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ค าน า 
ในปัจจุบันการท าฟาร์มปศุสัตว์หรือเกษตรกรรมเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม 

ที่ผลิตอาหาร ซึ่งเป็นสินค้าที่จ าเป็นในการด ารงชีพของมนุษย์ ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์หรือเพาะปลูกในฟาร์มนั้น 
เป็นกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เร่ิมต้นจากการบริหารจัดการในการเลี้ยงสัตว์ เช่น  
การให้อาหาร วัคซีน การดูแลบ ารุงสัตว์ และการจัดการระบบอากาศในโรงเรือนให้เหมาะกับสภาวะการเจริญเติบโตของสัตว์ 
แต่ละประเภทและแต่ละวัย โดยระหว่างกระบวนการเลี้ยงก็จะมีการปล่อยของเสียออกมาจากกระบวนการเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็น
น้ าเสีย หรือมูลสัตว์ รวมถึงวัสดุที่เหลือจากการเกษตร ซึ่งสามารถน ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น  
ผลิตเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยหมัก หรือการน ามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลหรือก๊าซชีวภาพ ซึ่งในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจะ
เหลือเป็นกากตะกอนที่สามารถน ามาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อไปได้ ส่วนก๊าซชีวภาพก็สามารถน ามาใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน
ภายในฟาร์มได้ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า การผลิตพลังงานความร้อนในการอบปุ๋ย การกกลูกสุกรหรือลูกไก่ หรือการผลิต
เชื้อเพลิงไบโอมีเทนเพื่อใช้ในยานยนต์ เป็นต้น ในทางกลับกันหากของเสียหรือมูลสัตว์ที่ เกิดขึ้นในกระบวนการเลี้ยง  
ไม่มีการจัดการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน อันอาจจะน ามาสู่การยุติการประกอบ 
กิจการเลี้ยงสัตว์ได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือฟาร์มเกษตรจะต้องมีการบริหารจัดการมูลสัตว์ วัสดุเหลือทิ้ง
จากการเกษตร การจัดการการผลิต และการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การบริหารจัดการฟาร์มยุคใหม่ที่เป็นยุค
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบควบคุมอัตโนมัติ จะต้องมีการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้ 
ในการผลิตและการบริหารจัดการฟาร์มให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพขององค์กรได้  
 ดังนั้น การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5 นี้ จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการส าหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
ระหว่างกัน ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในอุตสาหกรรมฟาร์ม ซ่ึงการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการช่วยผลักดันให้เกิดการถ่ายทอด
ความรู้อย่างเป็นระบบที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ท าให้อุตสาหกรรมฟาร์มมีความเข้มแข็งและมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้ 
 

 
 

            

                                                                       (รองศาสตราจารย ์ดร.รัชพล สันติวรากร) 
                                                         หัวหน้ากลุ่มวิจยัวิศวกรรมฟาร์มและการควบคมุอัตโนมัติ 

        และประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและการควบคุมอัตโนมตัิ คร้ังที่ 5 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ก ำหนดกำร  

งำนประชุมวิชำกำรวิศวกรรมฟำร์มและเทคโนโลยีกำรควบคุมอัตโนมัติ ระดับชำติ คร้ังที่ 5 
วันศุกร์ ที่ 14 ธันวำคม 2561 

ณ โรงแรมเจริญธำนี อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
เวลำ 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน 
 09.15 - 09.30 น. พิธีเปิดประชุมวิชาการ “วิศวกรรมฟำร์มและเทคโนโลยีกำรควบคุมอัตโนมัติ”  

ณ ห้องหน้าเมือง ชั้น 3 
เปิดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา สายแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา 
และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

  กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร  
หัวหน้ากลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

 09.30 - 10.15 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทำงและแนวโน้มเทคโนโลยี Smart Farm - Plant 
Factory ในอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำร” โดย ดร.สุทธิรัตน์ รัตนพันธ์  

  ที่ปรึกษาอาวุโส โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ 
(IM) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 10.15 - 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
 10.30 - 11.15 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “DC.Off-Grid Solar and Living Intelligence”  
  โดย คุณพล พลเสน กรรมการผู้จัดการ บริษัท Ebase corperation LTD.  
 11.15 - 12.00 น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “กำรผลิตก๊ำซชีวภำพและกำรบ ำบัดน้ ำเสียสังเครำะห์

จำกเลือดสัตว์โดยใช้ระบบแอนแอร์โรบิคคอนแทค” 
  โดย อาจารย์สรยุทธ วินิจฉัย ที่ปรึกษาผู้จัดการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ITAP) 
 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 15.00 น. กำรน ำเสนอบทควำมวิชำกำร   

- Session 1: Environmental Management and Alternative Energy 
Technologies ณ ห้องหน้าเมือง ชั้น 3 
- Session 2: Agricultural Machine and Automatic Control 
Technologies ณ ห้องหน้าเมือง ชั้น 3 



 
- Session 3: 1st ITAP Sharing and Learning 
ณ ห้องดอกคูณ ชั้น 4 

 15.00 - 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
 15.15 - 17.00 น. กำรน ำเสนอบทควำมวิชำกำร (ต่อ) 

- Session 1: Environmental Management and Alternative Energy 
Technologies ณ ห้องหน้าเมือง ชั้น 3 
- Session 2: Agricultural Machine and Automatic Control 
Technologies ณ ห้องหน้าเมือง ชั้น 3 
- session 3 : 1st  ITAP Sharing and Learning 

  ณ ห้องดอกคูณ ชั้น 4 
 18.00 - 22.00 น. งานเลี้ยงต้อนรับ และพิธีมอบโล่รางวัลบทความดีเด่น 
 

*********** 
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สารบัญ 

Session 1 ช่วงที่ 1: Environmental Management 
ประธาน Session: ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักด ีและ ผศ.ดร.ขนิษฐา ค าวิลัยศักดิ ์  

ชื่อเร่ือง ชื่อผู้ส่งบทความ สถาบัน หน้า 

FEAT-07: 
การศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ 
จากเหง้ามันส าปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

 
มนันญา แสงสายออ, ทิพย์สุภินทร์ หินซุย,  
พรรษา ลิบลับ และ วีรชัย อาจหาญ 

 

มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีสรุนาร ี

 

FEAT-08: 
การศึกษาศักยภาพการผลิตแก๊สไบโอมีเทนอัด (compressed 
bio-methane gas: CBG) จากหญ้ าเน เปี ยร์ ในพื้ นที่ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 
ฐิติกร กิจจนศิร,ิ มนันญา แสงสายออ,  
ทิพย์สุภินทร์ หินซยุ, พรรษา ลิบลบั และ  
วีรชัย อาจหาญ 

มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีสรุนาร ี

 

FEAT-11: 
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการจัดการขยะ 
ที่ต้นทางส าหรับประชาชน กรณีศึกษาต าบลนาราชควาย 
จังหวัดนครพนม 

 
พัชญทัฬห ์ กิณเรศ มหาวิทยาลยั

นครพนม 

 

FEAT-12: 
การส ารวจพลังงานชุมชน กรณีศึกษา: ต าบลนางัว  
อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

 

ธารารัตน์ โมทยกุล และ ชนิดา ยุบลไสย ์

 

มหาวิทยาลยั
นครพนม 

 

FEAT-22: 
การประยุกต์ใช้ฟองขนาดเล็กส าหรับล้างท าความสะอาด 
ผงถ่านหิน 

 
ประไพพิศ ถาวรศร,ี สมชาย แซ่อึง้ และ  
ชยุต นันทดุสิต 

 
มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

 

FEAT-24: 
การประยุ กต์ ใช้หั วฉี ดสร้ างฟองขนาด เล็ ก เพื่ อก าจั ด
คาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพ 

 
ทรงพล ศึกขะชาต,ิ  
เกียรติศักดิ์ วงษ์โสพนากลุ,  
สมชาย แซ่อึ้ง และ ชยุต นันทดสุติ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

 

FEAT-26: 
การก าจัด Methylene Blue ด้วยกระบวนการ
Photocatalytic process โดยใช้แผ่นฟิล์ม TiO2/PLA 

 
สุปรีดา  หอมกลิ่น, โกวิท  หงส์สุวรรณ 
และ ต่อพงศ ์ กรีธาชาต ิ

มหาวิทยาลยัพะเยา 
 

FEAT-27: 
ประสิทธิภาพการสร้างกรดของน้ าเสียสังเคราะห์ที่มีโปรตีน
เป็นองค์ประกอบหลักในถังปฏิกิริยากวนสมบูรณ์ 

 
ศตวรรษ ทนารตัน์ และ  
พชรวรรณ หาญใจ 

มหาวิทยาลยัพะเยา 
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สงขลานครินทร ์

 

FEAT-24: 
การประยุ กต์ ใช้หั วฉี ดสร้ างฟองขนาด เล็ ก เพื่ อก าจั ด
คาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพ 

 
ทรงพล ศึกขะชาต,ิ  
เกียรติศักดิ์ วงษ์โสพนากลุ,  
สมชาย แซ่อึ้ง และ ชยุต นันทดสุติ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

 

FEAT-26: 
การก าจัด Methylene Blue ด้วยกระบวนการ
Photocatalytic process โดยใช้แผ่นฟิล์ม TiO2/PLA 

 
สุปรีดา  หอมกลิ่น, โกวิท  หงส์สุวรรณ 
และ ต่อพงศ ์ กรีธาชาต ิ

มหาวิทยาลยัพะเยา 
 

FEAT-27: 
ประสิทธิภาพการสร้างกรดของน้ าเสียสังเคราะห์ที่มีโปรตีน
เป็นองค์ประกอบหลักในถังปฏิกิริยากวนสมบูรณ์ 

 
ศตวรรษ ทนารตัน์ และ  
พชรวรรณ หาญใจ 

มหาวิทยาลยัพะเยา 
 

 
 
 

สารบัญ 

Session 1 ช่วงที่ 1: Environmental Management 
ประธาน Session: ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักด ีและ ผศ.ดร.ขนิษฐา ค าวิลัยศักดิ ์  

ชื่อเร่ือง ชื่อผู้ส่งบทความ สถาบัน หน้า 

FEAT-07: 
การศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ 
จากเหง้ามันส าปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

 
มนันญา แสงสายออ, ทิพย์สุภินทร์ หินซุย,  
พรรษา ลิบลับ และ วีรชัย อาจหาญ 

 

มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีสรุนาร ี

 

FEAT-08: 
การศึกษาศักยภาพการผลิตแก๊สไบโอมีเทนอัด (compressed 
bio-methane gas: CBG) จากหญ้ าเน เปี ยร์ ในพื้ นที่ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 
ฐิติกร กิจจนศิร,ิ มนันญา แสงสายออ,  
ทิพย์สุภินทร์ หินซยุ, พรรษา ลิบลบั และ  
วีรชัย อาจหาญ 

มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีสรุนาร ี

 

FEAT-11: 
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการจัดการขยะ 
ที่ต้นทางส าหรับประชาชน กรณีศึกษาต าบลนาราชควาย 
จังหวัดนครพนม 

 
พัชญทัฬห ์ กิณเรศ มหาวิทยาลยั

นครพนม 

 

FEAT-12: 
การส ารวจพลังงานชุมชน กรณีศึกษา: ต าบลนางัว  
อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

 

ธารารัตน์ โมทยกุล และ ชนิดา ยุบลไสย ์

 

มหาวิทยาลยั
นครพนม 

 

FEAT-22: 
การประยุกต์ใช้ฟองขนาดเล็กส าหรับล้างท าความสะอาด 
ผงถ่านหิน 

 
ประไพพิศ ถาวรศร,ี สมชาย แซ่อึง้ และ  
ชยุต นันทดุสิต 

 
มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

 

FEAT-24: 
การประยุ กต์ ใช้หั วฉี ดสร้ างฟองขนาด เล็ ก เพื่ อก าจั ด
คาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สชีวภาพ 

 
ทรงพล ศึกขะชาต,ิ  
เกียรติศักดิ์ วงษ์โสพนากลุ,  
สมชาย แซ่อึ้ง และ ชยุต นันทดสุติ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

 

FEAT-26: 
การก าจัด Methylene Blue ด้วยกระบวนการ
Photocatalytic process โดยใช้แผ่นฟิล์ม TiO2/PLA 

 
สุปรีดา  หอมกลิ่น, โกวิท  หงส์สุวรรณ 
และ ต่อพงศ ์ กรีธาชาต ิ

มหาวิทยาลยัพะเยา 
 

FEAT-27: 
ประสิทธิภาพการสร้างกรดของน้ าเสียสังเคราะห์ที่มีโปรตีน
เป็นองค์ประกอบหลักในถังปฏิกิริยากวนสมบูรณ์ 

 
ศตวรรษ ทนารตัน์ และ  
พชรวรรณ หาญใจ 

มหาวิทยาลยัพะเยา 
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 Session 1 ช่วงที่ 2: Alternative Energy Technologies 

ประธาน Session: ผศ.ดร.ขนิษฐา ค าวิลัยศักดิ ์และ ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักด ี

ชื่อเร่ือง ชื่อผู้ส่งบทความ สถาบัน หน้า 

FEAT-03:  
การผลิตเช้ือเพลิงเหลวจากพลาสติกโดยผ่านกระบวนการ 
ไพโรไลซีสแบบเร็วในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง 

 
รณฤทธิ์ จันทร์ศริ,ิ สุนทร สุทธิบาก,  
สุณสิา ดีนาง และ ชยานนท์ ฮมแสน 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏอุดรธาน ี

 

FEAT-05:  
การออกแบบและพัฒนาเตาเผาถ่านชีวภาพ 

 
กฤตธี สงวนศักดิ,์ วริศ ศิริขันธ์ และ  
น าโชค แสบงบาล 

มหาวิทยาลยั
นครพนม 

 

FEAT-09:  
การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกกระท้อนและก้านพริก 

 
ยุวรัตน์ เงินเย็น, วีรวิทย ์ ผิวเรืองนนท์ และ 
รัชพล อณาชัย 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

 

FEAT-13:  
ประสิทธิภาพเตาชีวมวลในการใช้ร่วมกับตู้อบแห้ งใน 
การลดความชื้นต้นกก 

 
สมชัย วะชุม, อังศุมาลิน สมเทพ,  
สุมิตรชัย กันหาคุณ และศตวรรษ นคะรังส ี

มหาวิทยาลยั
นครพนม 

 

FEAT-21:  
การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งโดยใช้อากาศร้อน 
แบบถาดหมุนเพื่อใช้ในการผลิตอาหารแห้งเชิงพาณิชย์ 

 
วิรุณ โมนะตระกูล, สมสงวน ปัสสาโก,  
พลเทพ เวงสูงเนิน และ  
พรณรงค์ สิริปิยะสิงห ์

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏมหาสารคาม 

 

FEAT-28:  
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ า
ขนาดจิ๋วโดยใช้กังหันน้ าแบบไหลขวางแกนตั้งเดี่ยวและ 
แกนตั้งคู่ 

 
คณิศร ธนัฐวุฒิกร และ รัชพล สันติวรากร มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น 

 

FEAT-29:  
Improving of bio-oil production system from Napier 
grass in the circulating fluidized bed reactor by 
increasing of quality a condenser unit 

 
Ilham Mufandi, W. Treedet,  
P. Singbua and R. Suntivarakorn 

Khon Kaen 
University 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Session 1 ช่วงที่ 2: Alternative Energy Technologies 

ประธาน Session: ผศ.ดร.ขนิษฐา ค าวิลัยศักดิ ์และ ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักด ี

ชื่อเร่ือง ชื่อผู้ส่งบทความ สถาบัน หน้า 

FEAT-03:  
การผลิตเช้ือเพลิงเหลวจากพลาสติกโดยผ่านกระบวนการ 
ไพโรไลซีสแบบเร็วในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง 

 
รณฤทธิ์ จันทร์ศริ,ิ สุนทร สุทธิบาก,  
สุณสิา ดีนาง และ ชยานนท์ ฮมแสน 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏอุดรธาน ี

 

FEAT-05:  
การออกแบบและพัฒนาเตาเผาถ่านชีวภาพ 

 
กฤตธี สงวนศักดิ,์ วริศ ศิริขันธ์ และ  
น าโชค แสบงบาล 

มหาวิทยาลยั
นครพนม 

 

FEAT-09:  
การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกกระท้อนและก้านพริก 

 
ยุวรัตน์ เงินเย็น, วีรวิทย ์ ผิวเรืองนนท์ และ 
รัชพล อณาชัย 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

 

FEAT-13:  
ประสิทธิภาพเตาชีวมวลในการใช้ร่วมกับตู้อบแห้ งใน 
การลดความชื้นต้นกก 

 
สมชัย วะชุม, อังศุมาลิน สมเทพ,  
สุมิตรชัย กันหาคุณ และศตวรรษ นคะรังส ี

มหาวิทยาลยั
นครพนม 

 

FEAT-21:  
การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งโดยใช้อากาศร้อน 
แบบถาดหมุนเพื่อใช้ในการผลิตอาหารแห้งเชิงพาณิชย์ 

 
วิรุณ โมนะตระกูล, สมสงวน ปัสสาโก,  
พลเทพ เวงสูงเนิน และ  
พรณรงค์ สิริปิยะสิงห ์

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏมหาสารคาม 

 

FEAT-28:  
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ า
ขนาดจิ๋วโดยใช้กังหันน้ าแบบไหลขวางแกนตั้งเดี่ยวและ 
แกนตั้งคู่ 

 
คณิศร ธนัฐวุฒิกร และ รัชพล สันติวรากร มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น 

 

FEAT-29:  
Improving of bio-oil production system from Napier 
grass in the circulating fluidized bed reactor by 
increasing of quality a condenser unit 

 
Ilham Mufandi, W. Treedet,  
P. Singbua and R. Suntivarakorn 

Khon Kaen 
University 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Session 1 ช่วงที่ 2: Alternative Energy Technologies 

ประธาน Session: ผศ.ดร.ขนิษฐา ค าวิลัยศักดิ ์และ ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักด ี

ชื่อเร่ือง ชื่อผู้ส่งบทความ สถาบัน หน้า 

FEAT-03:  
การผลิตเช้ือเพลิงเหลวจากพลาสติกโดยผ่านกระบวนการ 
ไพโรไลซีสแบบเร็วในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง 

 
รณฤทธิ์ จันทร์ศริ,ิ สุนทร สุทธิบาก,  
สุณสิา ดีนาง และ ชยานนท์ ฮมแสน 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏอุดรธาน ี

 

FEAT-05:  
การออกแบบและพัฒนาเตาเผาถ่านชีวภาพ 

 
กฤตธี สงวนศักดิ,์ วริศ ศิริขันธ์ และ  
น าโชค แสบงบาล 

มหาวิทยาลยั
นครพนม 

 

FEAT-09:  
การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกกระท้อนและก้านพริก 

 
ยุวรัตน์ เงินเย็น, วีรวิทย ์ ผิวเรืองนนท์ และ 
รัชพล อณาชัย 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 

 

FEAT-13:  
ประสิทธิภาพเตาชีวมวลในการใช้ร่วมกับตู้อบแห้ งใน 
การลดความชื้นต้นกก 

 
สมชัย วะชุม, อังศุมาลิน สมเทพ,  
สุมิตรชัย กันหาคุณ และศตวรรษ นคะรังส ี

มหาวิทยาลยั
นครพนม 

 

FEAT-21:  
การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งโดยใช้อากาศร้อน 
แบบถาดหมุนเพื่อใช้ในการผลิตอาหารแห้งเชิงพาณิชย์ 

 
วิรุณ โมนะตระกูล, สมสงวน ปัสสาโก,  
พลเทพ เวงสูงเนิน และ  
พรณรงค์ สิริปิยะสิงห ์

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏมหาสารคาม 

 

FEAT-28:  
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ า
ขนาดจิ๋วโดยใช้กังหันน้ าแบบไหลขวางแกนตั้งเดี่ยวและ 
แกนตั้งคู่ 

 
คณิศร ธนัฐวุฒิกร และ รัชพล สันติวรากร มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น 

 

FEAT-29:  
Improving of bio-oil production system from Napier 
grass in the circulating fluidized bed reactor by 
increasing of quality a condenser unit 

 
Ilham Mufandi, W. Treedet,  
P. Singbua and R. Suntivarakorn 

Khon Kaen 
University 
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Session 2 ช่วงที ่1: Agricultural Machine 

ประธาน Session: ผศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิร ิและ ผศ.ดร.ธนา ราษฎร์ภักด ี 

ชื่อเร่ือง ชื่อผู้ส่งบทความ สถาบัน หน้า 

FEAT-04: 
การออกแบบกลไกเพ่ือควบคุมพอร์ทเพลทของไฮดรอลิกส์
ทรานฟอร์เมอร์ 

 
สุรักษ์ ใจตรง และ ปิโยรส จริะวฒันา 

 
มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น 

 

FEAT-06: 
ผลกระทบของการฉีดเช้ือเพลิงออกซิเจนต่อสมรรถนะของ
เครื่องยนต์ดีเซลและมลพิษ 

 
ณัฐพล ท่ีรัก, สมเกียรติ หมายถมกลาง 
และ เอกรงค์ สุขจิต 

 
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสรุนาร ี

 

FEAT-10: 
ประสิทธิภาพเครื่องสีข้าวกล้องอัตโนมัติแบบเติมเงินอย่าง 
มีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจปลูกข้าวอินทรีย์ บ้านสามผง 
ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 
สุรชัย  ธรรมยาฤทธิ,์ ทัศพงศ์ นันทมัจฉา,  
ณัฐพงษ ์ เกตวงษา และ อัจฉรา พิเลิศ 

 
มหาวิทยาลยั

นครพนม 

 

FEAT-14: 
การออกแบบเครื่องจักตอก 

 
ธันวมาส กาศสนุก และ คงเดช พะสีนาม 

 
มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

FEAT-17: 
การพัฒนาเครื่องผสมอาหารสัตว์แนวนอนด้วยใบกวน 2 ช้ัน 

 
วีระพล  แก้วก่า,  
กวีพงษ์  หงษ์ทอง และ อภิชาติ  ศรีชาต ิ

 
มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏอุดรธาน ี

 

FEAT-20: 
การออกแบบชุดบังคับเลี้ยวส าหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 

 

ฉัตริน เรืองจอหอ, ธีรวัฒน์ เจเถื่อน,  
กมลชนน วงค์สถาน และพยุงศักดิ ์จุลยุเสน 

 
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสรุนาร ี

 

FEAT-23: 
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การศึกษาศกัยภาพการผลิตพลงังานไฟฟ้า 

เชิงพาณิชยจ์ากเหง้ามนัส าปะหลงัในพืน้ท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
A Study on the potential of Electricity generation from cassava rhizome  

in Nakhon Ratchasima province 
มนันญา แสงสายออ1*, ทพิยส์ุภนิทร ์หนิซุย2 พรรษา ลบิลบั1,2 และ วรีชยั อาจหาญ1,2 
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บทคดัย่อ  

การศึกษาศกัยภาพการผลิตพลงังานไฟฟ้าเชงิพาณิชย์จากเหงา้มนัส าปะหลังในพื้นที่จ ังหวดันครราชสีมา  
มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปรมิาณ คุณภาพ และความเหมาะสมการแปรรูปเพื่อปรบัปรุงคุณภาพเชื้อเพลงิชวีมวลเหลอืทิ้ง 
จากการเพาะปลูกมนัส าปะหลงัในพื้นที่จงัหวดันครราชสีมา จากผลการศึกษาพบว่า จงัหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัด 
ทีม่กีารเพาะปลูกมนัส าปะหลงัมากทีสุ่ดในประเทศไทย มกีารเพาะปลูกมนัส าปะหลงั 2,389,539 ไร่ต่อปี ค่าเฉลี่ยน ้าหนัก
เหงา้มนัส าปะหลงัสดประมาณ  436.24  กก./ไร่ หรอื สดัสว่นเหงา้มนัส าปะหลงั/หวัมนัส าปะหลงัสด (Crop Residual Ratio : 
CRR) เท่ากบั  0.119 ประเมนิเป็นปรมิาณเหงา้มนัส าปะหลงัสดคงเหลอืของจงัหวดันครราชสมีา เป็น 1,044,620 ตนั/ปี  
(ความชื้น  53.40% wb. และค่าความร้อน 8.19 MJ/kg) เนื่องจากเหงา้มนัส าปะหลงัมรีูปร่างไม่แน่นอน มีความชื้นสูง  
ดงันัน้ ระบบจดัการเชือ้เพลงิจงึมคีวามจ าเป็นเพือ่ใหไ้ดช้วีมวลพรอ้มใช ้ซึง่ตอ้งผา่นกระบวนการแปรรปู ไดแ้ก่ การรวบรวม 
การแปรรูป การลดขนาด และการความชื้น โดยจากการประเมินเป็นเชื้อเพลิงเหง้ามันส าปะหลังพร้อมใช ้ 
(เมื่อผ่านกระบวนการเตรยีมเชื้อเพลงิพรอ้มใช ้คุณภาพเกรด chip/pellet ความชื้น 10.17% wb. และ ค่าความรอ้น 12 
MJ/Kg) ศกัยภาพที่แทจ้รงิของเหงา้มนัส าปะหลงัคดิเป็น 243,754 ตนั/ปี คดิเป็นพลงังาน 2,952 GJ เทยีบเท่าน ้ามนัดิบ 
69.55 ktoe สามารถน ามาผลติไฟฟ้าได ้162.49 GWh หรอืป้อนเขา้สูโ่รงไฟฟ้าไดข้นาด 23.19 MW 
ค าหลกั: เหงา้มนัส าปะหลงั เชือ้เพลงิชวีมวล เชือ้เพลงิชวีมวลเชงิพาณิชย ์
 
Abstract 
  In this study, the objective was to investigate the quality and suitability of processing, 
improving the quality of waste biomass from cassava g rowing in Nakhon Ratchasima.  
The results of the study found that Nakhon Ratchasima is the biggest province for cassava 
cultivation in Thailand. Crop residual ratio (CRR) of cassava rhizome was 0.119  with the total 
remaining amount of 1,044,620 tons/year (53.40% wb moisture content and 8.19 MJ/kg 
heating value). As the cassava rhizome left on the field is irregular in shape with high moisture 
content, its processing is needed prior to the commercial use. The biomass feedstock 
processing for cassava rhizome includes collecting, size reducing and drying. It was estimated 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5

14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3



 
 
 
 
that the total amount of cassava rhizome ready to use as biomass with chip/pellet grade at 
moisture content of 10.17%  wb. and heating value of 12 MJ/Kg is 243,745 tons/year, having 
equivalent energy of 2,952.42 GJ or 69.85 ktoe. This could be used to produce electricity of 
162.49 GWh or used to supply power plants with total capacity of 23.19 MW. 
Keywords: cassava rhizomes, biomass fuels, commercial biomass fuels 
 

1. บทน า 
มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ

ประเทศไทย จากรายงานรายงานตัวชี้ว ัดเศรษฐกิจ
การเกษตรของประเทศไทย ปี  2560 ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พบว่าในปี 2560 ประเทศไทย มีปรมิาณผลผลิตมนั
ส าปะหลงัประมาณ 24 ล้านตนั โดยถูกน าไปแปรรูป
เป็นผลติภณัฑ์มนัเสน้และมนัอดัเม็ดประมาณรอ้ยละ 
44 ของมันส าปะหลังทัง้หมด ส่วนใหญ่ถูกส่งออก 
สู่ตลาดต่างประเทศในรปูของมนัอดัเมด็ประมาณรอ้ย
ละ 42 ของปริมาณมันอัดเม็ดที่ผลิตได้ และมีการ
ส่งออกแป้งมันส าปะหลังอีกร้อยละ 32 จากหัวมัน
ส าปะหลงัทัง้หมด รวมแล้วประเทศไทยมกีารส่งออก
ผลผลิตจากมนัส าปะหลังประมาณร้อยละ 74 ในรูป
ของผลิตภัณฑ์มนัต่าง ๆ ส่วนการใช้มนัส าปะหลังที่
เหลือประมาณร้อยละ 26 ถูกใช้ในการบริโภคใน
ประเทศ [1] ได้แก่การผลิตแป้งเพื่อผลิตสารใหค้วาม
หวานมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ใชผ้ลติมนัเสน้ แป้งเพื่อ
ท าผงชูรสและแอล -ไลซีน และ ใช้แป้งเป็นอาหาร 
และบรโิภคในครวัเรอืน 

ยิง่ไปกว่านัน้ ประเทศไทยเป็นประเทศผลติมนั
ส า ป ะ ห ลั ง ร า ย ให ญ่ เ ป็ น อั น ดั บ  3 ข อ ง โล ก  
รองจากประเทศบราซิลและไนจีเรีย แต่ไทยเป็น
ประเทศผู้ส่งออกมนัส าปะหลงัรายใหญ่ที่สุดของโลก 
และท ารายได้ เข้าประเทศใน ปี  2555 ไม่ต ่ ากว่ า 
30,000 ล้านบาท ผลติภณัฑ์ที่ส าคญัของไทยคอื แป้ง
มันส าปะหลังและมันอัดเม็ด โดยตลาดส่งออกมัน
อัด เม็ดที่ ส าคัญ ของไทย  ได้ แก่  สหภ าพยุ โรป 
โดยเฉพาะประเทศเนเธอรแ์ลนด์ โปรตุเกสและสเปน 
รวมถงึเกาหลใีต้ ส่วนตลาดนอกสหภาพยุโรปนัน้เป็น

ตลาดส าหรบัแป้งมนัส าปะหลงั ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวนั 
มาเลเซียอินโดนีเซียและจีน นอกจากได้ผลิตภัณฑ์ 
ทีเ่ป็นผลผลิตแล้วนัน้ ยงัมขีองเสยี/วสัดุเหลือทิ้งที่ไม่
ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขัน้ตอนการการ
เพาะปลูกมันส าปะหลัง จะมีเหง้ามันส าปะหลัง  
ซึ่งถือเป็นของเสีย/วัสดุ เหลือทิ้ง ที่ไม่ได้น ามาใช้
ประโยชน์  มักโดนปล่อยทิ้ งโดยเปล่าประโย ชน์  
หากพจิารณาในแงก่ารใหพ้ลงังาน พบว่า สามารถเผา
ไหม้ให้ความร้อนเทียบเท่าไม้ฟืน  [2]  จึงจัดเป็น 
ชวีมวลทีม่ศีกัยภาพในการน ามาเผาไหม ้ใหพ้ลงังาน
ความรอ้นเพือ่ใชเ้ป็นตน้ก าลงัส าหรบัผลติกระแสไฟฟ้า  
และการเกิดกระบวนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ก็จะลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  

จงัหวดันครราชสมีาเนื้อมพีืน้ทีร่วม 12,808,750       
ไร่ ( 20,494 ตารางกิโลเมตร) เป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่
มากทีสุ่ดในประเทศมปีระชากรจ านวน 2,565,685 คน 
อาชีพหลักของประชากรจังห วัดนครราชสีม า  
คือ  อาชีพ เกษตรกรรม คิด เป็นร้อยละ 75 ของ
ประชากรทั ้งหมด  จังหวัดนครราชสีมามีพื้ นที่
เกษ ต รกรรม  7,784,798 ไร่  คิด เป็ น ร้อยล ะ  60  
ของพื้นที่ทัง้หมด  และมีพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง 
จ าน วน  2,389 ,539  ไร่  [3 ] ดังแสด งใน รูป ที่  1  
ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 30 ของพืน้ทีเ่พาะปลูกมนัส าปะหลงั 
7.5 ลา้นไรข่องประเทศไทย 

ตามบัญ ชีรายการโรงงาน อุ ต ส าหกรรม 
ส านั ก งาน อุ ตส าหกรรม  จังห วัด นครราชสีม า  
กระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่าสถานประกอบการ 
ในพื้นทีจ่งัหวดันครราชสมีา มกีารใชเ้ชื้อเพลงิชวีมวล
แข็งเพื่ อผลิตพลังงานความร้อน ใช้ ในกิจกรรม  
และพบศกัยภาพการใช้เชื้อเพลิงชวีมวลของจงัหวดั
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นครราชสมีาปรมิาณ 406 ตนัต่อชัว่โมง ประกอบดว้ย 
ศกัยภาพการใช้เปลือกขา้วโพด 26.36 ตนัต่อชัว่โมง 
เศษไม ้4.38 ตนัต่อชัว่โมง แกลบ 86.89 ตนัต่อชัว่โมง 
ชานออ้ยหรอืกากออ้ย 300 ตนัต่อชัว่โมง ขีเ้ลื่อย 3.23  
ตันต่อชัว่โมง และไม้ฟืน  39.32 ตันต่อชัว่โมง [4] 
แต่ยังพบปัญหาความขาดแคลนเชื้อเพลิงชีวมวล
ส าหรบัอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและความร้อน  
ที่ต้องมีการเดินระบบในกิจกรรมการผลิตอย่างต่อ
ต่อเนื่อง  

การศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าเชิง
พาณิ ชย์ จากเหง้ามันส าปะหลังในพื้ นที่ จ ั งหวัด
นครราชสมีา จงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปรมิาณ คณุภาพ 
และความเหมาะสมการแปรรูปการปรับปรุงคุณภาพ
เชื้อเพลงิชวีมวลเหลอืทิ้งจากการเพาะปลูกมนัส าปะหลงั 
และประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน 
จากแปรรปูเหงา้มนัส าปะหลงั ใหเ้ป็นพลงังานทดแทน
ทางเลือก ในรูป เชื้ อ เพลิงชีวมวลส าห รับ ใช้กับ
ภาคอตุสาหกรรม ในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา 
  

2. วิธีการศึกษา 
การศกึษาศกัยภาพการผลติพลงังานไฟฟ้าเชงิ

พาณิ ชย์จากเหง้ามันส าปะหลังในพื้นที่จ ังหวัด
นครราชสีมา แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบดว้ยการส ารวจและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ 
(quantity) และเชิงคุณภาพ (quality) ของเหง้ามัน
ส าปะหลงั ที่สามารถน ามาผลิตเป็นพลงังานทดแทน 
ในรูปเชื้อเพลงิชวีมวล และการประเมนิศกัยภาพการ
ผลติพลงังานทดแทนจากแปรรปูเหงา้มนัส าปะหลงั ให้
เป็นพลังงานทดแทนในรูปเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่
จงัหวดันครราชสมีา ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
2.1 ส ารวจและวิเคราะหข์้อมลู 

การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ 
(quantity) แล ะก ารวิ เค ราะห์ ข้อมู ล เชิงป ริม าณ 
(quantity)  เชิ ง คุ ณ ภ าพ  (quality) ข อ ง เห ง้า มั น
ส าปะหลงั ที่สามารถน ามาผลิตเป็นพลงังานทดแทน 
ในรปูเชือ้เพลงิชวีมวล ประกอบดว้ย  

1) การส ารวจและเกบ็ข้อมลู 

ศกึษาและสบืคน้ขอ้มูลทุตยิภูมเิกีย่วกบัเหงา้
มั น ส า ป ะ ห ลั ง แ ล ะ ก า ร น า ไ ป ใช้ ป ร ะ โ ย ช น์  
เพื่ อ เป็นข้อมูลศักยภาพ เชิงปริมาณและข้อมูล
ศกัยภาพเชงิคุณภาพของเหงา้มนัส าปะหลงัในพื้นที่
จงัหวดันครราชสมีา 

- ข้ อ มู ล พื้ น ที่ ป ลู ก มั น ส า ป ะ ห ลั ง  
(ในระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ และระดบั
จังหวัด) ในพื้นที่จ ังหวัดนครราชสีมา 
จากชดุขอ้มลูและแผนทีก่ารใชป้ระโยชน์
ทีด่นิของจงัหวดันครราชสมีา 

- ผลผลติเฉลีย่ของมนัส าปะหลงัต่อตนัต่อ
ไร่เฉลี่ยในพื้นที่จ ังหวัดนครราชสีมา 
จ า ก ส า นั ก ง าน พั ฒ น า เศ รษ ฐกิ จ
การเกษตร 

-  ชุ ด ข้อมู ล เชิงพื้ น ที่  ข อบ เขตพื้ น ที ่ 
แล ะข อบ เข ตก า รป กค รอ ง (Shap 
file,Digital file) จากกรมพฒันาทีด่นิ 
 

 
รปูที ่1 ขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
จงัหวดันครราชสมีา ปี 2559 [5] 

 
2) การวิเคราะหข้์อมลู 

(1) ก าร วิ เค ราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งป ริม าณ 
(quantity) ของเหง้ามนัส าปะหลัง เป็นการศึกษา
ศกัยภาพพลงังานเชงิพืน้ที ่

- อัตราส่วน ชีวมวลต่อผลผลิต Crop 
Residue Ratios : CRR ปรมิาณชวีมวล
ที่ ใช้ ป ระ โยช น์ เพื่ อ เป็ น พ ลั งงาน 
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ปรมิาณชีวมวลที่เหลือยังไม่มีการใช้
ประโยชน์ 

- ศั ก ย ภ าพ พ ลั ง ง าน ข อ งชี ว ม ว ล 
แต่ละชนิด (ktoe) 

- แสดงพื้นที่ และปริมาณ อย่างละเอียด 
ของวัตถุดิบชีวมวลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และการประมาณการ ศกัยภาพทีเ่ป็นไป
ได้ ในทางพ าณิ ชย์ ของการได้ ม า 
ซึง่วตัถุดบิชวีมวล  

(2) การ วิ เค ราะห์ ข้ อมู ล เชิ งคุณ ภาพ 
(quality) ของเหงา้มนัส าปะหลงั 

(1) สมบัติของเชื้อ เพลิงชีวมวลทาง
กายภาพ ได้แก่  ขนาดและการกระจายตวัของขนาด   
(Size distribution) ค ว า ม ชื้ น  (Moisture Content) 
ความหนาแน่น (Appearance Density) 

- สมบัติแบบประมาณ (Proximate Analysis) 
ประกอบด้ วย  ความชื้น  (Moisture) เถ้ า 
(Ash) ปริมาณสารระเหย (Volatile Mater) 
ปริม าณ คาร์บ อนคงตัว  (Fixed Carbon)  
และคา่ความรอ้น (Heating value)  

- วิ เค รา ะห์ อ งค์ ป ร ะก อบ แบ บ ข อ งธ าตุ 
(Ultimate Analysis) ไดแ้ก ่C, H, N, S  

- วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของธาตุอื่นๆ (Na, Mg, 
K, Ca, Si) 

 
3. ผลการศึกษา 

3.1 ปริมาณ (quantity) ของเหง้ามนัส าปะหลงั 
จังหวัดนครราชสีมาที่ มีการเพาะปลูกมัน

ส าปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย มีการเพาะปลูกมัน
ส าปะหลงั 2,389,539.2 ไร ่ในรปูที ่1 คา่เฉลีย่น ้าหนกัเหงา้
มนัส าปะหลงัสดประมาณ 436.24 กก./ไร ่และสดัสว่นเหงา้
มนัส าปะหลงั/หวัมนัส าปะหลงัสด (Crop Residual Ratio: 
CRR) เท่ากบั  0.119 ดงัแสดงในตารางที ่1 และตารางที ่2
ประเมินเป็นปริมาณเหงา้มนัส าปะหลังสดคงเหลือของ
จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า เป็ น 1,044,620.59 ตั น /ปี  
(ความชืน้ 53.40% wb. และคา่ความรอ้น  8.19 MJ/kg) 

 

  
รปูที ่2 เหงา้มนัส าปะหลงั  

ตารางที ่1 สดัสว่นเหงา้มนัส าปะหลงั/หวัมนัส าปะหลงัสด 
               (Crop Residual Ratio: CRR) 

ชีวมวล 
น ้าหนักมนั
ส าปะหลงัสด

(กก./ไร่) 

น ้าหนักเหง้ามนั
ส าปะหลงัสด 

(กก./ไร่) 

CRR 

เหงา้มนั
ส าปะหลงั 8,757,938.2  1,044,620.59  0.119 

 
ตารางที่ 2 ปริมาณเหง้ามันคงเหลือในพื้นที่จ ังหวัด

นครราชสมีา 

พื้นท่ีปลูก  
(ไร่) 

ผลผลิตเฉล่ีย 
(ตนั/ปี) 

ปริมาณเหง้ามนั
ส าปะหลงัคงเหลือ  

(ตนั/ปี) 
2,389,539.2  8,757,938.2  1,044,620.59  

 
จากรูปที่ 1 แสดงแผนที่ศกัยภาพปรมิาณเหงา้

มนัส าปะหลังรายต าบลในพื้นที่จ ังหวดันครราชสมีา 
พบว่า ปรมิาณเหงา้มนัส าปะหลงักระจายตวัตามพื้นที่
ปลูกมนัส าปะหลงั ซึ่งหากแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน 
จะเห็นว่าโซนที่ 1 บริเวณอ าเภอสีคิ้ว ด่านขุนทด  
และเทพารกัษ์ มคีวามหนาแน่นเชงิพืน้ทีข่องศกัยภาพ
เหงา้มันส าปะหลังในระดับปานกลาง และ โซนที่ 4 
บ ริเวณ  อ า เภ อหนองบุญ มาก อ า เภ อ เสิงสาง  
และอ าเภอครบุรี มีพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังสูงจึงมี
ศกัยภาพการเกิดเหงา้มนัส าปะหลังสูงเช่นเดียวกัน 
นัน่คอืพืน้ทีโ่ซนที ่1 และโซนที ่4 มคีวามเป็นไปไดเ้ชงิ
ปริมาณและความคุ้มทุ นของการเก็บ รวบรวม 
และขนสง่เขา้สูก่ระบวนการแปรรปูเชือ้เพลงิต่อไป 
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รปูที ่3 ศกัยภาพปรมิาณเหงา้มนัส าปะหลงัรายต าบล 

พืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา  

3.2 คณุภาพ (quality) ของเหง้ามนัส าปะหลงั 
ตารางที่  3  สัดส่วนของธาตุ  (ร้อยละ) ของเหง้ามัน

ส าปะหลงั 
สดัสว่น
ของธาตุ 
(รอ้ยละ) 

C H N S O 

46.12 7.55 1.13 0.03 54.83 

 
ตารางที ่4  คณุสมบตัทิางเคมขีองเหงา้มนัส าปะหลงั 

Proximate Value 

Volatile 
Matter  
(%) 

Ash 
Conten  

(%) 

Fixed 
Carbon 

(%) 
80.00 2.73 13.00 

MoistureContent (%) 4.66 
High Heating Value, HHV (kJ/kg) 14,591 

 

 
รปูท่ี 4 ความสมัพนัธร์ะหว่างความชืน้และคา่ความ 

รอ้นของเหงา้มนัส าปะหลงั 
 
3.3 ศกัยภาพในการผลิตพลงังาน 

การประเมนิศกัภาพการน ามาเป็นเชือ้เพลงิผลติ
พลังงาน จงัหวดันครราชสมีา จากขอ้มูลกรณีศกึษา
เหง้ามันส าปะหลังที่มีอยู่ ในจังหวัดนครราชสีมา  
มี ป ริม าณ เห ง้ า มั น ส า ป ะ ห ลั ง ส ด ใน จั ง ห วั ด 
คิดเป็น 1,044,620.59 ตัน /ปี  (ความชื้น  53.40% 
wb. และค่าความรอ้น 8.19 MJ/kg) เน่ืองจากเหงา้มนั
ส าป ะห ลั งมี รูป ร่ า ง ไม่ แ น่ น อน  มีค ว ามชื้ น สู ง  
ดงันัน้ระบบจดัการเชือ้เพลงิจงึมคีวามจ าเป็นเพือ่ใหไ้ด้
ชีวมวลพร้อมใช้ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการแปรรูป 
ได้แก่  การรวบรวม เหง้ามันส าปะหลังในแปล ง
เพาะปลูก การสบัหรอืบดเพื่อลดขนาด การเพิม่ความ
หนาแน่นด้วยการอดั และการความชื้นด้วยการตาก
แห้งหรืออบด้วยลมร้อน ซึ่งกระบวนการดังกล่าว  
เป็นกระบวนการเพิ่มคุณภาพเชื้อเพลิง ดังแสดง
คุณสมบัติของเชื้อเพลิงดัง รูปที่ 4 ความสัมพันธ์
ระหว่างความชื้นและค่าความ  ร้อนของเหง้ามัน
ส าปะหลัง โดยค่าความร้อนของเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้น
หากปรมิาณความชืน้ของเชือ้เพลงิลดลง 

โดยจากการประเมิน เป็น เชื้อ เพลิงเหง้ามัน
ส าปะหลังพร้อมใช้ (เมื่อผ่านกระบวนการเตรียม
เชื้อเพลิง และพร้อมใช้ คุณภาพเกรด chip/pellet 
ความชื้น 10.17%  wb. และ ค่าความร้อน 12 
MJ/Kg) ศกัยภาพที่แท้จรงิของเหงา้มนัส าปะหลงัคิด
เป็น 243,744.804 ตัน/ปี คิดเป็นพลังงาน 2,952.42 
GJ เทยีบเทา่น ้ามนัดบิ 69.85 ktoe สามารถน ามาผลติ

โซน 1 โซน 2 

โซน 3 โซน 2 
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ไฟฟ้าได ้162.49 GWh หรอืป้อนเขา้สู่โรงไฟฟ้าขนาด 
23.19 MW 
ตารางที ่4 เหงา้มนัคงเหลอืและศกัยภาพการผลติพลงังาน 

ประเภท
เชือ้เพลงิชวี
มวลเหงา้มนั
ส าปะหลงั 

ความ
ชืน้  
(%) 

ความ
หนาแน่น
(kg/m3) 

ความ
รอ้น

(MJ/kg) 

ความ
หนาแน่น
พลงังานต่อ
ค่าพลงังาน
(MJ/m3) 

Wood chip 10-12 332 12.10 4,017.20 
Wood Pellet 10-12 552 13.50 7,452.0 

 

 
(ก) Wood chip 

 
(ข) Wood Pellet 

รปูที ่5 ลกัษณะของเชือ้เพลงิชวีมวลเหงา้มนัส าปะหลงั
พรอ้มใชใ้นการผลติพลงังาน  

 
4. สรปุผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบว่า จังหวัดนครราชสีมา
เป็นจังหวัดที่มีการเพาะปลูกมันส าปะหลังมากที่สุดใน
ประเทศไทย มกีารเพาะปลูกมนัส าปะหลงั 2,389,539.2 ไร ่
ค่าเฉลี่ยน ้าหนักเหงา้มันส าปะหลังสดประมาณ 436.24 
กก./ไร ่หรอื สดัสว่นเหงา้มนัส าปะหลงั/หวัมนัส าปะหลงัสด 
(Crop Residual Ratio : CRR) เท่ากบั  0.119 ประเมนิเป็น
ปริมาณเหง้ามันส าปะหลังสดคงเหลือของจังหวัด
นครราชสีมา เป็ น  1,044,620.59 ตัน /ปี  (ความชื้ น 
53.40% wb. และค่าความร้อน 8.19 MJ/kg) เนื่องจาก
เหง้ามันส าปะหลังมีรูปร่างไม่แน่นอน มีความชื้นสูง  
ดงันัน้ระบบจัดการเชื้อเพลิงจึงมีความจ าเป็นเพื่อให้ได้ 
ชวีมวลพร้อมใช้ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการแปรรูป ได้แก ่
การรวบรวม การแปรรูป การลด (การลดขนาด) และการ
ความชื้น โดยจากการประเมินเป็นเชื้อเพลิงเหง้ามัน
ส าปะหลงัพรอ้มใช ้(เมื่อผ่านกระบวนการเตรยีมเชื้อเพลงิ
พรอ้มใช ้คณุภาพเกรด chip/pellet ความชืน้ 10.17% wb. 
และ ค่าความร้อน 12 MJ/Kg) ศกัยภาพที่แท้จริงของ

เหง้ามันส าปะหลังคิดเป็น 243,744.804 ตัน/ปี คิดเป็น
พลังงาน 2,952.42 GJ เทียบเท่าน ้ามนัดิบ  69.85 ktoe 
สามารถน ามาผลิตไฟฟ้าได้  162.49 GWh หรือป้อน 
เขา้สูโ่รงไฟฟ้าไดข้นาด  23.19 MW 

ส าหรบัในภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการ
เชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนเชื้อเพลิง
ฟอสซิส (ถ่านหิน น ้ ามันเตา) แต่ ปัจจุบันเชื้อเพลิง 
ชวีมวลเหงา้มนัส าปะหลงัยงัอยูใ่นสภาพทีไ่มเ่หมาะสม
ทีจ่ะน าไปใชง้านได ้ไดแ้ก ่โรงงานสกดัน ้ามนัร าขา้วคงิ 
(บริษัทไทยร่วมใจโคราช  จ ากัด) มีความต้องการ
เชือ้เพลงิเหงา้มนัส าปะหลงัไปใชเ้ป็นพลงังานทดแทน
ในกระบวนการผลิตน ้ามนัร าข้าวการ โดยราคาและ
คุณภาพใกล้เคยีง กบัเชื้อเพลิงไม้สบัที่ใช้ในปัจจุบัน 
โดยมคีวามต้องการที่คุณภาพเชื้อเพลิงทีม่ ีความชื้น 
ไม่เกนิ 25-30 % ค่าความรอ้น 11.9 MJ/kg และราคา
ที่ ร ับ ซื้ อ ใน ปั จ จุ บั น  1,3 0 0  –1 ,350 บ า ท /ตั น  
ส่วนกรณีเชือ้เพลงิชวีมวลอดัเมด็ รบัซื้อทีร่าคา 1,800 
บาท /ตัน) [6] มีการการันตีปริมาณของเชื้อเพลิง 
และคณุภาพของเชือ้เพลงิ เพื่อใหโ้รงงานอตุสาหกรรม
มัน่ ใจว่าจะไม่ เกิดภาวะเลี่ยงด้านการขาดแคลน
เชื้อเพลงิ โดยต้องมเีชื้อเพลงิป้อนใหก้บัโรงงานอย่าง
ต่อเนื่อง (ปรมิาณ 70 – 100 ตนั/วนั)   

อย่างไรก็ดี หากประเทศไทยมีการส่งเสริม
และสรา้งรปูแบบการรวบรวมและผลติเชือ้เพลงิชวีมวล
เหง้ามันส าปะหลังพร้อมใช้ให้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 
เชิงพาณิชย์ ซึ่งสามารถทดแทนการใช้เชื้อเพลิง
ประเภทน ้ามันและถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมนัน้ 
เหง้ามันส าปะหลังจะเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก 
ทีส่ามารถลดปัญหาการขาดแคลนเชือ้เพลงิชวีมวลเชงิ
พาณิชยข์องอตุสาหกรรมการผลติไฟฟ้าและความรอ้น
ทีใ่ชเ้ชื้อเพลงิแขง็อยู่ในปัจจุบนั ได้แก่แกลบ หรอื ไม้
สั บ  เ ป็ น ต้ น  อี ก ทั ้ ง ยั ง เ ป็ น ก า ร เพิ่ ม ร า ย ไ ด้ 
ให้กบัเกษตรกรผู้ผลิตมนัส าปะหลงัจากการจ าหน่าย
เหงา้มนัส าปะหลงัเพิ่มจากการจ าหน่ายเพียงหวัมนั
ส าปะหลงัสดเพยีงอยา่งเดยีวอกีดว้ย 
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การศึกษาศกัยภาพการผลิตแกส๊ไบโอมีเทนอดั (compressed bio-methane gas:CBG)  

จากหญ้าเนเปียรใ์นพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
To Study potential of compressed bio-methane gas (CBG) energy production  

from napier grass in special economic development zone at Tak province 
มนันญา แสงสายออ1*, ทพิยส์ุภนิทร ์หนิซุย2 ฐติกิร กจิจนศริ1ิ พรรษา ลบิลบั1,2 และ วรีชยั อาจหาญ1,2 
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*ตดิต่อ: Nanya.Sangsaior@gmail.com, เบอรโ์ทรศพัท ์044-225007, เบอรโ์ทรสาร 044-225046 

 
บทคดัย่อ  

การศ ึกษ าศ กั ยภ าพการผล ิต แก ๊ส ไบ โอม ีเทนอ ดั  (compressed bio-methane gas: CBG)  
ในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีว ัตถุประสงค์ เพื่อประเมินพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชพลังงาน 
(หญ้าเน เปียร์) ในพื ้นที ่เขตพฒันาเศรษฐก ิจพ ิเศษตาก  โดยใช ้ระบบสารสนเทศเทศทางภูม ิศาสตร์  
และเพื่อประเมนิศกัยภาพการผลิตพลังงาน (แก๊สมีเทน) จากหญ้าเนเปียร์ จากพื้นที่เหมาะสมจากการปลูก
หญ้าเนเปียร์ พบว่า มีพื้นที่จ านวน 6 ต าบลที่เหมาะสม ได้แก่ ต าบลท่าสายลวด  ต าบลพระธาตุผาแดง  
ต าบลพะวอ ต าบลแม่กุ ต าบลแม่ตาว และต าบลแม่ปะ ซึ่งพื้นที่เป็นไปได้ของการปลูกหญ้าเนเปียร์ในรศัมี 
20 ก ิโล เมตร  ม ีเนื ้อที ่ร วมทั ง้สิ ้น  6,550 ไร ่ โดยป ระ เม ินศ กัยภ าพของการผล ิต แก ๊ส  ม ีเทนได ้ถ ึง 
24,270,381 ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือ CBG ได้ประมาณ 17,475 ตัน/ปี 
ค าหลกั: พชืพลงังาน หญา้เนเปียร ์แก๊สไบโอมเีทนอดั 
 
Abstract 
  The study on the potential of compressed bio-methane gas (CBG) in Tak province aimed to 
evaluate the most appropriate area for energy crop plantation in the Tak special economic zone using 
geographic information system (GIS). Also, the potential for energy production (methane gas) from Napier 
grass was evaluated accordingly. The results showed that there are 6 sub-districts appropriate for Napier 
cultivation, including Tambon Tha Sai Wiang,Tambon Phra That Pha Daeng Tambon PaWa 
Tambon Mae Ku, Tambon Mae Tao, and Tambon Mae Pa. In the radius of 20 kilometers around the 
biogas plant, there is approximately 6 ,550  rai available for Napier cultivation, potentially producing methane 
gas 24,270,381 m3/year or 17,475 tons of CBG per year. 
Keywords: Energy crops, Napier grass, compressed bio-methane gas 
 

1. บทน า 
พลงังานทดแทนหรอืพลงังานหมุนเวยีน

ที่ ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามีหลายชนิด เช่น  น ้ า ลม

แสงอาทติย์ ชวีมวล เป็นต้น ซึ่งพลงังานแก๊สชวีภาพ
จากพืชพลังงาน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้าง
พลงังานทดแทน ซึ่งประเทศไทยก าลงัใหค้วามสนใจ 
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โดยแก๊สชีวภาพสามารถผลิตได้จากหลายแหล่ง  
เช่น น ้าเสยีจากกระบวนการผลิตแป้งมนั น ้าเสยีจาก
กระบวนการสกดัน ้ามนัปาล์ม พลังงานแก๊สชีวภาพ
จากมูลสัตว์ พลังงานแก๊สชีวภาพจากพืชพลังงาน  
เป็นต้น โดยในส่วนของการใช้พืชนั ้นเมื่อน าพืช
พลังงานมาผ่านกระบวนการที่เหมาะสมจะสามารถ
เปลี่ยน เป็นพลังงานได้  ปั จจุบันพืชที่น ามาเป็น
เชื้ อ เพลิงมีหลายรูป แบบไม่ ว่ าจะ เป็ นของแข็ง 
ของเหลว หรอืแก๊ส โดยพลังงานในรูปแบบแก๊สเรา
เรยีกว่า “แก๊สชวีภาพ หรอื Biogas” โดยพชืทีน่ ามาใช้
ผลติพลงังามจี านวนมาก เช่น มนัส าปะหลงั ขา้วโพด 
ถัว่เหลอืง ขา้วสาล ีออ้ย เป็นตน้  

ปัจจุบนัประเทศไทยเริม่ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนพลงังานเชือ้เพลงิ วตัถุดบิทางดา้นเชือ้เพลงิ
ภายในประเทศลดน้อยลง อีกทั ้งยังต้องน า เข้า
เชื้อเพลงิฟอสซลิจากต่างประเทศ อาท ิถ่านหนิ แก๊ส
ธรรมชาติและน ้ามัน เป็นต้น พลังงานเป็นภาคการ
ผลติทีข่าดดุลมากทีสุ่ดของประเทศกว่าหนึ่งล้านล้าน
บาท อกีทัง้ ยงัต้องน าเขา้มากกว่าครึง่และมแีนวโน้ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ขาดความมัน่คง จากสาเหตุ
ดงักล่าวจงึมคีวามตื่นตวัที่จะหาพลงังานทดแทน โดย
เป็นพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนที่มี
ภายในประเทศ เพื่อใหไ้ด้พลงังานทีย่ ัง่ยนื อกีทัง้ช่วย
ลดการน าเข้าพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และเป็นมิตร 
กบัสิง่แวดลอ้ม 

หญ้าเนเปียรเ์ป็นพชืพลงังานอกีชนิดหนึ่งที่
มคีวามน่าสนใจ เนื่องจากเมื่อน ามาท าหญ้าหมักได้
ปริมาณแก๊สมีเทนสูง แต่ต้นทุนในการเพาะปลูกต ่า 
เนื่องจากเพาะปลูกครัง้เดยีวเก็บเกีย่วผลผลติได้ 5-6 
ครัง้ ขยายพนัธุ์ง่าย ล าต้นมีลักษณะเป็นข้อเหมือน
อ้อย น าไปเพาะปลูกในดินก็แตกกออย่างรวดเร็ว 
โดยสามารถเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของ
หญ้าเนเปียร์กับหญ้าพันธุ์อื่น [1] ยิ่งไปกว่านัน้การ
ผลติและใชพ้ลงังานจากพชืพลงังานชนิดนี้เป็นอกีแนว
ทางเลือกของการส่งเสริมหญ้ าเน เปียร์เป็นพืช

เศรษฐกจิหลกัของประเทศไทยให้เป็นพลงังานหลกั
ทดแทนการน า เข้ าพ ลังงาน จากต่ า งป ระ เท ศ  
มเีป้าหมายเพือ่สรา้งรปูแบบใหป้ระเทศไทยสรา้งแหล่ง
พลงังานส ารองของตนเองได้อย่างเพียงพอ หญ้าเน
เปียร์เป็นพืชที่สามารถแปรรูปเป็นพลังงานหรือ
พลังงานสีเขยีวเป็นอีกหนึ่งทางเลือก [2] ที่สามารถ
น ามาใช้เป็นพลงังานทดแทนได้ พืชที่สามารถน ามา
แปรรปูเป็นพลงังานทดแทนไดม้หีลายชนิด เช่น ออ้ย 
มนั ส าประหลงั ปาลม์ ยางพารา หญา้เนเปียร ์เป็นตน้ 
จากพืชพลังงานข้างต้น  พืชส่วนใหญ่ จะเป็นพืช
เศรษฐกิจที่มีปลูกเป็น จ านวนมากในประเทศไทย 
ยกเว้นหญ้าเนเปียร์ เพราะหญ้าเนเปียร์เป็นพืชที่
สว่นมากจะปลกูกนัในต่างประเทศ ใน ประเทศไทยพบ
มากในจงัหวดันครราชสมีา และก าลงัขยายพื้นทีก่าร
ปลกูในจงัหวดัต่าง ๆ ซึง่หญา้เนเปียรพ์นัธุ์ทีน่ิยม ปลูก
ในประเทศไทยคอื หญา้เนเปียรป์ากชอ่ง 1 พนัธุน์ี้เป็น
พันธุ์ผสมระหว่างหญ้าเนเปียร์ยักษ์และหญ้าไข่มุก 
ปลูกได้ทุก ภาคในประเทศไทย หญ้าเนเปียร์ยักษ์ 
และหญ้าไข่มุก ปลูกได้ทุก ภาคในประเทศไทย  
เมื่อเทียบกับหญ้าชนิดอื่นหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  
มีมีเทนสูงกว่า และให้ผลผลิตมากกว่า ข้อดีของ 
หญ้าเนเปียร์ คือ หญ้าเนเปียร์ใช้ต้นทุนในการปลูก
น้อยกว่า ปลูกครัง้เดยีวอยู่ไดน้านหลายปี มโีปรตนีสงู 
ปลกูไดใ้นดนิ หลายประเภท เชน่ ดนิรว่นปนทราย ดนิ
เหนียว ดนิลูกรงั เป็นตน้ ปลกูในพืน้ทีว่่างเปล่าทีไ่มไ่ด้
ใช้ประโยชน์ได้ และ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
หลายด้าน เช่น เลี้ยงสตัว์ เช่น ชา้ง แกะ แพะ ววั หม ู
ไก่ เป็นต้น น าไปเป็นเชื้อเพลิง ใน การผลิตไฟฟ้า , 
ผลติเป็นก๊าซชวีภาพ เป็นตน้ ทัง้นี้ถ้าปลูกเป็นอาหาร
สตัว ์จะสามารถลดตน้ทนุในการซือ้อาหารสตัวไ์ด ้เป็น
อย่างมาก ถ้าน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงจะสามารถลด
ตน้ทุนในการซือ้เชือ้เพลงิได ้และเป็นพลงังานสเีขยีวที่
ไรม้ลพษิ  
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ปัจจุบนัประเทศไทยใชพ้ืน้ทีม่ากกว่ารอ้ยละ 
50 ของของพื้นที่ส าหรบัการเกษตรส าหรบัปลูกพืช
เศรษฐกิจ  [3] และส่งออกไปแข่งขันทางราคากับ
ต่างประเทศ แต่ยงัส่งผลให้เกษตรกรไทยยงัมีอตัรา
ผลตอบแทนเทยีบกบัต้นทุนต ่าและคุณภาพชวีติน้อย
กว่าอาชพีอืน่ ๆ ในสงัคม อกีทัง้เรือ่งการบรกิารจดัการ
การใชท้รพัยากรและความมัน่คงทางดา้นพลงังานของ
ประเทศยงัมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่เรื่องการบรหิาร
จดัการพฒันารูปแบบการผลติและใช้พลงังานอย่างมี
ป ระสิท ธิภ าพ  เพื่ อลดการพึ่ งพ าพลังงานจาก
ต่างประเทศและสร้างความมัน่คงทางด้านพลังงาน 
และเศรษฐกิจ ตลอดจนความมัน่คงทางอาชพีให้กบั
เกษตรกรซึง่เป็นประชากรหลกัของประเทศ ตลอดจน
หน่วยงานของรฐัยงัมีนโยบายส่งเสริมให้ปลูกหญ้า 
เนเปียร์ แต่ ไม่ควรปลูกซ้อนทับกับพื้นที่ที่มีพืช
เศรษฐกิจเดิมอยู่แล้ว  ให้ปลูกในพื้นที่ที่ไม่ ได้ใช้
ป ระโยชน์ ในการปลูกพืช เศรษฐกิจ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นอย่าง 
ยิ่งในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรบัการปลูกหญ้า 
เนเปียร ์เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและไม่มผีลกระทบ
ต่อดา้นต่าง ๆ  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวดัตากเป็นหนึ่ง 
ในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ ถูกจดัตัง้เพื่อพฒันาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจและเชื่อมโยงศูนย์กลางการค้าใน
ระดบัภูมภิาคของประเทศกบัประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม
อาเซยีน โดยก าหนดขอบเขตพืน้ทีใ่นระดบัต าบลทีอ่ยู่
ตดิชายแดนและไม่ทบัซอ้นพืน้ทีป่่าไมข้องจงัหวดัตาก 
จ านวน 14 ต าบล 886,875ไร ่(1,419 ตารางกโิลเมตร) 
ในอ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ และอ าเภอแม่ระมาด 
[4] ซึ่งจากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกจิในพื้นที่
ดังกล่าว จึงต้องมีการเตรยีมความพร้อมด้านระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นที่ รวมทัง้แหล่ง
วตัถุดบิและระบบผลติพลงังาน รองรบัการเตบิโตทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินพื้นที่ เหมาะสมในการปลูกพืชพลังงาน 
(หญา้เนเปียร)์ และประเมนิศกัยภาพการผลติพลงังาน 

(แก๊สมีเทน) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
โดยใชร้ะบบสารสนเทศเทศทางภมูศิาสตร ์
 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 การประเมินพื้นท่ีเหมาะสมในการปลูกหญ้า 

เนเปียร ์
พื้นที่ศึกษาอยู่ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  

รวม 3 อ าเภอ ของจังหวัดตาก ได้แก่ อ.แม่สอด  
อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ โดยการศึกษา  และ
วเิคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการ
ผลิต CBG คือ การประเมินหาแหล่งวัตถุดิบในการ
ผลิต CBG ของเขตเศรษฐกิจพิเศษตากจากพื้นที ่
ว่ างเปล่ าจากฐานข้อมู ลการใช้ป ระโยช น์ที่ ดิน  
จงัหวดัตาก [5]  

2.2 การประเมินศกัยภาพการผลิตชีวภาพของพืช
พลงังาน (หญ้าเนเปียร)์ 

1) อตัราผลผลิตหญ้าเนเปียร ์
ในการประเมินศกัยภาพการผลิตชวีภาพ 

ของพืชพลงังาน (หญ้าเนเปียร์) พิจารณาขอ้มูลจาก
การปลูกหญ้าเนเปียร์ลูกผสมประเภทต่าง ๆ จาก  
การใหผ้ลผลติน ้าหนักสดอยู่ในช่วง 40 – 100 ตนัสด/
ไร่/ปี หรอืมากกว่านัน้ในบางกรณี และมคีวามแปรผนั
ตามพื้นที่เพาะปลูกและการชลประทาน เนื่องจาก
ปัจจุบัน  ยังไม่มีการปลูกหญ้าเนเปียร์ใช้เป็นพืช
พลงังานในหลากหลายพื้นทีข่องไทย ดงันัน้ ปรมิาณ
ผลผลติทีจ่ะน ามาท าการค านวณ เพื่อเป็นฐานในการ
ประเมนิศกัยภาพการผลติพลงังานนัน้ จะก าหนดให้
ปรมิาณผลผลติน ้าหนักสดต่อไรท่ีผ่ลติไดอ้ยู่ที ่60 ตนั/
ไร่/ปี หรือผลผลิตแห้งต่อไร่ โดยมีรอบการตัดฟัน
ปรมิาณ 5 ครัง้/ปี เพือ่เป็นการสง่เสรมิใหเ้กษตรกร ท า
การพัฒนาผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยอัตราที่มากขึ้นและ
รายได้เพิ่มขึ้น โดยอ้างอิงจาก รายงานโครงการ
วสิาหกจิชุมชนพลงังานสเีขยีวจากพืชพลงังาน กรม
พัฒนาพลงัานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (2556) 
จดัท าโดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี[6]  
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2) การประเมินความสามารถในการผลิต
แกส๊ชีวภาพจากหน้าเนเปียร ์ 
โดยความสามารถในการผลิตก๊าซชวีภาพ

จากพืชพลังงานจะพิจารณาจากอตัราการผลิตแก๊ส
มเีทนต่อของแขง็ระเหยงา่ย (Volatile Solids; VS) ดงั
แสดงในตารางที ่1  

 
ตารางที ่1 การประเมนิอตัราการผลติแก๊สชวีภาพจาก
พชืพลงังานจากวตัถุดบิทีม่คีา่ความชืน้ต่าง ๆ 

% 
ความช้ืน

ของหญ้าสด 

ปริมาณ VS ต่อ
ตนัหญ้าสด 

(ตนั) 

อตัราการผลิต
กา๊ซชีวภาพ 
(m3/ตนัสด) 

80% 0.172 65.7  
76% 0.206 78.7 
70% 0.258 98.5 

อ้างอิง: รายงานโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสี
เขียวจากพืชพลังงาน กรมพัฒนาพลังาน
ทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน (2556) 

ทัง้นี้ ความสามารถในการผลิตแก๊สมีเทนของ
พืชพลังงานจะอยู่ที่  120 - 500 m3/tonVS ทั ้งนี้  
อัตราการผลิตแก๊สมีเทนที่ เลือกใช้ เท่ ากับ  210 
m3/tonVS (ซึ่งเป็นค่าการผลติก๊าซมเีทนส าหรบัระบบ
ผลิตก๊าซชวีภาพแบบ Single Stage) โดยจะท าการ
ผลิตแก๊สชีวภาพที่มีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นเฉลี่ย 
55% 

