρ= × ×       (6) 

12

12

cos
sin

0
le

γ
γ

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

= −         (7) 

 
โดย le คอืเวกเตอรห์น่ึงหน่วยทีใ่ชแ้ตกเวกเตอร์ FL

ไปเป็น FLx
และ FLy

 

จะสงัเกตุว่ากลไกทีไ่ดอ้อกแบบนัน้ไม่มมีอเตอร์ทีใ่ช้ควบคุมมุมในการ

เคลื่อนทีข่องครบีหาง γ2 แต่ไดใ้ชเ้ป็นยางทีม่คีวามยดืหยุ่นเป็นขอ้ต่อ

แทนเพื่อชดเชยพลงังานบางส่วน [8] ซึง่การเคลื่อนทีมุ่มทีค่รบีหาง γ2 

จะสมัพนัธก์บัมมุทีโ่คนหาง  γ1 ไฮโดรไดนามกิสโ์มเมนตข์อง γ2 กระทาํ
ทีจ่ดุศนูยก์ลางของครบีหางดงัสมการ (8) 

 
2 2 2( )2 ( cos(2 ) sin(2 ))12 124 2

l y xm mx ym mπ γ γτ −
= − +

& &
& &   (8) 

 
โดย xm, ym คอื จุดกึง่กลางของครบีหาง  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 แสดงโครงสร้างหุ่นยนต์ปลา 2 ข้อตอ่ 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 7 โมเมนต์ท่ีกระทํากบัลําตวัจากแรงที่จดุกึ่งกลางของครีบหาง 

เน่ืองดว้ยกลไกไม่มมีอเตอรท์ีข่อ้ต่อระหวา่งโคนหาง และครบีหาง
การทาํนายมมุทีโ่คนหางจงึไดใ้ชก้ารเลื่อนของเฟสระหวา่งโคนหาง และ
ครบีหาง ดงัสมการที ่(10) รปูที ่ 8 ไดแ้สดงการเลื่อนของเฟสระหวา่ง

โคนหาง และครบีหาง ดว้ยการเลื่อนของมุมที ่π/4 เรเดยีน จากกราฟ
ไดอ้า้งองิขอ้มลูจากตารางทีห่น่ึงแต่ใชค้่า fd เท่ากบั 0.1 เฮริต์ซ ์ตลอด
การทํางาน การเลื่อนของเฟสขึ้นอยู่กับคุณสมบตัิของวสัดุที่มีความ
ยดืหยุ่นต่างกนั ดว้ยการจาํลองการเลื่อนของเฟสน้ีกเ็พือ่จาํลองหามุมที่
ครบีหาง 

( ) ( ) ( )12 1 2t t tγ γ γ= +               (9) 

1( )12 t tdγ ϕγ= +&             (10) 

โดย ϕ  คอื มมุการเลอืนของเฟสระหวา่งโคนหาง และครบีหาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 การเลื่อนเฟสของโคนหาง และครีบหาง ท่ีมมุπ/4 เรเดยีน 

 
5. สมการการเคล่ือนท่ี 
 สมการการเคลื่อนทีข่องหุ่นยนต์ปลา ไดส้มมตใิหหุ้่นยนตป์ลาเป็น
มวลทรงกระบอก [9] และพจิารณาการเคลื่อนทีข่องหุ่นยนตป์ลาในแนว
ระนาบการเคลื่อนที ่x และ y หุน่ยนตป์ลาถกูสมมตใิหเ้ป็นมวลกอ้นหน่ึง
เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์ปลาว่ายอยู่ใน
ของเหลวทีม่สีภาวะไม่มคีวามหนืด ไม่มกีารหมุนวน และไม่บบีอดัตวั 
แรงผลกัและแรงกระทาํภายนอกทีก่ระทาํกบัหุ่นยนตป์ลาไดถู้กประยุกต์
เข้าสู่สมการการเคลื่อนที่ เพื่อที่จะลดเทอมบางเทอมออกไปและ
พจิารณาแต่เทอมทีอ่ยูใ่นระนาบ จงึเหลอื 3 องศาอสิระ ดงัสมการ (11) 
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       (11) 

แรงตา้นทีก่ระทาํต่อหุน่ยนตป์ลาดงัสมการ (12) 

,
1

2b qb
D C q qD b b= & &

             (12) 

โดย CD คอื สมัประสทิธแิรงตา้น และ qb คอื โคออดเินตทีส่นใจ 
 
6 การควบคมุ 

การควบคุมใชก้ารควบคุมแบบวงเปิด ในการเคลื่อนทีข่องมุมโคน

หาง γ1 มาจากการหมนุของมอเตอรต์วัขบั αd เพือ่ทีจ่ะไดต้ําแหน่งของ

time (วนิาท)ี 

an
gle

 (เ
รเ
ดยี

น)
 

____ heaving _ _ _ pitching 
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Component Parameter Value 
body length ( lb) 

width 
Mass ( mb) 

54 เซนตเิมตร 
22 เซนตเิมตร 
6.77 กโิลกรมั 

peduncle length ( l1) 
mass ( m1) 

21 เซนตเิมตร 
0.2 กโิลกรมั 

tail fin chord ( l2) 
span 
mass ( m2) 

9 เซนตเิมตร 
25 เซนตเิมตร 
0.03 กโิลกรมั 

total length ( l) 
mass ( m) 

84 เซนตเิมตร 
7 กโิลกรมั 

_____ phase shift 0 

______phase shift π/6 

______phase shift π/4 

time (วนิาท)ี 

x 
(เม

ตร
) 

______ x (เมตร) ______ heaving angle (เรเดยีน) 

time (วนิาท)ี 

โคนหางที่ต้องการดงัสมการ (4) ในบล็อก contacted discs 

mechanism และ four bar linkage ซึง่ γ1 ประมาณค่าไดจ้ากความถี่

ของมอเตอรต์วัขบั fd แอมปลจิูดมุมโคนหาง θ มาจากการปรบัระยะ 
X(t) สมการ (1) สมการ (2) และสมการ (3) เพื่อทีจ่ะไดต้ําแหน่งของ
โคนหางทีต่อ้งการดงัสมการ (4) ในบลอ็ก screw-mechanism และ 

slider-crank mechanism เซอรโ์วมอเตอรม์มีุม αa แสดงในรปู 9 การ
พจิารณาระบบควบคุมดงัน้ี 

หุ่นยนตป์ลาควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร ์Atmega128 และ
Amega8 โดยไมโครคอนโทรลเลอร ์Atmega128 เป็นตวัประมวลผล
กลางทีม่โีครงสรา้งการสื่อสารระหว่างคอมพวิเตอร ์โดยผูใ้ชง้านจะสัง่
คําสัง่จากคอมพวิเตอรม์าใหก้บัไมโครคอนโทรลเลอร ์ส่งขอ้มลูแบบไร้
สายดว้ยโมดลูรบัสง่คลื่นความถีท่ีค่วามถี ่433 เมกกะเฮริต์ซ ์ ดว้ยการ
เชื่อมต่อแบบพอรต์อนุกรม RS232 ไมโครคอนโทรลเลอร ์Atmega128 
จะส่งคําสัง่ให้กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ Amega8 ซึ่งจะสร้างสญัญาณ 
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 
ไมโครคอนโทรลเลอร ์Atmega128 ยงัทําหน้าทีส่่งขอ้มูลแบบแพค็เกจ็
เพือ่ไปควบคุมเซอรโ์วมอเตอรท์ีท่าํหน้าทีต่่างกนั คอื เซอรโ์วมอเตอรท์ี่
ครบีด้านข้าง และเซอร์โวมอเตอร์ที่ปรบัความเอียงของแผ่นจาน ซึ่ง
เชื่อมต่อกนัแบบอนุกรม RS485 แบบ half duplex กล่องทีใ่ส่ชุด
ควบคุมแสดงดงัรปูที ่10 a ซึง่จะประกอบไปดว้ยบอรด์ควบคุมและชุด
สื่อสารแบบไรส้าย รปูที ่10 b แสดงบอรด์ขบัดซีมีอเตอร ์โดยใชช้ปิ 
L298 ต่อกนัแบบขนาน รองรบักระแสถงึ 4A  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 ผงัการควบคมุของหุ่นยนต์ปลา 

 
 
 
 
 

รปูที ่10 a)กล่องควบคุม b)บอรด์ขบัดซีมีอเตอร ์
 

7. แบบจาํลองการเคล่ือนท่ี 
การแก้สมการการเคลื่อนที่เพื่อวเิคราะห์ถึงรูปแบบการเคลื่อนที ่

ตามกลไกทีอ่อกแบบในการขบัเคลื่อนหุ่นยนตป์ลา เพือ่หลกีเลีย่งความ
ยุง่ยากในการแกส้มการการเคลื่อนทีจ่งึไดใ้ชก้ารอนิทเิกรตเชงิตวัเลขใน
การหาคําตอบของสมการ สถานการณ์ของการจําลองการเคลื่อนที่ที่
ประยุกต์ให้กับแบบจําลองการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ปลาอ้างอิงจาก
ตารางที ่1 และพารามเิตอรต์่างๆ อา้งองิตามตารางที ่2 ความแตกต่าง
กนัของการเลื่อนของเฟสต่างๆระหว่างโคนหาง และครบีหางแสดงดงั
รปูที ่11 

ตารางที ่2 พารามเิตอรข์องหุน่ยนตป์ลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่ 11 จาํลองการเคลื่อนทีข่องหุน่ยนตป์ลาในแนวแกน x ทีเ่ฟส
ต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่ 12 จาํลองการเคลื่อนทีข่องหุน่ยนตป์ลาในแนวแกน x ทีโ่คนหาง
และครบีหางเฟสเดยีวกนั 
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time (วนิาท)ี 

______ x (เมตร)  
______ heaving angle(เรเดยีน) 

ในรปูที ่12 ไดส้มมตสิถานการณ์การเคลื่อนทีต่ามตารางที ่1 แต่
ได้ปรบัเปลี่ยนความถี่โคนหาง fd กําหนดให้โคนหาง และครบีหาง
เคลื่อนทีด่ว้ยเฟสเดยีวกนั ในช่วงเวลาระหวา่ง 0-45 วนิาท ีความถี ่fd = 
0.1 เฮริต์ซ ์ ในช่วงเวลาระหวา่ง 45-55 วนิาท ีปรบัเพิม่ความถี ่fd = 2 
เฮริต์ซ์ ในช่วงเวลาระหวา่ง 55-60 วนิาท ีปรบัลดความถี ่fd = 0.1 
เฮริต์ซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่ 13 จาํลองการเคลื่อนทีข่องหุน่ยนตป์ลาในแนวแกน x ทีโ่คนหาง
และครบีหางเฟสเดยีวกนั 
 

ในรปูที ่13 ไดส้มมตสิถานการณ์การเคลื่อนทีต่ามตารางที ่1 แต่ได้
ปรบัเปลีย่นความถีโ่คนหาง fd กาํหนดใหโ้คนหาง และครบีหางเคลื่อนที่
ดว้ยเฟสเดยีวกนั ในช่วงเวลาระหว่าง 0-10 วนิาท ีความถี ่fd = 0.1 
เฮริต์ซ ์ในชว่งเวลาระหวา่ง 10-30 วนิาท ีปรบัเพิม่ความถี ่fd = 2 เฮริต์ซ ์
ในช่วงเวลาระหวา่ง 30-60 วนิาท ีปรบัลดความถี ่fd = 0.1 เฮริต์ซ ์ทัง้ 2 
กรณี จากรูปที ่12 และรูปที ่13 มกีารเปลี่ยนความถีข่องโคนหาง ณ 
ช่วงเวลาต่างๆ จะพบว่าเมื่อมกีารเปลี่ยนความถี่ที่สูงขึ้นระยะทางที่
หุน่ยนตป์ลาเคลื่อนทีไ่ดก้จ็ะเพิม่ขึน้อยา่งขดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่14 การวา่ยของหุน่ยนตป์ลา 
 

ความเรว็ทีท่ดสอบกบัหุน่ยนตป์ลาขณะวา่ยน้ําประมาณ 0.2 เมตร
ต่อวนิาท ีทีค่วามถี ่3 เฮริต์ซ ์ทีม่มุโคนหาง ± 20 องศา ดงัรปูที ่14 
 
8 สรปุ 
 ออกแบบกลไกการขบัเคลื่อนของหุ่นยนต์ปลาทีม่รีปูแบบการว่าย
ต่างๆ เช่น การว่าย และการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง หุ่นยนต์ปลาที่
ออกแบบมคีวามสามารถในการปรบัมุมแอมปลิจูดของโคนหางและ
ความถีข่องโคนหางไดใ้นขณะเดยีวกนัขณะทีว่า่ยน้ํา   กลไกภายในลด
การรัว่ซมึเน่ืองจากการประกอบกนัของกลไกที่เป็นการหมุนเพื่อการ
เคลื่อนทีข่องโคนหาง 
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บทคดัย่อ 
 การเคลื่อนยา้ยผูบ้าดเจบ็กระดูกหน้าแขง้หกัแบบเปิดตอ้งมคีวาม
ระมดัระวงัในการเคลื่อนย้ายผูบ้าดเจบ็เพราะคมกระดูกอาจทําใหเ้กดิ
การบาดเจบ็ซํ้าเกิดขึ้น การสร้างอุปกรณ์เพื่อช่วยยดึตรงึกระดูกก่อน
เคลื่อนย้ายผูบ้าดเจบ็สามารถช่วยแก้ปญัหาในเรื่องน้ีได ้ ขนาดของ
อุปกรณ์อ้างองิขนาดร่างกายกลุ่มประชากรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
จาํนวน 500 ตวัอยา่ง ในการศกึษาครัง้น้ีใชก้ารวเิคราะหท์างระเบยีบวธิี
ไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อหาค่าความแขง็ตึงของอุปกรณ์ใช้การประยุกต์
ภาระแรงในแนวแกน โมเมนต์ดัดสี่จุด และ โมเมนต์บิด พร้อมทัง้
ปรบัเปลี่ยนมุมการยดึตรงึกระดูกดว้ย Pin วดัจากแนวระนาบ เพิม่ค่า
มุมทีละ15องศา เริ่มจาก 15-75 องศา และ ผลการวิเคราะห์ทาง
ระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์หาค่าการเคลื่อนตวัเพื่อหาค่าความแขง็ตงึ 
และความเคน้ฟอนมสิเซส ผลทีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็วา่มุมยดึตรงึPin มผีลต่อ
คา่ความแขง็ตงึของอุปกรณ์ 
  
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 

กระดูกหน้าแขง้(Tibia)เป็นกระดูกชิน้ทีม่กีารหกัมากทีสุ่ดชิ้นหน่ึง
ในร่างกาย เน่ืองจากอวยัวะส่วนน้ีปกคลุมด้วย ผวิหนัง และชัน้ไขมนั
เป็นส่วนใหญ่ และดา้นหน้าแขง้จะไม่มกีลา้มเนื้อมาปกคลุม ดงันัน้การ
เกิดอันตรายต่อกระดูกชิ้นน้ี จะทําให้เกิดกระดูกหกัชนิดมีแผลเปิด 

(Compound Fracture) ไดง้า่ย ในบางรายงานพบวา่มอุีบตักิารณ์ของ
กระดูกหกั 26คน ในจํานวนประชากร 100,000 คนต่อปี ผู้ชายจะมี
อุบตักิารณ์มากกวา่ผูห้ญงิ(41 ต่อ 21 ในจาํนวนประชากร 100,000คน) 
เมื่อมาดูตามอายุพบว่า โดยเฉลี่ยจะเกดิขึน้ในช่วงอายุประมาณ 37 ปี 
ในผูช้ายจะมอีายุน้อยกว่า คอื 3 ปี ส่วนในผูห้ญงิ อายุทีเ่กดิขึน้ คอื 54 
ปี ซึ่งอาจสมัพนัธ์กบัการเกดิภาวะกระดูกพรุนร่วมด้วย [1]   ดงันัน้จงึ
เป็นสิง่ที่น่าสนใจที่จะมอุีปกรณ์ยดึตรงึกระดูกภายนอกสําหรบักระดูก
หน้าแขง้หกัแบบเปิดชัว่คราวทีท่ําการศกึษาในขณะนี้ มไีวเ้ป็นอุปกรณ์
ช่วยปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็เพือ่นําตวัสง่โรงพยาบาลเพือ่ลดปญัหาการ
เกดิการบาดเจบ็ซํ้าจากกระดกูทิม่แทงหลกัการทาํงานคลา้ยกบัอุปกรณ์
ช่วยยึดตรึงกระดูกภายนอกทัว่ไปแต่ต้องการความสะดวกในการ
ประกอบตดิตัง้บนขาผูบ้าดเจบ็ดงันัน้ความสาํคญัจงึอยูท่ ีค่วามสะดวกใน
การใชง้านจงึเน้นอุปกรณ์ต้องมน้ํีาหนักเบา  ขนาด และความแขง็แรง
ในการยดึตรงึ ดงันัน้จงึไดอ้อกแบบลกัษณะคลา้ยกบัHybrid Ilizarov ที่
ใช้หลกัการยดึด้วย Femoral arc และ pin แต่ความแขง็ตึง
(Stiffness)ของโครงสรา้งกข็ึน้อยู่กบัจาํนวนของFemoral arc และPin 
[4] ทําใหน้ํ้าหนักเพิม่ขึน้ ดว้ยขอ้จํากดัดงักล่าวจงึไดว้เิคราะหห์าการ
เปลีย่นแปลงของค่าความแขง็ตงึของอุปกรณ์เมือ่มุมระหวา่ง pin มกีาร
เปลีย่นแปลง การทดลองยงัไมไ่ดท้ดลองทางหอ้งปฏบิตักิารเนื่องจาก
อยู่ในขัน้ตอนการผลติอุปกรณ์ จากการทบทวนวรรณกรรมการทดลอง
หาค่าความแขง็ตึงของอุปกรณ์ยดึตรงึภายนอกแบบต่างๆที่มผีู้สนใจ
ศึกษาก่อนหน้านี้ได้ทดลองด้วยการทดสอบกับภาระที่มากระทําสี่
รูปแบบคือ แรงกดแนวแกน , โมเมนต์ดัดสี่จุดทัง้สองระนาบ และ
โมเมนตบ์ดิ  

งานวจิยัน้ีจะทําการวเิคราะห์หาค่าความแขง็ตึง(Stiffness)ของ
อุปกรณ์ยดึตรงึภายนอก(External Fixator)เมือ่ทําการปรบัแนวการฝงั
ยดึPinว่ามผีลต่อความแขง็ตงึของอุปกรณ์อย่างไรเพื่อเป็นตวัชี้ใหเ้หน็
ถงึขอ้ที่ต้องปรบัปรุงของตวัอุปกรณ์ภายใต้สภาวะเงื่อนไขของการใช้
งาน 
 
2.การทดลอง 
2.1 ขัน้ตอนการทดลอง 
 สร้างแบบจําลองด้วยโปรแกรมเขยีนแบบ3มติิ SOLIDWORKS 
ด้วยการออกแบบที่อ้างองิขอ้มูลสดัส่วนร่างกายที่มกีารทําการศกึษา
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วจิยัเกบ็ขอ้มูลมาก่อนหน้าน้ี [5] และ [6] ในทีน้ี่จะไม่ขอกล่าวถงึการ
ออกแบบมากนักเพราะจะอยู่นอกเหนือเน้ือหาทีจ่ะนําเสนอ โดยไดท้ํา
การออกแบบ และเขยีนแบบด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS สรา้ง
แบบจําลองเพื่อวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์(Finite Element 
Analysis) ดว้ยโปรแกรม ANSYS  ดงัรปูที ่1 และ สรา้งแบบจาํลองดงั
รปูที ่2 เพือ่นําไปวเิคราะหห์าคา่ความแขง็ตงึของโครงสรา้งของอุปกรณ์ 
โดยในการคํานวณจะกําหนดค่าชนิดของชนิดของเอลเิมนต์และสมบตัิ
ของวสัดุตามทีไ่ดส้รา้งขึน้จรงิใหเ้หมอืนกบัทีจ่ะทดลองทางกล ในส่วน
ของกระดูกจะใชท้่อนอะครลิกิกลมขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 30 มม. [4] 
ยาวท่อนละ230 มม. 2 ท่อน จําลองสถานการณ์การแตกหักด้วย
ระยะห่างระหว่างท่อนอะครลิกิ 20 มม. โดยแบบจําลองจะไม่มเีกลยีว
และผวิสมัผสัทัง้หมดจะเป็นแบบยดึตดิกนัแน่น(Bonded) การทดลอง
ทางปฏบิตักิารณ์กต็อ้งยดึใหแ้น่นเพือ่ไม่ใหเ้กดิอทิธพิลของการลื่นไถล
สง่ผลมายงัระยะเคลื่อนตวั ตารางที ่2 และ ตารางที ่3 แสดงคุณสมบตัิ
ต่างๆทางไฟไนตเ์อลเิมนต ์และสมบตัทิางกลของอุปกรณ์ 
 

 
รปูที ่1 แสดงอุปกรณ์ทีอ่อกแบบเสรจ็ 

 

 
รปูที ่2 แสดงไฟไนตเ์อลเิมนตโ์มเดล และชิน้สว่นประกอบ 

 
 ชนิดของเอลเิมนตท์ีใ่ชใ้นการวเิคราะหไ์ฟไนตเ์อลเิมนตจ์ะเลอืกเอ
ลเิมนตท์ีม่คีวามเหมาะสมต่อโมเดลทีใ่ชค้าํนวณดงัแสดงในตารางที ่2 
สมบตัขิองวสัดุทีใ่ชใ้นการวเิคราะหร์ะเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต์แสดงใน
ตารางที ่3  หาค่าเคลื่อนตวัของโครงสรา้งเมื่อไดร้บัภาระในแนวแกน, 
ภาระบดิ, ภาระดดั4จุด ในทศิทาง หน้า-หลงั และดา้นขา้งซา้ย-ขวา ทีม่ี
ตําแหน่งการวางทํามุมของPinเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นไปทลีะ 15 องศา

จาก15ถงึ75องศากบัแนวระนาบซึง่มลีําดบัการประยุกต์ภาระโหลด [3]  
ดงัตารางที ่4 

ตารางที ่ 2 สว่นประกอบ 
ชือ่ชิน้สว่น ชนิดของเอลเิมนต ์

อะครลิกิ(Acrylic) Solid element 
Half Ring Solid element 

Rod Solid element 
Pin Solid element 

Contact/Target Surface Contact element 
 

ตารางที ่3 สมบตัเิชงิกล 
 

ชือ่
ชิน้สว่น 

 

 
วสัดุทีใ่ช ้

คา่สมบตั ิ

E  υ  ρ
(GPa)  )/( 3mkg  

แทง่
อะครลิกิ 

Acrylic 2.4 0.35 1200 

Half 
Ring 

 

Aluminium  
Alloy 

71 0.33 2770 

Rod 
 

Stainless  
Steel 

193 0.31 7750 

Pin 
 

Stainless  
Steel316L 

193 0.25 7990 

Pin Titanium 
Alloy(Ti-

6Al-
4V(Grade5) 

113.8 0.34 4620 

 
ตารางที ่4 ภาระโหลดทีก่ระทาํ 

รปูแบบภาระ ขนาดภาระ 

แรงในแนวแกน 100-700(N) 
แรงบดิ 2-16(Nm) 

โมเมนตด์ดั4จดุ 25-250(N) 
 
 เมื่อทําการทดลองด้วยแรงที่กําหนดขึ้นเสร็จสิ้นแล้วจะทําการ
ทดลองดว้ยการประยุกตภ์าระทีเ่กดิขึน้จรงิเมือ่ทาํการปฐมพยาบาลโดย
การใช้อุปกรณ์ยึดตรึง น้ีโดยอ้างอิงขนาดร่างกายที่มีผลต่อการ
คํานวณหาค่าน้ําหนักของชิ้นส่วนร่างกายบริเวณ ขาส่วนบน ,ขา
สว่นล่าง, และเทา้ สมมตใิหผู้บ้าดเจบ็เป็นมคีวามสงู 180 เซนตเิมตร มี
มวล 100 กโิลกรมั เมื่อตดิตัง้อุปกรณ์ยดึตรงึกระดูกเรยีบรอ้ยแล้วทํา
การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บผู้บาดเจ็บจะถูกอุ้มหรือยกขึ้นเปลอย่าง
ระมดัระวงั ดงันัน้ขณะยกขาข้างที่บาดเจ็บอุปกรณ์จะต้องสามารถ
รบัภาระทีเ่กดิขึน้ จากจากตารางแสดงสดัสว่นรา่งกาย [6] จะอา้งองิค่า
ขนาดร่างกายเพศชายทีม่ขีนาดสูงสุด โดยจะนําค่าทีต่้องการใชม้าดงั
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แสดงในตารางที่ 5 จากหลกักายศาสตร์(Ergonomics)  [5] สามารถ
ประยุกตใ์ชใ้นการหาตําแหน่งของศูนยก์ลางมวล และ มวลของรา่งกาย
ดงัรปูที ่3 และ 4 
 
ตารางที ่5 ความยาวของอวยัวะทีเ่กีย่วขอ้ง 
 อวยัวะ ความยาว(cm)  

ระยะหวัเขา่ถงึกน้ 66.17 

ความสงูใตข้าอ่อนทา่นัง่ 49.57 

ความสงูขอ้เทา้ถงึฝา่เทา้ 11.00 

 

 
 

รปูที ่3 ตาํแหน่งของศนูยก์ลางมวลของอวยัวะ[5] 
 

 
 

รปูที ่4 เปอรเ์ซน็ตน้ํ์าหนกัของอวยัวะต่างๆเทยีบกบัน้ําหนกัรา่งกาย[5] 
 

ดงันัน้น้ําหนกัของอวยัวะทีจุ่ดศูนยก์ลางของอวยัวะต่างๆรปูที ่5 จะมคี่า
ดงัตารางที ่6 เพื่อความรวดเรว็ในการประมวลผลการวเิคราะหไ์ฟไนต์
เอลเิมนต์จงึคดิใหแ้บบจาํลองกระดกูมลีกัษณะทรงกระบอกและมขีนาด
เทา่กนักบัแทง่อะครลิกิ แลว้ยา้ยแรงมากระทาํทีร่อยแตกในทศิลบ Y ซึง่
จะทาํใหเ้กดิโมเมนตค์วบคูก่ระทาํทศิทางดา้นบวกและลบของแกน X 
 
รปูที ่5 ภาระเนื่องจากน้ําหนกัอวยัวะของขาดา้นขวา[5] 

 
 
ตารางที ่6 แสดงน้ําหนกัของอวยัวะต่างๆ 

อวยัวะ น้ําหนกั(N) 
ขาสว่นบน(w1) 102 
ขาสว่นล่าง(w2) 51 

เทา้(w3) 16 
 
 การทดลองจะนําแบบจําลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ทดสอบหาค่า
ความแขง็ตึงของโครงสร้างอุปกรณ์โดยให้รบัภาระโหลดที่มากระทํา
ตามลกัษณะดงัรปู 

 
รปูที ่6 ลกัษณะของโหลดกระทาํแก่อุปกรณ์ 

  (ก) แรงกระทาํแนวแกน , (ข) โมเมนตด์ดัสีจ่ดุดา้นหน้า-หลงั   ,   
       (ค)โมเมนตด์ดัสีจ่ดุดา้นขา้ง , และ (ง) โมเมนตบ์ดิ 
 
จากรปูที ่6 การคาํนวณหาคา่ความแขง็ตงึของกรณตี่างๆม ี
ความสมัพนัธก์นัดงัต่อไปน้ี 

Z 

Y 

X 

  F 

F 

F 

 
 

 

 F 

T 

W1 W2 W3 

Y 

Z 
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 ความแขง็ตงึในแนวแกน (Axial Stiffness) หาไดจ้ากผลหารของ
คา่แรงทีก่ระทาํต่อระยะเคลื่อนทีใ่นแนวเดยีวกบัแรงทีก่ระทาํดงัรปู 3(ก)  
หาคา่ความแขง็ตงึแนวแกนดงัสมการ (1) 

δ
Fk =                                           (1) 

 ความแขง็ตงึการดดัหน้า-หลงั (A-P Bending Stiffness) ผลการ
หารระหว่างแรงที่กระทําหารด้วยระยะเคลื่อนตวัในแนวเดยีวกบัแรง
ทีม่ากระทาํดงัรปู 6(ข) และ สมการ (1) 
 ความแขง็ตงึการดดัดา้นขา้ง(M-L Stiffness) คลา้ยกนักบัการหา
ความแขง็ตงึในแนวหน้า-หลงั แต่ต่างทีแ่รงจะกระทําดา้นขา้ง ดงัรปู3 
(ค) และ สมการ (1) 
 ความแขง็ตงึการบดิ(Torsional Stiffness) ผลการหารระหว่าง
โมเมนตบ์ดิทีก่ระทาํกบัมุมบดิ (Angle of twist) ทีเ่กดิขึน้โดยจะนํามุม
การบดิทีเ่กดิขึน้ทัง้สามหน้าตดัมาคาํนวณ [3] หาโดยทีห่น้าตดัที ่1 จะ
ใช้สําหรบัหาความแขง็ตึงของตวัอุปกรณ์ ส่วนความแขง็ตงึเน่ืองจาก
รอยแตกจะนําผลต่างของมุมบดิทีแ่ตกต่างระหว่างหน้าตดัสองกบัสาม
มาคาํนวณ [3] ดงัสมการ (2) 

    
θ
Tk =                                           (2) 

จากสมการ (1) และ (2) เมือ่  
   k คอืคา่ความแขง็ตงึของอุปกรณ์   หน่วยเป็น N/m 
  T คอืโมเมนตบ์ดิ หน่วยเป็น Nm 
              F คอืแรง   หน่วยเป็น N 
    คอืระยะเคลื่อนตวั หน่วยเป็น  m 
                   คอืมุมบดิ  หน่วยเป็น Degree 

 

 
รปูที ่7 แสดงลกัษณะการเปลีย่นแปลงตาํแหน่งการยดึตรงึ 

         ของPin กบัระนาบ 
(ก) ตาํแหน่งของPinทาํมมุ 15องศากบัระนาบ 
(ข) ตาํแหน่งของPinทาํมมุ 75องศากบัระนาบ 

3.ผลการทดลอง 
3.1 ค่าความแขง็ตึง(Stiffness) 
 คา่ความแขง็ตงึเมือ่รบัภาระกดแนวแกน ซึง่สามารถหาค่าดงัแสดง
ในรปูที ่6 เมือ่นํามาเขยีนแผนภมูจิะพบวา่ 
 ความแขง็ตงึเมือ่รบัภาระกดแนวแกน ดงัรปู 6(ก) อุปกรณ์มคีวาม
แขง็ตงึสูงสุดเมื่อมุมการยดึตรงึของ Pin กบัระนาบมคี่าน้อย ดงันัน้
ความแขง็ตงึจะมคี่าสูงสุด เมื่อมุมการยดึตรงึมคี่า 15 องศา และมคี่า
ความแขง็ตงึลดลง เมือ่มมุการยดึตรงึเพิม่ขึน้ 
 ความแขง็ตึงเมื่อรบัภาระดดัในแนวหน้า-หลงั แสดงดงัรูป 6(ข)   
ค่าความแขง็ตงึจะมคี่าสงูสุด เมือ่มุมการยดึตรงึทาํมุม 45 องศา และค่า
แขง็ตงึเมื่อมุมการยดึตรงึทํามุม 60 องศา มคี่าใกลเ้คยีงกนั (ค่าต่างกนั 
1.13 % )  

ความแข็งตึงเมื่อรบัภาระดดัในแนวด้านข้าง แสดงดงัรูป 6(ค)
อุปกรณ์จะมคี่าความแขง็ตงึสงูสุด เมื่อมุม15 องศา และมคี่าความแขง็
ตงึตํ่าสดุ 75 องศา  

ความแขง็ตงึเมื่อรบัภาระบดิ ดงัรปู 6(ง) จะแสดงค่าเป็นสองส่วน
คอืค่าความแขง็ตึงของอุปกรณ์และความแขง็ตงึของรอยแตกโดยมุม
การยดึตรงึ 45 องศามคีา่ความแขง็ตงึมากทีสุ่ด แต่ค่าความแขง็ในกรณี
ของมมุอื่นไมต่่างกนัมากยกเวน้ทีม่มุ75องศาทีม่คีา่ความแขง็ตงึตํ่าสดุ 
 

 
8(ก) 

 
8(ข) 

7(ก) 

7(ข) 

 

 

ระนาบ 

ระนาบ 



36                                                                         รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 3 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 

 

 
8(ค) 

 

 
8(ง) 

รปูที ่8 แผนภมูคิา่ความแขง็ตงึของอุปกรณ์เมือ่ (ก) รบัภาระกด
แนวแกน , (ข) รบัภาระดดัดา้นหน้า-หลงั ,  
(ค) รบัภาระดดัดา้นขา้ง , (ง) รบัภาระบดิ 

   
3.2 การกระจายของความเค้น(Stress distribution) 
 ความเค้นที่เกิดขึ้นเมื่อรบัภาระในรูปแบบต่างๆทําให้เกิดความ
เคน้หนาแน่นทีต่วัPin ดงันัน้การเสยีหายจะเกดิขึน้บนตวัPinก่อนทีจ่ะ
เกดิขึน้ทีต่วัอุปกรณ์ 

 
รปูที ่9 ความเคน้ทีเ่กดิขึน้บนPin 

 
3.3 การจาํลองภาระน้ําหนักขาผูบ้าดเจบ็ 
 เพือ่ใหท้ราบวา่ภาระเท่าไหร่ทีเ่กดิขึน้ในการเคลื่อนยา้ยผูบ้าดเจบ็
จากการศกึษาหาคา่ความแขง็ตงึของอุปกรณ์ดว้ยระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลิ

เมนตเ์พือ่เทยีบคา่หาตาํแหน่งมมุการยดึตรงึทีจ่ะเจาะ Pinเขา้กบักระดกู 
การทดลองได้ทดลองด้วยภาระที่กระทําสี่รูปแบบดูรูปที่ 6 จากผล
การศกึษามาพบว่าค่าความแขง็ตงึของอุปกรณ์จะเปลี่ยนแปลงค่าเมื่อ
มุมการยึดตรึงเปลี่ยนไป ดูรูปที่ 7 และ ที่สอดคล้องกับอิริยาบถ
ผูบ้าดเจบ็ ซึง่แสดงดงัตารางที ่7   
 จากการเคลื่อนยา้ยผูบ้าดเจบ็กระดูกหน้าแขง้หกัผูบ้าดเจบ็จะถูก
เคลื่อนยา้ยดว้ยเปลหามดว้ยความระมดัระวงั ดงันัน้ภาระทีเ่กดิขึน้จรงิ
จะเกดิขึน้เมือ่ผูบ้าดเจบ็ยกขาขึน้เปล ดงันัน้มุมยดึตรงึ 45องศาจงึเป็น
มุมที่เหมาะที่จะใช้ยึดตรงึกระดูกเพราะสามารถรองรบัภาระในแนว 
หน้า-หลงัไดส้งู แต่ความสามารถทีจ่ะรองรบัภาระในแนวอื่นๆกส็ามารถ
รบัไดพ้อควรอกีทัง้ลกัษณะการเคลื่อนยา้ยผูบ้าดเจบ็อย่างระมดัระวงัก็
ทาํใหข้นาดภาระในแนวอื่นกล็ดลงมาก  
 เมื่อพิจารณาภาระเนื่องจากน้ําหนักของอวยัวะขณะเกิดการ
แตกหกัของกระดูก ระยะเคลื่อนตวัน้อยสุดเกดิขึน้ทีมุ่มการยดึตรงึ 45
องศา  
 
ตารางที ่7 ความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูแบบภาระ,มมุยดึตรงึ,และอริยิาบถ 

รปูแบบภาระ มมุทีเ่กดิความแขง็
ตงึสงูสดุ(Deg.) 

อริยิาบถผูบ้าดเจบ็ 

กดแนวแกนZ 15 ยนื 
แนวหน้า- หลงั 45 นอนยกขา 
แนวดา้นขา้ง 15 นอนแยกขา 
โมเมนตบ์ดิ 45 พลกิตวั 

 จากการเคลื่อนยา้ยผูบ้าดเจบ็กระดูกหน้าแขง้หกัผูบ้าดเจบ็จะถูก
เคลื่อนยา้ยดว้ยเปลหามดว้ยความระมดัระวงั ดงันัน้ภาระทีเ่กดิขึน้จรงิ
จะเกดิขึน้เมือ่ผูบ้าดเจบ็ยกขาขึน้เปล ดงันัน้มุมยดึตรงึ 45องศาจงึเป็น
มุมที่เหมาะที่จะใช้ยึดตรงึกระดูกเพราะสามารถรองรบัภาระในแนว 
หน้า-หลงัไดส้งู แต่ความสามารถทีจ่ะรองรบัภาระในแนวอื่นๆกส็ามารถ
รบัไดพ้อควรอกีทัง้ลกัษณะการเคลื่อนยา้ยผูบ้าดเจบ็อย่างระมดัระวงัก็
ทาํใหข้นาดภาระในแนวอื่นกล็ดลงมาก  
 จากความต้องการให้น้ําหนักของอุปกรณ์มคี่าน้อยลงจากเดมิจงึ
คดิทีจ่ะใช ้ Pinไทเทเนียมซึง่มน้ํีาหนักเบากว่า Pin เหลก็กลา้ไรส้นิม 
ดงันัน้จงึทาํการเปรยีบเทยีบหาขอ้แตกต่างของความเหมาะสมในการใช้
งานวสัดุทัง้สอง โดยจะพจิารณาถงึความสําคญัของตวัแปรทีต่้องการ
เปรยีบเทยีบ คอื ระยะความเคลื่อนตวัของรอยแตก 
 เมือ่อุปกรณ์รบัภาระขณะเคลื่อนยา้ยผูบ้าดเจบ็จะเกดิระยะเคลื่อน
ตวัของรอยแตก และความเค้นที่อุปกรณ์ที่มกีารเปรยีบเทยีบค่าระยะ
เคลื่อนตวัของรอยแตก และความเคน้ฟอนมสิเซส เมื่อใชP้inทีม่สีมบตัิ
ต่างกนัระหวา่งเหลก็กลา้ไรส้นิม(Stainless Steel) กบั ไทเทเนียมผสม 
(Ti-6Al-4V(Grade5)) ดงัแสดงดงัรปูที ่10 และ 11 
 จากรปูที ่10 ระยะเคลื่อนตวัจะเกดิขึน้ทีห่น้าตดัที2่ ในแนวแกนY  
เพราะน้ําหนกัสว่นมากจะมาจากขาสว่นบน และมคีา่ระยะเคลื่อนตวัของ
อุปกรณ์ทีใ่ช ้ Pin ไทเทเนียมผสมจะมคี่าสงูกวา่การใชP้in เหลก็กลา้ไร้
สนิมทุกมุมองศาการยดึตรงึ สว่นหน้าตดัที3่ กเ็ช่นเดยีวกนั ในสว่นการ
กระจายความเค้นจากรูปที่ 11 จะเห็นว่า Pin วสัดุไทเทเนียมจะมคี่า
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ความเคน้ฟอนมสิเซสตํ่ากว่า Pin วสัดุเหลก็กล้าไรส้นิม ทุกมุมองศา
การยดึตรงึ 

 
รปูที ่10 ระยะเคลือ่นตวัของรอยแตกในแนวแกนY 

 

 
รปูที ่11 คา่ความเคน้ฟอนมสิเซส 

  
4.สรปุผลการทดลอง 
 การวิเคราะห์ความแข็งตึงของอุปกรณ์ด้วยภาระที่กระทํา 4
รูปแบบแล้วทําการปรบัเปลี่ยนมุมการยดึตรงึของPinและปรบัเพิม่ค่า
ภาระทีก่ระทํา ผลการวเิคราะห์ไฟไนต์เอลเิมนต์พบว่าค่าความแขง็ตงึ
ของอุปกรณ์จะมคีา่สงูสดุดงัตารางที ่8   
 ในสภาวะการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแรงที่เกิดขึ้นขณะยกขา
ผูบ้าดเจบ็จะทําให้เกิดอนัตรายต่อบาดแผลแล้วยงัเป็นการทําให้เกิด
ภาระค่าสงูกระทําในแนวหน้า-หลงัของอุปกรณ์ดงันัน้ค่ามุมการยดึตรงึ
กระดกู 45 องศาจงึเหมาะต่อการเคลื่อนยา้ยผูบ้าดเจบ็ 
 เมื่อทําการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ที่มีการ
เปรยีบเทยีบระยะเคลื่อนตวัของรอยแตกของกระดูกดว้ยPinที่ทําจาก
วสัดุที่ต่างกนัคอื เหล็กกล้าไรส้นิม 316L กบั Ti-6Al-4V(Grade 5) 
ปรากฏว่าไทเทเนียมมรีะยะเคลื่อนตวัสูงกว่าเหล็กกล้าไร้สนิม เป็น
เพราะค่าสมบตัขิองวสัดุไทเทเนียมมคี่าโมดุลสัความยดืหยุ่นตํ่ากว่าทํา

ให้ความยดืหยุ่นจะดกีว่าเหล็กกล้าไรส้นิมส่งผลต่อการเคลื่อนตวัของ
รอยแตกหกั สว่นดา้นความแขง็แรงของวสัดุนัน้ไทเทเนียมจะสงูกวา่แต่
ความตอ้งการทีจ่ะยดึตรงึรอยแตกของกระดกูใหค้งตวั ดงันัน้จงึเลอืกใช้
Pin ทีท่าํจากวสัดุเหลก็กลา้ไรส้นิม 
 
ตารางที ่8 มมุทีม่คีา่ความแขง็ตงึสงูสดุในแต่ละลกัษณะภาระทีก่ระทาํ 

ลกัษณะภาระ คา่ความแขง็ตงึสงูสดุเกดิ
ทีม่มุยดึตรงึที(่Deg.) 

แรงกดแนวความยาวขา(แกนZ) 15 
แรงกดดา้นหน้า-หลงั(แนวแกนY) 45 

แรงกดดา้นขา้ง(แนวแกนX) 15 
โมเมนตบ์ดิทศิทางZ 45 

 
5.วิจารณ์ผลการทดลอง 
 ในการวเิคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์รูปแบบของแบบจําลองมี
ความสําคัญมากเพราะถ้าแบบจําลองใกล้เคียงกับของจริงผลการ
วิเคราะห์ก็จะมีค่าที่แม่นยํา แต่เน่ืองจากการทดลองต้องการดูค่าที่
เกิดขึ้นที่ตวัอุปกรณ์ ทําให้ละเว้นการคํานึงถึงอิทธิพลของลกัษณะที่
แทจ้รงิของกระดูก,เกลยีวของ Pin, และค่าความฝืดทีเ่กดิขึน้ในขณะ
ทดลอง  
 การเปรยีบเทยีบระยะเคลื่อนตวัของรอยแตกที่เกดิขึน้เมื่อใช้Pin
ต่างวสัดุกนัอาจจะเป็นการเปรยีบเทยีบทีไ่มค่รอบคลุมเพยีงพอแต่วสัดุ
ทัง้สองก็นิยมในการผลิตเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ในด้านการผลิต
อุปกรณ์ยดึตรงึและจะทาํการวเิคราะหเ์พิม่เตมิต่อไป สุดทา้ยผูท้ดลองก็
มไิด้ละเลยทีจ่ะศกึษาอทิธพิลของตวัแปรเหล่านัน้โดยจะทําการศกึษา
เพิม่เตมิจากสว่นทีนํ่าเสนอนี้ต่อไป 
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บทคดัย่อ 

เน่ืองจากในปจัจุบนัประเทศไทยมผีูพ้กิารขาขาดประเภทเหนือเขา่
จํานวนมากทีย่งัขาดโอกาสไม่มขีาเทยีมเพื่อใชง้าน สําหรบัผูพ้กิารขา
ขาดแบบเหนือเขา่นัน้การใชข้าเทยีมทําไดอ้ย่างยากลําบากเนื่องจากผู้
พกิารจะไมม่เีขา่ซึง่เป็นสว่นสาํคญัทีท่าํใหก้ารเดนิเป็นธรรมชาต ิหากใช้
ขาเทยีมทีไ่มเ่หมาะสมจะกท็าํใหเ้กดิปญัหาตามมา เชน่ เกดิแผลทีต่อขา 
อาการปวดสะโพก เป็นตน้ งานวจิยัน้ีจงึนําเสนอการออกแบบขาเทยีม 
ซึ่งเลียนแบบท่าเดินให้เป็นไปตามธรรมชาติ อีกทัง้มเีสถียรภาพใน
ระหว่างการใช้งาน  ส่วนประกอบของขาเทียมที่ได้ออกแบบมี
สว่นประกอบหลกั 2 สว่นคอื กลไกเขา่ และ เทา้เทยีม สาํหรบักลไกเขา่
นัน้ไดอ้อกแบบใหม้กีลไกทีเ่ลยีนแบบลกัษณะเคลื่อนไหวของเขา่มนุษย์
ใน sagittal plane โดยใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูการเคลื่อนไหวของเขา่มนุษย ์
เพื่อนํามาออกแบบกลไก polycentric mechanism ในส่วนของเท้า
เทยีมนัน้ได้ออกแบบให้สมัพนัธ์กบักลไกเข่าเพื่อให้มเีสถยีรภาพของ
การเดนิตาม gait cycle และมสี่วนในการทํางานควบคู่กบักลไกเข่า
เพื่อให้การเดินเป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุด และได้ทําการผลิตขา
เทียมที่ออกแบบขึ้นมาแล้วนําไปทดสอบกับผู้พิการพบว่าผู้พิการ
สามารถเดนิไดเ้ป็นธรรมชาต ิและมเีสถยีรภาพทีด่ใีนระหวา่งการเดนิ 
 
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 

ปจัจบุนัขาเทยีมประเภทเหนือเขา่คุณภาพดทีีใ่ชใ้นประเทศไทยนัน้
จําเป็นต้องนําเขา้จากต่างประเทศและมรีาคาสูง ทําให้ผูพ้กิารที่ด้อย
โอกาสต้องใชข้าเทยีมทีม่คีุณภาพตํ่ากว่า ซึ่งยากต่อการใชง้านและทํา
ใหเ้กดิอาการบาดเจบ็ตามมา ดว้ยความตอ้งการทีจ่ะแกป้ญัหาดงักล่าว 
งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่ออกแบบขาเทยีม โดยเน้นไปทีก่ลไกเขา่
เทียม โดยมีหลักการออกแบบคือให้กลไกเข่า มีการเคลื่อนไหว
เลยีนแบบธรรมชาตใิน sagittal plane กล่าวคอื การควบคุมตําแหน่ง
ของขาเทยีมสว่นล่างตามทีต่ําแหน่งมุมเขา่ flexion angle ต่างๆโดย
การใชก้ลไก 4-bar linkage การควบคุมความเรว็ในการดดีกลบัของเขา่
ดว้ยการปรบัค่า stiffness ใน torsion spring ของกลไกเขา่  คาํนึงถงึ
เสถียรภาพของการเดนิด้วยการวเิคราะห์แนวแรงปฏกิิรยิาจากพื้นที่
กระทําต่อขาเทยีมกบัตําแหน่งของจุด centrode (ICZV) ของกลไกเขา่
ในขาเทยีมเพือ่ใหก้ลไกเขา่งอในจงัหวะ gait cycle ต่างๆตามตอ้งการ 
สุดทา้ยกลไกเขา่ในขาเทยีมทีอ่อกแบบตอ้งงา่ยต่อการผลติและมตีน้ทุน
ตํ่า 
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2. แนวคิดหลกัในการออกแบบกลไกเข่า 
 การออกแบบกลไกเข่าจะพจิารณาเฉพาะระบบเชงิกลใน sagittal 
plane เท่านัน้ โดยทีช่่วงมุมพบัไปขา้งหลงัของเข่า (knee flexion 
angle) ทีส่นใจมคี่าตัง้แต่ 0-120 องศา [1] และตําแหน่ง 0 องศาคอืเสน้
อ้างอิงของขาขณะยืนตรง ดังรูปที่ 1 แนวคิดหลักในการออกแบบ
แบง่เป็นชว่ง stance phase และ swing phase ดงัรปูที ่2 
 สาํหรบัชว่ง stance phase คอืตาํแหน่ง 1 ถงึ 5 ของขาขา้งทีถ่กูแร
เงาในรูปที่ 2 ขาเทยีมต้องมสีมดุล สามารถรบัน้ําหนักตวัหรอืแรง
กระแทกจากการใชง้านได้ และของกลไกเข่าในขาเทยีมต้องไม่งอพบั
ขณะอยู่ในช่วงน้ี ต่อมาคอืช่วง swing phase คอืตําแหน่ง 6 ถงึ 7 ของ
ขาข้างที่ถูกแรเงาในรูปที่ 2 ต้องออกแบบให้กลไกเข่าในขาเทียม
สามารถพบังอไดง้า่ยในชว่งเริม่แกวง่โดยทีอ่าศยัแรงจากสะโพกผูใ้ช ้
 

 
 

รปูที ่1 การกาํหนดเสน้อา้งองิและมมุของกลไกเขา่ 
 

 
 

รปูที ่2 ลกัษณะของขาใน stance phase และ swing phase  
 
 
 

3. ขัน้ตอนการออกแบบกลไกเข่า 
 ในการออกแบบกลไกเข่านัน้เริ่มต้นจากการหาเส้นทางการ
เคลื่อนที่ของจุดบนขาท่อนล่างสมัพทัธ์กับจุดบนขาท่อนบน เพื่อใช้
อา้งองิเป็นการเคลื่อนไหวทีเ่ลยีนแบบธรรมชาต ิหลงัจากนัน้ออกแบบ
กลไก 4-bar linkage เพื่อใหก้ลไกมเีสน้ทางทีเ่หมอืนกบัเสน้ทางทีไ่ด้
ดงักล่าว แลว้นํากลไกทีไ่ดไ้ปตรวจสอบเสถยีรภาพของกลไกในการใช้
งานจรงิ หรอื เดนิ วา่สามารถทํางานไดต้าม gait cycle หรอืไม่ เมื่อ
กลไกมเีสถยีรภาพตาม gait cycle แลว้จงึนําแบบกลไกซึง่ในทีน้ี่เป็น
แบบโครงร่าง (kinematic diagram) มาออกแบบเพื่อใชง้าน (detail 
design) เป็นกลไกทีส่มบรูณ์ สดุทา้ยใส ่torsion spring เพือ่ใหก้ลไกเขา่
สามารถทาํงานกลบัไปมาระหวา่ง stance phase และ swing phase ใน 
gait cycle ได ้โดยมรีายละเอยีดของแต่ละขัน้ตอนดงัน้ี 
 
3.1 หาเส้นทางการเคล่ือนท่ีของขาท่อนล่างเทียบกบัขาท่อนบน 
 เริม่ต้นด้วยกําหนดค่าความสูงของตําแหน่งที่จะติดจุดอ้างอิง 4 
เทยีบกบัพืน้และกําหนดระยะห่างระหว่างจุดในแนวระดบัใหเ้ป็นไปดงั
รปูที ่3 แลว้นําจดุอา้งองิทัง้ 4 จดุไปตดิทีต่าํแหน่งทีก่าํหนดไวด้งัรปูที ่4 
 

 
 

รปูที ่3 การกาํหนดตาํแหน่งจดุอา้งองิเพือ่ใชห้าเสน้ทางการเคลื่อนที่
ของเขา่ 

 

 
 

รปูที ่4 การตดิจดุอา้งองิเพือ่ใชห้าเสน้ทางการเคลื่อนทีข่องเขา่ 
  

เสน้อา้งองิ 

มมุพบัใดๆ 
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รปูที ่5 กราฟของเสน้ทางการเคลื่อนทีข่องเขา่ทีไ่ดจ้ากอาสาสมคัร 
 

 
 

รปูที ่6 ลกัษณะกลไกทีไ่ดจ้ากวธิ ี3-positoin synthesis 
 
จากนัน้ให้อาสาสมคัรยืดและขอเข่าในขณะนัง่เก้าอี้แล้วทําการ

ถ่ายภาพวีดีโอเก็บไว้ หลังจากได้ภาพวีดีโอแล้วจึงใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอร์เพื่อใช้ในการนําพกิดัจุดของแต่ละจุดอ้างองิออกมาเป็น
ขอ้มลูในการเคลื่อนทีแ่ลว้นํามาสรา้งเป็นกราฟในระนาบ x-y โดยมจีุด
กําเนิด (0,0) อยู่ที่จุด B ในรูปที่ 4 จะไดก้ราฟซึ่งเป็นขอ้มูลที่ใช้ใน
ขัน้ตอนการออกแบบต่อไปดงัรปูที ่5 
 
3.2 ออกแบบกลไกเข่าด้วยกลไกแบบ 4-bar linkage 
 เมื่อได้เส้นทางการเคลื่อนที่ที่เป็นธรรมชาติของเข่าในขัน้ตอน
ขา้งตน้แลว้จงึเริม่สงัเคราะหก์ลไกแบบ 4-bar linkage ใหม้เีสน้ทางการ
เคลื่อนทีด่งักล่าวดว้ยวธิ ี3-position synthesis [2] แต่ดว้ยเสน้ทางการ
เคลื่อนที ่ทีไ่ดม้ตีาํแหน่งของการเคลื่อนทีม่ากกวา่ 3 จุดจงึตอ้งพจิารณา
ทุกๆจุดของการเคลื่อนทีเ่พื่อใหไ้ดม้าซึง่กลไก 4-bar linkage ที่มี
เส้นทางการเคลื่อนที่ที่ใกล้เคยีงที่สุดซึ่งหลงัจากที่สงัเคราะห์แล้วได้
กลไกทีม่ลีกัษณะดงัรปูที ่6 ซึง่จะใหเ้สน้ทางการเคลื่อนทีข่องกลไกเมื่อ
เทยีบกบัเสน้ทางการเคลื่อนทีข่องธรรมชาตดิงัรปูที ่7 

 
 

 
 

 

 
 

รปูที ่7 เสน้ทางการเคลื่อนของกลไกทสีงัเคราะหไ์ดเ้ทยีบ 
กบัเสน้ทางการเคลื่อนทีธ่รรมชาต ิ

 

 
 

รปูที ่8 ตาํแหน่งของจดุ centrode และเสน้โหลดทใีช ้
ในการพจิารณาเสถยีรภาพของขาเทยีม 

 
3.3 ตรวจสอบเสถียรภาพของกลไกเข่าขณะใช้งานขาเทียม 
 การจะตดัสนิได้ว่ากลไกเข่านัน้มเีสถยีรภาพขณะใช้งาน(เดนิ)ได้
นัน้ตอ้งพจิารณาจากตําแหน่งของจุด centrode หรอืจุด Instantaneous 
center of zero velocity (ICZV) ของกลไกเขา่เทยีม และทศิของ
เสน้แนวแรงปฏกิริยิาจากพืน้ (เสน้โหลด) สาํหรบังานวจิยัน้ี ไดว้เิคราะห์
หาแนวแรงปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละจงัหวะการเดนิจากแบบจาํลองการ
เดนิของมนุษยจ์ากขอ้มลูในโปรแกรม ADAMS.LifeMod [3] ดงัแสดงใน
รปูที ่8 

จากตาํแหน่งของจดุ centrode (ICZV) ของกลไกเขา่และเสน้โหลด 
ถา้เสน้โหลดอยู่หน้าจุด centrode ดงัแสดงในรูปที ่9 (ซ้าย) โมเมนต์ที่
เกดิขึน้จะทาํใหข้าตงึ แต่ถา้แนวเสน้โหลดอยู่หลงัจุด centrode ดงัแสดง
ในรปูที ่9(ขวา) โมเมนตท์ีเ่กดิขึน้จะทาํใหข้างอ 

x 
y 

x 
y 
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รปูที ่9 ตาํแหน่งของจดุ centrode และเสน้โหลด 
ทีม่ผีลต่อเสถยีรภาพของขาเทยีม 

 

 
 

รปูที ่10 ลกัษณะการวางตวัของขาเทยีมทีม่มุสะโพกเทา่กบั 20, 10 
และ 0 องศาทางดา้นเหยยีดตงึตามลาํดบั 

 

 
 

รปูที ่11 ตาํแหน่งของจดุ centrode และเสน้โหลด 
ในจงัหวะทีต่อ้งการงอขาเทยีม 

 
โดยที่ในช่วง stance phase ตัง้แต่ส้นเท้าแตะพื้น ไปจนถึง

ตําแหน่งทีมุ่มสะโพกประมาณ 20 องศาทางดา้นเหยยีดตงึ (extension 
angle) ขาเทยีมจะตอ้งเหยยีดตรงเทา่นัน้เพือ่ความปลอดภยัของผูพ้กิาร
ทีส่วมใส ่ เพราะฉะนัน้การจะมเีสถยีรภาพทีด่ ีจุด centrode ของขอ้เขา่
เทยีมจะตอ้งอยู่ขา้งหลงัเสน้แนวปฏกิริยิาจากพืน้ เพื่อใหโ้มเมนตท์ีเ่กดิ
จากแรงปฏกิริยิาจากพืน้นัน้ทาํใหก้ลไกเขา่ไมง่อ ดงัรปูที ่10 
 

 
 

รปูที ่12 ลกัษณะของกลไกเขา่ทีอ่อกแบบไว ้
 

 
 

รปูที ่13 สว่นประกอบหลกัทีใ่ชก้ลไกเขา่ 
 

ในตําแหน่งที่กลไกเข่าเริ่มงอ คือตรงตําแหน่งของมุมสะโพก
มากกวา่ 20 องศาขึน้ไปทางดา้นเหยยีดตงึ (hip extension angle) 
เพราะฉะนัน้ทีต่ําแหน่งน้ีจุด centrode จะตอ้งยา้ยมาอยู่ดา้นหน้าของ
เสน้โหลด เพือ่ใหโ้มเมนตท์ีเ่กดิจากแรงปฏกิริยิาจากพืน้นัน้ทาํใหข้างอ 
แต่เมื่อพจิารณาจากรูปที่ 11 พบว่าเสน้โหลดยงัอยู่หน้าจุด centrode 
อยูเ่ลก็น้อย โมเมนตท์ีเ่กดิขึย้งัทาํใหข้าตงึอยู่ เพราะฉะนัน้ช่วงน้ีผูพ้กิาร
อาจจะตอ้งออกแรงทีส่ะโพกเพิม่เพือ่ชว่ยใหข้างอได ้
 
3.4 ออกแบบและประกอบช้ินส่วนในกลไกเข่า 
 ในขัน้ตอนน้ีจะทาํการออกแบบกลไกเขา่ในขาเทยีมจากกลไกทีไ่ด้
ออกแบบไว้ข้างซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทัง้เส้นทางการ
เคลื่อนทีท่ีเ่ป็นธรรมชาตแิละมเีสถยีรภาพเมื่อเดนิ ซึง่กลไกนี้มลีกัษณะ
ดงัรปูที ่12 

โดยทีก่ลไกเขา่ทีไ่ดจ้ะมสีว่นประกอบสาํคญัทัง้หมด 4 สว่น คอื  
1. กลไก 4-bar linkage 
2. สปรงิขดเพือ่ใหก้ลไกดดีกลบั (torsion spring) 
3. เฟืองหนอนสาํหรบัปรบัคา่คงทีส่ปรงิขด 
4. ตวัคัน่กลไก (stopper) 
5. สว่นทีไ่วส้าํหรบัยดึกบัเบา้ขาเทยีมและขาเทยีมสว่นล่าง (พรีะมดิ) 
 ในสว่นของกลไก 4-bar linkage นัน้ไดอ้อกแบบตามแผนภาพคเิน
มาตกิสท์ีไ่ดอ้อกแบบไวใ้นขา้งตน้แลว้ ซึง่มรีปูรา่งดงัรปูที ่13 

กลไก 4-bar linkage 

ตวัคัน่กลไก (stopper) 

พรีะมดิ 

พรีะมดิ 

ตาํแหน่งตดิเฟืองหนอน 
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รปูที ่14 torsion spring เพือ่ใหก้ลไกเขา่สามารถดดีกลบัได ้

 

             
 

รปูที ่15 ตาํแหน่งการตดิ torsion spring  
โดยมตีาํแหน่งสาํหรบัตดิตัง้เฟืองหนอนกาํกบัดว้ย 

 
เพื่อใหก้ลไกสามารถดดีกลบัมาสู่ตําแหน่งเริม่ตน้ไดจ้งึจาํเป็นตอ้ง

ใส ่torsion spring โดยจากการคาํนวณเพือ่ใหไ้ด ้torsion spring ทีช่่วย
ใหก้ลไกดกีลบัไดท้าํใหไ้ด ้torsion spring ทีม่ลีกัษณะดงัรปูที ่14 
 แต่ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้พิการแต่ละคนมีลักษณะการเดินที่เป็น
เอกลกัษณ์ดงันัน้จงึตอ้งทําใหก้ลไกเขา่นี้มสีามารถปรบัแต่งความเรว็ใน
การดดีกลบัได ้ในทีน้ี่ใชห้ลกัการของเฟืองหนอนเป็นกลไกในการปรบั 
เพื่อใหส้ปรงิคลายตวัเองไม่ได ้การปรบัต้องหมุนทีเ่ฟืองหนอนเท่านัน้   
โดยทีเ่ราจะตดิตัง้ใหป้ลายขา้งหนึ่งของสปรงิปกัอยู่ในเพลาทีย่ดึอยู่กบั
เฟืองหนอน  โดยเฟืองหนอนจะยดึตดึกบักา้นต่อชิน้ล่าง และปลายอกี
ขา้งจะคานอยู่ทีก่า้นต่อบน ดงัในรปูที ่ 15 วธิกีารปรบัคอืหมุนเฟือง
หนอนใหเ้พลาหมุนสปรงิจะโอบเพลามากขึน้ แรงเริม่ตน้กจ็ะมากขึน้ก็
จะสามารถเปลีย่นความเรว็ในการดดีกลบัได ้
 ต่อมาคอืตวัคัน่กลไก (stopper) มหีน้าที่ใหก้ลไกมเีสน้ทางการ
เคลื่อนที่ไม่เกิดขอบเขตที่กําหนดไว้ คือเพื่อไม่ให้เข่าพับกลับมา
ดา้นหน้าขณะกลไกเขา่ดดีกลบั และไม่ใหก้ลไกเขา่พบัขณะรบัน้ําหนัก 
โดยออกแบบใหต้วั stopper เป็นวสัดุทีท่นทาน สามารถรบัแรงกระแทก
ได ้ซึ่งจะสวมเขา้ไปทีก่้านต่อก้านใดก้านหน่ึง จากนัน้จะมแีนวรบัก้าน
ต่อทีต่ดิกนั เพือ่ให ้stopper สามารถกําหนดขอบเขตการเคลื่อนทีข่อง
กลไก 
  
 

 

 
 

รปูที ่16 กา้นต่อทีม่แีนวรบั stopper และกา้นต่อทีม่ตีวั stopper  

 

 
 

รปูที ่17 รปูพรีะมดิ และการปรบั alignment ของขาเทยีม 
 

หลงัจากทีค่ํานวณถงึมุมเพื่อให ้stopper สามารถทาํหน้าทีไ่ดท้ ัง้
สองกรณีดงักล่าวจงึได้ออกแบบก้านต่อก้านหนึ่งให้มแีนวรบั stopper 
ซึง่จะประกอบกนัพอดกีบักา้นต่อทีม่ ีstopper อยู่ ดงันัน้กจ็ะไดร้ปูร่าง
ของกลไกทีม่ ีstopper รวมอยูด่ว้ย ดงัรปูที ่16 
 สดุทา้ยคอืรปูรา่งของสว่นทีต่อ้งนําไปประกอบกบัเบา้ขาเทยีม โดย
มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งสามารถปรบัแนว alignment ของขาเทยีมในผู้
พกิารแต่ละคนไดง้่าย และหากปรบัแนว alignment ไม่เหมาะสม จะ
สง่ผลกระทบต่อเสถยีรภาพของขาเทยีมทัง้ขณะยนืและขณะเดนิ รปูรา่ง
ทีไ่ด้ออกแบบไวเ้ป็นรูปร่างมาตรฐานที่นิยมใช้โดยทัว่ไปคอืมลีกัษณะ
รูปร่างคล้าย พรีะมดิ ดงัรูปที่ 17 และจะประกอบและปรบั alignment 
เขา้กบัฐานทีเ่บา้ขาเทยีมซึง่มลีกัษณะคลา้ยเป็นฐานของพรีะมดิและยดึ
ดว้ยน็อต  
 
4. ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 แบบจําลองของกลไกขาเทยีมที่ได้ออกแบบขึน้ ไดนํ้าไปทดสอบ
เบือ้งตน้โดยการนําไปจาํลองการเดนิดว้ยโปรแกรม Adams.LifeMod 
ผลการจาํลอง simulation พบวา่เมือ่ใสก่ลไกขาเทยีมทีอ่อกแบบซึง่ไมม่ี
กลา้มเน้ือและเสน้เอน็เหมอืนขาตามธรรมชาตแิลว้ แบบจาํลองสามารถ
ใหเ้สน้ทางการเดนิทีใ่กลเ้คยีงกบัธรรมชาตทิัง้ช่วง stance phase และ 
swing phase เมื่อผลการวเิคราะห์สอดคล้องกบัขอ้กําหนดที่ได้
ออกแบบไวจ้งึไดผ้ลติเป็นกลไกตน้แบบ ดงัรปูที ่18 แลว้จงึนํากลไกนี้
ไปประกอบในขาเทยีมของผูพ้กิารดงัรปูที ่19    แลว้ใหอ้าสาสมคัรจาก 
 
 

กา้นต่อทีม่แีนวรบั stopper 

stopper 
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โรงพยาบาลทหารผา่นศกึใสท่ดสอบเดนิ ดงัรปูที ่20 ซึง่พบวา่กลไกเขา่
เทยีมน้ีมเีสถยีรภาพทีด่ใีนทุกจงัหวะของการเดนิ กล่าวคอืกลไกเขา่ไม่
งอพบัในช่วง stance phase และในช่วง swing phase กลไกสามารถ
ดดีกลบัไปยงัตาํแหน่งเดมิเพือ่เริม่ตน้การเดนิในจงัหวะการกา้วต่อไปได ้
โดยอาสาสมคัรมกีารฝึกการใส่ขาเทยีมที่ออกแบบโดยใช้ราวเกาะใน
ช่วงแรกอยู่เพยีงระยะเวลาสัน้ แล้วสามารถเดนิไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ
โดยไม่ต้องใช้ราวเกาะ และไม่มกีารยกสะโพกเพื่อที่จะพาขาเทยีมให้
เคลื่อนทีไ่ปดา้นหน้า 
 จากการสมัภาษณ์อาสาสมคัรหลังจากที่ได้ทดสอบเดิน พบว่า
อาสาสมคัรมคีวามมัน่ใจในการใส่ว่ากลไกขอ้เข่าของขาเทยีมมคีวาม
มัน่คงและเดนิแล้วไม่ล้ม มเีสถียรภาพที่ดีนอกจากนี้ยงัรู้สกึเดินเป็น
ธรรมชาตไิมแ่พข้าเทยีมทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศ 
 อย่างไรกต็ามกลไกเข่าเทยีมทีอ่อกแบบไดอ้อกแบบโดยคํานึงถงึ
การเลยีนแบบการเคลื่อนไหวตามธรรมชาตเิป็นหลกั เพื่อให้สามารถ
นําไปใชง้านไดจ้รงิ ในขัน้ต่อไปของงานวจิยัยงัตอ้งวเิคราะหด์า้นความ
แขง็แรงของชิ้นงานทีอ่อกแบบเพื่อใหส้ามารถนําไปใชง้านไดย้าวนาน
และทนทานอกีดว้ย 
 

 
 

รปูที ่18 กลไกเขา่ตน้แบบทีผ่ลติได ้
 

 

  
 

รปูที ่19 ประกอบกลไกเขา่ตน้แบบทีผ่ลติไดเ้พือ่นําไปทดสอบ 
 

 
 

รปูที ่20 อาสามคัรขณะทดสอบขาเทยีมทีไ่ดอ้อกแบบ 
 
5. สรปุผล 
 ในบทความนี้ไดนํ้าเสนอแนวความคดิในการออกแบบกลไกขอ้เขา่
สําหรบัผูพ้กิารขาขาดเหนือเข่าที่สามารถเลียนแบบการเคลื่อนที่ของ
ธรรมชาต ิต้นแบบของกลไกที่ไดอ้อกแบบไดไ้ดนํ้าไปทดสอบเดนิจรงิ
กบัอาสาสมคัร พบว่าผู้พกิารสามารถเดนิได้เป็นธรรมชาต ิ และมี
เสถยีรภาพทีด่ใีนระหวา่งการเดนิ 
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บทคดัย่อ 

ในปจัจุบนังานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะห์พลศาสตรข์องขอ้
ต่อของร่างกายมนุษย์ในขณะที่กําลงัทํากจิกรรมอยู่นัน้ต้องการขอ้มูล
การเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งระบบการเกบ็ขอ้มูลการเคลื่อนไหวที่มี
ขายในเชิงการค้ามีราคาสูงมาก งานวิจ ัยน้ีจึงศึกษาและวิเคราะห์
พลศาสตร์ของข้อต่อจากการเคลื่อนไหวของร่างกายท่อนล่างโดยใช้
เทคนิคการประมวลผลภาพเขา้ช่วย โดยการเก็บภาพด้วยกล้องวดิโีอ
พรอ้มทัง้ตดิมารก์เกอรซ์ึง่เป็นวธิทีีส่ะดวกและมรีาคาไมแ่พง ทาํการเกบ็
ขอ้มลูการเคลื่อนไหวของรา่งกายท่อนล่างของคนในขณะกําลงัเดนิ ดว้ย
กล้องวดิโีอจํานวน 2 กล้อง โดยตดิมารก์เกอร์จํานวน 14 จุดทีผ่วิหนัง
เพื่อใช้ระบุตําแหน่งพิกัด ภาพที่ได้จากกล้องวิดีโอจะเป็นภาพของ
รา่งกายฝ ัง่ซา้ยและขวาใน 2 มติติามแนว Sagittal Plane ภาพทีไ่ดจ้ะ
ถูกนําไปประมวลผลภาพดว้ยโปรแกรม MATLAB เพือ่หาตําแหน่งพกิดั
ต่าง ๆ ของมาร์กเกอร์ที่ตดิบนร่างกาย ซึ่งจําเป็นต่อการนําไปจําลอง
การเคลื่อนไหวดว้ยโปรแกรม Adams-LifeMOD ซึง่เป็นโปรแกรมทีใ่ช้
สาํหรบัวเิคราะหร์ะบบทางกลศาสตรข์องรา่งกายมนุษย ์โมเดลทีจ่าํลอง
นัน้ไดจ้าํลองใหม้ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิโดยสามารถกําหนด
พารามเิตอร์ เช่น น้ําหนักและส่วนสูง ค่าตําแหน่งของมาร์กเกอร์ที่ได้
จากการประมวลผลภาพจะเป็นตวักําหนดการเคลื่อนไหวของโมเดล 
เมื่อนําข้อมูลการเคลื่อนที่และพารามิเตอร์ของร่างกายมาทําการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Adams-LifeMOD  แล้วพบว่าสามารถหา
ค่าพารามเิตอร์ทางพลศาสตร์ที่ขอ้เท้า ขอ้เข่า และขอ้สะโพกในขณะ
เวลาต่าง ๆ เช่น ความเรว็ แรงบดิ หรอืโมเมนต์ได ้จากงานวจิยัน้ีทําให้
ได้ขอ้มูลที่จําเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการออกแบบขอ้เทยีม 
รวมถึงการพฒันาศักยภาพในการรกัษากายภาพบําบดั และวงการ
วทิยาศาสตรก์ฬีาในอนาคต 
  
 
 

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 

ข้อต่อของมนุษย์เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดส่วนหน่ึงที่ใช้ในการ
เคลื่อนไหว ช่วยรบัและส่งผ่านน้ําหนักของร่างกายจากท่อนบนลงสู่พืน้ 
ในร่างกายของมนุษย์นั ้นข้อต่อหลักที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวใน
ชวีติประจาํวนั เช่น การเดนิ การลุก-นัง่ คอืขอ้ต่อของร่างกายท่อนล่าง 
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ซึง่ประกอบดว้ย ขอ้เทา้ ขอ้เขา่ และ ขอ้สะโพก ขอ้ต่อของมนุษยท์ุกคน
มหีน้าทีแ่ละกลไกการทํางานเหมอืนกนั แต่จะแตกต่างกนัทีข่นาดของ
กระดกูแต่ละชิน้ ค่ามุมการงอขณะทีเ่คลื่อนไหว และค่าแรงกระทาํในแต่
ละกิจกรรม ซึ่งค่าต่างๆเหล่าน้ีจะขึ้นอยู่กับลักษณะการเคลื่อนไหว  
สว่นสงู และน้ําหนกัตวัของแต่ละคน [1] 

ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของข้อต่อของร่างกายมนุษย ์
จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูการเคลื่อนไหวในขณะทีร่่างกายกําลงัทํากจิกรรมที่
เวลาต่าง ๆ ระบบการเกบ็ขอ้มลูการเคลื่อนไหวทีม่ขีายในเชงิการคา้นัน้
มรีาคาที่สูงมาก วธิหีน่ึงที่จะทําให้สามารถเก็บขอ้มูลได้สะดวกและมี
ราคาไม่แพง คอื การใช้กล้องวดิโีอบนัทกึการเคลื่อนไหวของร่างกาย
จาํนวน 2 ตวั โดยใชเ้ทคนิคการประมวลผลภาพเขา้ช่วย ซึง่เป็นวธิทีีจ่ะ
ทาํใหไ้ดข้อ้มลูการเคลื่อนไหวทีเ่ป็นธรรมชาตติามการเคลื่อนไหวจรงิ 

เมื่อนําภาพที่บันทึกได้ไปทําการประมวลผลภาพจะได้ข้อมูล
ตําแหน่งการเคลื่อนไหวทีเ่วลาต่าง ๆ ทีจ่าํเป็นต่อการนําไปจาํลองการ
เคลื่อนไหวดว้ยโปรแกรม Adams-LifeMOD [2] ซึ่งเป็นโปรแกรมทีใ่ช้
สําหรบัวเิคราะห์ระบบทางกลศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ ช่วยในการ
คํานวณหาพลศาสตร์ของข้อต่อภายในร่างกายได้ โปรแกรมนี้มี
แบบจําลองของร่างกายมนุษย์ ขอ้มูลกระดูกและกล้ามเนื้อต่าง ๆ อยู่
แลว้ สามารถปรบัแต่งพารามเิตอรต์่าง ๆ อาทเิช่น น้ําหนักและส่วนสูง
ได ้จงึมคีวามสะดวกต่อการทาํวจิยัในครัง้น้ี  

จากงานวจิยัน้ีทําใหไ้ดข้อ้มูลทีจ่ําเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิง่
ต่อการออกแบบข้อเทียม รวมถึงการพฒันาศักยภาพในการรกัษา
กายภาพบาํบดั และวงการวทิยาศาสตรก์ฬีาในอนาคตได ้
  

2. การเกบ็ข้อมลูการเคล่ือนไหว 
 ข้อมูลการเคลื่อนไหวในงานวิจยัน้ี เป็นข้อมูลของอาสาสมคัร

หญงิอายุ 20 ปี มน้ํีาหนัก 50 กโิลกรมั สูง 155 เซนตเิมตร มาทําการ
เกบ็ขอ้มลูการเคลื่อนไหว โดยใชก้ลอ้งวดิโีอในการบนัทกึการเคลื่อนไหว
จาํนวน 2 ตวั บนัทกึดว้ยความละเอยีด 1 ลา้นพคิเซล ความถี ่25 ภาพ
ต่อวนิาท ี กําหนดให้อาสาสมคัรเดนิผ่านระหว่างกล้องทัง้สองตวัตาม
แนวเสน้ทีก่ํากบัไว ้แลว้บนัทกึภาพขอ้มลูการเคลื่อนไหวใน 2 มติ ิตาม
แนวการเดนิ (Sagittal Plane) ดงัรปูที ่1 บนัทกึการเดนิต่อเน่ืองกนั 1 
รอบของการเดิน คือตัง้แต่เริ่มก้าวเท้าเดินไปจนถึงเริ่มก้าวเท้าข้าง
เดยีวกนันัน้อกีครัง้หน่ึง โดยจดัวางกลอ้งใหม้องเหน็บรเิวณตัง้แต่สะโพก
ลงไปจนถึงพื้น  มาร์กเกอร์ที่ ใช้สําหรับอ้างอิงตําแหน่งมีขนาด 
 

 
 

รปูที ่1 แสดงแผนผงัการเกบ็ขอ้มลูการเคลื่อนไหวดว้ยกลอ้งวดิโีอ 2 ตวั 

 
เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 3 เซนตเิมตร ตดิไวท้ีต่าํแหน่งต่าง ๆ ของรา่งกายทัง้
ซา้ยและขวารวม 14 ตําแหน่ง ดงัรูปที ่2 เพื่อใหส้ามารถบอกตําแหน่ง
การเคลื่อนไหวของรา่ยกายทอ่นล่างไดค้รบ 
 
3. การประมวลผลภาพเพื่อหาตาํแหน่งการเคล่ือนไหว 

เมื่อบนัทกึการเคลื่อนไหวไดค้รบแลว้ จงึนําภาพการเคลื่อนไหว
มาประมวลผลภาพโดยใชโ้ปรแกรม MATLAB [3] ซึง่มชีุดคําสัง่เสรมิ
สําหรบัช่วยในการช่วยในการประมวลผลภาพ สามารถแปลงภาพเป็น
ขอ้มลูเชงิตวัเลขในรปูแบบของเมทรกิซ์ตามระดบัความเขม้ของแสงได ้
มขี ัน้ตอนในการประมวลผลภาพมดีงัน้ี 
      1. จดัเตรยีมภาพ โดยแยกขอ้มลูการเคลื่อนไหวจากกลอ้งวดิโีอทัง้
สองออกมาประมวลผลทลีะภาพ แลว้ปรบัระดบัแสงใหเ้ทา่กนั 

2. หาขอบของมารก์เกอรท์ีต่ดิบนรา่งกายจากภาพ โดยหลกัความ
แตกต่างของระดบัความเขม้แสง แลว้นําขอบทีไ่ดไ้ปหาจดุศนูยก์ลางของ
มารก์เกอร ์จะไดจ้ดุศนูยก์ลาง 7 จดุ และมแีกนอา้งองิ ดงัรปูที ่3 
 

 
 

รปูที ่2 แสดงแผนผงัตาํแหน่งทีต่ดิมารก์เกอรท์ีร่า่งกายฝ ัง่ขวา 
จาํนวน 7 ตาํแหน่ง 

 
 

 
 

รปูที ่3 แสดงตาํแหน่งจดุศนูยก์ลางของมารก์เกอร ์
 

 

X

Y
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3. จดัเรยีงลําดบัมาร์กเกอร์ ตามตําแหน่งที่มาร์กเกอร์นัน้ตดิอยู ่
เพือ่ใชใ้นการระบุตาํแหน่ง 

4. นําขอ้มูลตําแหน่งของมารก์เกอรท์ีช่่วงเวลาเดยีวกนัจากกล้อง
ตวัทีส่องมารวมกบัขอ้มลูชุดแรกและปรบัใหไ้ดร้ะยะความยาวจรงิ จะได้
ขอ้มลูการเคลื่อนไหว ดงัแสดงตวัอยา่งของขอ้มลูในตารางที ่1  
 

4. การจาํลองการเคล่ือนไหวของร่างกาย 
โปรแกรมทีใ่ชใ้นการจาํลองเคลื่อนไหวของร่างกาย คอืโปรแกรม 

ADAMS-LifeMOD ประกอบดว้ย สว่นของ ADAMS ทีใ่ชใ้นการจาํลอง
และการคํานวณระบบทางกลศาสตร ์และ LifeMOD ซึง่เป็นส่วนเสรมิ
ของ ADAMS ทีม่ขีอ้มลูโมเดลของกระดกู กลา้มเน้ือและขอ้ต่อ ตลอดจน
คุณสมบตัติ่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัมนุษย์ การจําลองการเคลื่อนไหวนัน้ 
เริม่จากการสรา้งโมเดลกระดกู กลา้มเน้ือและขอ้ต่อของรา่งกายท่อนล่าง 
สร้าง กําหนดคุณสมบตัิของผิวสมัผสัระหว่างเท้ากับพื้นและท่าทาง
เริม่ตน้ในการวเิคราะห ์นําขอ้มลูการเคลื่อนไหวทีไ่ดจ้ากการประมวลผล
ภาพใส่ให้กับโมเดล การจําลองการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์หา
พลศาสตรข์องขอ้ต่อ และขัน้ตอนสุดทา้ยคอืการแสดงผลการวเิคราะห์
ตามลําดบั ดงัรูปที่ 4 โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละขัน้ตอนดงั
หวัขอ้ยอ่ยต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่1 แสดงตวัอยา่งขอ้มลูการเคลื่อนไหวในชว่งเวลาต่าง 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 

 

 
 

รปูที ่4 แผนภมูแิสดงลาํดบัและขัน้ตอนการจาํลองโมเดล 

4.1 สรา้งโมเดลกระดูก สรา้งโมเดลกระดูกส่วนต่าง ๆ ได้แก่กระดูก
สะโพก  ต้นขา  หน้าแข้ง  และเท้า  จากฐานข้อมูลของ  LifeMOD 
(anthropometric database) ดงัแสดงในรปูที ่5 สาํหรบัโมเดลทีส่รา้งขึน้
น้ีสามารถปรบัขนาดความยาวและเสน้ผ่านศูนย์กลางของกระดูกให้มี
ขนาดใกล้เคยีงกบัขนาดกระดูกจรงิของอาสาสมคัรได้โดยปรบัทีค่วาม
ยาวของกระดูกแต่ละท่อน สรา้งขอ้ต่อระหว่างกระดูก 2 ท่อนทีม่กีาร
สมัผสักนั  คอื กระดูกสะโพกและกระดูกต้นขา (ขอ้สะโพก) กระดูกต้น
ขาและกระดูกหน้าแขง้ (ขอ้เข่า) กระดูกหน้าแขง้และกระดูกเท้า (ขอ้
เทา้) ดงัรูปที ่5 กําหนดใหข้อ้ต่อทัง้ 3 เคลื่อนทีส่มัพนัธก์นัแบบหมุนได้
รอบ 3 แกน (ball-socket joint) และกาํหนดคา่ stiffness ใหก้บัขอ้ต่อ 

 

4.2 กําหนดการเคลือ่นไหวใหก้บัโมเดล นําขอ้มูลการเคลื่อนไหวของ
กระดกูทีไ่ดจ้ากการประมวลผลภาพ มาสรา้งเสน้โคง้ใน 2 มติ ิทีก่ําหนด
เสน้ทางการเคลื่อนทีข่องกระดกูแต่ละท่อน จากตารางที ่ 1 โดยกําหนด 
จุดเริม่ตน้ (origin) ไวท้ีก่ึง่กลางของกระดกูสะโพก และกําหนดท่าทาง 
เริม่ต้นให้เหมอืนกบัภาพแรกที่ได้เก็บขอ้มูลไว ้สามารถจําลองหาการ
เคลื่อนไหวของโมเดลได ้ดงัรปูที ่6 
 
4.3 สร้างกล้ามเนื้อและกําหนดหน้าสมัผสัของโมเดล กําหนดให้
กล้ามเนื้อแต่ละส่วนออกแรงดงึแปรผนัตรงกบัระยะยืด โดยใช้ขอ้มูล
ขนาดของแรงสูงสุดทีร่บัไดข้องกล้ามเน้ือจากฐานขอ้มูลของ LifeMOD 
ทีไ่ดม้าจากงานวจิยั [4] และกําหนดหน้าสมัผสัระหวา่งเทา้กบัพืน้ซึง่จะ
ทาํใหท้ราบแรงทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการเคลื่อนไหว 
 
 

 
 

รปูที ่5 แสดงโมเดลกระดกูและขอ้ต่อทีส่รา้งขึน้ 

 
 

รปูที ่6 แสดงการเคลื่อนไหวของโมเดล 

Create Model

Apply Motion & Posture 

Create Environments 

Run Inverse Dynamics 

Run Forward 

Plot Results 
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4.4 จาํลองการเคลือ่นไหวและหาพลศาสตร ์ใชโ้ปรแกรมวเิคราะหผ์ลทาํ
การจําลองการเคลื่อนไหวและคํานวณพลศาสตร์แบบย้อนกลบั โดย
ควบคุมให้โมเดลเคลื่อนไหวตามข้อมูลการเคลื่อนไหวที่ได้จากการ
ประมวลผลภาพ เพื่อคํานวณหาแรงจากกล้ามเนื้อที่กระทํากบักระดูก
ส่วนต่าง ๆ และแรงปฏกิริยิาทีพ่ ืน้กระทํากบัเทา้คน ค่าการเคลื่อนไหว
และมุมการงอของข้อต่อ จากนัน้จําลองการเคลื่อนไหวและคํานวณ
พลศาสตร์แบบไปขา้งหน้า โดยใหโ้มเดลเคลื่อนไหวเองด้วยแรงที่เกดิ
จากกล้ามเนื้อเพื่อนําไปคํานวณหาแรงที่กระทํากับกระดูกและแรง
ภายในข้อต่อที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่แท้จรงิ จะได้โมเดลที่มกีาร
เคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติดังรูปที่ 7 จากนัน้ทําการวิเคราะห์และ
คํานวณหาค่าพารามเิตอร์ต่างๆ เช่น ช่วงของมุมในการงอของขอ้ต่อ 
ความเรว็เชงิมมุในการงอ และแรงทีเ่กดิภายในขอ้ต่อสว่นต่าง ๆ 
 

5. ผลท่ีได้จากการหาพลศาสตรข์องข้อต่อ และอภิปรายผล 
 งานวจิยัน้ีไดท้ําการหาขอ้มูลทางพลศาสตรข์องขอ้ต่อ อาทเิช่น 

ช่วงมุมงอของขอ้ต่อที่เวลาต่าง ๆ อตัราเรว็เชงิมุม แรงลพัธ์ที่กระทํา 
และแรงบดิที่ขอ้ต่อในระหว่างการเดนิ 1 รอบ (ตัง้แต่ช่วงก้าวเท้าขา้ง
หน่ึงไปจนถงึการกา้วเทา้ขา้งเดยีวกนันัน้อกีครัง้) ของขอ้สะโพก ขอ้เขา่ 
และขอ้เทา้ ไดข้อ้มลูพลศาสตรข์องขอ้ต่อของรา่งกายทอ่นล่างดงัน้ี 

ผลการจําลองการเคลื่อนไหวที่ได้คอื เริม่นับเวลาที่โมเดลใช้ใน
การเดนิจากวนิาททีี ่0 ไปสิน้สุดทีว่นิาททีี ่1.32 แสดงวา่โมเดลนี้ใชเ้วลา
ในการเดนิ 1 รอบ (gait cycle) เป็น 1.32 วนิาท ีซึ่งมคี่าอยู่ในช่วง
ระยะเวลาของการเดนิ 1 รอบของคนโดยเฉลีย่ คอื ประมาณ 1.0 - 1.4 
วนิาท ี  วเิคราะหก์ารเดนิโดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คอื ช่วงทีเ่ทา้อยู่บน
พืน้ (Stance phase) และช่วงทีเ่ทา้ลอยจากพืน้ (Swing phase) การ
เคลื่อนไหวของโมเดลนี้มชี่วงเวลาทีเ่ทา้อยู่บนพืน้เป็นเวลา 0.76 วนิาท ี
ตามที่ลูกศรกํากบัไว้ ดงัรูปที่ 8 หมายความว่าการก้าวขามอีตัราส่วน
ระยะเวลาระหวา่งช่วงทีเ่ทา้อยู่บนพืน้เป็น  57.6 % ของเวลาในการเดนิ  
1  รอบ   แต่การเดนิของคนโดยทัว่ไปจะมอีตัราสว่นประมาณ 60 % [5] 
แสดงว่าโมเดลนี้มีช่วงการก้าวเท้าที่เท้าลอยจากพื้นนานกว่าปกติ
เลก็น้อยในระหว่างการเดนิ ขอ้ต่อทีม่กีารเปลี่ยนแปลงมุมมากทีสุ่ดคอื
ข้อเข่า ซึ่งมีค่าประมาณ 80 องศา ส่วนข้อสะโพกและข้อเท้ามีการ  
 

 

 
 

รปูที ่7 โมเดลทีจ่าํลองขึน้ใน 4 ชว่งเวลา 
 
 

เปลีย่นแปลงมมุงอ 20 องศา และ 45 องศา ตามลําดบั ซึง่อยู่ในช่วงของ
คนปกตทิีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงมุมของขอ้เข่ามากทีสุ่ด อนัเน่ืองมาจาก
กลไกการเดนิของคนจะใชก้ารแกวง่ขาเพือ่กา้วเทา้ไปขา้งหน้า และมุม
ของขอ้เขา่ในงานวจิยัน้ีมคีา่ใกลเ้คยีงของ Bih-Jen Hsu [6]  ดงัรปูที ่9 
 

จากรูปที ่10 อตัราเรว็เชงิมุมของขอ้เทา้ขา้งขวาในขณะเดนิของ
โมเดลมคี่าสงูสุดเป็น 300 องศาต่อวนิาท ีทัง้ช่วงการงอขาและช่วงการ
ยดืขา โมเดลนี้มอีตัราเรว็สงูสุดในการแกวง่ขาขณะเดนิใกลเ้คยีงและอยู่
ในชว่งที ่Diane L ทาํการวเิคราะหไ์วค้อื 190 – 420 องศาต่อวนิาท ี[7]  

 

 
 
 

รปูที ่8 แสดงมมุงอของขอ้ต่อของขาขา้งซา้ย 
 

  
 

รปูที ่9 แสดงมมุงอของขอ้เขา่จากงานวจิยัของ Bih-Jen Hsu  
 

 
 

รปูที ่10 แสดงคา่อตัราเรว็เชงิมมุของขอ้เขา่ขา้งขวา 
 

stance phase swing swing 

stance phase swing swing 

1 gait cycle 
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รปูที ่11 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงในขอ้สะโพกขา้งซา้ยและขวา 
 

 
รปูที ่12 แสดงคา่แรงบดิทีข่อ้เทา้ซา้ยของโมเดล 

 

 
 

รปูที ่13 แสดงคา่แรงบดิทีข่อ้เทา้จากงานวจิยัของ Francois  
 

จากรูปที ่11 แรงทีก่ระทํากบัขอ้สะโพกมคี่าสูงสุดที ่2,500 นิวตนั 
เกดิขึน้ในช่วงแรกทีเ่ทา้ซา้ยลอยจากพืน้ และในการเดนิของโมเดลน้ีได้
ทิง้น้ําหนักกดลงพืน้ในช่วงทีฝ่่าเทา้สมัผสัพืน้คล้ายการกระแทกจนเกดิ
แรงกระทํากบัข้อสะโพกประมาณ 4 เท่าของน้ําหนักตวั จากนัน้แรง
กระทําทีข่อ้ต่อจะลดลงจนมคี่าน้อยทีสุ่ดเมือ่เขา้สูช่่วงทีเ่ริม่ยกขาขึน้เพื่อ
ก้าวขาเดนิต่อไป โดยแรงในขอ้สะโพกทัง้ฝ ัง่ซ้ายและขวาได้กราฟ
ลกัษณะใกลเ้คยีงกนั 

ในช่วงทีเ่ทา้ลอยจากพืน้ ขอ้ต่อจะไมต่อ้งรบัแรงกดอนัเน่ืองมาจาก
น้ําหนักตัว แต่จะเกิดแรงอันเน่ืองมาจากกล้ามเนื้อเพื่อควบคุมการ
เคลื่อนไหวของขาใหก้า้วไปทางดา้นหน้า ในขณะเดยีวกนัขอ้ต่อของเทา้
ทีอ่ยู่บนพืน้จะตอ้งรบัแรงอนัเน่ืองมาจากน้ําหนกัตวั และในช่วงแรกของ
ช่วงน้ีนัน้จะมแีรงกระแทกบางส่วนซึง่ขึน้อยู่กบัลกัษณะการเดนิของแต่

ละคนดว้ย หลงัจากนัน้จะเป็นช่วงทีก่ลา้มเน้ือออกแรงเพือ่ทาํใหร้า่งกาย
ทัง้หมดเคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้า 

จากรปูที ่12 แรงบดิทีข่อ้เทา้ซา้ยของโมเดลมคี่าสงูสุดทีช่่วงวนิาที
ที่ 1.0 ซึ่งเป็นช่วงที่เท้าซ้ายของโมเดลอยู่บนพื้นและเท้าขวากําลงัจะ
แตะถงึพืน้ มคี่าแรงบดิเป็น 1.2 Nm/kg และมคี่ามากทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบั
ขอ้ต่อสว่นอื่นเน่ืองจากขอ้เทา้เป็นขอ้ต่อมตีําแหน่งอยู่ไกลจากลําตวัมาก
ที่สุด และค่าแรงบิดน้ีใกล้เคียงกับค่าแรงบิดสูงสุดจากงานวิจยัของ 
Francois [8] แต่มเีสน้กราฟทีแ่ตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจากลกัษณะการ
เดนิของแต่ละคนทีแ่ตกต่างกนั ดงัรปูที ่13 
       อย่างไรกต็าม การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวเิคราะหก์ารเคลื่อนทีข่องขอ้
ต่อเพยีงรา่งกายท่อนล่าง เน่ืองจากขอ้จาํกดัของพืน้ทีก่ารเกบ็ขอ้มลูของ
กล้องวดิโีอและเป็นการเก็บขอ้มูลการเดนิเพยีงแบบเดยีว ในอนาคต
หากสามารถรวบรวมขอ้มลูการเคลื่อนไหวของในกจิกรรมต่าง ๆ ไดม้าก
ขึ้นจะได้ผลการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของข้อต่อที่มากขึ้นด้วย  
อย่างไรก็ตามความถูกต้องของผลการวิเคราะห์น้ีขึ้นอยู่กับความ
ใกลเ้คยีงกนัระหว่างโมเดลทีส่รา้งขึน้กบัคนจรงิเป็นสาํคญั กล่าวคอื ยิง่
สามารถจําลองโมเดลให้ใกล้เคยีงกบัความเป็นจรงิมากเท่าไรก็จะได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและมัน่ใจได้มากขึ้นเท่านัน้ สําหรบัข้อมูลที่ได้จาก
บทความนี้สามารถนําไปเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาและใช้ในการ
ออกแบบขอ้ต่อเทยีมในอนาคตได ้
       ในการพฒันางานวจิยัในอนาคตจะทําการเกบ็ขอ้มูลการเคลื่อนที่
ใน 3 มติ ิเพื่อให้ได้ผลการเคลื่อนที่ที่มคีวามถูกต้องมากที่สุด และ
สามารถทาํการจาํลองการเคลื่อนไหวดว้ยโมเดลในสว่นของรา่งกายท่อน
บนเพิม่เตมิเพื่อหาพลศาสตรข์องขอ้ต่อของรา่งกายท่อนบนไดใ้นลําดบั
ต่อไป 
 

6. สรปุ 
งานวจิยัน้ีสามารถหาพลศาสตร์ของขอ้ต่อของร่างกายท่อนล่าง

ของมนุษย์ได้แก่ ขอ้สะโพก ขอ้เท้า และขอ้เข่าจากการใช้เทคนิคการ
ประมวลผลภาพได้ และเมื่อนําข้อมูลไปจําลองการเคลื่อนไหวและ
วเิคราะหพ์ลศาสตรข์องขอ้ต่อดว้ยโปรแกรม Adams-LifeMOD สามารถ
หาขอ้มลูทางดา้นพลศาสตรข์องขอ้ต่อทีถ่กูตอ้งได ้ซึง่สามารถนําผลทีไ่ด้
น้ีไปใชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรบัการออกแบบขอ้เทยีมไดต้่อไปในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
ปจัจุบนัเครื่องปรบัอากาศเป็นสิง่จําเป็นสําหรบัอาคารและที่พกั

อาศยั เครื่องปรบัอากาศเป็นอุปกรณ์ทีใ่ชพ้ลงังานมากและมกีารปล่อย
ความรอ้นทิง้จากระบบมาก ในภาคธุรกจิและครวัเรอืนมกีารใชน้ํ้ารอ้น
ภายในอาคารปริมาณมาก งานวิจ ัยน้ีเป็นการออกแบบและสร้าง
เครื่องปรบัอากาศเคลื่อนที่ซึ่งสามารถผลิตน้ําร้อนจากความร้อนที่
ระบายทิง้จากคอนเดนเซอรข์องระบบปรบัอากาศ ซึง่เครือ่งปรบัอากาศ
จากการออกแบบเหมาะสมสําหรับอาคารบ้านเรือนหรือสถาน
ประกอบการที่มีความจําเป็นในการใช้ระบบปรับอากาศและใน
ขณะเดยีวกนักต็อ้งการใชน้ํ้ารอ้นในการทํางานดว้ย เครื่องปรบัอากาศ
ดงักล่าวมขีนาด 43 x 43 x 75 cm และมลีอ้เลื่อนจงึสามารถเคลื่อนยา้ย
ไปใชง้านในบรเิวณทีต่อ้งการ ไดโ้ดยสะดวกหรอืสามารถนําไปใชเ้สรมิ
ระบบทําความเยน็หลกัของอาคารในบรเิวณทีข่าดไดอ้กีดว้ย จากการ
ทดสอบพบว่าค่าสมัประสทิธิส์มรรถนะการทําความเยน็ (COP) ของ
เครื่องปรบัอากาศมคี่าระหว่าง 3.1-4.8 ซึง่ค่า COP จะมคี่าสงูขึน้เมื่อ
เพิ่มอัตราการไหลของน้ํา น้ําร้อนที่ได้มีอุณหภูมิระหว่าง 35-43oC 
เครื่องปรบัอากาศนี้สามารถทําน้ํารอ้นใชง้านหรอืใชอุ่้นน้ําก่อนการต้ม
น้ําดว้ยไฟฟ้าได ้โดยสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการทําน้ํารอ้น
ไดถ้งึปีละ 3,996.70 kWh หรอืคดิเป็นเงนิ 13,998.45 บาท นอกจากนี้
การระบายความรอ้นดว้ยน้ํายงัช่วยเพิม่สมรรถนะในการทําความเยน็
อีก 17-47%  จากการวเิคราะห์ระยะเวลาคืนทุนพบว่าในการลงทุน
ดดัแปลงเครื่องปรบัอากาศให้สามารถเคลื่อนที่และทําน้ําร้อนได้น้ีมี
ความคุม้คา่ในการลงทุนโดยมรีะยะเวลาในการคนืทุนประมาณ 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 water-
heating 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 

เครือ่งปรบัอากาศ [1] เป็นอุปกรณ์อนัดบัตน้ๆ ทีม่กีารใชพ้ลงังาน
เป็นจาํนวนมาก เครื่องปรบัอากาศทีใ่ชตัามอาคารบา้นเรอืนและสถาน
ประกอบการทัว่ไปนัน้นิยมใชช้นิดแยกสว่น เครือ่งปรบัอากาศแบบแยก
ส่วนโดยวัฏจักรความดันไอซึ่งมีพลังงานความร้อนทิ้งออกมาจาก
คอนเดนเซอรซ์ึง่หากมกีารนําพลงังานความรอ้นน้ีไปทาํประโยชน์อย่าง
อื่นไดจ้ะเป็นการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้คา่  

เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน [1] มขีนาดใหญ่เมื่อเทียบกบั
ขนาดของการทําความเยน็ และไม่สามารถเคลื่อนยา้ยไปในทีต่่างๆได ้
หากออกแบบใหอุ้ปกรณ์ทัง้หมดมขีนาดเลก็และอยู่รวมเป็นชิน้เดยีวกนั
จะสามารถนําเครือ่งปรบัอากาศไปใชง้านตามสถานทีท่ีต่อ้งการได ้

น้ํารอ้น [2], [3], [4] มคีวามจาํเป็นสาํหรบัอุตสาหกรรม ธุรกจิ 
อาคาร โรงแรม โรงพยาบาล ตลอดจนทีอ่ยู่อาศยั และมคี่าใชจ้า่ยในการ
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ผลิตน้ําร้อนค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ต้องการใช้
พลงังานอื่นๆ ปจัจุบนัเครื่องทําน้ํารอ้นแบบใชไ้ฟฟ้า (Electric Water 
Heater) เป็นทีนิ่ยม เน่ืองจากสะดวก ตดิตัง้ง่าย ราคาถูก แต่มกีารใช้
กําลงัไฟฟ้าสูง เป็นเหตุให้เสยีค่าใช้จ่ายในการทําน้ํารอ้นสูง อกีทัง้ยงั
สิ้นเปลืองทรพัยากรธรรมชาติที่นับวนัจะหมดลงและมผีลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมอีกด้วย ด้วยเหตุน้ี การหาแหล่งพลงังานทดแทนที่จะใช้
สาํหรบัผลติน้ํารอ้นจงึเป็นสิง่จาํเป็น 

ในสถานประกอบการทางด้านสุขภาพและความงาม เช่น 
โรงพยาบาล โรงแรมหรือ สปา มีความต้องการใช้น้ําร้อนในการ
ใหบ้รกิารจาํนวนมาก [5] และในขณะเดยีวกนักม็กีารใชง้านระบบปรบั
อากาศด้วย การผลิตน้ําร้อนในสถานประกอบการดังกล่าวมีหลาย
รูปแบบ เช่น การต้มน้ําโดยใช้ก๊าซหุงต้ม ใช้ขดลวดไฟฟ้า หรอืใช้ปมั
ความรอ้น 

จากการศกึษางานวจิยัทีผ่่านมาพบว่าสมรรถนะการทํางานของ
ระบบปมัความรอ้น [2], [3], [4] จะใหผ้ลตอบแทนในเชงิลงทุนสงูและมี
ประสทิธภิาพเชงิพลงังานสงูกวา่การทาํน้ํารอ้นโดยใชเ้ชือ้เพลงิเป็นแก๊ส
ธรรมชาติหรอืไฟฟ้า ปมัความร้อนที่มใีช้งานอยู่ในปจัจุบนัยงัมขีนาด
ใหญ่ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย และใช้ประโยชน์เฉพาะในส่วนด้าน
ความรอ้นทีไ่ดเ้ทา่นัน้ สว่นลมเยน็ทีไ่ดจ้ะถกูปล่อยทิง้ไป  

เพื่อเป็นการอนุรกัษ์พลงังาน [5], [6] งานวจิยัน้ีจงึทําการ
ออกแบบเครือ่งปรบัอากาศใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากลมเยน็และความ
ร้อนเหลือทิ้งบริเวณคอนเดนเซอร์ควบคู่กันไปและออกแบบให้
เครือ่งปรบัอากาศดงักล่าวสามารถเคลื่อนยา้ยได ้ซึง่จะทาํใหร้ะบบปรบั
อากาศโดยรวมมคีา่สมัประสทิธิส์มรรถนะ (COP) เพิม่ขึน้ ช่วยประหยดั
พลงังานในการทาํน้ํารอ้นลง โดยสามารถนําไปใชง้านในทีท่ีต่อ้งการได้
โดยสะดวกเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการใชง้าน 
 
2. ทฤษฎี 
2.1 ระบบการทาํความเยน็แบบอดัไอ 

 
 

 รปูที ่1 วฏัจกัรการทาํความเยน็บน P-h Diagram 
 

ระบบทาํความเยน็ของเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วนจะประกอบ
ไปด้วยอุปกรณ์หลัก  4 อย่างคือ คอมเพรสเซอร์ (Compressor) 

คอนเดนเซอร์ (Condenser) คอยล์เย็น (Evaporator) และอุปกรณ์ลด
ความดนั (Expansion Valve) เมือ่นําอุปกรณ์มาประกอบเขา้ดว้ยกนัจะ
ไดว้ฏัจกัรการทาํความเยน็ดงัรปูที ่1  

การทําความเยน็เริม่จากสารทําความเยน็เหลวไหลเขา้สู่วาล์วลด
ความดนั ทําใหส้ารทําความเยน็มอุีณหภูมแิละความดนัลดลง เมื่อสาร
ทําความเยน็ไหลต่อไปยงัคอยล์เย็น สารทําความเย็นจะรบัเอาความ
ร้อนจากอากาศรอบๆ คอยล์เย็นเข้ามาเนื่ องจากอากาศรอบๆ มี
อุณหภูมิสูงกว่าสารทําความเย็น ทําให้สารทําคามเย็นเป็นสถานะ
กลายเป็นไอโดยทีอุ่ณหภูมแิละความดนัยงัคงที ่ไอสารทําความเยน็จะ
ถูกดูดเขา้สู่คอมเพรสเซอรแ์ละถูกอดัใหม้อุีณหภูมแิละความดนัสูงขึน้ 
ไอรอ้นของสารทําความเยน็ทีอ่อกจากคอมเพรสเซอรจ์ะถูกสง่ต่อไปยงั
คอนเดนเซอร ์เน่ืองสารทําความเยน็มอุีณหภูมสิงูกว่าอากาศภายนอก 
ความรอ้นของสารทําความเยน็ทีอ่ยู่ภายในคอนเดนเซอรจ์งึถูกถ่ายเท
ออกไปใหอ้ากาศซึง่อยู่ภายนอกและเริม่ควบแน่นกลบัมาเป็นของเหลว 
จากนัน้กไ็หลเขา้สูว่าลว์ลดความดนัอกีครัง้หน่ึง 
 ในการวดัประสทิธภิาพของระบบทําความเยน็ นิยมใชส้มัประสทิธิ ์
สมรรถนะการทําความเยน็ (COPcooling) [1] ซึง่กค็อือตัราสว่นระหว่าง
ความเยน็ทีส่ามารถทาํไดก้บักําลงัไฟฟ้าทีใ่ชใ้นการเดนิเครือ่งดงัสมการ
ที ่1 

     COPcooling = 
W
QL      (1) 

โดยที ่QL คอื ความเยน็ทีเ่ครือ่งปรบัอากาศสามารถทาํได ้(W) 
   W คอื พลงังานไฟฟ้าทีใ่ชโ้ดยคอมเพรสเซอร ์(W) 

 
สมรรถนะของเครือ่งปรบัอากาศขึน้อยูก่บัหลายปจัจยั ปจัจยัหน่ึงที่

สําคัญคือความดันด้านสูงหรืออุณหภูมิภายในคอนเดนเซอร์ ถ้า
อุณหภมูหิรอืความดนัดา้นสงูลดลงจะทาํใหก้ําลงัไฟฟ้าทีค่อมเพรสเซอร์
ต้องใช้ลดลงซึ่งจะทําใหป้ระหยดัพลงังานของเครื่องปรบัอากาศลงได ้
ดงันัน้การผลติน้ํารอ้นจากความรอ้นเหลอืทิง้บรเิวณคอนเดนเซอรโ์ดย
ให้น้ําไหลผ่าน ซึ่งปกตน้ํิาจะมอุีณหภูมติํ่ากว่าอากาศอยู่แล้วและมคี่า
การพาความรอ้นดกีวา่อากาศมากจงึสามารถช่วยลดอุณหภูมแิละความ
ดนัดา้นสงูลงไปอกีดว้ย  

 
2.2 การนําความร้อนเหลือท้ิงจากเครื่องปรบัอากาศกลบัมาใช้  

เครื่องทําน้ําร้อนแบบใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องทําความ
เยน็หรอืเครือ่งปรบัอากาศ สามารถแบง่ออกได ้2 ชนิด คอื 

1. เครื่องทําน้ํารอ้นแบบใชค้วามรอ้นเหลอืทิ้งจากเครื่องทําความ
เยน็หรอืเครือ่งปรบัอากาศชนิดน้ํารอ้นไหลผา่น 

2. เครือ่งทาํน้ํารอ้นแบบใชค้วามรอ้นเหลอืทิง้จากเครือ่งทาํความ
เยน็หรอืเครือ่งปรบัอากาศชนิดมถีงัเกบ็น้ํารอ้น 

เครื่องทําน้ําร้อนแบบใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องทําความ
เย็นหรอืเครื่องปรบัอากาศจะทํางานร่วมกบัเครื่องทําความเย็นหรอื
เครือ่งปรบัอากาศ แบบวฏัจกัรอดัไอทีม่คีอมเพรสเซอรเ์ป็นอุปกรณ์อดั
ไอสารทําความเย็นโดยสารทําความเย็นจะนําความร้อนจากห้องที่
ต้องการทําความเย็นและความร้อนจากการทํางานของระบบ ที่ไป
ระบายทิ้งที่คอนเดนเซอร์ ซึ่งเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat 
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Exchanger) ชนิดระบายความรอ้นดว้ยน้ํา โดยนําน้ําทีต่อ้งการทาํความ
ร้อนผ่านเข้าไปแลกเปลี่ยนความร้อนกบัสารทําความเย็น น้ําที่ผ่าน
เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้นกจ็ะมอุีณหภูมสิงูขึน้เท่าไรนัน้ขึน้อยู่กบัการ
ออกแบบและประสทิธผิลของเครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น การนําความ
รอ้นเหลอืทิง้จากเครือ่งทาํความเยน็หรอืเครือ่งปรบัอากาศกลบัมาใช ้จะ
ไดน้ํ้ารอ้นโดยไมต่อ้งใชพ้ลงังานเพิม่เตมิ 
 การทําน้ําร้อนจากความร้อนเหลือทิ้งจากคอนเดนเซอร์นัน้มี
ลกัษณะการทาํงานเช่นเดยีวกบัปมัความรอ้น (Heat pump) ซึง่ทาํงาน
โดยการดงึความรอ้นจากอากาศซึง่เป็นแหล่งความรอ้นมาใชใ้นการทํา
น้ํารอ้น ในการวดัประสทิธภิาพของระบบทาํน้ํารอ้น นิยมใชส้มัประสทิธิ ์
สมรรถนะการทาํความรอ้น (COPheating) [1] ซึง่กค็อือตัราส่วนระหว่าง
ความรอ้นทีส่ามารถทาํไดก้บักาํลงัไฟฟ้าทีใ่ชใ้นการเดนิเครือ่งดงัสมการ
ที ่2 

     COPheating = 
W
QH      (2) 

โดยที ่QH คอื ความรอ้นทีเ่ครือ่งทาํน้ํารอ้นสามารถทาํได ้(W) 
    W คอื พลงังานไฟฟ้าทีใ่ชโ้ดยคอมเพรสเซอร ์(W) 
 

 
รปูที ่2 ระบบการทาํน้ํารอ้นจากพลงังานเหลอืทิง้บรเิวณ

คอนเดนเซอร ์
 
การเปลี่ยนมาใชค้อนเดนเซอรช์นิดระบายความรอ้นดว้ยน้ํา [2], 

[3], [4] จะทาํใหร้ะบบมกีารระบายความรอ้นไดด้ ีมสีมรรถนะของเครือ่ง
ทาํความเยน็หรอืเครือ่งปรบัอากาศดขีึน้เน่ืองจากเป็นการลดความดนัที่
ชุดควบแน่นลง ทําใหล้ดภาระของคอมเพรสเซอรล์ง เป็นการประหยดั
พลงังานของเครือ่งปรบัอากาศ 

 
3. การออกแบบและการทดสอบ 
3.1 การออกแบบเครื่องปรบัอากาศเคลื่อนท่ี 
 การออกแบบใชแ้นวคดิประหยดัพืน้ทีต่ดิตัง้ อุปกรณ์ทุกชิน้รวมอยู่
ในโครงเดยีวกนั สามารถเคลื่อนย้ายไปยงัพื้นที่ใช้งานได้โดยสะดวก 
สามารถจา่ยลมเยน็และผลติน้ํารอ้นไดพ้รอ้มกนั ควบคุมอุณหภมูอิากาศ
ในหอ้งโดยใชเ้ทอรโ์มสตทัและมวีาลว์ปรบัอตัราการจา่ยน้ํารอ้นได ้
 

 
 

รปูที ่3 สว่นประกอบของเครือ่งปรบัอากาศจากการออกแบบ 
 

 
 

รปูที ่4 ดา้นขา้งของเครือ่งปรบัอากาศจากการออกแบบ 

 
สว่นประกอบของเครือ่งปรบัอากาศตามรปูที ่3-4 
1. คอยลเ์ยน็ 
2. คอนเดนเซอร ์
3. พดัลมระบายอากาศ 
4. ทอ่น้ําเยน็เขา้ ทอ่น้ํารอ้นออก 
5. คอมเพรสเซอร ์
6. ทอ่สารทาํความเยน็ 

 

 
 
รปูที ่5 เครือ่งปรบัอากาศหลงัประกอบเสรจ็สมบรูณ์พรอ้มชุดควบคุม 
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รปูที ่6 ทอ่น้ําเยน็และทอ่น้ํารอ้นทางดา้นหลงัของเครือ่งปรบัอากาศ 

 
3.2 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องปรบัอากาศ 
 ในการทดสอบสมรรถนะของเครื่องปรบัอากาศจะทําการควบคุม
อุณหภูมิของอากาศในห้องให้คงที่ที่ 25oC แล้วจึงทําการทดสอบ
เครื่องปรับอากาศ  โดยทดสอบสมรรถนะการทําความเย็นของ
เครือ่งปรบัอากาศ หาอุณหภูมแิตกต่างระหว่างน้ําขาเขา้และน้ําขาออก 
หาอุณหภูมิน้ําร้อนที่เครื่องปรับอากาศสามารถทําได้ ทดสอบหา
ระยะเวลาทีเ่หมาะสมทีจ่ะสามารถนําน้ํารอ้นใชไ้ด ้และการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าที่อัตราการไหลของน้ําต่างๆ กันเทียบกับเวลา ในขณะที่
คอมเพรสเซอรย์งัคงทาํงานอยูต่ลอดเวลาเพือ่ผลติน้ํารอ้น 

  
4. ผลการทดสอบและวิเคราะหผ์ล 
4.1 ค่า COP ของเครื่องปรบัอากาศ 

จากผลการทดสอบเครื่องปรับอากาศที่อัตราการไหลของน้ํา 
0.5l/min, 1.0l/min, 1.5l/min และ 2.0l/min โดยน้ําเขา้มอุีณหภูมคิงทีท่ี ่
26 oC เครือ่งปรบัอากาศมคี่า COP เท่ากบั 3.315, 3.350, 3.755 และ 
4.160 ตามลําดบั ซึง่ถอืไดว้่าเครื่องปรบัอากาศทีส่รา้งขึน้น้ีมสีมรรถนะ
สงูกว่ามาตรฐานเบอร ์5 ทีก่ําหนดค่า COP ขัน้ตํ่าไวเ้ท่ากบั 3.11 ซึง่
คอมเพรสเซอร์ที่นํามาใช้ทดสอบได้ผ่านการใช้งานมาแล้วจงึทําให้มี
สมรรถนะไม่สงูนัก ดงันัน้หากนําคอมเพรสเซอรใ์หม่ทีย่งัไม่ผา่นการใช้
งานมาใชจ้ะสามารถเพิม่คา่ COP ไดม้ากขึน้อกี 
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รปูที ่7 คา่ COP ของเครือ่งปรบัอากาศทีอ่ตัราการไหลของน้ําต่างๆ 
 

จากรปูที ่7 จะเหน็วา่ค่า COP ของเครือ่งปรบัอากาศมแีนวโน้มที่
จะเพิม่ขึน้เมื่อเพิม่อตัราการไหลของน้ําทีไ่หลผ่านคอนเดนเซอร ์ดงันัน้
หากตอ้งการเพิม่คา่ COP ของเครือ่งปรบัอากาศขึน้อกีกส็ามารถทาํการ
ปรบัอตัราการไหลของน้ําทีไ่หลผ่านคอนเดนเซอรใ์หม้ปีรมิาณมากขึน้
ได ้แต่การเพิม่อตัรการไหลของน้ําจะมผีลต่ออุณหภูมขิองน้ํารอ้นทีไ่ด ้
ดงันัน้ในการใชง้านจรงิควรพจิารณาถงึอุณหภมูน้ํิารอ้นทีต่อ้งการใชง้าน
ดว้ย 
 
4.2 อณุหภมิูของน้ําร้อนท่ีได้ 

จากผลการทดสอบ อุณหภูมขิองน้ํารอ้นทีไ่ดจ้ากเครื่องทําน้ํารอ้น
ที่ใช้ความร้อนทิ้งจากเครื่องปรบัอากาศโดยใช้อุณหภูมน้ํิาป้อนเป็น 
26oC ขณะเริม่ทาํการทดสอบอุณหภูมขิองน้ํารอ้นทีไ่ดม้แีนวโน้มสงูขึน้
เรื่อยๆ จนเริม่คงที่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 20 นาท ีการทดสอบที่
อตัราการไหลของน้ํา 0.5l/min, 1.0l/min, 1.5l/min และ 2.0l/min น้ํา
รอ้นทีไ่ดม้อุีณหภมูเิทา่กบั 42.85 oC, 41.15 oC, 38.05 oC และ 35.8 oC 
ตามลําดบัดงัรปูที ่8 ซึง่ถอืไดว้า่เครือ่งทาํน้ํารอ้นจากความรอ้นเหลอืทิง้
จากเครื่องปรบัอากาศนี้สามารถทําน้ํารอ้นในระดบัอุณหภูมทิีส่ามารถ
นําไปใช้งานด้านสุขภาพและความงามได้ ซึ่งจะใช้น้ําร้อนในช่วง
อุณหภมูปิระมาณ 35-45oC  หรอืหากจากนําไปใชใ้นการทาํน้ํารอ้นอาบ
ในครวัเรอืนกม็คีวามเหมาะสมเช่นกนั แต่หากต้องการน้ําทีม่อุีณหภูมิ
สงูกวา่นี้กใ็หํ้าทาํการปรบัลดอตัราการไหลของน้ํารอ้นลง แต่การกระทาํ
เช่นน้ีจะมผีลทําใหส้มรรถนะของเครื่องปรบัอากาศลดตํ่าลงดว้ย ดงันัน้
การใช้น้ําในอุณหภูมทิี่สูงเกิน 60oC จงึควรมแีหล่งความร้อนอื่นร่วม
ด้วยเช่น การใช้ขดลวดไฟฟ้าในการเพิ่มอุณหภูมิน้ําในขัน้ที่สอง 
เน่ืองจากอุณหภูมขิองสารทําความเยน็ในคอนเดนเซอร์จะมอุีณหภูมิ
ประมาณ 70-80oC เท่านัน้ จงึไม่สามารถทําน้ําใหม้อุีณหภูมสิูงมากๆ 
ได ้
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รปูที ่8 อุณหภมูขิองน้ํารอ้นทีไ่ดจ้ากความรอ้นทิง้ของเครือ่งปรบัอากาศ
ทีอ่ตัราการไหลของน้ําต่างๆ เทยีบกบัเวลา 
 

ขณะทีท่าํการทดสอบไมไ่ดท้าํการหุม้ฉนวนทีถ่งัเกบ็น้ํารอ้นและท่อ
น้ํารอ้นทําใหเ้กดิความรอ้นสูญเสยีขึน้ในบรเิวณดงักล่าว แต่อย่างไรก็
ตามความร้อนที่ใช้ในการทําน้ําร้อนเป็นความร้อนที่เหลือทิ้งจาก
เครือ่งปรบัอากาศซึง่เปรยีบเสมอืนไดเ้ปล่าจงึมคีวามคุม้ค่าทีจ่ะนําความ
ร้อนในส่วนน้ีมาใช้งาน ซึ่งหากทําการปรับปรุงในส่วนของการ
แลกเปลีย่นความรอ้นในถงัน้ํารอ้นและหุม้ฉนวนในระบบท่อน้ํารอ้นใหด้ี
แลว้จะสามารถปรบัปรงุประสทิธผิลของการทาํน้ํารอ้นขึน้ไดอ้กีมาก 
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4.3 การวิเคราะหจ์ดุคุ้มทนุ 
 ในการดดัแปลงเครือ่งปรบัอากาศพรอ้มเครือ่งทาํน้ํารอ้นนัน้ ใชเ้งนิ
ลงทุนประมาณ 10,000 บาท จากการวเิคราะหจ์ุดคุม้ทุนตามทีแ่สดงใน
ตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าการผลิตน้ําร้อนจากพลังงานเหลือทิ้งจาก
เครือ่งปรบัอากาศนัน้ หากใชง้านวนัละ 8 ชัว่โมงโดยปรบัอตัราการไหล
ของน้ําเป็น 2.0l/min จะสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการผลติน้ํา
รอ้นไดม้ากทีส่ดุถงึปีละ 3,996.70 kWh หรอืคดิเป็นเงนิทีป่ระหยดัไดถ้งึ 
13,988.45 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 0.71 ปี ส่วนที่อัตราการไหล 
1.5l/min, 1.0l/min และ 0.5l/min นัน้ มรีะยะเวลาคนืทุน 0.78 ปี 0.92 
ปี และ 1.66 ปี ตามลาํดบั 

 
ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบพลงังานทีป่ระหยดัไดท้ีอ่ตัราการไหลต่างๆ 

 0.5l/min 1.0l/min 1.5l/min 2.0l/min 
เงนิลงทนุ 10,000 บาท 
อายกุารใชง้าน  5 ปี 
ปรมิาณน้ํารอ้นทีไ่ดต้่อ
วนั : ใชง้าน 8ชม./วนั 

240 ลติร 480 ลติร 720 ลติร 960 ลติร 

ΔT ของน้ํารอ้นทีไ่ด ้ 16.85οC 15.15οC  12.05οC 9.80οC 
ปรมิาณพลงังานที่
ประหยดัไดต้่อวนั  

4.71 
kWh 

8.46   
kWh 

10.10 
kWh 

10.95 
kWh 

ปรมิาณพลงังานที่
ประหยดัไดต้่อปี  

1,717.97 
kWh 

3,089.29 
kWh 

3,685.73 
kWh 

3,996.70 
kWh 

คา่ไฟฟ้าทีป่ระหยดัได้
ต่อปี : คา่ไฟฟ้าหน่วย
ละ 3.5 บาท 

6,012.89
บาท 

10,812.50
บาท 

12,900.07 
บาท 

13,988.45 

บาท 

ระยะเวลาคนืทุน  1.66 ปี 0.92 ปี 0.78 ปี 0.71 ปี 

 
4.4 คุณสมบติัพิเศษของเครื่องปรบัอากาศเคล่ือนท่ีจากการ
ออกแบบ 

1. เครือ่งปรบัอากาศเคลื่อนทีท่ีต่ดิตัง้ระบบเครือ่งทาํน้ํารอ้นแบบใช้
ความร้อนเหลือทิ้งจากคอนเดนเซอร์ สามารถให้ความเย็นได้เต็ม
สมรรถนะเป็นปกติหรือดีกว่าเครื่องปรบัทัว่ไป เน่ืองจากน้ําจะช่วย
ระบายความรอ้นใหก้บัสารทาํความเยน็ไดด้กีวา่อากาศ 

2. ลดคา่ใชจ้า่ยในการผลติน้ํารอ้น โดยน้ํารอ้นทีไ่ดส้ามารถนําไปใช้
งานหรอืใชเ้ป็นน้ําป้อนของเครือ่งทาํน้ํารอ้นไฟฟ้าได ้

3. ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเครือ่งปรบัอากาศลงกว่าปกตจิาก
การที่คอมเพรสเซอร์ทํางานน้อยกว่าปกต ิเน่ืองจากการระบายความ
รอ้นจากน้ํา ซึ่งจะประหยดัค่ากระแสไฟฟ้าอีก 30-40% เมื่อเทยีบกบั
เครือ่งปรบัอากาศทัว่ๆ ไป 

4. ค่าใชจ้่ายในการดดัแปลงเครื่องปรบัอากาศใหผ้ลติน้ํารอ้นได้
ใกล้เคียงกับการลงทุนระบบทําน้ําร้อนแบบอื่น ๆ แต่ช่วยประหยัด
พลงังานลงไดเ้พราะใชพ้ลงังานเหลอืทิง้ใหเ้ป็นประโยชน์ ซึง่เท่ากบัเป็น
การลดคา่ใชจ้า่ยในการทาํน้ํารอ้นลง 50-100% 

5. มอีายุการใชง้านยาวนานเนื่องจากไมม่ชีิน้สว่นเคลื่อนทีส่ามารถ
ตรวจเชค็และบาํรงุรกัษาพรอ้มกบัเครือ่งปรบัอากาศตามปกตไิด ้

6. ไมม่ปีญัหาเรื่องไฟฟ้าซ๊อต รัว่ หรอืลดัวงจร จงึไมเ่กดิอนัตราย
ต่อผูใ้ชน้ํ้ารอ้น 

7. ลดการใชพ้ลงังาน จงึช่วยลดการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิและลด
มลภาวะทีเ่กดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้ม 

 
5. สรปุ 
 ผลจากการทดสอบเครื่องปรบัอากาศพบว่ามีสมรรถนะการทํา
ความเยน็อยู่ในเกณฑ์ดมีาก ระบบทําน้ํารอ้นสามารถผลติน้ํารอ้นที่มี
อุณหภูมสิงูขึน้จากน้ําป้อนประมาณ 10-16oC เครื่องปรบัอากาศทีส่รา้ง
ขึน้น้ีสามารถเคลื่อนยา้ยไปยงัจุดทีต่้องการใชง้านไดส้ะดวก เหมาะสม
สําหรับสถานประกอบการหรือครัว เรือนที่มีความต้องการใช้
เครื่องปรบัอากาศและมกีารใช้น้ําร้อนในขณะเดียวกนั ในการลงทุน
สรา้งเครือ่งปรบัอากาศชนิดดงักล่าวมรีะยะเวลาคนืทุนทีเ่รว็ อยู่ระหวา่ง 
0.71-1.66 ปี จงึมคีวามเหมาะสมในการลงทุน  
 ขอ้ดขีองเครื่องเครื่องปรบัอากาศเคลื่อนทีน้ี่คอื ประหยดัพลงังาน
และสามารถผลติน้ํารอ้นไดโ้ดยไม่เสยีค่าไฟฟ้าเพิม่เตมิ ไม่มมีลภาวะ
เน่ืองจากใชค้วามรอ้นทีเ่หลอืทิง้จากระบบปรบัอากาศ ตวัเครือ่งมขีนาด
เล็กสามารถเคลื่อนย้ายไปยงัจุดที่ต้องการใช้งานได้โดยสะดวก และ
สามารถช่วยประเทศชาตลิดปรมิาณการใชพ้ลงังานลง ผลการประหยดั
พลงังานและปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดข้ึน้อยู่กบัลกัษณะการใชง้านของ
เครือ่งปรบัอากาศ  

เ น่ื อ ง จ าก ร ะบบผลิต น้ํ า ร้อ นจากพลัง ง าน เหลือทิ้ ง จ าก
เครื่ อ งปรับอากาศ  การพิจารณาเลือกใช้จะต้องมีการใช้งาน
เครื่องปรบัอากาศในทีท่ีม่คีวามจาํเป็นจะตอ้งใชน้ํ้ารอ้นดว้ยจงึจะใหผ้ล
การประหยัดพลังงานและใช้ระยะเวลาคุ้มทุนน้อย แขนงธุรกิจที่
เหมาะสมกบัเครื่องปรบัอากาศชนิดน้ีมหีลากหลาย เช่น อุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ว โรงแรม  รสีอรท์ ภตัตาคาร เบเกอร ีฟาสตฟู์ด อุตสาหกรรม
อาหาร รา้นเสรมิความงามทัว่ไป ทีพ่กัอาศยัทีใ่ชเ้ครื่องปรบัอากาศและ
ใชน้ํ้ารอ้น ฯลฯ 
 ขอ้สงัเกตุของการใชง้านเครื่องปรบัอากาศทีส่รา้งขึน้น้ีมขีอ้จํากดั
ตรงที่เครื่องปรบัอากาศนี้มคีวามจําเป็นต้องใช้น้ําในการระบายความ
ร้อนตลอด เ วล าที่ ค อม เพรส เซอร์ทํ า ง าน  ดังนั ้นก า ร ใช้ ง าน
เครื่องปรบัอากาศจงึต้องมรีะบบท่อน้ําสะอาดที่สามารถต่อใช้งานได้
โดยสะดวก อุณหภูมน้ํิาร้อนที่ได้จะขึ้นอยู่กบัอุณหภูมขิองน้ําป้อนซึ่ง
ขึน้อยูก่บัอุณหภมูขิองสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้หากผูใ้ชง้านตอ้งการใชน้ํ้ารอ้น
ที่มอุีณหภูมสิูงอาจต้องใช้ขดลวดไฟฟ้ามาช่วยเพิม่อุณหภูมใิห้กบัน้ํา
รอ้นก่อนนําไปใชง้านอกีครัง้หน่ึง 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมกีารศกึษาผลกระทบดา้นความปลอดภยัต่อมนุษยใ์นการใชง้าน
น้ํารอ้นทีไ่ดจ้ากเครื่องปรบัอากาศ เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจทีจ่ะตดัสนิใจ
นํามาใชง้านจรงิ 
2. ควรมกีารตดิตัง้ระบบควบคุมอุณหภมูน้ํิารอ้นใหส้มํ่าเสมอ 
3. ควรมกีารตดิตัง้เครื่องแลกเปลีย่นความรอ้นชนิดแผ่นซึง่มขีนาดเลก็
แต่ประสทิธผิลสงูในการแลกเปลีย่นความรอ้นของน้ํา 
4. ควรปรบัปรงุระบบฉนวนกนัความรอ้นรัว่ไหลในถงัเกบ็น้ํารอ้นและใน
ทอ่น้ํารอ้น 
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5. การใชง้านน้ํารอ้นทีไ่ดจ้ากเครื่องปรบัอากาศควรปรบัตัง้อุณหภูมทิี่
เทอร์โมสตัทให้ตํ่ ากว่าอุณหภูมิห้องเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ทํางาน
ตลอดเวลาซึง่จะไดน้ํ้ารอ้นไปใชง้านอยา่งต่อเน่ือง 
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ความรอ้น : กรณีศึกษา 

Hot Water Generation System with Waste Heat Recovery of Air conditioning 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาระบบผลติน้ํารอ้นโดยการใชค้วามรอ้นทิง้

ของการปรับอากาศร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์และป ัม๊ความร้อน
(HWSH) สําหรบัโรงแรมในประเทศไทยโดยการใช้แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร ์ งานวจิยัน้ีไดเ้ลอืกโรงแรมทีม่รีะบบปรบัอากาศแบบรวม
ศูนย์และมกีารผลติน้ํารอ้นดว้ยหมอ้ต้มเป็นกรณีศกึษา  ความรอ้นทิ้ง
จากสารทํางานของเครื่องทําน้ําเย็นจะถูกนํามาใช้เพื่อผลิตน้ําร้อน
ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ถ้าอุณหภูมิของน้ําร้อนมีค่าตํ่ ากว่าที่
ตอ้งการ ป ัม๊ความรอ้นจะเริม่ทํางานจนกว่าอุณหภูมขิองน้ํารอ้นจะมคี่า
ตามที่ต้องการจงึจะหยุดการทํางาน  จากการจําลองการทํางานของ
ระบบพบว่าสามารถลดการใชพ้ลงังานลงได ้79.6% เมื่อเทยีบกบัการ
ผลิตน้ําร้อนด้วยหม้อต้ม  การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การลงทุน
พบว่าสามารถใหผ้ลตอบแทนการลงทุน (IRR) 105.7% เมื่อทําการ
ตดิตัง้ระบบผลติน้ํารอ้นทีนํ่าเสนอแทนการใชห้มอ้ตม้ 
 
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 air- 
conditioning 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 

analysis presented rate of return (IRR) is 105.7%  if the existing 
boiler facility was replaced by the presented system. 
 