อย่างไรกด็ ีอตัราการผลติก๊าซชวีภาพต่อตนัสด
ของหญ้านัน้ จะแปรเปลี่ยนตามความชื้นและปรมิาณ 
VS ต่อตันหญ้าสด โดยหญ้าที่ท าการตัดสดจะมีค่า
ความชื้นอยู่ที่ 80% แต่เมื่อท าการผ่านกระบวนการ
ขนส่งจนถงึหน้าโรงงานจะมคี่าความชืน้ลดลงอยู่ที่ 70 
- 75% ทัง้นี้ ในการประเมนิจะท าการเลอืกใชอ้ตัราการ
ผลิตแก๊สชวีภาพต่อตนัหญ้าสดเท่ากบั 90 m3/ตนัสด 
โดยทีค่วามชืน้ของหญา้สดอยูใ่นชว่ง 70 - 75% 

 
 
 

3. ผลการศึกษา 
จากขอ้มลูของกรมพฒันาทีด่นิใน ปี พ.ศ.2559 

พบว่า จังหวัดตากมีพื้นที่ทัง้สิ้น  10,254,156 ไร ่ 
และมีพื้นที่ว่างเปล่าที่ย ังไม่ได้ใช้ประโยชน์กว่า 
289,000 ไร่ ทัง้นี้ส าหรบัพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพบพระ อ าเภอแม่ระมาด และ
อ าเภอแม่สอด มพีื้นทีว่่างเปล่าทีย่งัไม่ได้ใชป้ระโยชน์
ประมาณ  16,844.25 17,256.28  และ 12,925.53 ไร ่
ตามล าดับ ทัง้นี้  หากประเมินการส่งเสริมการปลูก
หญา้เนเปียร ์ซึง่ใชข้อ้มลูการประเมนิ คอื พืน้ทีท่ ัง้หมด
ถกูน ามาปลกูหญา้เนเปียร ์ซึง่ใหอ้ตัราผลผลติอยูท่ี่ 55 
– 60 ตัน/ไร่/ปี (รอบการตัดฟันปริมาณ 5 - 6 ครัง้/ปี)  
จะมปีรมิาณหญา้เนเปียรส์ดทัง้สิน้ประมาณ 1,010,655.29 
1,035,377.05 และ 775,532.01 ตันต่อปี ตามล าดับ 
โดยสามารถผลติก๊าซชวีภาพได้เท่ากบั 90,958 976 
93 183,934 และ 69,797  881  ลูกบาศก์เมตร/ปี  
โดยคิดเป็นปริมาณมีเทน ได้เท่ากับ 50 ,027,437 
140 ,414 105 ,175 ลูกบาศก์เมตร/ปี  ตามล าดับ  
ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่2  

ข้อมูลการประเมนินี้  เป็นข้อมูลการประเมิน
การน าพื้นทีว่่างเปล่ามาใชป้ระโยชน์เพื่อการปลูกพชื
พลังงานโดยใช้สมมติฐานดังข้างต้น แต่อย่างไรก็ด ี
ในทางปฏิบตัติ้องพจิารณารูปแบบการบรหิารจดัการ
พืชพลังงานหญ้าเนเปียร์ที่ เหมาะสม ครอบคลุม 
ตัง้แต่ การเตรยีมแปลง การเพาะปลูก ดูแลเขตกรรม  
การบ ารุงรกัษาการให้น ้า การเกบ็กีย่ว ซึ่งเป็นปัจจยั
ส าคัญที่จะท าให้ได้ผลผลิตหญ้าเนเปียร์ทัง้ในเชิง
คณุภาพและเชงิปรมิาณทีเ่หมาะต่อการน าไปผลติแก๊ส
ชวีภาพ 

เมื่อพจิารณาพื้นทีโ่ซนเขตเศษฐกจิพเิศษตาก 
โดยเฉพาะพิจารณาตามเกณฑ์การคดัเลือกพื้นที่ตัง้
โรงงาน คอื บรเิวณของต าบลแม่ปะ (พื้นที่ศูนย์การ
จดัการสิง่แวดล้อมของเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ที่เป็นไปได้ตามเกณฑ์การประเมินความ
เหมาะสมพืน้ที ่ยิง่ไปกว่านัน้ ถอืเป็นบรเิวณศนูยก์ลาง
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ของการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจของแม่สอด ทัง้นี้ 
โดยจะพจิารณาพืน้ทีป่ลกูทีม่คีวามเป็นไปได้ 

 
  
 

 
โดยปัจจยัในด้านการรวบรวมและขนส่งหญ้า 

เนเปียรเ์ขา้สูโ่รงงาน ในระยะการบรหิารจดัการวตัถุดบิ 
ไม่เกนิ 20 กโิลเมตร (ด้วยในระยะการบรหิารจดัการ
ขนสง่วตัถุดบิ 20 กโิลเมตร เป็นระยะทางทีย่อมรบัได ้ 
 ในด้านการบรหิารจัดการต้นทุนการขนส่งวตัถุดิบ) 
พบว่า ศกัยภาพของพื้นที่เพื่อการปลูกหญ้าเนเปียร ์
จะอยู่ในพื้นที่ 6 ต าบลได้แก่ ท่าสายลวด พระธาตุผา
แดง พะวอ แม่กุ แม่ตาว และ แม่ปะซึ่งมีพื้นที่ที่มี

ศกัยภาพเพื่อเพาะปลุกพืชพลงังานหญ้าเนเปียร์ได้
รวมประมาณ 6,550.70 ไร ่

  
 

 

 
โดยประเมินศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนได้

ประมาณ  53,302.97 ลูกบาศก์เมตร/วนั จากข้อมูล
ดงักล่าว จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะสรา้งรปูแบบของการ
ส่งเสรมิให้ใช้พื้นที่บรเิวณดังกล่าว เพื่อเพาะปลูกพืช
พลังงานเพื่ อการผลิต CBG สนับสนุนเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพเิศษตาก รอบบรเิวณโครงการ CBG (รศัมี
การบรหิารจดัการวตัถุดบิ 20 กโิลเมตร) 

 

เขตการปกครอง 
(อ าเภอ/ต าบล) 

พืน้ท่ีว่าง 
(ไร)่ 

ปริมาณ
ผลผลิต 
(ตนั/ปี) 

ปริมาณ Biogas 
(ลกูบาศกเ์มตร/ปี) 

ปริมาณมีเทน 
(ลกูบาศกเ์มตร/ปี) 

ปริมาณมีเทนอดั 
(ลกูบาศกเ์มตร/วนั) 

อ าเภอพบพระ 16,844.25 1,010,655.29 90,958,976 50,027,437 137,061 
ครีรีาษฎร ์ 13,128.60 787,716.01 70,894,441 38,991,943 106,827 
ช่องแคบ 1,915.59 114,935.51 10,344,196 5,689,308 15,587 
พบพระ 707.31 42,438.87 3,819,498 2,100,724 5,755 
รวมไทยพฒันา 575.99 34,559.28 3,110,335 1,710,684 4,687 
วาเล่ย ์ 516.76 31,005.62 2,790,506 1,534,778 4,205 
อ าเภอแม่ระมาด 17,256.28 1,035,377.05 93,183,934 51,251,164 140,414 
ขะเนจือ้ 2,516.59 150,995.54 13,589,599 7,474,279 20,477 
พระธาตุ 1,544.53 92,672.01 8,340,481 4,587,264 12,568 
แมจ่ะเรา 2,015.81 120,948.72 10,885,385 5,986,962 16,403 
แมต่ื่น 5,243.66 314,619.89 28,315,790 15,573,685 42,668 
แมร่ะมาด 2,961.00 177,660.15 15,989,413 8,794,177 24,094 
สามหมืน่ 2,974.68 178,480.74 16,063,266 8,834,796 24,205 
อ าเภอแม่สอด 12,925.53 775,532.01 69,797,881 38,388,834 105,175 
ด่านแมล่ะเมา 4,555.41 273,324.42 24,599,198 13,529,559 37,067 
ท่าสายลวด 1,301.60 78,096.19 7,028,657 3,865,761 10,591 
พระธาตุผาแดง 47.88 2,872.97 258,568 142,212 390 
พะวอ 3,423.01 205,380.33 18,484,230 10,166,326 27,853 
มหาวนั 596.41 35,784.54 3,220,608 1,771,335 4,853 
แมก่าษา 842.95 50,576.71 4,551,904 2,503,547 6,859 
แมกุ่ 224.99 13,499.28 1,214,935 668,214 1,831 
แมต่าว 206.14 12,368.20 1,113,138 612,226 1,677 
แมป่ะ 1,347.09 80,825.15 7,274,263 4,000,845 10,961 
แมส่อด 380.07 22,804.21 2,052,379 1,128,808 3,093 

ตารางที ่2 ศกัยภาพการผลติพลงังานจากหญา้เนเปียรใ์นพืน้ทีเ่ขตเขตเศษฐกจิพเิศษตาก 
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รปูที่ 1 แผนทีศ่กัยภาพการปลูกหญ้าเนเปียรใ์นพื้นที่

(เขตเศรษฐกจิพเิศษตาก) 
 

 

 
รปูที ่2 ศกัยภาพพืน้ทีเ่พาะปลูกและศกัยภาพการผลติ

มีเทนของชีวมวลประเภทเนเปียร์ (พื้นที่ว่า) 
ในพืน้ที ่

 

ท่ี 
เขตการ
ปกครอง 

(อ าเภอแม่สอด) 

พืน้ท่ีว่าง 
(ไร่) 

ปริมาณ
ผลผลิต 
(ตนั/ปี) 

ปริมาณ Biogas 
(ลกูบาศกเ์มตร/ปี) 

ปริมาณมีเทน 
(ลกูบาศกเ์มตร/ปี) 

ปริมาณมีเทนอดั 
(ลกูบาศกเ์มตร/วนั) 

1 ท่าสายลวด 1,301.60 78,096.19 7,028,657 3,865,761 10,591.13 
2 พระธาตุผาแดง 47.88 2,872.97 258,568 142,212 389.62 
3 พะวอ 3,423.01 205,380.33 18,484,230 10,166,326 27,852.95 
4 แม่ก ุ 224.99 13,499.28 1,214,935 668,214 1,830.72 
5 แม่ตาว 206.14 12,368.20 1,113,138 612,226 1,677.33 
6 แม่ปะ 1,347.09 80,825.15 7,274,263 4,000,845 10,961.22 
พืน้ท่ีเพาะปลูกใน
รศัมี 20 กิโลเมตร 6,550.70 393,042.13 35,373,791.31 19,455,585.22 53,302.97 

ตารางที่ 3 ศกัยภาพการผลติพลงังานจากหญ้าเนเปียร์ ในพื้นที่เขตเขตเศษฐกจิพเิศษตากรศัมี 20 กโิลเมตร 
จากโรงงานผลติ CBG 
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5. สรปุผลการศึกษา 
ทัง้นี้ ในการบรหิารจดัการวตัถุดิบเพื่อป้อน

โรงงานผลติแก๊สชวีภาพและ CBG ทีม่คีวามเป็นไปได ้
และเหมาะสม คือ ควรบริหารจัดการรวบรวมและ
ขนสง่วตัถุดบิเขา้โรงงานไมเ่กนิรศัม ี20 กโิลเมตร โดย
เมื่อพิจารณาโซนพื้นที่ที่มคีวามเป็นไปได้ในการตัง้
โรงงานนัน้ มคีวามสามารถจดัหาวตัถุดบิ คอื หญ้าเน
เปียรแ์ละขยะชมุชน จากพืน้ที ่6 ต าบล ในพืน้ทีอ่ าเภอ
แมส่อด ไดแ้ก ่ต าบลทา่สายลวด ต าบลพระธาตุผาแดง 
ต าบลพะวอ ต าบลแม่ก ุต าบลแม่ตาว และต าบลแม่ปะ 
โดยหากพจิารณาวตัถุดบิ คอื หญ้าเนเปียร์ ถือได้ว่า
เป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ทัง้ 
ในเชงิปรมิาณ เชงิคุณภาพ และต้นทุนของวตัถุดิบที่
ไม่สูงโดยพื้นทีเ่ป็นไปไดข้องการปลูกหญ้าเนเปียรใ์น
รศัมี 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทัง้สิ้น  6,550.70 ไร ่ 
โดยประเมินศักยภาพของการผลิตก๊าซมีเทนได้ถึง 
24,270, 381 ลกูบาศกเ์มตร/ปี หรอื CBG ไดป้ระมาณ  
17,475 ตนั/ปี 
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การส ารวจ ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการจดัการขยะท่ีต้นทางส าหรบั

ประชาชน กรณีศึกษาต าบลนาราชควาย จงัหวดันครพนม  
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บทคดัย่อ  
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ส ารวจ ความรู ้ความเขา้ใจ ความตระหนกัในการจดัการขยะส าหรบัประชาชน 

กรณีศกึษาต าบลนาราชควาย จงัหวดันครพนม กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัคอื ประชากรในพื้นที่ต าบลนาราช  
ควาย จ านวน 2,574 คน จากประชากรทัง้ 11 หมู่บ้าน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูคอื แบบสอบถาม 
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยหลกัสถติ ิซึง่ใช ้คา่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความรู ้ความเขา้ใจ ความตระหนัก
ของประชาชนในการจดัการมูลฝอยชุมชนที่ต้นทางในภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง คือมคี่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.48 
ดงันัน้จงึควรสรา้งองคค์วามรู ้ความเขา้ใจ และกระตุน้การตระหนกัในการจดัการขยะทีต่น้ทางใหม้ากขึน้ เพราะหาก
ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนักต่อการคดัแยกขยะ การทิ้งขยะ แต่ละประเภทแล้ว       
จะสง่ผลต่อการบรหิารจดัการขยะทีต่น้ทางจนถงึปลายทางเกดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
ค าหลกั: ความตระหนกั, ความรูค้วามเขา้ใจ, การจดัการขยะทีต่น้ทาง, นาราชควาย 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study survey knowledge, understanding and people’s 
awareness of solid waste management. Case study Naratkhwai District, Nakhonphanom provinc. 
Research samplings were 1,411 households. Questionnaires were used as research tool. Data analysis 
was done by using (SPSS) and descriptive analysis. Statistics uses were percentage and mean values. 
The research results were found that the knowledge and understanding of waste management was at the 
moderate level. It were mean 3.48. Thus should added knowledge, understanding and awareness of solid 
waste management.  
Keywords: Awareness, Knowledge, Understanding, Waste Management Upstream, Naratkhwai District. 
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1. บทน า 

จงัหวดันครพนม ได้รวมพื้นทีต่ าบลนาราชควาย
เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  เมื่อเปิดประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) นอกจากความเจรญิเตบิโต
ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการท่องเที่ยวแล้ว 
อาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาขยะมลูฝอยเพิม่ขึน้เป็น
เงาตามตัว [1] จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดหนึ่งใน
ยีส่บิจงัหวดัทัว่ประเทศไทยทีป่ระสบวกิฤตปัิญหาเรื่อง
การจดัการขยะมูลฝอยสูงสุดของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์ของจงัหวดันครพนมทัง้ดา้นเศรษฐกจิ และ
สงัคม เป็นตน้ 

ปรมิาณขยะมูลฝอยที่ต าบลนาราชควาย อ าเภอ
เมอืง จงัหวดันครพนม [2] ปัจจุบนัมีจ านวน 3.5 ตนั
ต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  เนื่ องจากการ
ขยายตัวของชุมชน  และการเพิ่มขึ้นของจ านวน
ป ระช ากรแฝ ง  ที่ เข้าม าศึกษ า  และท า งาน ใน
มหาวทิยาลยันครพนม (วทิยาเขตต าบลนาราชควาย) 
ส่งผลให้มจี านวน หอพกั รา้นอาหาร รา้นคา้ เพิม่ขึ้น
อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ย ังพบว่าพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคมกีารเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิกล่าวคอื นิยม
บรโิภคอาหารถุงมากกว่าการซื้อมาท ารบัประทานเอง
ทีบ่า้น นิยมบรโิภคน ้าดื่มขวดมากขึน้ ฯลฯ สง่ผลท าให้
องคป์ระกอบของขยะมลูฝอยเปลีย่นไป ซึง่ยากต่อการ
ก าจดัมากขึน้ ส่งผลใหห้ลุมฝังกลบทีต่อ้งรองรบัขยะมา
เป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันมีแนวโน้มใกล้เต็ม และ
ส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่นกลิน่เหม็น แมลงรบกวน 
น ้าเน่าเสยี เป็นตน้  

ในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวในเบือ้งตน้ จ าเป็นตอ้ง
หาทางลดขยะที่ต้นทางเพื่อให้การจัดการขยะมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ทัง้ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า 
โดยค านึงถงึการมสี่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นส าคญั  
ซึ่งสะทอ้นถงึการตระหนักด้านปัญหาการจดัการขยะ
และสิง่แวดล้อมของชุมชนในพื้นที่ต าบลนาราชควาย
ถ้าหากปัจจุบนัยงัไม่มกีารรเิริ่มการจดัการขยะตัง้แต่

ต้นทาง ย่อมส่งผลให้เกดิปัญหาขยะที่ปลายทางดงัที่
ประสบอยูใ่นปัจจุบนั 

ดังนัน้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าประชาชนในพื้นที ่
จ านวน 11 หมู่บ้าน ในต าบลนาราชควาย มีความรู ้
ความเขา้ใจ และความตระหนกัในการคดัแยกขยะ และ
จดัการขยะทีต่น้ทางอยา่งไร เพื่อจะไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดไ้ป
พัฒนา ประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมกับ
บรบิทพื้นที ่และขอ้มูลทีไ่ดย้งัสามารถเอาไปประกอบ
เพื่อก าหนดคัดเลือกหมู่บ้านน าร่องในการพัฒนา
กระบวนการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในขัน้ตอน
ต่อไป 

 
2. วิธีการวิจยั 

      งานวิจยันี้ เป็นการประเมนิความรู ้ความเข้าใจ 
และความตระหนักในการจัดการขยะที่ต้นทาง
ส าหรบัประชาชน กรณีศึกษาต าบลนาราชควาย 
จงัหวดันครพนม โดยใช้วธิีการศกึษาขอ้มูลทัง้แบบ
ทุติยภูมิ  และแบบปฐมภูมจิากแบบสอบถาม ท าให้
ทราบผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักในการจดัการขยะทีต่น้ทางส าหรบัประชาชน 
กรณีศกึษาต าบลนาราชควาย จงัหวดันครพนม จาก
กลุ่มตวัอย่างคอืจ านวนครวัเรอืน ในแต่ละพื้นที ่ซึง่ใช้
วธิกีารค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จากทฤษฎี
ของ ทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane) ซึ่งมีข ัน้ตอน
การศกึษาดงันี้ 
 
2.1 ขัน้ตอนการศึกษา  

 การประเมินความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักในการจดัการขยะทีต่น้ทางส าหรบัประชาชน 
กรณีศกึษาต าบลนาราชควาย จงัหวดันครพนม  

 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  คือ จ านวน
ครวัเรอืนที่ใช้ในการสอบถาม ซึ่งแต่ละหมู่บ้าน จะมี
ขนาดแตกต่างกนั งานวจิยันี้จงึได้ใช้สูตรทาโร่ ยามา
เน่ ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95 %  ในการก าหนดขนาด 
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้ประชากรในพื้นที่ต าบลนาราช  
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ควาย จ านวน 2,574 คน จาก 11 หมู่บ้าน มาตอบ
แบบสอบถามในครัง้นี้ รายละเอยีดดงัภาพที ่1 

 
รปูที ่1 แสดงขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จากการใชส้ตูร

ทาโร ่ยามาเน่ 
 
2.เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิครัง้นี้คอื  
   แบบสอบถามการประเมนิความรู้ ความเขา้ใจ 

และความตระหนักในการจดัการขยะทีต่้นทางส าหรบั
ประชาชน กรณีศึกษาต าบลนาราชควาย จังหวัด
นครพนมแบ่งเป็น 3 ตอน คอื 
       จากการรวบรวมผลการประเมนิความคดิเหน็ ใน
ดา้นความตระหนกัของประชาชนในการจดัการขยะมลู
ฝอย โดยการคดัแยกขยะครวัเรอืน คณะผูป้ระเมนิได้
รวบรวมข้อมูล  เพื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์  ซึ่ งมี
รายละเอยีดของแบบสอบถามเรยีงล าดบัดงันี้ 
  ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจความตระหนัก
ของประชาชนในการจดัการมลูฝอยชุมชนโดยการคดั
แยกขยะครวัเรอืน 
            ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิม่เตมิ 
 

3. การวเิคราะหข์อ้มลู :   
ตอนที่  1  วิ เค ราะห์ข้อมู ลทั ว่ ไป ของผู้ ต อบ

แบบสอบถาม โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาไดแ้ก่ ความถี ่ 
(Frequency) รอ้ยละ  (Percentage)  

ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจความตระหนักของ
ประชาชนในการจดัการมูลฝอยชุมชน ด้วยค่าเฉลี่ย 
(Mean)  

 

2.2 เกณฑก์ารประเมิน 
 ในการประเมนิระดบัความรูค้วามเขา้ใจความ

ตระหนกัของประชาชนในการจดัการมลูฝอยชมุชน 
โดยการคดัแยกขยะครวัเรอืนในครัง้นี้ใชร้ะดบัคะแนน 
5 ระดับ ซึ่งมีค่าใช่วงคะแนนดังน้ี  (บุญชม, 2545 : 
174) 

 4.50 – 5.00 หมายถงึ มากทีส่ดุ 
 3.50 – 4.49 หมายถงึ มาก 
 2.50 – 3.49 หมายถงึ ปานกลาง 
 1.50 – 2.49 หมายถงึ น้อย 
 1.00 – 1.49 หมายถงึ น้อยทีส่ดุ 
ตอนที่ 3 ขอ้มูลเชงิคุณภาพ เป็นขอ้ค าถามแบบ

ปลายเปิด ใชก้ารวเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) 
 

3. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
      จากข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ 11 
ชุมชนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญงิจ านวน 1,400 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.40 และเพศ
ชาย จ านวน  1 ,174 คน  คิด เป็น ร้อยละ 45.60 
ตามล าดบั 
 1.ด้านการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 
1,922 คน คิดเป็นร้อยละ 74.70 รองลงมาคือระดับ
ปรญิญาตร ีจ านวน 552 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.40 อื่น 
ๆ 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.10 และสูงกว่าปรญิญาตร ี
45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.70 ตามล าดบั 
 2.ด้านอาชพีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อาชีพเกษตรกรรม/ชาวสวน/ชาวไร่ จ านวน 
1,521 คน คิดเป็นร้อยละ59.10 รองลงมาคืออาชีพ
พนกังาน/ลกูจา้ง จ านวน 519 คน คดิเป็นรอ้ยละ20.20 
คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั จ านวน 183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
7 .10  อื่นๆ  177 คน  คิด เป็ น ร้อยละ 6 .90  และ
ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ จ านวน 174 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
6.80 ตามล าดบั 
 3.ดา้นรายไดเ้ฉลีย่พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มรีายได้ต ่ากว่า 5,000 บาท จ านวน 1,329 
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คน คิดเป็นร้อยละ 51.60 รองลงมามีรายได้เฉลี่ย
ระหว่าง5,000-10,000 บาท จ านวน 669 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 26.00 และ10,000 บาทขึน้ไป จ านวน 576 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 22.40 ตามล าดบั 
 4.ด้านระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศยัมากกว่า 5 ปี ขึ้น
ไป จ านวน 2,345 คน คดิเป็นรอ้ยละ 91.10 รองลงมา 
อาศยัอยู่ระหว่าง 3-5 ปี จ านวน 160 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 6.20 และอาศยัอยู่ในพืน้ที ่น้อยกว่า 3 ปี มจี านวน 
69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.70 ตามล าดบั 
 จากการส ารวจ ความรู้ ความเข้าใจ  ความ
ตระหนักในการจดัการขยะทีต่น้ทางส าหรบัประชาชน 
กรณีศกึษาต าบลนาราชควาย จงัหวดันครพนม จาก
การประเมนิในภาพรวม ทางดา้นความรู ้ความคดิและ
การลงมือท า พบว่า ทัง้11 ชุมชน มีระดับความรู ้
ความเขา้ใจ และความตระหนัก อยู่ในระดบัปานกลาง 
คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 หากพิจารณาเป็นราย
หมูบ่า้นพบว่า หมูท่ี ่8 มรีะดบัความรู ้ความเขา้ใจ และ
ความตระหนักมากทีสุ่ด รองลงมาคอืหมู่ที ่11 หมู่ที ่1 
หมู่ที ่3 หมู่ที ่9 หมู่ที ่5และ10 หมู่ที ่4 หมู่ที ่7 หมู่ที ่2 
หมูท่ี ่6 ตามล าดบั  ดงัแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางที่1 แสดงผลการส ารวจความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนักในการจัดการขยะที่ต้นทางส าหรับ
ประชาชน กรณีศึกษาต าบลนาราชควาย  จังหวัด
นครพนม ในภาพรวม ทัง้ด้านความรู ้ความคดิ และ
การลงมอืปฏบิตั ิ
 
หมู่ท่ี ความรู้ ความคิด 

การลงมือปฏิบติั 
แปลค่า 

1 3.62 มาก 
2 3.29 ปานกลาง 
3 3.61 มาก 
4 3.37 ปานกลาง 
5 3.38 ปานกลาง 
6 3.10 ปานกลาง 

หมู่ท่ี ความรู้ ความคิด 
การลงมือปฏิบติั 

แปลค่า 

7 3.35 ปานกลาง 
8 3.86 มาก 
9 3.46 ปานกลาง 
10 3.38 ปานกลาง 
11 3.82 มาก 

เฉล่ีย 3.48 ปานกลาง 
 

 
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น สามารถอธบิายดงันี้ 
 (1) ด้านความรู้พบว่า หมู่ที่ 6 มีความรูด้้านการ
จดัการขยะมากที่สุด รองลงมาคอืหมู่ 7 และหมู่ที่ 1  
หมู่ที ่10 หมู่ที ่3 หมู่ที ่11 หมู่ที ่8 หมู่ที ่5 หมู่ที ่9 หมู่
ที ่4 และหมูท่ี ่2 ตามล าดบั รายละเอยีดดงัตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2 แสดงระดับความรูข้องประชาชนในพื้นที่
ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางส าหรับประชาชน 
กรณีศกึษาต าบลนาราชควาย จงัหวดันครพนม 
 
หมู่ท่ี ระดบัความรู้ การแปลค่า 

1 3.99 มาก 
2 3.12 ปานกลาง 
3 3.83 มาก 
4 3.14 ปานกลาง 
5 3.56 มาก 
6 4.08 มาก 
7 4.06 มาก 
8 3.69 มาก 
9 3.43 ปานกลาง 
10 3.97 มาก 
11 3.75 มาก 

เฉล่ีย 3.69 มาก 
 
     (2) ด้านความคดิพบว่า หมู่ที ่1 มคีวามคดิต่อการ
จดัการขยะทีต่้นทางได้อย่างถูกต้อง รองลงมาคอื หมู่
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ที่ 6 และหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 10 
หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 2 ตามล าดับ ดัง
แสดงในตารางที ่3 
 
ตารางที ่3 แสดงระดบัความคดิของประชาชนในพืน้ที่
ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางส าหรับประชาชน 
กรณีศกึษาต าบลนาราชควาย จงัหวดันครพนม  
 
หมู่ท่ี ระดบัความคิด การแปลค่า 

1 4.65 มาก 
2 3.22 ปานกลาง 
3 3.83 มาก 
4 3.44 ปานกลาง 
5 3.54 มาก 
6 3.95 มาก 
7 3.91 มาก 
8 3.82 มาก 
9 3.51 มาก 
10 3.63 มาก 
11 3.70 มาก 

เฉล่ีย 3.75 มาก 
 
    (3) ด้านการลงมือปฏิบัติพบว่า หมู่ที่ 6 และ 7 มี
การปฏบิตัติ่อการจดัการขยะทีถู่กต้องทีสุ่ด รองลงมา
คือหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 5    
หมู่ที่  9 หมู่ที่  4 และหมู่ที่  2 หมู่ที่  3 ตามล าดับ        
ดงัแสดงในตารางที ่4 
 
ตารางที่ 4 แสดงระดับการปฏิบัติของประชาชนใน
พื้นที่ ต่อการจดัการขยะที่ต้นทางส าหรบัประชาชน 
กรณีศกึษาต าบลนาราชควาย จงัหวดันครพนม 
 
 

หมู่ท่ี ระดบัการปฏิบติั การแปลค่า 
1 4.00 มาก 
2 3.54 มาก 
3 3.21 ปานกลาง 

4 3.54 มาก 
5 3.82 มาก 
6 4.17 มาก 
7 4.17 มาก 
8 4.08 มาก 
9 3.68 มาก 
10 4.12 มาก 
11 4.00 มาก 

เฉล่ีย 3.80 มาก 
 

ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ส่วน
ใหญ่ อยากให้มเีพิม่ถงัขยะ เพิม่ขาตัง้ถังขยะ เพิม่รถ
ในการจัดเก็บขยะ เพิ่มรอบในการจัดเก็บขยะ  ควร
จดัเกบ็ขยะใหต้รงเวลา เป็นตน้  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมทีัง้เพศชายและเพศหญงิ แต่ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ การศกึษาต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ีและ  
มรีายไดต้่อเดอืนต ่ากว่า 5,000 บาท [5] สอดคลอ้งกบั
สุภาพร เนียมหอม (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ประชาคมเมืองกับการจัดการขยะมูลฝอย : ศึกษา
เฉพาะกรณี เขตทวีวฒันา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัง้
เพศชายและเพศหญิง มกีารศกึษาต ่ากว่า ม.ศ.3/ม.3 
มอีาชพี รบัจ้าง ค้าขาย แม่บ้าน มรีายได้ต่อเดอืนต ่า
กว่า 10,000 บาท  

จากการวิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจ และ
ความตระหนักในการจดัการขยะทีต่น้ทางในภาพรวม 
พบว่า ทัง้11 ชุมชน มรีะดบัความรู ้ความเขา้ใจ และ
ความตระหนัก อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการศกึษาของ [7] เอกนรนิทร ์กลิน่หอม (2553) 
ได้ศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการจดัการ 
ขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลจันจว้า 
อ าเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย พบว่า พฤติกรรมใน
การจดัการขยะมลูฝอยโดยรวมอยูใ่นระดบัด ี

จากการวิเคราะห์ผลด้านความรู้ ความคิด 
แ ล ะก า ร ล งมื อ ป ฏิ บั ติ ใน ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ  ณ 
แหล่งก าเนิด พบว่า ส่วนใหญ่ยงัขาดความรูด้้านการ
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คดัแยกขยะ ไม่สามารถปฏบิตัไิด ้ไม่คดิว่าปัญหาขยะ
เป็นภาระของตัวเอง แต่กลับคิดว่าปัญหาขยะเป็น
หน้าที่ของ หน่วยงานท้องถิ่น  ซึ่ งพิจารณาจาก
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ที่ส่วนหนึ่งต้องการถงัขยะเพิ่ม 
เพิม่รถจดัเกบ็ขยะใหม้ากตามปรมิาณขยะ เป็นตน้ ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [3] ศึกษาความรู้ ความ
เขา้ใจ และพฤตกิรรมการจดัการขยะของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครตรงั จงัหวดัตรงั พบว่าความรูค้วาม
เขา้ใจในเรือ่งขยะโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คดิเป็น
รอ้ยละ 90.54 แต่ประชาชนมพีฤตกิรรมการก าจดัขยะ
ไม่ถูกวธิ ีขาดความรู ้เกีย่วกบัวธิกีารก าจดัขยะ ดงันัน้
ควรพฒันาศกัยภาพบุคคลดา้นการคดัแยกขยะ การใช้
ประโยชน์จากขยะแต่ละประเภท ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย  [4 ] ศึกษาการพัฒนาความรู้และความ
ตระหนักในการจัดการขยะ ส าหรบันิสิตสาขาวิชา
เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาผ่านการมีส่วนร่วม
ระหว่างเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  โรงเรียน และ
ชุมชน สอดคล้องกับ [6] สอดคล้องกับ วิรชั ชมชื่น 
(2537 : บทคดัย่อ) ศกึษาพบว่า ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชน 
ไดแ้ก่ การรบัรูข้า่วสารและความรูเ้กีย่วกบัการจดัการ
ขยะมลูฝอย 

สรุปผลจากการวจิยัหากพจิารณาจากระดับ
ภาพรวมดา้นความรู ้ความคดิ และการลงมอืปฏบิตัใิน
การจดัการขยะ ณ แหล่งก าเนิดพบว่า หมูท่ี ่8 หมู่ที1่1 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 9 มีความเหมาะสมที่จะ
น าไปพจิารณาประกอบการคดัเลือกหมู่บ้านต้นแบบ 
ด้านการบรหิารจัดการขยะเนื่องจากประชากรส่วน
ใหญ่มอีงค์ความรู ้มคีวามเขา้ใจ และตระหนักต่อการ
จดัการขยะ ทีต่น้ทางเป็นอยา่งด ีดงันัน้หากหน่วยงาน
ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งส่งเสรมิด้านการบรหิารจดัการขยะ 
อย่างชัดเจน ย่อมจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จเป็น
รูปธรรม แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้ควรท าประชามติทัง้ในระดับ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้น าชุมชน  และ
ประชาชนในพืน้ที ่เพือ่ใหไ้ดห้มู่บา้นตน้แบบที่เขม้แขง็

และมคีวามพรอ้ม ในการบรหิารจดัการขยะใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ต่อไป 
 

4. สรปุผลการวิจยั 
 จากการประเมินจากแบบสอบถามเพื่อวัด
ระดบัความรู ้ความคดิ และการลงมอืท าในการจดัการ
ขยะโดยการคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิดพบว่ามี
ชมุชนอยู่จ านวน 6 แห่ง ทีม่คีวามรู ้ความคดิ และการ
ปฏบิตั ิอยูใ่นระดบัปานกลาง และมจี านวน 5 แหง่ ทีม่ ี
ความรู ้ความคดิ และการปฏบิตัิ อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง
ควรจะเพิม่เตมิองคค์วามรูด้า้นการคดัแยกขยะ การใช้
ประโยชน์จากขยะ การให้รู้จ ักองค์ประกอบขยะใน
พื้นที่ของตนเอง เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่จะท ามาออกแบบ
และพฒันารปูแบบการจดัการขยะทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที่
ตน้แบบต่อไป 
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บทคดัย่อ  
 การส ารวจพลงังานชมุชน (กรณีศกึษา:ต าบลนางวั อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม) จดัท าขึน้เพือ่รวบรวม