1. บทนํา 

การใชพ้ลงังานในอนาคตมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เรือ่ย ๆ ตามความ
เจรญิเติบโตของเศรษฐกิจและสงัคม ขณะเดียวกนัน้ํามนัดิบซึ่งเป็น
แหล่งพลงังานหลกัของโลกนัน้นบัวนักม็แีนวโน้มทีจ่ะหมดไปในอนาคต
อันใกล้น้ี  ทําให้หลายประเทศทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยได้ให้
ความสําคญักบัการวจิยัพฒันาการใช้พลงังานทดแทน  นอกจากการ
พัฒนาพลังงานทดแทนแล้วการพัฒนาหรือปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้
พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็เป็นสิ่งที่สําคญัไม่แพ้กัน  เพราะ
หมายถงึการใชพ้ลงังานใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสุด  การนําความรอ้นทิ้ง
จากการปรบัอากาศมาทําการผลิตน้ําร้อนเป็นการนําเอาพลังงานที่
ปล่อยทิง้กลบัมาใชป้ระโยชน์  การใชแ้สงอาทติยม์าผลติน้ํารอ้นเป็นการ
ใชพ้ลงังานทีม่อียู่มากมายตามธรรมชาตมิาใชง้าน และการใชป้ ัม๊ความ
รอ้นในการผลติน้ํารอ้นเป็นอุปกรณ์ผลติน้ํารอ้นทีม่ปีระสทิธภิาพสงูเมื่อ
เทยีบกบัหมอ้ไอน้ํา และ ฮทีเตอรไ์ฟฟ้า การผลติน้ํารอ้นทัง้สามรปูแบบ
มผีูส้นใจไดท้าํการศกึษาไวด้งัน้ี  Techarungpaisan et al. [1] ไดท้ํา
การทดสอบแบบจําลองของเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนทีม่กีารนํา
ความรอ้นทิ้งมาผลติน้ํารอ้นเพื่อ แบบจําลองจะถูกนําไปใชส้ําหรบัการ
ออกแบบระบบหรอืทาํนายสมรรถนะของระบบในอนาคต  ในการศกึษา
ไดส้รา้งชุดทดลองขึน้มาโดยประกอบดว้ยเครื่องปรบัอากาศแบบแยก
ส่วนขนาด 12,000 Btu/h และถงัน้ํารอ้นขนาด 102 liter ซึ่งผลทีไ่ด้
พบวา่ค่าจากการทดลองและแบบจาํลองมคี่าทีใ่กลเ้คยีงกนั อุณหภูมน้ํิา
รอ้นสงูสุดทีส่ามารถทาํไดเ้ท่ากบั 47 ๐C Chaurasia [2] ไดม้กีารศกึษา
การผลิตน้ําร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผ่นคอนกรีตของ
หลงัคาอาคารเป็นตวัรบัแสงอาทติย ์โดยทาํการตดิตัง้ทอ่อลูมเินียมไวใ้น
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แผ่นคอนกรตี ทําใหส้ามารถลดค่าใชจ้่ายในการลงทุนตดิตัง้ระบบผลติ
น้ํารอ้นดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์จากการทดลองพบว่าในช่วงกลางวนั
ของฤดูหนาวสามารถผลิต น้ําร้อนได้ในช่วงอุณภูมิ 36 -58 ๐C     
Robert et al. [3] ไดศ้กึษาการนําระบบป ัม๊ความรอ้นมาใชอุ่้นน้ําเพือ่ทาํ
น้ํารอ้นในรา้นซกัรดี  ป ัม๊ความรอ้นจะทาํการอุ่นน้ําจากอุณหภูมปิกตไิป
ถงึประมาณ 49 ๐C หลงัจากนัน้จงึใชห้มอ้ไอน้ําทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตเิป็น
เชือ้เพลงิในการเพิม่อุณหภูมขิองน้ําใหไ้ดป้ระมาณ 54-57 ๐C แลว้จงึนํา
น้ํารอ้นดงักล่าวไปใชก้บัเครื่องซกัผา้    ป ัม๊ความรอ้นน้ีสามารถทํางาน
ในสภาวะอากาศต่าง ๆ ได ้3 รปูแบบ คอื 1) ชว่งสภาวะอากาศรอ้นจะมี
ทัง้การทําน้ํารอ้นและการปรบัอากาศ  2) ช่วงสภาวะอากาศหนาวจะมี
การทําน้ํารอ้นเพยีงอย่างเดยีว และ 3) ช่วงสภาวะอากาศรอ้นมากจะมี
การปรบัอากาศเพยีงอย่างเดยีว จากการศกึษาพบว่าค่าใชจ้่ายในการ
ทําน้ํารอ้นเพยีง1/3 ถงึ 1/2 เท่าของการทําน้ํารอ้นด้วยหมอ้ไอน้ําที่ใช้
ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ ระบบป ัม๊ความรอ้นน้ีใชเ้งนิลงทุน 429,000 
บาท  แต่สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาตไิดถ้งึ 132,000 
บาทต่อปี มรีะยะเวลาคนืทุนประมาณ 3.3 ปี ซึง่จะเหน็ว่ามคีวามคุม้ค่า
ในการลงทุนมาก 

  
2. ความร้อนท้ิงจากการปรบัอากาศ 

โดยทัว่ไปแล้วโรงแรมจะมีการปรับอากาศภายในอาคารเพื่อ
ความสุขสบายของผูอ้ยู่อาศยั  ซึ่งอุปกรณ์ที่ใชส้ําหรบัการปรบัอากาศ
โดยทัว่ไปแลว้จะมสีองชนิดใหญ่ ๆ คอื เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น 
และ เครื่องปรบัอากาศแบบรวมศูนย์  ซึ่งในกระบวนการทํางานของ
เครือ่งปรบัอากาศทัง้สองประเภทจะมคีวามรอ้นทีต่อ้งระบายทิง้ โดยมา
จากสองแหล่งความรอ้น คอื ความรอ้นทีถู่กเคลื่อนยา้ยมาจากภายใน
หอ้งทีท่าํการปรบัอากาศและความรอ้นทีเ่กดิจากการอดัไอสารทาํความ
เยน็ของเครือ่งอดัไอดงัแสดงในรปูที ่1  
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ความร้อนจากห้องปรับอากาศ เครืองอัดไอ

ความร้อนจากการปรับอากาศ

2'

 
รปูที ่1 แผนภาพ Pressure – Enthalpy ของระบบทาํความเยน็ 
 
ในรปูที ่1 ตาํแหน่ง 2-2’ เป็นชว่งก่อนการควบแน่นซึง่สารทาํงานมี

สถานะเป็นไอดงอุณหภูมสิงู ความรอ้นช่วงน้ีสามารถนํากลบัมาใชเ้พื่อ
ผลิตน้ําร้อนได้แทนที่จะนําไปทิ้งที่เครื่องควบแน่น การศึกษานี้
กําหนดใหก้ารถ่ายเทความรอ้นทีเ่ครื่องแลกเปลีย่นความรอ้นเป็นแบบ
สารทาํงานและน้ํารอ้นไมม่กีารเปลีย่นสถานะ   
 

3. ลกัษณะและข้อมลูทางเทคนิคของระบบ 
 

Evaporator

Condenser

Compressor
Expansion

Valve

Chil Water
Return 

From Load

Chil Water
Supply
To Load

Hot Water
Storage Tank

Solar
radiation

Water Pump

Expansion
Valve

Compressor

Chiller

Heat Pump and Solar Energy

Solar Collector

Hot Water 
Supply

Make Up 
Water

To Cooling 
Tower

From 
Cooling 
Tower

Evarporator Air inlet

Heat Exchanger

รปูที ่2 ลกัษณะของ HWSH 
 

ตารางที ่1. ขอ้มลูดา้นเทคนิคของระบบ 

1. เครือ่งทาํน้ําเยน็ 
  ขนาดพกิดั                         257 kW 
 เครือ่งอดัไอ                        ชนิดสกร ู
 เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น    ชนิดเปลอืกและทอ่ขนาด 6 m2 
 สารทาํความเยน็                  R-134a 
2. ป ัม๊ความรอ้น 
    ขนาดพกิดั                         25.36 kW  
  เครือ่งอดัไอ                       ชนิดลกูสบู  อตัราการดดู0.0104  

m3/s 
 เครือ่งระเหย                       แบบทอ่และครบีขนาด 137.5 m2                           
 เครือ่งควบแน่น                   แบบเปลอืกและทอ่ขนาด  1.44 m2  
 สารทาํความเยน็                  R-134a 
3. เครือ่งทาํน้ํารอ้นพลงังานแสงอาทติย ์
 ขนาดพืน้ทีร่บัแสงอาทติย ์    65 m2 

 ชนิดแผงรบัแสงอาทติย ์    แบบแผน่เรยีบ (τα) = 0.89 
4. ถงัเกบ็น้ํารอ้น 
 ความจ ุ                            6 m3  หุม้ฉนวน 

 
ลกัษณะของระบบ HWSH แสดงในรปูที ่2 ประกอบดว้ยระบบ

ผลติน้ํารอ้นสามระบบหลกั คอื 1) ระบบทาํน้ําเยน็ (Chiller)  2) ระบบ
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พลงังานแสงอาทติย ์(Solar Collector) และ 3) ระบบป ัม๊ความรอ้น 
(Heat Pump)  การทาํงานของระบบเริม่จากน้ํารอ้นจากถงัน้ํารอ้น (Hot 
Water Storage Tank) ไหลเขา้ไปยงัระบบทาํน้ําเยน็ผ่านทางเครือ่ง
แลกเปลีย่นความรอ้น (Heat Exchanger) สารทาํงานทีอ่อกจากเครือ่ง
อดัไอ (Compressor) ทีม่สีถานะเป็นไอดงอุณหภูมสิงูจะถ่ายเทความ
รอ้นบางสว่นใหก้บัน้ํารอ้นซึง่ทาํใหน้ํ้ารอ้นมอุีณหภูมเิพิม่ขึน้และไหลวน
กลบัเขา้ถงัน้ํารอ้น ในขณะเดยีวกนัถ้าเป็นช่วงเวลาทีม่แีสงอาทติย์น้ํา
รอ้นจากถงัน้ํารอ้นจะการไหลเขา้ไปยงัแผงรบัแสงอาทติยเ์พื่อรบัความ
ร้อนทําให้น้ําร้อนมอุีณหภูมเิพิม่ขึ้นและไหลวนกลบัเข้ายงัถงัน้ําร้อน   
ถา้หากวา่อุณหภูมขิองน้ํารอ้นในถงัน้ํารอ้นมคี่าตํ่ากวา่ 42 ๐C ป ัม๊ความ
รอ้นจะเริม่ทํางานและจะหยุดทํางานเมื่ออุณหภูมขิองน้ํารอ้นในถงัน้ํา
รอ้นมคี่าเท่ากบั 44 ๐C  ขอ้มลูขนาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบ HWSH 
แสดงในตารางที ่1 
 
4. แบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์

การใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตรใ์นการคํานวณผลเพื่อใหไ้ดค้่า
ใกล้ เคียงระบบจริงมากที่สุด  การวิจ ัย น้ีจึง ได้มีการกําหนดค่า
ประสทิธภิาพของอุปกรณ์เขา้ไปดว้ย แบบจําลองทางคณิตศาสตรข์อง
ระบบทาํไดโ้ดยการสมดุลพลงังานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
4.1) เคร่ืองระเหย (Evaporator)  เครื่องระเหยเป็นอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความรอ้น  สารทํางานจะระเหยกลายเป็นไอทีค่วามดนัดนั
ตํ่ าโดยได้ร ับความร้อนที่อยู่รอบ ๆ เช่น อากาศ และ น้ําเป็นต้น                                      
การถ่ายเทความรอ้นทีเ่ครือ่งระเหยของป ัม๊ความรอ้นสามารถหาไดด้งัน้ี  
         ( )1 4Q m h he r= −& &                                                     (1)      

( )Q m C T Te a pa aoai= −& &                                          (2) 

 กรณเีครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น 
( ) ( )

ln

T T T Te ao eaiQ A Ue e e
T Teai
T Tao e

− − −
=

−

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

&                     (3) 

 
4.2) เคร่ืองควบแน่น (Condenser)   น้ําจะถูกทาํใหร้อ้นทีเ่ครื่อง
ควบแน่นของป ัม๊ความรอ้นโดยการถ่ายเทความรอ้นจากสารทํางานที่
การเปลี่ยนสถานะของสารทํางานจากไอเป็นของเหลวทีค่วามดนัคงที ่
การถ่ายเทความรอ้นทีเ่ครื่องควบแน่นของป ัม๊ความรอ้นสามารถหาได้
ดงัน้ี 

 ( )2 3Q m h hc r= −& &                                                   (4)      

( )Q m C T Tc w pw hwo hwi= −& &                                   (5) 

 กรณเีครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น 
( ) ( )

ln

− − −
=

−

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

&
T T T Tc chwi hwoQ A Uc c c

T Tc hwo
T Tc hwi

               (6) 

 สาํหรบัอุณหภูมขิองน้ํารอ้นทีอ่อกจากเครื่องควบแน่นสามารถหา
ไดด้งัน้ี 

( )(1 )

U Ac c
m CpwhwT T T T echwo hwi hwi

−

= + − −             (7) 

 

4.3) เคร่ืองอดัไอ (Compressor) สารทํางานถูกอดัจากความดนัตํ่า
เป็นความดนัสงูดว้ยเครือ่งอดัไอ 
 อตัราการไหลเชงิมวลของสารทาํงานสามารถหาไดด้งัน้ี 

       
1

V vdmr
v

η
=&                                               (8)                      

 งานของเครือ่งอดัไอสามารถหาไดด้งัน้ี 

   
( )2 1m h hrWco
m coη η

−
=

&
&                                     (9) 

 สําหรบังานเครื่องอดัไอของเครื่องทําน้ําเย็นได้มาจากการวดั
ขณะกาํลงัทาํงาน 

 
4.4) วาลว์ขยายตวั (Expansion Valve)    สารทาํงานเมือ่ไหลผา่น
วาล์วขยายตัวความดันจะลดลงแบบไม่มีการถ่ายเทความร้อนสู่
สิง่แวดลอ้ม สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

    3 4h h=                                                   (10) 
 

4.5) เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน (Heat Exchanger)    เครือ่ง
แลกเปลี่ยนความรอ้นถูกเพิม่เขา้ไปในเครื่องทําน้ําเย็น โดยตดิตัง้อยู่
ระหว่างเครื่องอัดไอกับเครื่องควบแน่น น้ําร้อนที่ไหลผ่านเครื่อง
แลกเปลีย่นความรอ้นจะมอุีณหภมูสิงูขึน้โดยความรอ้นจากสารทาํงานที่
มสีถานะเป็นไอดง  การถ่ายเทความรอ้นในเครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น
แสดงไดด้งัน้ี  

( ) ( )2 2( )2 2
2ln
2

T T T Thwo hwim h h A Ur h h
T Thwo
T Thwi

− − −′− =′
−

−′

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

&             (11)               

 สาํหรบัอุณหภมูขิองน้ํารอ้นทีอ่อกจากเครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น
สามารถหาไดด้งัน้ี 

1
( )2

De
T T T Thwo hwi hwi m C pwhw

m Cr pr

−
= − −

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

&

&

         (12) 

เมือ่ 

           
1 1

D U Ah h m C m Cpw r prhw
= −

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠& &

                          (13) 

 
4.6) แผงรบัแสงอาทิตย ์(Solar Collector)   ทาํหน้าทีร่บัความรอ้น
จากพลงังานแสงอาทติยจ์ากนัน้จงึถ่ายเทความรอ้นใหก้บัน้ํารอ้นทีไ่หล
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ผ่านแผงรบัแสงอาทติย ์ความรอ้นทีถ่่ายเทใหก้บัน้ํารอ้นทีไ่หลผ่านเขา้
ออกแผงรบัแสงอาทติยส์ามารถหาไดด้งัน้ี [8]  

[ ( ) ( )]Q A F I U T Tu cl R cl wi aτα= − −&                            (14) 
 
4.7) ถงัเกบ็น้ําร้อน (Hot Water Storage Tank)   น้ํารอ้นทีถู่กผลติ
จะนํามาเกบ็ไวใ้นถงัเกบ็น้ํารอ้นเพือ่จา่ยไปยงัหอ้งพกัต่าง ๆ ในโรงแรม
และไหลวนกลับไปยังอุปกรณ์ผลิตน้ําร้อน  งานวิจ ัยน้ีกําหนดให้
อุณหภูมขิองน้ํารอ้นในถงัมคี่าสมํ่าเสมอเท่ากนัตลอดถงั  การทาํสมดุล
พลงังานของถงัน้ํารอ้นสามารถทาํไดด้งัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 

               (15)     
                                          
4.8) ประสิทธิภาพของระบบ (Efficiency of System)  ประสทิธภิาพ
เชงิความรอ้นของระบบแสดงในรปูแบบของการใชพ้ลงังานจาํเพาะของ
ระบบ  คอื พลงังานทีป้่อนเขา้ระบบต่อปรมิาณการผลติน้ํารอ้น 

  
)15 60 (

3,600 hw

W Wco pSEC
m

× × +
=

×

& &

&
                      (16)     

                                                                                                           
5. ข้อมลูการอปุโภคน้ําร้อน  
 สถานทีส่าํหรบัการทําวจิยัเป็นโรงแรมขนาด 115 หอ้ง ตัง้อยู่ใน
เมอืงอุดรธานี มกีารจําหน่ายหอ้งพกัเฉลี่ยต่อเดอืน 64% นอกจาก
โรงแรมจะให้บรกิารห้อง ห้องพกัแล้วยงัมบีรกิารอื่น ๆ อกี เช่น นวด
แผนโบราณ คาราโอเกะ คาเฟ่  รา้นอาหาร และ การจดัประชุมสมัมนา
ต่าง ๆ เป็นต้น  โรงแรมมกีารใชร้ะบบปรบัอากาศแบบรวมศูนยพ์รอ้ม
กบัการนําความรอ้นทิง้บางสว่นมาใชผ้ลติน้ํารอ้นแต่กย็งัคงมกีารใชห้มอ้
ต้มในการผลิตน้ําร้อนทุกวนัเพราะความร้อนทิ้งเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถนํามาผลติน้ํารอ้นใหพ้อเพยีงได ้ 
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รปูที ่3 ปรมิาณการใชน้ํ้ารอ้นรายวนัเฉลีย่ในแต่ละเดอืน 

 
 ปริมาณและลักษณะการใช้น้ําร้อนของโรงแรมทําการจัดเก็บ
ตวัอย่างขอ้มลู 3 ครัง้ เพือ่ใชเ้ป็นตวัแทนสาํหรบัการคาํนวณ  โดยแบ่ง
ตามฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว โดยทําการจดบนัทึก
ขอ้มลูทุกๆ 15 นาท ีต่อเน่ือง 24 ชัว่โมง ทาํใหท้ราบพฤตกิรรมการใช้

น้ํารอ้นของแต่ละฤดกูาล  จากนัน้นําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปเทยีบเป็นปรมิาณการ
ใช้น้ํารอ้นเฉลี่ยรายวนัของแต่ละเดอืนโดยใช้ขอ้มูลของสถติกิารใช้น้ํา
รอ้น  รปูที ่3 แสดงปรมิาณการใชน้ํ้ารอ้นรายวนัเฉลีย่ในแต่ละเดอืน ซึง่
การใชน้ํ้ารอ้นเฉลีย่ทัง้ 12 เดอืน เท่ากบั 15,900 ลติร/วนั  รปูแบบการ
ใชน้ํ้ารอ้นของชว่งวนัในรอ้น,ฤดฝูนและฤดหูนาวแสดงในรปูที ่4  รปูที ่5 
และ รปูที ่6 ตามลําดบั  ปรมิาณการใชน้ํ้ารอ้นเฉลีย่ในฤดูรอ้นเท่ากบั 
16,226 ลติร/วนั  ฤดฝูนเท่ากบั 14,838 ลติร/วนั และ 16,985 ลติร/วนั 
ในฤดหูนาว   
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 

รปูที ่4 การใชน้ํ้ารอ้นในชว่งวนัในฤดรูอ้น (มนีาคม 2550) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่5 รปูแบบของการใชน้ํ้ารอ้นในชว่งวนัในฤดฝูน (ตุลาคม 2549) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่6 การใชน้ํ้ารอ้นในชว่งวนัในฤดหูนาว (ธนัวาคม 2549) 
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6. ข้อมลูการตรวจวดัการทาํงานของเครื่องทาํน้ําเยน็  
  ข้อมูลการทํางานของเครื่องอัดไอเป็นข้อมูลสําคัญที่ใช้เพื่อ
ประกอบการวเิคราะห์หาปริมาณความร้อนทิ้งของเครื่องทําน้ําเย็น 
ภาระการทํางานของเครือ่งอดัไอทาํการตรวจวดัทุก ๆ 15 นาท ีตลอด 
24 ชัว่โมง โดยทาํการตรวจวดัขอ้มลูสามครัง้พรอ้มกบัการตรวจวดัการ
อุปโภคน้ํารอ้นที่ได้กล่าวมาแล้วในหวัขอ้ที ่5 ซึ่งภาระการทํางานของ
เครื่องอดัไอในฤดูรอ้นมคี่าคงทีค่อื 100% ฤดูฝนมกีารเปลี่ยนแปลง
เลก็น้อยซึง่เฉลีย่เท่ากบั 98.5% สว่นในฤดหูนาวภาระการทาํงานมกีาร
เปลีย่นแปลงบอ่ยครัง้ดงัแสดงในรปูที ่7 ซึง่เฉลีย่เทา่กบั 60.68% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่7 ภาระการทาํงานของเครือ่งอดัไอตลอด 24 ชัว่โมง ในฤดหูนาว 
(ธนัวาคม 2549) 

 
7. การประเมินความร้อนท้ิงท่ีสามารถนํากลบัมาใช้ได้ 
 ปรมิาณความร้อนทิ้งที่สามารถนํามาผลิตน้ําร้อนได้นัน้ทําการ
ประเมนิโดยให้อุณหภูมขิองสารทํางานที่ออกจากเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอ้นใหม้อุีณหภูมติํ่ากว่าอุณหภูมทิีอ่อกจากเครื่องอดัไอประมาณ 
3๐C  จากการตรวจวดัอุณหภูมขิองสารทาํงานทีอ่อกจากเครื่องอดัไอ
สามารถประเมนิปรมิาณความร้อนทิ้งที่สามารถนํามาผลติน้ําร้อนได้
เท่ากบั 116,505 MJ/ปี ในขณะทีป่รมิาณความรอ้นทีต่อ้งการใชส้าํหรบั
ผลติน้ํารอ้นเทา่กบั 454,593 MJ/ปี ดงัแสดงในรปูที ่8  
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รปูที ่8 ปรมิาณความรอ้นทิง้ทีส่ามารถนํามาผลติน้ํารอ้นและปรมิาณ

ความรอ้นทีต่อ้งการใชผ้ลติน้ํารอ้น 
 
 
 

8. การจาํลองสถานการณ์ 
 การจําลองการทํางานของระบบภายใต้สภาวะต่าง ๆ ของภาระ
การทํางานของเครื่องทําน้ําเย็น  สภาพบรรยากาศ ความเข้มของ
แสงอาทติย์ และ ปรมิาณการใชน้ํ้ารอ้น โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
ชว่ยในการคาํนวณ ซึง่มขีอ้สมมตุฐิานในการคาํนวณดงัน้ี 

1) ไอร้อนยิง่ยวดที่ออกจากเครื่องทําระเหยมอุีณหภูมสิูงกว่า
อุณหภมูอิิม่ตวัในเครือ่งทาํระเหย  5๐C [9] 

2) อุณหภมูขิองอากาศมคีา่คงทีใ่นคาบเวลาของการคาํนวณ 
3) ความเขม้แสงอาทติยม์คีา่คงทีใ่นคาบเวลาของการคาํนวณ 

4) อุณหภมูน้ํิาในระบบเริม่ตน้เทา่กบัอุณหภมูอิากาศขณะนัน้ 
5) ประสทิธภิาพของอุปกรณ์มคีา่คงทีต่ลอดการคาํนวณ 
6) ไมค่ดิการสญูเสยีเน่ืองจากแรงเสยีดทานการไหล 
7) ไมค่ดิการสญูเสยีความรอ้นของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูที ่9 การเปรยีบเทยีบระหวา่งผลการคาํนวณกบัการตรวจวดั
ของอุณหภมูน้ํิารอ้นในฤดรูอ้น (มนีาคม 2550) 

การเปรียบเทียบผลการจําลองการทํางานของระบบและการ
ตรวจวดัแสดงในรปูที ่9 โดยทาํการเปรยีบเทยีบอุณหภูมขิองน้ํารอ้นที่
เขา้และออกจากถงัเกบ็น้ํารอ้น พบวา่การจาํลองและการตรวจวดัมผีลที่
สอดคลอ้งเป็นไปตามกนั ความแตกต่างของอุณหภูมเิกดิจากท่อน้ํารอ้น
ทีท่าํการทดลองไมม่ฉีนวนหุม้จงึเกดิการสญูเสยีความรอ้นสูอ่ากาศ 
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รปูที ่10 อุณหภมูขิองน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่รายเดอืนตลอดทัง้ปี 

 
 อุณหภูมขิองน้ํารอ้นทีร่ะบบสามารถผลติไดใ้นแต่ละเดอืนแสดงใน
รปูที ่10 โดยอุณหภมูติํ่าสดุอยูใ่นเดอืนธนัวาคมและอุณหภูมสิงูสุดอยู่ใน
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เดือนมิถุนายน ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิอากาศ ส่วน
อุณหภมูน้ํิารอ้นเฉลีย่ทัง้ปีเทา่กบั 45.8๐C  
 ปรมิาณความร้อนที่น้ําร้อนได้รบัจากเครื่องทําน้ําเย็น พลงังาน
แสงอาทติย์และป ัม๊ความรอ้นแสดงในรูปที ่11 ความรอ้นรวมเท่ากบั
797,521 MJ/ปี โดยมาจากเครื่องทําน้ําเย็น 13.01% พลงังาน
แสงอาทติย ์29.52% และป ัม๊ความรอ้น 57.47% 
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รปูที ่11 ปรมิาณความรอ้นจากป ัม๊ความรอ้นและเครือ่งทาํน้ําเยน็ 
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รปูที ่12 การใชพ้ลงังานในการผลติน้ํารอ้นของระบบเทยีบกบัการผลติ

น้ํารอ้นดว้ยหมอ้ตม้ 
 

 การใชพ้ลงังานของระบบ HWSH ตลอดทัง้ปีเท่ากบั 104,645 

MJ/ปี ซึง่ตํ่ากวา่การใชพ้ลงังานของหมอ้ตม้ 79.53 % ดงัแสดงในรปูที ่
12 
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รปูที ่13 การใชพ้ลงังานจาํเพาะในการผลติน้ํารอ้นของระบบเทยีบกบั
การผลติน้ํารอ้นดว้ยหมอ้ตม้ 

 การใชพ้ลงังานจาํเพาะของระบบเปรยีบเทยีบกบัการผลติน้ํารอ้น
ดว้ยหมอ้ต้มแสดงในรูปที ่13  การใชพ้ลงังานจําเพาะของระบบโดย
เฉลีย่ทัง้ปีเทา่กบั 18.03 MJ/(m3 hot water)   ในขณะทีก่ารผลติน้ํารอ้น
ดว้ยหมอ้ตม้ซึง่ใชน้ํ้ามนัดเีซลเป็นเชือ้เพลงิเท่ากบั 88.09 MJ/(m3 hot 
water)  ซึง่พบวา่การใชพ้ลงังานจาํเพาะของระบบมคี่าตํ่ากวา่ของหมอ้
ตม้ 79.53%  ในรปูที ่13 จะเหน็วา่การใชพ้ลงังานจาํเพาะของหมอ้ตม้
ของ เดือน  มีนาคม  และ  พฤษภาคม  มีการ เปลี่ยนแปลงมาก  
เน่ืองมาจากว่าทัง้สองเดอืนมกีารใชน้ํ้ารอ้นในปรมิาณมากและเป็นช่วง
ฤดรูอ้น ซึง่อุณหภมูน้ํิาทีเ่ขา้หมอ้ตม้มคีา่สงูกวา่ฤดอูื่น ๆ จงึทาํใหก้ารใช้
พลงังานต่อหน่วยน้ํารอ้นมีค่า่ลดลงมาก  
  
7. สรปุผล 
 จากการศกึษาการผลติน้ํารอ้นดว้ยระบบ HWSH โดยการใช้
แบบจําลองทางคณิตศาสตรข์องโรงแรมขนาด 115 หอ้ง  ซึ่งพบว่า
ระบบสามารถผลติน้ํารอ้นไดท้ีอุ่ณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปีเท่ากบั 45.8๐C เป็น
อุณหภูมทิี่ไม่สูงมากนักแต่ก็พอเพยีงกบัการอุปโภค  การใช้พลงังาน
จาํเพาะของระบบผลติน้ํารอ้นมคี่าอยู่ในช่วง 8.6 – 23.88 MJ/(m3 hot 
water)  ซึง่ขึน้อยูก่บัภาระการทาํความทาํความเยน็ของเครือ่งทาํน้ําเยน็  
ในขณะทีก่ารผลติน้ํารอ้นดว้ยหมอ้ตม้มกีารใชพ้ลงังานจาํเพาะอยู่ในช่วง 
61.67 – 102.59 MJ/(m3 hot water)    ซึง่สงูกวา่การผลติน้ํารอ้นดว้ย
ระบบผสมผสาน 79.53%      
 เมื่อวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้ข้อมูลราคาพลงังานและ
ราคาอุปกรณ์ช่วงปี พ.ศ. 2550 พบว่าการผลิตน้ําร้อนด้วยระบบ
ผสมผสานสามารถลดการใช้พลงังานได้ 406,519 MJ/ปี เทยีบเท่า
น้ํามนัดบิ 9.62 ตนัน้ํามนัดบิ/ปี  เมือ่ทาํการตดิตัง้ระบบผลติน้ํารอ้นแบบ
ผสมผสานแทนหม้อต้มพบว่ามีอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) 
105.68% 
 
8. ความหมายของสญัลกัษณ์ 
A         พืน้ผวิการถ่ายเทความรอ้น (m2) 
COP    สมัประสทิธสิมรรถนะของป ัม๊ความรอ้น 

C p       ความจุความรอ้นจาํเพาะ (kJ/kg ๐C) 

E         พลงังานไฟฟ้าทีใ่สเ่ขา้ระบบ (kWh) 

FR       ตวัประกอบการดงึความรอ้น 

h         เอนธลัปีจาํเพาะ (kJ/kg) 
H        เฮดของน้ํา (m) 
I  ความเขม้แสงอาทติย ์(W/m2) 
m&         อตัราการไหลเชงิมวล (kg/s) 
M        มวล (kg) 
P         ความดนั (kPa) 

Q&         อตัราการถ่ายเทความรอ้น (kW) 
SEC    พลงังานจาํเพาะ (MJ/m3 hot water) 
T         อุณหภมู ิ(๐C) 
U         สมัประสทิธกิารถ่ายเทความรอ้นรวม (kW/m2 ๐C) 



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 3 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                          65 

 

v          ปรมิาตรจาํเพาะ (m3/kg) 

Vd       อตัราการดดู (m3/s) 

W&        งาน (kW) 
 
สญัลกัษณ์กรกี 
η       ประสทิธภิาพ 
γ         น้ําหนกัจาํเพาะ (kN/kg) 
τα  ผลคณูของสมัประสทิธก์ารสง่ผา่นและการดดูกลนื 
 
ตวัหอ้ย 
1          ทางเขา้เครือ่งอดัไอ 
2         ทางออกเครือ่งอดัไอ 
2′         ทางออกเครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น 
3          ทางออกเครือ่งควบแน่น 
4          ทางเขา้เครือ่งระเหย 
a         อากาศ 
ai         อากาศเขา้เครือ่งระเหย 
ao        อากาศออกเครือ่งระเหย 
co     เครือ่งอดัไอ 
c          เครือ่งควบแน่น 
e          เครือ่งระเหย 
hw       น้ํารอ้น 
hwc     น้ํารอ้นออกเครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น 
hwh   น้ํารอ้นออกป ัม๊ความรอ้น 
hwi      น้ํารอ้นเขา้ 
hwo     น้ํารอ้นออก 
hws   น้ํารอ้นออกแผงรบัแสงอาทติย ์
hwu    น้ํารอ้นใชง้าน 
hwT  น้ํารอ้นในถงัเกบ็น้ํารอ้น 
H       ป ัม๊ความรอ้น 
m       เชงิกล 
mw     น้ําทีใ่ชผ้ลติน้ํารอ้น 
p  ป ัม๊น้ํา 
r       สารทาํงาน 
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บทคดัย่อ 

พลงังานลมและพลงังานแสงอาทติย์เป็นพลงังานทางเลอืก 
สาํหรบัใชท้ดแทนพลงังานทีไ่ดจ้ากน้ํามนัเชือ้เพลงิและเป็นพลงังานทีไ่ม่
ก่อให้เกิดมลพษิต่อสิง่แวดล้อมเน่ืองจากเป็นแหล่งพลงังานที่สะอาด 
บทความนี้ได้นําเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานลมและ
พลงังานแสงอาทติยใ์นเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา ซึง่วดัไดใ้นช่วง 10 
ปีทีผ่า่นมา (พ.ศ.2540 – พ.ศ.2550) โดยใชห้ลกัการทางสถติริวมถงึ
สรา้งสมการแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งฟงักช์นัการแจกแจงความน่าจะ
เป็นกับค่าพลังงานพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ จากผล
การศกึษาพบวา่ พลงังานลมมกีารแจกแจงขอ้มลูแบบ Exponential ซึง่
ให้ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เท่ากบั 0.9855 และมสีมการฟงัก์ชนัการ

แจกแจงความน่าจะเป็นคือ )./x(e.)x(f 521108680 −=  ในส่วน
พลงังานแสงอาทติยม์กีารแจกแจงขอ้มลูแบบ Maximum Extreme ซึง่
ใหค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เท่ากบั 0.991 และมสีมการฟงัก์ชนัการ

แจกแจงความน่าจะเป็นคอื 3331191177490 ./).x(e.)x(f −−=  
ค่าเฉลี่ยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่จ ังหวัด
นครราชสมีาเทา่กบั 11.521 วตัตต์่อตารางเมตร และ 16.421 เมกกะจลู
ต่อตารางเมตรต่อวนั ตามลาํดบั 
 
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 

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 )./x(e.)x(f 521108680 −= . 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 

3331191177490 ./).x(e.)x(f −−= . 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 
 ปจัจุบนัน้ํามนัเชือ้เพลงิมรีาคาสงูขึน้และมแีนวโน้มทีจ่ะหมด
ไปในอนาคต นอกจากนี้ยงัมปีญัหาด้านสิง่แวดล้อมที่เกิดจากการใช้
พลงังานจากน้ํามนัเชือ้เพลงิทัง้จากการเผาไหมโ้ดยตรงและผลกระทบ
ทางออ้ม ทุกประเทศรวมถงึประเทศไทยจงึไดใ้หค้วามสาํคญักบัการใช้
พลงังานทดแทนหรือพลงังานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลงังานลมและ
พลงังานแสงอาทติยซ์ึง่เป็นพลงังานทางเลอืกมากขึน้ การใชพ้ลงังานลม
และพลงังานแสงอาทติยย์งัช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและลดการ
ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่กดิจากการเผาไหมซ้ึ่งเป็นผลใหโ้ลก
รอ้นขึน้ รวมทัง้ช่วยลดการนําเขา้พลงังานจากภายนอกประเทศไดอ้กี
ทางหนึ่ง สาํหรบัศกัยภาพของพลงังานลมและพลงังานแสงอาทติยน์ัน้ 
สามารถประมาณค่าเบื้องต้นได้จากขอ้มูลของสถานีตรวจวดัอากาศ 
กรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร [1] 
ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะใชส้าํหรบัการพยากรณ์อากาศรวมถงึการคมนาคมทาง
อากาศเป็นหลกั แต่ยงัมขีอ้จํากดัเรื่องความไม่แน่นอนและความ
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แปรปรวนของขอ้มูลเน่ืองจากยงัไม่ได้มกีารวเิคราะห์โดยใช้หลกัสถติ ิ
ทําให้ไม่สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ออกแบบอุปกรณ์เช่น กงัหนัลม
สาํหรบัผลติกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์รบัพลงังานแสงอาทติยเ์พือ่รองรบั
การใชพ้ลงังานลมและพลงังานแสงอาทติย ์ ดงันัน้การจดัทาํขอ้มลูจงึมี
ความสําคัญต่อการออกแบบอุปกรณ์สําหรบันํามาใช้งานกับแหล่ง
พลงังานประเภทนี้ เน่ืองจากอุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถออกแบบได้
ภายใตค้วามแปรปรวนของขอ้มลูสภาพอากาศดงักล่าว การจดัทาํขอ้มลู
จงึเป็นวธิกีารปรบัขอ้มูลทีแ่ปรปรวนใหเ้ป็นทีย่อมรบัไดใ้นขัน้ตอนการ
ออกแบบ สําหรบัการวเิคราะห์ค่าพลงังานลมและพลงังานแสงอาทติย์
ได้มผีูท้ําการศกึษาก่อนน้ีบางส่วนโดยเป็นการศกึษาเฉพาะพื้นที่เช่น
พืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพฯ ดงัเอกสารหมายเลข [2],[3] และพืน้ทีจ่งัหวดั
เชยีงใหม ่[4] 

งานวจิยัน้ีไดเ้ลอืกจงัหวดันครราชสมีาเป็นพืน้ทีศ่กึษา โดย
มุ่งเน้นถึงการศึกษาและวเิคราะห์ศกัยภาพพลงังานลมและพลงังาน
แสงอาทติยใ์นเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีาซึง่วดัไดใ้นช่วง 10 ปีทีผ่า่น
มา (พ.ศ.2540 – พ.ศ.2550) โดยใชห้ลกัการทางสถติริวมถงึสรา้ง
สมการแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างฟงัก์ชนัการแจกแจงความน่าจะเป็น
กบัค่าพลงังานพลงังานลมและพลงังานแสงอาทติย ์สาํหรบัเป็นตวัแทน
ค่าพลงังานลมและพลงังานแสงอาทติย์ของจงัหวดันครราชสมีา เพื่อ
นําไปใชป้ระโยชน์สําหรบัการทํางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบพลงังาน
ลมและพลงังานแสงอาทติยต์่อไป 
 
2. รปูแบบการวิเคราะหค่์าทางสถิติ 
 ในการวเิคราะห์ค่าทางสถิติของศกัยภาพพลงังานลมและ
พลงังานแสงอาทติย์ครัง้น้ี ได้ใช้รูปแบบการแจกแจงความน่าจะเป็น
ทัง้หมด 6 รูปแบบ คอื การแจกแจงแบบ Exponential, Weibull, 
Minimum Extreme Value, Maximum Extreme Value, Normal และ 
Log Normal ซึง่แต่ละรปูแบบการแจกแจงมรีายละเอยีดดงัน้ี [5]  
 2.1 การแจกแจงแบบ Exponential มคี่าฟงักช์นัการแจกแจง
สะสม (Cumulative Distribution Function) และมฟีงักช์นัการแจกแจง
ความน่าจะเป็น (Probability Density Function) ดงัสมการที ่(1) และ 
(2) ตามลาํดบั 

)x(F  = ( )θ/xexp −−1           (1) 

)x(f  = ( )θ
θ

/xe −1    (2) 

 
เมือ่ θ  คอื พารามเิตอรข์นาด (Scale Parameter) ค่าเฉลีย่ ( μ ) ของ
ขอ้มลูหาไดจ้ากสมการที ่(3) 
μ  = θ       (3) 
 
 2.2 การแจกแจงแบบ Weibull มคี่าฟงัก์ชนัการแจกแจง
สะสม (Cumulative Distribution Function) และมฟีงักช์นัการแจกแจง
ความน่าจะเป็น (Probability Density Function) ดงัสมการที ่(4) และ 
(5) ตามลาํดบั 

)t(F  = ( )[ ]m/texp θ−−1    (4) 

  )t(f = ( )[ ]m
m

/texptm θ
θθ

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−1
  (5) 

 
เมื่อ θ  คอื พารามเิตอรข์นาด (Scale Parameter) และ m  คอื
พารามเิตอรบ์อกลกัษณะ (Shape Parameter) ค่าเฉลีย่ ( μ ) ของ
ขอ้มลูหาไดจ้ากสมการที ่(6) 

μ  = ( )m/11+Γθ            (6) 
 
 2.3 การแจกแจงแบบ Minimum Extreme Value มคี่า
ฟงักช์นัการแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution Function) และมี
ฟงัก์ชนัการแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability Density Function) 
ดงัสมการที ่(7) และ (8) ตามลาํดบั 

)x(F  = ( )( )[ ]Θ/uxexpexp −−−1   (7) 

)x(f  = ( )[ ] ( )( )[ ]ΘΘ
Θ

/uxexpexp/uxexp −−−
1  (8) 

 
เมื่อ Θ  คอื พารามเิตอรข์นาด (Scale Parameter) และ u  คอื
พารามเิตอรบ์อกตําแหน่ง (Location Parameter) ค่าเฉลีย่ ( μ ) ของ
ขอ้มลูหาไดจ้ากสมการที ่(9) 

μ  = Θγ−u     (9) 
โดยที ่ γ  เทา่กบั 0.5772157 
 

2.4 การแจกแจงแบบ Maximum Extreme Value มคี่า
ฟงักช์นัการแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution Function) และมี
ฟงัก์ชนัการแจกแจงความน่าจะเป็น (Probability Density Function) 
ดงัสมการที ่(10) และ (11) ตามลาํดบั 

)x(F  = ( )( )[ ]Θ/uxexpexp −−−   (10) 

)x(f = ( )[ ] ( )( )[ ]ΘΘ
Θ

/uxexpexp/uxexp −−−−−
1     (11) 

 
คา่เฉลีย่ ( μ ) ของขอ้มลูหาไดจ้ากสมการที ่(12) 

μ  = Θγ+u     (12) 
 
2.5 การแจกแจงแบบ Normal มคี่าฟงัก์ชนัการแจกแจง

สะสม (Cumulative Distribution Function) และมฟีงักช์นัการแจกแจง
ความน่าจะเป็น (Probability Density Function) ดงัสมการที ่(13) และ 
(14) ตามลาํดบั 

)x(F = ( )[ ]σμΦ /x −    (13) 

)x(f  = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−
2

2
1

2
1

σ
μ

πσ
xexp  (14) 

 
เมื่อ )(•Φ , μ และ σ คอื ค่าฟงัก์ชนัการแจกแจงแบบปกติ
มาตรฐาน คา่เฉลีย่ของขอ้มลูและคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ตามลาํดบั 

 
2.6 การแจกแจงแบบ Log Normal มคี่าฟงักช์นัการแจกแจง

สะสม (Cumulative Distribution Function) และมฟีงักช์นัการแจกแจง
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ความน่าจะเป็น (Probability Density Function) ดงัสมการที ่(15) และ 
(16) ตามลาํดบั 

)t(F = ( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

0
1 t/tln
ω

Φ    (15) 

)t(f = ( )[ ]
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
− 2

022
11 t/tlnexp

t ωω
  (16) 

 
คา่เฉลีย่ ( μ ) ของขอ้มลูหาไดจ้ากสมการที ่(17) 

μ  = ( )22
0 /expy ω    (17) 

 
3. การแปลงรปูแบบการแจกแจงให้อยู่ในรปูสมการเชิงเส้น 
 หลงัจากรวบรวมขอ้มลูพลงังานลมและพลงังานแสงอาทติย์
ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา ระหวา่งปี พ.ศ. 2540 – 2550 จากนัน้
ไดห้าคา่เฉลีย่ในแต่ละเดอืน ซึง่ไดผ้ลดงัแสดงในตารางที ่1  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่พลงังานลมและพลงังานแสงอาทติย ์ในแต่ละเดอืน
ระหวา่งปี พ.ศ. 2540 -2550 
เดอืน พลงังานลม 

(W/m2) 
พลงังานแสงอาทติย ์ 
(MJ/m2 .day) 

มกราคม 8.2944 16.61925 
กุมภาพนัธ ์ 6.3888 17.787 
มนีาคม 4.8 18.52475 
เมษายน 2.4576 20.5176 
พฤษภาคม 4.8 19.5235 
มถุินายน 13.1712 19.0086 
กรกฎาคม 19.6608 18.2638 
สงิหาคม 30.3918 17.5156 
กนัยายน 4.1154 16.21675 
ตุลาคม 8.2944 17.4846 
พฤศจกิายน 16.2 16.7698 
ธนัวาคม 21.5622 16.1226 
 
 ในการวิเคราะห์หารูปแบบการแจกแจงที่เหมาะสมของ
พลงังานลมและพลงังานแสงอาทติย์ครัง้น้ี ไดท้ําการแปลงรูปแบบการ
แจกแจงใหอ้ยู่ในรูปสมการเชงิเสน้ดงัสมการที ่(18) เพื่อนําไปสู่การ

วเิคราะหห์าคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ,์ 2R  ดงัสมการที ่(19) 
สมการเชงิเสน้ 

 
baxy +=      (18) 
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สมการหาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ,์ 2R  
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ในการแปลงการแจกแจงแต่ละรูปแบบให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้น 
สามารถแปลงไดด้งัน้ี 
3.1 การแจกแจงแบบ Exponential จากสมการที ่(1) สามารถแปลงให้
อยูใ่นรปูสมการเชงิเสน้ไดด้งัน้ี 
 

y  = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− )x(F

ln
1

1    (20) 

θ
1

 = a      (21) 

 
3.2 การแจกแจงแบบ Weibull จากสมการที ่(4) สามารถแปลงใหอ้ยู่ใน
รปูสมการเชงิเสน้ไดด้งัน้ี 
 

 y  = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− )t(F

lnln
1

1    (22) 

 x  = tln      (23) 
 m  = a      (24) 
 θ  = ( )a/bexp −     (25) 
 
3.3 การแจกแจงแบบ Minimum Extreme Value จากสมการที ่(7) 
สามารถแปลงใหอ้ยูใ่นรปูสมการเชงิเสน้ไดด้งัน้ี 

y  = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
)x(F

lnln 1    (26) 

Θ  = a/1−     (27) 
u  = a/b−     (28) 
 

3.4 การแจกแจงแบบ Maximum Extreme Value จากสมการที ่(10) 
สามารถแปลงใหอ้ยูใ่นรปูสมการเชงิเสน้ไดด้งัน้ี 
 

y  = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
)x(F

lnln 1    (29) 

Θ  = a/1−     (30) 
u  = a/b−     (31) 

 
3.5 การแจกแจงแบบ Normal จากสมการที ่(13) สามารถแปลงใหอ้ยู่
ในรปูสมการเชงิเสน้ไดด้งัน้ี 
 

 y  = ( ))x(F1−Φ     (32) 
 σ  = a/1     (33) 
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 μ  = a/b−     (34) 
 
3.6 การแจกแจงแบบ Log Normal จากสมการที ่(15) สามารถแปลงให้
อยูใ่นรปูสมการเชงิเสน้ไดด้งัน้ี 
 

 y  = ( ))t(F1−Φ     (35) 
 ω = a/1     (36) 

 0t  = ( )a/bexp −     (37) 

 
4. ผลการศึกษา 
 จากขอ้มูลพลงังานลมและพลงังานแสงอาทติย์ของจงัหวดั
นครราชสมีาในระหวา่งปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ.2550 เมือ่นํามาปรบัใหเ้ป็น
สมการเชงิเสน้ตามรปูแบบการแจกแจงดงักล่าว สามารถแสดงไดด้งัรปู
ที ่1 ถงึ รปูที ่6   

y = 0.0868x - 0.1143

R2 = 0.9855

y = 0.5454x - 8.8426
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รปูที ่ 1 การแจกแจงแบบ Exponential 
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รปูที ่ 2 การแจกแจงแบบ Weibull 
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รปูที ่ 3 การแจกแจงแบบ Minimum Extreme Value 
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รปูที ่4 การแจกแจงแบบ Maximum Extreme Value 
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รปูที ่5 การแจกแจงแบบ Normal 
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รปูที ่6 การแจกแจงแบบ Log Normal 
 
จากรปูที ่1 ถงึ 6 แสดงการแจกแจงขอ้มลูพลงังานลมและพลงังาน
แสงอาทิตย์ในพื้นที่จงัหวดันครราชสมีาในรูปสมการเชงิเส้น โดยค่า

สมัประสทิธิ ์a, b และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 2R ในแต่ละการแจก
แจงขอ้มลูของพลงังานลมและพลงังานแสงอาทติยไ์ดแ้สดงในตารางที ่2 
และ 3 ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 2 การแจกแจงขอ้มลูพลงังานลม 

การแจกแจง
ขอ้มลู 

สมัประสทิธิ ์
a  

สมัประสทิธิ ์b สมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธ์ 2R  
Exponential 0.0868 - 0.1143 0.9855 
Weibull 1.2991 - 3.3575 0.9547 
Maximum 
Extreme - 0.1164 

 
0.8558 0.96 

Minimum 
Extreme  0.1056 

 
- 1.7362 0.7895 

Normal 0.6126 - 10.942 0.9686 
Log Norma 11.121 -32.029 0.9766 
 
ตารางท่ี 3 การแจกแจงขอ้มลูพลงังานแสงอาทติย ์

การแจกแจง
ขอ้มลู 

สมัประสทิธิ ์
a  

สมัประสทิธิ ์ 
b 

สมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธ์ 2R  
Exponential 0.5454 - 8.8426 0.9687 
Weibull 13.044 - 38.07 0.9181 
Maximum 
Extreme - 0.7498 

 
12.889 0.9916 

Minimum 
Extreme  

 
0.7147 

 
- 13.271 0.9011 

Normal 0.6126 - 10.942 0.9686 
Log Normal 11.121 -32.029 0.9766 
 
จากตารางที ่2 และ 3 พบว่า ขอ้มูลพลงังานลมในเขตพื้นที่จงัหวดั
นครราชสมีาสามารถเขา้รปูสนิทกบัการแจกแจงแบบ Exponential ซึง่

ใหค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.9855 โดยค่าสมัประสทิธิ ์a และ 
b มคี่าเท่ากบั 0.0868 และ -0.1143 ตามลําดบั เมือ่นําค่า a และ b 
แทนลงในสมการที ่(21) จากนัน้นําค่าθ ทีไ่ดแ้ทนในสมการที ่(3) และ 
(2) สามารถคํานวณค่าเฉลีย่พลงังานลมไดเ้ท่ากบั 11.521 วตัต์ต่อ
ตารางเมตร และไดฟ้งักช์นัการแจกแจงความน่าจะเป็นของพลงังานลม 

คื อ  )./x(e.)x(f 521108680 −=  ต า ม ลํ า ดั บ  ส่ ว น พ ลั ง ง า น
แสงอาทิตย์สามารถเข้ารูปสนิทกบัการแจกแจงแบบ Maximum 
Extreme Value ซึง่ใหค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.9916 โดยค่า
สมัประสทิธิ ์a และ b มคี่าเท่ากบั – 0.7498 และ 12.889 ตามลําดบั 
เมือ่นําคา่ a และ b แทนลงในสมการที ่(30) และ (31) จากนัน้นําค่า u
และΘ ทีไ่ดแ้ทนในสมการที ่(12) และ (11) สามารถคํานวณค่าเฉลีย่
พลงังานแสงอาทติยไ์ดเ้ท่ากบั 16.421 เมกกะจลูต่อตารางเมตรต่อวนั 
และไดฟ้งัก์ชนัการแจกแจงความน่าจะเป็นของพลงังานแสงอาทติยค์อื 

3331191177490 ./).x(e.)x(f −−=  
 
5. สรปุ  
 จากการศกึษาศกัยภาพพลงังานลมและพลงังานแสงอาทติย์
ในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา ระหวา่งปี พ.ศ. 2540 ถงึ พ.ศ. 2550 โดย
อาศยัหลกัการทางสถติ ิพบว่า พืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีามพีลงังานลม
เฉลี่ยเท่ากบั 11.521 วตัต์ต่อตารางเมตร และมฟีงัก์ชนัการแจกแจง

ความน่าจะเ ป็นคือ  )./x(e.)x(f 521108680 −= ส่วนพลังงาน
แสงอาทติยม์คี่าเฉลีย่พลงังานแสงอาทติยไ์ดเ้ท่ากบั 16.421 เมกกะจลู
ต่อตารางเมตรต่อวนั และมีฟงัก์ชนัการแจกแจงความน่าจะเป็นคือ 

3331191177490 ./).x(e.)x(f −−=  
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บทคดัย่อ 
ในบทความนี้ได้นําเสนอวธิกีารศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพด้าน

พลังงานของเครื่องปรบัอากาศรวมศูนย์ชนิดระบายความร้อนด้วย
อากาศของโรงงานอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทย โดยการ
ตดิตัง้แผงลดอุณหภูมขิองอากาศใหม้คี่าลดตํ่าลงก่อนระบายความรอ้น
ให้กบัคอนเดนเซอร์ ผลการศกึษากบัเครื่องปรบัอากาศรวมศูนย์ชนิด
ระบายความรอ้นดว้ยอากาศขนาด 200 ตนัความเยน็ พบวา่สามารถลด
อุณหภูมขิองอากาศจาก 1.9oC เป็น 9.6oC เมื่อพจิารณาถึง
ประสทิธภิาพสามารถลดค่าพลงัไฟฟ้าต่อตนัความเยน็ จาก 1.04 เป็น 
0.97 หรอืคดิเป็น 6.85% เมือ่ศกึษาถงึผลของฤดูกาลต่อปรมิาณการใช้
พลงังานไฟฟ้าทีล่ดลง จาก 115,680 kWh/เดอืน เป็น 108,104 kWh/
เดอืน หรอืคดิเป็น 6.55% ในฤดูรอ้น จาก 121,085 kWh/เดอืน เป็น 
114,350 kWh/เดอืน หรอืคดิเป็น 5.56% ในฤดฝูน และจาก 115,520 
kWh/เดอืน เป็น 110,867 kWh/เดอืน หรอืคดิเป็น 4.03% ในฤดหูนาว 
รวมถงึเมือ่พจิารณาปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในรอบหนึ่งปีของ
เครื่องปรบัอากาศ พบว่ามีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงจาก 
1,409,300 kWh/ปี เป็น 1,330,520 kWh/ปี หรอืคดิเป็น 5.59% ดงันัน้
เมื่อทําการวเิคราะห์ทางการเงนิจะได้ว่าระยะเวลาคนืทุนของแผงลด
อุณหภมูขิองอากาศคดิเป็น 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. คาํนํา 

อุตสาหกรรมประเภทอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทย มปีรมิาณ
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในส่วนของระบบปรบัอากาศประมาณ 50-60 % 
ของปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้ารวมทัง้หมดภายในโรงงาน โดยพืน้ที่
ปรบัอากาศส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ทีใ่นส่วนของหอ้งสะอาด (clean room) 
ในพืน้ทีข่องหอ้งสะอาดนี้จะมกีารควบคุมอุณหภูมขิองอากาศภายใน
หอ้งอยู่ในช่วง 24±0.5 oC และความชืน้สมัพทัธอ์ยู่ในช่วง 40±5 % [1] 
และมกีระบวนการผลติตลอด 24 ชัว่โมง ในส่วนประเภทของ
เครื่องปรบัอากาศทีนิ่ยมใชจ้ะเป็นแบบรวมศูนย ์ซึง่สามารถแบ่งเป็น 2 
ชนิด คอืชนิดระบายความรอ้นดว้ยอากาศ (air cooled chiller) และ
ชนิดระบายความรอ้นดว้ยน้ํา (water cooled chiller) และเมื่อ
พจิารณาในแง่ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าพบว่าเครื่องปรบัอากาศรวม
ศูนยช์นิดระบายความรอ้นดว้ยน้ํา จะมปีระสทิธภิาพการใชพ้ลงังานที่
สงูกว่าชนิดระบายความรอ้นดว้ยอากาศ แต่ชนิดระบายความรอ้นดว้ย
อากาศจะดูแลรกัษาง่ายกว่าและความน่าเชื่อถอืของการทาํงานสงูกว่า 
ทาํใหโ้รงงานอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ชเ้ครือ่งปรบัอากาศรวมศูนยช์นิดระบาย
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ความรอ้นดว้ยอากาศ มตีน้ทุนค่าใชจ้่ายในสว่นของพลงังานไฟฟ้าทีส่งู
กว่าโรงงานอเิล็กทรอนิกส์ที่ใช้เครื่องปรบัอากาศรวมศูนย์ชนิดระบาย
ความรอ้นดว้ยน้ําเมือ่เทยีบกบัภาระในการทาํความเยน็ทีเ่ท่ากนั  ดว้ย
เหตุน้ีจงึมกีารพฒันาและปรบัปรงุเครือ่งปรบัอากาศรวมศนูยช์นิดระบาย
ความร้อนด้วยอากาศให้มปีระสทิธกิารใช้พลงังานไฟฟ้าที่สูงขึ้นโดย
ภาควชิาวศิวกรรมอาคารมหาวทิยาลยัฮ่องกงโปลเีทคนิคได้ศกึษาวธิี
เพิม่ประสทิธภิาพด้านพลงังานไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศรวมศูนย์
ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศด้วยการควบคุมความดันของ
คอนเดนเซอร์ ผลการศึกษาสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได ้
18.2-29% และมกีารใชพ้ลงัไฟฟ้าเฉลีย่ 1.08 kW/RT [2] จากนัน้ไดม้ี
การศึกษาวธิกีารลดอุณหภูมขิองอากาศก่อนระบายความร้อนให้กบั
คอนเดนเซอร์ โดยใช้หลกัการไหลเวยีนของอากาศ ผลการทดลอง
สามารถลดอุณหภูมขิองอากาศไดส้งูสุดถงึ 20 oC [3] และมกีารศกึษา
ออกแบบคอนเดนเซอร์ให้สามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้น และใช้
อุปกรณ์ควบคุมความเรว็รอบแบบอตัโนมตัขิองมอเตอร์พดัลมระบาย
ความรอ้นใหก้บัคอนเดนเซอร ์ผลการศกึษาสามารถเพิม่ค่าสมรรถนะ
การทาํความเยน็ (coefficient of performance ,COP) ได ้5.6-13.4% 
[4]  และมหาวทิยาลยัไทเปเทคโนโลย ีไดท้ําการศกึษาการออกแบบ
เครือ่งเตมิอากาศในหอ้งสะอาด  ในอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่การ
ลดการทํางานของฮทีเตอร ์ดว้ยการนําความรอ้นส่วนเกนิมาใชใ้นการ
ในการลดความชืน้ของอากาศแทนการใชฮ้ทีเตอร ์รว่มกบัการศกึษาการ
ควบคุมอุณหภูมขิองน้ําเย็นขาเข้าและออกของเครื่องทําน้ําเย็น ผล
การศกึษาสามารถลดการใชพ้ลงังานได ้38.65% [5]   

ในบทความนี้ไดท้ําการศกึษาวธิกีารเพิม่ประสทิธภิาพในดา้นการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศรวมศูนย์ชนิดระบายความรอ้น
ด้วยอากาศด้วยการติดตัง้แผงลดอุณหภูมขิองอากาศ (evaporative 
pre-cooling) ที่คอนเดนเซอร์เพื่อลดอุณหภูมขิองอากาศให้มอุีณหภูมิ
ตํ่าลงก่อนระบายความรอ้นใหก้บัคอนเดนเซอร ์โดยทดลองตดิตัง้แผง
ลดอุณหภมูขิองอากาศกบัเครือ่งปรบัอากาศขนาด 200 ตนัความเยน็ ที่
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และมีการใช้งานตลอด 24 
ชัว่โมงต่อวนั เพื่อทําการศกึษาผลของการประหยดัค่าไฟฟ้าเมื่อเทยีบ
กบัอุณหภูมขิองอากาศในแต่ละฤดูกาลของอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์
ในประเทศไทย   
 
2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

ความสามารถในการลดอุณหภูมขิอง แผงลดอุณหภูมขิองอากาศ   
แสดงในสมการที ่1  

 
                      Tsupply = Tdb – (Tdb – Twb) xη%                 (1) 

  
โดยที ่ Tsupply คอื อุณหภูมขิองอากาศหลงัผ่านแผงลดอุณหภูมขิอง 
                  อากาศ ( oC)  
    Tdb    คอื อุณหภูมกิระเปาะแหง้ของอากาศกาศ ( oC)   
    Twb    คอื อุณหภูมกิระเปาะเปียกของอากาศกาศ ( oC) 
   η%   คอื ค่าประสทิธภิาพของแผงลดอุณหภูมขิองอากาศ    
 

3. หลกัการทาํงานของระบบการลดอณุหภมิูของอากาศและ
ขัน้ตอนการทดลอง 

วธิกีารลดอุณหภูมขิองอากาศดว้ยการตดิตัง้แผงลดอุณหภูมขิอง
อากาศ มหีลกัการคอืเมือ่อากาศรอ้นภายนอกสมัผสักบัแผงลดอุณหภูมิ
ทีม่น้ํีาไหลผา่น พลงังานความรอ้นในอากาศจะถกูนําไปใชใ้นการเปลีย่น
สถานะของน้ําเพื่อใหเ้กดิการระเหยกลายเป็นไอ ดงันัน้เมื่ออากาศรอ้น
ภายนอกไหลผ่านแผงลดอุณหภูมขิองอากาศจะทําให้มอุีณหภูมิลด
ตํ่าลง และสามารถแสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการลด
อุณหภมูขิองอากาศทีค่า่ความชืน้สมัพทัธต์่างๆของอุณหภูมทิีเ่ท่ากนัใน
ตารางที ่1     
 
ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการลดอุณหภูมทิีร่ะดบั
ความชืน้สมัพทัธต์่างๆ 

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 

 
จากการคาํนวณโดยใชส้มการที ่1 พบวา่สภาวะทีแ่ผงลดอุณหภูมิ

สามารถลดอุณหภูมขิองอากาศไดม้ากทีสุ่ดคอืในช่วงสภาวะทีค่วามชืน้
สมัพทัธ์ของอากาศภายนอกก่อนผ่านแผงลดอุณหภูมมิคี่าความชืน้ตํ่า
ทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัค่าของอุณหภูมขิองอากาศภายนอกทีเ่ท่ากนัดงัแสดง
ในตารางที ่1 เน่ืองจากเมือ่ความชืน้สมัพทัธข์องอากาศมคี่าลดลงจะทาํ
ให้อุณหภูมกิระเปาะเปียกของอากาศลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้การ
ถ่ายเทความร้อนของแผงลดอุณหภูมขิองอากาศดขีึ้น ทําให้อุณหภูมิ
ของอากาศทีไ่หลผา่นแผงลดอุณหภมูขิองอากาศลดลงมากขึน้ 
  
3.1 การติดตัง้แผงลดอณุหภมิูท่ีแผงคอนเดนเซอร ์
 การทดลองจะทาํการตดิตัง้แผงลดอุณหภูมขิองอากาศขนาดความ
หนา 150 มลิลเิมตร  แผงทีใ่ชใ้นการทดลองมปีระสทิธภิาพของการ
ระบายความร้อน 88 เปอร์เซ็นต์ โดยทําการติดตัง้เข้ากับแผง
คอนเดนเซอร์ ของเครื่องทําน้ําเยน็แบบระบายความรอ้นด้วยอากาศ 
ส่วนการออกแบบการจ่ายน้ําเพื่อใชใ้นการระบายความรอ้นใหก้บัแผง
ลดอุณหภูมขิองอากาศเป็นระบบปิดสามารถนําน้ําที่ผ่านการระบาย
ความรอ้นแลว้ไหลเวยีนนํากบัมาใชใ้หม่ได ้โดยแสดงระบบการทํางาน
ในรปูที ่1  

 
 

รปูที ่1 ระบบการทาํงานของการตดิตัง้แผงลดอุณหภมูขิองอากาศ 
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ในการออกแบบจะทาํโครงสรา้งเป็นหอ้งขนาด 4.8 x 10 x 2.5 
(เมตร3) ลอ้มรอบตวัเครื่องทําน้ําเยน็ และเวน้ระยะห่างระหว่างแผงลด
อุณหภมูกิบัแผงของคอนเดนเซอร ์1.5 เมตรทุกดา้นของตวัเครือ่งทาํน้ํา
เยน็เพื่อความสะดวกในการบํารุงรกัษาตวัแผงลดอุณหภูมขิองอากาศ
และแผงคอนเดนเซอร ์ โดยรูปที ่2 แสดงเครื่องทําน้ําเยน็ก่อนตดิตัง้
แผงลดอุณหภูมขิองอากาศและรปูที ่3 แสดงเครือ่งทาํน้ําเยน็หลงัตดิตัง้
แผงลดอุณหภมูขิองอากาศ 
 

      
 
รปูที ่ 2 เครือ่งทาํน้ําเยน็แบบระบายความรอ้นดว้ยอากาศ ขนาด 200 
ตนัความเยน็ ก่อนการตดิตัง้แผงลดอุณหภมูขิองอากาศ 
 

 
 

รปูที ่ 3 เครือ่งทาํน้ําเยน็แบบระบายความรอ้นดว้ยอากาศ ขนาด 200 
ตนัความเยน็ หลงัการตดิตัง้แผงลดอุณหภมู ิ  
 
4. การทดลองและการวิเคราะหผ์ลการทดลอง 
4.1 การทดลองวดัอณุหภมิูของอากาศหลงัผา่นแผงลดอณุหภมิู 
 การทดลองทําการศึกษาผลของอุณหภูมิของอากาศ โดยการ
ทดลองจะทําการตดิตัง้เครื่องวดัอุณหภูมจิํานวน 2 เครื่องเพื่อใชว้ดั
อุณหภูมขิองอากาศดา้นนอกโดยวดัอุณหภูมขิองอากาศก่อนผ่านแผง
ลดอุณหภูม ิและดา้นในเพื่อใชว้ดัอุณหภูมขิองอากาศหลงัจากผ่านแผง
ลดอุณหภมู ิโดยทาํการบนัทกึผลของอุณหภูมแิละความชืน้สมัพทัธข์อง
อากาศตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่า
ความสามารถในการลดอุณหภูมขิองอากาศเมื่อเทยีบกบัอุณหภูมแิละ
ความชื้นสมัพทัธ์ของอากาศที่มกีารเปลี่ยนแปลง ผลการทดลองวดั
อุณหภูมขิองอากาศก่อนและหลงัผ่านแผงลดอุณหภูมขิองอากาศเฉลีย่
แสดงในรปูที ่4  

 
รปูที ่4  ผลการทดลองวดัอุณหภมูขิองอากาศหลงัผา่นแผงลดอุณหภมูิ
ของอากาศ 
 

จากการทดลองวดัอุณหภูมขิองอากาศหลงัผ่านแผงลดอุณหภูมิ
ของอากาศพบวา่สามารถลดอุณหภูมขิองอากาศไดต้ํ่าสุด 1.98 oC ใน
เวลา 1.00 น. และสงูสดุ 9.63 oC ในเวลา 13.00 น.  
 
4.2 การทดลองวดัค่าการใช้พลงัไฟฟ้าก่อนและหลงัติดตัง้แผงลด
อณุหภมิูของอากาศ 
 การทดลองทําการวดัค่าการใชพ้ลงัไฟฟ้าก่อนและหลงัการตดิตัง้
แผงลดอุณหภูมขิองอากาศ ในการศกึษาทาํการแบ่งออกเป็น 3 ฤด ูคอื
ฤดูร้อนตัง้แต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนตัง้แต่เดือน
มถุินายน ถงึเดอืนกนัยายน และฤดหูนาวตัง้แต่เดอืนตุลาคม  ถงึเดอืน
ธนัวาคม ผลการทดลองวดัค่าการใชพ้ลงัไฟฟ้าก่อนและหลงัตดิตัง้แผง
ลดอุณหภมูขิองอากาศช่วงฤดรูอ้นแสดงรปูที ่5 ช่วงฤดฝูนแสดงในรปูที ่
6 และชว่งฤดหูนาวแสดงในรปูที ่7 

 
รปูที ่5  ผลการวดัคา่พลงัไฟฟ้าเฉลีย่ในชว่งฤดรูอ้น 

 

 
รปูที ่6  ผลการวดัคา่พลงัไฟฟ้าเฉลีย่ในชว่งฤดฝูน 
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รปูที ่7  ผลการวดัคา่พลงัไฟฟ้าเฉลีย่ในชว่งฤดหูนาว 

 
 จากการทดลองวดัค่าการใชพ้ลงัไฟฟ้า ของเครือ่งปรบัอากาศรวม
ศูนย์แบบระบายความรอ้นดว้ยอากาศ หลงัจากตดิตัง้แผงลดอุณหภูมิ
ของอากาศ ในรปูที ่5 แสดงใหเ้หน็วา่ในฤดรูอ้นสามารถประหยดัพลงั
ไฟฟ้าไดม้ากทีสุ่ดเฉลีย่ 6.67% รองลงมาในรปูที ่6 แสดงใหเ้หน็วา่ใน
ฤดฝูนสามารถประหยดัพลงัไฟฟ้าเฉลีย่ 5.90% และน้อยทีสุ่ดในรปูที ่7 
แสดงให้เห็นว่าในฤดูหนาวสามารถประหยดัพลงัไฟฟ้าเฉลี่ย 4.14% 
และการวดัค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตลอดทัง้ปีก่อนการตดิตัง้และหลงั
การติดตัง้แผงลดอุณหภูมิของอากาศก่อนระบายความร้อนให้กับ
คอนเดนเซอร ์แสดงในตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 คา่ใชจ้า่ยพลงังานไฟฟ้ารายเดอืนเปรยีบเทยีบระหวา่งก่อน
การตดิตัง้และหลงัการตดิตัง้แผงลดอุณหภมูขิองอากาศ 

เดอืน 
ก่อนตดิตัง้ หลงัตดิตัง้ ผลการประหยดั 

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 
ม.ี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 
ม.ิ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 

 
 เมื่อนําข้อมูลจากการวดัค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดทัง้ปีมา
วเิคราะห์ผลประหยดัพลงังานตามช่วงของฤดูกาล สามารถแสดงผล
ประหยดัจากการตดิตัง้แผงลดอุณหภมูขิองอากาศไดต้ามตารางที ่3  
 
 
 
 
 

ตารางที ่3 คา่พลงังานไฟฟ้าเฉลีย่ต่อเดอืนเปรยีบเทยีบระหวา่งก่อนและ
หลงัตดิตัง้แผงลดอุณหภมูขิองอากาศแยกตามฤดกูาล 

ฤดกูาล 
ก่อนตดิตัง้ 

kWh/Month 
หลงัตดิตัง้ 

kWh/Month 
ผลประหยดั 
kWh/Month 

ประหยดั 
% 

รอ้น 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 

 
 จากการวดัค่าการใช้พลงังานไฟฟ้าพบว่าในช่วงฤดูรอ้น ระหว่าง
เดอืนมกราคม ถึงเดอืนพฤษภาคมสามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้า
ไดม้ากทีสุ่ดคอื 7,575 kWh คดิเป็น 6.55% ต่อเดอืน รองลงมาช่วงฤดู
ฝนระหวา่งเดอืนมถุินายน ถงึเดอืนกนัยายนสามารถลดการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าได ้6,735 kWh คดิเป็น 5.65% ต่อเดอืน และช่วงฤดูหนาว
ระหว่างเดือนตุลาคม  ถึงเดือนธนัวาคม สามารถลดการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าได ้4,653 kWh คดิเป็น 4.03% ต่อเดอืน ในส่วนประสทิธภิาพ 
ของการใช้พลงังานจากการตรวจวดัพบว่าหลงัตดิตัง้แผงลดอุณหภูมิ
ของอากาศทําให้ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานดีขึ้น จาก 1.04 
kW/RT ก่อนทาํการตดิตัง้ เป็น 0.97 kW/RT หลงัจากทาํการตดิตัง้แผง
ลดอุณหภูมิของอากาศ ทัง้น้ีเมื่อทําการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตรท์ัง้น้ีมกีารลงทุนสาํหรบัระบบทัง้สิน้คดิเป็น 235,000 บาท 
ผลการวดัผลประหยดัพลงังานไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้งานของ
เครื่องปรบัอากาศรวมศูนย์ตลอดทัง้ปีหลงัจากติดตัง้แผงลดอุณหภูมิ
ของอากาศ โดยการตรวจวดัพลงังานไฟฟ้าตามอตัราการใชไ้ฟฟ้าแบบ 
TOU ซึง่สามารถสรุปไดด้งัน้ี แผงลดอุณหภูมขิองอากาศสามารถลดค่า
พลงังานไฟฟ้าในช่วง On-Peak 33,401.80 kWh/ปี คดิเป็น 90,017.85 
บาท และในช่วง Off-Peak 45,378.20 kWh/ปี คดิเป็น 54,063.59 บาท 
โดยผลประหยดัรวมคดิเป็น  144,081.44  บาทต่อปี จะได้ผลของ
ระยะเวลาคนืทุน 1.63 ปี 
 
5. สรปุ 

จากการศึกษาและทําการทดลองการติดตัง้แผงลดอุณหภูมขิอง
อากาศก่อนระบายความรอ้นให้กบัแผงคอนเดนเซอร์ ของเครื่องปรบั 
อากาศรวมศูนย์ชนิดระบายความรอ้นดว้ยอากาศ พบว่าสามารถเพิม่
ประสทิธภิาพของการใชพ้ลงัไฟฟ้าเฉลีย่จาก 1.04 kW/RT เป็น 0.97 
kW/RT เมือ่พจิารณาชว่งของฤดกูาลของประเทศไทยพบวา่ฤดกูาลมผีล
ต่อประสทิธขิองการทาํงานของแผงลดอุณหภมู ิคอืพลงังานไฟฟ้าลดลง 
จาก 115,680 kWh/เดอืน เป็น 108,104 kWh/เดอืน หรอืคดิเป็น 
6.55% ในฤดรูอ้น จาก 121,085 kWh/เดอืน เป็น 114,350 kWh/เดอืน 
หรอืคดิเป็น 5.56% ในฤดูฝน และจาก 115,520 kWh/เดอืน เป็น 
110,867 kWh/เดอืน หรอืคดิเป็น 4.03% ในฤดหูนาวตามลําดบั แสดง
ให้เห็นว่าในฤดูร้อนแผงลดอุณหภูมิของอากาศสามารถลดการใช้
พลงังานไฟฟ้าไดม้ากทีสุ่ด รวมถงึเมื่อพจิารณาปรมิาณการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าภายในรอบหนึ่งปีของเครื่องปรบัอากาศที่ทําการศึกษา พบว่า
ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตลอดทัง้ปีลดลงจาก 1,409,300 kWh/ปี 
เป็น 1,330,520 kWh/ปี หรอืคดิเป็น 5.59%  ทัง้น้ีเมื่อพจิารณาดา้น
คา่ใชจ้า่ยทีล่ดลงสามารถลดคา่ใชจ้า่ยดา้นไฟฟ้าลงไดห้ลงัจากการตดิตัง้
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แผงลดอุณหภมูขิองอากาศ 144,081 บาทต่อปีและเมือ่พจิาณาทางดา้น
การลงทุนการตดิตัง้แผงลดอุณหภูมใินการศกึษานี้มรีะยะเวลาคนืทุน 
1.63 ปี การศึกษานี้จงึเป็นประโยชน์ต่อโรงงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ที่ใช้เครื่องปรบัอากาศรวมศูนย์ชนิด
ระบายความรอ้นดว้ยอากาศ สาํหรบัเป็นขอ้มลูในการศกึษาและทดลอง
ตดิตัง้แผงลดอุณหภูมขิองอากาศ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพด้านพลงังาน
ไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศรวมศูนย์ชนิดระบายความร้อนด้วย
อากาศและลดตน้ทุนทางดา้นพลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งมนียัสาํคญั   
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีทาํการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการเผาไหมข้องก๊าซ 

LPG ที่เกดิขึน้ภายในเตาที่ออกแบบมาสําหรบัห้องปฏิกริยิาสร้าง
ไฮโดรเจนโดยเปรยีบเทยีบการเผาไหมใ้นวสัดุพรุนกบัการจ่ายอากาศ
แบบหมุนวนในแง่ของสมรรถนะของเตาเผาไหมอ้นัไดแ้ก่ประสทิธภิาพ

การเผาไหม ้( cη ) องคป์ระกอบของก๊าซไอเสยีทีเ่กดิจากการเผาไหม้

และการกระจายตวัของอุณหภูมทิี่เกดิขึน้ภายในเตาเผาไหม ้จากการ
ทดลองเมือ่ทาํการเผาไหมด้ว้ยเตาเผาไหมว้สัดุพรุนพบวา่อุณหภูมทิีไ่ด้
จากการเผาไหม้และประสทิธภิาพการเผาไหม้มคี่ามากกว่ากรณีเผา
ไหมด้ว้ยเตาเผาไหมแ้บบหมุนวนเน่ืองจากวสัดุสรา้งความพรุนภายใน
เตาเผาไหมว้สัดุพรุนมสี่วนช่วยส่งเสรมิการเผาไหม้ เช่น ทําให้อตัรา
การผสมเพิม่ขึน้และยงัทาํใหเ้กดิการอุ่นของผสมบรเิวณ upstream ใหม้ี
อุณหภูมสิงูขึน้ สง่ผลใหเ้กดิการเผาไหมท้ีส่มบรูณ์ จงึทาํใหป้รมิาณ CO 
และ CxHy NOx ทีเ่กดิขึน้ มปีรมิาณน้อย ซึ่งถงึแมว้่าการกระจาย
อุณหภูมทิีเ่กดิขึน้ในกรณีเผาไหมด้ว้ยเตาเผาไหมแ้บบหมุนวนมคีวาม
คงทีม่ากกว่า แต่ปรมิาณมลพษิทีเ่กดิขึน้มมีากและเกดิเขมา่เกาะตวักนั
เป็นกอ้น ดงันัน้หากตอ้งใชก้ารเผาไหมแ้บบกระแสหมุนวนกบัระบบเซล
เชื้อเพลงิแล้ว ควรต้องมกีารปรบัปรุงใหม้สีมรรถนะดขีึน้กว่าที่เป็นอยู ่
อย่างไรกด็ ีผลการทดลองการศกึษาสมรรถนะของเตาเผาไหมท้ัง้สอง
ประเภทที่ได้จากงานวจิยัน้ีมขีอ้จํากดัเฉพาะเงื่อนไขการทดสอบและ
ลกัษณะโครงสรา้งของเตาเผาไหมใ้นงานวจิยัน้ีเทา่นัน้ 
 

คาํสาํคญั: เตาเผาไหมว้สัดุพรนุ /การเผาไหม ้/ วสัดุพรนุ 
1 Corresponding author 
 
 
 
 
 
 
 

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 
ปญัหาภาวะโลกร้อนกําลังเป็นปญัหาใหญ่ของโลกเราใน

ปจัจบุนั สงัเกตไดจ้ากอุณหภูม ิของโลกทีเ่พิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ ทาํใหส้ภาพ
อากาศเปลีย่นแปลงอย่างมากจนเกดิภยัพบิตัติ่างๆ ซึง่สาเหตุหลกัของ
ปญัหาน้ีเกิดมาจากมลพษิที่มนุษย์ก่อขึ้นเช่น การปลดปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดแ์ละก๊าซเรอืนกระจก (NOx CFC CH4 เป็นตน้)ใน
กจิวตัรประจาํวนัของมนุษย ์ โดยเมื่อมลพษิดงักล่าวถูกปล่อยออกมาสู่
ช ัน้บรรยากาศโลก จะส่งผลใหค้วามรอ้นจากแสงอาทติย์ถูกกกัเก็บไว้
ไม่ให้คายออกไปสู่บรรยากาศ จงึทําให้อุณหภูมขิองบรรยากาศโลก
สูงขึ้น จากปญัหาดงักล่าวจึงได้มกีารศึกษาวจิยัและพฒันาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยสีะอาดเพือ่ลดภาวะโลกรอ้นและลดมลพษิทีเ่กดิขึน้ โดยหนึ่ง
ในเทคโนโลยีดงักล่าวคือเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบที่
สามารถผลิตพลังงานได้แต่มีมลพิษตํ่า โดยปจัจุบนัได้มีการพฒันา
ระบบของเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถผลิตพลังงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ ดว้ยการตดิตัง้ reformer เขา้ไปในระบบเพือ่ช่วย
ในการอุ่นก๊าซออกซิเจนและสังเคราะห์ก๊าซไฮโดรเจนก่อนเข้าทํา
ปฏกิรยิา ซึ่งแหล่งพลงังานความรอ้นที่ป้อนให้กบั reformerได้มาจาก
การตดิตัง้เตาเผาไหมเ้พิม่เขา้ไปในระบบ  โดยเตาเผาไหมท้ี่ตดิตัง้ใน
ระบบควรเป็นเตาเผาไหม้ที่มีการกระจายอุณหภูมิในเตามีความ
สมํ่าเสมอ เกดิขึน้ในบรเิวณทีก่วา้งและมมีลพษิตํ่า ซึง่เตาเผาไหมว้สัดุ
พรุนแบบหลายขัน้ เป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีส่ามารถนํามาตดิตัง้เขา้กบั
ระบบของเซลล์เชื้อเพลิง เน่ืองจากการเผาไหม้ที่เสถียรเกิดขึ้นใน
บรเิวณทีก่วา้งและสามารถควบคุมอุณหภูมสิงูสุดทีเ่กดิขึน้ได ้ส่งผลให้
อตัราการเกดิ Thermal NOx มปีรมิาณลดลง [1] โดยไดม้กีารศกึษา
ค้นคว้าและพฒันาเกี่ยวกบัเตาเผาไหม้วสัดุพรุนที่มกีารจ่ายของผสม
ระหว่างอากาศและเชื้อเพลิงเป็นขัน้ [2,3,4,5] พบว่าสามารถควบคุม
อุณหภูมสิูงสุดที่เกดิขึน้ได้ ส่งผลให้อตัราการเกดิ Thermal NOx มี
ปรมิาณลดลง นอกจากงานวจิยั ยงัได้มกีารวจิยัเกี่ยวกบัการเผาไหม้
ภายในเตาเผาไหม้วสัดุพรุนที่มกีารจ่ายอากาศเป็นขัน้ [6] พบว่า
ปรมิาณ NOx ทีเ่กดิขึน้จากการเผาไหมภ้ายในเตาเผาไหมว้สัดุพรนุแบบ
สองขัน้มคี่าตํ่าประมาณ 10 vppm  นอกจากนี้อกีเหตุผลหน่ึงทีท่าํให้
ปรมิาณ NOx ทีเ่กดิจากการเผาไหมม้คี่าตํ่าคอื วสัดุพรุนทีอ่ยู่ภายใน
เตาเผาไหมม้สีว่นชว่ยทาํใหเ้กดิการไหลแบบป ัน่ปว่นภายในเตาเผาไหม้
ทัง้บรเิวณหอ้งเผาไหมใ้นส่วนแรกและส่วนทีส่อง จงึทําใหเ้กดิการผสม
เป็นเน้ือเดยีวกนั (Homogenous mixing) ระหว่างเชือ้เพลงิกบัอากาศ 
ส่งผลใหเ้กดิการเผาไหมท้ีเ่ป็นเน้ือเดยีวกนั ทําใหเ้ป็นการลดอุณหภูมิ
การเผาไหมส้งูสดุทีเ่กดิขึน้ 

จากการศกึษางานวจิยัทีผ่่านมาพบว่าไดม้กีารวจิยัเกี่ยวกบั
เตาเผาไหมว้สัดุพรนุแบบหลายขัน้กนัอยา่งแพรห่ลาย แต่ทัง้น้ีจะเหน็ได้
ว่างานวจิยัส่วนใหญ่กล่าวถงึเฉพาะผลของการปรบัเปลี่ยนอตัราส่วน
สมมลูในแต่ละชัน้ทีม่ผีลต่อมลพษิ (CO และ NOx) และอุณหภูมสิงูสุดที่
เกดิขึน้ โดยไม่ไดก้ล่าวถงึสมรรถนะในดา้นอื่น เช่นการกระจายตวัของ
อุณหภูมทิี่เกิดขึน้ภายในเตาเผาไหม้ ซึ่งดชันีน้ีจะเป็นตวัที่บ่งบอกถึง
บรเิวณของการเผาไหมท้ีเ่กดิขึน้ รวมถงึประสทิธภิาพการเผาไหมแ้ละ
ปรมิาณ CXHY ทีเ่กดิขึน้ ซึง่สมรรถนะดงักล่าวเป็นดชันีทีจ่ําเป็นต้อง
ศึกษาเพื่อที่จะนําเตาเผาไหม้วสัดุพรุนที่มกีารจ่ายอากาศเป็นขัน้มา

ประยุกต์ใช้ติดตัง้เข้ากับระบบของเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นแหล่ง
พลงังานความรอ้นในการอุ่นอากาศและไฮโดรเจนก่อนเขา้ทําปฏกิริยิา
ภายในเซลลเ์ชือ้เพลงิ ดงันัน้วตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ีคอืทาํการศกึษา
พฤตกิรรมการเผาไหมข้องก๊าซ LPG ทีเ่กดิขึน้ภายในเตาเผาไหมแ้บบ
วสัดุพรุนที่มกีารจ่ายอากาศเป็นขัน้ ในแง่ของสมรรถนะความรอ้นอนั

ได้แก่ประสิทธิภาพการเผาไหม้ ( cη ) การกระจายอุณหภูมิและ

ปรมิาณมลพษิที่เกิดขึ้น (CO CXHY และ NOx) โดยได้ทําการ
เปรยีบเทยีบสมรรถนะระหว่างเตาเผาไหม้วสัดพรุนแบบที่มกีารจ่าย
อากาศเป็นขัน้กบัเตาเผาแบบหมนุวนทัว่ไป 
 
2.องคป์ระกอบเชื้อเพลิง 

เชือ้เพลงิทีเ่ลอืกใชใ้นงานวจิยัน้ี คอื LPG โดยในการทดลอง
จะก๊าซหุงตม้ของการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย ซึง่องคป์ระกอบของ 
LPG น้ีประกอบดว้ย โพรเพน (C3H8) 60 mol% และบวิเทน (C4H10) 
40% โดยมคี่าความรอ้น (LHV) เท่ากบั 45.6 MJ/kg (ทีม่า: การ
ปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย) ซึง่จะเหน็ไดว้า่องคป์ระกอบของ LPG มี
ก๊าซไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลัก ไม่มีองค์ประกอบของ 
ไนโตรเจนและซลัเฟอร ์

3.วิธีการทดลอง 

รปูที ่1 แสดงชุดทดสอบพฤตกิรรมการเผาไหมแ้ละสมรรถนะ
ของเตาเผาไหมว้สัดุพรุนทีม่กีารจ่ายอากาศเป็นขัน้โดยใชแ้อลพจีเีป็น
เชือ้เพลงิ โดยเตาเผาไหมว้สัดุพรุนน้ีถูกสรา้งขึน้ ใหม้กีารเผาไหมแ้บบ
ผสมก่อน (premixed) โดยการทดสอบจะแบ่งอากาศทีใ่ชใ้นการเผาไหม้
ออกเป็นสามสว่น โดยอากาศสว่นทีห่น่ึงจะถูกจา่ยเพือ่ผสมกบัเชือ้เพลงิ
ก่อนป้อนเขา้สูเ่ตาเผาไหม ้อากาศสว่นทีส่องจะถูกป้อนเขา้เตาเผาไหม้
ทีร่ะดบัความสงู 0 mm. จากตะแกรงกระจายเชือ้เพลงิ และอากาศสว่น
สามจะถูกป้อนเขา้เตาเผาไหมท้ีร่ะดบัความสงู 100 mm. จากตะแกรง
กระจายเชื้อเพลงิ นอกจากนี้ยงัทําการตดิตัง้ระบบจุดระเบดิที่ที่ระดบั
ความสงู 100 mm. จากตะแกรงกระจายเชื้อเพลงิและใชแ้อลพจีเีป็น
เชือ้เพลงิในการจดุและอุ่นเตาเผาไหม ้

ในการทดลองทําการปรับอัตราการไหลของอากาศและ
เชือ้เพลงิใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นไขการทดลอง โดยใชป้ ัม้ลมเป็นตน้กําลงั
ในการทาํใหเ้กดิอตัราการไหลของอากาศและใช ้Flow meter (0-300 
L/m) เป็นอุปกรณ์ในการวดัและควบคุมอตัราการไหลของอากาศและใน
การควบคุมอตัราการไหลของเชือ้เพลงิจะใช ้Flow meter (0-5 L/m) 
เป็นอุปกรณ์ในการวดัและควบคุมอตัราการไหลเช่นเดยีวกนั ส่วนใน
การบนัทกึคา่อุณหภูมจิะบนัทกึอุณหภูมทิัง้หมด 10 ระดบัความสงูทุกๆ 
5 นาทโีดยใช ้Thermocouple type K และใช ้Data logger เป็นอุปกรณ์
ในการบนัทกึผล นอกจากนี้เมือ่อุณหภูมเิขา้สูส่ภาวะคงตวัทาํวดัก๊าซไอ
เสยีโดยใชเ้ครื่องวดัก๊าซทีบ่รเิวณท่อทางออกทีร่ะดบัความสงู 300 mm 
จากแผ่นกระจายของผสมระหวา่งเชือ้เพลงิและอากาศ ซึง่ก๊าซไอเสยีที่
ทาํการเกบ็ผลไดแ้ก่ O2, CO2, CO, NOx และ CxHy เพือ่นําไปใชใ้นการ

หาคา่ประสทิธภิาพการเผาไหม้( )cη  
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ในการหาสมรรถนะของเตาเผาไหม้จะนําค่าประสทิธภิาพ

การเผาไหม ้( cη ) มาเป็นดชันีในการชี้วดัสมรรถนะของหวัเผา โดย

สามารถคาํนวณไดจ้าก 
- ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาเผาไหม้นิยามได้ด้วย

สมการดงัน้ี  
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fuelQ    คอื ความรอ้นทีไ่ดจ้ากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ  

HClossQ , คอื ปรมิาณความรอ้นทีส่ญูเสยีจากการเผาไหมไ้มส่มบรูณ์ 

ของไฮโดรคารบ์อน  

colossQ ,    คอื ปรมิาณความรอ้นทีส่ญูเสยีจากการที่CO ไมถ่กูเผา

ไหมเ้ป็น 2CO

                   

 
 

รปูท่ี 1 แสดงชุดทดสอบพฤตกิรรมการเผาไหมแ้ละสมรรถนะของเตาเผาไหมว้สัดุพรนุทีม่กีารจา่ยอากาศเป็นขัน้ 

              
 ตารางท่ี 1 ตารางแสดงเงือ่นไขการทดลอง 

Energy 
input (kw) 

%EA 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 

3 kw 
110 

 

Porous 
Media 

Combustor 

0.00 4 106 0 3.63 96.37 0 

0.50 4 51 55 3.63 46.37 50 

0.96 4 0.00 106 3.63 0.00 96 

Swirl 
Combustor 

0.00 4 106 0 3.63 96.37 0 

0.50 4 51 55 3.63 46.37 50 

0.96 4 0.00 106 3.63 0.00 96 
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รปูท่ี 2 แสดงการเปรยีบเทยีบลกัษณะของเตาเผาไหมท้ัง้สองประเภท 
  
 รูปที่ 2 แสดงการเปรยีบเทียบลกัษณะของเตาเผาไหม้ทัง้
สองประเภท ซึง่จะเหน็ไดว้า่ในการทดสอบจะใชเ้ตาเผาไหมต้วัเดยีวกนั 
มตีําแหน่งและลกัษณะการจ่ายอากาศเหมอืนกนัและรนัทีเ่ง ื่อนไขการ
ทดลองเดยีวกนั แต่ต่างกนัตรงทีเ่ตาเผาไหมว้สัดุพรุนจะทําการใส่เมด็
อะลูมน่ิา เพื่อเป็นวสัดุช่วยสรา้งความพรุน ดงันัน้ผลของการหมุนวน
ของอากาศทีถู่กจ่ายเขา้มาในแนวสมัผสัจะลดลง เน่ืองจากมวีสัดุสรา้ง
ความพรนุกัน้ขวางแนวการหมนุวนของอากาศทีถ่กูจา่ยเขา้เตาเผาไหม ้
 
4. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 
4.1 การเปล่ียนแปลงอณุหภมิูภายในหวัเผาวสัดพุรนุ 

รปูที ่3 เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงอุณหภูมติามระดบัความสูง 
ระหว่างเตาเผาไหมว้สัดุพรุนกบัเตาเผาไหมแ้บบหมุนวน ซึ่งในแต่ละ
กรณีทําการปรบัเปลีย่นสดัสว่นของอากาศสว่นทีส่ามต่ออากาศทัง้หมด 
(λ ) เท่ากบั 0 0.5 และ 0.96 ตามลําดบั และทําการคงที่ปรมิาณ
อากาศสว่นเกนิไวเ้ทา่กบั 110% ซึง่จากรปู 2 จะเหน็ไดว้า่ เมือ่พจิารณา
เตาเผาไหมว้สัดุพรนุพบวา่ทีก่รณ ี λ  เทา่กบั 0  อุณหภูมทิีไ่ดจ้ากการ
เผาไหมม้คี่าสงูทีสุ่ด ประมาณ 1130 oC  และอุณหภูมจิะมคี่าลดลงเมือ่

ทาํการเพิม่  λ  เป็น 0.5 และ 0.96 ซึง่มคีา่อุณหภมูเิท่ากบั  1050 และ 
990 oC ตามลําดบั โดยในกรณีλ  เท่ากบั 0.5 และ 0.96 อุณหภูมเิริม่
คงทีต่ ัง้แต่ระดบัความสงู 100mm จากตะแกรงกระจายของผสมระหวา่ง
อากาศกบัเชื้อเพลงิเป็นต้นไป ในขณะทีเ่มื่อพจิารณาเตาเผาไหมแ้บบ
หมุนวนพบว่าอุณหภูมทิี่ได้จากการเผาไหม้มแีนวโน้มค่อนข้างคงที่
ตลอดความสูงของเตาเผาไหม ้แต่ทุกเงื่อนไขการทดลองมคี่าอุณหภูมิ
ค่อนขา้งตํ่า  ซึ่งในช่วงตัง้แต่ระดบัความสูง 100mm จากตะแกรง
กระจายของผสมระหว่างอากาศกบัเชื้อเพลงิ (ช่วงทีอุ่ณหภูมคิ่อนขา้ง
คงที)่ อุณหภูมทิีไ่ดจ้ากการเผาไหมข้องเตาเผาไหมแ้บบหมุนวน มคี่า
อุณหภูมเิฉลีย่มคี่าอยู่ในช่วง 800-920 oC  ซึง่อุณหภูมติํ่ากว่าอุณหภูมิ
ทีไ่ดจ้ากการเผาไหมข้องเตาเผาไหมแ้บบวสัดุพรนุอยา่งเหน็ไดช้ดั   

เหตุทีอุ่ณหภูมทิีไ่ดจ้ากการเผาไหมข้องเตาเผาไหมแ้บบวสัดุพรุน
มีค่ามากกว่ากรณีเผาไหม้ด้วยเตาเผาไหม้แบบหมุนวน คาดว่า
เน่ืองมาจากเมด็วสัดุสรา้งความพรุนทีใ่ส่เขา้ไปในเตาเผาไหมว้สัดุพรุน
นัน้ จะมสีว่นช่วยใหเ้กดิความป ัน่ป่วนย่อยๆในช่องว่างระหวา่งเมด็วสัดุ 
ทําใหอ้ตัราการผสมกนัระหว่างอากาศกบัเชือ้เพลงิเป็นไปไดด้ว้ยด ีอกี
ทัง้ยังช่วยอุ่น (Preheating) ของผสมระหว่างอากาศและเชื้อเพลิง
ทางดา้น upstreamใหม้อุีณหภูมสิงูขึน้ และยงัทําหน้าทีเ่ป็นตวัสะสม
ความรอ้น หรอื Temperature Flywheel ช่วยใหค้วามรอ้นทีเ่กดิขึน้จาก
ปฏกิริยิาการเผาไหมไ้ม่สูงเกนิไปในขณะทีช่่วยป้อนความรอ้นกลบัมา
ยงัส่วนผสมเชื้อเพลงิและอากาศที่ยงัไม่เผาไหมไ้ปพรอ้มๆกนั ดงันัน้
คาดว่าการใส่เมด็วสัดุสรา้งความพรุนในเตาเผาไหมน้ัน้ จะช่วยในการ
ส่งเสรมิการเผาไหมใ้หด้ขี ึน้ ช่วยใหก้ารเผาไหมส้มบูรณ์มากยิง่ขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกบัอุณหภูมทิีไ่ดจ้ากการเผาไหม ้ในขณะทีก่ารเผาไหมด้ว้ย
เตาเผาไหม้แบบหมุนวน จะมีอัตราการผสมกันระหว่างอากาศกับ
เชื้อเพลิงลดลง จึงทําให้อุณหภูมิที่ได้จากการเผาไหม้มีค่าตํ่า  ซึ่ง
พฤตกิรรมการเผาไหมท้ีเ่กดิแสดงดงัรปูที ่4 โดยเปลวไฟมลีกัษณะหมุน
ควงดว้ยความเรว็รอบผนังเตาเผาไหม ้และขณะทําการเผาไหมม้เีขม่า
เป็นจาํนวนมากดงัแสดงในรปู 5  โดยเขมา่ทีเ่กดิขึน้น้ีจะจบัตวักนัเป็น
กอ้นทีต่วัวดัอุณหภูม ิ(Thermo couple)  ดงัแสดงในรปู 6 แสดงใหเ้หน็
ถงึพฤตกิรรมการเผาไหมท้ไีมส่มบรูณ์ 
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รปูท่ี 3 เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงอุณหภมูติามระดบัความสงู ระหวา่งเตาเผาไหมว้สัดุพรุนกบัเตาเผาไหมแ้บบหมนุวน 

(a) Swirl Combustor (b) Porous Media Combustor 
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รปูท่ี4 แสดงลกัษณะของเปลวไฟทีไ่ดจ้ากการ

เผาไหมข้องเตาเผาไหมแ้บบหมนุวน 

 

 
รปูท่ี 5 แสดงเขมา่ทีเ่กดิขึน้ขณะทาํการเผา
ไหมด้ว้ยเตาเผาไหมแ้บบหมนุวน 

 

 

 
รปูท่ี 6 แสดงลกัษณะของเขมา่ทีจ่บัตวั
กนัเป็นกอ้น เมือ่ทาํการเผาไหมด้ว้ย
เตาเผาไหมแ้บบหมนุวน 

 
4.2 ปริมาณกา๊ซไอเสียท่ีเกิดขึน้ 

รูปที่ 7 แสดงการเปรยีบเทยีบปรมิาณก๊าซไอเสยีที่ได้จาก
การเผาไหมร้ะหว่างเตาเผาไหมว้สัดุพรุนกบัเตาเผาไหมแ้บบหมุนวน 
โดยเมื่อพจิารณารปูที ่7a พบว่าปรมิาณคารบ์อนมอนอกไซดท์ีเ่กดิขึน้
ในกรณีเผาไหมด้ว้ยเตาเผาไหมว้สัดุพรุน มปีรมิาณน้อยกว่ากรณีเผา
ไหมด้ว้ยเตาเผาไหมแ้บบหมุนวนอย่างเหน็ไดช้ดั คาดวา่เกดิจากการที่
เมือ่ทําการเผาไหมโ้ดยใชว้สัดุสรา้งความพรุนนัน้ จะมรีะยะเวลาทีใ่ชใ้น
การเผาไหมน้าน จงึทําใหก้ารเผาไหมเ้กดิขึน้อย่างสมบูรณ์  อุณหภูมทิี่
ไดจ้ากการเผาไหมม้คี่าสงู นอกจากนี้เมือ่ทาํการเพิม่สดัสว่นของอากาศ
สว่นทีส่ามต่ออากาศทัง้หมด (λ ) แลว้แนวโน้มปรมิาณ CO ทีเ่กดิขึน้
ของกรณีเผาไหมด้ว้ยเตาเผาไหมว้สัดุพรุนมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามการ
เปลีย่นแปลง λ  เน่ืองจากการเพิม่ λ  จะสง่ผลใหร้ะยะเวลาในการเผา
ไหมล้ดน้อยลง ทําให้มรีะยะเวลาไม่เพยีงพอที่ CO จะถูกเผาไหม้
กลายเป็น CO2 จงึทําใหเ้กดิการเผาไหมท้ีไ่ม่สมบูรณ์ ไดอุ้ณหภูมกิาร
เผาไหมม้คี่าตํ่าดงัรปู 3  โดยปรมิาณ CO มคี่าสงูทีสุ่ดที ่ λ  เท่ากบั 
0.96 มคีา่ประมาณ 550 ppm คดิทีม่าตรฐาน O2 6%  และ มคี่าตํ่าทีสุ่ด
ที ่ λ  เทา่กบั 0  มคี่าประมาณ 11 ppm  คดิทีม่าตรฐาน O2 6%  สว่น
กรณีเผาไหม้ด้วยเตาเผาไหม้แบบหมุนวนเมื่อทําการเพิ่ม λ  แล้ว
พบว่าปรมิาณ CO มแีนวโน้มลดลง เน่ืองจากการเพิม่ λ  คาดว่าจะ
สง่ผลใหร้ะยะเวลาในการเผาไหมเ้พิม่มากขึน้ เพราะเมือ่ทาํการเพิม่λ  
ปรมิาณอากาศบางส่วนอาจจะเคลื่อนทีล่งไปบรเิวณ Upstream ก่อนที่
จะเคลื่อนทีก่ลบัมาสู่บรเิวณ Downstream เป็นการเกดิการหมุนวนใน
แนวตัง้ โดยปรมิาณ CO มคี่าสงูทีสุ่ดที ่ λ  เท่ากบั 0 มคี่าประมาณ 
2,780 ppm คดิทีม่าตรฐาน O2 6%  และ มคี่าตํ่าทีสุ่ดที ่ λ  เท่ากบั 
0.96  มคีา่ประมาณ 750 ppm  คดิทีม่าตรฐาน O2 6%   

รูปที่ 7b  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณก๊าซไนโตรเจน
ออกไซด์ทีไ่ดจ้ากการเผาไหมร้ะหว่างเตาเผาไหมว้สัดุพรุนกบัเตาเผา
ไหมแ้บบหมนุวน จากรปูจะเหน็ไดว้า่ปรมิาณ NOX ทีเ่กดิขึน้ในกรณีเผา
ไหม้ด้วยเตาเผาไหม้วสัดุพรุน มปีริมาณน้อยกว่ากรณีเผาไหม้ด้วย
เตาเผาไหมแ้บบหมุนวน คาดวา่เกดิจากเมือ่ทาํการเผาไหมด้ว้ยเตาเผา
ไหมแ้บบหมุนวน จะมรีะยะเวลาในการเผาไหมน้้อยกว่าเมื่อเทยีบกบั
เผาไหม้ด้วยเตาเผาไหม้วสัดุพรุน จึงทําให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 
สอดคลอ้งกบัอุณหภูมกิารเผาไหมด้งัรปูที ่3 นอกจากนี้เมื่อทําการเพิม่

สดัส่วนของอากาศส่วนที่สามต่ออากาศทัง้หมด (λ ) แล้วแนวโน้ม
ปรมิาณ NOX ทีเ่กดิขึน้ของกรณีเผาไหมด้ว้ยเตาเผาไหมว้สัดุพรุน มี
แนวโน้มลดลงตามการเปลีย่นแปลง λ  เหตุทีเ่ป็นเช่นน้ีเน่ืองจากการ
เพิม่ λ  ส่งผลใหอุ้ณหภูมทิีไ่ดจ้ากการเผาไหมม้คี่าลดลง ทําใหโ้อกาส
เกดิ Thermal NOX ลดน้อยลง โดยปรมิาณ NOX มคี่าสงูทีสุ่ดที ่ λ  
เท่ากบั 0  มคี่าประมาณ 43 ppm คดิทีม่าตรฐาน O2 6%  และ มคี่าตํ่า
ทีสุ่ดที ่ λ  เท่ากบั 0.5  มคี่าประมาณ 36 ppm  คดิทีม่าตรฐาน O2 
6%  สว่นกรณเีผาไหมด้ว้ยเตาเผาไหมแ้บบหมนุวน เมือ่ทาํการเพิม่ λ  
จาก 0 เป็น 0.5 แลว้พบวา่ปรมิาณ NOX มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ประมาณ 8  
ppm  คดิทีม่าตรฐาน O2 6%   เน่ืองจากอุณหภมูทิีไ่ดจ้ากการเผาไหมม้ี
ค่าเพิม่ขึน้ ทาํใหโ้อกาสเกดิ Thermal NOX เพิม่มากขึน้ จากนัน้เมือ่ทาํ
การเพิม่ λ  เป็น 0.96 พบวา่ปรมิาณ  NOX  มปีรมิาณลดลงจนเหลอื
ประมาณ 40 ppm  คดิทีม่าตรฐาน O2 6%  ทัง้ ๆ ที ่เงื่อนไขน้ีมี
อุณหภูมทิี่ได้จากการเผาไหมสู้งที่สุดในกรณีเผาไหมด้ว้ยเตาเผาไหม้
แบบหมนุวน ซึง่ในกรณน้ีีทางผูว้จิยัยงัไมส่ามารถหาขอ้สรปุได ้

รปูที ่7c แสดงการเปรยีบเทยีบปรมิาณความเขม้ขน้ของก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากการเผาไหมร้ะหว่างเตาเผาไหมว้สัดุพรุนกบั
เตาเผาไหมแ้บบหมุนวน จากรปูจะเหน็ไดว้า่ปรมิาณ CXHY ทีเ่กดิขึน้ใน
กรณีเผาไหมด้ว้ยเตาเผาไหมว้สัดุพรุน มปีรมิาณน้อยกว่ากรณีเผาไหม้
โดยด้วยเตาเผาไหม้แบบหมุนวน คาดว่าเกดิจากเมื่อทําการเผาไหม้
ดว้ยเตาเผาไหมแ้บบหมนุวน จะมรีะยะเวลาในการเผาไหมน้้อยกวา่เมือ่
เทียบกบัเผาไหม้ด้วยเตาเผาไหม้วสัดุพรุน จึงทําให้การเผาไหม้ไม่
สมบรูณ์ สอดคลอ้งกบัอุณหภูมกิารเผาไหมด้งัรปูที ่3 นอกจากนี้เมือ่ทํา
การเพิ่มสดัส่วนของอากาศส่วนที่สามต่ออากาศทัง้หมด (λ ) แล้ว
แนวโน้มปรมิาณ CXHY ทีเ่กดิขึน้ของกรณีเผาไหมด้ว้ยเตาเผาไหมว้สัดุ
พรุน มแีนวโน้มลดลงตามการเปลี่ยนแปลง λ  เหตุที่เป็นเช่นน้ี
เน่ืองจากการเพิม่ λ  ส่งผลใหร้ะยะเวลาในการเผาไหมล้ดน้อยลง ทํา
ใหไ้มม่รีะยะเวลาเพยีงพอทีเ่ชือ้เพลงิจะถูกเผาไหมก้ลายเป็น CXHY ได้
หมดจงึทาํใหป้รมิาณ  CXHY  ทีเ่กดิขึน้มปีรมิาณตํ่าโดยปรมิาณ CXHY  
มคี่าสงูทีสุ่ดที ่ λ  เท่ากบั 0 มคี่าประมาณ 3,100 ppm คดิทีม่าตรฐาน 
O2 6%  และ มคี่าตํ่าทีสุ่ดที ่ λ  เท่ากบั 0.96  มคี่าประมาณ  1500 
ppm  คดิทีม่าตรฐาน O2 6%  สว่นกรณีเผาไหมด้ว้ยเตาเผาไหมห้มุน
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วน เมื่อทําการเพิม่ λ  จาก 0 เป็น 0.5 แล้วพบว่าปรมิาณ CXHY มี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ประมาณ 3,000  ppm  คดิทีม่าตรฐาน O2 6%   เหตุที่
เป็นเช่นน้ีคาดว่าเนื่องมาจากเมื่อทําการเผาไหม้ที่  λ เท่ากับ 0.5  
เชือ้เพลงิจะถกูเผาไหมก้ลายเป็นก๊าซไฮโดรคารบ์อนตัง้แต่ทีร่ะดบัความ
สูง 0 mm จากแผ่นกระจายของผสมระหว่างเชื้อเพลงิกบัอากาศ 
จากนัน้เมื่อเกิดการเผาไหม้จนถึงที่บริเวณระดับความสูง 100mm 
อากาศเยน็จะถูกจ่ายเขา้มาในเตาเผาไหม ้เป็นเหตุใหก้ารเผาไหมเ้กดิ
การชะลอ จงึทําให ้ CXHY  ไม่สามารถเผาไหมต้่อจนกลายเป็นก๊าซ
คารบ์อนมอนอกไซดไ์ด ้ CXHY จงึมปีรมิาณเพิม่ขึน้  จากนัน้เมือ่ทาํการ
เพิม่ λ  เป็น 0.96 พบวา่ปรมิาณ  CXHY  มปีรมิาณลดลงจนเหลอื
ประมาณ 2000 ppm  คดิทีม่าตรฐาน O2 6% เหตุทีเ่ป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก
การเพิม่ λ  ส่งผลให้เกดิการคลุกเคล้าของก๊าซไอเสยี เน่ืองจากการ
หมนุวนในแนวตัง้ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ทีม่ผีลให ้ การเผาไหมด้ขีึน้ ทาํให้
ปรมิาณ  CXHY  ทีเ่กดิขึน้มปีรมิาณตํ่าลง 

 
4.3 ประสิทธิภาพการเผาไหม ้

รูปที่ 8 แสดงการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการเผาไหม้ระหว่าง
เตาเผาไหมว้สัดุพรุนกบัเตาเผาไหมแ้บบหมุนวน ซึง่จะเหน็ไดว้่าที ่λ  
เทา่กบั 0 ประสทิธภิาพการเผาไหมข้องเตาเผาไหมแ้บบหมุนวนมคี่าสงู
กว่าเตาเผาไหมว้สัดุพรุน โดยมคี่าเท่ากบั 91 %  เน่ืองจากปรมิาณ 
CXHY มคี่าตํ่า ในขณะที่เมื่อเพิม่ λ เป็น 0.5 และ 0.96 ประสทิธภิาพ
การเผาไหมข้องเตาเผาไหมว้สัดุพรุนมคี่าสงูกว่าเตาเผาไหมแ้บบหมุน
วน เน่ืองจากปรมิาณ CXHY  และ CO ดงัแสดงในรูป 6a และ 6c ที่
เกดิขึน้ในกรณีเผาไหมด้ว้ยเตาเผาไหมว้สัดุพรุนมคี่าน้อยกว่ากรณีเผา
ไหมด้ว้ยเตาเผาไหมแ้บบหมุนวนอย่างเหน็ไดช้ดั  นอกจากนี้ยงัพบว่า
เตาทัง้สองประเภทเมื่อเพิม่ λ เป็น 0.5 และ 0.96 ประสทิธภิาพการ
เผาไหมม้แีนวโน้มเพิม่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัปรมิาณ CO และ CXHY  
โดยเมื่อเพิม่ λ เป็น 0.5 และ 0.96 ปรมิาณ CXHY มแีนวโน้มลดลง 
ส่วนปรมิาณ CO กรณีเผาไหมด้ว้ยเตาเผาไหมแ้บบหมุนวนปรมิาณ 
CO มแีนวโน้มลดลง แต่ กรณเีผาไหมด้ว้ยเตาเผาไหมว้สัดุพรุนปรมิาณ 
CO มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่อทิธพิลของปรมิาณ CXHY ที่
เกดิขึน้ส่งผลต่อประสทิธภิาพการเผาไหมม้ากกว่าอทิธพิลของปรมิาณ 
CO  ดงันัน้ประสทิธภิาพการเผาไหมม้แีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามลาํดบั 
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(a) ปรมิาณความเขม้ขน้ของคารบ์อนมอนอกไซด ์

LAMDA

0 .5 .96

N
O

x c
on

ce
nt

ra
tio

n 
at

 6
%

 O
2 (

pp
m

)

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0

EA 110%, Porous Media Combustor
EA 110%, Swirl Combustor

 
(b) ปรมิาณความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์
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(c) ปรมิาณความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคารบ์อน 

 
รปูท่ี 7 แสดงการเปรยีบเทยีบปรมิาณก๊าซไอเสยีทีไ่ดจ้ากการเผาไหมร้ะหวา่งเตาเผาไหมว้สัดุพรนุกบัเตาเผาไหมแ้บบหมนุวน 
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รปูท่ี 8 แสดงการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการเผาไหมร้ะหวา่งเตาเผาไหมว้สัดุพรนุกบัเตาเผาไหมแ้บบหมุนวน 
 

5.สรปุผลการทดลอง 
เมือ่ทาํการเผาไหมด้ว้ยเตาเผาไหมว้สัดุพรุนพบวา่อุณหภูมทิี่

ไดจ้ากการเผาไหมแ้ละประสทิธภิาพการเผาไหมม้คี่ามากกว่ากรณีเผา
ไหมด้ว้ยเตาเผาไหมแ้บบหมุนวนเน่ืองจากวสัดุสรา้งความพรุนภายใน
เตาเผาไหมว้สัดุพรุนมสี่วนช่วยส่งเสรมิการเผาไหม้ เช่น ทําให้อตัรา
การผสมเพิม่ขึน้และยงัทาํใหเ้กดิการอุ่นของผสมบรเิวณ upstream ใหม้ี
อุณหภูมสิงูขึน้ สง่ผลใหเ้กดิการเผาไหมท้ีส่มบรูณ์ จงึทาํใหป้รมิาณ CO 
และ CxHy NOx ทีเ่กดิขึน้ มปีรมิาณน้อย ซึ่งถงึแมว้่าการกระจาย
อุณหภูมทิีเ่กดิขึน้ในกรณีเผาไหมด้ว้ยเตาเผาไหมแ้บบหมุนวนมคีวาม
คงทีม่ากกว่า แต่ปรมิาณมลพษิทีเ่กดิขึน้มมีากและเกดิเขมา่เกาะตวักนั
เป็นกอ้น ดงันัน้หากตอ้งใชก้ารเผาไหมแ้บบกระแสหมุนวนกบัระบบเซล
เชื้อเพลงิแล้ว ควรต้องมกีารปรบัปรุงใหม้สีมรรถนะดขีึน้กว่าที่เป็นอยู ่
อย่างไรกด็ ีผลการทดลองการศกึษาสมรรถนะของเตาเผาไหมท้ัง้สอง
ประเภทที่ได้จากงานวจิยัน้ีมขีอ้จํากดัเฉพาะเงื่อนไขการทดสอบและ
ลกัษณะโครงสรา้งของเตาเผาไหมใ้นงานวจิยัน้ีเทา่นัน้ 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีทาํการศกึษาพฤตกิรรมการเผาไหมข้องก๊าซ LPG 

ทีเ่กดิขึน้ภายในวสัดุพรุนในแง่ของสมรรถนะของเตาเผาไหมอ้นัไดแ้ก่

ประสทิธภิาพการเผาไหม ้( cη ) องคป์ระกอบของก๊าซไอเสยีทีเ่กดิจาก

การเผาไหมแ้ละการกระจายตวัของอุณหภมูทิีเ่กดิขึน้ภายในเตาเผาไหม ้
โดยไดท้าํการปรบัเปลีย่นอากาศสว่นเกนิเป็น 110% 150% และ 180% 
ตามลําดบั ซึ่งในอากาศส่วนเกินแต่ละเงื่อนไขจะทําการปรบัเปลี่ยน 
สดัส่วนของอากาศส่วนทีส่ามต่ออากาศทัง้หมด (λ ) เท่ากบั 0 และ 
0.96 ตามลําดบัจากการทดลองพบว่าการเพิม่ปรมิาณอากาศส่วนเกนิ
จะเป็นการเพิม่อตัราการผสม ทําให้เกดิการปลดปล่อยพลงังานความ
รอ้นออกมามากขึน้ เน่ืองจากเมด็วสัดุสรา้งความพรุนมสี่วนช่วยใหเ้กดิ
ความป ัน่ป่วนย่อยๆในช่องวา่งระหวา่งเมด็วสัดุ ทําใหอ้ตัราการผสมกนั
ระหว่างอากาศกบัเชื้อเพลงิดขีึน้ จงึเป็นสาเหตุให้ปรมิาณ CxHy มี
ปริมาณลดลง นอกจากนี้ย ังเป็นการเพิ่มพจน์ของการพา ซึ่งทําให้
ปฏกิริยิาขยบัไปดา้น downstream แต่ถา้ปรมิาณอากาศสว่นเกนิมาก
เกนิไปก็จะส่งผลให้ อุณหภูมทิีไ่ดจ้ากการเผาไหมล้ดลงเนื่องจากเป็น
การเพิม่ภาระใหก้บัระบบ และยงัสง่ผลใหอ้ตัราการเกดิ Thermal NOx 

และ Promtp NOx เพิม่ขึน้ นอกจากนี้ยงัส่งผลใหร้ะยะเวลาในการเผา
ไหมล้ดลง จงึทาํใหป้รมิาณ CO เพิม่ขึน้ เน่ืองจากไมม่รีะยะเวลาในเผา
ไหมเ้ป็น CO2  

  

คาํสาํคญั: หวัเผาวสัดุพรนุ /การเผาไหม ้/ วสัดุพรนุ/ อากาศสว่นเกนิ 
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 
ปญัหาภาวะโลกร้อนกําลังเป็นปญัหาใหญ่ของโลกเราใน

ปจัจบุนั สงัเกตไดจ้ากอุณหภูม ิของโลกทีเ่พิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ ทาํใหส้ภาพ
อากาศเปลีย่นแปลงอย่างมากจนเกดิภยัพบิตัติ่างๆ ซึง่สาเหตุหลกัของ
ปญัหาน้ีเกิดมาจากมลพษิที่มนุษย์ก่อขึ้นเช่น การปลดปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดแ์ละก๊าซเรอืนกระจก (NOx CFC CH4 เป็นตน้)ใน
กจิวตัรประจาํวนัของมนุษย ์ โดยเมื่อมลพษิดงักล่าวถูกปล่อยออกมาสู่
ช ัน้บรรยากาศโลก จะส่งผลใหค้วามรอ้นจากแสงอาทติย์ถูกกกัเก็บไว้
ไม่ให้คายออกไปสู่บรรยากาศ จงึทําให้อุณหภูมขิองบรรยากาศโลก
สูงขึ้น จากปญัหาดงักล่าวจึงได้มกีารศึกษาวจิยัและพฒันาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยสีะอาดเพือ่ลดภาวะโลกรอ้นและลดมลพษิทีเ่กดิขึน้ โดยหนึ่ง
ในเทคโนโลยีดงักล่าวคือเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบที่
สามารถผลิตพลังงานได้แต่มีมลพิษตํ่า โดยปจัจุบนัได้มีการพฒันา
ระบบของเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถผลิตพลังงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ ดว้ยการตดิตัง้ reformer เขา้ไปในระบบเพือ่ช่วย
ในการอุ่นก๊าซออกซิเจนและสังเคราะห์ก๊าซไฮโดรเจนก่อนเข้าทํา
ปฏกิรยิา ซึ่งแหล่งพลงังานความรอ้นที่ป้อนให้กบั reformerได้มาจาก
การตดิตัง้เตาเผาไหมเ้พิม่เขา้ไปในระบบ  โดยเตาเผาไหมท้ี่ตดิตัง้ใน
ระบบควรเป็นเตาเผาไหม้ที่มีการกระจายอุณหภูมิในเตามีความ
สมํ่าเสมอ เกดิขึน้ในบรเิวณทีก่วา้งและมมีลพษิตํ่า ซึง่เตาเผาไหมว้สัดุ
พรุนแบบหลายขัน้ เป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีส่ามารถนํามาตดิตัง้เขา้กบั
ระบบของเซลล์เชื้อเพลิง เน่ืองจากการเผาไหม้ที่เสถียรเกิดขึ้นใน
บรเิวณทีก่วา้งและสามารถควบคุมอุณหภูมสิงูสุดทีเ่กดิขึน้ได ้ส่งผลให้
อตัราการเกดิ Thermal NOx มปีรมิาณลดลง [1] โดยไดม้กีารศกึษา
ค้นคว้าและพฒันาเกี่ยวกบัเตาเผาไหม้วสัดุพรุนที่มกีารจ่ายของผสม
ระหว่างอากาศและเชื้อเพลิงเป็นขัน้ [2,3,4,5] พบว่าสามารถควบคุม
อุณหภูมสิูงสุดที่เกดิขึน้ได้ ส่งผลให้อตัราการเกดิ Thermal NOx มี
ปรมิาณลดลง นอกจากงานวจิยั ยงัได้มกีารวจิยัเกี่ยวกบัการเผาไหม้
ภายในเตาเผาไหม้วสัดุพรุนที่มกีารจ่ายอากาศเป็นขัน้ [6] พบว่า
ปรมิาณ NOx ทีเ่กดิขึน้จากการเผาไหมภ้ายในเตาเผาไหมว้สัดุพรนุแบบ
สองขัน้มคี่าตํ่าประมาณ 10 vppm  นอกจากนี้อกีเหตุผลหน่ึงทีท่าํให้
ปรมิาณ NOx ทีเ่กดิจากการเผาไหมม้คี่าตํ่าคอื วสัดุพรุนทีอ่ยู่ภายใน
เตาเผาไหมม้สีว่นชว่ยทาํใหเ้กดิการไหลแบบป ัน่ปว่นภายในเตาเผาไหม้
ทัง้บรเิวณหอ้งเผาไหมใ้นส่วนแรกและส่วนทีส่อง จงึทําใหเ้กดิการผสม
เป็นเน้ือเดยีวกนั (Homogenous mixing) ระหว่างเชือ้เพลงิกบัอากาศ 
ส่งผลใหเ้กดิการเผาไหมท้ีเ่ป็นเน้ือเดยีวกนั ทําใหเ้ป็นการลดอุณหภูมิ
การเผาไหมส้งูสดุทีเ่กดิขึน้ 

จากการศกึษางานวจิยัทีผ่่านมาพบว่าไดม้กีารวจิยัเกี่ยวกบั
เตาเผาไหมว้สัดุพรนุแบบหลายขัน้กนัอยา่งแพรห่ลาย แต่ทัง้น้ีจะเหน็ได้
ว่างานวจิยัส่วนใหญ่กล่าวถงึเฉพาะผลของการปรบัเปลี่ยนอตัราส่วน
สมมลูในแต่ละชัน้ทีม่ผีลต่อมลพษิ (CO และ NOx) และอุณหภูมสิงูสุดที่
เกดิขึน้ โดยไม่ไดก้ล่าวถงึสมรรถนะในดา้นอื่น เช่นการกระจายตวัของ
อุณหภูมทิี่เกิดขึน้ภายในเตาเผาไหม้ ซึ่งดชันีน้ีจะเป็นตวัที่บ่งบอกถึง
บรเิวณของการเผาไหมท้ีเ่กดิขึน้ รวมถงึประสทิธภิาพการเผาไหมแ้ละ
ปรมิาณ CXHY ทีเ่กดิขึน้ ซึง่สมรรถนะดงักล่าวเป็นดชันีทีจ่ําเป็นต้อง
ศึกษาเพื่อที่จะนําเตาเผาไหม้วสัดุพรุนที่มกีารจ่ายอากาศเป็นขัน้มา

ประยุกต์ใช้ติดตัง้เข้ากับระบบของเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นแหล่ง
พลงังานความรอ้นในการอุ่นอากาศและไฮโดรเจนก่อนเขา้ทําปฏกิริยิา
ภายในเซลลเ์ชือ้เพลงิ ดงันัน้วตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ีคอืทาํการศกึษา
พฤตกิรรมการเผาไหมข้องก๊าซ LPG ทีเ่กดิขึน้ภายในเตาเผาไหมแ้บบ
วสัดุพรุนที่มกีารจ่ายอากาศเป็นขัน้ ในแง่ของสมรรถนะความรอ้นอนั

ได้แก่ประสิทธิภาพการเผาไหม้ ( cη ) การกระจายอุณหภูมิและ

ปรมิาณมลพษิทีเ่กดิขึน้ (CO CXHY และ NOx) โดยในงานวจิยัน้ีได้
ทาํการศกึษาอทิธพิลของอากาศสว่นเกนิทีม่ผีลต่อสมรรถนะของเตาผา
ไหม ้
 
2.องคป์ระกอบเชื้อเพลิง 

เชือ้เพลงิทีเ่ลอืกใชใ้นงานวจิยัน้ี คอื LPG โดยในการทดลอง
จะก๊าซหุงตม้ของการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย ซึง่องคป์ระกอบของ 
LPG น้ีประกอบดว้ย โพรเพน (C3H8) 60 mol% และบวิเทน (C4H10) 
40% โดยมคี่าความรอ้น (LHV) เท่ากบั 45.6 MJ/kg (ทีม่า: การ
ปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย) ซึง่จะเหน็ไดว้า่องคป์ระกอบของ LPG มี
ก๊าซไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลัก ไม่มีองค์ประกอบของ 
ไนโตรเจนและซลัเฟอร ์

3.วิธีการทดลอง 

รปูที ่1 แสดงชุดทดสอบพฤตกิรรมการเผาไหมแ้ละสมรรถนะ
ของเตาเผาไหมว้สัดุพรุนทีม่กีารจ่ายอากาศเป็นขัน้โดยใชแ้อลพจีเีป็น
เชือ้เพลงิ โดยเตาเผาไหมว้สัดุพรุนน้ีถูกสรา้งขึน้ ใหม้กีารเผาไหมแ้บบ
ผสมก่อน (premixed) โดยการทดสอบจะแบ่งอากาศทีใ่ชใ้นการเผาไหม้
ออกเป็นสามสว่น โดยอากาศสว่นทีห่น่ึงจะถูกจา่ยเพือ่ผสมกบัเชือ้เพลงิ
ก่อนป้อนเขา้สูเ่ตาเผาไหม ้อากาศสว่นทีส่องจะถูกป้อนเขา้เตาเผาไหม้
ทีร่ะดบัความสงู 0 mm. จากตะแกรงกระจายเชือ้เพลงิ และอากาศสว่น
สามจะถูกป้อนเขา้เตาเผาไหมท้ีร่ะดบัความสงู 100 mm. จากตะแกรง
กระจายเชื้อเพลงิ นอกจากนี้ยงัทําการตดิตัง้ระบบจุดระเบดิที่ที่ระดบั
ความสงู 100 mm. จากตะแกรงกระจายเชื้อเพลงิและใชแ้อลพจีเีป็น
เชือ้เพลงิในการจดุและอุ่นเตาเผาไหม ้

ในการทดลองทําการปรับอัตราการไหลของอากาศและ
เชือ้เพลงิใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นไขการทดลอง โดยใชป้ ัม้ลมเป็นตน้กําลงั
ในการทาํใหเ้กดิอตัราการไหลของอากาศและใช ้Flow meter (0-300 
L/m) เป็นอุปกรณ์ในการวดัและควบคุมอตัราการไหลของอากาศและใน
การควบคุมอตัราการไหลของเชือ้เพลงิจะใช ้Flow meter (0-5 L/m) 
เป็นอุปกรณ์ในการวดัและควบคุมอตัราการไหลเช่นเดยีวกนั ส่วนใน
การบนัทกึคา่อุณหภูมจิะบนัทกึอุณหภูมทิัง้หมด 10 ระดบัความสงูทุกๆ 
5 นาทโีดยใช ้Thermocouple type K และใช ้Data logger เป็นอุปกรณ์
ในการบนัทกึผล นอกจากนี้เมือ่อุณหภูมเิขา้สูส่ภาวะคงตวัทาํวดัก๊าซไอ
เสยีโดยใชเ้ครื่องวดัก๊าซทีบ่รเิวณท่อทางออกทีร่ะดบัความสงู 300 mm 
จากแผ่นกระจายของผสมระหวา่งเชือ้เพลงิและอากาศ ซึง่ก๊าซไอเสยีที่
ทาํการเกบ็ผลไดแ้ก่ O2, CO2, CO, NOx และ CxHy เพือ่นําไปใชใ้นการ

หาคา่ประสทิธภิาพการเผาไหม้( )cη  
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ในการหาสมรรถนะของเตาเผาไหม้จะนําค่าประสทิธภิาพ

การเผาไหม ้( cη ) มาเป็นดชันีในการชี้วดัสมรรถนะของหวัเผา โดย

สามารถคาํนวณไดจ้าก 
- ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาเผาไหม้นิยามได้ด้วย

สมการดงัน้ี  
 

100,, ×
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −−
=

fuel

HClosscolossfuel
c Q

QQQ
η  

fuelQ    คอื ความรอ้นทีไ่ดจ้ากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิ  

HClossQ , คอื ปรมิาณความรอ้นทีส่ญูเสยีจากการเผาไหมไ้มส่มบรูณ์ 

ของไฮโดรคารบ์อน  

colossQ ,    คอื ปรมิาณความรอ้นทีส่ญูเสยีจากการที่CO ไมถ่กูเผา

ไหมเ้ป็น 2CO

                   

                       
 

รปูท่ี 1 แสดงชุดทดสอบพฤตกิรรมการเผาไหมแ้ละสมรรถนะของเตาเผาไหมว้สัดุพรนุทีม่กีารจา่ยอากาศเป็นขัน้ 
 

 ตารางท่ี 1 ตารางแสดงเงือ่นไขการทดลอง 

Energy 
input (kw) 

%EA 
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 

3 kw 

110 
 

0.00 4 106 0 3.63 96.37 0 

0.96 4 0.00 106 3.63 0.00 96 

150 
0.00 4 106 0 3.63 96.37 0 

0.96 4 0.00 106 3.63 0.00 96 

180 
0.00 4 106 0 3.63 96.37 0 

0.96 4 0.00 106 3.63 0.00 96 

100 mm 

50 mm 
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4. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

4.1 การเปล่ียนแปลงอณุหภมิูภายในหวัเผาวสัดพุรนุ 
รูปที่ 2 แสดงแสดงอิทธิพลของอากาศส่วนเกินที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมติามระดบัความสูงโดยในการทดลองได้ทําการ
ปรบัเปลีย่นอากาศสว่นเกนิเป็น 110% 150% และ 180% ตามลําดบั 
ซึ่งในอากาศส่วนเกนิแต่ละเงื่อนไขจะทําการปรบัเปลี่ยน สดัส่วนของ
อากาศส่วนที่สามต่ออากาศทัง้หมด (λ ) เท่ากับ 0 และ 0.96 
ตามลําดบั ซึง่เมือ่ทาํการเผาไหมท้ี ่λ = 0 พบวา่ กรณีอากาศสว่นเกนิ 
150% และ 180%  มชี่วง reaction zone ขยบัลกึไปทาง downstream  
มากกว่ากรณีอากาศสว่นเกนิเท่ากบั 110%  ซึง่ถอืวา่อากาศส่วนเกนิ
เท่ากบั 110% เป็นกรณีที่มชี่วงการเผาไหม้ที่ยาว (Long flame 
temperature) แต่มอุีณหภูมกิารเผาไหมต้ํ่าทีสุ่ดมคี่าประมาณ 1100oC  
ในขณะที่กรณีอากาศส่วนเกนิ 150% อุณหภูมกิารเผาไหมม้คี่าตํ่า
ในช่วงระดบัความสูง 0-100 mm จากแผ่นกระจายของผสมระหว่าง
อากาศและเชื้อเพลิง จากนัน้อุณหภูมกิารเผาไหม้มคี่าสูงขึ้นจนมคี่า
อุณหภูมสิูงทีสุ่ดในช่วงตัง้แต่ระดบัความสูง 100mm เป็นต้นไป โดยมี
ค่าอุณหภูมสิงูทีสุ่ดเท่ากบั 1250 oC  สว่นกรณีอากาศสว่นเกนิ 180 % 
พบวา่มคีา่อุณหภมูกิารเผาไหมส้งูในชว่งระดบัความสงู 0-100 mm จาก
แผน่กระจายของผสมระหวา่งอากาศและเชือ้เพลงิ จากนัน้อุณหภูมกิาร
เผาไหมจ้ะมคีา่ลดลง โดยมคีา่ประมาณ  1180 oC 
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมติลอดความสูงของเตาเผาไหม้
อนัเกดิจากการปรบัเปลี่ยนปรมิาณอากาศส่วนเกนิดงักล่าว เมื่อนํามา
พจิารณารว่มกบัทฤษฎกีารไหลแบบป ัน่ป่วนทีค่วามเรว็ของการหมุนวน 
(Eddy velocity) แปรตามความเรว็เฉลีย่ของระบบ กจ็ะพบว่ามคีวาม
น่าสนใจทีจ่ะนําทฤษฎน้ีีมาใชอ้ธบิาย  กล่าวคอืเมื่อทําการเพิม่ปรมิาณ
อากาศส่วนเกนิ จะส่งผลใหค้วามเรว็ของการหมุนวน (Eddy velocity) 
ที่เกดิขึน้ที่บรเิวณด้านหลงัของเมด็อลูมนิา มคี่าเพิม่มากขึน้ จงึทําให้
อตัราการผสม (Mixing rate) กนัระหวา่งเชือ้เพลงิกบัอากาศและก๊าซไอ
เสยีทีม่อุีณหภมูสิงูมคีา่สงูขึน้ นอกจากนี้การเพิม่ปรมิาณอากาศสว่นเกนิ
ยงัส่งผลใหพ้จน์ของการพา (Convection term) มคี่าเพิม่มากขึน้อกี
ดว้ย ปจัจยัทัง้สองนี้สง่ผลต่อการกระจายอุณหภมูติ่างกนั กล่าวคอือตัรา
การผสมจะสมัพนัธก์บัอตัราการเกดิปฏกิริยิาทีป่ลดปล่อยความรอ้น ณ 
บรเิวณนัน้ๆ แต่การพาจะเลื่อนบรเิวณของการทําปฏกิริยิาขึน้ดา้นบน 
ให้มรีะยะห่างจากฐานเตาออกไป ดงันัน้เมื่อพจิารณารูปที่ 2 พบว่า 
ในช่วงระดบัความสงู 0-100 mm  จากแผ่นกระจายของผสมระหว่าง
อากาศและเชือ้เพลงิ อตัราการผสม (Mixing rate) มอีทิธพิลต่อเงือ่นไข
กรณอีากาศสว่นเกนิ 180% มากกวา่ กรณอีากาศสว่นเกนิ 150% จงึทาํ
ใหอุ้ณหภูมกิารเผาไหมม้คี่าสงูกวา่กรณีอากาศส่วนเกนิ 150% จากนัน้
ในช่วงตัง้แต่ระดบัความสูง 100mm เป็นตน้ไป พบว่าพจน์ของการพา 
(Convection term) มอีทิธพิลต่อทัง้อากาศสว่นเกนิ 180% และ 150% 
แต่เน่ืองจากกรณีอากาศส่วนเกนิ 180% มปีรมิาณอากาศมาก ซึ่งเป็น
การเพิม่ภาระให้กบัปรมิาณความรอ้นทีผ่ลติได้ จงึทําให้อุณหภูมมิคี่า
ลดลงมากกวา่กรณี 150% สว่นในกรณีอากาศสว่นเกนิ 110%  มอีตัรา
การไหลของอากาศน้อยกว่ากรณีอื่น ซึง่อตัราการผสม (Mixing rate)
และพจน์ของการพา (Convection term) มคีา่ตํ่ากวา่ จงึทาํใหอุ้ณหภมู ิ
 

ในการเผาไหมม้คี่าตํ่าทีสุ่ด และอตัราการเพิม่อุณภูมใินช่วงตน้ 50 mm 
แรก สงูสดุ 
 เมือ่ทาํการเผาไหมท้ี ่λ = 0.96 พบวา่ ทุกเงือ่นไขการทดลอง
อุณหภูมทิีไ่ดจ้ากการเผาไหมม้มีคี่าตํ่ากวา่ที ่λ = 0 โดยมคี่าค่อนขา้ง
คงทีต่ ัง้แต่ระดบัความสงู 100mm เป็นตน้ไป เน่ืองจากเป็นบรเิวณทีเ่ริม่
มกีารจ่ายอากาศส่วนทีส่อง ซึง่กรณีอากาศส่วนเกนิ 110% อุณหภูมิ
การเผาไหมม้คีา่สงูสดุเทา่กบั 980 oC รองลงมาคอืกรณีอากาศสว่นเกนิ 
150 % อุณหภูมมิคี่าประมาณ 650 oC ส่วน กรณีอากาศสว่นเกนิ 180 
% อุณหภูมมิคี่าประมาณ 620 oC  เหตุทีเ่ป็นเช่นน้ีเน่ืองจากช่วงของ
การเผาไหมม้ชีว่งสัน้ ทาํใหร้ะยะเวลาในการเผาไหม ้(Residence time) 
มคี่าตํ่ากว่ากรณีทีไ่ม่มกีารแบ่งจ่ายอากาศ ซึง่หมายถงึการผสมในช่วง 
100mm แรกมคี่าสงูกวา่ 800 oC มคีวามสาํคญัมากในการรกัษาระดบั
อุณภูมิที่สูงในช่วงที่เหลืออยู่ของเตา เพราะในกรณีที่จ่ายอากาศที ่
110%  λ = 0.96 นัน้ถงึแมจ้ะมกีารจา่ยอากาศทีต่ําแหน่ง 100 mm ก็
ไม่ทําใหอุ้ณหภูมขิองเตาลดลง แต่กลบัมคี่าสงูขึน้นัน่หมายถงึการผสม
กนัของแก๊สรอ้นทีม่เีชือ้เพลงิผสมอยู่กบัอากาศทีเ่ขา้มาใหม่นัน้เกดิการ
เผาไหมไ้ดอ้ย่างต่อเน่ือง แต่ในกรณีทีม่กีารจา่ยอากาศที ่150%  และ 
180% นัน้ การฉีดอากาศในช่วงที ่2 ไม่ทําใหอุ้ณหภูมสิงูขึน้มากนัก 
และอุณหภูมมิคี่าลดลงที่ระยะห่างออกไป โดยในกรณีดงักล่าว อตัรา
การผสมส่งผลน้อยเนื่องจากแกส็ไอเสยีไม่รอ้นพอทีจ่ะทําใหอ้ตัราการ
จุดตดิของส่วนผสมเชื้อเพลงิและอากาศไม่สูงพอที่จะเพิม่อุณหภูมไิด ้
และเมื่อไม่ทําปฏกิริยิา อากาศก็กลายเป็นภาระของการทําความรอ้น 
ทาํใหร้ะดบัอุณหภมูกิรณอีากาศสว่นเกนิ 180% มอุีณหภูมติํ่ากวา่ กรณ ี
150% จงึทาํใหเ้มื่อเพิม่ปรมิาณอากาศส่วนเกนิแลว้ทําอุณหภูมกิารเผา
ไหมม้คีา่ตํ่าลงตามลาํดบั  
 เมือ่ทาํการพจิารณาผลของการเพิม่ λ  จะเหน็ไดว้่าอุณหภูมทิีไ่ด้
จากการเผาไหมม้แีนวโน้มลดลงในทุกเงือ่นไขของอากาศสว่นเกนิ คาด
ว่าเนื่องมาจากการเพิม่ λ  ซึ่งเป็นการจ่ายเฉพาะอากาศส่วนที่สาม 
และไมจ่า่ยอากาศสว่นทีส่อง จะทาํใหก้ารเผาไหมเ้กดิขึน้ชา้ลงและทาํให้
ระยะเวลาเฉลีย่ในการเผาไหมภ้ายในเตาเผาไหมล้ดน้อยลง อกีเหตุผล
หน่ึงการเพิม่ λ  คอืการจา่ยอากาศเยน็เขา้เตาเผาไหมท้ีร่ะดบัความสงู 
100mm จากแผน่ตระแกรงกระจายอากาศและเชือ้เพลงิ ซึง่มผีลทําให้
เกดิการสญูเสยีความรอ้นทีผ่ลติไดใ้หก้บัอากาศเยน็ทีฉ่ีดเขา้เตาเผาไหม ้

ตารางที ่2 แสดงการเปรยีบเทยีบอุณหภูมทิีไ่ดจ้ากการเผาไหม้
สงูสดุทีไ่ดจ้ากการทดลองกบัอุณหภูมอิะเดยีแบตกิทีไ่ดจ้ากการคาํนวณ 
ซึ่งพบว่าอุณหภูมทิีไ่ด้จากการเผาไหมใ้นกรณีอากาศส่วนเกนิเท่ากบั 
150% และ 180% มคี่าสงูกวา่อุณหภูมอิะเดยีบาตกิ เน่ืองจากวสัดุพรุน
ทีใ่สเ่ขา้ไปในเตาเผาไหมน้ัน้มสีว่นช่วยใหอุ้ณหภูมกิารเผาไหมท้ีเ่กดิขึน้
มคีวามเป็นเน้ือเดยีวกนั(Homogenization of temperature) ตลอดหน้า
ตดัของ porous matrix จงึทาํใหค้วามรอ้นสว่นหน่ึงถูกป้อนกลบั (Heat 
recirculation) มาสู่ของผสมระหว่างอากาศและเชื้อเพลงิทีอ่ยู่บรเิวณ 
Upstream ทําให้มอุีณหภูมสิูงขึน้ ดงันัน้จงึทําให้เกดิการเผาไหมท้ี่
สมบูรณ์ยิง่ขึน้ ซึ่งพฤตกิรรมเช่นน้ีถูกเรยีกว่าในหมู่นักวจิยัว่า excess 
enthalpies หรอื super adiabatic flame temperature [7] สว่นกรณี
อากาศสว่นเกนิเทา่กบั 110% พบวา่อุณหภมูสิงูสดุทีไ่ดจ้ากการเผาไหม้
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มีค่าน้อยกว่าอุณหภูมิอะเดียแบติก คาดว่าเกิดจากการที่เกิดการ
ปลดปล่อยพลงังานภายในออกมาสู่ระบบน้อย เน่ืองจากพลงังานจลน์
ของความป ัน่ป่วน (Dissipation of turbulent kinetic energy) มคี่าตํ่า
กวา่กรณอีื่น 

 
ตารางท่ี 2แสดง การเปรยีบเทยีบอุณหภูมสิงูสุดทีไ่ดจ้ากการเผาไหมท้ี่
ไดก้บัอุณหภมูอิะเดยีแบตกิทีไ่ดจ้ากการคาํนวณ 

Excess 
Air (%) 

Peak Flame  
Temperature (oC) 

Adiabatic Flame  
Temperature (oC)   

110 1,100 1,211 

150 1,250 1,046 

180 1,180 952 

 
 
4.2 ปริมาณกา๊ซไอเสียท่ีเกิดจากการเผาไหม้ 

รูปที ่3 แสดงอทิธพิลของอากาศส่วนเกนิที่มผีลต่อปรมิาณ
ก๊าซไอเสียที่ได้จากการเผาไหม้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอากาศส่วนเกินมี
อทิธพิลต่อปรมิาณก๊าซไอเสยีทีเ่กดิขึน้ โดยเมือ่พจิารณารปูที ่3a พบวา่
ทัง้กรณ ีλ  เทา่กบั 0 และ 0.96 ความเขม้ขน้ของคารบ์อนมอนอกไซด์
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มปริมาณอากาศส่วนเกิน โดยเมื่อ
พจิารณากรณี  λ  เท่ากบั 0 พบวา่ปรมิาณ CO มคี่าตํ่าทีสุ่ดทีป่รมิาณ
อากาศสว่นเกนิ 110% โดยมคี่าเท่ากบั 11 ppm คดิทีม่าตรฐาน O2 6% 
คาดว่าเนื่องมาจากเงื่อนไขน้ีเป็นการเผาไหมท้ี่มชี่วงของการเผาไหม้
กวา้งทีสุ่ด (Long  flame temperature) ดงัแสดงในรปูที ่2  จงึทาํใหม้ี
ระยะเวลาเพยีงพอที ่CO จะถูกเผาไหมก้ลายเป็น CO2 เป็นสาเหตุให้
ปรมิาณ CO มคีา่ตํ่า จากนัน้เมือ่เพิม่ปรมิาณอากาศสว่นเกนิเป็น 150% 
และ 180%  ปรมิาณ CO มคี่าเพิม่ขึน้ เน่ืองจากการเพิม่ปรมิาณอากาศ
ส่วนเกนิส่งผลใหร้ะยะเวลาในการเผาไหมม้คี่าลดลง โดยเฉพาะกรณี
อากาศสว่นเกนิเทา่กบั 180% มผีลของปรมิาณอากาศ ซึง่มปีรมิาณมาก
เกนิไป จงึทําใหเ้ป็นการเพิม่ภาระใหก้บัปรมิาณความรอ้นทีผ่ลติได ้ทํา
ใหอุ้ณหภูมมิคี่าลดลง จงึเป็นอกีเหตุผลหน่ึงทีท่ําใหป้รมิาณ CO มคี่า
เพิม่ขึน้ ส่วนกรณี λ  เท่ากบั 0.96 พบวา่ปรมิาณ CO ค่าสงูมากเมื่อ
เทียบกบักรณี  λ  เท่ากับ 0  คาดว่าเนื่องมาจากการเผาไหม้ที่ไม่
สมบรูณ์ มรีะยะเวลาในการเผาไหมส้ัน้มาก ไดอุ้ณหภูมกิารเผาไหมม้คี่า
ตํ่า จงึทําใหป้รมิาณ CO มคี่าสงูขึน้ตามลําดบั โดยมคี่าสงูทีสุ่ดเท่ากบั 
3200 ppm คดิทีม่าตรฐาน O2 6% ทีป่รมิาณอากาศสว่นเกนิ 180% λ  
เทา่กบั 0.96   

ในขณะที ่ปรมิาณความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์
รปูที ่3b  เมื่อพจิารณาทีก่รณีλ  เท่ากบั 0 พบว่า ปรมิาณ NOX  มี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ตามการเพิม่ปรมิาณอากาศสว่นเกนิโดยคาดวา่ปรมิาณ 
NOX ที่เกดิขึน้ เกดิมาจาก NOX  สองชนิดคอื Thermal NOX  
(เน่ืองจากอุณหภูมทิีไ่ดจ้ากการเผาไหมม้คี่าสงู) และ Prompt NOX  ซึง่
เมื่อเพิม่ปรมิาณอากาศสว่นเกนิ ส่งผลใหอุ้ณหภูมทิีไ่ดจ้ากการเผาไหม้
จะมคีา่สงูขึน้และปรมิาณก๊าซไนโตรเจนในอากาศมปีรมิาณสงูขึน้ จงึทาํ

ให้โอกาสที่จะเกิด NOX  ทัง้สองชนิดน้ีมีมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้
ปรมิาณ  NOX  มปีรมิาณสงูขึน้ ซึง่กรณีปรมิาณอากาศสว่นเกนิเท่ากบั 
180%  มปีรมิาณ NOX มากทีสุ่ดเท่ากบั 65 ppm ทีม่าตรฐาน O2 6% 
และมปีรมิาณน้อยทีสุ่ดเท่ากบั 43 ppm ทีม่าตรฐาน O2 6% ทีป่รมิาณ
อากาศส่วนเกนิเท่ากบั 110% ตามลําดบั ส่วนกรณีλ  เท่ากบั 0.96 
พบว่า ปรมิาณ NOX  มแีนวโน้มลดลงตามการเพิม่ปรมิาณอากาศ
สว่นเกนิ เน่ืองจากการเพิม่ปรมิาณอากาศสว่นเกนิจะสง่ผลให ้อุณหภูมิ
ทีไ่ดจ้ากการเผาไหมม้คี่าตํ่าลงพจิารณาจากรปูที ่2  ทําใหโ้อกาสเกดิ 
Thermal NOX  มน้ีอยลง โดยมปีรมิาณน้อยสุดเท่ากบั 33 ppm ที่
มาตรฐาน O2 6% ทีป่รมิาณอากาศส่วนเกนิเท่ากบั 180% นอกจากนี้
เมื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณ NOX ระหว่างกรณี λ  เท่ากบั 0 และ 0.96 
พบว่ากรณี  λ  เท่ากับ 0.96  ปริมาณ NOX  มีปริมาณน้อยกว่า 
เน่ืองมาจากอุณหภูมทิี่ได้จากการเผาไหม้มคี่าตํ่า ทําให้อิทธิพลของ 
Thermal NOX  ลดน้อยลง 

ส่วนปรมิาณความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน รูปที่ 3c  
เมื่อพจิารณาที่กรณีλ  เท่ากบั 0 พบว่า ปรมิาณ CXHY มแีนวโน้ม
ลดลงตามการเพิม่ปรมิาณอากาศสว่นเกนิ โดยเมือ่เพิม่ปรมิาณอากาศ
สว่นเกนิจาก 110 % เป็น 150% ปรมิาณ CXHY  มคี่าลดลงประมาณ 
4400 ppm คาดว่าเกดิจากการเผาไหมท้ีส่มบูรณ์มากขึน้ ไดอุ้ณหภูมิ
ของการเผาไหม้มีค่าสูงขึ้นตามปริมาณอากาศส่วนเกินที่เพิ่มขึ้น 
จากนัน้เมื่อทําการเพิม่ปรมิาณอากาศส่วนเกินเป็น 180% พบว่า 
ปรมิาณ CXHY  มปีรมิาณลดลงจนเหลอืประมาณ 64 ppm ทีม่าตรฐาน 
O2 6% ซึง่เกดิจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิไมห่มดทาํให ้เกดิการผลติก๊าซ
ไฮโดรคารบ์อนออกมาเพยีงบางส่วน ในขณะทีก่รณี λ  เท่ากบั 0.96  
ปรมิาณ  CXHY  มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามการเพิม่ปรมิาณอากาศสว่นเกนิ 
เน่ืองจากการเพิม่ปรมิาณอากาศส่วนเกนิส่งผลให ้มรีะยะเวลาในการ
เผาไหมส้ัน้ลง อตัราการจุดตดิตํ่าโดยเฉพาะในกรณี อากาศส่วนเกิน 
150% และ 180% ดงัทีก่ล่าวไว ้ในหวัขอ้ 6.2.1 ก่อนหน้านี้  ซึง่เกดิการ
เผาไหมท้ีไ่ม่สมบูรณ์ อุณหภูมทิีไ่ดจ้ากการเผาไหมม้คี่าตํ่าดงัแสดงใน
รปูที ่2  โดยปรมิาณ CXHY มคี่าสงูสุดที ่ปรมิาณอากาศสว่นเกนิ 180% 
มคี่าประมาณ 10,250 ppm ทีม่าตรฐาน O2 6% และมคี่าน้อยทีสุ่ดที ่
ปรมิาณอากาศสว่นเกนิ 110% มคี่าประมาณ 1100  ppm ทีม่าตรฐาน 
O2 6% 

 
4.3 ประสิทธิภาพการเผาไหม ้

รูปที่ 4 แสดงอิทธิพลของอากาศส่วนเกินที่มีผลต่ อ
ประสทิธภิาพการเผาไหม ้ซึง่จากรปูจะเหน็ไดว้า่เมือ่เพิม่ปรมิาณอากาศ
ส่วนเกินในกรณี λ  เท่ากบั 0 ประสทิธิภาพการเผาไหม้มแีนวโน้ม
เพิม่ขึ้น โดยประสทิธภิาพการเผาไหมม้คี่าสูงที่สุดเท่ากบั 99% ที ่
อากาศส่วนเกินเท่ากบั 180% ขณะที่ในกรณี λ  เท่ากับ 0.96 
ประสทิธภิาพการเผาไหมม้แีนวโน้มลดลง โดยประสทิธภิาพการเผา
ไหมม้คีา่สงูทีส่ดุเทา่กบั 91% ที ่อากาศสว่นเกนิเทา่กบั 110%  

เมือ่พจิารณาการเปลีย่นแปลงของประสทิธภิาพการเผาไหม้
พบวา่ สอดคลอ้งกบัปรมิาณ CO และ CXHY ดงัแสดงในรปูที ่3a และ 
3c ซึง่ในกรณี λ  เท่ากบั 0 ปรมิาณ CxHy  มแีนวโน้มลดลง ในขณะที่
ปรมิาณ CO มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ นัน้แสดงใหเ้หน็วา่อทิธพิลของปรมิาณ 
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CxHy ส่งผลมากกว่าอทิธพิลของ ปรมิาณ CO จงึทําใหป้ระสทิธภิาพ
การเผาไหมม้คี่าเพิม่ขึน้ ส่วนในกรณี λ  เท่ากบั 0.96 ทัง้ปรมิาณ 
CxHy  และ CO มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จงึสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพการเผาไหม้

มคี่าลดลง ซึง่สาเหตุในการเปลีย่นแปลงแนวโน้มของปรมิาณ CO และ 
CxHy นัน้ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ที ่4.2    
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รปูท่ี 2 แสดงอทิธพิลของอากาศสว่นเกนิทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงอุณหภมูติามระดบัความสงู 

EXCESS AIR (%)
100 120 140 160 180 200

C
O

 c
on

ce
nt

ra
tio

n 
at

 6
%

 O
2 (

pp
m

)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
O

 c
on

ce
nt

ra
tio

n 
at

 6
%

 O
2 (

pp
m

)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

LAMDA=0
LAMDA=0.96

 
(a) แสดงอทิธพิลของอากาศสว่นเกนิทีม่ผีลต่อปรมิาณความเขม้ขน้ของ

คารบ์อนมอนอกไซด ์

EXCESS AIR (%)
100 120 140 160 180 200

N
O

x c
on

ce
nt

ra
tio

n 
at

 6
%

 O
2 (

pp
m

)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
LAMDA=0
LAMDA =0.96

(b) แสดงอทิธพิลของอากาศสว่นเกนิทีม่ผีลต่อปรมิาณความ
เขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์
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(c) แสดงอทิธพิลของอากาศสว่นเกนิทีม่ผีลต่อปรมิาณความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคารบ์อน 

 
รปูท่ี 3 แสดงปรมิาณก๊าซไอเสยีทีเ่กดิขึน้ 
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รปูท่ี 4 แสดงอทิธพิลของอากาศสว่นเกนิทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการเผาไหม ้

 

5.สรปุผลการทดลอง 
การเพิม่ปรมิาณอากาศส่วนเกินจะเป็นการเพิม่อตัราการ

ผสม ทําให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมามากขึ้น 
เน่ืองจากเมด็วสัดุสรา้งความพรุนมสีว่นช่วยใหเ้กดิความป ัน่ป่วนย่อยๆ
ในช่องว่างระหว่างเมด็วสัดุ ทําใหอ้ตัราการผสมกนัระหว่างอากาศกบั
เชื้อเพลิงดีขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้ปริมาณ CxHy มีปริมาณลดลง 
นอกจากนี้ยงัเป็นการเพิม่พจน์ของการพา ซึ่งทําให้ปฏิกิรยิาขยบัไป
ดา้น downstream แต่ถา้ปรมิาณอากาศสว่นเกนิมากเกนิไปกจ็ะส่งผล
ให ้อุณหภมูทิีไ่ดจ้ากการเผาไหมล้ดลงเนื่องจากเป็นการเพิม่ภาระใหก้บั
ระบบ และยงัสง่ผลใหอ้ตัราการเกดิ Thermal NOx และ Promtp NOx 
เพิม่ขึน้ นอกจากนี้ยงัส่งผลใหร้ะยะเวลาในการเผาไหมล้ดลง จงึทําให้
ปรมิาณ CO เพิม่ขึน้ เน่ืองจากไมม่รีะยะเวลาในเผาไหมเ้ป็น CO2  

 
6. กิตติกรรมประกาศ                                
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บทคดัย่อ 
บทความนี้เป็นการนําเสนอผลการศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพการ

เผาไหมน้ํ้ามนัเตา สาํหรบัหมอ้ไอน้ําในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทย โดยการตดิตัง้ตวัเรง่ปฏกิริยิาชนิด ซโีอไลตท์ีผ่สมออกไซดข์องธาตุ
แรรเ์อริธ์ เพื่อเปลี่ยนโครงสรา้งของน้ํามนัเตาก่อนส่งเขา้สู่หอ้งเผาไหม ้
โดยตดิตัง้ทดลองกบัหมอ้ไอน้ําจาํนวน 9 เครื่อง ซึง่มขีนาดตัง้แต่ 1-10 
ตนัไอน้ํา จากนัน้ทําการเปรยีบเทยีบปรมิาณการใชน้ํ้ามนัเตาก่อนและ
หลงัตดิตัง้ตวัเรง่ปฏกิริยิา เป็นระยะเวลาอย่างละ 3 เดอืน ผลการศกึษา
พบว่า ปรมิาณน้ํามนัเตาลดลงไดม้ากทีสุ่ดสําหรบัหมอ้ไอน้ําขนาด 1.6 
ตนั โดยลดลงจาก 75.0 ลติร/ตนัไอน้ํา เป็น 56.3 ลติร/ตนัไอน้ํา หรอืคดิ
เป็น24.9% และลดลงน้อยสุดสาํหรบัหมอ้ไอน้ําขนาด 10 ตนั โดยลดลง
จาก 61.5 ลิตร/ตนัไอน้ํา เป็น 57.2 ลิตร/ตนัไอน้ํา หรอืคิดเป็น 7.5% 
ทัง้น้ีค่าเฉลีย่การประหยดัเชือ้เพลงิอยู่ที ่11.4% นอกจากนี้ไดท้ําการ
วเิคราะหผ์ลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มโดยการวดัค่าไอเสยีจากการเผาไหม ้ 
พบว่าการใชต้วัเร่งปฏกิริยิาชนิดซโีอไลต์ทีม่กีารเตมิออกไซด์ของธาตุ
แรรเ์อริธ์มแีนวโน้มทําใหป้รมิาณไอเสยีจากการเผาไหมล้ดลงกล่าวคอื 
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ มคีวามเขม้ขน้ลดลงเฉลี่ย 8.1% หรอืถ้า
พจิารณาในรูปของออกไซด์ของก๊าซไนโตรเจน มคีวามเขม้ขน้ลดลง
เฉลีย่ 7.3% รวมถงึช่วยลดเขมา่จากการเผาไหมท้ีไ่มส่มบรูณ์ไดอ้กีทาง
หน่ึง 

 
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 

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 
 ไอน้ํามคีวามสําคญัอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิตสําหรบัโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายประเภทในประเทศไทย ทัง้น้ีเชื้อเพลงิทีส่ําคญัชนิด
หน่ึงทีนํ่ามาใชส้าํหรบักระบวนการดงักล่าวกค็อื น้ํามนัเตา ทัง้น้ีภายใต้
สถานการณ์พลังงานที่ผ ันผวน  ส่งผลให้ราคา น้ํามันเตามีการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ทําใหม้กีารศกึษาวจิยัเพื่อหาแนวทางใหม่ๆ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อไอน้ํา เช่น การศึกษาวิจยัการใช้
สนามแมเ่หลก็เพือ่บาํบดัน้ําทีจ่ะป้อนเขา้สูห่มอ้ไอน้ําเพือ่ป้องกนัการเกดิ
ตะกรนัในท่อน้ําของหมอ้ไอน้ํา( ความหนาของตะกรนัทีท่่อน้าทุกๆ 1 
มลิลิเมตรจะลดประสทิธภิาพการถ่ายเทความรอ้นลง10-20%)[1] การ
ศึกษาวิจยัการใช้โลหะผสมทองแดงและสงักะสีเพื่อป้องกันการเกิด
ตะกรนั[2] การศกึษาใช้ก๊าซไฮโดรเจนทีเ่หลอืจากกระบวนการกลัน่
น้ํามนัผสมกบัน้ํามนัเชื้อเพลงิเพื่อใชเ้ป็นเชื้อเพลงิสําหรบัหมอ้ไอน้ําซึ่ง
สามารถลดค่าใชจ้่ายดา้นเชือ้เพลงิไดเ้ฉลีย่ 11%[3] สาํหรบัการศกึษา
การใชต้วัเร่งปฏกิริยิาสาํหรบัเชือ้เพลงิ(Fuel Catalyst) ตวัอย่างเช่นที่
มหาวิทยลัยเสฉวนในประเทศจีนมีการทดลองศึกษาการใช้ตัวเร่ง
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ปฏกิริยิาชนิดโมโนลธิคิ ในการเพิม่ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นของการ
เผาไหมก๊้าซธรรมชาตใินเตาเผาทดลองไดป้ระมาณ 20% [4] การศกึษา
การใชแ้ลนทานมัโครไมต ์
แคทตาลิตส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ํามันดีเซล[5] 
การศกึษาการใชพ้าลาเดยีม-แพลตนิมัแคทตาลติสเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง [6] สําหรับบทความนี้ เ ป็นการทดสอบ
ประสทิธภิาพของหมอ้ไอน้ําทีม่กีารใชต้วัเรง่ปฏกิริยิาชนิด 
ซโีอไลต์ที่ผสมออกไซด์ของธาตุแรรเ์อริ์ธ สําหรบัหมอ้ไอน้ําในโรงงาน
อุตสาหกรรมในประเทศไทย และไดม้กีารตรวจวดัมลพษิทีป่ล่อยออกมา
จากการเผาไหมข้องเชือ้เพลงิทัง้ก่อนและหลงัตดิตัง้ตวัเรง่ปฏกิริยิา 
 
2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 กระบวนการที่สําคญัในการเพิม่มูลค่าของน้ํามนัในอุตสาหกรรม
กลัน่น้ํามนัปิโตรเลยีม ไดแ้ก่ กระบวนการแครกกงิ และกระบวนการ 
รฟีอรม์มงิ ซึง่จะมกีารใชต้วัเรง่ปฏกิริยิา ดงัสรปุไดด้งัน้ี 
2.1 กระบวนการแครกกงิ 
 กระบวนการแครกกิงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดซีโอไลต์การ
นํามาใชใ้นการเปลีย่นโครงสรา้งสารประกอบไฮโดรคารบ์อนเพือ่เพิม่ค่า
ออกเทนในน้ํามนัเชือ้เพลงิสาํหรบักระบวนการกลัน่น้ํามนัในปจัจบุนั [7] 
ตวัเร่งปฏกิริยิาซโีอไลต์ทีเ่ตมิออกไซดข์องธาตุแรรเ์อริธ์ในกระบวนการ
แครกกงิโดยผ่านกระบวนการแลกเปลีย่นไอออน ทําใหไ้อออนของธาตุ
แรร์เอิรธ์เข้าแทนที่ไอออนของโซเดยีมในซีโอไลต์ เน่ืองจากธาตุแรร์
เอริธ์เป็นตวัควบคุมและป้องกนัไมใ่หส้ญูเสยีอะลมูเินียมใน 
ซีโอไลต์ และทําให้ความเป็นกรดของซีโอไลต์เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นการ
ปรบัปรุงความว่องไวต่อปฏกิริยิา และความทนทานต่อความรอ้นของ
ตวัเรง่ปฏกิริยิาซโีอไลต ์ 
2.2 กระบวนการรฟีอรม์มงิ  

กระบวนการรีฟอร์มมิง เ ป็นปฏิกิริย าที่ต่ อ เ น่ื องจาก
กระบวนการแครกกิงซึ่งมีผลทําให้เกิดสารผสมของสารประกอบ
ไฮโดรคารบ์อนทีม่คีา่ออกเทนเพิม่ขึน้ดงัตารางดา้นล่าง 

 
ตารางที ่1 แสดงสดัส่วนเป็นเปอรเ์ซน็ต์ของผลติภณัฑแ์ละสารตัง้

ตน้ทีเ่กดิจากกระบวนการรฟีอรม์งิซึง่มผีลต่อคา่ออกเทน [ 7 ]  
สารประกอบ อลัเคน อะลิไซ

คลกิ 
อ ะ โ ร
มาตกิ 

ค่ า อ อ ก
เทน 

สดัสว่นเริม่ตน้ 60 25 15 60 

สั ด ส่ ว น ห ลั ง ผ่ า น
กระบวนการรฟีอรม์งิ 

32 2 66 100 

 
 
 
 
 
 

3. แนวทางการศึกษาและวิธีการทดลอง 
 แนวทางการศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพการเผาไหมข้องน้ํามนัเตา
ในหมอ้ไอน้ําโดยใชต้วัเร่งปฏกิริยิาชนิดซโีอไลตท์ีผ่สมออกไซดข์องแรร์
เอิร์ธ หรอืเรยีกอีกชี่อหน่ึงว่า ตวัเร่งปฏิกิรยิาชนิดแครกกิง ใช้วธิกีาร
ทดลองแบบเปรยีบเทยีบโดย ขอ้มลูสาํคญัทีต่อ้งการทราบม ี2 อยา่งคอื  
 1 ปรมิาณการใชน้ํ้ามนัเตาทีเ่ปลีย่นแปลงโดยใชว้ธิกีารเปรยีบเทยีบ
ขอ้มลูก่อนและหลงัการตดิตัง้ตวัเรง่ปฏกิริยิา 

2  ปรมิาณก๊าซไอเสยีจากการเผาไหมท้ี่เปลี่ยนแปลงโดยวธิกีาร
เปรยีบเทยีบขอ้มลูก่อนและหลงัการตดิตัง้ตวัเรง่ปฏกิริยิาชนิดแครกกงิ 

การทดลองเพื่อเกบ็ขอ้มูลปรมิาณการใชน้ํ้ามนัเตาทีเ่ปลี่ยนแปลง
โดยวธิกีารเปรยีบเทยีบปรมิาณการใชน้ํ้ามนัเตาก่อนและหลงัการตดิตัง้
ตวัเร่งปฏกิริยิาชนิดแครกกงิ โดยทําการตดิตัง้ทดสอบกบัอุปกรณ์หมอ้
ไอน้ําในโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 9 เครื่อง ขนาดกําลงัการผลิต
ตัง้แต่ 1-10 ตนัไอน้ําโดยตดิตัง้ตวัเร่งปฏกิริยิาชนิดแครกกงิ ใหใ้กลก้บั
จุดเผาไหม้ให้มากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด      รีฟอร์มิงของ
สารประกอบไฮโดรคารบ์อนหลงัจากกระบวนการ 
แครกกิง ในการศึกษาทดลองนี้ได้ทําการเก็บขอ้มูลก่อนและหลงัการ
ติดตัง้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดแครกกิงอย่างละ 3 เดือนแล้ว นํามาหา
คา่เฉลีย่แลว้เปรยีบเทยีบกนั 
3.1  ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการเผาไหมข้องน้ํามนั
เตาในแง่ของปรมิาณการใชน้ํ้ามนัเตาทีเ่ปลีย่นแปลง ใชว้ธิเีปรยีบเทยีบ
ความสามารถในการผลติไอน้ํา เป็นค่าทีแ่สดงสดัสว่นของปรมิาณน้ํามนั
เตาทีใ่ชม้หีน่วยเป็นลติรต่อปรมิาณน้ําทีป้่อนเขา้สูห่มอ้ไอน้ํามหีน่วยเป็น
ลติร ซึ่งในบทความนี้จะเรยีกว่าค่าอตัราส่วนการระเหย (Evaporation 
Ratio) โดยควบคุมปจัจยัแวดลอ้มทีม่ผีลต่อค่า Evaporation ratio ที่
สาํคญัไดแ้ก่ 

3.1.1 อุณหภมูน้ํิาทีป้่อนเขา้สูห่มอ้ไอน้ํา 
3.1.2 อุณหภมูน้ํิามนัเตาก่อนป้อนเขา้สูห่อ้งเผาไหม ้
3.1.3 ปรมิาณการผลติไอน้ําของหมอ้ไอน้ํา 
3.1.4 ปรมิาณน้ําที่ปล่อยทิ้งจากหมอ้ไอน้ํา (Blow down 
Water) 

3.2 การทดลองเพื่อเกบ็ขอ้มลูการเพิม่ประสทิธภิาพการเผาไหมใ้นรูป
ของก๊าซไอเสยีจากการเผาไหมท้ี่เปลี่ยนแปลงก่อนและหลงัจาก
การตดิตัง้ตวัเร่งปฏกิริยิาชนิดแครกกงิทีห่มอ้ไอน้ําทัง้ 9 เครื่อง 
โดยใชอุ้ปกรณ์ตรวจวดัค่าไอเสยี ชนิด TESTO รุ่น 335 ในการ
เก็บข้อมูลความเขม้ขน้ของก๊าซไอเสยีหลกั 3 ชนิด ได้แก่ ก๊าซ
คารบ์อนมอนอกไซด(์CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) และ
ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx)  
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รปูที ่1 แสดงลกัษณะของหมอ้ไอน้ําทีใ่ชใ้นการทดลองเปรยีบเทยีบก่อน
และหลงัตดิตัง้ตวัเรง่ปฎกิริยิาชนิดแครกกงิ 

 

4. ผลการทดลองและการวิเคราะหผ์ลการทดลอง 
จากการทดลองเกบ็ขอ้มูลเพื่อเปรยีบเทยีบการเพิม่ประสทิธภิาพ

การเผาไหมข้องน้ํามนัเตาในหมอ้ไอน้ําโดยใช้เวลาเกบ็ขอ้มูลก่อนการ
ตดิตัง้ตวัเรง่ปฏกิริยิาชนิดแครกกงิ และหลงัตดิตัง้ตวัเรง่ปฏกิริยิาโดยใช้
ระยะเวลาเก็บข้อมูลอย่างละ 3 เดือน นํามาหาค่าเฉลี่ยอัตราการใช้
น้ํามนัต่อน้ํา (หน่วยเป็นลติร) เปรยีบเทยีบผลการเพิม่ประสทิธภิาพการ
เผาไหมท้ีเ่ปลีย่นแปลง ดงัแสดงรายละเอยีดของผลการทดลองในตาราง
ที ่2 
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รปูที ่2 แสดงผลเปรยีบเทยีบค่าประสทิธภิาพทีเ่ปลีย่นแปลงทีค่่าการ
เดนิหมอ้ไอน้ําคา่ต่างๆ 

 
 
 
 

 
จากตารางที ่2 และกราฟรปูที ่2 จะเหน็วา่ประสทิธภิาพการเผา 

ไหม้ของหม้อไอน้ําสูงขึ้นหลงัติดตัง้ตวัเร่งปฏิกิรยิาโดยดูได้จากค่า
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ํามันต่อน้ําที่ลดลง ซึ่งประสิทธิภาพที่
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หลงัตดิตัง้ตวัเรง่ปฏกิริยิาจะมากทีสุ่ดสาํหรบัหมอ้
ไอน้ําขนาดเลก็ โดยเพิม่ขึน้ 24.9% สาํหรบัหมอ้ไอน้ํา A ขนาด 1.6
ตนั  และลดลงตามขนาดหม้อไอน้ําที่ใหญ่ขึ้นซึ่งมคี่าตํ่าสุดสําหรบั
หมอ้ไอน้ํา G ขนาด 10 ตนัโดยมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 7.5% 

นอกจากการเก็บขอ้มูลเพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการเผา
ไหมข้องน้ํามนัเตาในแง่ของสดัส่วนการใชน้ํ้าต่อน้ํามนัทีเ่ปลีย่นแปลง
แล้ว ในการทดลองยงัมกีารเกบ็ขอ้มลูความเขม้ขน้ของค่าไอเสยีจาก
การเผาไหมข้องก๊าซไอเสยีหลกัๆ 3 ตวั คอื กาซคารบ์อนไดออกไซด ์

(CO2) ค่ากาซไนโตรเจนมอนอกไซด ์(NO) และก๊าซออกไซดข์อง
ไนโตรเจน (NOx) ทีเ่ปลีย่นแปลงดว้ย รายละเอยีดไดแ้สดงในตาราง

ที ่3 
 
 
 

หมอ้ไอน้ํา 

ขอ้มลูหมอ้ไอน้ํา อตัราสว่นปรมิาณการใชน้ํ้ามนัต่อน้ําของหมอ้ไอน้ํา ( ลติร/ 1,000ลติร) 

ขนาดหมอ้ไอน้ํา 
( ตนัไอน้ํา) 

ปรมิาณการใชน้ํ้ามนัเฉลีย่ต่อเดอืน 
(ลติร) 

ก่อนตดิตัง้ตวัเรง่
ปฏกิริยิา 

หลงัตดิตัง้ตวัเรง่
ปฏกิริยิา 

การเปลีย่นแปลง  
ประสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้( %) 

A 1.6 ตนั 22,514 75.00 56.32 24.9 
B 2 ตนั 30,052 65.73 58.37 11.19 
C 4 ตนั 85,000 62.35 54.40 12.75 
D 4 ตนั 92,081 58.79 52.85 10.10 
E 4 ตนั 45,740 59.35 53.50 9.85 
F 6 ตนั 65,310 59.83 53.99 9.75 
G 10 ตนั 241,470 61.49 57.19 7.51 
H 10 ตนั 108,617 61.68 55.90 8.14 
I 10 ตนั 259,200 79.73 73.30 8.06 

เฉลีย่ 64.88 57.31 11.36 

           ตารางที ่2 แสดงขอ้มลูของหมอ้ไอน้ําทีใ่ชท้ดลองศกึษาและผลการเปลีย่นแปลงก่อนและหลงัการตดิตัง้ตวัเรง่ปฏกิริยิา 
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ตารางที ่3 แสดงค่าไอเสยีจากการเผาไหมท้ีเ่ปลี่ยนแปลงหลงัตดิตัง้
ตวัเรง่ปฏกิริยิาชนิดแครกกงิ 

 

ค่ากา๊ซไอเสยีกอ่นและหลงัตดิต ัง้ตวัเร่งปฏกิริยิา
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รปูที3่ แสดงผลเปรยีบเทยีบค่าความแขม้ขน้ของก๊าซไอเสยีก่อน

และหลงัตดิตัง้ตวัเรง่ปฏกิริยิา 
 

 จากตารางที ่3 และกราฟรปูที ่3 จะเหน็วา่ปรมิาณก๊าซไอเสยีที่
วดัได้มคี่าความเข้มข้นลดลง(ppm)หลงัติดตัง้ตวัเร่งปฏิกิรยิาซึ่งจะ
สังเกตเห็นว่าปริมาณความเข้มข้นของค่าไอเสียที่ลดลงไม่ได้มี
ความสมัพนัธก์บัขนาดของหมอ้ไอน้ําแต่ประการใดทัง้น้ีอาจขึน้อยู่กบั
ประสทิธภิาพการเผาไหมเ้ดมิของหมอ้ไอน้ําแต่ละตวั 

 
 

  
5. บทสรปุ  

จากผลการศกึษาทดลองพบวา่การใชต้วัเรง่ปฏกิริยิาชนิด 
ซโีอไลตท์ีม่กีารเตมิออกไซดข์องธาตุแรรเ์อริธ์ หรอืเรยีกอกีชื่อหน่ึงว่า
ตัวเร่งปฏิกริยาชนิดแครกกิง เพื่อทําให้เกิดกระบวนการเปลี่ยน
โครงสร้างของน้ํามันเตาก่อนป้อนสู่หม้อไอน้ํา   สามารถเพิ่ม
ประสทิธภิาพการเผาไหมเ้ชื้อเพลงิของหมอ้ไอน้ําโดยพบว่า ปรมิาณ
การใช้น้ํามนัเตาลดลงมากที่สุดในหมอ้ไอน้ําขนาด 10 ตนัไอน้ํา
สามารถลดปรมิาณการใช้น้ํามนัเตาได้ประมาณปีละ 250,000 ลิตร 
หรอืคดิเป็นค่าใช้จ่ายทีล่ดลงได้ประมาณปีละ 5,000,000  บาท และ
พบว่า ปรมิาณการใชน้ํ้ามนัเตาลดลงน้อยที่สุดในหมอ้ไอน้ําขนาด 2 
ตนัไอน้ําคดิเป็นคา่ใชจ้า่ยทีล่ดลงจากปรมิาณการใชน้ํ้ามนัเตาทีล่งได ้

ประมาณปีละ 40,000 ลติร หรอืคดิเป็นคา่ใชจ้า่ยทีล่ดลงได้
ประมาณปีละ 800,000บาท นอกจากนี้ไดม้กีารวเิคราะหผ์ลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมโดยการวดัค่าความเขม้ข้นของไอเสยีจากการเผาไหม ้
พบวา่การใชต้วัเรง่ปฏกิริยิาชนิดซโีอไลตท์ีม่กีารเตมิออกไซดข์องธาตุ
แรร์เอิร์ธมแีนวโน้มในการลดความเขม้ขน้ของค่าไอเสยีที่วดัได้จาก
การเผาไหม ้ซึง่มสี่วนช่วยลดปญัหาเรื่องมลพษิทางอากาศไดอ้กีทาง
หน่ึง 
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หมอ้
ไอน้ํา 

คา่ก๊าซไอเสยีจากการเผาไหม ้

ก่อนตดิตัง้ตวัเรง่ปฏกิริยิา
(ppm) 

หลงัตดิตัง้ตวัเรง่
ปฏกิริยิา(ppm) 

CO NO NOX CO NO NOX 

A 13 212 218 7 195 202 

B 17 203 211 10 191 198 

C 8 230 245 5 214 223 

D 25 198 202 12 189 195 

E 14 215 232 12 195 207 

F 6 223 230 3 208 219 

G 12 245 255 5 217 234 

H 17 197 204 4 178 191 

I 13 208 217 4 186 198 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมจีุดประสงค์ เพื่อศกึษาและพฒันากระบวนผลติเอทา
นอลจากการหมกัขา้วเปลอืก ซึ่งใชข้า้วเปลอืกดอ้ยคุณภาพทีผ่่านการ
เพาะงอกของเมลด็ขา้วเปลอืก การอบแหง้ และไมอ่บแหง้ แลว้ลดขนาด
ใหเ้ลก็ลง 2 ขนาด คอื แบบบดละเอยีด และ แบบบดหยาบ  โดยพนัธุ์
ขา้วเปลอืกทีใ่ช ้คอื สายพนัธุ ์กข 6 และใชเ้อนไซม ์α -1,4 (alpha-
amylase ) ย่อยสลายแป้งในเมล็ดขา้ว เพื่อทําให้เกิดความหวาน 
จากนัน้หมกัใหเ้กดิแอลกอฮอล์ ดว้ยยสีต ์Saccharomyces cerevisiae  
จากการทลอง  พบว่า ข้าวพันธุ์ กข 6 ที่ผ่านการเพาะงอกเมล็ด
ขา้วเปลอืกก่อนทีจ่ะผา่นการอบแหง้ และการลดขนาดแบบบดหยาบนัน้ 
มคีวามเหมาะสมในการใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติเอทานอล โดยเริม่จาก 
การนําขา้วเปลอืกไปแช่น้ํา 2 ชัว่โมง หลงัจากนัน้นําขา้วเปลอืกใส่ใน
กระสอบหมกัทิง้ไวน้าน 24 - 36 ชัว่โมง นําขา้วเปลอืกไปอบแหง้ที่
อุณหภูม ิ40   oc นาน 48 ชัว่โมง หลงัจากนัน้นําไปผา่นการลดขนาด
แบบหยาบดว้ยเครือ่งบด เตมิน้ํารอ้นในอตัราส่วนของน้ําต่อขา้วเปลอืก 
3 : 1 สว่น ในถงัหมกัแอลกอฮอล ์และผสมเอนไซม ์α -1,4 (alpha-
amylase )  ในปรมิาณ 0.04 เปอรเ์ซน็ตข์องน้ําหนกัขา้วสาร ผสมใหเ้ขา้
กนั ทิ้งไวใ้ห้อุณหภูมลิดลงเหลอื 35 องศาเซลเซียส จากนัน้เติมยสีต ์
Saccharomyces cerivisiae ในปรมิาณ 0.02 กรมัต่อปรมิาตร หมกัให้
เกดิแอลกอฮอลท์ีอุ่ณหภูม ิ35  oc เป็นเวลา 7 - 10 วนั เมือ่สิน้สุดการ
หมกั พบว่า ได้มปีรมิาณแอลกอฮอล์เข้มขน้ 7.4 เปอร์เซ็นต์โดย
ปรมิาตร   

 
 
 

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 

จากการทีเ่ชือ้เพลงิปิโตรเลยีมมรีาคาสงูขึน้ และ มแีนวโน้มทีจ่ะ
ขาดแคลนในอนาคตส่งผลกระทบต่อ การใชพ้ลงังานของประชากรใน
ชนบทที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และจําเป็นต้องใช้
เชื้อเพลิงในการดํารงชีวติและประกอบอาชีพ เช่น ใช้หุงต้ม ใช้เป็น
เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ทางการเกษตรขนาดเล็ก เป็นต้น จึงควรมี
การศกึษาการผลติพลงังานทดแทน โดยเฉพาะพลงังานจากชวีมวลทีไ่ด้
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จากผลผลติทางการเกษตร เพื่อสําหรบัใช้ในครวัเรอืน หรอืชุมชนใน
ประเทศไทยกระบวนการผลติเอทานอลทีนิ่ยมใชก้นัอย่างแพรห่ลาย คอื 
การผลิตเอทานอลจากกระบวนการหมกั เน่ืองจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม ผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิด จึงได้ถูก
นํามาใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติเอทานอล เช่น ขา้ว ขา้วโพด อ้อย มนั
สําปะหลงั ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะทําเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว เอทา
นอลยงัจดัเป็นพลงังานสะอาด แม้ว่าการผลิตเอทานอลจากขา้วจะมี
ตน้ทุนในการผลติสงูกวา่การผลติจากวสัดุเกษตร อื่น แต่องคค์วามรูใ้น
ดา้นการผลติในระดบัชาวบา้นกเ็ป็นทีรู่จ้กั และ สบืทอดกนัมาเป็นภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ ดงันัน้ หากสามารถนําขา้วเปลอืกมาเป็นวตัถุดบิในการ
ผลิตเอทานอลแทนข้าวสารแล้ว ก็สามารถลดต้นทุน ในส่วนของ
กระบวนการสลีงได้ และหากสามารถใช้ขา้วเปลอืกด้อยคุณภาพ เช่น 
ขา้วเปลอืกทีม่กีารเกบ็รกัษาไม่ดมีเีปอรเ์ซน็ต์การหกัเมื่อนําไปสสีูง ซึ่ง
ขา้วเหล่านี้จะมรีาคาถูก กเ็ป็นการลดตน้ทุนในการผลติเอทานอลลงไป
อกี 

โครงการวิจ ัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อที่จะพัฒนากระบวนผลิต
ประยุกตใ์ชก้บัผลติผลเกษตรดอ้ยคุณภาพอื่นได ้ซึง่จะนําไปสู่การสรา้ง
เสถียรภาพ และความมัน่คงทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ และพลงังานของ
ประเทศอย่างยัง่ยืน โดยมุ่งเน้นการผลิตเอทานอลที่มีความเข้มข้น
ในช่วง 80 – 95% เอทานอลซึง่เป็นระดบัทีส่ามารถผลติไดโ้ดยไม่มี
ความยุ่งยากซบัซ้อนมากนัก สามารถผลิตได้ในระดบักลุ่มเกษตรกร 
หรอื ระดบัเกษตร หรอืระดบัหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งพลงังานทดแทน
สาํหรบัใชใ้นครวัเรอืน หรอืชุมชน นบัเป็นการลดรายจ่ายของเกษตรกร
อกีทางหนึ่ง อกีทัง้ยงัสามารถนํากระบวนการนี้ไปประยุกตใ์ชก้บัผลติผล
เกษตรดอ้ยคุณภาพอื่นได ้ซึง่จะนําไปสูก่ารสรา้งเสถยีรภาพ และความ
มัน่คงทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ และพลงังานของประเทศอยา่งยัง่ยนื 
 
2. ทฤษฎี หลกัการ และเหตผุล 

การหมกัข้าวเพื่อผลิตเอทานอลในระดบัชาวบ้านจะใช้ราและ 
ยสีต์ทีไ่ดจ้ากลูกแป้ง โดยราจะเปลี่ยนแป้งใหเ้ป็นน้ําตาลซึง่ในการผลติ
แต่เดมิจะนําขา้วมาชัง่น้ําหนัก แช่น้ําไวห้น่ึงคนื แล้วนําไปน่ึงใหสุ้กทัว่
กนัตลอด  ปล่อยทิ้งไว้ให้เยน็ จากนัน้จะนํามาล้างด้วยน้ําเยน็จนยาง
เหลอืน้อยทีสุ่ดแล้ว จงึนําไปคลุกเคล้ากบัลูกแป้ง บรรจุในภาชนะที่
สะอาดมฝีาปิด ทิง้ไว ้72 ชัว่โมง จากนัน้เตมิน้ําลงไปและปิดฝาทิง้ไวอ้กี 
72 ชัว่โมง แยกส่วนทีเ่ป็นน้ําออก เรยีกส่วนน้ีว่า น้ําส่า สามารถนําไป
ตม้กลัน่เป็นแอลกอฮอลไ์ดต้ามความตอ้งการ  

การขดัสขีา้ว กอ็าจจะมผีลต่อคุณภาพและการหมกัสาโท หากใช้
ข้าวที่ยงัมรีําข้าวเหลืออยู่บ้าง อาจช่วยให้การหมกัดีขึ้น เน่ืองจากมี
สารอาหารให้จุลนิทรยี์มากกว่าขา้วขดัขาว หรอืทําให้สาโทมกีลิ่นหนื
เน่ืองจากไขมนั แต่กย็งัไมม่ผีลการวจิยัเพือ่ยนืยนั สว่นการใชป้ลายขา้ว 
ผสมกบัขา้วเต็มเมด็เพื่อลดต้นทุน จะมผีลต่อคุณภาพอย่างไรยงัไม่มี
รายงานวจิยั 

การหมกัเป็นการเปลี่ยนน้ําตาลให้เป็นเอทานอลโดยกิจกรรม
ของยสีต์ ซึ่งการหมกัปกตทิําภายในถงัหมกั (fermentor) ทีม่กีารปรบั
สภาพสภาวะให้เหมาะสมกบัการหมกั ภายใต้ที่ปราศจากออกซิเจน 

หรอืมอีอกซเิจนเพยีงเลก็น้อยจะใชร้ะยะเวลาในการหมกั 2 – 3 วนั เอ
ทานอลทีไ่ดจ้ะมคีวามเขม้ขน้ประมาณรอ้ยละ 8 – 12 โดยปรมิาตร 
        ตามทฤษฏีการเปลี่ยนน้ําตาลกลูโคส 100 เปอร์เซ็นต์จะถูก
เปลี่ยนเป็นเอทานอลได้ 51.1 เปอร์เซ็นต์ และส่วนที่เหลือ 48.9 
เปอรเ์ซน็ต ์เป็นก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ตามลาํดบั 
   สมการ การทาํงานของเอนไซม ์และยสีต ์

           
          Enzyme             Yeast 

(C6H12O5)n + nH2O  nC6H12O 6  2nC2H5OH + 2nCO2                       
(แป้ง)                   (น้ําตาล)            (เอทานอล) 
 
สําหรบัในงานวิจยัน้ีจะอ้างอิงจากเทคโนโลยี และภูมิปญัญา

ทอ้งถิน่ เพื่อที่จะสามารถเผยแพร่ให ้เขา้ถงึชุมชนไดโ้ดยง่าย แต่มขีอ้
แตกต่าง คอื 1) ใช้เชื้อจุลนิทรยี์บรสิุทธ ิ 2) ในกระบวนการเตรยีม
วตัถุดบิจะทาํการอบแหง้ขา้วเปลอืก (Drying) และ ลดขนาดขา้วเปลอืก  
(Grain mill)   3) ใชถ้งัหมกัทีม่กีารควบคุมอุณหภมู ิ

 
3. วิธีการทดลอง 

การทดลองในงานวจิยัน้ีแบง่ออกเป็น  3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
 3.1 การเตรียมวตัถดิุบ (Preparation of Feedstock)   

ทาํการเปรยีบเทยีบขัน้ตอนการเตรยีมวตัถุดบิ โดยใชข้า้วเปลอืก
สายพนัธุ ์กข 6  โดยทาํการเปรยีบเทยีบ 2 วธิ ีคอื 

แบบที1่  การเพาะงอกเมลด็ขา้วเปลอืก  นําขา้วเปลอืกดอ้ย
คุณภาพไปแชน้ํ่าเป็นเวลา 2 ชัว่โมง จากนัน้นําขา้วเปลอืกทีผ่า่นการแช่
น้ําใส่กระสอบหมกัทิง้ไวน้าน 24 – 36 ชัว่โมง เพื่อใหเ้มลด็ขา้วงอก 
แลว้นําไปอบในตูอ้บลมรอ้น (Hot air oven)ทีอุ่ณหภูม ิ40oC จากนัน้

นํามาบดด้วยเครื่องบดขา้วให้มขีนาด 2 แบบ คอื แบบดละเอยีด และ 
แบบบดหยาบ 

แบบที่ 2 ไม่เพาะงอกเมล็ดขา้วเปลอืก  นําขา้วเปลอืกด้อย
คุณภาพไปอบในตูอ้บลมรอ้น (Hot air oven) ทีอุ่ณหภูม ิ40oC จากนัน้

นํามาบดด้วยเครื่องบดขา้วให้มขีนาด2 แบบ คอื แบบดละเอยีด และ 
แบบบดหยาบ 

เมื่อไดข้ ัน้ตอนการเตรยีมวตัถุดบิของขา้วเปลอืกทัง้ 2 วธิขีา้งตน้
แลว้ จงึนําไปทดสอบในการทดลองขัน้ต่อไป คอื ขัน้ตอนการหมกั 
 
3.2  ขัน้ตอนการหมกั (Fermentation) 

โดยเริม่จากการ นําขา้วเปลอืกทัง้ 2 แบบทีเ่ตรยีมไดจ้ากขัน้ตอน
แรกมาทดสอบหมกัใหเ้กดิแอลกอฮอลใ์นถงัหมกัเอทานอล ขัน้ตอนการ
หมกัเป็นกระบวนการเปลี่ยนน้ําตาลกลูโคส (Glucose) ไปเป็นเอทา
นอล โดยอาศยัเอนไซม ์และยสีต ์

 เริม่จากนําน้ําตม้สุกผสมกบัขา้วในอตัราสว่นขา้ว 1 สว่นต่อน้ํา 3 
ส่วน แล้วทําการย่อยด้วยเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส ในปรมิาณ 0.04 
กรมัต่อขา้ว 1 กโิลกรมั ผสมใหเ้ขา้กนั ปล่อยไวจ้นกระทัง่อุณหภูมขิอง
ผสมลดลงเป็น 35 องศาเซลเซยีส จากนัน้ผสมยสีต์ Saccharomyces 
cerevisea  สายพนัธุท์างการคา้  Fermivin PDM  มาผสมในปรมิาณ 
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0.2 กรมัต่อปรมิาตรน้ํา 1 ลติร ทาํการควบคุมอุณหภูมถิงัหมกัที ่35 oC 

โดยในขัน้ตอนการหมกัจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 7 - 10 วนั   
 
3.3   การทดสอบเปอรเ์ซน็ตแ์อลกอฮอล ์

 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมกั ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล ์
ด้วยเครื่องอีบูลิโอมเิตอร์ (Ebuliometer) หลงัจากนัน้จงึจะนําไปเขา้สู่
กระบวนการกลัน่ลาํดบัสว่นต่อไป 
 

 
ทีม่า www.homedistiller.org 

 
รปูที ่1 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมู ิและเปอรเ์ซน็ต ์
        แอลกอฮอล ์
 

4. ผลการทดลอง 
จากการทดสอบหมกัแอลกอฮอล์จากการหมกัขา้วเปลอืก ผลการ

ทดลองแสดงไดจ้ากกราฟดงัต่อไปน้ี 
 

 
 

รปูที ่2 ไมเ่พาะงอก (ละเอยีด) 

 
 

รปูที ่3 ไมเ่พาะงอก (หยาบ) 
 

 
 

รปูที ่4 การเพาะงอก (ละเอยีด) 
 

 
 

รปูที ่5 การเพาะงอก (หยาบ) 
 

5. สรปุผลการทดลอง 
จากผลการทดสอบหมักเอทานอลจากข้าวเปลือก ทําการ

ตรวจสอบปจัจยัทีม่ผีลต่อกระบวนการหมกั คอื ค่า pH ทีเ่หมาะสมอยู่
ในช่วง 3.48 – 4.89 อุณหภูมทิีเ่หมาะสมอยู่ในช่วง 25 – 35 oC จากผล

การทดสอบเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ พบว่าแบบการเพาะงอก กบัขา้ว
แบบบดหยาบ ไดเ้ปอรเ์ซน็ตแ์อลกอฮอล์สงูสุดที ่7.4  เปอรเ์ซน็ตโ์ดย
ปรมิาตร  

 การนําข้าวเปลือกที่ด้อยคุณภาพ มาผ่านการเพาะงอก การ
อบแหง้ และบดใหม้ขีนาดแบบหยาบ สามารถนํามาผลติเป็นเอทานอล
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ได ้โดยไม่จําเป็นต้องผ่านกระบวนการสขีา้ว  ทําใหเ้ป็นการลดการใช้
พลงังานในกระบวนการผลติ และ ตน้ทุนในการผลติลงได ้

 
6.   ข้อเสนอแนะ 

ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นราคาของข้าวสารเหนียว ถ้าใช้ปลายข้าว
แทนจะช่วยลดตน้ทุนในการผลติลงได ้ และถา้ใชเ้ชือ้ยสีตท์างการคา้จะ
มรีาคาค่อนขา้งสงู แนวทางในการลดตน้ทุน คอื การเตรยีมหวัเชือ้ยสีต์
เริม่ต้น  สามารถลดปรมิาณเชื้อลงไดม้ากกว่าครึง่หน่ึง ใช้เวลาในการ
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บทคดัย่อ 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรจะเป็นระบบที่ไม่

ตอ้งการกระแสไฟฟ้ามาเลีย้งขดลวดเหน่ียวนําในขณะทาํงาน ซึง่เมือ่
มีการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กตัดกับขดลวดจะเกิดการเหนี่ยวนํา
กระแสไฟฟ้าขึน้ งานวจิยัน้ีมจีุดประสงค์เพื่อทําการเสรมิแผ่นเสรมิ
เสน้แรงแม่เหลก็ใหก้บัเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแม่เหลก็ถาวรแบบวงราบ 
และศึกษากําลงัไฟฟ้าที่ผลิตได้ ทัง้น้ีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่จดัสร้าง
ประกอบด้วยแม่เหล็กถาวรขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 6 
เซนตเิมตร และหนา 1.2 เซนตเิมตร วดัความเขม้สมานแม่เหลก็ได้
ประมาณ 0.11 เทสลา จํานวน 16 ชิ้น จดัเรยีงเป็นวงกลมรศัม ี20 
เซนติเมตร และใช้ขดลวดทองแดงเบอร์ 24 พนัรอบจํานวน 500 
รอบ เป็นจํานวน 8 มดั ต่อวงจรแบบขนาน เป็นขดลวดเหนี่ยวนํา 
ทาํการศกึษาความสามารถในการผลติไฟฟ้าในกรณีทีไ่มม่แีผน่เหลก็
เสรมิเสน้แรงและกรณีที่มแีผ่นเหล็กเสรมิเสน้แรงหนา 5 มลิลเิมตร 
พบวา่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงดนัไฟฟ้ากบัความเรว็รอบของเครือ่ง
กําเนิดกระแสไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวรเป็นแบบเชิงเส้น โดยเมื่อ
ความเรว็รอบเพิม่ขึ้นจะสามารถผลิตแรงดนัไฟฟ้าได้มากขึ้น เมื่อ
เปรยีบเทยีบทีแ่รงดนัไฟฟ้า 12 โวลต์ ในกรณีทีไ่ม่มแีผ่นเหลก็เสรมิ
นัน้จะทํางานที่ความเรว็รอบ 160 รอบต่อนาท ีและเมื่อติดตัง้แบบ
เสรมิแผ่นเหลก็หนา 5 มลิลเิมตร จะต้องการความเรว็รอบ 90 รอบ
ต่อนาท ีอย่างไรกต็ามเมือ่ทาํการเสรมิแผน่เหลก็จะสง่ผลใหแ้รงบดิมี
ค่าสูงกว่าในกรณีที่ไม่มแีผ่นเหล็กเสรมิประมาณ 3 - 4 เท่า และให้
กระแสไฟฟ้าสงูกวา่ประมาณ 2 เทา่ 

 
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 

รายงานนี้เป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบและพฒันากงัหนัน้ํา
แบบหลุกตํ่าเพือ่ใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้าสาํหรบัโครงการบา้นเลก็
ในป่าใหญ่ตามพระราชดําร(ิดอยดํา) ซึ่งเป็นพื้นที่ทีไ่ฟฟ้าเขา้ไม่ถงึ
เน่ืองจากเป็นสถานทีท่ีอ่ยู่ห่างไกล การคมนาคมลําบาก ไฟฟ้าทีไ่ดก้็
อาศยัเครือ่งยนตป์ ัน่ไฟหรอืไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์จะเหน็ไดว้า่ไฟฟ้า
นํามาซึ่งความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ มากมายหลายด้าน 
โดยเฉพาะเพื่อใชใ้นการส่องสว่าง  เมือ่มแีสงสว่างจากไฟฟ้ากท็ําให้
สามารถทาํกจิกรรมต่าง ๆ ไดใ้นตอนกลางคนื 
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ในพื้นที่ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ความต้องการไฟฟ้าจึงเป็น
ปจัจยัสําคัญลําดับต้น ๆ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและเพื่อเพิ่ม
คุณภาพชวีติความเป็นอยู่ใหด้ยีิง่ขึน้ งานวจิยัน้ีมจีุดประสงค์เพื่อให้
สามารถผลติกระแสไฟฟ้าเพือ่สอ่งสวา่งใชเ้องได ้ โดยอาศยัพลงังาน
จากธรรมชาต ิคอืพลงังานจากการไหลของน้ําจากลําธารเลก็ ๆ ทีอ่ยู่
ใกล้ชุมชนและในการผลิตกระแสไฟฟ้านัน้ต้องอาศยัเครื่องมอืต้น
กําลงัที่เปลี่ยนพลงังานจากน้ํามาเป็นพลงังานกลเพื่อใช้ขบัเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า โดยทัว่ไปเครื่องกําเนิดไฟฟ้าตามทอ้งตลาดทีนิ่ยมใช้
กนัส่วนใหญ่จะมคีวามเรว็รอบประมาณ 1500 รอบต่อนาท ีซึ่งเป็น
ความเรว็รอบทีค่อ่นขา้งสงูและตอ้งใชแ้รงในการขบัมาก เป็นการยาก
ที่จะนํามาใช้ร่วมกบัพลงังานน้ํา ที่มขีนาดเล็ก ๆ  ดงันัน้จงึทําการ
ออกแบบและทดลองสรา้งเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าทีม่คีวามเรว็รอบตํ่าและ
สามารถใชแ้รงตน้กําลงัจากธรรมชาตทิีม่ขีนาดน้อย ๆ และสามารถ
ผลติไฟฟ้าได ้แมจ้ะสามารถผลติไฟฟ้าไดเ้ลก็น้อยแต่ถา้เพยีงพอทีจ่ะ
ใชก้บัระบบสอ่งสวา่ง เช่น หลอดไฟทีใ่ชก้ระแสน้อย ๆ หรอืประจุเขา้
แบตเตอรีไ่วเ้พื่อนําไปใชง้าน กจ็ะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อชุมชนที่
ตอ้งการไฟฟ้าสาํหรบัการสอ่งสวา่ง 
 
2. ทฤษฎี 

เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า คอื เครือ่งมอืทีใ่ชส้าํหรบัแปลงพลงังานกล
เป็นพลงังานไฟฟ้า โดยอาศยัหลกัการทํางาน ของการเคลื่อนทีข่อง
ขดลวดเคลื่อนทีต่ดัสนามแม่เหลก็ หรอืใชส้นามแม่เหลก็เคลื่อนทีต่ดั
ขดลวด ก็จะเกิดการเหนี่ยวนําทําให้ได้กระไฟฟ้าออกมา จาก
หลกัการนี้สามารถนํามาสรา้งเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าอยา่งงา่ยได ้

กําลงังานทีใ่หก้บัเครือ่งกําเนิดไฟฟ้า กําลงังานทีเ่ครือ่งกําเนิด
ไฟฟ้าผลติได ้และประสทิธภิาพของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสามารถหา
ไดจ้ากสมการต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

 
กาํลงังานทีไ่ดจ้ากเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าหาไดจ้าก  
 
จากกฎของโอหม์  IVP =            (1) 
โดยที ่
P  =   กาํลงังาน มหีน่วยเป็น วตัต ์(watt) 
I  =   กระแส มหีน่วยเป็น แอมแปร ์(A) 
V  =   แรงดนัไฟฟ้า มหีน่วยเป็น โวลต ์(V) 
 
กาํลงัไฟฟ้าสงูของเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าทีค่วามเรว็รอบใด ๆ คอื 
 

opopout VIp =  (watt)       (2) 

 
โดยที ่

outP  =   กาํลงัไฟฟ้าทีไ่ดอ้อกมาทีค่วามเรว็รอบใด ๆ 

opI   =   กระแสทีใ่หพ้ลงังานไฟฟ้าออกมามากทีส่ดุ  

opV   =   ความดนัทีใ่หพ้ลงังานไฟฟ้าออกมามากทีส่ดุ  

 

กาํลงังานทีใ่ชข้บัเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าหาไดจ้าก  

inP Tω=             (3) 

 

ดงันัน้ 60/2 TnPin π=  (watt)             (4) 

โดยที ่ 

inP   =   กาํลงังานทีใ่ชห้มนุเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า (watt) 

ω   =   ความเรว็เชงิมมุ 
T   =   แรงบดิ (Nm) 
n  =   จาํนวนรอบทีเ่พลาหมนุ (rpm) 
 

 
ดงันัน้ประสทิธภิาพทีไ่ดจ้ากเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า คอื 

100out

in

P
P

η = ×              (5)    

โดยที ่  
η = ประสทิธภิาพของเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า 

 
3.วสัดอุปุกรณ์และวิธีการดาํเนินการทดลอง 

เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากรณีทดลองประกอบดว้ยสองส่วนหลกั ๆ 
คอื ส่วนทีอ่ยู่กบัทีค่อืชุดขดลวด และส่วนทีเ่คลื่อนที ่คอืชุดแม่เหลก็
ถาวร  ส่วนทีอ่ยู่กบัทีป่ระกอบดว้ย ขดลวดทองแดงเบอร ์24 นํามา
พนัใหม้ชี่องว่างดา้นในกวา้งประมาณ 2.5 ซม. และยาวประมาณ 6 
ซม. แต่ละขดพนัจาํนวน 500 รอบ จาํนวน 8   ขด ต่อกนัแบบขนาน
วางลงบนแผ่นไม่อดักลมตามแนวรศัม ีประมาณ 20 ซม.ด้านขอบ
ของไมอ้ดั เชือ่มต่อกบั ตาชัง่สปรงิเพือ่ใชส้าํหรบัวดัแรงทีเ่กดิจากการ
เหน่ียวนํากระแสไฟฟ้าระหว่างชุดขดลวดกบัสนามแม่เหลก็ดงัรูปที ่
3.1 

 

 
        รปูที ่ 3.1 ชุดจานและขดลวดทองแดง 
 
และส่วนที่เคลื่อนที่คอืชุดแม่เหล็กถาวร ประกอบด้วย แท่ง

แม่เหลก็ถาวรขนาด 2.5 × 6 ซม. จํานวน 16 แท่ง ฝงัอยู่ในแผ่น
พลาสตกิหนา 1 เซนตเิมตร เป็นวงกลม รศัม ี20 เซนตเิมตร โดย
แม่เหล็กชุดแรกจะทําการเสรมิแผ่นเหล็กหนา 5 มม. ไว้ด้านหลงั  
และแมเ่หลก็อกีชุดไมเ่สรมิแผน่เหลก็ ดงัรปู 3.2 และรปู 3.3 
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           รปูที ่3.2 ชุดจานแมเ่หลก็ถาวร 
 
การทดลอง กรณีแรกทดลองโดยติดตัง้ชุดขดลวดทองแดง 

และชุดแม่เหล็กถาวรแบบไม่เสรมิแผ่นเหล็ก ต่อเพลาชุดแม่เหล็ก
ถาวรเขา้มอเตอรแ์บบ 3 เฟส โดยมูเ่ล่สายพาน ซึง่ปรบัความเรว็รอบ
โดย Inverter ที่จานชุดขดลวดทองแดงติดตัง้แขนวัดแรงบิดที่
ระยะห่างจากศูนยก์ลาง 25 เซนตเิมตร และใชต้าชัง่สปรงิชนิดแขวน
สาํหรบัวดัแรง กระแสและแรงดนัทีไ่ดต้่อเขา้กบัหลอดไฟฟ้าชนิดไส ้
ขนาด 60 วตัต์ และกรณีทดลองที ่2 ทดลองโดยใชแ้ผ่นเหลก็เสรมิ
เสน้แรงตดิทางดา้นหลงัชุดแมเ่หลก็ถาวรหนา 5 มลิลเิมตร  

 

 
 

รปูที ่3.3 แสดงการเสรมิแผน่เหลก็เจนเนอเรเตอร ์
 
4.ผลการทดลอง 

จากการทดลองเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าแมเ่หลก็ถาวรรอบตํ่ากรณทีี ่
1 คอืแบบไม่เสรมิแผ่นเสรมิเสน้แรงแม่เหลก็ ผลทีไ่ดด้งัตารางที ่4.1 
คือ เริ่มต้นทําการทดลองที่ความเร็ว 50 รอบต่อนาที แล้วปรับ
ความเรว็ขึ้นไปเรื่อย ๆ  จนถึง 250 รอบต่อนาท ีปรากฏว่าเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าแบบนี้ทีค่วามเรว็รอบ 50 รอบต่อนาทเีริม่ผลติไฟฟ้าได้
ที ่0.5 โวลท์ กระแส ประมาณ 0.2 แอมป์ ใช้แรงในการหมุน 0.49 
นิวตนัเมตร ไดก้ําลงั 0.1 วตัต์ (รปู 4.1) ประสทิธภิาพในการเปลีย่น
พลงังานกลเป็นไฟฟ้า 3.9 % และเมื่อเพิม่ความเรว็รอบขึน้ไปเรื่อย 
ๆ พบวา่ ผลติไฟฟ้าไดเ้พิม่ขึน้ตาม จากการคาํนวณไดป้ระสทิธภิาพ
สงูสุด 45.46 เปอรเ์ซน็ต์ ทีค่วามเรว็รอบประมาณ 195 รอบต่อนาท ี
ไดก้าํลงัไฟฟ้า 14.79 วตัต ์ใชแ้รงในการขบั 1.59 นิวตนัเมตร ขณะที่
การทดลองกรณีที่ 2 คอืเสรมิแผ่นเหล็กเพี่อเสรมิเสน้แรง(รูป 4.2)  
ได้ประสทิธภิาพสูงสุด 50.66 เปอร์เซ็นต์ ทีค่วามเรว็รอบประมาณ 

187 รอบต่อนาท ีไดก้ําลงัไฟฟ้า 54.72 วตัต์ ใชแ้รงในการขบั 5.52 
นิวตนัเมตร และจากการทดลองทัง้สองกรณีไดว้า่ ณ ความเรว็รอบที่
เท่ากนั การเสรมิแผ่นเหลก็เพื่อเสรมิเสน้แรง จะทําให้สามารถผลติ
กระแสไฟฟ้าและใหก้ําลงัไฟฟ้าไดม้ากกว่าการไม่ไดเ้สรมิแผ่นเหลก็ 
แต่ในขณะเดยีวกนัการเสรมิแผน่เหลก็กใ็ชแ้รงบดิในการขบัใหเ้ครือ่ง
กําเนิดไฟฟ้าทํางานมากกว่า  และเมื่อนําข้อมูลแรงดันไฟฟ้า 
กําลงัไฟฟ้าแรงบิด และประสทิธภิาพจากการทดลองที่ได้ทัง้สอบ
กรณีมาเปรยีบเทยีบในรูปของกราฟ จะได้ดงัรูปที่ 4.3 ถึง 4.6 
ตามลาํดบั 

 

 
รปูที ่4.1 ทดลองเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าแบบไมเ่สรมิแผน่เหลก็ 

 

ตาราง 4.1 ผลการทดลองกรณไีมเ่สรมิแผน่เหลก็ 

ที ่

ความ 
เรว็ 
รอบ 

แรงดนั กระแส กาํลงั แรงบดิ 
ประสทิธิ
ภาพ 

(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 

เสรมิแผน่เหลก็
หนา 5 มม. 

แผน่จานแมเ่หลก็ 



102                                                                        รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 3 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 

 

 
รปูที ่4.2 ทดลองเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าแบบเสรมิแผน่เหลก็ 5 มม. 

 

ตาราง 4.2 ผลการทดลองกรณเีสรมิแผน่เหลก็ หนา 5 มม. 

ที ่

ความ
เรว็
รอบ 

แรงดนั กระแส กาํลงั แรงบดิ 
ประสทิธิ
ภาพ 

(rpm) (V) (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 

รูปที่ 4.3 เปรียบเทียบความต่างศักย์ที่ความเร็วรอบต่าง ๆ
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งศ
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์(v
)

ไม่เสริมแผ่นเหล็ก เสริมแผ่นเหล็กหนา 5 มม.

 

รูปที ่4.4 เปรยีบเทยีบกําลงัไฟฟ้าทีค่วามเร็วรอบต่าง ๆ
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ไมเ่สรมิแผน่เหลก็ เสรมิแผน่เหลก็ 5 มม.

รูปท่ี 4.5 เปรียบเทียบแรงบิดท่ีความเรว็รอบต่าง ๆ
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5.00
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7.00
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ความเรว็รอบ (rpm)

แร
งบ

ดิ 
(N

m
)

ไมเ่สรมิแผน่เหลก็ เสรมิแผน่เหลก็ 5 มม.

 

เสรมิแผน่เหลก็หนา 5 มม. 
ดา้นหลงัจานแมเ่หลก็ 
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รูปท่ี 4.6 เปรียบเทียบประสิทธิภาพท่ีความเร็วรอบต่าง ๆ
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ไม่เสริมแผ่นเหล็ก เสริมแผ่นเหล็ก

 

5. สรปุและข้อเสนอแนะ 
การทดลองเครือ่งกําเนิดไฟฟ้าแมเ่หลก็ถาวรเปรยีบเทยีบ

ที่ความเร็วรอบที่เท่ากับ กรณีเสริมแผ่นเหล็กเพื่อเสริมเส้นแรง
แมเ่หลก็ทีด่า้นหลงัของชุดแมเ่หลก็ถาวร สามารถผลติไฟฟ้าไดก้ําลงั
ไดม้ากกว่ากรณีไม่เสรมิแผ่นเหลก็ ในการทดลองช่วงความเรว็รอบ 
100-200 รอบต่อนาท ีเครือ่งกําเนิดไฟฟ้าแมเ่หลก็ถาวรแบบไมเ่สรมิ
แผ่นเหลก็ผลติไฟฟ้า ไดป้ระมาณ 2-15 วตัต์ ในขณะทีเ่สรมิแผ่น
เหลก็ผลติไฟฟ้าได ้ถงึ 15-60 วตัต์ และไดป้ระสทิธภิาพสงูกวา่กรณี
ไมเ่สรมิแผน่เหลก็ ขอ้มลูทีไ่ดส้ามารถนําไดเ้ป็นกรณีศกึษาปรบัใชใ้น
การออกแบบสรา้งกงัหนัน้ําแบบหลุกตํ่าเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าต่อไป 

อย่างไรก็ตามต้องคํานึงถงึแหล่งต้นกําลงัที่ใช้ขบัเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรนี้ด้วย เพราะว่าการเสรมิแผ่นเสรมิเส้น
แรงแม่เหลก็ตอ้งใชแ้รงในการขบัเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามากกว่าการไม่
เสรมิแผน่เหลก็เสรมิเสน้แรง 3 ถงึ 4 เทา่ดว้ยกนั  
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บทคดัย่อ 

บทความนี้นําเสนอการพฒันาระบบขบัเคลื่อนเซลล ์เชือ้เพลงิแบบ
ไฮบรดิสําหรบัรถจกัรยานยนต์ ขนาดเลก็โดยมชีุดเซลล์เชื้อเพลงิชนิด 
PEM พกิดั 1.2 กโิลวตัต์เป็นแหล่งจ่ายพลงังานปฐมภูม ิการศกึษานี้
พจิารณาถงึรูปแบบการจดัวางทีเ่หมาะสมทีสุ่ดสําหรบัระบบสองแบบ
คอื 1) ระบบขบัเคลื่อนแบบไฮบรดิระหวา่งเซลลเ์ชือ้เพลงิกบัแบตเตอรี ่
และ 2) ระบบขบัเคลื่อนแบบไฮบรดิระหว่างเซลล์เชื้อเพลงิกบัชุดเกบ็
ประจคุวามจสุงู เป้าหมายของงานวจิยัน้ีคอืการเลอืกแหล่งจา่ยพลงังาน
ทุติยภูมทิี่เหมาะสมที่สุดสําหรบัระบบขบัเคลื่อนเซลล์เชื้อเพลิงแบบ
ไฮบรดิสาํหรบัรถจกัรยานยนตร์ะหวา่งแบตเตอรีห่รอืชุดเกบ็ประจุความ
จุสูง การทดสอบระบบขบัเคลื่อนดําเนินการโดยใช้ชุดรบัภาระทาง
ไฟฟ้าเพื่อจําลองภาระการขบัเคลื่อนตามวฏัจกัรขบัทดสอบ ผลการ
ทดสอบแสดงถึงความสามารถของระบบขับเคลื่อนในการจ่าย
กําลงัไฟฟ้าตามวฏัจกัรขบัทดสอบได้อย่างรวดเรว็และเพยีงพอ และ
พบวา่ระบบทัง้สองมปีรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิทีใ่กลเ้คยีงกนัมาก ในดา้น
ค่าใช้จ่ายนัน้พบว่าชุดเก็บประจุความจุสูงมคีวามคุ้มค่าในระยะยาว
มากกว่าแบตเตอรี ่แมว้่ามรีาคาเริม่ต้นที่สูงกว่ามาก นอกจากนัน้ชุด
เกบ็ประจุความจุสูงยงัมขีอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่ม่จําเป็นต้องมกีารบํารุงรกัษา
ใดๆเลย โดยสรุปแลว้ชุดเกบ็ประจุความจุสงูจงึถอืเป็นทางเลอืกทีค่วร
ใหค้วามสนใจอยา่งหน่ึงสาํหรบัการนํามาใชเ้ป็นแหล่งจา่ยพลงังานทุตยิ
ภูมิภายในระบบขับเคลื่อนเซลล์ เชื้อ เพลิงแบบไฮบริดสําหรับ
รถจกัรยานยนต ์
 
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. 

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 

รถจกัรยานยนต์นับว่าเป็นรูปแบบการเดนิทางหลกัสําหรบัเมอืง
หลวงของหลายประเทศในเอเชีย และการที่รถจกัรยานยนต์นัน้มี
จาํนวนมากในเมอืงจงึเป็นตน้กําเนิดของมลพษิในอากาศเป็นปรมิาณ
มาก รวมถงึปญัหามลภาวะทางเสยีงที่เกิดจากรถจกัยานยนต์ก็เป็น
ปญัหาทีส่าํคญัอกีเชน่กนั  

จากปญัหาในดา้นสิง่แวดลอ้มจากการใชร้ถจกัรยานยนต์ในเมอืง
ดงักล่าว ไดม้คีวามพยายามผลกัดนัรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าซึง่ปราศจาก
มลพษิออกสู่ตลาด [1] แต่กลบัไม่ไดก้ารตอบรบัทีด่นีักเนื่องจากการใช้
แบตเตอรีเ่ป็นแหล่งจา่ยพลงังานทาํใหไ้ดร้ะยะการขบัขีท่ ีจ่าํกดั รวมถงึ
ขอ้จาํกดัของสถานีสาํหรบัการเตมิพลงังานและเวลาในการเตมิ ดงันัน้
แนวทางการพฒันารถจกัรยานยนต์ที่ไร้มลพษิจงึหนัมาสู่การพฒันา
รถจกัรยานยนตเ์ซลลเ์ชือ้เพลงิ เช่นเดยีวกบัทีม่ใีนการพฒันายานยนต์
เซลล์เชือ้เพลงิในยานยนตข์นาดใหญ่ โดยเซลลเ์ชือ้เพลงินัน้ถูกมองว่า
เป็นรปูแบบการใชพ้ลงังานทีป่ราศจากมลภาวะอยา่งสิน้เชงิ  
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ข้อสงัเกตหน่ึงของการพฒันาของยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิงใน
ปจัจบุนัมกัมาพรอ้มกบัการพฒันาในรปูแบบยานยนตไ์ฮบรดิ [2,3] โดย
ยานยนต์ที่ขบัเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงอย่างเดียวนัน้ถูกมองว่ามี
ขอ้จาํกดัในการทาํงานมากจนเกนิไป เน่ืองจากชุดเซลล์เชือ้เพลงิจะให้
ประสทิธภิาพสงูสุดทีภ่าระตํ่ากว่าพกิดัสงูสุด รวมถงึการตอบสนองต่อ
ภาระที่จํากดั อย่างไรกต็ามระบบยานยนต์ไฮบรดิทีใ่ชเ้ซลล์เชื้อเพลงิ
เป็นแหล่งจา่ยพลงังานนัน้มกีารออกแบบทีแ่ตกต่างกบัยานยนตไ์ฮบรดิ
ทีใ่ชเ้ครื่องยนต์สนัดาปภายในเป็นหลกัอย่างสิน้เชงิ [4] เน่ืองจาก
ลักษณะเฉพาะของเซลล์เชื้อเพลิงที่ต่างกันกับเครื่องยนต์ และ
โดยเฉพาะการออกแบบระบบขบัเคลื่อนเซลล์เชื้อเพลิงแบบไฮบรดิ
สาํหรบัรถจกัรยานยนต์นัน้มขีอ้พจิารณาทีแ่ตกต่างกนัออกไปจากการ
ออกแบบสําหรบัรถยนต์ดว้ย ซึ่งเหน็ได้จากการกําหนดขนาดของชุด
เซลล์เชื้อเพลงิในรถยนต์ เช่น รถยนต์เซลล์เชื้อเพลงิไฮบรดิรุ่น FCX 
จาก Honda และ FCHV จาก Toyota มกักําหนดให้มพีกิดักําลงั
เท่ากบักําลงัของมอเตอร ์เพือ่ใหส้ามารถรองรบัการขบัขีไ่ดทุ้กรปูแบบ 
[5] โดยไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัขนาดของแหล่งจ่ายพลงังานทุตยิภูมิ
มากนัก เพราะเป้าหมายของการออกแบบรถยนต์ที่ไม่ต้องคํานึงถึง
ดา้นราคามากนัก รวมถงึในรถยนต์นัน้มพีืน้ทีส่าํหรบัตดิตัง้อุปกรณ์ได้
อย่างเพยีงพอ แต่ในการออกแบบสาํหรบัรถจกัรยานยนต์นัน้ราคาและ
พืน้ทีใ่นการตดิตัง้ถอืเป็นเรื่องสําคญัทีต่้องพจิารณาเป็นพเิศษ ดงันัน้
การกําหนดขนาดของเซลล์เชือ้เพลงิจงึตอ้งถูกกําหนดทีก่ําลงัเพื่อการ
ขบัขีท่ ี่ความเรว็คงที่ (Cruising power) แล้วกําหนดขนาดของ
แหล่งจ่ายพลังงานทุติยภูมิให้สามารถรองรับภาระในส่วนเกินได ้
นอกจากนัน้จากการคํานวณค่ากําลงัขบัเคลื่อนของรถจกัรยานยนต์
และรถยนต์ในวทิยานิพนธ์ของนาถณรงค์ [6] ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า
รถจกัรยานยนต์ต้องใชพ้ลงังานในการขบัขีม่ากกว่ารถยนต์เมื่อคดิต่อ
หน่วยมวลและระยะทางเท่ากนัซึง่หมายถงึการออกแบบระบบสาํหรบั
รถจกัรยานยนตจ์ะตอ้งรองรบัพลงังานต่อมวลทีม่ากกวา่ 

แมว้า่ขอ้พจิารณาของการออกแบบระบบขบัเคลื่อนเซลลเ์ชือ้เพลงิ
แบบไฮบรดิสําหรบัรถจกัรยานยนต์จะแตกต่างกนักบัการออกแบบ
สําหรบัรถยนต์ แต่จากการศึกษางานวจิยัที่ผ่านมาพบว่างานวจิยัที่
ศกึษาโดยจาํเพาะเจาะจงถงึระบบขบัเคลื่อนเซลลเ์ชือ้เพลงิแบบไฮบรดิ
สาํหรบัรถจกัรยานยนตย์งัมอียู่อย่างจาํกดั [7,8,9] และยงัคงมคีาํถาม
อยู่ในหลายประเดน็ เช่น สดัส่วนการแจกแจงพลงังานในระบบไฮบรดิ 
การกําหนดขนาดโดยพจิารณาขนาดและน้ําหนัก การพจิารณาด้าน
ระยะการขบัขีแ่ละการประหยดัพลงังาน ผลของการนําพลงังานจาก
การหยุดรถกลบัมาใช้สําหรบัการจราจรในเมอืง และ การพจิารณา
เปรยีบเทยีบขอ้ไดเ้ปรยีบระหว่างแบตเตอรีแ่ละชุดเกบ็ประจุความจุสงู
อยา่งสมเหตุผล  

บทความนี้ เ ป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบขับเคลื่อนเซลล์

เชื้อเพลิงแบบไฮบริดสําหรับรถจักรยานยนต  ขนาดเล็ก โดยเป็น

การศึกษาต่อเน่ืองจาก นาถณรงค์ และคณะ [10] ที่ได้วิเคราะห์ 
ออกแบบระบบและกําหนดขนาดส่วนประกอบเบื้องต้นไปแล้ว ใน
บทความนี้ไดนํ้ากรอบสมรรถนะและขนาดของส่วนประกอบต่างๆทีไ่ด้
กําหนดไวแ้ล้วมาใช ้โดยศกึษาถงึรูปแบบการจดัวางทีเ่หมาะสมทีสุ่ด
สาํหรบัระบบสองชนิดคอื 1) ระบบขบัเคลื่อนแบบไฮบรดิระหว่างเซลล์

เชื้อเพลิงกบัแบตเตอรี่ และ 2) ระบบขบัเคลื่อนแบบไฮบรดิระหว่าง
เ ซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง กับชุ ด เ ก็บปร ะจุ ค ว ามจุ สู ง  ( Supercapacitor, 
Ultracapacitor) บทความนี้จะไดแ้สดงถงึการตดิตัง้และทดสอบระบบ
ขบัเคลื่อนดว้ยรปูแบบทีเ่หมาะสมทีส่ดุของระบบทัง้สองแบบ โดยใชชุ้ด
รบัภาระทางไฟฟ้า (Programmable Electronic Load) ในการจาํลอง
ภาระการขบัเคลื่อนตามวฏัจกัรขบัทดสอบ เพื่อเปรยีบเทยีบในด้าน
สมรรถนะ  และ ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง นอกจากนั ้นได้ศึกษา
เปรยีบเทยีบถงึขอ้พจิารณาทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ เชน่ ราคา อายุการใชง้าน 
และการบํารุงรกัษา โดยมเีป้าหมายสาํคญัคอืการประเมนิว่าแหล่งจา่ย
พลงังานชนิดใดระหว่างชุดเก็บประจุความจุสูงหรอืแบตเตอรี ่จะเป็น
แหล่งจ่ายพลงังานทุติยภูมทิี่เหมาะสมที่สุดสําหรบัระบบขบัเคลื่อน
เซลลเ์ชือ้เพลงิแบบไฮบรดิสาํหรบัรถจกัรยานยนต ์

 
2. ชดุทดลองระบบขบัเคล่ือน 

หวัข้อน้ีแนะนําถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบระบบขบัเคลื่อน 
รวมถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ และข้อพิจารณาในการ
เลอืกใช ้

 
2.1 ชดุรบัภาระทางไฟฟ้า 

การทดสอบระบบขบัเคลื่อนนัน้จะทดสอบโดยใชชุ้ดรบัภาระทาง
ไฟฟ้า เพื่อแทนที่ชุดควบคุมมอเตอร์และมอเตอร์ดงัรูปที่ 1 ซึ่งชุด
รบัภาระทางไฟฟ้านี้สามารถจําลองภาระทางไฟฟ้าของการขบัขีข่อง
รถจกัรยานยนต์ ชุดรบัภาระทางไฟฟ้าทีใ่ชใ้นงานนี้เป็นรุ่น PLZ 1004 
W จาก KIKUSUI พกิดั 1 กิโลวตัต์ และทํางานร่วมกบัชุดเพิม่ภาระ
ทางไฟฟ้า (Load booster) รุ่น PLZ 2004 WB พกิดั 2 กโิลวตัต์ สอง
ชุด ชว่ยใหพ้กิดัรวมอยูท่ี ่5 กโิลวตัต ์

 

 
รปูที ่1 ชุดทดลองระบบขบัเคลื่อนเซลลเ์ชือ้เพลงิแบบไฮบรดิ 
 

2.2 เซลลเ์ช้ือเพลิง 
เซลล์เชื้อเพลงิทีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ีเป็นเซลล์เชื้อเพลงิแบบ Proton 

exchange membrane รุ่น NEXA จาก Ballard ขนาด 1.2 กโิลวตัต ์
เซลล์เชื้อเพลงิน้ีมาพรอ้มชุดระบบย่อยสาํหรบัการทํางาน มขีนาดเลก็ 

น้ําหนักเบา (13 กิโลกรมั) และอุณหภูมกิารทํางานตํ่า (40°C) การ
ระบายความร้อนใช้อากาศ และใช้ไอน้ําจากปฏิกิริยากลับมาสร้าง
ความชื้นให้อากาศที่เข้าสู่เซลล์เชื้อเพลิงจึงไม่ต้องใช้น้ําจากแหล่ง
ภายนอก ดว้ยคุณสมบตัดิงักล่าวประกอบกบัการประเมนิความเป็นไป

ระบบตรวจวดัอตัโนมตั ิ

ชุดรบัภาระทางไฟฟ้า 

แหลง่จา่ยพลงังานทุตยิภมู ิ

เซลลเ์ชือ้เพลงิ 
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ได้ในด้านพลงังานดงัแสดงใน นาถณรงค์ และคณะ [10] ดงันัน้จงึ
พจิารณาได้ว่าเหมาะสมกบัการใชเ้ป็นแหล่งจ่ายพลงังานให้แก่ระบบ
ขบัเคลื่อนในรถจกัรยานยนต ์ 

 
2.3 แบตเตอร่ี  

งานวจิยัน้ีมุ่งเน้นทีก่ารนําเซลล์เชือ้เพลงิมาใชเ้ป็นแหล่งพลงังาน
ปฐมภูม ิและนําแบตเตอรี่มาใช้เป็นแหล่งพลงังานทุติยภูมเิพื่อจ่าย
กําลังไฟฟ้าเสริมให้กับระบบขับเคลื่อนในขณะที่มีความต้องการ
กําลังไฟฟ้ามากเท่านั ้น  นอกจากนั ้นในการออกแบบสําหรับ
รถจกัรยานยนต์นัน้ตอ้งพจิารณาในดา้นราคาเป็นสาํคญัเช่นกนั ดงันัน้
แบตเตอรีท่ ีนํ่ามาใชร้ว่มกบัเซลล์เชือ้เพลงินัน้ จะไม่มุง่เน้นทีแ่บตเตอรี่
ที่มสีมรรถนะสูงมากนัก แต่จะเน้นที่รูปแบบที่หาได้ง่ายในท้องตลาด
และมรีาคาไม่แพง  ดงันัน้จงึเลอืกใชแ้บตเตอรีแ่บบ VRLA (Valve 
regulated lead acid) ขนาด 18 แอมแปร-์ชัว่โมง จาํนวนสีล่กู  

 
2.4 ชดุเกบ็ประจคุวามจสุงู 

จากการศกึษาของนาถณรงค ์และคณะ [10] ไดก้ําหนดขนาดของ
ชุดเก็บประจุความจุสูงไวท้ีข่นาด 1500 ฟารดั จํานวน 14 หน่วย ซึ่ง
เป็นการกําหนดขนาดดว้ยขอ้พจิารณาดา้นพลงังาน สาํหรบัการศกึษา
น้ีได้พิจารณาเพิม่เติมในด้านแรงดนัไฟฟ้าใช้งานของชุดเก็บประจุ
ความจุสูงซึ่งจะมผีลต่อการทํางานร่วมกนัระหว่างอุปกรณ์ รวมทัง้ได้
พจิารณาขนาดและน้ําหนักสาํหรบัการเปรยีบเทยีบอย่างเหมาะสมกบั
ระบบไฮบรดิทีใ่ชแ้บตเตอรี ่ในงานวจิยัน้ีใชผ้ลติภณัฑข์อง Maxwell รุน่ 
BMOD0165E048 ซึง่เป็นชุดเกบ็ประจุความจุสงูแบบประกอบสาํเรจ็
ซึง่ประกอบดว้ยหน่วยย่อยขนาด 3000 ฟารดั จาํนวน 18 หน่วย 
พรอ้มวงจรปรบัสมดุลแรงดนัไฟฟ้า 

 
2.5 ชดุแปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 

ชุดแปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง (DC to DC Converter) นบัได้
วา่มคีวามสาํคญัมาก เพราะการกาํหนดกลยุทธก์ารแบง่จา่ยพลงังานใน
ระบบขบัเคลื่อนเซลล์เชือ้เพลงิแบบไฮบรดินัน้จะต้องกําหนดผ่านทาง
ชุดแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนี้  โดยในงานนี้ เลือกใช้ รุ่น 
CH63120F-SU จาก Zahn Electronics, Inc พกิดักําลงั 3.9 กโิลวตัต ์
การทํางานแบบเพิม่แรงดนั (Step up) แบบสองทาง (Bidirectional) 
สามารถรบัแรงดนัไฟฟ้าขาเข้าได้ในช่วง 12 ถึง 61 โวลต์ และรบั
กระแสไฟฟ้าขาเข้าได้สูงสุด 120 แอมแปร์ สามารถปรับตัง้ค่า
แรงดนัไฟฟ้าขาออกไดต้ามตอ้งการ แต่ตอ้งมคี่าสงูกวา่แรงดนัขาเขา้ 2 
โวลต์ และอยู่ในช่วง 14 ถึง 63 โวลต์ และสามารถปรบัตัง้ค่าจํากดั
กระแสไฟฟ้าขาเขา้ไดต้ามตอ้งการ 

 
3. วิธีการทดลอง 

การทดสอบนัน้ดาํเนินการโดยใชชุ้ดรบัภาระทางไฟฟ้าเพือ่จาํลอง
ภาระการขบัเคลื่อนตามวฏัจกัรขบัทดสอบ แทนการนําระบบขบัเคลื่อน
มาทดสอบกบัรถจกัรยานยนต์จรงิ เน่ืองจากพจิารณาว่า การใช้ชุด
รบัภาระทางไฟฟ้านัน้ นอกจากช่วยให้การทดสอบระบบขบัเคลื่อน
รวมถงึการแกไ้ขการปรบัตัง้เป็นไปไดโ้ดยงา่ยแลว้ ยงัสามารถควบคุม

ใหก้ารทดสอบเป็นไปตามวฏัจกัรขบัทดสอบทีต่้องการไดอ้ย่างด ีและ
ช่วยใหก้ารทดสอบในแต่ละครัง้นัน้มลีกัษณะทีต่รงกนัได ้นอกจากนัน้
ยงัช่วยใหก้ารทดสอบเป็นไปไดโ้ดยปลอดภยั อย่างไรกต็ามการนําชุด
รบัภาระทางไฟฟ้ามาใช้นัน้ยงัคงมีข้อจํากัดที่ว่าไม่สามารถจําลอง
สถานการณ์ที่มีการนําพลังงานจากการหยุดรถกลับมาเก็บได ้
(Regenerative Braking) แต่เมื่อพจิารณาผลของค่าพลงังานไฟฟ้า
ดงักล่าวในกรณีของรถจกัรยานยนต์ พบว่ามีค่าน้อยเมื่อเทียบกับ
พลงังานไฟฟ้าทัง้หมดทีร่ะบบตอ้งจา่ย [6,7] 

เพื่อใหไ้ดผ้ลการทดสอบทีส่ามารถสรุปผลไดอ้ย่างครอบคลุมการ
ขบัขีใ่นลกัษณะต่างๆมากที่สุด ในงานนี้จงึเลอืกใชว้ฏัจกัรขบัทดสอบ
สามรูปแบบไดแ้ก่ 1) วฏัจกัรขบัทดสอบ ECE-15 ซึ่งเป็นวฏัจกัรขบั
ทดสอบทีถู่กพฒันาขึน้บนพืน้ฐานของการขบัขีใ่นเมอืงโดยอา้งองิจาก
การขบัขี่ในเมืองของประเทศในยุโรป ซึ่งมีลักษณะที่ใช้ความเร็ว
ค่อนขา้งสงู (เมือ่เทยีบกบัวฏัจกัรขบัทดสอบในเมอืงอื่นๆ) แต่มกีารเร่ง
ทีต่ํ่าและไม่บ่อยครัง้ และมชี่วงจอดหยุดน่ิงนาน 2) วฏัจกัรขบัทดสอบ 
Modified FTP-75 เป็นวฏัจกัรขบัทดสอบทีด่ดัแปลงมาจากวฏัจกัรขบั
ทดสอบแบบ FTP-75 โดยนํามาใชเ้ฉพาะส่วน Transient เน่ืองจากมี
ความเร็วที่ไม่สูงเกินไป รูปแบบเป็นวฏัจกัรขบัทดสอบที่มีการเร่ง
ความเรว็สูงและบ่อยครัง้สลบักบัการจอดหยุดน่ิงเพยีงช่วงเวลาสัน้ๆ 
และ 3) วัฏจักรขับทดสอบ NYCC เป็นวัฏจักรขับทดสอบที่ถูก
พฒันาขึน้บนพืน้ฐานของการขบัขีใ่นเมอืงอกีเช่นกนั ซึง่อา้งองิจากการ
ขบัขีข่องยานยนต์ขนาดเลก็ในเมอืงนิวยอรก์ รูปแบบนี้มลีกัษณะทีใ่ช้
ความเรว็ในการขบัขีต่ํ่า แต่มกีารเร่งความเรว็ที่สูงมากและบ่อยครัง้ 
และมชีว่งการจอดหยุดน่ิงทีย่าวนาน 

 
4. การเลือกรปูแบบการจดัวางระบบขบัเคล่ือน 

การติดตัง้และการปรบัตัง้กลยุทธ์การแบ่งจ่ายพลังงานระบบ
ขบัเคลื่อนสามารถทาํไดใ้นหลายลกัษณะ ซึง่ไดส้รุปรปูแบบต่างๆ ทีไ่ด้
ทดสอบดงัต่อไปน้ี 
4.1 ระบบขบัเคล่ือนแบบไฮบริดระหว่างเซลลเ์ช้ือเพลิงกบั

แบตเตอร่ี 
จากการพิจารณาแรงดนัไฟฟ้าทํางานของเซลล์เชื้อเพลิงและ

แบตเตอรี ่พบวา่เซลล์เชือ้เพลงิมชี่วงแรงดนัไฟฟ้าทํางานกวา้ง ดงันัน้
การติดตัง้ระบบขบัเคลื่อนแบบไฮบริดระหว่างเซลล์เชื้อเพลิงกับ
แบตเตอรี ่จงึพจิารณาใชก้ารตดิตัง้โดยใหเ้ซลลเ์ชือ้เพลงิทาํงานภายใต้
ชุดแปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงเท่านัน้ดงัรูปที่ 2 ด้วยการตดิตัง้ใน
รปูแบบนี้สามารถกาํหนดกลยุทธก์ารแบง่จา่ยพลงังานไดส้องวธิดีงัน้ี 

 

 
รปูที ่2 การจดัวางระบบขบัเคลื่อนแบบไฮบรดิระหวา่งเซลลเ์ชือ้เพลงิ

และแบตเตอรี ่
 
 

Fuel cell DC/DC Load 

Battery 
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4.1.1    กลยทุธก์ารแบ่งจ่ายพลงังานแบบ Load leveled  
กลยุทธ์การแบ่งจ่ายพลงังานแบบ Load leveled เป็นรูปแบบที่

กําหนดให้เซลล์เชื้อเพลิงจ่ายกําลงัแบบคงที่ในจุดที่มปีระสทิธิภาพ
สงูสดุ และใหแ้บตเตอรีจ่า่ยกาํลงัในสว่นทีเ่กนิตามภาระ 

การปรบัตัง้นัน้ทําได้โดยกําหนดค่าแรงดนัไฟฟ้าขาออกของชุด
แปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงให้เท่ากบัค่าแรงดนัไฟฟ้าสําหรบัการ
ชาร์จแบตเตอรี ่ซึ่งจะเป็นการชาร์จแบตเตอรีต่ลอดเวลาที่ไม่มภีาระ
หรอืมภีาระตํ่า และต้องปรบัค่าการจํากดักระแสไฟฟ้าขาเขา้ของชุด
แปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงไวใ้นจุดทีเ่ซลลเ์ชือ้เพลงิใหป้ระสทิธภิาพ
สงูสดุ 

ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถจ่ายกําลงัตามภาระได้อย่าง
เพยีงพอ อยา่งไรกต็ามการทีก่าํหนดใหเ้ซลลเ์ชือ้เพลงิจา่ยกําลงัในจุดที่
ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานตามวัฏจกัรขบัทดสอบนัน้ไม่
เพียงพอแก่ค่าภาระเฉลี่ย ดงันัน้แบตเตอรี่จึงจ่ายพลังงานออกมา
มากกว่ารบักลับคืน ซึ่งจะส่งผลให้ระดับการประจุของแบตเตอรี่มี
แนวโน้มทีล่ดลง โดยจะลดลงจนไมส่ามารถจา่ยพลงังานไดใ้นทีส่ดุ 

 
4.1.2   กลยทุธก์ารแบง่จ่ายพลงังานแบบ Load Following 

กลยุทธก์ารแบง่จา่ยพลงังานแบบ Load Following เป็นรปูแบบที่
กําหนดใหเ้ซลลเ์ชือ้เพลงิทํางานเตม็พกิดักําลงัเพือ่จ่ายกําลงัตามภาระ 
และใหแ้บตเตอรีช่ว่ยจา่ยกาํลงัในสว่นทีเ่กนิกวา่เซลลเ์ชือ้เพลงิจา่ยได ้

การปรบัตัง้นัน้ทําได้โดยกําหนดค่าแรงดนัไฟฟ้าขาออกของชุด
แปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงให้เท่ากบัค่าแรงดนัไฟฟ้าเริม่ต้นของ
แบตเตอรี่ และปรับค่าการจํากัดกระแสไฟฟ้าขาเข้าของชุดแปลง
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงไวท้ีค่า่พกิดัสงูสดุของเซลลเ์ชือ้เพลงิ  

ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถจ่ายกําลงัตามภาระได้อย่าง
เพยีงพอ โดยเซลลเ์ชือ้เพลงิจะทาํหน้าทีจ่า่ยกําลงัตามภาระก่อนตราบ
เท่าที่ยงัอยู่ในพกิดัซึ่งแสดงให้เหน็ถงึความสามารถในการจ่ายกําลงั
แบบไมค่งทีข่องเซลลเ์ชือ้เพลงิ และเมือ่ค่าภาระมสีงูเกนิกวา่พกิดักําลงั
ของเซลลเ์ชือ้เพลงิ แบตเตอรีจ่งึช่วยจา่ยกําลงัเพื่อใหเ้พยีงพอแก่ภาระ 
อย่างไรกต็ามการทีใ่หเ้ซลลเ์ชือ้เพลงิทํางานแบบไมค่งทีน่ัน้จะสง่ผลให้
ระบบควบคุมภายในเซลลเ์ชือ้เพลงิตอ้งทาํงานหนกั ซึง่จะสง่ผลต่ออายุ
การใชง้านเซลล์เชือ้เพลงิได ้นอกจากนัน้รูปแบบน้ีไม่มแีนวคดิในการ
ชารจ์คนืแก่แบตเตอรี ่จงึส่งผลให้ระดบัการประจุของแบตเตอรีล่ดลง
ตลอดเวลาจนไมส่ามารถจา่ยพลงังานไดใ้นทีส่ดุ 

 
4.1.3  สรปุรปูแบบการติดตัง้ท่ีเหมาะสมสาํหรบัระบบ

 ขบัเคล่ือนแบบไฮบริดระหว่างเซลลเ์ช้ือเพลิงกบั
 แบตเตอร่ี 
การปรบัตัง้กลยุทธ์การแบ่งจ่ายพลงังานนัน้พจิารณาใช้ปรบัตัง้

โดยใชแ้นวคดิแบบ Load leveled เน่ืองจากมแีนวคดิทีม่กีารชารจ์คนื
ให้แก่แบตเตอรี่ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง 
นอกจากนัน้ในการปรบัตัง้การจํากัดการจ่ายกําลังไฟฟ้าจากเซลล์
เชื้อเพลงินัน้จะต้องคํานึงถงึค่าภาระเฉลี่ย ซึ่งจะต้องกําหนดให้เซลล์
เชื้อเพลิงจ่ายกําลงัสูงกว่าค่าภาระเฉลี่ยน้ีเพื่อให้ระดบัการประจุของ
แบตเตอรีม่แีนวโน้มที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะต้องไม่ปรบัตัง้ให้มคี่าสูง

เกนิไปเพราะจะสง่ผลต่อประสทิธภิาพการใชเ้ชือ้เพลงิ นอกจากนัน้การ
ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยกําลงัไฟฟ้าสูงนัน้จะส่งผลต่ออายุของแบตเตอรี่
ดงันัน้จงึจําเป็นตอ้งกําหนดใหม้กีารลดระดบัแรงดนัไฟฟ้าขาออกของ
ชุดแปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงลงจากค่าแรงดนัไฟฟ้าสําหรบัการ
ชารจ์แบตเตอรีเ่พือ่ป้องกนัไมใ่หม้กีระแสไฟฟ้าไหลเขา้สูแ่บตเตอรีม่าก
เกนิไป และเพือ่ใหแ้บตเตอรีม่ปีระสทิธภิาพทัง้การจา่ยและรบัพลงังาน
ไฟฟ้าที่ดี จงึควรกําหนดให้แบตเตอรี่ทํางานในช่วงระดบัการประจุ
ระหวา่ง 50 % ถงึ 70 % [11] 
 
4.2 ระบบขบัเคล่ือนแบบไฮบริดระหว่างเซลลเ์ช้ือเพลิงและชดุ

เกบ็ประจคุวามจสุงู 
ในเบื้องต้นไดพ้จิารณาการตดิตัง้ระบบขบัเคลื่อนเซลล์เชื้อเพลงิ

แบบไฮบรดิแบบทํางานรว่มกบัชุดเกบ็ประจุความจุสงู ไวส้ามแนวทาง
ดังรูปที่ 3 อย่างไรก็ตามด้วยเงื่อนไขบังคับในการออกแบบระบบ
สําหรบัรถจกัรยานยนต์ ที่มุ่งเน้นการใชอุ้ปกรณ์ใหน้้อยชิ้นทีสุ่ดเท่าที่
เป็นไปได้ ดังนัน้ในงานวิจยัน้ีจึงมุ่งมาที่การติดตัง้โดยใช้ชุดแปลง
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงเพยีงตวัเดยีวดงัรปูที ่3 (ก)  และ (ข)  
มากกวา่ใชก้ารตดิตัง้โดยใชชุ้ดแปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงสองตวัดงั
รปูที ่3 (ค) แมว้า่การตดิตัง้โดยใชชุ้ดแปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงสอง
ตัวนัน้จะให้การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าได้คงที่และอยู่ในช่วงที่
เหมาะสมไดด้กีวา่ 

 
4.2.1  การติดตัง้โดยเซลลเ์ช้ือเพลิงทาํงานผา่นชดุแปลง

 แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 
การติดตัง้นัน้จะต้องปรบัตัง้แรงดนัไฟฟ้าขาออกของชุดแปลง

แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงใหต้รงกบัแรงดนัไฟฟ้าสงูสุดของชุดเกบ็ประจุ
ความจสุงู ซึง่จะเป็นการชารจ์ใหก้บัชุดเกบ็ประจุความจุสงูตลอดเวลาที่
ไม่มีภาระหรือมีภาระตํ่ า  นอกจากนั ้นต้องปรับตัง้ค่าการจํากัด
กระแสไฟฟ้าขาเขา้ของชุดแปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งกค็อืการ
จาํกดักระแสไฟฟ้าจากเซลลเ์ชือ้เพลงินัน้เอง  

จากการทดสอบพบว่าหากกําหนดค่ากําลงัจากเซลล์เชือ้เพลงิไว้
สูงเพยีงพอแก่ค่าภาระเฉลี่ยแล้ว ระบบจะสามารถจ่ายกําลงัไฟฟ้าได้
อย่างเพยีงพอและสามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองรวมถงึแรงดนับสั
มกีารเปลีย่นแปลงอยูใ่นชว่งแคบๆ 

 
4.2.2  การติดตัง้โดยชดุเกบ็ประจคุวามจสุงูทาํงานผา่นชดุ

 แปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 
การติดตัง้ในรูปแบบน้ีจะไม่มกีารปรบัตัง้การจํากดักระแสที่ชุด

แปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงเนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านชุด
แปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงนัน้เป็นกระแสไฟฟ้าจากชุดเก็บประจุ
ความจสุงูซึง่สามารถจา่ยกระแสไฟฟ้าสงูมากได ้จงึไมม่คีวามจาํเป็นใน
การจํากัดกระแสในจุด น้ี  แต่จุดที่มีความจํา เ ป็นในการจํากัด
กระแสไฟฟ้านัน้คอืกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลงิ ซึ่งการติดตัง้ใน
รปูแบบทีส่องน้ีจะจาํกดักระแสโดยการปรบัตัง้แรงดนัไฟฟ้าขาออกของ
ชุดแปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงให้สอดคล้องกบัแรงดนัไฟฟ้าเซลล์
เชือ้เพลงิทีใ่หก้ระแสไฟฟ้าตามตอ้งการ  
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จากการทดสอบพบว่าหากปรับตัง้ ให้เซลล์ เชื้อ เพลิงจ่าย
กําลงัไฟฟ้าไม่เพยีงพอแก่ค่าภาระเฉลีย่แล้วจะส่งผลใหร้ะดบัพลงังาน
ของชุดเกบ็ประจลุดลงอยา่งรวดเรว็ทาํใหร้ะบบไมส่ามารถดาํเนินต่อไป
ได้อย่างต่อเน่ือง และถึงแม้ว่าจะปรับตัง้ ให้เซลล์เชื้อเพลิงจ่าย
กาํลงัไฟฟ้าเพยีงพอแก่คา่ภาระเฉลีย่ซึง่ช่วยใหร้ะบบดาํเนินไปไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง แต่เมื่อพิจารณาช่วงแรงดนับสั พบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ในชว่งทีก่วา้งมาก 

 
รปูที ่3 แนวทางการตดิตัง้ระบบขบัเคลื่อนแบบไฮบรดิระหวา่งเซลล์

เชือ้เพลงิและชุดเกบ็ประจคุวามจสุงู 
 

4.2.3  สรุปรูปแบบการติดตั ้ง ท่ี เหมาะสมสําหรับระบบ
 ขบัเคล่ือนแบบไฮบริดระหว่างเซลลเ์ช้ือเพลิงกบัชุดเกบ็
 ประจคุวามจสุงู 
การตดิตัง้ระบบขบัเคลื่อนแบบไฮบรดิระหว่างเซลล์เชือ้เพลงิและ

ชุดเก็บประจุความจุสูง พิจารณาว่าการติดตัง้โดยกําหนดให้เซลล์
เชื้อเพลงิทํางานภายใต้ชุดแปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงเป็นรูปแบบ
การติดตัง้ที่เหมาะสมที่สุด เน่ืองจากการติดตัง้โดยให้ชุดเก็บประจุ
ความจุสูงทํางานภายใต้ชุดแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนัน้ไม่
สามารถดาํเนินการไดต้่อเน่ืองและมชี่วงการเปลีย่นแปลงแรงดนักวา้ง
และในส่วนของการตดิตัง้โดยใชชุ้ดแปลงแรงดนัไฟฟ้าสองตวันัน้มอง
วา่ไมส่อดคลอ้งกบัการออกแบบระบบสาํหรบัรถจกัรยานยนตซ์ึง่มุง่เน้น
ทีม่กีารใชอุ้ปกรณ์ใหน้้อยทีสุ่ดเพือ่พืน้ทีก่ารตดิตัง้ อย่างไรกต็ามในการ
ปรบัตัง้การจํากดักําลงัไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงนัน้ต้องคํานึงถึงค่า
ภาระเฉลีย่เชน่กนัเพือ่ใหร้ะบบสามารถดาํเนินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ดว้ยการออกแบบตดิตัง้ที่เหมาะสมทีสุ่ดสําหรบัระบบขบัเคลื่อน
เซลล์เชือ้เพลงิแบบไฮบรดิทัง้สองแบบ สามารถนํารปูแบบทีเ่หมาะสม
ทีสุ่ดของทัง้สองแบบมาพจิารณาเปรยีบเทยีบระบบขบัเคลื่อนทัง้สอง
แบบดงัหวัขอ้ถดัไป 

 
 

5. การเปรียบเทียบระบบขบัเคล่ือน 
เป้าหมายสาํคญัทีส่ดุของงานวจิยัน้ีคอืการวเิคราะหแ์ละหาคาํตอบ

วา่แหล่งจา่ยพลงังานชนิดใดระหวา่งแบตเตอรีห่รอืชุดเกบ็ประจุความจุ
สูง จะเป็นแหล่งจ่ายพลงังานทุติยภูมทิี่เหมาะสมที่สุดสําหรบัระบบ
ขบัเคลื่อนเซลลเ์ชือ้เพลงิแบบไฮบรดิสาํหรบัรถจกัรยานยนต์ เพื่อตอบ
คําถามดงักล่าวในงานนี้จะพิจารณาถึงปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อ
ระยะทางในการขบัขี่ ความสามารถในการรบัภาระในรูปแบบต่างๆ 
และค่าแรงดันไฟฟ้าบัสของระบบซึ่งเป็นค่าที่ส่งผลต่อการทํางาน
รว่มกนักบัชุดควบคุมมอเตอร ์รวมไปถงึประเดน็ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ 
ดา้นราคา อายุการใชง้าน และการบาํรงุรกัษา 

ในการตดิตัง้ระบบขบัเคลื่อนทัง้สองชนิดเพื่อทดสอบเปรยีบเทยีบ
นัน้ได้ใช้รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละชนิดดงัที่กล่าวในหวัขอ้ที ่
4.1.3 และ 4.2.3 ซึ่งใช้ค่าการจํากดักําลงัไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลงิที่
ประมาณ 750 วตัต์ กบัระบบทัง้สองชนิด ซึง่เป็นค่าทีพ่จิารณาจาก
ภาระเฉลี่ยตามวัฏจักรขับทดสอบและยังคงเป็นจุดทํางานที่ให้
ประสทิธภิาพสงู  

สาํหรบัระบบทีใ่ชแ้บตเตอรีน่ัน้ โดยมากหลงัจากทีไ่ดท้ดสอบแลว้ 
ระดบัการประจขุองแบตเตอรีจ่ะมคีา่ทีเ่ปลีย่นไปจากค่าเริม่ตน้ แมว้า่ใน
การปรบัตัง้ระบบจะมีความพยายามให้แบตเตอรี่มีระดบัการประจุ
เปลี่ยนแปลงน้อยทีสุ่ดแล้วกต็าม ดงันัน้ในการประเมนิปรมิาณการใช้
เชือ้เพลงิสาํหรบัระบบทีใ่ชแ้บตเตอรีจ่งึตอ้งมกีารปรบัแกค้า่ปรมิาณการ
ใชเ้ชือ้เพลงิจากทีว่ดัได ้โดยในงานวจิยัน้ีไดใ้ชก้ารปรบัแกต้ามแนวคดิ
บางสว่นของ Ding และคณะ [12] แต่ไดใ้ชก้ารประประเมนิระดบัการ
ประจุโดยการวดัแรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ซึ่งต้องวดัหลังจากที่
แบตเตอรีไ่ม่ไดใ้ชง้านเป็นเวลา 24 ชัว่โมงเพื่อความแม่นยํา แทนการ
ใชค้า่อนิทกิรลัของกระแสไฟฟ้า แต่สาํหรบัระบบทีใ่ชชุ้ดเกบ็ประจคุวาม
จุสูงนัน้ การปรบัแก้ดงักล่าวนี้ไม่ได้มีความสําคญัมากนักเพราะว่า
โดยมากแล้วระดับพลังงานของชุดเก็บประจุความจุสูงจะมีค่าที่ไม่
เปลีย่นแปลงไปจากค่าเริม่ตน้ ดงันัน้จงึไม่มกีารปรบัแกป้รมิาณการใช้
เชือ้เพลงิในระบบทีใ่ชชุ้ดเกบ็ประจคุวามจสุงู 

 
5.1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบระบบขบัเคล่ือนสองชนิด 

ผลการทดสอบแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถของระบบขบัเคลื่อน
ในการจ่ายกําลังไฟฟ้าตามวฏัจกัรขบัทดสอบได้อย่างรวดเร็วและ
เพียงพอ และแหล่งจ่ายพลังงานทุติยภูมิทัง้สองชนิดสามารถจ่าย
กําลงัไฟฟ้าตามภาระสว่นทีเ่กนิจากเซลล์เชือ้เพลงิไดอ้ย่างดดีงัรปูที ่4 
และรูปที่ 5 ซึ่งแสดงผลการแบ่งจ่ายพลังงานตามตามวัฏจักรขับ
ทดสอบ Modified FTP-75 อย่างไรก็ตาม ในงานวิจยัน้ีได้ทําการ
ทดสอบกบัวฏัจกัรขบัทดสอบอกีสองแบบ (ECE-15 และ NYCC) ซึ่ง
ระบบสามารถการจ่ายกําลงัไฟฟ้าตามวฏัจกัรขบัทดสอบดงักล่าวได้
อย่างรวดเรว็และเพยีงพอเช่นกนั แต่ดว้ยขอ้จาํกดัของพืน้ทีจ่งึละการ
แสดงผลดงักล่าวไว ้ณ ทีน้ี่ 

ส่วนสําคญัที่ต้องพจิารณาต่อมาคอืปรมิาณการใช้เชื้อเพลงิของ
ระบบขบัเคลื่อนทัง้สองชนิด ซึง่จากการทดสอบโดยวฏัจกัรขบัทดสอบ
ทัง้สามแบบ พบวา่ระบบทัง้สองมปีรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิทีใ่กลเ้คยีงกนั
มากดงัตารางที ่1 ซึง่มคีวามแตกต่างกนัเพยีง 1.9 % 0.7% และ 4.7% 

(ก) 

(ข) 

(ค) 
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ตามลาํดบั ซึง่ผลทดสอบดงักล่าวนี้อธบิายไดโ้ดยพจิารณาลกัษณะการ
กระจายตวัของการจ่ายกําลงัไฟฟ้าดงัรปูที ่6 และรปูที ่7 กล่าวคอืแม้
ระบบทัง้สองชนิดมกีารกระจายตวัของการจา่ยกาํลงัจากเซลลเ์ชือ้เพลงิ
ที่ต่างกัน แต่ยังคงมีการกระจายตัวอยู่ในช่วงที่ให้ประสิทธิภาพที่
ใกล้เคยีงกนั ซึ่งเหน็ได้ว่าประสทิธภิาพโดยเฉลี่ยของเซลล์เชื้อเพลิง
จากระบบทัง้สองชนิดมคี่าที่ใกล้เคยีงกนัมาก และเมื่อพจิารณาการ
ปรบัแกค้า่ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิซึง่คดิจากการเปลีย่นแปลงระดบัการ
ประจุของแบตเตอรี ่ซึง่การทีก่ําหนดใหแ้บตเตอรีท่าํงานช่วงระดบัการ
ประจุดงัหวัขอ้ที ่4.1.3 นัน้เป็นช่วงทีใ่หป้ระสทิธภิาพทีด่ ีดงันัน้เมื่อได้
ปรบัแกค้า่ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิแลว้จงึใหผ้ลทีใ่กลเ้คยีงกบัระบบทีใ่ช้
ชุดเกบ็ประจคุวามจสุงูเมือ่ทาํงานทีค่่าภาระของระบบเดยีวกนั (วฏัจกัร
ขบัทดสอบเดยีวกนั) 
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รปูที ่4 การแบง่จา่ยพลงังานของระบบขบัเคลื่อนแบบไฮบรดิระหวา่ง
เซลลเ์ชือ้เพลงิกบัแบตเตอรีต่ามวฏัจกัรขบัทดสอบ Modified FTP-75 
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รปูที ่5 การแบง่จา่ยพลงังานของระบบขบัเคลื่อนแบบไฮบรดิระหวา่ง
เซลลเ์ชือ้เพลงิกบัชุดเกบ็ประจคุวามจสุงูตามวฏัจกัรขบัทดสอบ 

Modified FTP-75 

 
รปูที ่6 การกระจายตวัของคา่กาํลงัไฟฟ้าจากเซลลเ์ชือ้เพลงิทีท่าํงานกบั

แบตเตอรี ่ 

 
รปูที ่7 การกระจายตวัของคา่กาํลงัไฟฟ้าจากเซลลเ์ชือ้เพลงิทีท่าํงานกบั

ชุดเกบ็ประจคุวามจสุงู  
 

ตารางที ่1 ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิและประสทิธภิาพเฉลีย่ของเซลล์
เชือ้เพลงิโดยคดิจากคา่ความรอ้นตํ่าของก๊าซไฮโดรเจน 

 

  
Fuel Cons.(Standard 

Liters per km) 
Average Fuel cell 
efficiency (%LHV) 

  Supercapacitor Battery Supercapacitor Battery 
ECE-15 19.63 20.01 47.12 47.69 

mo FTP-75 20.86 20.70 47.11 47.46 
NYCC 29.17 30.62 47.48 47.38 

 
ในสว่นของการพจิารณาค่าแรงดนัไฟฟ้าบสัของระบบซึง่เป็นค่าที่

สง่ผลต่อการทาํงานร่วมกนักบัชุดควบคุมมอเตอร ์พบวา่ระบบทีใ่ชชุ้ด
เกบ็ประจุความจุสงู มกีารแปรเปลีย่นของแรงดนัไฟฟ้าของระบบน้อย
กวา่ระบบทีใ่ชแ้บตเตอรีอ่ย่างชดัเจนเมื่อทาํงานดว้ยวฏัจกัรขบัทดสอบ
ทีม่คีา่กาํลงัเฉลีย่ตํ่า เชน่ ECE-15 และ NYCC ดงัตารางที ่2 ในขณะที่
เมื่อทํางานดว้ยวฏัจกัรขบัทดสอบทีม่คี่ากําลงัเฉลีย่สงูอย่าง modified 
FTP-75 กลบัพบวา่ระบบทีใ่ชชุ้ดเกบ็ประจุความจุสงู มกีารแปรเปลีย่น
ของแรงดนัไฟฟ้าบสัของระบบมาก เน่ืองจากชุดเกบ็ประจุความจุสงูนัน้
มคี่าความตา้นทานภายในตํ่ากว่าแบตเตอรีม่าก แต่แรงดนัไฟฟ้าของ
ชุดเก็บประจุความจุสูงนัน้แปรตามระดบัพลงังาน ดงันัน้วฏัจกัรขบั
ทดสอบที่มีค่ากําลังไฟฟ้าเฉลี่ยตํ่ า จึงให้ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
แรงดนัไฟฟ้าสาํหรบัชุดเกบ็ประจุความจุสงูน้อย แต่วฏัจกัรขบัทดสอบ
ที่มีค่ากําลังไฟฟ้าเฉลี่ยสูงนัน้ จึงกลับให้ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
แรงดนัไฟฟ้าสําหรบัชุดเกบ็ประจุความจุสูงมาก แต่สําหรบัแบตเตอรี่
นัน้มคี่าความต้านทานภายในสูง เมื่อทํางานกบัวฏัจกัรขบัทดสอบทีม่ ี
ค่ากําลงัไฟฟ้าสูงสุดมากจงึให้ค่าการเปลี่ยนแปลงของแรงดนัไฟฟ้า
มาก 

 
ตารางที ่2 การเปลีย่นแปลงของแรงดนัไฟฟ้าบสัของระบบโดยสดัสว่น

แรงดนัไฟฟ้าตํ่าสดุต่อแรงดนัไฟฟ้าสงูสดุ 
 

  % Vbusmin / Vbusmax 
  Supercapacitor Battery 

ECE-15 93.1 83.8 
mo FTP-75 78.1 77.7 

NYCC 91.0 72.3 
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5.2 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย อายกุารใช้งาน ขนาดและน้ําหนัก 
การพจิารณาในดา้นค่าใชจ้่ายนัน้นอกจากต้องคํานึงในดา้นราคา

เริม่ต้นแล้วสิง่ทีต่้องพจิารณาไปพรอ้มกนัคอือายุการใชง้านเนื่องจาก
ตอ้งพจิารณาถงึคา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นอุปกรณ์ทีห่มดอายุดว้ย 

การพจิารณาเปรยีบเทยีบในดา้นอายุการใช้งานในงานวจิยัน้ีใช้
การพจิารณาเปรยีบเทยีบโดยคา่พลงังานทีนํ่ามาใชไ้ดต้ลอดอายุการใช้
งาน เน่ืองจากแหล่งจา่ยพลงังานทัง้สองชนิดมคีวามสามารถในการเกบ็
พลงังานที่ต่างกนัมาก ซึ่งหากใช้การเปรยีบเทยีบโดยใช้จํานวนรอบ
การใชง้านทีผู่ผ้ลติแนะนํานัน้จะทาํใหเ้ปรยีบเทยีบไดไ้มช่ดัเจน รวมถงึ
จํานวนรอบการใช้งานที่ผู้ผลิตกําหนดก็มีนิยามของการหมดอายุ
ต่างกนั โดยตารางที ่3 แสดงการเปรยีบเทยีบในดา้นราคา อายุการใช้
งาน ขนาดและน้ําหนกั ซึง่พบวา่ชุดเกบ็ประจคุวามจสุงูมคีวามคุม้ค่าใน
ดา้นราคาในระยะยาวกว่าแบตเตอรีม่าก แมว้า่มรีาคาเริม่ต้นทีสู่งกว่า
มาก ในด้านขนาดและน้ําหนักนัน้จากการออกแบบที่พจิารณาเพื่อ
ความเป็นไปไดใ้นการตดิตัง้ในรถจกัรยานยนตร์วมถงึเพือ่เปรยีบเทยีบ
ระบบสองชนิดอย่างสมเหตุผล พบว่าชุดเก็บประจุความจุสูงและ
แบตเตอรีท่ ีใ่ชน้ัน้มปีรมิาตรทีใ่กลเ้คยีงกนั แต่แบตเตอรีย่งัคงมน้ํีาหนัก
ทีม่ากกวา่ชุดเกบ็ประจคุวามจสุงูมาก 

ในส่วนของการบํารุงร ักษาตลอดการใช้งานนั ้น แบตเตอรี่
จําเป็นต้องมกีารนําออกมาชาร์จโดยอุปกรณ์ภายนอกเป็นครัง้คราว 
เพื่อใหแ้บตเตอรีแ่ต่ละหน่วยย่อยในระบบมรีะดบัการประจุทีเ่ท่าเทยีม
กนั (Equalization) รวมถงึเพือ่ลดการเสือ่มอายุจากการเกดิซลัเฟตเมือ่
ตอ้งทาํงานแบบ High rate partial state of charge [13] เป็นเวลานาน 
ในขณะทีชุ่ดเกบ็ประจุความจุสงูนัน้มขีอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งมกีาร
บาํรงุรกัษาใดๆเลย 

 
ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบราคา อายุการใชง้าน ขนาดและน้ําหนกั 

 
 Supercapacitor Battery 

น้ําหนกั (กโิลกรมั) 14.2 23.6 
ปรมิาตร (ลติร) 12.6 9.3 
ราคา (บาท)ก 17000 ข 4200ค 

อายกุารใชง้าน (วฏัจกัร) 1 x 106 500 
พลงังานตลอดอายกุารใชง้าน (วตัต-์ชัว่โมง) 3.49 x 107 1.73 x 105 

พลงังานตลอดอายกุารใชง้านต่อราคา (วตัต-์
ชัว่โมง ต่อ บาท) 

2005 41 

หมายเหตุ  
ก. อตัราแลกเปลีย่น 32.2 บาทต่อหน่ึง U.S. Dollar (พฤษภาคม 2551) 
ข. อา้งองิราคาจากผูผ้ลติ โดยการประมาณราคาเมื่อมกีารผลติในปรมิาณมาก 
ค. อา้งองิจาก Husain [14] ซึง่สอดคลอ้งกบัราคาตลาดปจัจุบนั(2551) 

 
6. สรปุผลการเปรียบเทียบ 

จากการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบในด้านประสิทธิภาพการใช้
เชื้อเพลิงของระบบขบัเคลื่อนทัง้สองแบบในหวัขอ้ที่ 5.1 พบว่าไม่มี
ความแตกต่างอยา่งชดัเจนสาํหรบัการบง่ชีว้า่แหล่งจา่ยพลงังานชนิดใด
ระหว่างสองชนิดจะเป็นแหล่งจ่ายพลังงานที่เหมาะสมที่สุดสําหรบั
นํามาใช้เป็นแหล่งจ่ายพลงังานทุติยภูมใิห้แก่ระบบขบัเคลื่อนเซลล์
เชื้อเพลงิแบบไฮบรดิ แต่จากการพจิารณาประเดน็ทีเ่กีย่วของในดา้น
ต่างๆ นอกเหนือจากการทดสอบเปรยีบเทยีบแลว้ เช่น ดา้นราคา อายุ

การใชง้าน และการบาํรุงรกัษาเหน็ไดว้า่ แมแ้บตเตอรีจ่ะมรีาคาเริม่ตน้
ทีต่ํ่ากว่าชุดเกบ็ประจุความจุสงูมาก แต่จากการทีชุ่ดเกบ็ประจุความจุ
สูงมอีายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบตเตอรีม่ากซึ่งหากพจิารณาใน
ระยะยาวแลว้ชุดเกบ็ประจุความจุสงูจะมคีวามคุม้ค่าดา้นราคามากกว่า 
รวมถงึมขีอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งมกีารบาํรุงรกัษาตลอดการใชง้าน
เลย โดยสรุปแล้วชุดเก็บประจุความจุสูงจงึถอืเป็นทางเลอืกที่ควรให้
ความสนใจอย่างหน่ึงสําหรบัการนํามาใชเ้ป็นแหล่งจ่ายพลงังานทุตยิ
ภูมิภายในระบบขับเคลื่อนเซลล์ เชื้อ เพลิงแบบไฮบริดสําหรับ
รถจกัรยานยนต ์
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บทคดัย่อ 
คูลลิ่งแพดได้ถูกออกแบบและติดตงัเพื่อลดอุณหภูมขิองอากาศ

ก่อนผา่นคอยลร์อ้นของเครือ่งทาํนําเยน็ ซึง่เป็นวธิกีารทีส่ามารถลดการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าในเครื่องทํานําเยน็ งานวจิยันีไดท้าํการศกึษาอทิธพิล
ของอุณหภูมสิิง่แวดลอ้ม ระยะห่างระหวา่งคอยลร์อ้นกบัคลูลิง่แพดและ
อตัราการไหลของนําผ่านคลูลิง่แพดทีม่ผีลต่อค่า COP กระแสไฟฟ้าที่
ใชแ้ละความชนืสมัพทัธข์องอากาศทีผ่า่นคอยลร์อ้น พบวา่ เมือ่อุณหภูมิ
สิง่แวดลอ้มสงูขนึ ค่า COP ลดลงและกระแสไฟฟ้าทีใ่ชจ้ะเพิม่ขนึ เมื่อ
ทําการปรบัอัตราการไหลของนําผ่านคูลลิ่งแพดให้สูงขึน ค่า COP 
เพิม่ขนึสอดคล้องกับกระแสไฟฟ้าที่ใช้ลดลง ส่วนการเพิม่ระยะห่าง
ระหว่างคอยล์ร้อนกบัคูลลิ่งแพดจะทําให้ค่า COP ลดลงเล็กน้อย 
สมัพนัธก์บักระแสไฟฟ้าทีใ่ชเ้พิม่ขนึเลก็น้อยเชน่กนั สาํหรบัอทิธพิลจาก
อุณหภูมสิิง่แวดล้อม ระยะห่างระหว่างคอยล์รอ้นกบัคูลลิง่แพด และ
อตัราการไหลของนําทีผ่า่นคลูลิง่แพดมผีลเลก็น้อยต่อความชนืสมัพทัธ์
ของอากาศที่ผ่านคอยล์รอ้น และเมื่อเปรยีบเทยีบการใช้ไฟฟ้าของ
เครือ่งทาํนําเยน็ทีต่ดิตงัและไมต่ดิตงัคลูลิง่แพด พบวา่เครือ่งทาํนําเยน็ที่
ตดิตงัคลูลิง่แพดใชก้ระแสไฟฟ้าน้อยกวา่ถงึ 10% ทีอุ่ณหภมู ิ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  

 
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. คาํนํา 

เครื่องทํานําเยน็สําหรบัระบบปรบัอากาศทีนิ่ยมใชก้นัโดยมากจะ
อาศยักระบวนการระบายความรอ้นด้วยอากาศ ซึ่งเหมาะกบังานทีไ่ม่
ต้องการความเยน็มากนัก (โดยจะไม่เกนิ 500 ตนัความเย็น) เช่น 
อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก แต่ในประเทศที่มภีูมอิากาศรอ้นชนื
อย่างประเทศไทย กระบวนการระบายความรอ้นดว้ยอากาศเป็นไปได้
ลําบาก จงึจาํเป็นตอ้งใชก้ระแสไฟฟ้าในปรมิาณสงูเพือ่เดนิเครือ่งทํานํา
เยน็ใหไ้ดอุ้ณหภูมทิีต่อ้งการ ดงันนัการลดอุณหภูมขิองอากาศก่อนไหล
ผ่านคอยล์รอ้นของเครื่องทํานําเยน็โดยใช้หลกัการระเหยของนําเป็น
วธิกีารประหยดัพลงังานได้อย่างหนึ่ง จากกระบวนการระเหยของนํา
เพื่อเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ จะต้องใชพ้ลงังานความ
รอ้นในการเปลีย่นสถานะ เรยีกวา่ ความรอ้นแฝงของการกลายเป็นไอ 
สง่ผลใหอุ้ณหภมูขิองอากาศโดยรอบลดลงประมาณ 2 – 6 0C เน่ืองจาก
สญูเสยีพลงังานความรอ้น ซึง่จากปจัจยันีสามารถชว่ยประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าใหก้บัเครือ่งทาํนําเยน็ เน่ืองจากช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการระบาย
ความรอ้นของเครือ่งควบแน่น และทาํใหอุ้ณหภมูขิองสารทาํความเยน็ที่
ออกจากเครื่องควบแน่นลดลง ความดนัของสารทาํความเยน็จงึลดลง
ดว้ย มผีลใหค้อมเพรสเซอรใ์ชพ้ลงังานไฟฟ้าน้อยลง ในขณะทีไ่ดค้วาม
เยน็เพิม่ขนึ อตัราการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อภาระการทําความเยน็จงึ
ลดลงจากเดมิเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเครื่องทํานําเยน็ทีไ่ม่ไดใ้ชคู้ลลิง่แพด 
และพบวา่สามารถประหยดัพลงังานไดป้ระมาณ 10 – 20 % [5]  พรอ้ม
ทงัสามารถยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ได้อีกด้วย สําหรบั
กระบวนการทําให้นําระเหยสามารถทําได้หลายวธิ ีเช่น การพ่นเป็น
ละอองนํา หรอื การใชแ้ผงระบายความรอ้น และเมื่อมอีากาศไหลผ่าน
จะทาํใหอ้ากาศนนัมคีวามชนืเพิม่ขนึและอุณหภมูลิดลง 

ดงันนัผูว้จิยัจงึไดท้ําการศกึษาและออกแบบการทดลองเพือ่ศกึษา
ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อสมรรถนะของเครือ่งทาํนําเยน็ (COP) ทีม่รีะบบ
ระบายความรอ้นดว้ยอากาศภายหลงัการตดิตงัคลูลิง่แพดเขา้กบัระบบ 
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2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
คลูลิง่แพดซึง่ทาํจากเซลลูโลสไดถู้กออกแบบใหม้พีนืทีผ่วิสมัผสักบั

อากาศมากทีส่ดุ และซมึซบันําไดด้เียีย่ม สามารถใชเ้ป็นอุปกรณ์ช่วยลด
อุณหภมูอิากาศ โดยคลูลิง่แพดจะถูกหล่อเลยีงดว้ยนําเพือ่ใหม้คีวามชนื
อยู่ตลอดเวลา และเมื่ออากาศรอ้นไหลผ่านพนืทีผ่วิของคลูลิง่แพดแลว้
จะมอุีณหภมูติํ่าลง จากนนัจงึนําไปผา่นเครือ่งควบแน่นเพือ่ระบายความ
ร้อนต่อไป ความสามารถในการลดอุณหภูมขิองคูลลิ่งแพดขนึอยู่กบั
ความชนืสมัพทัธข์องบรรยากาศ และประสทิธภิาพของคลูลิง่แพด ตาม
สมการที ่1 

 

            nTTTT wbdbdbSupply ×−−= )(  %          (1) 
 

เมือ่ SupplyT  คอื อุณหภมูขิองอากาศหลงัผา่นคลูลิง่แพด  

dbT และ wbT  คอื อุณหภูมกิระเปาะแห้งและอุณหภูมกิระเปาะ

เปียกของอากาศ ก่อนผา่นคลูลิง่แพด  
n % คอื Saturation Efficiency ของคลูลิง่แพดโดยปกตจิะอยู่ที ่

70%-90% ขนึอยูก่บัความหนา และความเรว็ลมทีผ่า่นคลูลิง่แพด 
จากสมการจะสงัเกตไดว้า่ เมือ่ประสทิธภิาพของคลูลิง่แพด ( n %) 

มคี่าคงที่ อากาศที่ผ่านคูลลิ่งแพดออกมานันจะมอุีณหภูมลิดลงเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัอากาศปกต ิ

 

 
รปูที ่1 แสดงการตดิตงัคลูลิง่แพดเขา้กบัคอนเดนเซอรข์อง 

เครือ่งทาํความเยน็ทัว่ไป 
 

3. การทดลอง  
3.1 การออกแบบ 

ทาํการออกแบบคลูลิง่แพดโดยเลอืกใชแ้ผน่เซลลโูลสเป็นตวัระบาย
ความรอ้น เน่ืองจากเซลลูโลสมคีวามสามารถในการดูดซบันําได้ด ีมี
ราคาไมแ่พงมากนกั และสามารถช่วยเพิม่พนืทีใ่นการแลกเปลีย่นความ
ร้อนระหว่างอากาศกับนํา ทาเคลือบผิวด้วยสีนํามนัที่ด้านหน้าและ
ดา้นหลงัของคลูลิง่แพดเพือ่ใหส้ามารถทาํความสะอาดไดง้า่ยและคงทน 
โดยแผน่เซลลูโลสทีใ่ชม้ขีนาดประมาณ 50x60x15 ลบ.ซม.  และใชป้มั
ขนาดเลก็ทีใ่ชก้บัตูป้ลา ซึง่เป็นปมัทีม่รีาคาถูกและใชพ้ลงังานไฟฟ้าตํ่า 
โดยมอีตัราการไหลสงูสุด 550 ml/s ในการปมันําขนึไปฉีดบนคูลลิง่

แพด และออกแบบถาดรองนําขนาด 83x10x16 ลบ.ซม. พรอ้มทงัตดิตงั
ลกูลอยเพือ่ทาํการรกัษาระดบันําใหค้งที ่ดงัแสดงในรปูที ่2 

 

 
รปูที ่2 ลกัษณะของ คลูลิง่แพด 

 
3.2 วิธีการทดลอง 
 3.2.1 ทําการตดิตงัคูลลิง่แพด เขา้กบัคอยล์รอ้นของระบบเครื่อง
ทํานําเยน็ และตดิตงัอุปกรณ์วดัความดนั bourdon gauge รวมทงั
ตําแหน่งตดิตงัอุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูม ิthermo couple type-k ความ
แมน่ยาํ ±2% (full scale) ทีจุ่ดต่างๆ ในระบบเครือ่งทาํนําเยน็ ดงัแสดง
ในรปูที ่3 

รปูที ่3 ตาํแหน่งตดิตงัอุปกรณ์วดัคา่ความดนั อุณหภมูแิละความชนื
สมัพทัธข์องอากาศของเครือ่งทาํนําเยน็ 

 

3.2.2 ทาํการทดลองเพือ่หาอทิธพิลจากอุณหภูมขิองสิง่แวดลอ้มที่
ต่างกนั โดยกําหนดอตัราการไหลของนําผา่นคลูลิง่แพด คงที ่30 ml/s 
ระยะหา่งระหวา่งคลูลิง่แพดกบัคอยลร์อ้น 2 เซนตเิมตร บนัทกึค่าความ
ดนั (P) และอุณหภูม ิ (T) ของสารทาํความเยน็ เพือ่คาํนวณค่า COP 
จากนนัทาํการบนัทกึกระแสไฟฟ้า (I) ทีใ่ชท้งัหมดของเครือ่งทาํนําเยน็
รวมทงั คลูลิง่แพดและวดัความชนืสมัพทัธข์องอากาศ (%RH) ก่อนผา่น
คอยลร์อ้นของเครือ่งทาํนําเยน็โดยอุปกรณ์วดัความชนือากาศ (Galltec 
and Mela) ความแมน่ยาํ ±5% 

3.2.3 ทดสอบอทิธพิลทีเ่กดิจากอตัราการไหลของนําผ่านคูลลิง่
แพด โดยทาํเหมอืนกบัขอ้ที ่3.2.2 แต่ทาํการเปลีย่นอตัราการไหลของ 
นําทีผ่่านคูลลิง่แพด โดยใชว้าล์วปรบัอตัราการไหลของนําทีท่างออก
ของปมั แลว้วดัอตัราการไหลดว้ยการวดัปรมิาตร ในชว่ง 10-80 ml/s 

Integral-type condenser unit 

Evaporator unit 
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3.2.4 ทดสอบอทิธพิลทีเ่กดิจากระยะห่างระหว่างคูลลิง่แพด กบั 
คอยลร์อ้นของคอมเพรสเซอร ์โดยทาํเหมอืนกบัขอ้ที ่3.2.2 แต่กําหนด
อตัราการไหลของนําผา่นคลูลิง่แพด เท่ากบั 60 ml/s และทาํการเปลีย่น
ระยะหา่งระหวา่งคอยลร์อ้นกบัคลูลิง่แพด ในชว่ง 2-15 เซนตเิมตร 

ทุกสภาวะทาํการทดลอง 3 ครงั เพือ่หาค่าเฉลีย่ผลการทดลองและ
หาค่าสมัประสทิธสิมรรถนะ (COP) บนสมมุตฐิานวฏัจกัรทาํความเยน็
แบบอุดมคต ิ(ideal vapor-compression refrigeration cycle) ดงัแสดง
ในสมการที ่2 

12

41

hh
hhCOP

−
−

=      (2) 

 

เมือ่ เมือ่ 21 ,hh และ 4h เป็นค่าเอนทาลปีของสารทาํความเยน็ R-22 
ทีต่าํแหน่ง 1, 2 และ 4 ตามลาํดบัในรปูที ่2 โดยหาไดจ้ากความสมัพนัธ์
ระหวา่งความดนัและอุณหภมูโิดยกราฟ เทอรโ์มไดนามกิของ R-22 
 
4. ผลการทดลอง 

จากการทดลองเพื่อเกบ็ขอ้มลู ความดนั และอุณหภูม ิทีต่ําแหน่ง
ต่างๆ ทงั 4 จุดและนําไปคาํนวณหาค่า COP ของเครือ่งทาํนําเยน็ เพือ่
นําค่าทีไ่ดไ้ปสรา้งกราฟความสมัพนัธร์ะหว่าง COP กบัอุณหภูมแิละ
กระแสไฟฟ้าทีใ่ชก้บัอุณหภมู ิ

พบว่าเมื่ออุณหภูมสิิง่แวดลอ้มสงูขนึ ค่า COP มแีนวโน้มลดลง 
เป็นผลเน่ืองจาก เมื่ออุณหภูมสิิง่แวดลอ้มสูงขนึจะทําใหค้วามสามารถ
ในการแลกเปลี่ยนความรอ้นระหว่างสารทําความเยน็กบัอากาศทีไ่หล
ผา่นคอยลร์อ้นของเครือ่งทาํนําเยน็มคีา่น้อยลง ดงัแสดงในรปูที ่4 
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รปูที ่4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมูสิิง่แวดลอ้มกบั COP 
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รปูที ่5 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมูสิิง่แวดลอ้มกบักระแสไฟฟ้า 
(เมือ่ I คอืไมม่กีารตดิตงัคลูลิง่แพด และ Ic คอื ตดิตงัคลูลิง่แพด) 

จากรปูที ่5 เมื่อสิง่แวดลอ้มมอุีณหภูมสิงูขนึ มผีลใหค้วามตอ้งการ
กระแสไฟฟ้าทีว่ดัไดจ้ากเครื่องทํานําเยน็จะเพิม่ขนึ ทงัในกรณีทีม่กีาร
ตดิตงัและไมต่ดิตงัคลูลิง่แพด แต่สาํหรบัเครือ่งทาํนําเยน็ทีม่กีารตดิตงั 
คลูลิง่แพดจะมคีวามตอ้งการกระแสไฟฟ้าทีต่ํ่ากวา่กรณีทีไ่มม่กีารตดิตงั 
คูลลิ่งแพดและความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าที่อุณหภูมติํ่าจะมน้ีอย
กวา่ทีอุ่ณหภมูสิงู เพราะในกรณีทีอุ่ณหภูมสิิง่แวดลอ้มตํ่า  อุณหภูมขิอง
นําและอากาศจะใกลเ้คยีงกนั จงึเกดิการแลกเปลีย่นความรอ้นน้อย ทํา
ใหอุ้ณหภูมขิองอากาศก่อนผ่านคอยล์รอ้นของเครื่องทํานําเยน็ทีม่กีาร
ตดิ ตงัคลูลิง่แพด มคี่าใกลเ้คยีงกบัอุณหภูมขิองอากาศปกต ิแต่ในกรณี
ที่สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิสูง ซึ่งอุณหภูมิของนําและอุณหภูมิอากาศ
ต่างกนัมาก จะทําใหม้กีารแลกเปลี่ยนความรอ้นระหว่างอากาศและนํา
เกดิขนึมาก มผีลใหอุ้ณหภมูขิองอากาศก่อนเขา้คอยลร์อ้นของเครือ่งทาํ
นําเยน็ทีม่กีารตดิตงัคูลลิง่แพด มอุีณหภูมติํ่ากว่าอุณหภูมขิองอากาศ
ปกตมิากเป็นผลให้ความต้องการกระแสไฟฟ้าของเครื่องทํานําเย็นมี
ความแตก ต่างกนัมากตามไปดว้ย 
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รปูที ่6 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราการไหลของนําทีผ่า่น 
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รปูที ่7 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราการไหลของนําทีผ่า่นคลูลิง่

แพดกบักระแสไฟฟ้าทีใ่ช ้
 

เมือ่ทาํการเปลีย่นอตัราการไหลของนําทีผ่่านคลูลิง่แพดใหเ้พิม่ขนึ
จะทาํใหค้่า COP ของเครือ่งทาํนําเยน็เพิม่ตามไปดว้ย เน่ืองจากอตัรา
การไหลผ่านของนําที่เพิ่มขนึนีจะทําให้มีการแลกเปลี่ยนความร้อน
ระหวา่งอากาศกบันําเพิม่สงูขนึ ซึง่สง่ผลใหส้ามารถลดอุณหภูมอิากาศ
ก่อนผ่านคอยล์รอ้นไดม้ากดงัแสดงในรูปที ่6 และยงัส่งผลให้ความ
ตอ้งการกระแสไฟฟ้าของเครือ่งทาํนําเยน็ลดลงอกีดว้ย ดงัรปูที ่7  
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รปูที ่8 ความสมัพนัธร์ะหวา่งระยะหา่งกบั COP 
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รปูที ่9 ความสมัพนัธร์ะหวา่งระยะหา่งกบักระแสไฟฟ้าทีใ่ช ้

 

ในรปูที ่8 และ 9 พบวา่เมือ่ระยะห่างระหว่างคอยลร์อ้นกบัคลูลิง่
แพดเพิม่ขนึ COP และความตอ้งการกระแสไฟฟ้าของเครือ่งทาํนําเยน็
จะมกีารเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อย โดยค่า COP มแีนวโน้มลดลงซึ่ง
สมัพนัธ์กบัปรมิาณความต้องการกระแสไฟฟ้าที่มคี่าเพิม่ขนึ และเพื่อ
ศกึษาผลกระทบดงักล่าวทีม่ตี่อค่าความชนืสมัพทัธ์ พบว่าระยะห่างที่
เพิม่ขนึนีมผีลต่อคา่ความชนืสมัพทัธข์องอากาศก่อนผา่นคอยลร์อ้นของ
เครือ่งทาํนําเยน็เพยีงเลก็น้อย ดงัแสดงในรปูที ่10 แต่ความชนืสมัพทัธ์
ของอากาศก่อนผา่นคอยลร์อ้นของเครือ่งทาํนําเยน็ภายหลงัตดิตงัคลูลิง่
แพดนี ยงัอยู่ในระดบัสูงซึ่งจะมผีลต่อการกดักร่อนที่ผวิคอยล์รอ้นของ
เครือ่งทาํนําเยน็ในอนาคต 
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รปูที ่10 ความสมัพนัธร์ะหวา่งระยะหา่งและความชนืสมัพทัธ ์                        

ของอากาศทีผ่า่นคอยลร์อ้นของเครือ่งทาํนําเยน็ 
 

5. สรปุ 
เมือ่อุณหภมูขิองสิง่แวดลอ้มสงูขนึคา่ COP จะลดลง สอดคลอ้งกบั

ความต้องการกระแสไฟฟ้าทีใ่ช้เพิม่ขนึ เมื่อทําการปรบัอตัราการไหล
ของนําทีไ่หลผ่านคูลลิง่แพดใหม้ากขนึ ส่งผลให ้COP จะมคี่าเพิม่ขนึ
และกระแสไฟฟ้าทีใ่ชล้ดลง พบวา่เครือ่งทาํนําเยน็ทีต่ดิตงัคูลลิง่แพดใช้

กระแสไฟฟ้าน้อยกวา่ถงึ 10% ทีอุ่ณหภูม ิ40 0C สาํหรบัผลกระทบที่
เกดิจากระยะห่างระหวา่งคอยลร์อ้นกบัคลูลิง่แพดทีม่ากขนึนนั จะทาํให้
ค่า COP ลดลงเลก็น้อย ซึ่งสมัพนัธ์กบักระแสไฟฟ้าทีใ่ชเ้พิม่ขนึและ
ความชนืสมัพทัธใ์นอากาศทีม่คีา่ลดลงเลก็น้อยเชน่กนั 
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บทคดัย่อ 
 ไบโอดีเซลสามารถผลิตได้จากพชืน้ํามนัและไขมนัสตัว์ โดยพืช
น้ํามนัทีนํ่ามาผลติมหีลากหลายชนิด ปาล์มน้ํามนัเป็นวตัถุดบิทีน่่าสนใจ
สาํหรบัประเทศไทยเนื่องจากใหผ้ลผลติสงู แต่การทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกใช้
พลงังานใดนัน้ควรมกีารคํานึงถึงผลได้ผลเสยีที่จะเกิดขึ้นด้วย ดงันัน้
บทความนี้จงึไดนํ้าเสนอการประเมนิวฏัจกัรชวีติของการผลติไบโอดเีซล
จากปาล์มน้ํามัน ซึ่งทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบทาง
สิง่แวดล้อมที่เกิดขึ้นในสามช่วงกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการทาง
การเกษตร การผลติไบโอดเีซลปาล์มน้ํามนั และการนําไบโอดเีซลไปใช้
งาน จดัทําบญัชรีายการวตัถุดบิและพลงังานทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการ
ทางการเกษตร การหบีน้ํามนัปาล์มดบิ และการผลติไบโอดเีซล จากนัน้
วิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป
SimaPro พจิารณาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการใชว้ตัถุดบิและพลงังานใน
แต่ละกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะพจิารณาผลกระทบทีเ่กดิในแงก่าร
ใชท้รพัยากร สุขภาพอนามยัของมนุษย ์และผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 
เป็นต้น  ในการศกึษาจะพจิารณาผลกระทบทางสิง่แวดล้อมที่เกดิจาก
การไดม้าซึง่ไบโอดเีซล 1 ลติร  เพื่อใหเ้หน็ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการใช ้
ไบโอดเีซลจากปาลม์น้ํามนั อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาดา้นพลงังานทดแทน
สาํหรบัประเทศไทยต่อไป 
 
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 palm-

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. ความเป็นมา 
 จากวกิฤตพิลงังานในปจัจุบนัทําให้ประเทศได้รบัผลกระทบต่างๆ
อย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้  โดยเฉพาะประเทศไทยมคีวามตอ้งการใชน้ํ้ามนั
เชื้อเพลิงในปรมิาณมาก ยกตวัอย่างเช่น น้ํามนัดเีซลมปีรมิาณการใช้
มากถงึ 51.04 ล้านลติรต่อวนั ซึ่งถอืว่ามปีรมิาณการใชสู้งกว่าน้ํามนั
เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ และแนวโน้มราคาน้ํามนัดีเซลปรบัตวัสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ดงันัน้เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งความมัน่คงในด้านพลงังานของ
ประเทศ ทําให้มีการวิจ ัยและพัฒนาเชื้อเพลิงทดแทนจากวัตถุดิบ
ภายในประเทศมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ใช้แทนน้ํามนัดีเซล ซึ่งเรยีกว่า    
ไบโอดเีซล  
 พชืน้ํามนัทีม่ศีกัยภาพในการนํามาผลติเป็นไบโอดเีซลไดข้ึน้อยู่กบั
ความเหมาะสมของพชื และสภาพภูมศิาสตร ์ รวมทัง้ความสามารถใน
การให้ผลผลิตน้ํามันของพืชชนิดนัน้ๆ สําหรับประเทศไทยมีการ
สนับสนุนใหป้าล์มน้ํามนัเป็นพชืวตัถุดบิลําดบัแรกในการนํามาผลติเป็น 
ไบโอดเีซล  

เมื่อพจิารณาถงึการไดม้าซึ่งไบโอดเีซลจากปาล์มน้ํามนันัน้ พบว่า
ตอ้งผา่นขัน้ตอนต่างๆมากมาย เริม่ตัง้แต่ข ัน้ตอนการเพาะปลูก การเกบ็
เกีย่ว การขนส่ง การผลติ การจดัการของเสยีตลอดจนการนําไปใชก้บั
เครือ่งยนต ์เป็นตน้  ซึง่ในแต่ละขัน้ตอนมกีารใชท้รพัยากร พลงังานและ
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อาจทําใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้เพื่อใหก้ารพฒันาการใช้
ประโยชน์ไบโอดเีซลจากปาล์มน้ํามนัเป็นไปอย่างยัง่ยนื งานวจิยัน้ีจงึได้
ทําการศกึษาวฏัจกัรชวีติของไบโอดเีซลจากปาล์มน้ํามนั เพื่อทราบถงึ
ผลกระทบทางสิง่แวดล้อมที่เกิดขึ้นในวฏัจกัรชวีติ  ทําให้สามารถวาง
แผนการผลติหรอืตดัสนิใจเลอืกลงทุนผลิตไบโอดเีซล เพื่อให้เกิดผลดี
อยา่งยัง่ยนืต่อประเทศไทยต่อไป  
 
2. วตัถปุระสงค ์
 เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดวฏัจกัรชีวิต     
ของไบโอดเีซลจากปาลม์น้ํามนั 
  
3. ทฤษฎีท่ีใช้ในการดาํเนินงานวิจยั 
 การประเมินวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA)  
 LCA ของกระบวนการหรอืผลติภณัฑใ์ดๆ เป็นวธิกีารรวบรวมและ
ประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผลติภณัฑต์ลอดวฏัจกัรชวีติตัง้แต่
เกดิจนตาย (From cradle to grave) เริม่จากการใชว้ตัถุดบิและพลงังาน
ในกระบวนการผลติ การขนส่ง การเก็บรกัษา การใช้ การทิ้งและการ
จดัการของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการ โดยระบุถงึปรมิาณพลงังานและ
วสัดุทัง้หมดที่ใช้ รวมทัง้ของเสียทัง้หมดที่มีการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
ภายใต้ขอบเขตที่กําหนด นําข้อมูลที่ได้มาพิจารณาหาวิธีปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์หรอืกระบวนการ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อย
ทีส่ดุ  
 ขัน้ตอนการประเมนิวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑห์รอืกระบวนการใด 
ตามมาตรฐาน ISO 14040-14043 ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
 (1) การกําหนดเป้าหมายและขอบเขต (Goal and Scope 
Definition) เป็นขัน้ตอนแรกของการประเมนิวฏัจกัรชวีติผลติภณัฑ ์ ทํา
ใหท้ราบว่าอะไรคอืสิง่ทีต่้องการศกึษา และจะทําการศกึษาอย่างไร ซึ่ง
ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาจะสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ไดม้ากน้อยเพยีงใด
นัน้สิง่สาํคญัอยูท่ีก่ารกาํหนดขอบเขตและเป้าหมายของการศกึษานัน้   
 (2) การจดัทาํบญัชรีายการ (Inventory Analysis) สาํหรบัขัน้ตอนน้ี
จะเป็นการทําบญัชรีายการและรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัวฏัจกัรชวีติ
ของผลติภณัฑ ์โดยขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัชนิดและ
การใช้พลงังาน วสัดุ ทรพัยากรธรรมชาติ ขอ้มูลของชนิดและปรมิาณ
การปล่อยของเสยีหรอืมลพษิสูอ่ากาศ น้ํา และดนิ รวมไปถงึปรมิาณและ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เข้าและออกแต่ละกระบวนการต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 
 (3) การประเมนิผลกระทบ (Impact Assessment) ประเมนิผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อม ขัน้ตอนนี้ เ ป็นการประเมินผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม พรอ้มจดัแบ่งเป็นประเภท และทําการประเมนิเปรยีบเทยีบ
ความสาํคญัของผลกระทบแต่ละชนิดทีเ่กดิขึน้ 
 (4) การแปลผลวฏัจกัรชวีติ (Interpretation) เป็นขัน้ตอนในการ
วิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ได้ และนําเสนอแนวทางในการแก้ไขหรือ
ปรบัปรุงผลกระทบทางสิง่แวดล้อมทีเ่กดิตลอดวฏัจกัรชวีติใหม้ปีรมิาณ
และความรนุแรงโดยรวมลดลงในประเดน็ทีเ่ราสนใจ 

 
 

4. วิธีดาํเนินงานวิจยั 
 จากหลกัการของ  LCA  สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ประเมนิวฏัจกัรชวีติของไบโอดเีซลจากปาล์มน้ํามนั  โดยมขี ัน้ตอนการ
ดาํเนินงานวจิยัดงัน้ี 
 
 4.1 ศกึษาเพือ่ประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชวีติ
ของไบโอดีเซลจากปาล์มน้ํามัน และเปรียบเทียบผลกระทบทาง
สิง่แวดลอ้มในแต่ละกระบวนการตลอดวฏัจกัรชวีติ   
 4.2 ขอบเขตการศกึษา ในการศกึษา LCA ของการผลติไบโอดเีซล
น้ีจะใชว้ธิกีารประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มโดยวธิ ีEDIP 2003 โดย
โปรแกรม SimaPro7.1 ซึง่มขีอบเขตในการศกึษาดงัรปูที ่1 
 

 
รปูที1่ แสดงขอบเขตของระบบในการศกึษา LCA ของการผลติ 

ไบโอดเีซลจากปาลม์น้ํามนั 
 
 ทําการเก็บข้อมูล ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ํามนักระบี ่
จาํกดั จงัหวดักระบี ่ 
 ในการศกึษา LCA นัน้จะไม่ทําการศกึษาผลกระทบจากอุปกรณ์
หรอืเครือ่งมอืทีจ่ดัเป็นตน้ทุนคงที ่เช่น อาคารหรอืโรงเรอืน เครือ่งจกัรที่
ใช้ในกระบวนการ เน่ืองจากต้องการทราบผลกระทบที่เกดิขึน้โดยตรง
จากการใช้ทรพัยากร พลงังาน ในการผลติไบโอดเีซลจากปาล์มน้ํามนั
เป็นหลกั (Major impact) สว่นผลกระทบทีเ่กดิจากสว่นทีไ่มนํ่ามาคดินัน้
จดัเป็นผลกระทบรอง (Minor impact) ซึง่จะทาํใหส้ามารถมองเหน็ภาพ
ของผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มของการผลติไบโอดเีซลจากปาลม์น้ํามนัได้
อยา่งชดัเจนมากยิง่ขึน้ (H. Fredriksson et al, 2005)    
 หน่วยการ ทาํงาน (Functional unit) 
 หน่วยการวเิคราะห์ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (LCA) ของการ
ผลติไบโอดเีซลปาลม์น้ํามนันัน้จะไดเ้ป็น “Pt (Point) ต่อการผลติไบโอ-
ดเีซลปาลม์น้ํามนั 1 ลติร”  
 4.3 การทาํบญัชรีายการ (Inventory)  ในขัน้ตอนการจดัทาํบญัชี
รายการจะทาํการเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการต่างๆ ในดา้นการ
ใช้ทรัพยากร การใช้พลังงาน ของเสียที่เกิดขึ้นจากระบบตลอดจน
ผลิตภณัฑ์พลอยได้ การเก็บรวบรวมขอ้มูลทัง้หมดที่มคีวามสําคญัต่อ
การศึกษาในครัง้น้ี ทัง้ข้อมูลที่เก็บได้จริงจากกระบวนการ (Primary 
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data) และข้อมูลที่ได้จากการนําข้อมูลที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วมาใช ้
(Secondary data) สามารถจดัทําบญัชรีายการตามการจําแนก
กระบวนการไดด้งัน้ี 
 

ตารางที ่1 บญัชรีายการการเกบ็ขอ้มลูในขัน้ตอนทางการเกษตร 

ลาํดบั Input/Output 
ปริมาณ/หน่วย   

(1 ปี) 

1. ข้อมลูจากการเพาะต้นกล้าปาลม์น้ํามนั:     
    153,890 ต้น  (อนุบาล 14 เดือน) 

1 ถุงเพาะชาํ (LDPE) 
(36 ใบ/kg)  

153,890 ถุง 

4.3×103 kg 
2 ดนิ  2.54×106 kg 
3 Pesticide  

Glyphosate  
2.46×10 kg 

2.46×10 kg 

4 ปุ๋ ยเคมสีตูร  
15-15-15 
16-16-16 
Boron 
Kieserite  

 

9.23×10 kg 

3.38×102 kg 

1.54×102 kg 

1.54 ×103 kg 
5 น้ํามนัดเีซล   2.46×103 L 
6 น้ํา   2.13×108 L 
7 พลงังานไฟฟ้า  1.63×102 MW 

 ข้อมลูจากการเพาะปลกูปาลม์น้ํามนั 

1 ปุ๋ ยเคมสีตูร 
21-0-0  
16-16-16 
0-3-0 
KCl   
Kieserite   
Boron        

 

5.39×105 kg 

6.93×105 kg 

2.31×105 kg 

5.39×105 kg 

2.31×105 kg 

3.08×104 kg 
2 Pesticide    1.54×103 kg 
3 Glyphosate   2.45×103kg 
4 น้ํามนัดเีซล  1.40×104 L 
5 น้ํามนัดเีซล (ขนสง่) 2.71×103 L 
6 การขนสง่  8,120 km 
7 ทางใบ 2.77×107 kg 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่2 บญัชรีายการการเกบ็ขอ้มลูในขัน้ตอนการผลติน้ํามนัปาลม์ 

ลาํดบั Input/Output 
ปริมาณ/หน่วย 

 (1 ปี) 

2. ข้อมลูจากการหีบน้ํามนัปาลม์ดิบ  

1 ผลปาลม์สดทัง้ทะลาย 2.03×107 kg 
2 พลงังานไฟฟ้า  1.05×103 GJ 
3 ทะลายเปล่า 4.06×106 kg 
4 เสน้ใย  2.84×106 kg 
5 กะลา  1.42×106 kg 
6 กาก ตะกอน  6.08×105 kg 
7 เมลด็ใน  1.22×106 kg 
8 น้ําเสยี  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 

 
ตารางที ่3 บญัชรีายการการเกบ็ขอ้มลูในขัน้ตอนการผลติไบโอดเีซลจาก

ปาลม์น้ํามนั 

ลาํดบั Input/Output 
ปริมาณ/หน่วย 

 (1 ปี) 

3. ข้อมลูจากการผลิตไบโอดีเซลปาลม์น้ํามนั  

1 น้ํามนัปาลม์ดบิ  3.00×106 L 
2 น้ํา 2.48×106 L 
3 พลงังานไฟฟ้า  6.99×103 MJ 
4 เชือ้เพลงิไบโอดเีซล 5.83×104 kg 
5 H3PO4   2.64×104 kg 
6 Methanol 7.42×105 kg 
7 NaOH   3.01×104 kg 
8 น้ําเสยี   2.48×106 L 
9 Glycerol  9.48×105 kg 
10 Methanol (Recovery)  1.25×105 kg 

 
 ตารางที ่4 ผลการตรวจวดัไอเสยีจากการใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิ 
 (น้ํามนัเชือ้เพลงิ : ดเีซล-ปาลม์(บรสิุทธ)ิ ผสมน้ํามนัปาลม์บรสิทุธิ
 ไมเ่กนิ 10 % โดยปรมิาตร) 

Emission 
ปริมาณท่ีวดัได้ 

ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 คา่เฉลีย่ 
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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ตารางที ่4 ผลการตรวจวดัไอเสยีจากการใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิ 
 (น้ํามนัเชือ้เพลงิ : ดเีซล-ปาลม์(บรสิุทธ)ิ ผสมน้ํามนัปาลม์บรสิทุธิ
 ไมเ่กนิ 10 % โดยปรมิาตร) (ต่อ) 

Emission 
ปริมาณท่ีวดัได้ 

ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 คา่เฉลีย่ 
CO  (g/km) 0.503 0.512 0.518 0.511 
PM (mg/km) 0.160 0.154 0.152 0.155 

 
 อา้งองิขอ้มลูการผลการทดสอบการใชง้านไบโอดเีซลปาลม์น้ํามนั
ของสถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท. 
 