ขอ้มูลด้านพลงังานชุมชนในพื้นที่บ้านอูนนา อ าเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม โดยวิธกีารใช้แบบสอบถาม เพื่อ
ส ารวจการใชพ้ลงังานในชมุชน 3 ประเภท คอื ไฟฟ้า น ้ามนั(เบนซนิ, ดเีซล) เชือ้เพลงิ (แก๊สLPG, ฟืน, ถ่าน) และ
เสนอแนะแนวทางการจดัการพลงังานชุมชนทีเ่หมาะสม ผลจากการส ารวจพบว่าการใชพ้ลงังานต่อครวัเรอืนสงูสุด
คือจากยานพาหนะ ร้อยละ 59.02  การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ร้อยละ 32.21 และการใช้เชื้อเพลิง ร้อยละ 8.77 
นอกจากน้ีในการส ารวจความสนใจดา้นพลงังานทดแทน พบว่า ประชาชนมคีวามสนใจในการน าพลงังานทดแทน
มาใชง้านในชวีติประจ าวนั เช่น การใชพ้ลงังานงานแสงอาทติย์เพื่อผลติไฟฟ้าและการอบแห้ง การใชไ้บโอดเีซล 
เป็นต้น จากผลการส ารวจนี้แสดงให้เห็นว่าชุมชนมีความรู้และความสนใจในการใช้พลังงานทดแทน  ดังนัน้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทนในระดบัชมุชน 
ค าหลกั: ส ารวจ, พลงังานชมุชน, บา้นอนูนา 
 
Abstract 
 Community Energy Survey (Case Study: Nangua Sub-districts, Nawa District, Nakhon Phanom 
Province) was prepared to collect information on community energy in Ban Una, Nawa District, Nakhon 
Phanom Province. By purposive sampling from the population to explore the use of energy in three types 
of communities: electricity, oil (gasoline, diesel), fuels (LPG, firewood, charcoal), and advice on 
appropriate community energy management. The survey found that the highest energy consumption per 
household was from oil 59.02 percent, electricity consumption 32.21 percent and fuel consumption 8.77 
percent. In addition, the interest in renewable energy has shown that people are interested in using 
renewable energy, such as using solar energy for electricity generation and drying. The results of this 
survey show that the community is knowledgeable and interested in using renewable energy. Therefore, 
relevant agencies should support the use of renewable energy at the community level. 
Keywords: Survey, Community Energy, Ban Unna 
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1. บทน า 
 สถานการพลังงานของประเทศไทย  ในปี 
2559 พบว่า การใช้พลังงานขัน้สุดท้ายของประเทศ
ไทย มีปริมาณ  79,929 พันตันเทียบเท่าน ้ ามันดิบ 
เพิม่ขึน้จากปีกอ่น รอ้ยละ 2.6 และคดิเป็นมลูค่าการใช้
พลงังานรวม 856 พนัล้านบาท โดยมกีารใชพ้ลงังาน
เชงิพาณิชยใ์นสดัสว่นรอ้ยละ 84.2 ของการใชพ้ลงังาน
ขัน้สุดท้ายทัง้หมด ส่วนที่เหลือเป็นการใช้พลังงาน
หมุนเวยีนรอ้ยละ 9.0 และพลงังานหมุนเวยีนดัง้เดิม
ร้อยละ 6.8 และจากการที่ภาครฐัมีนโยบายส่งเสริม
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน โดยไดจ้ดัท าแผนอนุรกัษ์
พลงังาน พ.ศ. 2558 - 2579 มเีป้าหมายทีจ่ะลดความ
เขม้การใช้พลงังาน (Energy Intensity) ลงรอ้ยละ 30 
ในปี 2579 จากปี 2553 ซึ่งได้ให้การสนับสนุนด้าน
การเงนิในการด าเนินโครงการด้านอนุรกัษ์พลงังาน 
พลงังานทดแทน ตลอดจน การศกึษา วจิยั การสรา้ง
ความรู ้ความเขา้ใจ การฝึกอบรม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
อนุรกัษ์พลงังาน ไดส้ง่ผลโดยรวมต่อประสทิธภิาพการ
ใชพ้ลงังานของประเทศ โดยดชันีประสทิธภิาพการใช้
พลงังานของประเทศ (Energy Intensity) ใน ปี พ.ศ. 
2559 ลดลงรอ้ยละ 4.6 จากปี พ.ศ. 2553 [1] 
 ส าหรบัจงัหวดันครพนมชุมชนส่วนใหญ่เป็น
ชมุชนเกษตรกรรม ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชพี
เกษตรกรรมซึ่งการใช้พลังงานเป็นปัจจัยหน่ึงที่มี
ความส าคัญต่อการประกอบอาชีพและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน   โดยมีปัจจัยด้านพลังงานที่ส าคัญ 
ได้แก่  ไฟฟ้า น ้ามนั(เบนซนิ, ดเีซล) เชื้อเพลงิ (แก๊ส
LPG, ฟืน, ถ่าน)  ทีใ่ชใ้นขบวนการผลติ เพื่อยกระดบั
รายได้ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีข ึ้น  จึงมี
แนวโน้มในการใชปั้จจยัทีส่ าคญัเหล่านัน้ในปรมิาณที่
สงูขึน้ หากขาดขอ้มลู หรอืหากขาดการวางแผนในการ
พฒันาแนวทางการใชพ้ลงังานอยา่งถูกตอ้ง อาจส่งผล
กระทบต่อแนวทางการใชพ้ลงังานในอนาคตได ้ 
 ต าบลนางวั อ าเภอนาหว้า เป็นพื้นที่มป่ีาไม้
สลบักบัแม่น ้าล าห้วยหรอืแอ่งน ้า มแีม่น ้าและล าน ้าที่
ส าคญัไหลผ่าน คอื ล าน ้าอูน  นอกจากนี้ยงัมลี าห้วย 
คลอง ทีม่นี ้าไหลจากแอ่งหรอืแหล่งน ้าในพื้นที่ ท าให้

เกิดอาชพีต่างๆ ของราษฎร เช่น การปลูกข้าว และ
ยางพารา อาชพีการประมงน ้าจืด อาชีพนี้ท ารายได้
ใหก้บัประชาชนจ านวนมากเพราะประชาชนท ามาหา
กนิ มอีาชพีประมงและอืน่ๆ บรเิวณล าน ้าอนู 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามตอ้งการทีจ่ะศกึษาและ
ส ารวจขอ้มูลด้านการใช้พลงังานในปัจจุบนัของพื้นที่
บ้ านอูนนา ต าบลนางัว  อ า เภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม เพื่อใหรู้ป้รมิาณและรปูแบบการใชพ้ลงังาน 
รวมทัง้ศกึษาศกัยภาพของแหล่งพลงังานทดแทนที่มี
อยู่ ในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้
พลงังานทีเ่หมาะสมกบัชุมชน และการก าหนดทศิทาง
ของนโยบายด้านพลงังานส าหรบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ หน่วยงานภาครฐัอืน่ๆ 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
พลังงานทดแทน  คือ พลังงานธรรมชาติ

ประเภทใช้ไม่หมดสามารถหมุนเวียนมาให้ใช้เป็น
ประจ าวัน เช่น  พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย ์
พลงังานก๊าซชวีภาพ หรอืพลงังานคลื่น และอื่น ๆ ซึ่ง
สามารถน ามาใช้แทนพลังงานธรรมชาติประเภทใช้
แลว้หมดเปลอืง ซึง่ใชก้นัอยู่ในปัจจุบนั เช่น ฟืน ถ่าน
ไม ้ถ่านหนิ น ้ามนัเชือ้เพลงิ แรธ่าตุ หรอืก๊าซธรรมชาติ
สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มากเป็น 2 ประเภท คือ 
พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป  อาจ
เรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง  ได้แก่ ถ่านหิน  ก๊าซ
ธรรมชาติ นิวเคลยีร์ หนิน ้ามนั และทรายน ้ามนั เป็น
ต้น และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่ง
พลังงานที่ ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก 
เรยีกว่า พลงังานหมุนเวยีน ไดแ้ก่ แสงอาทติย ์ลม ชวี
มวล น ้า และไฮโดรเจน เป็นตน้ [1] 

การจัดการด้ านพลังงานชุมชนอย่ างมี
ประสทิธภิาพนัน้จ าเป็นอย่างยิง่ต้องมกีารส ารวจการ
ใชพ้ลงังานและประเมนิศกัยภาพพลงังานทดแทน เพื่อ
หารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชน
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ
ด าเนินโครงการด้านพลังงานชุมชน  ส่งเสริมการใช้
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เทคโนโลยีพลังงาน พบว่าค่าการใช้พลังงานลดลง 
เนื่องจากการทีชุ่มชน มกีารใชพ้ลงังานทีป่ระหยดัมาก
ขึน้จากการเขา้รว่มโครงการหมู่บา้นพลงังานในชนบท
และไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจการอนุรกัษ์พลงังาน, การ
ใชพ้ลงังานส าหรบัอุปกรณ์ผลติพลงังานความรอ้นจาก
ชวีมวล(ถ่าน) เพิม่ขึน้ มสีาเหตุจากการทีช่มุชนใชถ้่าน
กบัเตาอัง้โล่ประสิทธิภาพสูงควบคู่กบัเตาแก๊ส  LPG 
[2]  

วลิาสนีิ ศรสีุวรรณและคณะ ส ารวจศกัยภาพ
พลงังานทดแทนของชุมชนบ้านร่องปลายนา ต าบล
บวัสลี อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย ผลการศกึษา
พบว่าชุมชนมมีลูค่าการใชพ้ลงังานจากน ้ามนัมากสุด 
มปีรมิาณการใช้ที่ 41,696 ลิตร/ปี ทางด้านศกัยภาพ
พลังงานทดแทนของชุมชน คือ พลังงานไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย์ พลงังานไฟฟ้าจากพลังงานน ้า
พลงังานความรอ้นจากชวีมวล ขยะมูลฝอย และสิง่ที่
เห ลือ ใช้จ ากการเกษตร  ท าให้ชุ มชนสามารถ
ด าเนินงานด้านพลงังานทดแทนชุมชนได้อย่างยัง่ยนื
และชุมชนสามารถด าเนินงานให้สอดคล้องตามหลกั
ของการเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดบัทีส่งูขึน้ต่อไปได ้[3] 

ศราพร ไกรยะปักษ์ ศกึษารปูแบบทีเ่หมาะสม
ในการจัดการพลังงานชุมชน  ผลการศึกษาพบว่า
รูปแบบที่เหมาะสมในการจดัการพลังงานชุมชนนัน้ 
ประชาชนในชุมชนตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจและความ
ตระหนักในเรื่องพลงังาน ซึ่งจะน าไปสู่การมสี่วนร่วม
ในกระบวนการจดัการพลงังานชุมชนและการวางแผน
พลงังานชุมชนอย่างเป็นรปูธรรม และผลทีไ่ด้จากการ
วางแผนพลงังานคอืการลดค่าใชจ้่ายในด้านพลงังาน
และการมพีลงังานเพียงพอต่อความต้องการพื้นฐาน
ของคนในชุมชน  นอกจากนั ้นยังต้องมีการศึกษา
ปรบัปรงุเทคโนโลยแีละกระบวนการจดัการทีเ่หมาะสม 
และการตดิตามประเมนิผลอยา่งต่อเนื่องอกีดว้ย อนัจะ
น ามาซึ่งการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยัง่ยืนได้ 
นอกจากนัน้ยงัตอ้งสามารถขยายผลไปสูช่มุชนอืน่ๆได้
ดว้ย [4] 
 

3. ระเบียบวิธีวิจยั 
3.1 ขอบเขตของการวิจยั 
  พื้นที่ต าบลนางัว  อ าเภอนาหว้า  จังหวัด
นครพนม เนื่องจากเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายดา้น
การใช้พลังงานในชุมชน โดยในพื้นที่ประกอบด้วย
ฟ าร์ม สัต ว์ ข น าด ใหญ่  ฟ า ร์ม สัต ว์ ข น าด เล็ ก 
อตุสาหกรรมระดบัครวัเรอืน รา้นคา้ชมุชน เป็นตน้  
 
3.2 วิธีด าเนินการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ประชากรที่เป็นหวัหน้า
ครวัเรอืน หรอืบุคคลในครวัเรอืนที่มอีายุ 18 ปีขึ้นไป 
ทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีท่ าการวจิยั บ้านอนูนา ต าบลนางวั 
อ าเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม  

ศึกษาสภาพทัว่ไปของชุมชนและรวบรวม
ขอ้มูลพลงังานชุมชนโดยวธิกีารใชแ้บบสอบถาม เพื่อ
ส ารวจการใช้พลังงานในชุมชน ใช้ค าถามปลายเปิด
วเิคราะหโ์ดยใชค้วามถีแ่ละใชก้ารบรรยายขอ้มลู  

แบบสอบถามการใช้พลังงานในครัวเรือน 
แบ่งการส ารวจเป็น 3 ประเภท  คือ ไฟฟ้า น ้ ามัน
(เบนซนิ, ดเีซล) เชือ้เพลงิ (แก๊สLPG, ฟืน, ถ่าน) เพื่อ
หาแนวทางการใช้ลดการใช้และแนวทางการใช้
พลงังานทดแทนในแต่ละประเภททีเ่หมาะสมกบัชมุชน 

 
4. ผลการศึกษา 

4.1 ลกัษณะทัว่ไปของชุมชน 
 ต าบลนางวั อ าเภอนาหว้า เป็นพื้นที่มป่ีาไม้
สลบักบัแม่น ้าล าห้วยหรอืแอ่งน ้า มแีม่น ้าและล าน ้าที่
ส าคญัไหลผ่าน คอื ล าน ้าอูน  นอกจากนี้ยงัมลี าห้วย 
คลอง ทีม่นี ้าไหลจากแอ่งหรอืแหล่งน ้าในพื้นที่ ท าให้
เกิดอาชีพต่างๆของราษฎรเช่น  การปลูกข้าว และ
ยางพารา อาชพีการประมงน ้าจืด อาชีพนี้ท ารายได้
ใหก้บัประชาชนจ านวนมากเพราะประชาชนท ามาหา
กนิ มอีาชพีประมงและอืน่ๆ บรเิวณล าน ้าอนู 
  หมู่บ้านอูนนา ประกอบด้วยประชากรทัง้สนิ 
1,537 คน จาก 542 ครวัเรอืน เป็นหมบู้านทีม่จี านวน
ครวัเรอืนมากทีสุ่ดในพืน้ทีต่ าบลนางวั มพีืน้ทีต่ดิกบัล า
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น ้าอูน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ส าหรบัเพาะปลูก ปศุ
สตัว ์ทีอ่ยูอ่าศยั รา้นคา้ สถานประกอบการ เป็นตน้ 
  พื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 
57.0 ของพื้นที่ทัง้หมด โดยส่วนใหญ่เป็นการท านา
ขา้ว สวนยางพารา สวนปาลม์น ้ามนั  
  ปศุสัตว์  แบ่ งเป็น การเลี้ยงสัตว์ในระดับ
ครวัเรอืน ได้แก่ โค กระบอื สุกร กบ ปลานิล เป็นต้น 
และระดับฟาร์มมาตรฐาน ได้แก่ ฟาร์มสุกร 2 แห่ง 
ฟารม์ไก ่1 แหง่ 
  สถานประกอบการ ได้แก่ โรงงานตดัเยบ็ที่มี
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าสงู และโรงงานขนมเป๊ียะทีม่กีาร
ใชเ้ชือ้เพลงิประเภทฟืน/ถ่านสงู 
 
4.2 ความสนใจด้านพลงังานทดแทน  

จากการส ารวจพบว่าประชาชนมคีวามสนใจ
ในการใชพ้ลงังานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิง่พลงังาน
แสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 55 .0 
รองลงมาคอืเตาเตาแก๊สชวีมวล คดิเป็นรอ้ยละ 26.0 
 

 
 

รปูที ่1 ขอ้มลูความสนใจดา้นพลงังานทดแทน 
    
4.3 ข้อมลูการใช้พลงังานของชุมชน 
 จากการรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม
จ านวน 105 ชุด แบ่งการส ารวจอุปกรณ์ทีใ่ชพ้ลงังาน
เป็น 3 ประเภท คือ ไฟฟ้า น ้ ามัน เชื้อเพลิงหุงต้ม 
ไดผ้ลการศกึษา ดงันี้ 

 (1) อปุกรณ์ไฟฟ้า จากการส ารวจพบว่า
อปุกรณ์ไฟฟ้าสว่นใหญ่ภายในบา้นเป็นอปุกรณ์ใหแ้สง
สว่าง คดิเป็นรอ้ยละ 44.56 ของจ านวนอปุกรณ์ไฟฟ้า
ในบา้น 
 
ตารางที ่1 ขอ้มลูจ านวนอปุกรณ์ไฟฟ้า 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
อปุกรณ์ใหแ้สงสว่าง 549 44.56 
อปุกรณ์ท าความรอ้น 188 15.26 
อปุกรณ์อ านวยความ
สะดวกทัว่ไป 

495 40.18 

 
(2) ยานพาหนะ/เครื่องมืออื่นๆ จากการ

ส ารวจพบว่ายานพาหนะที่ใช้ในชุมชนส่วนใหญ่ คือ 
รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 62.92 ตามด้วย
รถยนตด์เีซลและเบนซนิตามล าดบั 

 
ตารางที ่2 ขอ้มลูจ านวนยานพาหนะ/เครือ่งมอือืน่ๆ 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
รถยนต(์ดเีซล) 48 17.98 
รถยนต(์เบนซนิ) 21 7.87 
รถสามลอ้ 22 8.24 
รถจกัรยานยนต ์ 168 62.92 
อืน่ๆ (เครือ่งตดัหญา้, 
ปัม๊น ้า) 

8 3.00 

 
(3) อุปกรณ์หุงตม้/อุปกรณ์ท าความรอ้น จาก

การส ารวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงใชเ้ตาอัง้โล 
ในการหุงต้มและท าความร้อน โดยมีถ่านไม้และฟืน
เป็นเชือ้เพลงิ คดิเป็น รอ้ยละ 34.22  

 
ตารางที ่3 ขอ้มลูจ านวนอปุกรณ์ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิ 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
เตาแก๊ส LPG 97 32.23 
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เตา ชนิดใชถ้่านไม ้ 103 34.22 
เตา ชนิดใชฟื้น 101 33.55 

 
4.4 ค่าใช้จ่ายในการใช้พลงังานต่อครวัเรือน 
 
ตารางที ่4 คา่ใชจ้่ายในการใชพ้ลงังานต่อครวัเรอืน 

ท่ี ประเภทการใช้
พลงังาน 

บาท/
เดือน 

ร้อย
ละ 

1 อปุกรณ์ไฟฟ้า 576.57 32.21 
2 อุปกรณ์ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิ   
 -ชวีมวล 52.38 2.93 
 -ก๊าซ LPG 104.57 5.84 
3 ยานพาหนะ   
 - ดเีซล 620.0 34.63 
 - เบนซนิ 436.57 24.39 
  รวม 1790.10  100.0 

 
 จากตารางที ่4 เมื่อเปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายใน
การใช้พลังงานต่อครัวเรือนพบว่า การใช้พลังงาน
ประเภทน ้ ามันจากยานพาหนะมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด 
รองลงมาคือค่าใช้จ่ายประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
อปุกรณ์ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิ ตามล าดบั 
 
4.5 การใช้พลงังานทดแทนในชุมชน 
 ปัจจุบันยังไม่มีการสนับสนุนการใช้งาน
พลงังานทดแทนใชชุ้มชนมากนัก โดยจากการส ารวจ
พบว่ามเีพยีงการใช้งานพลงังานแสงอาทติย์เพื่อการ
สบูน ้าภายในโรงเรยีนบา้นอนูนา และการใชป้ระโยชน์
จากพลังงานความร้อนที่ได้โดยตรงจากดวงอาทิตย ์
เชน่ การตากแหง้ เป็นตน้ 
 

5. สรปุผล 
5.1 สรปุผลการใช้พลงังาน 
 พื้นที่ต าบลนางัว อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม สว่นใหญ่เป็นพืน้ทีส่ าหรบัเพาะปลกู ปศสุตัว ์

และที่อยู่อาศยั โดยการใช้พลงังานของคนในชุมชน
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ การใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสง
สว่างและอ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนั การใช้
น ้ ามันเพื่อยานพาหนะและเครื่องมือช่าง และการ
เชือ้เพลงิเพือ่การหงุตน้และประกอบอาหาร 
  
5.2 แนวทางการใช้พลงังานท่ีเหมาะสม 

จากผลการศกึษาและส ารวจการใช้พลงังาน
ในชุมชน สามารถหาแนวทางการลดการใช้พลงังาน
และแนวทางการใชพ้ลงังานทดแทนทีเ่หมาะสม ดงันี้ 

5.2.1 ผลการหาแนวทางการลดการใช้
พลงังาน  

(1) ลดการใช้ถ่านและฟืน โดยการใช้เตา
ประสทิธภิาพสงู  

(2) ลดการใช้ก๊าซ LPG โดยวิธีการใช้ฝา
ครอบบงัลมเตาก๊าซเพือ่ลดการใชก๊้าซ LPG 

(3) สนับสนุนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า/หลอด
ไฟฟ้าประหยดัพลงังาน 

5.2.2 ผลการหาแนวทางการใช้พลังงาน
ทดแทน  

 (1) การใชพ้ลงังานแสงอาทติย์ โดยจากการ
ส ารวจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พบว่าจังหวัด
นครพนมมีความเข้มแสงเฉลี่ยรายปี 16.6 เมกะจูล/
ตารางเมตร.วนั และศกัยภาพเชงิพลงังาน 5,915.04 
พนัตนัเทยีบเทา่น ้ามนัดบิ นัน่คอืศกัยภาพเชงิพลงังาน
จากแสงอาทิตย์มีปริมาณที่สูงมาก  เมื่อเทียบกับ
ศกัยภาพเชงิพลงังานทดแทนอืน่ๆ  

(2) การใชพ้ลงังานชวีมวล หมู่บา้นอนูนาเป็น
ชมุชนเกษตรกรรม ซึง่นอกจากผลผลติทางการเกษตร
ที่ได้แล้วยังมีเศษวัสดุ เหลือใช้จากการเกษตรที่
สามารถน าไปใชเ้ป็นพลงังานทดแทน เช่น แกลบและ
ฟางขา้วจากการท านาซึง่เป็นอาชพีหลกัของครวัเรอืน
กว่ารอ้ยละ 70 ของครวัเรอืนทัง้หมด 

(3) การใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสตัว์ มูลสตัว์
สามารถน ามาผลิต เป็น ก๊าซชีวภาพที่น าไป ใช้
ประโยชน์ได้หลากหลาย หมู่บ้านอูนนาประกอบด้วย
ฟาร์มสุกรระดบัมาตรฐาน จ านวน 2 แห่ง ฟารม์ไก่ไข่
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ระดับมาตรฐาน จ านวน 1 แห่ง และนอกจากนี้ยงัมี
ฟารม์สตัว์ขนาดเลก็และการเลี้ยงสตัว์ในครวัเรอืนกว่า
รอ้ยละ 10 ของครวัเรอืนทัง้หมด 

 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 

เพือ่ใหรู้แ้นวทางการใชพ้ลงังานทีช่ดัเจน ควร
ออกแบบแบบสอบถามให้ครอบคลุมถึงรายละเอียด
ของอุปกรณ์ รายละเอยีดการใช้งาน และอายุการใช้
งานอปุกรณ์ทีม่ผีลต่อการใชพ้ลงังานและเชือ้เพลงิ 
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นครพนม และองค์การบริหารส่วนต าบลนางวัที่ให้
ความร่วมมอืในการส ารวจขอ้มูลวจิยั และขอขอบคุณ
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บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการลา้งและแยกผงถ่านหนิในคอลมัน์ลอยแร่แบบไหลวน โดยใชผ้งถ่านหนิ
ลกิไนตจ์ากเหมอืงแมเ่มาะทีม่ขีนาดเลก็กว่า 250 ไมครอน ลา้งและแยกโดยใชฟ้องอากาศขนาดไมครอนทีส่รา้งจาก
หวัฉีดแบบอเีจค็เตอร ์ในการทดลองฟองอากาศทีใ่ชม้ขีนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางเฉลีย่อยู่ในชว่ง 54-57 ไมครอน และ
ในการศกึษาลา้งและแยกถ่านหนิ พบว่าฟองอากาศขนาดเลก็สามารถจบักบัผงถ่านหนิและลอยขึน้สูผ่วิน ้าได ้โดยที่
เมือ่เทยีบกบัถ่านหนิกอ่นลา้ง สามารถลดปรมิาณเถา้ลงได ้20.5% และสามารถเพิม่คา่ความรอ้นในถ่านหนิใหส้งูขึน้ 
21.7% 
ค าหลกั: ฟองอากาศขนาดเลก็, การลา้งถ่านหนิ, คอลมัน์ลอยแร,่ หวัฉีดอเีจค็เตอร ์ 
 
Abstract 
 The purpose of the research is to study the cleaning and separation of coal powder in circulation 
flotation column. The lignite coal from Mae Moh Mine with sizing smaller than 250 microns was studied 
and then cleaned and separated coal powder using the microbubbles, which generated by ejector nozzle. 
The average microbubble size was about 54-57 microns. In the cleaning process for coal powder, small 
air bubbles can catch the coal powder and float to the water surface in the column. When compared to 
the coal powder before washing, the amount of ash can be decrease about 20.5% and the heating value 
of coal can be increased to 21.7%. 
Keywords: Microbubble, Coal cleaning, Column flotation, Ejector nozzle.  

 
1. บทน า 

ปั จจุบันป ระเทศไทยใช้ ก๊ าซธรรมชาติ เป็ น
เชื้อเพลิงหลักส าหรับการผลิตไฟฟ้า ซึ่งในอนาคต
ปริมาณเชื้อเพลิงส ารองของก๊าซธรรมชาติเหล่านี้ มี
แนวโน้มที่ลดลงไม่เพยีงพอต่อการใช้งานในประเทศ 
อาจจ าเป็นตอ้งใชถ้่านหนิเป็นเชือ้เพลงิแทน  เนื่องจาก
มีต้นทุนราคาถูกเมื่อเทียบกับ เชื้อเพลิงชนิดอื่น 
ถึงแม้ว่ าถ่ านหินยังไม่ เป็ นที่ ยอมรับ จากสังคม 
เนื่องจากสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มมากกว่าเชือ้เพลงิ
ชนิดอื่น แต่ปัจจุบนัได้มกีารพฒันาโดยน าถ่านหนิมา

ใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด  (Clean coal 
technology)  เพื่อท าให้มลพิษที่เกิดจากการใช้ถ่าน
หนิลดลง 

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด  คือ เทคโนโลยีเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการท าเหมอืงถ่านหนิ การจดัการถ่าน
หนิก่อนน ามาใช้ และการใชป้ระโยชน์ถ่านหินใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยทีสุ่ด เทคโนโลยเีหล่านี้
เกีย่วขอ้งกบัการลดหรอืก าจดัมลพษิทีเ่กดิขึน้จากการ
น า ถ่ าน หิ น ม า ใช้ ป ร ะ โย ช น์  ร วม ถึ งก า ร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง  ซึ่ง
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โดยทัว่ไปเทคโนโลยถี่านหนิสะอาดสามารถน ามาใช้
ได้ 3 ลกัษณะ ได้แก่ เทคโนโลยถี่านหินสะอาดก่อน
การเผาไหม้, ขณะเผาไหมห้รอืเมื่อน ามาใชป้ระโยชน์
และหลังการเผาไหม้ หรือเทคโนโลยีการป้องกัน
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม [1-2] 

ส าหรบัเทคโนโลยถี่านหนิสะอาดก่อนการเผาไหม้ 
เป็นการน าถ่านหนิมาผ่านกระบวนการเพือ่ลดปรมิาณ
ก ามะถนัและขีเ้ถา้ แบ่งไดเ้ป็น 3 วธิ ีไดแ้ก ่

(1) การท าความสะอาดโดยวิธีทางกายภาพ 
(Physical cleaning or Washing) เป็ น ก า ร
แยกสารทีไ่ม่ตอ้งการ เช่น ฝุ่ นละออง ดนิ หนิ 
และสารประกอบอนินทรยี์ออกจากเนื้อถ่าน
หนิ โดยใชค้วามแตกต่างของความหนาแน่น
ของถ่านหนิกบัสารเหล่านี้ นอกจากน้ีคอลมัน์
ส าหรบัลอยแร่ (Flotation column) ยงัเป็นวธิี
ท าความสะอาดถ่านหินอีกวิธี  ซึ่ งอาศัย
หลกัการทีผ่งถ่านหนิมคีุณสมบตัทิางเคมี คอื 
ความไม่ชอบน ้า (Hydrophobic) และสามารถ
ยึ ด ติ ด กับ ฟ อ งอ าก าศ ได้  โด ย เมื่ อ ให้
ฟองอากาศเคลื่อนทีผ่่านผงถ่านหนิและน ้าที่
บรรจุ ในคอลัมน์  ผงถ่านจะติดขึ้นไปกับ
ฟองอากาศ ทิ้งใหส้ารประกอบอนินทรยีแ์ละ
แรธ่าตุต่างๆ จมอยูช่ ัน้ล่าง 

(2) การท าความสะอาดโดยวิธีทางชีวภาพ 
(Biological cleaning) ใ ช้ สิ่ ง มี ชี วิ ต  เช่ น 
แบคทเีรยีและเชือ้รา ในการก าจดัก ามะถนัใน
ถ่านหนิ 

(3) ก า รท า ค ว าม ส ะ อ าด โด ย วิ ธี ท า ง เค ม ี
(Chemical cleaning) เป็นการใช้สารเคมีที่มี
คุณสมบตัชิะล้างแร่ธาตุและก ามะถนัอนิทรยี์ 
ซึ่งไม่สามารถก าจัดได้โดยวิธีทางกายภาพ 
ในการท าปฏิกิรยิากบัผงถ่านหินเพื่อก าจัด
ก ามะถนัและขีเ้ถา้ 
 

ส าหรับอุปกรณ์ ในการล้างถ่านหินที่ เรียกว่า
คอลมัน์ลอยแร่ (Flotation column) มลีกัษณะเป็นหอ

ตะกอนลอย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื ส่วนล่างติดตัง้
ตัวก าเนิดฟองและท่อระบายน ้ าทิ้ง ส่วนกลางเป็น
คอลมัน์ท าหน้าทีล่า้งผงถ่านหนิและฟองอากาศจะลอย
สู่ด้านบนพร้อมกับดักจับอนุภาคผงถ่านหิน  ส่วน
บนสุดผงถ่านหินขนาดเล็กที่สะอาดจะรวมตัวกัน
ก่อนทีจ่ะลน้ไหลออกนอกหอตะกอนลอย โดยดา้นบน
จะมกีารป้อนผงถ่านส่งคอลมัน์ ซึ่งขนาดและจ านวน
ของฟองอากาศจะมผีลต่อความสามารถดกัจบัผงถ่าน
ขนาดต่างๆ โดยฟองอากาศทีม่ขีนาดใหญ่จะสามารถ
ดกัจบัอนุภาคถ่านหนิทีม่ขีนาดใหญ่ได ้แต่ไม่สามารถ
ดกัจบัผงถ่านทีม่ขีนาดเลก็ได ้

ฟ อ ง อ า ก า ศ ข น า ด เล็ ก ร ะ ดั บ ไ ม ค ร อ น 
(Microbubbles) คือ ฟองอากาศขนาดเล็กที่ถูกสร้าง
ขึ้นผสมอยู่ในของเหลวโดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ข อ งฟ อ งมี ข น าด เล็ ก ก ว่ า  1,000 ไม ค รอ น  (1 
มลิลเิมตร) ท าใหม้พีื้นทีผ่วิสมัผสัต่อปรมิาตรของฟอง
ทีค่่อนขา้งสูง และมแีรงลอยตวัทีต่ ่าท าใหส้ามารถไหล
ไปกบัของเหลวทีอ่ยู่รอบได้นานกว่าฟองอากาศขนาด
ใหญ่ นอกจากนี้ผิวของฟองอากาศขนาดเล็กระดับ
ไมครอนจะไม่รวมตวักนัเป็นฟองขนาดใหญ่ จงึท าให้
ฟองอยู่ในของเหลวไดน้านกว่าปกต ิและผวิของฟองที่
มปีระจุเป็นลบยงัมคีณุสมบตัดิดูตดิกบัอนุภาคของแขง็
ได้ ส าหรบัหลักการในการสร้างฟองอากาศมีหลาย
รปูแบบ เช่น แบบใชก้ารไหลหมุนควงของน ้าตดัย่อย
ฟองอากาศ (Swirl liquid flow) แบบใชก้ารไหลผา่นตวั
ก าเนิดฟองอากาศแบบหวัฉีดเวนทรูี ่(Venturi nozzle) 
แบบใช้ตัวก าเนิดฟองอากาศแบบหัวฉีดอีเจ็คเตอร์ 
(Ejector nozzle) และแบบใชก้ารอดัแก๊สดว้ยความดนั
สู ง แ ล ะ ล ด ค ว า ม ดั น ก ะ ทั น หั น  (Pressurized 
dissolution) เป็นตน้ [3-7] 

ปัจจุบันถ่านหินที่ได้จากการขุดเหมืองต้องผ่าน
การลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้าเพื่อลา้งสิง่สกปรกออก
จากถ่านก่อนเขา้สู่กระบวนการเผาไหม้ ในการบ าบดั
น ้าทิ้ง ถ่านหินที่ผสมอยู่ในน ้าทิ้งที่มีขนาดค่อนข้าง
หยาบจะสามารถกรองแยกออกจากน ้าได้ง่าย แต่ผง
ถ่านหินที่มีขนาดเล็กในช่วง  30-40 ไมครอนไม่
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สามารถแยกออกจากน ้าทิ้งได้ จึงก่อให้เกิดปัญหา
สิง่แวดลอ้ม และการสญูเสยีถ่านหนิทีผ่สมอยูใ่นน ้าทิง้  