5. ผลการประเมินผลกระทบตลอดวฏัจกัรชีวิต 

การประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มจะแบง่ออกเป็น  3  สว่น  คอื 
กระบวนการการเกษตร กระบวนการผลติไบโอดเีซล และขัน้ตอนการ
นําไบโอดเีซลไปใชง้าน  จากรปูที ่2 จะเหน็ไดว้า่ ในขัน้ตอนของการใช้

งานใหค้่าผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มสูงสุด  เท่ากบั 8.00 × 10-4 Pt 
รองลงมา คอื การผลติไบโอดเีซล และกระบวนการทางการเกษตร ซึง่มี

คา่ผลกระทบ เทา่กบั 6.01 × 10-4 Pt , และ 1.23 × 10-4 Pt ตามลาํดบั 
 

ตารางที ่5 คา่ผลกระทบตลอดวฏัจกัรชวีติของไบโอดเีซลปาลม์น้ํามนั
แยกตามชว่งกระบวนการ ในการผลติไบโอดเีซลปาลม์น้ํามนั 1 ลติร 

กระบวนการ 
ค่าผลกระทบ 

(Pt) 
ผลกระทบ 

(%) 

กระบวนการทางการเกษตร 1.23× 10-4 8.07 

การผลติไบโอดเีซลปาลม์น้ํามนั 6.01× 10-4 39.44 

การใชง้าน 8.00× 10-4 52.49 

รวม 1.52× 10-3 100.00 
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รปูที ่2 แสดงปรมิาณผลกระทบตลอดวฏัจกัรชวีติของไบโอดเีซล 

ปาลม์น้ํามนั ในแต่ละกระบวนการ 
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รปูที ่3 แสดงปรมิาณผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มแต่ละประเภททีเ่กดิขึน้ 

ตลอดวฏัจกัรชวีติของไบโอดเีซลปาลม์น้ํามนั 
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รปูที ่4 แสดงปรมิาณผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มแต่ละประเภททีเ่กดิขึน้ 
จากแต่ละชว่งกระบวนการ ตลอดวฏัจกัรชวีติของไบโอดเีซลปาลม์น้ํามนั 

 
 จากรปูที ่3 และ 4 จะเหน็ไดว้า่ปรมิาณผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มที่
มคีา่สงูสุด คอื การเกดิพษิในดนิทีส่ง่ผลต่อมนุษย ์(HTS) ซึง่ผลกระทบที่
เกดิขึน้สว่นใหญ่มาจากขัน้ตอนการผลติไบโอดเีซล สว่นผลกระทบหลกัๆ 
รองลงมาเกิดขึ้นในขัน้ตอนของการใช้งาน เน่ืองจากการเผาไหม้ของ
น้ํามนัไบโอดเีซล โดยผลกระทบหลกัทีเ่กดิขึน้ในขัน้ตอนการใชง้านแสดง
ดงัรปูที ่5 
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รปูที ่5 แสดงปรมิาณผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มแต่ละประเภททีเ่กดิ 
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รปูที ่6 แสดงปรมิาณผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มแต่ละประเภททีเ่กดิขึน้
จากแหล่งทีม่าต่างๆ ตลอดวฏัจกัรชวีติของไบโอดเีซลปาลม์น้ํามนั 

 
 จากรูปที่ 6 จะเหน็ได้ว่าผลกระทบส่วนใหญ่เกดิขัน้ตอนการนํา    
ไบโอดเีซลไปใชก้บัเครื่องยนต ์รองลงมาเป็นผลกระทบทีเ่กดิจากการใช้
สารเคม ีคอื เมทานอลและกรดฟอสฟิรกิ ในขัน้ตอนการผลติไบโอดเีซล 
 
6. สรปุ 

จากการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของไบโอดีเซลจาก
ปาลม์น้ํามนั  โดยใชโ้ปรแกรม SimaPro 7.1 มาประเมนิผลกระทบทาง
สิง่แวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชวีติ โดยวธิ ีEDIP 2003 สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

- ผลกระทบทีเ่กดิจากการผลติไบโอดเีซลจากปาลม์น้ํามนั 1 ลติรมี

คา่เทา่กบั 1.52 × 10-3 Pt ซึง่ผลกระทบสว่นใหญ่ คอื การเกิดพิษในดินท่ี
ส่งผลต่อมนุษย ์(Human toxicity soil) มคี่าความรุนแรงของผลกระทบ

เท่ากบั 2.70 × 10-4 Pt รองลงมา คอื การก่อตวัของโอโซนทีเ่ป็นพษิต่อ
พชื (Ozone formation Vegetation) และ การก่อตวัของโอโซนทีเ่ป็นพษิ
ต่อมนุษย์ (Ozone formation Human) ซึ่งมคี่าความรุนแรงของ

ผลกระทบ เทา่กบั 2.21 × 10-4 Pt และ 2.09 × 10-4 Pt ตามลาํดบั 
 - ขัน้ตอนทีเ่กดิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มมากทีสุ่ด คอื ขัน้ตอนการ

ใชง้าน มคี่าความรุนแรงของผลกระทบ เท่ากบั 8.00 × 10-4 Pt 
รองลงมา คอื กระบวนการการผลติไบโอดเีซล และกระบวนการทางการ

เกษตร ซึง่มคี่าความรุนแรงของผลกระทบ เท่ากบั 6.01× 10-4 Pt และ 

1.23 × 10-4 Pt ตามลาํดบั 
 - ผลกระทบสว่นใหญ่ทีเ่กดิในขัน้ตอนการใชง้าน คอื การก่อตวัของ
โอโซนที่เป็นพษิต่อพชื (Ozone formation Vegetation) ซึ่งมคี่า

ผลกระทบเท่ากบั 2.08 × 10-4 Pt รองลงมา คอื การก่อตวัของโอโซนที่
เป็นพษิต่อมนุษย ์(Ozone formation Human) และ การเจรญิเตบิโต
อย่างรวดเรว็ของพชืน้ํา (Terrestrial eutrophication) ซึ่งมคี่าความ

รุนแรงของผลกระทบ เท่ากบั 1.94× 10-4 Pt และ 1.93× 10-4 Pt 
ตามลาํดบั 
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บทคดัย่อ 
ถ้าต้องการประเมินค่าการใช้พลังงานของปมัด้วยการปรับ

ความเรว็รอบ สามารถทาํไดด้ว้ยการคาํนวณโดยใชส้มการ Affinity Law 
ที่ความเรว็รอบที่ต้องการทราบค่า  แต่วธิกีารคํานวณดงักล่าวนี้ จะมี
ความถูกต้องก็ต่อเมื่อระบบที่ใช้งานปมัน้ีไม่มีเฮดสถิตอยู่ในระบบ
เท่านัน้ ซึง่ในทางปฏบิตัมิกีรณีใชง้านแบบนี้น้อยมาก ดงันัน้ถ้าระบบที่
ใชง้านอยู่มคี่าเฮดสถติอยู่ จะทําใหก้ารคํานวณค่าการใชพ้ลงังานตาม 
Affinity Law เกดิความคลาดเคลื่อนขึน้จะมากแค่ไหนขึน้อยู่กบัปรมิาณ
ค่าเฮดสถติของระบบทีใ่ชง้าน บทความนี้จะหาวธิกีารคาํนวณค่าการใช้
พลงังานทีม่คีวามถูกตอ้งกวา่การคาํนวณดว้ยสมการตาม Affinity Law 
โดยใช้วิธีการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินค่าการ
ประหยัดพลังงานของปมัเมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วรอบ โดยนํา
แบบจาํลองไปใชง้านกบัสมการระบบทีม่คี่าเฮดของระบบต่างๆกนั และ
ดูผลการใชพ้ลงังานของปมั โดยผลการคํานวณทีไ่ดจ้ะแสดงใหเ้หน็ว่า 
ค่าการประหยดัพลงังานที่คํานวณจากแบบจําลองคณิตศาสตร์ทีส่รา้ง
ขึน้มคีา่น้อยกวา่การประหยดัพลงังานทีค่าํนวณไดจ้าก 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. ความเป็นมา 
ปมัแบบแรงเหวีย่งหรอืแบบหอยโข่งทําหน้าทีส่่งถ่ายพลงังานให้

ของไหลที่ต้องการให้เคลื่อนที่ในปรมิาณการไหลทีต่้องการ ในการใช้
งานจรงิอาจพบว่าระบบปมัทีอ่อกแบบไวอ้าจจะทํางานไม่เตม็กําลงัการ
ผลิตสูงสุดหรือทํางานในช่วงที่ต้องการปริมาณของไหลน้อยกว่าที่
ออกแบบไว้ การใช้วาล์วควบคุมลดอัตราการไหลทําให้ระบบปมัที่
ออกแบบไวท้ํางานในช่วงทีม่ปีระสทิธภิาพตํ่า การทีจ่ะปรบัปรุงการใช้
งานของปมัในกรณีน้ีให้มปีระสทิธภิาพสูงขึน้ อาจใช้การลดความเรว็
รอบลง จนไดอ้ตัราการไหลตามทีต่อ้งการใชง้าน  

การประเมนิการใชพ้ลงังานของปมัในเบือ้งตน้ทีนิ่ยมใชท้ัว่ไปคอืใช้
สมการตามกฎของปมัหรอื Affinity Law ซึง่ใชป้ระเมนิสมรรถนะการ
ทํางานของปมัในจุดที่ผู้ผลิตไม่ได้ให้ข้อมูลมาเช่นเมื่อต้องการปรบั
ความเรว็รอบเพื่อใหไ้ดค้่าอตัราการไหลตามทีอ่อกแบบไว ้แต่ Affinity 
Law น้ีใชไ้ดก้บัการประเมนิสมรรถนะของปมัเองเท่านัน้ ถา้เรานําปมัไป
ประยุกตใ์ชร้ว่มกบัระบบท่อทีม่คี่าเฮดระบบทีป่ระกอบดว้ยเฮดสถติหรอื
เฮดความดนั และเราตอ้งการทราบจุดทํางานจุดใหม่เมื่อความเรว็รอบ
เปลีย่นไปโดยนําสมการของ Affinity Law มาใชป้ระเมนิหาค่าการใช้
งานที่จุดทํางานใหม่ตามที่นิยมทํากันทัว่ไปนัน้อาจจะไม่ถูกต้องนัก 
เพราะค่าทีค่ํานวณไดอ้าจจะไม่ใช่จุดทีเ่สน้โคง้ระบบ (System Head) 
ดดักบัเสน้โคง้สมรรถนะของปมั (H-Q Curve) ซึง่เป็นจุดทาํงานของปมั
ร่วมกับระบบท่อ จงึอาจจะทําให้การประเมินค่าการใช้พลงังานและ
ความคุม้ค่าของการตดิตัง้ระบบ VSD เกดิความคลาดเคลื่อนได ้และ
อาจสง่ผลทาํใหก้ารตดัสนิใจลงทุนเพือ่การประหยดัพลงังานผดิพลาดได ้

 
2.วตัถปุระสงค ์

ในการประเมนิค่าการใชพ้ลงังานของปมัรว่มกบัเฮดรวมของระบบ
เมื่อปรบัลดความเร็วรอบลงดงัที่กล่าวมาแล้วนัน้สามารถทําได้ถ้ามี
ขอ้มลูสมรรถนะของปมัของบรษิทัผูผ้ลติ โดยภายหลงัจากทราบสมการ           
เฮดรวมของระบบแล้วนําไปเขยีนเส้นโค้งลงในกราฟสมรรถนะของ
ผูผ้ลติ จุดตดักนัของกราฟทัง้สองคอืจุดทํางานของระบบปมัทีถู่กต้อง 
แต่ถา้ไมม่กีราฟสมรรถนะของผูผ้ลติ ผูใ้ชง้านกจ็ะไมส่ามารถประเมนิหา
คา่ทีจ่ดุทาํงานนี้ได ้
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วตัถุประสงค์ของบทความนี้จะเสนอวธิีการในกรณีที่ไม่มกีราฟ
สมรรถนะของผูผ้ลิตมาให้แล้วต้องการปรบัลดอตัราการไหลโดยการ
ปรับความเร็วรอบของปมัลง  ซึ่งบทความนี้ จะนําเสนอสมการ
แบบจาํลองทางคณิตศาสตรท์ีส่รา้งขึน้ จากนัน้จงึเปรยีบเทยีบผลการ
ประหยดัพลงังานจากแบบจาํลองและจาก Affinity Law 
 
3. แบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์
 3.1 พารามิเตอรข์องแบบจาํลอง 
 การใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่เสนอในบทความนี้จะต้อง
ทราบค่าที่ได้จากการวดัก่อน เน่ืองจากสมมุติว่าไม่มีข้อมูลเส้นโค้ง
สมรรถนะของผูผ้ลติ ทัง้น้ีเครือ่งมอืวดัทีจ่าํเป็นควรมคีอื เกจวดัความดนั 
เครื่องมอืวดัอตัราการไหล และเครื่องมอืวดัค่าพลงังานไฟฟ้า สําหรบั
เกจวดัความดนัตดิตัง้ตรงทางเขา้-ออกของปมั เพื่อวดัค่าความดนัที่
เพิม่ขึน้เมือ่ของเหลวไหลผา่นปมั [1] ซึง่กค็อืค่าเฮดของปมั และตดิตัง้
ในตาํแหน่งตน้ทาง และปลายทางเพือ่หาค่าความดนัตกของระบบ ค่าที่
ตอ้งการวดัไดแ้ก่ 

เฮดสูงสุดโดยวดัความดนัและปิดวาล์วไม่ให้มขีองเหลวไหลใน
ระบบ กําหนดค่า H ทีจุ่ดน้ีเป็น HO โดยอตัราการไหลทีจุ่ดน้ีใหก้ําหนด
เป็น QO และมคีา่เป็นศนูยต์ามรปูที ่1 

อตัราการไหลสงูสุด ทีจุ่ดน้ีค่าเฮดจะมคี่าเท่ากบัศูนยแ์ละอตัราการ
ไหลเป็น Qmax  ทัง้น้ีสภาวะขณะทาํการวดัค่าจะตอ้งพยายามใหม้คี่าเฮด
ใหน้้อยทีส่ดุตามรปูที1่ 

 ประสทิธภิาพ η หาไดโ้ดยการวดัค่าอตัราการไหล Q ค่าเฮดของ
ปมั H และค่าพลงังานไฟฟ้าทีจ่า่ยใหป้มั P ซึง่ประสทิธภิาพของปมัหา
ไดจ้าก  

                                                                 (1) 
 

γ คอืน้ําหนักจําเพาะของน้ํา ในการใช้แบบจําลองนี้เราต้องทราบค่า    
ηmaxซึ่งเป็นค่าประสทิธภิาพสูงสุดของปมัที่ต้องการใช้กบัแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์ตามรูปที่2 โดยวดัค่าได้โดยประมาณตามที่กล่าว
มาแลว้ ซึง่บรเิวณทีเ่ป็นจดุ ηmax จะอยูท่ีป่ระมาณ 80-90%  [2] 

  
3.2 แบบจาํลองทางคณิตศาสตรข์องปัม๊ 

รปูที ่1 แสดงเสน้โคง้สมรรถนะของปมัทีค่วามเรว็รอบหน่ึงสมมุติ
เป็น n1 เป็นกราฟพาราโบล่า ที่ค่าเฮดสูงสุดอยู่ที่จุด HO และที่จุดน้ี
อตัราการไหลจะมคี่าเป็นศูนย ์อตัราการไหลมคี่าสงูสุด Qmax และเฮดที่
จดุน้ีจะมคีา่เป็นศนูย ์ 
 สมมตุสิมการ H ของปมัเป็นดงัน้ี  

 
                                H = aQ2+bQ+c                             (2) 

 
เน่ืองจาก                             ที ่                            ดงันัน้ 
 
    

 
 

 
 
 
 

 
 

รปูที ่1 เสน้โคง้สมรรถนะ 
 

(3) 
 
ที ่Q = 0 ความชนัของเสน้โคง้จงึมคีา่เป็นศนูยด์งันัน้ 

 
(4) 

 
และทีอ่ตัราการไหลมคีา่สงูสดุ H=0 สมการ (2) กลายเป็น 
       

                                                                      (5) 
 

แทนคา่ c จากสมการ (3) ลงในสมการ (5) และแกส้มการหาคา่ a  
 
 

 (6) 
       

ต่อไปเป็นการหาสมการของประสทิธภิาพของปมั ซึง่ประสทิธภิาพ
จะมคี่าเป็นศูนย์ทีอ่ตัราการไหลมคี่าเท่ากบัศูนย์ และทีอ่ตัราการไหลมี
ค่าสงูสุด Qmax  นอกจากนี้ประสทิธภิาพมคี่าสงูสุด η เท่ากบั ηmax  ทีจุ่ด
ทีม่อีตัราการไหล Q เท่ากบั QP รปูที ่2 แสดงเสน้โคง้ประสทิธภิาพโดย
สมการประสทิธภิาพเป็นสมการกาํลงั 3 ดงัน้ี 

 
               η = fQ3 + gQ2+ hQ                               (7) 

 
สมัประสทิธิ ์ f, g, h ไดจ้ากการแกส้มการต่อไปน้ี 

                            (8)                   
                 

               (9) 
 

                          (10) 
 

P
QH

pump
γ

η =

HO 

 
n1 

n2 

Qmax 

0hgQ2fQ3 P
2
P =++

0hQgQfQ max
2
max

3
max =++

maxP
2
P

3
P hQgQfQ η=++
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รปูที ่2 เสน้โคง้ประสทิธภิาพของปมั 
 
ผลเฉลยของสมการ (8) –(10) คอื 
 

     (11) 
 

 
    (12)  

 
         

                                     (13) 
 

 สมมตุวิา่ปมัทีพ่จิารณาอยู ่ทาํงานทีค่วามเรว็รอบ n1 ขัน้ตอนต่อไป
เป็นการหาสมการเมื่อต้องการปรบัลดความเรว็รอบลงเหลอื n2 ใน
ขัน้ตอนนี้สมการตามกฎของปมั ยงัคงใช้ได้อย่างถูกต้องอยู่เพราะเรา
กําลังหาสมการของตัวปมัเอง ซึ่งสมการเฮดของปมัจะลดลงตาม
อตัราสว่นความเรว็ทีล่ดลงยกกาํลงัสองดงัน้ี 
      

                                                     (14) 
 
 
โดยที ่H คอืเฮดทีค่วามเรว็รอบ n1 และ H' คอืเฮดทีค่วามเรว็รอบ n2 
สว่นอตัราการไหล Q ทีค่วามเรว็รอบ n1 และตอ้งการลดอตัราการไหล
ลงโดยปรบัลดความเร็วรอบลงเป็น n2 ตามสมการกฎของปมัจะได้
สมการ อตัราการไหลเป็นอตัราสว่นของความเรว็รอบทีล่ดลงดงัน้ี 
   

                                                            (15) 
 
โดยที ่Q’ เป็นค่าอตัราการไหลทีค่วามเรว็ n2 และพลงังานจะมคี่าลดลง
ตามอตัราสว่นของอตัราการไหลยกกาํลงั 3 ดงัน้ี 
 

(16) 
 
โดยที ่P’ เป็นพลงังานทีค่วามเรว็รอบ n2 

 นําสมการที ่(14) และ (15) แทนในสมการ (2) และให ้
 
 
จะได ้
 
 
 
ถา้ให ้                                      

                                                                                                   (17)                           
 
จะได ้สมการเฮดของปมัทีค่วามเรว็รอบ n2 เป็น  
     

                                                                  (18)                      
 
สมการ (18) คอืสมการแบบจาํลองค่าเฮดของปมัทีค่วามเรว็รอบ

ใดๆ เทยีบกบัความเรว็รอบ n1 โปรดสงัเกตวา่ถา้ n2 = n1 แลว้สมการ 
(18) จะเทา่กบัสมการ (2) 
 ดว้ยหลกัการเดยีวกนัสามารถหาสมการประสทิธภิาพทีค่วามเรว็
รอบใดๆเทยีบกบัความเรว็รอบ n1 โดยแทนสมการ (15) ในสมการ (7) 
จะได ้
 
 
 
โดยให ้                             

                                                                  (19) 
 

                                                           (20) 
 

 
                                                                  (21) 

 
ดงันัน้สมการประสทิธภิาพทีค่วามเรว็รอบใดๆคอื                                                              

(22)         
 
3.3 แบบจาํลองทางคณิตศาสตรข์องระบบ 
 ต่อไปเป็นการพจิารณาหาสมการเฮดรวมของระบบ (Total 
System Head)   เฮดรวมของระบบคอืพลงังานของระบบท่อทีต่อ้งการ
จากปมัเพื่อใหข้องไหลเคลื่อนทีต่ามอตัราการไหลทีต่อ้งการ ของไหลที่
เคลื่อนที่ในระบบท่อจะมทีัง้พลงังานความดนั พลงังานศกัย์ พลงังาน
จลน์ และ พลงังานสูญเสยีเน่ืองจากความเสยีดทาน โดยพลงังานทัง้ 4 
สามารถ เปลี่ยนรูปไปมาได้ตามกฎการทรงพลงังานหรอืตามสมการ
ของเบอรนู์ลมีหีน่วยเป็นระยะความสงูดงัน้ี 
 

 
 
 

2n
g'g =

'2'' caQH +=

( )
( )max

3
P

2
max

2
P

3
maxP

2
maxP

3
maxmax

QQQQ2QQ
QQ3Q2

h
+−

−
=

η

( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+−

−
−=

4
Pmax

3
P

2
max

2
P

maxP
2
maxmax

2
P

max

QQQ2QQ
QQ3Q2

2
Q

3
g

ηη

( )
2
max

max

Q
hgQ

f
+

−=

QMAX Qp 

maxη

L2

2
22

1

2
11 hz

g2
V

g
p

Hz
g2

V
g

p
+++

ρ
=+++

ρ



124                                                                      รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 3 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 
 

9.11'Q10x27.9H 24' +−= −

Q795.1Q0137.0Q10x99.2 236 +−= −η

 
 
           คือเฮดความดันที่ผิวหน้าของของเหลว             คือเฮด
ความเรว็ทีผ่วิหน้าของของเหลว   Z คอืเฮดสถติวดัจากระยะอา้งองิ ρ 
คอืความหนาแน่นของของเหลว g คอืความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วง
ของโลก โดยตวัเลข 1 และ 2 แทนตําแหน่งที่ทางเขา้และออก
ตามลําดบั  hL เป็นเฮดสูญเสยีเน่ืองจากความเสยีดทานในระบบท่อ  
และ H เป็นเฮดรวมของระบบ (Total System Head) เป็นพลงังานที่
ระบบต้องการดงันัน้ผลรวมของพลงังานของระบบทีท่างเขา้และออกก็
คอืคา่เฮดรวมของระบบเขยีนสมการไดด้งัน้ี 
 

(23) 
 
hL เป็นเฮดเนื่องจากความเสยีดทานทําใหเ้กดิความดนัตกในระบบมคี่า
เทา่กบั           โดยเกดิจากสาเหตุต่างๆดงัน้ี 
 
 การสญูเสยีความดนัจากความเสยีดทานของทอ่สมการคอื 
 

(24) 
 

f เป็นเฟกเตอรเ์น่ืองจากความเสยีดทานขึน้อยู่กบัสภาพผวิท่อ L คอื
ความยาวของทอ่ V คอืความเรว็ และ D คอืเสน้ผา่นศนูยก์ลางของทอ่ 

การสูญเสยีความดนัจากทางเข้า, ทางออก, วาล์วและขอ้ต่อ มี
สมการดงัน้ี 

 
(25) 

 
K คอืเฟกเตอรเ์น่ืองจากการสูญเสยีความดนัจากทางเขา้, ทางออก, 
วาลว์และขอ้ต่อหาขอ้มลูไดจ้ากผูผ้ลติ ดงันัน้ความดนัสญูเสยีรวมคอื 
  

(26) 
 
สมการ (23) ทาํใหอ้ยูใ่นรปูอตัราการไหลดงัน้ี 
 
 
 

(27) 
 
 จะเหน็วา่สมการ (27) เป็นสมการกําลงัสองจุดทาํงานของระบบคอื
คา่ H และ Q ทีไ่ดจ้ากการแกส้มการ (2) และ(27)  

จากรปูที ่3 สมมุตจิุด A คอืจุดทาํงานปจัจุบนัซึง่เป็นจุดทีเ่สน้โคง้
ระบบทีม่คี่าคงทีข่องเฮดสถติหรอืเฮดความดนัทีจุ่ดเริม่ตน้ของเสน้โคง้
ระบบ ตดักบัเสน้โคง้สมรรถนะของปมัทีค่วามเรว็รอบ n1  ซึง่ถา้ตอ้งการ
ลดอตัราการไหลไปยงั QB จุดทีเ่สน้โคง้ระบบตดักบัเสน้โคง้ของปมัทีจุ่ด
ใหม่ตอ้งเป็นจุด B และมคีวามเรว็รอบเท่ากบั n2 แต่ถา้ใชส้มการ 
Affinity Law  คํานวณหาค่าอตัราการไหล QB จุดทํางานจุดใหม่น้ีจะ

เป็นจดุ B’ ซึง่พบวา่ความเรว็รอบทีจุ่ด B’ น้ีคอื n3  ซึง่น้อยกวา่ความเรว็
รอบ n2 ทีจุ่ด B ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่การคาํนวณค่าการใชพ้ลงังานทีจุ่ดน้ี
มคีา่น้อยกวา่ความเป็นจรงิ[3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 จดุทาํงานของเสน้โคง้สมรรถนะและเสน้โคง้ระบบ 
 
4. ตวัอย่างการหาผลประหยดั 

ในการทดสอบปมัน้ําแบบหอยโขง่พบวา่อตัราการไหลสงูสุด Qmax 
เท่ากบั 135 m3/h เฮดสงูสุดเท่ากบั 16.9 m. ประสทิธภิาพสงูสุด ηmax 

เท่ากบั 59.7% และอตัราการไหล QP ทีจุ่ดน้ีเท่า 67 m3/h สมการเสน้
โคง้สมรรถนะของปมัจงึเป็นดงัน้ี 

 
                H = -9.27x10-4 Q2+16.9                                   
 
และสมการประสทิธภิาพคอื 
  
   
ถา้กาํหนดใหส้มการระบบคอื 
        

 Hsys=4+0.0016Q2             

                              

แกส้มการกําลงั 2 หาค่า Q, H และ  η  ทีจุ่ดทาํงานทีค่วามเรว็รอบ n1 

1450 rpm คอื Q = 71.4 m3/h, H = 12.2 m., η = 59.5% และ P =  
3.99 kW 

สมมุตถิา้การใชง้าน Q ทีจุ่ดทาํงานนี้มคี่าสงูเกนิความตอ้งการและ
ตอ้งการลด Q น้ีลง โดยสมมุตวิา่ตอ้งการลดอตัราการไหลจาก Q=71.4 
m3/h  เป็น Q= 60 m3/h  ถา้เราคาํนวนหาความเรว็รอบทีต่อ้งการปรบั
ลดดว้ยสมการ Affinity law สมการ (1) (14) (15) และ (16) ผลการ
คาํนวณคอืค่าดงัต่อไปน้ี n2 = 1218 rpm, H'= 8.6 m., P’ = 2.36 kW  
และ η = 59.5% 

แต่ถา้คาํนวณดว้ยแบบจาํลองทางคณิศาสตรท์ี ่n2 = 1218 rpm จะ
ไดส้มการสมรรถนะของปมัดงัน้ี  

               
 
แกส้มการกําลงัสองรว่มกบัสมการเฮดรวมของระบบ จุดทํางานทีไ่ดค้อื 
Q’ = 55.9 m3/h ซึง่มคี่าตํ่ากวา่ค่าอตัราการไหลทีต่อ้งการ แสดงวา่ที่
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1.13'Q10x27.9H 24' +−= −

จรงิแลว้ความเรว็รอบทีแ่ทจ้รงิเมื่อนําสมการของระบบมาร่วมพจิารณา
ดว้ย ความเรว็รอบทีท่าํใหอ้ตัราการไหลมคี่าเท่ากบั 60   m3/h มคี่าสงู
กวา่ 1218 rpm ทีค่าํนวณจากสมการ Affinity law ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่
พลงังานทีค่าํนวณไดจ้าก Affinity law มคีา่ตํ่ากวา่ความเป็นจรงิ   

ใชแ้บบจาํลองทีส่รา้งขึน้คาํนวณค่า n2 ทีท่าํให ้Q มคี่าเท่ากบั 60 
m3/ h จะไดค้่าของ  n2 = 1277 rpm จงึไดส้มการแบบจาํลองของปมั
ดงัน้ี 

 
 
 นําไปแกส้มการกําลงัสองร่วมกบัสมการเฮดรวมของระบบ ไดจุ้ด

ทาํงานดงัต่อไปน้ี Q’ = 60 m3/h, H' = 9.75 m., η= 59.7% และ P= 
2.67 kW  
 ดงันัน้สามารถสรปุผลการคาํนวณในตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 สรปุผลการคาํนวณคา่ประสทิธภิาพและพลงังาน 
 Speed Q P η 

 rpm (m3/h) (kW) (%) 
Q1 1450 71.4 3.99 59.5 
Q2 1277 60 2.67 59.7 
Q3 1218 60 2.36 59.5 

 
โดยที ่Q1 คอืจุดทาํงานจุดแรกก่อนปรบัลดความเรว็ Q2 คอืจุดทาํงานที ่
คํานวณโดยใชแ้บบจาํลองหลงัปรบัความเรว็ และ Q3 คอืจุดทํางานที่
คาํนวณจาก Affinity Law  
 จากผลการคาํนวณแสดงวา่ค่าการใชพ้ลงังานทีไ่ดจ้ากการคาํนวณ
ดว้ย Affinity Law จะมคี่าตํ่ากวา่ค่าทีค่าํนวณจากแบบจาํลอง ซึง่จะทาํ
ใหก้ารหาผลประหยดัทีป่ระเมนิไดค้ลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิได ้
 
6.สรปุและข้อเสนอแนะ 
 การประเมนิหาค่าการประหยดัพลงังานของปมัด้วยการปรบัลด
ความเรว็รอบ โดยเฉพาะถ้าระบบสูบที่กําลงัพจิารณาอยู่นัน้มคี่าเฮด
ความดนัหรอืเฮดสถติอยู่ในระบบ จะต้องคํานึงถงึผลของเฮดรวมของ
ระบบด้วย ถ้าหากไม่นําเฮดรวมของระบบมาร่วมในการคํานวณและ
วเิคราะห ์และทําการประเมนิโดยใชส้มการ Affinity Law เพยีงดา้น
เดยีว จะทาํใหก้ารประเมนิหาค่าการประหยดัพลงังานตํ่ากวา่ความเป็น
จริง ซึ่งแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่นําเสนอในบทความนี้ เป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่นําไปใช้ในการประเมนิค่าการประหยดัพลังงานของ
ระบบปมัโดยใชว้ธิกีารปรบัลดความเรว็รอบและนําสมการเฮดรวมของ
ระบบมาร่วมในการคํานวณ โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มขี้อมูลเส้นโค้ง
สมรรถนะของบรษิทัผูผ้ลติ  
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บทคดัย่อ 
 บทความนี้นําเสนอผลการศกึษาลกัษณะของการอบแหง้ผา้
โดยใชค้วามรอ้นทิง้จากเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น โดยไดท้าํการ
สรา้งหอ้งอบขนาด 0.5x0.5x1.0 ลกูบาศกเ์มตรซึง่ทาํจากผา้ใบและหุม้
ฉนวนด้านในเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อน โดยติดตัง้เข้ากับ
คอนเดนเซอร์คอยล์ของเครื่องปรบัอากาศขนาดทําความเย็น 12, 
647.94 บทียี/ูชัว่โมง และทดลองอบผา้ฝ้ายปรมิาณ 2.09 กโิลกรมั ที่
ความชื้น 54.8 เปอร์เซ็นต์ ภายหลังการอบผ้า 18 นาที พบว่า
ความชื้นผ้าลดลงเหลือ 4.63 เปอร์เซ็นต์ มอีตัราการอบแห้ง 2.26 
กิโลกรมัต่อชัว่โมง เมื่อเปรียบเทียบกับการอบผ้าโดยใช้เครื่องอบ
ไฟฟ้า และการตากผา้ในร่ม พบว่าการอบแหง้ผา้โดยใชค้วามรอ้นทิง้
จากเครือ่งปรบัอากาศ มอีตัราการอบแหง้เรว็กวา่เครือ่งอบไฟฟ้า และ
การตากผ้าในที่ร่ม ซึ่งมีอัตราการอบแห้งเท่ากับ 1.9 และ 0.17 
กโิลกรมัต่อชัว่โมง ตามลําดบั โดยที่การอบแห้งโดยใช้ความรอ้นทิ้ง
จากเครือ่งปรบัอากาศไมส่ง่ผลกระทบต่อสมัประสทิธสิมรรถนะการทาํ
ความเยน็ของเครือ่งปรบัอากาศ 
 เมือ่พจิารณาอตัราการอบแหง้ผา้จากการคํานวณสมการทาง
คณิ ต ศ า ส ต ร์ สํ า ห รับ ก า ร อ บผ้ า โ ด ย ใ ช้ ค ว า ม ร้ อ น ทิ้ ง จ า ก
เครือ่งปรบัอากาศ และใชเ้งื่อนไขเดยีวกนักบัการทดลอง พบว่าอตัรา
การอบแหง้ผา้จากการคาํนวณมคี่าเท่ากบั 2.3 กโิลกรมัต่อชัว่โมง ซึง่
มคีา่ใกลเ้คยีงกบัผลการทดลอง นอกจากนี้พบวา่ปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบ
ต่ออัตราการอบแห้งคือ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสมัพทัธ์อากาศ 
ความเรว็ของลมทีอ่อกจากคอนเดนเซอรค์อยล์ตามลําดบั โดยอตัรา
การอบแห้งผา้จะเพิม่ขึน้เมื่ออุณหภูมขิองอากาศ และความเรว็ลมที่
ออกจากคอนเดนเซอร์คอยล์เพิ่มขึ้น และมีค่าลดลงเมื่อความชื้น
สมัพทัธอ์ากาศเพิม่ขึน้  
 
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 

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 
 โดยปกติการตากผ้าที่ซักแล้วให้แห้งแต่ เดิมนั ้นใช้วิธี
ธรรมชาตโิดยอาศยัพลงังานจากแสงอาทติยแ์ละพลงังานจากลม แต่
ในปจัจบุนัเทคโนโลยตี่างๆไดถู้กพฒันาขึน้มาอย่างมากทาํใหม้กีารนํา
เครือ่งอบผา้ทีใ่ชพ้ลงังานไฟฟ้าหรอืพลงังานอื่นๆมาใชอ้ยา่งแพรห่ลาย
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มพีลเมอืงหนาแน่น  และมอีาคารตกึสูงอยู่
เป็นจํานวนมากจงึทําให้มขี้อจํากดัเรื่องพื้นที่ในการตากผ้าด้วยวธิี
ธรรมชาต ิอย่างไรกต็ามผูท้ีอ่าศยัอยู่ในอาคารตกึสงูกส็ามารถตากผา้
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ไดต้ามหน้าต่างหรอืระเบยีงหอ้งหรอืในร่ม ซึง่ทําใหใ้ชเ้วลาเพื่อทําให้
ผา้แหง้นานมากขึน้ โดยเฉพาะผา้แหง้นานในช่วงทีอ่ากาศมคีวามชืน้
สงู เชน่ ในฤดฝูน การตากในทีร่ม่จะทาํใหผ้า้แหง้ชา้มากขึน้แต่ถา้หาก
ใช้เครื่องอบผา้ไฟฟ้าจําเป็นต้องใช้พลงังานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ซึ่ง
เป็นเหตุใหส้ิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ้าอยา่งยิง่ 
 ในประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้น เช่นประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในรอบ1 ปี  จะมีลกัษณะภูมอิากาศร้อน
ประมาณ   7-8 เดอืน ซึง่ทาํใหเ้ครือ่งปรบัอากาศมคีวามจาํเป็นสาํหรบั
ประเทศในแถบนี้เป็นอย่างมาก จากการศกึษาสดัส่วนการจําหน่าย
เครือ่งปรบัอากาศสาํหรบัหอ้งพกัอาศยัในประเทศไทยพบวา่ประมาณ 
95% เป็นเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (split-type)  และที่เหลือ
เป็นเครือ่งปรบัอากาศแบบหน้าต่าง (window type) ซึง่พบวา่สดัสว่น
การจาํหน่ายเครื่องปรบัอากาศในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2542 ขนาด
ทําความเย็นเครื่องปรบัอากาศที่ใช้มากสุดมกีําลงัไฟฟ้าอยู่ในช่วง       
3.52-4.68 กโิลวตัตช์ัว่โมง ซึง่คดิเป็น 33% ของสดัสว่นทางการตลาด
ทัง้หมด [1] ซึง่จะเหน็ไดว้า่การใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพือ่การปรบัอากาศมี
ปรมิาณมาก สําหรบัเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนนัน้อากาศทีอ่ยู่
บรเิวณรอบๆคอนแดนเซอร์ จะถูกนํามาใช้ในการระบายความร้อน
ผ่านทางคอนแดนเซอร์  ซึ่งทําให้อุณหภูมิอากาศสูงขึ้นจากเดิม
ประมาณ 10 องศาเซลเซยีส [2] ซึง่ความรอ้นทีป่ล่อยออกมาดงักล่าว
เป็นความรอ้นทีส่ญูเสยีโดยเปล่าประโยชน์และน่าจะสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้ ดงันัน้การนําความรอ้นทิ้งจากเครื่องปรบัอากาศมาใช้
ประโยชน์เพือ่การอบแหง้ผา้จงึน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการประหยดั
พลังงานจากการใช้พลังงานในเครื่องอบผ้าไฟฟ้า ซึ่งจะมีความ
เหมาะสมสําหรบัการอบผา้ในพื้นที่ๆมกีารใช้เครื่องปรบัอากาศเป็น
เวลานานๆ  โดยในปจัจบุนัยงัมกีารศกึษาการนําความรอ้นทิง้มาใชใ้น
การอบผา้อยู่น้อยมาก  ดงันัน้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการ
อบผ้า ผู้วจิยัจงึได้ทําการศกึษาเรื่องน้ีขึ้น  โดยมุ่งเน้นทําการศึกษา
การอบแห้งผา้จากความรอ้นทิ้งทีไ่ด้จากเครื่องปรบัอากาศแบบแยก
ส่วนขนาด 1 ตนั โดยคาดว่าผลการศกึษาทีไ่ดน่้าจะเป็นแนวทางใน
การประยุกต์ใช้ให้เกิดการอบผ้าเชิงพาณิชย์จากความร้อนทิ้งของ
เครือ่งปรบัอากาศต่อไป 
 
2. หลกัการทาํงานของเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน 
 

a1h

a2h

 
  รปูที ่1 วงจรวฏัจกัรทาํความเยน็แบบอดัไออุดมคต ิ[3] 

 

 รปูที ่1 เป็นแผนภาพของเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน 
แสดงเฉพาะอุปกรณ์ทีส่าํคญัของวฎัจกัรเท่านัน้ โดยสารทาํความเยน็
ทีส่ภาวะ 1 มสีถานะเป็นไออิม่ตวัจากนัน้จะถูกคอมเพรสเซอรอ์ดัใหม้ี
อุณหภูมแิละความดนัสูงซึ่งมสีถานะเป็นไอดงทีส่ภาวะ 2 จากนัน้จะ
ไหลเขา้คอนเดนเซอรค์อยลเ์พือ่ระบายความรอ้นออกจากสารทาํความ
เยน็  ซึง่คอนเดนเซอรค์อยลจ์ะทาํหน้าทีเ่ป็นอุปกรณ์แลกเปลีย่นความ
รอ้นระหว่างสารทําความเยน็ทีไ่หลในท่อกบัอากาศ จากนัน้ออกจาก
คอนเดนเซอรค์อยล์ทีส่ภาวะ 3 เป็นสารทําความเยน็ที่มอุีณหภูมติํ่า
และความดนัสูง ซึ่งมสีถานะเป็นของเหลวอิ่มตวั จากนัน้ไหลเขา้สู่
วาลว์ลดความดนัเพือ่ทาํใหส้ารทาํความเยน็มคีวามดนัและอุณหภูมติํ่า
ทีส่ภาวะ 4 จากนัน้ไหลเขา้สูอ้วิาเปอรเ์รเตอรค์อยล์ จากนัน้อวิาเปอร์
เรเตอรค์อยล์กจ็ะทําหน้าทีแ่ลกเปลี่ยนความรอ้นระหว่างอากาศและ
สารทําความเยน็ทีไ่หลอยู่ในท่อ ซึง่จะทําใหส้ารทําความเยน็มสีภาวะ
เป็นไออิม่ตวัทีส่ภาวะ 1 อกีครัง้ จากหลกัการทํางานของวฎัจกัรการ
ทาํความเยน็แบบอดัไอดงักล่าว สามารถหาสมัประสทิธสิมรรถนะการ
ทาํความเยน็ (COP)  ไดด้งัน้ี  

 
TotalW

LQ
COP =                     (1) 

โดยที ่ LQ คอืปรมิาณความรอ้นทีถ่่ายเทใหก้บัอวิาเปอรเ์รเตอรค์อยล์

มีหน่วยเป็น kW  และ TotalW  คือพลังงานไฟฟ้าทัง้หมดที่ใส่

ใหก้บัวฏัจกัรมหีน่วยเป็น kW  และปรมิาณความรอ้นทีถ่่ายเทใหก้บัอิ

วาเปอรเ์รเตอรค์อยล ์ )( LQ สามารถหาไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี 

 )a2ha1(h
a

mLQ −= &                    (2)            

โดยที่ 
a

m&  อตัราการไหลเชงิมวลของอากาศทีไ่หลผ่านอวิาเปอร์เร

เตอร์คอยล์ มีหน่วยเป็น kg/s  และ a1h , a2h คือเอนทาลปีของ

อากาศทีท่างเขา้และทางออกของอวิาเปอรเ์รเตอรค์อยล์มหีน่วยเป็น 
kJ/kg  ซึง่สามารถหาไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี 

 )2,186.13.2501(2,12,1005.12,1 TTaah ++= ω     (3) 

เมื่อ 1,2T คืออุณหภูมิอากาศทางเข้าและทางออกของอิวาเปอร์เร

เตอร์คอยล์มีหน่วยเป็น Co  และ 1,2ω  คืออัตราส่วนความชื้น

อากาศทางเขา้และทางออกของอวิาเปอรเ์รเตอรค์อยลต์ามลาํดบั 
 
3. ทฤษฎีการอบแห้ง  
 วสัดุซึง่มคีวามชืน้อยู่ภายในเมือ่สมัผสักบัอากาศรอ้น จะเกดิ
การถ่ายเทความรอ้นขึน้ทีบ่รเิวณพืน้ผวิของวสัดุนัน้ๆ และวสัดุอบแหง้
ดงักล่าวจะมอุีณหภมูสิงูขึน้ ความชืน้จะระเหยกลายเป็นไอออกไปจาก
วสัดุสู่บรรยากาศรอบข้างซึ่งเราสามารถแบ่งขัน้ตอนการลดของ
ความชืน้ไดเ้ป็น 2 ระยะคอื  
 (1) ระยะอตัราการระเหยของไอน้ําคงที่ (Constant Rate 
Period) ซึ่งระยะน้ีอุณหภูมพิื้นผิวของวสัดุวสัดุอบแห้งจะมีค่าคงที ่
โดยที่อตัราการเคลื่อนที่ของความชื้นจากภายในวสัดุอบแห้งมายงั
พื้นผวิวสัดุมคี่าเท่ากบัอตัราการระเหยของน้ําที่ผิววสัดุ อตัราการ
อบแหง้ในระยะนี้จะมคีา่คงที ่
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 (2) ระยะอตัราการระเหยของไอน้ําลดลง (Falling Rate 
Period) ระยะนี้จะเริ่มเมื่อความชื้นบนพื้นผิวไม่อิ่มตัว อัตราการ
เคลื่อนทีข่องความชืน้จากภายในวสัดุอบแหง้ ไปยงับรเิวณพืน้ผวิมคี่า
น้อยกวา่อตัราการระเหยของความชืน้ทีพ่ ืน้ผวิของวสัดุอบแหง้ ดงันัน้
อตัราการอบแหง้ในชว่งน้ีจงึลดลง 

 โดยทัว่ไปการหาความชื้นของวสัดุ )( pM  แบ่งออกได้ 2 

แบบ คือแบบมาตรฐานแห้ง )(%db และมาตรฐานเปียก )(%wb  
สามารถหาไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี [4] 

 100
dW

dWwW
(%db)

p
M ×

−
=                    (4) 

    100
wW

dWwW
(%wb)

p
M ×

−
=          (5) 

โดยที ่ dWw,W  คอืน้ําหนกัวสัดุเปียกและแหง้ตามลาํดบั  

 
3.1 ความช้ืนสมดลุของผา้ฝ้าย 
 ในการอบแห้งผ้าฝ้ายจําเป็นต้องทราบความชื้นสมดุล ซึ่ง 
Henderson [5] ไดท้ดลองและสรา้งสมการเพือ่หาความชืน้สมดุลของ

ผา้ฝ้าย ซึ่งพบว่าความชื้นสมดุลผ้าฝ้าย ),%( dbeM สามารถหาได้

จากสมการ 

 
2

A

RH1

1
ln

T

1
1AeM ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
⋅=         (6) 

โดยที ่ T  คอือุณหภูมขิองอากาศมหีน่วยเป็นเคลวนิ และ RH  คอื
ความชืน้สมัพทัธข์องอากาศ A1 และ A2 เป็นค่าคงทีเ่ท่ากบั 1.564 
และ 0.524 ตามลาํดบั 
 
3.2 ประสิทธ์ิภาพการอบแห้ง 
 การบ่งชี้ความสามารถของเครื่องอบแห้ง  สามารถบอกใน
รปูแบบของอตัราดงึความชืน้จาํเพาะ (Specific moisture extraction 
rate, SMER) ไดซ้ึง่คอืพลงังานทีท่าํใหน้ํ้าภายในวสัดุระเหยออกต่อน้ํา 
1 กโิลกรมั ซึง่คา่ SMER สามารถหาไดจ้าก [6] 

  

total
W

SMER dm
&

&
=          (7) 

เมือ่ 
⋅

d
m&  คอือตัราการระเหยความชืน้ของวสัดุมหีน่วยเป็น )/( hkg  

totalW&  คอืพลงังานทีใ่ชใ้นระบบทัง้หมดมหีน่วยเป็น kW  และอตัรา

การระเหยความชืน้ หรอือตัราการอบแหง้สามารถหาไดจ้ากสมการ 

 
f

t

)
f

W
o

(W

d
m

−
=&                 (8) 

ซึ่ง 0W  คือน้ําหนักวัสดุเริ่มต้น  fW  คือน้ําหนักวัสดุเมื่อสิ้นสุด

กระบวนการอบแหง้ และ ft  คอืเวลาสิน้สดุกระบวนการอบแหง้  

   
 

3.3 อตัราการอบแห้งผา้ 
 สาํหรบัการอบแหง้ผา้พบว่ากระบวนการถ่ายความรอ้นและมวล
ที่เกิดขึน้ระหว่างลมร้อนและผวิของผ้าจะเป็นกระบวนการถ่ายโอน
ความรอ้นและมวลโดยการพา ซึง่สมการอตัราการอบแหง้ผา้สามารถ
หาไดจ้าก [7] 

 )
α

C
w

A(Cmk
d

m −=&                     (9) 

เมื่อ A  คอืพืน้ทีผ่วิของผา้ mk  คอือตัราการถ่ายโอนมวลเฉลีย่ 

(m/s)  wC และ αC คือความเข้มข้นของไอน้ําที่ผิวผ้าและอากาศ

รอ้น )3(kg/m ตามลําดบั ซึ่งอตัราการถ่ายโอนมวลเฉลี่ย )
m

(k

สามารถหาได้จากสมการความสัมพันธ์ของเชอวูดนัมเบอร ์
(Sherwood number) [8] คอื 

 
0.33

cS
0.5

e0.664R
D

hDmk
hS ==                 (10) 

เมื่อ D  คอืสมัประสทิธกิารแพร่ของมวลระหว่างอากาศและน้ํามี

หน่วยเป็น /s2m  และ hD คอืเสน้ผ่านศูนยก์ลางไฮดรอลคิระหวา่ง

ผา้ 2 ชิน้มหีน่วยเป็นเมตร และ eR คอืค่าเรโนลยน์มัเบอรส์ามารถหา

ไดจ้ากสมการ 

 
ν

hVD
eR =                     (11) 

V คอืความเรว็ลมที่ไหลผ่านผ้ามหีน่วยเป็น m/s  และ ν  คอืความ

หนืดจลน์ของอากาศมหีน่วยเป็น /s2m  นอกจากนี้ค่าสมทิธน์มัเบอร ์
(Schmidt number, Sc ) สามารถหาไดจ้ากสมการ  

 
D

ν
CS =                               (12) 

ความเขม้ขน้ของไอน้ําทีผ่วิผา้ )
w

(C  สามารถหาไดจ้าก [9] 

 
wbRT

satPwM
wC =                              (13) 

โดยที่ wM คอืน้ําหนักโมลโมเลกุลของน้ํา satP  คอืความดนัไอน้ํา

อิ่มตวัมหีน่วยเป็น Pa  และ R คอืค่าคงที่ของก๊าซ และ wbT  คือ

อุณหภมูกิระเปาะเปียกทีผ่วิผา้มหีน่วยเป็นเคลวนิ และความเขม้ขน้ไอ

น้ําของอากาศรอ้น αC สามารถหาไดจ้าก  

  αφsatCαC =                    (14) 

เมื่อ 
sat

C  คอืความเขม้ขน้ไอน้ําอิม่ตวัของอากาศรอ้นมหีน่วยเป็น 

3kg/m  และ αφ  คอืความชืน้สมัพทัธอ์ากาศรอ้น [9] 

 
4. ลกัษณะการเคลื่อนท่ีของน้ําของการอบแห้งวสัดท่ีุเป็นเส้นใย  
 ในการอบแห้งผ้าฝ้ายนัน้เป็นกระบวนการถ่ายโอนมวลที่
เกิดขึ้นระหว่างลมรอ้นกบัวสัดุที่เป็นเสน้ใยจะเป็นการถ่ายโอนมวล
แบบการพาโดย Efremov [10] ไดอ้ธบิายพฤตกิรรมการถ่ายโอนมวล
ระหว่างจุดเริม่ต้นอบแห้ง กระทัง้ถงึจุดสิ้นสุดการอบแห้งในรูปแบบ



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 3 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                        129 

 

ของอตัราส่วนระหว่างความชื้นในวสัดุ ณ เวลาต่างๆ ต่อความชื้น
เริม่ตน้ ซึง่สามารถหาไดจ้ากสมการ 

( )
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⎝

⎛
⎟⎟
⎠
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⎝

⎛ +−
−−−=

21.1E0.57
expπ.E0Eσ

0M
0N

1
0M

M
(15) 

โดยที ่ M คอืความชืน้ภายในผา้ ณ เวลาต่างๆ (%db)  และ 0M  คอื

ความชื้นเริม่ต้นภายในผ้า (%db)  และ 0E  คือ ค่าเวลาไร้มติิการ

อบแหง้ในชว่งเริม่ตน้ สามารถหาไดจ้าก 

 
σ

ft
0E =                            (16) 

โดยที ่ ft  คอืเวลาสิน้สดุการอบแหง้มหีน่วยเป็นวนิาท ีซึง่สามารถหา

ไดจ้ากสมการที ่(8) และ σ คอืลกัษณะเวลา และ E  คอืค่าเวลาไรม้ติ ิ
ณ เวลาใด ๆ สามารถหาไดจ้าก  

  
σ

itft
E

−
=   (17)              

เมือ่ it  คอืเวลา และ σ  สามารถหาไดจ้าก [11] 
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เมื่อ eM  คอืความชื้นสมดุลของผา้ฝ้าย  และในกรณีของอตัราการ

อบแหง้ในชว่งคงทีซ่ึง่ Efremov [12] ไดเ้สนอคา่ของ 
0

N  ไวด้งัน้ีคอื 

 ( )wbTαT

fg
h

hA
0N −=    (19) 

โดยที่ A  คอืพื้นที่มหีน่วยเป็น 2m  และ fgh คอืค่าความรอ้นของ

การระเหยน้ํามหีน่วยเป็น kJ/kg  และ h  คอืสมัประสทิธกิารถ่ายโอน

ความรอ้นแบบการพามหีน่วยเป็น Co2W/m และ
α

T , wbT  คอื

อุณหภมูลิมรอ้นและอุณหภมูกิระเปาะเปียกทีผ่วิผา้มหีน่วยเป็น Co   
 สมัประสทิธกิารถ่ายโอนความรอ้นแบบการพา (h)  สามารถหา
ไดจ้ากสมการ  

 0.80.0204Gh =        (20) 
และอตัราการไหลเชงิมวลของอากาศรอ้น (G)  มคีา่คอื 
  ρVG =                 (21) 

โดยที ่ ρ  คอืความหนาแน่นของอากาศมหีน่วยเป็น 3kg/m  และ 
V คอืความเรว็ลมรอ้นมหีน่วยเป็น m/s ตามลาํดบั [13] 
 
5. อปุกรณ์การทดลอง 
 ในการทดลองครัง้น้ีใชเ้ครื่องปรบัอากาศยีห่อ้ Uni star รุ่น 
AR-135 R ชุดอวิาเปอรเ์รเตอรค์อยลม์ขีนาดทาํความเยน็ 1 ตนั ชนิด
สารทําความเย็น R-22 และได้นําห้องอบผ้าที่ทําจากผ้าใบขนาด 
0.5x0.5x1.0 ลูกบาศกเ์มตร มาต่อเขา้กบัคอนเดนเซอรค์อยลโ์ดยตรง 
และไดต้ดิตัง้พดัลมดูดอากาศช่วยทีท่างออกขนาด 180 วตัต์ ซึง่การ
วดัความเรว็ของลมทีท่างออกหอ้งอบไดใ้ชเ้ครือ่งมอื anemometer ซึง่

ความเรว็ที่สามารถวดัได้สูงสุดเท่ากบั 30 เมตร/วนิาท ีและผ้าที่ใช้
ทดลองเป็นผา้ฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ แขวนภายในห้องด้วยไม่แขวน
พลาสตกิจาํนวน 8 ชิน้ แขวนกบัราวตากผา้ทีท่าํจากท่อเหลก็ ซึง่ราว
ตากผ้าดงักล่าวได้ทําให้มโีครงสร้างที่สามารถเชื่อมต่อกบัเครื่องชัง่
แบบดจิติอลทีต่ดิตัง้ไวด้า้นบนหอ้งอบ เพือ่ชัง่น้ําหนกัผา้ขณะทดลอง 
นอกจากนี้ยงัไดม้กีารวดัอุณหภมู ิณ จดุต่างๆดว้ยเทอรโ์มคปัเป้ิลชนิด 
T  ต่อเขา้กบัเครือ่ง Scanning Thermocouple Thermometer ซึง่มี

ความคลาดเคลื่อนเท่ากบั C0.1 o± อีกทัง้ได้วดัความชื้นสมัพทัธ์
ของอากาศด้วยเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ(Thermo 
hygrometer) ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเป็น 0.2%±  ที่ทางเข้าและ
ทางออกอิวาเปอร์เรเตอร์คอยล์เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจวัด
ประสทิธภิาพการทาํความเยน็ของเครือ่งปรบัอากาศ 
 
6. วิธีการทดลอง 
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รูปที่ 2 ส่วนประกอบต่างๆ ของห้องอบผ้า เมื่อจุดที่ 1 คือทางเข้า
คอยล์จุดที ่2 คอืทางออกคอนเดนเซอรค์อยล์  จุดที ่3 คอืทางออก
ห้องอบ จุดที่ 4 ร้อนทางออกอิวาเปอร์เรเตอร์คอยล์ จุดที่ 5 คือ
ทางเขา้อวิาเปอรเ์รเตอรค์อยล ์จุดที ่6 ภายในหอ้งปรบัอากาศ จุดที ่7 
คอืเสือ้ผา้ทีใ่ชท้ดลอง จุดที ่8 คอืคอนเดนเซอรค์อยล์ จุดที ่9 คอือวิา
เปอรเ์รเตอรค์อยล ์
 
 การศึกษาทดลองนี้ ได้ทํ าการสร้างห้องอบผ้าขนาด  
0.5x0.5x1.0 ลูกบาศก์เมตร  โดยทดสอบร่วมกบัเครื่องปรบัอากาศ
ขนาดทําความเยน็ 1 ตนั โดยต่อเขา้กบับรเิวณคอนเดนเซอร์คอยล์
ของเครื่องปรบัอากาศ (รูปที ่2) ซึ่งลมรอ้นทีไ่ดจ้ากการระบายความ
ร้อนจะเข้าสู่ห้องอบผ้าโดยตรง ผ้าที่ใช้ทดลองเป็นผ้าฝ้าย 100 
เปอรเ์ซน็ต ์จาํนวน 4 - 10 ชิน้ จากนัน้ไดนํ้าผา้ไปซกัและป ัน่ใหห้มาด
จะไดน้ํ้าหนกัสุทธเิริม่ตน้ก่อนการอบผา้เท่ากบั 2.09 กโิลกรมั จากนัน้
นําไปแขวนในหอ้งอบผา้  โดยแขวนผา้เป็น 1 แถวๆ ละ 8 ผนื ซึ่ง
ลกัษณะการแขวนผ้าได้จดัเรยีงให้ผ้าอยู่ในตําแหน่งที่ขนานกบัทิศ
ทางการไหลของลมรอ้นทีร่ะบายออกจากคอนเดนเซอรค์อยล์ อกีทัง้
ขณะทดลองไดต้ดิตัง้พดัลมระบายอากาศรอ้นช่วย  ทีด่า้นหลงัหอ้งอบ
ผ้า โดยที่ความเรว็ลมที่เขา้และออกห้องอบเท่ากนัซึ่งเท่ากบั 1.85 
เมตร/วนิาท ี(รปูที ่2, ตําแหน่งที ่2   และ 3) หลงัจากนัน้ทาํการตดิตัง้
เทอรโ์มคบัเป้ิลในตําแหน่งทีต่้องการวดัอุณหภูมอิากาศดงัน้ีคอืจุดที ่
1-6  โดยที่ต่อสายเทอรโ์มคบัเป้ิลเขา้กบัเครื่องแสดงผลแบบดจิติอล 
จากนัน้บนัทกึขอ้มลูอุณหภูมอิากาศทุก 2 นาท ีซึง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
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ทดลอง จุดที ่4 และ 5 จะนํามาคํานวณหาสมัประสทิธส์มรรถนะการ
ทําความเย็น และจุดที่ 2-3 จะเก็บขอ้มูลไว้เพื่อนํามาวเิคราะห์และ
เปรยีบเทยีบกบัผลทีไ่ดจ้ากการคํานวณ นอกจากนี้ไดว้ดัความชื้น
สัมพัทธ์อากาศ ณ จุดที่ 4 และ 5เพื่อใช้คํานวณหาสัมประสิทธ์
สมรรถนะการทาํความเยน็ตามสมการ 
1-3 ไปดว้ย การตรวจสอบน้ําหนักผา้ขณะทดลองจะใชเ้ครื่องชัง่แบบ
ดิจิตอลชัง่ น้ําหนักผ้าโดยตรง  ซึ่งในการออกแบบห้องอบผ้าจะ
สามารถชัง่น้ําหนักผ้าได้ตลอดเวลาขณะทดลอง  โดยเครื่องชัง่
น้ําหนักจะถูกตดิตัง้ไวท้ีด่า้นบนหอ้งอบผา้ จากนัน้เมือ่เริม่การทดลอง
จะทําการบนัทกึน้ําหนักผา้ทุกๆ 2 นาท ีจนกระทัง่เหลอืน้ําหนักสุทธ ิ
1.41 กโิลกรมั ซึ่งหมายความว่าน้ําทีอ่ยู่ภายในผา้ไดร้ะเหยออกจาก
ผ้าเป็นน้ําหนัก 0.68 กิโลกรัม ซึ่งจะเหลือความชื้นในผ้าเท่ากับ
ความชืน้สมดุล จงึหยุดบนัทกึการทดลอง   
 
7. ผลการทดลอง 
 การทดลองครัง้น้ีอุณหภูมอิากาศภายนอกห้องปรบัอากาศ
เฉลีย่ 34.5 องศาเซลเซยีส  ความชืน้สมัพทัธอ์ากาศ 60 % พบวา่ลม
ร้อนที่ ออกจากคอนเดนเซอร์คอยล์มีอุณหภูมิเฉลี่ย 41.5 องศา
เซลเซยีส ซึ่งจากการตรวจวดัค่าสมัประสทิธสิมรรถนะการทําความ
เยน็พบว่ามคี่าเท่ากบั 3.1 จากนัน้ไดค้ํานวณหาขนาดหอ้งอบผา้ที่
เหมาะสมซึง่พบวา่ ตวัแปรทีส่ง่ผลต่ออตัราการอบแหง้คอืความเรว็ลม
ทีไ่หลผ่านผา้ โดยเมื่อพืน้ทีห่น้าตดัหอ้งอบผา้ลดลง จะเป็นสาเหตุทํา
ความเรว็ลมเพิม่ขึน้ตามไปด้วย ดงันัน้เมื่อเพิม่ความเรว็ลมจะทําให้
สมัประสทิธกิารถ่ายโอนมวลระหว่างน้ําในผา้ใหก้บัอากาศเพิม่ขึน้ แต่
เน่ืองจากว่าขนาดความกวา้งของหอ้งอบผา้เลก็ทีสุ่ดซึ่งเท่ากบัขนาด
เสน้ผ่านศูนยก์ลางของช่องระบายลมรอ้นของคอนเดนเซอรค์อยล์ซึ่ง
เท่ากบั 0.5 เมตร  และความสูงที่สามารถทําไดเ้ท่ากบัความสูงของ
เสื้อเมื่อแขวนในห้องอบซึ่งเท่ากับ 1.0 เมตร ดังนัน้พื้นที่หน้าตัด
หอ้งอบจงึเทา่กบั 0.5x1.0 ตารางเมตร  
 จากนัน้ผู้ว ิจ ัยได้ทําทดลองเพื่อหาระยะห่างระหว่างผ้าที่
เหมาะสม โดยทดลองอบผา้เริม่ตน้ที ่4, 6, 8 และ10 ชิน้ตามลําดบั ซึง่
ผลที่ได้จากการทดลองพบว่าอัตราการอบแห้งเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อ
จํานวนผา้ที่แขวนในห้องเพิม่ขึ้นเป็น 8 ชิ้น ซึ่งระยะห่างระหว่างผ้า
เทา่กบั 0.037 เมตร และไดอ้ตัราการอบแหง้เท่ากบั 2.26 กโิลกรมัต่อ
ชัว่โมง และเมื่อเพิม่จาํนวนผา้เป็น 10 ชิ้น จะทําใหอ้ตัราการอบแหง้
ผา้ลดลง ทัง้น้ีเน่ืองจากเมือ่เพิม่จาํนวนผา้จะทาํใหจ้ะทาํใหล้มรอ้นไหล
เข้าช่องว่างระหว่างผ้าไม่สะดวกทําให้ลมบางส่วนที่เหลือไหลผ่าน
บรเิวณดา้นบนและดา้นล่างของหอ้งอบแทนจงึทาํใหอ้ตัราการอบแหง้
ลดลงเมือ่จาํนวนผา้เพิม่เป็น 10 ชิน้ตามลาํดบั  
 พิจารณาจากรูปที่ 3 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการ
คาํนวณและการอบผา้จรงิ โดยใชค้วามรอ้นทิง้จากเครื่องปรบัอากาศ 
พบวา่อตัราการอบแหง้ผา้โดยใชก้ารคาํนวณมคี่าเท่ากบั 2.3 กโิลกรมั
ต่อชัว่โมง ซึง่มคี่าใกลเ้คยีงกบัผลการทดลองซึง่เท่ากบั 2.26 กโิลกรมั
ต่อชัว่โมง และเมื่อเปรียบเทียบการอบผ้าซึ่งใช้ความร้อนทิ้งจาก
เครือ่งปรบัอากาศกบัการอบดว้ยเครือ่งอบไฟฟ้า และการตากผา้ในที่

รม่พบวา่มอีตัราการอบแหง้ทีด่กีวา่การอบแหง้ดว้ยเครือ่งอบผา้ไฟฟ้า 
และการตากผา้ในทีร่ม่ ดงัในตารางที ่1 
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รปูที ่3 เปรยีบเทยีบการอบแหง้โดยใชค้วามรอ้นทิง้จาก 
         เครือ่งปรบัอากาศ โดยการทดลองและการคาํนวณ 
 
ตารางที ่1 ตารางเปรยีบเทยีบการอบแหง้แบบต่างๆ   

ประเภทการ
อบแหง้ 

เวลาอบ 
แหง้ (h) 

น้ําหนกั 
เริม่ตน้ (kg) 

น้ําหนกั 
สดุทา้ย 

(kg) 

พลงังาน 
ทีใ่ช ้(kWh) 

อตัราการ 
อบแหง้  
(kg /h) 

ความรอ้น
ทิง้จาก

เครือ่งปรบั 
อากาศ 

0.30 2.09 1.41 0.011 2.26 

ตากผา้ในรม่ 4.00 2.09 1.40 - 0.17 

เครือ่งอบ
ไฟฟ้า 

0.33 2.05 1.42 0.66 1.90 
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รปูที ่4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราการอบแหง้และความเรว็ลมทีไ่หล 
        ผา่นระหวา่งผา้ 2 ชิน้ 
 
8. ตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราการอบแห้ง 
 จากผลการคํานวณจากสมการที่ 9 เมื่อเพิม่ความเรว็ลมที่ไหล
ผา่นระหวา่งผา้ 2 ชิน้ พบวา่จะทาํใหม้อีตัราการอบแหง้เพิม่ขึน้ ดงัรปู
ที่ 4  และผลการเปรียบเทียบการเพิม่ขึ้นของอัตราการอบแห้งผ้า 
พบว่าเมื่อเพิม่ความเร็วเพิม่ขึ้นทุก ๆ 0.2 เมตรต่อวนิาที จะทําให้
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อตัราการอบแหง้เพิม่ขึน้ 11.8 เปอรเ์ซน็ต ์ และทีค่วามเรว็ 1.20, 1.40 
และ 1.60 จะมอีตัราการอบแหง้เพิม่ขึน้เป็นเฉลีย่ 9.03 เปอรเ์ซน็ต ์ 
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รปูที ่5 กราฟความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราการอบแหง้ และอุณหภูมิ
อากาศทีไ่หลผา่นระหวา่งผา้ 2 ชิน้ 

รปูที ่5 เป็นกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราการอบแหง้ และ
อุณหภูมอิากาศที่ไหลผ่านระหว่างผา้ 2 ชิ้น พบว่าเมื่อเพิม่อุณหภูม ิ
จะทําใหอ้ตัราการอบแหง้ผา้เพิม่ขึน้ และผลจากการเปรยีบเทยีบการ
เพิ่มขึ้นของอัตราการอบแห้ง พบว่าเมื่ออุณหภูมิอากาศเพิ่มขึ้น      
ทุก ๆ 10 องศาเซลเซียส จะทําให้อัตราการอบแห้งเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
20.67 เปอรเ์ซน็ต ์ 
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รูปที่ 6 กราฟความสมัพนัธ์ระหว่างน้ําหนักของผา้ และความชื้น
สมัพทัธอ์ากาศทีไ่หลผา่นระหวา่งผา้ 2 ชิน้  
 จากรูปที่ 6 เป็นกราฟความสมัพนัธ์ระหว่างน้ําหนักของผ้า 
และความชื้นสัมพัทธ์อากาศ พบว่าเมื่อความชื้นสัมพัทธ์อากาศ
เพิม่ขึน้ จะทําใหเ้วลาทีใ่ชอ้บแหง้เพิม่ขึน้ และเป็นผลทําใหอ้ตัราการ
อบแหง้ลดลง  
 
8. สรปุ 
 ผลจากการศึกษาทดลองเรื่องการนําความร้อนทิ้งจาก
เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่นมาใชป้ระโยชน์เพือ่การอบแหง้ผา้ครัง้
น้ี  พบว่าเมื่อนําห้องอบผา้ที่มขีนาด 0.5x0.5x1.0 ลูกบาศก์เมตร 
ตดิตัง้เขา้กบัคอนเดนเซอร์คอยล์ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสมัประสทิธิ
สมรรถนะการทําความเย็นของเครื่องปรบัอากาศแต่อย่างใด ทัง้น่ี
เน่ืองจากไดอ้อกแบบใหม้กีารระบายลมรอ้นออกจากหอ้งอบผา้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยตดิตัง้พดัลมเพือ่ระบายลมรอ้นชว่ยทีท่างออกหอ้งอบ ซึง่
จะใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิม่ขึน้จากเดมิเพยีง 0.01 กโิลวตัต์ชัว่โมง หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ของเครื่องอบผา้เชงิพาณิชย์เท่านัน้ ผลทีไ่ดจ้าก
การทดลองอบผ้าพบว่าระยะห่างของผ้าที่เหมาะสมเท่ากบั 0.037 

เมตร และมอีตัราการอบแหง้เทา่กบั 2.26 กโิลกรมัต่อชัว่โมง ซึง่ดกีวา่
การอบแห้งผา้โดยใช้เครื่องอบไฟฟ้า และการตากผา้ในร่มที่มอีตัรา
การอบแหง้เท่ากบั 1.9 และ 0.17 กโิลกรมัต่อชัว่โมงตามลําดบั อกีทัง้
เมื่อนําผลทีไ่ดจ้ากการทดลองอบผา้และการคํานวณจากแบบจําลอง
ทางคณติศาสตรย์งัพบวา่มอีตัราการอบแหง้ทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 นอกจากนี้ยงัพบว่าปจัจยัส่งผลกระทบต่ออตัราการอบแห้ง
ของผ้าได้แก่ อุณหภูมิอากาศ  ความชื้นสมัพทัธ์ของอากาศ และ
ความเรว็ลมทีไ่หลผา่นระหวา่งผา้ 2 ชิน้  โดยอตัราการอบแหง้จะแปร
ผนัตรงกบัอุณหภูมอิากาศ และความเรว็ลมที่ไหลผ่านระหว่างผา้ 2 
ชิน้ และแปรผกผนักบัความชืน้สมัพทัธข์องอากาศ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจ ัยน้ีได้ร ับการสนับสนุนจากสถานจัดการและอนุรักษ์
พลงังาน คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] Management Information Service Co., Ltd. “Minimum 
efficiency performance standard for Air conditioner in Thailand” 
Manager Magazine, Oct., 1997 
[2] Zuhal Oktay, Testing of a heat-pump-assisted mechanical 
opener dryer, Applied thermal engineering 23 (2003) 153-162 
[3] นิวตัน์ ตํานานทอง, อุณหพลศาสตร์1, ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
[4] ผศ.อนุตร จําลองกุล. 2545. พลงังานหมุนเวยีน. ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งจกัรกลเกษตร สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล. ปทุมธานี 
[5] Luiza Helena, Equilibriums moisture isotherms of textiles 
materials, Acta Scientiarum, Maringa, Vol23, n.6, P.1363-
1368,2001 
[6] Zuhal and Anit, Performance evaluation of a heat-pump-
assisted mechanical opener dryer, Energy conversion and 
Management 44 (2003) 1193-1207 
[7] Incropera, F. P., and DeWitt, D.P., “Fundamental of heat of 
mass transfer”, 4th ed., John Wiley and Sons, New Work, 1996 
 [8] Adrian Bejan, Convection heat transfer, Second edition, 
Durham, North Carolina. 
[9] M. Negati Ozisik, Heat Transfer, North Carolina State 
University. 
[10] G. I. Efremov, Kinetics of drying of fibre materials, Fibre 
Chemistry. Vol. 33, No. 4, 2001 
[11] G. I. Efremov, Mathematical modeling of processes, Fibre 
Chemistry. Vol. 30, No. 6, 1998 
[12] G. I. Efremov, kinetics of drying of fibre materials and fibre-
forming polymers with warming, Fibre Chemistry. Vol. 35, No.1, 
2003 
[13] วริุฬห ์ตณัฑะพาณิชกุล, เทคโนโลยอีบแหง้ในอุตสาหกรรม
อาหาร (2548),  



ETM015 

132                                                                        รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 3 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 

 

การประชุมวชิาการเครอืขา่ยวศิวกรรมเครือ่งกลแหง่ประเทศไทยครัง้ที ่22 
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 

 
 

การศึกษาเชิงตวัแปรของสมรรถนะของเครือ่งทาํความเยน็แบบดดูซบัท่ีเช่ือมกบั 4 แหล่ง
ความรอ้น 

Sensibility Parametric Study for the Performance of an Adsorption Refrigeration 
System with four Heat Sources 

 
สมชาย แซ่อึง้ 

ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
โทร 0-7428-7223  โทรสาร 0-7421-2893  อเีมล ์somchai@me.psu.ac.th 

  
 

บทคดัย่อ 
บทความนี้นําเสนอการวเิคราะหส์มรรถนะของระบบทําความเยน็

แบบดดูซบั (Adsorption) ทีเ่ชื่อมกบั 4 แหล่งความรอ้นโดยใชว้ธิ ีfinite 
time thermodynamic โดยแบ่งระบบการทํางานเป็นสองช่วง: ช่วงดูด
ซบั – ระเหย และ ช่วงคาย – ควบแน่น ซึง่จากความคดิน้ีจะสามารถ

พจิารณาว่าระบบนี้จะประกอบด้วย 2 วฎัจกัรคอื วฏัจกัรการทําความ
เยน็สาํหรบัชว่งดดูซบั – ระเหย และวฎัจกัรการทาํความรอ้นสาํหรบัช่วง

คาย – ควบแน่น โดยแต่ละวฏัจกัรจะกําหนดค่าสมัประสทิธคิวาม

ย้อนกลับไม่ได้ aI  และ dI  ตามลําดับ ซึ่งนําไปสู่ความสัมพันธ์
ระหว่างค่าที่เหมาะสมที่สุดของสมัประสทิธ์สมรรถนะกบัภาระการทํา
ความเยน็สงูสดุ  

ผลจากการศกึษาเชงิตวัแปรไดเ้สนอถงึอทิธพิลของอุณหภูมขิอง
แหล่งความรอ้นต่างๆ, ค่าเสมอืนการนําความรอ้นรวมของระบบ ทีม่ี
ผลกระทบต่อค่าสมัประสทิธสิมรรถนะ ค่าภาระการทําความเยน็สูงสุด 
และเวลาของแต่ละช่วงวฎัจกัร ซึง่จะถูกนําไปใชเ้พือ่ออกแบบระบบและ
พฒันาประสทิธภิาพของระบบต่อไป 
 
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 adsorption-
evaporation phase and another two-heat-sources heat engine for 
the desorption-condensation phase. Each of these irreversible 
engines was characterized by the irreversibility factors aI  and 

dI  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 

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 
ในปจัจุบนัปญัหาโลกรอ้นเป็นปญัหาสําคญัที่หลายฝ่ายให้ความ

สนใจทีจ่ะแกป้ญัหา สว่นหน่ึงของสาเหตุของปญัหามาจากปรากฏการณ์
เรอืนกระจกอนัเน่ืองมาจากการทาํลายชัน้บรรยากาศของสาร CFC [1] 
ซึง่เป็นองคป์ระกอบของสารทํางานทีใ่ชก้นัอย่างแพร่หลายในระบบทํา
ความเย็น ประกอบกบัเทคโนโลยีที่สามารถใช้พลงังานหมุนเวยีน ก็
ไดร้บัความสนใจเป็นอย่างยิง่ ระบบการทาํความเยน็แบบดดูซบัเป็นอกี
ทางเลอืกหน่ึงทีน่่าสนใจ โดยระบบชนิดน้ีไดเ้กดิขึน้เป็นครัง้แรกราวๆ ปี 
ค.ศ. 1909 และไดใ้ชใ้นเชงิพาณิชยใ์นปี ค.ศ. 1920 [2]. และไดพ้ฒันา
จนถงึปจัจบุนั  

เทคโนโลยทีาํความเยน็ชนิดน้ีมขีอ้ดหีลายอยา่ง ไดแ้ก่  
1. สามารถทาํงานไดด้ว้ยแหล่งความรอ้นอุณหภูมติํ่า (คลา้ยกบั

ระบบแบบดูดซบัโดยใชข้องเหลว) ดงันัน้จงึสามารถทีจ่ะประยุกต์ใชก้บั
แหล่งความรอ้นเหลอืใชท้ีท่ ิง้ออกไปโดยไม่ไดเ้กดิประโยชน์ หรอืจะใช้
กบัเทคโนโลยแีสงอาทติยก์ไ็ด ้เป็นตน้ 

2. สารทํางานที่ใช้ในระบบนี้ เป็นสารที่ไม่มีสารทําลายชัน้
บรรยากาศ เชน่น้ํา เมทานอล หรอืแอมโมเนีย เป็นตน้ 

3. ส่วนประกอบหลักในระบบนี้ จะยึดตรึงกับที่ ไม่มีการ
เคลื่อนไหวจงึทาํใหง้า่ยต่อการบาํรุงรกัษา อกีทัง้ยงัสามารถใชก้บัระบบ
ทีม่กีารเคลื่อนไหว เชน่ในพาหนะขนสง่ เป็นตน้ [3,4]  

แต่อย่างไรก็ตามขอ้เสยีของระบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะมองขา้มได ้
ซึ่งได้แก่ค่าความเย็นที่ผลิตได้จะเป็นวัฏจักรที่ไม่ต่อเน่ือง (Non-
continuous cycle), ประสทิธภิาพการทาํความเยน็ทีไ่มส่งูมากและยงัใช้
เวลาต่อรอบวฏัจกัรทีน่าน [5]  
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ในบทความนี้เสนอการวเิคราะห์เชงิตวัแปร โดยที่ระบบการทํา
ความเยน็แบบดูดซบัจะถูกแบ่งเป็น 2 วฎัจกัรย่อย คอืวฏัจกัรเครื่องทํา
ความเยน็ และวฎัจกัรเครื่องทําความรอ้น ค่าสมัประสทิธกิารยอ้นกลบั
ไม่ไดข้องแต่ละวฎัจกัรจะถูกนํามาประยุกต์ใชก้บักฎขอ้ทีส่องของเทอร์
โมไดนามกิส์ [6-9] ในกระบวนการวเิคราะห์จะใช้สมมติฐานต่อไปน้ี
เพือ่ใหส้ะดวกต่อการพจิารณา 

 - คา่คุณสมบตัทิางกายภาพต่างๆ คงที ่
 - ระบบไมม่กีารสญูเสยีความรอ้น  

 
2. หลกัการวิเคราะหว์ฏัจกัรทัง้ระบบ 

ผงัภาพแสดงส่วนประกอบของระบบทําความเย็นแบบดูดซบัได้
แสดงไวใ้นรูป 1 โดยจะแบ่งช่วงการทํางานเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก
เป็นช่วงของกระบวนการดดูซบั – ระเหย (adsorption - evaporation) 

โดยตวัดดูซบัซึง่อยูใ่นเจเนอเรเตอร ์จะต่อกบัเครือ่งระเหยผา่นวาลว์ 1V  
ความเยน็ทีผ่ลติไดจ้ากการระเหยของสารทําความเยน็ในเครื่องระเหย 

EQ  โดยมแีหล่งใหค้วามรอ้นภายนอกอุณหภมู ิ SET  โดยทัว่ไปจะเป็น
บรเิวณต้องการความเยน็ ไอที่ระเหยจะถูกดูดโดยตวัดูดซบั ซึ่งจะให้
ความรอ้นจากการดดูซบั AQ  โดยความรอ้นทีเ่กดิขึน้น้ีจะถูกถ่ายเทไป
ยงัแหล่งรบัความรอ้นทีม่อุีณหภูมิ SAT .(อุณหภูมบิรรยากาศ) เมื่อเสรจ็
สิน้ชว่งกระบวนการนี้วาลว์ 1V  จะถกูปิด 

 

 
รปูที ่1 สว่นประกอบของระบบทาํความเยน็แบบดดูซบั 

 
ในสว่นที ่2 คอืช่วงของกระบวนการ คาย – ควบแน่น (desorption 

– condensation) โดยสารดดูซบัในเจเนอเรเตอรจ์ะไหลผา่นไปยงัเครือ่ง

ควบแน่นโดยผ่านวาล์ว 2V  ความรอ้น DQ  จะใหก้บัเจเนอเรเตอร์
เพือ่ใหส้ารดดูซบัคายเอาไอของสารทาํความเยน็ออกมา โดยมแีหล่งให้
ความรอ้นภายนอกอุณหภูม ิ SDT  ซึง่เป็นแหล่งความรอ้นอุณหภูมสิงู 
อาจได้จากความรอ้นทิ้งในอุตสาหกรรม ไอของสารทํางานจะถูกคาย
ออกมาไหลไปสงูเครือ่งควบแน่น โดยความรอ้นจากการควบแน่น CQ  
จะถ่ายเทไปยงัแหล่งรบัความร้อนอุณหภูม ิ SCT .ซึ่งมอุีณหภูมิ
ใกล้เคียงกบับรรยากาศ จากการประยุกต์ใช้กฎข้อแรกของเทอร์โม
ไดนามกิส ์จะได ้

 DCAE QQQQ −=−  (1) 
 
ระบบจะถูกพจิารณาเป็นสองระบบย่อย ได้แก่เครื่องทําความเยน็

แบบย้อนกลับไม่ได้ที่เชื่อมกับแหล่งความร้อน 2 แหล่งสําหรับ

กระบวนการดูดซบั – ระเหย และเครื่องทําความร้อนแบบย้อนกลับ

ไม่ได้ที่เชื่อมกบัแหล่งความร้อน 2 แหล่งสําหรบักระบวนการคาย – 

ควบแน่น สมัประสทิธสิมรรถนะของระบบย่อยทีเ่ป็นเครือ่งทาํความเยน็
คอื 

 
AE

E
QQ

Q
−

=α  (2) 

และประสทิธภิาพของระบบยอ่ยทีเ่ป็นเครือ่งทาํความรอ้นคอื 

 
D

CD
Q

QQ −
=η  (3) 

จากสมการขา้งตน้ ค่าสมัประสทิธสิมรรถนะของระบบรวมสามารถ
เขยีนไดจ้าก αηε ⋅=  หรอื 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
=

AE

E

D

CD
QQ

Q
Q

QQ
ε  (4) 

 
2.1 การวิเคราะหว์ฏัจกัรย้อนกลบัไม่ได้ของเครื่องทาํความเยน็ท่ีมี
แหล่งความร้อน 2 แหล่ง 

รปู 2 แสดงการทํางานของเครื่องทําความเยน็ทีเ่ชื่อมกบั 2 แหล่ง
ความร้อน ความร้อนที่ออกจากแหล่งความร้อนเพื่อที่จะเข้าสู่เครื่อง
ระเหยคอื   

 ( ) evESEEE tTTkQ −=  (5) 
โดยที ่ Ek  คอืค่าการนําความรอ้นรวมในกระบวนการระเหย ET  

คอือุณหภูมขิองสารทาํความเยน็ในเครือ่งระเหย และ evt  คอืเวลาทีใ่ช้
ไปในกระบวนการระเหย 

  
รูปที่ 2 การทํางานของเครื่องทําความเย็นที่มแีหล่งความร้อน 2 

แหล่ง 
ในทํานองเดยีวกนัความรอ้นที่ออกจากตวัดูดซบัสามารถเขยีนได้

ดงัน้ี 
 ( ) adsSAAAA tTTkQ −=  (6) 
โดยที ่ Ak  คอืค่าการนําความรอ้นรวมในกระบวนการดูดซบั AT  

คอือุณหภมูขิองตวัสารดดูซบั และ adst  คอืเวลาทีใ่ชไ้ปในกระบวนการ
ดดูซบั 

จากกฎขอ้แรกของเทอรโ์มไดนามกิส ์จะไดว้า่งานทีใ่ชข้บัเครือ่งทํา
ความเยน็ชนิดน้ีคอื 

 ( ) ( ) adsSAAAevESEE tTTktTTkW −−−=  (7) 
และจากกฎขอ้ทีส่องจะไดว้า่คา่เอนโทรปีทีเ่ปลีย่นไปของสารทาํงาน

คอื 

 
( ) ( ) 0=

−
−

−
=Δ

Aa

adsSAAA

E

evESEE
TI

tTTk
T

tTTkS  (8) 

โดยที ่ aI  คอืค่าสมัประสทิธกิารยอ้นกลบัไม่ไดภ้ายในของระบบ 
[9] สาํหรบัช่วงกระบวนการดูดซบั – ระเหย พบว่าถา้ 1=aI  ระบบนี้
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กจ็ะเป็นระบบทีย่้อนกลบัได้ และถ้า 11 <aI  ระบบก็จะเป็นระบบที่
ยอ้นกลบัไมไ่ด ้ 

จากความสมัพนัธข์า้งตน้ ค่าอุณหภูมขิองสารทํางานภายในเครื่อง
ระเหยจะเขยีนขึน้ใหมไ่ด ้

 
evE

E
SEE tk

QTT −=  (9) 

และอุณหภมูขิองสารทาํงานภายในตวัดดูซบัคอื 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=

adsA

a

evE
ESE

evE

E
SESA

A

tk
I

tk
QT

tk
QTT

T
1

 (10) 

ค่าสมัประสทิธสิมรรถนะของระบบย่อยทีเ่ป็นเครือ่งทาํความเยน็จะ
เขยีนใหมไ่ดค้อื 

1

1

1
1

1

−

−

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

adsA

a

evE
ESE

aSA

E

A

tk
I

tk
QT

IT
Q
Q

α

 (11) 
โดยในช่วงเวลาทีใ่ชไ้ปในกระบวนการระเหยจะเท่ากบัเวลาทีใ่ชใ้น

กระบวนการดูดซบั adsev tt =  และให ้ AEr kkk +=  เป็นผมรวม
ของค่าการนําความรอ้นของทัง้สองส่วน ทําอนุพนัธส์มการ (11) เทยีบ
กบั Ek  และ Ak  เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสําหรบัค่าสมัประสทิธิ
สมรรถนะ จะได ้

 0=
∂
∂

Ek
α  ได ้ a

E

r I
k
k

+=1  (12) 

 0=
∂
∂

Ak
α  ได ้

aA

r
Ik

k 11+=  (13) 

นําไปแทนคา่ในสมการ (11) จะได ้

 

1

1

−

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
−

=

adsads

E
SE

aSA

tK
QT

IT
α  (14) 

โดยที ่ 
( )21 a

AE
ads

I

kkK
+

+
=  (15) 

 
2.2 การวเิคราะหว์ฏัจกัรยอ้นกลบัไม่ไดข้องเครื่องทําความรอ้นที่

เชือ่มตดิกบั 2 แหล่งความรอ้น 
รปู 3 แสดงการทํางานของเครื่องทําความรอ้นทีเ่ชื่อมกบั 2 แหล่ง

ความรอ้น ความรอ้นทีถ่่ายใหแ้ก่ระบบในกระบวนการคายคอื 
 ( ) desDSDDD tTTkQ −=  (16) 
โดยที ่ Dk  คอืค่าการนําความรอ้นรวมของกระบวนการคาย DT  

คอือุณหภมูขิองสารทาํความเยน็กระบวนการคาย และ dest  คอืเวลาที่
ใชไ้ปในกระบวนคาย 

ในทํานองเดียวกันความร้อนที่ถ่ายเทออกจากกระบวนการ
ควบแน่นคอื 

 ( ) condSCCCC tTTkQ −=  (17) 
โดยที ่ Ck  คอืค่าการนําความรอ้นรวมในกระบวนการควบแน่น 

CT  คอือุณหภูมขิองตวัสารทํางานในเครื่องควบแน่น และ condt  คอื
เวลาทีใ่ชไ้ปในกระบวนการควบแน่น 

  
รูปที่ 3 การทํางานของเครื่องทําความร้อนที่มแีหล่งความร้อน 2 

แหล่ง 
 
จากกฎขอ้แรกของเทอรโ์มไดนามกิส ์จะไดว้า่งานทีใ่ชข้บัเครือ่งทํา

ความรอ้นชนิดน้ีคอื 
 ( ) ( ) desSDDDcondCSCC tTTktTTkW −−−=  (18) 
และจากกฎขอ้ทีส่องจะไดว้า่คา่เอนโทรปีทีเ่ปลีย่นไปของสารทาํงาน

คอื 
( ) ( )

0=
−

−
−

=Δ
Dd

desSDDD

C

condCSCC
TI

tTTk
T

tTTk
S  (19) 

โดยที ่ dI  คอืค่าสมัประสทิธกิารยอ้นกลบัไม่ไดภ้ายในของระบบ 
[9] สาํหรบัชว่งกระบวนการคาย – ควบแน่น พบวา่ถา้ 1=dI  ระบบน้ี

กจ็ะเป็นระบบทีย่้อนกลบัได้ และถ้า 11 <dI  ระบบก็จะเป็นระบบที่
ยอ้นกลบัไมไ่ด ้(ระบบจรงิ)  

จากความสัมพันธ์ข้างต้นอุณหภูมิของสารทํางานขณะเกิด
กระบวนการคายคอื 

 
desD

D
SDD tk

QTT −=  (20) 

และอุณหภมูขิองสารทาํงานภายในเครือ่งควบแน่นคอื 
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 (21) 

คา่สมัประสทิธภิาพของระบบยอ่ยทีเ่ป็นเครือ่งทาํความรอ้นจะเขยีน
ใหมไ่ดค้อื 
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⎞
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⎝

⎛
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−=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣
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I
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QT

IT
Q
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1
11η  (22) 

โดยในช่วงเวลาทีใ่ชไ้ปในกระบวนการควบแน่นจะเท่ากบัเวลาทีใ่ช้
ในกระบวนการคาย descond tt =  และให้ DCh kkk +=  เป็น
ผลรวมของค่าการนําความรอ้นของทัง้สองสว่น ทาํอนุพนัธส์มการ (22) 
เทียบกับ  Dk  และ  Ck  เพื่ อหาค่ าที่ เ หมาะสมที่ สุ ดสํ าหรับ
ประสทิธภิาพการทาํความรอ้น จะได ้

 0=
∂
∂

Dk
η  ได ้ d

D

h I
k
k

+= 1  (23) 
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 0=
∂
∂

Ck
η  ได ้

dC

h
Ik

k 11+=  (24) 

นําไปแทนคา่ในสมการ (22) จะได ้

 

desdes

D
SD

dSC

tK
QT

IT

−
−=1η  (25) 

โดยที ่ 
( )21 d

CD
des

I

kkK
+

+
=  (26) 

2.3 การหาคา่สมัประสทิธสิมรรถนะทีเ่หมาะสมทีส่ดุของระบบ 

จากสมการข้างต้นค่าสัมประสิทธิสมรรถนะของระบบรวมจะ
สามารถเขยีนใหอ้ยูใ่นรปูความสมัพนัธใ์หมด่งัน้ี   
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  (27) 
จากสมการขา้งต้นจะมคี่าตวัแปร และค่าคุณสมบตัติ่างๆมากมาย 

เพือ่ใหส้ะดวกต่อการวเิคราะหส์มการขา้งตน้จะถูกทาํใหอ้ยู่ในรปูตวัแปร
ไรม้ติ ิจะไดส้มัประสทิธสิมรรถนะในรปูตวัแปรไรม้ติ ิ

1

11

−

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
−

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
−=

adsads

E
SE

a

desdes

E
SD

dSC

t~K~
Q~T~

I

t~K~
Q~T~
IT~

ε

ε  (28) 

โ ด ย 
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QQ =  

จากสมการ (28) พบว่าความสมัพนัธท์ีใ่หค้่าสมัประสทิธสิมรรถนะ
ทีเ่หมาะสมทีส่ดุคอื 
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3. ผลการวเิคราะห ์
โดยกาํหนดใหค้า่ตวัแปรต่างๆทีใ่ชว้เิคราะหข์ ัน้พืน้ฐานจะกาํหนดให้

ดงัต่อไปน้ี 

SCT =300.15 K, SET =285.15 K 

SAT =298.15 K, SDT =373.15 K 

และคา่ adsK~ = desK~  
ซึง่เป็นค่าเบือ้งตน้ทีก่ําหนดใหก้บัระบบ ในสว่นของการวเิคราะหน้ี์

จะแสดงผลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อค่าสัมประสิทธิสมรรถนะที่

เหมาะสมทีส่ดุ optε  และคา่การทาํความเยน็ไรม้ติสิงูสดุ ( )optEQ~  

 
3.1 ผลกระทบของคา่สมัประสทิธกิารยอ้นกลบัไมไ่ด ้ aI  และ dI  

 
รปูที ่4 ผลของการเปลีย่นแปลง aI  และ dI  ทีก่ระทบต่อ optε  

 

 
รูปที่  5 ผลของการ เปลี่ ยนแปลง aI  และ  dI  ที่ก ร ะทบ

ต่อ ( )optEQ~  

ตามหลักทฤษฎี ระบบจะมีประสทิธิภาพน้อยลงเมื่อระบบเข้าสู่
สภาวะยอ้นกลบัไมไ่ด ้ 

จากรูป 4 พบว่าในกรณีที่สภาวะย้อนกลบัไม่ได้ในส่วนของช่วง
กระบวนการดูดซบัน้อยกว่าช่วงกระบวนการคาย ad II <  สมรรถนะ
ของระบบจะสงูกวา่ในกรณีของการยอ้นกลบัไมไ่ดข้องช่วงกระบวนการ
คายซบัน้อยกว่าช่วงกระบวนการดูดซบั ad II >  แต่ในทางตรงกนั
ขา้มจากรูปที่ 5 ในกรณีของ ad II >  จะสามารถให้ค่าการทําความ
เยน็สงูสดุ สงูกวา่กรณ ี ad II <  
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3.2 ผลกระทบของอุณหภมูขิองแหล่งความรอ้น  
ในส่วนน้ีได้ทําการแปรค่าอุณหภูมขิองแหล่งความร้อนอื่นๆ โดย

แสดงในรปูอุณหภมูไิรม้ติ ิ(เปรยีบเทยีบกบัอุณหภมูขิองแหล่งความรอ้น
ในช่วงกระบวนการดูดซับ SAT  ซึ่งโดยทัว่ไปจะเป็นอุณหภูมิ
บรรยากาศ) 

 

 
รปูที ่6 ผลของการเปลี่ยนแปลง SET~  ที่กระทบต่อ optε  (1) 

และ ( )optEQ~ (2) 

 

 
รปูที ่7 ผลของการเปลี่ยนแปลง SCT~  ที่กระทบต่อ optε  (1) 

และ ( )optEQ~ (2) 

 
จากรูปที ่6 และ 7 พบว่าระบบจะมสีมรรถนะทีด่กีว่าถา้มอุีณหภูมิ

ของแหล่งความรอ้นทีเ่ครือ่งระเหย SET~  สงู และมอุีณหภูมขิองแหล่งรบั

ความรอ้นทีอ่อกจากเครื่องควบแน่น SCT~  ตํ่า โดยจะพบว่าแหล่งความ
รอ้นที่รบัความรอ้นจากเครื่องควบแน่นควรมคี่าน้อยกว่า แหล่งความ
รอ้นทีร่บัความรอ้นจากกระบวนการดูดซบั แต่ในรูปที ่8 พบว่าถา้เพิม่

อุณหภูมขิองแหล่งจ่ายความรอ้นในกระบวนการคาย SDT~  จะส่งผลให้

ค่าความเยน็สูงสุด ( )optEQ~  ที่ได้สูงขึน้แต่สมัประสทิธสิมรรถนะ optε  

จะลดลงเมื่อผา่นค่าทีเ่หมาะสมทีสุ่ด โดยจะไดค้่า SDT~  ทีช่่วง 1.45 เท่า
ของอุณหภมูขิองแหล่งความรอ้นในชว่งกระบวนการดดูซบั  

 
รปูที ่8 ผลของการเปลี่ยนแปลง SDT~  ที่กระทบต่อ optε  (1) 

และ ( )optEQ~ (2) 

 
3.3 ผลกระทบของค่าการนําความรอ้นเสมอืน ของแต่ละช่วงการ

ทาํงาน  
พบวา่เมือ่ค่าการนําความรอ้นเสมอืนไรม้ติขิองช่วงกระบวนการดูด

ซบั-ระเหย adsK~  สูงขึ้น จะได้ค่าที่เหมาะสมที่สุดของสมัประสิทธิ

สมรรถนะ optε  สงูขึน้ดว้ย  

 
รปูที ่9 ผลของการเปลีย่นแปลง adsK~  ทีก่ระทบต่อ optε  

แต่ค่าการทําความเยน็ไรม้ติสิูงสุด ( )optEQ~  จะลดลงเมื่อค่า adsK~  

มากกวา่ 0.45 โดยประมาณ 



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 3 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                        137 

 

 

 
รปูที ่10 ผลของการเปลีย่นแปลง adsK~  ทีก่ระทบต่อ ( )optEQ~  

 
3.4 ผลกระทบของตวัแปรอื่นๆ ที่มตี่อเวลาของแต่ละช่วงการ

ทาํงาน 
เน่ืองจากระบบทําความเยน็ชนิดน้ีความเยน็ทีไ่ดจ้ะไม่ต่อเน่ืองอกี

ทัง้เวลาต่อวฏัจกัรทีน่าน ในส่วนน้ีแสดงการวเิคราะหผ์ลกระทบจากตวั
แปรต่างๆ ที่มตี่อค่าเวลาของแต่ละช่วงการทํางาน ช่วงเวลาที่ดทีี่สุด
ของแต่ละวัฎจักรควรจะมีช่วงเวลาของกระบวนการดูดซับ-ระเหย 
เท่ากบักระบวนการคาย-ควบแน่นเพื่อทีจ่ะใหก้ารทํางานสามารถผลติ
ความเยน็แบบต่อเน่ืองได ้(กรณใีชต้วัดดู-คาย 2 ตวั)  

จากรูปที่ 11-13 พบว่าอุณหภูมขิองแหล่งจ่ายและรบัความรอ้นที่
ส่วนต่างๆ มีผลต่อเวลาที่จะใช้ในแต่ละช่วง แต่ทัง้น้ีต้องคํานึงถึง
ประสทิธภิาพของระบบดว้ย 

 
รปูที ่11 ผลของการเปลีย่นแปลง SET~  ทีก่ระทบต่อ optt~  

 
รปูที ่12 ผลของการเปลีย่นแปลง SCT~  ทีก่ระทบต่อ optt~  

 
รปูที ่13 ผลของการเปลีย่นแปลง SDT~  ทีก่ระทบต่อ optt~  

 
4. สรปุ 
จากการวเิคราะหต์วัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการทําความเยน็แบบ

ดูดซับ  เราสามารถหาผลเฉลยซึ่ง เ ป็นค่าที่ เหมาะสมที่สุดของ
สัมประสิทธิสมรรถนะและค่าการทําความเย็นสูงสุดของระบบ ที่
อุณหภูมขิองสิง่แวดลอ้มกําหนดมา ซึง่สามารถจะนําไปเป็นขอ้กําหนด
เบือ้งตน้ในการใชเ้ครื่องทําความเยน็ชนิดน้ีเพื่อทีจ่ะใหไ้ดป้ระสทิธภิาพ
สงูสดุ  
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัเรื่องน้ี เป็นการศกึษาลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเครื่อง
ผลิตชิ้นไม้สบั โดยได้ทําการศกึษาลกัษณะการใช้พลงังานไฟฟ้าของ
เครือ่งผลติชิน้ไมส้บัแบบดสิค ์ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 80 เซนตเิมตร 
ความเรว็รอบของเครือ่งผลติชิน้ไมส้บั 900 รอบต่อนาท ีมจีาํนวนใบมดี
ตดิทีล่อ้หมนุสบัจาํนวน 6 ใบ และใชม้อเตอรไ์ฟฟ้าขนาด 30 แรงมา้เป็น
ชุดตน้กําลงั จากการทดสอบกบัไมโ้ตเรว็ชนิดต่าง ๆ ทีม่ขีนาดเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลางและความยาวทีแ่ตกต่างกนั พบว่าลกัษณะการใชก้ําลงัไฟฟ้า
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ช่วงคอื ช่วงทีไ่ม่มกีารสบัไมแ้ละมกีารสบัไม ้
โดยมกีารใชก้ําลงัไฟฟ้าเฉลี่ยของทัง้ 2 ช่วงเท่ากบั 10.37 และ 19.95 
kW ตามลําดบั การใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเครื่องผลติชิน้ไมส้บัจะขึน้อยู่
กบัชนิดของไม ้ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของไม้ ขนาดความยาวของ
ท่อนไมแ้ละระยะยื่นใบมดี โดยขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางและความยาว
ของไม้เพิม่ขึ้นทุก ๆ 1 น้ิวและ 10 เซนติเมตรตามลําดบั จะมกีารใช้
กําลงัไฟฟ้าเพิม่ขึน้เฉลี่ย 7.94 และ 1.18 % ตามลําดบั และเมื่อ
พจิารณาการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อผลผลติทีไ่ด ้จะพบวา่เครือ่งผลติชิน้ไม้
สบัมดีชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉลีย่ 3.37 kWh ต่อตนั 
 
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 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและมทีรพัยากรอยู่อย่างมากมาย 
ทาํใหม้พีลงังานจากชวีมวลเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะเศษกิง่ไม ้ ไมท้ี่
ปลกูเป็นธุรกจิเชงิพานิชย ์หรอืเศษขีเ้ลื่อยทีไ่ดจ้ากอุตสาหกรรมไม ้ซึง่มี
จํานวนมากและยงัไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร  ถ้าเราสามารถ
นํามาใชป้ระโยชน์ในการผลติพลงังานได ้กน่็าจะสามารถลดปรมิาณการ
นําเขา้พลงังานลงได ้โดยขัน้ตอนในการนําเอาเศษกิง่ไม ้ หรอืไมท้ีป่ลูก
เป็นธุรกจิเชงิพานิชยม์าใช ้นัน้จะตอ้งทาํใหเ้ป็นชิน้เลก็ ๆ ก่อน และจาก
การศกึษาพบว่าความรอ้นทีไ่ดจ้ากการเผาไหมไ้มฟื้นในลกัษณะทีเ่ป็น
ท่อนจะใหค้่าความรอ้นน้อยกว่าการเผาไหมไ้มฟื้นในลกัษณะทีเ่ป็นชิ้น
เลก็ ๆ เน่ืองจากไมฟื้นในลกัษณะทีเ่ป็นชิน้เลก็ ๆ จะมพีืน้ทีใ่นการเผา
ไหม้มากกว่า นอกจากนี้ย ังพบว่าราคาซื้อขายชิ้นไม้ส ับยังมีราคา
มากกวา่ทอ่นไมอ้กีดว้ย ดงันัน้จงึตอ้งมกีารสรา้งเครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ที่
สามารถสบัไมใ้หเ้ป็นชิน้เลก็ ๆ เพือ่ใหไ้ดค้่าความรอ้นในเผาไหมท้ีม่าก
ขึน้ และเพิม่มูลค่าของไม้ฟืนที่มลีกัษณะเป็นชิ้นเล็ก ๆ ในการส่งขาย
ใหก้บัโรงไฟฟ้า และโรงงานผลติพลงังานความรอ้น โดยในปจัจุบนัมี
ผูป้ระกอบการโรงงานผลิตชิ้นไม้สบัอยู่เป็นจํานวนมาก ทัง้ที่เป็นการ
ผลติชิ้นไมส้บัจากไมยู้คาลปิตสัในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และการ
ผลติชิ้นไมส้บัจากไมเ้บญจพรรณหรอืไมโ้ตเรว็เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลงิชวี
มวลในโรงไฟฟ้าและโรงงานผลติความรอ้น 
 แต่ในการศึกษาเบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาด
ความรูแ้ละความเขา้ใจในเรื่องของการใชพ้ลงังานของเครือ่งผลติชิน้ไม้
สบั จงึทําใหม้ตี้นทุนในดา้นพลงังานไฟฟ้ามคี่าสูงขึน้โดยไม่จําเป็น ซึ่ง
หากผูป้ระกอบการทราบถงึปจัจยัหรอืตวัแปรที่มผีลกระทบต่อการใช้
พลงังานไฟฟ้าของเครื่องผลติชิ้นไมส้บั ก็จะสามารถที่จะหาแนวทาง
หรอืกําหนดมาตรการในการประหยดัพลงังานในการใชง้านเครื่องผลติ
ชิน้ไมส้บัได ้
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 โดยงานวจิยัชิ้นน้ีจะไดท้ําการศกึษาลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
และปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเครื่องผลติชิน้ไม้
สบั เพื่อเป็นขอ้มลูใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในการพจิารณาตดัสนิใจกําหนด
มาตรการประหยดัพลงังาน ต่อไป 
 
2. เคร่ืองผลิตช้ินไม้สบั 
 โดยทัว่ไปเครือ่งผลติชิน้ไมส้บัมอียู่ 3 ประเภทคอื เครือ่งผลติชิน้ไม้
สบัแบบลอ้หมุนแผน่ดสิค ์(Disk Chipper Machine) เครือ่งผลติชิน้ไม้
สบัแบบถงั (Drum Chipper Machine) และเครื่องผลติชิน้ไมส้บัแบบ
ผสม ซึ่งประเภททีนิ่ยมใชง้านคอืแบบลอ้หมุนแผ่นดสิค ์ซึ่งมทีัง้หมด 4 
แบบคอื 
2.1 แบบ Gravity Feed  
 เป็นเครือ่งสบัไมท้ีใ่ชแ้รงดงึดดูของโลกช่วยในการป้อนไมซ้ึง่จะทํา
ใหไ้มต่อ้งออกแรงดนัไมเ้ขา้ไปในชอ่งสบั ดงัแสดงในรปูที ่1 

 

 
 

รปูที ่1 แสดงเครือ่งผลติชิน้ไมส้บัแบบ Gravity Feed 
 

2.2 แบบ Horizontal Feed 
 เป็นเครื่องสบัไมท้ีม่กีารป้อนไมใ้นทศิทางขนานกบัพืน้ และตัง้ฉาก
กบัลอ้หมุนสบั ซึง่จะทําใหต้อ้งออกแรงดนัไมเ้ขา้ไปในช่องสบั ดงัแสดง
ในรปูที ่2 

 
 

รปูที ่2 แสดงเครือ่งผลติชิน้ไมส้บัแบบ Horizontal Feed 
 
2.3 แบบ Side Discharge  
 เป็นเครือ่งสบัไมท้ีม่กีารป้อนไมใ้นทศิทางขนานกบัลอ้หมุนสบั และ
ตัง้ฉากกบัล้อหมุนสบั ซึ่งจะทําให้ต้องออกแรงดนัไมเ้ขา้ไปในช่องสบั 
และการสบัจะสบัดา้นขา้ง และส่งชืน้ไมส้บัในทศิทางเดยีวกนั ดงัแสดง
ไวใ้นรปูที ่3 

 
 

รปูที ่3 แสดงเครือ่งผลติชิน้ไมส้บัแบบ Side Discharge 

2.4 แบบ Blow Discharge  
 เป็นเครือ่งสบัไมท้ีม่กีารป้อนไมใ้นทศิทางขนานกบัลอ้หมุนสบั และ
ตัง้ฉากกบัล้อหมุนสบั ซึ่งจะทําให้ต้องออกแรงดนัไมเ้ขา้ไปในช่องสบั 
และการสบัจะสบัด้านขา้งและส่งชื้นไม้สบัในทิศทางที่ตัง้ฉากกนั ดงั
แสดงไวใ้นรปูที ่4 

 
 

รปูที ่4 แสดงเครือ่งผลติชิน้ไมส้บัแบบ Blow Discharge 
 
 โดยลกัษณะการสบัไมโ้ดยทัว่ไปคอื เริม่ตน้จากเมือ่ทาํการป้อนท่อน
ไมล้งในช่องรบัไม ้ท่อนไมจ้ะถูกป้อนลงมาจนถงึใบมดี คมของใบมดีซึง่
ตดิอยู่กบัลอ้หมุน จะสบัท่อนไมท้ีป้่อนลงมาใหม้ขีนาดเลก็ลง โดยขนาด
ของชิน้ไมส้บัจะมขีนาดเทา่กบัระยะยื่นของใบมดีทีป่รบัตัง้ค่าไวใ้นแต่ละ
ครัง้ของการสบั ดงัแสดงไวใ้นรปูที ่5 และหลงัจากสบัไดช้ิน้ไมส้บัแลว้ 
ชิน้ไมส้บัจะตกลงดา้นล่าง ซึง่จะถูกพดัและพ่นออกไปตามท่อไปกองที่
พื้น จากนัน้จงึใช้รถตกัตกักองชิ้นไมส้บัขึ้นรถบรรทุกเพื่อขนส่งไปยงั
โรงงานต่อไป ดงัแสดงไวใ้นรปูที ่6 
 

 
 

รปูที ่5 แสดงลกัษณะของชิน้ไมส้บั 

 
รปูที ่6 แสดงการผลติชิน้ไมส้บั 
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 สําหรบังานวจิยัในครัง้น้ี ได้นําเครื่องผลิตชิ้นไม้สบัขนาดกลางที่
ไดร้บัการออกแบบและพฒันาโดย อภชิาตแิละประพทัธ ์[1] มาใชใ้นการ
ทดลอง โดยเครือ่งผลติชิน้ไมส้บัน้ี เป็นเครือ่งผลติชิน้ไมส้บัแบบดสิค ์มี
สมรรถนะการทาํงาน 5.14 – 6.84 ตนั/ชัว่โมง ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 
80 เซนตเิมตร ความเรว็รอบของเครือ่งผลติชิน้ไมส้บั 900 รอบต่อนาท ี
มจีาํนวนใบมดีตดิทีล่อ้หมุนสบัจาํนวน 6 ใบ และเครือ่งผลติชิน้ไมส้บัใช้
มอเตอรไ์ฟฟ้าขนาด 30 แรงมา้เป็นชุดตน้กาํลงั ดงัแสดงไวใ้นรปูที ่7  
 

 
 

รปูที ่7 แสดงเครือ่งผลติชิน้ไมส้บัทีใ่ชใ้นการทดสอบ 
 
3. การทดสอบเครื่องผลิตช้ินไม้สบั 
 เพื่อใหท้ราบลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเครื่องผลติชิน้ไมส้บั 
ผูว้จิยัไดเ้ตรยีมการทดสอบโดยไดเ้ตรยีมท่อนไมจ้ากไมโ้ตเรว็ชนิดต่าง 
ๆ เพื่อใช้ในการทดสอบสบัไม้และวิเคราะห์ลักษณะการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าตามเงื่อนไขต่าง ๆ โดยเงื่อนไขในการทดสอบและปจัจัยที่
พจิารณามทีัง้หมด 4 ปจัจยั คอื 
 
3.1 ชนิดของไม้ 
 เพื่อให้ทราบลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าจากไม้ที่มีความแข็ง
แตกต่างกนัแต่ละชนิด ผูว้จิยัไดท้าํการทดสอบกบัไมท้ัง้หมด 9 ชนิดคอื 
ไม้กระถิน ไม้มะม่วง ไม้นนทรยี์ ไม้จามจุร ีไม้มะพร้าว ไม้หมาก ไม้
มะกอก ไมง้ิว้ และไมย้คูาลปิตสั ซึง่ไมท้ัง้ 9 ชนิด แบ่งออกไดเ้ป็น 3 
กลุ่ม ตามขนาดค่าแรงเฉือนของไม ้[2] คอืกลุ่มไมเ้น้ืออ่อนไดแ้ก่ ไม้
หมาก ไมม้ะพรา้วและไมง้ิว้ กลุ่มไมเ้น้ือปานกลางไดแ้ก่ ไมม้ะกอกและ
ไมยู้คาลปิตสั และกลุ่มของไมเ้น้ือแขง็ได้แก่ ไมก้ระถนิ ไมม้ะม่วง ไม้
นนทรยี์และไมจ้ามจุร ีโดยต้นไมแ้ต่ละชนิดกําหนดใหม้ขีนาดเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลางเฉลีย่เท่ากนัคอื 4 น้ิว ความยาวของท่อนไมแ้ต่ละท่อนยาว
ประมาณ 100 เซนตเิมตร ระยะยืน่ใบมดี X=7 มลิลเิมตร  
  
3.2 ขนาดเส้นผา่นศนูยก์ลางของท่อนไม้ 
 เพื่อใหท้ราบอทิธพิลของขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของไมท้ีม่ผีลต่อ
การใชพ้ลงังานไฟฟ้า ผูว้จิยัไดท้ําการทดสอบสบัไมก้ระถนิ โดยทีท่่อน
ไมม้ขีนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 5 ขนาดคอืขนาด 2 – 6 น้ิว ความยาว
ของทอ่นไมแ้ต่ละทอ่นยาวประมาณ 100 เซนตเิมตร ระยะยื่นใบมดี X = 
7 มลิลเิมตร ดงัแสดงในรปูที ่8  

 

  

   
 

รปูที ่8 แสดงขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางของทอ่นไม ้2 – 6 น้ิว 
  
3.3 ขนาดความยาวของท่อนไม้ 
 เพื่อใหท้ราบอทิธพิลของขนาดความยาวของท่อนไมท้ีม่ผีลต่อการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้า ผูว้จิยัไดท้าํการทดสอบสบัไมก้ระถนิ โดยทีไ่มก้ระถนิ
มขีนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางเฉลีย่ 4 น้ิว และความยาวของท่อนไมแ้ต่ละ
ท่อนมคีวามยาว 11 ขนาด ตัง้แต่ขนาดความยาว 50 - 150 เซนตเิมตร 
และมรีะยะยืน่ใบมดี X = 7 มลิลเิมตร 
  
3.4 ระยะยื่นของใบมีด 
 เพื่อศึกษาผลกระทบของการปรบัระยะยื่นใบมดีที่มผีลต่อการใช้
พลงังานไฟฟ้า ผูว้จิยัไดท้ําการทดสอบสบัไมก้ระถนิ โดยทีไ่มก้ระถนิมี
ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางเฉลีย่ 4 น้ิว ความยาวของท่อนไมแ้ต่ละท่อนมี
ความยาวประมาณ 70 เซนตเิมตร โดยเปลีย่นแปลงระยะยื่นใบมดี(X) 
แตกต่างกนั 4 ระดบั คอื X = 5,7,9 และ 11 มลิลเิมตร ดงัแสดงในรปูที ่
9 

 
 

รปูที ่9 แสดงระยะยืน่ของใบมดี (X) ของเครือ่งผลติชิน้ไมส้บั 
 
4. ผลการทดสอบการใช้พลงังานไฟฟ้าของเครื่อง 
 ผลิตช้ินไม้สบั 
 ในการทดสอบเครื่องผลติชิ้นไมส้บั ทําการทดสอบโดยเริม่ต้นจาก
การนําไมไ้ปชัง่แยกตามประเภทและขนาดที่กําหนดไว ้จากนัน้นํามา
ทดสอบโดยทําการจบัเวลาเมื่อเริม่ทดสอบ ป้อนไม้ทีละท่อน อย่าง
ต่อเน่ือง และวดัค่ากระแสไฟฟ้า ทุก ๆ 1 วนิาทอีย่างต่อเน่ือง โดยใช้
เครือ่งวเิคราะหก์ําลงัไฟฟ้า (Power analysis) ในการบนัทกึผลการใช้
พลงังานไฟฟ้าของเครื่องผลติชิ้นไมส้บั โดยการทดสอบแต่ละครัง้ จะ
ดาํเนินการ 3 รอบ แลว้นําค่าทีไ่ดม้าหาค่าเฉลีย่ เพือ่เป็นตวัแทนของ
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ขอ้มูลในการวเิคราะห์การใช้พลงังานไฟฟ้าของเครื่องผลิตชิ้นไม้สบั 
ต่อไป 
 เมื่อทําการทดสอบเครื่องผลติชิ้นไมส้บั โดยแยกตามชนิดของไม ้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดความยาวของท่อนไม้ และระยะยื่น
ใบมดีแลว้ สามารถวดัค่าทางไฟฟ้าไดด้งัแสดงไวใ้นรปูที ่10 ไดผ้ลการ
ทดสอบดงัน้ี 

 
 

รปูที ่10 การวดักาํลงัพลงังานไฟฟ้าของเครือ่งผลติชิน้ไมส้บั 
 
4.1 ลกัษณะการใช้พลงังานไฟฟ้าโดยทัว่ไป 
 การใชง้านเครื่องผลติชิน้ไมส้บั จะเริม่ตน้จากตน้กําลงัของมอเตอร์
ทําใหล้อ้หมุนแผ่นดสิค์ทีม่ใีบมดีตดิอยู่เคลื่อนทีห่มุนดว้ยความเรว็รอบ
ประมาณ 900 รอบต่อนาท ีโดยการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจะมอียู่ 2 ช่วงตาม
ลกัษณะการสบัของเครือ่งผลติชิน้ไมส้บัคอื ช่วงทีไ่มม่กีารสบัไมแ้ละช่วง
ทีม่กีารสบัไม ้โดยลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้า สามารถแสดงไดด้งัรปู
ที ่11 

การใชพ้ลงังานไฟฟ้า
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รปูที ่11 แสดงลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
 
 จากรปูที ่11 จะเหน็ไดว้่าช่วงทีไ่ม่มกีารสบัไมจ้ะมกีารใชพ้ลงังาน
คงที่ (กราฟเสน้ดา้นล่าง) และเมื่อมไีมป้้อนเขา้ไปในเครื่องผลติชิ้นไม้
ส ับจะทําให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น (กราฟเส้นด้านบน) แต่
เน่ืองจากการป้อนไมไ้ม่ไดป้้อนอย่างต่อเน่ืองและจงัหวะการสบักไ็ม่ได้
สบัอย่างต่อเน่ือง จะทําให้ในระหว่างการสบัไมม้ที ัง้ช่วงที่ไม่มกีารสบั
และมกีารสบัไม้สลบักนัไป ทําให้ลกัษณะกราฟการใช้พลงังานไฟฟ้า
เป็นลกัษณะขึน้ลงตามจงัหวะการสบัไม ้โดยช่วงทีไ่มม่กีารสบัไมค้่าของ
การใช้พลังงานไฟฟ้าก็จะตกลงมาอยู่ในช่วงค่าใกล้เคียงกับการใช้
พลงังานไฟฟ้าเฉลีย่คงที ่(กราฟเสน้ดา้นล่าง) ของกรณีทีไ่ม่มกีารป้อน
ไมเ้ขา้เครือ่งจกัร 

4.2. การใช้พลงังานไฟฟ้าของไม้แต่ละชนิด 
 เมือ่ทําการทดสอบสบัไมจ้าํนวน 9 ชนิด ตามขอ้ 3.1 จะไดก้ารใช้
กาํลงัไฟฟ้าเฉลีย่เป็นไปตามทีแ่สดงในรปูที ่12 โดยมกีารใชก้ําลงัไฟฟ้า
เฉลีย่ของไมท้ัง้หมดคอื 19.95 kW และสามารถแบ่งลกัษณะการใช้
กําลงัไฟฟ้าเป็น 2 ช่วงคอื ช่วงทีส่บัไมแ้ละช่วงทีไ่มม่กีารสบัไม ้จะเหน็
ไดว้า่ช่วงทีไ่มม่กีารสบัไมม้กีารใชก้ําลงัไฟฟ้าเฉลีย่ 10.37 kW และช่วง
ทีม่กีารสบัไมม้กีารใชก้าํลงัไฟฟ้าเฉลีย่ 21.68 kW ซึง่มคีา่มากกวา่ชว่งที่
ไมม่กีารสบัอยู่ 52.17 % เมือ่พจิารณาการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของไมแ้ต่
ละชนิดจะเหน็ได้ว่า ไมห้มาก ไมพ้รา้วและไมง้ิ้ว มกีารใช้กําลงัไฟฟ้า
เฉลีย่อยู่ในช่วงน้อยระหวา่ง 18.33 – 18.43 kW ไมม้ะกอกและไมย้คูา
ลปิตสัมกีารใชก้ําลงัไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ในช่วงปานกลางระหว่าง 19.84 – 
20.48 kW และไมจ้ามจุร ีไมก้ระถนิ ไมน้นทรยีแ์ละไมม้ะม่วงมกีารใช้
กําลงัไฟฟ้าเฉลีย่อยู่ในช่วงมากระหวา่ง 20.89 – 21.21 kW ซึง่จากการ
คาํนวณพบวา่ไมเ้น้ืออ่อนกวา่จะใชแ้รงในการสบัน้อยกวา่จงึทาํใหม้กีาร
ใชพ้ลงังานทีต่ํ่ากวา่ นอกจากนี้ยงัพบวา่ไมเ้น้ืออ่อนกวา่มสีมรรถนะการ
ทํางานมากกว่าไมเ้น้ือแขง็กว่าดว้ย ทัง้น้ีไมเ้น้ืออ่อนใช้เวลาในการสบั
น้อยกวา่ไมเ้น้ือแขง็กวา่ ดงัแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าและสมรรถนะการทาํงานของเครือ่ง  
            ผลติชิน้ไมส้บัจากไม ้9 ชนิด 
 

ลาํดบั
ท่ี 

ชนิดไม้ 
การใช้

กาํลงัไฟฟ้า
เฉล่ีย(kW) 

เวลาท่ีใช้ในการ
สบัไม้เฉล่ีย 200 
กิโลกรมั(วินาที) 

สมรรถนะ
การทาํงาน

(Ton/hr) 

1 ไมม้ะพรา้ว 18.33 119 6.05 

2 ไมห้มาก 18.36 116 6.22 

3 ไมง้ิว้ 18.43 105 6.84 

4 ไมย้คูาลปิตสั 19.84 137 5.27 

5 ไมม้ะกอก 20.48 112 6.43 

6 ไมจ้ามจรุ ี 20.89 140 5.14 

7 ไมน้นทรยี ์ 20.96 124 5.83 

8 ไมม้ะมว่ง 21.03 116 6.20 

9 ไมก้ระถนิ 21.21 137 5.26 

 เฉล่ีย 19.95 123 5.92 

 
4.3 การใช้พลงังานไฟฟ้าของไม้ท่ีมีขนาดเส้นผา่น 
 ศนูยก์ลางขนาดต่าง ๆ 
 จากการทดสอบสบัไมก้ระถนิ ในขอ้ 3.2 พบว่าลกัษณะการใช้
กําลงัไฟฟ้าไมก้ระถนิ แสดงไดด้งัรปูที ่13 ซึง่จากรปูทัง้ 3 จะสามารถ
แบ่งลกัษณะการใชก้ําลงัไฟฟ้าเป็น 2 ช่วงคอื ช่วงจงัหวะทีม่กีารสบัไม้
และช่วงจงัหวะทีไ่ม่มกีารสบัไม ้โดยจะเหน็ว่าไมท้ีม่เีสน้ผ่านศูนยก์ลาง
น้อยกว่ามกีารใช้กําลงัไฟฟ้าเฉลี่ยน้อยกว่าไม้ที่มเีส้นผ่านศูนย์กลาง
มากกวา่ ทัง้น้ีเน่ืองจากแรงเฉือนในพืน้ทีห่น้าตดัของไมแ้ต่ละขนาด โดย
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ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางทีน้่อยกว่าจะมคี่าแรงเฉือนน้อยกว่าและจาก
การวิเคราะห์ผลการใช้พลังงานไฟฟ้า พบว่าทุก ๆ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางทีเ่พิม่ขึน้ 1 น้ิว มกีารใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิม่ขึน้ประมาณ 7.94 
% และสามารถสรุปการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของไมแ้ต่ละชนิดตามขนาด
เสน้ผา่นศนูยก์ลางไดด้งัตารางที ่2 
 
4.4. การใช้พลงังานไฟฟ้าของไม้ท่ีมีความยาวของท่อนไม้ 
 ขนาดต่าง ๆ 
 เมือ่ทาํการทดสอบสบัไมท้ีม่ขีนาดความยาวแตกต่างกนั 11 ขนาด 
คอืขนาด 50,60,70,80,90,100,110,120,130,140 และ150 เซนตเิมตร 
พบวา่ลกัษณะการใชพ้ลงังานเป็นไปตามรปูที ่14 จากรปูจะเหน็ไดว้า่ไม้
กระถินที่มีความยาวน้อยกว่ามีการใช้กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยน้อยกว่าไม้
กระถนิทีม่คีวามยาวมากกวา่ โดยมคีา่การใชก้าํลงัไฟฟ้าเฉลีย่จะมากขึน้
ตามขนาดความยาวที่เพิม่ขึน้ เน่ืองจากเมื่อความยาวไมเ้พิม่ขึน้ โดย
แรงทีใ่ชใ้นการสบัไมก้จ็ะต่อเน่ืองและมรีะยะเวลาในการสบันานขึน้ จงึ
ทําใหก้ารใชก้ําลงัไฟฟ้ามากขึน้และเมื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่าง
การใช้พลงังานไฟฟ้ากบัสมรรถนะการทํางานจะพบว่าสมรรถนะการ
ทํางานจะเพิม่ขึน้ เมื่อขนาดความยาวของไม้จาก 50 ไปจนถงึ 70 
เซนตเิมตร และจะเริม่ลดลงเมือ่ความยาวของไมต้ัง้แต่ 80 เซนตเิมตร
ขึน้ไป ซึง่จะทําใหท้ราบวา่ความยาวทีเ่หมาะสมสาํหรบัการสบัไมค้วรมี
ค่าประมาณ 70 เซนตเิมตร ซึ่งจะให้ค่าสมรรถนะการทํางานสูงสุด 
นอกจากนี้ยงัพบว่าทุก ๆ ความยาวทีเ่พิม่ขึน้ 10 เซนตเิมตร จะมคี่า
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิม่ขึน้ 1.18 % 
 
4.5. การใช้พลงังานไฟฟ้าของไม้ท่ีมีระยะยื่นใบมีดท่ี 
 แตกต่างกนั 
 เมื่อทําการทดสอบสบัไม้ที่มีระยะยื่นใบมีดขนาดต่าง ๆ กัน 4 
ระดบั คอื 5,7,9 และ 11 มลิลเิมตร จะพบวา่การสบัไมท้ีม่รีะยะยื่นใบมดี
น้อยกว่าจะมกีารใช้กําลงัไฟฟ้าเฉลี่ยน้อยกว่าการสบัไม้ที่มรีะยะยื่น
ใบมดีมากกว่า ทัง้น้ีเน่ืองจากเมื่อระยะยื่นใบมดีที่เพิม่ขึน้จะทําให้เกดิ
แรงต้านของใบมีดที่ใช้ในการสบัไม้มีค่าเพิ่มขึ้น การใช้กําลังไฟฟ้า
กระถนิเฉลีย่ทีม่รีะยะยืน่ใบมดีต่าง ๆ กนัสามารถสรปุไดต้ามตารางที ่3 
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     รปูที ่12 แสดงการใชก้าํลงัไฟฟ้าเฉลีย่ของไมท้ัง้หมด 9 ชนิด 
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รปูที ่13 แสดงกาํลงัไฟฟ้าของไมก้ระถนิเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 2–6 น้ิว 
 
ตารางที ่2 แสดงการใชก้าํลงัไฟฟ้าเฉลีย่ของไม ้3 ชนิด ตามขนาดเสน้ 
             ผา่นศนูยก์ลาง 2 – 6 น้ิว 
 

เส้นผา่น
ศนูยก์ลาง 

(น้ิว) 

การใช้กาํลงัไฟฟ้าเฉล่ีย 
(kW) 

เปอรเ์ซนตท่ี์
เพ่ิมขึน้ 

(%) ไม่มีการ
สบั มีการสบั 

2 10.37 16.07   
3 10.21 17.78 10.64 
4 10.65 17.98 1.12 
5 10.5 19.33 7.51 
6 10.46 21.74 12.47 

เฉล่ีย 10.44 18.58 7.94 
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รปูที ่14 แสดงการใชก้าํลงัไฟฟ้าเฉลีย่ของไมท้ีม่ขีนาดความยาวต่าง ๆ  
 
4.6. ดชันีการใช้พลงังาน 
 เมือ่ทาํการทดสอบสบัไมต้ามปจัจยัต่าง ๆ ทีไ่ดก้าํหนดไว ้จะพบวา่
ดชันีการใชพ้ลงังาน ซึง่เกดิจากการคาํนวณสดัสว่นระหวา่งการใชก้าํลงั 
ไฟฟ้าเฉลีย่กบัสมรรถนะการทาํงาน ค่าดชันีการใชพ้ลงังานของไมท้ัง้ 9 
ชนิด มคี่าอยู่ระหวา่ง 2.95 – 4.06 kWh/ตนั โดยมดีชันีการใชพ้ลงังาน
เฉลีย่เท่ากบั 3.37 kWh/ตนั นัน่คอืถา้คดิค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉลีย่ 
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3 บาทต่อหน่วย (บาท/kWh) จะพบว่าตน้ทุนทางดา้นพลงังานไฟฟ้า
ของเครือ่งผลติชิน้ไมส้บัมคี่าเฉลีย่ 11.11 บาทต่อตนั ดงัสามารถแสดง
ไวใ้นตารางที ่4 
 
ตารางที ่3 แสดงกาํลงัไฟฟ้าเฉลีย่ตามระยะยืน่ใบมดี 
 

ระยะยื่นของ
ใบมีด 

การใช้กาํลงัไฟฟ้าเฉล่ีย 
(kW) 

X = 5 mm 18.53 

X = 7 mm 19.50 

X = 9 mm 20.74 

X = 11 mm 21.11 

 
ตารางที ่4 แสดงดชันีการใชพ้ลงังานของไมช้นิดต่าง ๆ 
 

ชนิดไม้ ดชันีการใช้พลงังาน (kWh/ตนั) 

ไมก้ระถนิ 4.03 
ไมม้ะมว่ง 3.39 
ไมน้นทรยี ์ 3.60 
ไมจ้ามจรุ ี 4.06 
ไมห้มาก 2.95 
ไมม้ะพรา้ว 3.03 
ไมม้ะกอก 3.19 
ไมง้ิว้ 2.69 

ไมย้คูาลปิตสั 3.77 
เฉล่ีย 3.37 

 
5. สรปุผลการศึกษา 
 จากผลการทดสอบเครื่องผลิตชิ้นไม้ส ับขนาดกลางเพื่อศึกษา
ลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้า พบว่าปจัจยัที่มีผลกระทบต่อการใช้
พลงังานไฟฟ้าม ี4 ปจัจยัคอื ชนิดของไม ้ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของ
ไม ้ขนาดความยาวของท่อนไมแ้ละระยะยื่นใบมดี โดยลกัษณะการใช้
พลงังานไฟฟ้าจะมคี่าแปรผนัตามปจัจยัทัง้ 4 ขอ้ดงักล่าวคอื การใช้
พลงังานไฟฟ้าจะมคี่ามากขึ้นเมื่อชนิดของไมท้ี่มคี่าความแขง็มากขึ้น 
ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางมากขึ้น ขนาดความยาวของไมม้ากขึน้ และ
ระยะยืน่ใบมดีมากขึน้ ซึง่สามารถสรปุไดด้งัตารางที ่5 
 จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้สามารถนําไปใชใ้นการกําหนดมาตรการ
ในการประหยดัพลงังานในเครื่องผลิตชิ้นไม้สบัได้ เช่นการสบัไม้ที่มี
ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางเลก็ หรอืขนาดความยาวสัน้ หรอืการเลอืกสบั
ไมเ้น้ืออ่อน กจ็ะทาํใหส้ามารถลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานลงได ้
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิยัน้ีไดร้บัการสนับสนุนจากสถานจดัการและอนุรกัษ์พลงังาน 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

ตารางที ่5 แสดงการเปรยีบเทยีบปรมิาณของเครือ่งผลติชิน้ไมส้บั 
การใช้
พลงังาน
ไฟฟ้า 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใช้พลงังานไฟฟ้า 

ชนิดของไม ้
ขนาดเส้นผา่น
ศนูยก์ลางไม ้

ขนาดความ
ยาวไม ้

ระยะยื่น
ใบมีด 

น้อย 
 
 
 

มาก 

ไมเ้น้ืออ่อน 
 
 
 

ไมเ้น้ือแขง็ 

เสน้ผา่น
ศนูยก์ลางเลก็ 

 
เสน้ผา่น

ศนูยก์ลางใหญ่ 

ความยาว
น้อย 

 
ความยาว
มาก 

ระยะยืน่
น้อย 

 
ระยะยืน่
มาก 
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Water Using in Batch Purification of Biodiesel by Water spray and Bubble Mixing 
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บทคดัย่อ 
ไบโอดเีซลทีผ่ลติจากปฏกิริยิาทรานสเ์อสเทอรฟิิเคชนั โดยมดี่าง

เป็นตวัเร่งปฏิกิรยิา ในกระบวนการสุดท้ายของการผลิตยงัคงมสีาร
ตกค้างอยู่ในไบโอดเีซล เช่น ตวัเร่งปฏกิริยิา แอลกอฮอล์ สบู่ และกล ี
เซอรอลบางสว่น ซึง่หากนําไปใชจ้ะสรา้งความเสยีหายใหก้บัเครือ่งยนต์
และอุปกรณ์ต่างๆ การทําความสะอาดไบโอดเีซลจงึเป็นกระบวนการ
หน่ึงที่มีความสําคัญ จากการศึกษาพบว่าสิ่งตกค้างในไบโอดีเซล
สามารถละลายไดใ้นน้ํา แต่หากมปีรมิาณน้ําทิง้จาํนวนมากจะส่งผลต่อ
มลภาวะทางด้านน้ํา วตัถุประสงค์ของงานวจิยัน้ีเพื่อหาอตัราส่วนที่
เหมาะสมระหว่างไบโอดเีซลต่อน้ําในการล้างแบบกะ  ดว้ยการสเปรย์
น้ําผ่านชัน้ไบโอดเีซลร่วมกบัการผสมด้วยฟองอากาศ โดยตวัแปรใน
การศกึษานี้คอื อตัราสว่นของไบโอดเีซลต่อน้ํา pH ของไบโอดเีซลและ
น้ําก่อนและหลงัทําการล้าง เวลา และปรมิาณไบโอดเีซลหลงัการล้าง 
(yield) เมือ่ปรบัใชไ้บโอดเีซลต่อน้ําทีอ่ตัราสว่น 1:2, 1:1, 1:0.5, และ 
1:0.25 จากผลการทดลองพบว่า การใชน้ํ้าในอตัราสว่น 1:2 ใชป้รมิาณ
น้ํารวมมากทีสุ่ดถงึ 12 เท่าของไบโอดเีซลดว้ยเวลา 12.55 ชัว่โมง โดย
ที่อตัราส่วน 1:0.25 ใช้น้ําเพยีง 1.75 เท่าของไบโอดีเซล ด้วยเวลา 
21.25 ชัว่โมง โดยทัง้ 2 อตัราส่วนไดไ้บโอดเีซลคนืมาประมาณ 93% 
การใชน้ํ้าในปรมิาณทีน้่อยกวา่ไบโอดเีซลในแต่ละครัง้ สามารถทาํความ
สะอาดไบโอดเีซลใหไ้ดค้่า pH=7.0±0.1 มแีนวโน้มทีจ่ะลดปรมิาณการ
ใช้น้ําโดยไม่มผีลต่อการได้คนืของไบโอดเีซล แต่มผีลต่อการเพิม่ขึ้น
ของจาํนวนครัง้การลา้งและเวลา 
 
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 diesel-
engine 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 

ไบโอดเีซล เป็นเชื้อเพลงิทีม่บีทบาทมากขึน้ในปจัจุบนัเน่ืองจาก
สามารถผลติไดโ้ดยกรรมวธิทีีไ่ม่ยุ่งยากมาก จากการทาํปฏกิริยิาทราน
เอสเทอรฟิิเคชนั ซึง่มดี่างเป็นตวัเร่งปฏกิริยิา หรอืปฏกิริยิาเอสเทอรฟิิ
เคชนัซึ่งมกีรดเป็นตวัเร่งปฏิกิรยิา ระหว่างไตรกลีเซอไรด์ซึ่งมอียู่ใน
น้ํามนัพชืและไขมนัสตัวก์บัแอลกอฮล์ จนเกดิเป็นเอสเทอรแ์ละกลเีซอ 
รอลขึน้ เมื่อแยกกลเีซอรอลออกมาหลงัจากการทําปฏกิริยิาแลว้ ไบโอ
ดเีซลทีผ่ลติไดน้ัน้ยงัมสีารตกคา้ง เช่น ตวัเร่งปฏกิริยิา สบู่ แอลกอฮอล์
และกลเีซอรอลบางสว่น หากนําไปใชใ้นเครือ่งยนตด์เีซลทนัท ีอาจสรา้ง
ความเสยีหายรวมทัง้ลดประสทิธิภาพ ดงันัน้การทําไบโอดีเซลให้มี
ความบรสิทุธิจ์งึมคีวามสาํคญัต่อกระบวนการผลติ ไบโอดเีซลทีนํ่าไปใช้
งานต้องมคี่าความบรสิุทธิข์องเมทลิเอสเทอรไ์ม่น้อยกว่า 96.5% ตาม
มาตรฐาน EN 14130 ของกรมธุรกจิพลงังาน [1] รวมทัง้สิง่ปนเป้ือน
ต่างๆ ที่ตกค้างอยู่ในไบโอดีเซล ต้องทําการกําจดัออกไปจากไบโอ
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ดเีซลก่อนนําไปใชง้าน กระบวนการทําไบโอดเีซลใหบ้รสิุทธิม์หีลายวธิ ี
เชน่ การหมนุเหวีย่ง (Centrifuge) ซึง่เหมาะกบัการผลติไบโอดเีซลแบบ
กะขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม การกลัน่แบบสุญญากาศ ซึง่นําไบ
โอดเีซลทีผ่า่นการผลติ แต่มคีา่ความบรสิทุธิข์องเมทลิเอสเทอรน้์อยกวา่ 
96.5% เพื่อกลัน่เอาเฉพาะเอสเทอรท์ีม่สีารอื่นจําพวกกรดไขมนัอสิระ
กลับมารวมตัวกันอีกครัง้ การใช้แมกนีเซียมซิลิเกตเป็นสารดูดซับ 
(Magnesium Silicate Adsorbent Treatment) สิง่ตกคา้งในไบโอดเีซล 
นอกจากนี้ยงัมกีารใชแ้ผน่เมมเบรนเป็นตวักรอง (Filter) ซึง่มขีนาดของ
รพูรุนทีเ่ลก็มากในระดบัไมโครเมตร จงึสามารถกรองสิง่ตกคา้งในไบโอ
ดเีซลได้ เป็นต้น แต่วธิกีารที่ได้กล่าวมานัน้ต้องใช้กรรมวธิทีี่ยุ่งยาก
หลายขัน้ตอนและต้องลงทุนค่อนขา้งสูง วธิกีารทีส่ามารถทําไดส้ะดวก
และเหมาะกบัลกัษณะภมูปิระเทศของประเทศไทย คอื การใชน้ํ้าเป็นตวั
ชะลา้ง (Water Washing) น้ําเป็นของเหลวทีไ่มส่ามารถรวมตวักบัไบโอ
ดเีซล แต่สามารถชะลา้งสิง่ปนเป้ือนออกมาได ้กล่าวคอื ในการผลติทีใ่ช้
โซเดยีมไฮดรอกไซด์เป็นตวัเร่งปฏกิิรยิา มสีบู่ตกค้างอยู่ในเมทลิเอส
เทอร์ รวมทัง้แอลกอฮอล์ที่ใช้ทําปฏกิริยิา สารตกค้างเหล่านี้สามารถ
ละลายด้วยน้ํา เมื่อทําการล้างซํ้าด้วยน้ําหลายๆ ครัง้ใน แบบกะ 
(Batch) ซึ่งเหมาะสําหรบักําลงัการผลติไบโอดเีซลทีไ่ม่ใหญ่มากนัก 
(100-1000 ลติร) เช่น การผลติเมทลิเอสเทอรใ์นระดบักึง่อุตสาหกรรม
ในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ทีม่กีําลงัการผลติ 1000 ลติรต่อวนั แต่
กย็งัมขีอ้เสยีเรือ่งปรมิาณน้ําทีใ่ชล้า้งไบโอดเีซล ทีย่งัไมส่ามารถกําหนด
ได้แน่นอน กล่าวคอื ต้องล้างจนกว่าจะไดไ้บโอดเีซลทีม่คีวามบรสิุทธิ ์
ผ่านเกณฑม์าตรฐานที่กําหนดไว ้ถงึแมน้ํ้าจะมอียู่มากในประเทศไทย
แต่กค็วรมกีารใช้อย่างประหยดั การศกึษาปรมิาณน้ําที่ใช้ล้างจงึเป็น
เรื่องที่ควรคํานึงถึง รวมถึงปรมิาณน้ําเสยีที่เกิดขึ้นจากการล้างด้วย 
ดงันัน้จงึไดม้กีารศกึษาถงึวธิทีีส่ามารถประยุกตใ์ชใ้นการลา้งไบโอดเีซล 
โดยใชน้ํ้าใหน้้อยลงแต่ยงัสามารถล้างไบโอดเีซลได้ด ีจงึเป็นทีม่าของ
งานวจิยัครัง้น้ี เพือ่ตอ้งการศกึษาการทาํความสะอาดไบโอดเีซลในแบบ
กะโดยใช้น้ําล้างที่มีปรมิาณน้อยกว่าไบโอดีเซล หลักการทํางานจะ
อาศยัการผสมกนัระหวา่งน้ําและไบโอดเีซล การผสมจะช่วยใหเ้กดิการ
สมัผสักนัไดม้ากขึน้เมื่อน้ําสมัผสักบัไบโอดเีซลไดม้ากขึน้ สิง่ปนเป้ือน
ในไบโอดเีซลกจ็ะถกูน้ําละลายออกมาไดม้ากขึน้ดว้ย การผสมจงึเป็นวธิี
ทีม่คีวามสาํคญัต่อกระบวนการทาํความสะอาด  

งานวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถงึปรมิาณน้ําที่ใช้ใน
การทาํความสะอาดไบโอดเีซลในแบบกะ เมือ่มกีารใชป้รมิาณน้ําทีน้่อย
กว่าไบโอดเีซลในแต่ละครัง้ จะสามารถทําความสะอาดไบโอดเีซลไดด้ี
และลดปรมิาณน้ําไดอ้กีหรอืไม่ รวมทัง้จํานวนครัง้การล้างและเวลาใน
การลา้ง พรอ้มทัง้เปรยีบเทยีบปรมิาณการไดค้นื (yield) ของไบโอดเีซล
หลงัการลา้ง 
  
2. การทาํความสะอาดไบโอดีเซล 

วธิกีารทําความสะอาดไบโอดเีซลสามารถกระทําไดห้ลายวธิ ีเช่น 
การล้างด้วยน้ํา (Water washing), การใช้สารดูดซบั (Solid 
absorbent), การกรองดว้ยแผน่เมมเบรน (Membrane filter) เป็นตน้ 
สาํหรบังานวจิยัน้ีไดเ้ลอืกใชว้ธิกีารลา้งดว้ยน้ํา ซึง่สามารถแบง่วธิกีารทาํ
ความสะอาดออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คอื 

2.1 การลา้งแบบกะ (Batch Washing) 
2.2 การลา้งแบบต่อเน่ือง (Continuous Washing) 

2.1 การล้างแบบกะ  
เป็นการนําเมทลิเอสเทอรห์รอืกค็อืไบโอดเีซล ทีท่ําการแยกกลเีซ

อรอลออกไปแล้วมาผสมกบัน้ําในถงัลา้ง โดยทําการลา้งภายในเวลาที่
กําหนดไว ้จากนัน้จะหยุดการทํางานเพื่อใหเ้กดิการแยกชัน้ระหว่างไบ
โอดเีซลและน้ํา โดยอาศยัแรงโน้มถ่วงพรอ้มทัง้ปล่อยน้ําทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ไป
ในแต่ละครัง้ ทําซํ้าแบบเดมิจนกว่าไม่มสีิง่ปนเป้ือนเหลืออยู่ในไบโอ
ดเีซล ซึง่โดยทัว่ไปมวีธิกีารลา้งดงัน้ี 

2.1.1 การล้างแบบสเปรยน้ํ์า  
เป็นการนําไบโอดเีซลทีผ่า่นการแยกกลเีซอรอลออกไปแลว้ มาฉีด

ดว้ยน้ําในลกัษณะเป็นฝอยกระจายทัว่ผวิหน้าของไบโอดเีซล จากนัน้ทิง้
ไว้ให้เกิดการแยกชัน้แล้วปล่อยน้ําที่อยู่ด้านล่างทิ้งไป ทําซํ้าหลายๆ 
ครัง้จนกว่าไบโอดเีซลที่ไดจ้ะสะอาด วธิน้ีีจะปล่อยให้ชัน้ของน้ํากบัสิง่
ปนเป้ือนในไบโอดเีซลไดส้มัผสักนัเอง แบบไมม่ตีวัช่วยเพิม่พืน้ทีใ่นการ
สมัผสั เป็นกรรมวธิทีีใ่ชเ้ริม่แรกของการลา้งดว้ยน้ํา 

2.1.2 การล้างแบบกวน  
เป็นวธิทีีม่กีารกวนใหเ้กดิการผสมกนั ระหวา่งน้ําและไบโอดเีซลที่

ผา่นการลา้งแบบสเปรยน้ํ์ามาแลว้หลายๆ ครัง้ จากนัน้วางทิง้ไวใ้หเ้กดิ
การแยกชัน้ แล้วจึงปล่อยน้ําที่อยู่ด้านล่างทิ้งไป ทําซํ้าหลายๆ ครัง้
จนกวา่ไบโอดเีซลทีไ่ดม้คีวามสะอาด การกวนจะช่วยใหเ้กดิการผสมกนั
ไดด้ขี ึน้ เน่ืองจากช่วยเพิม่พืน้ทีส่มัผสัใหม้มีากขึน้ จงึช่วยลดเวลาการ
ลา้งในแต่ละครัง้แต่มขีอ้ควรระวงั คอืการเกดิอมีลัชนั  เพราะสบู่เป็นสาร
อมิลัซฟิาย (Emulsify) ทาํใหไ้บโอดเีซลซึง่เป็นสารไมม่ขี ัว้ (Non-Polar) 
สามารถรวมตวักบัน้ํา ซึง่เป็นสารมขี ัว้ (Polar) ซึง่เมื่อเกดิการรวมตวั
เป็นเน้ือเดยีวกนัแลว้จะทาํการแยกออกจากกนัยาก 

2.1.3 การล้างแบบผสมด้วยฟองอากาศ  
การลา้งดว้ยวธิน้ีีช่วยใหเ้กดิการสมัผสักนัไดม้ากขึน้ โดยการสรา้ง

ฟองอากาศขนาดเลก็จาํนวนมากและต่อเน่ืองใหก้ระจายทัว่ชัน้ของน้ําที่
ใชล้า้ง ฟองอากาศจะพาเอาน้ําลอยขึน้ไปยงัชัน้ของไบโอดเีซล น้ํากจ็ะ
ชะลา้งเอาสิง่ปนเป้ือนต่างๆ ตกลงมากบัน้ําในชัน้ล่าง วธิน้ีีนิยมใชเ้ป็น
ขัน้ตอนสุดทา้ยของการล้างดว้ยน้ําโดยทําการล้างซํ้า 2-3 ครัง้ โดยใน
ครัง้แรกจะใชน้ํ้าประมาณ 1/2 ของไบโอดเีซลใชเ้วลา ประมาณ 15 ถงึ 
20 นาท ีแล้วหยุดการทํางานเพื่อปล่อยให้เกิดการตกตะกอนของสิง่
ปนเป้ือนในน้ําพรอ้มทัง้ปล่อยน้ําทิ้ง จากนัน้เตมิน้ําอกีในการล้างครัง้
ต่อไปประมาณ 3/4 ของปริมาณไบโอดีเซล แต่ในครัง้สุดท้ายจะ
ดาํเนินการทิง้ไวป้ระมาณ 10-12 ชัว่โมง จงึปล่อยใหเ้กดิการตกตะกอน
แลว้ปล่อยน้ําทิง้ [2] 

 
2.2 การล้างไบโอดีเซลแบบต่อเน่ือง 

การล้างแบบนี้โดยทัว่ไปใชก้บักําลงัการผลติขนาดใหญ่ ซึง่จะทํา
การป้อนเมทลิเอสเทอรท์ีแ่ยกกลเีซอรอลออกไปแลว้ เขา้ผสมพรอ้มกนั
กบัน้ําอย่างต่อเน่ือง โดยจะมอุีปกรณ์หลายแบบ เช่น คอลมัน์แบบไหล
สวนทาง ถงัลา้งแบบหมุนเวยีน (circulation tank) ชุดลา้งแบบผสมและ
ตกตะกอนแยกชัน้ (mixer-settler) เป็นตน้ สว่นมากจะกระทาํในคอลมัน์
ที่มกีารป้อนแบบไหลสวนทาง กล่าวคอื ป้อนน้ําเข้าทางด้านบนของ
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คอลมัน์และป้อนเมทลิเอสเทอรเ์ขา้ทางดา้นล่าง ในช่วงกลางคอลมัน์ก็
จะมกีารสมัผสักนัของชัน้ของเหลวทัง้สองชนิด ซึ่งอาจจะเพิม่อุปกรณ์
สําหรบัช่วยในการสมัผสั เช่น ใบกวน แผ่นสกรนี เพื่อทําให้เกิดการ
สมัผสักนัมากขึน้ ไบโอดเีซลที่มคีวามหนาแน่นน้อยกว่าเมื่อผ่านการ
ล้างด้วยน้ําแล้วจะไหลออกทางด้านบนของคอลัมน์ ส่วนน้ํามีความ
หนาแน่นมากกว่ากจ็ะตกลงอยู่ดา้นล่างและไหลออกไป ทัง้น้ีควรจะให้
ช่องทางออกของไบโอดีเซลอยู่สูงกว่าช่องทางเขา้ของน้ํา เป็นระยะ
พอสมควร เพือ่ป้องกนัน้ําทีป้่อนเขา้มาไหลออกไปพรอ้มกบัไบโอดเีซล 
 
3. วิธีการดาํเนินการวิจยั 
3.1 วิธีการเตรียมไบโอดีเซล 

ขัน้ตอนการผลติไบโอดเีซลแบง่ออกเป็น 2 สว่นดงัน้ี 
3.1.1 การตรวจสอบค่ากรดไขมนัอิสระของน้ํามนั 
นําน้ํามนัพชืทีต่อ้งการ ไปอุ่นใหร้อ้นประมาณ 60-80oC เป็นเวลา 

15-20 นาทเีพือ่กาํจดัน้ําทีต่กคา้ง จากนัน้ตวงน้ํามนัดว้ยปิเปตใสใ่นขวด
รูปชมพู่ (Flask) ปรมิาตร 4 มลิลลิติร ผสมดว้ยไอโซโพรพานอล
ปรมิาตรเลก็น้อย เพื่อทําละลายน้ํามนัพรอ้มทัง้ผสมฟีนอล์ฟทาลนีอนิดิ
เคเตอร ์ลงไปในสารละลายประมาณ 1-2 หยด เพื่อบอกจุดยุต ินํา
สารละลายไปไตรเตรทกบัสารละลายมาตรฐานโซเดยีมไฮดรอกไซด ์ทีม่ี
ความเขม้ขน้ 0.1 โมลาร ์เมือ่ถงึจุดยุตสิารละลายจะเปลีย่นจากใสไมม่สี ี
เป็นสชีมพ ู– ม่วง บนัทกึปรมิาณสารละลายมาตรฐานโซเดยีมไฮดรอก
ไซดเ์พือ่นําไปคาํนวณหาปรมิาณกรดไขมนัอสิระ 

การคาํนวณ 
ปรมิาณของโซเดยีมไฮดรอกไซด์ทีใ่ชใ้นการทําปฏกิริยิา โดยทัว่ 

ไปแลว้จะอยู่ในช่วง 0.5-2.5% wt. [3] สาํหรบัการไตเตรทปรมิาตรของ
สารละลายมาตรฐานโซเดยีมไฮดรอกไซด์ในการทดลองไดเ้ท่ากบั 0.9 
มลิลลิติร แสดงวา่ตอ้งใชโ้ซเดยีมไฮดรอกไซดจ์าํนวน 0.9 กรมัต่อน้ํามนั 
1 ลติร เพื่อทําปฏกิริยิากบักรดไขมนัอสิระจนเป็นกลาง และตอ้งใชอ้กี
จาํนวน 5 กรมัต่อน้ํามนั 1 ลติร เพื่อเป็นตวัเร่งปฏกิริยิาของระบบ 
ดงันัน้เมือ่ใชน้ํ้ามนัพชืใชแ้ลว้ปรมิาตร 500 มลิลลิติร ตอ้งใชโ้ซเดยีมไฮ
ดรอกไซดเ์กรด 98% ปรมิาณ 2.95 กรมั 

 
3.1.2 การทาํปฏิกิริยาระหว่างน้ํามนักบัแอลกอออล ์
เตรยีมน้ํามนัทีผ่า่นการตรวจสอบค่ากรดไขมนัอสิระแลว้ นํามาทํา

ปฏกิริยิากบัเมทลิแอลกอฮอลท์ีล่ะลายดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซดป์รมิาณ 
2.95 กรมั ตามทีค่ํานวณไวแ้ล้ว โดยใชส้ดัส่วนโดยโมลของน้ํามนัต่อ
เมทลิแอลกอฮอล์เท่ากบั 1:6 หรอืประมาณ 23% โดยปรมิาตรของ
น้ํามนั ทําปฏกิริยิาทีอุ่ณหภูม ิ60oC [4] เป็นเวลา 1 ชัว่โมง 45 นาที
ทัง้น้ีไมค่วรใหอุ้ณหภูมกิารทาํปฏกิริยิามคี่าเกนิ 64.5oC เน่ืองจากเป็น
จุดเดอืดของเมทลิแอลกอฮอล์ และทําการแยกกลเีซอรอลโดยวธิกีาร
วางทิง้ไวใ้หต้กตะกอนเป็นเวลา 1 ชัว่โมง  
 
3.2 วิธีการทาํความสะอาดไบโอดีเซลไบโอดีเซล 

แบ่งไบโอดเีซลทีผ่ลติเป็น 3 ชุด โดยใชไ้บโอดเีซล 500 มลิลลิติร 
และปรบัเปลีย่นอตัราสว่นต่อน้ําเป็น 1:2, 1:1, 1:0.5 และ 1:0.25 ในครัง้
แรกจะทาํการสเปรยด์ว้ยน้ําและวางไวใ้หเ้กดิการแยกชัน้เป็นเวลา 5-10 

นาท ีจากนัน้ถ่ายน้ําออกพรอ้มทัง้เก็บตวัอย่างไบโอดเีซลและน้ําหลงั
การลา้งไปตรวจดว้ยเครือ่ง Titration Execllence T50 เพือ่วดัค่าความ
เป็นกรดและเบส ในครัง้ต่อไปจะเปลีย่นวธิกีารลา้งมาเป็นการผสมดว้ย
ฟองอากาศโดยใชป้มัลมขนาด 58 วตัต ์ดงัแสดงในรปูที ่1 โดยในการ
ผสมครัง้แรกจะใชเ้วลา 10 นาท ีเพื่อป้องกนัการเกดิอมิลัชนั จากนัน้
วางทิง้ไวเ้พือ่ใหเ้กดิการแยกชัน้เป็นเวลา 10-15 นาท ีทาํการวดัค่า pH 
ของไบโอดเีซลและน้ําลา้ง ทาํซํ้าจนกวา่จะไดไ้บโอดเีซลทีม่คี่าเป็นกลาง 
โดยในครัง้ต่อไปจะเพิม่เวลาเป็น 30, 60, 120, จนในครัง้หลงัๆ ใชเ้วลา
คงทีท่ี ่480 นาท ี 
3.3 วิธีการวดัปริมาณการได้คืนของไบโอดีเซล 

นําไบโอดเีซลทีล่า้งจนมคี่า pH=7.0 แลว้ไปวดัปรมิาตรทีเ่หลอือยู่
พรอ้มทัง้บนัทกึค่า จากนัน้นําไปอุ่นใหร้อ้นทีอุ่ณหภูมปิระมาณ 100 ถงึ
120oC เป็นเวลา 15-20 นาทเีพือ่กําจดัน้ําตกคา้ง และนําไปวดัปรมิาตร
อกีครัง้พรอ้มทัง้บนัทกึผลทีไ่ด ้

 
Water spray

Biodiesel

Water

Water out

Air pump

Water out

Bubble Mixing Heating

รปูที ่1 วธิกีารลา้งไบโอดเีซลในแบบกะ 
 
4. ผลการทดลอง 

ผลการทดลองทาํความสะอาดไบโอดเีซลในแบบกะโดยการสเปรย์
น้ําร่วมกบัการผสมดว้ยฟองอากาศ พบว่าความสะอาดของไบโอดเีซล
ในการทดลอง สามารถสงัเกตได้จากความเป็นกรดและเบสของไบโอ
ดเีซลและน้ําหลงัการลา้ง นัน่คอืเมื่อมคี่า pH=7 จากกราฟในรปูที ่2 
และ 3 แสดงค่า pH หลงัการลา้งของไบโอดเีซลและน้ํา ซึง่ไบโอดเีซล
ก่อนลา้งมคีวามเป็นด่างทีส่งูมากประมาณ pH=11 เมื่อทําการลา้งไป
หลายๆ ครัง้จะมคี่าลดลงเนื่องจากสิง่ปนเป้ือนต่างๆ ละลายออกมารวม
กบัน้ํา ซึง่ก่อนลา้งมคี่าเป็นกลาง (pH=7) มคี่าเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ใน
ช่วงแรก เมือ่ลา้งไปในครัง้หลงัๆ ค่า pH ของน้ํา กจ็ะเริม่ลดลงจนมคี่า
เป็นกลางอกีครัง้ 
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รปูที ่2 แสดงคา่ pH ของไบโอดเีซลหลงัการลา้งในแบบกะเมือ่ใช้
อตัราสว่นของไบโอดเีซลต่อน้ําเป็น 1:2, 1:1, 1:0.5, และ 1:0.25 
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รปูที ่3 แสดงคา่ pH ของน้ําหลงัการลา้งในแบบกะเมือ่ใชอ้ตัราสว่น

ของไบโอดเีซลต่อน้ําเป็น 1:2, 1:1, 1:0.5, และ 1:0.25 
 

ปรมิาณการใชน้ํ้ากบัจํานวนครัง้การล้าง รวมทัง้เวลาที่ใชใ้นการ
ลา้งสามารถแสดงดงัในตารางที ่1 ซึง่การใชน้ํ้าในอตัราสว่น 1:2 ตอ้งทาํ
การลา้ง 6 ครัง้ หรอืใชป้รมิาณน้ํา 12 เท่าของไบโอดเีซล ใชเ้วลา 775 
นาท ีไดไ้บโอดเีซลคนืมา 469 มลิลลิติร ทีอ่ตัราส่วน 1:1 ตอ้งทําการ
ลา้ง 6 ครัง้ หรอืใชป้รมิาณน้ํา 6 เท่าของไบโอดเีซล ใชเ้วลา 775 นาท ี
ไดไ้บโอดเีซลคนืมา 470 มลิลลิติร ทีอ่ตัราสว่น 1:0.5 ตอ้งทาํการลา้ง 7 
ครัง้ หรอืใชป้รมิาณน้ํา 3.5 เท่าของไบโอดเีซล ใชเ้วลา 1285 นาท ี
ไดไ้บโอดเีซลคนืมา 466 มลิลลิติร และทีอ่ตัราสว่นของไบโอดเีซลต่อน้ํา 
1:0.25 ตอ้งทาํการลา้ง 7 ครัง้หรอืใชป้รมิาณน้ําเพยีง 1.75 เท่าของไบ
โอดเีซล และไดไ้บโอดเีซลคนืมา 468 มลิลลิติร 

 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบการลา้งไบโอดเีซลโดยการสเปรยน้ํ์ารว่มกบัการ
ผสมดว้ยฟองอากาศเมือ่ใชน้ํ้าปรมิาณทีต่่างกนั 
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1:2 1000 6 775 469 
1:1 500 6 775 470 

1:0.5 250 7 1285 466 

1:0.25 125 7 1285 468 

 
เมือ่นําผลการทดลองในตารางที ่1 มาเปรยีบเทยีบปรมิาณน้ําลา้ง

ทีใ่ชท้ ัง้หมด ดงัแสดงในกราฟรปูที ่4 จะเหน็ไดว้า่เมือ่ใชน้ํ้าในปรมิาณที่
น้อยกว่าไบโอดีเซลในการล้างแต่ละครัง้ มีแนวโน้มที่สามารถลด
ปรมิาณการใชน้ํ้ารวมของระบบใหน้้อยลงอย่างมนีัยสําคญั กล่าวคอืที่
อตัราสว่นของไบโอดเีซลต่อน้ํา 1:2 ตอ้งใชป้รมิาณน้ําลา้งรวมทัง้หมด
มากทีสุ่ด และปรมิาณการใชน้ํ้ารวมไดล้ดลงตามอตัราส่วนของน้ําทีใ่ช้
น้อยลง ดงัทีอ่ตัราสว่น 1:0.25 มกีารใชป้รมิาณน้ํารวมทัง้หมดน้อยทีส่ดุ 
แต่ในทางกลบักนั แนวโน้มของเวลาทีใ่ชล้า้งจะเพิม่ขึน้ตามจาํนวนครัง้
การลา้งดงัแสดงในกราฟรปูที ่5 ซึง่ทีอ่ตัราสว่น 1:2 และ 1:1 ใชเ้วลาใน
การลา้งเท่ากนั แต่เมือ่เปลีย่นมาใชอ้ตัราสว่น 1:0.5 เวลาการลา้งรวมที่
ใชก้จ็ะเพิม่ขึน้อกีครัง้จนกระทัง่คงทีท่ีอ่ตัราสว่น 1:0.25  
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รปูที ่4 แสดงปรมิาณน้ําทีใ่ชใ้นการลา้งทัง้หมดในแบบกะเมือ่ใช้
อตัราสว่นของไบโอดเีซลต่อน้ําเป็น 1:2, 1:1, 1:0.25, และ 1:0.25 
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รปูที ่5 แสดงเวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นการลา้งไบโอดเีซลในแบบกะเมือ่ใช้
อตัราสว่นของไบโอดเีซลต่อน้ําเป็น 1:2, 1:1, 1:0.5, และ 1:0.25 

 
5. สรปุผลการทดลอง 

จากผลการทดลองทาํความสะอาดไบโอดเีซลในแบบกะโดยใชก้าร
สเปรยน้ํ์ารว่มกบัการผสมดว้ยฟองอากาศ สามารถสรุปไดว้า่ การใชน้ํ้า
ในปรมิาณทีน้่อยกว่าไบโอดเีซลในการลา้งแต่ละครัง้ สามารถทําความ
สะอาดไบโอดเีซลไดด้ ีโดยสงัเกตจากไบโอดเีซลหลงัการลา้งมคีวามใส
มากกว่าก่อนล้าง และค่า pH หลงัการล้างของไบโอดเีซลและน้ํามคี่า
เป็นกลาง (pH=7±0.1) การใชส้ดัสว่นของน้ําในปรมิาณทีน้่อยกวา่ไบโอ
ดเีซลในการลา้งแต่ละครัง้ มแีนวโน้มทีล่ดปรมิาณการใชน้ํ้าลา้งรวมใน
ระบบ กล่าวคอื ทีอ่ตัราสว่นของไบโอดเีซลและน้ําเท่ากบั 1:0.25 มกีาร
ใชป้รมิาณน้ํารวมน้อยทีส่ดุคดิเป็น 1.75 เทา่ของไบโอดเีซล ซึง่น้อยกวา่
ทีอ่ตัราสว่น 1:0.5, 1:1, และทีอ่ตัราสว่น 1:2 มกีารใชป้รมิาณน้ํารวม
มากทีส่ดุคดิเป็น 12 เทา่ของไบโอดเีซล ทัง้น้ีตอ้งใชเ้วลาในการลา้งเพิม่
มากขึ้น เน่ืองจากต้องใช้จํานวนครัง้ในการล้างเพิม่ขึ้น แต่ไม่มผีลต่อ
ปรมิาณการไดค้นืของไบโอดเีซลหลงัการลา้ง 
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บทคดัย่อ 
 ประสทิธิภาพของเครื่องอัดอากาศของเครื่องยนต์กงัหนัแก๊สมี
อทิธพิลต่อประสทิธภิาพโดยรวมของโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วม 
ประสทิธภิาพของเครือ่งอดัอากาศจะลดลงตามเวลาการใชง้านเนื่องจาก
ความสกปรกทีเ่กดิขึน้บนใบพดั การทาํความสะอาดใบพดัเป็นวธิใีนการ
คนืประสทิธภิาพที่สูญเสยีไป บทความนี้ได้นําเสนอวธิกีารล้างใบพดั
ของเครื่องอดัอากาศโดยวธิ ี Offline Cleaning ของโรงไฟฟ้าน้ําพอง 
และศกึษาผลของการทาํ Offline Cleaning ต่อประสทิธภิาพ Isentropic 
ของเครือ่งอดัอากาศ และผลต่อค่า power output ของเครือ่งยนตก์งัหนั
แก๊ส โดยทําการเกบ็ขอ้มูลการเดนิเครื่องกงัหนัแก๊สทุก 3 นาท ี รวม
ระยะเวลาการเกบ็ขอ้มลู 3000 ชัว่โมงการทาํงาน จากการศกึษาพบวา่
การทํา Offline Cleaning สามารถช่วยในการคนืประสทิธภิาพของ
เครือ่งอดัอากาศไดป้ระมาณ 1-1.7% และค่า power output เพิม่ขึน้ได ้
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. 

 
 

 

1.บทนํา 
 โรงไฟฟ้าน้ําพอง เป็นโรงไฟฟ้าลงังานความรอ้นร่วม(Combined 
Cycle) ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเริม่ดําเนินการมา
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2533   มขีนาดกําลงัผลติ 710 MW  และสามารถผลติ
พลงังานไฟฟ้าไดปี้ละ 4,660 ลา้นกโิลวตัตช์ัว่โมง  ประกอบดว้ยหน่วย
ผลติไฟฟ้า 2 ชุด กาํลงัผลติชุดละ 355 MW แต่ละชุดมหีน่วยผลติไฟฟ้า
กงัหนัแก๊ส กําลงัผลติ 121 MW สองเครือ่ง และหน่วยผลติไฟฟ้ากงัหนั
ไอน้ํากาํลงัผลติ 113 MW หน่ึงเครือ่ง [1]   
 ในระบบของเครื่องกงัหนัแก๊สประกอบด้วยส่วนประกอบสําคญัสี่
สว่นไดแ้ก่เครือ่งอดัอากาศ หอ้งเผาไหม ้และ กงัหนัแก๊ส โดยเพลาของ
เครื่องอดัอากาศจะใชร้่วมกนักบัเพลาของกงัหนัแก๊ส ซึ่งใชพ้ลงังานใน
การขบัประมาณ 60% ของพลงังานทีผ่ลติไดจ้ากกงัหนัแก๊ส [2] ดงันัน้
หากมกีารการสูญเสยีทีเ่กดิขึน้บนเครื่องอดัอากาศจะส่งผลโดยตรงต่อ
พลงังานที่ผลิตได้จากกังหนัแก๊ส การเสื่อมสภาพของของเครื่องอัด
อากาศในกงัหนัแก๊สมสีาเหตุหลกัมาจากการทีฝุ่น่ละอองหรอืสิง่สกปรก
อื่นๆไปเกาะทีใ่บพดัของเครื่องอดัอากาศทําใหค้วามเสยีดทานการไหล
ของอากาศสงูขึน้ ทาํใหต้อ้งใชง้านในการขบัเครือ่งอดัอากาศเพิม่ขึน้ ซึง่
จะทาํให ้Power Output ทีจ่ะไดจ้ากเครือ่งกงัหนัแก๊สลดลง ดงันัน้จงึได้
มกีระบวนการในการทาํความสะอาดใบพดัเพือ่ลดความสกปรกทีเ่กดิขึน้
บนเครือ่งอดัอากาศโรงไฟฟ้าน้ําพองไดท้าํการทาํความสะอาดอยู่สองวธิี
คอืวธิ ีOff-line compressor cleaning ซึง่จะตอ้งทาํขณะที ่Shut down 
โรงไฟฟ้าและวธิ ีOn-line compressor cleaning ซึง่สามารถทาํไดใ้น
ขณะทีเ่ดนิเครือ่งโรงไฟฟ้า โดยบทความนี้กล่าวถงึการศกึษาผลของการ
ทาํวธิ ีOff-line compressor cleaning วา่มผีลกระทบต่อประสทิธภิาพ
Isentropic ของเครื่องอดัอากาศ และผลต่อค่า power output ของ
เครือ่งยนตก์งัหนัแก๊สอยา่งไร 
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2. ความสกปรกในเครื่องอดัอากาศ 
 

    

        
รปูที ่1 แสดงความสกปรกทีเ่กดิขึน้บนใบพดัเครือ่งอดัอากาศ 

 
 ความสกปรกที่เกิดขึ้นบนใบพดัของเครื่องอัดอากาศเกิดจาก
โมเลกุลทีม่อียู่ในอากาศเช่น ฝุน่ละออง กรดเกลอืในอากาศ ทีห่ลุดผา่น
ระบบการกรองเข้ามา  มลภาวะจากอุ ตสาหกรรม  เช่นขี้ เ ถ้ า 
น้ํามนัหล่อลื่นทีม่อียู่ในระบบของเครื่องกงัหนัแก๊ส สิง่เหล่านี้จะเกาะตดิ
ทีใ่บพดัของเครือ่งอดัอากาศดงัรปูที ่1 สง่ผลใหแ้รงเสยีดทานเพิม่ขึน้อกี
ทัง้ยงัสง่ผลใหอ้ายุการใชง้านของใบพดัสัน้ลง [2] โดยความสกปรกนี้ทาํ
ให้ใบพดัเกิดการผดิรูปขึ้นส่งผลให้มุมการไหลของอากาศเกิดความ
เปลีย่นแปลง นอกจากนี้ยงัส่งผลใหค้่าอตัราส่วนการอดัอากาลดลง ค่า 
Flow Capacity ลดลงเป็นเหตุใหป้ระสทิธภิาพโดยรวมของเครือ่งกงัหนั
แก๊สลดลง 70-85% [3] ซึง่จากการทดลองในเครือ่งกงัหนัแก๊สความดนั
ตํ่าใน 100 ชัว่โมงการทํางานพบว่าความสกปรกทําให้ค่าอตัราส่วน
ความดนัลดลง 3-4% ในขณะทีป่ระสทิธภิาพลดลง 2-4% สว่นเครือ่งกงั
ความดนัสูงทดลองที่ระยะเวลาเท่ากนัพบว่าอตัราส่วนความดนัลดลง 
10% ในขณะที่ประสทิธภิาพลดลง 6-7% [4]  โดยการลดลงของ
ประสทิธภิาพจะลดลงจนกระทัง่ถงึ 90% ของประสทิธภิาพเดมิจากนัน้
จะคงที ่ปจัจยัทีม่ผีลต่อความสกปรกของเครื่องอดัอากาศไดแ้ก่ ค่าการ
ออกแบบเริ่มต้นของเครื่องอัดอากาศ สถานที่ตัง้ของเครื่อง การ
บาํรงุรกัษาเครือ่ง และสภาพของบรรยากาศโดยรอบ [5] 
 
3.การทาํความสะอาดใบพดัเคร่ืองอดัอากาศ 
 ผลจากความสกปรกของเครือ่งอดัอากาศทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ทาํใหม้ี
ความพยายามที่จะนําความสกปรกที่เกิดขึ้นนั ้นออกทําให้มีการ
พฒันาการทําความสะอาดเครื่องอดัอากาศขึน้โดยในอดตีนัน้การล้าง
จะตอ้งหยุดเดนิเครือ่งแลว้นําชุดใบพดัออกมาทาํความสะอาดทลีะใบซึง่
วธิน้ีีสง่ผลใหเ้กดิความสิน้เปลอืงทัง้แรงงานและเวลา ต่อมาเพือ่เป็นการ
ทุน่เวลาและลดในสว่นของแรงงานคนทีเ่กดิจงึไดม้กีารพฒันาวธิกีารลา้ง
เป็นการฉีดสารทําความสะอาดทีเ่ป็นของแขง็ เช่น เปลอืกขา้ว เปลอืก
ถัว่ หรอืเรซิน่ เขา้สูเ่ครือ่งอดัอากาศผา่นทางเดนิอากาศในขณะทีเ่ครือ่ง
ทํางานอยู่ ซึ่งต่อมาพบว่าวธิีการนี้ทําให้เกิดความเสยีหายแก่ใบพดั
เน่ืองจากแรงกระแทก จึงได้มีการเปลี่ยนสารทําความสะอาดจาก
ของแข็งเป็นของเหลวแทน โดยพบว่าสารทําความสะอาดที่เป็น
ของเหลวสามารถล้างไดด้กีว่าสารที่เป็นของแขง็[3] ในการล้างโดยใช้
ของเหลวเป็นสารทําความสะอาดนัน้สามารถแบ่งได้เป็นสองแบบคอื
แบบ Off-line ทีจ่ะตอ้งหยุดเครือ่งก่อนเพือ่ลดอุณหภูมภิายในเครือ่งอดั
อากาศ และแบบ On-line ทีจ่ะทําการฉีดสารทําความสะอาดเขา้ไป

ระหวา่งการเดนิเครือ่งปกต ิทาํใหต้อ้งคาํนึงถงึขนาดของหยดน้ําทีฉ่ีดวา่
ตอ้งไม่ใหเ้กดิแรงกระแทกกบัใบพดัมากจนใบพดัเสยีหาน โดยวธิ ีOff-
line นั ้นจะให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากกว่าเนื่ องวิธี On-line นั ้น
อุณหภูมิภายในเครื่องอดัอากาศจะสูงทําให้สารที่ฉีดเข้าไปเกิดการ
ระเหยจงึล้างได้เพยีงใบพดัในชุดแรกๆเท่านัน้ แต่ในทางกลบักนัวธิ ี
Off-line จะสิน้เปลอืงมากกว่าทัง้แรงงานและเสยีโอกาสเนื่องจากการ
หยุดเครือ่ง 

 
4.การวิเคราะหท์างทฤษฎี 
 ในการศกึษานี้ไดท้ําการเกบ็ขอ้งมลูการทําความสะอาดแบบ Off-
line ซึง่โรงไฟฟ้าน้ําพองจะทําทุกๆ 3 เดอืน และไดท้ําการเกบ็ขอ้มูล
การเดนิเครื่องจากเครื่องกงัหนัแก๊สทัง้หมดสี่เครื่องทุกๆ 3 นาทเีป็น
ระยะเวลารวม 3,000  ชัว่โมงทํางานเพื่อศึกษาผลของการทําความ
สะอาดต่อสภาพเครื่องอดัอากาศและค่ากําลงัทีไ่ดจ้ากเครื่องกงัหนัแก๊ส
โดยเกบ็ขอ้มลูทีช่่วงทีเ่ครือ่งกงัหนัก๊าซจา่ยโหลดเตม็พกิดั(base load)  
ซึง่ในช่วงทีท่าํการเกบ็ขอ้มลูมกีารทาํ Off-line compressor cleaning   
6 ครัง้ ค่าทีใ่ชใ้นการประเมนิสภาพเครือ่งอดัอากาศคอืค่าประสทิธภิาพ
Isentropic สามารถหาไดด้ว้ย 
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 เมือ่  ηc = Compressor isentropic efficiency 
 ws= งานทีใ่ชใ้นการเครื่องอดัอากาศ ในกรณีทีเ่ป็น isentropic 
process 
 wa = งานทีใ่ชใ้นการเครือ่งอดัอากาศ ในกระบวนการทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 h2 และ h1 = enthalpy ของอากาศทีท่างออกและทางเขา้ของ 
Compressor ตามลาํดบั 
 h2s = enthalpy ของอากาศทีท่างออกเครือ่งอดัอากาศ ในกรณีที่
เป็นกระบวนการ Isentropic 
 ซึง่คา่ดงักล่าวเป็นการเปรยีบเทยีบงานทีใ่ชถ้า้กระบวนการอดัเป็น 
Isentropic ต่องานจรงิทีเ่ครือ่งอดัอากาศ นัน้ตอ้งใชโ้ดยในทีน้ี่จะทาํการ
เกบ็ขอ้มลูดงัน้ี Isentropic ไดแ้ก่ 

 1.คา่อุณหภมูทิางเขา้เครือ่งอดัอากาศ (T 1 ) 

 2.คา่อุณหภมูทิีท่างออกเครือ่งอดัอากาศ (T 2 ) 

 3.ความดนัอากาศทีเ่ขา้สูเ่ครือ่งอดัอากาศ (P 1 ) 

 4.ความดนัทีอ่อกจากเครือ่งอดัอากาศ (P 2 ) 

 5.ความดนับรรยากาศ  (P atm ) 

 6.ความดนัลดทีท่างเขา้เครือ่งอดัอากาศ (Δ P) 
โดยจะนําคา่ทัง้หมดมาคาํนวณหาคา่ 21 hh − และ

shh 21 − จากสมการ 

 
2 3 4 2 3 4

2 2 2 1 1 1
2 1 2 12 3 4 2 3 4

bT cT dT bT cT dTh h aT aT
⎡ ⎤ ⎡ ⎤

− = + + + − + + +⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (2) 

 
 T2 และ T1 แทน อุณหภูมทิีท่างออกและทางเขา้ของ Compressor 
ตามลาํดบั 
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 a, b, c, d แทน ค่าคงทีส่าํหรบั Specific heat at constant 
pressure ของก๊าซ 
และ 
 
             (3) 
 
จากนัน้นําคา่ 21 hh − และ

shh 21 − แทนลงในสมการ(1)สว่นคา่ค่ากําลงั

ที่ได้จะแปลงให้เป็นค่ากําลังเทียบเท่าสภาวะมาตรฐาน(Corrected 
power) โดยมสีมการคอื 
 

outputgfebaCorrected PKKKKKP ×××××=   (4) 

 
เมือ่ 

CorrectedP  คอื คา่กาํลงั Corrected 

aK  คอื คา่factorเน่ืองจากความดนับรรยากาศ 

bK  คอื คา่factorเน่ืองจากอุณหภมูทิีเ่ขา้สูเ่ครือ่งอดัอากาศ 

eK  คอื คา่factorเน่ืองจาก water injection 

fK  คอื คา่factorเน่ืองจาก generator frequency 

gK  คอื คา่factorเน่ืองจาก steam injection 

 
5.กระบวนการทาํความสะอาดแบบOff-Line ของโรงไฟฟ้าน้ําพอง
 ในการทาํความสะอาดแบบ Off-Lineของโรงไฟฟ้าน้ําพองนัน้จะทาํ
การหยุดเดนิเครื่องกงัหนัแก๊สเพื่อลดอุณหภูมภิายในเครื่องกงัหนัแก๊ส 
โดยใชเ้วลาประมาณ 1 วนั ในการทาํ Off-line ของเครือ่งกงัหนัแก๊สจะ
แบง่เป็นรอบในแต่ละรอบจะมสีีข่ ัน้ตอนดงัน้ี 
 1.การ spin โดยใช ้starting motor ขบัเครื่องกงัหนัแก๊สให้
 ความเรว็รอบอยูท่ี ่600 rpm ในขัน้ตอนน้ีใชเ้วลา 4 นาท ี 
 2.ทําการฉีดน้ํายาทําความสะอาดเป็นเวลา 4 นาท ีน้ํายาทีใ่ชท้ํา
 ความสะอาดนี้จะแบบ water base ชนิด Type II และ Type III 
 ตามมาตรฐาน MIL-PRF-85704C ผสมสว่นของ โดยผสมน้ํายา
 เขม้ขน้กบัน้ําเปล่าในอตัราส่วน 1:19 การฉีดใชน้ํ้ายา 410 ลติร 
 ความดนั  10 barg 
 3.ทาํการลา้งน้ํายาโดยการฉีดน้ําตาม(Rinse) เป็นเวลา 4 นาทใีช้
 น้ํา 500 ลติรความดนั 10  barg 
 4.ทาํการหยุดเดนิเครือ่งอดัอากาศ 
 หากต้องการจะทํารอบที่สองจะต้องทิ้งระยะเวลาจากการหยุด
เครื่องไป 30 นาทีจึงเริ่มทํารอบที่สองได้ ในการทํารอบสุดท้ายนัน้
หลงัจากทําการ Rinseแลว้จะตอ้งเดนิเครือ่งอดัอากาศอกี 30 นาทเีป่า
ใหเ้ครือ่งแหง้  ซึง่โดยปกตแิลว้โรงไฟฟ้าน้ําพองจะทาํการลา้ง 2-3 รอบ
ขึน้อยู่ระดบัความสกปรกของเครื่องอดัอากาศโดยปจัจุบนัสงัเกตจาก
ลกัษณะทางกายภาพของน้ํายาและน้ําล้างทีอ่อกมาจากการลา้งรอบที่
สองวา่มสีอีย่างไรถา้สอีอกดาํและขุน่จะทําการลา้งรอบทีส่ามถา้ออกมา
คอ่นขา้งใสจะลา้งเพยีงสองรอบ 
 

รปูที ่2 แสดงขัน้ตอนการลา้งในสองรอบ 
6. ผลของการทาํOff-Lineต่อสภาพเครื่องอดัอากาศของโรงไฟฟ้า
น้ําพอง 
 จากการเกบ็ขอ้มลูไดผ้ลวา่ในเครือ่ง GT 11 มกีารทาํ Off-line 2 
ครัง้ ครัง้ที่ 1 เริม่ทําเมื่อประสทิธภิาพIsentropicอยู่ที่ 79.7% และค่า
กําลงัผลติที ่107.71 MW ภายหลงัการทําไดป้ระสทิธภิาพIsentropic 
เพิม่ขึน้ 1.3% ค่ากําลงัทีผ่ลติไดเ้พิม่ขึน้ 2.5  MW  ครัง้ที ่2 เริม่ทาํเมือ่
ประสทิธภิาพIsentropicอยู่ที ่80.21% และค่ากําลงัผลติที ่107.87 MW 
ภายหลงัการทําได้ประสทิธภิาพIsentropic เพิม่ขึ้น 1.1% ค่ากําลงัที่
ผลติไดเ้พิม่ขึน้ 2 MW ดงัแสดงในรปูที ่3 
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รปูที ่3 แสดงขอ้มลูการเพิม่ขึน้ของประสทิธภิาพIsentropic และกาํลงัที่

ไดข้องเครือ่ง GT 11 
 
จากรปูที ่4 แสดงเครื่อง GT 12  มกีารทํา Off-line 2 ครัง้ ครัง้ที ่1 
เริม่ทําเมื่อประสทิธภิาพIsentropicอยู่ที่ 77.72% และค่ากําลงัผลิตที ่
104.46 MW ภายหลงัการทาํไดป้ระสทิธภิาพIsentropic เพิม่ขึน้ 1.7% 
ค่ากําลงัทีผ่ลติไดเ้พิม่ขึน้ 3.7  MW  ครัง้ที ่2 เริม่ทําเมื่อประสทิธภิาพ
Isentropicอยู่ที ่78.36% และค่ากําลงัผลติที ่103.31 MW ภายหลงัการ
ทําไดป้ระสทิธภิาพIsentropic เพิม่ขึน้ 1.2% ค่ากําลงัทีผ่ลติไดเ้พิม่ขึน้ 
3 MW 
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รปูที ่4 แสดงขอ้มลูการเพิม่ขึน้ของประสทิธภิาพIsentropic และกาํลงัที่

ไดข้องเครือ่ง GT 12 

2 3 4 2 3 4
2 2 2 1 1 1

2 1 2 12 3 4 2 3 4
s s s

s
bT cT dT bT cT dTh h aT aT

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
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รูปที ่5 เครื่อง GT 21  มกีารทํา Off-line 1 ครัง้และมกีารทํา 
Mechanical clean หน่ึงครัง้  การทาํ Mechanical clean เริม่ทาํเมื่อ
ประสทิธภิาพIsentropicอยู่ที ่79.89% และค่ากําลงัผลติที ่108.33 MW 
ภายหลงัการทําได้ประสทิธภิาพIsentropic เพิม่ขึน้ 2.35% ค่ากําลงัที่
ผลติไดเ้พิม่ขึน้ 6.53 MW  การทํา Off-line เริม่ทําเมื่อประสทิธภิาพ
Isentropicอยูท่ี ่81.49% และคา่กาํลงัผลติที ่111.14  MW ภายหลงัการ
ทาํไดป้ระสทิธภิาพIsentropic เพิม่ขึน้ 1.68% ค่ากําลงัทีผ่ลติไดเ้พิม่ขึน้ 
4.8 MW  
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รปูที ่5 แสดงขอ้มลูการเพิม่ขึน้ของประสทิธภิาพIsentropic และกาํลงัที่

ไดข้องเครือ่ง GT 21 
 
รปูที ่5 เครือ่ง GT 22 มกีารทาํ Off-line 1 ครัง้ เริม่ทาํเมือ่ประสทิธภิาพ
Isentropicอยู่ที ่80.03% และค่ากําลงัผลติที ่102.4  MW ภายหลงัการ
ทาํไดป้ระสทิธภิาพIsentropic เพิม่ขึน้ 1.14% ค่ากําลงัทีผ่ลติไดเ้พิม่ขึน้ 
2.75 MW 
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รปูที ่6 แสดงขอ้มลูการเพิม่ขึน้ของประสทิธภิาพIsentropic และกาํลงัที่

ไดข้องเครือ่ง GT 22 
 
 เมื่อนําผลของการทําความสะอาดใบพดัเครื่องอดัอากาศทัง้หมด
มาเขยีนเป็นกราฟแท่งจะได้ผลดงัรูปที่ที ่7 และ 8 จะเหน็ไดว้่าในการ
ลา้งแต่ละครัง้จะใหผ้ลออกมาไมเ่ท่ากนัขึน้ ซึง่ในตวั GT 21 นัน้การลา้ง
แบบ Mechanical จะเป็นการลา้งทีใ่หผ้ลดทีีสุ่ดเน่ืองจากเป็นการลา้งที่
ตอ้งถอดใบพดัมาทาํความสะอาดทีล่ะใบ  
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รปูที ่7 แสดงการเพิม่ขึน้ของประสทิธภิาพIsentropicเน่ืองจากากรลา้ง

แบบ Off-line 
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รปูที ่8 แสดงการเพิม่ขึน้ของกาํลงัทีผ่ลติไดเ้น่ืองจากากรลา้งแบบ Off-

line 
 

7.สรปุผล 
 1.ค่าประสทิธภิาพ Isentropic เป็นตวัแสดงสภาพของเครื่องอดั
 อากาศทีด่ ี
 2 . ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  Isentropic แ ล ะ ค่ า กํ า ลั ง Corrected 
 เปลีย่นแปลงลดลงตามเวลาเนื่องจากการสะสมของสิง่สกปรก 
 3.การลา้ง เครื่องแบบ Off-line ช่วยใหป้ระสทิธภิาพ Isentropic 
 ของเครือ่งอดัอากาศเพิม่ขึน้ประมาณ1-1.7% และกําลงั corrected 
 เพิม่ขึน้ได ้3-5 MW  
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บทคดัย่อ 

บทความนี้ นํ า เ สนอการศึกษาการ นํ าความร้อนทิ้ ง จ าก
คอนเดนเซอรข์องระบบปรบัอากาศแบบอดัไอชนิดแยกส่วนเพื่อใชใ้น
การทําน้ํารอ้น  และทําการออกแบบระบบทําน้ํารอ้นโดยตดิตัง้อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนที่บรเิวณท่อนําสารทําความเยน็ในช่วงระหว่าง
คอมเพรสเซอรแ์ละคอนเดนเซอร ์โดยทาํการทดลองตดิตัง้เครื่องทาํน้ํา
รอ้นเขา้กบัเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่นขนาด 36,000 Btu/hr จาก
การทดลองสามารถผลติน้ํารอ้นไดท้ี ่6 ลติรต่อชัว่โมง โดยใชอ้ตัราการ
ไหลของน้ําที ่3.5  ลติรต่อนาท ีซึง่ใหน้ํ้ารอ้นในการบรโิภค 6 ลติรต่อ
ชัว่โมง จากการทดลองพบว่าสามารถทําน้ํารอ้นอยู่ในช่วงอุณหภูม ิ70 
องศาเซนเซยีส จนถงึ 75 องศาเซนเซยีส เมือ่อุณหภมูน้ํิาเริม่ตน้ที ่28 – 
35 องศาเซนเซยีส โดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาทเีพือ่ทาํใหอุ้ณหภูมขิอง
น้ําขึ้นถึงจุดสูงสุด นอกจากนัน้ยังได้ทําการออกแบบระบบควบคุม
อุณหภูมขิองน้ํารอ้นโดยใชไ้มโครคอนโทรเลอรแ์ละอุปกรณ์วดัอุณหภูม ิ
ผลจากการทดลองพบว่าในการตัง้ค่าอุณหภูมน้ํิาที ่70 น้ํารอ้นทีไ่ดจ้ะมี
ชว่งอุณหภมูปิระมาณ 67 – 73  องศาเซนเซยีส  ดงันัน้ระบบทาํน้ํารอ้น
น้ีสามารถทําน้ํารอ้นไดด้ ีและมสี่วนช่วยในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ในการทําน้ํารอ้น และยงัลดความรอ้นทีถู่กปล่อยสู่สภาวะแวดลอ้ม ทํา
ใหช้ว่ยลดภาวะโลกรอ้นอกีทางหนึ่งดว้ย 
 
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 

ปจัจุบนัเครื่องปรบัอากาศเป็นสนิค้าที่มบีทบาทในชวีติประจําวนั
เป็นอย่างมาก ในประเทศไทยมีความต้องการเครื่องปรับอากาศ
ประมาณ 200,000-400,000 เครื่องต่อปี ตลาดมกีารขยายตวัประมาณ
รอ้ยละ 10-12 ทุกปี ซึ่งสอดคล้องกบัสดัส่วนการใชพ้ลงังานของระบบ
ปรับอากาศที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อ เ น่ือง  1  จากการสํารวจจํานวน
เครื่องปรบัอากาศที่ได้รบัฉลากเบอร์ 5 จากหน่วยงานของการไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝา่ยผลติระหวา่งเดอืนกุมภาพนัธ ์2539 – เดอืนสงิหาคม 
2549 พบวา่เครือ่งปรบัอากาศขนาดประมาณ 32,000  - 46,000 บทียีู
ต่อชัว่โมง ซึง่นิยมใชใ้น อาคารสาํนกังาน และธุรกจิขนาดเลก็รวมกนัมี
มากกว่า 120,000 เครื่อง ซึ่งถ้าคิดถึงปริมาณพลังงานความร้อนที่
เครื่องเหล่านี้ระบายออกมามโีดยเฉลีย่ 40,000 Btu/hr  ซึง่ในซึง่ใน
ปจัจุบนัมีการใช้เครื่องปรบัอากาศมากขึ้น ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นปรมิาณ
ความรอ้นจํานวนมาก ที่ถูกปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้ระบบปรบั
อากาศรอบๆระบบปรบัอากาศนัน้รอ้นขึน้  ดงันัน้จงึควรมกีารศกึษาถงึ
การนําความร้อนทิ้ง เหล่านี้ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ดังเช่น
ผลงานวจิยัในอดตีดงัต่อไปน้ี 
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 Cohen (1986) ได้ประยุกต์ใช้การทําน้ําร้อนร่วมกบัการปรบั
อากาศของรา้นอาหาร โดยทําความรอ้นจากสว่นทีร่อ้นของตวัคอมเพส
เซอรใ์นระบบมาเพิม่ความรอ้นใหก้บัน้ํา ระบบน้ีเรยีกวา่ “Water-cooled 
desuperheater” เป็นการแลกเปลี่ยนความรอ้นจากท่อทีอ่ยู่ระหว่าง 
compressor กบั condenser น้ําจะถกูทาํใหร้อ้นภายในถงัเกบ็ทีม่ขีดท่อ
อยู่ จากการทดสอบพบว่าระบบนี้จะคืนทุนภายใน 3-4 ปี สําหรับ
รา้นอาหารแบบ fast-food และภตัตาคาร 
 Chan and Toh (1993) ได้พฒันาต้นแบบของระบบ 
“thermosyphon” เป็นระบบทีนํ่าความรอ้นจากตวัคอมเพสเซอรด์า้น
ออก (Superheat) ของระบบปรบัอากาศมาผลติน้ํารอ้น โดยต้นแบบนี้
ใชถุ้งขนาดเลก็ทีอุ่ปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้นอยู่ภายใน สาํหรบัระบบ
ปรบัอากาศขนาด 3.5 kW ไดน้ํ้ารอ้นประมาณ 10 แกลลอนในหนึ่งคนื  

Bourne และ Dakin (1994) ไดค้ดิระบบทาํน้ํารอ้นจากความรอ้นที่
สญูเสยีไปในระบบปรบัอากาศ เพือ่นํามาประยุกตใ์ชก้บัรา้นอาหาร โดย
ทาํน้ํารอ้นจากสว่นคอมเพสเซอรแ์ละยงัรกัษาอุณหภมูหิอ้งทีป่รบัอากาศ
ไดอ้ยา่งคงทีส่มํ่าเสมอดว้ย 

Robert A. C., Richard N.S. and Michael K. J. (1996) , ได้
อธิบายถึงการออกแบบและการทดสอบระบบความร้อนนํากลบัรวม 
(Integrated heat recovery) เพือ่ขยายสมรรถนะของระบบทาํความเยน็
ตามบ้านโดยได้รบัน้ํารอ้นเพื่อนําไปใชก้บัเครื่องทําน้ํารอ้นไฟฟ้าอกีที่

หน่ึง ระหวา่งการทดสอบสามารถทาํน้ําใหอุ้ณหภูมสิงู 7.6 °C  20.3°C  

และ  10 °C ตามลําดบั ในการวเิคราะห์ของ clake พบว่าระบบนี้
สามารถประหยดัลงได ้18-20% ของระบบทาํน้ํารอ้นแบบเดมิ 

จากงานวจิยัทีผ่่านมานัน้จงึเหน็ไดว้่าถ้านําความรอ้นระบายออก 
มาผลติน้ํารอ้น ในการอุปโภค บรโิภค จงึเป็นหนทางที่เหมาะสมและ
เป็นการประหยดัพลงังานในการทําน้ํารอ้น อกีทางหนึ่งดว้ย ดงันัน้ใน
บทความนี้จงึไดนํ้าเสนอระบบทาํน้ํารอ้นทีนํ่าพลงังานความรอ้นทีเ่หลอื
ทิง้มาใชก้บัเครือ่งปรบัอากาศขนาด 36,000 Btu/hr ใหส้ามารถผลติน้ํา
รอ้นทีม่อุีณหภูม ิ70 - 90 oC และผลติน้ํารอ้นได ้4 liter/hr เพือ่เพยีงพอ
ต่อการบรโิภค 25 คน/ชัว่โมง 
 
2. ทฤษฎีท่ีใช้ในการออกแบบระบบทาํน้ําร้อน 
2.1 หลกัการทาํงานของระบบการทาํความเยน็  

หลกัการทํางานของระบบการทําความเย็นในเครื่องปรบัอากาศ
เป็นระบบทําความเยน็แบบอดัไอ  (vapor compression system)   
โดยคอม-เพรสเซอร ์    (compressor)  ทําหน้าทีด่ดูสารทาํความเยน็
จากอแีวป็เปอรเ์รเตอร ์(evaporator) สารทําความเยน็ในขณะนัน้ยงัมี
สถานะเป็นแก๊สและคอมเพรสเซอร ์(compressor)  ยงัทาํหน้าทีอ่ดัสาร
ทาํความเยน็ออกไปที ่คอนเดนเซอร ์(condenser) ทําใหส้ารทําความ
เย็นมอุีณหภูมแิละความดนัเพิม่สูงขึ้นเมื่อสารทําความเย็นไหลผ่าน
คอนเดนเซอร์(condenser)จะทําให้อุณหภูมิลดตํ่าลงจากนัน้สารทํา
ความเยน็ไหลต่อไปยงัรซีฟีเวอร/์ดรายเออร ์ (receiver/dryer)  เพื่อ
กรองสิง่สกปรกและความชืน้ทีป่นเป้ือนในสารทาํความเยน็สารทาํความ
เยน็ไหลไปที ่  แอค็เพนชัน่วาลว์  (expansion valve)แลว้ฉีดเป็นฝอย
ละอองเขา้ไปใน อแีว๊ปเปอรเ์รเตอร ์(evaporator)  ทาํใหส้ารทาํความ
เยน็มคีวามดนัตํ่าและดูดความรอ้นจากภายในหอ้ง เพื่อใหต้วัมนัเองมี

สถานะกลายเป็นแก๊ส ทาํใหอุ้ณหภูมภิายนอกลดลง หลงัจากนัน้สารทาํ
ความเยน็ที่เป็นแก๊สจะถูกดูดเขา้ไปในคอมเพรสเซอร์  (compressor)  
เพือ่เริม่ตน้การทาํงานใหมอ่กีครัง้ ดงันัน้จากรปูที ่1 ซึง่เป็นกราฟแสดง
ความสมัพนัธร์ะหว่างความดนั และเอน็ทลัปีของระบบปรบัอากาศ ซึ่ง
ใชส้ารทาํความเยน็ R-22 พบวา่ทีจุ่ด 2 ซึง่เป็น Super Heat Vapor 
ของ R-22 ในระบบปรบัอากาศทีอ่อกแบบสาํหรบัการใชง้านในประเทศ
ไทย  จะมอุีณหภูมอิยู่ในช่วง 70 – 78 oC ฉะนัน้ถา้ออกแบบอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความรอ้น ระหว่างสารทําความเยน็กบัน้ําแล้วจะสามารถ
ผลติความรอ้นทีม่อุีณหภมูสิงูถงึเกอืบ  78 oC 

 
รปูท่ี 1 แสดงกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งความดนัและเอน็ทลัปี 

ของสารทาํความเยน็ R-22 
 

 
 

รปูท่ี 2 แสดงผงัการทาํงานของระบบน้ํารอ้นโดย 
ใชพ้ลงังานความรอ้นทิง้จากเครือ่งปรบัอากาศ 

 

จากรปูที ่2 ซึง่แสดงผงัการทาํงานของระบบน้ํารอ้นโดยใชพ้ลงังาน
ความร้อนที่ทิ้งจากเครื่องปรบัอากาศ  ที่จะออกแบบโดยให้อุปกรณ์
แลกเปลีย่นความรอ้นต่ออนุกรมกบัระบบปรบัอากาศเดมิ โดยต่ออยู่ใน
ระหว่างคอมเพรสเซอร์กบัคอนเดนเซอร์ ซึ่งจะทําให้น้ําสูงสุด เมื่อน้ํา
จากชุดเกบ็น้ํารอ้นถูกส่งมายงัอุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้น ทําใหน้ํ้ามี
อุณหภูมสิูงขึ้น  จากนัน้น้ําร้อนน้ีจะไหลเขา้สู่ชุดเก็บน้ํารอ้น  โดยพ่น
เป็นลําน้ําสายเลก็ๆจํานวนมากไหลสู่ก้นถงั  ซึ่งทําใหเ้กดิไอน้ําขึน้ ไอ



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 3 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                        157 

 

น้ํานี้จะลอยตวัขึ้นสู่เบื้องบนแล้วถ่ายเทความร้อนให้กลบัผนังของชุด
เกบ็และกลายเป็นน้ําไหลลงสูต่วัเกบ็น้ํา 
2.2 การคาํนวณหาขนาดของอปุกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน 
 กําหนดให้เครื่องปรบัอากาศที่ใช้ในการทดลองมีขนาดการทํา
ความเยน็ 36,000 Btu/hr ทาํงานเตม็ประสทิธภิาพ อุณหภูมคิอยลเ์ยน็
(evaporator) 10 oC อุณหภูมคิอยลร์อ้น(condenser) 45 oC อุณหภูมิ
น้ําเขา้  30 oC อุณหภูมน้ํิารอ้นทีต่้องการ 80 oC  ขนาดท่อทีใ่ชท้ํา
เครื่องแลกเปลีย่นความรอ้นเสน้ผ่านศูนยก์ลางภายใน 14 มลิลเิมตร 
เสน้ผา่นศูนยก์ลางภายนอกเท่ากบั 16 มลิลเิมตร ตอ้งการหาความยาว
ของท่อที่ใช้ทําเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ในการคํานวณสามารถ
ประมาณคา่เอนทลาปปีของกระบวนการทาํความเยน็ไดจ้าก P-H ไดอา
แกรมของสารทาํความเยน็ R22 ตามรปูที ่1 ไดค้่าความรอ้นทีร่ะบาย
ออกทีค่อนเดนเซอรป์ระมาณ 14,300 กโิลวตัต์ สมมุตวิ่านําความรอ้น
มาใชป้ระมาณ 30 เปอรเ์ซอรค์อื 4,290 กโิลวตัต ์ใหอุ้ปกรณ์แลกเปลีย่น
ความรอ้นเป็นแบบไหลสวนทางระหวา่งสารทาํความเยน็กบัน้ํา สามารถ
คาํนวณไดด้งัต่อไปน้ี 
สมัประสทิธกิารกลัน่ตวัของสารทาํความเยน็ 
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ดงันัน้คา่พืน้ทีก่ารถ่ายเทความรอ้น เทา่กบั 
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26987.0
42.147645.425
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และเมือ่รูค้่าเสน้ผ่านศูนยก์ลางนอกของท่อ สามารถหาความยาวท่อได้
ดงัน้ี 

( ) ml 90.13
016.01

6987.0
==

π
 

จากความยาวทอ่ดงักล่าวนําไปสรา้งอุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้น 
 
3. อปุกรณ์การทดลอง 

หลงัจากคาํนวณขนาดของอุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้นและจดัทาํ
เป็นทีเ่รยีบรอ้ย จงึไดท้าํการตดิตัง้อุปกรณ์และเปลีย่นความรอ้น เขา้กบั
เครือ่งปรบัอากาศขนาด 36,000 Btu/hr ดงัรปูที ่3  
 

 
 

รปูท่ี 3 อุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้นและเครือ่งปรบัอากาศ 
 FUJIBISHI ขนาด36,000 Btu/hr  
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หลงัจากนัน้ไดท้ําการเดนิระบบน้ํารอ้นดงัไดอะแกรมในรปูที ่ 2 
และทําการตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจรูค้่าอุณหภูมเิพื่อใชว้ดัอุณหภูมขิองน้ํา
ร้ อ น ที่ ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต ไ ด้  ส่ ว น ร ะ บบค วบคุ ม นั ้น เ ป็ น ก า ร ใ ช้
ไมโครคอนโทรเลอรข์องบรษิทั Microchip รุน่ PIC 18F450 อ่านค่า
อุณหภูมน้ํิารอ้นและสง่สญัญาณไปควบคุมการทาํงานของปมัน้ําเพือ่ให้
รกัษาอุณหภมูน้ํิารอ้นทีต่อ้งการ ลกัษรณะการตดิตัง้อุปกรณ์เป็นดงัรปูที ่
4 แสดงถงัน้ํารอ้น ปมัน้ําและคา่อุณหภมูน้ํิารอ้นทีเ่กดิในถงัน้ํารอ้นนัน้ 

 

 
 

รปูท่ี 4  แสดงถงัน้ํารอ้น ปมัน้ําและคา่อุณหภมูน้ํิารอ้น 
 
ส่วนวธิกีารทดลองวดัความร้อนจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและ
อุณหภมูน้ํิารอ้นทีส่ามารถทาํได ้มขี ัน้ตออนดงัน้ี 

1. ตดิตัง้เครื่องแลกเปลีย่นความรอ้นทีบ่รเิวณระหว่างทางออก
ของคอมเพรสเซอรก์บัคอนเดนเซอร ์

2. วดัอุณหภูมิของน้ําก่อนเข้าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
อุณหภมูอิากาศภายนอกและภายในหอ้ง บนัทกึผล 

3. เปิดน้ําให้ไหลผ่านเข้าไปในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
หลงัจากนัน้ทาํการเปิดเครือ่งปรบัอากาศ 

4. วดัอุณหภูมขิองน้ําที่ทางออกของเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอ้นและจบัเวลาทุกๆ 1 นาท ีพรอ้มบนัทกึผล 

5. ทาํการทดลองซํ้าตามขอ้ที ่2 ถงึ 4 โดยการใชช้่วงเวลาการ
ทดลองทีแ่ตกต่างกนัออกไป  

6. ตดิตัง้ระบบควบคุมอุณหภูมน้ํิารอ้น ต่อเขา้กบัระบบเครื่อง
แลกเปลีย่นความรอ้น 

7. สังเกต การทํางานของปมัและวัดอุณหภูมิน้ําเทียบกับ
อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวท้ีไ่มดครคอนโทรเลอร ์

8. บนัทกึอุณหภมู ิและสรปุผล 
 
4. ผลการทดลอง 

สําหรับการทดลองเรื่องวัดอุณหภูมิของน้ําที่เวลาต่างๆ เมื่อ
อุณหภูมภิายนอกหอ้งอยู่ในช่วง 30 - 33 องศาเซลเซยีส อุณหภูมิ
ภายในห้องประมาณ 25 องศาเซลเซียส โดยให้เครื่องปรบัอากาศ
ทํางานทีป่ระมาณ  22  25 และ 27 องศาเซลเซยีส และอุณหภูมิ
อุณหภูมน้ํิาเริม่ตน้ในช่วง 30 – 33  องศาเซลเซยีส  ซึง่มปีรมิาณน้ํา 6 

ลติร อตัราการไหล 3.5 ลติรต่อนาท ีพบว่าทัง้สามสภาวะอากาศที่
ต้องการควบคุมนัน้ อุณหภูมน้ํิานัน้มอีตัราการเพิม่ของอุณหภูมทิี่ไม่
ต่างกนัมากนัก และสามารถทําให้อุณหภูมน้ํิาร้อนสูงกว่า 70 oC  
ภายในเวลา 30 นาท ีดงัรปูที ่5  

 
 

รปูท่ี 5 แสดงคา่อุณหภมูน้ํิารอ้นเมือ่ควบคุมอุณหภมูขิองการปรบั
อากาศที ่22 25 และ 27 องศาเซลเซยีส  ตามลาํดบั 

 
สํ า ห รั บ ก า ร ท ด ล อ ง ค ว บ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ น้ํ า ร้ อ น ด้ ว ย

ไมโครคอนโทลเลอรโ์ดยการสัง่เปิดปิดการทาํงานของปมัน้ํานัน้ เมือ่ทํา
การทดสอบทีก่ารควบคุมอุณหภูมน้ํิารอ้นเท่ากบั 68 องศาเซลเซยีส ผล
ปรากฏว่าสามารถความคุมอุณหภูมไิว้ได้ และมคี่าพกิดัอุณหภูม ิ2.5 
องศาเซลเซยีส และใชเ้วลาในการเขา้ถงึอุณหภูม ิ68 oC ในเวลาประ
ทาณ 1 นาท ีลกัษณะการควบคุมอุณหภมูเิป็นไปดงัรปูที ่6 

 

 
 
รปูท่ี 6 การทดสอบควบคุมอุณหภมูน้ํิารอ้นเทา่กบั 68 องศาเซลเซยีส 
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การวิเคราะหค่์าทางเศรษฐศาสตร ์

 ตวัอยา่งการคาํนวณปรมิาณน้ําใชต้่อวนั 35 ลติร (35 kg/วนั) 
 รายได/้ปี = คา่ไฟฟ้าทีส่ามารถประหยดัไดต้่อปี 

= กําลงัไฟฟ้าทีไ่ม่ตอ้งใชใ้นการทําความรอ้นต่อวนั x จาํนวนวนั  
ทาํงานต่อปี x คา่ไฟฟ้า   
= 35 kg/วนั x 4.181 kJ/kgoC x (76-28)oC x (1/3.6) kWh/MJ x 
300 วนั/ปี  x 5 บาท/kWh 
= 2,927  บาท 

รายจา่ย/ปี  = คา่บาํรงุรกัษา 
   = 500 บาท/ปี 
 

∴กระแสเงนิสดสทุธ/ิปี = รายได/้ปี - รายจา่ย/ปี 
   = 2,927 - 500 
   = 2,427  บาท 
เงนิลงทุน  = คา่อุปกรณ์ต่างๆ 
   =  5,200 บาท 

∴ระยะเวลาคนืทุน = เงนิลงทุน / กระแสเงนิสดสทุธต่ิอปี 
   = 5,200 / 2,427 

= 2.14  ปี 
เมื่อประเมนิค่าในเชงิเศรษฐศาสตรข์องระบบทําน้ํารอ้นจากความรอ้น
ทิ้งพบว่ามรีะยะเวลาคนืทุนสัน้และคุ้มคค่าต่อการลงทุน และสามารถ
ประหยัดค่าไฟฟ้าในการลดการใช้น้ําร้อนจากเครื่องต้มน้ําไฟฟ้า 
นอกจากนี้ขอ้ได้เปรยีบของการทําน้ํารอ้นด้วยวธิน้ีี คอื จะไม่ส่งผลให้
บรรยากาศโดยรอบรอ้นขึน้เพราะอากาศทีป่ล่อยออกจาก Conditioning 
Unit มอุีณหภมูลิดลงกวา่เดมิทาํใหเ้ป็นการรกัษาสิง่แวดลอ้มไดม้าก 
 
5. สรปุผลการทดลอง 

จากการศึกษาระบบปรับอากาศพบว่า ท่อสารทําความเย็นที่
คอนเดนเซอรม์อุีณหภูมสิูงสุดที ่90 องศาเซลเซยีส จากการทําเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอ้นของน้ํากบัสารทําความเยน็สามารถทําอุณหภูมิ
สงูสดุได ้75 องศาเซลเซยีส ทีป่รมิาตรของน้ํา 6 ลติร อตัราการไหลของ
น้ํา 0.057 ลติร/วนิาท ีหรอืประมาณ 3.5 ลติรต่อนาท ีจากการทดลอง
พบว่า ตัง้แต่เริม่เปิดระบบทําความเยน็และระบบแลกเครื่องความรอ้น
พบวา่จะตอ้งใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีทีจ่ะทาํใหน้ํ้ามอุีณหภูมสิงูขึน้ถงึ 
75 องศาเซลเซียส เราสามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ําให้ได้ตาม
ต้องการโดยการปรบัอุณหภูมทิี่เราต้องการจากไมโครคอนโทรเลอร ์
โดยน้ําที่ได้จากชุดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนน้ีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการอุปโภคและบรโิภค แต่ขอ้จาํกดัการใชเ้ครือ่งตอ้งเปิด
เครื่องปรบัอากาศไวก้่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาท ีเพื่อใหน้ํ้าไดร้บั
ความรอ้นจากเครือ่งปรบัอากาศก่อนทีน้ํ่าจะไดต้ามอุณหภมูทิีต่อ้งการ 
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งานวจิยัน้ีใชห้อ้งหลงัคาและปล่องแดดช่วยเพิม่การระบายอากาศ

แบบธรรมชาติในอาคาร วธิีการหลกัคือ การใช้หลงัคาที่ทําจากวสัดุ
โปร่งใสเพื่อใหร้บัแสงแดดไดม้ากจากปรากฏการณ์เรอืนกระจก และมี
แผ่นโลหะสดีําเป็นอุปกรณ์ช่วยดูดซบัความรอ้นจากแสงแดด ระหว่าง
หลงัคาโปร่งใสกบัแผ่นโลหะดูดซบัความรอ้นจะคัน่ดว้ยช่องว่างเพื่อให้
อากาศซึง่รบัความรอ้นจากแผ่นดดูซบัความรอ้นไหลผา่น และไหลออก
ผา่นชอ่งเปิดดา้นบนของหลงัคาดว้ยแรงลอยตวั ซึง่การไหลนี้เหน่ียวนํา
อากาศเย็นในอาคารให้เกิดการถ่ายเทออกไปพร้อมกนั ได้ศึกษาเชงิ
ตวัเลขถงึปจัจยัที่มผีลกระทบต่อปรมิาณการไหล คอื ความกวา้งของ
ช่องอากาศ ความสูงของปล่องแดด การกระจายของพื้นที่หน้าตัด
ช่องทางไหลของอากาศ ตลอดจนความเข้มของแสงแดด พบว่าทุก
ปจัจยัศกึษามผีลต่ออตัราการระบายอากาศทัง้สิน้ 
  
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. คาํนํา 

ห้องหลงัคาและปล่องถูกนํามาใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น เพื่อ
การผลติกระแสไฟฟ้า [1,2,3] หรอืเพื่อช่วยเพิม่การระบายอากาศ [4-

17] ซึ่งมลีกัษณะและตําแหน่งการตดิตัง้เขา้กบัอาคารทีแ่ตกต่างกนั
ออกไป หลกัการทํางานของระบบนี้คอืการใช้พืน้ทีห่ลงัคารบัแสงแดด
เขา้มาทําใหอ้ากาศในช่องหลงัคารอ้นขึน้ อากาศรอ้นน้ีจะลอยตวัสงูขึน้
ไปตามช่องหลงัคา และถูกปล่อยออกที่ช่องทางออกด้านบน และใน
ขณะเดยีวกนักเ็หน่ียวนําอากาศเยน็เขา้มาสู่ช่องทางเขา้ดา้นล่าง (ดูรปู
ที ่3) เมือ่ช่องทางเขา้ต่ออยู่กบัดา้นในของอาคารกจ็ะสามารถใชร้ะบาย
อากาศในอาคารได้ จะเหน็ได้ว่าหลกัการทํางานของระบบนี้ค่อนขา้ง
งา่ย แต่การออกแบบใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูนัน้ไมง่า่ยนกั 

นักวจิยัได้ศึกษาแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพในการระบายอากาศ
โดยธรรมชาตใินรูปแบบต่างๆ ทัง้การศกึษาเชงิทฤษฎ ี(ดว้ยการสรา้ง
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์) การศึกษาเชิงตวัเลข และการทดลอง 
Bansal และคณะ [4,5] ไดศ้กึษาความเป็นไปไดใ้นการระบายอากาศ
โดยธรรมชาตดิว้ยการใชป้ล่องแดดเหน่ียวนําใหเ้กดิการไหล โดยพฒันา
แบบจําลองทางคณิตศาสตรเ์พื่อหาค่าอตัราไหลของอากาศที่เกดิจาก
ปล่องแดด พบว่าปล่องแดดสามารถเหนี่ยวนําใหเ้กดิอตัราไหลได ้50-
165 m3/h ต่อพืน้ทีป่ล่องแดด 1 m2 นอกจากนี้ยงัพบวา่อตัราไหลของ
อากาศขึน้อยู่กบัปจัจยัโครงสรา้งของปล่องแดด เช่น พืน้ทีห่น้าตดัของ
ช่องทางไหลของอากาศ ตลอดจนประสทิธภิาพในการดูดซบัความรอ้น
ของปล่องแดด ต่อมาไดศ้กึษาความเป็นไปไดใ้นการระบายอากาศดว้ย
ปล่องแดดขนาดเลก็ทีม่คีวามยาว 1 m กวา้ง 1 m พบวา่สามารถทาํให้
เกดิความเรว็สงูสุดภายในปล่องได ้0.24 m/s ซึง่สอดคลอ้งกบัผลลพัธท์ี่
ไดจ้ากแบบจาํลองทางคณิตศาสตรแ์ละจากการทดลอง Afonso และ 
Oliveira [6] เสนอวา่การออกแบบปล่องแดดทีเ่หมาะสมต่อการระบาย
อากาศควรพจิารณา 2 ปจัจยั คอื ความยาวและความกวา้งของช่องทาง
ไหล เพราะอตัราการระบายอากาศจะแปรผนัตรงกบัพืน้ทีห่น้าตดัของ
ปล่อง Gan [7] ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราการระบายอากาศ ไดแ้ก่ 
อุณหภูมขิองแผน่ดดูกลนืความรอ้น ปรมิาณความรอ้นทีไ่ดร้บั ความสงู
และความหนาของผนัง (ติดตัง้ปล่องแดดเข้ากบัผนังอาคาร) พบว่า
ความเข้มของแสงแดดช่วยเพิม่ประสทิธิภาพให้ปล่องแดดประมาณ 
10% นอกจากนี้ยงัพบวา่ความกวา้งของชอ่งทางไหลขนาด 0.55-0.6 m 
ทําให้เกิดอตัราการระบายอากาศสูงสุดเมื่อพจิารณาที่ความสูงปล่อง    
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6 m หากความกวา้งปล่องมากกว่าช่วงดงักล่าวจะทําใหเ้กดิการไหล
ยอ้นกลบัทีบ่รเิวณดา้นบนของปล่อง Bouchair [8] พบว่าอตัราไหล
สงูสุดทีค่่าความกวา้งของปล่องประมาณ 1/10 ของความสงูปล่อง ซึง่
สมัพนัธก์บังานวจิยัของ Burek และ Habeb [9] ทีพ่บวา่อตัราการไหล
ของอากาศภายในปล่องขึ้นอยู่กบัความกว้างของปล่องและปรมิาณ
ความรอ้นทีไ่ดร้บัเช่นเดยีวกบังานวจิยัของ Gan นอกจากนี้ Hamdy 
และ Fikry [10] ยงัพบวา่อตัราการไหลขึน้อยู่กบัระยะในแนวดิง่ระหวา่ง
ช่องทางเขา้และช่องทางออกของปล่องแดด (stack height) และมุม

เอยีงของหลงัคาปล่องแดดทีเ่หมาะสมทีสุ่ดคอื 60° Zhai และคณะ [11] 
ศกึษาการใชป้ล่องแดดแบบช่องทางไหลเดีย่ว และแบบช่องทางไหลคู ่
พบว่าปล่องแดดแบบช่องทางไหลคู่ สามารถทําให้เกดิการระบาย

อากาศได ้20 ACH ทีมุ่มเอยีงของหลงัคาปล่องแดด 30° หากตอ้งการ
ใหป้ล่องแดดแบบช่องทางไหลเดีย่วระบายอากาศไดใ้นปรมิาณเท่ากนั 

จะตอ้งเอยีง 75° ซึง่ยากในการปฏบิตั ิและยงัดไูมส่วยงามอกีดว้ย จาก
การคํานวณยงัพบว่าปล่องแดดแบบช่องทางไหลคู่มปีระสทิธภิาพใน
การระบายอากาศสงูกวา่แบบชอ่งทางไหลเดีย่วถงึ 10%  

งานวจิยัของคนไทยทีเ่กีย่วกบัการระบายอากาศโดยธรรมชาตใิน
ปจัจุบนัพบมากขึน้ อนัจะเหน็ไดจ้ากกลุ่มงานวจิยัของ Khedari และ
คณะ [12,13,14,15,16] ซึง่ไดศ้กึษาการระบายอากาศภายในบา้นพกั
อาศยัที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแนะนําว่าปล่องแดดที่ดีควรมี
ขนาดความกวา้งของช่องอากาศ 10-14 cm ยาว1-2 m และมมีุมเอยีง

ของหลงัคา 20-45° นอกจากนี้ พรสวรรค ์และ ทวชิ [17] ยงัไดเ้สนอ
วธิกีารระบายอากาศดว้ยหอ้งหลงัคาและปล่องแดด ซึ่งพบว่าสามารถ
เหน่ียวนําให้เกดิการระบายอากาศได้สูงเพยีงพอต่อความต้องการอยู่
สบายของผู้อาศัย และยงัพบว่าความสูงและพื้นที่หน้าตดัของปล่อง 
ตลอดจนความเขม้ของแสงแดด ต่างส่งผลต่ออตัราการระบายอากาศ 

และพบวา่มมุเอยีงทีด่ทีีส่ดุของหลงัคาคอื 45°  
จากงานวจิยัในอดตีสามารถสรุปได้ว่าปรมิาณการระบายอากาศ

พจิารณาได้จากค่าอัตราไหลของอากาศที่เข้าสู่อาคาร ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความเขม้ของแสงแดด และปจัจยัโครงสรา้ง (geometrical parameters) 
ของปล่องแดด ไม่ว่าจะเป็นระยะในแนวดิ่งระหว่างช่องทางเข้าและ
ช่องทางออกของระบบ (stack height) หรอืขนาดของช่องทางเขา้และ
ช่องทางออกของอากาศ ตลอดจนความกวา้งของช่องอากาศ (air gap 
width) และความยาวของปล่องแดด (ซึง่อาจหมายถงึความยาวของ
หลงัคาหากประยุกตป์ล่องแดดเป็นสว่นหน่ึงของหลงัคา) งานวจิยัเรว็ๆ 
น้ีของ พรสวรรค์ และ ทวชิ [18] พบว่ากระกระจายพืน้ทีห่น้าตดัของ
ช่องทางไหล โดยการเพิม่มุมบานที่ทางออกของปล่อง สามารถเพิม่
อตัราการไหลได ้โดยรอ้ยละการเพิม่ขึน้ของอตัราการไหลเมื่อเทยีบกบั

กรณมีมุบานเป็นศนูยเ์พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็เมือ่ใหม้มีมุบานเพยีง 1-5°  
งานวิจยัน้ีทําการขยายขอบเขตการศึกษาจาก พรสวรรค์ และ 

ทวชิ [18] นอกจากนี้ยงัศกึษาผลกระทบจากการเพิม่ปล่องเขา้กบัระบบ 
โดยตดิตัง้ปล่องเขา้กบัทางออกเดมิ วธิน้ีีทําใหร้ะยะในแนวดิง่ของช่อง
เปิดทางเขา้และทางออกของระบบมากขึน้ ซึ่งพบว่าสามารถช่วยเพิม่
อตัราการไหลของอากาศไดม้ากพอสมควร โดยแรงดลใจในการศกึษานี้

เกดิจากการศกึษาเชงิทฤษฎ ีโดยในเอกสารอา้งองิ 1 ผูว้จิยัไดท้าํนาย
การไหลในระบบปล่องแดดเพือ่การผลติกระแสไฟฟ้าไวเ้ป็นสมการคอื 
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ซึ่งสมการนี้ เป็นผลจากการสังเคราะห์สมการอนุรักษ์มวล โม

เมนตัมและพลังงานเข้าด้วยกัน และผลการทํานายของสมการนี้
สอดคลอ้งกบัการทาํนายของการคาํนวณเชงิตวัเลขเป็นอย่างด ีจากการ
วเิคราะห์สมการเชงิลกึพบว่า ถ้าใหช้่องทางออกใหญ่กว่าช่องทางเขา้ 
( 13 A/A > 1) จะสามารถเพิม่อตัราการไหล ( m& ) ได ้
 
2. แนวทางการดาํเนินการวิจยั 

งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาเชงิตวัเลข (CFD) โดยใชโ้ปรแกรมช่วย
วเิคราะหก์ารไหล ANSYS CFX, Release 11.0 [19] ก่อนทีจ่ะนํา
โปรแกรมฯ ไปจําลองการไหลผ่านระบบที่ต้องการศึกษา ได้ทําการ
ทดสอบโปรแกรมฯ กบัปญัหาการไหลแบบการพาอสิระผ่านแผ่นรอ้น
แนวตัง้ ใน 2 มติ ิซึง่เป็นปญัหาการไหลแบบคงตวัทีส่ามารถหาผลเฉลย
แมน่ตรงไดจ้ากกรรมวธิคีวามเสมอืน (similarity method) [20]  

การจําลองปญัหาการไหลที่ข ับเคลื่อนด้วยแรงลอยตัวของ
โปรแกรม ANSYS CFX จะตอ้งจาํลองดว้ย Transient model เท่านัน้ 
ผูว้จิยัไดล้องเปลีย่นรปูแบบของเงื่อนไขขอบเขตจนกระทัง่ไดร้ปูแบบที่
ให้ผลลพัธ์ที่ดทีี่สุดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลเฉลยแม่นตรง โดยเลอืกใช ้
Advection scheme เป็นแบบ Specified Blend Factor เท่ากบั 1.0 
เทยีบเท่ากบั second order ซึง่เป็นรปูแบบทีม่คีวามถูกตอ้งค่อนขา้งสงู 
และใช ้Transient scheme เป็นแบบ Second Order Backward Euler 
ผลลพัธแ์สดงในรปูของตวัแปรไรม้ติขิองความเรว็และอุณหภูม ิดงัแสดง
ในรปูที ่1 และ 2 พบวา่มคีวามสอดคลอ้งกนัเป็นอยา่งดกีบัผลเฉลยแมน่
ตรง โดยมคี่าผดิพลาดอยู่ในช่วงทีย่อมรบัได ้แสดงถงึความถูกตอ้งของ
คําตอบทีไ่ดจ้ากการจาํลองดว้ยโปรแกรมฯ ตลอดจนทราบแนวทางใน
การกําหนดเงื่อนไขขอบเขตหรอืกําหนดค่าต่างๆ ภายในโปรแกรมฯ 
ก่อนทาํการจาํลองปญัหาการไหลจรงิต่อไป  
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รปูท ี1 ความเรว็ไรม้ติทิคีาํนวณไดเ้ทยีบกบัผลเฉลยแมน่ตรง 
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รปูท ี2 อุณหภมูสิมับรูณ์ทีค่าํนวณไดเ้ทยีบกบัผลเฉลยแมน่ตรง 
 
ลกัษณะของหอ้งหลงัคาและปล่องแดดทีศ่กึษาแสดงดงัรปูที ่3 และ 

4 โดยในรปูที ่3 เป็นหอ้งหลงัคาทีไ่มม่กีารตดิตัง้ปล่อง สว่นรปูที ่4 เป็น
หอ้งหลงัคาทีต่ดิตัง้ปล่องในแนวดิง่เขา้กบัทางออก รปูแบบพืน้ฐานของ
ระบบที่ศึกษาม ี2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 คอื ห้องหลงัคาที่ไม่มมีุมบาน 

( 0=β °) ช่องทางไหลกวา้ง 14 cm มุมเอยีงของหลงัคาคงทีเ่ท่ากบั 

45° สว่นรปูแบบที ่2 เหมอืนรปูแบบที ่1 ทุกประการเพยีงแต่เพิม่ปล่อง
เขา้ไปทีท่างออก ไดศ้กึษาการผลกระทบต่อปรมิาณอตัราไหลมวลของ
อากาศเมือ่เปลีย่นแปลงปจัจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

• มมุบาน (β): 0 - 12° เพิม่ขึน้ทลีะ 1° 
• ความกวา้งของชอ่งอากาศ (d): 12 – 22 cm เพิม่ขึน้ทลีะ 2 cm 

• ความยาวของหลงัคา (L): 1 - 4 m เพิม่ขึน้ทลีะ 0.5 m 

• ความสงูของปล่องแดด (hc): 0 – 1.25 m เพิม่ขึน้ทลีะ 0.25 m 

• ความเขม้ของแสงแดด: 500, 650, 800 และ 900 W/m2 
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รปูที ่3 หอ้งหลงัคาแบบไมม่ปีล่อง 
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รปูที ่4 หอ้งหลงัคาแบบมปีล่อง 
 

 การจาํลองการไหล ไดก้ระทาํภายใตส้มมตุฐิานดงัน้ี 
1. เป็นการไหลในระบบพกิดั 2 มติ ิ
2. อากาศภายในช่องอากาศของปล่องแดดได้รบัความรอ้นจาก

แสงแดดเป็นความรอ้นต่อหน่วยปรมิาตรแบบเอกรปู (uniform 
heat source)  

3. เป็นการไหลแบบมคีวามหนืดทีร่าบเรยีบ (laminar) เพราะเป็น
การไหลที่ขบัเคลื่อนโดยแรงลอยตัวในระยะทางสัน้ๆ ที่ค่า
เลขกราชอฟ (Grashof number) ตํ่า   

4. ใช ้Boussinesq Model เพื่อประมาณการเปลีย่นแปลงความ
หนาแน่นของอากาศทีไ่ดร้บัความรอ้น 

การกาํหนดเงือ่นไขขอบเขตใชร้ปูแบบเดยีวกบัปญัหาการไหลทีใ่ช้
ในการทดสอบโปรแกรม เน่ืองจากเป็นปญัหาการไหลแบบการพาอสิระ
เชน่เดยีวกนั  

 
3. ผลลพัธแ์ละการอภิปรายผล 
 ความมัน่ใจในผลลัพธ์ที่ได้จากการจําลองด้วยโปรแกรมฯ 
พจิารณาจาก 2 ปจัจยั หน่ึงคอื ค่าเศษตกคา้ง (residual) ของสมการนา
เวียร์สโตค โดยตรวจสอบได้จากลักษณะของเส้นกราฟที่โปรแกรม
แสดงผลว่ามกีารลู่เขา้หรอืไม่ และมคี่าตํ่าเพยีงพอต่อการยอมรบัได้
หรอืไม่ และสองคอื เน่ืองจากเป็นการไหลในช่อง ดงันัน้อตัราการไหล
เชิงมวลที่แต่ละหน้าตัดต้องมีค่าเท่ากันตามกฎการอนุรักษ์มวล 
(conservation of mass)  
 
3.1 ผลกระทบจากการกระจายพืน้ทีหน้าตดัของช่องทางไหล 
 ผลกระทบต่ออตัราไหลเชิงมวลจากการเพิม่มุมบานที่ทางออก
แสดงไวร้ปูที ่5 ซึง่เหน็ไดว้า่การบานตวัออกสามารถเพิม่อตัราการไหล

ได ้โดยเฉพาะช่วงมุมบานเลก็ๆ 1 – 6° สามารถเพิม่อตัราการไหลได้
สงูถงึ 30% จะเหน็ไดจ้ากระยะห่างระหว่างเสน้กราฟแต่ละเสน้ จากนัน้
อตัราการเพิม่จะเริม่ชา้ลง หากเปรยีบเทยีบอตัราไหลกบักรณีพืน้ฐานที่
มมีมุบานเป็นศนูยอ์งศา โดยคดิเป็นรอ้ยละการเพิม่ของอตัราไหล จะได้
ผลลพัธ์ดงัแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งพบว่ารอ้ยละของการเพิม่ของอตัราไหล
เป็นปฏภิาคกบัมุมบาน น่าสงัเกตว่าขอ้มูลของสองกรณีความรอ้นทบั
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กนั ซึง่แสดงว่าเกดิความเสมอืนของขอ้มลูตามระบบตวัแปรไรม้ติ ิโดย
ในช่วงแรกอตัราการเพิม่ขึ้นเกือบจะเป็นเชงิเส้นและมคี่าค่อนขา้งสูง
สงัเกตไดจ้ากความชนัของเสน้กราฟ จากนัน้อตัราการเพิม่เริม่ชา้ลง   
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รปูที ่5 ผลกระทบของมมุบานทีท่างออกต่ออตัราไหลมวล 
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รปูที ่6 รอ้ยละการเพิม่ขึน้ของอตัราไหลมวลเทยีบกบักรณมีมุบาน = 0° 
 
3.2 ผลกระทบจากความยาวหลงัคา 
 เมื่อเพิม่ความยาวของหลงัคาพบว่าสามารถเพิม่อตัราไหลมวล
ของอากาศได้ดงัแสดงในรูปที่ 7 และ 8 โดยความยาวของหลงัคาที่
ทาํการศกึษาคอื 1-4 m ไดศ้กึษาในกรณีทีไ่มม่มีุมบาน ความกวา้งของ
ช่องอากาศคงทีท่ี ่14 cm ความเขม้ของแสงแดด 500 W/m2 และ 800 
W/m2 ตามลําดบั โดยภาพรวมเหน็ไดว้่าอตัราไหลเพิม่เมื่อเพิม่ความ
ยาว (ซึง่เป็นการเพิม่ความรอ้นและความสงูโดยปรยิายนัน่เอง) และเป็น
การเพิม่ในอตัราทีล่ดลงเลก็น้อย และยงัเหน็วา่เสน้กราฟของกรณีความ
เขม้ทัง้สองซ้อนทบักนัซึ่งแสดงให้เหน็ถงึความเสมอืนของขอ้มูล หาก
พจิารณาคา่อตัราไหลมวลเมือ่เพิม่ความยาวของหลงัคาจาก 1 m เป็น 2 
m (ความยาวเพิม่ขึน้ 2 เท่าตวั) พบว่าอตัราไหลมวลเพิม่ขึน้ประมาณ 
60% หมายความว่าไม่ไดเ้พิม่ 2 เท่าตามความยาว ซึง่เป็นไปตามกฎ

ของการบานตัวแบบไอเซนทรอปิก ( cpvk = ) ที่กําหนดว่าความ

หนาแน่นจะลดลงในอัตราที่ช้ากว่าการลดความดนั ซึ่งส่งผลให้แรง
ลอยตวัซึ่งเกดิจากการลดลงของความหนาแน่นมคี่าน้อยลงที่ความสูง
มากขึน้  
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รปูที ่7 ผลกระทบของความยาวหลงัคาต่ออตัราไหลมวล 
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รปูที ่8 รอ้ยละการเพิม่ขึน้ของอตัราไหลมวลเทยีบกบั 
กรณหีลงัคายาว 1 m 

 
3.3 ผลกระทบจากความกว้างของช่องอากาศ 
 เมือ่เปลีย่นแปลงขนาดความกวา้งของชอ่งอากาศหรอืชอ่งทางไหล
จาก 12 ถงึ 22 cm โดยเพิม่ขึน้ทลีะ 2 cm พบว่าการเพิม่ความกวา้ง
ของชอ่งอากาศมผีลทาํใหอ้ตัราไหลมวลเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ดงัจะเหน็
ไดจ้ากกราฟในรปูที ่9 และมแีนวโน้มว่าหากเพิม่ความกวา้งของช่อง
อากาศมากขึน้ยงัสามารถเพิม่อตัราไหลมวลไดต้่อไป โดยสงัเกตไดจ้าก
ระยะหา่งระหวา่งเสน้กราฟซึง่บ่งบอกถงึอตัราการเพิม่ขึน้ของอตัราไหล
มวลของอากาศ  
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รปูที ่9 ผลกระทบของความกวา้งของชอ่งอากาศต่ออตัราไหลมวล 
 

 จากนัน้หารอ้ยละการเพิม่ขึน้ของอตัราไหลมวลโดยคดิเทยีบกบั
ปล่องแดดทีม่คีวามกวา้งของชอ่งอากาศ 14 cm ดงัแสดงผลทีไ่ดใ้นรปูที ่
10 จะเหน็วา่รอ้ยละการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของอตัราไหลมวลเกอืบจะเป็น
เชงิเสน้ โดยหากใหค้วามกวา้งของช่องอากาศเลก็ลงจาก 14 cm เป็น 
12 cm ทําใหอ้ตัราไหลมวลของอากาศลดลงประมาณ 11.2% และ
เพิม่ขึน้ประมาณ 9.3% เมือ่ใหค้วามกวา้งของชอ่งอากาศเป็น 16 cm  
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รปูที ่10 รอ้ยละการเพิม่ขึน้ของอตัราไหลมวลเทยีบกบักรณ ีd = 14 cm 
 

3.4 ผลกระทบจากความสงูของปล่อง 
 กรณีน้ีกระทาํขึน้เพราะคาดหวงัว่าการเพิม่ระยะในแนวดิง่ระหวา่ง
ช่องทางเขา้/ออกของอากาศ (stack height) โดยไมม่กีารใหพ้ลงังาน
แสงแดดเพิม่ จะสามารถเพิม่อตัราไหลมวลไดม้ากขึน้ ซึง่หากเป็นจรงิก็
จะเพิม่แนวทางในการออกแบบระบบระบายอากาศไดม้ากยิง่ขึน้ จาํลอง
การไหลเมือ่ใหป้ล่องสงู 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, และ1.25 m ตามลาํดบั 
ความยาวของหลงัคาและความกวา้งของช่องอากาศคงที่เท่ากบั 1 m 
และ 14 cm ตามลําดบั กราฟแสดงอตัราไหลมวลเปรยีบเทยีบกบักรณี

ทีไ่ม่มปีล่อง ดงัแสดงผลในรูปที ่11 พบว่าระบบทีม่ปีล่องสามารถเพิม่
อตัราไหลมวลไดค้่อนขา้งมาก การสูญเสยีเน่ืองจากแรงเสยีดทานจาก
การเพิม่ความสงูปล่องนัน้ถอืวา่มคี่าน้อย เพราะปล่องไม่สงูมากนกั (ค่า 
hc/d กรณีสูงสุดมีค่าประมาณ 10 เท่านัน้) จึงมีผลน้อยนัน่เอง 
นอกจากนี้ยงัพบว่าทีป่ล่องสงู 1 m แทบจะไม่เพิม่อตัราไหลมวลเมื่อ
เทยีบกบักรณีปล่องสงู 0.75 m ซึง่คาดวา่เป็นผลจาก Transient model 
ซึ่งเกิดขึ้น ณ ความสูงน้ีเท่านัน้ ผู้วิจ ัยลองเพิ่มความสูงปล่องเป็น    
1.25 m ระบบกย็งัสามารถเพิม่อตัราไหลมมวลต่อไปได ้
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รปูที ่11 ผลกระทบของความสงูปล่องต่ออตัราไหลมวล  
  
รอ้ยละการเพิม่ขึน้ของอตัราไหลมวลเทยีบกบักรณีทีไ่มม่ปีล่องดงัแสดง
ในรปูที ่12  
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รปูที ่12 รอ้ยละการเพิม่ขึน้ของอตัราไหลมวลเทยีบกบักรณไีมม่ปีล่อง 
 

4. สรปุและข้อเสนอแนะ 
สามารถสรุปผลลพัธจ์ากการศกึษาเชงิตวัเลขของปจัจยัทีม่ผีลต่อ

การระบายอากาศโดยธรรมชาต ิไดด้งัน้ี 
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1. การเพิม่มุมบานทีช่่องทางออกของหลงัคาสามารถเพิม่อตัราไหล
มวลได้มากกว่า 30% ถอืเป็นทางเลอืกในการออกแบบการระบาย
อากาศทีด่แีนวทางหนึ่งทีย่งัไมพ่บในวรรณกรรม 

2. ความยาวของหลงัคามากขึน้ทําให้อตัราไหลมวลสูงขึน้ โดยหาก
เพิม่ความยาวของหลงัคาจาก 1 m เป็น 2 m สามารถเพิม่อตัราไหล
มวลของอากาศไดป้ระมาณ 57%  

3. การเพิม่ความกวา้งของช่องอากาศสามารถเพิม่อตัราไหลมวลได ้
ปรมิาณการเพิม่เกอืบเป็นเชงิเสน้กบัความกวา้งทีเ่พิม่ขึน้  

4. การติดตัง้ปล่องแนวดิง่ที่ทางออกของหลงัคาสามารถเพิม่อตัรา
ไหลมวลได้มาก เพราะเป็นการเพิม่ระยะในแนวดิ่งระหว่างช่องเปิด
ทางเขา้และทางออกของอากาศ (stack height) ในทางปฏบิตักิารเลอืก
ความสงูทีเ่หมาะสมของปล่องตอ้งคํานึงถงึความสวยงามและค่าวสัดุที่
เพิม่ขึน้ดว้ย  
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บทคดัย่อ 
เครือ่งอบแบบขา้วหล่นอสิระในแนวดิง่ (หรอืแบบลมไหลสวนทาง) 

เป็นแนวคดิใหม่ในการอบแหง้เมลด็พนัธุด์ว้ยการใหข้า้วเปลอืกหล่นลง
จากท่อสูงในแนวดิง่โดยอสิระ สวนทางกบัอากาศรอ้นที่พุ่งขึน้ พบว่า
ใหผ้ลการอบแหง้ทีด่มีาก เน่ืองจากสามารถสรา้งความเรว็สมัพทัธไ์ดส้งู 
สง่ผลใหส้มัประสทิธิ ์ การถ่ายเทพลงังานและมวลความชืน้มคี่ามากขึน้
ด้วย ในอดีตได้ทดลองเฉพาะการอบแห้งที่เป็นขยัก (ไม่ต่อเน่ือง) 
งานวิจ ัย น้ีนําเสนอผลการทดลองที่ข้าวเปลือกไหลในเครื่องอบ
แบบต่อเน่ือง  คอืผลของความเรว็อากาศอบแห้งต่ออตัราการอบแห้งและ
อตัราการสิน้เปลอืงพลงังานปฐมภูมจิาํเพาะ ในการศกึษาใชเ้มลด็ขา้วเปลอืก
พนัธช์ยันาท 1 ทีค่วามชืน้ขา้วเปลอืกเริม่ตน้ประมาณ 26%  w.b. อตัราการ

ป้อนขา้วเปลอืก 15.37 kg/min อุณหภูมอิากาศอบแหง้ 90 และ 120 o C 
ค่าความเรว็อากาศอบแหง้ 1, 2, 3 และ 4 m/s ตามลําดบั ผลการศกึษา
พบว่าอตัราการอบแหง้แปรผนัโดยตรงกบัความเรว็อากาศอบแหง้ของ
อุณหภมูอิากาศอบแหง้ทัง้สองค่า โดยมรีะยะเวลาการอบแหง้ลดลงจาก 
150 นาทเีหลอืประมาณ 82 นาท ีและ130 นาทเีหลอืประมาณ 60 นาท ี
เมื่อเปลีย่นความเรว็อบแหง้จาก 1 m/s ถงึ 4 m/s ในกรณีอุณหภูมิ

อากาศอบแหง้ 90 และ 120 o C ตามลําดบั สาํหรบัอตัราการสิน้เปลอืง
พลงังานปฐมภูมจิาํเพาะทีค่ํานวณไดจ้ากขอ้มลูการทดลอง พบว่ามคี่า
เพิม่ขึน้ตามความเรว็อากาศอบแหง้ทีใ่ช ้คอื 2.92-6.32 MJ/kg water 
evap และ 3.52 – 6.00 MJ/kg water evap ของอุณหภมูอิากาศอบแหง้ 

90 และ 120 o C ตามลําดบั แสดงใหเ้หน็ว่าเครื่องอบแหง้น้ีมศีกัยภาพ
การอบทีด่พีอควร  
 
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 

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 

กระบวนการอบแหง้ขา้วเปลอืกเป็นกระบวนการลดความชื้นของ
ขา้วเปลอืกหลงัการเก็บเกี่ยวใหอ้ยู่ในระดบัความชื้นทีส่ามารถจดัเก็บ
ขา้วเปลือกไว้ได้เป็นระยะเวลานานโดยที่ไม่ทําให้เกิดความเสยีหาย     
(13-15% w.b.) [1] การทํางานของเครื่องอบแหง้ขา้วเปลอืกโดยส่วน
ใหญ่มักใช้อากาศร้อนเป็นตัวกลางในการพาความชื้นออกจาก
ขา้วเปลือก ด้วยเหตุน้ีจงึต้องใช้พลงังานเป็นจํานวนมากในการเพิม่
อุณหภมูใิหก้บัอากาศอบแหง้และบงัคบัใหอ้ากาศรอ้นน้ีไหลผา่นชัน้ของ
ขา้วเปลอืก ปจัจุบนัไดม้กีารคดิคน้และพฒันาเครื่องอบแหง้ขา้วเปลอืก
หลายรปูแบบ วตัถุประสงคห์ลกัคอืเพิม่ประสทิธภิาพของเครือ่งอบแหง้
ให้ใช้พลงังานและเวลาในการอบแห้งน้อย โดยที่คุณภาพขา้วเปลือก
หลังการอบแห้งยังอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน  ซึ่งป จัจัยที่มีผลต่อ
ประสทิธภิาพไดแ้ก่ อุณหภูม ิความเรว็และความชืน้สมัพทัธข์องอากาศ
อบแห้ง เป็นต้น [1] ปจัจยัเหล่าน้ีจะมผีลกระทบต่ออตัราการอบแห้ง
มากหรอืน้อยย่อมขึ้นกบัลกัษณะการทํางานของเครื่องอบแห้งแต่ละ
ชนิดดว้ย โดยทัว่ไปอตัราการอบแหง้จะแปรผนัตามอุณหภูมขิองอากาศ
อบแหง้ เช่นงานวจิยัของ Hajidavalloo and Hamdullahpur (2000) [2] 
พบว่าอุณหภูมอิากาศอบแห้งมผีลกระทบสําคญัต่ออตัราการอบแห้ง 
ขา้วสาลขีองเครือ่งอบแหง้แบบฟลูอดิไดซ์เบด ขณะทีก่ารเพิม่ความเรว็
อากาศไม่ไดเ้พิม่อตัราการอบแหง้อย่างมนีัยสําคญั งานวจิยัของมานิต
และคณะ [3] แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาการอบแห้งและการลดลงของ
ความชื้นแปรผนัตามอุณหภูมขิองอากาศอบแห้ง เช่นเดยีวกนัเครื่อง
อบแห้งแบบสเปาเท็ดเบดจะมีอัตราการอบแห้งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเพิ่ม
อุณหภูมอิากาศอบแหง้ [4] สาํหรบัเครื่องอบแหง้แบบกระบะหากใช้
อุณหภูมิอบแห้งสูงจะทําให้การอบแห้งรวดเร็วยิ่งขึ้นแต่จะทําให้ชัน้
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ข้าวเปลือกด้านล่างแห้งมากเกินไป แต่อัตราการไหลของอากาศ        
มีผลอย่างมากต่อเวลาที่ใช้อบแห้งโดยเฉพาะในช่วงอัตราการไหล
อากาศตํ่า การเพิม่อตัราการไหลอากาศเพยีงเลก็น้อยสามารถลดเวลาที่
ใชอ้บแหง้ไดเ้ป็นอย่างมาก [5] ทวชิและคณะ (2549) [6] ศกึษาอตัรา
การอบแห้งและการใช้พลังงานของเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบ    
หล่นอสิระ พบวา่เครือ่งอบแหง้ชนิดน้ีสามารถอบแหง้ไดอ้ย่างรวดเรว็และ
ใชพ้ลงังานปฐมภูมจิําเพาะน้อยมากเมื่อเทยีบกบัเครื่องอบแหง้ชนิดอื่น 

ผลการศกึษาอุณหภูมอิากาศอบแหง้ 80, 100 และ120 o C พบวา่เวลา

ทีใ่ชอ้บแหง้จะน้อยทีสุ่ด เมือ่ใชอุ้ณหภูมอิากาศอบแหง้ 120 o C โดยใช้
พลงังานปฐมภูมจิําเพาะเพยีง 3.03 MJ/kg water evap ซึ่งตํ่ากว่า
เครื่องอบแหง้ชนิดอื่น ๆ ทีใ่ชพ้ลงังานปฐมภูมจิาํเพาะอยู่ในช่วง 4–15 
MJ/kg water evap [7] แต่เน่ืองจากขอ้จํากดัของงานวจิยัทําใหต้้อง
อบแหง้ขา้วเปลอืกแบบเป็นขยกั (ซึ่งไม่สมจรงิ)  อกีทัง้ยงัใชค้วามชื้น
ขา้วเปลอืกเริม่ตน้ทีต่ํ่ากว่าความชืน้ขณะทีเ่กบ็เกีย่วจรงิ ซึง่มผีลใหก้าร
ใชพ้ลงังานตลอดกระบวนการอบแหง้สงูกว่าความจรงิ ดงันัน้หากปรบั
กระบวนการอบแหง้ใหเ้ป็นแบบต่อเน่ืองและใชค้่าความชื้นขา้วเปลอืก
เริม่ต้นเท่ากบัความชื้นขณะเก็บเกี่ยว พลังงานที่ใช้ในการอบแห้งก็
น่าจะตํ่ากวา่งานวจิยัทีผ่า่นมา 

ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาอตัราการอบแหง้และ
อตัราการสิน้เปลอืงพลงังานความรอ้นปฐมภมูจิาํเพาะของเครือ่งอบแหง้
ข้าวเปลือกแบบหล่นอิสระอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นที่ผลกระทบของ
ความเรว็อากาศอบแหง้ 
 
2. เคร่ืองอบแห้งแบบข้าวหล่นอิสระ 

เครื่องอบแห้งแบบขา้วหล่นอิสระที่มกีารทํางานอย่างต่อเน่ืองมี
ห ลัก ก า รคือ  เ ค รื่ อ ง เ ป่ า ลมจ ะ เป่ า ลม เ ข้ า ท า งด้ า นล่ า ง ผ่ า น                 
ขดลวดความรอ้นเพื่อสรา้งลมรอ้นเขา้สู่ท่ออบแห้งทีต่ ัง้ในแนวดิง่แล้ว
ออกทางดา้นบนทีช่่องทางออก ขา้วเปลอืกชืน้จากถงัพกัดา้นบนจะตกลง
มาโดยอสิระ (ไมม่กีารกดีขวางใด ๆ) ดว้ยแรงโน้มถ่วง เกดิการแลกเปลีย่น
ความร้อนและความชื้นกบัขา้วเปลือกอย่างรวดเรว็ ทําให้ขา้วเปลือก
แห้งลงอย่างรวดเร็ว แต่ข้าวเปลือกจะอยู่ในท่ออบแห้งเป็นระยะเวลา   
สัน้ ๆ เพยีงประมาณ 1 วนิาทใีนแต่ละรอบ จากนัน้ขา้วเปลอืกจะออกจาก
ทอ่อบแหง้เขา้สูถ่งัพกัทางดา้นล่างดงัรปูที ่1 

เครื่องอบแห้งที่ใช้ในการทดลองนี้ เป็นเครื่องขนาดเล็กโดยม ี     
เสน้ผา่นศูนยก์ลางดา้นในท่ออบแหง้ขนาด 4.49 cm ความยาวท่ออบแหง้ 
115 cm ขดลวดความรอ้นขนาด 1.5 kW มอเตอรพ์ดัลมขนาด 0.66 kW 
ซึง่สามารถปรบัความรอ้นและจาํนวนรอบพดัลมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

กระบวนการอบแหง้น้ีเป็นการถ่ายเทความรอ้นและความชืน้ในท่อ
อบแหง้ระหวา่งเมลด็ขา้วเปลอืกและอากาศแหง้โดยวธิกีารพาแบบบงัคบั 
(forced convection) โดยทีเ่มลด็ขา้วเปลอืกมคีวามเรว็สงูเน่ืองจากหล่น
แบบอสิระดว้ยแรงโน้มถ่วง (gravitational free fall) ซึง่แตกต่างจาก
เครือ่งอบแหง้อื่นๆ ทีถ่งึแมจ้ะมกีารไหลของเมลด็พชืในแนวดิง่สวนทาง
กบัอากาศแต่มกัจะมตีวัควบคุมการไหลใหเ้มลด็พชืไหลอย่างช้า ๆ 
สมํ่าเสมอ โดยเมล็ดพืชจะอยู่อย่างหนาแน่นภายในท่ออบแห้งแล้ว
อากาศจะค่อย ๆ ซมึผา่นขึน้ไป แต่เครือ่งอบแหง้แบบใหมน้ี่เมลด็พชืจะ
ไหลลงมาอย่างหลวม ๆ ดว้ยความเรว็สงู มคีวามพรุนสงู ทาํใหพ้ืน้ที่

ส ัมผัสในการถ่ายเทความร้อนและความชื้นเกิดมากขึ้น ส่งผลให้
ความเรว็สมัพทัธ์ระหว่างอากาศกบัเมลด็พชืในเครื่องอบแหง้น้ีมคี่าสูง 
อัตราการถ่ายเทมวลความชื้นจึงมีค่าสูง ความเร็วสมัพทัธ์ที่สูงและ
ระยะเวลาในการสมัผสัอากาศรอ้นของเมลด็พชืน้อย ย่อมทาํใหอุ้ณหภูมิ
ทีผ่วิเมลด็ขา้วมคี่าตํ่า และมกีารทะลวงของความรอ้นตํ่าอกีดว้ย ส่งผล
ใหม้กีารแตกรา้วน้อยและมกีารหมองคลํ้าเนื่องจากความรอ้นน้อย 

การอบแหง้แบบฟลอูดิไดซเ์บด ประมาณไดว้า่ลมรอ้นวิง่ผา่นเมลด็
ข้าวที่ลอยน่ิงอยู่ ทําให้เกิดความเร็วสัมพัทธ์เท่ากับความเร็วลม 
(ประมาณ 1.5-2.5 m/s) [8] สว่นในการอบแบบสเปาเทด็เบดนัน้เมลด็
ขา้ววิง่ไปตามกระแสอากาศซึง่น่าจะทําใหเ้กดิความเรว็สมัพทัธไ์ม่มาก
นกั สาํหรบัวธิกีารอบแบบใหมน้ี่จะไดค้วามเรว็สมัพทัธส์งูมากเนื่องจาก
เป็นการไหลสวนทางกนัในท่อที่มคีวามยาวพอสมควรพบว่าความเรว็
ลมที่ไดจ้ะสูงกว่าความเรว็ลมสุดท้ายที่สรา้งการลอยตวัของเมล็ดขา้ว
มาก (terminal velocity) ทัง้น้ีเป็นเพราะชัน้ขา้วดา้นบนหล่นลงมายงัชัน้
ด้านล่างซึ่งเกิดแรงกระแทกลงสู่ด้านล่างสวนทางกับแรงฉุดของลม 
(drag) จากการทดลองพบว่าสามารถสร้างความเร็วสมัพัทธ์ได้ถึง
ประมาณ 10 m/s 

 

 
รปูที ่1 เครือ่งอบแหง้ขา้วเปลอืกแบบหล่นอสิระทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 
3. วิธีการทดลอง 

ในการทดลอง ใชอุ้ณหภมูอิากาศอบแหง้ 90 และ 120 o C ความเรว็
อากาศอบแหง้เฉลีย่ 1, 2, 3 และ 4 m/s ความชืน้เริม่ตน้ของขา้วเปลอืก
ประมาณ 26% w.b. ทาํการเทขา้วเปลอืกชืน้ 2.5 kg ใสถ่งัพกัดา้นล่าง 
จากนัน้ปล่อยใหข้า้วไหลเขา้กระพอ้ลําเลยีง เพื่อลําเลยีงขา้วขึน้สู่ถงัพกั
ดา้นบน ขา้วจะไหลผา่นทอ่อบแหง้สูถ่งัพกัดา้นล่างอย่างต่อเน่ือง จากนัน้
ไหลเขา้สู่กระพอ้ลําเลยีงอกีครัง้ ทํางานเป็นวงรอบเช่นน้ีจนกระทัง่ไดค้่า
ความชื้นขา้วเปลือกที่ต้องการ (ประมาณ 14% w.b.) การทดลองนี้ใช้
อตัราการไหลขา้วเปลอืก 15.37 kg/min ในขณะอบแหง้จะเกบ็ตวัอย่าง



168                                                                        รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 3 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 

 

ขา้วเปลอืกประมาณ 10 g ใสใ่นถุงพลาสตกิปิดปากถุงใหส้นิทเพือ่นําไป
หาค่าความชืน้ ในช่วง 20 นาทแีรกเกบ็ตวัอย่างทุก 2 นาท ีหลงัจากนัน้
เกบ็ 5 นาท ีหลงัจากเสรจ็สิน้กระบวนการอบแหง้ทําการพกัขา้วเปลอืก
ตวัอย่างไว้ที่อุณหภูมิบรรยากาศประมาณ 6 ชัว่โมง เพื่อให้อุณหภูมิ
ขา้วเปลอืกลดลง คลายความเครยีดที่ผวิและเกดิการกระจายความชื้น
อย่างสมํ่าเสมอตลอดเมลด็ขา้ว [9] จากนัน้จงึนําไปหาค่าความชืน้โดย
วธิกีารอบดว้ยตูอ้บ (Oven method) นําขา้วเปลอืกไปบดใหล้ะเอยีดแลว้

นําไปอบในตูอ้บทีอุ่ณหภมู ิ130 o C เป็นเวลา 2 ชัว่โมง [1] 
 

4. ผลการทดลองและการวิเคราะหวิ์จารณ์ 
 ผลการทดลองการอบแหง้แสดงในรปูที ่2 และรปูที ่3 เป็นผลของ

การใชอุ้ณหภูมอิากาศอบแหง้ 90 และ 120 o C ตามลําดบั โดยเปลีย่น
ความเรว็อากาศอบแหง้ 4 ระดบั 1, 2, 3 และ 4 m/s จากผลการอบแหง้
พบว่าเมื่อความเรว็อากาศอบแห้งเพิม่ขึ้น ระยะเวลาการอบแห้งมคี่า
ลดลง โดยสามารถลดระยะเวลาการอบแหง้ไดป้ระมาณครึง่หน่ึง เมื่อ
ความเรว็อากาศอบแหง้เพิม่จาก 1 m/s เป็น 4 m/s  ของทัง้สองอุณหภูมิ
อากาศอบแหง้ แสดงใหเ้หน็วา่นอกจากอุณหภูมอิากาศอบแหง้แลว้ [6] 
ความเรว็อากาศอบแหง้เป็นอกีปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่ออตัราการอบแหง้
ของเครือ่งอบแหง้ขา้วเปลอืกแบบหล่นอสิระอยา่งมาก 

อตัราการสิ้นเปลืองพลังงานความร้อนปฐมภูมิจําเพาะ หาได้จาก
พลงังานความรอ้นทีใ่ชใ้นการเพิม่อุณหภมูอิากาศทีผ่า่นเครือ่งทาํความรอ้น 
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ซึง่การคํานวณหาอตัราการไหลเชงิมวลนัน้หาไดจ้าก VAma ρ=&  

โดย V เป็นความเร็วเฉลี่ยตลอดหน้าตัดเครื่องอบแห้ง อัตราส่วน
ความชื้นหาได้จากการพจิารณาให้อากาศที่เขา้เครื่องทําความรอ้นมี

อุณหภูมเิฉลี่ยคงที ่30°C และความชื้นสมัพทัธ์เฉลี่ยคงที่ 60% ตลอด
การทดลอง และระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งพจิารณาที่ขา้วเปลอืกมี
ความชืน้เท่ากบั 14% w.b.(ตามรปูที ่2 และรปูที ่3) ค่าพลงังานความ
รอ้นทีค่าํนวณไดแ้สดงไวใ้นตารางที ่1  

ดว้ยเหตุทีว่่าเริม่ตน้อบแหง้ดว้ยขา้วจาํนวน 2.5 kg และไดนํ้า
ตวัอย่างขา้วออกไปชัง่วดัความชืน้ทุก 10 g ต่อครัง้ ดงันัน้เพือ่ความ
ถูกต้องในการคํานวณปรมิาณน้ําทีร่ะเหย จงึใชม้วลขา้วเปลอืกเริม่ต้น

เฉลี่ย ( )1w แทนค่ามวลขา้วเปลือกเริม่ต้น ( )1w  ซึ่งมวลขา้วเปลือก
เริม่ตน้เฉลีย่หาไดจ้าก 
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เมือ่ N  คอืจาํนวนตวัอยา่งทีเ่กบ็  
ดงันัน้ ปรมิาณการระเหยน้ําออกในการอบแหง้หาไดจ้าก  
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จากนัน้นําปรมิาณน้ําที่ระเหยซึ่งหาได้จากสมการที่ 3 ไปหารกบัค่า
พลงังานความรอ้นทีค่าํนวณได ้ดงัสมการที ่4  
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อตัราการสิ้นเปลอืงพลงังานปฐมภูมจิําเพาะของเครื่องอบแห้งที่ใช้ใน
การทดลอง แสดงไวใ้นตารางที ่1 
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รปูที ่2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งระยะเวลาการอบแหง้กบัค่าความชืน้ขา้วเปลอืก 

กรณอุีณหภมูอิากาศอบแหง้ 90 o C อตัราการป้อนขา้วเปลอืก 15.37 kg/min 
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รปูที ่3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งระยะเวลาการอบแหง้กบัค่าความชืน้ขา้วเปลอืก 

กรณอุีณหภมูอิากาศอบแหง้ 120 o C อตัราการป้อนขา้วเปลอืก 15.37 kg/min 
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ตารางที่ 1 อตัราการสิ้นเปลืองพลงังานความร้อนปฐมภูมจิําเพาะของ
เครือ่งอบแหง้ขา้วเปลอืกแบบหล่นอสิระ โดยใชอุ้ณหภมูอิากาศอบแหง้ 90 

และ 120°C 
อุณหภมูอิากาศ 

อบแหง้ (°C) 
90 120 

ความเรว็อากาศ
อบแหง้ (m/s) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

ความชืน้
ขา้วเปลอืก 
(% w.b.) 

เริม่ตน้ 25.6 25.4 25.6 25.6 26.1 25.7 25.7 26.4 

สดุทา้ย 14 14 14 14 14 14 14 14 

มวลขา้วเปลอืก
เริม่ตน้เฉลีย่ (kg) 

2.34 2.35 2.37 2.39 2.34 2.38 2.40 2.41 

เวลาอบแหง้ (min) 148 118 100 82 128.5 90 70 58 
พลงังานความรอ้น 
ทีใ่ช ้* (MJ) 

0.92 1.47 1.87 2.04 1.16 1.63 1.89 2.09 

พลงังานความรอ้น
ปฐมภมูจิาํเพาะ 
(MJ/kg water evap) 

2.92 4.71 5.84 6.32 3.52 5.01 5.81 6.00 

   * คอืพลงังานความรอ้นทีไ่ดจ้ากการคาํนวณ 
 
ค่าพลงังานความรอ้นปฐมภูมจิําเพาะที่คํานวณได้มคี่าอยู่ในช่วง 

2.92-6.32 MJ/kg water evap. และ 3.52-6.00 MJ/kg water evap. 

กรณีอุณหภูมอิากาศอบแหง้ 90 และ 120 o C ตามลําดบั ซึง่มคี่ามาก
ทีสุ่ดเมือ่ความเรว็อากาศอบแหง้เท่ากบั 4 m/s แสดงใหเ้หน็วา่การเพิม่
ความเรว็อากาศอบแหง้ทําใหพ้ลงังานทีใ่ชใ้นกระบวนการอบแหง้มคี่า
เพิม่ขึน้ ในขณะทีเ่วลาในการอบลดลง 

เมื่อพจิารณาแนวโน้มการเพิม่ขึน้ของอตัราการสิน้เปลอืงพลงังาน
ความรอ้นปฐมภมูจิาํเพาะ ดงัแสดงในรปูที ่4 พบวา่สดัสว่นการเพิม่มคี่า
ลดลงเมื่อใชค้วามเรว็อากาศอบแหง้สงูขึน้ ทําใหส้ามารถคาดการไดว้่า
เมื่อเพิม่ความเรว็อากาศอบแห้งมากกว่า 4 m/s อตัราการสิ้นเปลือง
พลงังานความรอ้นปฐมภมูจิาํเพาะทีใ่ชจ้ะมคี่าเพิม่ขึน้จากกรณีความเรว็
อากาศอบแหง้เทา่กบั 4 m/s เพยีงเลก็น้อยและมแีนวโน้มลู่เขา้สูค่่าคงที ่
ขณะทีส่ามารถลดเวลาในการอบแหง้ลงไดอ้กี แสดงใหเ้หน็วา่เครือ่งอบ
แห้งข้าวเปลือกแบบหล่นอิสระอย่างต่อเน่ืองน้ีมอีตัราการสิ้นเปลือง
พลงังานความรอ้นปฐมภูมจิําเพาะทีต่ํ่า และไม่ขึน้กบัความเรว็อากาศ
อบแหง้เมือ่ความเรว็อากาศอบแหง้มคีา่สงู โดยสามารถนําไปศกึษาเพือ่
หาจดุทาํงานทีเ่หมาะสมทีส่ดุต่อไป 
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อุณหภมูอิากาศอบแหง้ 90 C
อุณหภมูอิากาศอบแหง้ 120 C

รูปที่ 4 ความสมัพนัธ์ระหว่างความเร็วอากาศอบแห้งกบัค่าอตัราการ
สิน้เปลอืงพลงังานความรอ้นปฐมภมูจิาํเพาะ 
 

ประเดน็ทีน่่าสงัเกตประการหนึ่งคอื เมื่อความเรว็อากาศอบแห้ง
สงูขึน้อตัราการอบแหง้จะสงูตลอดแนวความชืน้จนแทบจะไม่เกดิอตัรา
ถดถอย (falling rate) เหมอืนดงัทีม่กัพบในการอบแหง้ดว้ยวธิที ัว่ไป 

ในอกีประเดน็หน่ึงคา่พลงังานความรอ้นปฐมภมูจิาํเพาะทีใ่ชใ้นการ
อบแหง้น้ีไดค้ดิตลอดช่วงจากช่วงชื้นมากถงึช่วงชื้นน้อย ซึ่งในช่วงชื้น
มากนัน้เป็นทีท่ราบกนัดวีา่ค่าพลงังานจะมคี่าตํ่ากวา่ช่วงชืน้น้อย ดงันัน้
การจะเปรยีบเทียบค่าพลงังานกบัเครื่องอบแห้งต่างชนิดกนัพงึต้อง
คาํนึงถงึชว่งความชืน้ทีใ่ชใ้นการทดลองดว้ย 
 
5. สรปุ 

งานวจิยัน้ีแสดงให้เหน็ว่าความเรว็อากาศอบแห้งมผีลอย่างมาก 
ต่ออัตราการอบแห้งข้าวเปลือกของเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบ   
หล่นอสิระ โดยการเพิม่ความเรว็อากาศอบแหง้ทําใหร้ะยะเวลาทีใ่ชใ้น
การอบแหง้ลดลง  เมื่อพจิารณาอตัราการสิน้เปลอืงพลงังานความรอ้น
ปฐมภูมจิําเพาะที่ใช้พบว่าจะมคี่าเพิม่ขึ้นเมื่อความเรว็อากาศอบแห้ง
สูงขึ้น แต่มีแนวโน้มที่ลู่ เข้าสู่ค่าคงที่ ซึ่งหมายความว่าอัตราการ
สิ้นเปลืองพลังงานความร้อนปฐมภูมิจําเพาะจะไม่ขึ้นกับความเร็ว
อากาศอบแหง้เมือ่ความเรว็อากาศอบแหง้มคีา่สงู 
 
หมายเหตุ: ไดต้รวจพบขอ้ผดิพลาดในการทดลองในภายหลงั กล่าวคอื 
พบว่าลมร้อนที่ เป่าขึ้นด้านบนนั ้นส่วนหน่ึง  (ซึ่งมีปริมาณมาก
พอสมควร) ถูกเหน่ียวนําโดยกระแสของขา้วเปลอืกใหไ้หลลงสู่ถงัพกั
ดา้นล่าง ซึง่หมายความวา่ความเรว็จรงิของอากาศในท่ออบแหง้จะมคี่า
น้อยกวา่ทีไ่ดนํ้าเสนอไว ้และยงัเป็นเหตุผลต่อไปวา่ถา้อากาศรอ้นไมร่ ัว่
ออกดา้นล่างอตัราการอบแหง้คงจะสงูกวา่นี้และอตัราสิน้เปลอืงพลงังาน
คงจะน้อยกว่านี้อกี ซึ่งจะไดป้รบัแก้การทดลองและรายงานผลในการ
วจิยัครัง้ต่อไป 
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 สญัลกัษณ์ 

Q   = พลงังานความรอ้นทีใ่ชใ้นการเพิม่อุณหภมูใิหอ้ากาศ, MJ 
E   = อตัราการสิน้เปลอืงพลงังานปฐมภมูจิาํเพาะ, MJ/kg water evap 
w   = มวลขา้วเปลอืก, kg 
M = อตัราสว่นความชืน้ขา้วเปลอืก มาตรฐานแหง้, kg/kg 

am&  = อตัราการไหลเชงิมวลของอากาศแหง้, kg/s 

V  = ความเรว็อากาศเฉลีย่ตลอดหน้าตดัเครือ่งอบแหง้, m/s 
A   = พืน้ทีห่น้าตดัของทอ่อบแหง้, m2 

aρ  = ความหนาแน่นของอากาศอบแหง้เฉลีย่, kg/m3 

ac   = ความรอ้นจาํเพาะของอากาศแหง้เฉลีย่, kJ/kg-K 

vc   = ความรอ้นจาํเพาะของไอน้ําในอากาศเฉลีย่, kJ/kg-K 

aW = ความชืน้สมับรูณ์อากาศทีท่างเขา้เครือ่งทาํความรอ้น, kg/kg dry air 

t     = เวลาทีใ่ชใ้นการอบแหง้, second 

outT  = อุณหภมูอิากาศออกจากเครือ่งทาํความรอ้น, o C 

inT   = อุณหภมูอิากาศก่อนเขา้เครือ่งทาํความรอ้น, o C 
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บทคดัย่อ  
งานวจิยัน้ีมุ่งหามุมเผนิ (pitch) ทีด่ทีีสุ่ดของใบกงัหนัโดยใชว้ธิกีาร

เชงิทฤษฎีร่วมกบัสถิติลมเฉพาะพื้นที่เพื่อให้ได้งานรายปีสูงสุด วธิน้ีีจงึ
ไม่ได้ออกแบบที่ความเร็วลมเพียงจุดเดียวแต่คํานึงถึงความเร็วลมที่
เปลี่ยนไปตลอดทัง้ ปี  ทฤษฎีสําคัญที่ ใช้คือทฤษฎี Blade element 
momentum ร่วมกบัแบบจําลองชดเชยการสูญเสยีการไหลเพื่อปรบัแก้
การไหลเชิงอุดมคติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น ได้พัฒนา
โปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นภาษา MATLAB บนพืน้ฐานของทฤษฎดีงักล่าว 
ความน่าเชือ่ถอืของโปรแกรมไดจ้ากการเปรยีบเทยีบผลการทาํนายกบัผล
การทดลองของกงัหนัลมในสองลกัษณะคอืกงัหนัลมแบบใบตรงและกงัหนั
ลมแบบใบบดิ ไดใ้ชโ้ปรแกรมคน้หามุมเผนิทีด่ทีีสุ่ดในสถติลิมอนัหน่ึง โดย
การปรบัมุมเผนิไปจนกระทัง่ไดง้านรายปีสูงสุด จากนัน้ไดค้ํานวณหามุม
เผนิทีด่ทีีสุ่ดในกรณีทีส่ถติลิมเปลีย่นไปจากเดมิโดยยงัมคีวามเรว็ลมเฉลีย่
เท่าเดมิแต่มคีวามเบ้ของสถิติลมต่างไปจากเดมิ พบว่ามุมเผนิที่ดทีี่สุด
เปลีย่นไปจากเดมิ ทัง้น้ีน่าเป็นสาเหตุจากการทีค่่าความเรว็ลมทีใ่หค้วาม
หนาแน่นกําลงังานลมสงูสุดเปลีย่นไปตามความเบข้องสถติลิม พบว่าการ
ปรบัมุมเผนิเพยีงเล็กน้อยอาจส่งผลให้ไดง้านรายปีต่างกนัพอสมควรใน
สถติิลมที่มคีวามเบ้แตกต่างกนั ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐศาสตร์
ของกงัหนัลมไดม้ากพอสมควร 
 
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 straight-
blade 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 
 กงัหนัลมเป็นทางเลอืกหน่ึงของการผลติพลงังานที่ย ัง่ยนืและ
สะอาด หากลงทุนติดตัง้กังหันลมในบริเวณที่มีความเร็วลมที่
เหมาะสม ผลตอบแทนย่อมคุม้ค่าต่อการลงทุน กงัหนัลมเชงิการคา้
ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อใชง้านในบรเิวณทีม่กีระแสลมแรงทาง
ตอนเหนือของยุโรป ซึ่งความเร็วลมตํ่าสุดที่จะทําให้กงัหนัลมเริม่
ทาํงานนัน้ จะอยู่ทีป่ระมาณ 8 m/s หากนําเขา้กงัหนัลมเพือ่ตดิตัง้ใน
ประเทศไทย โดยไมม่กีารดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะความเรว็
ลมของพื้นที่ ก็อาจไม่คุ้มทุน เพราะกังหันลมที่นําเข้ามานัน้ จะ
สามารถทํางานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ ตามทีอ่อกแบบไวไ้ดเ้พยีงไม่กี่
วนัในหน่ึงปีเท่านัน้ เน่ืองจากประเทศไทยมิได้อยู่ในภูมิภาคที่มี
กระแสลมแรง และถงึแมว้่าจะไดท้ําการออกแบบกงัหนัใหเ้หมาะสม
กบัความเรว็ลมในประเทศไทยแลว้กต็าม  แต่ลมในแต่ละพืน้ที ่แมม้ี
ความเรว็ลมเฉลีย่เท่ากนั กย็งัมสีถติลิมทีต่่างกนั เช่น อาจมคีวามเบ้
ซ้ายเบ้ขวาของกราฟสถิติลม ดงันัน้การจดัมุมเผินใบกังหนัย่อม
ต่างกนัออกไปในแต่ละพืน้ทีเ่พือ่ใหไ้ดง้านรายปีสงูสดุสาํหรบัพืน้ทีน่ัน้  

กงัหนัลมส่วนใหญ่มกัถูกออกแบบมาให้ผลิตกําลงังานได้มี
ประสทิธิภาพสูงที่สุดที่ “จุดออกแบบ” จุดหน่ึง ซึ่งโดยทัว่ไปจุดน้ี
หมายถงึจุดที่มคีวามหนาแน่นกําลงัลมสูงสุดตามกราฟสถติลิม ซึ่ง
นักออกแบบไม่ได้มกีราฟสถิตลิมล่วงหน้าจงึมกันิยมสมมติให้เป็น
กราฟทีม่กีารกระจายแบบปกต ิ(normal distribution) แต่ในความ
เป็นจรงิกราฟลมในแต่ละพืน้ทีจ่ะแตกต่างกนัไป เช่น ในสามพืน้ทีท่ ีม่ ี
ความเรว็ลมเฉลี่ยเท่ากนั แต่กราฟอาจมคีวามเบต้่างกนั ทําใหจุ้ดที่
เกดิกําลงัลมสงูสุดเปลี่ยนไป และมุมเผนิกย็่อมเปลี่ยนไปดว้ย ใน
ประเทศไทยมลีมมรสุมที่เปลี่ยนทิศทางปีละสองครัง้และยงัมกีาร
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เสรมิดว้ยลมทอ้งถิน่ ดงันัน้สถติลิมจงึอาจแตกต่างไปจากลมในยุโรปหรอื
ประเทศอื่นใดทีผ่ลติกงัหนัลม  

ในงานวจิยัน้ีจะหามุมเผนิทีด่ทีีสุ่ดโดยไม่ไดพ้จิารณาการออกแบบที่
ลมเพยีงจุดเดยีว แต่นํากราฟสถติลิมตลอดทัง้ปีมาพจิารณา เพือ่หางานที่
ไดต้ลอดทัง้ปี โดยใชท้ฤษฎเีชงิอุดมคตเิป็นพืน้ฐานในการเขยีนโปรแกรม
คอมพวิเตอรเ์พื่อทํานายการทํางานของกงัหนัลม จากนัน้เทยีบผลลพัธ์ที่
ได้กับผลการทดลองเพื่อความมัน่ใจในความแม่นตรงของโปรแกรม  
จากนัน้จงึใชโ้ปรแกรมเพือ่คน้หามมุเผนิทีด่ทีีส่ดุในการผลติงานรายปี 
 
2. ทฤษฎี Strip สาํหรบักงัหนัลมแกนนอน 
 ทฤษฎี Strip แบ่งใบกังหันออกเป็นชิ้นย่อย (Strip) และพิจารณา
สนามความเรว็ และแรงกระทําต่าง ๆ บนแต่ละชิ้นย่อยของใบกงัหนั ดงั
แสดงในรูปที่ 1 บางครัง้เรียกทฤษฎีน้ีว่า ทฤษฎี Blade element 
momentum (BEM)  

 

Rotor axis

Strip

U

z

x

dr

r
s

y

U(1-a)
nV

φ

β

Ω

ΔΨ

 
 

รปูที ่1 โครงสรา้งของชิน้ยอ่ย และสนามความเรว็ 
 

Lift (L)

Drag (D) chord line

rotor plane

φ+φ sinDcosL

φ−φ cosDsinL

)a(r ′+Ω 1

β

α
φ

φ

)a1(V0 −
relV
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รปูที ่2 สนามความเรว็และแรงทีก่ระทาํบนหน้าตดัแพนอากาศ 
 
จากรปูที ่2 เมือ่พจิารณาสนามความเรว็ทีห่น้าตดัแพนอากาศ 
 - ( )0V 1 a−  คอื ความเรว็ในทศิทางตัง้ฉากกบัระนาบการหมนุ หรอื

ทศิทางลม โดยที ่ 0V คอืความเรว็ลม และ a คอื คา่การเหนี่ยวนําเชงิ

แกน (Axial induction factor) ซึง่ ( )0 d 0a V V / V= − เมือ่ 0V คอื 

ความเรว็ตน้กระแส และ dV  คอื ความเรว็ทีใ่บกงัหนั 

 - ( )r 1 a′ω +  คอื ความเร็วในแนวสมัผสักบัทิศทางการหมุน

โดยที ่Ω  คอืความเร็วเชิงมุมของใบกงัหนั และ a′  คือการเหน่ียวนาํ
เชิงมุม (Angular induction factor) ซึง่ a / r′ = Ω ω เมื่อ Ω  คอื
ความเรว็เชงิมมุในยา่นคลื่นทา้ย (wake) ของใบกงัหนั  
 - relV  คือ  คว าม เ ร็ ว สัมพัท ธ์  ซึ่ ง เ ป็ นผล ร วม ร ะหว่ า ง 

( )0V 1 a−  และ ( )r 1 a′ω +  

 เมื่อ L คอื แรงยก, D คอื แรงต้าน, φ คอื มุมลมเขา้ (Inflow 
angle), α คอื มุมปะทะ (Angle of attack) และ θ คอื มุมเผนิ 
(Pitch angle) จะไดค้วามสมัพนัธ ์
 

( )
( ) ( )

0

r

V 1 a 1 atan
r 1 a 1 a

− −
φ = =

′ ′ω + + λ
 (1) 

 

และ   
rel rel

U rsin (1 a) ; cos (1 a )
V V

ω ′φ = − φ = +  

 
เน่ืองจากทฤษฎ ีBlade element momentum เป็นการ

ผสมผสานระหว่าง ทฤษฎ ีMoment และ ทฤษฎ ีBlade element 
ดงันัน้ จงึสามารถนําแรงตัง้ฉาก และ แรงบดิ จากทัง้ 2 ทฤษฎีมา
เทยีบเทา่กนัได ้ดงัสมการต่อไปน้ี 

 

BET MomentumdT dT=  

( )2
rel l d

1B V C cos C sin cdr
2
ρ φ+ φ  

( ) 2
04a 1 a V r dr= − ρ π  (6) 

และ 

BET MomentumdQ dQ=  

( )2
rel l d

1B V C sin C cos cr dr
2
ρ φ− φ  

( ) 3
04a 1 a V r dr′= − ρ π ω  (7) 

 
จดัรปูใหมจ่ะได ้[9] 
 

 
( ) ( )

2
0

l d
V 1 a

C cos C sin r dr
sin

−⎡ ⎤
′σ πρ φ+ φ⎢ ⎥φ⎣ ⎦

  

( ) 2
04a 1 a V r dr= − ρ π  (8) 

และ 
 

( ) ( ) ( )0 2
l d

V 1 a r 1 a
C sin C cos r dr

sin cos
′− ω +⎡ ⎤ ⎡ ⎤

′σ πρ φ− φ⎢ ⎥ ⎢ ⎥φ φ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
  

( ) 3
04a 1 a V r dr′= − ρ π ω  (9) 
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เมือ่ Bc / 2 r′σ = π  
จดัรปูทัง้สองสมการใหมจ่ะได ้
 

 
( ) ( )L D2

a C cos C sin
1 a 4sin

′σ
= φ+ φ

− φ
 (10) 

 
( ) ( )L D

a C sin C cos
1 a 4sin cos

′ ′σ
= φ− φ

′+ φ φ
  (11) 

 
จะได ้ 

 
( )

( )

L D2

L D2

C cos C sin
4sina

1 C cos C sin
4sin

′σ
φ + φ

φ= ′σ
+ φ+ φ

φ

  (12) 

 

 
( )

( )

L D

L D

C sin C cos
4sin cosa

1 C sin C cos
4sin cos

′σ
φ − φ

φ φ′ = ′σ
+ φ− φ

φ φ

 (13) 

 
สมการ (12) และ (13) จะนําไปใช้ในการคํานวณหาเงื่อนไขการไหล 
(Flow condition) ต่อไป 

 
2.1 ตวัประกอบการสญูเสียปลายใบและโคนใบ 
 สมการปรบัแกก้ารสญูเสยีปลายใบกงัหนัของ Prandtl เสนอในรปู
แบบอยา่งงา่ยไดด้งัน้ี [1-2] 
 

 ( ) ( )1F 2 / cos exp f−= π −  (14) 

โดยที ่

 ( ) ( ) ( ) ( )2f r 1/ 2R R r B 1 X= − +  (15) 

 
เมือ่  R  คอื รศัมขีองโรเตอร ์
 X  คอื อตัราสว่นความเรว็ปลายใบกงัหนั มคีา่เทา่กบั 0R / Vω  
 
 tip hubF F .F=   (16) 

 

ซึง่  ( ) ( )1
hub hubF 2 / cos exp f−= π −  (17 

 

โดยที ่ h
hub

r rBf
2 r sin
⎛ ⎞−

= ⎜ ⎟φ⎝ ⎠
 (18) 

 
เมือ่ hr  คอื รศัมจีากจดุศูนยก์ลางของโรเตอรถ์งึโคนใบกงัหนั 
 ค่าปรบัแกก้ารสญูเสยีทีป่ลายใบจะถูกนําไปปรบัแกค้่าความเรว็ที่
กงัหนัลม กล่าวคอื ( )0U V 1 aF= −  

 
 

2.2 แบบจาํลองหลงัป้อ (Post stall model) 

   เมือ่ 15α > o จะถอืชว่งนัน้เกดิป้อขึน้ กาํหนดให ้ sα คอื มมุ
ปะทะในชว่งทีเ่กดิป้อ และ AR คอื Aspect Ratio = R / c เพือ่ให้
ไดผ้ลทีด่ขี ึน้จงึนําสมการของ Viterna-Corrigan [6-7] มาชว่ยปรบัแก้
คา่ LC และ DC ใหส้มจรงิมากขึน้  
2.3 สมการการแจกแจงความน่าจะเป็นของ Weibull  

    การออกแบบกงัหนัลมให้เหมาะสมกบัลกัษณะลมของพื้นที ่
จะตอ้งทําการวเิคราะห์สถติลิมจาํเพาะพืน้ทีร่่วมดว้ย ซึง่สมการทาง
สถิติที่นิยมใช้ในการวเิคราะห์ความน่าจะเป็นของความเรว็ลม คอื 
สมการแจกแจงความน่าจะเป็นของ Weibull ดงัต่อไปน้ี [2] 

 

( ) ( )( ) ( )k 1 kPDF V dV k / c V / c exp V / c dV− ⎡ ⎤= −⎣ ⎦  (19) 

 
จากสมการ (26) แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของความเรว็ลม
ในชว่งระหวา่ง V ถงึ V dV+  
โดยที ่ C  คอื scale parameter 
 k  คอื shape parameter 
 
กาํลงังานรายปีจงึคาํนวณไดจ้าก 
 

 annual t
u

P PDF P dV= ⋅∫8760  (20) 

 
โดยที ่ tP  คอื กาํลงังานทีไ่ดจ้ากกงัหนัลม 
 
3. ขัน้ตอนการหาผลเฉลยและการทดสอบโปรแกรม 
เริม่จากการเดาคา่ a และ a′  

1) กําหนดมุมเผินเริ่มต้น โดยยึดมุมเผินของกังหันลม
ตน้แบบเป็นหลกั 

2) คาํนวณมมุลมเขา้ φ จากสมการ (1) 
3) คํานวณมุมปะทะ α จากความสัมพันธ์ α = φ−β  

จากนัน้จะไดค้่า LC และ DC ซึง่เป็นฟงัชัน่ของมุมปะทะ 
หาไดจ้ากขอ้มลูการทดสอบจากอุโมงคล์ม ดงัรปูที ่3 และ
รปูที ่4 

4) ป รับ แ ก้ ค่ า LC แ ล ะ  DC  เ มื่ อ มุ ม  15α > อ ง ศ า 
เน่ืองจากเป็นช่วงที่กังหันลมเกิดการป้อ โดยเลือกใช้
แบบจาํลองหลงัการป้อ Viterna and Corrigan 

5) ปรบัแกก้ารสญูเสยีปลายใบ ดว้ยแบบจาํลองของ Prandtl 
ดงัสมการ (14) รวมทัง้ปรบัแก้การสูญเสียโคนใบด้วย
สมการ (17) ในพจน์ของการสูญเสยีรวมโดยใช้สมการ 
(16) 

6) ปรบัแก้ค่า a และ a′ จากสมการ (12) และ (13) หาก
ตอ้งการผลการคาํนวณถกูตอ้งมากขึน้ จงึไดม้แีบบจาํลอง
ปรบัปรงุคา่ a โดยใชแ้บบจาํลองของ Buhl 

7) กลับไปคํานวณในขัน้ตอนที่ 2 อีกครัง้ และคํานวณซํ้า
จนกระทัง่คา่ a และ a′ ลู่เขา้  
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8) นําค่าเงื่อนไขการไหลทีเ่หมาะสม มาใชค้ํานวณหางานรายปีที่
ได ้ทีม่มุเผนิต่าง ๆ พรอ้มทัง้หาประสทิธภิาพรายปี 

9) เปรยีบเทยีบกบัสถติลิมในแบบอื่น เพือ่วเิคราะหผ์ลกระทบของ
มมุบดิทีม่ตี่องานรายปี เมือ่สถติลิมเปลีย่นแปลงไป 
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รปูที ่3 คา่สมัประสทิธแิรงยกของหน้าตดัแพนอากาศ S809 [5] 
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รปูที ่4 คา่สมัประสทิธแิรงตา้นของหน้าตดัแพนอากาศ S809 [5] 

 
3.1 การทดสอบโปรแกรมกบั NREL Phase II 
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รปูที ่5 รปูรา่งและขนาดของกงัหนัลม NREL Phase II  

 
จากรปู 5 แสดงลกัษณะของกงัหนัลม NREL Phase II [10] เป็น

กงัหนัลมแบบ 3 ใบขนาด 19.8 kW มเีสน้ผา่นศูนยก์ลางเท่ากบั 10.1 m 
ความเรว็รอบเท่ากบั 71.63 rpm ทีค่วามเรว็ซงิโครนสั ทาํงานทีค่วามเรว็
ลมตดัเขา้ 6 m/s ใบกงัหนัลมเป็นแบบใบตรงที ่ C =0.4572 m ตลอด
ความยาวใบกงัหนั ใชห้น้าตดัแพนอากาศ S809 และตัง้คา่ θ = 12 องศา 
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รปูที ่6 การเปรยีบเทยีบผลการคาํนวณและผลการทดลองของ 

กงัหนัลม NREL Phase II  
  

เน่ืองจากได้มโีปรแกรม SuWiT เพื่อใช้ออกแบบกงัหนัลม
เฉพาะจดุแลว้ จงึขนานนามโปรแกรมนี้วา่ SuWitStat จากรปูที ่6 จะ
เหน็ว่าช่วงความเรว็ตํ่าผลการคํานวณจะค่อนขา้งสอดคล้องกบัผล
การทดลอง แต่เมื่อความเรว็สงูขึน้ตัง้แต่ 10 m/s เป็นตน้ไปผลการ
คํานวณจะค่อนข้างห่างจากผลการทดลองพอสมควร ทัง้น้ีเป็น
ลกัษณะปกตขิองกงัหนัลม NREL Phase II เพราะเป็นกงัหนัลมแบบ
ใบตรง ย่อมเกิดป้อขึ้นสูงเมื่อความเรว็ลมเพิม่ขึน้ ซึ่งหมายถงึการ
สญูเสยี โดยเฉพาะบรเิวณปลายใบกงัหนัซึ่งเป็นตําแหน่งทีใ่หก้ําลงั
งานมากทีส่ดุ 

เมือ่เทยีบผลกบัโปรแกรมซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่าง Aerodyn [8] จะ
เหน็ว่าผลการคํานวณจากโปรแกรมของงานวจิยัน้ีสอดคล้องกบัผล
การทดลองมากกวา่ 
 
3.2 การทดสอบโปรแกรมกบั NREL Phase VI 
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รปูที ่7 รปูรา่งและขนาดของกงัหนัลม NREL Phase VI 

 
 จากรปู 7 แสดงลกัษณะของกงัหนัลม NREL Phase VI 
[11] เป็นกงัหนัลมแบบ 2 ใบขนาด 19.8 kW มเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง
เท่ากับ 10.1 m ความเร็วรอบเท่ากับ 71.63 rpm ที่ความเร็ว
ซงิโครนสั ทาํงานทีค่วามเรว็ลมตดัเขา้ 6 m/s ใบกงัหนัลมเป็นแบบ
ใบบิด (Twist) และมีความสอบ (Taper) ใช้หน้าตัดแพนอากาศ 
S809 และตัง้คา่ θ = 0 องศา ทีป่ลายใบกงัหนั 
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รปูที ่8 การเปรยีบเทยีบผลการคาํนวณและผลการทดลองของ 

กงัหนัลม NREL Phase VI  
 
 จากรูปที่ 8 เมื่อเปรยีบเทยีบผลการคํานวณกบัผลการทดลองของ
กงัหนัลม NREL Phase VI พบว่าผลการคาํนวณสอดคลอ้งกบัผลการ
ทดลองเป็นอย่างดใีนช่วงความเรว็ตํ่าถงึปานกลาง ตัง้แต่ความเรว็ลม 14 
m/s เป็นต้นไปผลการคํานวณจะตํ่ากว่าผลการทดลอง และกลบัมา
ใกลเ้คยีงกบัผลการทดลองอกีครัง้ทีค่วามเรว็ลม 20 m/s เมือ่เปรยีบเทยีบ
ผลกบัโปรแกรมอื่น จะเหน็ว่าผลการคํานวณจากโปรแกรมในงานวจิยัน้ี 
ดกีวา่ EOLO และ SuWit ในชว่งความเรว็ลม 5 – 13 m/s ซึง่ EOLO และ 
SuWit จะดกีวา่ในชว่ง 13 – 18 m/s 
 
4. มมุเผินท่ีดีท่ีสดุสาํหรบัสถิติลมจาํเพาะพืน้ท่ี 
 รูปที ่9 แสดงการแจกแจงความถี่ของความเรว็ลม (Wind speed 
frequency distribution) 3 รปูแบบ สาํหรบัเหตุผลทีต่อ้งทาํการจาํลองสถติิ
ลม 3 รูปแบบ ที่แตกต่างกัน เน่ืองจากต้องการให้เห็นผลกระทบจาก
ลกัษณะการเบข้องกราฟสถติลิมที่มตี่องานรายปีที่ผลติได้จากกงัหนัลม 
โดยที่สถติลิมทัง้ 3 รูปแบบ จะถูกกําหนดให้มคี่าความเรว็ลมเฉลี่ยที่
เท่ากนั ซึ่งเริม่จากการจําลองสถติลิมรูปแบบแรก (Case I) ดว้ยการ
กําหนดค่า k = 3 และ C = 6.8 m/s ลงไปในสมการการแจกแจงของ

ไวบลูลจ์นกระทัง่ได ้ 3 3(V ) = 8 m/s (นกัออกแบบสว่นใหญ่เลอืกใชค้่านี้

เป็นความเรว็ลมออกแบบ) ซึง่ค่าความเรว็ลมเฉลีย่ทีไ่ด ้คอื 6.032 m/s 
จากนัน้จงึยดึค่านี้เป็นความเรว็ลมเฉลีย่ของอกี 2 รปูแบบทีเ่หลอื โดยที่
ลกัษณะการเบข้องกราฟสถติจิะขึน้อยู่กบัการปรบัค่าพารามเิตอร ์C และ 
k ดงัต่อไปน้ี 

- 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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รปูที ่9 การแจกแจงความเรว็ลม ของ 3 สถติลิมจาํเพาะพืน้ที ่

  
 ในแงข่องกาํลงังานลม สถติลิมรปูแบบแรกใหก้าํลงังานลมรายปี
เท่ากบั 124.09 MW.h/year สว่นรปูแบบที ่2 (Case II) ใหก้ําลงังาน

ลมรายปีเท่ากบั 243.50 MW.h/year โดยที ่ 3 3(V ) = 9 m/s และ

รูปแบบที ่3 (Case III) ให้กําลงังานลมรายปีเท่ากบั 107.65 

MW.h/year โดยที ่ 3 3(V ) = 7 m/s ตามลําดบั ซึง่รปูกราฟสถติิ

ของกรณทีัง้สามดงัแสดงในรปูที ่10  
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รปูที ่10 การแจกแจงความถีข่องความหนาแน่นกาํลงังานลมจาก 

สถติลิมเฉพาะพืน้ที ่3 รปูแบบ 
 
 ผลการคาํนวณดว้ยโปรแกรม SuWiTStat โดยใชก้งัหนัลม 
NREL Phase II (ซึง่เป็นแบบใบตรง) เป็นตนัแบบ ในสถติลิมทัง้สาม
ทีม่มุเผนิต่างๆ ดงัปรากฏในตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 งานรายปีและประสทิธภิาพรายปีเมือ่ปรบัมมุเผนิของใบ
กงัหนั NREL Phase II 

Pitch 
Pannual [MW.h/year] Annual efficeincy [%] 

Case I Case II Case III Case I Case II Case III 
1 4.65 4.80 3.75 3.75 3.16 3.48 
2 7.34 7.54 6.28 5.92 4.97 5.83 
3 10.04 10.29 8.81 8.09 6.78 8.19 
4 12.93 13.19 11.98 10.42 8.70 11.13 
5 14.42 14.79 13.51 11.62 9.76 12.55 
6 15.91 16.40 15.04 12.82 10.81 13.97 
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Pitch 
Pannual [MW.h/year] Annual efficeincy [%] 

Case I Case II Case III Case I Case II Case III 
7 15.65 16.48 14.60 12.61 10.87 13.56 
8 15.05 16.22 13.81 12.13 10.70 12.83 
9 13.88 15.38 12.43 11.19 10.14 11.55 
10 12.49 14.37 10.83 10.07 9.48 10.06 
11 10.82 13.02 8.93 8.72 8.59 8.29 
12 9.10 11.56 7.04 7.34 7.63 6.54 
13 7.44 10.10 5.25 5.99 6.66 4.88 
14 5.85 8.61 3.68 4.71 5.68 3.42 
15 4.39 7.17 2.35 3.54 4.73 2.18 

 
 จากตารางที ่1 พบวา่งานรายปีสงูสุดของสถติลิม Case I อยู่ทีมุ่ม
เผนิ 6 องศา ในขณะที ่Case II อยู่ทีมุ่มเผนิ 7 องศา และ Case III ไดท้ี่
มมุเผนิ 6 องศา พงึสงัเกตวา่กงัหนัน้ีไดร้บัการออกแบบดัง้เดมิไวท้ีมุ่มเผนิ 
12 องศา ดงันัน้เมือ่เทยีบประสทิธภิาพทีด่ทีีสุ่ดกบัประสทิธภิาพ ณ จุดน้ี
จะเหน็ไดว้่ามคี่าเพิม่ขึน้ 5.48%, 3.24% และ 7.43% ตามลําดบั ค่าทีเ่พิม่
น้ีอาจเหน็ว่าไม่มากนักเพราะคดิเทยีบกบัพลงังานลมทัง้หมด แต่หากคดิ
เทยีบกบักําลงังานทีไ่ด ้ณ จุด 12 องศาจะไดค้่าการเพิม่ทีเ่ปลีย่นไปมาก
คอืไดเ้พิม่ 74.7%, 42.5% และ 113.7% ตามลาํดบั 
 จากนัน้ไดค้าํนวณผลสาํหรบักงัหนัลม NREL Phase VI (ซึง่เป็น
แบบใบบดิ) โดยปรบัมมุเผนิปลายใบจาก -5-11 องศา โดยมุมเผนิของการ
ออกแบบดัง้เดมิอยู่ที ่3 องศา เน่ืองจากกงัหนัลม NREL Phase VI เป็น
กงัหนัลมแบบใบบดิ จงึอา้งองิมุมเผนิทีป่ลายใบเป็นหลกั จากตารางที ่3 
ซึ่งเป็นผลลพัธ์ทีค่ํานวณไดพ้บว่างานรายปีสูงสุดของสถติลิม Case I 
เกดิขึน้ทีมุ่มเผนิปลายใบ 2 องศา สว่นในสถติลิม Case II เกดิที ่3 องศา 
และ Case III ที ่1 องศา สาํหรบัประสทิธภิาพของกงัหนัลมเมือ่คดิเทยีบ
กบัพลงังานลมทัง้ปีจะเพิม่ขึ้นจากจุดออกแบบที่ 3 องศาเป็นจํานวน 
0.16%, 0.00% และ 0.42% ตามลาํดบั  
 
ตารางที ่2 งานรายปีและประสทิธภิาพรายปีเมื่อปรบัมุมเผนิของใบกงัหนั 
NREL Phase VI 

Pitch 
Pannual [MW.h/year] Annual efficeincy [%] 

Case I Case II Case III Case I Case II Case III 

-5 6.35 5.05 7.94 4.74 3.09 6.83 
-4 8.66 7.06 10.37 6.46 4.31 8.92 
-3 10.26 8.56 11.87 7.66 5.23 10.21 
-2 11.54 9.90 12.95 8.61 6.05 11.14 
-1 13.16 11.69 14.27 9.82 7.14 12.28 
0 14.05 12.80 14.92 10.49 7.82 12.84 
1 14.62 13.61 15.25 10.91 8.32 13.12 
2 14.77 14.01 15.21 11.02 8.56 13.08 
3 14.61 14.11 14.84 10.90 8.62 12.77 
4 14.16 13.93 14.17 10.57 8.51 12.19 
5 13.48 13.54 13.22 10.06 8.27 11.37 
6 12.56 12.94 12.03 9.37 7.90 10.35 
7 11.48 12.18 10.66 8.56 7.44 9.17 

Pitch 
Pannual [MW.h/year] Annual efficeincy [%] 

Case I Case II Case III Case I Case II Case III 

8 10.26 11.27 9.18 7.66 6.88 7.90 
9 8.97 10.28 7.65 6.69 6.28 6.58 
10 7.67 9.23 6.17 5.73 5.64 5.31 
11 6.41 8.17 4.78 4.78 4.99 4.11 

  
เช่นเดียวกนักรณีแรกถ้าคิดประสทิธภิาพที่เพิม่ด้วยการเทียบกบั
กําลงังานทีจุ่ดออกแบบดัง้เดมิ (องศา) จะไดจ้าํนวนรอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้
ดงัน้ีคอื 1.12%, 0.00% และ 2.80% ตามลาํดบั 
 เห็นได้ว่าในกรณี phase VI น้ีมกีารเพิม่กําลงังานค่อนข้าง
น้อยกวา่กรณี phase II ทัง้น้ีเพราะกงัหนัรุน่น้ีไดอ้อกแบบไวส้าํหรบั
กาํลงัลมตํ่าที ่8 m/s ซึง่ตรงกบัสถติลิมทีใ่ชใ้นการคาํนวณ แต่ในกรณ ี
phase II ไดอ้อกแบบไวส้าํหรบัลมทีแ่รงกวา่นี้ แมก้ระนัน้ตวัเลขการ
เพิม่ที่ดูเหมอืนว่าน้อยในเชงิวศิวกรรมน้ีอาจมนีัยสําคญัมากในเชงิ
เศรษฐศาสตร ์เชน่ถา้การผลติไฟฟ้ามกีาํไร 5% ของเงนิลงทุน ดงันัน้
การเพิม่งานได ้1.12% และ 2.80% จงึเป็นการไดก้ําไรสุทธ ิ(ไมม่งีบ
ลงทุนหรอืดําเนินการ) ดงันัน้จงึเป็นการเพิม่กําไรมากกว่าเดมิถึง 
22.4% และ 56% ตามลาํดบั 
  
5. สรปุผล 
   โปรแกรม SuWitStat ทีพ่ฒันาขึน้ในงานวจิยัน้ี ไดถู้กทดสอบ
ความน่าเชื่อถอืดว้ยการเปรยีบเทยีบกบัผลการทดลองจนเป็นทีน่่า
พอใจ จากนัน้ไดใ้ชท้ํานายงานปีของกงัหนัลมตวัเดยีวกนัในสถติลิม
ทีม่คีวามเรว็ลมเฉลี่ยเท่ากนัแต่มคีวามเบท้ีต่่างกนั พบว่ามุมเผนิใบ
กงัหนั (Pitch) ทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัลมในแต่ละแบบมคี่าต่างกนัไดม้ากถงึ 
2 องศา ซึง่ก่อใหเ้กดิงานปีทีผ่ดิไปจากงานปีของจุดออกแบบแบบมุม
เผนิคงค่าถงึเกอืบประมาณ 3% ซึง่นบัวา่เป็นปรมิาณทีม่ากเมือ่มอง
ในแงผ่ลของผลตอบแทนการลงทุนทีม่ากขึน้ 
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บทคดัย่อ 
    การบรหิารจดัการการอนุรกัษ์พลงังานตามแนวคดิใหพ้นักงานทุก

ฝา่ยในองคก์รเขา้มามสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็และกําหนดมาตรการ
ในการอนุรกัษ์พลงังาน ผ่านกระบวนการทํางานเป็นทมี   โดยมจีุดมุ่งหมาย
ให้พนักงานทุกคนร่วมกนัในการอนุรกัษ์พลงังานขององค์กรอย่างยัง่ยืน      
มกีารประกาศนโยบายและเป้าหมายของการอนุรกัษ์พลงังานอย่างชดัเจน    
มกีารสรา้งจติสํานึกรกัษ์พลงังานของพนักงานทัว่ทัง้องค์กร  โดยผูบ้รหิาร
สูงสุดขององค์กรเป็นผู้สนับสนุนกลไกในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ       
ผลการดําเนินงานอนุรกัษ์พลงังานแบบมสี่วนร่วมของโรงงานผลติชิ้นส่วน
พลาสตกิแห่งหน่ึงทีเ่ป็นกรณีศกึษา     การดําเนินงานในระยะเวลา 5 เดอืน 
พบว่าการอนุรกัษ์พลงังานแบบมสี่วนร่วม สามารถทําให้เกิดการอนุรกัษ์
พลงังานอย่างยัง่ยนืขึน้ในองค์กร การตัง้ทมีอนุรกัษ์พลงังานในแต่ละแผนก
ทาํใหม้กีารวเิคราะหก์ารทาํงานไดอ้ย่างละเอยีดและ สามารถคน้หามาตรการ
ในการอนุรกัษ์พลงังานทีใ่หผ้ลประหยดัสงูโดยไมม่ผีลกระทบต่อกระบวนการ
ผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากมาตรการที่ดําเนินการทัง้สิ้น 9 
มาตรการ  พบว่าสามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลงได้  0.1496 พนัตัน
เทยีบเทา่น้ํามนัดบิต่อปี หรอืคดิเป็นมลูคา่ทีป่ระหยดัไดร้วม  4,778,649.42  
บาทต่อปี   
คําสําคญั  การอนุรกัษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม, โรงงานผลิตชิ้นส่วน
พลาสตกิ       

    
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 

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 
          แนวคดิการอนุรกัษ์พลงังานแบบมสี่วนร่วม (Energy Saving 
Participated Activities; ESPA) ไดม้กีารดาํเนินงานทัง้ในอาคารและ 
โรงงานควบคุมโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
กระทรวงพลงังาน [1] สาํหรบัโรงงานควบคุมมวีตัถุประสงคเ์พือ่ลดการ
ใชพ้ลงังานอย่างยัง่ยนืและลดต้นทุนการผลติสนิคา้ โดยใชก้ารบรหิาร
จดัการพลงังานอยา่งเป็นระบบ ผา่นการพฒันาและสง่เสรมิใหบุ้คคลากร 
ทุกฝา่ยในองคก์รมสีว่นรว่มในการดาํเนินการรว่มกนัในการคดิหามาตร 
การ สาํรวจ และตรวจสอบการใชพ้ลงังาน  โดยในการดาํเนินการจะมี
ผูเ้ชีย่วชาญเขา้ไปทํางานร่วมกบัตวัแทนของโรงงาน เพื่อใหค้ําปรกึษา
ดา้นเทคนิค กระตุน้ และแนะนําในการจดัทําแผนอนุรกัษ์พลงังาน ซึง่มี
ทัง้มาตรการทีต่้องลงทุนและไม่ต้องลงทุน โดยเน้นให้เป็นมาตรการที่
พนกังานสามารถดาํเนินการไดเ้องเพือ่ใหม้กีารดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
เช่นมาตรการบํารุงรกัษา มาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพกระบวนการ
ผลติ       
         โรงงานผลติชิ้นส่วนพลาสตกิเป็นโรงงานทีม่กีารใชพ้ลงังานสูง 
ดงันัน้ตน้ทุนพลงังานจงึเป็นตน้ทุนหลกัของโรงงานประเภทน้ี พลงังาน
สว่นใหญ่ทีใ่ชอ้ยู่ในรปูของไฟฟ้า โดยใชใ้นกระบวนการอบเมด็พลาสตกิ
รอ้ยละ 24  กระบวนการฉีดขึน้รปูรอ้ยละ 73 และการบดผลติภณัฑร์อ้ย
ละ 3 การจดัระบบการบรหิารจดัการพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพจงึ
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เป็นเรือ่งสาํคญัทีจ่ะตอ้งมกีารดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพือ่ใหเ้กดิผลการ
อนุรกัษ์พลงังานอย่างยัง่ยนื ในบทความนี้จะนําเสนอมาตรการและผล
ประหยดัที่ได้จากการนํามาตรการต่างๆมาใช้ในโรงงานผลิตชิ้นส่วน
พลาสตกิทีใ่ชเ้ป็นกรณีศกึษา  เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรกัษ์พลงังาน
ในโรงงานผลติชิน้สว่นพลาสตกิ หรอืโรงงานอุตสาหกรรมอื่น 
 
2. แนวทางอนุรกัษ์พลงังานแบบมีส่วนร่วม 

  การอนุรกัษพ์ลงังานแบบมสีว่นรว่ม เริม่จากการแสดงความจาํนง
ของเจ้าของโรงงานที่จะเขา้ร่วมโครงการ การอนุรกัษ์พลงังานแบบมี
ส่วนร่วมถอืเป็นการดําเนินการอนุรกัษ์พลงังานแบบมุ่งเป้า  โดยมกีาร
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ และเป้าหมายในการลดการใช้
พลงังานทัง้ความรอ้นและไฟฟ้า  โดยกําหนดใหเ้กดิผลประหยดัไม่ตํ่า
กว่า 0.02 กโิลตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ (ktoe) ต่อปี  และถา้ตอ้งมกีาร
ลงทุนในการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานต่างๆจะต้องมี
ระยะเวลาในการคนืทุนเฉลีย่ทุกมาตรการไมเ่กนิ 1 ปี 
       การอนุรกัษ์พลงังานแบบมสี่วนร่วมเป็นการดําเนินการอนุรกัษ์
พลงังานทีต่อ้งอาศยัความรว่มมอืของคนทัว่ทัง้องคก์รทุกระดบั ความ 
สาํเรจ็ของการดาํเนินการอยู่ทีค่วามรว่มมอืร่วมใจของทุกฝา่ยในองคก์ร 
ประกอบไปดว้ยขัน้ตอนต่างๆ  7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
      ขัน้ตอนที ่1. ทมีผูเ้ชีย่วชาญอนุรกัษ์พลงังานและผูบ้รหิารระดบัสงู
ที่มีอํานาจในการตัดสินใจในองค์กรและหวัหน้าแผนกมีการประชุม
ร่วมกันเพื่อทําความเข้าใจในวตัถุประสงค์ของโครงการ เพื่อทําให้
ผูบ้รหิารเหน็ความสําคญัของการอนุรกัษ์พลงังานและสนับสนุนในการ
ดาํเนินการอนุ 
รกัษ์พลงังานอย่างจรงิจงั โดยผูบ้รหิารจะตอ้งประกาศนโยบายอนุรกัษ์
พลงังาน   
     ขัน้ตอนที ่2. แต่งตัง้ทมีอนุรกัษ์พลงังานของโรงงาน โดยคดัเลอืก
ตวัแทนจากฝา่ยต่างๆในโรงงาน ไดแ้ก่ฝา่ยวศิวกรรม ฝา่ยการผลติ ฝา่ย
ควบคุมคุณภาพ ฝา่ยซ่อมบาํรุง และฝา่ยสาํนกังาน ตัง้เป็นคณะทาํงาน 
โดยคณะทํางานชุดน้ีจะทาํหน้าทีร่ว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกทีเ่ขา้
มาใหค้ําแนะนําทางเทคนิค โดยตวัแทนอนุรกัษ์พลงังานในแต่ละแผนก
จะตอ้งไปจดัตัง้ทมีอนุรกัษ์พลงังานเพือ่รว่มกนัคดิมาตรการการอนุรกัษ์
พลงังานในแผนกของตน 
     ขัน้ตอนที ่ 3. การทบทวนและวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังาน ในขัน้ตอน
น้ีจะมีการทบทวนและวิเคราะห์การใช้พลังงานในแผนกต่างๆ โดย
เจา้หน้าทีท่ีป่ระจาํในแต่ละแผนกจะรว่มกนัวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานและ
ค้นหาแนวทางในการประหยัดพลังงาน โดยทําการลงพื้นที่สํารวจ
อุปกรณ์ต่างๆ คน้หาจุดรัว่ไหลของการใชพ้ลงังาน และแนวทางลดการ
สญูเสยีพลงังานจากสาเหตุต่างๆ  
     ขัน้คอนที ่ 4. กําหนดมาตรการและวธิดีาํเนินการอนุรกัษ์พลงังาน
ในแต่ละแผนก โดยจดัทําเป็นแผนดําเนินงานโดยละเอียด ทัง้น้ีการ
ดาํเนินงานจะตอ้งไมท่าํใหคุ้ณภาพของผลติภณัฑด์อ้ยลง 
     ขัน้ตอนที่ 5. ดําเนินการอนุรกัษ์พลงังานตามมาตรการและ
แผนงานทีว่างไวใ้นแต่ละแผนก และมกีารจดัประชุมหารอืเสนอแนวคดิ 
ปญัหา อุปสรรคต่างๆในระหว่างดําเนินการเพื่อจะได้มีการแก้ไข
ปรบัปรงุ 

     ขัน้ตอนที ่6. จดัประชุมสรปุมาตรการอนุรกัษพ์ลงังานทีด่าํเนินการ
ทัง้สิน้ในแผนกตา่งๆ รวมทัง้ประเมนิผลประหยดัและผลดใีนดา้นต่างๆที่
เกิดจากการดําเนินการในแต่ละมาตรการ อุปสรรคและผลกระทบที่
เกดิขึน้ในการดาํเนินงานและขอ้เสนอแนะจากแต่ละแผนก  

ขัน้ตอนที ่7. จดัทาํรายงานผลการศกึษาและแนวทางการประหยดั
พลงังานในโรงงาน เพื่อยดึเป็นแนวปฏบิตัขิองพนกังานและแนวทางใน
การพฒันาเพือ่ดาํเนินงานอนุรกัษพ์ลงังานในขัน้ตอ่ไป 
 
3. ผลการดาํเนินงาน 
         การดาํเนินการอนุรกัษ์พลงังานในโรงงานผลติชิน้ส่วนพลาสตกิที่
เป็นกรณศีกึษานี้ ไดด้าํเนินการอนุรกัษพ์ลงังานดว้ยมาตรการต่างๆรวม
ทัง้สิ้น 9 มาตรการ โดยมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นมาตรการที่
พนกังานในฝา่ยต่างๆไดร้ว่มกนัวเิคราะห ์จากทีไ่ดม้กีารทบทวนการใช้
พลงังานในส่วนต่างๆอย่างละเอยีด ซึ่งจะทําใหไ้ดแ้นวทางในการทีจ่ะ
อนุรกัษพ์ลงังานในกระบวนการต่างๆ มาตรการต่างๆทีเ่กดิขึน้สว่นใหญ่
เป็นมาตรการทีใ่ชก้ารปรบัปรุงกระบวนการผลติ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการทาํงานของเครื่องจกัรและพนักงาน โดยไมต่อ้งใชก้ารลงทุนมาก 
วธิดีาํเนินการในมาตรการต่างๆแสดงรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
3.1   มาตรการท่ี 1 ควบคุมการเปิด-ปิดฮตีเตอรแ์ละพดัลมในการอบ 
เมด็พลาสตกิ 
         การอบเมด็พลาสตกิเป็นกระบวนการเตรยีมวตัถุดบิก่อนเขา้สู่
กระบวนการฉีดพลาสตกิและนบัวา่เป็นขัน้ตอนการดาํเนินงานทีส่าํคญั 
 เพราะคุณภาพของชิ้นงานจะขึ้นกบั คุณภาพของเมด็พลาสติกที่ใช้
ความรอ้นทีใ่ชใ้นกระบวนการอบเมด็พลาสตกิไดม้าจากแท่งความรอ้น 
และเพื่อให้ความรอ้นกระจายไปทัว่ถงัอบจงึใช้พดัลมเพื่อเป่าลมรอ้น 
ดงันัน้ในกระบวนการอบเมด็พลาสตกิจะมกีารใชพ้ลงังานไฟฟ้าสาํหรบั
แท่งความร้อนและมอเตอร์พดัลม โดยฮีตเตอร์จะทํางานจนกระทัง่
อุณหภูมขิองอากาศภายในถงัอบถงึระดบัอุณหภูมทิีต่อ้งการจงึตดัการ
ทํางาน แต่พัดลมจะทํางานตลอดเวลา การอบเม็ดพลาสติกจะ
ดาํเนินการตลอด 24 ชัว่โมง ดงันัน้พลงังานที ่ใชใ้นกระบวนการนี้จงึสงู
มาก    

จากการทบทวนและวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานพบวา่มแีนวทางทีจ่ะ
ลดการใชพ้ลงังานในกระบวนการอบเมด็พลาสตกิได ้โดยนําการจดัการ
ทางดา้นพลงังานมาใชโ้ดยไมต่อ้งลงทุน โดยใชว้ธิกีารควบคุมการเปิด-
ปิดฮตีเตอร ์และพดัลม โดยการปรบัสวทิซต์ัง้เวลาซึง่ตดิตัง้มากบัเครือ่ง
อยู่แล้วแต่มิได้นํามาใช้ในการควบคุมการอบโดยทําการทดลอง
ดําเนินการกบัถงัอบ 1 ถงั ก่อนทีจ่ะดําเนินการกบัถงัอบทัง้หมดใน
โรงงาน และพบวา่ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการควบคุมการทาํงานคอืเปิด
ฮตีเตอรแ์ละพดัลมคอื 2 ชัว่โมง ปิด 1 ชัว่โมง ซึง่พบว่าไม่มปีญัหาต่อ
คุณภาพของผลติภณัฑ ์จากการดาํเนินการดาํเนินการอนุรกัษ์พลงังาน
โดยวธิน้ีีทาํใหล้ดชัว่โมงการใชพ้ลงังานของถงัอบลง 8 ชัว่โมงต่อวนัต่อ
ถงั รวมผลประหยดัไดเ้ทา่กบั  0.0387 
 ktoe/year หรอืคดิเป็นมลูคา่    1,237,656.58   บาท/ปี 
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3.2 มาตรการท่ี 2    การนําความรอ้นกลบัมาใชใ้หม ่
          การนําความรอ้นกลบัมาใช้ใหม่ โดยนําความรอ้นที่ระบายทิ้ง
ออกจากถงัอบเมด็พลาสตกิมาใชเ้พื่อลดการใชพ้ลงังานในกระบวนการ
ผลติ เน่ืองจากก่อนดําเนินการจะมคีวามรอ้นทีร่ะบายทิ้งออกจากท่อที่
ต่อกบัตวัถงัอบและระบายความรอ้นออกสู่ภายนอกซึ่งนอกจากความ
รอ้นจะถูกทิง้ไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วยงัทําใหอ้ากาศภายในโรงงาน
สูงขึ้นด้วย หลงัจากที่ทมีอนุรกัษ์พลงังานได้เขา้ไปทําการสํารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประเมินศักยภาพในการนําความร้อน
กลบัมาใชใ้หมพ่บวา่มคีวามเป็นไปไดเ้น่ืองจากอุณหภูมขิองอากาศรอ้น
ทีป่ล่อยออกมาสูงเพยีงพอแต่จะต้องมกีารกรองฝุ่นทีพ่่นออกมาพรอ้ม
กบัลมรอ้นก่อนทีจ่ะปล่อยความรอ้นกลบัเขา้ไปในถงัอบ โดยการตดิตัง้
ชุดนําความรอ้นของลมรอ้นวนกลบัมายงัถงัอบ โดยใชพ้ดัลมดดูของถงั
อบนําความร้อนร้อนกลบัมาใช้ใหม่  การนําความร้อนกลบัมาใช้ใหม่
แสดงดงัรปูที ่1 จากมาตรการนี้สามารถลดการใชพ้ลงังานจากฮตีเตอร์
ลงได ้0.83 กโิลวตัตต์่อถงั   ซึง่ไดม้กีารดาํเนินการไปยงัถงัอบทุกถงัที่
ใช้ในโรงงานทําให้เกดิผลประหยดัรวม 0.014 ktoe/year หรอืคดิเป็น
มลูคา่ 439,527.63 บาท / ปี  
 

       
 

                      ก่อนดาํเนินการ 
 

      
 
                              หลงัดาํเนินการ 
 
รปูท่ี1  การนําความรอ้นกลบัมาใชใ้หม ่
 
3.3 มาตรการท่ี 3 ลดอุณหภมูทิอ่สกรชูว่งระหวา่งรอการผลติ 
   จากการสาํรวจกระบวนการฉีดพลาสตกิพบวา่มกีารแยกใชเ้ครือ่ง
ฉีดพลาสตกิสาํหรบัผลติภณัฑส์ขีาวและสดีาํ สาํหรบัเครือ่งฉีดพลาสตกิ
ผลติภณัฑส์ขีาวจะตอ้งเปิดเครื่องเพื่ออุ่นท่อสกรตูลอดเวลาถงึแมข้ณะ
หยุดการผลิตเพื่อป้องกันรอยคราบที่จะเกิดขึ้นกับชิ้นงาน โดยตัง้
อุณหภูมอุิ่นท่อสกรูที ่150 องศาเซลเซยีส ซึ่งทําใหส้ิน้เปลอืงพลงังาน
และเพิ่มค่า ใช้จ่าย  หลังจากที่ได้ทําการทําทวนและวิเคราะห์

กระบวนการฉีดพลาสตกิ และตัง้ขอ้สงัเกตในการลดอุณหภูมอุิ่นท่อสกร ู
เน่ืองจากทางโรงงานยงัไม่เคยทําการทดลองปรบัอุณหภูมอุิ่นท่อสกร ู
จงึไดท้าํการทดลองปรบัอุณหภูมอุิ่นท่อสกรลูงประมาณรอ้ยละ 30 จาก
อุณหภูมอุิ่นท่อสกรูที่ตัง้ไว้ก่อนการปรบัปรุง โดยปรบัอุณหภูมลิดลง
เหลือ 90 องศาเซลเซียส และทําการทดลองกบัเครื่องฉีดพลาสติก 1 
เครื่องก่อน พบว่าไม่มีปญัหากับกระบวนการผลิตและคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์ที่ได้ จงึได้ขยายนํามาตรการนี้ไปใช้กบัเครื่องฉีดพลาสติก
ของโรงงาน มาตรการนี้เป็นมาตรการทีไ่ม่ตอ้งมกีารลงทุน เกดิขึน้จาก
การที่ได้ทําการทบทวน วิเคราะห์ และร่วมกันหาแนวทางโดยผ่าน
กระบวนการทดลองก่อน การดําเนินการมาตรการนี้ทําให้เกิดผล
ประหยดัรวม0.0093 ktoe/year หรอืคดิเป็นมลูคา่296,141.41 บาท/ปี  
 
3.4มาตรการท่ี 4   ปิดเครือ่งฉีดระหวา่งรอการผลติ 
          การฉีดพลาสตกิสําหรบัผลติภณัฑท์ีม่สีดีําจะต้องทําการอุ่นท่อ
สกรูเช่นเดยีวกบัเครื่องฉีดสขีาว ซึ่งทําให้สิ้นเปลอืงพลงังาน จากการ
วเิคราะหพ์บวา่จะตอ้งเดนิเครื่องอุ่นท่อสกรตูวัเปล่าโดยไมไ่ดท้าํการฉีด
พลาสตกิเครื่องละประมาณ 8 ชัว่โมงต่อวนั ทมีอนุรกัษ์พลงังานไดท้ํา
การประชุมและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการอนุรกัษ์พลังงานใน
กระบวนการอุ่นท่อสกร ูพบวา่สาํหรบัเครือ่งฉีดสดีาํไมจ่าํเป็นตอ้งอุ่นท่อ
สกรูเพราะจะไม่เกดิมรีอยคราบในผลติภณัฑ์ จงึได้ทําการทดลองปิด
เครื่องฉีดพลาสตกิสดีําเมื่อไม่มกีารผลติ พบว่าไม่มผีลเสยีต่อคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์ ผลการดําเนินการมาตรการนี้ทําให้เกิดผลประหยดั
0.0572 ktoe/ year หรอืคดิเป็นมลูคา่ 1,826,205.39 บาท/ ปี   
 
3.5 มาตรการท่ี 5   หุม้ฉนวนอุปกรณ์ทีใ่ชค้วามรอ้น  

การหุ้มท่อหลอมเม็ดพลาสติก เ ป็นมาตรการหนึ่ งที่ ได้
ดาํเนินการเพือ่ลดการสญูเสยีความรอ้น เพราะนอกจากจะลดความรอ้น
ที่สูญเสยีจากท่อหลอมแล้วยงัลดความร้อนที่แผ่ไปภายในโรงงานอีก
ดว้ย การหุม้ฉนวนเป็นมาตรการทีต่อ้งมกีารลงทุน การหุม้ฉนวนแสดง
ดงัรปูที ่2  ดงันัน้จงึตอ้งพจิารณาความคุม้ค่าในการลงทุนดว้ย หลงัจาก
ทีไ่ดม้กีารหุม้ฉนวนทําใหเ้กดิผลประหยดั 0.0015 ktoe/year หรอืคดิ
เป็นมลูคา่ 50,307.38 บาท/ปี 

 

        
                              
                                  ก่อนดาํเนินการ 
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                                  หลงัดาํเนินการ 
รปูท่ี 2 การหุม้ฉนวนทอ่หลอมเมด็พลาสตกิ 
 
3.6 มาตรการท่ี 6   ลดการสญูเสยีความรอ้นในการอบชิน้งาน 
           การอบชิ้นงานเป็นขัน้ตอนหน่ึงในการผลติชิ้นส่วนพลาสตกิที่
สาํคญั เพราะถา้ปล่อยใหช้ิน้งานแหง้เองจะตอ้งใชเ้วลานานและอาจทํา
ให้สทีี่พ่นไว้ไม่เรยีบ ในการอบชิ้นงานจะต้องผ่านเข้าไปในห้องอบที่
มีฮีตเตอร์ให้ความร้อน โดยชิ้นงานจะเคลื่อนตัวเข้าไปในตู้โดยใช้
สายพานลําเลียง โดยผ่านทางประตูตู้อบ ซึ่งประตูตู้อบน้ีได้มีการ
ออกแบบให้ปรบัได้ตามขนาดของชิ้นงาน แต่ในการปฏิบตัิงานจริง
พนกังานทีค่วบคุมไมไ่ดป้รบัขนาดของชอ่งประตใูหเ้หมาะสมกบัผลติ 
ภณัฑท์ีจ่ะอบ จงึทําใหม้กีารสูญเสยีความรอ้น การปรบัประตูตู้อบเพื่อ
ลดการสูญเสยีความรอ้นแสดงดงัรูปที่ 3  มาตรการนี้เป็นมาตรการที่
สามารถดําเนินการได้ง่ายโดยพนักงานที่ควบคุมการอบสามารถ
ดําเนินการไดเ้อง การดําเนินการมาตรการนี้ทําใหเ้กดิผลประหยดัรวม 
0.0032    ktoe/ year หรอืคดิเป็นมลูคา่  103,432.24 บาท / ปี  
 

       
 
                                  ก่อนดาํเนินการ 
 

       
                              
                                   หลงัดาํเนินการ 
 
รปูท่ี 3   การปรบัประตตููอ้บเพือ่ลดการสญูเสยีความรอ้น 
 
 
 

3.7 มาตรการท่ี 7 ลดการรัว่ไหลของระบบอดัอากาศ 
     การลดการร ัว่ไหลของระบบอดัอากาศเป็นมาตรการที่ให้ผล
ประหยดัสงู เน่ืองจากในโรงงานจะมเีครือ่งอดัอากาศทีท่าํหน้าทีจ่า่ย 
ลมไปยงับรเิวณต่างๆในส่วนใชง้าน เช่นจ่ายลมไปยงัเครื่องเป่าลมทีใ่ช้
สําหรบัทําความสะอาดชิ้นงาน การลดรอยรัว่ในบริเวณข้อต่อและ
จุดเชื่อมต่างๆจะทําให้ลดการสูญเสยีและสิ้นเปลอืงพลงังานลงได ้ทมี
อนุรกัษ์พลงังานไดส้งัเกตโดยการฟงัจากเสยีงลมรัว่เมื่อเขา้มาภายใน
โรงงานทราบว่ามลีมรัว่ จงึได้ทําการตรวจสอบเพื่อหาจุดรอยรัว่และ
ดําเนินการแก้ไข ลดการรัว่ไหลของระบบอดัอากาศแสดงดงัรูปที่ 4  
หลังการลดการร ัว่ไหลของระบบอากาศอัดทําให้เกิดผลประหยัด 
0.0024 ktoe/year หรอืคดิเป็นมลูคา่ 77,803.32   บาท/ปี 
  

           
 
                              ก่อนดาํเนินการ 

           
                                           
                              หลงัดาํเนินการ 
รปูท่ี 4   การลดการรัว่ไหลของระบบอดัอากาศ 
 
 3.8 มาตรการท่ี 8 ลดจาํนวนหลอดไฟ  
 การประหยดัพลงังานในระบบแสงสวา่งโดยลดจาํนวนหลอดไฟที่
ใช้งานและไม่มีผลต่อคุณภาพของการทํางานของพนักงานเป็น
มาตรการหนึ่งทีไ่ดนํ้ามาดําเนินการในโรงงานแห่งน้ี เน่ืองจาก ภายใน
โรงงานมชี่องทางเดินและบรเิวณพื้นที่ที่มกีารใช้งานน้อยและติดตัง้
หลอดไฟไวม้ากซึง่ทาํใหม้คีวามเขม้แหง่การสอ่งสวา่งมากเกนิมาตรฐาน
และความจาํเป็น โดยตดิตัง้หลอดไฟแสงจนัทรจ์าํนวน 11 หลอดและ
หลอดฟลอูอเรสเซนตจ์าํนวน 88 หลอด เน่ืองจากหลอดไฟแสงจนัทรใ์ช้
พลงังานสงูมากถงึ 427 วตัตต์่อหลอด ซึง่ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งใชใ้นการใช้
งานส่องสว่าง ผลการดําเนินการปลดหลอดแสงจนัทร์ และลดจํานวน
หลอดฟลูออเรสเซนตท์าํใหเ้กดิผลประหยดั 0.0034 ktoe/year หรอืคดิ
เป็นมลูคา่ 108,566.52  บาท/ปี  
 
 3.9 มาตรการท่ี 9   ปรบัลดเวลาการใชง้านเครือ่งปรบัอากาศ 

ภายในโรงงานมเีครื่องปรบัอากาศจํานวนมาก ทัง้ในส่วนของ
สํานักงานและโรงงาน การอนุรกัษ์พลงังานในระบบปรบัอากาศเป็น
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แนวทางหนึ่ งที่จะลดการใช้พลังงานโดยรวมของโรงงานลงได ้
วธิดีาํเนินการในระบบปรบัอากาศทีใ่หผ้ลประหยดัทนัททีีด่าํเนินการโดย
ไม่ต้องลงทุนคอืการลดจํานวนชัว่โมงทีเ่ปิดเครื่องปรบัอากาศในแต่ละ
วนัและการตัง้อุณหภูมทิีไ่ม่ตํ่าเกนิไป ซึ่งโรงงานไดด้ําเนินการอนุรกัษ์
พลงังานในระบบปรบัอากาศในส่วนของสาํนักงานโดยตัง้อุณหภูมไิวท้ี ่
25 องศาเซลเซยีส และปิดเครือ่งปรบัอากาศ 2 ชว่งพกัคอื 12:00-12.30 
น.และ 17:00-17:30 น. ซึง่ปรากฏว่า หลงัจากทีพ่นักงานกลบัเขา้มา
ทํางานหลงัจากช่วงพกัเป้นเวลาครึ่งชัว่โมงในห้องยงัมคีวามเย็นอยู ่
ดงันัน้พนักงานในสํานักงานจงึลงความเหน็ว่าถ้ามกีารขยายเวลาการ
ปิดเครื่องปรบัอากาศไปก่อนเวลาเลกิงาน ครึง่ชัว่โมงจะทาํใหล้ดการใช้
พลงังานลงไดแ้ละไม่กระทบต่อประสทิธภิาพการทํางานของพนักงาน
ดงันัน้จงึไดม้กีารดําเนินการขยายเวลาปิดเครื่องปรบัอากาศก่อนเวลา
พกัครึง่ชัว่โมง โดยกําหนดใหม้ผึูร้บัผดิชอบในการบนัทกึขอ้มลูการปิด 
เปิดเครือ่ง  ดงัแสดงในรายการบนัทกึรปูที ่5 

 
 
 
 
 
 
                                           ก่อนดาํเนินการ 
 
 
 
 
       
 
                                                   
                                   หลงัดาํเนินการ 
 
รปูท่ี 5   การควบคุมการใชง้านเครือ่งปรบัอากาศ    
 
4.  สรปุ  

การอนุรกัษ์พลงังานแบบมสีว่นร่วมเป็นแนวทางจดัการพลงังานที่
มปีระสิทธิภาพและยัง่ยืนเพราะเป็นการอนุรกัษ์พลงังานที่ทุกคนใน
องค์กรมสี่วนร่วม ร่วมกนัคดิหาจุดรัว่ไหล มาตรการ และแนวทางใน
การดาํเนินการ เป็นการสรา้งวฒันธรรมองคก์รในการทาํงานรว่มกนัเป็น
ทมี นอกจากที่โรงงานจะได้ผลสําเรจ็ทางด้านพลงังานแล้ว ยงัคงได้รบั
ประโยชน์ทางอ้อมอีกหลายประการคอื  ทําให้พนักงานรูจ้กัการทํางาน
เป็นทีม  ทุกแผนกมีการร่วมและช่วยกันคิดช่วยกันทํา  มีการระดม
ความคดิ   ซึง่ทําใหส้ามารถขยายแนวทางการดําเนินงานแบบมสีว่นร่วม
ไปยงักจิกรรมอื่นๆเพื่อเขา้สู่มาตรฐานของโรงงานได้  เพื่อเป็นการลด
ความเสี่ยงในการดําเนินการทางเทคนิคในการอนุรกัษ์พลงังาน การ
ดําเนินการทดลองเพื่อศึกษาความเป็นไปได้  ผลกระทบ และผล
ประหยัด เป็นแนวทางที่ควรต้องดําเนินการก่อนตัดสินใจลงมือ

ดาํเนินการเพือ่เป็นการลดความเสีย่งและป้องกนัผลเสยีต่อคุณภาพของ
ผลติภณัฑ ์ 
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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.  
 