ใน งาน วิจัย นี้ จึ งมีแน วคิดที่ จ ะป ระยุ กต์ ใช้
ฟองอากาศขนาดเลก็ระดบัไมครอน โดยอาศยัการไหล
ของน ้าผ่านหวัฉีดอเีจค็เตอร์ (Ejector nozzle) ซึง่เป็น
หวัฉีดที่มีรูปร่างไม่ซับซ้อน และยงัสามารถควบคุม
ขนาดและปรมิาณของฟองอากาศได้ ส าหรบัการท า
ความสะอาดผงถ่านหนิและแยกผงถ่านหนิในคอลมัน์
ลอยแร่ (Flotation column) นอกจากนี้ยงัออกแบบให้
คอลัมน์เป็นระบบน ้ าไหลวน เพื่อเพิ่มระยะเวลาให้
ฟองอากาศขนาดเลก็สามารถอยู่ในน ้าไดน้านขึน้ และ
เพิ่มความสามารถในการล้างและแยกผงถ่านหินที่มี
ขนาดอนุภาคเลก็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
2. การด าเนินงานวิจยั 

2.1 รายละเอียดตวัก าเนิดฟองอากาศขนาดเลก็ 
รปูที ่1 แสดงตวัก าเนิดฟองอากาศทีใ่ชใ้นงานวจิยั

แบ่งออกเป็น 3 รปูแบบ ได้แก่ วสัดุพรุนหรอืหวัทราย
แบบจาน  (Porous stones) หัวฉีดแบบอีเจ็คเตอร์ 
(Ejector nozzle) และใชห้วัฉีดแบบอเีจ็คเตอรค์ู่กบัถงั
ความดนั (Pressure tank) โดยหวัทรายแบบจานจะมี
ลกัษณะเป็นวสัดุพรุน เมื่ออดัอากาศผ่านวสัดุพรุนจะ
ท าให้อากาศเกิดการแตกตัว เป็นฟองที่มีขนาด
คอ่นขา้งใหญ่ ส่วนหวัฉีดแบบอเีจค็เตอร์มลีกัษณะเป็น
ท่อที่มีการลดและขยายหน้าตัด  ท าจากข้อลดพีวีซี
ขนาด  1 นิ้ ว  x ½ นิ้ ว  เจาะรูขนาด  ¼ นิ้ ว  ไว้ตรง
ต าแหน่งที่มกีารลดขนาดของพวีซีี (คอคอด) ส าหรบั
ใหดู้ดอากาศเขา้มายงัหวัฉีด โดยฟองอากาศทีไ่ดจ้ะมี
ขนาดเลก็กว่าทีไ่ดจ้ากแบบวสัดุพรนุ นอกจากนี้เมือ่น า
หวัฉีดแบบอเีจ็คเตอร์มาใช้คู่กบัถงัความดนั โดยการ
ปรับเพิ่มความดันในถังท าให้อากาศละลายในน ้ า
ได้มากขึน้ และเมื่อน ้าไหลออกจากท่อความดนัน ้าจะ
ลดลงสง่ผลใหเ้กดิฟองอากาศขนาดเลก็จ านวนมาก 

 

        
(ก) หวัทรายแบบจาน    (ข) หวัฉีดแบบอเีจค็เตอร ์

รปูที ่1 รปูแบบตวัก าเนิดฟองอากาศขนาดเลก็ 
 
2.2.รายละเอียดชุดทดลองส าหรบัการล้างถ่านหิน 

รปูที ่2 แสดงแผนภาพชุดทดลองส าหรบัการล้าง
และแยกผงถ่านหนิ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลกั คอื 
คอลัมน์ลอยแร่แบบไหลวนและชุดสร้างฟองอากาศ
ขนาดเลก็ ส าหรบัคอลมัน์ลอยแร่เป็นตูส้ ีเ่หลีย่มท าจาก
กระจกใส ขนาดความกวา้ง 12.5 เซนตเิมตร ยาว 30 
เซนติเมตร และสูง 75 เซนติเมตร ตรงกลางติดแผ่น
กัน้ขนาดความกว้าง 12.5 เซนติเมตร ไว้เหนือฐาน
ของคอลมัน์ 5 เซนตเิมตร ดา้นล่างของฐานคอลมัน์จะ
เจาะรู ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รู ต่อเข้ากับส าหรับ
ทางเข้าและออกของน ้ าที่ เชื่ อมต่ อกับชุดสร้าง
ฟองอากาศขนาดเล็กระดับไมครอน เพื่อให้เกดิการ
ไหลวนช่วยเพิม่โอกาสทีฟ่องอากาศสามารถจบักบัผง
ถ่านหนิไดน้านขึน้  
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 1
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8

1               (Flotation Column)
2                  (Air Rotameter)
3                            

(Microbubble Generator)
4          (High Pressure Pump)
5              (Check Valve)
6            (Pressure Tank)
7          (Ball Valve)
8                 (Water Rotameter)

 
รปูที ่2 แผนภาพชดุทดลองส าหรบัการลา้งและแยกผง

ถ่านหนิ 
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น  าเข้า น  าออก
 

รปูที ่3 ลกัษณะการไหลวนของน ้าในคอลมัน์ลอยแร ่
 
     ส าหรบัชุดสรา้งฟองอากาศขนาดเลก็ประกอบดว้ย 
ท่ออีเจ็คเตอร์ที่ท าหน้าที่ดึงอากาศเข้าในระบบ โดย
อตัราการไหลของอากาศสามารถควบคุมโดยโรตา
มเิตอรท์ีม่วีาลว์ปรบัอตัราการไหล ปัม๊น ้าท าหน้าทีเ่พิม่
ความดนัน ้าสะสมในถงัความดนั ก่อนทีจ่ะไหลผ่านโร
ตามเิตอรส์ าหรบัวดัและควบคมุอตัราการไหลของน ้า 

รูปที่ 3 แสดงเวคเตอร์ความเร็วและการกระจาย
ความ เร็วของน ้ าภ ายในคอลัม น์ลอยแร่ที่ ใช้ ใน
การศกึษา พบว่าเกดิการหมุนเวียนของน ้าในคอลมัน์ 
น ้าบางส่วนจะไหลสู่ทางออกของคอลมัน์ แต่บางส่วน
จะถูกดึงโดยการไหลของน ้าจากท่อทางเข้าเกดิการ
ไหลเวยีนในคอลมัน์ต่อไป    

 

2.3 ขั  นตอนส าหรบัล้างถ่านหิน 
ในการทดลองล้างถ่านหินจะใช้คอลัมน์ลอยแร่

แบบไหลวน ซึง่ถ่านหนิจะถูกป้อนจากต าแหน่งบนสุด
ของคอลมัน์ เมื่อลา้งไดต้ามเวลาทีก่ าหนดแลว้ จะเกบ็
ถ่านหินส่วนที่ลอยขึ้นสู่ผิวน ้ าด้านบนหรือหัวแร่ 
(Concentrate) และถ่ านหินส่วนที่จมหรือหางแร่ 
(Tailings) ซึ่งอยู่ดา้นล่างของคอลมัน์ โดยใส่ภาชนะที่
เตรียมไว้ จากนั ้นน าไปอบไล่ความชื้น  ถ่านหินที่
อบแห้งเสร็จแล้วไปชัง่น ้ าหนักด้วยตาชัง่ดิจิตอล 

ส าหรบัรายละเอยีดในการทดลองลา้งถ่านหนิ จะแบ่ง
ออกเป็น 3 ข ัน้ตอน คอื 

(1) การลดขนาดหรอืการบดถ่านหนิ 
ถ่านหินที่ใช้ทดสอบเป็นถ่านหินลิกไนต์จาก

เหมอืงแมเ่มาะ จงัหวดัล าปาง ถ่านหนิทีไ่ดม้าเป็นใหญ่
และละเอยีดปะปนกนั ต้องบดถ่านหนิเพื่อใหม้ขีนาด
เล็กลงเหมาะส าหรบัการล้าง ซึ่งข ัน้ตอนการบดเริ่ม
จากการป้อน ถ่านหินขนาดใหญ่ เข้าเครื่องย่อย 
(Crushing) และเครื่องบดแบบค้อนเหวี่ยง (Hammer 
mill) เพื่อได้ถ่านหินเป็นก้อนขนาดเล็ก จากนัน้ป้อน
ถ่านหนิเขา้เครือ่งบดแบบบอลมลิล์ (Ball mill) ขัน้ตอน
นี้ถ่านหนิทีไ่ดจ้ะมขีนาดละเอยีดมาก (ผงแป้ง) น าถ่าน
หินละเอียดใส่ในตะแกรงคัดแยกขนาด (Standard 
sieve) และใช้เครื่องเขย่า (Sieve shaker) จนได้ถ่าน
หนิขนาดเล็กกว่า 250 ไมครอน [8-11] ซึง่ถ่านหนิทีม่ ี
ขนาดใหญ่กว่าทีต่อ้งการ จะน าไปบดละเอยีดอกีครัง้  

(2) การเตรยีมสภาพถ่านหนิ 
เริม่จากน าถ่านหินที่บดแล้วไปอบไล่ความชื้นที่

อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 1 ชัว่โมง. 
จากนัน้ในการเตรยีมของผสมโดยใชต้วัอยา่งถ่านหนิที่
ผา่นการอบแลว้หนกั 1 กโิลกรมั ผสมกบัน ้า 2 ลติร เท
รวมกันในถังปรับสภาพ  (Conditioning tank) เปิด
เครือ่งกวนโดยใชค้วามเรว็ในการปัน่ผสม 620 รอบต่อ
นาที ซึ่งใช้เวลาในการกวน  1 นาที จากนั ้น เติม
น ้ามนัก๊าดซึ่งเป็นสารเคลือบผิวแร่ปรมิาณ 30 กรมั 
แลว้กวนต่ออกี 2 นาท ี 

ส าหรบัคอลมัน์ส าหรบัการล้างถ่าน จะเตมิน ้าใน
ระบบ 22.5 ลิตร จากนั ้น เปิดเครื่องส าหรับสร้าง
ฟองอากาศขนาดเลก็ไว้ประมาณ 2 นาท ีโดยควบคุม
อตัราการไหลของน ้าที ่20 ลติรต่อนาท ีอตัราการไหล
ของอากาศที ่0.7 ลติรต่อนาทแีละความดนัทีถ่งัความ
ดนัที่ 6 บาร์ จากนัน้เติมน ้ามนัสนซึ่งเป็นสารเคลือบ
ฟองปริมาณ 18 กรัม  ลงไปในคอลัมน์ซึ่งมีน ้ าที่มี
ฟองอากาศขนาดเลก็ เพือ่ใหฟ้องเหนียวไมแ่ตกงา่ย 
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(3) การลา้งและแยกถ่านหนิ 
จากรปูที ่4 แสดงขัน้ตอนการลา้งและแยกผงถ่าน

หนิ เริม่จากการน าถ่านหนิที่ถูกปรบัสภาพไว้แล้ว เท
ลงไปในคอลมัน์ทีม่ฟีองอากาศขนาดเล็กผสมอยู่ โดย
จะเทของผสมผ่านท่อขนาด 1 นิ้ว โดยต าแหน่งปาก
ทางออกของของผสมจะอยู่ต ่ ากว่าระดับผิวน ้ า  40 
เซนตเิมตร สว่นระยะเวลาทีจ่ะใชใ้นการลา้งถ่านหนิจะ
เกบ็ตวัอย่างถ่านหนิทีเ่วลา 30, 60, 90, 120 และ 150 

นาที รูปที่ 5 แสดงลักษณะถ่านหินที่ลอยหรอืหวัแร ่
(Concentrate) ทีล่อยด้านบนของคอลมัน์ลอยแร่ และ
น าหัวแร่ไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส 
เพื่ อน าไปวิเคราะห์หาปริมาณก ามะถัน  (Sulfur) 
ปริมาณ เถ้ า  (Ash) ปริมาณ สารระเหย  (Volatile 
matter) ปรมิาณคารบ์อนคงที ่(Fixed Carbon) และค่า
ความรอ้น (Gross calorific value) 

 

(ก) ฟองอากาศขนาด
เลก็ในคอลมัน์ลอยแร่

(ข) เริม่ป้อนถ่านหนิ (ค) ฟองอากาศจบั
กบัถ่านหนิ

(ง) ฟองอากาศจบักบัถ่านหนิ 
เริม่ไหลวนภายในคอลมัน์  

 

รปูที ่4 แสดงขัน้ตอนการลา้งและแยกถ่านหนิ 
 

(ก) หวัแรท่ีล่อยขึน้มากบัฟองอากาศ (ข) การสเปรยน์ ้าบนหวัแรเ่พือ่ชะลา้งมลทนิ (ค) กวาดหวัแรใ่สภ่าชนะ  
 

รปูที ่5 ลกัษณะการลอยและการเกบ็หวัแร ่
 

3. ผลการทดลอง 
3.1 ภาพถ่ายเปรียบเทียบลักษณะฟองอากาศท่ี
เกิดจากตวัก าเนิดฟอง 

ในการทดลองเปรยีบเทยีบลกัษณะฟองอากาศที่
เกิดจากตัวก าเนิดฟองอากาศ 3 รูปแบบ ได้แก่ หัว
ทรายแบบจาน, หวัฉีดแบบอเีจ็คเตอร์ และใช้หวัฉีด
แบบอเีจค็เตอรร์ว่มกบัการเพิม่ความดนัในถงัความดนั 
โดยการทดลองจะควบคุมอตัราการไหลของน ้าที่ 20 

ลิตรต่อนาที อตัราการไหลของอากาศที่ 0.7 ลิตรต่อ
นาท ีรปูที ่6 แสดงภาพถ่ายเปรยีบเทยีบลกัษณะของ
ฟองอากาศในคอลมัน์ พบว่าตวัก าเนิดฟองอากาศแต่
ละรูปแบบ สามารถสรา้งฟองอากาศใหม้ขีนาดเล็กได้ 
แต่จะมคีวามแตกต่างกนัในแง่ของขนาดและปรมิาณ
ฟองอากาศ โดยการอดัอากาศผ่านวสัดุพรุนหรอืหวั
ทราย จะเกิดฟองอากาศที่มีขนาดใหญ่และจะมีอยู่
เฉพาะบรเิวณที่ใกล้กบัตวัก าเนิดฟองอากาศเท่านัน้ 
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ฟองอากาศจะไม่สามารถไหลวนหรอืสะสมอยู่ในน ้า
เป็นเวลานานได้ สว่นฟองอากาศทีไ่ดจ้ากหวัฉีดแบบอี
เจค็เตอร ์จะมขีนาดเลก็และสามารถคงอยูใ่นน ้าไดน้าน
กว่ า เมื่ อ เทียบกับ การอัด อากาศผ่ าน หัวท ราย 
นอกจากนี้การใช้หวัฉีดแบบอเีจ็คเตอร์คู่กบัการเพิ่ม
ความดันภายในถังความดันที่  6 บาร์ จะช่วยให้
ฟองอากาศมขีนาดเล็กลงและมีปรมิาณเพิ่มมากขึ้น 
ซึง่จะเหน็เป็นลกัษณะขุน่คลา้ยกบัฟองน ้านม 

และจากการวดัขนาดของฟองอากาศที่ได้จากตวั
ก าเนิดรปูแบบต่างๆ โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ พบว่าการ
อดัอากาศผ่านวสัดุพรนุหรอืหวัทราย ฟองอากาศทีไ่ด้
จะมขีนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางเฉลีย่ 385 ไมครอน ส่วน
ฟองอากาศที่ได้จากหวัฉีดแบบอเีจ็คเตอร์และการใช้
หัวฉีดแบบอีเจ็คเตอร์คู่กับถังความดัน  มีขนาดเส้น
ผ่ านศูน ย์กลางเฉลี่ ย อยู่ ที่  54 ไมครอนและ  57 
ไมครอน ตามล าดบั 

 

             

         
          (ก)                 (ข)                  (ค) 

 

รปูที ่6 ลกัษณะการเกดิฟองจากตวัก าเนิดฟองอากาศ 
(ก) วสัดุพรนุหรอืหวัทรายแบบจาน, 
(ข) หวัฉีดแบบอเีจค็เตอร ์และ (ค) หวัฉีดแบบ 
อเีจค็เตอรค์ูก่บัถงัความดนั 

 

3.2 การศึกษาลักษณะการลอยของถ่านหินท่ี
เงื่อนไขการปรบัสภาพผิวต่างๆ 

ในส่วนนี้จะทดลองเปรยีบเทยีบลกัษณะการลอย
ของถ่านหินที่เงื่อนไขการปรบัสภาพที่แตกต่างกัน 
โดยใช้ผงถ่านหินขนาด  250 ไมครอน  ลอยในน ้ า
ปรมิาตร 200 มิลลิลิตร ที่เงื่อนไขการปรบัสภาพผิว
ถ่านตามรายละเอยีดแสดงไวใ้นตารางที ่1 

 
ตารางที่  1 แสดงรายละเอียดและเงื่อน ไขที่ ใช้
เปรยีบเทยีบการลอยของถ่านหนิ 
ตวัอยา่ง การปรบัสภาพผวิ

ถ่าน 
น ้าทีใ่ชล้อยถ่าน 

ก ไมป่รบัสภาพ น ้าเปลา่ 
ข ปรบัสภาพดว้ยสาร

เคลอืบผวิแร ่
น ้าเปลา่ 

ค ปรบัสภาพดว้ยสาร
เคลอืบผวิแร ่

น ้าทีม่ฟีองอากาศ
ขนาดเลก็และเพิม่
สารเคลอืบฟอง 

 
จากการทดลองพบว่า เมือ่เทถ่านหนิทีไ่ม่ผา่นการ

ปรบัสภาพลงไปในน ้าเปล่า รปูที ่7(ก) ถ่านจะลอยอยู่
บนผวิน ้า เนื่องจากผวิถ่านหนิมคีุณสมบตัไิม่เปียกน ้า
หรอืความตึงผิวที่สูง ดงันัน้ถ่านหินจึงไม่สามารถจม
และผสมกบัน ้าได ้ส่งผลใหจ้บักลุ่มกนัลอยอยู่เหนือผวิ
น ้า ส่วนในรูปที่ 7(ข) แสดงให้เห็นว่าถ่านหินที่ผ่าน
การปรบัสภาพผวิด้วยสารเคลือบผวิแร่ (น ้ามนัก๊าด) 
จากนัน้น าไปลอยในน ้าเปล่าที่ไม่มฟีองอากาศขนาด
เลก็ พบว่าถ่านหนิจะจมลงดา้นล่างภาชนะ เน่ืองจาก
ไม่มฟีองอากาศเป็นตวัจบัและพยุงถ่านหนิใหล้อยขึน้
บนผวิน ้า ส่วนถ่านหนิที่ผ่านการปรบัสภาพด้วยสาร
เคลอืบผวิแร่ น าไปลอยในน ้าทีม่ฟีองอากาศขนาดเลก็
และเพิ่มสารเคลือบฟอง (น ้ ามันสน) เพื่อช่วยให้
ฟองอากาศมคีวามเหนียวและไม่แตกงา่ย แสดงในรูป
ที ่7(ค) พบว่าถ่านหนิลอยขึน้สูผ่วิน ้าได ้เป็นผลมาจาก
ฟองอากาศขนาดเล็กสามารถจบักบัถ่านหนิและช่วย
พยงุถ่านหนิใหล้อยขึน้บนผวิน ้า  
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(ก) ถ่านหนิไมไ่ดป้รบัสภาพลอยในน ้าเปลา่ 

 

  
(ข) ถ่านหนิทีผ่า่นการปรบัสภาพลอยในน ้าเปล่า 
 

  
(ค) ถ่านหนิทีผ่า่นการปรบัสภาพลอยในน ้าทีม่ ี

ฟองอากาศขนาดเลก็ 
รปูที ่7 เปรยีบเทยีบลกัษณะการลอยของถ่านหนิที่

เงือ่นไขสภาพผวิต่างๆ 
 
ดงันัน้ในการทดลองลา้งและแยกถ่านหนิควรจะปรบั
สภาพของผวิแรก่อ่น น าไปลอยในน ้าทีม่ฟีองอากาศ 
 

ขนาดเล็ก ถ่านหินซึ่งมีคุณสมบัติไม่เปียกน ้ าจะถูก 
ฟองอากาศขนาดเลก็จบัและพยุงตวัใหล้อยขึน้สู่ผวิน ้า 
นอกจากนี้มลทนิหรอืขีเ้ถา้ทีม่คีุณสมบตัเิปียกน ้าจะถูก
แยกและจมอยูด่า้นล่าง 
 
3.3 ผลของเวลาท่ีใช้ในการล้างและแยกผงถ่านหิน 

จากผลการทดลอง พบว่าน ้าหนักของหวัแร่ที่ช ัง่
ได้เมื่อผ่านการล้างและแยกที่เวลา 30, 60, 90, 120 
และ 150 นาท ีมแีนวโน้มลดลง โดยทีเ่วลาในการลา้ง 
30 นาที จะได้ปรมิาณหัวแร่ที่มากที่สุด คือ 495.6 g 
โดยทีเ่วลาในการล้างยิง่เพิม่ขึน้จาก 60 ถงึ 150 นาท ี
ปริมาณถ่านหินลดลง ได้แก่ 432.4, 375.2, 325.8, 
242.8 กรมั ตามล าดบั ซึ่งเป็นผลมาจากอทิธิพลของ
การไหล โดยน ้าและฟองอากาศจะพาใหถ้่านหนิทีล่อย
อยู่บนผิวน ้าเกิดการวกกลับลงด้านล่างของคอลัมน์ 
นอกจากนี้ยิง่เวลาในการลา้งถ่านหนิเพิม่ขึน้ จะส่งผล
ใหถ้่านหนิทีล่อยคอ่ยๆ จมลงมากขึน้เชน่กนั 

จ ากนั ้น น าหั ว แ ร่ ไป วิ เค ร า ะห์ ห าป ริม าณ
สว่นประกอบทีเ่หลอือยู่หลงัจากผ่านการลา้ง ประกอบ
ไปดว้ย ปรมิาณก ามะถนั (Sulfur), ปรมิาณเถา้ (Ash), 
ปรมิาณสารระเหย (Volatile matter), ปรมิาณคารบ์อน
คงที่  (Fixed Carbon) แล ะค่ าค ว าม ร้อน  (Gross 
calorific value) ทีอ่ยู่ในถ่านหนิ ซึง่ผลการวเิคราะหด์งั
แสดงในตารางที ่2 
 

ตารางที ่2 ปรมิาณองคป์ระกอบหลกัทีอ่ยูใ่นถ่านหนิ กอ่น-หลงัการลา้งดว้ยฟองอากาศขนาดเลก็ระดบัไมครอน 
ถ่านหนิ เวลา ก ามะถนั เถา้ สารระเหย คารบ์อนคงที ่ คา่ความรอ้น 

(นาท)ี (wt. % db) (wt. %db) (wt. %db) (wt. % db) (MJ/kg) 
Raw Coal - 7.91 42.11 43.00 14.89 15.09 
Concentrate 
(หวัแร)่ 

30 7.54 36.30 44.45 19.25 17.25 
60 7.50 37.26 43.06 19.66 17.02 
90 7.68 37.82 43.78 18.40 16.72 
120 7.35 34.79 43.98 21.23 17.59 
150 7.73 33.49 44.47 22.04 18.37 
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ตารางที ่2 แสดงองคป์ระกอบหลกัทีอ่ยู่ในถ่านหนิ
ตามเปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง ซึ่งผลการวิเคราะห์
ปรมิาณก ามะถนั พบว่าระยะเวลาในการลา้งถ่านหนิที่
เพิม่ขึน้ ส่งผลใหป้รมิาณก ามะถนัมคีา่ลดลงในทุกกรณี
และมคี่าทีใ่กลเ้คยีงกนั อาจกล่าวไดว้่าก ามะถนัอาจอยู่
ในรูปของสารประกอบที่ฝังอยู่ในเนื้อถ่านหิน ท าให้
ฟองอากาศขนาดเลก็ไม่สามารถแยกก ามะถนัออกจาก
ถ่านหนิได ้โดยปรมิาณมคีา่ลดลง 7.1% 

ส่วนผลการวิเคราะห์ปรมิาณเถ้าที่อยู่ในถ่านหิน 
พบว่าระยะเวลาในการล้างถ่านหนิทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลให้
เถ้าลดลง ประมาณ 20.5% เนื่องจากระยะเวลาทีถ่่าน
หินอยู่ในน ้ ามีมากขึ้น  ท าให้ฟองอากาศขนาดเล็ก
สามารถแยกมลทนิหรอืสิง่เจอืปนออกจากถ่านหนิได้
มากขึน้เชน่เดยีวกนั 

ส าหรบัปรมิาณสารระเหย พบว่าระยะเวลาในการ
ลา้งถ่านหนิทีเ่พิม่ขึน้ มผีลใหป้รมิาณสารระเหยในหวั
แรเ่พิม่ขึน้จากเดมิ 3.4% 

นอกจากนี้ เมื่อเวลาในการล้างถ่านหินเพิ่มขึ้น 
สง่ผลใหฟ้องอากาศขนาดเลก็สามารถก าจดัมลทนิหรอื
สิง่เจอืปนออกจากถ่านหนิไดม้าก จงึไดห้วัแรท่ีส่ะอาด
ขึน้ ส่งผลให้มปีรมิาณคาร์บอนคงทีเ่พิม่ขึน้ ประมาณ 
48% นอกจากนี้ยงัส่งผลต่อค่าความรอ้นในถ่านหนิที่
เพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนั โดยมปีรมิาณเพิม่ขึน้จากเดมิถงึ 
21.7% 

 
4. สรปุผลการทดลอง 

(1) ขนาดของฟองอากาศทีเ่กดิจากการอดัอากาศ
ผ่านวสัดุพรุนหรอืหวัทรายแบบจานจะมีขนาดใหญ่ 
เมื่อเทยีบกบัขนาดฟองอากาศที่ได้จากหวัฉีดแบบอี
เจค็เตอร ์นอกจากนี้การใช้หวัฉีดแบบอเีจ็คเตอร์คู่กบั
การเพิม่ความดนัในถงัความดนั จะช่วยใหฟ้องอากาศ
มขีนาดเลก็ลง 

(2) จ าเป็นต้องมกีารปรบัสภาพถ่านหนิก่อนการ
ล้าง ช่วยให้ฟองอากาศขนาดเล็กสามารถจบักบัถ่าน
หนิไดง้า่ยขึน้ เหมาะแกก่ารลอย 

(3) ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการลา้งและแยกผงถ่านหนิ
ด้วยฟองอากาศขนาดเล็ก พบว่ามีผลต่อการลด
ปรมิาณสิง่เจอืปนที่ไม่ต้องการออกได้ เช่น เถ้า เป็น
ตน้ นอกจากนี้ยงัสามารถเพิม่ค่าความรอ้นในถ่านหนิ
ใหส้งูขึน้ โดยทีเ่มื่อเทยีบกบัถ่านหนิก่อนลา้ง สามารถ
ลดปรมิาณเถา้ลงได ้20.5% และสามารถเพิม่ค่าความ
รอ้นในถ่านหนิใหส้งูขึน้ 21.7% 
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บทคดัย่อ  
งานวจิยันี้เป็นการศกึษาความสามารถในการก าจดัคารบ์อนไดออกไซด์จากแก๊สชวีภาพโดยวธิกีารดดูซมึ

ดว้ยน ้า (water scrubber) ในการทดลองใชแ้ก๊สคารบ์อนไดออกไซดผ์สมกบัอากาศป้อนผ่านหวัฉีดสรา้งฟองขนาด
ไมครอนแบบหมนุควง (swirl flow type) และใหฟ้องแก๊สขนาดเลก็ไหลผา่นน ้าในคอลมัน์เพือ่ใหค้ารบ์อนไดออกไซด์
ในฟองแก๊สละลายในน ้า โดยการทดลองจะศกึษาทีเ่งือ่นไขความเขม้ขน้ของแก๊สคารบ์อนไดออกไซด์ที ่30% 40% 
และ 50% ก าหนดอตัราการป้อนแก๊สผ่านหวัฉีดที่ 0.1 ลติร/นาท ีและเปลีย่นอตัราการไหลน ้าทีป้่อนสู่หวัฉีดที ่10, 
15, 20, 25, 30 และ 35 ลติร/นาท ีจากผลการทดลองพบว่า การเพิม่อตัราการไหลน ้ามผีลใหค้วามเรว็น ้าในการตดั
เฉือนฟองแก๊สเพิม่สงูขึน้ท าใหฟ้องแก๊สมขีนาดเลก็ลง โดยขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางเฉลีย่ของฟองแก๊สทีส่รา้งไดอ้ยู่
ในช่วง 50.44-116.04 µm และความสามารถในการก าจดัคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการผสมคารบ์อนไดออกไซดก์บั
อากาศมคีา่เฉลีย่สงูสดุ 92.46% ในขณะทีอ่ตัราการไหลน ้ามผีลต่อการลา้งคารบ์อนไดออกไซดเ์ลก็น้อย 
ค าหลกั: ฟองอากาศขนาดไมครอน, การท าบรสิทุธิแ์ก๊สชวีภาพ, หวัสรา้งฟองแก๊สระดบัไมครอน, การก าจดั CO2 
 
Abstract 
 The objective of the research aims to study carbon dioxide removal from biogas with water 
absorbance in water scrubber. In this experiment, the mixture between carbon dioxide gas and air was 
supplied to swirl type microbubble generator and generated microbubble gas then floated to the water 
column to absorb carbon dioxide gas in water. The experiment conditions consisted of carbon dioxide 
concentration at 30%, 40% and 50%, the flow rate of mixture gas at 0.1 litre/minute. The flow rate of water 
supplied to the generator was varied at 10, 15, 20, 25, 30 and 35 litre/minute. The results show that the 
increasing of water flow rate will increase the swirl velocity in the generator and increase the shear force 
on gas flow for reducing the size of gas bubble. The average diameter of generated bubble are in range of 
50.44-116.04 µm. The carbon dioxide removal performance can reach to 92.46%. While the water flow rate 
has small effect on carbon dioxide removal. 
Keywords: Microbubble, Biogas purification, Microbubble generator, CO2 removal 
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1. บทน า 
แก๊สชวีภาพเป็นพลงังานหมุนเวียนที่มศีกัยภาพ

สามารถใชเ้ป็นพลงังานทดแทนจากเชื้อเพลงิฟอสซลิ 
ไดแ้ก่ น ้ามนั แก๊สธรรมชาต ิและถ่านหนิได ้เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ท าใหม้วีตัถุดบิ
ทีส่ามารถน ามาผลติแก๊สชวีภาพได้อย่างหลากหลาย 
เช่น ของเสยีหรอืน ้าเสยีจากภาคอุตสาหกรรมแปรรปู
อาหาร ภาคอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม ภาคปศุสตัว์ 
ภาคชุมชนและสถานประกอบการต่าง ๆ แม้แต่ของ
เหลอืทิง้ทางการเกษตรหรอืจากพชืพลงังานต่าง ๆ [1]  

โดยทัว่ไป แก๊สชีวภาพประกอบด้วยแก๊สมีเทน 
50-70% และแก๊สคารบ์อนไดออกไซด์ 20-50% สว่นที่
เหลอืเป็นแก๊สอื่น[2] และมแีก๊สบางชนิดเป็นอนัตราย
ต่อเครื่องยนต์ เช่น แก๊สไฮโดรเจนซลัไฟด์มฤีทธิเ์ป็น
กรด จะเขา้ไปกดักร่อนส่วนทีเ่ป็นโลหะใหส้กึหรอ และ
ไอน ้ าที่มากับแก๊สจะเข้าไปในเครื่องยนต์ท า ให้
เครือ่งยนตข์ดัขอ้ง ดงันัน้กอ่นทีจ่ะน าแก๊สชวีภาพไปใช้
กับ เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ต้ อ ง มี ก า ร ดั ก ไ อ น ้ า แ ล ะ แ ย ก
ไฮโดรเจนซลัไฟด์เสยีก่อน แก๊สมเีทนเป็นแก๊สที่มคี่า
ความร้อนสูง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีสัดส่วนของ
ปรมิาณแก๊สคารบ์อนไดออกไซด์ผสมอยู่จะเป็นผลท า
ให้ค่าความร้อนรวมของแก๊สลดลง และส่งผลท าให้
ความเขม้ขน้ของแก๊สมเีทนไม่คงที่ ท าให้เกดิปัญหา
การเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ เปลวไฟไม่นิ่ง หรอือาจจะเกดิ
ปัญหาไฟดบั โดยปกตแิก๊สชวีภาพจะตอ้งมแีก๊สมเีทน
อยู่มากกว่า 60 % จึงสามารถน าแก๊สชีวภาพไปใช้
ประโยชน์ในรูปของพลังงานได้ เช่น  เผาเพื่อใช้
ประโยชน์จากความร้อนโดยตรง  ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ขบัเคลื่อนเครื่องยนต์ หรือเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้า [3] ดังนัน้การปรับปรุงคุณภาพแก๊ส
ชวีภาพ หรอืการลดสดัส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ในแก๊สชวีภาพลง จะสามารถลดปัญหาขา้งต้นลงได้ 
และแก๊สชีวภาพที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว 
เรยีกว่า ไบโอมเีทน  

กระบวนการในการก าจดัแก๊สคารบ์อนไดออกไซด์
ในแก๊สชวีภาพ โดยทัว่ไปม ี4 วธิ ีไดแ้ก่ วธิกีารดกัจบั
ด้วยน ้ า (Water Scrubber Technology) เป็นวิธีการ

ดูดซมึคารบ์อนไดออกไซดด์ว้ยน ้า ซึง่ไดแ้ก๊สมเีทนทีม่ี
ความบรสิุทธิส์งูแต่ตอ้งใชป้รมิาณน ้าและความดนัมาก 
วิธีการดูดซบัโดยเปลี่ยนความดนั (Pressure Swing 
Adsorption) เพื่อควบคุมคุณสมบตัขิองวสัดุดูดซบั วธิี
นี้จะมกีารสญูเสยีแก๊สมเีทนน้อยมาก แต่ต้องใชค้วาม
ดันสูงและมีข ัน้ตอนที่ซับซ้อน  วิธีการดูดซึมด้วย
สารเคมีโดยใช้สารละลายเอมีน (Amine Absorption 
Process) วิธีนี้จะมีระบบไม่ซับซ้อนและมีขนาดเล็ก 
แต่จะสิ้นเปลอืงพลงังานความร้อนและมคี่าใช้จ่ายใน
การใช้สารเคมสีูง และวิธีการแยกด้วยเยื่อเลือกผ่าน 
(Membrane Separation) มีอายุการใช้งานยาวนาน
และประหยัดพลังงาน  แต่มีต้นทุนสูงและระบบที่
ซบัซอ้น [4] 