Keywords:  fuel cell, clean power generator, fuel cell 
control 
 
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. 
    

 
     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 
 

 
 

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. 

Figure 1 Basic principle of PEM 
fuel cell 
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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.  
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Figure 3 Tested results of the stack polarization and 

generated power curves used in the system 
 
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.  
 
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.  

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 
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where
2

H
V& ,

2
O

V& are hydrogen and oxygen flow rate in 

L/min, R is gas constant (8.314), F is Faraday constant 
(Cmol-1), P  is pressure (Pa), T  is temperature (K), and 

stI  is stack current (A). Due to the configuration of the 
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 

st
I can be computed by 21.0stIN ⋅ , where N (>2) is 

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 

Stack Power

I-V Curve 



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 3 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                        185 

 

and underneath the touch screen PLC.  

 
 

Figure 4 Fuel Cell System with major subsystems 
 

  
Figure 5 System under development showing  

all main subsystems 

5. Results and Discussion 
 
 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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บทคดัย่อ 
บทความนี้เป็นการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของ

ระบบปรบัอากาศแบบรวมศูนย์ชนิดระบายความรอ้นดว้ยน้ําทีท่ํางาน
ร่วมกับระบบสะสมน้ําเย็นแบบถังแยกชัน้อุณหภูมิ เพื่อคํานวณ
เปรยีบเทยีบผลตอบแทนทัง้ทางดา้นเทคนิคและดา้นเศรษฐศาสตรเ์มือ่มี
การใชง้านระบบสะสมน้ําเยน็ในแบบแผนต่างๆ โดยใชร้ะบบปรบัอากาศ
ของศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัขอนแก่น
เป็นกรณีศกึษาซึ่งปจัจุบนัใชเ้ครื่องผลติน้ําเยน็ชนิดเครื่องอดัแบบหอย
โขง่ขนาด 660 ตนัความเยน็ระบายความรอ้นดว้ยน้ํา หอผึง่เยน็ขนาด 
700 ตนั มภีาระการทาํความเยน็ของอาคารตลอดช่วงเวลาทาํงานของ
วนัทีใ่ชอ้อกแบบประมาณ 5,400 ตนั-ชัว่โมง โดยนําขอ้มลูภาระการทํา
ความเยน็ในปจัจุบนัมาทาํการศกึษาในแบบจาํลองทีก่ําหนดใหม้กีารใช้
งานระบบสะสมน้ําเยน็ในแบบแผนที่แตกต่างกนัไดแ้ก่ แบบเตม็ภาระ 
แบบภาระบางสว่นทีร่อ้ยละ 75 50 และ 25 ของภาระความรอ้นทัง้หมด 
โดยคํานึงถงึผลกระทบของสภาวะอากาศภายนอกต่อการทํางานของ
ระบบ ทาํการประมวลผลดว้ยโปรแกรม EES (Engineering Equation 
Solver) ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ถงึสมัประสทิธสิมรรถนะการทาํความ
เยน็ของระบบและค่าไฟฟ้าทีล่ดลงในส่วนของระบบปรบัอากาศ เพื่อใช้
วเิคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการใช้งานระบบสะสมน้ําเยน็ร่วมกบั
ระบบปรบัอากาศแบบรวมศนูย ์
 
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 

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 

ความแตกต่างของปรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละ
ช่วงเวลาเป็นปญัหาหน่ึงทีส่ง่ผลต่อตน้ทุนการผลติไฟฟ้าโดยรวม การที่
ระบบผลิตไฟฟ้าทํางานอย่างเต็มที่เพยีงช่วงเวลาสัน้ๆ ในช่วงเวลา
ความต้องการสูงสุด เป็นการใช้งานระบบผลติกระแสไฟฟ้าอย่างขาด
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ และนอกจากนี้การที่ระบบมีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมากขึ้นโดยขาดการบรหิารจดัการที่เหมาะสม
อาจทําให้ต้องมกีารขยายกําลงัการผลิตหรอืสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภาระการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ระบบมคีวาม
ต้องการสูงสุดได้ ซึ่งต้องใช้เงนิลงทุนจํานวนมากและอาจไม่คุ้มค่าต่อ
การลงทุน อกีทัง้ยงัอาจก่อใหเ้กดิปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นต่างๆ ขึน้
ตามมา การดําเนินการเกี่ยวกบัการจดัการด้านการใช้ไฟฟ้าจงึถือว่า
เป็นทางเลอืกทีม่คีวามเหมาะสมมากกวา่ ซึง่ปจัจุบนัการไฟฟ้าฝา่ยผลติ
แหง่ประเทศไทยไดจ้ดัใหม้โีครงการต่างๆ เพือ่สง่เสรมิ สนบัสนุนและจงู
ใจใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าหนัมาใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ ลดการใชไ้ฟฟ้า
ในชว่งทีร่ะบบมคีวามตอ้งการสงูสดุ โดยสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่
การประหยดัและการบรหิารการใชไ้ฟฟ้าใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดทัง้ต่อ
ผู้ใช้ไฟฟ้าและระบบผลิตโดยรวม เทคโนโลยีหน่ึงที่ได้รบัความนิยม
แพร่หลายคอืการใชร้ะบบสะสมพลงังานซึ่งสามารถลดการทํางานของ
ระบบในช่วงเวลาความตอ้งการสงูสุดและใหร้ะบบทาํงานในช่วงทีร่ะบบ
มคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าตํ่าแทน 

เน่ืองจากประเทศไทยมอุีณหภูมเิฉลี่ยสูงตลอดทัง้ปี ทําใหม้ี
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการปรบัอากาศมากกวา่รอ้ยละ 50 ของการใช้
ไฟฟ้าโดยรวมของอาคาร และจะเกดิขึน้ในเวลากลางวนัซึง่เป็นชว่งเวลา
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ดงันัน้การบรหิารจดัการการใช้ไฟฟ้าใน
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ส่วนของระบบปรบัอากาศจงึส่งผลอย่างมากต่อการใช้ไฟฟ้าในช่วง
ความต้องการสูงสุดของระบบโดยรวม จงึได้มกีารประยุกต์ใช้ระบบ
สะสมพลงังานเพื่อเป็นเครื่องมอืในการจดัการพลงังานในระบบปรบั
อากาศในลกัษณะของระบบสะสมความเยน็ (Cool Storage) ซึง่เป็น
รปูแบบหน่ึงของระบบสะสมพลงังานเชงิความรอ้น (Thermal Energy 
Storage, TES) ปจัจุบนัไดร้บัความนิยมใชอ้ยู ่3 ชนิดแบ่งตามชนิดของ
สารตัวกลางที่ทําหน้าที่เก็บกักความเย็น ได้แก่ ระบบสะสมน้ําเย็น  
(Chilled Water Storage) ระบบสะสมน้ําแขง็ (Ice Storage) และระบบ
สารเปลีย่นสถานะ (Phase Change Material) ซึง่แต่ละชนิดมขีอ้ดแีละ
ขอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของผูใ้ช ้ระบบสะสม
ความเยน็ชนิดเกบ็น้ําเยน็ถงึแมจ้ะมคีวามสามารถในการเกบ็ความเยน็
ตํ่าที่สุดเมื่อเทยีบกบัแบบอื่นในปรมิาตรเท่ากนั แต่ก็มคีวามสะดวกใน
การติดตัง้ใช้งาน สามารถประกอบเขา้กบัระบบปรบัอากาศแบบรวม
ศนูยซ์ึง่มอียูเ่ดมิไดง้า่ยทาํใหม้มีลูคา่ในการลงทุนตํ่าทีส่ดุดว้ย [1,2]  

แต่อย่างไรกต็าม การใชร้ะบบเกบ็ความเยน็ในประเทศไทย
ยงัไมแ่พร่หลายเท่าทีค่วร ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการศกึษาเพื่อพจิารณา
หาความเหมาะสมของการใช้ระบบสะสมความเย็นร่วมกับการปรบั
อากาศนี้มคีวามยุง่ยากซบัซอ้น นบัตัง้แต่การตรวจวเิคราะหข์อ้มลูภาระ
ทางความรอ้นของระบบ จนถงึการคาํนวณเพือ่ใหไ้ดค้่าตวัแปรต่างๆ ที่
สามารถใชเ้ป็นดชันีแสดงใหผู้ป้ระกอบการเหน็ถงึความเป็นไปไดแ้ละ
ความน่าสนใจของการลงทุนเพือ่ใชร้ะบบดงักล่าว ขณะทีป่จัจุบนัการจดั
การพลงังานไดเ้ขา้มามบีทบาทต่อประสทิธภิาพการทํางานขององคก์ร
และต้นทุนทางพลังงานก็คิดเป็นต้นทุนหลักของสถานประกอบการ
ต่างๆ งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ในการพฒันาวิธีการศึกษาความ
เหมาะสมของการใช้ระบบสะสมน้ําเยน็ร่วมกบัระบบปรบัอากาศแบบ
รวมศูนย์ด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ โดยสร้างระบบสมการที่
อธบิายการทาํงานของระบบปรบัอากาศแบบรวมศูนยซ์ึง่เป็นการนําเอา
สมการของอุปกรณ์ย่อยในระบบมาคํานวณร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง
ประกอบดว้ย เครื่องผลติน้ําเยน็ หอผึง่เยน็และปมัน้ํา โดยสมการของ
อุปกรณ์ได้มาจากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ ที่มี
อทิธพิลต่อการทํางานของอุปกรณ์นัน้ๆ และใชข้อ้มูลจากผูผ้ลติในการ
หาค่าคงตวัในสมการ จากนัน้จงึใช้แบบจําลองที่ได้มาจําลองผลการ
ทํางานของระบบภายใตเ้งื่อนไขต่างๆ ทีต่อ้งการศกึษา โดยมตีวัแปรที่
สนใจเปรยีบเทยีบได้แก่ พลงังานไฟฟ้าที่ใช้ในส่วนของระบบผลิตน้ํา
เยน็ ค่าพลงังานไฟฟ้าและค่าสมัประสทิธสิมรรถนะในการทํางานของ
เครือ่งผลติน้ําเยน็ 

 
2. งานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 การศกึษาเกีย่วกบัระบบสะสมน้ําเยน็ในแงข่องการจดัการพลงังาน
ได้มีผู้ทําการศึกษาอยู่อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
ตะวนัตกทีม่คีวามตื่นตวัและใหค้วามสาํคญักบัการจดัการพลงังานและมี
การใชง้านระบบสะสมน้ําเยน็อยา่งแพรห่ลาย สว่นมากจะเป็นการศกึษา
กลไกการทาํงานของระบบ การพฒันาประสทิธภิาพของอุปกรณ์ ศกึษา
การควบคุมการทาํงานหรอืการตรวจวเิคราะหใ์ชง้านระบบสะสมน้ําเยน็
ในกรณีหน่ึงๆ เช่น การศกึษาศกัยภาพเชงินโยบายของการใชร้ะบบ
สะสมพลงังานในสหรฐัอเมรกิาของ Turner และ Doty [1] และ 

Chavala, Jr. [2] ซึง่ไดศ้กึษาแนวโน้มและขอ้จาํกดัในการใชร้ะบบสะสม
พลังงานของหน่วยงานในรฐัต่างๆ ทัว่สหรฐัอเมริกาและพบว่าควร
สนับสนุนการใช้ระบบสะสมน้ําเยน็เมื่อจะมกีารสรา้งระบบปรบัอากาศ
ใหม ่มกีารเปลีย่นเครือ่งผลติน้ําเยน็ทีค่รบอายุการใชง้าน หรอืเมือ่มกีาร
ขยายภาระของระบบปรบัอากาศเดมิ Hasnain [3] ไดท้ําการศกึษา
เกีย่วกบัการจดัการพลงังานโดยไดต้รวจวเิคราะหผ์ลตอบแทนในระบบ
ทีไ่ดม้กีารตดิตัง้ถงัสะสมน้ําเยน็ในประเทศซาอุดอิาระเบยีซึง่ไมเ่พยีงแต่
ช่วยลดมูลค่าการใช้ไฟฟ้าและมูลค่าการดําเนินงานเท่านัน้ แต่ยัง
สามารถลดมูลค่าการลงทุนเริม่ต้นได้มากในระบบปรบัอากาศขนาด
ใหญ่  

ในประเทศไทยไดม้กีารศกึษาเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากระบบ
สะสมน้ําเยน็บา้งแลว้นบัตัง้แต่เริม่มกีารนําเทคโนโลยสีะสมพลงังานเขา้
มาใชใ้นประเทศไทย กูสกานา [4]  ได้ศกึษาความเป็นไปได้ในการใช้
ระบบเก็บความเยน็สําหรบัการปรบัอากาศในโรงแรมเปรยีบเทยีบกนั
ระหวา่งระบบสะสมน้ําเยน็กบัระบบน้ําแขง็และพบวา่การใชร้ะบบสะสม
น้ําเยน็ให้ผลตอบแทนทีด่กีว่าเนื่องจากมกีารลงทุนน้อยกว่าและภาณุ 
[5] ไดท้าํการศกึษาโดยการตรวจวเิคราะหผ์ลการทาํงานของระบบสะสม
น้ําเยน็ทีต่ดิตัง้สาํหรบัอาการ ท.101 กฟผ. สาํนกังานใหญ่เพือ่เป็นกรณี
ตัวอย่างของการใช้งานระบบสะสมน้ําเย็นและเสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสมในการทาํงานของระบบสะสมน้ําเยน็ของอาคารดงักล่าว 

การศกึษาดว้ยแบบจําลองทางคณิตศาสตรม์อียู่อย่างหลากหลาย 
ทัง้ในรปูแบบของการศกึษาโดยทฤษฎพีืน้ฐานทางกายภาพของอุปกรณ์
ยอ่ยและการใชว้ธิเีชงิตวัเลข แต่การใชท้ฤษฎทีางกายภาพนัน้มกัจะเป็น
การศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นภายในอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หน่ึงโดย
ละเอียดและต้องอาศัยข้อมูลทางกายภาพภายในระบบนัน้อย่าง
ครบถว้น ทาํใหนํ้าไปใชใ้นงานจรงิไดย้ากและสามารถใชไ้ดใ้นช่วงขอ้มลู
ทีจ่าํกดั [6] จากขอ้จาํกดัดงักล่าวจงึไดม้กีารใชว้ธิกีารเชงิตวัเลขมาใช้
ศกึษาชุดขอ้มลูเพือ่หาความสมัพนัธข์องตวัแปรในระบบทีส่นใจ ซึง่อาจ
มรีูปแบบต่างกนัออกไปขึน้อยู่กบัวธิกีารทีผู่พ้ฒันาแบบจําลองเลอืกใช ้
เช่น การศกึษาของ Solati และ Zmeureanu [7] และแบบจาํลองของ 
Underwood และ Yik [8] ซึง่ถกูนํามาใชใ้นการศกึษานี้ 

เพื่อให้การใช้งานระบบสะสมน้ําเย็นแพร่หลายมากยิ่งขึ้นใน
การศกึษานี้ไดพ้ฒันาวธิกีารทีจ่ะช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถเหน็ถงึ
ความแตกต่างของการใชแ้ละไม่ใชร้ะบบสะสมน้ําเยน็ไดช้ดัเจนมากขึน้
และลดความยุ่งยากซบัซ้อนของการศกึษาลง โดยเปรยีบเทยีบผลการ
ทํางานของระบบทีจ่ะทําการศกึษา จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่
สร้างขึ้นโดยอาศยัข้อมูลจากคู่มอืการทํางานของอุปกรณ์ และใช้ค่า
ภาระการทาํความเยน็ของระบบซึง่อาจไดจ้ากการคาํนวณโดยโปรแกรม
คํานวณภาระทางความร้อนของอาคาร  ต่างๆ หรือได้จากจากการ
ตรวจวดัหาภาระการทําความเยน็โดยตรงสําหรบัอาคารทีม่กีารใชง้าน
ระบบปรบัอากาศแบบรวมศูนยอ์ยู่เดมิ เพื่อนําขอ้มลูเหล่านี้มาใชใ้นการ
วเิคราะหค์วามเหมาะสมในการใชง้านระบบสะสมน้ําเยน็ต่อไป 
 สมการแบบจําลองของเครื่องผลิตน้ําเย็นและหอผึ่งเย็นได้มี
การศกึษา พฒันาด้วยเทคนิควธิกีารต่างๆ เพื่อให้ได้สมการที่มคีวาม
แม่นยําน่าเชื่อถือและนําไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย ในการศึกษานี้ได้
เลือกใช้แบบจําลองฟงัก์ชัน่โพลิโนเมยีลกําลงัสองสําหรบัสองตวัแปร 
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(Bi-Quardratic Polynomial Function) โดยใชชุ้ดขอ้มลูของเครือ่งผลติ
น้ําเยน็ชนิดและขนาดต่างๆ ของ Underwood และ Yik [8] ซึง่ทาํใหไ้ด้
สมการที่น่าเชื่อถือและนํามาใช้งานได้ง่าย โดยมีตัวแปรสําคัญคือ
พลงังานไฟฟ้าสงูสุดทีใ่ชใ้นเครือ่งผลติน้ําเยน็ ( RatedW ) พลงังานทีใ่ช้

จรงิ (
CHRW ) ความสามารถในการทําความเยน็สงูสุด ( RatedQ ) และ

ภาระการทําความเย็นจริง ( EQ ) สามารถทํานายการใช้ไฟฟ้าของ
เครือ่งผลติน้ําเยน็ไดโ้ดยใชส้มการ (1) และสมการของหอผึง่เยน็ (2)  
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=CINT อุณหภมูน้ํิาหล่อเยน็ขาเขา้คอยลร์อ้น )( C°  

80 aa −  คอืค่าสมัประสทิธขิองสมการแบบจําลองเครื่องผลิตน้ํา

เยน็แบบระบายความรอ้นดว้ยน้ําจากการศกึษาของ Underwood และ 
Yik [8] 
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เมือ่ =R  เรนจข์องหอผึง่เยน็ )( C° owiw TT ,, −=  

 =wbT อุณหภมูกิระเปาะเปียกของบรรยากาศ )( C°  

 =woT อุณหภมูน้ํิาขาออกจากหอผึง่เยน็ )( C°  

 80 cc − คอืค่าสมัประสทิธขิองสมการแบบจาํลองของหอผึง่เยน็ที่

หาไดโ้ดยการวเิคราะหข์อ้มลูจากผูผ้ลติ 
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รปูที ่1 การเปลีย่นแปลงคา่อุณหภมูกิระเปาะเปียกในรอบวนั 

 
 การใช้งานระบบสะสมน้ําเย็นจะทําให้อุปกรณ์ต่างๆ  ต้อง
เปลีย่นแปลงช่วงเวลาการทํางานไปจากเดมิ และช่วงเวลาระหว่างวนัที่
ต่างกนัน้ีจะมคีวามแตกต่างของอุณหภูมสิิง่แวดลอ้ม ซึง่จะสง่ผลกระทบ
ต่อประสทิธภิาพการทํางานของระบบผลติน้ําเยน็ และจากการศกึษา
พบว่า ตลอดทัง้ปีมกีารเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมกิระเปาะเปียกของ
อากาศในแต่ละช่วงเวลาใกลเ้คยีงกนัดงัรปูที ่1 จงึไดม้กีารประยุกตเ์อา
ข้อมูลสภาวะอากาศเฉลี่ยรายชัว่โมงในส่วนอุณหภูมกิระเปาะเปียก
มารว่มคาํนวณในแบบจาํลองของระบบปรบัอากาศดว้ย 

, 0.97092 + X3.28744 + X0.17129 - X0.00266

)70( ,18.048 + X0.3301 -X0.0158 =
23

2

×××=

≤<××

wb

wb

T

XT  

24)X(7 ≤<           (3) 
เมือ่ =X เวลา (ชัว่โมง) 
 ซึง่สมการทํานายอุณหภูมกิระเปาะเปียก (3) ไดจ้ากการรวบรวม
ขอ้มลูภมูอิากาศรายชัว่โมง เฉลีย่ 10 ปีของจงัหวดัขอนแก่น (ระหวา่งปี 
พ.ศ.2529-2538) ณ สถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวทิยากระทรวง
คมนาคม [9] 

เมื่อได้ขอ้มูลจากแบบจําลองของเครื่องผลิตน้ําเย็นแล้วจงึนําไป
คํานวณเกีย่วกบัการใชร้ะบบสะสมน้ําเยน็ ซึง่ในการศกึษานี้กําหนดให้
เป็นถงัสะสมน้ําเยน็แบบแยกชัน้อุณหภูม ิทรงกระบอก ทาํงานแบบเตม็
ถงั (Full Scale) สามารถนําความเยน็ทีเ่กบ็ไวไ้ปใชง้านไดร้อ้ยละ 92 
ของความจุของถงั เน่ืองจากมคีวามสญูเสยีทัง้จากภายนอกและภายใน
ถงัสะสมน้ําเยน็จากการศกึษาของ Bahnfleth และ Reindl [10] โดยมี
สมการทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี  

 

Max

eDisch
TES Q

Q arg=η       (4) 

เมือ่ TESη = ประสทิธภิาพของถงัสะสมน้ําเยน็ 

 eDischQ arg = ความเยน็ทีส่ามารถนําไปใช ้( hrTon − ) 

 
MaxQ = ความเยน็ทีถ่งัเกบ็ไวไ้ดใ้นทางทฤษฎ ี( hrTon − ) 

และสามารถคาํนวณปรมิาตรถงัสะสมน้ําเยน็ไดจ้ากสมการที ่(5) 
 

1000
3024

×
Δ×

=
STES

Max
S T

Q
V

η
      (5) 

เมือ่ =SV ปรมิาตรของถงัสะสมน้ําเยน็ )( 3m  

 =Δ sT อุณหภมูแิตกต่างของน้ําขาเขา้และออกจากถงัเกบ็น้ําเยน็ 

 kcalhrTon 30241 =−  
 311000 mCkcal ⋅= o  (Water) 
 
3. ขัน้ตอนและวิธีการ 
 ในการศกึษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของการใชร้ะบบ
สะสมน้ําเยน็รว่มกบัระบบปรบัอากาศแบบรวมศูนยจ์าํเป็นตอ้งใชข้อ้มลู
ภาระการทําความเย็นของระบบปรบัอากาศเป็นข้อมูลนําเขา้ในการ
คํานวณ และขอ้มูลจําเพาะของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบซึ่งเป็นขอ้มูลที่
สามารถหาไดจ้ากผูผ้ลติ เช่น ความสามารถสูงสุดในการทําความเยน็
ของเครือ่งผลติน้ําเยน็ ขอ้มลูสภาวะการทาํงานของหอผึง่เยน็ อตัราการ
ไหลของน้ําเย็นและน้ําหล่อเย็น เป็นต้น ซึ่งจากคําแนะนําของ ARI 
2002 [11] เกีย่วกบัการประเมนิประสทิธภิาพของระบบสะสมความเยน็ 
สามารถสรปุขอ้มลูสาํคญัทีใ่ชใ้นการพจิารณาดงัน้ี 

3.1 ขอ้มลูภาระการทาํความเยน็เป็นรายชัว่โมงของระบบ 
3.2 ตารางการทาํงานของอุปกรณ์สะสมน้ําเยน็เป็นรายชัว่โมง 
3.3 อุณหภมูอิอกแบบของสิง่แวดลอ้ม  
3.4 อุณหภมูน้ํิาเยน็ทีต่อ้งจา่ยไปยงัสว่นปรบัอากาศ (7.2 C° ) 
3.5 อุณหภมูน้ํิาเยน็ทีก่ลบัจากสว่นปรบัอากาศ (12.8 C° ) 
3.6 อตัราการไหลสงูสดุของน้ําเยน็ (5.45 min/3m ) 

ฤดรูอ้น

ฤดฝูน

ฤดหูนาว



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 3 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                        189 

 

3.7 ระยะเวลาสงูสุดและอุณหภูมติํ่าสุดทีส่ามารถประจุน้ําเยน็สู่ถงั
เกบ็ นบัจากสภาวะเริม่ตน้ (ขึน้อยูก่บัรปูแบบการใชง้านทีก่าํหนด) 

3.8 คุณสมบตัขิองสารตวักลางทีใ่ชใ้นระบบสะสม (น้ํา) 
 เพื่อใหเ้หน็ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบได้อย่างชดัเจนจงึไดนํ้าเอา
ข้อมูลของระบบผลิตน้ําเย็นหอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น [12] มาใชเ้ป็นกรณศีกึษาซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 เครื่องผลติน้ําเย็นชนิดเครื่องอดัแบบหอยโข่ง ระบายความร้อน
ดว้ยน้ําของบรษิทัเทรน โมเดล CVHE 660 สารทาํความเยน็ HCFC-
123 (R-123) มคี่าภาระออกแบบ 600 ตนั ใชพ้ลงังานไฟฟ้า 401 kW
อตัราสว่นการใชพ้ลงังาน 0.668 TonkW /  อุณหภูมน้ํิาเยน็ขาออก 
7.2 )( C°  อุณหภูมน้ํิาเยน็ขาเขา้ 12.8 )( C°  อตัราการไหลของน้ําเยน็ 
5.45 min/3m  ปมัน้ําเยน็ขนาด 125 แรงมา้ อุณหภูมน้ํิาหล่อเยน็ขา
เขา้ 32.2 )( C°  อุณหภูมน้ํิาหล่อเยน็ขาออก 37.6 )( C°  อตัราการไหล
ของน้ําหล่อเยน็ 6.81 min/3m  ปมัน้ําหล่อเยน็ขนาด 75 แรงมา้ 

หอผึง่เยน็ขนาด 700 ตนั ของผูผ้ลติ Liang Chi รุน่ LCB 700 
อัตราการไหลของอากาศผ่านหอผึ่งเย็น ( av ) มีค่าเป็น 4,050 

min/3m อัตราการไหลของน้ําผ่านหอผึ่งเย็น ( wv ) มีค่าเป็น 9.10 

min/3m  มอเตอรพ์ดัลมขนาด 30 แรงมา้ 
 หลงัจากรวบรวมขอ้มูลทีจ่ําเป็นและแทนค่าลงในแบบจําลองแล้ว 
จะไดเ้ป็นชุดสมการแบบจาํลองของระบบปรบัอากาศแบบรวมศูนย์ทีม่ ี
เครื่องอัดแบบหอยโข่ง ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ําของอาคาร
กรณีศกึษา แล้วใชโ้ปรแกรม EES ช่วยในการคํานวณระบบสมการ
ภายใต้เงื่อนไขสภาวะต่างๆ ดงัขัน้ตอนที่แสดงในรูปที่ 2 เมื่อตัง้
สมมตุฐิานใหม้กีารใชง้านระบบสะสมน้ําเยน็ เพือ่ศกึษาความสามารถใน
การลดการใช้ไฟฟ้าในระหว่างช่วงเวลาความต้องการสูงสุด และหา
มาตรการทีเ่หมาะสมในการดาํเนินการต่อไป 
 
 4. ผลการจาํลองแบบ 
 เมื่อใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตรม์าจาํลองการทํางานของระบบ
ปรบัอากาศกรณีศกึษาซึ่งประกอบด้วยขอ้มูลพื้นฐานที่จําเป็นในขอ้ 3 
และใชค้่าภาระการทําความเยน็รวมของอาคารในหน่วย ตนั-ชัว่โมง ที่
ไ ด้ จ ากกา รตรวจวัดของสถานจัดก า รและอ นุ รักษ์พลัง ง าน 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น [12] เป็นขอ้มลูนําเขา้ พบว่าค่าการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าของเครื่องผลติน้ําเยน็ทีไ่ดจ้ากการใชแ้บบจําลองภายใต้เงื่อนไข
การทํางานปรกติที่ไม่มีการสะสมน้ําเย็นมีค่าใกล้เคียงกับผลการ
ตรวจวดัโดยมคีวามคลาดเคลื่อนประมาณรอ้ยละ 10 เมือ่เปรยีบเทยีบ
ในชว่งทีม่กีารทาํงานของระบบ ดงัรปูที ่3 

จากนัน้นําแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบดงักล่าวมาใช้
ทาํนายผลการทาํงานของระบบผลติน้ําเยน็ภายใตส้มมุตฐิานของการใช้
ระบบสะสมน้ําเยน็ร่วมดว้ย สาํหรบัรปูแบบการทาํงานต่างๆ คอืระบบ
สะสมน้ําเยน็ทีม่กีารสะสมน้ําเยน็คดิเป็นรอ้ยละ 100 75 50 และ 25 
โดยภาระความรอ้นรวมของระบบปรบัอากาศในวนัทีใ่ชอ้อกแบบมคี่า 
ประมาณ 5,400 hr-Ton  กาํหนดใหเ้ครือ่งผลติน้ําเยน็ทาํงานทีส่ภาวะ  

 
รปูที ่2 ขัน้ตอนในการคาํนวณการใชไ้ฟฟ้าในเครือ่งผลติน้ําเยน็ 
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รปูที ่3 เปรยีบเทยีบคา่การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในเครือ่งผลติน้ําเยน็ทีไ่ด้

จากการตรวจวดักบัผลการคาํนวณโดยใชแ้บบจาํลอง 
 

90% ขณะประจุน้ําเยน็ มกีารใชพ้ลงังานในหอผึง่เยน็ ปมัน้ําเยน็ และ
ปมัน้ําหล่อเยน็คงทีต่ลอดช่วงเวลาทีม่กีารเดนิเครื่อง ทําใหผ้ลรวมของ
การใช้ไฟฟ้าในส่วนผลติน้ําเย็นสามารถคํานวณได้จากสมการ ที่ (6) 
และมคีา่ดงัทีแ่สดงในตารางที ่1  

 

CLPCHPCTChillerTotal PPPPP +++=    (6) 

เมือ่ TotalP =กาํลงัไฟฟ้ารวมในสว่นผลติน้ําเยน็ 

 CLPCHPCTChiller PPPP ,,,  คอืกาํลงัไฟฟ้าของเครือ่งผลติน้ํา

เยน็ หอผึง่เยน็ ปมัน้ําเยน็และปมัน้ําหล่อเยน็ตามลาํดบั 
 

 
 

ε = 0.001 
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ตารางที ่1 สรปุการใชพ้ลงังานของสว่นผลติและสะสมน้ําเยน็ใน
ชว่งเวลาต่างๆ 

เวลา 
Conven-

tional 
Full 

Storage 
75% 

Storage 
50% 

Storage 
25% 

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 

P (kW) 692 161 465 525 593 
E (kWh) 6657 8755 9817 9115 7847 

 E1 (kWh) 6657 1607 4638 5235 5908 

2E (kWh) 0 7148 5180 3879 1939 
โดย P = กาํลงัไฟฟ้าสงูสดุในชว่ง On-peak 
 E = พลงังานทีใ่ชต้ลอดทัง้วนั 
  E1  = พลงังานทีใ่ชใ้นชว่ง On-peak (9.00-22.00 น. จนัทร-์ศุกร)์ 
 2E  = พลงังานทีใ่ชใ้นชว่ง Off-peak (22.00-9.00 น. จนัทร-์ศุกร ์

และ 0.00-24.00 น. เสาร-์อาทติยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ 
 

จากการใชร้ะบบสะสมน้ําเยน็รว่มกบัระบบปรบัอากาศ ทาํใหก้าร
ใชพ้ลงังานของระบบผลติน้ําเยน็เปลีย่นแปลงไปดงัรปูที ่4 

 
5. การวิเคราะหผ์ล 

จากการใชแ้บบจาํลองทางคณติศาสตรจ์าํลองผลการทาํงานภายใต้
เงื่อนไขและขอ้สมมุตฐิานต่างๆ ในรปูแบบการทํางานทีต่่างกนั 5 แบบ 
ไดแ้ก่ แบบสะสมน้ําเยน็เตม็ภาระ (Full-storage) และแบบสะสมน้ําเยน็
ในสดัสว่นทีล่ดลงเป็นรอ้ยละ 75 50 และ 25 ของภาระความเยน็ทัง้หมด
ตามลําดบั โดยกําหนดให้ทํางานโดยใช้เครื่องผลิตน้ําเย็นเครื่องเดิม
รวมทัง้หอผึง่เยน็และปมัน้ําเดมิ สามารถนําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหค์วาม
เป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้งานระบบสะสมน้ําเย็นใน
ลกัษณะต่างๆ ไดด้งัน้ี  

5.1 ถงึแมค้า่สมัประสทิธสิมรรถนะการทาํงาน (COP) ของเครือ่ง 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9
10

-11
12

-13
14

-15
16

-17
18

-19
20

-21
22

-23

เวลา

กาํ
ลงั
ไฟ

ฟ้า
 (k

W
) Non-

Full S

75%

50%

25%

 
รปูที ่4 กาํลงัไฟฟ้าทีใ่ชใ้นสว่นผลติน้ําเยน็ในวนัออกแบบ 

 
ผลติน้ําเยน็ทีท่าํงานในช่วงการประจุน้ําเยน็เขา้สูถ่งัเกบ็โดยเฉลีย่(5.79) 
จะมคี่าสงูกวา่ค่า COP ของการทาํงานในสภาวะปกต ิ(5.49) เลก็น้อย 
สําหรบัเครื่องผลติน้ําเยน็เครื่องเดยีวกนั แต่ภาระการผลติน้ําเยน็ของ
ระบบทีม่กีารสะสมน้ําเยน็จะเพิม่สงูจากระบบเดมิเน่ืองจากการสญูเสยี
ทางความรอ้นทัง้จากภายในและสูญเสยีผ่านผนังของถงัสะสมน้ําเยน็ 
ทําใหเ้ครื่องผลติน้ําเยน็มกีารใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยรวมเพิม่ขึน้ ขึน้อยู่
กบัประสทิธภิาพของถงัสะสมน้ําเยน็ และการทาํงานของระบบสะสมน้ํา
เยน็ทําใหอุ้ปกรณ์อื่นทีเ่กีย่วขอ้งมกีารทํางานในระยะเวลาทีม่ากขึน้กว่า
ระบบเดมิทาํใหม้กีารใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบมากขึน้ และอาจสง่ผลต่อ
อายุการใชง้านของอุปกรณ์ได ้และจากผลการศกึษาพบวา่หากใชเ้ครือ่ง
ผลติน้ําเยน็เดมิแต่มกีารใชร้ะบบสะสมน้ําเยน็แบบบางส่วนร่วมดว้ยจะ
ทาํใหม้กีารใชง้านอุปกรณ์ไมเ่ตม็ประสทิธภิาพ 
 5.2 ในการศกึษาการทํางานในลกัษณะ Partial Storage เมื่อ
กําหนดให้มกีารเก็บสะสมความเยน็เป็นสดัส่วนต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์
ผลิตน้ําเย็นชุดเดิม พบว่าเครื่องผลิตน้ําเย็นมีการทํางานได้ไม่เต็ม
ประสทิธภิาพและถอืเป็นการสิน้เปลอืงโดยเปล่าประโยชน์ จงึไมเ่หมาะ
นําไปประยุกต์ใช้งานจรงิ แต่ประโยชน์ที่ไดร้บัจากการศกึษา คอืหาก
เครื่องผลติน้ําเยน็เดมิครบกําหนดอายุการใชง้านกส็ามารถนําขอ้มูลน้ี
ไปใช้ในการพจิารณาเลอืกเครื่องผลติน้ําเยน็ทีม่ขีนาดลดลงได้โดยใช้
ระบบสะสมน้ําเยน็ทํางานร่วมดว้ย หรอืในกรณีที่มกีารขยายส่วนปรบั
อากาศทําให้ระบบมภีาระการทําความเยน็สูงขึน้จากเดมิก็อาจติดตัง้
ระบบสะสมน้ําเยน็แทนการตดิตัง้เครื่องผลติน้ําเยน็เพิม่ ซึ่งจะสามารถ
ลดคา่ใชจ้า่ยทัง้การลงทุนเริม่ตน้และคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานในอนาคตได ้

5.3 เมื่อนําขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้าทีไ่ดจ้ากแบบจาํลองมาคํานวณค่า
ไฟฟ้าเฉพาะในส่วนของระบบผลิตน้ําเย็นตามวธิีการติดค่าไฟแบบ 
TOU พบว่าการใชร้ะบบสะสมน้ําเยน็แบบ Full Storage มผีลการ
ประหยดัมากทีส่ดุ โดยเมือ่สมมุตใิหม้กีารใชง้านระบบปรบัอากาศ 5 วนั 
ใน 1 เดอืน จะสามารถลดค่าไฟลงไดป้ระมาณ 1.15 ลา้นบาท ต่อปีหรอื
ประมาณ 19.19% เมือ่เทยีบกบักรณีไมม่กีารสะสมน้ําเยน็ โดยใชค้่า Ft 
เดอืน ม.ิย.51-ก.ย.51 (62.85 สตางค/์หน่วย) และหากคดิการลงทุน
เฉพาะค่าถงัสะสมน้ําเยน็ 2,467 บาท/ตนั-ชม. [13] พบวา่ระบบแบบ
สะสมเตม็ภาระใหร้ะยะเวลาคนืทุนทีน้่อยทีสุ่ดคอืประมาณ 13 ปี ทัง้น้ี
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ระบบปรบัอากาศของกรณีตวัอย่างมกีารใช้งานเฉลี่ยเพยีงเดอืนละ 5 
วนั [11] คิดเป็นระยะเวลาการทํางานชัว่โมงต่อปีน้อย ทําให้
ผลตอบแทนของการประหยดัคา่ไฟฟ้าไมส่งูเทา่ทีค่วรดงัตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 การวเิคราะหต์วัแปรทางเศรษฐศาสตรข์องถงัสะสมน้ําเยน็ 

Descriptions (Units) 100% 75% 50% 25% 

Storage tank (ลบ.เมตร) 3747 2777 1851 926 
Storage capacity (Ton-hr) 5940 4402 2935 1467 
Tank cost (ลา้นบาท) 14.65 10.86 7.24 3.62 
Peak demand (kW) 161 465 525 593 
Operating Period (ชม./ปี) 660 1080 960 780 
Energy (MWh/ปี) 0.53 0.59 0.55 0.47 
Electric cost (ลา้นบาท/ปี) 1.46 2.39 2.47 2.50 
Annual saving (ลา้นบาท/ปี) 1.15 0.21 0.14 0.10 
Payback (ปี) 13 51 54 35 

 
เมื่อพจิารณาใหม้กีารใชง้านระบบมากขึน้ เป็น 10 และ 20 วนั

เฉพาะวนัจนัทร์-ศุกร์ พบว่ากรณีสะสมแบบเต็มภาระจะมรีะยะคนืทุน
ลดลงเป็น 10.5 และ 7.8 ปีตามลาํดบั สว่นการสะสมในลกัษณะอื่นจะไม่
คุม้ทุนเน่ืองจากมคีา่ไฟฟ้าสงูกวา่การใชร้ะบบเดมิ 

 
6. สรปุและข้อเสนอแนะ 
 การศกึษาการทาํงานของระบบผลติน้ําเยน็ดว้ยการใชแ้บบจาํลอง
ทางคณิตศาสตร์ที่สร้างจากข้อมูลสมรรถนะการทํางานและข้อมูล
ออกแบบจากผู้ผลติในครัง้น้ี สามารถใช้เป็นแนวทางในการพจิารณา
ความเหมาะสมของการใชร้ะบบสะสมน้ําเยน็สําหรบัระบบปรบัอากาศ 
ได ้และขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการคาํนวณกส็ามารถใชป้ระกอบการตดัสนิใจใน
การออกแบบตดิตัง้ เปลีย่นแปลงหรอืขยายการใชง้านระบบปรบัอากาศ
แบบรวมศูนย์ เพื่อให้สามารถบรหิารจดัการการใช้พลงังานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการเผยแพรเ่ทคโนโลยี
การจดัการพลงังานในระบบปรบัอากาศในองค์กรต่างๆ  เพื่อการลด
คา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานและชว่ยลดปญัหาความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสงูสดุ
ของประเทศได ้
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อิทธิผลของความดนัทางเข้าของเช้ือเพลิงไฮโดรเจนต่อสมรรถนะของเซลลเ์ช้ือเพลิงแบบ
เมมเบรนแลกเปล่ียนโปรตอน 

Effect of Hydrogen Inlet Pressure on Performance of Proton Exchanged Membrane 
Fuel Cell (PEMFC) 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาอทิธผิลของความดนัทางเขา้ของเชือ้เพลงิ

ไฮโดรเจนสาํหรบัเซลลเ์ชือ้เพลงิแบบเมมเบรนแลกเปลีย่นโปรตอน โดย
ความดนัทางเขา้ของเชือ้เพลงิไฮโดรเจน คอื 0.25 0.5 0.75 และ 1 บาร ์
(gauge) สาํหรบัเซลลเ์ชือ้เพลงิบรษิทั GASHUB และ 0.2 0.3 0.4 และ 
0.5 บาร ์สาํหรบัเซลลเ์ชือ้เพลงิบรษิทั BALLARD ทีภ่าระความตา้นทาง
ไฟฟ้าอยู่ในช่วงกําลงัทางไฟฟ้าไมเ่กนิ 40-50 เปอรเ์ซนต ์ ทัง้น้ีผลการ
ทดลอ งที่ ไ ด้ จ ะ ถู ก อ ธิบ า ย ใน รู ป ขอ งคว ามสัมพัน ธ์ ร ะห ว่ า ง
แรงเคลื่อนไฟฟ้ากบักําลงัไฟฟ้าเทียบกบักระแสไฟฟ้า อตัราการสิ้น
เปลื้องเชื้อเพลงิทีค่วามดนัทางเขา้ต่างๆ[1,2]ของเชื้อเพลงิไฮโดรเจน 
(99.999% ของไฮโดรเจน)เทียบกับกําลังไฟฟ้า และสุดท้าย
ประสทิธภิาพเชงิความรอ้น (LHV) เทยีบกบักําลงัไฟฟ้า จากการ
ทดสอบพบวา่ ทีค่วามดนัตํ่าอตัราการสิน้เปลือ้งของไฮโดรเจนน้อย ทํา
ใหป้ระสทิธภิาพทางความรอ้นเพิม่ขึน้ตาม 
 

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.     

1. คาํนํา 
ปจัจุบันได้มีการศึกษาและวิจยัด้านเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็น

พลงังานทดแทนอยา่งกวา้งขวาง เพือ่เป็นทางออกอย่างหน่ึงของปญัหา
ทางด้านพลงังาน เน่ืองจากเป็นพลงังานทางเลือกใหม่ที่เป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อม และแก้ปญัหาโลกรอ้น โดยการนําพลงังานไฮโดรเจนที่มี
จํานวนมหาศาลมาใช้เป็นพลังงาน ทัง้น้ีไฮโดรเจนที่ผลิตได้ต้องอยู่
ภายใตพ้ลงังานสะอาด เช่น พลงังานลม หรอื พลงังานแสงอาทติย ์โดย
เซลล์เชื้อเพลิงที่มใีช้ในปจัจุบนัมอียู่หลายแบบด้วยกนั เช่น Alkaline 
(AFC) อุณหภูมทิํางานที ่50-200 องศาเซลเซยีส ประสทิธภิาพเชงิ
ความรอ้น ~40%LHV  Proton exchange membrane (PEMFC) 
อุณหภูมทิํางาน 30-100 องศาเซลเซียส ประสทิธภิาพเชงิความร้อน 
~34-58%LHV Direct methanol (DMFC) อุณหภูมทิํางาน 20-90  
องศาเซลเซยีส Phosphoric acid (PAFC) อุณหภูมทิาํงาน ~220 องศา
เซลเซยีส ประสทิธภิาพเชงิความรอ้น ~40%LHV Molten carbonate 
(MCFC) อุณหภูมทิาํงาน ~650 องศาเซลเซยีส ประสทิธภิาพเชงิความ
รอ้น ~44%LHV  และ Solid oxide (SOFC) 500-1000 องศาเซลเซยีส 
ประสทิธภิาพเชงิความร้อน ~45-65%LHV โดยสามารถดูขอ้ดีหลกัๆ 
ของเซลล ์แต่ละชนิดทีก่ารประยุกตใ์ชต้่างๆ กนั ดงัรปูที ่1 
 

 
 

รปูที ่1 ขอ้ดหีลกัๆ ของเซลลเ์ชือ้เพลงิชนิดต่างๆ และการประยุกต ์
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การวจิยัน้ีจะมุง่เน้นที ่Proton exchange membrane (PEMFC) 
เน่ืองจากมขีอ้ดหีลายอย่าง และมกีารประยุกตใ์ชท้ีห่ลากหลายมากกว่า
เซลล์เชือ้เพลงิชนิดอื่นๆ ซึ่งจะเหน็ไดว้่าเทคโนโลยขีองเซลล์เชื้อเพลงิ
ชนิดน้ีสามารถนําไปใช้กับเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์ได้ โดยใน
บทความนี้จะทําการศกึษาอทิธผิลของความดนัทางเขา้ของเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจน      และภาระความตา้นทานทางไฟฟ้า (Resistance Load) 
สาํหรบัเซลล์เชื้อเพลงิแบบโพลเิมอรเ์มนเบรน (Proton Exchange 
Membrane Fuel Cell, PEMFC)  โดยความดนัทางเขา้ของเชือ้เพลงิ
ไฮโดรเจน คอื 0.25 0.5 0.75 และ 1 bar (gauge) ทีอุ่ณหภูมหิอ้ง และ
ปรบัเปลีย่นภาระความตา้นทางไฟฟ้าอยูใ่นชว่งกาํลงัทางไฟฟ้าไมเ่กนิ 1 
KW ทัง้น้ีผลการทดลองที่ได้จะถูกอธบิายในรูปของความสมัพนัธ์
ระหว่างแรงเคลื่อนไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้า  กําลังทางไฟฟ้ากับ
กระแสไฟฟ้า อตัราการสิ้นเปลื้องกบัความดนัทางเข้าของเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจน (99.999% ของไฮโดรเจน) และประสทิธภิาพเชงิความรอ้น 
(LHV) กบัความดนั 
 
2. ทฤษฏีและการคาํนวณ 
 เซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนเป็นเซลล์
เชือ้เพลงิทาํงานทีอุ่ณหภูมติํ่า 30 - 100ºC โดยใชเ้มมเบรนแลกเปลีย่น
โปรตอนเป็นอเิลก็โตรไลท์ และมแีพลตตนิัม (Platinum) เป็นตวัเร่ง
ปฏกิริยิา โดยมหีลกัการทาํงานดงัแสดงในรปูที ่2  
 ปฏิกิรยิาโดยรวมที่เกิดขึ้นในเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลก
เปลีย่นโปรตอน ดงัสมการที ่1 

H2 + ½ O2 → H2O + พลงังานไฟฟ้า + ความรอ้น      (1) 
 
- ปฏกิริยิาดา้นขัว้บวก (Anode)   

H2  → 2H+ + 2e- 
 

- ปฏกิริยิาดา้นขัว้ลบ (Cathode) 
½ O2 + 2H+ + 2e- → H2O 

 
 
 

รปูที ่2 หลกัการทาํงานของ PEMFC[3] 
 
 คุณสมบตัขิองก๊าซไฮโดรเจน ค่าความหนาแน่นและค่าความรอ้น
ตํ่า (LHV) นําไปใชใ้นการคํานวณหาความเชือ้สิน้เปลื้องเชือ้เพลงิ และ
ประสทิธภิาพเชงิความรอ้น ถกูแสดงดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 คุณสมบตัขิองไฮโดรเจน [4,5] 
คุณสมบตัขิองไฮโดรเจน คา่ หน่วย 

ความหนาแน่น 0.084 kg/m3 

คา่ความรอ้นตํ่า (LHV) 120.1 x 106 J/kg 
คา่ความรอ้นสงู (HHV) 141.9 x 106 J/Kg 

  
 สมการทีใ่ชใ้นการคาํนวณหาค่าความสิน้เปลอืงเชิอ้เพลงิของเซลล์
เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน จําเป็นต้องใช้ค่าความ

หนาแน่นของไฮโดรเจนจากตารางที ่1 เพือ่คาํนวณหาอตัราการไหลเชงิ
มวล (kg/s) เน่ืองจากในการทดลองเครื่องมอืวดัการไหลเป็นหน่วย 
(L/min) ถกูแสดงในสมการที ่2 

60000
V

m
&

&
ρ

=                                  (2) 

โดยที่m& คอือตัราการไหลเชงิมวล (kg/s) V& คอือตัราการไหลเชงิ
ปรมิาตรจากการทดลอง (L/min) และ ρ ค่าความหนาแน่นของ
ไฮโดรเจน (kg/m3) 
 สําหรบัสมการที่ใช้ในการคํานวณหาประสทิธภิาพเชงิความรอ้น
ของเชิ้อเพลิงไฮโดรเจนของเซลล์เชื้อเพลงิแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยน
โปรตอน จะใช้ค่าความร้อนตํ่า(LHV) ในการคํานวณ โดยสมการ
คํานวณหาประสทิธภิาพเชงิความรอ้นคอื อตัราส่วนของกําลงัไฟฟ้าที่
ไดต้่อพลงังานทีจ่า่ยให ้ซึง่สามารถแสดงในสมการที ่3 

LHVm
P

th &
=η                            (3) 

โดยที ่
th

η คอืประสทิธภิาพเชงิความรอ้น P คอืกําลงัไฟฟ้าจากเซลล์

เชือ้เพลงิ(J/s) และ LHV คอืคา่ความรอ้นตํ่า (J/kg) 
 
3. อปุกรณ์การทดลองและเครื่องมือวดั 
 การทดสอบไดใ้ชเ้ซลล์เชือ้เพลงิแบบเมมเบนแลกเปลีย่นโปรตอน 
จากสองบรษิทัคอื GASHUB ขนาด 2 kW และ BALLARD ขนาด 1.2 
kW โดยถูกดดัแปลงเพื่อตดิตัง้อุปกรณ์ควบคุบความดนัทางเขา้ของ
ไฮโดรเจน และเครือ่งมอืวดัต่างๆ เช่น เครือ่งมอืวดัความดนั (Pressure 
Transducer) เครือ่งวดัอตัราการไหล (Flow Meter Transducer) เครือ่ง
ลงบนัทกึขอ้มลู (Data Logger) เครือ่งมอืวดักระแสไฟฟ้า (Amp-Meter) 
เครือ่งมอืวดัแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volt-Meter) และเครือ่งปรบัเปลีย่นภาระ
กาํลงัทางไฟฟ้า (Electronic Load) ดงัแสดงในรปูที ่3 

เน่ืองจากทดลองจาํเป็นตอ้งเกบ็ค่าทีม่คีวามละเอยีดจากเครื่องมอื
วดัเพื่อใช้ในการคํานวณที่แม่นยํา ดงันัน้ในการใช้เครื่องมอืวดัทุกชิ้น
จาํเป็นตอ้งทาํมกีารสอบเทยีบก่อนใชง้าน 

หลกัการทํางานของเซลล์เชื้อเพลงิทัง้สองบรษิทัถูกควบคุมการ
เกิดปฏกิิรยิาขึน้อยู่กบัภาระกําลงัไฟฟ้าที่ต้องการ โดยมเีครื่องตวัจบั
กระแสไฟฟ้าขาออกจากเซลล์เชื้อเพลิง  เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
เพิม่ขึน้ ตวัตรวจจบักระแสไฟฟ้าจะสง่สญัญาณไปทีต่วัควบคุมความเรว็
มอเตอรข์องเครื่องอดัอากาศ (Air Blower) ทําใหค้วามเรว็มอเตอร์
เพิม่ขึ้น ส่งผลให้อตัราการไหลของอากาศทางเข้าในเซลล์เชื้อเพลิง
เพิม่ขึ้น ซึ่งทําให้ปรมิาณออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงทางด้านขัว้ลบ 
(Cathode) มปีรมิาณเพยีงต่อการทําปฏกิิรยิาตอบสบภาระกําลงัที่
เพิม่ขึ้น ซึ่งในขณะเดยีวกนัปรมิาณการใช้เชื้อเพลิงของไฮโดรเจนจะ
เพิม่ขึน้ตาม  

เซลลเ์ชือ้เพลงิบรษิทั GASHUB ถูกควบคุมความดนัเกจทางเขา้ที ่
0.25 0.5 0.75 และ 1 บาร ์ การควบคุมการเปิดปิดวาล์วทางออก
ไฮโดรเจนใชเ้วลา 2 นาทสีาํหรบัการปิด และ 1 วนิาทสีาํหรบัการเปิด 
สาํหรบัเซลล์เชื้อเพลงิบรษิทั BALLARD ถูกควบคุมความดนัเกจทาง
เขา้ 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 บาร ์การควบคุมในการเปิดปิดวาลว์ทางออก
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ของไฮโดรเจนถูกควบคุมจากชุดอุปกรณ์ที่ติดตัง้มาพร้อมกับเซลล์
เชือ้เพลงิของบรษิทั 

4. ผลการทดสอบและการวิจารณ์ผล 
ในการทดสอบเป็นสองส่วน คอื ทําการทดสอบเซลล์เชื้อเพลงิที่

ภาระกําลงัสูงสุด โดยกําหนดกําลงัสูงสุดขึน้อยู่กบัขนาดทีแ่ต่ละบรษิทั
กําหนดมา ซึง่จะไม่ทาํการทดสอบทีภ่าระเกนิถาระสงูสุด เน่ืองจากอาจ
เกดิความเสยีหายต่อเซลลเ์ซือ้เพลงิได ้สว่นทีส่องทาํการทดสอบทีภ่าระ 
40 – 50 เปอรเ์ซนต ์โดยผลของกราฟ I-V-P ถูกแสดงดงัรปูที ่3 และ 4 
และการปรบัเปลีย่นความดนัทางเขา้ของไฮโดรเจน ถูกแสดงในรปูที ่6 
7 8 และ 9 
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รปูที ่4 กราฟ I-V-Pตามขอ้กาํหนดของบรษิทั BALLARDขนาด 1.2 kW 
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รปูที ่5 กราฟ I-V-P ตามขอ้กาํหนดของบรษิทั GUSHUB ขนาด 2 kW 
 

รปูที ่4 และ รปูที ่5 แสดงกราฟ I-V-P ของแต่ละบรษิทั จะเหน็ได้
วา่แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะลดลงและกาํลงัไฟฟ้าจะเพิม่ขึน้เมือ่กระแสไฟฟ้าที่
ออกจากเซลลเ์ชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ 
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รปูที ่6 ความสมัพนัธข์องอตัราความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิไฮโดรเจนกบั
กาํลงัไฟฟ้าทีไ่ดข้องบรษิทั BALLARD ทีค่วามดนัทางเขา้ต่างกนั 
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รปูที ่7 ความสมัพนัธข์องประสทิธภิาพของเซลลเ์ชือ้เพลงิกบั

กาํลงัไฟฟ้าทีไ่ดข้องบรษิทั BALLARD ทีค่วามดนัทางเขา้ต่างกนั 
 

รปูที ่3 แผนผงัอุปกรณ์การทดลอง 
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จากรูปที ่6 แสดงการบรโิภคเชื้อเพลงิไฮโดรเจนจะเพิม่ขึน้ตาม
กําลงัไฟฟ้าที่ผลิตได้ และพบว่าเมื่อทําการปรบัเปลี่ยนความดนัของ
ไฮโดรเจนจาก 0.2 บาร์ เป็น 0.5บาร์ ปรมิาณการบรโิภคเชื้อเพลิงก็
สูงขึ้นตาม ในทางตรงกนัขา้มกนัประสทิธภิาพของเซลล์เชื้อเพลิงจะ
ตํ่าลงเมื่อเพิม่ความดนัของไฮโดรเจน สาํหรบัช่วงกําลงัไฟฟ้า 0 W มี
การใช้เชื้อเพลิงเน่ืองจากพลังงานถูกใช้สําหรบัการหล่อเลี้ยงระบบ
ควบคุมทีม่าพรอ้มกบับรษิทั  
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รปูที ่8 ความสมัพนัธข์องอตัราความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิไฮโดรเจนกบั
กาํลงัไฟฟ้าทีไ่ดข้องบรษิทั GUSHUB ทีค่วามดนัทางเขา้ต่างกนั 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

200 300 400 500 600 700 800 900

Power(W)

Th
er

m
al 

Ef
fic

ien
cy

P=0.25 bar
P=0.50 bar
P=0.75 bar
P=1.00 bar

 
รปูที ่9 ความสมัพนัธข์องประสทิธภิาพของเซลลเ์ชือ้เพลงิกบั

กาํลงัไฟฟ้าทีไ่ดข้องบรษิทั GUSHUB ทีค่วามดนัทางเขา้ต่างกนั  
 

 จากรูปที่ 8 จะพบว่าในขณะที่กําลงัทางไฟฟ้าสูงการบรโิภค
ปรมิาณเชือ้เพลงิไฮโดรเจนจะเพิม่ขึน้ตาม และเมือ่ปรบัเปลีย่นความดนั
ทางเขา้ของเซลลเ์ชือ้เพลงิการปรโิภคเชือ้เพลงิจะเพิม่ขึน้เชน่กนั ซึง่อาจ
เป็นผลมากจาก ขณะที่ความดนัในตวัเซลล์เชื้อเพลงิสูงขึ้นอตัราการ
รัว่ซึมออกจากตัวเซลล์เพลิงเพิม่ขึ้น และอตัราการใช้ประโยชน์ของ
เชื้อเพลิงไฮโดรเจนลดลง เน่ืองจากสูญเสียจากการระบายปริมาณ
ไฮโดรเจนที่ทางออกเป็นจํานวนมากขณะความดนัสูง สําหรบัรูปที่ 9 
ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงจะลดลงเมื่อความดันทางเข้าของ
ไฮโดรเจนเพิม่ขึน้  
 
6. สรปุ 
 จากการทดลองปรับเปลี่ยนความดันทางเข้าของเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนสาํหรบัเซลลเ์ชือ้เพลงิแบบเมมเบรนแลกเปลีย่นโปรตอน โดย
ปรบัเปลี่ยนความดนัจาก 0.2 - 1 บาร์ของบรษิทั GASHUB และ 

BALLARD พบว่าทีค่วามดนัตํ่าอตัราการใชป้ระโยชน์ของเชื้อเพลงิ
ไฮโดรเจนจะสูง ทําให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนดีกว่าที่ความดัน
ทางเขา้ของไฮโดรเจนสงูกวา่  
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณห้องปฏิบัติการเซลล์เชื้อเพลิง (M125) ของศูนย์
เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ(MTEC) ภายใตก้ารควบคุมดแูลของ
สํานักงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(NSTDA) และขอบ
คุณนายวษิณุ รกัษาชาต ินักศึกษาของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ทีช่ว่ยเหลอืในชว่งการทดสอบ 
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บทคดัย่อ 
บทความนี้นําเสนอแบบจาํลองทางคณิตศาสตรข์องระบบทาํความ

เยน็ทีม่ถีงัสะสมพลงังานในรูปของน้ําแขง็ ชนิดน้ําแขง็เกาะบนท่อสาร
ทําความเย็นแบบละลายภายนอกของโรงงานนม  อ .ส .ค .  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น ซึ่งมกีารใช้งานถงัสะสมขนาด
ความจุ 2,366 kWh ขอ้มลูภาระการทําความเยน็ออกแบบรายชัว่โมง 
ข้อมูลจํา เพาะของ อุปกรณ์ ในระบบทําความเย็น  และ  ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาสภาวะอุณหภูมิอากาศภายนอกเฉลี่ยรายชัว่โมง 24 
ชัว่โมงถูกนํามาใชใ้นแบบจําลอง โดยใชโ้ปรแกรม EES ช่วยในการ
ประมวลผล เพื่อคํานวณเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า และ 
สมัประสิทธิสมรรถนะ รวมถึงการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ โดย
คาํนวณคา่ใชจ้า่ยดา้นไฟฟ้า ทัง้อตัราปกตแิละอตัราค่าไฟฟ้า TOU จาก
การจาํลองการใชง้านระบบทําความเยน็ทีม่ถีงัสะสมพลงังานในรปูของ
น้ําแขง็ พบวา่ตวัแปรทีม่ผีลต่อค่าสมัประสทิธสิมรรถนะของเครือ่งอดัไอ 
คอื ปรมิาณความเย็นสะสม และ อุณหภูมกิระเปาะเปียกของอากาศ
ภายนอก การเดนิเครื่องทําความเย็นสรา้งน้ําแขง็ในขณะที่มปีรมิาณ
น้ําแขง็ทีน้่อยและทีอุ่ณหภมูกิระเปาะเปียกของอากาศภายนอกทีต่ํ่ากวา่ 
จะส่งผลให้การเดนิระบบทําความเย็นมปีระสทิธภิาพสูงขึ้น จากการ
จําลองแบบแผนการทํางานที่ต่างกัน 5 แบบแผน พบว่า แบบแผน 
Partial Storage ชว่งกลางคนื สิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ้ารวมตํ่าสุด 3.3% 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัแบบแผน Partial Storage ในช่วงกลางวนัและมคี่า
สมัประสทิธสิมรรถนะสูงสุด อีกทัง้เมื่อเลือกใช้การคิดอตัราค่าไฟฟ้า
แบบ TOU แล้วจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าลงได้
ประมาณ 48% เมื่อเปรยีบเทยีบกบัแบบแผนอื่นๆ และลดลง 37.4% 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการคดิค่าไฟฟ้าอตัราปกต ิดงันัน้แบบแผน Partial 
Storage ชว่งกลางคนื จงึเป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมสาํหรบัจดัการการใช้
งานระบบถงัสะสมพลงังานในรปูของน้ําแขง็ของโรงงานนมแหง่น้ี 

 
Abstract 

In this paper, a mathematical model of an external-melt ice-
on-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 

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. คาํนํา 

จากปรมิาณความต้องการไฟฟ้าที่แตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลา
ของวนั ทําให้การไฟฟ้าต้องหยุดเดนิเครื่องกําเนิดไฟฟ้าบางเครื่องลง
ในช่วงทีม่คีวามต้องการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตํ่า ทําใหเ้ครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ทาํงานเพยีงชว่งระยะเวลาสัน้ๆในชว่งทีม่คีวามตอ้งการไฟฟ้าสงูเท่านัน้ 
ซึ่งเป็นการใช้งานเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอย่างไม่มปีระสทิธภิาพและไม่
คุม้ค่า การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทยจงึพยายามกระจายปรมิาณ
ความต้องการไฟฟ้า โดยส่งเสรมิให้มกีารลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง แล้วมาใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีปริมาณความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าตํ่าแทน โดยอาศัยมาตรการการคิดอตัราค่า
ไฟฟ้าในแต่ละชว่งเวลาทีแ่ตกต่างกนั อตัราคา่ไฟฟ้าตามชว่งเวลาการใช ้
(TOU Rate) และ อตัราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของวนั (TOD Rate) ซึง่
เป็นประโยชน์ต่อทัง้การไฟฟ้าและผูใ้ชไ้ฟฟ้า โดยผูใ้ชไ้ฟฟ้าสามารถลด
ค่าใช้จ่ายดา้นพลงังานไฟฟ้าลงไดห้ากมกีารจดัการการใชไ้ฟฟ้าอย่าง
เหมาะสม 

ระบบสะสมพลงังานเชงิความรอ้น (Thermal Energy Storage, 
TES) ทีไ่ดร้บัความนิยมใชง้านในปจัจุบนัมอียู่ 3 ชนิด แบ่งตามลกัษณะ
สารตัวกลางในการเก็บสะสมพลังงาน ได้แก่ ระบบสะสมน้ําเย็น 
(Chilled Water Storage) ระบบสารเปลีย่นสถานะ (Phase Change 
Material) และระบบสะสมพลงังานในรปูของน้ําแขง็ (Ice Storage) โดย
ระบบถงัสะสมพลงังานในรปูของน้ําแขง็เป็นเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพ
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ในการย้ายความต้องการพลังงาน  มีการใช้งานทัง้ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย ์ระบบน้ีจะเดนิเครือ่งทาํความเยน็ เพือ่
สรา้งน้ําแขง็สะสมไวภ้ายในถงัสะสมที่มกีารหุม้ฉนวนอย่างด ีเป็นการ
สะสมพลงังานโดยอาศยัความรอ้นแฝงจากการแขง็ตวัของน้ําแขง็ เมื่อ
ตอ้งการความเยน็ น้ําแขง็ทีเ่กบ็สะสมไวจ้ะถูกละลายเพื่อนําความเยน็
ไปใช ้ส่วนประกอบพืน้ฐานของระบบ จะเหมอืนกนักบั ระบบทําความ
เยน็แบบทัว่ไป ซึง่ประกอบไปดว้ย เครือ่งอดัไอ คอนเดนเซอร ์วาลว์ลด
ความดนั และ อีแวปเปอร์เรเตอร์ สามารถประยุกต์ใช้งานกบัสถาน
ประกอบการซึ่งมรีะบบผลติน้ําเยน็โดยใช้ร่วมกบัระบบเดมิที่มอียู่แล้ว
หรือการติดตัง้เป็นระบบใหม่ ประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้งาน คือ 
ขนาดของเครื่องทําความเยน็จะมขีนาดเลก็กว่าระบบผลติน้ําเยน็แบบ
ปกติเมื่อมีระยะเวลาของภาระการทําความเย็นสูงสุดไม่นานนัก 
ประหยดัเงนิลงทุนในการติดตัง้ระบบเน่ืองด้วยมขีนาดเล็กกว่าระบบ
ผลติน้ําเยน็แบบปกต ิและประหยดัค่าไฟฟ้าโดยมคีวามสามารถยา้ยค่า
ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้า ระบบสะสมพลงังานในรปูของน้ําแขง็แบ่ง
ออกได้หลายประเภทตามลักษณะการออกแบบและการทํางานที่
แตกต่างกันซึ่งมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันด้วย การจดัการการทํางาน
โดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็นสองแบบแผนการทํางาน ได้แก่ แบบ Full 
Storage และ Partial Storage ซึง่มกีารทํางานต่างกนั การเลอืกใช้
ระบบถงัสะสมพลงังานและการจดัการการใช้งานอย่างเหมาะสม จะ
ส่งผลให้เกิดการประหยดัเงนิลงทุนในการตดิตัง้ระบบ และ ประหยดั
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการ [1,2] 

โรงงานนม อ.ส.ค. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น มี
การใช้งานระบบถงัสะสมพลงังานในรูปของน้ําแขง็เดมิอยู่แล้ว ซึ่งใช้
พลงังานไฟฟ้าประมาณ 50% ของพลงังานไฟฟ้าทัง้หมด ซึง่การทาํงาน
ของเครือ่งทาํความเยน็ไมไ่ดม้กีารจดัการการทํางาน จะถูกควบคุมโดย
อตัโนมตัิด้วยตวัควบคุมความหนาน้ําแขง็ ซึ่งทําหน้าที่ควบคุมตดัต่อ
การทํางานของเครื่องอดัไอเมื่อมคี่าเปอรเ์ซน็ต์น้ําแขง็ภายในถงัสะสม
ตํ่าสุดและสูงสุดตามที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งการทํางานด้วยแบบแผนการ
ควบคุมเชน่น้ี อาจจะไมไ่ดม้าซึง่ประสทิธภิาพเชงิพลงังานทีด่ ีงานวจิยัน้ี
จงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบการทาํงานในลกัษณะแบบแผน
ต่างๆกนั เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพเชงิพลงังานและค่าใชจ้า่ยดา้น
พลังงานไฟฟ้าของระบบ โดยอาศัยการจําลองด้วยแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรใ์นลกัษณะการทํางานดว้ยแบบแผนต่างๆกนั เพื่อหาแบบ
แผนการทํางานที่เป็นไปได้ในการจดัการการใช้งานระบบถังสะสม
พลงังานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกเหนือจากการใชง้านแบบปกตดิว้ย
การควบคุมเปอรเ์ซน็ตน้ํ์าแขง็ตํ่าสดุและสงูสดุ 
 
2. งานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 มงีานวจิยัเกี่ยวกบัระบบถงัสะสมพลงังานในรูปของน้ําแขง็อย่าง
แพรห่ลาย โดยงานวจิยัสว่นใหญ่เป็นการศกึษาในเชงิประสทิธภิาพการ
ทํางานของอุปกรณ์ ทัง้การตรวจวิเคราะห์การทํางาน [3] การสร้าง
แบบจําลองทางคณิตศาสตร ์[4,5] เพื่ออธบิายลกัษณะการทํางานหรอื
การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของระบบ และ
การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใชง้าน [6,7] ในประเทศไทยมงีานวจิยั
เกี่ยวกบัระบบถงัสะสมพลงังานในรูปของน้ําแขง็ไม่มากนัก วฒันา [6] 

ได้ศึกษาการใช้งานกบัอาคารสํานักงาน อาคารศูนย์การค้า โรงแรม 
และ โรงพยาบาล โดยใชโ้ปรแกรม BLAST ในการวเิคราะห ์ผลทีไ่ด ้คอื 
แบบแผนการทาํงาน Full Storage เป็นแบบแผนการทาํงานทีไ่มคุ่ม้ค่า 
และ แบบแผนการทาํงาน Full storage On Peak มรีะยะเวลาคนืทุนเรว็
กว่าแบบแผนการทํางาน Load leveling เมื่อเปรยีบเทยีบอาคาร 4 
ประเภทพบว่า อาคารสํานักงานมีระยะเวลาการคืนทุนเร็วที่สุด 
เน่ืองจากม ีload factor ตํ่ากว่าอาคารประเภทอื่นๆ ซึ่งตวัอย่าง
กรณีศกึษานี้แสดงใหเ้หน็วา่ ระบบถงัสะสมพลงังานในรปูของน้ําแขง็จะ
เหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งานกับสถานประกอบการที่มี ความ
ต้องการพลังงานสูงสุด เป็นระยะเวลาสัน้ๆ การศึกษาของคณะ
วศิวกรรมศาสตรม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ [7] ทําการวเิคราะห์การใชใ้น
อาคาร 4 ประเภททีม่กีารคดิอตัราคา่ไฟฟ้าแบบ TOD เชน่เดยีวกนั โดย
ใชโ้ปรแกรม DOE-2 ศกึษาเฉพาะระบบแบบ Ice-Harvesting system 
และ Ice on Coil System เน่ืองจากระบบอื่นๆ ไมเ่หมาะสมและไมเ่ป็น
ทีแ่พรห่ลายในประเทศไทย พบวา่ระบบแบบ Ice Harvester จะมกีาร
ลงทุนน้อยกว่าระบบ ice on coil เมื่อมปีรมิาณความเยน็ทีต่อ้งการ
เท่ากนั และแบบแผนการทาํงาน Demand limiting storage มคีวามคุม้
ทุนในการนํามาใชง้าน ส่วนแบบแผนการทํางานแบบ Full storage, 
Partial storage, Demand limited & Partial storage ไมม่คีวามคุม้ทุน
ในการใชง้าน 
 ในส่วนงานวจิยัดา้นแบบจําลองในอดตี ไดม้กีารสรา้งแบบจาํลอง
ตามสมมตฐิานทีแ่ตกต่างกนัไป Chaichana [5] สรา้งแบบจาํลองของถงั
สะสมพลงังานในรปูน้ําแขง็โดยอาศยัวธิ ีquasi-steady state analysis  
และ thermal resistance network approach ซึง่เป็นวธิกีารเดยีวกนักบั
ที ่Neto และ Krarti [8] ใช ้ถงัสะสมพลงังานจะประกอบไปดว้ยท่อตรง
วางตวัในแนวนอนซึ่งถูกน้ําล้อมรอบ และมสีารทําความเยน็ไหลผ่าน
ภายในท่อ Lee [4] อธบิาย Basic heat transfer analysis  ของ
กระบวนการ charging และ discharging ค่า output ของงานวจิยัน้ีได้
ปรมิาตรของน้ําแขง็ภายในถงัสะสม จากการทาํ error analysis ของ ice 
volume และ cooling rate  แบบจาํลองมคี่าความคลาดเคลื่อนจากการ
ทดลองเท่ากบั 5% และ 12% ตามลําดบั โดยแบบจาํลองของถงัสะสม
พลงังานเป็นแบบทีม่กีารหลอมละลายจากภายนอก 

การเดินเครื่องทําความเย็นของระบบทําความเย็นในช่วงเวลา
กลางคืนซึ่ ง มี อุณหภูมิของอากาศภายนอกตํ่ า  จะส่ งผลให้มี
ประสทิธภิาพเชงิพลงังานสูงกว่า โดยจากการศึกษาแบบจําลองของ
ระบบถงัสะสมน้ําแขง็ของ Chaichana [5] ค่าสมัประสทิธสิมรรถนะของ
เครื่องอัดไอซึ่งได้จะมีค่าสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกตํ่าลง 
เช่นเดยีวกนักบั Lee และ Jones [3] ไดท้าํการศกึษาประสทิธภิาพของ
ระบบถงัสะสมพลงังานในรปูของน้ําแขง็ชนิดน้ําแขง็เกาะบนท่อสารทํา
ความเยน็สาํหรบัอาคารทีพ่กัอาศยัและอาคารพาณชิยข์นาดเลก็โดยการ
ตรวจวดั พบวา่ ทีอุ่ณหภูมขิองอากาศภายนอกตํ่ากวา่จะมคี่าอตัราสว่น
ประสทิธภิาพเชงิพลงังาน (Energy-Efficiency Ratio, EER) สงูกว่า 
ดงันัน้ในงานวจิยัน้ีจงึไดจ้าํลองการทํางานใหเ้ครือ่งทําความเยน็ทํางาน
ในช่วงเวลากลางคืนซึ่งจะมีประสิทธิภาพเชิงพลังงานที่สูงกว่าการ
ทาํงานในช่วงกลางวนั เพือ่หาแนวทางการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของ
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ถงัสะสมพลงังานในรูปของน้ําแข็งของโรงงานนม อ.ส.ค. ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 
 
3.แบบจาํลองของระบบทําความเยน็ท่ีมีถงัสะสมพลงังานในรูป
ของน้ําแขง็ 
  

 
รปูที ่1 ระบบทาํความเยน็ทีม่ถีงัสะสมพลงังานในรปูน้ําแขง็ 

แบบน้ําแขง็เกาะบนทอ่ แบบละลายภายนอก 
(External-melt ice-on-coil ice storage system) 

 
3.1 แบบจาํลองถงัสะสมพลงังานในรปูน้ําแขง็  

การศกึษาการแขง็ตวัของน้ํากลายเป็นน้ําแขง็ซึง่เกาะอยู่รอบๆท่อ
สารทําความเย็น เป็นการถ่ายเทความร้อนในแนวรศัม ีโดยน้ําที่อยู่
ลอ้มรอบทอ่จะถ่ายเทความรอ้นผา่นทางผนงัทอ่ไปยงัสารทาํความเยน็ที่
อยูภ่ายในทอ่ โดยมสีมมตุฐิานดงัน้ี 

- พจิารณาทอ่ทีว่างตวัในถงัเป็นทอ่ตรงเทา่นัน้ 
 - วเิคราะหก์ารแขง็ตวัในทศิทางเดยีว (One-Dimensional) 

- การถ่ายเทความรอ้นในทุกๆท่อเหมอืนกนัทุกประการ และ
น้ําแขง็ทีเ่กดิบนทอ่สารทาํความเยน็ตลอดทัง้ทอ่มคีวามหนาเทา่กนั 

- ไมค่ดิอทิธพิลของการถ่ายเทความรอ้นกบัอากาศภายนอกถงั  
Lee [4] ไดพ้ฒันาสมการการแขง็ตวัของน้ําแขง็ต่อมาจากงานวจิยั

ของ Stewart [9] โดยการคดิอตัราการถ่ายเทความร้อนต่อหนึ่งหน่วย

ความยาวของท่อสารทําความเย็นทีด่ดูความรอ้นแฝงของการแขง็ตวัของ

น้ําแขง็เพือ่สรา้งน้ําแขง็ขึน้รอบๆท่อ ( evQ ) หาไดจ้ากปรมิาณของความ

รอ้นแฝงทีต่้องการในการสรา้งน้ําแขง็รอบท่อของสารทําความเยน็คูณ
กบัอตัราการแขง็ตวัของน้ําแขง็  

Δt
Δm

hQ ice
sfev =        (1) 

  ( ) L ρ r r πm iceoice
22 −=      (2) 

โดย iceΔm  เป็นผลต่างของน้ําแขง็ในช่วงเวลา Δt , r  คอืตําแหน่ง

ของผิวสัมผัสระหว่างน้ํากับน้ําแข็ง และ or  คือรัศมีด้านนอกท่อ 

Stewart [9] เสนอค่าอตัราการถ่ายเทความรอ้นทีอ่แีวปเปอรเ์รเตอร์เป็น

ฟงักช์นัเชงิเสน้กบัอุณหภมูริะเหยของสารทาํความเย็น (
eT ) 

 )( effev TTbQQ −−=                                              (3) 

เม่ือ 
fQ  คอื อตัราการทําความเยน็เมื่ออุณหภูมขิองสารทําความเยน็

เท่ากบัอุณหภูมจิุดเยอืกแขง็ของน้ํา, CT f
o0= และ b คอื ความชนั

หาไดจ้ากสมการ 

   
minmax

minmax

TT
QQ

b
−
−

=        (4) 

ซึ่งค่า maxQ และ minQ  คอือตัราการทําความเยน็สูงสุดและอตัราการ

ทาํความเยน็ตํ่าสดุทีอุ่ณหภมูริะเหยของสารทาํความเยน็สงูสดุและตํ่าสดุ 

maxT และ minT  ตามลําดบั Lee [4] เสนอสมการทํานายอตัราการ

แขง็ตวัของน้ําแขง็ 
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เมือ่สมมตใิหค้่าสมัประสทิธกิารถ่ายเทความรอ้นภายนอก  แปรผนัโดย 
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ซึ่ง k  และ lk คือ สมัประสิทธิการนําความร้อนของน้ําแข็งและท่อ

ตามลาํดบั h , ih  และ oh  คอื สมัประสทิธกิารถ่ายเทความรอ้นภายใน 

สมัประสทิธกิารถ่ายเทความรอ้นท่อซึง่มน้ํีาแขง็ทีผ่วิท่อ และ ภายนอก
ท่อซึง่ไมม่น้ํีาแขง็เกาะ ตามลําดบั F  คอื Fouling factor สาํหรบัผวิท่อ
ดา้นใน และ C  คอื contact resistance จากสมการ (1) ถงึสมการ (10) 
เมือ่ใสต่วัแปร input เขา้ไปไดแ้ก่ 

fT , maxT , maxQ , b, h , ih , oh , 

k , lk , F  และ C การคํานวณเริม่ตน้จากการคํานวณค่าตวัแปรเวลา

ไรม้ติ ิสมการ (8) สาํทุกๆช่วงเวลา ในแต่ละ time step จะทําการ
คาํนวณจนกวา่ค่าตวัแปรเวลาไรม้ติจิากสมการ (8) เท่ากบัสมการ (6) 
เมือ่นัน้จะไดต้วัแปร output ไดแ้ก่ r , evQ และ 

eT  ในทุกๆ time step 

 เมื่อพจิารณากราฟความสมัพนัธ์ระหว่างตําแหน่งของผวิสมัผสั
ระหว่างน้ํากบัน้ําแขง็และอตัราการทําความเยน็ดงัรูปที่ 2 ทําการ fit-
curve จะไดส้มการแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราการทําความเยน็
และความหนาของน้ําแขง็ ดงัสมการ (11) 

163574659721141233766084 .r.rr
ev

Q +−+−=       (11) 

โดยทีอุ่ณหภูมริะเหยของสารทาํความเยน็ในแต่ละ time step สามารถ
คาํนวณไดจ้ากสมการ 3 
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Qev = -766084r3 + 114123r2 - 6597.4r + 357.16
R2 = 0.9928

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05
Ice-water interface position (m)

Q
ev

 (k
W

)

 
รปูที ่2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งตาํแหน่งของผวิสมัผสัระหวา่งน้ํากบั

น้ําแขง็และอตัราการทาํความเยน็ โดยอาศยัแบบจาํลองการแขง็ตวัของ
น้ําแขง็ Lee [4] 

 
อตัราการไหลของสารทาํความเยน็คาํนวณไดจ้าก 

( )
ev

outrinr
r Q

hh
m ,, −

=            (12) 

จากรปูที ่1 เมือ่พจิารณาถงัสะสมพลงังานเป็นปรมิาตรควบคุม 

dt
cvdE

outin EE =∑∑
⋅⋅

−            (13) 

( ) ( )
dt

tdU
outwhinwhwmoutrhinrhrmwallQ

)(
,,,, =−+−+       (14) 

จากการตรวจวเิคราะหข์อง Lee [3] ความรอ้นจากอากาศภายนอกที่
ถ่ายเทดว้ยการนําความรอ้นผา่นผนงัถงัสะสมพลงังานมคีา่น้อยกวา่ 1% 
ของทัง้อตัราการทาํความเยน็และอตัราการละลายน้ําแขง็ ดงันัน้ผลของ
ก า ร ถ่ า ย เ ท ค ว า ม ร้ อ น น้ี จึ ง มี ค่ า น้ อ ย ม า ก  0≈wallQ  เ มื่ อ 

( )outrinrrev hhmQ ,, −=  และ ( )outwhinwhwm
load

Q ,, −=  ดงันัน้ 

dt

tdU
load

Q
ev

Q
)(

=+            (15) 

 
3.2 แบบจาํลองระบบทาํความเยน็ 

จากรูปที่ 1 พจิารณาอวีาโปเรทฟีคอนเดนเซอร์เป็นปรมิาตร
ควบคุม เป็นระบบทีค่งตวัและมกีารไหลคงที ่(Steady-state, Steady 
flow) จากกฎขอ้ที ่1 ของเทอรโ์มไดนามคิสจ์ะได ้

( ) comoutrinrrcon WhhmQ +−= ,,
         (16) 

หรอื 

comevcon WQQ +=            (17) 

 เครื่องอัดไอของโรงงานนม เป็นเครื่องอัดไอชนิด สกรูเดียว 
(single screw compressor) กาํลงังานทีเ่ครือ่งอดัไอหาไดจ้าก [10] 

( )
isenmemo

r
comp

hhm
W

ηηη
12 −=            (18) 

เมือ่ moη  คอื ประสทิธภิาพมอเตอร ์ meη  คอื ประสทิธภิาพเชงิกลของ

มอเตอร์ และ isenη  คอืประสทิธภิาพไอเซนโทรปิค โดยในงานวจิยัน้ี

กําหนดใหม้คี่าเท่ากบั 0.8, 0.7 และ 0.8 ตามลําดบั ค่าสมัประสทิธิ
สมรรถนะของเครือ่งอดัไอหาไดจ้าก 

com

ev

W
Q

COP =             (19) 

ความรอ้นจากสารทาํความเยน็จะถกูระบายออกจากระบบทาํความ
เยน็ดว้ยอวีาโปเรทฟีคอนเดนเซอร ์โดยทัว่ไปบรษิทัผูผ้ลติจะใหข้อ้มูล
ของ nominal volume air flow rate, nominal heat rejection capacity 
และค่า variable load multiplier (หรอื Heat Rejection Capacity 
Factor, HRF) ซึง่ค่า HRF เป็นฟงักช์นัของอุณหภูมกิระเปาะเปียกของ
อากาศภายนอก และ อุณหภูมคิวบแน่นอิ่มตวัของสารทําความเย็น 
อัตราการถ่ายเทความร้อนจริงที่อีวาโปเรทีฟคอนเดนเซอร์ [11] 
สามารถคาํนวณจาก 

  
),(

min,

conwb

alnocon
con TTHRF

Q
Q =           (20) 

สมการ (21) แสดงความสมัพนัธข์องค่า HRF อุณหภูมกิระเปาะเปียก
ของอากาศภายนอก และ อุณหภูมคิวบแน่นอิม่ตวัของสารทาํความเยน็ 
จากขอ้มลูของผูผ้ลติ อวีาโปเรทฟีคอนเดนเซอรข์อง Baltimore Aircoil 
Ltd [12] คอื 

287.0

3841.0

392.11
HRF
T

T wb
con =           (21) 

จากสมการ (16) ถงึ สมการ (21) สามารถใชท้าํนายตวัแปรทีไ่มท่ราบ
ค่า คอื อุณหภูมคิวบแน่นของสารทําความเยน็ อตัราการถ่ายเทความ
ร้อนที่อีวาโปเรทีฟคอนเดนเซอร์ได้ และ สมัประสทิธิสมรรถนะของ
เครื่องอดัไอ เมื่อทราบ อตัราการทําความเยน็ อตัราการไหลเชงิมวล
ของสารทําความเย็น อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศภายนอก 
อุณหภมูริะเหยของสารทาํความเยน็ 
 
4. การจาํลองกระบวนการสร้างน้ําแขง็ 

การจาํลองกระบวนการแขง็ตวัของน้ําแขง็อาศยัสมการ ในหวัขอ้ที่
ผ่านมา ในที่น้ีทําการออกแบบการจําลองจากเริม่ต้นภายในถงัสะสม
พลงังานมปีรมิาณน้ําแขง็ 0% (0 kWh) ของความจุสงูสุด จนกระทัง่เตม็
ความจุของถงัที ่100% (2,366 kWh) วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปรมิาณ
ความเยน็สะสม อตัราการทาํความเยน็และค่าสมัประสทิธสิมรรถนะของ
เครือ่งอดัไอในระหวา่งกระบวนการสรา้งน้ําแขง็ ผลทีไ่ดจ้ากแบบจาํลอง
แสดงในรูปที่ 3 ปริมาณความเย็นสะสมจะเป็นฟงัก์ชันเชิงเส้นกับ
ระยะเวลาในกระบวนการสรา้งน้ําแขง็ ส่วนอตัราการการทําความเยน็
เมือ่กระบวนการสรา้งน้ําแขง็ดาํเนินต่อไปจะมคี่าลดลงสาเหตุมาจากค่า
ความตา้นทานความรอ้นของน้ําแขง็ทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลใหอุ้ณหภูมริะเหย
ของสารทาํความเยน็ลดลง ซึง่เป็นสาเหตุใหต้อ้งการกําลงังานในการอดั
ไอของสารทาํความเยน็มากขึน้ ทาํใหค้า่ COP ของเครือ่งอดัไอลดตํ่าลง 
และทีอุ่ณหภูมอิากาศภายนอกทีต่ํ่ากวา่จะสง่ผลใหค้่า COP ของเครือ่ง
อดัไอสงูกวา่ดงัแสดงในรปูที ่4  

การเดนิระบบสรา้งน้ําแขง็ในขณะทีม่ปีรมิาณน้ําแขง็ทีน้่อยกวา่และ
ทีอุ่ณหภูมกิระเปาะเปียกของอากาศภายนอกทีต่ํ่ากวา่ จะส่งผลใหก้าร
เดนิระบบทาํความเยน็มปีระสทิธภิาพเชงิพลงังานสงูขึน้ การออกแบบ
การทํางานจงึควรหลกีเลี่ยงการเดนิระบบในช่วงทีม่อุีณหภูมกิระเปาะ
เปียกของอากาศภายนอกทีส่งูอยา่งเชน่ในช่วงกลางวนั โดยใชช้่วงเวลา
ในการเดนิระบบสรา้งน้ําแขง็ในชว่งเวลากลางคนืแทน 
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รปูที ่3 ความจคุวามเยน็สะสมและอตัราการทาํความเยน็กบัระยะเวลา

ในกระบวนการสรา้งน้ําแขง็ 
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รปูที ่4 เปรยีบเทยีบคา่ COP กบั ระยะเวลาในกระบวนการสรา้งน้ําแขง็ 

ทีอุ่ณหภมูกิระเปาะเปียกของอากาศภายนอกแตกต่างกนั 
 
5. การจาํลองสภาพการทาํงานของระบบถงัสะสมพลงังานในรปู
ของน้ําแขง็ด้วยแบบแผนการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 

ทาํการจาํลองสภาพการทาํงานของระบบดว้ยแบบแผนการทาํงาน
ทีแ่ตกต่างกนั เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพเชงิพลงังานของการใชง้าน
และค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานไฟฟ้า ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัคอืไดแ้บบ
แผนการทาํงานทีส่่งผลใหเ้กดิการใชง้านระบบอย่างมปีระสทิธภิาพและ
คุม้ค่า อาศยัค่าสมัประสทิธสิมรรถนะของเครื่องอดัไอ พลงังานไฟฟ้าที่
ระบบตอ้งการ และคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานไฟฟ้า เป็นตวัแปรทีจ่ะนํามาชี้
วดั  

การจําลองอาศัยข้อมูลนําเข้า ได้แก่ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของ
อุณหภูมกิระเปาะเปียกเฉลี่ยรายชัว่โมงแยกตามฤดูกาลของจงัหวดั
ขอนแก่น (จากสถานีอุตุนิยมวทิยาจงัหวดัขอนแก่น ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 
ถงึ พ.ศ. 2550) ดงัแสดงในรปูที ่5 ภาระการทาํความเยน็รายชัว่โมงและ
ขอ้มูลทางเทคนิคของอุปกรณ์ต่างๆของโรงงานกรณีศกึษา [13] โดยมี
ตัวแปรนําออก ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิสมรรถนะของเครื่องอัดไอ 
พลังงานไฟฟ้าที่ระบบต้องการ การประมวลผลอาศัยโปรแกรม
คอมพวิเตอรเ์ลอืกใชโ้ปรแกรม Engineering Equation Solve, EES ทาํ
การจาํลองการทาํงานทุกๆ 15 นาท ีโดยชัว่โมงที ่1 ออกแบบใหเ้ป็น
ช่วงเวลาระหวา่ง 0.00น.-1.00น. จนกระทัง่ครบ 24 ชัว่โมง ซึง่ในทีน้ี่จะ
ทาํออกแบบการทาํงานออกเป็น 5 แบบแผนการทาํงานดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1. เดนิระบบทาํความเยน็โดยอตัโนมตัคิวบคุมโดยค่าเปอรเ์ซน็ต์
น้ําแขง็ตํ่าสดุและสงูสดุ 

 1.1) 20% และ 80% ตามลาํดบั 
 1.2) 40% และ 80% ตามลาํดบั 
 1.3) 80% และ 100% ตามลาํดบั 
2. Partial Storage แบบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 2.1) ชว่งกลางวนั เวลา 9.00น.-17.00น. 
 2.2) ชว่งกลางคนื เวลา 22.00น.-5.45น. 

โดยแบบแผนการทาํงาน Full Storage ไมไ่ดนํ้ามาวเิคราะหเ์พราะ จาก
ข้อมูลภาระการทําความเย็นรายชัว่โมงช่วงเวลาที่ไม่มภีาระการทํา
ความเยน็มรีะยะเวลาเพยีง 5 ชัว่โมง กระบวนการสรา้งน้ําแขง็สามารถ
ประจุความเยน็สะสมได ้53.13% (1,257 kWh) ดงัรปูที ่3 ซึ่งไม่
เพยีงพอต่อการใชง้านใน 1 วนัของโรงงานนม 80% (1,885 kWh)  
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รปูที ่5 อุณหภมูกิระเปาะเปียกเฉลีย่รายชัว่โมงในแต่ละฤดกูาล 

 
6. วิเคราะหผ์ล 
6.1 การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพเชิงพลงังาน 
6.1.1 การส้ินเปลืองพลงังาน 

พลังงานไฟฟ้ารวมที่ต้องการในการเดินระบบทําความเย็น
ประกอบไปดว้ย พลงังานไฟฟ้าทีเ่ครื่องอดัไอ ปมัน้ําหมุนเวยีน พดัลม
และปมัน้ําของอวีาโปเรทฟีคอนเดนเซอร ์โดยในการศกึษานี้ไม่คดิค่า
พลงังานไฟฟ้าในสว่นของปมัน้ําทีค่อนเดนเซอร ์เน่ืองจากมคี่าน้อยมาก
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพลงังานไฟฟ้าในอกีสามสว่นทีก่ล่าวมา 

จากตารางที ่1 กาํหนดภาระทาํความเยน็รายวนัขนาดและลกัษณะ
การกระจายตัวที่เท่ากัน ผลที่ได้จากการจําลองคือการสิ้นเปลือง
พลงังานไฟฟ้ารวมจากการทาํงานรายวนัมคี่าใกลเ้คยีงกนัทัง้ 5 แบบ
แผนการทาํงาน โดยแบบแผน 2.2 มกีารสิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ้ารวม 
ตํ่าที่สุด เน่ืองมาจากการออกแบบเครื่องทําความเย็นให้ทํางานใน
ช่วงเวลาที่มอุีณหภูมขิองอากาศภายนอกตํ่าในช่วงกลางคนื ส่งผลให้
กําลังไฟฟ้าที่ เครื่องอัดไอต้องการในกระบวนการอัดตํ่ า  อีกทัง้
กําลงัไฟฟ้าทีต่อ้งการในการเดนิพดัลมระบายความรอ้นทีอ่วีาโปเรทฟี
คอนเดนเซอรก์ล็ดลงดว้ย ซึง่เมื่อทําการเปรยีบเทยีบกบัการเดนิเครื่อง
ทาํความเยน็ในช่วงกลางวนั (แบบแผน 2.1) จะพบว่ามกีารสิน้เปลอืง
พลงังานไฟฟ้าทีน้่อยกว่าประมาณ 1.6% ในฤดูฝน 1.9% ในฤดูรอ้น 
และ 3.3% ในฤดูหนาว ในกรณีการเปรยีบเทยีบการทําความเยน็ใน
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เวลากลางวนัและกลางคืนน้ีฤดูหนาวประหยดัพลังงานได้มากที่สุด 
เน่ืองมาจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมกิระเปาะเปียกของอากาศ
ภายนอกในชว่งกลางวนัและกลางคนืทีม่ากกวา่ดงัรปูที ่5 
 

ตารางที ่1 การสิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ้ารวมและคา่สมัประสทิธิ
สมรรถนะเฉลีย่ไดจ้ากการจาํลองการทาํงานรายวนัในแต่ละแบบแผน 
แบบ
แผน 
การ
ทาํ 
งาน 

ฤดฝูน ฤดรูอ้น ฤดหูนาว 
สิน้เปลอืง
พลงังาน
ไฟฟ้า 
(kWh) 

COP 
เฉลีย่ 

สิน้เปลอืง
พลงังาน
ไฟฟ้า 
(kWh) 

COP 
เฉลีย่ 

สิน้เปลอืง
พลงังาน
ไฟฟ้า 
(kWh) 

COP 
เฉลีย่ 

1.1 952 2.63 945 2.65 901 2.82 
1.2 937 2.61 931 2.63 892 2.78 
1.3 951 2.60 946 2.62 909 2.76 
2.1 951 2.60 945 2.61 907 2.75 
2.2 936 2.65 927 2.68 877 2.88 

 
ตารางที ่2 การสิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ้ารายวนัแยกตามชว่งเวลาอตัรา
คา่ไฟฟ้า TOU ทีไ่ดจ้ากการจาํลองการทาํงานรายวนัในแต่ละแบบแผน 

แบบแผน 
การทาํ 
งาน 

ฤดฝูน ฤดรูอ้น ฤดหูนาว 
On 

Peak 
(kWh) 

Off 
Peak 
(kWh) 

On 
Peak 
(kWh) 

Off 
Peak 
(kWh) 

On 
Peak 
(kWh) 

Off 
Peak 
(kWh) 

1.1 577 375 573 372 549 352 
1.2 811 126 806 125 773 120 
1.3 923 28 918 28 881 28 
2.1 923 28 918 28 880 28 
2.2 94 842 94 834 94 784 

 
ตารางที ่3 คา่ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสงูสดุรายวนัแยกตาม

ชว่งเวลาอตัราคา่ไฟฟ้า TOU ทีไ่ดจ้ากการจาํลองการทาํงานรายวนัใน
แต่ละแบบแผน 

แบบแผน 
การทาํ 
งาน 

ฤดฝูน ฤดรูอ้น ฤดหูนาว 
On 

Peak 
(kW) 

Off 
Peak 
(kW) 

On 
Peak 
(kW) 

Off 
Peak 
(kW) 

On 
Peak 
(kW) 

Off 
Peak 
(kW) 

1.1 120 112 119 111 114 105 
1.2 113 106 113 105 108 100 
1.3 107 101 107 100 102 95 
2.1 112 5 112 5 107 5 
2.2 8 128 8 127 8 120 

 
6.1.2 สมัประสิทธ์ิสมรรถนะของระบบทาํความเยน็ 
 จากการศกึษากระบวนการสรา้งน้ําแขง็ ทาํใหเ้ราทราบถงึตวัแปรที่
มผีลต่อค่าสมัประสทิธสิมรรถนะของเครื่องอดัไอ ไดแ้ก่ ปรมิาณความ
เยน็สะสม และ อุณหภูมกิระเปาะเปียกของอากาศภายนอก รูปที ่ 4 
ปรมิาณความเยน็สะสมยิง่สงูยิง่มคี่า COP ทีต่ํ่า เน่ืองมาจากค่าความ
ตา้นทานความรอ้นของน้ําแขง็เมื่อความหนาของน้ําแขง็ภายในถงัมาก
ขึน้ อุณหภูมริะเหยของสารทําความเยน็ลดลง ส่งผลให้ต้องการกําลงั
งานในกระบวนการอดัไอมาก และอุณหภูมกิระเปาะเปียกของอากาศ

ภายนอกจะส่งผลต่ออัตราการระบายความร้อนที่อีวาโปเรทีฟ
คอนเดนเซอร ์โดยทีอุ่ณหภูมกิระเปาะเปียกของอากาศภายนอกตํ่าลง 
อุณหภูมิควบแน่นของสารทําความเย็นจะลดลง ค่าสัมประสิทธิ
สมรรถนะจะมีค่าสูง เช่นเดียวกับผลที่ได้จากการจําลองสภาพการ
ทํางานในแบบแผนต่างๆทัง้ 5 แบบแผน เมื่อเปรยีบเทยีบแยกตาม
ฤดูกาล จากตารางที ่1 จะพบว่าทัง้ 5 แบบแผนการทํางานจะมคี่า
สมัประสทิธสิมรรถนะสงูสุดในฤดูหนาว ตํ่าลงมาในฤดรูอ้น และมคี่าตํ่า
ทีสุ่ดในฤดูฝน เป็นผลมาจากอุณหภูมกิระเปาะเปียกเฉลี่ยของอากาศ
ภายนอกในแต่ละฤดูกาลนัน่เอง เมื่อทําการเปรยีบเทยีบในแต่ละแบบ
แผน แบบแผน 2.2 จะมคี่าสมัประสทิธสิมรรถนะสงูทีสุ่ด เน่ืองมาจาก
การออกแบบการทาํงานเครือ่งทําความเยน็เฉพาะในช่วงเวลากลางคนื
ทีม่อุีณหภมูกิระเปาะเปียกของอากาศภายนอกตํ่า 
 
6.2 การวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตร ์
 การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร ์เป็นการคํานวณค่าไฟฟ้าภายใต้
อตัราค่าไฟฟ้า TOU และอตัราปกติ ของประเทศไทย โรงงานนม 
อ.ส.ค. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น จดัเป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้า
ประเภท 3 ซึ่งปจัจุบนัมกีารจ่ายค่าไฟฟ้าในอตัราปกต ิซึ่งผูใ้ชไ้ฟฟ้า
ประเภท 3 สามารถเลือกเปลี่ยนมาใช้การคดิค่าไฟฟ้าอตัราค่าไฟฟ้า 
TOU ได ้ดงันัน้ในการศกึษานี้จงึทาํการเปรยีบเทยีบคา่ไฟฟ้าในการเดนิ
ระบบทาํความเยน็ทัง้สองอตัรา จากตารางที ่4 พจิารณาเปรยีบเทยีบค่า
ไฟฟ้าในอตัราปกต ิทัง้ 5 แบบแผนมคี่าใชจ้่ายดา้นพลงังานไฟฟ้าต่อ
เดอืนที่ใกล้เคยีงกนั พจิารณาเปรยีบเทยีบการคดิอตัราค่าไฟฟ้าแบบ 
TOU ทัง้ 5 แบบแผนมคี่าใกลเ้คยีงกนั ยกเวน้แบบแผนการทาํงานแบบ 
Partial Storage เวลากลางคนื (Off Peak) ซึง่มคี่าใชจ้า่ยน้อยกวา่แบบ
แผนอื่นๆประมาณ 48% (48,000 บาท) เมือ่พจิารณาแบบแผนเดยีวกนั
แต่คิดอตัราค่าไฟฟ้าที่ต่างกนัพบว่าอตัราค่าไฟฟ้าแบบ TOU มี
ค่าใชจ้า่ยดา้นพลงังานไฟฟ้าสงูกวา่อตัราปกต ิยกเวน้แบบแผน Partial 
Storage ช่วงกลางคนืแบบแผนเดยีวทีส่ามารถประหยดัค่าใชจ้่ายดา้น
ไฟฟ้าลงได้ประมาณ 37.4%  จากผลที่ได้ หากมกีารใช้แบบแผนการ
ควบคุมเปอรเ์ซน็ต์น้ําแขง็สูงสุดและตํ่าสุด (แบบแผน 1.1-1.3) หรอื 
แบบแผน Partial Storage ช่วงกลางวนั ไมค่วรเลอืกใชอ้ตัราค่าไฟฟ้า
แบบ TOU แต่หากเลอืกใชแ้บบแผนการทาํงานแบบ Partial Storage 
ช่วงกลางคนื การเลอืกใชอ้ตัราค่าไฟฟ้าแบบ TOU นัน้เหมาะสมมาก
เน่ืองจากสามารถประหยดัคา่ใชจ้า่ยดา้นไฟฟ้าไดส้งู 
 
ตารางที ่4 เปรยีบเทยีบคา่ไฟฟ้าต่อเดอืนในอตัราปกตแิละอตัราคา่

ไฟฟ้า TOU ของแต่ละแบบแผนการทาํงาน 

แบบแผน 
การทาํ 
งาน 

ฤดฝูน ฤดรูอ้น ฤดหูนาว 
อตัรา 
ปกต ิ
(บาท) 

TOU 
(บาท) 

อตัรา 
ปกต ิ
(บาท) 

TOU 
(บาท) 

อตัรา 
ปกต ิ
(บาท) 

TOU 
(บาท) 

1.1 96,365 100,700 95,716 100,033 91,356 95,572 
1.2 93,925 110,244 93,371 109,582 89,540 105,064 

1.3 93,628 115,538 93,156 114,935 89,493 110,389 

2.1 94,711 116,263 94,218 115,645 90,384 110,919 

2.2 97,004 60,605 96,108 60,115 90,876 57,195 



202                                                                       รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 3 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 

 

7. สรปุ 
แบบจําลองของระบบทําความเยน็ทีม่ถีงัสะสมพลงังานในรูปของ

น้ําแข็ง ได้ถูกสร้างขึ้นและจําลองการทํางานของระบบ โดยอาศัย
โปรแกรม EES จําลองสภาพการทํางานของระบบดว้ยแบบแผนการ
ทํางานที่แตกต่างกนั เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพเชงิพลงังานของ
การใช้งานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ผลจากการจําลองการ
ทาํงานสามารถสรปุไดด้งัต่อไปน้ี 

- การเดนิระบบสร้างน้ําแขง็ในขณะที่มปีรมิาณน้ําแขง็ที่น้อย
กวา่และทีอุ่ณหภมูกิระเปาะเปียกของอากาศภายนอกทีต่ํ่ากวา่ จะสง่ผล
ใหก้ารเดนิระบบทําความเยน็มปีระสทิธภิาพเชงิพลงังานสูงขึน้ การ
ออกแบบการทํางานจงึควรหลกีเลีย่งการเดนิระบบในช่วงทีม่อุีณหภูมิ
กระเปาะเปียกของอากาศภายนอกทีส่งูอยา่งเชน่ในชว่งกลางวนั 

- แบบแผน Partial Storage ช่วงกลางคนื มกีารสิน้เปลอืง
พลงังานไฟฟ้าทีน้่อยกว่าประมาณ 1.6% ในฤดูฝน 1.9% ในฤดูรอ้น 
และ 3.3% ในฤดูหนาว เมื่อทําการเปรยีบเทยีบกบัแบบแผน Partial 
ในชว่งกลางวนั 

- ตวัแปรที่มผีลต่อค่าสมัประสทิธิสมรรถนะของเครื่องอดัไอ 
ไดแ้ก่ ปรมิาณความเยน็สะสม และ อุณหภูมกิระเปาะเปียกของอากาศ
ภายนอก โดยปรมิาณความเย็นสะสมยิ่งสูงยิ่งมีค่า COP ที่ตํ่า 
เน่ืองมาจากค่าความตา้นทานความรอ้นของน้ําแขง็ และเมื่ออุณหภูมิ
กระเปาะเปียกของอากาศภายนอกตํ่าลง อุณหภูมคิวบแน่นของสารทํา
ความเยน็จะลดลง คา่สมัประสทิธสิมรรถนะจงึมคีา่สงูขึน้ 

- แบบแผน Partial Storage ช่วงกลางคนื เป็นแบบแผนการ
ทํางานที่มปีระสทิธภิาพเชงิพลงังานดทีี่สุดจากทัง้ 5 แบบแผน คอื 
สิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ้ารวมตํ่าสุดและมคี่าสมัประสทิธสิมรรถนะสงูสุด 
อกีทัง้เมื่อเลอืกใชก้ารคดิอตัราค่าไฟฟ้าแบบ TOU แล้วสามารถลด
ค่าใชจ้า่ยดา้นพลงังานไฟฟ้าลงไดป้ระมาณ 48% เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
แบบแผนทีเ่หลอื และลดลง 37.4% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการคดิค่าไฟฟ้า
อตัราปกต ิดงันัน้แบบแผน Partial Storage ช่วงกลางคนื จงึเป็น
ทางเลอืกทีเ่หมาะสมในการจดัการการใช้งานระบบถงัสะสมพลงังานใน

รูปของนํา้แข็งของโรงงานนมแห่งนี ้
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บทคดัย่อ 

เครื่องกลัน่น้ําพลงัแสงแดดแบบไหลต่อเน่ืองฟิล์มบางเป็น
เครือ่งกลัน่น้ําทีม่แีตกต่างจากเครือ่งกลัน่น้ําทัว่ไปกล่าวคอื  ดา้นบนของ
หลงัคากระจกมกีารปล่อยน้ําใหไ้หลเป็นฟิล์มบางอย่างต่อเน่ือง   น้ําที่
ปล่อยลงมาตามกระจกเอยีงจะทาํใหอุ้ณหภูมขิองกระจกลดตํ่ากวา่ปกต ิ 
ส่งผลให้ไอน้ําในห้องกลัน่ควบแน่นเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้ผลผลิตและ
ประสทิธภิาพมากกว่าปกตดิว้ย งานวจิยัน้ีทดลองหาผลกกระทบของ
อตัราการไหลของน้ําต่อเครื่องกลัน่น้ําแบบ 1 ชัน้  ที่มุมหลงัคาคงที่
เท่ากบั  10 องศา   เพื่อนําผลทีไ่ดไ้ปใชใ้นการสรา้งเครื่องกลัน่แบบ 2 
ชัน้และ 3 ชัน้ ต่อไป  โดยจะเปลี่ยนค่าอตัราการไหลของน้ําในช่วง 1 
ลติรต่อชัว่โมง ถงึ 5 ลติรต่อชัว่โมง จากผลการทดลองพบวา่อตัราไหลที ่
2 ลติรต่อชัว่โมง ใหผ้ลผลติรวมและประสทิธภิาพเฉลีย่ของเครือ่งกลัน่
น้ําสงูทีสุ่ดเท่ากบั  2.42 ลติรต่อตารางเมตรต่อวนั และรอ้ยละ 41.47  
ตามลาํดบั 

  
คาํสาํคญั: เครือ่งกลัน่น้ําพลงัแสงแดดแบบฟิลม์บาง; เครือ่งกลัน่น้ําพลงั

แสงแดด ; การกลัน่น้ําดว้ยแสงแดด  
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 

 เครื่องกลัน่น้ําพลงัแสงแดดเป็นเครื่องมอืทีเ่ปลี่ยนน้ําเคม็หรอืน้ํา
กร่อยให้เป็นน้ําจืดโดยไม่ต้องใช้พลังงานอื่นนอกจากพลังงานจาก
แสงแดด  โดยเครื่องมอืชนิดน้ีจะมปีระโยชน์มากในพื้นที่ห่างไกลและ
แหง้แลง้หรอืบรเิวณทีเ่ป็นเกาะหรอืตดิทะเล  บรเิวณพืน้ทีท่ ีม่น้ํีาใต้ดนิ
เป็นน้ํากรอ่ย   

ได้มกีารพฒันาเครื่องกลัน่มาอย่างต่อเน่ืองจากสมยักรกีโบราณ
เรื่อยมาจนถงึปจัจุบนั     ในปจัจุบนัได้มกีารพฒันาและสรา้งโรงกลัน่
ขนาดใหญ่ (Solar distillation plant) หลายแห่งโดยระหวา่งปี  1957  
และ  1970  ไดม้กีารสรา้งโรงกลัน่น้ําขนาดใหญ่ขึน้  4  โรงทีป่ระเทศ
กรกี [2] มกีําลงัการผลติอยู่ในช่วง  2,044  ถงึ  8,640 ลูกบาศกเ์มตร
ต่อวนั  หลงัจากนัน้กม็กีารสรา้งโรงกลัน่ทีป่ระเทศต่าง ๆ อกีมากมาย 

ต่อมาไดม้กีารสรา้งเครือ่งกลัน่น้ําดว้ยพลงัแสงแดดแบบขนาดเลก็
ขึ้น  เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล  เช่น  ชนบท  
ทะเลทราย ฯลฯ  จงึไดม้กีารศกึษาวจิยัเครือ่งกลัน่น้ําขนาดเลก็กนัอย่าง
กวา้งขวางเพื่อสรา้งเครือ่งกลัน่น้ําพลงัแสงแดดใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด  
โดยพิจารณาตัวแปรต่ า ง  ๆ  ทีมีผลต่ ออัตราการกลัน่ น้ํ าและ
ประสทิธภิาพของเครือ่งกลัน่ 

Hassan E.S. Fath (1996) [4] ไดส้รา้งเครือ่งกลัน่น้ําดว้ยแสงแดด
ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและสามารถกลัน่น้ําไดถ้งึ 10.7 kg/m2.d   โดยทาํ
เป็นรปูกระโจมแบบมกีารกลัน่สองต่อ (double effect) ซึง่การทาํเป็น
แบบกลัน่สองต่อน้ีแม้ประสทิธภิาพจะดขีึ้นมากแต่เป็นการเพิม่ความ
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ยุง่ยากและเพิม่ตน้ทุนดว้ย  ปี ค.ศ. 1999, M.A. Hamdan, A.M. Musa, 
B.A. Jubran [5] ไดส้รา้งเครือ่งกลัน่น้ําและศกึษาผลของจาํนวนชัน้ของ
อ่างรบัน้ําดา้นล่าง โดยทีเ่ครือ่งกลัน่น้ําแบบอ่าง 3 ชัน้ จะมปีระสทิธภิาพ 
24% และสามารถกลัน่น้ําไดส้งูสุด 4.896 กโิลกรมั/ตารางเมตร/วนั [5] 
ปี ค.ศ. 2005 Hikmet Ş.Aybar, Fuat Egelioğlu, U. Atikol [6] ไดส้รา้ง
เครื่องกลัน่น้ําและศกึษาผลของพืน้เอยีงและแผน่ดูดซบัแสงแดดโดยใช้
ขนแกะปูรองพื้นเพื่อทําให้เกิดการกระจายตวัของน้ําอย่างสมํ่าเสมอ  
ผลปรากฎว่าแผ่นดูดซบัแสงแดดทีใ่ชข้นแกะรองจะสามารถกลัน่น้ําได้
มากกวา่แผน่ทีเ่ปลอืยเปล่า 2-3 เท่า ซึง่เครือ่งกลัน่น้ํานี้สามารถกลัน่น้ํา
ได ้11.195 ลติร/ตารางเมตร/วนั  ผลของความสงูของระดบัน้ําในอ่างต่อ
ปรมิาณการไดน้ํ้ากลัน่ไดร้บัการศกึษาใน [1] พบวา่ปรมิาณน้ํากลัน่ทีไ่ด้
เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ถ้าน้ําตื้นลง  แต่ต้องมกีารป้องกนัดว้ยฉนวนเป็น
อยา่งดคีวบคูก่นัไปดว้ย 

 ในส่วนของประเทศไทยนัน้จะพบการสรา้งเครื่องกลัน่เป็นแบบ
ขนาดเลก็เสยีเป็นส่วนใหญ่  โดยมกีารศกึษาวจิยัและสรา้งเครื่องกลัน่
พลงังานแสงแดดขึ้นในปี  พ.ศ. 2519  และประสบความสําเร็จในปี 
พ.ศ.  2523  โดยกองฟิสิกส์และวิศวกรรม  กรมวิทยาศาสตร์และ
บรกิาร  [7] เรยีกวา่  เครือ่งกลัน่น้ําดว้ยแสงแดดแบบกรมวทิยาศาสตร์
แบบ 1  สามารถกลัน่น้ําได ้2.8 ลติรต่อตารางเมตรต่อวนั ต่อมาในปี พ.ศ. 
2530 กองฟิสกิสแ์ละวศิวกรรม  กรมวทิยาศาสตรแ์ละบรกิาร ไดพ้ฒันา
เครื่องกลัน่น้ําด้วยพลงังานแสงแดดแบบกรมวทิยาศาสตร์แบบ 2 ขึน้ 
สามารถกลัน่น้ําได ้3.6 ลติรต่อตารางเมตรต่อวนั  ซึ่งมปีระสทิธภิาพสูง
กว่าเครื่องกลัน่น้ําแบบ 1  ประมาณรอ้ยละ  28 ซึง่ในแบบที ่2 น้ีชีใ้หเ้หน็
วา่ปรมิาณน้ําดบิ (ระดบัน้ํา) ในเครือ่งกลัน่น้ํามผีลต่อประสทิธภิาพในการ
กลัน่น้ํามากกว่าตวัแปรอื่น ๆ พนูศกัด ิอนิทว ี  และคณะ  [8] ไดส้รา้ง
เครื่องกลัน่น้ําโดยใช้กระจกทึบแสงเป็นตัวดูดซับพลังงานแสงแดด 
สามารถกลัน่น้ําได ้เฉลี่ย 4.3 ลติรต่อตารางเมตรต่อวนั ประสทิธภิาพ
เฉลีย่รายวนัเท่ากบั 37 %  ปี พ.ศ. 2548 อภชิาต ิบุญลอ้ม และ ซงัเซง็ 
เลยีงจนิดาถาวร [9] ไดศ้กึษาถงึความสมัพนัธข์องระดบัความสงูของน้ํา
ในอ่างกบัประสทิธภิาพของเครื่องกลัน่น้ําแบบอ่าง พบว่าทีร่ะดบัความ
สูงของน้ําที่  2.5  เซนติเมตร  เครื่องกลัน่จะมีประสิทธิภาพสูงสุด
เทา่กบั  28.9%  และกลัน่น้ําไดส้งูสุดประมาณ  2.6  ลติรต่อวนั  จะเหน็
ไดว้า่ทีผ่า่นมานัน้เครื่องกลัน่น้ําทีไ่ดท้ดลองสรา้งขึน้มาในประเทศไทยนัน้
โดยส่วนใหญ่แลว้ประสทิธภิาพยงัไมส่งูมากนัก  โดยทัว่ไปแลว้จะกลัน่น้ํา
ไดไ้มเ่กนิ  5  ลติรต่อตารางเมตรต่อวนั 

จากการวจิยัทีผ่่านมามกีารศกึษาตวัแปรทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพและ
อตัราการกลัน่น้ําหลายตวัแปร  ระดบัน้ําในอ่างเป็นตวัแปรทีส่าํคญัมากตวั
หน่ึง  พบว่าทีร่ะดบัน้ํายิง่ตํ่ามากอตัราการกลัน่น้ํากจ็ะยิง่มากตามไปดว้ย  
จงึไดเ้กดิแนวคดิว่าถา้สามารถทําใหน้ํ้าไหลเป็นฟิล์มบางได ้ กจ็ะเสมอืน
กบัวา่เกดิระดบัน้ําในอ่างตํ่าทีส่ดุ  อกีทัง้หากปล่อยใหน้ํ้าไหลกระจายอยา่ง
สมํ่าเสมอแบบเป็นฟิลม์บางผา่นกระจกเอยีงตัง้แต่หลงัคาลงมา  โดยผ่าน
แผ่นกระจกเอียงหลายชัน้ก็น่าจะเพิม่ประสทิธภิาพการดูดซบัพลงังาน
แสงแดดไดอ้กีดว้ย  ดว้ยหลกัการดงักล่าวคาดวา่จะทาํใหอ้ตัราการกลัน่น้ํา
เพิม่ขึน้ไดม้าก ในการทดลองนี้จะทาํการศกึษาเครือ่งกลัน่น้ําพลงัแสงแดด
แบบไหลต่อเน่ืองฟิลม์บางแบบ 1 ชัน้  ทีมุ่มเอยีงกระจกหลงัคา 10 องศา  
เพื่อหาค่าอตัราการไหลทีเ่หมาะสมทีท่ําใหผ้ลผลติรวมและประสทิธภิาพ

เฉลีย่ของเครือ่งกลัน่สงูทีสุ่ด  โดยจะนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองไปสรา้ง
เครือ่งตน้แบบของเครือ่งกลัน่น้ําแบบไหลต่อเน่ืองฟิลม์บางแบบ 2 และ 3 
ชัน้ต่อไป  
 
2. ชนิดของเครื่องกลัน่นําพลงัแสงแดด 
 เครือ่งกลัน่น้ําทีม่กีารศกึษาและใชง้านกนัอยู่โดยทัว่ไปนัน้สามารถ  
จาํแนกออกเป็นได ้2 จาํพวกดงัรปูที ่1 [3]   แบบแรกเรยีกว่าแบบ 
Passive solar still  มลีกัษณะการทาํงานโดยไมต่อ้งมอุีปกรณ์ช่วย เช่น 
ป ัม้น้ํา  เครื่องแลกเปลี่ยนความรอ้น ฯลฯ สามารถแบ่งออกได้อกีสอง
ประเภท คอื แบบกระจกเอยีงดา้นเดยีวและแบบกระจกเอยีงสองดา้น 
แบบกระจกเอยีงสองดา้นยงัแบ่งไดอ้กีเป็นแบบสมมาตรและไมส่มมาตร  
ซึง่ในศกึษาเครื่องกลัน่น้ําพลงัแสงแดดแบบไหลต่อเน่ืองฟิล์มบางจะจดั
อยูใ่นกลุ่ม Passive solar still และเป็นแบบกระจกเอยีงดา้นเดยีว    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูที ่1 แสดงการจาํแนกเครือ่งกลัน่น้ําพลงัแสงแดดทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไป  
 

สว่นแบบทีส่องนัน้จะเป็นแบบ Active solar still ลกัษณะการทาํงาน
ของเครื่องกลัน่จะต้องมีอุปกรณ์เสริมในการทํางานเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพ และช่วยใหเ้ครือ่งทาํงานไดต้ามวตัถุประสงคไ์ด ้ เช่น ป ัม้
น้ํา  ในแบบที่สองน้ีจะมีประสิทธิภาพดีกว่าแบบแรกเนื่ องจากมี
อุปกรณ์เสรมิ  แต่อย่างไรกต็ามถงึแมจ้ะมปีระสทิธภิาพดกีว่าแต่กต็อ้ง
เสยีค่าใชจ้า่ยเพิม่ในการตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิและตอ้งมแีหล่งพลงังานอื่น
เพื่อป้อนใหก้บัอุปกรณ์เสรมิเหล่านัน้ด้วย  ดงันัน้เครื่องกลัน่น้ําแบบที่
สองน้ีจงึไมเ่หมาะทีจ่ะนําไปตดิตัง้ในพืน้ทีห่า่งไกล 
 
3. หลกัการของเครื่องกลัน่นําด้วยพลงัแสงแดดอย่างง่าย 
 โดยทัว่ไปเครือ่งกลัน่น้ําดว้ยพลงัแสงแดดอยา่งงา่ยจะประกอบดว้ย
ถาดใส่น้ําดิบอยู่ข้างล่างซึ่งทําด้วยแผ่นโลหะบางพบัขึ้นรูปเป็นถาด  
โดยสว่นใหญ่จะใชอ้ลูมเินียมเพราะไมเ่ป็นสนิม  ตรงบรเิวณพืน้ล่างจะมี
วสัดุดาํอาจจะเป็นแกลบเผาหรอืผงถ่านกมัมนัต ์(Activated charcoal) 
หรอืทาสดีําดา้น  เพื่อทําหน้าทีดู่ดซบัพลงังานความรอ้นซึง่จะทําใหน้ํ้า
ในถาดมอุีณหภมูเิพิม่สงูขึน้และระเหยตวัไดเ้รว็ขึน้  ในชัน้ล่างสุดจะเป็น
ฉนวนกนัความรอ้นเพื่อป้องกนัการสญูเสยีความรอ้นจากวสัดุดําทีเ่กบ็
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สะสมความร้อนไว้ไม่ให้สูญเสียไปด้านนอกของเครื่องกลัน่  ผนัง
ดา้นขา้งทัง้ 4 จะทําดว้ยกระจกใสยดึกนัดว้ยซลิโิคนหรอืทําดว้ยฉนวน
ความรอ้นเพื่อป้องกนัการสญูเสยีความรอ้นภายในหอ้งกลัน่ ในรูปที ่2 
จะเป็นแบบกระจกใสทัง้สีด่า้นซึ่งแสงแดดสามารถส่องผ่านไปยงัน้ําใน
อ่างได้ทัง้สีด่้าน ส่วนด้านบนเป็นหลงัคาทําด้วยวสัดุที่โปร่งแสง  เช่น  
กระจก  แผน่พลาสตกิอะคลลิคิ  เพือ่ใหแ้สงแดดสอ่งผา่นทะลุไปยงัวสัดุ
ดาํและน้ําทีอ่่างดา้นล่างได ้ โดยทํามุมเอยีงกบัแนวระดบัประมาณ 10-
20 องศา [6] ขึ้นอยู่กบัลกัษณะภูมปิระเทศและตําแหน่งที่ตัง้ของ
ประเทศนัน้ ๆ ดว้ย  ทีข่อบดา้นล่างของหลงัคาจะมรีางรบัน้ําทีก่ลัน่ตวั
จากผนังดา้นล่างของหลงัคาเพือ่ส่งออกไปเกบ็ในถงัพกัต่อไป ดงัแสดง
ในรปูที ่2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รปูที ่2 ภาพแสดงเครือ่งกลัน่น้ําพลงัแสงแดดอยา่งงา่ย 

 
3.  หลกัการทาํงานเครื่องกลัน่นําแบบไหลต่อเน่ืองฟิลม์บาง 

เครื่องกลัน่น้ําพลังแสงแดดแบบไหลต่อเน่ืองฟิล์มบาง  จะมี
ลกัษณะแตกต่างจากจากเครือ่งกลัน่น้ําทีพ่บเหน็โดยทัว่ๆ ไป โ ด ย มี
หลกัการทํางานดงัน้ี  น้ําดบิ (น้ํากร่อย/น้ําเค็ม) จะถูกป้อนเขา้เครื่อง
กลัน่จากดา้นบนของกระจกหลงัคาทีท่่อกระจายน้ําทีว่างตวัทอดยาวอยู่
ดา้นบนสุดของกระจก (ในเครื่องกลัน่น้ําพลงัแสงแดดปกตน้ํิาดบิจะถูก
ขงัอยู่ในอ่างดา้นล่าง)  หลงัจากนัน้น้ําจะถูกทําใหก้ระจายตวัโดยผ่านรู
เลก็ทีเ่จาะไปตามแนวยาวของท่อกระจายน้ําและไหลกระจายตวัลงมา
จากดา้นบนของกระจกหลงัคา  เป็นแบบเป็นฟิลม์บางผ่านกระจกเอยีง
และไหลลงสู่อ่างน้ําด้านล่าง น้ําที่ไหลลงมาตามกระจกหลงัคาจะรบั
พลังงานความร้อนจากแสงแดดที่ตกกระทบกระจกเอียงทําให้น้ํามี
อุณหภูมสิงูขึน้เป็นการอุ่นน้ําก่อนทีจ่ะไหลสู่อ่างน้ําดา้นล่าง  ซึง่จะช่วย
ในการระเหยตวัของน้ําไดดยีิง่ขึน้  และน้ําทีไ่หลลงมาตามกระจกหลงัคา
ยงัเป็นตวัช่วยทําใหก้ระจกหลงัคามอุีณหภูมติํ่าลง  ซึง่จะทาํใหเ้กดิการ
ควบแน่นในห้องกลัน่เพิม่ขึ้น  ส่งผลให้ผลผลติรวมและประสทิธภิาพ
เฉลีย่ของเครือ่งกลัน่น้ําเพิม่ขึน้ดว้ย  ดงัแสดงในรปูที ่3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูที ่3 เครือ่งกลัน่น้ําพลงัแสงแดดแบบไหลต่อเน่ืองฟิลม์บางแบบ 1 ชัน้ 

  
จากรปูที ่2 และรปูที ่3  จะเหน็ไดว้า่ขอ้แตกต่างของเครือ่งกลัน่น้ํา

ทัง้สองแบบมขีอ้แตกต่างกนัตรงทีเ่ครื่องกลัน่น้ําแบบไหลต่อเน่ืองฟิล์ม
บางจะมกีารปล่อยน้ําดบิใหไ้หลผ่านกระจกหลงัคา  ซึง่ในแบบธรรมดา
จะไมม่ ี เทคนิคตรงนี้จะทาํใหเ้ครือ่งกลัน่น้ําแบบไหลต่อเน่ืองฟิลม์บางมี
ขอ้ไดเ้ปรยีบกวา่แบบธรรมดาดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

 
4. รายละเอียดของเครื่องกลัน่นําและการติดตงัอปุกรณ์ 
 ในการทดลองนี้จะใชเ้ครื่องกลัน่น้ําพลงัแสงแดดแบบไหลต่อเน่ือง
ฟิล์มบางแบบ  1  ชัน้  รายละเอียดดงัแสดงในรูปที่ 3 ประกอบด้วย
อุปกรณ์หลกัดงัน้ี  ดา้นบนสุดเป็นท่อพวีซีขีนาด 4 หุน  เจาะรขูนาด 1 
มลิลเิมตร  ระยะห่าง 5 มลิลเิมตร  ตลอดความยาว  ตรงกลางของท่อ
เจาะรเูพือ่เป็นทางน้ําเขา้จากทอ่สง่น้ําจากถงัปล่อยน้ําดา้นบนและปิดหวั
ท้ายเพื่อป้องกนัน้ําไหลออก  ท่อน้ําเขา้เป็นท่อพลาสติกใสขนาดเส้น
ผา่นศนูยก์ลาง  1    เซนตเิมตร  โดยจะมวีาลว์ทีส่ามารถปรบัอตัราการ
ไหลได ้ กระจกหลงัคาเป็นกระจกโปรง่แสงมคีวามหนา  3  มลิลเิมตร  
ทาํมุมเอยีงกบัแนวระนาบ  10  องศา  ผนงัดา้นขา้งทัง้  4  ดา้น  เป็น
กระจกโปรง่แสงมคีวามหนา  3  มลิลเิมตร  ดา้นล่างเป็นอ่างน้ําทาํจาก
สงักะสหีนา 2 มลิลเิมตร  ขนาด 50x50x3 เซนตเิมตร  ทาสดีาํดา้นเพือ่
เป็นตวัเก็บสะสมความรอ้น  เจาะรูระบายน้ําทิ้งในกรณีทีน้ํ่าเกนิระดบั
ที่ตัง้ไว ้ ในที่น้ีจะตัง้ที่ดกัน้ําไวท้ีร่ะดบั  2 เซนตเิมตร  ชัน้ล่างสุดเป็น
ฉนวนกันความร้อนทําจากโฟมและไม้อัดหนา 10 มิลลิเมตร  วาง
สลบักนัและเชื่อมประสานดว้ยกาวยางน้ํา  ส่วนฐานทําดว้ยเหล็กฉาก
ขนาด 1x1 น้ิว  หนา  2.5  มลิลเิมตร  ฐานล่างมสีกูลปรบัระดบัทีข่าทัง้  
4  ดา้นตวัเครือ่งกลัน่ประกอบกนัดว้ยซลิโิคนและกาวตราชา้ง 
 ในการตดิตัง้อุปกรณ์จะทาํใหเ้สรจ็ก่อนวนัทดลองจรงิ 1 วนั  โดย
จะทําการทดสอบเครื่องกลัน่น้ําแบบไหลต่อเน่ืองฟิล์มบางแบบ 1 ชัน้
เทียบกบัเครื่องกลัน่น้ําอย่างง่าย  ซึ่งมรีายละเอียดของโครงสร้างที่
เหมอืนกันเกือบทุกจุดจะต่างกันตรงที่ไม่มกีารปล่อยน้ําจากหลงัคา
ดา้นบนในเครื่องกลัน่น้ําอย่างง่าย  โดยจะทําความสะอาดทัง้ภายนอก
และภายในของตวัเครื่องกลัน่ทัง้สองเครื่อง  เพื่อใหแ้สงผ่านกระจกได้
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อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการทดสอบการร ัว่ซึมของอ่างน้ําด้วย  
หลงัจากทําความสะอาดเสรจ็แลว้ ทาํการตดิตัง้เครื่องกลัน่น้ําทัง้สองให้
อยู่ ในบริเวณและหันหน้าไปในทิศตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกัน  
เน่ืองจากเสน้ทางเดนิของดวงอาทติยจ์ะโคจรจากทศิตะวนัออกไปยงัทศิ
ตะวนัตกโดยอ้อมทางทศิใต้  ทําให้เครื่องกลัน่น้ําได้รบัแสงแดดอย่าง
เต็มที่ ปรบัระดบัด้วยลูกน้ําโดยปรบัสกูลที่อยู่ด้านล่างของขาตัง้ทัง้ 4 
ดา้น  ใหไ้ดร้ะดบัและเตมิน้ําเขา้ไปในอ่างน้ําใหไ้ดร้ะดบั  2 เซนตเิมตร 
(เฉพาะเครื่องกลัน่อย่างง่าย)  หลงัจากตดิตัง้เสรจ็แล้วทําการทดสอบ
เครื่องกลัน่น้ําในวนัถดัไป คอืวนัที ่1 พฤษภาคม  2551 ถงึวนัที ่10 
พฤษภาคม  2551  ตัง้แต่เวลา 06.00 น. ไปจนถงึเวลา  18.00 น. โดยทํา
การทดลองอตัราการไหลละ 2 วนั  แลว้นําค่ามาเฉลีย่กนั  ทาํการวดัค่า
อุณหภูม ิ ผลผลติของเครื่องกลัน่และความเขม้แสงแดด  ใชเ้ครือ่งมอื
วดัความเขม้แสงแดด (Pyranometer)  Kipp and Zonen c220  วดัค่า
ความเขม้แสงแดดในแต่ละช่วงเวลา  และใช ้Thermocouple Type K 
ใชว้ดัอุณหภมูบิรรยากาศและอุณหภูมน้ํิาในอ่าง  ใชเ้ครือ่งชัง่ละเอยีดใน
การชัง่น้ําหนกัของน้ําทีก่ลัน่ได ้ โดยจะเริม่วดัคา่ต่าง ๆ เมือ่เวลา 06.00 น. 
ถงึ 18.00 น. และบนัทกึคา่ทุก ๆ 1 ชัว่โมง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่4 เครือ่งกลัน่น้ําพลงัแสงแดดทัง้สองแบบทีท่าํการตดิตัง้และกาํลงัทาํงาน  
 

4. ผลการทดลองและวิเคราะหผ์ล 
 จากการวดัค่าตวัแปรต่าง ๆ และผลทดสอบเครือ่งกลัน่น้ํา  นําผล
ที่ได้มามาคํานวณหาประสทิธภิาพของเครื่องกลัน่โดยจะพจิารณาใน
สภาวะคงตวั (Steady State)  ในแต่ละอตัราการไหลไดด้งัน้ี [5] 
 

 
Aoq

Lm

×

××
=

100&
η         (1) 

 
เมือ่  η   คอื  ประสทิธภิาพของเครือ่งกลัน่ (รอ้ยละ) 
 m&   คอื ผลผลติต่อหน่วยเวลา (kg/hr) 
 L   คอื ความรอ้นแฝงของการระเหยของน้ํา (2257.1 kJ/kg) 

 oq   คอื ความเขม้ของแสงแดดต่อหน่วยเวลา (kJ/m2/hr) 

 A   คอื พืน้ทีร่บัแสงของตวักกัเกบ็ความรอ้น (0.25 m2) 

นําค่าทีไ่ดม้าเขยีนเป็นกราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างความเขม้แสง
และผลผลติ  ความเขม้แสงและประสทิธภิาพ  ที่อตัราการไหลต่าง ๆ 
ทัง้ 5 คา่  ซึง่ผลทีไ่ดเ้ป็นค่าเฉลีย่ของทัง้สองวนัทีอ่ตัราการไหลเดยีวกนั 
ผลลพัธท์ีไ่ดด้งัแสดงดว้ยกราฟในรปูที ่5-17    
 จากรปูที ่5  แสดงคา่ความเขม้แสงเฉลีย่ ณ เวลาต่าง ๆ จะเหน็ได้
ว่าทีอ่ตัราการไหลที ่1 และ 2 ความเขม้แสงมคี่าใกล้เคยีงกนัซึ่งมี
ค่าสงูสุดอยู่ที ่ 894 W/m2 ทีเ่วลา  13.00 น.  ทีอ่ตัราการไหลที ่3 มคี่า
ใกล้เคยีงกบัอตัราการไหลที ่1  และ 2 เฉพาะในช่วงเชา้เท่านัน้แต่
ในช่วงบ่ายความเขม้แสงทีว่ดัไดม้คี่าลดลงเนื่องจากมฝีนตกทอ้งฟ้าไม่
แจม่ใส  สว่นอตัราการไหลที ่4 และ 5 ในช่วงของวนัทีท่ําการทดลอง
ท้องฟ้ามเีมฆมากตัง้แต่ตอนเช้าและมฝีนตกลงมาเกือบตลอดทัง้วนั
โดยเฉพาะชว่งบา่ย  ทาํใหค้า่ความเขม้แสงทีว่ดัไดม้คีา่น้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่5 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลาความเขม้แสงทีอ่ตัราการไหลทัง้ 5 คา่   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่6 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลากบัอตัราการกลัน่และความเขม้แสง 
         ทีอ่ตัราการไหล 1 L/hr   
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รปูที ่7 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลากบัอตัราการกลัน่และความเขม้แสง 
         ทีอ่ตัราการไหล 2 L/hr   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รปูที ่8 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลากบัอตัราการกลัน่และความเขม้แสง 
         ทีอ่ตัราการไหล 3 L/hr   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รปูที ่9 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลากบัอตัราการกลัน่และความเขม้แสง 
         ทีอ่ตัราการไหล 4 L/hr   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รปูที ่10 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลากบัอตัราการกลัน่และความเขม้แสง 
           ทีอ่ตัราการไหล 5 L/hr   

 
จากรปูที ่11-15  แสดงประสทิธภิาพเฉลีย่ของเครือ่งกลัน่น้ําพลงั

แสงแดดแบบไหลต่อเน่ืองฟิล์มบางเทียบกับเครื่องกลัน่อย่างง่าย  
พบวา่ทีอ่ตัราการไหลที ่1-3 L/hr ประสทิธภิาพเฉลีย่ของเครือ่งกลัน่น้ํา
แบบไหลต่อเน่ืองฟิล์มบางมคี่าสูงกว่าเครื่องกลัน่น้ําอย่างง่าย โดยมี
คา่เฉลีย่สงูสดุทีอ่ตัราการไหล 2 L/hr เทา่กบัรอ้ยละ  41.47  ทีอ่ตัราการ
ไหล 4 และ 5 L/hr ประสทิธภิาพเฉลีย่ของเครื่องกลัน่น้ําแบบไหล
ต่อเน่ืองฟิล์มบางจะมคี่าน้อยกว่าเครื่องกลัน่น้ําอย่างง่าย  เน่ืองจาก
ความเขม้แสงในวนัดงักล่าวมคี่าน้อยและทีอ่ตัราการไหลสงูๆ น้ําจะลน้
ออกจากเครือ่งกลัน่และนําพาความรอ้นออกจากเครือ่งกลัน่ดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รปูที ่11 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลากบัประสทิธภิาพและความเขม้แสง 

    ทีอ่ตัราการไหล 1 L/hr   
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รปูที ่12 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลากบัประสทิธภิาพและความเขม้แสง 

    ทีอ่ตัราการไหล 2 L/hr   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่13 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลากบัประสทิธภิาพและความเขม้แสง 

    ทีอ่ตัราการไหล 3 L/hr   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รปูที ่14 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลากบัประสทิธภิาพและความเขม้แสง 

    ทีอ่ตัราการไหล 4 L/hr   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รปูที ่15 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลากบัประสทิธภิาพและความเขม้แสง 

    ทีอ่ตัราการไหล 5 L/hr   
 
ในรปูที ่6-10  เป็นการชีใ้หเ้หน็ถงึอตัราการกลัน่ของเครือ่งกลัน่น้ํา

พลงัแสงแดดแบบไหลต่อเน่ืองฟิล์มบางเทยีบกบัเครื่องกลัน่อย่างง่าย  
พบวา่ทีอ่ตัราการไหลที ่1-3 เครือ่งกลัน่น้ําแบบไหลต่อเน่ืองฟิลม์บางมี
ผลผลติรวมทีม่ากกวา่เครือ่งกลัน่น้ําอยา่งงา่ยโดยเฉพาะทีอ่ตัราการไหล
ที ่2 L/hr อตัราการกลัน่สงูกวา่เครือ่งกลัน่น้ําอยา่งงา่ยถงึสองเท่า  ดงัใน
ตารางที ่1 ในขณะทีอ่ตัราการไหลที ่4 และ 5 ผลผลติรวมมคี่าน้อยกว่า
เครื่องกลัน่น้ําอย่างง่าย  ทัง้น้ีเป็นผลมาจากทีอ่ตัราการไหลสูงๆ น้ําที่
ไหลเขา้เครื่องกลัน่จะล้นออกทางท่อดกัน้ําที่ตัง้ไว ้ น้ําที่ล้นออกนัน้มี
การนําเอาพลงังานความรอ้นทีส่ะสมไวใ้นน้ําทิง้ไปพรอ้มกบัการลน้ออก
ดว้ย  จงึทาํใหพ้ลงังานภายในของน้ําตํ่ากวา่ทีอ่ตัราการไหลอื่น ๆ สง่ผล
ใหม้ผีลติรวมตํ่ากวา่ทีอ่ตัราการไหลอื่น ๆ ในระหวา่งวนัทีท่าํการทดลอง
ในเครือ่งกลัน่น้ําอย่างงา่ยจะมกีารเตมิน้ําเขา้ไป 1 ครัง้  เน่ืองจากระดบั
น้ําไดล้ดลงซึง่เป็นผลมากจากน้ําทีก่ลัน่ตวัออกจากเครือ่งกลัน่นัน่เอง 

รปูที ่ 16   แสดงอตัราการกลัน่ของเครื่องกลัน่น้ําพลงัแสงแดด
แบบไหลต่อเน่ืองฟิล์มบางที่อตัราการไหลต่าง ๆ  จากกราฟพบว่าที่
อตัราการไหลที ่2 L/hr ผลผลติรวมตลอดทัง้วนัมคีา่สงูทีสุ่ด  ชีใ้หเ้หน็วา่
ในอตัราการไหลทัง้ 5 ค่า  อตัราการไหลที ่2 L/hr  เป็นค่าทีเ่หมาะสม
ทีส่ดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่16 กราฟแสดงสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราการกลัน่กบัเวลาเทยีบกบัอตัราการ   

    ไหลต่าง ๆ ของเครือ่งกลัน่น้ําพลงัแสงแดดแบบไหลต่อเน่ืองฟิลม์บาง 
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รปูที ่17 กราฟแสดงสมัพนัธร์ะหวา่งประสทิธภิาพกบัเวลาเทยีบกบัอตัราการ   

    ไหลต่าง ๆ ของเครือ่งกลัน่น้ําพลงัแสงแดดแบบไหลต่อเน่ืองฟิลม์บาง 
 

ตารางที ่1 สรุปอตัราการกลัน่และประสทิธภิาพเฉลีย่ของเครือ่งกลัน่น้ํา 
       พลงัแสงแดดแบบไหลต่อเน่ืองฟิลม์บางกบัเครือ่งกลัน่น้ํา 
       พลงัแสงแดดอยา่งงา่ย 
 

เครือ่งกลัน่น้ําแบบ 
ไหลต่อเน่ืองฟิลม์บาง 

เครือ่งกลัน่น้ําอยา่งงา่ย 

อตัรา
การไหล
(L/hr) 

อตัราการกลัน่
(L/m2-d) 

ประสทิธภิาพ
(รอ้ยละ) 

อตัราการกลัน่
(L/m2-d) 

ประสทิธภิาพ
(รอ้ยละ) 

1 1.1924 25.71 1.0156 23.22 

2 2.41776 41.47 1.24594 18.31 

3 1.9586 33.63 1.62642 27.59 

4 0.87792 20.71 1.0237 25.22 

5 0.4893 22.70 0.6396 30.62 

 
7.  สรปุ 
 ถงึแมว้่าผลผลติรวมเครื่องกลัน่น้ําพลงัแสงแดดแบบไหลต่อเน่ือง
ฟิล์มบางทีไ่ดจ้ะมคี่าไม่สงูมากนักแต่พบว่ากลัน่น้ําไดอ้ตัราเกอืบเป็น 2 
เทา่ของเครือ่งกลัน่น้ําอยา่งงา่ยในอตัราการไหลน้ําดบิที ่2 L/hr แสดงให้
เหน็วา่ทีอ่ตัราการไหลที ่2 L/hr เป็นอตัราการไหลทีเ่หมาะสม ทาํใหไ้ด ้ 
ปริมาณผลผลิตรวมตลอดทัง้วนัสูงสุดมีค่าเท่ากับ 2.42 ลิตร/ตาราง
เมตร-วนั  ประสทิธภิาพเฉลี่ยตลอดทัง้วนัมคี่าเท่ากบั 41.47 % 
งานวจิยัในขัน้ต่อไปจะได้วเิคราะห์หาแนวทางเพิม่ผลผลิตให้ได้มาก
ยิง่ขึน้ 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีานที่อนุเคราะห์
สถานทีแ่ละอาํนวยความสะดวกในการตดิตัง้อุปกรณ์ในงานวจิยัครัง้น้ี 
   
เอกสารอ้างอิง 
1. Bloemer, J.W., Factors affecting Solar-Still performance, 

ASME Paper 65-WA/SOL-1, 8pp., 1965. 

2. Delyannis E., “Historic background of desalination and 
renewable energies,” Solar Energy, Volume. 75,  pp. 357-366, 
2003. 

3.  G.N.Tiwari,2002.Solar Energy Fundamental, Design, Modelling 
and Applications.Alpha Science,New Delhi. 

4. Hassan E.S. Fath., “High performance of a simple design, two 
effect solar distillation unit,” Desalination, Volume. 107, pp. 
223-233, 1996. 

5. Hamdan M.A., Musa A.M., Jubran, B.A., “Performance of solar 
still under Jordanian climate,”  Energy Conversion & 
Management, Volume 40, pp. 495-503, 1999. 

6. Hikmet Ş.Aybar, Fuat Egelioğlu, U. Atikol., “ An experimental 
study on an inclined solar water distillation system,” 
Desalination, Volume 180, pp.285-289, 2005.  

7. กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร., “เครือ่งกลัน่น้ําดว้ยพลงังานแสงแดดแบบ
กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร,” วารสารประสทิธภิาพพลงังาน ฉบบัที ่58, 
กรงุเทพมหานคร, 2545. 

8. พูนศกัด ิอนิทว ี  จํานง  ฉายเชดิ  จนิดา  แก้วเขยีว  เสรมิ จนัทร ์   
จรีะศกัดิ  สุรวฒันาวงศ์., “การศึกษาสมรรถนะของเครื่องกลัน่น้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งใช้กระจกทึบแสงเป็นตัวดูดกลืนรงัสีดวง
อาทติย,์”  การประชุมเชงิวชิาการเครอืขา่ยพลงังานแห่งประเทศไทย
ครัง้ที่ 1 , 11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี ้
จอมเทยีน จงัหวดัชลบุร,ี หน้า AE14-1-4. 

9. อภชิาต ิบุญลอ้ม และ ซงัเซง็ เลยีงจนิดาถาวร., “ความสมัพนัธข์อง
ระดบัความสูงของน้ําในเครื่องกลัน่กบัประสทิธภิาพของเครื่องกลัน่
น้ําพลงังานแสงอาทติยแ์บบอ่าง,”  การประชุมเชงิวชิาการเครอืขา่ย
พลงังานแหง่ประเทศไทยครัง้ที ่1 , 11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรม
แอมบาสซาเดอร ์ซติี ้จอมเทยีน จงัหวดัชลบุร,ี หน้า AE15-1-5. 

 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

อตัราการไหล 1 l/hr

อตัราการไหล 2 l/hr

อตัราการไหล 3 l/hr

อตัราการไหล 4 l/hr

อตัราการไหล 5 l/hr

ปร
ะส
ทิธ

ภิา
พ(

%
) 

เวลา(นาฬกิา) 



ETM029 

210                                                                 รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 3 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 

 

การประชุมวชิาการเครอืขา่ยวศิวกรรมเครือ่งกลแหง่ประเทศไทยครัง้ที ่22 
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 

 
 

การศึกษาเพื่อกาํหนดมาตรฐานหม้อหงุข้าวไฟฟ้าประสิทธิภาพสงู 

The Study to Provide the HEPS of Electric Rice Cookers 
 

รุง่ กติตพิชิยั∗  ศุภชยั นาทะพนัธ ์ และวเิชยีร เอือ้สมสกุล 
ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา จ.นครปฐม 73170 

โทร 02-889-2138 ต่อ 6401 ∗อเีมล ์egrkt@mahidol.ac.th 
  
 

บทคดัย่อ 
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์หน่ึงที่มกีารใช้เกือบทุกครวัเรอืน 

โดยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าจะใช้ความร้อนจากไฟฟ้าในการหุงข้าวให้สุก
อย่างอัตโนมตัิและสามารถรกัษาอุณหภูมิของข้าวได้ในระดับหน่ึง 
ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จะ
ดาํเนินการประกาศกฎกระทรวงว่าดว้ยการกําหนดเครือ่งจกัร อุปกรณ์
ประสทิธภิาพสงูและวสัดุ เพื่อการอนุรกัษ์พลงังานตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ.2535 และในปี 
พ.ศ. 2547 ได้จ ัดทําร่างกฎกระทรวงฯ สําหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ประสทิธภิาพสูงขึน้ครัง้แรกและไดม้กีารทบทวนร่างกฎกระทรวงนี้อกี
ครัง้ในปีปจัจุบัน ดังนั ้นในบทความนี้ ได้นําเสนอแนวทางในการ
กําหนดค่ามาตรฐานสมรรถนะการใชพ้ลงังานขัน้สงู (HEPS) สําหรบั
หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าประสทิธภิาพสงูดว้ยการวเิคราะหเ์ชงิสถติ ิ 

งานวิจยัน้ีได้จําแนกประสิทธิภาพการทําความร้อนตามขนาด
กําลังไฟฟ้าของหม้อหุงข้าว การทดสอบจะกระทําที่สภาวะของ

อุณหภมูหิอ้งทดสอบ 25±2 oC   ความชืน้สมัพทัธใ์นหอ้งทดสอบ  รอ้ย

ละ 60±15 ดว้ยการตม้น้ําจากอุณหภูมขิองน้ํา 25±2 oC  จนกระทัง้น้ํา
มอุีณหภมู ิ95 oC โดยน้ําทีท่ดสอบจะมปีรมิาตรรอ้ยละ 80 ของปรมิาตร
หม้อชัน้ใน และบนัทึกค่าปรมิาณไฟฟ้าที่ใช้ในการต้มน้ํา เพื่อนําไป
คํานวณหาประสิทธิภาพการทําความร้อนของหม้อหุงข้าวเครื่องน้ี 
การศกึษาไดท้ดสอบหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า จาํนวน 75 เครื่อง (จาํนวน 18 
ยี่ห้อ) ผลการศกึษาพบว่าหากกําหนดค่าประสทิธภิาพทางความรอ้น
ของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าประสทิธภิาพสงู (HEPS) ทีร่ะดบัค่าเฉลีย่ของค่า
ประสิทธิภาพทางความร้อนรวมกับค่าศูนย์จุดห้าของค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานในแต่ละระดบัของขนาดกําลงัไฟฟ้า จะได้ค่าประสทิธภิาพ
ทางความร้อนของหม้อหุงขา้วไฟฟ้าประสทิธิภาพสูง เท่ากบัร้อยละ 
83.41 สําหรบัหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 400 วตัต์ และเท่ากบั 
รอ้ยละ 86.73 สําหรบัหม้อหุงขา้วไฟฟ้าขนาดตัง้แต่ 400 วตัต์ขึ้นไป 
จากผลของการกาํหนดคา่ HEPS ของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าดงักล่าว พบวา่ 
จาํนวนของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าทีส่งูกวา่ค่า HEPS คดิเป็นรอ้ยละ 43 ของ
จํานวนหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าทัง้หมดทีม่ขีนาดน้อยกว่า 400 วตัต์ และคดิ
เป็นร้อยละ 38 ของจํานวนหม้อหุงขา้วไฟฟ้าทัง้หมดที่มขีนาดตัง้แต่ 
400 วตัตข์ึน้ไป  

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. คาํนํา 
หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ชนิดหน่ึงทีถ่กูนํามาใชใ้นการหุงขา้ว

ให้สุกอย่างอตัโนมตัิและมกีารนํามาใช้ในครวัเรอืนเป็นเวลายาวนาน 
โดยเฉพาะประเทศในทวปีเอเชยีและพบวา่ปรมิาณการจาํหน่ายหมอ้หุง
ขา้วไฟฟ้ามจีาํนวนเพิม่ขึน้ทุกปีดงัตารางที ่1  ตารางที ่1 แสดงปรมิาณ
การจําหน่ายหม้อหุงข้าวไฟฟ้าระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง 2550 และ
พบว่าปรมิาณการจาํหน่ายหมอ้หุงขา้วไฟฟ้ามจีํานวนประมาณ 2 ลา้น
เครือ่งต่อปี โดยมอีตัราการจาํหน่ายเพิม่ขึน้ทุกปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 ถงึ 
2550 เท่ากบัรอ้ยละ 8.15, 4.16 และ 21.47 ตามลําดบั ดงันัน้หมอ้หุง
ขา้วไฟฟ้าจงึเป็นอุปกรณ์หน่ึงทีก่รมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์
พลังงาน (พพ.) คาดว่าจะมีการส่งเสริมให้มีการผลิตและจําหน่าย
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์ในการ
อนุรกัษ์พลังงานในเครื่องจกัรหรืออุปกรณ์นัน้ตามเจตนารมณ์แห่ง 
พ.ร.บ. การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 ดงัจะเหน็ได้จาก 
พพ. ได้ดําเนินการออกฉลากประสิทธิภาพสูงสําหรบัเตาหุงต้มใน
ครวัเรอืนใชก้บัก๊าซปิโตรเลยีมเหลวและอุปกรณ์ปรบัความเรว็รอบของ
มอเตอร์เมื่อเร็วๆ น้ี สําหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้มีการจัดทําร่าง
กฎกระทรวงว่าดว้ยการกําหนดหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าประสทิธภิาพสูง [1] 
ขึน้เป็นครัง้แรก ในปี พ.ศ. 2547 และไดม้กีารทบทวนรา่งกฎกระทรวงนี้
อีกครัง้ในปีปจัจุบนั โดยสาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง คือ การ
กําหนดมาตรฐานวธิกีารทดสอบและการกําหนดค่ามาตรฐานสมรรถนะ
การใชพ้ลงังานขัน้สงู (High Energy Performance Standard, HEPS) 
ของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าเพือ่เป็นหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าประสทิธภิาพสงู ดงันัน้
ค่า HEPS ในทีน้ี่ หมายถงึ ระดบัประสทิธภิาพพลงังานขัน้สูงของหมอ้
หุงขา้วไฟฟ้าซึ่งผูผ้ลิตผลิตได้คุณภาพอยู่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ผูผ้ลติ และโดยทัว่ไปคา่ HEPS น้ีจะเป็นคา่ทีก่ําหนดมาเพือ่การสง่เสรมิ
มากกวา่การบงัคบัใช ้เพือ่ประโยชน์ในการอนุรกัษพ์ลงังาน 

มาตรฐานวธิกีารทดสอบหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าในปจัจุบนัมทีัง้หมด 6 
มาตรฐานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ดงัน้ี 

1) มาตรฐานญี่ปุ่น [2]; JIS C 9212-1993: Electric Rice 
Cookers and Electric Rice Warmers  เป็นมาตรฐานทีเ่น้นการ
ทดสอบสมรรถนะของหมอ้หุงขา้ว ซึง่ไมม่กีารกําหนดหวัขอ้การทดสอบ
ดา้นประสทิธภิาพการทาํความรอ้น 

2) มาตรฐานจนี [3]; GB 12021.6-1989: The Limited Value and 
Testing Method of Efficiency and Warming Energy Consumption 
for Automatic Rice Cookers เป็นมาตรฐานทีก่ําหนดวธิกีารทดสอบ
ประสทิธภิาพการทาํความรอ้น แต่ไมไ่ดนํ้าเอาค่าความรอ้นทีก่ระทาํต่อ
หมอ้ชัน้ในมาร่วมคํานวณในสมการประสทิธภิาพการทําความรอ้น ทํา
ใหค้า่ประสทิธภิาพทีไ่ดต้ํ่ากวา่คา่ทีเ่ป็นจรงิ 

3) มาตรฐานจนี [4]; CCEC/T11-2001: Technical Specifications 
for Energy Conservation Product Certification for Household 
Automatic Rice-Cooker (China Certification Center for Energy 
Conservation Products): เป็นมาตรฐานทีม่กีารกําหนดวธิกีารทดสอบ
ประสทิธภิาพการทําความรอ้นซึง่ปรบัปรุงการคํานวณค่าประสทิธภิาพ
การทาํความรอ้นโดยเพิม่คา่ความรอ้นทีก่ระทาํต่อหมอ้ชัน้ใน 

4) มาตรฐานเกาหล ี [5]; KS C 9310-1997: Korean Industrial 
Standard: Electric Rice Cookers เป็นมาตรฐานทีม่กีารกําหนดวธิกีาร
หาประสิทธิภาพการทําความร้อนไว้ อย่างไรก็ตามวิธีการทดสอบ
มาตรฐานฉบบัน้ีมคีวามแตกต่างจากมาตรฐานจนี 

5) มาตรฐานไทย [6]; มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 
1039-2534 หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า (ปจัจุบนัน้ีไดถู้กยกเลกิ และถูกแทนดว้ย 
มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 1039-2547): เป็นมาตรฐานที่
อา้งองิของมาตรฐาน JIS C 9212-1988 ซึง่มกีารกําหนดการทดสอบ
สมรรถนะของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า และไม่มีการกําหนดการทดสอบ
ประสทิธภิาพการทาํความรอ้น  

6) มาตรฐานไทย [7]; มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 
1039-2547 หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภยั: เป็น
มาตรฐานที่กําหนดเฉพาะด้านความปลอดภัยเท่านัน้ โดยไม่มีการ
กําหนดการทดสอบสมรรถนะของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า และการทดสอบ
ประสทิธภิาพการทาํความรอ้น 

จากการสํารวจข้อมูลในประเทศไทย พบว่า ปจัจุบันมีความ
พยายามทีจ่ะลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลงดว้ยการออกฉลากแสดงระดบั
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทหม้อหุงข้าวไฟฟ้า [8] ภายใต้
โครงการประชารว่มใจใชห้มอ้หุงขา้วประหยดัไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝา่ย
ผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดว้ยความร่วมมอืกบัหน่วยงานทดสอบ 
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ . )  โดยอ้างอิงมาตรฐาน
มอก.1039-2534 และ CCEC/T11-2001 เป็นหลกั โดยขอบเขตของ
โครงการนี้จะมุ่งเน้นทีห่มอ้หุงขา้วไฟฟ้า ขนาด 1.8 ลติรเท่านัน้ โดย
แบ่งระดบัการกําหนดประสทิธภิาพของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าไว ้5 ระดบั
ตามระดบัของค่าพลงังานไฟฟ้าทีใ่ชใ้นการหุงขา้วด้วยการหุงขา้วจรงิ 
ดงัตารางที ่2 โดยอา้งองิมาตรฐานการทดสอบตาม มอก. 1039-2534  
และมปีระสทิธภิาพพลงังานความรอ้นหรอืประสทิธภิาพการทําความ
ร้อนเป็นไปตามเกณฑ์ดังในตารางที่ 3 โดยอ้างอิงมาตรฐาน 
CCEC/T11-2001 ดว้ยการตม้น้ํา  

 

ตารางที ่1 ปรมิาณการจาํหน่ายหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าภายในประเทศ
ระหวา่งปี พ.ศ. 2547 ถงึ ปี พ.ศ. 2550 

ผลติภณัฑ ์
ปรมิาณการจาํหน่ายในแต่ละปี (พนัเครือ่ง) 

2547 2548 2549 2550 
หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 1,976 2,137 2,226 2,704 

อตัราการเพิม่ขึน้(%) - 8.15 4.16 21.47 
ทีม่า: สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์
 

ตารางที ่2 เกณฑร์ะดบัประสทิธภิาพ 
เกณฑร์ะดบัประสทิธภิาพสาํหรบัหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า ขนาด 1.8 ลติร 

คา่พลงังาน
ไฟฟ้าทีใ่ชใ้น
การหุงเฉลีย่ 

(W-hr) 

เบอร ์5 เบอร ์4 เบอร ์3 เบอร ์2 เบอร ์1 

300 E≤270 270< E≤285 285<E<315 315≤E<330 E ≥ 330 
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ตารางที ่3 เกณฑ์การกําหนดประสทิธภิาพการทําความร้อนในแต่ละ
ชว่งของกาํลงัไฟฟ้า 

ชว่งกาํลงัไฟฟ้า  
(วตัต)์ 

ประสทิธภิาพการทาํความรอ้น 
(รอ้ยละ) 

หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าแบบกระตกิ 

500 < กาํลงัไฟฟ้า ≤ 600 87 

600 < กาํลงัไฟฟ้า ≤ 700 88 
กาํลงัไฟฟ้า > 700 89 

หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าแบบธรรมดา 

500 < กาํลงัไฟฟ้า ≤ 600 83 

600 < กาํลงัไฟฟ้า ≤ 700 84 
กาํลงัไฟฟ้า > 700 85 

 
 อย่างไรกต็ามการกําหนดค่าประสทิธภิาพของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า
โดยการไฟฟ้าฯ จะกําหนดค่าประสทิธภิาพของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าตาม
ปรมิาณไฟฟ้าทีใ่ชใ้นการหุงขา้วจรงิเป็นหลกั โดยมคี่าประสทิธภิาพการ
ทําความร้อนไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งการกําหนดด้วยเกณฑ์ด้งกล่าวจะ
คาํนึงถงึค่าการใชพ้ลงังานเป็นหลกัมากกว่าประสทิธภิาพการทําความ
รอ้น ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการใชไ้ฟฟ้าจรงิในการหุงขา้ว แต่ขอ้เสยี คอื
ความยุ่งยากในการจดัหาขา้วสารใหไ้ดม้าตรฐานเดยีวกนัในแต่ละการ
ทดสอบ นอกจากนัน้แล้วหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าบางยี่ห้อจะโปรแกรมให้มี
ระยะเวลาการสุกของขา้วไม่เท่ากนัในแต่ละยี่ห้อหรอืรุ่น เพื่อผลของ
ความนุ่มนวลของขา้วที่ได้ ทําให้ผลของการใช้ไฟฟ้าในการหุงขา้วมี
ความแตกต่างกนั แต่นัน่ไมไ่ดห้มายความวา่ หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าชนิดนัน้
จะมปีระสทิธภิาพทีส่งูหรอืตํ่ากวา่กนั ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงค์
เพื่อนําเสนอแนวทางในการกําหนดค่า HEPS ของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า
ดว้ยการใชห้ลกัการทางสถติทิี่ได้จากการทดสอบจรงิของหมอ้หุงขา้ว
ไฟฟ้าแบบทีใ่ชแ้ผน่ความรอ้น (Heating plate rice-cooker) โดยอา้งองิ
มาตรฐาน CCEC/T11-2001  

 
2. คณุลกัษณะและประเภทของหม้อหงุข้าวไฟฟ้า 

นิยามของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าในมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
มอก. 1039-2547 [7]  กล่าวไว้ว่า “หม้อหุงข้าวไฟฟ้า” หมายถึง 
“บรภิณัฑไ์ฟฟ้าทีเ่ปลี่ยนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานความรอ้น เพื่อใช้
ในการหุงขา้วอย่างอตัโนมตั ิและอาจรกัษาช่วงอุณหภูมกิารอุ่นขา้วไว้
ได้ระดบัหน่ึง” อย่างไรก็ตามหมอ้หุงขา้วในปจัจุบนัน้ีนอกจากจะใช้ใน
การหุงขา้วเพยีงอย่างเดยีวแลว้ ยงัมกีารพฒันาใหห้มอ้หุงขา้วสามารถ
จดัทาํอาหารไดห้ลายอยา่ง เชน่ การนึ่ง การตม้ และการตุ๋น เป็นตน้ รปู
ที ่1 แสดงถงึหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าแบบธรรมดา และรปูที ่2 แสดงถงึหมอ้
หุงข้าวไฟฟ้าแบบมีการนึ่ ง โดยที่รูปที่ 3 และ 4 แสดงให้เห็นถึง
ส่วนประกอบหลกัของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าแบบธรรมดาและแบบกระตกิ
หรอืแบบฝาลอ็ก ตามลําดบั หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นหมอ้ 2 
ชัน้ คอื หมอ้ชัน้นอกและหมอ้ชัน้ในโดยสามารถถอดออกจากกนัไดด้งั
รปูที ่3 และ 4   หมอ้ชัน้ในเป็นภาชนะบรรจุขา้วและน้ําทําหน้าทีร่บั
ความร้อนจากแผ่นความร้อนหรอืขดลวดความร้อนและถ่ายเทความ
รอ้นเขา้สูภ่ายในหมอ้หุงขา้วเพือ่ทาํใหข้า้วสุก สว่นมากหมอ้ชัน้ในจะทํา
ดว้ยวสัดุอลูมเินียม ซึง่อาจเป็นอลูมเินียมแบบธรรมดาและแบบเคลอืบ

สาร โดยสารทีเ่คลอืบสว่นใหญ่จะเป็นเทฟล่อน (Teflon) หรอืโพลฟีลอน 
(Poly-flon) เพือ่ช่วยใหข้า้วทีหุ่งแลว้ไมต่ดิหมอ้ งา่ยต่อการลา้งทาํความ
สะอาด ในขณะที่หมอ้ชัน้นอกจะทําด้วยพลาสติกหรอืเหล็ก ซึ่งอาจมี
การตกแต่งลวดลายใหม้คีวามสวยงาม นอกจากนัน้หมอ้ชัน้นอกยงัเป็น
ทีต่ดิตัง้ส่วนควบคุมการทํางานของหมอ้หุงขา้วและแผ่นความรอ้นหรอื
ขดลวดความรอ้น เพื่อผลติความรอ้นและส่งผ่านความรอ้นใหก้บัหมอ้
ชัน้ใน  

 

 
รปูที ่1 หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าแบบธรรมดา 

 

 
รปูที ่2 หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าแบบมกีารน่ึง 

 

 
รปูที ่3 สว่นประกอบของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าแบบธรรมดา 

 
รปูที ่4 สว่นประกอบของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าหมอ้หุงขา้วแบบกระตกิ 
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หม้อหุงขา้วไฟฟ้าในปจัจุบนัน้ีสามารถแบ่งประเภทของหมอ้หุง
ขา้วไดเ้ป็น 3 ประเภทตามรปูแบบการใชง้าน ดงัน้ี 

1) หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าแบบธรรมดา หมอ้หุงขา้วแบบนี้จะเป็นหมอ้
หุงขา้วรุน่เก่าทีม่รีะบบการหุงขา้วเพยีงอยา่งเดยีว  

2) หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าแบบธรรมดาทีม่รีะบบอุ่นขา้ว หมอ้หุงขา้ว
แบบน้ีจะมลีกัษณะภายนอกเหมอืนหมอ้หุงขา้วแบบแรก เพยีงแต่เพิม่
ระบบการอุ่นขา้วใหส้ามารถรกัษาอุณหภูมขิองขา้วใหย้าวนานยิง่ขึน้ดงั
รูปที่ 1  หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบนี้ เ ป็นแบบที่มีจําหน่ายมากที่สุด 
เน่ืองจากมรีาคาค่อนขา้งถูก นอกจากนัน้แล้วหมอ้หุงขา้วบางรุ่นไดถู้ก
ออกแบบใหท้าํงานไดห้ลายอย่าง เช่น การตม้ และการนึ่ง ลกัษณะของ
หมอ้หุงขา้วแบบนี้แสดงไดด้งัรปูที ่2 โดยทัว่ไปหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าแบบนี้
จะมขีนาดความจตุัง้แต่ 0.5–5 ลติร 

3) หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบกระติกหรือแบบฝาล็อก หม้อหุงข้าว
แบบน้ีจะมฝีาปิดอย่างมดิชิด ทําให้เสมอืนว่ามฉีนวนอากาศระหว่าง
หมอ้ชัน้ในและหมอ้ชัน้นอก ทําให้สามารถรกัษาความร้อนในหมอ้หุง
ขา้วไดย้าวนานขึน้ หมอ้หุงขา้วแบบนี้มกัจะยดึฝาหมอ้ใหต้ดิกบัตวัหมอ้
หุงขา้ว  ซึง่มที ัง้ระบบหุงและอุ่นขา้วดงัในรปูที ่4 และแบบทีค่วบคุมดว้ย
ไมโครคอมพวิเตอร์ดงัในรูปที ่5 หมอ้หุงขา้วแบบนี้จะมรีาคาแพงกว่า
แบบที ่2 โดยเฉพาะแบบไมโครคอมพวิเตอร ์ดงันัน้ขนาดของหมอ้หุง
ขา้วแบบน้ีจงึมขีนาดอยู่ระหว่าง 1–1.8 ลิตร ซึ่งเป็นขนาดที่ผู้บรโิภค
นิยมใช ้

นอกจากการแบ่งประเภทของหมอ้หุงขา้วตามรูปแบบการใชง้าน
แลว้ ยงัสามารถแบ่งหมอ้หุงขา้วตามลกัษณะอุปกรณ์การใหค้วามรอ้น
ได้เป็น 2 ประเภท คอื หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าแบบที่ใช้แผ่นความรอ้น ซึ่ง
เป็นแบบที่มีใช้อยู่ท ัว่ไปในปจัจุบันน้ี และหม้อหุงข้าวแบบขดลวด
เหน่ียวนํา (Induction heater rice-cooker) หมอ้หุงขา้วแบบนี้ไดพ้ฒันา
ระบบการใหค้วามรอ้น ระบบควบคุม และการออกแบบหมอ้ชัน้ในใหม้ี
ประสทิธภิาพการทําความรอ้นและความสามารถในการหุงขา้วดยีิง่ขึน้ 
ดว้ยการใชข้ดลวดเหนี่ยวนํา (Induction heater) เพื่อใหห้มอ้หุงขา้ว
ควบคุมอุณหภูมิได้ถูกต้องมากขึ้น และมีการใช้เทคโนโลยีด้าน
คอมพวิเตอรค์วบคุมระดบัการจ่ายความรอ้นในหมอ้ชัน้ใน ทาํใหก้ารให้
ความร้อนเป็นไปตามที่ต้องการ แม้ว่าหม้อหุงข้าวแบบนี้ จะให้
ประสทิธภิาพในการทํางานทีด่ ีแต่กม็รีาคาสูงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัหมอ้
หุงขา้วแบบแผ่นความรอ้น ดงันัน้จงึมใีชน้้อยมากในประเทศไทย รปูที ่
5 แสดงถงึตวัอยา่งของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าแบบขดลวดเหนี่ยวนํา 

 

 

 
รปูที ่5 หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าแบบขดลวดเหนี่ยวนํา 

3. วิธีการทดสอบเพื่อกาํหนดค่าประสิทธิภาพการทาํความร้อน 
 มาตรฐานการทดสอบ วธิกีารทดสอบและการหาค่าประสทิธภิาพ
การทาํความรอ้นของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าในงานวจิยัน้ีจะอา้งองิมาตรฐาน
จนี CCEC/T11-2001 เป็นหลกั อยา่งไรกต็ามเพือ่ใหส้ภาวะการทดสอบ
มคีวามเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มของประเทศไทย จาํเป็นทีจ่ะตอ้งมี
การปรบัค่าเพื่อความเหมาะสม โดยกําหนดมาตรฐานการทดสอบ 
ดงัต่อไปน้ี  
 ก. มาตรฐานการทดสอบ 
  การทดสอบหาค่าประสทิธภิาพการทําความร้อนของหม้อหุง
ขา้วไฟฟ้าตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสภาวะการทดสอบ ดงัน้ี 

1) หอ้งทดสอบ 
1.1) อุณหภูมภิายในห้องทดสอบต้องไม่เกิน 25±2 องศา

เซลเซยีส ตลอดการทดสอบ 
1.2) ความชื้นสัมพัทธ์ในห้องทดสอบต้องไม่เกินร้อยละ 

60±15 ตลอดการทดสอบ 
2) เครือ่งมอืวดั 

2.1) เครื่องมือวัดอุณหภูมิน้ําและอากาศจะต้องมีความ

ถูกตอ้งในการวดั โดยยอมใหม้คีวามคลาดเคลื่อน ไมเ่กนิ ±0.1 องศา
เซลเซยีส 

2.2) เครื่องมอืวดัปรมิาณไฟฟ้าจะต้องมคีวามถูกต้อง โดย

ยอมใหม้คีวามคลาดเคลื่อนไมเ่กนิรอ้ยละ ±1 ของคา่ทีว่ดัได ้
2.3) แรงดนัไฟฟ้าป้อนเขา้หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าจะคลาดเคลื่อน

ได้ไม่เกนิรอ้ยละ ±1 ของค่าแรงดนัไฟฟ้าทีก่ําหนดโดยผูผ้ลติหมอ้หุง
ขา้วไฟฟ้าตลอดการทดสอบ 

2.4) เครื่องชัง่น้ําหนักจะต้องมคีวามถูกต้องในการวดั โดย

ยอมใหม้คีวามคลาดเคลื่อนไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ ±0.05   
2.5) เครื่องมอืจบัเวลาจะตอ้งมคีวามถูกตอ้งในการวดั โดย

ยอมใหม้คีวามคลาดเคลื่อนไดไ้มเ่กนิ ±0.5 วนิาทตี่อชัว่โมง 
3) มาตรฐานการตดิตัง้หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 

3.1) ใหต้ดิตัง้หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าบนพืน้รองทีท่าํจากแผน่ไม้
เรยีบหนาอยา่งน้อย 10 มลิลเิมตร และทาสดีาํ 

3.2) ตดิตัง้หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าและเครือ่งมอืวดัตามแผนผงั ดงั
ในรปูที ่6  

3.3) ตดิตัง้เครื่องมอืวดัอุณหภูมทิี่ตําแหน่งประมาณ 10 
มลิลเิมตร เหนือจดุกึง่กลางของกน้หมอ้ชัน้ใน 

 
ข. การทดสอบ 
 1) การเตรยีมการทดสอบ 

  1.1) ก่อนทําการทดสอบแต่ละครัง้ อุณหภูมิระหว่างหม้อ
ชัน้ใน ผวิหน้าขดลวดใหค้วามรอ้นและรอบนอกหมอ้หุงขา้ว ก่อนทาํการ
ทดสอบ จะต้องมคี่าแตกต่างกนัไม่เกนิ 5 องศาเซลเซยีส หรอืหมอ้หุง
ขา้วไฟฟ้าจะตอ้งไมม่กีารใชง้านมาอยา่งน้อย 6 ชัว่โมง 
  1.2) ตรวจสอบชนิดของหม้อชัน้ใน เพื่อกําหนดค่าความจุ
ความรอ้นจําเพาะของหม้อชัน้ใน บนัทกึค่าความจุความร้อนจําเพาะ
ของหมอ้ชัน้ใน และทาํการชัง่น้ําหนกัและบนัทกึคา่มวลของหมอ้ชัน้ใน 

  1.3) เตรยีมน้ําใหม้อุีณหภมู ิเทา่กบั 25±2 องศาเซลเซยีส 
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2) วธิกีารทดสอบ 
 2.1) เตมิน้ําตามขอ้ ข. (1.3) ลงในหมอ้ชัน้ในถงึระดบัรอ้ยละ 

80 ของปรมิาตรของหมอ้ชัน้ในจากขอบฝาหมอ้ชัน้ใน ชัง่หามวลของน้ํา
และบนัทกึขอ้มลู 

 2.2) การติดตัง้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าและเครื่องมอืวดัสําหรบั
ทดสอบใหเ้ป็นไปตามขอ้ ก. (3) และทาํการบนัทกึค่าอุณหภูมน้ํิาเริม่ตน้
 2.3) ปิดฝาหมอ้หุงขา้ว 

 2.4) เปิดสวติชก์ารทํางานของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า จนกระทัง่
น้ํามอุีณหภมูถิงึ 95 องศาเซลเซยีส ใหต้ดัสวติชก์ารทาํงาน 

 2.5) บนัทกึค่าปรมิาณไฟฟ้าที่ใช้ เริม่ตัง้แต่เปิดสวติช์การ
ทาํงานจนกระทัง่ปิดสวติชก์ารทาํงาน 

 2.6) วดัอุณหภมูน้ํิาสงูสดุและทาํการบนัทกึคา่อุณหภมู ิ
 2.7) คํานวณหาค่าประสทิธภิาพการทําความรอ้นของหมอ้

หุงขา้วไฟฟ้าตามสมการที ่(1)  
 
4. การรายงานผล 
 การคํานวณหาค่าประสทิธภิาพการทําความรอ้นของหมอ้หุงขา้ว
ไฟฟ้าใหใ้ชส้ตูรการคาํนวณดงัน้ี 
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       (1) 
โดยที ่ η   คอื คา่ประสทิธภิาพการทาํความรอ้น มคีา่เป็นรอ้ยละ 

 wM  คอื มวลของน้ําทีใ่ชใ้นการทดสอบ มหีน่วยเป็นกโิลกรมั 

 M  คอื มวลของหมอ้ชัน้ใน มหีน่วยเป็นกโิลกรมั 

 iT  คอื อุณหภมูน้ํิาเริม่ตน้ มหีน่วยเป็นองศาเซลเซยีส 

 fT  คอื อุณหภมูน้ํิาสงูสดุ มหีน่วยเป็นองศาเซลเซยีส 

 pwC คอื ความจุความรอ้นจาํเพาะของน้ํา มหีน่วยเป็นกโิลจูล

ต่อกโิลกรมั-องศาเซลเซยีส 

 C คอื ความจุความรอ้นจาํเพาะของวสัดุหมอ้ชัน้ใน มหีน่วย
เป็นกโิลจลูต่อกโิลกรมั-องศาเซลเซยีส 
 E คอื ปรมิาณไฟฟ้าทีใ่ช ้มหีน่วยเป็นกโิลวตัต-์ชัว่โมง 

 
 

 
 

รปูที ่6 แผนผงัการตดิตัง้หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าและเครือ่งมอืวดั 
 

5. ผลการทดสอบและการกาํหนดค่ามาตรฐานสมรรถนะการใช้
พลงังานขัน้สงูของหม้อหงุข้าวไฟฟ้า 

 การกําหนดค่ามาตรฐานสมรรถนะการใชพ้ลงังานโดยทัว่ไปนัน้จะ
พจิารณาโดยอาศยัผลการทดสอบหาค่าประสทิธภิาพการทําความรอ้น
ของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า ซึง่ผลการทดสอบไดม้าจากการทดสอบหมอ้หุง
ข้าวไฟฟ้าที่มีจําหน่ายอยู่ในท้องตลาดทุกยี่ห้อ ค่าเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบทีไ่ดจ้ะถอืวา่เป็นคา่เฉลีย่ของประสทิธภิาพการทาํความรอ้นของ
หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าในทอ้งตลาด การกําหนดค่า HEPS ในงานวจิยัน้ีใช้

หลกัการทางสถติมิาช่วยในการวเิคราะหโ์ดยอาศยัค่าเฉลีย่ (Mean: μ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: σ ) ของค่า

ประสทิธภิาพการทําความรอ้นของหม้อหุงขา้วไฟฟ้า การคํานวณค่า 
HEPS ต้องอาศยัทฤษฎีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง
ประเภทการแจกแจงปกต ิ(N≥30) ดงันัน้ค่า HEPS จะถูกกําหนดได้
จากสมการที ่(2) ดงัน้ี 

 HEPS  =  μ  + Zα/2.σ    (2) 

โดย μ  คอื คา่ประสทิธภิาพการทาํความรอ้นเฉลีย่ 
σ คอื คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

สาํหรบัค่า Zα/2.σ สามารถกําหนดไดด้งัแสดงในตารางที ่4 ซึง่แปรตาม
เปอรเ์ซน็ตข์องหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าตอ้งการใหไ้ดฉ้ลากประสทิธภิาพสงู 
 
 คา่ HEPS เป็นคา่หนึ่งทีแ่บง่แยกระหวา่งหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าทีไ่ดร้บั
ฉลากประสทิธภิาพสงูกบัหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าทีไ่ม่ไดร้บัฉลาก ดงันัน้หาก
ภาครัฐฯ ต้องการส่งเสริมให้มีการผลิตหรือจําหน่ายอุปกรณ์ที่มี
ประสทิธภิาพสงู จาํเป็นตอ้งกาํหนดใหม้คี่าสงูกวา่ค่าประสทิธภิาพเฉลีย่
ที่ทดสอบ ทัง้น้ีเพื่อให้เกิดการแข่งขนัและปรบัปรุงประสทิธิภาพของ
อุปกรณ์ชนิดนัน้ ดงันัน้เพื่อให้เห็นแนวทางในการกําหนดค่า HEPS 
ดว้ยวธิกีารดงักล่าว งานวจิยัน้ีจะกําหนดใหห้มอ้หุงขา้วไฟฟ้าทีจ่ะไดร้บั
ฉลากประสทิธภิาพสูงสําหรบัการส่งเสรมิมจีํานวนรอ้ยละ 30.85 ของ
หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าทัง้หมดตามทีภ่าครฐัฯ ตอ้งการเพื่อกระตุ้นผูผ้ลติให้
ขอรบัการสง่เสรมิการจาํหน่ายดว้ยการตดิฉลากประสทิธภิาพสงู ดงันัน้

ค่า Zα/2.σ สามารถกําหนดได ้เท่ากบั 0.5σ  กล่าวคอื ค่า HEPS จะ
กําหนดไดจ้ากค่าประสทิธภิาพการทําความรอ้นเฉลีย่บวกดว้ยศูนยจ์ุด
หา้เทา่ของคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 

ตารางที ่4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งค่า Zα/2.σ  กบัรอ้ยละของหมอ้หุงขา้ว
ไฟฟ้าทีจ่ะไดฉ้ลากประสทิธภิาพสงู 

Zα/2.σ รอ้ยละของหมอ้หุงขา้วทีไ่ดฉ้ลาก 

0.5σ 
1.0σ 
1.5σ 
2.0σ 

2.5σ 
3.0σ 

30.85 
15.87 
6.68 
2.28 
0.62 
0.13 

 



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 3 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                        215 

 

งานวจิยัน้ีไดท้ําการทดสอบหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า จาํนวน 75 เครือ่ง 
(จาํนวน 18 ยีห่อ้) โดยทาํการทดสอบซํ้าอย่างน้อย 3 ครัง้ของหมอ้หุง
ขา้วไฟฟ้าแต่ละเครื่องตามวธิกีารทดสอบในหวัขอ้ที ่3 ผลการทดสอบ
การทําความร้อนของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเพื่อหาประสทิธิภาพการทํา
ความรอ้นแสดงดงัในรูปที่ 7 จากรูปแสดงถงึความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประสทิธิภาพการทําความร้อนกบักําลงัไฟฟ้าของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
และผลการทดสอบประสทิธภิาพการทาํความรอ้นของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า
ดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัตารางที ่5 ตารางที ่5 แสดงถงึค่าตํ่าสุด, 
คา่สงูสดุ, คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของคา่ประสทิธภิาพการทาํ
ความรอ้นของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากการทดสอบโดยแบ่งตามขนาด
กําลงัไฟฟ้าของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี หมอ้หุงขา้ว
ไฟฟ้าทีม่ขีนาดน้อยกวา่ 400 วตัต,์ ตัง้แต่ 400 ถงึ 600 วตัต,์ มากกวา่ 
600 ถงึ 800 วตัต ์และมากกวา่ 800 วตัต ์อย่างไรกต็ามจากการสาํรวจ
ขอ้มูลการใช้หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าเบื้องต้น พบว่า ขนาดของหมอ้หุงขา้ว
ไฟฟ้าทีใ่ชก้นัมากทีส่ดุจะเป็นขนาดทีม่คีวามจุ ตัง้แต่ 1 ลติรขึน้ไปหรอืมี
กําลงัไฟฟ้าตัง้แต่ 400 วตัต์ขึ้นไป ดงันัน้เพื่อความสะดวกในการ
กาํหนดคา่ HEPS จะแบง่การพจิารณาตามขนาดกําลงัไฟฟ้าออกเป็น 2 
ระดบั คอื กําลงัไฟฟ้าน้อยกวา่ 400 วตัต ์และตัง้แต่ 400 วตัตข์ึน้ไปซึง่
ผลการทดสอบจากตารางที ่5 สามารถเขยีนใหมไ่ดด้งัตารางที ่6  

จากเงื่อนไขในการกําหนดค่า HEPS ทีก่ล่าวไวแ้ล้วขา้งตน้และ

ประยุกต์ใชส้มการที ่(2) เมื่อค่า Zα/2.σ เท่ากบั 0.5σ  ผลของการ
กําหนดค่า HEPS ได้แสดงในรูปที่ 8 จากรูปจะเห็นได้ว่าค่า
ประสทิธภิาพการทําความรอ้นของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าสําหรบัค่า HEPS 
ขนาดตัง้แต่ 400 วตัต์ขึน้ไป มคี่าอย่างน้อยทีสุ่ดเท่ากบัรอ้ยละ 86.73 
และในทาํนองเดยีวกนัจงึสามารถอนุมานใหห้มอ้หุงขา้วไฟฟ้าทีม่ขีนาด
น้อยกวา่ 400 วตัต์ประมาณการแจกแจงเป็นแบบปกตไิด ้ส่งผลใหค้่า 
HEPS มคี่าอย่างน้อยที่สุดเท่ากบัร้อยละ 83.41 จากผลของการ
กําหนดค่า HEPS ของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าดงักล่าว พบวา่จาํนวนหมอ้หุง
ขา้วไฟฟ้าทีส่งูกวา่ค่า HEPS หรอืจาํนวนหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าทีเ่ป็นหมอ้
หุงขา้วไฟฟ้าประสทิธภิาพสงู สาํหรบัขนาดตัง้แต่ 400 วตัต์ขึน้ไป 
เท่ากบั 26 เครือ่ง จากจาํนวนทัง้หมด 68 เครือ่งหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 38 
และสําหรบัขนาดน้อยกว่า 400 วตัต์ เท่ากบั 4 เครื่องจากจํานวน
ทัง้หมด 7 เครือ่ง หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 43 ของจาํนวนหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า
ดงักล่าว 

 
รปูที ่7 ความสมัพนัธร์ะหวา่งประสทิธภิาพการทาํความรอ้นกบั

กาํลงัไฟฟ้าของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 

ตารางที ่5  สรปุผลการทดสอบคา่ประสทิธภิาพการทาํความรอ้นของ
หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าแบง่ตามขนาดกาํลงัไฟฟ้า 4 ระดบั 

กาํลงัไฟฟ้า 
(วตัต)์ 

จาํนวน
เครือ่ง 

คา่ตํ่าสดุ 
(รอ้ยละ) 

คา่สงูสดุ 
(รอ้ยละ) 

คา่เฉลีย่ 
(รอ้ยละ) 

คา่ 
เบีย่งเบน 

น้อยกวา่  400 7 77.04 84.69 82.03 2.751 
ตัง้แต่ 400  ถงึ  600 38 77.13 89.97 83.84 3.643 
มากกวา่ 600 ถงึ  800 15 84.72 89.79 87.41 1.659 

มากกวา่ 800 15 83.01 88.61 85.94 1.685 

   
ตารางที ่6  สรปุผลการทดสอบคา่ประสทิธภิาพการทาํความรอ้นของ

หมอ้หุงขา้วไฟฟ้าแบง่ตามขนาดกาํลงัไฟฟ้า 2 ระดบั 

กาํลงัไฟฟ้า 
(วตัต)์ 

จาํนวน
เครือ่ง 

คา่ตํ่าสดุ 
(รอ้ยละ) 

คา่สงูสดุ 
(รอ้ยละ) 

คา่เฉลีย่ 
(รอ้ยละ) 

คา่ 
เบีย่งเบน 

น้อยกวา่  400 7 77.04 84.69 82.03 2.751 
ตัง้แต่ 800 ขึน้ไป 68 77.13 88.97 85.09 3.279 

 

 
รปูที ่8 การกาํหนดคา่ประสทิธภิาพการทาํความรอ้นขัน้สงูของหมอ้

หุงขา้วไฟฟ้า 
 

การกําหนดค่า HEPS ของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าทีร่อ้ยละ 30.85 หรอื
เท่ากบั 0.5σ เป็นตวัอย่างหนึ่งในการกําหนดค่าเริม่ตน้ของค่า HEPS 
ซึ่งโดยทัว่ไปค่า HEPS มกัจะมกีารทบทวนค่าต่างๆ เหล่านี้เสมอ 
อย่างไรก็ตามในการเริม่ต้นโครงการเพื่อกําหนดค่า HEPS มกัจะ
กําหนดค่าทีผู่ผ้ลติหรอืผูป้ระกอบการสามารถกระทําไดก้่อนทีจ่ะมกีาร
ทบทวนค่าเหล่านี้ในครัง้ต่อไป ทัง้น้ีเพื่อใหผู้ผ้ลติ ผูป้ระกอบการและผู้
จาํหน่ายสามารถปรบัตวัและระบายผลติภณัฑจ์ากคลงัสนิคา้ไดก้่อนการ
พัฒนาศักยภาพของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นใน
ผลติภณัฑร์ุน่ใหมไ่ดต้ามเกณฑท์ีจ่ะมกีารกาํหนดใหมใ่นรอบถดัไป 

ดงันัน้แนวคดิในการกําหนดค่า HEPS ของหมอ้หุงขา้วโดยอาศยั
หลักการทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์โดยอาศัยค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานยงัคงสามารถถูกนํามาใช้ในการทบทวนค่าต่างๆ 
เหล่านี้ ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวคูณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตวัอย่างเช่นการปรบัค่า HEPS จากศูนย์จุดหา้เท่าของค่าเบีย่งเบน
มาตรฐานเป็นศูนย์จุดหกเท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนัน้ค่า 
HEPS ที่ปรบัเปลี่ยนใหม่น้ี จะใหค้่าประสทิธภิาพการทําความรอ้น
เท่ากบั รอ้ยละ 83.68 สําหรบัหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 400 
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วตัต์ และเท่ากบัรอ้ยละ 87.06 สําหรบัหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าตัง้แต่ 400 
วตัต์ขึ้นไป หรอืหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ได้รบัฉลากประสทิธภิาพสูงจะมี
จาํนวน 2 เครื่องใน 7 เครื่องสาํหรบัหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 
400 วตัต ์หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 29 และจาํนวน 23 เครือ่งใน 68 เครือ่ง 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 34 ของจํานวนหมอ้หุงขา้วทัง้หมดทีม่ขีนาดตัง้แต่ 
400 วตัตข์ึน้ไป  

นอกจากนัน้แนวคดิในการกําหนดค่า HEPS ดงักล่าวยงัสามารถ
นําไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการกําหนดค่ามาตรฐานสมรรถนะการ
ใชพ้ลงังานขัน้ตํ่า (Minimum Energy Performance Standard, MEPS) 
ไดอ้กี เมือ่ค่า MEPS หมายถงึ ระดบัประสทิธภิาพการทาํความรอ้นขัน้
ตํ่ าของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าซึ่งผู้ผลิตจะต้องทําให้ได้จึงสามารถวาง
จาํหน่ายได ้โดยใชแ้นวคดิลกัษณะเดยีวกนักบัสมการที ่(2) ดงัน้ี  

 MEPS  =  μ  - Zα/2.σ    (3) 

สาํหรบัค่า Zα/2.σ สามารถถูกกําหนดไดจ้ากตารางที ่4 เช่นเดยีวกนั 

เพยีงแต่ค่า Zα/2.σ ที่กําหนดจะเป็นค่าที่หม้อหุงขา้วไฟฟ้าตํ่ากว่าค่า 
MEPS ตวัอย่างเช่นหากกําหนดให้หม้อหุงขา้วไฟฟ้าที่ไม่ผ่านค่า 

MEPS มจีาํนวนรอ้ยละ 2.28 ของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าทัง้หมด ค่า Zα/2.σ 

จะมคี่าเท่ากบั 2.0σ เป็นต้น ปจัจุบนัน้ีประเทศไทยมสีํานักงาน
มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) เป็นผูก้ําหนดค่า MEPS ใน
อุปกรณ์นัน้ๆ เช่น เครื่องปรบัอากาศ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการ
สํารวจ พบว่า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ยังไม่มีการประกาศใช้ค่า MEPS 
ภายในประเทศ แต่สําหรบัต่างประเทศไดม้กีารนํามาใชบ้้างแล้ว เช่น 
ประเทศเกาหล ีและตารางที ่7 แสดงค่า MEPS ของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า
แบบแผน่ความรอ้นและแบบขดลวดเหนี่ยวนําซึง่ถกูกาํหนดโดยประเทศ
เกาหล ี[9, 10] 

 

ตารางที ่7 ค่ามาตรฐานสมรรถนะการใชพ้ลงังานขัน้ตํ่า (MEPS) หมอ้
หุงขา้วไฟฟ้าของประเทศเกาหล ี 

ชนิด 
ประสทิธภิาพพลงังานขัน้ตํ่า 

(MEPS) (%) 
หมอ้หุงขา้วแบบแผน่ความรอ้น 
(Heating plate rice-cooker) 

ความดนับรรยากาศ 78.0 
ความดนัสงู 78.0 

หมอ้หุงขา้วแบบขดลวดเหนี่ยวนํา 
(Induction heater rice-cooker) 

ความดนับรรยากาศ 80.0 
ความดนัสงู 78.0 

 
6. สรปุ 

งานวจิยัน้ีไดศ้กึษาและทดสอบเพื่อประเมนิหาประสทิธภิาพการ
ทาํความรอ้นของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า สาํหรบัการกําหนดค่า HEPS ดว้ย
การใชห้ลกัการทางสถติขิองค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานร่วมกนั 
ซึ่งหากกําหนดให้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ได้รบัฉลากประสทิธิภาพสูงมี
จาํนวนรอ้ยละ 30.85 ของหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าทัง้หมด ค่า HEPS ของ
หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า เทา่กบัรอ้ยละ 83.41 สาํหรบัหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าขนาด
น้อยกวา่ 400 วตัต ์และเท่ากบัรอ้ยละ 86.73 สาํหรบัหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า
ขนาดตัง้แต่ 400 วัตต์ขึ้นไป ซึ่งแนวทางในการกําหนดค่า HEPS 
สามารถนํามาประยุกต์ในการคํานวณหาค่า MEPS ได ้หรอืใชเ้ป็น

แนวทางในการทบทวนคา่ HEPS หรอื MEPS สาํหรบัในการกําหนดค่า
ใหม่ครัง้ต่อไป นอกจากนัน้แลว้แนวคดิในการกําหนดค่า MEPS และ 
HEPS ในงานวจิยัน้ีสามารถถูกนํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดค่า 
MEPS หรอื HEPS หรอืค่าประสทิธภิาพในระดบัอื่นๆ ของอุปกรณ์ทีม่ ี
ลกัษณะเดยีวกนัไดโ้ดยอาศยัการวเิคราะหท์างสถติดิงักล่าว 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีเป็นการนําเสนอการวเิคราะห์พลงังานโดยทําการ
ทดลองในกระบวนการอบแห้งวสัดุพรุนหลายชัน้โดยใช้ไมโครเวฟ
ร่วมกบัการพาความรอ้นภายในท่อนําคลื่นรูปทรงสีเ่หลี่ยม (โหมด 
TE10) และไมโครเวฟใชง้านในย่านความถี ่2.45 GHz.สาํหรบัวสัดุ
พรุนทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีกําหนดใหว้สัดุพรุนเป็นองคป์ระกอบของ
เม็ดแก้ว น้ํา  และโพรงอากาศ  ซึ่งตัวอย่างวัสดุทดสอบที่ใช้ม ี         
2 ลกัษณะ คอืแพคเบดชัน้เดยีวทีใ่ชเ้มด็แก้วขนาดเดยีวกนัหมด (มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 mm แพคเบดมีความลึก 50 mm      
(F bed) และมขีนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 0.4 mm แพคเบดมคีวามลกึ 
50 mm(C bed)) แพคเบดสองชัน้ทีใ่ชเ้มด็แกว้ 2 ขนาดไวด้ว้ยกนัแต่
อยูค่นละชัน้ โดยแพคเบด F-C bed อนุภาคขนาดเลก็อยู่ดา้นบนของ
อนุภาคขนาดใหญ่(เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.15 mm อยู่ด้านบน            

(d = 0.15 mm, δ = 10, 20, 25, 30, 40 mm) และเสน้ผา่น

ศูนยก์ลาง 0.4 mm อยู่ดา้นล่าง( d = 0.40 mm, δ = 40, 30, 25, 
20, 10 mm) และแพคเบด C – F อนุภาคขนาดใหญ่อยู่ดา้นบนของ
อนุภาคขนาดเลก็(เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 0.4 mm อยู่ดา้นบน (d = 0.40 

mm, δ =10, 20, 25, 30, 40 mm) และเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 0.15 mm 

อยู่ดา้นล่าง(d = 0.150 mm, δ = 40, 30, 25, 20, 10 mm)
เชน่เดยีวกนั จากการทดลองพบวา่ ขนาดของอนุภาคของวสัดุพรุนที่
ต่างกนัมผีลต่อการเปลีย่นแปลงระดบัการทะลุทะลวงผา่นและการดดู
ซบัของพลงังานไมโครเวฟในวสัดุพรุน และพบว่าอนุภาคขนาดเลก็
จะมีแรงดันคาพิลลารีสูงทําให้กระบวนการอบแห้งเป็นไปอย่าง
รวดเรว็กวา่เมือ่เทยีบกบัอนุภาคขนาดใหญ่  

 

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 
ในปจัจุบนัพลงังานทีใ่ชใ้นกระบวนการอบแหง้และการใหค้วามรอ้น

เป็นปจัจยัสําคัญในกระบวนการผลิตทัง้ในภาคอุตสาหกรรมและภาค
ครวัเรอืน นบัวนัราคาพลงังานยิง่มมีลูค่าสงูขึน้ดงันัน้การนําพลงังานมาใช้
จงึมกีารคดิคน้กระบวนการต่างๆ ทีจ่ะทําใหป้ระสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน
สูงสุดและสูญเสยีน้อยที่สุด นัน่หมายถึงทําให้เงนิลงทุนในกระบวนการ
ผลติลดตํ่าลงมผีลกาํไรมากขึน้และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ
ผลติภณัฑใ์นธุรกจินัน้ๆ ซึ่งจะเหน็ไดว้่ากระบวนการอบแห้งในปจัจุบนัน้ี
เป็นกระบวนการทียุ่่งยากสลบัซบัซอ้นและประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังาน
ตํ่าตลอดจนสิ้นเปลืองเงินทุนไปกับการบํารุงรกัษาและไม่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้ม 

วสัดุพรุนทีนํ่ามาทดสอบเป็นองคป์ระกอบของเมด็แกว้ น้ํา และโพรง
อากาศ ถอืวา่เป็นวสัดุแบบ Non-Hygroscopic Porous Media กล่าวคอื
ความชืน้ไม่ยดึอยู่กบัโครงสรา้งของอนุภาคของแขง็ภายใตพ้นัธะทางเคมี
และฟิสกิส ์ในการอบแหง้เพื่อลดความชื้นและศกึษาพฤตกิรรมในการดูด
ซบัพลงังานไมโครเวฟของวสัดุเพือ่เป็นพืน้ฐานสาํหรบัการใหค้วามรอ้นใน
ช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งมีตัวแปรที่สําคัญสามประการคือ ความชื้น ขนาด
อนุภาค และอุณหภมู ิ
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ในงานวจิยัทีม่กีารวเิคราะหพ์ลงังานกระบวนการอบแหง้หรอืให้
ความร้อนด้วยพลงังานจากคลื่นไมโครเวฟในระดบันานาชาติและ
ระดบัประเทศนัน้ยงัมกีารทําการศกึษากนัในส่วนเลก็ๆ เช่นในตู้อบ
ไมโครเวฟทีม่ใีชใ้นครวัเรอืนซึง่จะสะดวกในการทดลองและนํามาทํา
การตดิตัง้อุปกรณ์เพิม่เตมิเชน่ อุปกรณ์ใหค้วามรอ้น (Heater) พดัลม
(Fan)และอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ สําหรับงานวิจ ัยในระดับ
นานาชาตทิีผ่่านมาทีเ่กีย่วกบักระบวนการทําความรอ้นและอบแหง้
วสัดุในประเภทต่างๆ ทีใ่ชพ้ลงังานไมโครเวฟ ไดแ้ก่ G.P. Sharma 
และ Suresh Prasad [1] ไดศ้กึษาการอบแหง้ของกระเทยีมที่
กะเทาะเปลอืกออกแลว้โดยใชล้มรอ้นร่วมกบัไมโครเวฟ ซึง่อุปกรณ์
การอบแห้งทีใ่ชเ้ป็นตู้อบไมโครเวฟทีม่ใีชท้ ัว่ๆไป เพื่อเปรยีบเทยีบ
การสิน้เปลอืงพลงังาน (Specific Energy Consumption) J. Varith 
et al. [2] ไดท้าํการอบแหง้ลําไยดว้ยไมโครเวฟรว่มกบัลมรอ้นเพื่อ
ศึกษาถึงอิทธิพลของความชื้นและการสิ้นเปลืองพลงังานจําเพาะ
(Specific Energy Consumption) ทีร่ะดบัอุณหภูม ิ40 ,50 และ 60 
0C กําลงัไมโครเวฟ 100, 180, 300 และ 450 W S.Lakshmi et al. 
[3]ไดท้ําการศกึษาเปรยีบเทยีบการใชพ้ลงังานในการหุงขา้วระหวา่ง
การใช้ตู้อบไมโครเวฟ (Microwave Oven) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
(Electric Rice Cooker) และการหุงขา้วดว้ยความดนั (Pressure 
Cooker) ซึง่ใชก๊้าซปิโตรเลีย่มเหลวเป็นเชือ้เพลงิ 

กระบวนการทําความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟในวัสดุพรุน 
Rattanadecho [4] ไดท้าํการศกึษาถงึอทิธพิลของช่วงเวลาการให้
ความรอ้น ขนาดอนุภาคและความชืน้เริม่ตน้ในกระบวนการอบแหง้
วสัดุพรุนที่ไม่อิ่มตัวโดยไมโครเวฟในท่อนําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม     
H. Feng et al. [5] ไดม้กีารอบแหง้แอปเป้ิลโดยใชร้ะบบไมโครเวฟ 
สะเป๊าเต็ดเบดเพื่อวเิคราะห์การถ่ายเทความร้อนและมวลสารโดย
เปรยีบเทยีบระหว่างผลการทดลองกบัแบบจําลองทางคณิตศาสตร ์
B.Abbasi Souraki et al. [6] ไดท้ําการอบแหง้กระเทยีมดว้ย
ไมโครเวฟรว่มกบัลมรอ้นดว้ยตูอ้บไมโครเวฟขนาดเลก็เพื่อศกึษาถงึ
การดูดซับพลังงานไมโครเวฟที่ทํ า ให้ เกิดความร้อนขึ้น ใน
กระบวนการอบแหง้ตลอดถงึอทิธพิลของการกระจายความชื้นและ
อุณหภมูทิีเ่กดิขึน้ภายในเนื้อของกระเทยีม 

ในกระบวนการอบแหง้ทัว่ไปโดยใชล้มรอ้นซึ่งมกีารศกึษาวจิยั
และพฒันามาอย่างยาวนาน Hironao Ogura et al. [7] ทาํการศกึษา
การอบแหง้โดยใชล้มรอ้นทีเ่กดิขึน้จากฮทีปมัทางเคม ี (Chemical 
Heat Pump) ในการอบแหง้เซรามกิเพื่อหาประสทิธภิาพและตน้ทุน
ของระบบ Z.B.Maroulis et al. [8] ศกึษาพารามเิตอรต์่างๆ ในการ
อบแหง้โดยนําไปใชใ้นการออกแบบระบบการอบแหง้โดยใชล้มรอ้น
ชนิดสายพานลําเลยีงอย่างต่อเน่ือง N.V.Men Shutina et al. [9] ได้
หาประสทิธภิาพการใช้พลงังานในระบบการอบแห้งโดยใช้ลมรอ้น
ชนิดสายพานลําเลยีงอย่างต่อเน่ือง  Ebru Karak Akpinar [10] ได้
วเิคราะห์ถงึพลงังาน (Energy) และเอ็กเซอร์จ ี(Exergy) ในการ
อบแหง้พรกิแดงและมนัฝรัง่แผ่น แต่อย่างไรกต็ามงานวจิยัเหล่านี้
เป็นเพยีงการศกึษาในวสัดุชัน้เดยีว (Single Layered Materials) 
เทา่นัน้ สาํหรบังานวจิยัทีศ่กึษาถงึวสัดุพรุนหลายชัน้ (Multi Layered 
Materials) ยังมีการศึกษากัน น้อย  ซึ่ งว ัสดุพรุนหลายชัน้นั ้น

ยกตวัอย่างเช่น ถนน ซีเมนต์ วสัดุชีวมวลต่างๆ เป็นต้น โดย 
Ratanadecho และคณะ [4] ได้ทําการทดลองและสร้างแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ในระบบสองมติิ เพื่อศึกษาอิทธพิลขนาดอนุภาค ความชื้น
เริม่ตน้และเวลาการใหค้วามรอ้น ในกระบวนการอบแหง้วสัดุพรุนหลายชัน้ 
(ขนาดอนุภาคแต่ละชัน้ไม่เท่ากนั) โดยใชไ้มโครเวฟท่อนําคลื่นรูปทรง
สีเ่หลีย่ม  

ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากงานวจิยัน้ีสามารถนําไปเป็นขอ้มลูพืน้ฐานต่อการ
ทาํความเขา้ใจกระบวนการอบแหง้โดยใชพ้ลงังานไมโครเวฟได ้รวมทัง้ใช้
ในการออกแบบระบบจรงิในทางปฏบิตัไิด ้
 

2. ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 สมการความรู้ พื้นฐานของการทําความร้อนด้วยพลังงาน
ไมโครเวฟ 

พลงังานทีเ่กดิจากการหมนุของทัง้สองขัว้ของวสัดุไดอเิลก็ตรกิอาจจะ
เรยีกเป็นอย่างอื่นไดห้ลายชื่อเช่น ค่าความรอ้นทีผ่ลติขึน้ภายใน (Internal 
Heat Generation) หรอืค่ากําลงัการดูดซบั (Microwave Power 
Absorbed) เป็นตน้ ซึง่อาจจะเขยีนเป็นรปูสมการทีนิ่ยมใชก้นัอยู่โดยทัว่ไป
ดงัน้ี [4] 
             ( ) 2

0
2

0 tan2Q EfE rr δεεπεεω ′⋅⋅⋅=′′=            (1)                 

 จากสมการที่ 1 เมื่อ E  คอื ค่าความเข้มของสนามไฟฟ้าในหน่วย 
โวลตต์่อเมตร (V/m) ω  คอื ความเรว็เชงิมุมมคี่าเท่ากบั 2πf ในหน่วย 

เรเดยีนต่อวนิาท ี(Rad/s) rε ′  คอื relative dielectric constant ซึง่บอกถงึ
คุณสมบตัขิองวตัถุใดๆทีอ่ธบิายถงึความสามารถในการดดูซบั สง่ผา่นและ

สะทอ้นพลงังานจากสว่นทีเ่ป็นสนามไฟฟ้าของคลื่นไมโครเวฟ โดย ε0 คอื 
Dielectric Constant ของอากาศ และ δtan คอื Dielectric Loss Tangent 
Coefficient ค่าพลงังานไมโครเวฟทีถู่กดูดซบัจะแปรผนัตรงกบัค่าความถี่
ของสนามไฟฟ้า δtan และค่ากําลงัสองของสนามไฟฟ้า แต่ถ้าค่า δtan

ของวสัดุมคี่ามาก จะส่งผลให้การดูดซบัพลงังานไมโครเวฟและปรมิาณ
ความรอ้นที่เกดิขึน้มมีากตามไปด้วย แต่ถ้าค่า δtan มคี่าน้อย คลื่น
ไมโครเวฟจะทะลุผา่นชิน้วสัดุโดยไม่เกดิความรอ้นขึน้ อย่างไรกต็าม ค่า
ความลกึในการทะลุทะลวง (Penetration Depth) ปกตติวัแปรน้ีมกีารเรยีก
กนัในหลายชือ่ เชน่ ความลกึในการทะลุทะลวง (Penetration Depth) หรอื
ความลกึเชงิกําลงั (Power Penetration Depth) เป็นตน้ สว่นค่าความลกึ
ในการทะลุทะลวงหรอืระยะทางทีส่นามไฟฟ้าทะลุเขา้ไปได ้สามารถหาได้
จาก [4] 
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เมือ่ υ = ความเรว็แสง (3x108 m/s)  f  คอืคา่ความถีข่องคลื่นไมโครเวฟ, 

rε ′ คอื Relative Dielectric Constant δtan คอื Dielectric Loss 
Tangent Coefficient 

จะเหน็ว่าเมื่อค่า Dielectric Constant และ Loss Tangent 
coefficient เปลีย่นความลกึในการทะลุทะลวงและสนามไฟฟ้าภายในวสัดุ
ไดอเิลก็ตรกิกจ็ะเปลีย่นแปลงดว้ย 
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2 .2 การสะท้อน  การส่งผ่าน  และการดูดซับ (Reflection, 
Transmission and Absorption) ของคล่ืนไมโครเวฟ 
 คลื่นไมโครเวฟมกีารส่งมาจากแหล่งกําเนิดคล้ายคลงึกบัแสง 
คลื่นไมโครเวฟสามารถเป็นรงัสตีกกระทบสามารถในการทะลุผ่าน 
การสะท้อนกลบัและการดูดซบัโดยวสัดุไดอิเล็กตรกิได้ (ดูรูปที่ 1) 
ความสามารถทัง้สามอย่างนัน้สมัพนัธก์บัสมบตัไิดอเิลก็ตรกิของชิ้น
ทดสอบดว้ย 

           
 

รปูที ่1 ตาํแหน่งการวดักาํลงัไมโครเวฟ 
 

จากรปูที ่ 1 จะเหน็ไดว้่าปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในวสัดุไดอเิลก็ตรกิ
หลงัจากมคีลื่นไมโครเวฟตกกระทบเขยีนในรปูสมการไดด้งัน้ี 
 

Incident Wave(A) = Reflected Wave(B) + Transmitted Wave(C)  

                          + Absorbed Wave(D)                            (3)                                             
                                                   
ดงันัน้ตวัแปรที่มคีวามสําคญัในวสัดุไดอเิล็กตรกิคอืการดูดซบัจาก
ความสมัพนัธใ์นสมการที ่1 และ 2 ประสทิธภิาพในการดดูซบัของ
วสัดุไดอเิลก็ตรกิสามารถแสดงไดด้งัน้ี  
 

 100
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AveIncidentwa
DeAborbedwav

=η                                (4) 

 

วตัถุประสงค์ในการอบแห้ง คือ การขบัเคลื่อนความชื้นออกจาก
ผลิตภัณฑ์และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ตลอดถึงเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ดงันัน้องค์ประกอบ
สาํคญัในวสัดุไดอเิลก็ตรกิประการหนึ่งคอืความชื้นซึ่งเป็นตวัดูดซบั
พลงังานไมโครเวฟก่อนทีจ่ะเปลี่ยนไปเป็นพลงังานความรอ้นซึ่งจะ
ทําให้วสัดุรอ้นขึน้จงึทําให้น้ําภายในวสัดุเกดิการเปลี่ยนสถานะ ใน
ขณะเดยีวกนัความดนักเ็พิม่ขึน้ดว้ยและทาํใหน้ํ้าหรอืความชืน้ทีม่อียู่
ระเหยออกจากผลติภณัฑ ์ 
 

2.3 การสมดลุ มวล พลงังานในกระบวนการอบแห้ง 
 การวิเคราะห์พลังงานเพื่อศึกษาสภาพการทํางานของ
กระบวนการอบแหง้แพคเบดวสัดุพรุนค่าพารามเิตอรต์่างๆ แสดงใน
รปูที ่2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
รปูที ่2 กระบวนการอบแหง้แพคเบดวสัดุพรนุ 
โดยใชไ้มโครเวฟรว่มกบัการพาความรอ้น 

 

สมมตุฐิานทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์
1.สภาวะต่างๆ ของปรมิาตรควบคุมมคีา่คงที ่
2.พลงังานไมโครเวฟทีป้่อนใหก้บัระบบควบคุมมคีา่คงที ่
3.ไมค่ดิการเปลีย่นแปลงพลงังานจลน์และพลงังานศกัย ์
4.พลงังานทีป้่อนเขา้ในแพคเบดวสัดุพรนุพจิารณาเฉพาะพลงังานของการ  
   พาความรอ้นกบัพลงังานไมโครเวฟ 

จากกฎการอนุรกัษม์วลของปรมิาตรควบคุมจากรปูที ่2 ทาํการสมดุล

มวลเมื่อ 1gm& ทีจุ่ด 1 และ 2gm& ทีจุ่ด 2 เป็นอตัรามวลไหลเขา้และออก 

dW เป็นมวลของวสัดุในแพคเบดวสัดุพรุน 1ω และ 2ω เป็นอตัราส่วน

ความชื้นของอากาศเขา้และออกจะไดส้มการสมดุลมวลของกระบวนการ
อบแหง้ดงัน้ี [11] 
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เมื่อ 
dW  เป็นมวลของวสัดุพรุน (kg) am& เป็นอตัราการไหลของอากาศ

แหง้(kg/s) 2,1ω อตัราสว่นความชืน้ในอากาศ (kg water/kg dry air) 

wm& อตัราการไหลของน้ําออกจากวสัดุพรนุ (kg water/s) 

สาํหรบัการวเิคราะหก์ารสมดุลพลงังานตามกฎขอ้ที ่1 ของเทอรโ์ม
ไดนามกิส ์หรอืกฎการอนุรกัษ์พลงังานของระบบควบคุม เกดิการถ่ายเท
ความรอ้นเน่ืองจากมกีารพาความรอ้นและความรอ้นทีเ่กดิขึน้ในโมเลกุล
ของน้ําภายในแพคเบดวสัดุพรุนทําใหเ้กดิการระเหยของน้ําหรอืความชื้น
ภายในวสัดุพรุนและความรอ้นส่วนหนึ่งสูญเสยีใหก้บัสิง่แวดล้อม สมการ
สมดุลพลงังานเขยีนไดด้งัน้ี 

 

                                                                           (8) 
 

ในแพคเบดวสัดุพรุนเมื่อมกีารพาความรอ้นและพลงังานไมโครเวฟจะเกดิ
ความร้อนสะสมขึ้นในแพคเบดวัสดุพรุน อัตราการถ่ายเทความร้อน
เน่ืองจากการระเหยของน้ําและอตัราการถ่ายเทความรอ้นไปสูส่ ิง่แวดลอ้ม
โดยความสมัพนัธส์ามารถเขยีนในรปูสมการดงัน้ี 
 

                                                                                       (9)     
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A = Incident Wave 
B = Reflected Wave (Before) 
C = Transmitted Wave 
D = Reflected Wave  
      (from dummy load) 
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เมือ่ 
dW  เป็นมวลของวสัดุพรุน (kg) mh เป็นเอนทาลปีของวสัดุพรุน

(kJ/kg) t  เป็นเวลา (s) evapQ& เป็นอตัราการถ่ายเทความรอ้น

เน่ืองจากการระเหยของน้ํา (kJ/s) am& เป็นอตัราการไหลของอากาศ

แห้ง(kg/s) h เป็นเอนทาลปีของอากาศแห้ง (kg/kg) MWQ& เป็น

พลงังานไมโครเวฟ (kW) lossQ& เป็นอตัราการถ่ายเทความรอ้นไปสู่

สิง่แวดลอ้ม (kJ/s) 
 

2.4 การส้ินเปลืองพลงังานจาํเพาะในกระบวนการอบแห้ง
(Specific Energy Consumption in Drying Process) และการ
หาประสิทธิภาพพลงังาน (Energy Efficiency) 

การวเิคราะห์การสิ้นเปลอืงพลงังานจําเพาะเป็นการประเมนิ
จากการอบแหง้โดยใชไ้มโครเวฟร่วมกบัการพาความรอ้น พจิารณา
จากการป้อนพลังงาน ในการอบแห้งที่อุณหภูมิลมป้อน 27.20C 
ความเรว็ลม 3.71m/s กําลงัไมโครเวฟ 50W การสิน้เปลอืงพลงังาน
จาํเพาะ (SEC) หาไดจ้ากสมการ 

kg
kJ

dryingduringremovedwaterofAmount

processdryinginpliedenergyTotal
SEC ,

sup
=

      (10)             

kg
kJ

dryingduringremovedwaterofAmount

QQ
SEC convecMW ,

+
=

         (11)                 

เมื่อ  convecQ เป็นการถ่ายเทความรอ้นเน่ืองจากการพาความรอ้น 

(kJ) MWQ เป็นพลงังานไมโครเวฟ (kW.s) 

 การหาประสิทธิภาพพลังงาน eη ของกระบวนการอบแห้ง

สามารถหาไดส้มการ 
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เมือ่ mc เป็นค่าความรอ้นจาํเพาะของวสัดุพรุน(kJ/kg K) pM เป็น

ปรมิาณความชืน้ของวสัดุพรนุ (kg water/kg solid) 
 

3. วิธีการทดลอง 
อุปกรณ์ไมโครเวฟชนิดท่อนําคลื่นรปูทรงสีเ่หลีย่ม (ดงัแสดงใน

รปูที ่4) เป็นระบบทีใ่ชค้ลื่นไมโครเวฟแบบ Monochromatic ชนิด 
TE10 Mode ความถี่ 2.45 GHz คลื่นไมโครเวฟกําเนิดจาก       
แมกนีตรอน (Micro Denshi Co.,Model UM-1500) และถูกสง่ผา่น
ตามทศิทางในแนวแกน z ภายในท่อนําคลื่นรปูทรงสีเ่หลีย่มขนาด
พืน้ทีห่น้าตดั110 mm x 55 mm โดยมน้ํีาเป็นตวัดดูซบัทีข่อบเขต
ดา้นล่าง (Lower Absorbing Boundary) เพือ่ป้องกนัการสะทอ้นกลบั
ของคลื่นไมโครเวฟไปสู่แพคเบดวสัดุพรุนและม ีIsolater (Upper 
Absorbing Boundary) เป็นตวัดกัคลื่นไมโครเวฟทีส่ะทอ้นมาจาก 
แพคเบดวัสดุพรุนเพื่อ ป้องกันไม่ให้ไปทําความเสียหายต่อ      
แมกนีตรอน กําลงัไมโครเวฟสามารถปรบัไดต้ัง้แต่ 0 – 1500 W 
กําลงัของคลื่นตกกระทบ คลื่นสะทอ้นและคลื่นสง่ผ่าน จะถูกวดัดว้ย
วตัต์มเิตอรโ์ดยอาศยั Directional Coupler (Micro Denshi Co., 

Model DR-500) โดยมตีําแหน่งที่วดักําลงัไมโครเวฟ ดงัรูปที ่1 ซึ่ง
ประกอบดว้ยคลื่นตกกระทบแพคเบดวสัดุพรุน (Incident Wave) คลื่น
สะทอ้นบรเิวณผวิแพคเบดวสัดุพรนุ (Reflected Wave : Before) คลื่นทะลุ
ผ่านแพคเบดวสัดุพรุน (Transmitted Wave) และคลื่นสะทอ้นบรเิวณ
ดา้นล่างของ แพคเบดวสัดุพรนุ (Reflected Wave : After) 

การวดัอุณหภูมิของแพคเบดจะวดัโดยใช้ Luxtron Fluroptic 
Thermometer Model 790 ณ ตําแหน่งกึง่กลางแพคเบดวสัดุพรุนและลกึ
จากผวิแพคเบดเป็นระยะ 5, 15, 25 ,35 mm ตามลาํดบั (ดงัรปูที ่3) 

  

 
 
 
 
 

รปูที ่3 ตาํแหน่งการวดัอุณหภมูขิองแพคเบดวสัดุพรนุ 
 

ในระหวา่งการทดลองบรเิวณผวิหน้าของวสัดุพรุนในแพคเบดจะมลีม 
ซึง่จะช่วยพาความรอ้นบรเิวณผวิของแพคเบดวสัดุพรุนโดยใชอุ้ณหภูมลิม 

27.2°C ความเรว็ลม3.71m/s กําลงัไมโครเวฟทีป้่อนเขา้สู่ระบบ 50 W 
ภาชนะบรรจุวสัดุพรุนทาํมาจากโพลโีพรพลินีหนา 3 mm เมือ่ทาํการบรรจุ
ลงในท่อนําคลื่นแบบสีเ่หลี่ยมจะมขีนาดพอดกีบัพื้นที่หน้าตดัของท่อนํา
คลื่นในทุกๆ เงือ่นไขใชเ้วลาในการอบ 12 ชัว่โมง 

 
 

รปูที ่4 ไมโครเวฟชนิดทอ่นําคลื่นรปูทรงสีเ่หลีย่ม 
 

ในการทดลองนี้ วสัดุไดอเิล็กตรกิที่นํามาทดสอบ เป็นองค์ประกอบของ
เมด็แกว้ น้ํา และโพรงอากาศ  ขนาด (X x Y x Z) ไดแ้ก่ 108 mm x 53 
mm x 50 mm ใชเ้มด็แกว้ขนาด 0.15, 0.4 mm ผสมน้ําจนอยู่ในสภาพ
อิม่ตวัเทา่กบั 0.6  โดยแพคเบดทีจ่ะนํามาทดสอบจาํนวน 12 ตวัอย่าง  ซึง่
แบง่การทดลองออกเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 
 

1 
2 
3 
4 

ตําแหน่ง 1 ลกึจากผวิ 5 mm 
ตําแหน่ง 2 ลกึจากผวิ 15 mm 
ตําแหน่ง 3 ลกึจากผวิ 25 mm 
ตําแหน่ง 4 ลกึจากผวิ 35 mm 
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รปูที ่5 แพคเบดวสัดุพรนุชัน้เดยีวและหลายชัน้โดยมกีารปรบัเปลีย่น
คา่ δ1: δ2 (ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดสอบ) 
 

จากรปูที ่5 วสัดุพรุนทีศ่กึษามคีวามหนาทัง้หมด 50 mm ซึง่
พจิารณาทัง้กรณีแพคเบดชัน้เดยีว (Single Layered Packed bed) 
และกรณแีพคเบดหลายชัน้ (Multi Layered Packed bed) ดงัน้ี 

1.กรณีแพคเบดชัน้เดยีว(Single Layered Packed bed)
ประกอบดว้ย 3 เฟส คอื เมด็แกว้ (Glass Beads) น้ําและอากาศ ซึง่
วสัดุพรุนทีพ่จิารณามคีวามหนาทัง้หมด 50 mm (δ1+δ2= 50 mm) 
โดยแบ่งศกึษาออกเป็น 2 กรณีย่อย คอื 1.1 กรณีแพคเบดละเอยีด 
(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
ชัน้ประกอบดว้ย 3 เฟส คอื เมด็แกว้ (Glass Beads) น้ําและอากาศ 
ซึง่วสัดุพรุนทีม่คีวามหนาทัง้หมด 50 mm ใชใ้สเ่มด็แกว้ 2 ขนาดไว้
ดว้ยกนัแต่อยูค่นละชัน้ โดยแบง่ศกึษาออกเป็น 2 กรณยีอ่ย คอื  

2.1 กรณแีพคเบด F-C คอื แพคเบดละเอยีด (Fine Bed ; 
F ; d = 0.15 mm) อยู่ดา้นบนแพคเบดหยาบ (Coarse Bed ; C ; d 
= 0.4 mm) โดยเปลีย่นความหนา (δ) ของชัน้วสัดุพรุนแบ่งออกเป็น 
5 กรณี ดงัน้ี 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 ตามลําดบั ยกตวัอย่างเช่น 
กรณี F-C; 10-40 mm หมายถงึแพคเบดละเอยีด (F; d=0.15 mm) 
ทีม่ชี ัน้ความหนา 10 mm (δ1=10mm) อยูด่า้นบนแพคเบดหยาบ (C; 
d=0.4 mm) ทีม่ชี ัน้ความหนา 40 mm (δ2=40 mm) เป็นตน้ 

2.2 กรณีแพคเบด C-F คอื แพคเบดหยาบ (Coarse 
Bed ; C ; d = 0.4 mm ) อยู่ดา้นบนแพคเบดละเอยีด (Fine Bed ; 
F ; d = 0.15 mm ) โดยเปลีย่นความหนา (δ) ของชัน้วสัดุพรุนแบ่ง
ออกเป็น 5 กรณี ดงัน้ี 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 ตามลําดบั ยกตวัอย่าง
เช่น กรณี C-F; 10-40 mm หมายถงึแพคเบดหยาบ (C;d=0.4 mm) 
ทีม่ชี ัน้ความหนา 10 mm (δ1=10mm) อยู่ดา้นบนแพคเบดละเอยีด 
(F; d=0.15 mm) ทีม่ชี ัน้ความหนา 40 mm (δ2=40 mm) เป็นตน้ 

สมการทีใ่ชใ้นการคาํนวณหาความอิม่ตวัภายในวสัดุพรนุ [4] 

        
100ρ

)(1ρX
S

w
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⋅φ⋅
φ−⋅⋅

=                          (13) 

เมื่อ S คอื ค่าความอิม่ตวัของวสัดุพรุน  ρs คอื ค่าความหนาแน่น

ของเมด็แกว้  ρw คอื ค่าความหนาแน่นของน้ํา  φ คอื ค่าความพรุนของ
เมด็แกว้  Xb คอื เปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้ (Dry Basis)  
 

4. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 
จากผลการทดลองอบแหง้วสัดุพรุนทีม่อีงคป์ระกอบของเมด็แกว้ น้ํา 

และโพรงอากาศดงัในรปูที ่6 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งประสทิธภิาพของ
การดดูซบัพลงังานไมโครเวฟกบัเวลา โดยมกีําลงัไมโครเวฟ 50 W ของ
วสัดุพรุนภายในแพคเบดใชเ้มด็แกว้ขนาด 0.15,0.4 mm ผสมน้ําจนอยู่ใน
สภาพอิม่ตวัเท่ากบั 0.6 ซึง่การวดักําลงัการดูดซบัพลงังานไมโครเวฟใน
การทดลองดไูดจ้ากรปูที ่6 
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รูปที่ 6 ความสมัพนัธ์ระหว่างประสทิธภิาพการดูดซบักําลงัไมโครเวฟ   
กบัเวลา ของแพคเบดวสัดุพรนุ F bed และ C bed(50mm)  
 

จากรูปที ่6 การอบแห้งวสัดุพรุนอิม่ตวัทีข่นาดเมด็แก้วเท่ากนัทัง้  
แพคเบดมซีึ่งขนาด 0.15,0.4 mm แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างกําลงั
ไมโครเวฟเทยีบกบัเวลา โดยมกีําลงัไมโครเวฟ 50 W อุณหภูมลิม 

27.2°C ซึ่งการวดักําลงัไมโครเวฟในการทดลอง พบว่าในช่วงเริม่ต้น   
(จุด A) มกีารดูดซบักําลงัไมโครเวฟทีด่หีลงัจากนัน้การดูดซบัลดลงอนั
เน่ืองมาจากกําลงัไมโครเวฟสะทอ้นทีผ่วิของแพคเบดมคี่าสงู(จุด B เวลา 
60นาท)ี เน่ืองจากค่า Loss Tangent Coefficient ( δtan ) ของแพคเบด
วัสดุพรุนในช่วงแรกมีค่าสูง กําลังไมโครเวฟที่ดูดซับมีค่าสูงเช่นกัน 
เน่ืองจากในช่วงแรกแพคเบดมคีวามชืน้มาก (จุด C เวลา 120นาท)ี ทาํให้
กําลงัไมโครเวฟทะลุผ่านมคี่าน้อยในช่วงแรก จากนัน้ค่า Loss Tangent 
Coefficient ( δtan ) ของวสัดุพรุนมคี่าลดลง ความชื้นเริม่เคลื่อนตวัออก
จากแพคเบด ทําให้กําลงัไมโครเวฟสะท้อนที่ผวิและกําลงัไมโครเวฟที ่  
แพคเบดดูดซบัมคี่าลดลง ตามลําดบั ส่งผลกําลงัไมโครเวฟทะลุผ่านมคี่า
เพิม่ขึน้ (จุด D เวลา 200นาท)ี หลงัจากนัน้ พบว่ากําลงัไมโครเวฟทะลุ
ผ่านมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนกําลังไมโครเวฟสะท้อนที่ผิวและกําลัง
ไมโครเวฟทีช่ิน้งานดดูซบัมคี่าลดลงและคงทีจ่นมาถงึจุด E การดดูซบักส็งู
อกีครัง้หน่ึงอนัเน่ืองมาจากการเกดิเรโซแนนทใ์นวสัดุ หลงัจากนัน้กก็ารดดู
ซบักค็งทีอ่กีครัง้หน่ึงจนสิน้สดุกระบวนการอบแหง้  
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จะเหน็ไดว้า่จะมกีารแบ่งเป็น 2 ช่วงของการอบแหง้ช่วงแรกคอื 
“a” เป็นช่วงที่มีการดูดซับพลังงานได้ดีและในช่วงน้ีพลังงาน
ไมโครเวฟถูกเปลี่ยนไปเป็นพลงังานความรอ้นภายในวสัดุ (Q) สูง
ตามไปดว้ย (ดงัสมการที ่1) และทาํใหน้ํ้าระเหยออกจากวสัดุ ในช่วง
เวลานี้ถือว่าพลังงานที่แปล่งออกมาซึ่งใช้ในการอบแห้งได้ถูก
นําไปใชไ้ดม้ากกล่าวคอืมปีระสทิธภิาพสงูสุด ช่วงต่อไปเป็นช่วง “b” 
เป็นช่วงสูญเปล่าและในการอบแหง้ในช่วงน้ีพลงังานทีจ่่ายออกจาก
แหล่งกาํเนิด (Magnetron) นําไปใชป้ระโยชน์ในการอบแหง้น้อยมาก
เพราะความชื้นออกจากวัสดุไปส่วนมากแล้วดังนัน้การดูดซับ
พลงังานกน้็อยลงหรอืไมม่กีารดดูซบัเลย 
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รปูที ่7 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมู ิความชืน้กบัเวลาของแพคเบด
วสัดุพรนุ F bed (50mm) 
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รปูที ่8 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมู ิความชืน้กบัเวลาของแพคเบด
วสัดุพรนุ C bed (50mm) 
 

จากรปูที ่7,8 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภูมแิละความชืน้

กบัเวลา โดยมกีําลงัไมโครเวฟ 50W อุณหภูมลิม 27.2°C พบว่า
ช่วงแรก (0-60นาท)ี อุณหภูมสิงูขึน้อย่างรวดเรว็หลงัจากนัน้กล็ดลง
เลก็น้อย(จุด B เวลา 60นาท)ี อนัเน่ืองมาจากอุณหภูมทิีส่งูขึน้ทาํให้
การดดูซบัลดลงต่อจากนัน้ อุณหภมูแิพคเบดมคีา่สงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
เน่ืองจากแพคเบดวสัดุพรุนมคีวามชื้นและค่า Loss Tangent 
Coefficient ( δtan ) สงู ทาํใหแ้พคเบดดดูซบัพลงังานไดม้าก ทาํให้
ความรอ้นภายในแพคเบด (Q) สงูตามไปดว้ย (ดงัสมการที ่1) ต่อมา
ในช่วง 180-360 นาท ีอุณหภูมขิองแพคเบดมคี่าค่อยๆ ลดตํ่าลง

เพราะความชื้นภายในวสัดุไดเ้คลื่อนตวัออกไป เน่ืองจากในช่วงแรกของ
กระบวนการอบแห้งภายในแพคเบดจะมีเฟสของของเหลวอยู่อย่าง
ต่อเน่ือง ทําใหอ้ทิธพิลของความดนัคาพวิลาร ี(Capillary Pressure) ที่
ขบัเคลื่อนของเหลวไปยงัผวิหน้าของแพคเบดมคี่าสงู แต่เมื่อเวลาผ่านไป
ปรมิาณความชื้นลดลง ทําให้การเคลื่อนที่ของความชื้น (ซึ่งเป็นไอส่วน
ใหญ่) ออกสูผ่วิหน้านัน้เป็นอทิธพิลของการแพรข่องไอ (Vapor Diffusion)
และความดนัก๊าซ (Gas Pressure) เป็นหลกั ประกอบกบัอทิธพิลของการ
พาความรอ้นบรเิวณผวิหน้าของแพคเบดจงึทาํใหก้ารเคลื่อนยา้ยความชืน้
ที่บริเวณผิวหน้าของแพคเบดสูง และเมื่อพิจารณา ณ ตําแหน่งที่ว ัด
อุณหภูม ิพบวา่ภายในบรเิวณกึง่กลางค่อนไปทางดา้นล่างจะมอุีณหภูมสิงู
กวา่ดา้นบนอนัเน่ืองมาจากอทิธพิลการกระจายของความชืน้  
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รูปที่ 9 ความสมัพนัธ์ระหว่างประสทิธภิาพการดูดซบักําลงัไมโครเวฟ   
กบัเวลา ของแพคเบดวสัดุพรนุ F-C bed,C-F bed(10-40mm) 
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รปูที ่10 ความสมัพนัธร์ะหว่างอุณหภูม ิความชื้นกบัเวลาของแพคเบด 
วสัดุพรนุ F-C bed (10-40mm) 
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รูปที่ 11 ความสมัพนัธ์ระหว่างอุณหภูม ิความชื้นกบัเวลาของ      
แพคเบดวสัดุพรนุ C-F bed (10-40mm) 
 

จากรปูที ่9,10,11 ในการอบแหง้วสัดุพรุนสองชัน้จะเหน็ไดว้่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างความชืน้ การดูดซบักําลงัไมโครเวฟ อุณหภูมิ
กบัเวลา ในกรณีทีอ่นุภาคขนาดใหญ่อยู่ดา้นบน (C-F,10-40 mm)
การเคลื่อนที่ของมวลความชื้นในแพคเบดไปสู่ผวิหน้าไม่ดีนักอัน
เน่ืองมาจากความดนัคาพลิลารขีองวสัดุพรุนอนุภาคขนาดใหญ่มคี่า
น้อยกว่าจึงทําให้ความชื้นถูกกกัอยู่ด้านล่างของชัน้ อิทธิพลของ
ความดนัคาพลิลารดีงักล่าวทาํใหค้วามชืน้มผีลต่อการดดูซบัพลงังาน
ในเมื่อความชื้นถูกกักอยู่ในแพคเบดทําให้การดูดซับพลังงาน
ไมโครเวฟไดใ้นปรมิาณทีม่าก (รปูที ่9) เป็นเวลานานทาํใหเ้กดิความ
รอ้นขึน้มากและทําใหอุ้ณหภูมสิงูตามไปดว้ย (ดงัรปูที ่11) ถงึแมว้่า
อุณหภูมจิะสูงแต่การขบัเคลื่อนของความชื้นออกจากวสัดุพรุนใช้
ระยะเวลายาวนาน (จดุ D ใชเ้วลา 300 นาท,ีรปูที ่10)  

ในการอบแหง้แพคเบดวสัดุพรุนสองชัน้ในกรณีทีอ่นุภาคขนาด
เลก็อยู่ดา้นบน (F-C,40-10 mm) เป็นชัน้บางๆอนัเน่ืองมาจาก
อนุภาคขนาดเลก็มคีวามดนัคาพลิลารทีีส่งูกว่าเมือ่เพคเบดวสัดุพรุน
ไดร้บัความรอ้นการขบัเคลื่อนของความชื้นไปสู่ผวิหน้าของแพคเบ
ดจงึเป็นไปอย่างรวดเรว็ ประกอบกบัเมื่อความชื้นของวสัดุพรุนชัน้
บนเริม่หมด การสะทอ้นกลบัของคลื่นจะลดลงมากทําใหก้ารดูดซบั
คลื่นได้ในปริมาณที่สูงดังนั ้นจึง เกิดความร้อนที่ต่อเ น่ืองและ
ขบัเคลื่อนความชืน้ไปสู่ผวิหน้าและออกไปจากแพคเบดไดเ้รว็ยิง่ขึน้ 
(จุด D ใชเ้วลา 120 นาท)ี จากรปูที ่9 จะเหน็ไดว้า่อุณหภูมทิีเ่กดิขึน้
ภายใน  แพคเบดไม่สูงเท่ากรณีทีว่สัดุพรุนสองชัน้ในกรณีทีอ่นุภาค
ขนาดใหญ่อยูด่า้นบน    
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รปูที ่12 ความสมัพนัธร์ะหว่างประสทิธภิาพการดูดซบักําลงัไมโครเวฟ  
กบัเวลา ของแพคเบดวสัดุพรนุ F-C bed ,C-F bed (25-25mm) 
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รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้นกับเวลา                 
ของแพคเบดวสัดุพรนุ F-C bed (25-25mm) 
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รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้นกับเวลา                 
ของแพคเบด วสัดุพรนุ F-C bed (25-25mm) 
 

จากรูปที ่12,13,14 ในการอบแห้งวสัดุพรุนสองชัน้ทีม่คีวามหนา
เท่ากันจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความชื้น การดูดซับกําลัง
ไมโครเวฟ อุณหภูมกิบัเวลา จะเหน็ได้ว่าการดูดซบัมปีรมิาณทีน้่อยกว่า
กรณีทีผ่า่นมาในกรณีทีอ่นุภาคขนาดใหญ่อยู่ดา้นบน (C-F , 25-25 mm)
การเคลื่อนทีข่องมวลความชืน้ในแพคเบดไปสูผ่วิหน้าไมด่นีกัประกอบกบัมี
ความหนาของชัน้มาก ความดนัคาพลิลารขีองวสัดพรุนอนุภาคขนาดใหญ่
มีค่าน้อยกว่าจึงทําให้ความชื้นถูกกักอยู่ด้านล่างของชัน้ อิทธิพลของ  
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ความดนัคาพลิลารดีงักล่าวสง่ผลใหค้วามชืน้ถูกกกัอยู่ในแพคเบดทาํ
ใหก้ารดูดซบัพลงังานไมโครเวฟไดใ้นปรมิาณทีม่าก (รปูที ่12) เป็น
เวลานานทําใหเ้กดิความรอ้นสะสมขึน้มากและทําใหอุ้ณหภูมสิูงใน
แพคเบดชัน้ล่าง (ดงัรูปที่ 14) ถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะสูงแต่การ
ขบัเคลื่อนของความชืน้ออกจากวสัดุพรุนใชร้ะยะเวลายาวนาน (จุด 
D ใชเ้วลา 300 นาท)ี  

ในการอบแหง้แพคเบดวสัดุพรุนสองชัน้ในกรณีทีอ่นุภาคขนาด
เลก็อยู่ดา้นบน (F-C,25-25 mm) อนัเน่ืองมาจากอนุภาคขนาดเลก็มี
ความดนัคาพลิลารทีีส่งูกวา่เมือ่เพคเบดวสัดุพรุนไดร้บัความรอ้นการ
ขบัเคลื่อนของความชื้นไปสู่ผิวหน้าของแพคเบดจึงเป็นไปอย่าง
รวดเรว็ ประกอบกบัเมื่อความชื้นของวสัดุพรุนชัน้บนเริม่หมด การ
สะทอ้นกลบัของคลื่นจะลดลงมากทําใหก้ารดูดซบัคลื่นไดใ้นปรมิาณ
ทีส่งูทาํใหเ้กดิความรอ้นทีต่่อเน่ืองและขบัเคลื่อนความชืน้ไปสูผ่วิหน้า
และออกไปจากแพคเบดไดเ้รว็ยิง่ขึน้ (จุด D ใชเ้วลา 180 นาท,ี รปูที ่
12) จากรูปที ่14 จะเหน็ไดว้่าอุณหภูมทิีเ่กดิขึน้ระหว่างชัน้ภายใน 
แพคเบดชัน้ล่างจะสงูกวา่อนัเน่ืองมาจากการขบัเคลื่อนความชืน้ทีต่ํ่า
กว่าจงึใช้ระยะเวลานานความชื้นที่เหลืออยู่เป็นตวัดูดซบัพลงังาน
ไมโครเวฟทาํใหม้อุีณหภมูสิงู 
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รปูที ่15 แสดงการสิน้เปลอืงพลงังานจาํเพาะของกระบวนการอบแหง้
แพคเบดวสัดุพรนุ(เวลาในการอบแหง้ 360 นาท)ี 
 

จากรูปที ่15 ในการอบแหง้แพคเบดวสัดุพรุนเป็นเวลา 360 
นาท ีเพือ่หาการสิน้เปลอืงพลงังานพบวา่ชัน้ความหนาและขนาดของ
อนุภาคมผีลต่อการสิ้นเปลืองพลงังานที่แตกต่างกนั เห็นได้ว่าชัน้
ความหนาทีอ่นุภาคขนาดเลก็อยู่ดา้นบนตัง้แต่ชัน้ความหนาครึง่หน่ึง
ถึงชัน้บนสุด (10-25mm) การสิ้นเปลืองพลังงานจะตํ่ ากว่าอัน
เน่ืองมาจากอทิธพิลของความดนัคาพลิลารทีีท่าํใหก้ารขบัเคลื่อนของ
ความชืน้ไปสู่ผวิหน้าไดด้ ีอกีประการหนึ่งเน่ืองมาจากเมื่อทําการให้
ความรอ้นไประยะหน่ึงอนุภาคทีอ่ยู่ดา้นบนแหง้ลงมผีลใหก้ารดูดซบั
คลื่นไมโครเวฟได้ดยีิง่ขึน้ (การสะท้อนกลบัน้อยลง) ความชื้นที่อยู่
ภายในจะเคลื่อนที่ออกจากแพคเบดได้เร็วยิง่ขึ้น พลงังานที่ใช้ใน
กระบวนการอบแหง้ลดลง ประสทิธภิาพของระบบกจ็ะสงูขึน้ตามไป
ดว้ย     
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รปูที ่16 แสดงประสทิธภิาพพลงังานของกระบวนการอบแหง้ 
แพคเบดวสัดุพรนุ(เวลาในการอบแหง้ 360 นาท)ี 
 

 จากรปูที ่16 ในการอบแหง้แพคเบดวสัดุพรุนเป็นเวลา 360 นาท ี
เพือ่หาประสทิธภิาพพลงังานในช่วงแรกมคี่าใกลเ้คยีงกนัเพราะในช่วงแรก
ปริมาณความชื้นในแพคแบดวัสดุพรุนมีอยู่มากการดูดซับคลื่นได้ใน
ปรมิาณทีสู่ง ทําให้ประสทิธภิาพพลงังานสูงตามไปดว้ย หลงัจากนัน้การ
ขบัดนัไอไปสู่ผิวหน้าของเพคแบดวสัดุพรุนเป็นไปอย่างรวดเร็วทําให้
ความชื้นลดลง การดูดซับคลื่นไมโครเวฟได้ในปริมาณที่น้อย ทําให้
พลงังานทีนํ่าไปใชง้านจงึลดลงหรอือกีนยัหน่ึงอาจกล่าวไดว้า่ประสทิธภิาพ
ในการดูดซบัลดลง (ดงัสมการที่ 4) มผีลให้ประสทิธภิาพพลงังานลดลง
ตามไปดว้ย ดงันัน้ประสทิธภิาพพลงังานจะขึน้อยู่กบัประสทิธภิาพในการ
ดดูซบัคลื่นไมโครเวฟ  
 

5. สรปุผลการทดลอง 
การอบแห้งแพคเบดวสัดุพรุนด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับการพา

ความรอ้นในทอ่นําคลื่นรปูทรงสีเ่หลีย่ม เพือ่หารปูแบบในการใหค้วามรอ้น
และวเิคราะหถ์งึการสิน้เปลอืงพลงังาน พบวา่ การใหค้วามรอ้นในช่วงแรก
ควรใชล้มรอ้นก่อนเพราะวธิดีงักล่าวของกระบวนการอบแหง้ดว้ยการพา
ความรอ้นจะใหค้วามรอ้นไดด้ทีี่ผวิ หลงัจากนัน้เมื่อความชื้นที่บรเิวณผวิ
ลดลงจงึใหค้วามรอ้นโดยไมโครเวฟ เน่ืองจากผวิทีแ่หง้สามารถทําใหก้าร
ดดูซบัคลื่นไมโครเวฟไดด้แีละการใหค้วามรอ้นดว้ยไมโครเวฟจะเกดิความ
ร้อนจากภายในแพคเบดวสัดุพรุนจึงสามารถขบัเคลื่อนความชื้นมาสู่
ผวิหน้าไดร้วดเรว็ ในการใหค้วามรอ้นในรปูแบบนี้เหมาะสมในการใหค้วาม
ร้อนในช่วงต้น (Preheating) เมื่ออัตราการสูญเสียของความชื้นลดลง
(ความชืน้ออกไปจากวสัดุไปในปรมิาณมาก) ผวิของวสัดุจะแหง้ มวลของ
ความชืน้เคลื่อนทีเ่ขา้ไปรวมทีจุ่ดกึง่กลางทีว่สัดุจงึทาํการใหค้วามรอ้นดว้ย
ไมโครเวฟในช่วงน้ีจะทําใหเ้กดิความรอ้นและแรงดนัไอขึน้ภายในช่วยไล่
ความชืน้ใหเ้คลื่อนทีไ่ปยงัผวิหน้าของวสัดุไดส้ะดวกขึน้ ช่วงน้ีเรยีกว่าการ
เร่งการอบแหง้ (Booster Drying) ดงันัน้การป้อนพลงังานไมโครเวฟให้
เหมาะสมกับช่วง เวลาในขัน้ตอนของกระบวนการอบแห้งทํา ให้
ประสทิธภิาพเพิม่ขึ้นอย่างมากและลดระยะเวลาในการอบแห้งลงดงันัน้
พลงังานทีใ่ชก้จ็ะลดลงตามไปดว้ย  
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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, waffle-
iron 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 

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. 
 

 
 
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 α  in the stop-band is shown in equation 
1 and 2 [7]. 
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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 (

λ
πβ 2

= ), b and g are physical parameters of the 

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

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

 
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 E-
plane 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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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 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( d ′β  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 

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

 
 

 

 
 

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 



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 3 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                       229 

 

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 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีนําเสนอผลการทดลองการนําเครื่องยนตส์นัดาปภายใน
ขนาดเล็กใช้เชื้อเพลงิ LPG (Liquefied Petroliam Gas) ขบั
คอมเพรสเซอรข์องระบบปรบัอากาศขนาด 1 ตนัความเยน็ ภายในหอ้ง
ทดสอบขนาดพื้นที่ 2 x 3 m2 เครื่องยนต์ที่ใชเ้ป็นเครื่องยนต์
รถจกัรยานยนต ์ยีห่อ้ Honda 1 สบู ทํางาน 4 จงัหวะ ขนาดความจุ
กระบอกสูบ 100 cc ดดัแปลงใชเ้ชือ้เพลงิ LPG ความเรว็รอบ
เครือ่งยนตท์ีใ่ชท้ดสอบขบัคอมเพรสเซอรค์อื 900, 1,100, 1,300 และ 
1,500 rpm ตามลําดบั ผลการทดลองสรุปไดว้า่ หากตอ้งการทาํความ
เยน็ขนาด 1 ตนัตอ้งใชค้วามเรว็รอบ 900 rpm ค่าสมัประสทิธสิมรรถนะ 
(COP) เท่ากบั 2.04 งานที่ใหแ้ก่คอมเพรสเซอรม์คี่าเพิม่ขึน้เมื่อ
ความเรว็รอบของเครือ่งยนตส์งูขึน้ แต่เวลาทีใ่ชใ้นการดงึความรอ้นออก
จากห้องเพื่อลดอุณหภูมิจะน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้าน
พลงังานต่อชัว่โมงกบัเครื่องปรบัอากาศขนาดเดียวกนัที่ใช้พลงังาน
ไฟฟ้าพบวา่ สงูกวา่ประมาณ 1.5 เท่า ประโยชน์ของงานวจิยัน้ีสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้งานในสถานที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือมีปญัหาเรื่อง
แรงดนัไฟฟ้าไมส่มํ่าเสมอ 

 
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 

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 

ปจัจุบนัเครื่องปรบัอากาศเป็นอุปกรณ์พลงังานทีเ่ขา้มามบีทบาท
อย่างมากในชวีติประจําวนั เน่ืองจากเมอืงไทยเป็นเมอืงรอ้นชื้น จงึมี
ความจาํป็นตอ้งมกีารปรบัอากาศใหเ้กดิสภาวะสบายเชงิความรอ้นคอื 
ควบคุม อุณหภูม,ิ ความชืน้สมัพทัธ ์และความเรว็อากาศ ใหเ้หมาะสม 
[1] ดงันัน้ไมว่า่จะอยูบ่า้นหรอืสถานทีท่าํงานจงึตอ้งใชเ้ครือ่งปรบัอากาศ 
หรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าทัง้ขนาดเล็กและใหญ่ก็ต้องใช้ระบบปรบั
อากาศและทาํความเยน็ในการเกบ็รกัษาสนิคา้ ดงันัน้ตวัเลขสดัสว่นการ
ใช้ พลงังานในส่วนของระบบปรบัอากาศในอาคารจงึสูงมากกว่า 60-
70% เลยทเีดยีว  

การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศและทําความเย็น
นอกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดัเท่าทีจ่าํเป็นแลว้ ยงัมาจาก
วธิกีารตดิตัง้ทีถ่กูตอ้งและการบาํรงุรกัษาอยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากนัน้ยงั
มาจากการประยุกต์ใช้พลงังานทดแทนเช่นการใช้พลงังานความรอ้น
จากแสงอาทติยก์บัระบบทาํความเยน็แบบดดูซมึ [2] เป็นตน้ 

การใช้พลงังานไฟฟ้ากบัระบบปรบัอากาศนัน้อาจมองขอ้ดใีนแง่
ความสะดวก แต่ที่จริงแล้วในภาพรวมเป็นการใช้พลังงานที่ไม่มี
ประสทิธภิาพเนื่องจากต้องใช้เชื้อเพลงิฟอสซลิเป็นแหล่งพลงังานต้น
กําลงัจากนัน้ตอ้งเปลีย่นรปูพลงังานความรอ้นเชือ้เพลงิเป็นพลงังานกล
ในเทอรไ์บน์เพื่อขบัเจเนอเรเตอร์แล้วจงึเปลี่ยนรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า
ผา่นสายสง่ไปใชง้าน แต่ละขัน้ตอนการเปลีย่นรปูพลงังานดงักล่าวย่อม
มกีารสญูเสยีเกดิขึน้ ดงันัน้การใชพ้ลงังานความรอ้นจากเชือ้เพลงิผ่าน
เครือ่งยนตเ์พือ่สรา้งงานกลขบัคอมเพรสเซอรเ์ครือ่งทาํความเยน็โดยไม่
ตอ้งสรา้งพลงังานไฟฟ้า จงึเป็นแนวทางทีล่ดการสญูเสยีพลงังานได ้ใน
ปจัจุบนัจงึมแีนวคดิการนําเอาเครื่องยนต์มาใชข้บัเครื่องอดัไอโดยตรง 
โดยงานวจิยัที่ผ่านมามกีารใช้ก๊าซชวีภาพ (Biogas) เป็นเชื้อเพลงิ
สําหรับเครื่องยนต์สูบเดียวเป็นต้นกําลังในการขบัคอมเพรสเซอร์
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เครือ่งปรบัอากาศแบบอดัไอ   [3] โดยทีร่ะบบดงักล่าวสามารถทาํความ
เยน็ไดเ้ท่ากบัระบบแบบเดมิแต่ตน้ทุนในการสรา้งและปรบัปรุงระบบสงู
และกวา่จะถงึจดุคุม้ทุนตอ้งใชเ้วลาประมาณ 3 ปี ปญัหาของการใชก๊้าซ
ชวีภาพ คอืเป็นเชื้อเพลงิทีม่ปีระสทิธภิาพเชงิความรอ้นตํ่าและต้องใช้
ระยะเวลาในการผลติยาวนาน ส่วนขอ้ดคีอืสามารถผลติไดเ้องดว้ยวธิี
ธรรมชาตแิละตน้ทุนพลงังานตํ่ามาก  

วตัถุประสงค์งานวจิยัน้ีต้องการศึกษาการนําเครื่องยนต์เล็กสูบ
เดียวมาขบัคอมเพรสเซอร์ของระบบปรบัอากาศโดยใช้ก๊าซหุงต้ม  
(Liquefied Petroleum Gas หรอื LPG) เป็นเชื้อเพลงิต้นกําลงั 
เน่ืองจากหาซื้อได้ง่ายและมีความสะดวกในเรื่องการจัดเก็บหรือ
เคลื่อนย้าย และเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกใหม่แทนการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าและสามารถนําไปใช้งานในสถานที่ๆขาดแคลนไฟฟ้าหรือมี
ปญัหาในระบบจา่ยไฟฟ้า โดยทาํการทดสอบระบบปรบัอากาศทีม่ขีนาด
การทําความเยน็เท่ากบั 1 ตนัความเยน็ภายในหอ้งทดสอบ เพื่อหา
อตัราการทําความเย็นและสมรรถนะการทําความเยน็ที่ความเรว็รอบ
เครื่องต่างๆทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถงึค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานเมื่อเทยีบ
กบัการใชไ้ฟฟ้า 
 
2. ทฤษฎี 
2.1 คณุสมบติัของกา๊ซปิโตรเลียมเหลว, LPG 

ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวหรอืก๊าซหุงตม้ไดจ้ากการกลัน่น้ํามนัดบิหรอื
จาการแยกก๊าซธรรมชาติเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งจะ
ประกอบดว้ย โพรเพน โพรพลินี บวิเทน และบวิทลินี มอีตัราส่วน โพ
รเพน (C3H8) ต่อ บวิเทน (C4H16) = 40 : 60 จนถงึ 70 : 30  เน่ืองจาก 
LPG ในสภาพก๊าซไม่มีสีไม่มีกลิ่น โดยทัว่ ไปจึง เติมกลิ่นด้วย 
Ethylmercaptane เพือ่เตอืนใหท้ราบเมือ่เกดิการรัว่ของก๊าซ คุณสมบตัิ
ต่างๆมดีงัน้ี           
    -ความถ่วงจาํเพาะ 
        LPG หนักกว่าอากาศ  เมื่อเกิดการรัว่ไหลของก๊าซเข้าใน
บรรยากาศ  ก๊าซจะกระจายลงสู่ที่ตํ่ า ไปตามพื้นเสมอ  มีความ
ถ่วงจาํเพาะแยกเป็น  
       - น้ําหนกัโพรเพน : อากาศ = 1.5: 1        

 - น้ําหนกับวิเทน: อากาศ = 2: 1 
ความถ่วงAPI ที ่15.5 Co เมือ่เทยีบกบัน้ําทีอุ่ณหภมูเิดยีวกนั 
      - น้ําหนกัโพรเพน : น้ํา = 0.51: 1            
       - น้ําหนกับวิเทน: น้ํา      = 0.58: 1 
แต่เมือ่เป็นของเหลวความถ่วงจาํเพาะของLPG จะมากกวา่น้ํา  
     -จดุเดอืด 
        โพรเพนมจีุดเดอืด -42 Co ทีค่วามดนั 4 atm บวิเทนมจีุดเดอืด -
0.5 Co ที่ความดัน 1 atm ดังนัน้ที่อุณหภูมิแวดล้อมและความดัน
บรรยากาศ LPG จะมสีถานะเป็นก๊าซ ความดนัทีจ่ะทําใหโ้พรเพนเป็น
ของเหลวที่ 15.5 Co คอื 7 atm และเมื่อ LPG เหลวกลายเป็นก๊าซ 
ปรมิาตรจะเพิม่ขึน้ 230 – 270 เทา่ 
     - อุณหภมูจิดุตดิไฟ 
         อุณหภูมจิุดติดไฟอยู่ในช่วง 400 – 450 Co ซึ่งค่อนข้างสูงจงึ
ไม่ใช่ เชื้อเพลิงติดไฟง่ายมีอุณหภูมิเปลวไฟสูงจึงสามารถใช้ใน

อุตสาหกรรมหลอมเหลก็ เซรามคิ และนํามาเป็นพลงังานทดแทนน้ํามนั
เชือ้เพลงิในรถยนตท์ัว่ไป สาํหรบัการนํามาใชใ้นเครือ่งยนตจ์าํเป็นตอ้งมี
อุปกรณ์เสรมิเช่นหมอ้อุ่นก๊าซให้ก๊าซมอุีณหภูมทิี่เหมาะสมและจุดตดิ
งา่ยขึน้ 

- คา่ความรอ้นเชือ้เพลงิ 
 ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวมคี่าความรอ้นเชื้อเพลงิสุทธ ิ 26.62 
MJ/L [4] 

 
2.2 ระบบการทาํความเยน็และปรบัอากาศ 

วฎัจกัรทําความเยน็ (Refrigeration cycle) ทีเ่ป็นหลกัการของ
ระบบปรบัอากาศถอืเป็นวฎัจกัรปมัความรอ้นทีด่งึความรอ้นจากแหล่ง
อุณหภูมสิูงไปทิ้งที่แหล่งอุณหภูมติํ่าซึ่งวฏัจกัรนี้จะเป็นการกระทําที่
ยอ้นวฏัจกัรความรอ้น ซึง่ในทางปฏบิตัแิลว้วฎัจกัรแบบน้ีจาํเป็นตอ้งใช้
สารทาํงานทีม่จีุดเดอืดตํ่าจงึมกัเรยีกกนัวา่ “วฎัจกัรกดดนัไอ”  ซึง่ไอ
ของสารทาํงานจะถูกอดัทีค่อมเพรสเซอร ์(compressor) จนกลายเป็น
ไอรอ้นยวดยิง่จากนัน้จะถูกสง่ไปในคอนเดนเซอร ์ (condenser) เพื่อ
เปลีย่นจากไอรอ้นยิง่ยวดเป็นของเหลวทีอุ่ณหภูมเิดยีวกนั แลว้จงึถูกสง่
เขา้ไปในวาวล์ขยายตวั (expansion valve) เพื่อลดความดนัและ
อุณหภูมลิงเป็นอุณหภูมติํ่า จากนัน้ของเหลวความดนัตํ่าจะถูกสง่ไปใน
อวีาพอเรเตอร์ (evaporator) เพื่อดงึความรอ้นในระบบออกจนสาร
ทาํงานกลายเป็นไอทัง้หมดแลว้จงึถูกสง่ไปอดัอกีครัง้ในคอมเพรสเซอร ์ 
วฏัจกัรการทําความเย็นแบบอัดไอ (vapor-compression) พื้นฐานนี้
ประกอบไปดว้ย 4 กระบวนการ บนแผนภาพ P-h ไดอะแกรม (รปูที ่1) 
ดงัน้ี 

 

 
 

รปูที ่1 แผนภาพความดนั-เอนทลัปี ของวฏัจกัรทาํความเยน็ 
 
กระบวนการ 1-2 เป็นขบวนการอดัตวัสารทําความเยน็แบบไอเซน
โทรปิค โดยเครื่องอดั (compressor) จากไออิม่ตวัจนมคีวามดนัเท่ากบั
ความดนักลัน่ตวั (condensing pressure) ทีท่างออกเครือ่งอดั สารทํา
ความเยน็จะอยูส่ถานะ superheated 
กระบวนการ 2-3 เป็นขบวนการคายความรอ้นทีค่วามดนัคงทีแ่บบผนั
กลบัได ้ซึง่จะเป็นการลดอุณหภูม ิและเกดิการกลัน่ตวัของสารทาํความ
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เยน็ ซึง่เป็นการคายความรอ้นทิ้งทีแ่หล่งอุณหภูมสิูงทีอุ่ปกรณ์เรยีกว่า 
คอนเดนเซอร ์(condenser) 
กระบวนการ 3-4 เป็นขบวนการขยายตวัของสารทาํความเยน็ทีเ่อนทลั
ปีคงที ่ในอุปกรณ์ ทรอตทริง่ (throttling device) จากสภาพของเหลว
อิม่ตวัจนมคีวามดนัเท่ากบัความดนัระเหย (evaporation pressure) 
ของสารทาํความเยน็ สถานะสารทาํความเยน็ตอนน้ีเป็นของผสม 
กระบวนการ 4-1 เป็นขบวนการรบัความรอ้นทีค่วามดนัคงทีแ่บบผนั
กลบัได้กลบัได้ ซึ่งจะเป็นการทําให้สารทําความเย็นเดือดจนเป็นไอ
อิ่มตัว และเป็นการดึงความร้อนที่แหล่งอุณหภูมิตํ่ าไป ที่อุปกรณ์
เรยีกวา่ เครือ่งระเหย (evaporator)  

การคาํนวณหาคา่งานและความรอ้นแต่ละกระบวนการมดีงัน้ี [5,6] 
- งานในการอดัตวั (wcomp) มหีน่วยเป็น kJ/kg. เท่ากบัการเปลีย่นแปลง
เอนทลัปีในกระบวนการ 1-2 เขยีนเป็นสมการไดว้า่ 

 

12 hhwcomp −=         (1) 

 
- ความรอ้นทีถู่กระบายทิง้ (qcond) มหีน่วยเป็น kJ/kg. คอืความรอ้นที่
ถกูถ่ายเทออกจากสารทาํความเยน็ในกระบวนการ 2-3 ทีค่อนเดนเซอร์
เขยีนเป็นสมการไดว้า่ 
 

32 hhqcond −=           (2) 

 
- ความรอ้นทีร่ะบบดดูกลนืเขา้มา (qevap) หรอืเรยีกว่า ผลของการทํา
ความเยน็ (Refrigerating Effect, R.E.)ค่าของ Refrigerating Effect ใน
หน่วย kJ/kg.  กค็อื  ความรอ้นทีถ่่ายเทในกระบวนการ 4-1 เขยีนเป็น
สมการไดว้า่ 

 

41 hhREqevap −==        (3)

  
คา่ R.E. เป็นสิง่จาํเป็นเน่ืองจากกระบวนการนี้เป็นกระบวนการใน

การเกดิการทําความเยน็ของระบบ ซึง่เป็นวตัถุประสงคส์ูงสุดของทัง้
ระบบ เมือ่นําอตัราการไหลของสารทาํความเยน็ในระบบ (หน่วย kg/s) 
มาคณูกบัค่า Refrigerating Effect. (RE) จะเรยีกวา่ ขนาดของการทาํ
ความเยน็ (Refrigerating Capacity, RC) หน่วยเป็น kW สามารถเขยีน
เป็นสมการไดว้า่ 

      )( 41 hhmREmRC −==
••

         (4) 
  

- สมัประสทิธสิมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP) 
ค่า COP ของวฎัจกัรทําความเยน็หมายถงึอตัราส่วนของสิง่ที่

ต้องการได้รบัจากระบบกับสิ่งที่เราต้องจ่ายให้กับระบบ ซึ่งเท่ากับ
ปรมิาณความรอ้นทีร่ะบบดดูกลนืเขา้หรอืความรอ้นทีต่อ้งการดงึออกมา
มาหารดว้ยงานทีใ่หแ้ก่คอมเพรสเซอร ์สมการคอื 

   
12

41

hh
hhCOP

−
−

=        (5) 

ความสามารถในการดึงความร้อนออกจากห้องที่ เย็นของ
เครื่องปรบัอากาศหรอืทําความเยน็จะบอกเป็น ขนาดการทําความเยน็
ในเทอมของตนัความเยน็ คอื เครือ่งทาํความเยน็ขนาด 1 ตนั หมายถงึ
เครื่องทําความเยน็ทีส่ามารถทําใหน้ํ้า 1 ตนั แขง็ตวัเป็นน้ําแขง็ไดใ้น
เวลา 24 ชัว่โมง หรอืเทยีบเป็นหน่วยองักฤษคอื ต้องใชก้ารดงึความ
รอ้นแฝงออกจากน้ํา 288,000 Btu/day (1 ton = 12000 BTU/h = 
3.518 kW) 
 
3. อปุกรณ์และวิธีการทดลอง 
 การทดลองใชห้อ้งทดสอบขนาดพืน้ที ่2 x 3 m2 (รปูที ่2) ตดิตัง้
เครือ่งปรบัอากาศขนาด 1 ตนั(รายละเอยีดแสดงในตารางที ่1) สารทาํ
ความเยน็ทีใ่ชเ้ป็น R-22  โดยนํามาดดัแปลงในสว่นของคอมเพรสเซอร ์
ชนิดที่ใช้ในรถยนต์ ในส่วนของพดัลมที่คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใช้
พลังงานจากแบตเตอรี่ เครื่องยนต์ที่ใช้ข ับนํามาจากเครื่องยนต์
มอเตอรไ์ซค์สูบเดยีว 4 จงัหวะ ยีห่อ้ Honda รุ่น Dream ขนาด
เครือ่งยนต ์100 cc ต่อผ่านชุดสง่กําลงัดว้ยสายพานอตัราทดระหวา่ง
ความเรว็รอบเครือ่งยนต:์ ความเรว็รอบคอมเพรสเซอร ์เท่ากบั 2:1 การ
ตดิตัง้แสดงในรปูที ่3 สาํหรบัเครือ่งยนตไ์ดม้กีารดดัแปลงใหส้ามารถใช้
กบัก๊าซ LPG ไดโ้ดยเพิม่อุปกรณ์หมอ้ต้มและวาวล์ควบคุม สําหรบั
เครื่องมอืวดัอื่นๆ ไดแ้ก่ เกจวดัความดนั, เครื่องมอืวดัอุณหภูม ิและ
ความชื้นอากาศ, เครื่องวดัความเรว็รอบเครื่องยนต์ และเครื่องชัง่
น้ําหนกัก๊าซ 
 

 
 

รปูที ่2 หอ้งทีใ่ชท้าํการทดลอง 
 
ตารางที ่1 รายละเอยีดเครือ่งปรบัอากาศทีใ่ชท้ดลอง 
 

เคร่ืองปรบัอากาศ รายละเอียด 

ยีห่อ้ 
รุน่ 
ขนาด(BTU/h) 
COP 

Mitsubishi 
MU-S131W 

12648 
3.35 

 



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 3 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                       233 

 

 
 

รปูที ่3 การตดิตัง้เครือ่งยนตข์บัคอมเพรสเซอร ์
 

การตดิตัง้อุปกรณ์ทัง้หมดแสดงในรปูที ่4 โดยที ่หมายเลข 1 ถงึ 7 
คอื จดุทีว่ดัความดนัของสารทาํความเยน็ R-22 ในระบบปรบัอากาศ  

วธิกีารทดลอง จะทําการทดลองเดนิเครื่องยนต์ที่ ความเรว็รอบ
ต่างๆกนัคอื 900, 1100, 1300 และ 1500 รอบต่อนาทตีามลําดบั ทีแ่ต่
ละความเรว็รอบจะทําการตรวจวดัคุณสมบตัติ่างๆ ของระบบเช่นความ
ดนั และอุณหภูม ิเพื่อนําไปหาค่า ความรอ้นที่ถูกดงึที่คอยล์เย็น, ค่า
กาํลงัทีค่อมเพรสเซอร,์ สมัประสทิธสิมรรถนะ และอตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ 
 

 
 

รปูที ่4 แผนภาพของระบบทัง้หมดสาํหรบัการทดลอง 
 
4. ผลการทดลอง 

ผลของค่าการดงึความรอ้นออกจากหอ้ง (Qevap) ทีค่วามเรว็รอบ
ต่างๆ นัน้ (รูปที่ 5) พบว่า อตัราการดงึความร้อนเพิม่จะขึ้นตาม
ความเรว็รอบทีเ่ปลีย่นไป ในช่วงความเรว็รอบ 900 ถงึ 1300 RPM นัน้
มอีตัราการเพิม่ขึน้ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากอตัรการไหลของสารทาํความ
เยน็ทีเ่พิม่ขึน้ มผีลโดยตรงกบัอตัราการทาํความเยน็ ส่วนความดนัของ
สารทําความเยน็ทัง้ด้านสูงและตํ่าที่ตรวจวดัได้พบว่า มคี่าไม่ต่างกนั
มากนกัในแต่ละความเรว็รอบ (ความดนัดา้นสงูเฉลีย่ประมาณ 230 psi 
ดา้นตํ่าประมาณ 75 psi) จากนัน้อตัราการทาํความเยน็จะมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้เลก็น้อยถงึรอบที ่1500 RPM การทีอ่ตัราการเพิม่ของการทํา
ความเยน็เริม่น้อยลงอาจเป็นเพราะขดีจํากดัของขนาดคอยล์เยน็ จาก
การทดลองนี้สรุปว่าทีค่วามเรว็รอบ 900 RPM ใหอ้ตัราการทําความ
เยน็ 3.61 kW ใกลเ้คยีงกบัทีต่อ้งการคอื 1 ตนัความเยน็ สว่นในดา้น

ของการป้อนงานทีค่อมเพรสเซอรท์ีค่วามเรว็รอบ 900 RPM ใชง้าน
น้อยทีส่ดุ (รปูที ่6) จากนัน้ความตอ้งการงานจะเพิม่ขึน้ในลกัษณะเชงิ
เสน้จนถงึที ่1500 RPM การเพิม่งานทีค่อมเพรสเซอรจ์ะมคีวามสมัพนัธ์
กบัอตัราการทําความเยน็ที่เพิม่ขึน้ ในรูปที่ 7 แสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างค่าอตัราการสิน้เปลอืงก๊าซทีค่วามเรว็รอบเครื่องยนต์ ต่างๆ ที่
ช่วงความเรว็รอบเครือ่งยนต ์900 ถงึ 1100 RPM อตัราการสิน้เปลอืง
เชื้อเพลงิเพิม่ขึน้ไม่มากนัก แต่จะมอีตัราการเพิม่ขึน้เริม่สูงทีค่วามเรว็
รอบสงูกว่า 1100 RPM ขึน้ไป ซึ่งสงัเกตุจากลกัษณะความชนัของ
เสน้กราฟ 
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รปูที ่5 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่การดงึความรอ้นออกจากหอ้งกบั
ความเรว็รอบเครือ่งยนต ์
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รปูที ่6 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่งานทีค่อมเพรสเซอรก์บัความเรว็รอบ

เครือ่งยนต ์
 

ผลการทดลองของค่าสมัประสทิธสิมรรถนะ (COP) ในรูปที่ 8 
พบว่า ค่าสมัประสทิธสิมรรถนะมคี่าใกลเ้คยีงกนัทุกความเรว็รอบ โดย
ค่าสูงสุดที1่100 RPM ประมาณ 2.38 แนวโน้มเริม่ลดลงทลีะน้อย
หลังจากความเร็วรอบน้ีขึ้นไป เน่ืองจากอัตราไหลสารทําความเย็น
เพิ่มขึ้นแต่อตัราการระบายความร้อนที่คอนเดนเซอร์คงที่ การที่ค่า
สมัประสทิธสิมรรถนะใกล้เคยีงกนัเน่ืองจาก ผลของการเพิม่ความเรว็
รอบนัน้ไดเ้พิม่คา่อรัาการทาํความเยน็และในขณะเดยีวกนั งานทีไ่ดจ้าก
เครือ่งยนตท์ีป้่อนใหค้อมเพรสเซอรน์ัน้จะเพิม่ตามความเรว็รอบทีส่งูขึน้
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เชน่กนั [7] ตวัแปรทัง้สองนี้มผีลต่อการคาํนวณคา่สมัประสทิธสิมรรถนะ
โดยตรง 
 รปูที ่9 แสดงผลการทดลองเวลาทีต่อ้งการใชล้ดอุณหภูมอิากาศใน
หอ้ง จาก 28oC จนเป็น 25 oC และ 23 oC เปรยีบเทยีบกนัแต่ละ
ความเรว็รอบเครือ่งโดยทีค่วามเรว็รอบเครือ่งยนตส์งูจะใชเ้วลาสัน้ลงใน
การลดอุณหภูมติามต้องการ เน่ืองจากอตัราการทําความเยน็มคี่ามาก
นัน่เอง แต่อตัราการเพิม่งานในคอมเพรสเซอร์จะสูงขึน้และอตัราการ
สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ LPG จะสงูตามไปดว้ยเช่นกนั ทีค่วามเรว็รอบ 900 
RPM ใชเ้วลามากทีสุ่ดในการลดอุณหภูมใิหไ้ด ้25 oC คอืประมาณ 10 
นาท ี
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รปูที ่7 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่อตัราการสิน้เปลอืงก๊าซกบัความเรว็

รอบเครือ่งยนต ์
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รปูที ่8 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ COP กบัความเรว็รอบเครือ่งยนต ์

 
เมือ่เปรยีบเทยีบค่าใชจ้า่ยดา้นพลงังานระหวา่งใชก๊้าซกบัใชไ้ฟฟ้า 

กบัเครือ่งปรบัอากาศปกตใินรุน่และขนาดเดยีวกนั ในตารางที ่2 เมือ่คดิ
ค่าไฟฟ้าที ่2.55 บาท/หน่วย เปิดเครื่องปรบัอากาศวนัละ 8 ชัว่โมง 
ค่าใชจ้่ายอยู่ที ่3.75 บาท/ชัว่โมง (ขอ้มูลจากผูผ้ลติ) ในกรณีใชก๊้าซ
เปรยีบเทยีบทีค่วามเรว็รอบ 900 RPM ค่าใชจ้า่ยประมาณ 5.67 บาท/
ชัว่โมง (ราคาก๊าซ 9.89 บาท/kg เมือ่14/10/2550) ซึง่แพงกวา่การใช้
ไฟฟ้าประมาณ 1.5 เทา่  
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รปูที ่9 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมูหิอ้งทีล่ดลงกบั เวลาทีใ่ชใ้นการ

ปรบัอากาศ 
 

ตารางที ่2 ตารางการเปรยีบเทยีบราคาคา่ใชจ้า่ยพลงังาน 
 

รปูแบบของเครื่องปรบัอากาศ 
ราคาของพลงังาน 

(บาท/ชม.)  

แบบใชพ้ลงังานไฟฟ้า 3.75 
แบบใชเ้ครือ่งยนตก๊์าซ LPG   

ที ่ 900 RPM 5.67 
ที ่1100 RPM 6.10 
ที ่1300 RPM 7.46 
ที ่1500 RPM 8.16 

 
5. สรปุผลการทดลอง 
 การทดลองใช้เครื่องยนต์เล็กใช้ก๊าซ LPG ขบัคอมเพรสเซอร์
เครือ่งปรบัอากาศในการทดลองนี้ พบวา่หากเดนิเครือ่งยนตท์ีค่วามเรว็
รอบ 900 RPM มคีวามเหมาะสมทีสุ่ดเนื่องจากใหข้นาดการทาํความ
เยน็ 3.61 kW ซึง่ใกลเ้คยีง 1 ตนัความเยน็ตามทีต่อ้งการ ค่า COP 
เท่ากบั 2.04 และเป็นจุดทีใ่หง้านกบัคอมเพรสเซอรใ์นอตัราตํ่าทีสุ่ด มี
ค่าอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิก๊าซ 0.65 kg/h คดิเป็นค่าใชจ้า่ยดา้น
พลังงาน 5.67 บาท/ชม. ซึ่งแพงกว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
เครื่องปรบัอากาศขนาดเดยีวกนัอยู่ประมาณ 1.5 เท่า แนวทางการ
ปรบัปรุงเพื่อให้ค่าใช้จ่ายถูกลงก็คอืต้องออกแบบระบบให้เครื่องยนต์
สามารถหยุดทํางานไดช้ัว่ขณะเมื่ออุณหภูมหิอ้งไดค้่าตามทีเ่ซต็ไว ้จะ
ช่วยให้ประหยดัก๊าซได้มาก ดงันัน้การนําไปใช้อาจพจิารณาถงึความ
จาํเป็นและความเหมาะสมกบัสภาพของงาน ตวัอย่างเช่นสถานทีไ่ม่มี
ไฟฟ้าหรอืมปีญัหาในระบบการจา่ยไฟทีไ่มส่มํ่าเสมอ โดยเฉพาะงานใน
ภาคสนาม  
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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 well-
known promotional scheme for energy efficient products 
run by the DSM (Demand-Side Management) program 
under EGAT (the Electric Generating Authority of 

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. Name Reg. No.5 Std. 
1 Automobiles   (8) 
2 Clothes Dryers √  (19) 
3 Clothes Washers √  (29) 
4 Compact Fluorescent   (25) 
5 Computers (Personal)   (18) 
6 Dishwashers   (16) 
7 Doors   (2) 
8 DVD/CD Player/Recorder   (5) 
9 Electric Ovens √  (19) 
10 Electric Pan    
11 Electric Ranges √  (19) 
12 Electronic Ballast √  (17) 
13 External Power Adapter   (3) 
14 Fan (Household) √ √ (5) 
15 Fax Machine   (13) 
16 Fluorescent √ √ (39) 
17 Gas Range (Low Pressure) √  (19) 
18 Glass (Household) √  (5) 
19 Hair Dryer    
20 Home Audio   (6) 
21 Induction Ballast √ √ (20) 
22 Instantaneous Water Heaters √  (1) 
23 Irons √  (4) 
24 Kettles √  (1) 
25 Lighting Fixtures (Residential) √ √ (1) 
26 Microwave Ovens √  (5) 
27 Monitors   (20) 
28 Motorcycle   (1) 
29 Multifunction Devices   (10) 
30 Printers   (16) 
31 Range Hoods   (3) 
32 Reflective Roof Products   (1) 
33 Refrigerator (Household) √ √ (42) 
34 Rice Cookers (Electric) √ √ (5) 
35 Room AC √ √ (31) 
36 Room Air Cleaners   (1) 
37 Scanners   (8) 
38 Skylights   (1) 
39 Small Diesel Engine    
40 Small Gasoline Engine    
41 Television   (21) 
42 Thermal Pot √  (1) 
43 Toaster   (1) 
44 Vacuum Cleaner   (7) 
45 Water Pumps   (4) 
46 Window Film   (1) 
47 Windows   (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 

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. Names 

The Amount of Energy Usage (kTOE) 
2005 2006 2007 

1 Automobiles 848,623.99 1,065,274.63 1,272,780.92 

2 Motorcycle 143,618.85 183,119.94 215,702.20 

3 Small Diesel Engine  378.86 383.25 376.81 

4 Fluorescent 132.6 137.74 144.94 

5 Computers  103.5 107.61 114.67 

6 Water Pumps 58.20 59.31 61.76 

7 Gas Range 43.39 44.78 50.72 

8 Room AC 44.46 46.05 47.00 

9 Inst. Water Heaters 29.01 34.65 41.45 

10 Small Gasoline Engine  31.26 31.62 31.09 

11 Irons 16.55 17.07 17.77 

12 Electric Ranges 15.41 15.75 16.54 

13 Rice Cookers  13.57 14.15 14.95 

14 DVD/CD  11.32 11.43 11.79 

15 Clothes Washers 9.53 9.99 10.35 

16 Thermal Pot 9.08 9.79 10.12 

17 Light Fixtures  7.79 8.06 8.36 

18 Refrigerator  6.47 7.13 7.78 

19 Television 4.58 5.73 6.89 

20 Kettles 4.16 4.29 4.45 

21 Printers 3.57 4.00 4.08 

22 Microwave Oven 3.45 3.42 3.69 

23 Fan (Household) 2.90 3.11 3.18 

24 Vacuum Cleaner 2.32 2.35 2.49 

25 Induction Ballast 1.88 1.94 2.02 

26 Home Audio 1.73 1.79 1.85 

27 Multi. Devices 2.13 1.7 1.74 

28 Electric Pan 1.37 1.42 1.48 

29 Monitors 1.36 1.39 1.46 

30 Scanners 0.92 0.98 1.06 

31 Fax Machine 0.59 0.69 0.80 

32 Electric Ovens 0.63 0.65 0.68 

33 Compact Fluorescent 0.35 0.36 0.37 

34 Clothes Dryers 0.14 0.15 0.15 

35 Electronic Ballast N/A N/A N/A 

36 Glass (Household) 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. Names 
Energy Saving Potential (kTOE) 

2007 2008 2009 2010 2011 
1 Automobiles 500.85 600.16 700.50 801.87 940.26 
2 Motorcycle 29.54 34.51 39.97 45.94 52.41 
3 Computers  19.11 20.43 21.91 23.54 25.32 
4 Printers 18.84 19.03 19.14 18.55 19.86 
5 Room AC 18.06 21.38 25.05 29.08 33.46 
6 Water Pumps 7.72 8.00 8.30 8.62 8.96 
7 Gas Range  5.07 5.39 5.75 6.14 6.58 
8 Irons 3.98 4.15 4.33 4.53 4.75 
9 Television 3.93 4.68 5.51 6.42 7.42 
10 Small Diesel Engine  3.93 4.06 4.19 4.34 4.50 
11 Refrigerator  3.30 3.61 3.96 4.36 4.79 
12 Inst. Water Heater 2.94 3.00 3.08 3.15 3.23 
13 Light Fixtures  2.78 2.89 3.00 3.13 3.26 
14 Electric Ranges 2.17 2.28 2.41 2.55 2.69 
15 Clothes Washer 1.65 1.71 1.78 1.85 1.93 
16 Small Gasoline Engine  1.55 1.57 1.57 1.53 1.63 
17 Multi. Devices 1.25 1.29 1.32 1.36 1.40 
18 Fax Machine 1.22 1.25 1.27 1.29 1.32 
19 Compact Fluorescent 0.78 0.81 0.84 0.87 0.91 
20 Induction Ballast 0.75 0.78 0.81 0.85 0.88 
21 Monitors 0.72 0.76 0.81 0.86 0.91 
22 Glass (Household) 0.70 0.79 0.89 1.00 1.12 
23 Fan (Household) 0.52 0.54 0.55 0.56 0.57 
24 Rice Cookers  0.49 0.52 0.55 0.58 0.62 
25 Scanners 0.48 0.55 0.64 0.73 0.84 
26 DVD/CD  0.42 0.45 0.49 0.53 0.58 
27 Thermal Pot 0.21 0.23 0.24 0.26 0.28 
28 Kettles 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 
29 Home Audio 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 
30 Electric Pan 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 
31 Microwave Ovens 0.13 0.14 0.16 0.17 0.19 
32 Vacuum Cleaner 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 
33 Electric Ovens 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 
34 Clothes Dryers 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 
35 Electronic Ballast N/A N/A N/A N/A N/A 
36 Fluorescent 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 
No. 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 

 
 
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.   