จากปัญหาที่พบจากการล้างแก๊สชีวภาพด้วย
วธิกีารดูดซบัด้วยน ้า ระบบน ้าต้องใชแ้รงดนัทีสู่งมาก
จึงท าให้เกดิความไม่ปลอดภยัและต้องเพิม่ต้นทุนไป
กบัการสรา้งความแขง็แรงใหก้บัระบบ และแก๊สตอ้งใช้
แรงดนัในการอดัเขา้สูร่ะบบสง่ผลใหส้ิน้เปลอืงพลงังาน 

ในงานวิจัยสนใจศึกษาระบบแบบการก าจัด
คารบ์อนไดออกไซด์จากแก๊สชวีภาพแบบใหม่ โดยวธิี
ดูดซบัด้วยน ้าเป็นลกัษณะคอลมัน์น ้าทรงกระบอกสูง 
ปล่อยแก๊สชวีภาพผา่นทางหวัฉีดสรา้งฟองขนาดเล็กที่
ติดตั ้งด้านล่างของคอลัมน์น ้ า  เมื่อแ ก๊สผ่านน ้ า  
คาร์บอนไดออกไซด์จะถูกละลายไปกบัน ้าเหลอืเพยีง
แก๊สมีเทน  แก๊สที่ลอยผ่านน ้ าออกคอลัมน์จะถูก
วิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อหาประสิทธิภาพในการ
ก าจดัคารบ์อนไดออกไซดต์่อไป หวัฉีดสรา้งฟองขนาด
เล็กที่น ามาประยุกต์ใช้กับการทดลองเป็นแบบการ
ไหลวน โดยน ้าจะไหลเขา้หวัฉีดทรงกระบอกในแนว
สมัผสัเพื่อสร้างการไหลวน ในขณะที่แก๊สจะไหลเขา้
ทางดา้นทา้ยของหวัฉีด และทีบ่รเิวณปากทางออกของ
หวัฉีด การไหลวนของน ้าจะตัดเฉือนล าแก๊สให้เป็น
ฟองขนาดเลก็ ซึง่สามารถควบคุมขนาดของฟองแก๊ส
โดยการปรบัอตัราการไหลของน ้าและแก๊ส ขอ้ดีของ
หวัฉีดประเภทนี้ คือ มีโครงสร้างและการท างานไม่
ซบัซอ้น และควบคมุการเกดิฟองไดง้า่ย  
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ในงานวจิยันี้จะศกึษาผลของอตัราการไหลน ้าทีม่ ี
ต่อขนาดของฟองแก๊สเฉลี่ย และศกึษาประสทิธิภาพ
ในการก าจดัคาร์บอนไดออกไซด์ที่เง ื่อนไขอตัราการ
ไหลน ้ าหรือขนาดฟองแก๊สต่างๆโดยการจ าลอง
อัต ร าส่ วนของแ ก๊สชีวภาพด้วยกา รผสมแ ก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์กับอากาศ ศึกษาผลที่ได้จาก
ความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่างกนั  ทดสอบ
การก าจดัคารบ์อนไดออกไซด์ดว้ยการลา้งแก๊สชภีาพ
จรงิ ผลทีไ่ด้จะถูกน ามาวเิคราะห์ประสทิธภิาพในการ
ก าจดัคารบ์อนไดออกไซด์ เพื่อน าผลการทดลองไปใช้
ต่อยอดในระดบัอตุสาหกรรมต่อไป 

 
 

2. การด าเนินงานวิจยั 
2. 1 รายละ เ อียดชุดทดลองและตัวก า เ นิด
ฟองอากาศขนาดเลก็ 

รูปที่ 1 แสดงแผนภาพของชุดทดลองที่ใช้ใน
การศกึษา ชุดทดลองประกอบดว้ยคอลมัน์น ้าทีท่ าจาก
ทอ่อะครลิกิใส ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 200 mm สงู 1 
m เพื่อให้สามารถเห็นลักษะการไหลของฟองใน
คอลมัน์น ้าได ้และหวัฉีดสรา้งฟองขนาดเลก็ท าจากท่อ
อะครลิกิทีม่คีวามหนา 3 mm ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 
50 mm ยาว 150 mm น ้าจะถกูสง่เขา้หวัฉีดมาทางทอ่
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 mm ที่ถูกติดตัง้ในแนว
สมัผสัของทอ่ทรงกระบอกดงัแสดงในรปูที ่2 เพือ่สรา้ง
การไหลแบบหมุนวนภายในหวัฉีด  การหมุนวนของ
น ้าสรา้งความดนัต ่าบรเิวณตรงกลางของการหมุนวน
ท าให้แก๊สถูกดูดเข้ามาในหัวฉีดได้เองผ่านทางท่อ
ด้านล่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  1.5 mm ที่อยู่
ด้านหลงัของหวัฉีด ก่อนทีแ่ก๊สจะไหลออกจากหวัฉีด
ทางแผ่นเจาะรูขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 11 mm แก๊ส
จะถกูการไหลวนของน ้าตดัน้อยเป็นฟองขนาดเลก็และ
ไหลเขา้สู่คอลมัน์น ้าจากดา้นล่าง ในหวัฉีดไดต้ดิตัง้ทอ่
บงัคบัการไหลขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 20 mm ตดิกบั
ผนงัดา้นทางออกของหวัฉีด เพิม่เพิม่ความเรว็ของการ
ไหลวนของน ้า น ้าทีไ่หลเขา้หวัฉีดจะถูกส่งจากปั้มน ้า
ผ่านโรตามิเตอร์เพื่อวัดและควบคุมอัตราการไหล 

หลงัจากนัน้น ้าจะไหลออกทางด้านขา้งของคอลมัน์ที่
อยู่ด้านบนไหลกลบัสู่ปั้มน ้า แก๊สทีไ่หลเขา้หวัฉีดจาก
ถังแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะไหลผ่านโรตามิเตอร์
เพือ่วดัแควบคมุอตัราการไหล 

 
 

รปูที ่1 แผนภาพชดุทดลอง 
 

  
รปูที ่2 รายละเอยีดหวัฉีดสรา้งฟองขนาดเลก็ 

 

2.2 การวัดขนาดฟองแก๊สจากหัวฉีดสร้างฟอง
ขนาดเลก็ 

รปูที ่3 แสดงภาพถ่ายอุปกรณ์ในการวดัฟองแก๊ส
ขนาดเลก็ประกอบดว้ย หอ้งกกัฟองทีท่ าจากกระจกใส
ขนาดกว้าง 120 mm ยาว 160 mm และสูง 2 mm 
ติดตัง้กล้องจุลทรรศน์แบบดจิติอล ก าลงัขยาย 1000 
เทา่ ทีด่า้นบนของหอ้งกกัฟองส าหรบัถ่ายภาพ 

              
                 
             
                         
                       
              
           

Water inlet

Gas inlet
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รปูที ่3 ภาพถ่ายอปุกรณ์ในการวดัฟองแก๊สขนาดเลก็ 
 

น ้าในคอลมัน์จะถูกดูดผ่านทางวาล์วดา้นล่างของ
คอลมัน์น ้าดงัแสดงในรปูที ่1 ไหลเขา้หอ้งกกัฟอง เมื่อ
น ้าไหลผ่านหอ้งกกัฟองจนเตมิ วาล์วตรงทางออกของ
ห้องกักฟองจะถูกปิด  เพื่อบันทึกภาพด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แบบดิจิตอล แล้วน าภาพไปหาขนาดฟอง
ด้วยเทคนิคการวเิคราะห์ภาพต่อไป ในแต่ละเงื่อนไข
การทดลองจะใชก้ารเกบ็ตวัอย่างภาพ 20 ภาพ ทุก ๆ 
5 นาท ีขนาดของแต่ละฟองในแต่ละภาพจะถูกน ามา
เฉลี่ย ในการทดลองก าหนดอตัราการไหลน ้า 10, 15, 
20, 25, 30 และ 35 ลติร/นาท ีและอตัราการไหลแก๊ส
ของคาร์บอนไดออกไซด์  0.1 ลิตร /นาที  เพื่ อ
เปรียบเทียบขนาดของฟองแก๊สที่ทุกอตัราการไหล
ของน ้า 

 
2.3 การศึกษาการก าจดัคารบ์อนไดออกไซด์ในน ้า
โดยใช้หวัฉีดสร้างฟองขนาดเลก็ 

แก๊สทีใ่ชใ้นการทดลองเป็นแก๊สทีไ่ดจ้ากการผสม
ระหว่างคารบ์อนไดออกไซด์กบัอากาศเพื่อจ าลองแก๊ส
ชีวภาพจริงโดยอัตราส่วนก าหนดที่ความเข้มข้น
คาร์บอนไดออกไซด์ 30%, 40% และ 50% รูปที่ 4 
แสดงชุดทดลองศกึษาการก าจดัคาร์บอนไดออกไซด์
ในน ้าโดยใชห้วัฉีดสรา้งฟองขนาดเลก็ แก๊สและอากาศ
จะถูกผสมที่หอ้งผสมทีท่ าจากท่อและฝา PVC ขนาด
เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 25.4 mm ยาว 300 mm อตัราการ
ไหลของแก๊สและอากาศจะวดัและควบคุมด้วยโรตา
มเิตอร์ เพื่อก าหนดความเขม้ขน้คาร์บอนไดออกไซด์
ในการทดลอง หลงัจากผ่านหอ้งผสม แก๊สผสมจะถูก
ก าหนดอตัราการไหลที่ 0.1 ลิตร/นาท ีและทดลองที่
เงื่อนไขอตัราการไหลน ้า 10, 15, 20, 25, 30 และ 35 

ลติร/นาท ีและระหว่างการทดลองจะควบคุมอุณหภูมิ
ของน ้าที่ทางเข้าหวัฉีดที่ 25 °C เพื่อลดอิทธิพลของ
อุณหภู มิที่ มี ต่ อ ค ว าม ส าม า รถ ในก า ร ล ะ ล าย
คารบ์อนไดออกไซด์ ใหค้งทีต่ลอดการทดลอง โดยได้
เพิม่ชุดท าความเยน็และชุดท าความรอ้นในชุดทดลอง
ดงัแสดงในรปูที ่4 

ส าหรับ กา รหาประสิทธิภ าพ ในกา รก า จัด
คารบ์อนไดออกไซด ์สามารถค านวณไดจ้ากสมการ 
 

    CO2 removal (%) =(𝐶𝐶𝑟𝑟−𝐶𝐶𝑝𝑝)𝐶𝐶𝑟𝑟
𝑥𝑥100%                    (1) 

 

โดยที ่ 𝐶𝐶𝑟𝑟 คอื ความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ 
                   ทีท่างเขา้หวัฉีด 

 𝐶𝐶𝑝𝑝 คอื ความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ 
                   ทีอ่อกจากคอลมัน์น ้า 

 

 
รปูที ่4 ชดุทดลองศกึษาการก าจดัคารบ์อนไดออกไซด์
ในน ้าโดยใชห้วัฉีดสรา้งฟองขนาดเลก็ 

 
 

                  3. ผลการทดลอง 
3.1 ลกัษณะการไหลของน ้าในชุดทดลอง 

รูปที ่5 แสดงความเรว็และเสน้ทางการไหลของ
น ้าในหวัฉีดสรา้งฟองขนาดเล็กและคอลมัน์น ้าที่ได้มา

1                       , 2                ,
3                    , 4           ,5           ,
6        , 7                       ,
    หอ้งกกัฟอง,                ,

         หวัฉีดสร้างฟองขนาดเลก็, 11              
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จากการจ าลองการไหลด้วยโปรแกรม ANSY Ver.15 
(Fluent) โดยใชแ้บบจ าลองการไหลปัน่ป่วน SST k-ω 
ทีเ่งือ่นไขอตัราการไหล 35 ลติรต่อนาท ี 

จากรปูพบการไหลหมุนวนของน ้าภายในหวัฉีดมี
ลกัษณะเป็นเกลียวไม่สมมาตร บรเิวณปากทางออก
ของหวัฉีดสามารถสงัเกตล าน ้าที่มีความเร็วสูง และ
การไหลวนรอบล าเจท็ทีบ่รเิวณดา้นล่างของคอลมัน์น ้า 
ซึ่งเกดิการหมุนควงของล าเจ็ท แต่เหนือจากบรเิวณ
ด้านล่างของคอลัมน์ น ้ าจะไหลขึ้นสู่ด้านบนของ
คอลมัน์และไหลออกจากคอลมัน์ทีต่ าแหน่งทางออก 

รูปที่ 6 แสดงภาพถ่ายของล าอากาศภายใน
หวัฉีดและภาพการเกดิฟองขนาดเล็กที่ทางออกของ
หวัฉีดทีบ่รเิวณดา้นล่างของคอลมัน์น ้า 
 

 
 

รูปที ่5 แสดงเสน้ทางการไหลและความเรว็ของน ้าใน
หวัฉีดและคอลัมน์น ้าที่เง ื่อนไขอตัราการไหลน ้า 35 
ลติรต่อนาท ี 
 

    
 

รูปที่ 6 ภาพถ่ายของล าอากาศภายในหัวฉีดและ
ฟองอากาศขนาดเลก็ทีด่า้นล่างของคอลมัน์น ้า 

 
3.2 ขนาดฟองแกส๊จากหวัฉีดสร้างฟองขนาดเลก็ 

รูปที่ 7 แสดงภาพถ่ายฟองแก๊สโดยใชก้ล้อง
จุลทรรศน์แบบดจิติอลทีเ่งือ่นไขอตัราการไหลน ้าต่างๆ 
จากภาพถ่ายในแต่ละอตัราการไหลพบว่าสามารถผลติ
ฟองที่มีขนาดเล็กออกมาได้ ในภาพฟองมีลักษณะ
กลมมีขนาดของฟองแก๊สและปริมาณฟองแก๊สที่
แตกต่างกนั ซึง่ทีเ่ง ือ่นไขอตัราการไหลน ้า 10 และ 15 
ลติร/นาท ีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดเขา้มาจะ
ไม่คงที ่ท าใหม้ขีนาดฟองทีใ่หญ่และปรมิาณฟองน้อย 
ส าหรบัอตัราการไหลน ้า 20 ลิตร/นาท ีขึ้นไป ขนาด
ฟองแก๊สจะเริม่เล็กลงและมปีรมิาณมากขึ้น ที่อตัรา
การไหลน ้า 35 ลติร/นาท ีจะมขีนาดฟองแก๊สเลก็ทีสุ่ด
และมปีรมิาณฟองมากทีสุ่ด โดยภาพถ่ายขนาดฟองที่
เกดิขึน้ในแต่ละอตัราการไหลน ้าแสดงดงัรปูที ่7 

 

ล         ใ    ฉ   

ฟ      ข    ล      
  ้ ล่  ข    ล         
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รูปที ่7 ภาพถ่ายฟองแก๊สโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบ
ดิจิตอลที่เงื่อนไขอตัราการไหลแก๊ส 0.1 ลิตร/นาททีี่ 
อตัราการไหลน ้าต่างๆ 
 

รปูที ่8 เปรยีบเทยีบขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางเฉลีย่ของ
ฟองแก๊สทีเ่ง ือ่นไขอตัราการไหลน ้าต่าง ๆ 
 

รูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ยของฟองแก๊สที่เงื่อนไขอัตราการ
ไหลน ้าต่าง ๆ จากการใช้เทคนิควิเคราะห์ภาพโดย
เฉลีย่ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางของฟองแก๊สทีบ่นัทกึได ้
ทัง้หมดในแต่ละเงื่อนไขพบว่า เมื่ออตัราการไหลน ้า
เพิม่ขึน้ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางเฉลีย่ฟองแก๊สจะเลก็
ลง โดยทีอ่ตัราการไหลน ้า 10 ลติร/นาท ีมขีนาดเส้น
ผา่นศนูยก์ลางฟองเฉลีย่ที ่116.04 µm แต่สงัเกตไดว้่า 
เมื่ออตัราการไหลน ้าสูงขึ้น ความแตกต่างของขนาด
ฟองแก๊สจะเริม่ลดลง โดยขนาดของฟองแก๊สเฉลี่ยที่
อัตราการไหลน ้ า  30 และ 35 ลิตร/นาที มีความ
แตกต่างเพยีง 6.39 µm เท่านัน้ การลดขนาดของเสน้
ผา่นศนูยก์ลางของฟองแก๊สมผีลใหพ้ืน้ทีส่มัผสัระหว่าง

ผิวฟองแก๊สและน ้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การละลายของ
แก๊สคารบ์อนไดออกไซดใ์นน ้าเพิม่สงูขึน้ 
 
3.3 การท าละลายคารบ์อนไดออกไซด ์ในน ้าโดย
ใช้หวัฉีดสร้างฟองขนาดเลก็ 

รปูที ่9 แสดงการเปลีย่นแปลงตามเวลาของความ
เข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต าแหน่ง
ท า ง อ อ ก  เ มื่ อ ก า ห น ด ใ ห้ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทา่กบั 30% จะเหน็ว่าในทกุอตัรา
ก า ร ไ ห ล ข อ ง น ้ า  ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง แ ก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์หลงัการล้างจะเพิม่ขึน้ตามเวลา
แล ะมีค ว ามแตกต่ า ง เพีย ง เ ล็ ก น้ อย  ปริม าณ
คารบ์อนไดออกไซดท์ีอ่อกมาจะเพิม่ขึน้เวลา เนื่องจาก
การละลายคารบ์อนไดออกไซด์ท าใหค้วามสามารถใน
การดูดซบัแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง ในเวลา 15 
นาทแีรกหลงัการทดลองมปีรมิาณคารบ์อนไดออกไซด์
ทางออกสูงสุด 0.9% โดยอัตราการไหลของน ้า 10 
ลติร/นาท ีจะมปีรมิาณคารบ์อนไดออกไซดอ์อกมามาก
ทีสุ่ด ซึ่งมปีรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์สงูสุดทีเ่วลา 2 
ชัว่โมง 4.9 % มคีวามแตกต่างกบัทีเ่ง ื่อนไขอตัราการ
ไหล 15 ลติร/นาท ีเพยีง 0.3% 
รู ป ที่  9 ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น

คารบ์อนไดออกไซด์ทีต่ าแหน่งทางออกทีค่วามเขม้ขน้ 
30% 
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     รูปที่ 10 แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของ
ความเขม้ขน้ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต าแหน่ง
ท า ง อ อ ก  เ มื่ อ ก า ห น ด ใ ห้ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น
คาร์บอนไดออกไซด์เท่ากบั 40% พบว่า อตัราการ
ไ ห ล น ้ า  10 ลิ ต ร / น า ที  ยั ง ค ง มี ป ริ ม า ณ แ ก๊ ส
คารบ์อนไดออกไซดต์รงทางออกสงูสดุ 6.3% ทีเ่วลา 2 
ชัว่โมง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอตัราการไหลอืน่ ๆ จะเหน็
ว่าความแตกต่างของปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ทางออกขึน้อยูก่บัอตัราการไหลของน ้า 

รู ป ที่  10 ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ต าแหน่งทางออกที่ความ
เขม้ขน้ 40% 

  
รู ป ที่  11 ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ต าแหน่งทางออกที่ความ
เขม้ขน้ 50% 
 

 กรณีก าหนดค่ าความ เข้มข้นขอ ง แ ก๊ส
คารบ์อนไดออกไซด์ 50% ทีท่างเขา้หวัฉีดดงัแสดงใน
รู ป ที่  11 พ บ ว่ า ที่ เ ว ล า  2 ชั ่ว โ ม ง  ป ริ ม า ณ

คาร์บอนไดออกไซด์ที่ทางออกในแต่ละอัตราการ
ไหลน ้ามคี่าไม่แตกต่างกนั โดยอตัราการไหลของน ้าที ่
15 ลติร/นาท ี 
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รูปที่ 12 แสดงความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ทางออกที่เวลา 2 ชัว่โมงตามความเข้มขน้ของแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ทางเขา้หวัฉีดที่เงื่อนไขอตัรา
การไหลของน ้าต่าง ๆ 
 

จากการทดลองทัง้ 3 กรณีที่กล่าวมาข้างต้นจะ
พบ ว่ า  เ มื่ อ ก าหนดค่ า คว าม เข้ มข้ นของแ ก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ทีท่างเขา้หวัฉีดสูงขึน้ ปรมิาณแก๊ส
ทีท่างออกจะเพิม่ขึน้ตามไปดว้ยและท าใหค้วามแตกต่าง
ในแต่ละอตัราการไหลลดลง ซึง่แสดงดงัรปูที ่12 

รูปที่ 13 แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของ
ความสามารถในการก าจดัคารบ์อนไดออกไซด์ทีค่วาม
เข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ทางเข้า 30% พบว่า
แ น ว โ น้ ม ข อ ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก า ร ก า จั ด
คารบ์อนไดออกไซด์ในแต่ละอตัราการไหลของน ้าไมม่ี
ความแตกต่างกนัมาก โดยทีอ่ตัราการไหลน ้า 10 ลติร/
น า ที   มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ก า จั ด แ ก๊ ส
คารบ์อนไดออกไซด์ได้ต ่าสุด ส าหรบัประสทิธภิาพใน
การก าจดัคารบ์อนไดออกไซดเ์ฉลีย่คอื 91.77% 
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รปูที ่13 การเปลีย่นแปลงตามเวลาของความสามารถ
ในการก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความเข้มข้น
คารบ์อนไดออกไซดท์างเขา้ 30% 

 
ความสามารถการก าจดัแก๊สคารบ์อนไดออกไซด์

ที่ความเข้มข้น 40% ดังแสดงในรูปที่ 14 จะเห็นว่า
อัต ร า ก า ร ไหลขอ งน ้ า  10 ลิต ร / น าที  ยัง ค ง มี
ประสทิธภิาพต ่าสดุ 85% ทีเ่วลา 2 ชัว่โมงหลงัเริม่การ
ทดลอง  โดยมีประสิทธิภาพในการก า จัดแ ก๊ส
คารบ์อนไดออกไซด์เฉลี่ย 91.87% จะเหน็ไดว้่าอตัรา
การไหลของน ้าที ่20-35 ลติร/นาท ีมปีระสทิธภิาพใน
การก าจดัคารบ์อนไดออกไซด์มคีวามแตกต่างน้อยลง
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรปูที ่13 

 
รปูที ่14 การเปลีย่นแปลงตามเวลาของความสามารถ
ในการก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความเข้มข้น
คารบ์อนไดออกไซดท์างเขา้ 40% 

 
รูปที่ 15 แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของ

ความสามารถในการก าจดัคารบ์อนไดออกไซด์ทีค่วาม

เขม้ขน้คารบ์อนไดออกไซดท์างเขา้ 50% จะเหน็ว่าผล
การก าจดัคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าใกล้เคียงกนัมาก
เมื่อเทยีบกบัรูปที่ 10 และ 11 โดยมปีระสทิธภิาพใน
การก าจดัคารบ์อนไดออกไซดเ์ฉลีย่ 92.46% 

 
รปูที ่15 การเปลีย่นแปลงตามเวลาของความสามารถ
ในการก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความเข้มข้น
คารบ์อนไดออกไซดท์างเขา้ 50% 

 
 จ า ก ค่ า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ก า จั ด
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยก าหนดความเข้มข้น
คารบ์อนไดออกไซด์ก่อนการทดลองทีก่ล่าวมาขา้งตน้
จะเห็นว่าเมื่อเพิม่ความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์
ก่อนการทดลองจะท าให้ความสามารถในการก าจดั
คาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ Yong Xiao [6] โดยประสิทธิภาพในการก าจัด
คาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด 98% ที่ความเข้มข้น
คาร์บอนไดออกไซด์ 50% โดยใช้พลังงานของปั ๊ม
เพยีงอย่างเดยีวเนื่องจากตวัหวัฉีดสามารถดดูแก๊สเขา้
สู่ ระบบได้เองและความแตกต่างของการก าจัด
คาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละอตัราการไหลน ้าลดลง 
แต่เนื่องจากอตัราการไหลของคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ใชใ้นการทดลองเพยีง 0.1 ลติร/นาท ีท าใหเ้หน็ความ
แตกต่ า ง ไม่ ม า กนั ก  ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ นกา รก า จัด
คาร์บอนไดออกไซด์จะส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลง
เนื่องจากสภาพน ้าที่มคีวามเป็นกรดมากขึน้จากการ
ท าละลายของแก๊สคารบ์อนไดออกไซด์ 
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4. สรปุผลการทดลอง 
 อตัราการไหลของน ้ามีผลต่อการเกิดขนาดและ
ปริมาณฟองแก๊ส ซึ่งอตัราการไหลของน ้าที่เพิ่มขึ้น
แปรผนัตรงกบัขนาดฟองที่เล็กลงและปรมิาณฟองที่
มากขึ้น โดยขนาดฟองที่เล็กที่สุด 50.44 µm ที่อตัรา
การไหลของน ้า 35 ลติร/นาท ีได้ประสทิธภิาพในการ
ก าจดัคารบ์อนไดออกไซด ์98.2% ทีเ่วลา 15 นาทหีลงั
การทดลอง 
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 ขอขอบพระคุณภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
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วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ทีใ่ห้
การสนบัสนุนเครือ่งมอืวดัแก๊สชวีภาพ 
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การก าจดั Methylene Blue ด้วยกระบวนการ Photocatalytic process  
โดยใช้แผน่ฟิลม์ TiO2/PLA 

Removal of Methylene blue by Photocatalytic process using TiO2/PLA film 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปรมิาณสดัสว่น Titanium dioxide (TiO2) ในแผน่ฟิลม์ Poly(lactic acid) 
(PLA) ทีเ่หมาะสม และศกึษาประสทิธภิาพในการยอ่ยสลายของสาร Methylene blue (MB) ดว้ยกระบวนการ 
Photocatalysis โดยใชแ้ผน่ฟิลม์ TiO2/PLA ทีม่คีวามเขม้ขน้ของ TiO2 เทา่กบั 1 (F1), 3 (F2) และ 5 (F3) % (w/w) 
รว่มกบัแสง UVC ผลการศกึษาพบว่า สามารถก าจดัสาร MB ไดท้ี ่43, 50 และ 37% ภายในระยะเวลา 60 นาทเีมือ่
ใชแ้ผน่ฟิลม์ F1, F2 และ F3 ตามล าดบั เมือ่น าน ้าตวัอยา่งจาก F1, F2 และ F3 ไปวดัคา่ TOC พบว่า คา่ TOC ลดลง 
29, 35 และ 19% ตามล าดบั ซึง่บ่งชีว้่ากระบวนการนี้สามารถยอ่ยสลายสาร MB ใหก้ลายเป็น CO2 และ H2O  การ
ยอ่ยสลายสาร MB เป็นไปตาม pseudo-first order โดยมคีา่คงทีอ่ตัราการเกดิปฏกิริยิา (k) เทา่กบั 8.9, 11.0 และ 
8.0 (10-3 นาท-ี1) ซึง่ k มคีา่เพิม่ขึน้เมือ่สดัสว่นของ TiO2 เพิม่ขึน้จนถงึ 3% (w/w) (F2) และเมือ่มปีรมิาณ TiO2 ใน
แผน่ฟิลม์เพิม่มากขึน้คา่ k กลบัลดลง ดงันัน้เผน่ฟิลม์ TiO2/PLA ทีม่ปีรมิาณ TiO2 3% เป็นปรมิาณทีเ่หมาะสมในการ
ใชก้ าจดัสยีอ้มในน ้าเสยี 

ค าส าคญั: Photocatalysis; Methylene blue; สยีอ้ม; PLA; TiO2 

Abstracts  

This research aimed to study the optimal amount of TiO2 in Poly(lactic acid) (PLA) film and to study 
the removal efficiency of methylene blue (MB) by photocatalytic process using TiO2/PLA film. The TiO2/PLA 
films containing TiO2 about 1 (F1), 3 (F2) and 5 (F3) %(w/w) were operated coupling with UVC. The result 
showed that MB can be degraded about 43, 50 and 37% within 60 min of reaction time when using F1, F2 
and F3, respectively. The TOC in the water samples from F1, F2 and F3 were reduced 29, 35 and 19%, 
respectively. This result indicated that MB can be mineralized to CO2 and H2O by using TiO2/PLA in 
protocatalytic process. The degradation of MB was following the pseudo-first order kinetic. The degradation 
rate constants (k) were 8.9, 11 and 8.0 (10-3 min-1) at F1, F2 and F3, respectively. The k value increased 
when the amount of TiO2 increased as 3% (w/w) and reduction of k value occurred when the weight of TiO2 
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higher than 3% (w/w). Therefore, the optimal TiO2 in TiO2/PLA film that used to remove dye in wastewater 
was 3% (w/w). 

Keywords: Photocatalysis; Methylene blue; สยีอ้ม; PLA; TiO2

1. บทน า 

 ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมมีการใช้สารเคมี  
ปรมิาณมากทัง้สารก าจดัสิง่สกปรก สารฟอกขาว และสี
ยอ้มซึง่ส่งผลใหน้ ้าเสยีมสีารดงักล่าวปนเป้ือนปรมิาณสงู 
โดยเฉพาะสีฟอกย้อมจะก าจดัได้ค่อนข้างยากท าให้สี
ตกคา้งในน ้าทิง้ปรมิาณมากในรปูของคอลลอยด์ เมื่อน ้า
ทีม่สีตีกคา้งถูกปล่อยลงแหล่งน ้าตามธรรมชาตจิะท าให้
บดบังแสงอาทิตย์ส่องลงสู่ ใต้ผิวน ้ าท าให้พืชน ้ า ไม่
สามารถสงัเคราะห์แสงได้ และท าใหอ้อกซเิจนในน ้าลด
ต ่าลง อกีทัง้สใีนน ้าทิ้งยงัเป็นที่น่ารงัเกยีจแก่ผู้พบเห็น 
นอกจากนี้ยงัพบว่าสฟีอกยอ้มบางชนิดย่อยสลายไดย้าก 
และ สีย้อมบางตัวถูกย่อยสลายด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพกลายเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น สีกลุ่ม Azo dye 
เป็นตน้  

การบ าบดัน ้าเสยีทีม่สียีอ้มปนเป้ือนมทีัง้
กระบวนการทางชวีภาพ และกระบวนการทางเคม-ี
กายภาพ แต่กระบวนการทางชวีภาพพบว่ามอีตัราการ
บาบดัทีช่า้ และกอ่ใหเ้กดิสารผลติภณัฑซ์ึง่เป็นสารกอ่
มะเรง็ สว่นการบ าบดัทางเคม ี-กายภาพ เชน่ การดดูซบั 
การ ตกตะกอนไฟฟ้า การกรองดว้ยเยือ่ การใชโ้อโซน 
เป็นตน้ มปีระสทิธภิาพในการบาบดัสยีอ้มสงู แต่มกีารใช้
สารเคมปีรมิาณมาก และมคีา่ใชจ้่ายสงู แต่อยา่งไรกต็าม
ไดม้กีารประยกุตใ์ช ้กระบวนการ Photocatalysis โดยน า
สารกึง่ตวัน า เชน่ TiO2 มากระตุน้ดว้ยพลงังานแสงท าให ้
เกดิสารไฮดรอกซลิเรดคิอล (OH) สามารถท าลาย
พนัธะของสารปนเป้ือน งานวจิยัทีผ่า่นมาพบว่า การใช ้
nano-TiO2 ในรปูอนุภาคมปีระสทิธภิาพในการบ าบดัสี
ไดด้แีต่ตอ้งมกีระบวนการในการดงึอนุภาคดงักล่าวออก

หลงับ าบดัเสรจ็ซึง่ท าไดย้าก และท าใหส้ญูเสยีตวัเรง่
ปฏกิริยิาจ านวนมากสง่ผลใหม้คีา่ใชจ้่ายเพิม่มากขึน้ จงึ
ไดม้กีารพฒันาโดยน า nano-TiO2 ตรงึลงบนวสัดุยดึ 
เกาะ เชน่ แกว้ เหลก็ และปิโตรเลยีมโพลเิมอร ์ เป็นตน้ 
แต่วตัถุดงักล่าวเมือ่ใชง้านเสรจ็กอ็าจถกูทิ้งท าใหเ้พิม่
ปรมิาณขยะ แต่อยา่งไรกต็ามไดม้งีานวจิยัทีน่ า nano-
TiO2 ผสมกบั Polylactic acid (PLA) ซึง่เป็นพลาสตกิที่
ยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาตมิาขึน้รปูเป็นแผน่ nano-TiO2 
(10 % w/w)/PLA ใชบ้ าบดัสาร Dichloromethane ใน
อากาศ ซึง่บ าบดัได ้ 63.4% [1] แต่งานวจิยัทีน่ าวสัดุ
ดงักล่าวมาใชใ้นการบ าบดัสารปนเป้ือนในน ้าเสยียงัมอียู่
จ ากดั ดงันัน้งานวจิยันี้ จงึมุง่เน้นในการประยกุตใ์ช ้
nano-TiO2/PLA ในการบ าบดัสยีอ้ม Methylene blue 
(MB) ในน ้าเสยี รวมทัง้ศกึษาปริมาณสดัสว่นของ TiO2 ที่
เหมาะสมในแผน่ฟิลม์ PLA ที่ให้ประสทิธิภาพในการบ าบดัสี
ย้อม MT ได้มากที่สดุ 

2. วิธีการด าเนินงานวิจยั 
2.1 สารเคมี 

 สาร MB ความบรสิทุธิ ์ > 82% (ยีห่อ้ Sigma-
Aldrich) น ามาเตรยีมในน ้ากลัน่ใหม้คีวามเขม้ขน้เริม่ตน้ 
0.2 mg/L หรอืเทยีบเทา่กบั 400 ADMI   
 
2.2 ถงัปฏิกิริยา  
 ถงัปฏกิริยิาเป็นถงัแกว้ขนาด 2 ลติร ตัง้อยู่บน
เครื่องกวนผสม ภายในบรรจุหลอด UVC ใส่ไว้ภายใน
หลอดควอทซ์ (ความเขม้แสงประมาณ 1.927 mW/cm2) 
ถังปฏิกิริยาหุ้มด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์รอบถังเพื่อ
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การก าจดั Methylene Blue ด้วยกระบวนการ Photocatalytic process  
โดยใช้แผน่ฟิลม์ TiO2/PLA 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปรมิาณสดัสว่น Titanium dioxide (TiO2) ในแผน่ฟิลม์ Poly(lactic acid) 
(PLA) ทีเ่หมาะสม และศกึษาประสทิธภิาพในการยอ่ยสลายของสาร Methylene blue (MB) ดว้ยกระบวนการ 
Photocatalysis โดยใชแ้ผน่ฟิลม์ TiO2/PLA ทีม่คีวามเขม้ขน้ของ TiO2 เทา่กบั 1 (F1), 3 (F2) และ 5 (F3) % (w/w) 
รว่มกบัแสง UVC ผลการศกึษาพบว่า สามารถก าจดัสาร MB ไดท้ี ่43, 50 และ 37% ภายในระยะเวลา 60 นาทเีมือ่
ใชแ้ผน่ฟิลม์ F1, F2 และ F3 ตามล าดบั เมือ่น าน ้าตวัอยา่งจาก F1, F2 และ F3 ไปวดัคา่ TOC พบว่า คา่ TOC ลดลง 
29, 35 และ 19% ตามล าดบั ซึง่บ่งชีว้่ากระบวนการนี้สามารถยอ่ยสลายสาร MB ใหก้ลายเป็น CO2 และ H2O  การ
ยอ่ยสลายสาร MB เป็นไปตาม pseudo-first order โดยมคีา่คงทีอ่ตัราการเกดิปฏกิริยิา (k) เทา่กบั 8.9, 11.0 และ 
8.0 (10-3 นาท-ี1) ซึง่ k มคีา่เพิม่ขึน้เมือ่สดัสว่นของ TiO2 เพิม่ขึน้จนถงึ 3% (w/w) (F2) และเมือ่มปีรมิาณ TiO2 ใน
แผน่ฟิลม์เพิม่มากขึน้คา่ k กลบัลดลง ดงันัน้เผน่ฟิลม์ TiO2/PLA ทีม่ปีรมิาณ TiO2 3% เป็นปรมิาณทีเ่หมาะสมในการ
ใชก้ าจดัสยีอ้มในน ้าเสยี 

ค าส าคญั: Photocatalysis; Methylene blue; สยีอ้ม; PLA; TiO2 

Abstracts  

This research aimed to study the optimal amount of TiO2 in Poly(lactic acid) (PLA) film and to study 
the removal efficiency of methylene blue (MB) by photocatalytic process using TiO2/PLA film. The TiO2/PLA 
films containing TiO2 about 1 (F1), 3 (F2) and 5 (F3) %(w/w) were operated coupling with UVC. The result 
showed that MB can be degraded about 43, 50 and 37% within 60 min of reaction time when using F1, F2 
and F3, respectively. The TOC in the water samples from F1, F2 and F3 were reduced 29, 35 and 19%, 
respectively. This result indicated that MB can be mineralized to CO2 and H2O by using TiO2/PLA in 
protocatalytic process. The degradation of MB was following the pseudo-first order kinetic. The degradation 
rate constants (k) were 8.9, 11 and 8.0 (10-3 min-1) at F1, F2 and F3, respectively. The k value increased 
when the amount of TiO2 increased as 3% (w/w) and reduction of k value occurred when the weight of TiO2 
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higher than 3% (w/w). Therefore, the optimal TiO2 in TiO2/PLA film that used to remove dye in wastewater 
was 3% (w/w). 