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 Revised Drafted Announced Order of 
   Standard  Promotion 

Gas Range    1   1 2 
Inst. Water Heaters   1   1 2 
Irons   1   1 2 
Electric Ranges   1   1 2 
Clothes Washers   1   1 2 
Room AC   1   1 2 
Refrigerator    1   1 2 
Fluorescent   1   1 2 
Electronic Ballast   1   1 2 
Lighting Fixtures    1   1 2 
Induction Ballast   1   1 2 
Water Pumps 1   2 2 3 
Compact Fluorescent  1   2 2 3 
Computers (Personal) 1   2 2 3 
DVD/CD  1   2 2 3 
Printers 1   2 2 3 
Electric Pan 2   2 2 3 
Fan (Household)   2   2 3 
Rice Cookers    2   2 3 
Thermal Pot   2   2 3 
Kettles   2   2 3 
Microwave Ovens   2   2 3 
Vacuum Cleaner     2 2 3 
Glass (Household)   2   2 3 
Television 2   3 3 4 
Home Audio 2   3 3 4 
Mult. Devices 2   3 3 4 
Monitors 2   3 3 4 
Scanners 2   3 3 4 
Fax Machine 2   3 3 4 
Automobiles 1-2   3 3 4 
Motorcycle 1-2   3 3 4 
Clothes Dryers   3   3 4 
Electric Ovens   3   3 4 
Small Diesel Engine  2-3   4 4 5 
Small Gasoline 
Engine  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 



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 3 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                        241 

 

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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บทคดัย่อ 
คาวิตี้ม ัลติโหมดถูก นําไปประยุกต์ ใช้อย่ างแพร่หลายใน

กระบวนการทําความร้อนวัสดุด้วยไมโครเวฟ ซึ่งพฤติกรรมของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและอุณหภูมทิี่เกิดขึ้นในวสัดุนัน้เกดิจากคลื่นน่ิง
หลายระนาบทีอ่ยู่ในคาวติี้ สําหรบังานวจิยัฉบบัน้ีนําเสนอแบบจําลอง
การกระจายตวัของสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าและอุณหภูมทิีเ่กดิขึน้ภายในคา
วติี้รูปทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ในกรณี 3 มติ ิ เพื่อใชใ้นการปรบัปรุงการ
กระจายตวัของสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าในคาวติีแ้ละการกระจายอุณหภูมใิน
วสัดุบนพืน้ฐานของการใชแ้หล่งป้อนคลื่นหลายตําแหน่ง ซึง่แบบจาํลอง
ดงักล่าวสามารถช่วยระบุถึงตําแหน่งในการป้อนคลื่นที่สามารถลด
ปญัหาการครอสคปัปลิ้งทีเ่กดิขึน้จากแหล่งป้อนคลื่นหลายตําแหน่งได ้
สาํหรบัการจาํลองพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ภายในคาวติีน้ัน้ อาศยัพืน้ฐานการ
วเิคราะหจ์ากโปรแกรม COMSOLTM Multiphysics และหลงัจากไดผ้ล
การวเิคราะหแ์บบจาํลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ดแลว้ ขอ้มลูดงักล่าวทัง้หมดจะ
ถกูนําไปประยุกตใ์ชก้บัระบบไมโครเวฟไพโรไรซสิ ซึง่ใชใ้นการรไีซเคลิ
ขยะพลาสตกิต่อไป  

Abstract 
Multimode cavities are extensively used in many applications 

for microwave heating of bulk materials in which the electro-
magnetic 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 electro-
magnetic 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 

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 

นับตัง้แต่มกีารประยุกต์ใชพ้ลงังานไมโครเวฟในการทําความรอ้น
เกิดขึ้น ประเด็นสําคญัอย่างหน่ึงที่ได้รบัความสนใจในการศึกษา คอื 
ลกัษณะการเกดิความรอ้นทีไ่ม่สมํ่าเสมอภายในโหลด (Heating Non-
uniformity in Loaded) หรอืวสัดุทีไ่ดร้บัพลงังานไมโครเวฟภายในคาวติี ้
สาเหตุดังกล่าวนัน้เกิดขึ้นจากความไม่สมํ่าเสมอของการกระจาย
สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าที่เกดิขึน้ภายในแอพพลเิคเตอร์หรอืคาวติี้ ทําให้
เกดิจุดหรอืตําแหน่งทีเ่รยีกว่า จุดรอ้นและจุดเยน็ (Hot and Cold 
Spots) Tse V. et al. [1]  สําหรบัตวัอย่างทีใ่ชใ้นการอธบิาย
ปรากฏการณ์จุดรอ้นและจุดเยน็ไดแ้ก่ การเกดิปรากฏการณ์เทอรม์อล
รนัอะเวย ์(Thermal Runaway) ในบางสว่นของวสัดุเซรามคิส่งผลให้
วสัดุเกดิความเสยีหายหรอืมคีุณภาพตํ่า (จุดรอ้น) หรอืในบางกรณีเช่น
อาหารทีต่้องการฆ่าเชื้อแบคทเีรยีดว้ยความรอ้น แต่ความรอ้นบางจุด
นัน้มคี่าไม่มากพอส่งผลใหแ้บคทเีรยียงัสามารถเจรญิเตบิโตขึน้ได ้และ
ทาํใหอ้าหารเป็นพษิ (จุดเยน็)  George, M., et al. [2] ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวนกัวจิยัสว่นใหญ่จึง่มคีวามตอ้งการทีจ่ะออกแบบระบบทาํความ
ร้อนด้วยไมโครเวฟให้สามารถเกิดความร้อนที่กระจายตัวอย่าง
สมํ่าเสมอทัว่ทัง้วสัดุหรอืโหลด ผดุงศกัดิ ์รตันเดโช [4] 

สําหรบัเทคนิคที่นิยมใช้ในการแก้ปญัหาดงักล่าวคือ การทําให้
โหลดเคลื่อนทีแ่ละการใชใ้บพดักวนคลื่น (Mode Stirrer) ซึง่วธิกีาร
ดงักล่าวเป็นวธิทีีง่า่ยไมม่คีวามซบัซอ้น แต่กย็งัมขีอ้จาํกดัหลายประการ 
เช่น การทําให้โหลดเคลื่อนที่อาจเกดิปรากฏการณ์กบัดกัคลื่น (Field 
Trapping) ส่วนการใช้ใบพดัส่งผลให้การวเิคราะห์เชิงทฤษฎีมคีวาม
ยุง่ยาก เป็นตน้ 
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งานวจิยัน้ีนําเสนอเทคนิคการออกแบบการใชแ้หล่งป้อนคลื่นหลาย
ตาํแหน่ง (Multi-feeding Technique) ซึง่เป็นหน่ึงในวธิกีารแกไ้ขปญัหา
ความไม่สมํ่าเสมอของการกระจายตวัของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและ
ความรอ้นภายในวสัดุ ซึ่งถอืว่าเป็นปญัหาหลกัของการออกแบบระบบ
ทาํความรอ้นดว้ยไมโครเวฟ โดยการศกึษาในครัง้น้ีจะศกึษาถงึตําแหน่ง
ของการป้อนคลื่นและอิทธิพลของโหลด ต่อการกระจายตัวของ
สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าและอุณหภูมภิายในคาวติี ้ซึง่แตกต่างจากงานวจิยั
ทีผ่่านมาทีม่กัจะศกึษาการกระจายตวัของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าภายใน
คาวติีใ้นสภาวะไมม่โีหลด ซึง่งา่ยต่อการคาํนวณและวเิคราะห ์

 
2. แบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์

แบบจาํลองทางคณิตศาสตรส์าํหรบักระบวนการทําความรอ้นโดย
พลงังานไมโครเวฟจะแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็นสองส่วน คอื ในส่วน
ของการวเิคราะห์การกระจายตวัของคลื่นไมโครเวฟและการวเิคราะห์
การกระจายตัวของความร้อนภายในโหลด โดยสามารถเขียนเป็น
แบบจาํลองทางกายภาพในการวเิคราะหไ์ดด้งัรปูที ่1 

 
 

รปูที ่1 แบบจาํลองทางกายภาพสาํหรบัการวเิคราะหก์ารทาํความรอ้น
วสัดุไดอเิลก็ตรกิดว้ยคลื่นไมโครเวฟ 

 
จากรปูที ่1 แสดงสว่นประกอบของการจาํลองระบบไมโครเวฟโดย

มแีหล่งป้อนคลื่นหลายตาํแหน่งซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
(1) คาวติี้แบบมลัตโิหมด (Multimode Cavity) ทําหน้าทีเ่ป็นที่

บรรจุโหลดโดยที่ผนังของคาวติี้จะมสีมบตัิเป็นตวันํายิง่ยวด (Perfect 
Conducting Wall) ส่งผลใหผ้นังไม่มกีารดูดซบัพลงังานไมโครเวฟที่
สง่ออกมาจากทอ่นําคลื่น 

(2) โหลด (Load) คอืวสัดุทีส่ามารถทําความรอ้นด้วยพลงังาน
ไมโครเวฟได้ (สามารถดูดซับพลังงานไมโครเวฟและเปลี่ยนเป็น
พลงังานทางความรอ้น) 

(3) ท่อนําคลื่น (Wave Guide) ทําหน้าทีเ่ป็นแหล่งกําเนิดคลื่น
ไมโครเวฟโดยทีโ่หมดของคลื่นเป็นโหมด TE10 

สําหรับสภาวะและลักษณะทางกายภาพที่ใช้ในการศึกษา
แบบจาํลองมดีงัต่อไปน้ี 

1. โหมดไมโครเวฟทีใ่ชเ้ป็นแบบมลัตโิหมด มตีําแหน่งการป้อน
คลื่น 2 ตําแหน่ง ทัง้น้ีเพื่อหวงัผลการกระจายตวัของคลื่น
แมเ่หลก็ไฟฟ้า (ไมโครเวฟ) ทีด่ ี

2. กําลงัของคลื่นไมโครเวฟรวม 800 Watt X 2 (แมกนีตรอน 2 
ตวั) 

3. ความถีค่ลื่นไมโครเวฟทีใ่ช ้2.45 GHz 
4. ลกัษณะทางกายภาพของคาวติีเ้ป็นทรงลูกบาศกข์นาด 510 

x 450 x 440 mm 
5. ทอ่นําคลื่นทีใ่ช ้คอื WR 430 (109 x 55 mm) 
6. โหลดทีใ่ช ้คอื ซลิกิอนคาร์ไบด์ (Dielectric Constant = 

10.8) 
7. ขนาดของโหลดทีใ่ชศ้กึษามขีนาด 10 x 5 x 6 mm 
สําหรับรายละเอียดการวิเคราะห์การกระจายตัวของคลื่น

ไมโครเวฟและการวเิคราะหก์ารกระจายตวัของความรอ้นภายในโหลดมี
ดงัต่อไปน้ี 

 
2.1 สมมติุฐานท่ีใช้ในการจาํลอง 
 สมมติฐานหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ปญัหาการกระจายตัวของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและอุณหภูมิภายในโหลดและคาวิตี้สําหรับ
การศกึษาครัง้น้ี 

1. ไมม่กีารเปลีย่นแปลงสถานะของสสารภายในโหลด 
2. โหลดมสีถานะเป็นของแขง็การถ่ายเทความรอ้นภายในโหลด

เกดิจากการนําความรอ้น 
3. ไมม่กีารถ่ายเทมวลสารออกจากโหลด 
4. ไม่มีก่ารถ่ายเทพลงังานออกจากโหลด (ไม่คดิการถ่ายเท

ความรอ้นระหวา่งโหลดกบัอากาศรอบขา้งภายในคาวติี)้ 
5. ไมม่ปีฏกิริยิาเคมเีกดิขึน้ภายในโหลด  
6. องคป์ระกอบของโหลดมคีวามสมดุลทางเทอรโ์มไดนามกิส ์
7. ผนั ง ทุ ก ด้ า น ข อ ง ค า วิตี้ เ ป็ น ตั ว นํ า ยิ่ ง ย ว ด  ( Perfect 

Conducting Wall)  
8. กาํหนดใหโ้หลดอยูน่ิ่ง 
9. สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าทีผ่วิรอยต่อระหว่างโหลดและอากาศที่

อยูภ่ายในคาวติีม้คีวามสมดุลกนั 
10. คลื่นไมโครเวฟทีอ่อกจากทอ่นําคลื่นเป็นโหมด TE10 
11. ค่าสมบตัไิดอเิลก็ตรกิ (Dielectric Properties) ของโหลดเป็น

คา่คงที ่
12. ค่าสมบตัไิดอเิลก็ตรกิ (Dielectric Properties) ของอากาศ

ภายในคาวติีเ้ป็นคา่คงที ่
13. ค่าสมบตัทิางความรอ้น (Thermal Properties) ของโหลดมี

คา่คงที ่
14. ปรากฏการณ์พจิารณาในระนาบ 3 มติ ิ

 
2.2 การวิเคราะหส์นามแม่เหลก็ไฟฟ้าภายในคาวิต้ี 

สําหรบัการกระจายตวัของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกดิขึน้ภายใน 
คาวติี ้(วเิคราะหท์ัง้ในสว่นของทอ่นําคลื่น คาวติี ้และโหลด) สามารถหา
ไดจ้ากสมการสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าของแมกเวลสใ์นกรณี 3 มติ ิโดยมี
รายละเอยีดสมการดงัต่อไปน้ี  
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( ) 021 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−×∇×∇ − EjkE

o
ror ωε

σεμ        (1) 

2nr =ε        (2) 
 

โดยที ่ 
E  คอื ความเขม้ของสนามไฟฟ้า (Electric Field Intensity) 
H  คอื ความเขม้ของสนามแมเ่หลก็ (Magnetic Field Intensity) 
j  คอื ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า (Current Density)  
σ  คอื สมบตักิารนําไฟฟ้า (Electric Conductivity)  

rμ  คอื สมบัติการซึมผ่านของสนามแม่เหล็กสัมพัทธ์ (Relative 
Magnetic Permeability)  
ω  คอื ความเรว็เชงิมมุของคลื่นไมโครเวฟ  

oε  คอื สมบตัไิดอเิล็กตรกิในสภาวะสูญญากาศ (Permittivity of 
Vacuum) 
n  คอื ดชันีหกัเห (Refractive Index)  

rε  คอื สมบตัไิดอเิลก็ตรกิสมัพทัธ ์(Relative Dielectric Constant) 
ซึ่งบอกถงึคุณสมบตัขิองวตัถุใดๆทีอ่ธบิายถงึความสามารถในการดูด
ซบั ส่งผ่านและสะท้อนพลงังานจากส่วนที่เป็นสนามไฟฟ้าของคลื่น
ไมโครเวฟ 

สาํหรบัเงือ่นไขขอบเขตการกระจายตวัของคลื่นไมโครเวฟภายใน
ท่อนําคลื่นและคาวติี้กําหนดให้เป็นตวันํายิง่ยวดดงันัน้สามารถเขยีน
เป็นสมการไดด้งัน้ี 

 
0=× En        (3) 

 
สําหรบัเงื่อนไขขอบเขตความต่อเน่ืองของคลื่นไมโครเวฟที่ผิว

รอยต่อระหว่างโหลดและอากาศที่อยู่ภายในคาวติี้สามารถเขยีนเป็น
สมการไดด้งัน้ี 

 
( ) 021 =−× HHn        (4) 
( ) 021 =−× EEn        (5) 

 
สาํหรบัเงือ่นไขขอบเขตของสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าทีเ่กดิจากการเป็น

แหล่งกําเนิดคลื่นไมโครเวฟ (Source) จากท่อนําคลื่น (ดงัรปูที ่1) 
สามารถเขยีนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 

( ) ∫∫ ⋅⋅−= 1111:)1( EEEEESPort        (6) 
( ) ∫∫ ⋅⋅−= 2222:)2( EEEEESPort        (7) 

 

โดยที ่ )1(Port  และ )2(Port  คอืแหล่งกาํเนิดคลื่นตวัที ่1 และ 2 
ตามลาํดบั 

ในส่วนของเงื่อนไขสภาวะเริ่มต้นของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
กาํหนดให ้

 
( ) ( ) ( ) 0,, 000 =tEtEtE zyx        (8) 

 

2.3 การวิเคราะหค์วามร้อนภายในโหลด  
สมการถ่ายเทความรอ้นในปญัหานี้จะวเิคราะหเ์ฉพาะความรอ้นที่

เกิดขึ้นภายในโหลดที่อยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในคาวติี้ใน
กรณี 3 มติิเท่านัน้ (เน่ืองจากอากาศภายในคาวติี้ไม่มกีารดูดซบั
พลงังานไมโครเวฟเป็นความร้อน) โดยสมมุติให้ภายในโหลดมกีาร
ถ่ายเทความรอ้นดว้ยการนําความรอ้น (Heat Conduction)เพยีงอย่าง
เดยีว และโหลดสามารถกําเนิดความรอ้นภายใน (Heat Generation) 
ด้วยการเปลี่ยนพลงังานไมโครเวฟเป็นพลงังานความร้อน และจาก
สมมตฐิานดงักล่าวสามารถเขยีนเป็นสมการถ่ายเทความรอ้นในโหมด
ของการนําความรอ้น ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

( ) QTk
t
TC pts =∇−⋅∇+
∂
∂ρδ        (9)

  
 

โดยที ่ 

tsδ   คอื สมัประสทิธิเ์ชงิเวลา (Time-Scaling Coefficient)  
T    คอื อุณหภมู ิ(Temperature) 
 t     คอื เวลา (Time)  

pC  คอื ความจุความรอ้นของสสาร (Heat Capacity at Constant 

Pressure)  
ρ   คอื ความหนาแน่น (Density)  
k    คอื คา่สมัประสทิธิก์ารนําความรอ้น (Thermal Conductivity)  
Q   คือ ความหนาแน่นของพลงังานความร้อนที่ผลิตขึ้นภายในวสัดุ 
(Local Volumetric Heat Generation Term) ซึง่ไดจ้ากการดูดซบั
พลงังานไมโครเวฟและแปรเปลีย่นเป็นพลงังานความรอ้น 

และเน่ืองจากความรอ้นทีเ่กดิขึน้จากพลงังานไมโครเวฟภายในคา
วติีม้เีฉพาะทีโ่หลด ดงันัน้โดเมนทีพ่จิารณาทางความรอ้นจงึพจิารณาที่
โหลดเพยีงอย่างเดยีว (ตาํแหน่งหมายเลข 2 ในรปูที ่ 1) ดงันัน้เงือ่นไข
ขอบเขตทางความรอ้นจะมเีฉพาะทีผ่วิโหลดเท่านัน้ ซึง่ในการวเิคราะห์
ครัง้น้ีกาํหนดใหไ้มม่กีารถ่ายเทความรอ้นออกจากโหลด (ผนงัโหลดเป็น
ฉนวน) ดงันัน้เงือ่นไขขอบเขตทางความรอ้นทีผ่วิโหลดสามารถเขยีนได้
ดงัน้ี 

 
( ) 0=∇⋅ Tkn      (10) 

 
ในส่วนของเงื่อนไขสภาวะเริม่ต้นของการวิเคราะห์การถ่ายเท

ความรอ้นกาํหนดให ้
 
( ) 00 TtT =      (11) 

 
2.4 วิธีการหาผลเฉลย 

การวเิคราะห์ผลจากแบบจําลองจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กรณีคอื 
กรณีที่วเิคราะห์การกระจายตวัของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในโหลด
และคาวติีอ้ยา่งเดยีว และในกรณทีีม่กีารวเิคราะหท์ัง้การกระจายตวัของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในโหลดและคาวิตี้ และการกระจายตัว
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อุณหภมูภิายในโหลดดว้ย โดยวธิกีารหาผลเฉลยมดีงัต่อไปน้ี 
ในกรณทีีว่เิคราะหก์ารกระจายตวัของสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าภายในโหลด
และคาวิตี้อย่างเดียวจะกําหนดให้เวลาไม่มีผลต่อพฤติกรรมของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในคาวิตี้ ดังนัน้ปญัหาดังกล่าวถือว่าเป็น
ปญัหาทีอ่ยู่ในสภาวะคงตวั (Steady State) จงึทําการวเิคราะหป์ญัหา
การกระจายตวัของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในคาวติี้ 3 มติิ ด้วย
ระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ทีอ่าศยัพืน้ฐานการวเิคราะหจ์ากโปรแกรม 
COMSOLTM Multiphysics [3] 

ส่วนในกรณีที่มกีารวเิคราะห์สมการทางด้านความร้อนร่วมด้วย 
เวลาจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโหลด ดังนัน้จึง
กาํหนดใหป้ญัหาดงักล่าวเป็นปญัหาทีอ่ยูใ่นสภาวะไมค่งตวั (Transient) 
จึงทําการวิเคราะห์ปญัหาการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ภายในคาวติี ้3 มติ ิดว้ยระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนตท์ีอ่าศยัพืน้ฐานการ
วเิคราะหจ์ากโปรแกรม COMSOLTM Multiphysics [3] 

สําหรบัค่าขอ้มูลการป้อนเขา้ที่ใช้ในการวเิคราะห์ทัง้ในส่วนของ
สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า การถ่ายเทความรอ้นดงัตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 ขอ้มลูป้อนเขา้ทีใ่ชใ้นการศกึษาแบบจาํลอง 

] [F/m  10 x 8.85419 12
0 =ε  ] [H/m  10 x 4.0 -7

0 πμ =  
1.0 =raε , 1.0 =raμ  10.8 =rsε , 1.0 =rpμ  

003.0tan =pδ , 00.0tan =aδ  sρ แสดงในรปูที ่4 

psC แสดงในรปูที ่5 sk แสดงในรปูที ่6 

( ) CtT °= 280  ][45.2 GHzf =  

800[watt] / =portPower  [s] 5  timeend =  
 

 
รปูที ่2 คา่ความหนาแน่นของโหลดทีเ่ป็นฟงักช์นักบัอุณหภมู ิ[3] 

 

 
รปูที ่3 คา่ความจคุวามรอ้นของโหลดทีเ่ป็นฟงักช์นักบัอุณหภมู ิ[3] 

 

 
รปูที ่4 คา่สมัประสทิธิก์ารนําความรอ้นของโหลดทีเ่ป็นฟงักช์นักบั

อุณหภมู ิ[3] 
 
3 ผลการศึกษาแบบจาํลอง  

3.1 ผลการศึกษาแบบจาํลองในสภาวะท่ีไม่มีโหลด 
จากรูปที่ 5(a) และ 6(a) พบว่า ค่าการกระจายตัวของ

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูงสุดภายในคาวิตี้ที่มีตําแหน่งป้อนคลื่นแบบ
สมมาตรและไมส่มมาตรจะมคี่าเท่ากบั  3.89 X 104 V/m และ  8.14 X 
104 V/m ตามลําดบั ซึง่จะเหน็ไดว้า่ค่าทัง้สองมคีวามแตกต่างกนัมาก 
และเมื่อพจิารณาการกระจายตวัของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าจะเหน็ว่าคา
วิตี้ตําแหน่งการป้อนคลื่นแบบสมมาตร สภาวะไม่มีโหลดจะเกิด
การครอสคปัปลิง้มากกวา่คาวติีแ้บบไมส่มมาตรถงึ 2 เท่า เน่ืองจากการ
ป้อนคลื่นแบบสมมาตรจะมโีอกาสเกดิการทบัซ้อนคลื่นที่อยู่ในระนาบ
เดยีวกนัได้มากเพราะคลื่นที่ปล่อยออกจากท่อนําคลื่นมลีกัษณะการ
เคลื่อนตวัในระนาบเดยีวกนั ในขณะทีก่ารป้อนคลื่นแบบไม่สมมาตรจะ
เกดิการทบัซอ้นกนัของคลื่นน้อยเพราะการเคลื่อนตวัของคลื่นอยู่คนละ
ระนาบกัน ดังนัน้การป้อนคลื่นแบบสมมาตรจะส่งผลให้พลังงานที่
ป้อนเขา้ไปเกิดการสูญเสยี กล่าวคอื พลงังานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่
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ป้อนเขา้มาไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพลงังานความรอ้น (กรณีมโีหลด) แต่
เกดิการสญูเสยีพลงังานจากการครอสคปัปลิง้กนัเองของคลื่น  

 

 
(a) 

 
(b) 

รปูที ่5 การกระจายตวัของคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า 
ทีม่ตีาํแหน่งป้อนคลื่นทีส่มมาตรกนั  

(a) Slice Plot Type (V/m)  
(b) Arrow Plot Type 

 

 

(a) 

 
(b) 

รปูที ่6 การกระจายตวัของคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า 
ทีม่ตีาํแหน่งป้อนคลื่นทีไ่มส่มมาตรกนั  

(a) Slice Plot Type (V/m)  
(b) Arrow Plot Type 

  
จากรปูที ่5(b) และ 6(b) พบว่า เวกเตอรจ์ากรูปที ่5(b) มคีวาม

สมํ่าเสมอของขนาดเวกเตอรน้์อยกวา่รปู 6(b) แสดงวา่การกระจายตวั
ของสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าทีค่าวติีต้ําแหน่งป้อนคลื่นแบบสมมาตรมคีวาม
สมํ่าเสมอน้อยกว่าทีค่าวติี้ตําแหน่งป้อนคลื่นแบบไม่สมมาตร และจาก
รปูที ่ 5(b) พบว่าเวกเตอรใ์นท่อนําคลื่นทัง้สองเกดิคลื่นน่ิงขึน้ภายใน
และมคี่าความเขม้ของสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า 3.5 X 104 V/m และรปูที ่
6(b) พบวา่เวกเตอรภ์ายในท่อนําคลื่น Port 1 ไมเ่กดิคลื่นน่ิง แต่พบที ่
Port 2 เกดิเพยีงเลก็น้อย ซึง่เมือ่นําเวกเตอรภ์ายในท่อนําคลื่นจากรปูที ่
5(b) และ 6(b) มาเปรยีบเทยีบกนั พบว่า ในรูปที ่5(b) เวกเตอรใ์นท่อ
นําคลื่นทัง้สอง Port (Port 1 และ Port 2) เป็นเวกเตอรท์ีม่คี่าเท่าค่า
ความเขม้สนามแมเ่หลก็ คอื 3.89 X 104 V/m (ค่าจากรปูที ่5(a)) แต่ใน
กรณีรปูที ่ 6(b) พบวา่ขนาดของเวกเตอรใ์น Port 2 มขีนาดเพยีง 1 ใน 
4 ของเวกเตอรท์ี่มขีนาดใหญ่ที่สุด (ค่าเวกเตอรข์อง Port 1 มคี่าน้อย
กว่า Port 2) ซึง่ค่าเวกเตอรข์นาดใหญ่สุดในรปูที ่6(b) จะมคี่าเท่ากบั 
8.14 X 104 V/m (ค่าจากรปูที ่6(a)) ดงันัน้เวกเตอรภ์ายในท่อนําคลื่น 
Port 2 จะมคี่าประมาณ 2.04 X 104 V/m จากความแตกต่างของ
เวกเตอรภ์ายในทอ่นําคลื่นจากรปูที ่5(b) และ 6(b) น้ีแสดงวา่ ในสภาวะ
ที่ไม่มโีหลด คาวติี้ที่มตีําแหน่งการป้อนคลื่นแบบสมมาตรมโีอกาสที่
แมกนีตรอนจะเสยีหายจากคลื่นไมโครเวฟยอ้นกลบัมากกว่าคาวติี้ทีม่ ี
ตาํแหน่งการป้อนคลื่นแบบไมส่มมาตรถงึสองเทา่ 
 

3.2 ผลการศึกษาแบบจาํลองในสภาวะท่ีมีโหลด 
จากรปูที ่ 5(a) และ 7(a) ซึง่เป็นการป้อนคลื่นแบบสมมาตรพบวา่ ค่าที่
มากสุดของการกระจายตวัของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า คอื 3.89 X 104 
V/m และ 8.79 X 104 V/m ตามลําดบั และจากรปูที ่5(a) จะมกีาร
กระจายตวัของสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าเป็นแบบจุดเยน็จุดรอ้น คอื จะมจีุด
ทีส่นามแมเ่หลก็มคีวามเขม้สงูและตํ่ากระจายอยู่ทัว่ทัง้คาวติี ้ซึง่มคีวาม
แตกต่างกบัรูปที่ 7(a) ซึ่งมกีารกระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
อย่างสมํ่าเสมอแต่มคี่าเพยีง 1 X 104 V/m ถงึ 2 X 104 V/m ดงันัน้
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ลกัษณะการกระจายตวัของสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกนั มผีลจาก
อทิธพิลของโหลดภายใน คาวติี ้และจากรปูที ่7(a) และ 7(b) พบวา่การ
กระจายตวัของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าทีล่ดลงจนมคี่าเขา้ใกลศู้นยน์ัน้เกดิ
จากการดดูซบัพลงังานไมโครเวฟของโหลด 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 
 

รปูที ่7 กรณคีาวติีใ้นสภาวะมโีหลดทีต่าํแหน่งป้อนคลื่นสมมาตรกนั 
(a) การกระจายตวัของคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า (V/m) 
(b) การกระจายตวัของอุณหภมูภิายในโหลด (K)  
และการกระจายตวัของคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า  
(c) การกระจายตวัของอุณหภมูภิายในโหลด (K) 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
รปูที ่8 กรณคีาวติีใ้นสภาวะมโีหลดทีต่าํแหน่งป้อนคลื่นไมส่มมาตรกนั 

(a) การกระจายตวัของคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า (V/m)  
(b) การกระจายตวัของอุณหภมูภิายในโหลด  (K) 
 และการกระจายตวัของคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า  
(c) การกระจายตวัของอุณหภมูภิายในโหลด (K) 

  
 จากรูปที่ 6(a) และ 8(a) ซึ่งเป็นการป้อนคลื่นแบบไม่สมมาตร
พบว่า ค่าที่มากสุดของการกระจายตวัของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คือ 
8.14 X 104 V/m และ 5.54 X 104 V/m ตามลําดบั ซึง่มคีวามแตกต่าง
กบัรปูที ่ 5(a) และ 7(a) อย่างสิน้เชงิกล่าวคอื โหลดส่งผลใหก้ารมกีาร
กระจุกตวัของสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า ณ ตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมากขึน้
ในกรณทีีม่กีารป้อนคลื่นแบบสมมาตร แต่ในทางตรงขา้มการกระจายตวั
ของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าจะมมีากขึน้เมื่อใส่โหลดในคาวติี้ในกรณีของ
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การป้อนคลื่นแบบไม่สมมาตร แสดงให้เหน็ว่าโหลดมผีลอย่างมากต่อ
การกระจายตัวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทัง้ในกรณีป้อนคลื่นแบบ
สมมาตร และไมส่มมาตร ดงันัน้การวเิคราะหแ์บบจาํลองการกระจายตวั
ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในกรณีไม่บรรจุโหลดไม่สามารถแสดงถึง
แนวโน้มการกระจายตวัของสนามไฟฟ้าในกรณีบรรจุโหลดไวภ้ายในคา
วติี้ได้ เน่ืองจากโหลดมสีมบตัิไดอิเล็กตรกิที่แตกต่างจากอากาศและ
ส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบการกระจายตัวของคลื่ นไมโครเวฟ 
นอกจากนัน้เมื่อวเิคราะหร์ปูที ่7(c) และ 8(c) พบว่าอุณหภูมทิีเ่กดิขึน้
ภายในโหลดทีผ่่านการทําความรอ้นดว้ยไมโครเวฟเป็นเวลา 5 วนิาที
พบว่า มคี่าเท่ากบั 303 K และ 309 K ตามลําดบั แสดงใหเ้หน็วา่การ
ป้อนคลื่นไมโครเวฟกรณีไม่สมมาตรสามารถใหอุ้ณหภูมหิรอืความรอ้น
ทีด่กีว่ากรณีการป้อนคลื่นแบบสมมาตร ซึง่ผลดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะการกระจายตวัของสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าอกีดว้ยและยงัแสดงให้
เหน็ว่าอทิธพิลของการเกดิคลอสคลปัป้ิงสง่ผลเสยีต่อประสทิธภิาพทาง
ความรอ้นในโหลด นอกจากนัน้เมือ่เปรยีบเทยีบการกระจายอุณหภูมใิน
โหลดจากรปูที ่7(c)  และ 8(c) พบว่านอกจากการป้อนคลื่นแบบไม่
สมมาตรจะใหค้วามรอ้นไดด้กีวา่แลว้ยงัมกีารกระจายตวัของอุณหภูมทิี่
ดกีวา่อกีดว้ย ซึง่แสดงใหเ้หน็สอดคลอ้งวา่การป้อนคลื่นแบบไมส่มมาตร
ช่วยให้เกดิการกระจายตวัของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในโหลดได้ดแีละ
ส่งผลให้เกดิความสมํ่าเสมอของอุณหภูมใินโหลด หรอืกล่าวในอกีนัย
หน่ึงว่าการกระจายตวัของอุณหภูมภิายในโหลดมคีวามสมัพนัธ์แบบ
แปรผนัตรงกับการกระจายตวัของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายในคาวิตี ้ 
โดยการกระจายตวัของคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าภายในคาวติีด้ ี จะทาํใหก้าร
กระจายตวัของอุณหภูมภิายในโหลดกด็ตีามไปดว้ย ดงัในกรณีของการ
ป้อนคลื่ นแบบไม่สมมาตร  และหากการกระจายตัวของคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าภายในคาวิตี้ไม่ดี  จะส่งผลให้การกระจายตัวของ
อุณหภูมภิายในโหลดก็จะไม่ดดี้วย ดงัในกรณีของการป้อนคลื่นแบบ
สมมาตร 
4. สรปุ 
 ในการศกึษานี้เป็นการศกึษาการจําลองการกระจายตวัของคลื่น
แม่เหลก็ไฟฟ้าและอุณหภูมใินคาวติี้ 3 มติ ิเพื่อนําผลจากแบบจาํลองที่
ได้ไปใช้ในการออกแบบระบบไมโครเวฟไพโรไลซิส ตวัแปรที่สนใจ
ศกึษา คอื ตาํแหน่งการป้อนคลื่นไมโครเวฟและโหลดภายในคาวติี ้จาก
การศกึษาสามารถสรปุไดด้งัน้ี 
1. ผลการทดสอบแบบจําลองของตําแหน่งป้อนคลื่นหลายตําแหน่ง
ภายในคาวติีท้ ีว่า่งเปล่าจะไมส่ามารถนํามาใชอ้า้งองิกบัการวเิคราะหใ์น
กรณีคาวติี้ทีม่โีหลด เน่ืองจากรปูแบบโหมดของคลื่นมกีารเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลาขณะมอีนัตรกริยิาระหวา่งคลื่นกบัโหลด 
2. การป้อนคลื่นในตําแหน่งทีถู่กต้องย่อมจะก่อใหเ้กดิรปูแบบการเกดิ
ความร้อนที่มีประสิทธิภาพทัง้น้ีขึ้นอยู่กับการกระตุ้นการก่อตัวของ
โหมดทีห่ลากหลาย  เพราะคุณลกัษณะของค่าอมิพแีดนซ์ของโหลดจะ
แตกต่างกบัค่าในฟรสีเปซหรอืช่องว่างใดๆ ผลทําให้ความยาวคลื่น
ภายในโหลดจะสัน้กวา่และเกดิการสะทอ้นของคลื่นจากผวิของโหลดเอง  
3. การตดิตัง้แหล่งป้อนคลื่นในตําแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยลดการเกดิ 
ครอสคปัปลิง้ได ้แต่ไมส่ามารถกาํจดัไดท้ัง้หมด  

4. หลกัการสมมาตรของตําแหน่งป้อนคลื่นจะใชอ้ธบิายผลของการเกดิ 
ครอสคปัปลิ้งไดเ้ฉพาะกรณีคาวติี้ทีว่่างเปล่าและโหลดมคีุณสมบตัเิป็น
วสัดุ Low Losses เทา่นัน้ 
5. การป้อนคลื่นจากแหล่งมากกว่าหนึ่งแหล่งเขา้สู่คาวติี้ขนาดใหญ่จะ
ทําใหเ้กดิโหมด จํานวนมาก หรอืเรยีกว่าการก่อตวัของคลื่นแบบมลัติ
โหมด โดยภายในท่อนําคลื่นจะปรากฏเป็นโหมดพืน้ฐานทีเ่รยีกว่าคลื่น
โหมด TE10 ซึง่ภายในท่อนําคลื่นน้ีจะมคี่าสนามไฟฟ้าสงูสุดอยู่ตรง
บรเิวณกึ่งกลางของท่อ หากมกีารปรบัทศิทางของท่อนําคลื่นใหอ้ยู่ใน
ตําแหน่งที่ถูกต้องย่อมทํา ให้โหมดที่ถูกกระตุ้นภายในคาวิตี้มี
ประสทิธภิาพสงูขึน้ตาม 
6.ผลจากแบบจําลองในสภาวะที่มโีหลดและไม่มโีหลด ภายในคาวติี ้
พบว่าเกดิรปูแบบการกระจายตวัของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าและอุณหภูมิ
ที่แตกต่างกัน ดังนั ้นจึงสรุปได้ว่าโหลดมีอิทธิพลต่อสนามคลื่น
แมเ่หลก็ไฟฟ้าภายในคาวติีอ้ยา่งชดัเจน 
7. การใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตรน์ัน้มคีวามสาํคญัในการออกแบบ 
เพื่อให้เหน็พฤตกิรรมของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การออกแบบตําแหน่งการป้อนคลื่นไมโครเวฟที่เหมาะสม ซึ่งทําให้
ระบบมปีระสทิธิภ์าพดทีีส่ดุก่อนการลงมอืสรา้งเครือ่ง 
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ี เพื่อศึกษาการปฏิบัติและการวัด

สมรรถนะผลสาํเรจ็ตามยุทธศาสตรโ์ซ่อุปทานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
(Green Supply Chain Management Practice and Performance) 
โดยใชก้รอบงานวจิยัของ Zhu และ Sarkis [1] ซึง่เป็นงานวจิยัทีไ่ดร้บั
การยอมรบัจากนกัวจิยัและมกีารอา้งองิมากสุดตามขอ้มลูบนฐานขอ้มลู 
Scopus [14] โดยมขีอบเขตการศึกษาครอบคลุมการปฏิบตัิตาม
ยุทธศาสตรโ์ซ่อุปทานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (GSCM  Practice) 5 
ดา้น [1] ไดแ้ก่  

การจดัการสิง่แวดลอ้มภายใน,  
การจดัซือ้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม,  
ความรว่มมอืกบัลกูคา้,  
การออกแบบทีค่าํนึงถงึสิง่แวดลอ้ม   
และการลงทุนในการนํารถยนต์กลบัคนื (Investment recovery) 

และการวดัสมรรถนะผลสาํเรจ็ตามยุทธศาสตรโ์ซ่อุปทานทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม (GSCM Performance) 3 ดา้น [1] ไดแ้ก่  

สมรรถนะทางดา้นสิง่แวดลอ้ม,    
สมรรถนะทางดา้นความคุม้คา่ทางเศรษฐศาสตร ์ 
สมรรถนะทางดา้นการดาํเนินการผลติ  
งานวจิยัน้ีไดเ้ลอืกบรษิทั Bayerische Moteren Werke AG 

(BMW) [2] เป็นกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานและวัด
สมรรถนะผลสาํเรจ็ตามกลยุทธโ์ซ่อุปทานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ผล
จากการศกึษา พบวา่ BMW สามารถนําการรกัษาสิง่แวดลอ้มมาสรา้ง
เป็นจุดแข็งให้กับตนเอง โดยนํากิจกรรมภายใต้การปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์โซ่อุปทานที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมาประยุกต์ใช้ภายใน 
ระหว่าง และภายนอกองค์กรตัง้แต่ข ัน้ตอนก่อนเริม่กระบวนการผลิต
จนถงึสง่มอบรถยนตใ์หลู้กคา้ เช่น การคดัเลอืกและพฒันาผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการผลติตลอดสายงาน, การใหค้วามสาํคญักบัการออกแบบชิน้สว่น
และตวัรถยนตท์ัง้ในสว่นของ BMW และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง, การพฒันาและ
ปรบัปรุงรถยนต์ใหม้ปีระสทิธภิาพและคุณภาพเพิม่ขึน้, ลดปรมิาณการ
ใช้วตัถุดบิและพลงังานในกระบวนการผลิต เป็นต้น จากรายงานผล
ประกอบการปี 2007 ของ BMW [2] แสดงผลลพัธ์ในเชงิบวกของการ
เตบิโตของบรษิทั เช่น ผลกําไรสูงขึน้, ความสูญเสยีน้อยลง, ความพงึ
พอใจของลูกค้ามากขึน้, ประสทิธภิาพการทํางานเพิม่ขึน้ และต้นทุน
ลดลง เป็นตน้ ผลลพัธด์งักล่าวเกดิจากการใหค้วามสาํคญัต่อการรกัษา
สิง่แวดลอ้มของ BMW  ซึง่ผลลพัธท์ไดจ้ากการวเิคราะหน์ัน้พบว่าการ
นํากิจกรรมภายใต้วิธีปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ และนําการประเมินผล
ดาํเนินจากเกณฑก์ารวดัสมรรถนะผลสาํเรจ็ตามยุทธศาสตรโ์ซ่อุปทาน
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมาใชอ้ย่างเหมาะสม และเป็นรปูธรรมชดัเจน
จะสง่ผลดเีน่ืองจากเป็นการพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยนื  
 
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. คาํนํา 
The Confederation of British Industries (CBI) ไดใ้ห้

ความสําคญักบัการรกัษาสิง่แวดล้อมของแต่ละองค์กร และเน้นยํ้าว่า
หากองค์กรใดสามารถส่งเสรมิในด้านสิง่แวดล้อมได้เป็นอย่างดนีัน้จะ
สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมนัน้ๆ แนวคดิน้ี
ทาํใหเ้กดิแรงกดดนัต่อการดาํเนินธุรกจิขององคก์ร ในการพยายามทีจ่ะ
คน้หาแนวทางการปรบัปรงุกลยุทธท์ีเ่หมาะสมและสอดคลอ้ง  

ยุทธศาสตร์โซ่อุปทานที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมถอืเป็นกลยุทธ์ที่
ไดร้บัความนิยมจากองคก์รต่างๆ ในการเลอืกมาเป็นยุทธศาสตรส์าํคญั
เน่ืองจากมวีธิปีฏบิตัคิรอบคลุมกจิกรรมทุกดา้นทีป้่องกนัการเกดิผลเสยี
ต่อสิง่แวดลอ้ม และเกณฑก์ารวดัสมรรถนะทีส่ามารถตรวจสอบผลการ
ดําเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าการจดัการด้านสิง่แวดล้อมยงัคงอยู่ภายใต้
เกณฑท์ีม่คีวามน่าเชือ่ถอื [16] 

การศึกษานี้ มีว ัตถุประสงค์  เพื่อวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตรโ์ซ่อุปทานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มซึง่เป็นกจิกรรมจากการ
ประยุกต์ใชก้ารบรหิารโซ่อุปทานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้น
การประเมนิประสทิธภิาพตามความตอ้งการของลูกคา้ และนําเสนอการ
ประยุกตใ์ชร้วมถงึผลสาํเรจ็ทีไ่ดร้บัผา่นกรณีศกึษาของ BMW ซึง่พบว่า 
ผลที่ได้เป็นไปในเชิงการส่งเสริมกันเชิงบวกของการปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์โซ่อุปทานที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและการวดัสมรรถนะ
ผลสําเรจ็ตามยุทธศาสตรโ์ซ่อุปทานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม [1, 4-8]  
ทําใหเ้ชื่อมัน่ว่าการนํายุทธศาสตรโ์ซ่อุปทานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
มาใชจ้ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัใหก้บั
องคก์ร [6] 
 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 การบริหารโซ่อุปทานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green 
Supply Chain management: GSCM) 

จากงานวจิยัของ Zhu และ Sarkis [1] พบวา่การบรหิารโซ่อุปทาน
ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมครอบคลุมกิจกรรมตัง้แต่การออกแบบ การ
จดัซื้อ การผลติ การขนส่ง จนถงึการจดัการผลติภณัฑท์ีห่มดอายุหรอื
เสื่อมสภาพแล้ว การปรบัปรุงผลการดําเนินงานตามแนวความคดิโซ่
อุปทานร่วมกบัการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมถอืเป็นปจัจยัหลกัในการ
ทําใหบ้รษิทัมศีกัยภาพเพิม่ขึน้เพราะว่าผลการดําเนินการมปีระโยชน์
ต่อเสถยีรภาพของบรษิทั เน่ืองจากกจิกรรมภายในกลยุทธ์การบรหิาร
โซ่อุปทานที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมหลายด้านสามารถช่วยลดต้นทุน 
และความสูญเสยีจากกระบวนการผลติ พรอ้มทัง้สรา้งความน่าเชื่อถอื
จากมาตรฐานดา้นสิง่แวดล้อมที่มารองรบักจิกรรมเหล่านัน้ ทําใหเ้มื่อ
สามารถนําศกัยภาพดา้นนี้มาประกอบการบรหิารจดัการสามารถช่วย
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัองคก์รไดใ้นระยะยาว [1, 4-6, 
9, 10] ดงันัน้การบรหิารโซ่อุปทานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มถอืวา่เป็น
อกียุทธศาสตรห์น่ึงทีส่ามารถสรา้งความได้เปรยีบเหนือคู่แข่งทัง้เรื่อง
การลดต้นทุน ภาพลกัษณ์ที่ดขีองบรษิทั และรถยนต์ซึ่งล้วนส่งผลต่อ
ยอดขาย และกําไรทีเ่พิม่ขึน้ จากงานวจิยัของ Hervani, Helms และ 
Sarkis [4] พบว่าการบรหิารโซ่อุปทานที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
ประกอบดว้ยกจิกรรมต่างๆ ดงัสมการต่อไปน้ี 

การบรหิารโซ่อุปทานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (GSCM) =  
การจดัซือ้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  (Green Purchasing)   +   
การบริหารโรงงาน /วัสดุที่เ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (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)    +    กระบวนการโลจสิตกิสแ์บบ
ยอ้นกลบั (Reverse Logistics) 

ยุทธศาสตร์โซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบรรลุผลตาม
วตัถุประสงคท์ีอ่งคก์รตัง้ไวห้รอืคาดหวงัไว ้มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
ก. การปฏิบัติในโซ่ อุปทานที่ เ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (GSCM 

Practice) 
แนวทางในการปฏบิตัขิององคก์รตามแนวคดิโซ่อุปทานทีเ่ป็นมติร

ต่อสิง่แวดลอ้มประกอบดว้ย องคป์ระกอบทัง้ 5 ดา้น [1] จากรปูที ่1 
แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบทัง้ 5 ดา้นทีม่ตี่อลูกคา้ 
และผูส้ง่มอบ โดยองคป์ระกอบทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

• การจดัการสิง่แวดล้อมภายใน (Internal Environmental 
Management) แบ่งออกเป็น ความรูส้กึรบัผดิชอบในเรื่อง
การบรหิารโซ่อุปทานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของผูบ้รหิาร
ระดบัสงู การใหค้วามสนับสนุนในเรือ่งการบรหิารโซ่อุปทาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับกลาง การ
ผสมผสานความรว่มมอืในการทาํงานเพื่อทาํใหส้ิง่แวดลอ้มดี
ขึ้น มีการจดัการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบสมบูรณ์ มีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมรวมถึงมีโปรแกรมการ
ตรวจสอบติดตาม ได้ร ับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 
14001 มรีะบบการจดัการสิง่แวดลอ้มภายในบรษิทั   

• การจดัซื้อทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Green purchasing) 
แบ่งออกเป็น การเลอืกซื้อผลติภณัฑท์ีม่ ีEco label รว่มมอื
กบัผู้ส่งมอบในเรื่องของสิง่แวดล้อม ตรวจสอบการจดัการ
สิง่แวดล้อมภายในของผูส้่งมอบอนัดบั 1 ผูส้่งมอบอนัดบั 1 
ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO 14001 ผูส้ง่มอบอนัดบั
ที ่2 มคีวามเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

• ความรว่มมอืกบัลูกคา้ (Cooperation with customer) แบ่ง
ออกเป็น ร่วมมอืกับลูกค้าในเรื่อง eco-design ร่วมมือกับ
ลูกคา้ในเรื่อง การผลติแบบสะอาด ร่วมมอืกบัลูกคา้ในเรื่อง
ของบรรจภุณัฑท์ีค่าํนึงถงึสิง่แวดลอ้ม  
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รปูที ่1 แสดงองคป์ระกอบทัง้ 5 สว่นของ GSCM Practice 
• การออกแบบทีค่ํานึงถงึสิง่แวดล้อม (Eco-design) แบ่ง

ออกเป็น การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อลดการใช้วสัดุ และ
พลังงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคํานึงถึงการนํามา
กลบัมาใชใ้หม ่การรไีซเคลิ การนําวสัดุกลบัคนื (recovery) 
ของวสัดุ และส่วนประกอบของวสัดุ การออกแบบรถยนต์
เพื่อหลกีเลี่ยงหรอืลดการใชว้สัดุอนัตรายในรถยนต์ และใน
การกระบวนการ 

• การลงทุนในการนํารถยนต์กลบัคนื (Investment recovery) 
แบ่งออกเป็น การลงทุนในการนําวสัดุกลบัคนื การประมูล
เศษวสัดุใช้แล้วเพื่อนํากลบัมาใช้ การขายเครื่องมอืที่เกิน
ความจาํเป็น 

ข. การวดัสมรรถนะผลสาํเรจ็ตามยุทธศาสตรโ์ซ่อุปทานทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม (GSCM Performance) 
ผลกา รต ร วจวัด สํ าห รับ สมร รถนะผลสํ า เ ร็จ แต่ ล ะด้ า น 

(Measurement items for Performance outcomes) เป็นเครือ่งช่วย
ตรวจสอบเพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่าการจัดการโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้มคงอยู่ภายใตม้าตรฐาน ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ดา้น [2-4, 9, 
10] โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

• ส ม ร ร ถ น ะ ท า ง ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม (Environmental 
performance) เป็นการวดัผลกระทบ หรอืมลพษิทีเ่กดิขึน้กบั
สิง่แวดลอ้ม จากกระบวนการทาํงานหลงัจากการปรบัสภาวะ
แวดล้อมและขัน้ตอนการทํางาน หรอืปรบัเปลี่ยนลกัษณะ
และวตัถุดบิของรถยนต ์ซึง่สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้มมคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัลูกคา้อย่างมาก ทาํใหส้ามารถนํามาเป็นจุดแขง็
ให้กบับรษิทั เน่ืองจากการให้ความสําคญักบัสิง่แวดล้อมที่
เพิ่มขึ้นทําให้ลูกค้ามีข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับ
รถยนต์เพิ่มขึ้น มีแนวทางการวัดผล ดังน้ี การลดการ
กระจายมลพิษในอากาศเพื่อลดการทําลายโอโซนและ
อากาศ การลดปรมิาณและการปล่อยน้ําเสยี การลดปรมิาณ
ของเสยีทีเ่ป็นของแขง็ การลดการอุปโภคผลติภณัฑ์ทีผ่ลติ
จากวตัถุดบิทีเ่สีย่งอนัตราย / เป็นอนัตราย / เป็นพษิ การลด

ความถี่สําหรบัการเกดิอุบตัิเหตุที่เกี่ยวขอ้งกบัสิง่แวดล้อม 
การปรบัปรงุสถานทีท่ีท่าํงานของบรษิทัดา้นสิง่แวดลอ้ม 

• สมรรถนะทางดา้นความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร ์(Economic 
performance) เป็นการวดัผลประโยชน์ในเชงิรายได้ ที่
เกดิขึน้ หรอืผลประโยชน์อื่นๆในเชงิตวัเงนิ โดยสมรรถนะ
ด้านนี้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรงในการนําการ
จดัการโซ่อุปทานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมไปใช ้ หากการ
นําไปใช้บรรลุผลสําเรจ็สมรรถนะด้านนี้จะเป็นอกีตวัหน่ึงที่
แสดงได้อย่างชัดเจนโดยอาจดูได้จากส่วนแบ่งตลาด 
(Market share) ทีเ่พิม่ขึน้หรอืกําไรทีเ่พิม่ขึน้ จากการที่
ลูกคา้มคีวามจงรกัภกัดใีห้กบัรถยนต์ (Brand royalty) มี
แนวทางการวดัผล ดงัน้ี การลดตน้ทุนสาํหรบัการการจดัซื้อ
วัตถุดิบ การลดต้นทุนสําหรับการใช้พลังงาน  การลด
ค่ า ธ ร รม เนี ย มสํ า ห รับ ก า รบํ า บัด ขอ ง เ สีย  ก า รลด
คา่ธรรมเนียมสาํหรบัการปล่อยของเสยีสูท่ ีส่าธารณะ การลด
คา่ปรบัสาํหรบัอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 

• สมรรถนะทางด้านการดําเนินการผลิต (Operational 
performance) เป็นการวดัผลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสายการผลติโดย
วดัทัง้สายการผลิตตัง้แต่รบัวตัถุดิบเข้าจนถึงการจดัส่งยงั
ลูกค้า ทําให้สมรรถนะด้านนี้มคีวามเกี่ยวข้องกบัคู่ค้าเป็น
หลกั และบางส่วนเกีย่วขอ้งกบัลูกคา้ โดยอาจวดัไดก้ารเขา้
ตรวจตดิตามคุณภาพตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดขึน้ การเพิม่
จาํนวนการส่งมอบผลติภณัฑท์ีต่รงเวลา การลดระดบัสนิคา้
คงคลงั การลดอตัราการเกิดเศษของเหลือ กระตุ้นให้เกิด
คุณภาพของผลติภณัฑ ์การเพิม่สายการผลติ การปรบัปรุง
ความสามารถในการผลติใหไ้ดส้งูสดุ 

การออกแบบระบบบริหารโซ่อุปทานที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
จาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามนโยบาย / กฎ / ขอ้บงัคบั และมาตรฐานดา้น
สิง่แวดลอ้ม [4, 9-10, 12, 17] เช่น ISO 14000, The EU Eco-
Management and Audit Scheme (EMAS) เป็นตน้ นอกจากนี้
งานวจิยัด้านการบรหิารจดัการทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมมีากขึน้ชี้ให้
ทราบวา่การบรหิารสิง่แวดลอ้มไมไ่ดห้ยุดแค่ภายในบรษิทั [1, 4-6, 9, 
10] เพราะหากเป็นการดําเนินการเฉพาะภายในบรษิทัอาจควบคุม
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมไม่ได้ทัง้หมด ดงันัน้หลายบริษัทเริม่มีการ
ออกแบบการจัดการระบบ หรือกําหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นมิตรกับ
สภาพแวดล้อมโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ส่งมอบมากขึ้นผ่าน
มาตรการยนิยอมหรอืบงัคบั 
 
2.2 ISO 14000 

International Organization for Standardization (ISO) ในการ
จดัทําอนุกรมมาตรฐานกีย่วกบัการจดัการสิง่แวดลอ้ม ไดจ้ดัทําอนุกรม
มาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม “ISO 14000 Series” ซึง่ประกอบดว้ย
อนุกรมมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม 14001 – 14100 โดยชุด
มาตรฐานชุดน้ีเกี่ยวขอ้งกบัแนวทางมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม
และเกณฑใ์นการประเมนิผล [10] ตวัอย่าง เช่น ISO 14001 เป็น
มาตรฐานที่เป็นข้อกําหนดกรอบการทํางานที่องค์กรต้องปฏิบตัิตาม

การจดัการ
สิง่แวดลอ้ม
ภายใน 

การออกแบบที่
คาํนึงถงึ

สิง่แวดลอ้ม 

การจดัซือ้ทีเ่ป็นมติรตอ่
สิง่แวดลอ้ม 

ผูส้ง่มอบ 

การลงทุนในการ 
นํากลบัคนื 

ความรว่มมอืกบั
ลกูคา้ 

ลกูคา้ 
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อย่างไม่มขีอ้ต่อรองและถูกตรวจตดิตามเพื่อผ่านการรบัรองระบบการ
จดัการการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14002 เป็นมาตรฐานทีก่ําหนดขึน้
เพื่อใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะสําหรบัอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลาง 
ในการนําระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 ไปใชง้าน และISO 
14010 เป็นมาตรฐานว่าดว้ยหลกัการทัว่ไปสําหรบัการตรวจตดิตาม
สิง่แวดลอ้ม  
 
2.3 The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 

The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) คอื 
มาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบขององค์กรระบบหนึ่งที่
กําหนดขึน้โดยสหภาพยุโรป ตัง้แต่ พ.ศ. 2538 ใชส้าํหรบัการประเมนิ 
รายงาน และพฒันาผลการดําเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มของหน่วยงาน 
[12] EMAS เป็นระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มภาคสมคัรใจ ใชใ้นการขอ
ใบรบัรองได้เหมอืนระบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล 
ISO 14001 และในปจัจุบนั EMAS ไดผ้นวกรวม ISO 14001 เขา้ไว้
เป็นสว่นหน่ึงของขอ้กาํหนดของ EMAS ทาํใหม้าตรฐานดา้นการทาํงาน
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมลีกัษณะคลา้ยกบั ISO 14000 แต่มรีะเบยีบ
การปฏบิตัทิีเ่ขม้งวดกวา่ 
 
2.4 End-of-Life Vehicles (ELV) 

EU ได้ออกระเบยีบเรื่อง “ยานยนต์ที่หมดอายุ (End-of-Life 
Vehicles: ELV)” มวีตัถุประสงคเ์พือ่ลดของเสยีจากยานยนต ์โดยบงัคบั
ให้มีการบําบัดซากรถอย่างถูกวิธี, ให้นําชิ้นส่วน / วัสดุกลับมาใช้
ประโยชน์ให้ได้ตามสดัส่วนที่กําหนด และเพื่อพฒันาสมรรถนะด้าน
สิง่แวดล้อมทุกธุรกิจตลอดช่วงวฏัจกัรชวีติของยานยนต์โดยเฉพาะผู้
บําบดัซากยานยนต์ โดยยดึหลกัผูผ้ลติต้องเป็นรบัผดิชอบ (Producer 
Responsibility) และมขีอ้กําหนดสําคญั 6 ดา้น คอื การป้องกนัการก่อ
ของเสยี การเกบ็คนืซากรถยนต ์การบาํบดัซากเป้าหมาย การใชซ้ํ้าและ
การดงึทรพัยากรกลบั (Reuse and Recovery) การทาํเครือ่งหมายและ
สญัลกัษณ์บนชิน้สว่น และการใหข้อ้มลูและการรายงาน [17] 

 
3. วิธีการศึกษา 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาจากการทบทวนงานวจิยัทีผ่่านมาใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติและการวัดสมรรถนะผลสําเร็จตาม
ยุทธศาสตร์โซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะผู้วจิยัเลือกใช้
วธิกีารวจิยัแบบ Experiment ร่วมกบัวธิวีจิยัแบบกรณีศึกษาโดย
เลอืกใชก้รณีศกึษาเพยีง 1 ตวัอย่าง (Single case study analysis) 
เน่ืองจากสามารถสือ่ใหเ้หน็ภาพของหลกัการการนําไปใช ้และผลสาํเรจ็
ไดช้ดัเจนขึน้ 

โดยกรณีศกึษาทีค่ณะผูว้จิยัเลอืกอธบิายประกอบการทําวจิยั คอื 
บรษิทั Bayerische Moteren Werke AG (BMW) ซีง่เป็นอยู่ในลําดบัที ่
88 จากการจดัอนัดบัของ FORTUNE GLOBAL 500 ในปี 2007 และ
เป็นลําดับที่ 11 ของกลุ่มอุตสาหกรมม นอกจากนี้ ในการจดัอับดับ
รถยนตย์อดนิยม (World Most Admired Companies) บรษิทั BMW 
ถูกจดัอยู่อนัดบัที ่8 โดยเป็นรองบรษิทั Toyota (อนัดบัที ่5) ทีอ่ยู่ใน
อุตสาหกรรมเดยีวกนัจากการอนัดบัรถยนต์ยอดนิยมทัว่โลก แต่เมื่อ

เปรยีบเทยีบเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลติรถยนต์บรษิทั BMW 
กลบัเป็นอนัดบัที ่1 ของกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเป็นอนัดบั 1 ทางด้าน
การคดิคน้นวตักรรมใหม,่ การบรหิารทรพัยากรบุคคล, ความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม, การลงทุนระยะยาว และคุณภาพของรถยนต์ / บรกิาร ซึ่ง
เป็น 5 ใน 9 องค์ประกอบของการจดัอนัดบัรถยนต์ยอดนิยมทัว่โลก 
จากความสาํเรจ็ดงักล่าวคณะผูว้จิยัเชื่อมัน่ว่า BMW สามารถทีจ่ะเป็น
ตวัอย่างที่ดีในการสื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการนํายุทธศาสตร์โซ่
อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้  แม้ว่าจะเป็นเพียง
กจิกรรมบางสว่นกต็าม 
 
4. วิเคราะหแ์ละสรปุผลการศึกษา 

การศกึษายุทธศาสตรข์องโซ่อุปทานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของ
บรษิทั BMW โดยศกึษาจากมุมมองของลูกคา้ผ่านขอ้มลูจากรายงาน
ประจําปี 2007 [2] ผลการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื การ
ปฏบิตังิานในโซ่อุปทานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และ การวดัสมรรถนะ
ผลสาํเรจ็ โดยมรีายละเอยีดผลการศกึษาดงัน้ี 
 
4.1 กิจกรรมภายใต้วิธีปฏิบติังานตามโซ่อุปทานท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมของบริษทั Bayerische Moteren Werke AG 

การจดัการสิง่แวดลอ้มภายใน แบ่งออกเป็น ความรูส้กึรบัผดิชอบ
ในเรื่องการบริหารโซ่อุปทานที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของผู้บริหาร
ระดบัสงู Norbert Reithofer ประธานฝา่ยบรหิาร (Chairman of the 
board of Management) ของบรษิทั BMW ไดแ้สดงวสิยัทศัน์ในการ
ดําเนินธุรกจิที่บ่งบอกถงึทศิทาง อุดมการณ์ และเป้าหมายของบรษิทั 
BMW ผ่านรายงานมูลค่าทีย่ ัง่ยนืประจําปี 2007/2008 (Sustainable 
Value Report 2007/2008) โดยเน้นยํ้าถงึการใหค้วามสาํคญักบัทุก
ปจัจยัไดแ้ก่ ลกูคา้ ผูส้ง่มอบวตัถุดบิและชิน้สว่น คู่คา้ หุน้สว่น พนกังาน 
กระบวนการผลติและวตัถุดบิทุกชนิด ประชากรและสงัคม รวมถงึการ
รกัษาสิง่แวดล้อมและอุณหภูมจิากสภาวะโลกรอ้น นอกจากนี้สมาชกิ
ภายในฝา่ยบรหิารยงัประกอบดว้ยผูบ้รหิารจาก 5 ฝา่ยไดแ้ก่ ฝา่ยขาย
และการตลาด, ฝา่ยพฒันาและจดัซื้อ, ฝา่ยการเงนิ, ฝา่ยผลติ และฝา่ย
ทรพัยากรบุคคล ก็ล้วนมแีนวความคดิที่เหมอืนกนัคอืเน้นการพฒันา
อยา่งยัง่ยนื [ibid p2-5] 

การใหค้วามสนับสนุนในเรื่องการบรหิารโซ่อุปทานทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อมจากผู้บรหิารระดบักลาง ผู้บรหิารในระดบัผู้จดัการจงึได้
จดัทําแนวทางการทํางานที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมขึน้ โดยเน้นสร้าง
จติสํานึก และเป็นตวัอย่างแก่พนักงานในการนําไปประยุกต์ใช้ในงาน
จรงิ ส่งเสรมิความรว่มมอืจากพนกังานทุกคน ใหอ้ํานาจแก่พนกังานใน
การตดัสนิใจ และร่วมมอืกบัผูเ้ชี่ยวชาญพเิศษของฝ่ายศูนย์กลางการ
คุม้ครองสิง่แวดลอ้มจากสาํนกังานใหญ่ของ BMW เพือ่แกป้ญัหาภายใน
ขอบเขตงานที่ตนเองรบัผดิชอบ [BMW Group Environmental 
Guideline, Sustainable Value Report 2007/2008 p13, 41] 

ประสานความร่วมมอืระหว่างส่วนงานเพื่อปรบัปรุงผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มบรษิทั ฯ มกีารจดัตัง้ฝา่ยศูนยก์ลางการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม
ทําหน้าที่แก้ไขปญัหาจากการทํางานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ร่วมกบัแผนกต่างๆ ในโรงงานและสํานักงานทัว่โลกของ BMW สรา้ง
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เครือข่ายที่สมบูรณ์เพื่อและพัฒนาระบบสนับสนุนการทํางานให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ภายในโรงงานแต่ละแห่งก็มกีารประสานความ
ร่วมมอืกนัโดยใชข้อ้มูลจากรายงานของแต่ละส่วนงานมาวเิคราะห์ผล
การทํางาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านสิง่แวดล้อมของโรงงาน
นัน้ๆ [Sustainable Value Report 2007/2008 p13, 42] 

มกีารจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มแบบสมบูรณ์ ปจัจุบนั BMW มี
การปฏบิตังิานเพือ่รกัษาสิง่แวดลอ้มภายใตก้ลยุทธ ์(Ecobalances) ซึง่
เป็นหน่ึงในหลายกลยุทธท์ี ่ BMW ใชด้าํเนินธุรกจิ ซึง่ยดึตามขอ้ตาม
ขอ้กําหนดของ UNEP (The United Nations Environment Program) 
และระบบการจดัการตามมาตรฐานดา้นสิง่แวดล้อม (ISO 14001 
System) นอกจากนี้โรงงานทีอ่ยู่ในประเทศเยอรมนั และออสเตรยีซึง่
ตัง้อยูใ่นยุโรปตอ้งไดร้บัมาตรฐานเพิม่เตมิ คอื การรบัรองตามมาตรฐาน 
Eco Management and Audit Scheme (EMAS II) และมมีาตรฐาน
การจดัการรถยนต์ทีส่ ิน้สุดอายุการใชง้านเพื่อนํากลบัมาใชใ้หม่ (End-
of-life vehicle recycling: ELV recycling)  นอกจากนี้ยงัพฒันาระบบ 
Life Cycle Assessment (LCA) มาช่วยในการบรหิารสิง่แวดลอ้มโดย
วเิคราะห์และประเมนิผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ครอบคลุม การออกแบบ
เพือ่การนํากลบัมาใชใ้หม ่(Design for Recycling) และการจาํกดัการใช้
วตัถุดบิเป็นพษิ (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] 

มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมรวมถึงมีโปรแกรมการ
ตรวจสอบตดิตาม บรษิทั ฯ มกีารนํามาตรฐาน ISO 14001 และ 
EMASII มาปฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั และไดพ้ฒันาระบบการวดัผลให้
เหมาะสมกบัโรงงานแต่ละแห่งตามสภาพการทํางานจรงิ ซึง่ขอ้มลูจาก
การตรวจตดิตามคุณภาพภายในทัง้หมดถูกเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ง่ายต่อการนํามาใช้วเิคราะห์และสรุปเป็นสารสนเทศในการนําไปใช้
แกไ้ขปรบัปรุงกระบวนการทาํงานต่อไป [Sustainable Value Report 
2007/2008 p42] 

การได้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO 14001 ในปี 1999 
โรงงานผลติ 17 โรงงาน  และโรงงานผลติชิน้สว่น 6 โรงงานทีม่อียู่ท ัว่
โลกของ BMW ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO 14000 ครบทุก
โรงงานรวม 22 โรงงาน  นอกจากนี้ BMW ยงักําหนดใหโ้รงงานผลติ 
และโรงงานผลิตชิ้นส่วนที่จะสร้างใหม่ต้องผ่านการรบัรองตามตาม
มาตรฐาน ISO 14000 ดว้ย [Sustainable Value Report 2007/2008 
p40]  

การคงอยู่ของระบบการจดัการสิง่แวดล้อม BMW ไดจ้ดัตัง้ฝ่าย
ศูนย์กลางการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นจุดประสานงานระหว่าง
โรงงานผลิตทัว่โลก ซึ่งตัวอย่างผลลัพธ์ที่เด่นชัดในกิจกรรมนี้ คือ 
นวตักรรมด้านเทคโนโลยเีครื่องยนต์ และปรมิาณการใช้วตัถุดบิและ
พลงังานภายในกระบวนการผลติทีล่ดลง เป็นตน้ [Sustainable Value 
Report 2007/2008 p42-44]    

การจดัซื้อที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม แบ่งออกเป็น การติดฉลาก
สนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Eco label) ใหก้บัผลติภณัฑ ์เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไม่มีฉลากแสดงความเป็นมิตรต่อ

สิง่แวดลอ้ม (Eco label) ทีเ่ป็นมาตรฐานกลางเชน่เดยีวกบัอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิคส์ ดงันัน้การติดฉลากบนตวัรถยนต์มากนักทําให้ฉลาก
แสดงความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมที่พบแตกต่างกนัออกไปในแต่ละ
บรษิทั โดย Eco label ของ BMW คอื Efficient Dynamics นอกจากนี้ 
BMW ไดนํ้าเสนอผลกระทบของรถยนต์ทีม่ตี่อสิง่แวดล้อมในรปูแบบ
ของรายงานการปฏิบตัิงานที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม ผลการพฒันา
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
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) และการลดการใชพ้ลงังาน เป็นตน้ แทน
การนําเสนอดว้ยฉลากแสดงความเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม [Sustainable 
Value Report 2007/2008 p24-51] 

รว่มมอืกบัผูส้่งมอบในเรื่องของสิง่แวดลอ้ม ในปี 2003 BMW ได้
กําหนดมาตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มขึน้เพื่อเป็น
แนวทางในการคดัเลอืกผูส้ง่มอบ รวมถงึสนบัสนุนผูส้ง่มอบใหส้ามารถ
ผ่านการตรวจรบัรองตามมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมเช่นเดยีวกบัของ 
BMW สําหรบัผูส้่งมอบรายเลก็ซึ่งอาจมขีอ้จํากดัในการลงทุน BMW 
ยงัคงให้โอกาสเขา้ร่วมเป็นผูส้่งมอบโดยผูส้่งมอบรายต้องมรีะบบการ
บรหิารจดัการและเกณฑ์การวดัประเมนิผลที่มคีุณภาพ ถูกต้อง และ
เชื่อถอืได้เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้กบั BMW ในด้านคุณภาพของ
กระบวนการทํางาน  และรถยนต์ด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ส่งมอบ 
[Sustainable Value Report 2007/2008 p50] 

ตรวจสอบการจดัการสิง่แวดลอ้มภายในของผูส้ง่มอบอนัดบั 1ฝา่ย
บรหิารการจดัซือ้จดัหาของ BMW ใชม้าตรฐานดา้นความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม (Social responsibility),   ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มดา้น
ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม (Ecological responsibility: environmental 
management system), ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มดา้นขอ้กําหนด
ในการพัฒนารถยนต์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  (Ecological 
responsibility: requirements of environmentally compatible product 
development) และขอ้มูลพื้นฐานและแนวทางการพฒันาตนเองของผู้
ส่งมอบ (General questions and suppliers' self-assessment) 
นอกจากนี้ BMW ยงักําหนดใหผู้ส้่งมอบตอ้งมกีารจดัเตรยีมขอ้มูล
เกีย่วกบัมาตรฐานการทาํงานและคุณภาพดา้นการผลติเพือ่นําเสนอต่อ 
BMW ก่อนเขา้ตรวจประเมนิผลดาํเนินการ สาํหรบัการเขา้ตรวจตดิตาม
คุณภาพของผูส้่งมอบนัน้ หากมกีารตรวจพบว่าผูส้่งมอบอนัดบั 1 
ละเมดิขอ้ตกลงผูเ้ชีย่วชาญดา้นการรกัษาสิง่แวดลอ้ม BMW กท็ําการ
ยกเลกิสญัญาทนัท ี[Sustainable Value Report 2007/2008 p50-51] 

ผูส้่งมอบอนัดบั 1 ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO 14001 
BMW ไดด้าํเนินกจิกรรมในการสนบัสนุนและผลกัดนัผูส้ง่มอบใหไ้ดร้บั
การรบัรอง ISO 14001 โดยการจดัตัง้โครงการฝึกอบรม (Coaching 
Programme) ใหก้บัผูส้่งมอบเพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มและสรา้ง
ระบบภายใต้สภาพการทํางานจรงิ [Sustainable Value Report 
2007/2008 p51] 

ประเมนิการทาํงานตามวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของผูส้ง่
มอบอนัดบั 2 BMW จะใหผู้ส้ง่มอบอนัดบั 1 เป็นผูด้าํเนินการประเมนิ
และควบคุมตามมาตรฐานดา้นคุณภาพ ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม กบัผู้ส่งมอบที่ไม่ได้ทําธุรกิจกบั BMW 
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โดยตรง โดยมาตรฐานที่ผูส้่งมอบอนัดบั 1 ต้องแสดงผลต่อ BMW 
[Sustainable Value Report 2007/2008 p51] 

ความร่วมมอืกบัลูกคา้ แบ่งออกเป็น ร่วมมอืกบัลูกคา้ในเรื่องการ
ออกแบบโดยคาํนึงถงึสิง่แวดลอ้ม ในปี 2007 BMW ไดจ้ดัตัง้ฝา่ยลูกคา้
สมัพนัธ ์(Customers service) ขึน้เพือ่เป็นการเพิม่ช่องทางสือ่สารและ
รบัขอ้มูลจากลูกคา้ BMW นําขอ้มูลดา้นบวกและลบทีไ่ดม้าทีใ่ชเ้ป็น
แนวทางปรบัปรุงกลยุทธด์า้นการรกัษาสิง่แวดลอ้มของบรษิทัซึง่ BMW 
นําเสนอกลยุทธด์งักล่าวในชื่อ “Efficient Dynamics strategy” โดยใช้
แนวความคดิการออกแบบเพือ่การนํากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้ (The Design 
for Recycling Concept) และนําการประเมนิอายุการใชง้าน (Life 
Cycle Assessment: LCA) ตวัอยา่งผลลพัธอ์ย่างเป็นรปูธรรม คอื การ
พฒันาเครือ่งยนตพ์ลงังานไฮโดรเจนใน BMW series7 และการเลอืกใช ้
carbon fiber reinforced polymer (CFRP) เป็นวตัถุดบิในการผลติ
ชิน้สว่นเน่ืองจากสามารถนํากลบัมาใชใ้หมไ่ดแ้ละมนํีาหนักเบา เป็นตน้ 
[Sustainable Value Report 2007/2008 p24-38, BMW Group 
Information 2004 Current Fact book environmental car building 
p2-4] สาํหรบัร่วมมอืกบัลูกคา้ในเรื่องการผลติแบบสะอาด BMW ได้
จดัทําระบบฐานขอ้มูลที่รวบรวมประสบการณ์ในการแก้ปญัหาโดยให้
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสิง่แวดลอ้มพื่อใหโ้รงงานทุกแห่งของ BMW สามารถ
เขา้ถงึไดเ้พือ่นําไปประยุกตใ์ชเ้มือ่เกดิปญัหา นอกจากนี้ยงัประสานงาน
ร่วมกับผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปพฒันา
วธิกีารและขัน้ตอนการทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ และลดผลกระทบ
ทีอ่าจเกดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้ม มกีารนําระบบบรกิารจดัการความสญูเปล่า
และการนํากลบัมาใช้ใหม่ (waste management and recycling 
program) มาใช้ทัง้ภายในองค์กรและผู้ส่งมอบ, พฒันาแนวทางการ
ทํางานและตัววัดผลสําหรับการทํางานโดยรักษาสิ่งแวดล้อม, ลด
ปรมิาณการใชพ้ลาสตกิหรอืแผน่ฟิลม์ในการปกป้องรถยนตร์ะหวา่งการ
ขนส่ง เป็นตน้ กลยุทธ์ในการดําเนินงานทัง้หมดน้ี BMW พฒันาจาก
ขอ้เสนอแนะของลูกค้า, พนัธะสญัญาที่ BMW ได้ประกาศใน The 
United Nations’ Environmental Programme of 2001 ดา้นการผลติ
แบบสะอาด (The International Declaration on Cleaner Production) 
และมาตรฐานดา้นสิง่แวดล้อมที่ใช้อยู่จรงิภายในองค์กร [Sustainable 
Value Report 2007/2008 p41-47] 

รว่มมอืกบัลกูคา้ในเรือ่งของบรรจุภณัฑท์ีค่าํนึงถงึสิง่แวดลอ้ม ในปี 
2004 BMW ไดเ้ริม่โครงการยกเลกิการใชบ้รรจุภณัฑ ์และสารเคลอืบ
ผิวที่ใช้ในการปกป้องรถยนต์ระหว่างขนส่งเพื่อลดปริมาณก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่กดิจากกระบวนการผลติและทําลายบรรจุภณัฑ ์
นอกจากนี้ BMW มกีารออกแบบแผนผงัการไหลของวตัถุดบิภายใน
กระบวนการผลิตใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัการที่ผู้ส่งมอบสามารถนํา
บรรจุภณัฑจ์าํพวกพลาสตกิสาํหรบับรรจุชิน้ส่วน (parts) กลบัมาใชซ้ํ้า
ได ้[Sustainable Value Report 2007/2008 p47-48] 

การออกแบบที่คํานึงถึงสิง่แวดล้อม แบ่งออกเป็น การออกแบบ
ผลติภณัฑเ์พือ่ลดการใชว้สัด ุและพลงังาน ในปี 2000 BMW นํากลยุทธ ์
Efficient Dynamics มาใชเ้พื่อตอบปญัหาดา้นการขาดแคลนพลงังาน 
ภาวะโลกรอ้น และพลงังานทดแทน โดยเน้นการออกแบบและพฒันา
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เพื่อให้ใช้น้ํามันลดลง ขณะเดียวกัน

ปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศต้องลดลง
ด้วยเพื่อเป็นไปตามขอ้ตกลงกบั the European Automobile 
Manufacturers Association (ACEA) นอกจากนี้ BMW ไดจ้ดัตัง้ The 
Virtual Reality Centre (VR) ซึง่ถอืเป็นเทคโนโลยใีหมเ่พือ่ช่วยในการ
ออกแบบ และการผลติ โดยใช้คอมพวิเตอรจ์ําลองกระบวนการผลติที่
สามารถเป็นไปได้ทัง้หมดจากการรบัขอ้มูลการออกแบบ นําเสนอใน
รูปแบบ 3 มติ ิโดยวเิคราะห์ผลตัง้แต่เริม่จนเสรจ็สิ้นกระบวนการผลติ 
รวมถงึการทดสอบสมรรถนะของรถทีไ่ดเ้พื่อเป็นการลดความผดิพลาด 
ต้นทุน และความสูญเสียที่เกิดจากขัน้ตอนการออกแบบก่อนเริ่ม
สายการผลติจรงิ [Sustainable Value Report 2007/2008 p24-31, 
BMW Group Information May 2003 “Virtual Reality in Car 
Production” p1-6] 

- การออกแบบผลติภณัฑโ์ดยคาํนึงถงึการนํามากลบัมาใช้
ใหม่ การรีไซเคิล  การนํากลับคืน  ของวัสดุ  และ
สว่นประกอบของวสัดุ 

ภายใตก้ลยุทธก์ารนํากลบัมาใชใ้หมข่อง BMW ประกอบดว้ย 
3 แนวทางสาํคญั คอื มาตรฐานการออกแบบเพือ่นํากลบัมาใชใ้หม ่
(Design for Recycling standards: DfR), มาตรฐานการเลอืก
วตัถุดบิ (Designation of materials)  และศูนยก์ารแยกชิน้สว่น
และการนํากลบัมาใชใ้หม่ (The Recycling and Dismantling 
Centre: RDC) โดย BMW เลอืกมาตรฐานการออกแบบเพื่อนํา
กลบัมาใชใ้หม ่(Design for Recycling standards: DfR) ซึง่มหีลกั
สาํคญั คอื ออกแบบใหส้ามารถนําชิน้สว่น / วตัถุดบิกลบัมาใชใ้หม่
ไดม้ากสดุ และเป็นไปตามมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม นอกจากนี้ยงั
มกีารนําวธิกีารวเิคราะหอ์ายุการใชง้านเพือ่ใหเ้ขา้ใจผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากส่วนประกอบต่างๆของรถยนต์อย่างถูกตอ้ง
และนํามาปรบัปรุงกระบวนการผลิตได้ถูกต้องตรงตามสภาพ
ปญัหาจรงิ [BMW Group Information March 2002 “BMW 
Group Recycling” p1-6] 

- การออกแบบผลติภณัฑเ์พือ่หลกีเลีย่งหรอืลดการใชว้สัดุ
อนัตรายในผลติภณัฑ ์ และในการกระบวนการ 

BMW ออกแบบใหส้่วนประกอบเกอืบทัง้หมดของรถยนต์ที่
ใช้ หนัง ไฟเบอร์ กระจก หรือพลาสติกพวกเทอร์โมพลาสติก 
(Thermoplastic) เ ป็นวัตถุดิบตัง้ต้นสามารถนําวัตถุดิบจาก
ธรรมชาตมิาใชแ้ทนวตัถุดบิจากการสงัเคราะห ์หรอืใชว้ตัถุดบิทีม่า
จากกระบวนการรไีซเคลิ ช่วยลดปรมิาณการใช ้และปล่อยสารที่
เ ป็นพิษหรือ เ ป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมออกสู่ สาธารณะ 
[Information from the BMW Group, April 2005 “Renewable 
raw materials in automotive production.” p1-6] 

1. การลงทุนในการนํารถยนตก์ลบัคนื แบง่ออกเป็น 
- การลงทุนในการนําวสัดุกลบัคนื 
BMW แสดงความรบัผดิชอบต่อรถยนต์ทีลู่กคา้ไม่ตอ้งการ

แล้วโดยการจดัตัง้ศูนย์แยกชิ้นส่วนและนํากลบัมาใช้ใหม่ (The 
BMW Group’s Recycling and Dismantling Centre: RDC) 
BMW ประสานการทํางานร่วมกบัหุน้ส่วนทางการคา้ (Partner) 
และตวัแทนซึ่งกระจายอยู่ทัว่ภูมภิาคยุโรป เพื่อรบัมอบรถยนต์ที่
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หมดอายุจากลูกคา้และเริม่กระบวนการแยกชิ้นส่วนตามวธิ ีและ
เทคนิคเฉพาะของ BMW นอกจากนี้ไดจ้ดัทาํฐานขอ้มลูชิน้ส่วนที่
ส า ม า ร ถ แ ย ก ร่ ว ม กับ ผู้ ผ ลิ ต ร ถ ย นต์ อื่ น ๆ  (International 
Dismantling Information System: IDIS) ส่งผลใหร้ถยนตก์ว่า 
360 รุ่นสามารถรไีซเคลิได้ตามวธิเีฉพาะ [BMW Group 
Information March 2002 “BMW Group Recycling” p1-6] 

- การประมลูเศษวสัดุใชแ้ลว้เพือ่นํากลบัมาใช ้
ในยุโรป BMW เริม่โครงการดา้นรไีซเคลิตัง้แต่ช่วงปี 1990 

และเมื่อวนัที ่1 มกราคม 2007 ไดเ้ริม่ใหบ้รกิารรบัคนืรถยนต์ที่
หมดอายุการใชง้านโดยไม่เสยีค่าบรกิาร สําหรบัสาขาทัว่โลกนัน้
BMW ไดพ้ยายามขยายโครงการออกไปเพื่อใหเ้กดิการพฒันา
โครงขา่ยการรไีซเคลิทีส่มบูรณ์ในหลายประเทศ เช่น เกาหล ีและ
จนี เริม่ให้ความสําคญักบัเรื่องน้ีมากขึ้น [Sustainable Value 
Report 2007/2008 p38, BMW Group Information 2004 
“Recycling of end-of-life vehicles”] 

การขายวสัดุ / ชิ้นส่วนที่เกินความจําเป็น หรือไม่ใช้แล้ว 
BMW นําเสนอชิน้สว่นของรถยนต์บางส่วนทีผ่า่นการใชง้านแลว้
จากกระบวนการแยกส่วนมาผ่านกระบวนการปรบัปรุงแก้ไขให้
สามารถทํางานตามหน้าทีเ่ดมิได ้ (re-utilising) ต่อลูกคา้ทีม่ารบั
การบริการซ่อม หรือตรวจเช็คภายในศูนย์บริการตัวแทนของ 
BMW เพื่อเป็นทางเลือกหน่ึงโดยรบัประกันคุณภาพเทียบเท่า
ชิน้สว่นใหมแ่ต่ราคาตํ่ากวา่ ซึง่กจิกรรมน้ีสง่ผลดตี่อการลดปรมิาณ
การใชท้รพัยากรและสิง่แวดลอ้มอย่างมากเพราะชิน้ส่วนมากกว่า 
60% ที่ถูกนํามาผ่านกระบวนการนี้เพื่อนํากลบัมาใช้ใหม่ [BMW 
Group Information 2004 “Recycling of end-of-life vehicles”] 

 
4.2 ผลการวดัสมรรถนะผลสาํเรจ็ตามโซ่อุปทานท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมของบริษทั Bayerische Moteren Werke AG 

สมรรถนะทางดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental performance) 
การลดการกระจายมลพษิในอากาศ เพื่อลดการทําลายโอโซนและ
อากาศ BMW สามารถลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ Sustainable Value Report 2007/2008 ปรมิาณมลพษิ
ต่างๆ ทีป่ล่อยสูบ่รรยากาศแสดงขอ้มลูดงัตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 ปรมิาณสารพษิทีป่ล่อยสู่บรรยากาศ [Sustainable Value 
Report 2007/2008 p95] 

สารพษิทีป่ล่อยสูช่ ัน้บรรยากาศ ปี 2005 ปี 2006 
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ัง้หมด 
(ตนั) 

1,304,971 1,280,639 

- ปล่อยสูบ่รรยากาศโดยตรง 
(ตนั) 

408,034 349,927 

- ปล่อยสูบ่รรยากาศโดยออ้ม 
(ตนั) 

896,938 930,711 

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ัง้หมดต่อ
หน่วยการผลติ (ตนั / หน่วย) 

0.99 0.94 

ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (ตนั) 546 586 

ฝุน่ละอองขนาดเลก็ (ตนั) 35 35 
ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(ตนั) 8 9 
ก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซด ์(ตนั) 697 561 
สารอนิทรยีไ์อระเหย (ตนั) 2,726 2,783 
สารอนิทรยีไ์อระเหยทัง้หมดต่อหน่วย
การผลติ (กโิลกรมั / หน่วย) 

2.07 2.04 

 
BMW ไดพ้ฒันา ตวัแลกเปลีย่นความรอ้นซึง่ช่วยประหยดัความ

ตอ้งการใชพ้ลงังานไดถ้งึ 70% นอกจากนี้ BMW ไดพ้ฒันาระบบการ
ขนส่งและเครอืข่ายร่วมกบัผู้จดัส่งภายนอก (Service Providers) 
เพือ่ใหเ้สน้ทางการเคลื่อนยา้ยสัน้ สะดวกทีสุ่ด, ปรบัปรุงลกัษณะการจดั
วางเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการขนส่งสูงสุด และเลือกวธิีการขนส่งที่
ปล่อยมลพษิทางอากาศน้อยสุด คือ ทางเรอืและรถไฟ [Sustainable 
Value Report 2007/2008 p44-48, 95] 

การลดปรมิาณการปล่อยน้ําเสยี BMW มกีลยุทธใ์นดา้นทรพัยากร
น้ําโดยมกีารจดัลําดบัความสําคญัของการใช้น้ําในแต่ละกจิกรรมเพื่อ
เป็นแนวทางจดัหาแหล่งน้ํามาใช้ให้เหมาะสม และนําเทคนิคการรวม
เยื่อกรองหลายชัน้มาใชใ้นระบบการบําบดัน้ําเสยีเพื่อใหส้ามารถนําน้ํา
จากกระบวนการผลติก่อนหน้ากลบัมาใชใ้หม่ในกระบวนการต่อไป ทํา
ใหใ้ช้น้ําในปรมิาณจํากดั ผลที่ไดค้อื ปรมิาณการใชน้ํ้าลดลงถงึ 6,000 
ลูกบาศกเ์มตรต่อปีต่อโรงงาน [Information from the BMW Group 
May 2002 “Sustained use of water.” P1-6] เมือ่นําปรมิาณน้ําเสยี
จากกระบวนการผลติปี 2006 เทยีบกบัปี 2005 พบว่า ลดลงเท่ากบั 
89,552 ลูกบาศกเ์มตร หรอื 0.09 ลูกบาศกเ์มตร / คนั [Sustainable 
Value Report 2007/2008 p46, 96, Information from the BMW 
Group May 2002 “Sustained use of water.” p1-6] 

การลดปรมิาณของเสยีทีเ่ป็นของแขง็ ตัง้แต่ปี 1997 เป็นตน้มา 
BMW ไดนํ้ามาตรการป้องกนัการเกดิของเสยีในทุกโรงงาน ซึง่เรยีกว่า 
ระบบฐานขอ้มลูของเสยี (ABIS) ทําใหป้รมิาณของเสยีเกดิน้อยลง ปี 
2006 ปรมิาณของเสยีต่อหน่วยผลติมคี่าเท่ากบั 344 กโิลกรมัต่อหน่วย
การผลติเทยีบกบัปี 2005 ทีเ่ท่ากบั 346 กโิลกรมัต่อหน่วยการผลติ 
ลดลงเท่ากบั 2 กโิลกรมัต่อหน่วยการผลติ [Sustainable Value Report 
2007/2008 p46-47, 97] 

การลดการอุปโภคผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากวตัถุดบิทีเ่สีย่งอนัตราย / 
เป็นอนัตราย / เป็นพษิ BMW ยกเลกิการใช ้พลาสตกิ / สารเคลอืบ 
(wax) ในการปกป้องพืน้ผวิของรถยนต ์(packaging), ลดปรมิาณการใช้
พลาสตกิใหม่เป็นสารตัง้ต้นของวตัถุดบิ, ยกเลกิการใชต้วัทําละลายที่
เป็นพษิในขัน้ตอนการผสมส ีและพฒันาเครื่องยนต์ให้มปีระสทิธภิาพ
สงูขึน้เพือ่ลดการใชพ้ลงังาน และปล่อยมลพษิออกสูส่ ิง่แวดลอ้มน้อยลง 
[Sustainable Value Report 2007/2008 p46-47, 97] 

การลดความถีส่ําหรบัการเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดล้อม 
BMW ผ่านการตรวจและได้รบัการรบัรองมาตรฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภยัและสขุภาพในการทาํงานของพนกังาน (Occupational health 
and safety management systems: OHRIS/OHSAS) โดยปี 2006 มี
อุบตัเิหตุเกดิขึน้ 409 ครัง้เทยีบกบัปี 2005 ทีม่ ี413 ครัง้ลดลงเท่ากบั 4 
ครัง้ โดยในปี 2006 มกีารเกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงเท่ากบั 0 ครัง้หรอืไม่มี
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การเกดิอุบตัเิหตุนัน่เอง [Sustainable Value Report 2007/2008 p62, 
103] 

การปรบัปรุงสถานทีท่ีท่าํงานของบรษิทัดา้นสิง่แวดลอ้ม BMW ได้
ปรบัปรุงเสน้ทางการเขา้ออกเพื่อลดการจราจรตดิขดั มลภาวะเป็นพษิ 
และอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ได ้จดัเตรยีมรถรบัส่งพนักงาน และร่วมมอื
กบัรถที่ให้บริการรบัส่งเพื่อลดปริมาณการใช้รถส่วนตัวในโครงการ 
Park –and – ride, พฒันาอุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการใชน้ํ้า เชน่ ก๊อกน้ําซึง่มี
เซน็เซอรต์รวจจบัเพื่อลดปรมิาณการใช ้เป็นตน้ [Sustainable Value 
Report 2007/2008 p67, Information from the BMW Group May 
2002 “Sustained use of water.” p1-6] 

สมรรถนะทางด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic 
performance) สําหรับการลดต้นทุนสําหรับการการจัดซื้อวัตถุดิบ 
BMW นําวธิกีารออกแบบรถยนตเ์พือ่ใหส้ามารถนําชิน้สว่นกลบัมาใชซ้ํ้า 
หรอืนํากลบัมาใชใ้หม่ได ้โดยรบัคนืผ่านศูนย ์RDC ของ BMW และ
ผูแ้ทนทีเ่ขา้รว่มโครงการของ BMW และนํามาผา่นกระบวนการรไีซเคลิ
เพื่อนํามาใชเ้ป็นวตัถุดบิตัง้ตน้อกีครัง้ โดยมากกว่า 10% ของปรมิาณ
สว่นประกอบทีเ่ป็นพลาสตกิทีใ่ชใ้นรุน่ 3 เป็นพลาสตกิจากกระบวนการ
รไีซเคลิ และมเีป้าหมายจะเพิม่เป็น 15% ในอนาคต [Sustainable 
Value Report 2007/2008 p44, BMW Group Recycling” p1-6] 

ในส่วนของการลดต้นทุนสําหรบัการใช้พลงังาน จากการพฒันา 
และใชน้วตักรรมใหม่ๆ  เช่น ใชแ้หล่งน้ําใตด้นิเพื่อในระบบทําความเยน็
ของอาคารซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานในปี 2006 เทียบกับปี 2005 
ปรมิาณความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้ารวมต่อหน่วยการผลิตลดลง
เท่ากับ 0.04, ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติลดลงเท่ากับ 11,724 
[Sustainable Value Report 2007/2008 p44, 94] 

สมรรถนะทางด้านการดําเนินการผลิต (Operational 
performance) การเพิม่จํานวนการส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่ตรงเวลา ในปี 
2006 BMW มปีรมิาณการสง่รถยนตใ์หก้บัลูกคา้เท่ากบั 1,373,970 คนั
เพิม่จากปี 2005 ทีม่ปีรมิาณการส่งมอบเท่ากบั 1,327,992 คนั ซึง่เป็น
ผลจากการพฒันาประสทิธภิาพ และนําเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาช่วยใน
กระบวนการผลติ และการพฒันาคุณภาพของตวัแทนส่งมอบร่วมกบั
ปรบัปรุงประสทิธภิาพให้กบัระบบการขนส่ง [Sustainable Value 
Report 2007/2008 p84]  

สาํหรบัการลดระดบัสนิคา้คงคลงั BMW จดัตัง้ฝา่ยจดัซือ้และผูส้่ง
มอบสมัพนัธ ์(Purchasing and Supplier Network corporate division) 
มีหน้าที่ควบคุมการจัดซื้อให้ตรงตามมาตรฐานที่กําหนดทัง้ด้าน
คุณภาพ และระบบการจดัส่ง ส่งผลให้ในปี 2006 เทียบกบัปี 2005 
มลูคา่วตัถุดบิคงคลงัลดลงเทา่กบั 57ลา้นยโูรและมลูคา่สนิคา้คงคลงัรวม
ทัง้หมดเพิม่ขึน้เท่ากบั 555 ลา้นยโูรเน่ืองจากมลูค่าสนิคา้คงคลงัรวมใน
ส่วนของงานระหว่างกระบวนการผลติ, รถยนต์สําเรจ็รอส่งมอบ และ
รถยนตร์อขายครัง้ที ่2 [Annual Report 2007 p104] 

ส่วนการลดอตัราการเกิดเศษของเหลือ จากการนําระบบการรี
ไซเคลิแบบสมบูรณ์มาใชใ้นทุกกระบวนการ ทําให้สามารถนําชิ้นส่วน
จากกระบวนการรไีซเคลิมาใชเ้ป็นวตัถุดบิตัง้ตน้ และบางชิน้สว่นนําไปรี
ไซเคลิได ้แต่ในปี 2006 เกดิเศษเหลอืจากกระบวนการมากถงึ 383,301 

ตนัเน่ืองจากปรมิาณการผลติทีสู่งขึน้ [Sustainable Value Report 
2007/2008 p97]  

การกระตุน้ใหเ้กดิคุณภาพของผลติภณัฑ ์BMW ไดก้่อตัง้ศูนยว์จิยั
และสรา้งสรรคน์วตักรรมขึน้เพือ่คดิคน้และปรบัปรุงคุณภาพของรถยนต์
ในปี 2006 การลงทุนทางดา้นวจิยัและพฒันานวตักรรมใหมท่ัง้หมดของ 
BMW เท่ากบั 3,144 ลา้นยูโร [Information from the BMW Group 
2004 “The BMW Group Research and Innovation Network.” p1-6, 
Annual Report 2007 p90]  

การเพิม่สายการผลติ บรษิทัภายใตช้ื่อ BMW เกดิสายการผลติ
ใหม ่3 สายการผลติ คอื BMW Series1 มสีายการผลติใหม ่2 รุน่ ไดแ้ก่ 
BMW Series1 Coupé และ BMW Series1 Convertible และอกี 1 
สานการผลติ คอื BMW X6, บรษิทัภายใตช้ื่อ MINI เกดิสายการผลติ
ใหม่ 2 สายการผลิต คอื MINI Clubman มสีายการผลติใหม่ 2 รุ่น 
ไดแ้ก่ MINI Clubman Cooper และ MINI Clubman Cooper S โดย
สายการผลติทีเ่พิม่ขึน้นัน้ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการพฒันาส่วนประกอบ
ต่างๆ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตัง้แต่เริ่มออกแบบซึ่งช่วยทําให้
สามารถเพิ่มความหลากหลายให้กับรถยนต์เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ทีแ่ตกต่างกนั [Quarterly Report to 31 March 2008 
p6-8] 

ปรบัปรุงความสามารถในการผลติใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด BMW มี
การวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งสรรคน์วตักรรมใหม ่รวมถงึการปรบัเปลีย่น
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ มสี่วนแบ่งการตลาดมากขึน้ และผลประกอบการของบรษิทัที่
สูงขึ้น ทัง้หมดล้วนเกิดจากการที่ BMW นําสิง่ที่มอียู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการรไีซเคลิวตัถุดบิ และการพฒันาการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งนําความสําเรจ็มาสู ่
BMW อย่างต่อเน่ือง [Information from the BMW Group 2004 “The 
BMW Group Research and Innovation Network” p1-6] 

 
6. สรปุ 

จากการศึกษาวิธีปฏิบตัิ และการวดัผลตามยุทธศาสตร์ของโซ่
อุปทานที่ เ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ผ่านกรณีศึกษาของบริษัท 
Bayerische Moteren Werke AG สรุปได ้2 ประเดน็ คอื (1) วธิปีฏบิตัิ
ตามยุทธศาสตร์โซ่อุปทานที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมคีวามสมัพนัธ์
โดยตรงกบัสิง่แวดล้อม และความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทัง้ยงั
ส่งผลทางอ้อมต่อประสทิธิการผลิต โดยวิธีปฏิบตัิการที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้มช่วยลดการทําลายสิง่แวดลอ้มและลดความสญูเสยี (waste) 
ที่เกิดจากการปฏบิตัิงานทุกขัน้ตอนให้ลดลง ซึ่งช่วยเพิม่ความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร ์(2) บรษิทั Bayerische Moteren Werke AG 
สามารถสรา้งภาพลกัษณ์ในการดําเนินธุรกิจเพื่อสิง่แวดล้อม โดยอยู่
อันดับ 1 ของกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์รถยนต์ยอดนิยมทัว่โลก 
(World’s Most Admired Companies) โดยยดึหลกัความเป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อมใน เช่น การพฒันานวตักรรม ใช้เทคโนโลยสีะอาดในการ
สร้างรถยนต์ และสนับสนุนให้ผู้ส่งมอบพฒันาวตัถุดิบใหม่ทดแทน
ของเดิมที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งอาจถือว่า BMW 
ประสบความสาํเรจ็จากการนําโซ่อุปทานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมาใช ้
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อยา่งไรกต็ามในการนํากลยุทธโ์ซ่อุปทานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมาใช้
ไม่จําเป็นต้องนําทุกกิจกรรมมาใช้ การเลือกใช้กิจกรรมใดนัน้ขึ้นกบั
วตัถุประสงค์ในการบรหิารจดัการ  เป้าหมายขององค์กร ระยะเวลา 
ความตอ้งการของลูกคา้ ลกัษณะของตลาด และความพรอ้มในทุกดา้น 
ซึง่กจิกรรมทีเ่ลอืกใชส้ามารถปรบัเปลีย่นไดต้ลอดเวลา  
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บทคดัย่อ 
 งานวิจ ัยน้ีเป็นการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องอบ
พลังงานแสงอาทิตย์ที่มคีวามจุ 2.5 ลูกบาศก์เมตร ให้สามารถเพิ่ม
ระยะเวลาการกกัเกบ็ความรอ้นเพื่อใชใ้นการอบในเวลาทีไ่ม่มแีสงแดด 
โดยการเลอืกใชว้สัดุเปลีย่นเฟสทีเ่หมาะสม จาํนวน 40 กโิลกรมับรรจุไว้
ภายในของมา่นรบัแสง เพื่อช่วยในการเกบ็รกัษาความรอ้นในเครือ่งอบ
สมนุไพรพลงังานแสงอาทติยท์ีพ่ฒันาขึน้ควบคู่กบัการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
จากการศกึษาถงึคุณสมบตัทิางความรอ้นของวสัดุเปลีย่นเฟสทีท่ําจาก
พาราฟินกบัน้ํามนัก๊าดในอตัราสว่น 2:1 โดยน้ําหนกั มจีุดหลอมเหลว 
40+2 องศาเซลเซยีส ทําใหเ้ครื่องอบสามารถรกัษาอุณหภูมสิงูกว่า 40 
องศาเซลเซยีส ไดจ้นถงึ 20.00 น. พบวา่การใชว้สัดุเปลีย่นเฟสสามารถ
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของเครื่องอบโดยลดค่าพลงังานไฟฟ้าที่ใช้ได ้
รอ้ยละ 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%.   

 

1. คาํนํา 
ในปจัจบุนัมคีวามตอ้งการในการใชพ้ลงังานเพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ ในขณะ
ทีแ่หล่งพลงังานหลกัมาจากฟอสซลิทีย่งัใชก้นัอย่างกวา้งขวาง โดยใช้
อยูใ่นรปูของเชือ้เพลงิในการขนสง่และการผลติไฟฟ้า แต่การใชฟ้อสซลิ
มผีลต่อมลภาวะทางสิง่แวดลอ้ม ในขณะเดยีวกนัปรมิาณการใชไ้ดม้กีาร
เพิม่ขึน้ ในขณะที่แหล่งเชื้อเพลงิมจีํานวนจํากดั เป็นผลให้เกดิปญัหา

ด้านพลัง ง าน  เ ช่น  ราคา น้ํ ามัน  ค่ า ไฟ ฟ้ าแพงขึ้น  ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ กแ็พงขึน้เป็นลาํดบั สง่ผลใหผู้ค้นสนใจในการทีจ่ะ
แสวงหาพลงังานหรอืพลงังานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ ทีไ่ดเ้ปล่าจาก
ธรรมชาต ิพลงังานความรอ้นจากแสงอาทติยเ์ป็นพลงังานรปูแบบหน่ึงที่
นํามาเป็นพลงังานหลกัในเครื่องอบสมุนไพรพลงังานแสงอาทติย์ [1] 
หรอืเครื่องอบที่ใช้สําหรบัผลผลิตทางการเกษตร [2] แต่เน่ืองจาก
ขอ้จาํกดัเรือ่งแสงแดดมเีฉพาะในตอนกลางวนั ทาํใหต้อ้งใชพ้ลงังานอื่น
มาชว่ยเสรมิในการทีจ่ะทาํใหม้คีวามรอ้นในชว่งตอนเยน็ โดยไดม้กีารใช้
พลงังานไฟฟ้ามาช่วยในการควบคุมใหม้คีวามรอ้นในเครื่องอบสงูกว่า 
40 องศาในเวลากลางคนื ซึง่ในกรณีน้ีตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยค่อนขา้งสงู  จงึ
ไดม้แีนวคดิทีจ่ะพฒันาประสทิธภิาพเครือ่งอบพลงังานแสงอาทติยใ์หด้ี
ขึน้โดยใชว้สัดุกกัเกบ็ความรอ้น (PCM; Phase Change Material) ซึง่
ทาํหน้าทีก่กัเกบ็ความรอ้นในเวลากลางวนัและคายความรอ้นออกมาใช้
ในการอบในเวลากลางคนืหรอืเมือ่ไมม่แีดด  

 ปจัจบุนัไดม้กีารศกึษาวจิยัเรือ่ง PCM จาํนวนมากเพือ่นําไป
ประยุกตใ์ชง้านในหลายๆดา้น แต่ปจัจยัหลกัทีค่วรมกีารศกึษาคอื ชนิด
ของ  PCM  และชว่งอุณหภมูขิองการหลอมเหลวของ PCM เพือ่จะได้
นํามาใชง้านไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมกบัลกัษณะงานทีต่อ้งการใช ้
PCM สามารถจาํแนกออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ สารอนิทรยี ์(organic) 
สารอนินทรยี ์(inorganic) และสารยเูทกตกิ (eutectic) หรอืสารหลาย
องคป์ระกอบชนิดอื่น ดงัรปูที ่1 

 
 

รปูท่ี 1 ประเภทของ PCM [5] 
 
     PCM นัน้มหีลากหลายประเภท เช่น ฟาราฟีน นอนพาราฟีน และ
สารยูเทคิก เป็นต้น [3,4] ฉะนัน้การเลือกใช้ PCM จึงจําเป็นต้องมี
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คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่เหมาะสมกับงานที่ใช้ เช่น 
คุณสมบตัใินการกกัเกบ็ปรมิาณความรอ้นทีเ่หมาะสม  มชี่วงของการ
หลอมเหลวที่เหมาะสมกบังานที่จะนําไปใช้ ไม่เป็นพษิ ใช้งานง่ายใน
สภาพความดันบรรยากาศ   มีความเสถียรและทนทานต่อการ
เสื่อมสภาพ ไม่เป็นพษิต่อสิง่แวดล้อมและระบบทีใ่ชง้าน และสามารถ
เปลีย่นสถานะไดโ้ดยไม่มกีารเสื่อมสภาพเมือ่มกีารใชง้านเป็นเวลานาน 
[6,7] เป็นต้น ดงันัน้ในงานวจิยัน้ีจงึเลอืก PCM  ทีเ่ป็นพาราฟิน
เน่ืองจากเป็นวสัดุทีห่างา่ยและราคาไมแ่พงในการนํามาใชก้บังาน 
 สําหรบัพาราฟินเป็นสารประกอบไฮโดรคารบ์อนทีม่สีูตรโมเลกุล 
CnH2n+2 เช่น  n-Triacontane  n - Octadecane และ Paraffin wax 
เป็นต้นโดยพาราฟินที่มี C5-C15 จะมีสถานะเป็นของเหลวที่
อุณหภูมหิ้อง ถ้าจํานวนคาร์บอนในโมเลกุลมากกว่า 15 จะมเีฟสเป็น
ของแขง็ (wax) พาราฟินเป็น PCM ทีม่กีารใชง้านอย่างแพร่หลายใน
ปจัจุบนั พาราฟินมจีุดหลอมเหลวอยู่ระหว่าง 23-67 องศาเซลเซยีส 
เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการกลัน่ปิโตรเลยีม [5] อยา่งไรกต็าม PCM ทีด่ี
และนิยมนํามาใช้งานนัน้จะต้องมกีารเปลี่ยนแปลงปรมิาตรน้อยเมื่อมี
การเปลีย่นเฟส  และไม่เป็นพษิ โดยเฉพาะการนํามาใชก้บัการอบแหง้
เมด็ยาสมนุไพรในโรงงานผลติยาสมนุไพรแผนโบราณ  
 ทัง้น้ีเพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบภาชนะบรรจุ จากตัวแปรของ
อุณหภูม ิ ณ เวลาหน่ึง ๆ สามารถนํามาคํานวณหาค่าอตัราการให้
พลงังานของ PCM โดยเปรยีบเทยีบเป็นค่าพลงังาน [7] ดงัสมการ (1) 
ดงัน้ี 

 

  TmCQ pΔ=        (1) 
 
 

      เมื่อ Q  คอืค่าความรอ้นทีไ่ด ้(จลู), m  คอื มวล (กโิลกรมั), 

pC  คอืค่าความจุความรอ้นจาํเพาะของอากาศ (จลูต่อกโิลกรมั-องศา

เซลเซยีส) และ TΔ  คอือุณหภมูอิากาศทีเ่พิม่ขึน้ (องศาเซลเซยีส) 
ซึง่ PCM ทีใ่ช ้1 กโิลกรมัจะมคีวามรอ้นแฝง (Latent Heat of fusion) 
196 กโิลจลูต่อกโิลกรมั [8]  
 
 

2. การนํา  PCM ท่ีเหมาะสม  มาใช้ในเครื่องอบพลงังาน
แสงอาทิตย ์
 

2.1 ลกัษณะเครื่องอบพลงังานแสงอาทิตย ์
 
   เครื่องอบพลงังานแสงอาทติย์รูปที่ 2 ประกอบด้วย 2 ส่วนคอืส่วน
เครือ่งอบ และสว่นมา่นรบัแสง (รปูที ่3) ดงัจะแสดงรายละเอยีดดงัน้ี 
ส่วนแรก คอืสว่นเครือ่งอบ  ความกวา้ง 1 เมตร ยาว 1.4 เมตร สงู 2.5 
เมตร บรเิวณผนงัของตวัเครือ่งอบทาํจากสงักะสโีดยใชโ้พลีย่รูเิทนโฟม
เป็นฉนวนป้องกนัความรอ้น ดา้นบนปิดดว้ยกระจกใสสองชัน้ [3] 

 
รปูท่ี 2 แสดงลกัษณะของเครือ่งอบ ชัน้วาง และอุปกรณ์ทีต่ดิตัง้ใน

เครือ่งอบพลงังานแสงอาทติย ์[3] 
 

 
รปูท่ี 3 แสดงการบรรจุ PCM ในมา่นรบัแสง [3] 

 

 ภายในเครื่องอบถูกออกแบบเพื่อให้สามารถอบผลผลิตได้
หลากหลาย โดยมชีัน้วางทัง้หมด 6 ชัน้ ภายในมแีผงควบคุมอุณหภูมิ
ภายในเครื่อง โดยมกีารตดิตัง้พดัลมระบายอากาศเพื่อเป่าเอาลมรอ้น
และความชื้นออกจากตู้อบในกรณีที่อุณหภูมิภายในตู้อบสูงเกินที่
กาํหนดไว ้และตดิตัง้เครือ่งทาํความรอ้น (Heater) เพือ่ใหค้วามรอ้นเมือ่
อุณหภมูใินตูอ้บตํ่ากวา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ไว ้ 
ส่วนท่ีสอง คอืม่านรบัแสงทําจากสงักะสลีอนทาสดีําเอียงทํามุม 14 
องศากบัแนวระดบั ดา้นบนปิดดว้ยแผน่กระจกใสสองชัน้เพือ่ช่วยในการ
กกัเก็บความร้อน ด้านบนจะวางท่อสงักะสทีาสดีําบรรจุ PCM ขนาด 
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 2.5 เซนตเิมตร ยาว 2 เมตร จาํนวน 11 ท่อไวบ้นรอ่ง
ของแผ่นสงักะส ี ดา้นล่างของแผ่นสงักะสจีะมชี่องสาํหรบัวางกระป๋อง
น้ําอดัลมทีบ่รรจุ PCM จาํนวน 90 กระป๋อง ดงัรปูที ่3 โดยน้ําหนกัรวม
ของ  PCM  ทัง้หมดเท่ากบั 40 กโิลกรมั  โดยใชส้มการที ่(1) ในการ
คาํนวณจะสามารถเกบ็พลงังานความรอ้นแฝงไดท้ัง้หมด 7,840 กโิลจลู 
 

2.2 ส่วนผสมของ PCM ท่ีนํามาใช้ 
         จากผลการทดลองการหาวสัดุที่เหมาะสมและหาง่ายในการทํา
หน้าที่เป็น PCM ในห้องปฏบิตักิาร พบว่าในการทดลองของผสม
ระหว่างพาราฟินกบัน้ํามนัก๊าดในอตัราส่วน 2:1 โดยน้ําหนัก หลงัจาก
ใหค้วามรอ้นจน  PCM ละลายหมด จากนัน้วดัอุณหภูมขิอง PCM ที่
เย็นตวัลง จะได้ผลดงัรูปที่ 4 พบว่า ในช่วงสองชัว่โมงแรกอุณหภูมิ
ลดลงอยา่งรวดเรว็จากนัน้จะคอ่ยๆ ลดลงจนกระทัง่เกอืบคงทีท่ี ่ที ่40+2 
องศาเซลเซียส ถึงชัว่โมงที่ 5  หลงัจากนัน้อุณหภูมกิ็จะลดลงอย่าง
รวดเรว็อกีครัง้ ดงันัน้จงึเลอืกใช้ PCM ที่อตัราส่วนน้ีเพื่อช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพในการกักเก็บความร้อนในวันที่มีแสงแดดมากน้อย
แตกต่างกนั  

สว่นเครือ่งอบ สว่นมา่นรบัแสง 
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รปูท่ี 4 การลดอุณหภมูขิองของผสมระหวา่งพาราฟินกบัน้ํามนัก๊าดใน

อตัราสว่น 2:1 โดยน้ําหนกั 
 

 ภาชนะบรรจุ PCM ในการทดลองม ี2 แบบ ดงัรปูที ่5 ซึง่ ไดแ้ก่
แบบท่อสงักะสเีสน้ผ่าศูนยก์ลาง2.5 เซนตเิมตร และ แบบกระป๋อง (ใช้
กระป๋องเครื่องดื่มน้ําอดัลมทัว่ไป) สําหรบั PCM แบบกระป๋องจะมี
เสน้ผา่ศูนยก์ลางกวา้งกวา่แบบท่อเป็นผลใหเ้กดิปญัหาเรื่องการถ่ายเท
ความรอ้นออกมาไดไ้ม่สมบูรณ์ จงึเตมิฝอยลวดลงไปผสมใน PCM ให้
ได ้28+1 กรมัต่อลติร เพือ่เพิม่การกระจายความรอ้น หลงัจากเสรจ็สิน้
การบรรจุ PCM ทัง้แบบกระป๋อง และแบบท่อแลว้ PCM ทัง้สองแบบจะ
ถกูบรรจอุยูใ่นมา่นรบัแสงของเครือ่งอบดงัแสดงไวแ้ลว้ในรปูที ่3 
 

          
          แบบทอ่                             แบบกระป๋อง 
 

รปูท่ี 5 แสดงลกัษณะภาชนะบรรจ ุPCM ทัง้สองแบบ 
 
3. การทดลองเปรียบเทียบ 
 

     การทดลองแบ่ง เ ป็นสองสภาวะ  ได้แก่  การทดลองเพื่อหา
ประสทิธภิาพเของเครื่องอบโดยไม่ใช้ PCM ช่วยในการกกัเก็บความ
รอ้นและการทดลองที่ใช้ PCM ช่วยในการกกัเก็บความรอ้น โดย นํา
เครือ่งอบทีป่ระกอบตดิกนัทัง้สองสว่นแลว้ในรปูที ่2 ไปตากแดดโดยหนั
ด้านที่มมี่านรบัแสงไปทางทศิใต้ แล้วเก็บขอ้มูลของอุณหภูมภิายใน
เครื่องอบ และอุณหภูมสิิง่แวดล้อม โดยเริม่วดัที่เวลา 6.00 ถงึ 20.00 
นาฬกิา หลงัจากไดผ้ลการทดลองแลว้ทาํการปรบัมาตรฐานขอ้มลูเพื่อ
เปรยีบเทยีบอุณหภูมทิี่เวลาต่าง ๆ กนั และคํานวณหาประสทิธภิาพ
ของเครือ่งอบทัง้ทีม่แีละทีไ่มม่ ีPCM และคาํนวณหาค่าการใหค้วามรอ้น
ของ PCM ทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 
 

 
4. ผลการทดลอง 
 

        เน่ืองจากการทดลองได้ใช้เครื่องอบตัวเดียวในการทดลอง
เปรยีบเทยีบ โดยทีท่ราบดวีา่อุณหภูมขิองสภาพแวดลอ้มในแต่ละวนัจะ
แตกต่างกัน  ดังนั ้นการทดลองจะเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะวันที่มี
สภาพแวดล้อมใกล้เคยีงกนั และจากสมมตฐิานความเป็นจรงิทีว่่าเมื่อ
อุณหภูมขิองแสงแดดสูงขึน้จะมผีลโดยตรงใหอุ้ณหภูมขิองเครื่องอบมี
อุณหภูมสิงูขึน้ตาม ดงันัน้ขอ้มลูทีก่่อนนํามาเปรยีบเทยีบจงึจาํเป็นตอ้ง
ปรบัมาตรฐานโดยเทยีบกบัอุณหภูมขิองสิง่แวดลอ้มทีต่่างกนัก่อนทีจ่ะ
นํามาเทยีบกนัในแต่ละสภาวะ   จากรปูที ่6 พบว่าเมื่อมคีวามรอ้นจาก
แสงแดด อุณหภูมภิายในเครื่องอบเริม่สูงขึน้จนถงึเทีย่งวนัอุณหภูมจิะ
สูงที่สุด จากนัน้จะลดลงอย่างต่อเน่ืองจนถึงเวลา 20.00 น. พบว่า
เครื่องอบที่บรรจุ PCM จะคายพลังงานออกมา ผลทําให้มีอุณหภูมิ
ภายในเครื่องอบทีสู่งกว่า เครื่องอบทีไ่ม่ไดบ้รรจุ PCM เน่ืองมาจาก 
PCM มผีลทาํใหอุ้ณหภูมภิายในของเครือ่งอบคงทีท่ี ่40 องศาเซลเซยีส 
ในขณะที่อุณหภูมิของเครื่องอบที่ไม่ได้บรรจุ PCM นัน้ลดลงตาม
อุณหภมูภิายนอก  
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รูปท ี6  แสดงการเปรียบเทียบเคร่ืองอบท่ีมี  PCM  และท่ีไม่มี PCM 

 
     เน่ืองจากทีส่ภาวะคงตวัความรอ้นทีไ่ดร้บัจาก PCM ทีค่ายออกมา
ใหแ้ปรผนัโดยตรงกบัอุณหภูมเิครื่องอบทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้จะสามารถหา
ค่าพลงังานความรอ้นทีไ่ดร้บัของเครือ่งอบทีม่ ีPCM ซึง่ทาํหน้าทีร่กัษา
ความรอ้น โดยใช้ความสมัพนัธ์ของสมการ (1) ในการหาค่าพลงังาน
ความรอ้นสะสม เมื่อสมมตวิ่า อตัราการไหลโดยมวลและความจุความ
รอ้นจาํเพาะของอากาศคงที ่ดงันัน้พลงังานทีไ่ดแ้ปรผนัตรงกบัพืน้ทีใ่ต้
กราฟ ดงัรูปที่ 6 เมื่อเทียบเป็นร้อยละพบว่าในช่วง 6.00-20.00 น. 
เครือ่งอบทีม่ ีPCM มพีลงังานความรอ้นทีไ่ด ้เพิม่ขึน้มาจากเครือ่งอบที่
ไมม่ ีPCM 8.02 % 
 
 

5. สรปุและข้อเสนอแนะ  
     
     จากผลการทดลองพบว่า วสัดุเปลี่ยนเฟส (PCM) จะทําหน้าทีเ่กบ็
ความรอ้นในช่วงเชา้ถงึบ่าย 2 โมง หลงัจากนัน้เมือ่ 5 โมงเยน็ขึน้ไปจะ
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มพีลังงานที่ PCM คายความร้อนออกมาให้กบัเครื่องอบ เพื่อรกัษา
อุณหภมูภิายใน ทาํใหอุ้ณหภมูไิมล่ดลงอยา่งรวดเรว็ ซึง่เป็นผลดตี่อการ
ใช้ไฟฟ้า  (Heater)  ที่ระบบควบคุมอุณหภูมิของเครื่องอบ  เมื่อ
เปรยีบเทยีบการทํางานของเครื่องอบในช่วง 06.00-20.00 น. พบว่า
เครื่องอบที่ม ีPCM สามารถประหยดัพลงังานการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 
8.02  อย่างไรกด็ ีการพฒันา PCM ยงัคงตอ้งมกีารวจิยัต่อไปโดย
จาํเป็นตอ้งพจิารณาคุณสมบตัขิอง  PCM  ทีเ่หมาะสม รูปร่างของ 
PCM  การวางตําแหน่งใหส้มัพนัธก์บัการดดูซบัความรอ้น การจดัเรยีง 
และการไหลเวยีนของอากาศทัง้ในม่านรบัแสงและตวัเครือ่งอบ อย่างมี
ประสทิธภิาพ  นอกจากนี้ การพฒันาประสทิธภิาพเครื่องอบพลงังาน
แสงอาทติย์จําเป็นต้องมอีงค์ประกอบอื่น ๆ ด้วยเช่น การเพิม่ม่านรบั
แสงเป็นกระจกสองชัน้มผีลทําให้เครื่องอบมอุีณหภูมสิูงกว่าอุณหภูมิ
สิง่แวดล้อมกว่า 2 เท่า การทําใหเ้ครื่องอบมรีะบบการไหลเวยีนความ
รอ้นทีส่มบูรณ์ การเพิม่ฉนวนเพื่อลดการสญูเสยีความรอ้นในเครื่องอบ 
จะเป็นปจัจยัสาํคญัทีจ่าํเป็นทีต่อ้งพจิารณาประกอบกนัไป 
 
6. กิตติกรรมประกาศ  
 

 ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเงินทุนจาก IRPUS สกว. ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร้านพัฒนาสังฆภัณฑ์ที่
อนุเคราะห์พาราฟิน และ โรงงานพระธรรมขนัธ์ โอสถ  จ. ขอนแก่น 
สาํหรบัการทดลองอบเมด็ยาสมนุไพร 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
 

[1] นายจอมเทยีน คมีทอง, นายชญาศกัด ิรุ่งเจรญิสนิ และ กนัยรตัน์ 
คมวชัระ. 2546. การพฒันาเครื่องอบสมุนไพร: กรณีโรงงานพระ
ธรรมขณัฑ,์ ผลงานวจิยัโครงการทุน IRPUS หมายเลข FE0105/46 
ปี 2546 ดา้นอุตสาหกรรม การเกษตร และการปรบัปรงุการผลติ. 

 

 [2] วริศกัด ิโสน้ําเทีย่ง, อภสิทิธ ิเจรญิไวย ์และ อรรถพร พสิุทธ.ิ 2548. 
เครื่องอบผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์. 
ผลงานวิจยัโครงการทุน IRPUS หมายเลข I4813012/48 ด้าน 
พลงังาน. 

 

[3]   ถาวร ศรชีมภู  ทิพวรรณ์ ม่วงสําเภา  อาทติย์ ไชยอํานาจ. 
2550. การเพิ่ม เวลาเก็บกักความร้อนในเครื่องอบพลังงาน
แสงอาทติย์โดยการเปลี่ยนเฟสของวสัดุที่เหมาะสม.  ผลงานวจิยั
โครงการทุน IRPUS หมายเลข I250C13007 ดา้น พลงังาน.          

 

[4] Eman-Bellah, S. Mettaweea, G. and Assasa, M. R. 2006. 
Experimental study of a compact PCM solar collector. Journal 
of Energy. Vol. 31, pp 2958-2968. 

 

[5] Sharma, S.D. and Kazunobu, S. 2005. Latent heat storage 
material and systems: A review, International Journal of Green 
Energy, Vol. 2, pp 1-56. 

 

[6] Janjai, S. and Tang, P. 2005. Performance of solar dryer 
using hot air on roof –integrated solar collector for drying 
herbs and spice. Renewable energy. pp 1-11. 

 

[7] Mumba, J. 1996. Design and development of solar grain dryer 
incorporating photovoltaic power. Energy Power Mgmt, Vol. 
37. No.5. pp 15-621. 

 

[8] Devahastin, S. and Pitaksuriyarat, S. 2006. Use of latent heat 
storage to conserve energy during drying and its effect on 
drying kinetics of a food product. Applied thermal Engineering. 
Vol.26. pp1705-1703. 



 

 

การประชุมวชิาการเครอืขา่ยวศิวกรรมเครื�องกลแห่งประเทศไทยครั �งที� 22 
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 

 

 

ปัจจยัที�มีผลกระทบตอสมรรถนะการทาํงานของเครื�องผลตชนไม้สบั่ ิ ิ   
Impact Factor to Performance of Wood Chipping Machine 

 

ประพทัธ ์ สนัตวิรากร1, สมนึก ธรีะกุลพศุิทธิ ,2 และ อภชิาต ิ ศรชีาติ3  
ภาควชิาวศิวกรรมเครื�องกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40002 

โทรศพัท.์0-43202845 โทรสาร 0-43202849  
E-mail: sprapat@kku.ac.th1, somthe@kku.ac.th2 and tor_en38kku@hotmail.ac.th3 

  
บทคดัยอ่ 

บทความนี� นําเสนอผลการศกึษาปจจยัที�มผีลกระทบต่อสมรรถนะั

การทาํงานของเครื�องผลติชิ�นไมส้บั โดยทาํการทดสอบไมโ้ตเรว็จาํนวน 
9 ชนิด ที�มขีนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางและความยาวของไมท้ี�แตกต่างกนั
กบัเครื�องผลติชิ�นไมส้บัแบบดสิคท์ี�มขีนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 80 
เซนตเิมตร ความเรว็รอบของเครื�องผลติชิ�นไมส้บั 900 รอบต่อนาท ี
และตดิใบใดที�ลอ้หมนุสบัจาํนวน 6 ใบ และขบัเคลื�อนดว้ยมอเตอรไ์ฟฟา้

ขนาด 30 แรงมา้ จากการทดสอบพบว่าสมรรถนะการทาํงานของเครื�อง
ผลติชิ�นไมส้บัอยู่ระหว่าง 5.14 – 6.84 ตนัต่อชั �วโมง โดยมปีจจยัที�มีั

ผลกระทบต่อสมรรถนะการทาํงานของเครื�องผลติชิ�นไมส้บั 4 ปจจยัคอื ั

ชนิดของไม ้ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางของไม ้ ขนาดความยาวของท่อน
ไมแ้ละระยะยื�นใบมดี โดยสมรรถนะการทาํงานของเครื�องผลติชิ�นไมส้บั
มคี่าเพิ�มขึ�นเมื�อขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางของไมม้คี่าเพิ�มขึ�นและ
สมรรถนะการทาํงานมคี่าลดลงเมื�อความแขง็ของเนื�อไม ้ ความยาวของ
ท่อนไมแ้ละระยะยื�นใบมดีมคี่าเพิ�มขึ�น นอกจากนี�ยงัพบว่าความยาวของ
ท่อนไมท้ี�เหมาะสมสาํหรบัการสบัไมค้อื ขนาด 70 เซนตเิมตร 

 
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. 

1. บทนํา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและมทีรพัยากรอยู่อย่าง
มากมาย ทาํใหม้พีลงังานจากชวีมวลเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะเศษกิ�ง
ไม้  ไม้ที�ปลูก เ ป็น ธุรกิจ เชิงพานิชย์  หรือ เศษขี� เลื� อยที�ได้จาก
อุตสาหกรรมไม ้ซึ�งมจีํานวนมากและยงัไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์เท่าที
ควร  ถ้าเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการผลติพลงังานได ้ก็น่าจะ
สามารถลดปรมิาณการนําเขา้พลงังานลงได้ โดยขั �นตอนในการนําเอา
เศษกิ�งไม ้ หรอืไม้ที�ปลูกเป็นธุรกจิเชิงพานิชย์มาใช้ นั �นจะต้องทําให้
เป็นชิ�นเล็ก ๆ ก่อน เนื�องจากการศกึษาพบว่าความร้อนที�ได้จากการ
เผาไหมไ้มฟื้นในลกัษณะที�เป็นท่อนจะใหค้่าความรอ้นน้อยกว่าการเผา
ไหมไ้มฟื้นในลกัษณะที�เป็นชิ�นเลก็ ๆ เนื�องจากไมฟื้นในลกัษณะที�เป็น
ชิ�นเลก็ ๆ จะมพีื�นที�ในการเผาไหมม้ากกว่า นอกจากนี�ยงัพบว่าราคาซื�อ
ขายชิ�นไมส้บัยงัมรีาคามากกว่าท่อนไมอ้กีดว้ย ดงันั �นจงึต้องมกีารสรา้ง
เครื�องมอืที�ทาํใหไ้มเ้ป็นชิ�นเลก็ ๆ เรยีกว่า “เครื�องผลติชิ�นไมส้บั” เพื�อให้
ได้ค่าความร้อนในเผาไหม้ที�มากขึ�น และเพิ�มมูลค่าของไม้ฟืนที�มี
ลกัษณะเป็นชิ�นเล็ก ๆ ในการส่งขายให้กบัโรงไฟฟา้  และโรงงานผลติ
พลงังานความรอ้น ซึ�งในปจจุบนันี�ในประเทศไทยเองกม็ที ั �งเครื�องผลติั

ชิ�นไมส้บัที�สามารถผลติขึ�นได้เองและนําเขา้มาจากต่างประเทศ โดยมี
ขนาดตั �งแต่ 3 - 250 แรงมา้ และในเครื�องผลติชิ�นไมส้บัแต่ละรุ่น แต่ละ
ยี�หอ้นั �นจะมสีมรรถนะการทํางานแตกต่างกนั ซึ�งขึ�นอยู่กบัหลายปจจยั ั

เช่น ชนิดของไม ้ความยาวของท่อนไม ้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ท่อนไม้ ระยะยื�นของใบมีด ลักษณะการทํางานของคนงาน สภาพ
อากาศ การปอนท่อนไม ้และปจจยัที�เกดิจากเครื�องผลติชิ�นไมส้บัเอง ้ ั
ซึ�งปจจยัต่าง ๆ เหล่านี�มผีลกระทบต่อสมรรถนะการทํางานของเครื�องั

ผลติชิ�นไมส้บัทั �งสิ�น โดยในปจจุบนัมผีู้ประกอบการโรงงานผลติชิ�นไม้ั

สบัอยู่เป็นจํานวนมาก ทั �งที�เป็นการผลติชิ�นไมส้บัจากไมยู้คาลปิตสัใน
อุตสาหกรรมเยื�อกระดาษ และการผลติชิ�นไมส้บัจากไมเ้บญจพรรณหรอื
ไมโ้ตเรว็เพื�อใชเ้ป็นเชื�อเพลงิชวีมวลในโรงไฟฟาและโรงงานผลติความ้

ร้อน แต่ในการศึกษาเบื�องต้นพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้และความเขา้ใจในเรื�องของปจัจยัที�ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะ
การทาํงานของเครื�องผลติชิ�นไมส้บั จงึทําใหม้ตี้นทุนในดา้นการทํางาน
มคี่าสงูขึ�นโดยไมจ่าํเป็น 
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 โดยงานวิจัยชิ�นนี� จะได้ทําการศึกษาปจจัยที�ส่งผลกระทบต่อั

สมรรถนะการทํางานของเครื�องผลิตชิ�นไม้สับ โดยทําการศึกษา
สมรรถนะการทํางานของเครื�องผลติชิ�นไมส้บั ซึ�งได้พจิารณาปจจยัที�ั

เกี�ยวขอ้งกบัการผลติชิ�นไมส้บัโดยรวมที�ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการ
ทํางาน คอืชนิดของไม ้ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของไม ้ความยาวของ
ไมแ้ละระยะยื�นใบมดี ซึ�งถา้สามารถวเิคราะหห์าปจจยัที�ส่งผลกระทบได้ั

ก็จะสามารถกําหนดหรือวางแผนการทํางานเพื�อให้ได้สมรรถนะการ
ทาํงานสงูสุด เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการโรงงานผลติชิ�นไมส้บัและ
เป็นแนวคดิพื�นฐานใหก้บัผูท้ี�คดิจะสรา้งโรงงานผลติชิ�นไมส้บัไดต่้อไปใน
อนาคต 
 
2. เครื�องผลตชนไม้สบัิ ิ  
 โดยทั �วไปเครื�องผลติชิ�นไมส้บัมอียู่ 3 ประเภทคอื เครื�องผลติชิ�นไม้
สบัแบบลอ้หมุนแผ่นดสิค์ (Disk Chipper Machine) ดงัรูปที� 1 เครื�อง
ผลติชิ�นไมส้บัแบบถงั (Drum Chipper Machine) ดงัรูปที� 2 และเครื�อง
ผลิตชิ�นไม้สับแบบผสม ซึ�งประเภทที�นิยมใช้งานคือแบบล้อหมุน
แผ่นดสิค ์ 
 

 
  

รปูที� 1 แสดงเครื�องผลติชิ�นไมส้บัแบบแบบลอ้หมนุแผ่นดสิค ์
 

 
 

รปูที� 2 แสดงเครื�องผลติชิ�นไมส้บัแบบถงั 
  
โดยลกัษณะการสบัไมโ้ดยทั �วไปคอื เริ�มต้นจากเมื�อทําการปอน้ ท่อนไม้
ลงในช่องรบัไม ้ท่อนไมจ้ะถูกปอนลงมาจนถงึใบมดี คมของใบมดีซึ�งตดิ้

อยู่กบัลอ้หมนุ จะสบัท่อนไมท้ี�ปอนลงมาใหม้ขีนาดเลก็ลง ดงัแสดงในรูป้

ที� 3 โดยขนาดของชิ�นไม้สบัจะมขีนาดเท่ากบัระยะยื�นของใบมดีที�
ปรบัตั �งค่าไว้ในแต่ละครั �งของการสบั และหลงัจากสบัได้ชิ�นไมส้บัแล้ว 
ชิ�นไมส้บัจะตกลงดา้นล่าง ซึ�งจะถูกพดัและพ่นออกไปตามท่อไปกองที�
พื�น จากนั �นจงึใช้รถตกัตกักองชิ�นไมส้บัขึ�นรถบรรทุกเพื�อขนส่งไปยงั
โรงงานต่อไป 

 
 

รปูที� 3 แสดงลกัษณะการสบัไมข้องเครื�องผลติชิ�นไมส้บั 
  
 สําหรบังานวิจยัในครั �งนี�  ได้นําเครื�องผลติชิ�นไมส้บัขนาดกลางที�
ไดร้บัการออกแบบและพฒันาโดย อภชิาตแิละประพทัธ ์[1] มาใชใ้นการ
ทดลอง โดยเครื�องผลติชิ�นไมส้บันี� เป็นเครื�องผลติชิ�นไมส้บัแบบดสิค ์
ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 80 เซนตเิมตร ความเรว็รอบของเครื�องผลติ
ชิ�นไมส้บั 900 รอบต่อนาท ีมจีาํนวนใบมดีตดิที�ลอ้หมุนสบัจํานวน 6 ใบ 
และเครื�องผลติชิ�นไมส้บัใช้มอเตอร์ไฟฟาขนาด ้ 30 แรงมา้เป็นชุดต้น
กาํลงั ดงัแสดงไวใ้นรปูที� 4 
 

 
 

รปูที� 4 แสดงเครื�องผลติชิ�นไมส้บัที�ใชใ้นการทดสอบ 
 
3. การทดสอบเครื�องผลตชนไม้สบัิ ิ  
 เพื�อใหท้ราบปจจยัที�มผีลกระทบต่อสมรรถนะการทํางานของเครื�องั

ผลติชิ�นไมส้บั ผูว้จิยัไดเ้ตรยีมการทดสอบโดยไดเ้ตรยีมท่อนไมจ้ากไม้
โตเรว็ชนิดต่าง ๆ เพื�อใชใ้นการทดสอบสบัไมก้ารเตรยีมท่อนไมเ้พื�อการ
ทดสอบโดยทําการทดสอบไม้โตเร็ว โดยการทดสอบแต่ละครั �ง จะ
ดําเนินการ 3 รอบ แล้วหาค่าเฉลี�ย ดงันั �นจงึได้เตรยีมไมแ้ต่ละชนิด 
ชนิดละ 3 กอง ชั �งนํ�าหนกักองละประมาณ 200 กโิลกรมั โดยมวีธิกีาร
ทดสอบคือเริ�มต้นจากการนําไม้ไปชั �งแยกตามประเภทและขนาด 
จากนั �นนํามาทดสอบโดยทําการจบัเวลาเมื�อเริ�มทดสอบ ปอนไมท้ลีะ้

ท่อนอย่างต่อเนื�อง วดัความเร็วรอบของเครื�องผลิตชิ�นไมส้บัทุก ๆ 5 
วนิาท ีจนทดสอบหมด และทําการทดสอบโดยแยกตามปจจยัที�กําหนดั

อย่างละ 3 ครั �งแล้วนําค่าที�ไดม้าหาค่าเฉลี�ย ตามเงื�อนไขต่าง ๆ โดย
เงื�อนไขในการทดสอบและปจจยัที�พจิารณามทีั �งหมด ั 4 ปจจยั คอืั  
 
3.1 ชนดของไม้ิ  
 ผู้วจิยัได้ทําการทดสอบกบัไมท้ั �งหมด 9 ชนิดคอื ไมก้ระถิน ไม้
มะม่วง ไม้นนทรยี์ ไมจ้ามจุร ีไมม้ะพร้าว ไมห้มาก ไม้มะกอก ไมง้ิ�ว 
และไม้ยูคาลิปตัส โดยต้นไม้แต่ละชนิดกําหนดให้มีขนาดเส้นผ่าน
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ศูนย์กลางเฉลี�ยเท่ากนัคอื 4 นิ�ว ความยาวของท่อนไมแ้ต่ละท่อนยาว
ประมาณ 100 เซนตเิมตร ระยะยื�นใบมดี X=7 มลิลเิมตร ดงัแสดงไวใ้น
รปูที� 5 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

รปูที� 5 แสดงชนิดของไมท้ี�ทดสอบทั �งหมด 9 ชนิด 
 
3.2 ขนาดเส้นผานศนูยก์ลางของไม้่  
 ผูว้จิยัไดท้าํการทดสอบกบัไม ้3 ชนิด คอืไมก้ระถนิ ไมม้ะม่วง และ
ไมม้ะกอก โดยที�ต้นไมแ้ต่ละชนิดมขีนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ขนาด 
คอื 2 – 6 นิ�ว ความยาวของท่อนไมแ้ต่ละท่อนยาวประมาณ 100 
เซนตเิมตร ระยะยื�นใบมดี X = 7 มลิลเิมตร  
 
3.3 ความยาวของทอนไม้่  
  ผูว้จิยัได้ทําการทดสอบกบัไมก้ระถนิ โดยที�ไมก้ระถินมขีนาด
เสน้ผ่านศูนย์กลางเฉลี�ยเท่ากนัคอื 4 นิ�ว และความยาวของท่อนไมแ้ต่
ละท่อนมขีนาดความยาว 11 ขนาด คอื 50 - 150 เซนตเิมตร ระยะยื�น
ใบมดี X = 7 มลิลเิมตร ดงัแสดงไวใ้นรปูที� 6 

 
 

รปูที� 6 แสดงขนาดความยาวของท่อนไม ้
 
3.4 ระยะยื�นของใบมีด 
 ผูว้จิยัได้ทําการทดสอบกบัไมก้ระถิน โดยที�ไมก้ระถนิมขีนาดเส้น
ผ่านศนูยก์ลางเฉลี�ยเท่ากนัคอื 4 นิ�ว ความยาวของท่อนไมแ้ต่ละท่อนมี
ความยาวประมาณ 70 เซนตเิมตร โดยเปลี�ยนแปลงระยะยื�นใบมดี(X) 
แตกต่างกนั 4 ระดบั คอื X = 5,7,9 และ 11 มลิลเิมตร ดงัแสดงในรูปที� 
7 

 
 

รปูที� 7 แสดงระยะยื�นของใบมดี (X) ของเครื�องผลติชิ�นไมส้บั 
 
4. ผลการทดสอบปัจจยัที�มีผลกระทบตอสมรรถนะ่  
 การทาํงานของเครื�องผลตชนไม้สบัิ ิ  
 เมื�อทําการทดสอบเครื�องผลติชิ�นไมส้บั โดยแยกตามชนิดของไม ้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดความยาวของท่อนไม้ และระยะยื�น
ใบมดีแลว้ ไดผ้ลการทดสอบดงันี� 
  
4.1 สมรรถนะการทาํงานของไม้แตละชนด่ ิ  
 จากการทดสอบกบัไมท้ั �งหมด 9 ชนิดคอืไมก้ระถิน ไมม้ะม่วง ไม้
นนทรยี์ ไมจ้ามจุร ีไมห้มาก ไมม้ะพรา้ว ไมม้ะกอก ไมง้ิ�ว และไมยู้คา
ลปิตสั พบว่าไมง้ิ�วมสีมรรถนะการทํางานสูงที�สุดคอื 6.84 ตนั/ชั �วโมง 
รองลงมาคอืไมห้มากมสีมรรถนะการทํางานคอื 6.22 ตนั/ชั �วโมง ไม้
มะม่วงมสีมรรถนะการทํางานคอื 6.20 ตนั/ชั �วโมง และไมม้ะพร้าวมี
สมรรถนะการทํางานคอื 6.05 ตนั/ชั �วโมง ตามลําดบั และจะพบว่าไม้
จามจุรมีสีมรรถนะการทํางานน้อยที�สุดคอื 5.14 ตนั/ชั �วโมง ดงัแสดงไว้
ในรปูที� 8 สามารถกล่าวไดว้่าชนิดของไมท้ี�มสีมรรถนะการทํางานสูงจะ
เป็นไมท้ี�มคีวามแขง็น้อยกว่าชนิดของไมท้ี�มสีมรรถนะการทํางานที�ตํ�า
และชนิดของไมท้ี�มคี่าสมรรถนะการทํางานใกลเ้คยีงกนัจะมคีวามแขง็
ของเนื�อไม้ใกล้เคียงกนั ซึ�งจะจดัให้เป็นไม้ประเภทเดียวกนั เช่นไม้
หมากกบัไมม้ะพรา้ว นอกจากนี�ยงัพบว่าสมรรถนะการทํางานยงัขึ�นอยู่
กบัความเรว็รอบของเครื�องผลติชิ�นไมส้บัในขณะที�สบัไมท้ั �ง 9 ชนิดดว้ย 
โดยพบว่าความเร็วรอบของเครื�องผลิตชิ�นไม้สบัในขณะสับไม้ที�ให้
สมรรถนะการทํางานสูงจะมีความเร็วรอบของเครื�องผลิตชิ�นไม้สับ
ใกลเ้คยีงกบัความเรว็รอบของเครื�องผลติชิ�นไมส้บัในขณะที�ไม่มกีารสบั
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(No-Load) และชนิดของไมท้ี�มสีมรรถนะการทํางานตํ�าจะมคีวามเรว็รอ
ของเครื�องในขณะสบันั �นจะลดตํ�าลงมาตามจงัหวะการสบัไม ้โดยชนิ
ของไมท้ี�มคีวามแขง็มากกว่าจะมแีรงต้านจากการสบัมากกว่า ส่งผลให้
พลงังานที�สะสมภายในลอ้หมนุสบัลดลง จงึทาํใหค้วามเรว็รอบตํ�าลง แล
ส่งผลต่อสมรรถนะการทาํงาน ดงัแสดงความเรว็รอบของเครื�องผลติชิ�น
ไมส้บัไวใ้นรปูที� 9 เมื�อพจิารณาลกัษณะของชิ�นไมส้บัของไมแ้ต่ละชนิด
สามารถแสดงได้ดงัรูปที� 10 ซึ�งเห็นได้ว่าชิ�นไมส้บัมลีกัษณะเป็นสี
เหลี�ยมพื�นผา้ปรมิาตรเฉลี�ย ความกว้าง ความยาว และความหนาของ
ไมแ้ต่ละชนิดจะมคี่าใกลเ้คยีงกนั ยกเว้นไมห้มากและไมม้ะพร้าวจะมี
ลกัษณะเป็นผง เนื�องจากไมท้ั �ง 2 ชนิดมลีกัษณะเนื�อไมเ้ป็นเสน้ใย  
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         รปูที� 8 แสดงสมรรถนะการทาํงานของไม ้9 ชนิด 
 
4.2 สมรรถนะการทาํงานของไม้ตามขนาดเส้นผานศนูยก์ลาง่  
  จากการทดสอบกบัไมจ้ํานวน 3 ชนิดคอืไมก้ระถนิ ไมม้ะม่วง 
และไมม้ะกอก โดยที�ไมแ้ต่ละชนิดมขีนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางตั �งแต่ 2 - 
6 นิ�ว และท่อนไมม้คีวามยาวท่อนละ 70 เซนตเิมตร พบว่าไมท้ี�มขีนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าจะได้สมรรถนะการทํางานสูงกว่าไม้ที�มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า โดยไมท้ั �ง 3 ชนิดมสีมรรถนะการ
ทํางานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัเมื�อขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของท่อน
ไมม้ากขึ�น ซึ�งไมท้ี�มขีนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า จะมมีวลที�ใชใ้น
การสบัมากกว่าในแต่ละรอบของการสบัไม ้ จงึได้ปรมิาณไมท้ี�สบัได้
มากกว่าไมท้ี�มขีนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า ดงัแสดงไวใ้นตารางที� 
1 
ตารางที� 1 แสดงสมรรถนะการทาํงานของไม ้3 ชนิด ตามขนาดเสน้ 
            ผ่านศนูยก์ลาง 2 – 6 นิ�ว 

สมรรถนะ(ตนั/ชั �วโมง) ขนาดเส้นผาน่
ศนูยก์ลาง 

(นวิ ) 
ไม้กระถนิ  ไม้มะมวง่  ไม้มะกอก 

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 
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รปูที� 9 แสดงความเรว็รอบของเครื�องผลติชิ�นไมส้บัของไม ้9 ชนิด 
 

    
 

  
 

    
 

 
 

รปูที� 10 แสดงลกัษณะของชิ�นไมส้บัของไม ้9 ชนิด 
 
4.3 สมรรถนะการทาํงานของไม้ตามขนาดความยาว 
 จากการทดสอบไมก้ระถนิที�มขีนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางเท่ากนัคอื 4 
นิ�วและท่อนไมม้คีวามยาว 11 ขนาดคอืขนาด 50, 60, 70, 80, 90, 
100,110,120,130,140 และ 150 เซนตเิมตร พบว่าไมก้ระถินความยาว 
70 เซนตเิมตร จะมสีมรรถนะการทํางานมากที�สุดคอื 5.61 ตนั/ชั �วโมง 
และจากผลการทดสอบจะเห็นว่าไม้ที�มีขนาดความยาวของท่อนไม ้
50,60 และ 70 เซนติเมตร จะมสีมรรถนะการทํางานจะเพิ�มขึ�นตาม
ขนาดความยาวท่อนไม ้แต่เมื�อสบัไม้ที�มขีนาดความยาวของท่อนไม้
ตั �งแต่ 80 เซนตเิมตร ขึ�นไปจนถงึ 150 เซนตเิมตร จะพบว่ามสีมรรถนะ
การทํางานลดลง ดงัแสดงไวใ้นรูปที� 11 และเมื�อพจิารณาที�ความเร็ว
รอบของเครื�องผลติชิ�นไมส้บั จะสามารถแสดงไดด้งัรปูที� 12 ซึ�งจะพบวา่
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ความยาวของท่อนไม ้50,60 และ 70 เซนตเิมตร มคีวามเรว็รอบของ
เครื�องผลติชิ�นไม้สบัในขณะสบัจะมคี่าคงที�และใกล้เคยีงกบัความเร็ว
รอบของเครื�องผลติชิ�นไมส้บัในขณะไม่มกีารสบั แต่เมื�อความยาวของ
ท่อนไมเ้พิ�มขึ�นจาก 80 จนถงึ 150 เซนตเิมตร ความเรว็รอบของเครื�อง
ผลติชิ�นไมส้บัจะลดลงเรื�อย ๆ ตามจงัหวะการสบั ทั �งนี�เนื�องมาจากไมท้ี�
มคีวามยาวมากจะมกีารสบัอย่างต่อเนื�องและนานกว่าไมท้ี�มคีวามยาว
สั �นกว่า จะทําให้เกิดแรงต้านจากการสบัไม้มากขึ�น พลงังานที�สะสม
ภายในลอ้หมนุสบัจงึลดลง ทําใหค้วามเรว็รอบของเครื�องผลติชิ�นไมส้บั
ลดลง ซึ�งส่งผลใหส้มรรถนะการทํางานลดลงด้วย โดยจากการทดสอบ
พบว่าความยาวของไมท้ี�เหมาะสมในการสบัเพื�อให้ไดส้มรรถนะสูงสุด
คอืความยาว 70 เซนตเิมตร 
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รปูที� 11 แสดงสมรรถนะการทาํงานของไมก้ระถนิ ตามความ   
            ยาวของท่อนไมต้ั �งแต่ 50 – 150 เซนตเิมตร                      

 
4.4 สมรรถนะการทาํงานของไม้ตามระยะยื�นใบมีด (X) 
  จากการทดสอบกบัไมก้ระถนิที�มขีนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางเฉลี�ย
เท่ากนัคอื 4 นิ�วและท่อนไมม้คีวามยาว 70 เซนตเิมตร โดยปรบัระยะ
ยื�นใบมดี 4 ระดบัคอื 5,7,9 และ 11 มลิลเิมตร พบว่าระยะยื�นใบมดี X = 
5 มลิลเิมตร ใหค้่าสมรรถนะการทาํงานสงูที�สุดคอื 5.40 ตนั/ชั �วโมง และ
สมรรถนะการทาํงานจะลดลงตามระยะยื�นใบมดีที�เพิ�มขึ�น ดงัแสดงไวใ้น
ตารางที� 2 ทั �งนี�เนื�องมาจากการยื�นระยะใบมดีเพิ�มขึ�นจะทาํใหข้นาดของ
ชิ�นไมส้บัเพิ�มขึ�น ดงันั �นการเพิ�มระยะยื�นใบมดีกจ็ะทําใหแ้รงที�ใชใ้นการ
สบัเพิ�มขึ�นด้วย เมื�อแรงต้านจากการสบัมคี่ามากขึ�นจะทําใหพ้ลงังานที�
สะสมภายในลอ้หมนุสบัลดลง ทําใหค้วามเรว็รอบของเครื�องผลติชิ�นไม้
สบัลดลง ดงัแสดงไวใ้นรปูที� 13 จงึทาํใหส้มรรถนะการทาํงานลดลง และ
จะพบว่าลกัษณะของชิ�นไมส้บัจะมขีนาดใหญ่ขึ�นตามระยะยื�นของใบมดี 
ดงัแสดงไวใ้นตารางที� 3 และรปูที� 14 
 
5. สรปุผลการศึกษา 
 จากการทดสอบเครื�องผลิตชิ�นไม้สับกับไม้โตเร็วขนาดต่าง ๆ 
จาํนวน 9 ชนิด พบว่าสมรรถนะการทาํงานของไมท้ั �ง 9 ชนิดอยู่ระหว่าง 
5.14 – 6.84 ตนั/ชั �วโมง โดยชนิดของไมท้ี�มสีมรรถนะการทํางานตํ�าที�สุ
คอืไมจ้ามจุร ีและชนิดของไมท้ี�มสีมรรถนะการทํางานสูงสุดคือไมง้ิ�ว 

โดยพบว่าชนิดของไมท้ี�มสีมรรถนะการทํางานตํ�ากว่าจะเป็นไมท้ี�มคี่า 
ความแขง็มากกว่า (พจิารณาจากค่าความเคน้เฉือนของไม)้ ซึ�งจะต้อง
ใช้แรงในการสับมากกว่าชนิดของไม้ที�มีความแข็งน้อยกว่า โดย
ความเรว็รอบเฉลี�ยของเครื�องผลติชิ�นไมส้บัในขณะที�มกีารสบัไมแ้ต่ละ
ชนิดที�มคี่าใกลเ้คยีงกนั และมขีนาดของชิ�นไมส้บัเฉลี�ยจะมคี่าใกลเ้คยีง
กนั เมื�อทาํการทดสอบโดยเปลี�ยนขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของท่อนไม้
พบว่าสมรรถนะการทํางานจะมากขึ�นตามขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของ
ไม ้และเมื�อมกีารทดสอบการโดยเปลี�ยนขนาดความยาวของท่อนไม้
พบว่าเมื�อความยาวของไมใ้นช่วง 50 – 70 เซนตเิมตร จะมสีมรรถนะ
การทาํงานเพิ�มขึ�น และสมรรถนะการทํางานจะลดลงเมื�อความยาวของ
ท่อนไมต้ั �งแต่ 80 เซนตเิมตรขึ�นไป ทั �งนี�เนื�องมาจากความยาวของไมท้ี�
มากขึ�นจะต้องใช้แรงในการสับอย่างต่อเนื�องและนานขึ�น ส่งผลให้
พลงังานที�สะสมภายในลอ้หมุนสบัลดลง ความเร็วรอบของเครื�องจกัร
ลดลง และส่งผลใหส้มรรถนะการทํางานตํ�าลง โดยความยาวที�เหมาะส
ในการสบัคอื 70 เซนติเมตร และเมื�อทดสอบโดยการเปลี�ยนระยะยื�น
ของใบมดีพบว่าเมื�อปรบัระยะยื�นใบมดีมากขึ�นสมรรถนะการทํางานจะ
ลดลง เนื�องจากการเพิ�มระยะยื�นของใบมดีจะทําให้แรงที�ใชใ้นการสบั
เพิ�มขึ�น ทาํใหค้วามเรว็รอบลดลงจงึทาํใหต่้อสมรรถนะการทํางานลดลง 
นอกจากนี�ยงัพบว่าขนาดของชิ�นไม้สบัเฉลี�ยจะมคี่ามากขึ�นเมื�อปรบั
ระยะยื�นใบมดีมากขึ�นด้วย และจากการศึกษาทั �งหมดพบว่าปจจยัที�ั

ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการทาํงานของเครื�องผลติชิ�นไมส้บัม ี4 ปจจยัั

คอื ชนิดของไม ้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนไม ้ความยาวของ
ท่อนไมแ้ละระยะยื�นของใบมดี 
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รปูที� 12 ความเรว็รอบของเครื�องผลติชิ�นไมส้บัเมื�อทดสอบกบัไมก้ระถนิ 
           ตามความยาวของท่อนไมต้ั �งแต่ 50 – 150 เซนตเิมตร 
 
 ตารางที� 2 สมรรถนะการทาํงานของไมก้ระถนิ  

ตามระยะยื�นใบมดี 5,7,9 และ 11 มลิลเิมตร 
ระยะยื�นใบมีด สมรรถนะ(ตนั/ชั �วโมง) 
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 ขนาดของชิ�นไมส้บัเฉลี�ยของไมก้ระถนิที�มรีะยะยื�น 
  ใบมดีแตกต่างกนั 

ระยะยื�นใบมีด 
ความยาว 
(mm) 

ความกว้าง 
(mm) 

ความหนา 
(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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รปูที� 13 ความเรว็รอบของเครื�องผลติชิ�นไมส้บัตามระยะยื�นใบมดี 
 

   
 

         
 

รปูที� 14 แสดงลกัษณะของชิ�นไมท้ี�สบัแลว้ของไมก้ระถนิ  
      ตามระยะยื�นใบมดี 5,7,9 และ 11 มลิลเิมตร 

 
กตตกรรมประกาศิ ิ  
 งานวจิยันี�ไดร้บัการสนบัสนุนจากสถานจดัการและอนุรกัษ์พลงังาน 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
 
 
 

 
เอกสารอ้างองิ  
[1] อภชิาต ิศรชีาต ิและประพทัธ ์สนัตวิรากร , การออกแบบและพฒันา
เครื�องผลติชิ�นไมส้บั, การประชุมวชาการเทคโนโลยี และนวตักรรมิ
สาํหรบัการพฒันาอยางยั �งยืนครั  งที�  ่ 2, ขอนแก่น, ประเทศไทย, 
2551 
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 100,000 บาท

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 100,000 บาท

สภาวิศวกร 50,000 บาท

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 20,000 บาท

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 20,000 บาท

บรษิทั อลัไพน จาํกดั 20,000 บาท

บรษิทั ไคเนตคิส คอรปอรเรชัน่ จาํกดั 10,000 บาท

บรษิทั ปตท.อะโรมาตกิสและการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) 10,000 บาท

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน/ภาคภาษาอังกฤษ 10,000 บาท

บรษิทั คาวาซมู ิลาบอราทอรี ่(ประเทศไทย) จาํกดั 10,000 บาท

John wiley & Sons (thailand) Co.,Ltd. 10,000 บาท

บรษิทั บุคเนท็ จาํกดั และ Taylor & Francis Co.,Ltd. 10,000 บาท

บรษิทั เนชัน่แนล อนิสทรเูมนทส (ประเทศไทย) 10,000 บาท

บรษิทั เทคซอรส ซสิเทม็ส (ไทยแลนด) จาํกดั 10,000 บาท

บรษิทั เอน็เทค แอสโซซเิอท จาํกดั 10,000 บาท

บรษิทั อนิโนเวทฟี อนิสทรเูมนต จาํกดั 10,000 บาท

บรษิทั เทสติง้ อนิสตรเูมนท จาํกดั 10,000 บาท

บรษิทั ว ีแอนด พ ีเอก็ซแพนด เมททลั จาํกดั (สาขาที1่) 10,000 บาท

Sigma Solution Co.,Ltd 10,000 บาท

บรษิทั เมเชอรโทรนกิซ จาํกดั 10,000 บาท

ศูนยหนังสือพระจอมเกลาธนบุรี 10,000 บาท

Kistler Instrument (Thailand) Co., Ltd. 10,000 บาท

Elsevier (Singapore) Pte Ltd. 8,000 บาท

บรษิทั ไทยพลาสตกิและเคมภีณัฑ จาํกดั (มหาชน) 5,000 บาท

บรษิทั ปนูซเีมนตไทย (ทาหลวง) จาํกดั 5,000 บาท

บรษิทั เจ.บ.ีพ.ี อนิเตอรเนชัน่แนลเพน็ท จาํกดั 5,000 บาท

บรษิทั เซนเกจ เลนินิง่ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,000 บาท

McGraw-Hill International Enterprises, Inc. 5,000 บาท

PEARSON EDUCATION INDOCHINA LTD 5,000 บาท

นติยสาร CONSTRUCTION variety  สนบัสนนุการประชาสมัพนัธ

หนวยวิจัยเพื่อการใชประโยชนจากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม สนับสนุนบุคลากร
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