Keywords: Photocatalysis; Methylene blue; สยีอ้ม; PLA; TiO2

1. บทน า 

 ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมมีการใช้สารเคมี  
ปรมิาณมากทัง้สารก าจดัสิง่สกปรก สารฟอกขาว และสี
ยอ้มซึง่ส่งผลใหน้ ้าเสยีมสีารดงักล่าวปนเป้ือนปรมิาณสงู 
โดยเฉพาะสีฟอกย้อมจะก าจดัได้ค่อนข้างยากท าให้สี
ตกคา้งในน ้าทิง้ปรมิาณมากในรปูของคอลลอยด์ เมื่อน ้า
ทีม่สีตีกคา้งถูกปล่อยลงแหล่งน ้าตามธรรมชาตจิะท าให้
บดบังแสงอาทิตย์ส่องลงสู่ ใต้ผิวน ้ าท าให้พืชน ้ า ไม่
สามารถสงัเคราะห์แสงได้ และท าใหอ้อกซเิจนในน ้าลด
ต ่าลง อกีทัง้สใีนน ้าทิ้งยงัเป็นที่น่ารงัเกยีจแก่ผู้พบเห็น 
นอกจากนี้ยงัพบว่าสฟีอกยอ้มบางชนิดย่อยสลายไดย้าก 
และ สีย้อมบางตัวถูกย่อยสลายด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพกลายเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น สีกลุ่ม Azo dye 
เป็นตน้  

การบ าบดัน ้าเสยีทีม่สียีอ้มปนเป้ือนมทีัง้
กระบวนการทางชวีภาพ และกระบวนการทางเคม-ี
กายภาพ แต่กระบวนการทางชวีภาพพบว่ามอีตัราการ
บาบดัทีช่า้ และกอ่ใหเ้กดิสารผลติภณัฑซ์ึง่เป็นสารกอ่
มะเรง็ สว่นการบ าบดัทางเคม ี-กายภาพ เชน่ การดดูซบั 
การ ตกตะกอนไฟฟ้า การกรองดว้ยเยือ่ การใชโ้อโซน 
เป็นตน้ มปีระสทิธภิาพในการบาบดัสยีอ้มสงู แต่มกีารใช้
สารเคมปีรมิาณมาก และมคีา่ใชจ้่ายสงู แต่อยา่งไรกต็าม
ไดม้กีารประยกุตใ์ช ้กระบวนการ Photocatalysis โดยน า
สารกึง่ตวัน า เชน่ TiO2 มากระตุน้ดว้ยพลงังานแสงท าให ้
เกดิสารไฮดรอกซลิเรดคิอล (OH) สามารถท าลาย
พนัธะของสารปนเป้ือน งานวจิยัทีผ่า่นมาพบว่า การใช ้
nano-TiO2 ในรปูอนุภาคมปีระสทิธภิาพในการบ าบดัสี
ไดด้แีต่ตอ้งมกีระบวนการในการดงึอนุภาคดงักล่าวออก

หลงับ าบดัเสรจ็ซึง่ท าไดย้าก และท าใหส้ญูเสยีตวัเรง่
ปฏกิริยิาจ านวนมากสง่ผลใหม้คีา่ใชจ้่ายเพิม่มากขึน้ จงึ
ไดม้กีารพฒันาโดยน า nano-TiO2 ตรงึลงบนวสัดุยดึ 
เกาะ เชน่ แกว้ เหลก็ และปิโตรเลยีมโพลเิมอร ์ เป็นตน้ 
แต่วตัถุดงักล่าวเมือ่ใชง้านเสรจ็กอ็าจถกูทิ้งท าใหเ้พิม่
ปรมิาณขยะ แต่อยา่งไรกต็ามไดม้งีานวจิยัทีน่ า nano-
TiO2 ผสมกบั Polylactic acid (PLA) ซึง่เป็นพลาสตกิที่
ยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาตมิาขึน้รปูเป็นแผน่ nano-TiO2 
(10 % w/w)/PLA ใชบ้ าบดัสาร Dichloromethane ใน
อากาศ ซึง่บ าบดัได ้ 63.4% [1] แต่งานวจิยัทีน่ าวสัดุ
ดงักล่าวมาใชใ้นการบ าบดัสารปนเป้ือนในน ้าเสยียงัมอียู่
จ ากดั ดงันัน้งานวจิยันี้ จงึมุง่เน้นในการประยกุตใ์ช ้
nano-TiO2/PLA ในการบ าบดัสยีอ้ม Methylene blue 
(MB) ในน ้าเสยี รวมทัง้ศกึษาปริมาณสดัสว่นของ TiO2 ที่
เหมาะสมในแผน่ฟิลม์ PLA ที่ให้ประสทิธิภาพในการบ าบดัสี
ย้อม MT ได้มากที่สดุ 

2. วิธีการด าเนินงานวิจยั 
2.1 สารเคมี 

 สาร MB ความบรสิทุธิ ์ > 82% (ยีห่อ้ Sigma-
Aldrich) น ามาเตรยีมในน ้ากลัน่ใหม้คีวามเขม้ขน้เริม่ตน้ 
0.2 mg/L หรอืเทยีบเทา่กบั 400 ADMI   
 
2.2 ถงัปฏิกิริยา  
 ถงัปฏกิริยิาเป็นถงัแกว้ขนาด 2 ลติร ตัง้อยู่บน
เครื่องกวนผสม ภายในบรรจุหลอด UVC ใส่ไว้ภายใน
หลอดควอทซ์ (ความเขม้แสงประมาณ 1.927 mW/cm2) 
ถังปฏิกิริยาหุ้มด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์รอบถังเพื่อ
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ป้องกันการสัมผัสแสงที่เป็นอันตราย และเพิ่มการ
สะทอ้นของแสง UVC  

2.3 การทดลอง 
 การทดลองแบ่งออกเป็นชุดควบคุมซึง่มกีารให้
แสง UVC เพยีงอย่างเดยีว (Photolysis) และชุดทดลอง
โดยมกีารใสแ่ผน่ฟิลม์ TiO2/PLA  แผ่นฟิล์ม TiO2/PLA 
ถูกเตรียมขึ้นมาจากส่วนผสมระหว่าง เม็ด PLA, 
Bacterial cellulose (BC) และ TiO2 แล้วน ามาขึ้นรูป
ด้วย Blow film machine (Lab Tech รุ่น LE20-30/C & 
LF-250) และตัดให้มีขนาด 5 x 15 cm จ านวน 3 แผ่น 
โดยแผ่น F1, F2 และ F3 มสีดัส่วน TiO2 อยู่ 1, 3 และ 
5% (w/w) ตามล าดบั 

ความเขม้ขน้เริม่ตน้ของสาร MB อยูท่ี ่0.2 mg/L 
(400 ADMI) ปรมิาตร 1.5 ลติร ท าการเกบ็ตวัอยา่งทกุ 5 
นาที จ านวน 2 ซ ้า แล้วน าไปวัดความเข้มข้นของสีที่
เหลืออยู่ด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer และ
วเิคราะหค์า่ TOC ดว้ยเครือ่ง TOC analyzer 

3.3 การวิเคราะหสี์ MB ในหน่วย ADMI 

น าน ้าตวัอยา่งมาวดั%Transmission ดว้ยเครือ่ง 
UV-Vis spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific, 
Genesys 10s, USA) ทีค่วามยาวคลื่น 590 540 และ 438 
nm ตามล าดบั จากนัน้น ามาค านวณคา่ ADMI ตามวธิ ี
Method 110.1 Colorimetric, ADMI 

3.4 การวิเคราะหค่์า TOC 

 น ้าตวัอยา่งถกูกรองดว้ยกระดาษกรอง GF/C 
ขนาดรพูรนุ 0.45 µm กอ่นน าไปวเิคราะหด์ว้ยเครือ่ง 
TOC analyzer (Shimadzu, TOC-L, Japan) โดยตัง้
อณุหภมูเิครือ่งที ่680 ๐C. ปรมิาตรน ้าตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห ์30 mL.  

 

3. ผลการทดลองและวิเคราะหผ์ล 
3.1. การดดูซบัของสาร MB บนแผ่นฟิลม์  

ในการทดลองนี้ไดท้ าแผน่ฟิลม์ TiO2/PLA ใสไ่ว้
ถงัปฏกิริยิาทีม่สีารละลาย MB ความเขม้ขน้ 400 ADMI 
ในสภาวะทีไ่มม่แีสง UVC เพือ่ดคูวามสามารถในการดดู
ซบัสาร MB บนแผน่ฟิลม์ โดยใชร้ะยะเวลาในการ
ทดสอบ 60 นาท ีผลการทดสอบพบว่า ความเขม้ขน้ของ 

สาร MB ลดลงและคงทีห่ลงันาททีี ่30 เป็นตน้ไป (รปูที ่1) 
ซึง่เป็นจุดทีส่มดลุระหว่างการดดูซบัและการคาย สาร 
MT ถกูดดูซบับนแผน่ฟิลม์ TiO2/PLA ทัง้ 3 ชนิด (F1, F2 
และ F3) เพยีง 6 – 8% เทา่นัน้ ดงันัน้ในการทดสอบ
ประสทิธภิาพการก าจดัสาร MB ดว้ยกระบวนการ 
Photocatalysis โดยใชแ้ผน่ฟิลม์ TiO2/PLA จะตอ้งแช่
แผน่ฟิลม์ทิง้ไวใ้นน ้าตวัอยา่งเป็นระยะเวลา 30 นาทกีอ่น
ท าการเปิดแสง UVC  

 
รปูที ่1 การดดูซบัของสาร MB บนแผน่ฟิลม์ TiO2/PLA 

3.2. ประสิทธิภาพการบ าบดัสี MB   

ในการทดลองนี้ประกอบดว้ย 2 ชดุทดลอง 
ไดแ้ก ่ ชดุควบคมุซึง่มกีารใหแ้สง UVC เพยีงอยา่งเดยีว 
(Photolysis) และชดุทดสองซึง่มแีผน่ฟิลม์ TiO2/PLA 
พรอ้มทัง้เปิดแสง UVC (Photocatalysis) ผลการทดลอง
พบว่าในกระบวนการ Photolysis สาร MB ลดอยา่ง
ต่อเนื่อง และมปีระสทิธภิาพในการก าจดัสาร MB อยูท่ี ่
34% ภายในเวลา 60 นาท ีในขณะทีช่ดุทดสอบสามารถ
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ก าจดัสาร MB ไดท้ี ่43, 50 และ 37% เมือ่ใสแ่ผน่ฟิลม์ 
F1, F2 และ F3 ตามล าดบั (ดงัรปูที ่2)  

การใสแ่ผน่ฟิลม์ TiO2/PLA รว่มกบัการใหแ้สง 
UVC ในน ้าเสยีสงัเคราะหแ์ลว้ท าใหม้ปีระสทิธภิาพใน
การก าจดัส ีMB ไดด้กีว่ากระบวนการ Photolysis เพยีง
อยา่งเดยีวเนื่องจาก สาร MB ถกูก าจดัจากสองกลไกคอื
การยอ่ยสลายเมือ่ไดร้บัแสง UVC โดยตรง [2] และ เมือ่ 
TiO2 ไดร้บัพลงังานแสงทีม่ากกว่าพลงังาน Band-gap 
ท าใหอ้เิลก็ตรอนที ่Valence band (VB) ถกูกระตุน้ใหข้ึน้
ไปอยูท่ี ่ Conduction band (CB) ท าให ้ VB เกดิ hole 
ประจบุวก (h+) (Eq. 1) ซึง่สามารถออกซไิดซส์าร MB ได้
โดยตรง (Eq. 2) หรอืออกซไิดซน์ ้าใหผ้ลติ OH(Eq. 3) 

ในขณะทีอ่เิลก็ตรอนใน CB ท าหน้าทีร่ดีวิซอ์อกซเิจน
ทีม่าเกาะตดิผวิของ TiO2 ใหเ้ป็น O2

- (Eq. 4) [3] สาร
อนุมลูอสิระทีเ่กดิขึน้ (OH , O2

-) และ h+ กจ็ะไปท า
ปฏกิริยิากบัสาร MB ท าใหส้าร MB เกดิการยอ่ยสลาย
เป็นสารทีม่โีมเลกลุเลก็ลง เชน่ อนุพนัธข์อง Peroxy และ 
Hydroxylate [4] หรอืยอ่ยสลายอยา่งสมบรูณ์กลายเป็น 
CO2 และ H2O  

TiO2 + UVC  e- + h+   (1) 

h+ + MB  CO2 + H2O   (2) 

h+ + H2O  H+ + OH   (3) 

e- + O2  O2
-    (4) 

 

รปูที ่ 2 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพก าจดั MB ดว้ย
กระบวนการ Photocatalysis ดว้ยแผน่ฟิลม์ TiO2/PLA  

3.3. ประสิทธิภาพการบ าบดั TOC   

 การตรวจวดั TOC ในน ้าตวัอยา่งเพือ่วเิคราะห์
การยอ่ยสลายอยา่งสมบรูณ์ของสาร MB ผลการทดลอง
พบว่าคา่ TOC ลดลงอยา่งต่อเนื่องในทกุฟิลม์ (F1-F3) 
ภายในระยะเวลา 60 นาท ี(ดงัรปูที ่2) ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า
สาร MB ถกูยอ่ยสลายกลายเป็น CO2 และ H2O อยูท่ี ่29, 
35 และ 19% เมือ่ใชฟิ้ลม์ม ีTiO2 ผสมอยู ่1, 3 และ 5% 
(w/w) ตามล าดบั 

 

 
รปูที ่ 3 ประสทิธภิาพการก าจดั TOC ดว้ยแผน่ฟิลม์ทีม่ ี
สดัสว่น TiO2 ต่างกนั 
 
3.4 จลนพลศาสตรข์องการย่อยสลายสาร MB ด้วย
กระบวนการ Photocatalysis  
 ในการค านวณจลนพลศาสตรข์องการยอ่ยสลาย
สาร MB ดว้ยกระบวนการ Photocatalysis โดยใชฟิ้ลม์ 
TiO2/PLA รว่มกบัแสง UVC จะใชส้มการ Eq. 5 [5]  

ln C0/C = kt    (5) 

เมือ่ C0 และ C เป็นความเขม้ขน้ของสาร MB ที่
เริม่ตน้ และทีเ่วลาใดๆ ตามล าดบั และคา่ k เป็นคา่คงที่
อตัราการยอ่ยสลายสาร MB ซึง่จากผลการทดลอง (รปูที ่
2) การยอ่ยสลายสาร MB ดว้ย TiO2/PLA รว่มกบัแสง 
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ป้องกันการสัมผัสแสงที่เป็นอันตราย และเพิ่มการ
สะทอ้นของแสง UVC  

2.3 การทดลอง 
 การทดลองแบ่งออกเป็นชุดควบคุมซึง่มกีารให้
แสง UVC เพยีงอย่างเดยีว (Photolysis) และชุดทดลอง
โดยมกีารใสแ่ผน่ฟิลม์ TiO2/PLA  แผ่นฟิล์ม TiO2/PLA 
ถูกเตรียมขึ้นมาจากส่วนผสมระหว่ าง เม็ด PLA, 
Bacterial cellulose (BC) และ TiO2 แล้วน ามาขึ้นรูป
ด้วย Blow film machine (Lab Tech รุ่น LE20-30/C & 
LF-250) และตัดให้มีขนาด 5 x 15 cm จ านวน 3 แผ่น 
โดยแผ่น F1, F2 และ F3 มสีดัส่วน TiO2 อยู่ 1, 3 และ 
5% (w/w) ตามล าดบั 

ความเขม้ขน้เริม่ตน้ของสาร MB อยูท่ี ่0.2 mg/L 
(400 ADMI) ปรมิาตร 1.5 ลติร ท าการเกบ็ตวัอยา่งทกุ 5 
นาที จ านวน 2 ซ ้า แล้วน าไปวัดความเข้มข้นของสีที่
เหลืออยู่ด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer และ
วเิคราะหค์า่ TOC ดว้ยเครือ่ง TOC analyzer 

3.3 การวิเคราะหสี์ MB ในหน่วย ADMI 

น าน ้าตวัอยา่งมาวดั%Transmission ดว้ยเครือ่ง 
UV-Vis spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific, 
Genesys 10s, USA) ทีค่วามยาวคลื่น 590 540 และ 438 
nm ตามล าดบั จากนัน้น ามาค านวณคา่ ADMI ตามวธิ ี
Method 110.1 Colorimetric, ADMI 

3.4 การวิเคราะหค่์า TOC 

 น ้าตวัอยา่งถกูกรองดว้ยกระดาษกรอง GF/C 
ขนาดรพูรนุ 0.45 µm กอ่นน าไปวเิคราะหด์ว้ยเครือ่ง 
TOC analyzer (Shimadzu, TOC-L, Japan) โดยตัง้
อณุหภมูเิครือ่งที ่680 ๐C. ปรมิาตรน ้าตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห ์30 mL.  

 

3. ผลการทดลองและวิเคราะหผ์ล 
3.1. การดดูซบัของสาร MB บนแผ่นฟิลม์  

ในการทดลองนี้ไดท้ าแผน่ฟิลม์ TiO2/PLA ใสไ่ว้
ถงัปฏกิริยิาทีม่สีารละลาย MB ความเขม้ขน้ 400 ADMI 
ในสภาวะทีไ่มม่แีสง UVC เพือ่ดคูวามสามารถในการดดู
ซบัสาร MB บนแผน่ฟิลม์ โดยใชร้ะยะเวลาในการ
ทดสอบ 60 นาท ีผลการทดสอบพบว่า ความเขม้ขน้ของ 

สาร MB ลดลงและคงทีห่ลงันาททีี ่30 เป็นตน้ไป (รปูที ่1) 
ซึง่เป็นจุดทีส่มดลุระหว่างการดดูซบัและการคาย สาร 
MT ถกูดดูซบับนแผน่ฟิลม์ TiO2/PLA ทัง้ 3 ชนิด (F1, F2 
และ F3) เพยีง 6 – 8% เทา่นัน้ ดงันัน้ในการทดสอบ
ประสทิธภิาพการก าจดัสาร MB ดว้ยกระบวนการ 
Photocatalysis โดยใชแ้ผน่ฟิลม์ TiO2/PLA จะตอ้งแช่
แผน่ฟิลม์ทิง้ไวใ้นน ้าตวัอยา่งเป็นระยะเวลา 30 นาทกีอ่น
ท าการเปิดแสง UVC  

 
รปูที ่1 การดดูซบัของสาร MB บนแผน่ฟิลม์ TiO2/PLA 

3.2. ประสิทธิภาพการบ าบดัสี MB   

ในการทดลองนี้ประกอบดว้ย 2 ชดุทดลอง 
ไดแ้ก ่ ชดุควบคมุซึง่มกีารใหแ้สง UVC เพยีงอยา่งเดยีว 
(Photolysis) และชดุทดสองซึง่มแีผน่ฟิลม์ TiO2/PLA 
พรอ้มทัง้เปิดแสง UVC (Photocatalysis) ผลการทดลอง
พบว่าในกระบวนการ Photolysis สาร MB ลดอยา่ง
ต่อเนื่อง และมปีระสทิธภิาพในการก าจดัสาร MB อยูท่ี ่
34% ภายในเวลา 60 นาท ีในขณะทีช่ดุทดสอบสามารถ
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ก าจดัสาร MB ไดท้ี ่43, 50 และ 37% เมือ่ใสแ่ผน่ฟิลม์ 
F1, F2 และ F3 ตามล าดบั (ดงัรปูที ่2)  

การใสแ่ผน่ฟิลม์ TiO2/PLA รว่มกบัการใหแ้สง 
UVC ในน ้าเสยีสงัเคราะหแ์ลว้ท าใหม้ปีระสทิธภิาพใน
การก าจดัส ีMB ไดด้กีว่ากระบวนการ Photolysis เพยีง
อยา่งเดยีวเนื่องจาก สาร MB ถกูก าจดัจากสองกลไกคอื
การยอ่ยสลายเมือ่ไดร้บัแสง UVC โดยตรง [2] และ เมือ่ 
TiO2 ไดร้บัพลงังานแสงทีม่ากกว่าพลงังาน Band-gap 
ท าใหอ้เิลก็ตรอนที ่Valence band (VB) ถกูกระตุน้ใหข้ึน้
ไปอยูท่ี ่ Conduction band (CB) ท าให ้ VB เกดิ hole 
ประจบุวก (h+) (Eq. 1) ซึง่สามารถออกซไิดซส์าร MB ได้
โดยตรง (Eq. 2) หรอืออกซไิดซน์ ้าใหผ้ลติ OH(Eq. 3) 

ในขณะทีอ่เิลก็ตรอนใน CB ท าหน้าทีร่ดีวิซอ์อกซเิจน
ทีม่าเกาะตดิผวิของ TiO2 ใหเ้ป็น O2

- (Eq. 4) [3] สาร
อนุมลูอสิระทีเ่กดิขึน้ (OH , O2

-) และ h+ กจ็ะไปท า
ปฏกิริยิากบัสาร MB ท าใหส้าร MB เกดิการยอ่ยสลาย
เป็นสารทีม่โีมเลกลุเลก็ลง เชน่ อนุพนัธข์อง Peroxy และ 
Hydroxylate [4] หรอืยอ่ยสลายอยา่งสมบรูณ์กลายเป็น 
CO2 และ H2O  

TiO2 + UVC  e- + h+   (1) 

h+ + MB  CO2 + H2O   (2) 

h+ + H2O  H+ + OH   (3) 

e- + O2  O2
-    (4) 

 

รปูที ่ 2 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพก าจดั MB ดว้ย
กระบวนการ Photocatalysis ดว้ยแผน่ฟิลม์ TiO2/PLA  

3.3. ประสิทธิภาพการบ าบดั TOC   

 การตรวจวดั TOC ในน ้าตวัอยา่งเพือ่วเิคราะห์
การยอ่ยสลายอยา่งสมบรูณ์ของสาร MB ผลการทดลอง
พบว่าคา่ TOC ลดลงอยา่งต่อเนื่องในทกุฟิลม์ (F1-F3) 
ภายในระยะเวลา 60 นาท ี(ดงัรปูที ่2) ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า
สาร MB ถกูยอ่ยสลายกลายเป็น CO2 และ H2O อยูท่ี ่29, 
35 และ 19% เมือ่ใชฟิ้ลม์ม ีTiO2 ผสมอยู ่1, 3 และ 5% 
(w/w) ตามล าดบั 

 

 
รปูที ่ 3 ประสทิธภิาพการก าจดั TOC ดว้ยแผน่ฟิลม์ทีม่ ี
สดัสว่น TiO2 ต่างกนั 
 
3.4 จลนพลศาสตรข์องการย่อยสลายสาร MB ด้วย
กระบวนการ Photocatalysis  
 ในการค านวณจลนพลศาสตรข์องการยอ่ยสลาย
สาร MB ดว้ยกระบวนการ Photocatalysis โดยใชฟิ้ลม์ 
TiO2/PLA รว่มกบัแสง UVC จะใชส้มการ Eq. 5 [5]  

ln C0/C = kt    (5) 

เมือ่ C0 และ C เป็นความเขม้ขน้ของสาร MB ที่
เริม่ตน้ และทีเ่วลาใดๆ ตามล าดบั และคา่ k เป็นคา่คงที่
อตัราการยอ่ยสลายสาร MB ซึง่จากผลการทดลอง (รปูที ่
2) การยอ่ยสลายสาร MB ดว้ย TiO2/PLA รว่มกบัแสง 
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UVC เป็นไปตาม pseudo-first order จากตาราง 1 คา่ k 
จะเพิม่ขึน้เมือ่สดัสว่นของ TiO2 เพิม่ขึน้ จนถงึ 3% (w/w) 
(F2) เนื่องจากมพีืน้ทีใ่นการท าปฏกิริยิากบั TiO2 เพิม่
มากขึน้ และเมือ่มปีรมิาณ TiO2 ในแผน่ฟิลม์เพิม่มากขึน้
คา่ k กลบัลดลง เนื่องจากแผน่ฟิลม์มคีวามหนาเพยีง 50 
ไมโครเมตร ท าใหม้พีืน้ทีจ่ ากดัถงึแมจ้ะเพิม่ปรมิาณ TiO2 
ใหม้ากขึน้ [6] ดงันัน้เผน่ฟิลม์ TiO2/PLA ทีม่ปีรมิาณ 
TiO2 3%(w/w) เป็นปรมิาณทีเ่หมาะสมในการก าจดัสี
ยอ้มในน ้าเสยีได ้

ตารางที ่1 จลนพลศาสตรข์องการยอ่ยสลายสาร MB 

ตวัอย่าง F1 F2 F3 
ประสทิธภิาพการ
บ าบดั (%) 

43 50 37 

ค่าคงทีอ่ตัราการ
เกดิปฏกิริยิา (k),  
(10-3 นาท-ี1) 

8.9 11.0 8.0 

R2 0.9754 0.9728 0.9880 
 

4.สรปุผลการทดลอง 

 สาร MB สามารถยอ่ยสลายไดด้ว้ยการใช้
แผน่ฟิลม์ TiO2/PLA รว่มกบัแสง UVC โดยสดัสว่นที่
เหมาะสมของ TiO2 ในแผน่ฟิลม์อยูท่ี ่ 3% (w/w) 
(แผน่ฟิลม์ F2) ซึง่สามารถก าจดัสาร MB ได ้ 50% 
ภายในระยะเวลา 60 นาทแีละยอ่ยสลายอยา่งสมบรูณ์ได ้
35% โดยมคีา่คงทีอ่ตัราการเกดิปฏกิริยิาที ่ 11.0 x 10-3 
นาท-ี1 ซึง่สามารถน าแผน่ฟิลม์ F2 มาใชใ้นการบ าบดัสี
ยอ้มทีต่กคา้งได ้ แต่อยา่งไรกต็ามตอ้งมกีารศกึษาปัจจยั
ทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการบ าบดัสยีอ้มในน ้าเสยีเพิม่เตมิ 
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ผูว้จิยัขอขอบพระคณุวทิยาลยัพลงังานและ 
สิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัพะเยา ทีใ่หค้วามอนุเคราะห์

สถานทีท่ าวจิยั และเครือ่งมอืส าหรบัการวเิคราะหต์่างๆ 
และขอขอบพระคณุ ผศ.ดร.โกวทิ หงสส์วุรรณ ทีใ่หค้วาม
อนุเคราะหแ์ผน่ฟิลม์ TiO2/PLA มาใชใ้นการทดสอบใน
งานวจิยันี้ 
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บทคดัย่อ 

การศกึษานี้ได้ท าการศกึษาการสรา้งกรดของน ้าเสยีทีม่โีปรตนีเป็นองค์ประกอบหลกัในถงัปฏกิริยิากวน
สมบูรณ์ (ซเีอสทอีาร)์ น ้าเสยีทีใ่ชเ้ป็นน ้าเสยีสงัเคราะห์ทีเ่ป็นตวัแทนของน ้าเสยีจากกระบวนการผลติไอศครมี น ้า
เสยีจากกระบวนการผลติผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ และน ้าเสยีจากอตุสาหกรรมเวชส าอาง ทีม่คีา่ซโีอดปีระมาณ 2,000 
มก./ล. ถังปฏิกิริยาสร้างกรดเป็นถังปฏิกิริยาแบบซีเอสทีอาร์ระดับห้องปฏิบัติการขนาด 3 ลิตร เดินระบบ
แบบต่อเนื่องทีร่ะยะเวลากกัเกบ็น ้าเท่ากบั 4 ชัว่โมง อตัราภาระบรรทุกสารอนิทรยีใ์นช่วง 13.24-13.92 กก.ซโีอด/ี
ลบ.ม.-วนั ภายใตส้ภาวะทีไ่ม่มกีารควบคุมอุณหภูมแิละค่าพเีอช จากการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพการสรา้งกรด
ของน ้าเสยีจากอุตสาหกรรมเวชส าอางมคี่าสูงสุด โดยมรีอ้ยละของการสรา้งกรดและอตัราการสรา้งกรดเท่ากบั 
36.5% และ 4.8 กรมัซโีอด/ีลติร-วนั ตามล าดบั รองลงมาคอืน ้าเสยีจากกระบวนการผลติไอศครมี (30.2% และ 3.9 
กรมัซโีอด/ีลติร-วนั) และน ้าเสยีจากกระบวนการผลติผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ (10.8% และ 1.4 กรมัซโีอด/ีลติร-วนั) 
ซโีอดใีนน ้าเสยีถูกเปลี่ยนใหเ้ป็นก๊าซชวีภาพน้อยมาก สภาวะทีใ่ชใ้นการศกึษานี้จงึมคีวามเหมาะสมต่อการสรา้ง
กรดของน ้าเสยีทีม่โีปรตนีเป็นองคป์ระกอบหลกั 
ค าหลกั: สรา้งกรด; น ้าเสยีโปรตนี; ซเีอสทอีาร;์ แอนแอโรบคิ  
Abstract 

 The protein-containing wastewater acid-forming efficiency in an acidogenic completely stirred tank 
reactor (CSTR) was investigated in this study. A synthetic wastewater used as an influent was 
represented the ice cream wastewater, the food supplements wastewater, and the cosmetic effluent with 
COD of about 2,000 mg/l. A 3-l CSTR operated continuously at hydraulic retention time (HRT) of 4 hr, 
organic loading rate (OLR) in the range of 13.24-13.92 kg COD/m3.d under ambient temperature and non-
pH adjustment condition. The acidification efficiency and acid production rate of the cosmetic wastewater 
was 36.5% and 4.8 g COD/l.d respectively followed by the ice cream wastewater (30.2% and 3.9 g 
COD/l.d) and the food supplements effluent (10.8% and 1.4 g COD/l.d). Biogas production was 
suppressed. The operational conditions applied in this study are thus suitable for the acidification of 
protein-containing wastewater. 
Keywords: Acidification; Protein-containing wastewater; CSTR; Anaerobic 
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1. บทน า 
ในปัจจุบนั การบ าบดัน ้าเสยีดว้ยกระบวนการ

ทางชวีภาพแบบไมใ่ชอ้อกซเิจน (Anaerobic process) 
ได้ ถู กน าม าใช้ ใน ก ารบ าบัด น ้ า เสีย ใน โรงงาน
อุตสาหกรรมหลายประเภท [1] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบบ าบดัแบบยเูอเอสบ ี(Upflow anaerobic sludge 
blanket: UASB) เป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
มากที่สุด เนื่องจากให้ประสิทธิภาพการบ าบัดสูง มี
ความซับซ้อนและต้องการการดูแลรักษาต ่ า  [2]  
สมรรถนะสูงของระบบบ าบัดแบบยูเอเอสบีนั ้น 
เชื่อมโยงกับความสามารถในการกักเก็บตะกอน
จุลนิทรยีไ์วภ้ายในถงัปฏกิริยิา ตะกอนเหล่านี้จะก่อตวั
เป็นตะกอนเมด็ทีม่คีวามเขม้ขน้สูง (Granular sludge) 
มีความสามารถในการตกตะกอนและย่อยสลาย
สารอนิทรยีใ์นน ้าเสยีไดด้ ี 

แต่พบว่าในการบ าบัดน ้าเสียที่มีไขมันและ
โปรตนีเป็นองคป์ระกอบหลกัโดยใชร้ะบบบ าบดัแบบยู
เอ เอสบีนั ้น  ไขมันและโปรตีน ในน ้ า เสียซึ่ ง เป็น
สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ช้า จะสะสมอยู่ ในถัง
ปฏิกริยิาจนท าให้เกดิชัน้ฝ้าไขมนั (Scum formation) 
ปิดกัน้ทางน ้าออกและท่อเกบ็รวบรวมก๊าซชวีภาพ อกี
ทัง้ยงัน าพาตะกอนจุลนิทรยีท์ีม่นี ้าหนักเบาชะลา้งหลุด
ออกจากถังปฏิกิริย า  (Sludge wash-out)  ท าให้
ประสทิธภิาพการบ าบดัลดต ่าลงอย่างต่อเนื่องและเป็น
ผลใหร้ะบบล้มเหลวในที่สุด [3] Vidal et al. ได้ศกึษา
การบ าบดัน ้าเสยีผลติภณัฑ์นมโดยระบบบ าบดัแบบยู
เอเอสบ ีและพบว่าอตัราการผลติและคุณภาพของก๊าซ
ชวีภาพไม่ดเีท่าทีค่วร เนื่องจากขัน้ตอนการย่อยสลาย
ของไขมนัเป็นไปอย่างเชื่องชา้จนท าใหเ้กดิการสะสม
ในชัน้ตะกอนจุลินทรยี์ [4]  Kim et al. ได้ศึกษาการ
บ าบัดน ้ าเสียที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักด้วย
ระบบบ าบัดแบบยูเอเอสบี และพบว่ามกีารสะสมตัว
ของชัน้ฝ้าไขมนัในถงัปฏกิริยิา เป็นผลใหป้ระสทิธภิาพ
ของระบบลดลงเป็นล าดบั แมจ้ะเดนิระบบภายใตอ้ตัรา
ภาระบรรทกุสารอนิทรยี์ทีม่คีา่ต ่ากต็าม (1.38 กก.ซโีอ
ด/ีลบ.ม.-วนั) [5]  

เพื่อลดปัญหาดังกล่าวและเพิ่มเสถียรภาพ
ของระบบในระยะยาว ระบบบ าบดัแบบไมใ่ชอ้อกซเิจน
สองขั ้น ตอน  (Two-phase anaerobic process) ซึ่ ง
เป็นระบบทีก่ระบวนการสรา้งกรด (Acidification) และ
กระบวนการสรา้งมเีทน (Methanogenesis) จะเกดิขึน้
แยกกนัในถงัปฏกิริยิาแต่ละถงั เป็นอกีหนึ่งทางเลอืกที่
น่าสนใจในการบ าบัดน ้าเสียมีไขมนัและโปรตีนเป็น
องคป์ระกอบหลกั เนื่องจากไขมนัและโปรตนีในน ้าเสยี
บางส่วนสามารถถูกก าจดัได้ในถงัปฏิกริยิาสรา้งกรด 
ช่วยลดการก่อตวัของชัน้ฝ้าไขมนัและการชะล้างของ
ตะกอนจุลินทรีย์ในถังปฏิกิริยาสร้างมีเทนได้ดี [6] 
Sponza and Demirden ได้ท าการศกึษาเกีย่วกบัการ
บ าบดัน ้าเสยีโรงงานเภสชักรรม และพบว่าระบบบ าบดั
แบบไม่ใชอ้อกซเิจนสองขัน้ตอนใหป้ระสทิธภิาพสงูใน
การก าจัดซีโอดีและสารประกอบทางเคมีที่ส าคัญ
เท่ ากับ  84% และ  97% ตามล าดับ  [7]   Yu ยัง
ชีใ้หเ้หน็ว่าถงัปฏกิริยิาสรา้งกรดในระบบบ าบดัแบบไม่
ใช้ออกซิเจนสองขัน้ตอนนัน้ มสี่วนส าคญัในการช่วย
เพิ่มความสามารถในการผลิตก๊าซมีเทนของตะกอน
จุลินทรยี์ในถังปฏิกิรยิาสร้างมีเทน เพิ่มสดัส่วนของ
มเีทนในก๊าซชีวภาพ และท าให้ประสิทธิภาพในการ
บ าบดัน ้าเสยีโปรตนีสงูขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั [8]  

จะเหน็ไดว้่า การศกึษากระบวนการสรา้งกรด
ของน ้ าเสียที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักนัน้ มี
ประโยชน์อย่างมากต่อการได้มาซึ่งค่าการออกแบบ
และเดินระบบที่ส าคัญในการบ าบัดน ้าเสียดังกล่าว 
เทา่ทีผ่า่นมาการศกึษากระบวนการสรา้งกรดในน ้าเสยี
ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปทีค่่าการเดนิระบบพื้นฐาน เช่น 
ระย ะ เว ล ากัก เก็ บ น ้ า  (Hydraulic retention time: 
HRT) อัต ราภ าระบ รรทุ ก ส ารอิน ท รีย์  (Organic 
loading rate: OLR) และรูปแบบของถงัปฏกิริยิา เป็น
ตน้ โดยพบว่าระยะเวลากกัเกบ็น ้าทีเ่หมาะสมส าหรบั
การสรา้งกรดของน ้าเสยีอุตสาหกรรมทีม่อีงคป์ระกอบ
ซบัซ้อน (Complex wastewater) จะอยู่ระหว่าง 4-24 
ชัว่โมง [9-11] และถังปฏิกิริยาแบบกวนสมบูรณ์ 
(Completely stirred tank reactor: CSTR) มีค ว าม
เหมาะสมทีจ่ะใชเ้ป็นถงัปฏกิริยิาสรา้งกรดมากกว่าถงั
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ปฏกิริยิาแบบไหลตามกนั (Plug flow reactor) แต่เป็น
ทีน่่าเสยีดายทีย่งัไม่มกีารศกึษากระบวนการสรา้งกรด
ของน ้าเสยีอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทเพยีงพอ 
ประกอบกบัอตุสาหกรรมทีเ่ป็นแหล่งก าเนิดของน ้าเสยี
ทีม่โีปรตนีเป็นองค์ประกอบหลกันัน้ก าลงัเตบิโตอย่าง
รวดเร็วในประเทศไทย จ าเป็นที่จะต้องมีค่าการ
ออกแบบส าหรบัระบบบ าบดัน ้าเสยีทีม่ ีประสทิธิภาพ
และเสถียรภาพสูง เพื่อมารองรับปริมาณน ้ าเสียที่
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมเหล่านี้ต่อไปใน
อนาคต อกีทัง้ 

การศกึษาในครัง้นี้จงึมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษา
กระบวนการสร้างกรดของน ้ าเสียที่มีโปรตีนเป็น
องค์ประกอบหลกัในถังปฏิกิรยิาสร้างกรดแบบกวน
สมบูรณ์  ที่ระยะเวลากักเก็บน ้ าเท่ากับ 4 ชัว่โมง 
ภายใตส้ภาวะทีไ่ม่มกีารควบคุมอุณหภูมแิละค่าพเีอช 
ใช้น ้ าเสียสังเคราะห์ที่เป็นตัวแทนของน ้ าเสียจาก
กระบวนการผลิตไอศครีม น ้าเสียจากกระบวนการ
ผลิต ผ ลิต ภัณ ฑ์ อ าห าร เส ริม  แ ล ะน ้ า เสีย จ าก
อุตสาหกรรมเวชส าอาง โดยประสิทธิภาพของการ
สรา้งกรดนัน้จะประเมนิจากรอ้ยละของการสรา้งกรด 
(Acidification efficiency) และอตัราของการสรา้งกรด 
(Acid production rate) เป็นหลกั 

 
2. วิธีด าเนินการศึกษา 

2.1 น ้าเสียและตะกอนหวัเช้ือ 
น ้าเสยีทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นน ้าเสยีสงัเคราะห์

ที่เตรยีมขึ้นจากเวย์ผง สารสกดัยีสท์ และผงไข่แดง 
เพื่ อ ใช้ เป็ นตัวแทนของน ้ า เสียที่ มี โป รตีน เป็ น
องค์ประกอบหลกัจากกระบวนการผลติไอศครมี (เวย์
ผง+สารสกดัยีสท์) จากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม (สารสกัดยีสท์+ผงไข่แดง) และจาก
อตุสาหกรรมเวชส าอาง (เวยผ์ง+ผงไขแ่ดง) โดยมคีา่ซี
โอดีประมาณ 2,000 มก./ล.  ส าหรบัตะกอนหัวเชื้อ 
(Seed sludge) ทีบ่รรจุในถงัปฏกิริยิาสรา้งกรดนัน้ ใช้
ตะกอนจากถังย่อยตะกอนแบบไม่ ใช้ออกซิเจน 
(Anaerobic digester) ข อ ง ร ะ บ บ บ า บั ด น ้ า เสี ย
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ซึง่มคีวามเขม้ขน้ของของแขง็

แขวนลอยและของแข็งแขวนลอยระเหยเท่ากับ 
20,500 และ 18,000 มก./ล. ตามล าดบั โดยเตมิลงใน
ถงัสรา้งกรดให้มคีวามเขม้ขน้ของของแขง็แขวนลอย
ในช่วง 8,000-10,000 มก./ล.ของถงัปฏิกริยิา ซึ่งเป็น
ค่าที่แนะน าส าหรบัช่วงเริม่ต้นระบบบ าบดัแบบไม่ใช้
ออกซเิจน [12]  

 
2.2 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

ใช้ถังสร้างกรดเป็นถังปฏิกิริยาแบบกวน
สมบูรณ์ระดบัหอ้งปฏบิตักิารจ านวน 3 ถงั แต่ละถงัมี
ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สูง 20 ซม. (ความสูง
ระดับน ้ า 16.5 ซม.) ปริมาตรใช้งาน 3 ลิตร ติดตัง้
อุปกรณ์ เก็บ ก๊าซโดยวิธีแทนที่น ้ าและ ปั ๊มสูบน ้ า
หมุนเวยีนเพื่อใหเ้กดิการกวนภายในถงัปฏกิริยิาอย่าง
ทัว่ถึง ไดอะแกรมของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การศกึษา แสดงในรปูที ่1  

 
รปูที ่1 ไดอะแกรมของเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้น

การศกึษา 

2.3 การทดลอง 
น ้าเสยีสงัเคราะห์ทีเ่ป็นตวัแทนของน ้าเสยีที่มี

โปรตนีเป็นองคป์ระกอบหลกัแต่ละชนิด จะถกูป้อนเขา้
สู่ถังสร้างกรดแบบกวนสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องด้วย
อตัราการไหล 18 ลิตรต่อวัน (ระยะเวลากักเก็บน ้ า
เท่ากับ 4 ชัว่โมง) ภายใต้สภาวะที่ไม่มีการควบคุม
อุณหภูมแิละค่าพเีอช โดยในช่วงเริม่ต้นระบบ (Start-
up) จะปรบัเพิม่อตัราการไหลแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปจาก 
6 ลติรต่อวนั (ระยะเวลากกัเกบ็น ้าเท่ากบั 12 ชัว่โมง) 
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ไปเป็นที ่9, 12, 15 และ 18 ลติรต่อวนั (ระยะเวลากกั
เกบ็น ้าเทา่กบั 8, 6, 4.8 และ 4 ชัว่โมงตามล าดบั) 

ในการประเมินประสิทธิภาพของการสร้าง
กรด จะพจิารณาจากทัง้ปรมิาณของกรดไขมนัระเหย
ง่าย (Volatile fatty acids: VFAs) ที่ผลิตได้ การเกิด
ก๊าซชีวภาพและมีเทน ค่าร้อยละของการสร้างกรด 
(Acidification efficiency) และอตัราของการสรา้งกรด 
(Acid production rate) ซึ่งได้จากปริมาณที่แท้จริง
ของซีโอดีที่ถูกย่อยสลายและถูกใช้ต่อโดยจุลินทรีย์
สร้างมีเทน (CODacid) ซึ่งเป็นผลรวมของซีโอดีที่ถูก
ย่อยสลายกลายเป็นกรดไขมนัระเหยง่าย (CODVFA) 
และมเีทน (CODCH4) ดงัสมการที ่(1) และ (2) [13]  
CODacid = effluent CODVFA – influent CODVFA +   
CODCH4                                                    (1) 
Acidification efficiency =  (CODacid / CODnon-

VFA,influent) x 100                                           (2) 
เมื่อ CODVFA = ซโีอดีทีอ่ยู่ในรูปของกรดไขมนัระเหย
งา่ย โดยค านวณจากปรมิาณของกรดไขมนัระเหยงา่ย
ในน ้าเสยีและค่าซีโอดเีทยีบเท่าของกรดไขมนัระเหย
งา่ยแต่ละชนิด (ตารางที ่1)  
CODnon-VFA = COD - CODVFA 
CODCH4 = ซีโอดีเทียบเท่าก๊าซมีเทนที่ผลิตได้ โดย
ค านวณจากปรมิาณของก๊าซมเีทนทีผ่ลติไดแ้ละคา่ซโีอ
ดเีทยีบเทา่ของก๊าซมเีทนทีอ่ณุหภมูติ่างๆ (ตารางที ่2) 
 
2.4 การเกบ็ตวัอย่างและการวิเคราะห ์
การวิเคราะห์พารามิเตอร์พื้นฐาน ได้แก่  พี เอช , 
อุณหภูม ,ิ ซีโอดี, กรดไขมนัระเหยง่าย, อลัคาไลนิตี้, 
ของแขง็แขวนลอยและของแขง็แขวนลอยระเหย, เจห์
ดาลไนโตรเจน  และฟอสฟอรัสรวม  อ้างอิงตาม
มาตรฐานของ APHA [14] ปรมิาณและองค์ประกอบ
ก๊าซชวีภาพ วดัโดยวิธีแทนที่น ้าและแก๊สโครมาโตก
ราฟี ตามล าดบั 
 
 
 
 

ตารางที ่1 คา่ซโีอดเีทยีบเทา่ของกรดไขมนัระเหยงา่ย
ชนิดต่างๆ [15]  

ชนิดของ 
กรดไขมนัระเหยงา่ย 

คา่ซโีอดเีทยีบเทา่  
(กรมัซโีอด/ีกรมัของ
กรดไขมนัระเหยงา่ย) 

อะซติกิ 1.066 
โพรไพโอนิก  1.512 
บวิทริกิ  1.816 
วาเลรกิ  2.036 
คาโพรอกิ  2.204 

ตารางที ่2 คา่ซโีอดเีทยีบเทา่ของก๊าซมเีทนทีอ่ณุหภมูิ
ต่างๆ [16]  

อณุหภมู ิ(C) คา่ซโีอดเีทยีบเทา่  
(มล.ของมเีทน/กรมัซโีอด)ี 

20 385 
25 394 
30 405 
35 418 
40 433 

  
3. ผลการศึกษา  

ประสทิธิภาพการท างานของถงัสร้างกรดได้ถูก
ประเมนิภายหลงัจากทีแ่ต่ละถงัปฏิกริยิาด าเนินเขา้สู่
สภาวะคงที ่ดงัแสดงในตารางที ่3 พบว่าปรมิาณของ
กรดไขมนัระเหยงา่ยในน ้าออกมคีา่สงูกว่าน ้าเขา้ในทุก
ถงัปฏกิริยิา โดยมคี่าเท่ากบั 755, 874 และ 266 มก./
ล.เทยีบกบักรดอะซิตกิ รอ้ยละของการสรา้งกรดเป็น 
30.2%, 36.5% และ 10.8% ขณะทีอ่ตัราการสรา้งกรด 
เท่ากบั 3.9, 4.8 และ 1.4 กรมัซโีอด/ีลติร-วนั ส าหรบั
น ้าเสยีกระบวนการผลติไอศครมี น ้าเสยีกระบวนการ
ผลติผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิ และน ้าเสยีอุตสาหกรรม
เวชส าอาง ตามล าดบั (รปูที ่2)    
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ตารางที ่3 ประสทิธภิาพของถงัปฏกิริยิาสรา้งกรดส าหรบัน ้าเสยีทีม่โีปรตนีเป็นองคป์ระกอบหลกั 
พารามเิตอร ์

 
หน่วย เวยผ์ง+สารสกดัยสีท ์

(ไอศครมี) 
เวยผ์ง+ผงไขแ่ดง 
(เวชส าอาง) 

สารสกดัยสีท+์ผงไขแ่ดง 
(อาหารเสรมิ) 

OLR kg COD/m3.d 13.92 13.92 13.24 
อณุหภมู ิ ํ  C 27.1 26.0 26.4 

pHinf 
pHeff 

- 
- 

5.83 
5.37 

5.03 
4.61 

6.70 
6.02 

CODinf 
CODeff 

COD removal 
(FCOD/COD)inf 
(FCOD/COD)eff 

mg/l 
mg/l 
% 
- 
- 

2,321 
1,446 
37.7 
0.84 
0.93 

2,321 
1,845 
20.5 
0.85 
0.87 

2,207 
1,590 
28.0 
0.85 
0.87 

VFAinf 
VFAeff 

mg/l CH3COOH 
mg/l CH3COOH 

140 
755 

126 
874 

48 
266 

SSinf 
SSeff 

mg/l 
mg/l 

738 
374 

1,635 
1,368 

806 
440 

Biogas yield 
CH4 content 
CH4 yield 

l/g CODremoved 
% 

l/g CODremoved 

0.013 
16 

0.005 

0.018 
12 

0.006 

0.004 
9 

0.001 
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รปูที ่2 ประสทิธภิาพของการสรา้งกรดส าหรบัน ้าเสยีที่

มโีปรตนีเป็นองคป์ระกอบหลกั 
 

ก ร ด อ ะ ซิ ติ ก เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ข อ ง
กระบวนการสรา้งกรดซึ่งพบได้ในช่วง 35-46% ของ
กรดไขมนัระเหยงา่ยทัง้หมด รองลงมาคอืกรดบวิทริกิ 
(24-34%) ขณะทีก่รดโพรพโิอนิกพบในชว่ง 12-19%  

 
ในขณะทีก่รดไอโซบิวทริคิ ไอโซวาเลรคิ และวาเลรคิ 
ถกูพบในปรมิาณน้อยกว่ามาก 

ส าหรบัประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของ 
ถังปฏิกิริยาสร้างกรด พบว่าซีโอดีในน ้าเสียทัง้สาม
ชนิดถูกก าจดัไปบางส่วน (28.8-37.7%) แสดงใหเ้ห็น
ว่าซโีอดสีว่นใหญ่ยงัอยูใ่นรปูของสารละลาย สอดคลอ้ง
กบัก๊าซชวีภาพและมเีทนทีเ่กดิขึน้น้อยมาก ในขณะที่
ของแข็งแขวนลอยก็ถูกก าจัดไปบางส่วนใน ถัง
ปฏกิริยิาสรา้งกรดเชน่เดยีวกนั  

 
4. วิจารณ์ผลการศึกษา 

 สภาวะทีใ่ชใ้นการสรา้งกรดในการศกึษาในครัง้นี้
คอื ระยะเวลากกัเกบ็น ้าเท่ากบั 4 ชัว่โมง อตัราภาระ
บรรทกุสารอนิทรยีใ์นช่วง 13.24-13.92 กก.ซโีอด/ีลบ.
ม.-วนั ภายใตส้ภาวะทีไ่มม่กีารควบคมุอุณหภมูแิละค่า
พเีอช มคีวามเหมาะสมต่อการสรา้งกรดส าหรบัน ้าเสยี
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ทีม่โีปรตนีเป็นองค์ประกอบหลกั เนื่องจากซีโอดสี่วน
ใหญ่ยงัอยู่ในรปูของสารละลายและกระบวนการสรา้ง
มเีทนเกดิขึน้อย่างจ ากดั สอดคล้องกบัสภาวะที่ใช้ใน
งานวจิยัก่อนหน้า Guerrero et al. รายงานว่ารอ้ยละ
ของการสรา้งกรดของน ้าเสยีจากกระบวนการแปรรูป
อ าห า รที่ ได้ จ าก ป ล า อ ยู่ ที่  6.6-15.6% ภ าย ใต ้
ระยะ เวล ากัก เก็บ น ้ า ใน ช่ ว ง  4-12 ชั ว่ โม ง  [17]  
Demirel and Yanigun พบว่ารอ้ยละของการสรา้งกรด
และอตัราการสรา้งกรดของน ้าเสยีจากนมเพิม่ขึน้สงูสุด
เท่ ากับ  56% และ  3.1 กรัมซี โอดี /ลิต ร -วัน  เมื่ อ
ระยะเวลากักเก็บน ้ าต ่ ากว่า 12 ชม . และไม่มีการ
ควบคมุคา่พเีอช [15] 

สารอินทรีย์ในน ้ าเสียถูกย่อยสลายได้ดีและ
ผลติภณัฑ์หลกัทีไ่ด้คอืกรดอะซติกิ โพรไพโอนิก และ
บวิทริกิ เหมาะสมส าหรบักระบวนการสรา้งมเีทนทีจ่ะ
เกิ ด ขึ้ น ภ าย ห ลั งจ าก ก ระบ วน ก ารส ร้า งก รด 
องคป์ระกอบของกรดไขมนัระเหยงา่ยในการศกึษาครัง้
นี้มีแนวโน้มแบบเดียวกับที่พบในงานวิจัยอื่น  ๆ ที่
ศกึษาการบ าบดัน ้าเสยีทีม่อีงคป์ระกอบซบัซอ้นและได้
ประสทิธภิาพทีน่่าพอใจ [12],[18]   

วัตถุประสงค์หลักของการสร้างกรดคือ การ
ยบัยัง้กระบวนการสรา้งมเีทน (Methanogenic activity 
suppression) ซึง่พจิารณาจากประสทิธภิาพการก าจดั
ซโีอด ีการผลติก๊าซชวีภาพ และปรมิาณก๊าซมเีทนใน
ก๊าซชวีภาพ ในทางทฤษฎใีนกระบวนการไฮโดรไลซสิ
และการสร้างกรดของการย่อยสลายแบบไม่ ใช้
ออกซเิจนนัน้ สารอนิทรยีจ์ะถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์
ภายในเซลล์ที่ผลติโดยจุลนิทรยี์สรา้งกรด ให้เป็นกรด
ไขมนัระเหยง่ายและผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่ยงัคงอยู่ในรูป
ของสารละลาย ท าใหไ้มม่กีารก าจดัซโีอดเีกดิขึน้ ซึง่ใน
การศกึษาครัง้นี้พบว่า การก าจดัซโีอดเีกดิขึน้บางส่วน
ในน ้ าเสียแต่ละชนิด เป็นผลให้สามารถกล่าวได้ว่า
กระบวนการสรา้งกรดเกดิขึน้ไดด้ ีเนื่องจากผลติภณัฑ์
สว่นใหญ่ยงัคงอยูใ่นรปูของสารละลาย 

ประสทิธิภาพของการสรา้งกรดจะแตกต่างกนั
ตามคณุลกัษณะและองคป์ระกอบของสารอนิทรยีใ์นน ้า
เสยี น ้าเสยีจากกระบวนการผลิตไอศครมีและน ้าเสยี

จากอตุสาหกรรมเวชส าอาง จะมปีระสทิธภิาพของการ
สร้างกรดที่สูงกว่าน ้ าเสียจากกระบวนการผลิต
ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ เนื่องจากมีส่วนประกอบของ
โปรตีนในรูปที่ย่อยสลายได้ เร็วกว่าโปรตีนหรือ
สว่นประกอบในน ้าเสยีจากกระบวนการผลติผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิ 

รอ้ยละของการสรา้งกรดและอตัราการสรา้งกรด
ของน ้ าเสียที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักที่ได้
สอดคล้องกบังานวิจัยอื่นๆที่ได้ท าการศึกษาถึงการ
สรา้งกรดของน ้าเสยีที่มไีขมนัหรอืโปรตีน Kim et al. 
ท าการศึกษาการสร้างกรดของน ้าเสียที่มีกรดไขมัน
แบบโซ่ยาว (Long chain fatty acid) ในถังสร้างกรด
แบบซีเอสทีอาร์ และรายงานว่า 15-20% ของกรด
ไขมนัแบบโซ่ยาวถูกย่อยกลายเป็นกรดไขมนัระเหย
ง่าย  ที่ ระยะเวลากัก เก็บน ้ าต ่ ากว่ า  12 ชม . [5]  
Bengtsson et al. ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง
กรดของน ้าเสยีผลิตภัณฑ์จากเนยแข็ง โดยพบว่าที่
ระยะเวลากักเก็บน ้ าต ่ ากว่า 8 ชม. ร้อยละของการ
สร้างกรดและอตัราการสร้างกรดเท่ากับ 57% และ 
1.32 กรมัซโีอด/ีกรมัของมวลจุลนิทรยี-์วนั [19]  

นอกจากนัน้ ในปัจจุบนัการสงัเคราะหพ์ลาสตกิ
ชี ว ภ า พ ก ลุ่ ม โ พ ลี ไ ฮ ด ร อ ก ซี อั ล ค า โน เอ ท 
(Polyhydroxyalkanoates: PHAs) ซึ่งเป็นพลาสติกที่
สามารถช่วยสลายได้ทางชีวภาพ และสามารถใช้
ทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ส ังเคราะห์ขึ้นด้วย
กระบวนการปิโตรเคม ีก าลงัถูกศกึษาอย่างจรงิจังใน
การน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท
เพือ่ลดผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม มงีานวจิยัพบว่ากรด
ไขมันระเหยง่าย (VFAs) ที่ได้จากขัน้ตอนการสร้าง
กรดในกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใชอ้อกซเิจนนัน้ 
สามารถใช้เป็นอาหารของแบคทีเรียที่ส ังเคราะห ์
PHAs ได้ [20] จากสดัส่วนและองค์ประกอบของกรด
ไขมนัระเหยงา่ยทีเ่ป็นผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ กรดอะซิ
ตกิ (35-46%) กรดบิวทริกิ (24-34%) และกรดโพรพิ
โอนิก (12-19%) ที่ได้จากการศกึษานี้ สอดคล้องกบั
งานวจิยับางชิน้ทีศ่กึษาชนิดและองคป์ระกอบของกรด
ไขมนัระเหยงา่ยจากกระบวนการสรา้งกรดของน ้าเสยี
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อุตสาหกรรมที่ใช้เป็นสารตัง้ต้นในการสังเคราะห ์
PHAs ได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ [21-23] จึงสามารถกล่าว
ได้ว่า มคีวามเป็นไปได้ที่จะประยุกต์ใช้กระบวนการ
สรา้งกรดของน ้าเสยีทีม่โีปรตนีเป็นองคป์ระกอบ เป็น
ขัน้ตอนหนึ่งในการสงัเคราะห ์PHAs ไดใ้นอนาคต 

  
5. สรปุผลการศึกษา 

  ระยะเวลากกัเกบ็น ้าเท่ากบั 4 ชัว่โมง อตัรา
ภาระบรรทุกสารอนิทรยี์ในช่วง 13.24-13.92 กก.ซโีอ
ด/ีลบ.ม.-วนั ภายใตส้ภาวะทีไ่ม่มกีารควบคุมอุณหภูมิ
และคา่พเีอช มคีวามเหมาะสมต่อการสรา้งกรดส าหรบั
น ้าเสยีทีม่โีปรตนีเป็นองคป์ระกอบหลกัในถงัสรา้งกรด
แบบซเีอสทอีาร ์

  ประสิทธิภาพการสร้างกรดของน ้าเสียจาก
อุตสาหกรรมเวชส าอางมีค่าสูงสุด โดยมรี้อยละของ
การสร้างกรดและอตัราการสร้างกรดเท่ากบั 36.5% 
และ 4.8 กรมัซีโอดี/ลิตร-วนั ตามล าดบั รองลงมาคอื
น ้าเสยีจากกระบวนการผลติไอศครมี (30.2% และ 3.9 
กรมัซโีอด/ีลติร-วนั) และน ้าเสยีจากกระบวนการผลติ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิ (10.8% และ 1.4 กรมัซีโอดี/
ลติร-วนั) 

  ผลติภณัฑห์ลกัทีไ่ดค้อืกรดอะซติกิ โพรไพโอ
นิก และบวิทริกิ 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคณุภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ที่ให้ความ
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บทคดัย่อ  
บทความนี้เป็นการศกึษาการผลติเชือ้เพลงิเหลวโดยผา่นกระบวนการไพโรไลซสีแบบเรว็ในเครื่องปฏกิรณ์

แบบเบดน่ิง ตวัอย่างพลาสตกิทีท่ าการศกึษา คอื ถุงพลาสตกิ อุณหภูมทิีท่ าการศกึษา 450-600 องศาเซลเซยีส 
จากผลการศกึษาพบว่า อุณหภูมทิีท่ าปฏกิริยิาไพโรไลซสีทีเ่หมาะสมของการผลติเชื้อเพลงิเหลวจากถุงพลาสตกิ 
ประมาณ 500-550 องศาเซลเซยีส ไดป้รมิาณเชือ้เพลงิเหลวรอ้ยละ 80.68 โดยน ้าหนกัของถุงพลาสตกิแหง้ทัง้หมด 
จากผลการวิเคราะห์พื้นฐานของเชื้อเพลิงเหลวที่ได้ พบว่า มปีรมิาณน ้าร้อยละ 0.39-0.52 โดยน ้าหนัก ความ
หนาแน่น 759-765 kg/m3 ค่า pH  6.25-6.72 และค่าความรอ้นต ่า ประมาณ 40.37 MJ/kg (ฐานแหง้) จากทดสอบ
การลุกไหมเ้บือ้งตน้ จะเหน็ว่าเชือ้เพลงิเหลวทีไ่ดส้ามารถลุกไหมไ้ดเ้ชน่เดยีวกบัน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ 91  
ค าหลกั: เชือ้เพลงิเหลว, เครื่องปฏกิรณ์แบบเบดนิ่ง, ถุงพลาสตกิ, ไพโรไลซสีแบบเรว็   
 
Abstract 
 This paper reports on a study of production of liquid fuels from plastic via fast pyrolysis in a fixed-
bed reactor. Fast pyrolysis experiments on the plastic bag were conducted using four pyrolysis setting 
temperatures (450, 500, 550, and 600°C). Results showed that the optimum pyrolysis temperature for 
obtaining highest liquid fuel yields was around 500-550°C. The highest liquid fuel yields was 80.68 wt.% on 
plastic bag dry basis. The liquid fuel products were also tested for their basic properties. Results showed 
that the water content, density, pH value and Lower heating value (LHV) were 0.39-0.52 wt.%, 759-765 
kg/m3, 6.25-6.72 and 40.37 MJ/kg. Moreover, the liquid fuel products was flammable gases which had 
similar properties as gasohol 91.  
Keywords: Liquid fuel, Fixed-bed reactor, Plastic bag, Fast pyrolysis  
 

1. บทน า 
เชือ้เพลงิฟอสซลิ ถอืว่าเป็นแหล่งพลงังานหลกัใน

การพัฒนาเศรษฐกิจของโลก  ปัญหาจากการใช้
เชือ้เพลงิฟอสซลิทีเ่พิม่ขึน้ เป็นอกีปัญหาหน่ึงทีส่ าคญั 
ที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันรณรงค์และหาวิธีเพื่อ

แก้ปัญหาดังกล่าว จากรายงานสถิติพลังงานของ
ประเทศไทยในปี 2559 ประเทศไทยมีการน าเข้า
น ้ามนัดบิจากต่างประเทศประมาณ 860,000 บาร์เรล
ต่อวัน  คิด เ ป็นมูลค่า  1 .12 ล้านล้านบาท  (110 
US/Barrel) [1] และปัจจุบนัยงัพบว่าราคาน ้ามนัดบิมี
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ลกัษณะผนัผวนไมแ่น่นอนและอาจสงูขึน้ในอนาคต ซึง่
เป็นผลมาจากปัญหาทางการเมอืงของประเทศผูผ้ลติ
และปริมาณความต้องการของผู้บริโภคที่สูงขึ้น 
น ้ ามันดิบ เหล่ านี้ นอกจากน ามากลัน่ เ ป็นน ้ ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการขนส่ง  และใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมแลว้ ยงัน ามาผ่านกระบวนการแปรรปูใน
อตุสาหกรรมพลาสตกิเพื่อแปรรปูตามลกัษณะของการ
ใชง้าน เช่น ถุงพลาสตกิ ขวดบรรจุ ฉนวนหุม้สายไฟ 
โฟม จานถาดใส่อาหาร กล่องเครื่องมือ  กระเป๋า 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า และภาชนะต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมกีารใช้
งานจ านวนมาก พลาสติกเหล่านี้เมื่อผ่านการใช้งาน
แล้ว ก็จะถูกน าไปทิ้งเป็นของเสยี หรอืเรยีกว่า ขยะ
พลาสติก ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลต่อ
ปัญหาดา้นการจดัการกบัของเสยีเหล่านี้ เนื่องจากท า
ใหเ้กดิผลเสยีกบัสิง่แวดลอ้มเมื่อน าไปเผาท าลาย หรอื
ตอ้งใชเ้วลายอ่ยสลายนานมากเมือ่น าไปฝัง่กลบ อกีทัง้
มคีวามยุ่งยากในการหาหลุมทิ้งขยะแห่งใหม่ และขอ้
ขดัแย้งกบัชุมชนที่อยู่ใกล้บรเิวณหลุมฝังกลบ ดงันัน้
การคดิคน้วธิกีารน าเอาขยะพลาสตกิเหล่านี้กลบัมาใช้
ใหมใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสดุจงึเป็นอกีวธิกีารหนึ่งทีจ่ะใช้
ในการลดปัญหาดงักล่าวได ้ 

ไพ โ ร ไ ล ซี ส แบบ เ ร็ ว  ( Fast pyrolysis) เ ป็ น
เทคโนโลยีหน่ึงในการแปรรูปพลังงานที่ก าลังได้รบั
ความสนใจมากในขณะนี้  เป็นกระบวนการย่อยสลาย
ดว้ยความรอ้นทีอุ่ณหภมูสิงูและรวดเรว็เพือ่ใหโ้มเลกลุ
เกิดการแตกตัวหรือการตัดโซ่ให้สัน้ลง  โดยไม่ใช้
ออกซิเจน  ผลิตภัณฑ์หลักที่ได้จะเป็นของเหลว 
เชื้อเพลิงเหลวที่ได้สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ
ขนส่งและอุตสาหกรรมได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะง่ายต่อ
การเกบ็รกัษาและสามารถเคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก [2] ที่
ผา่นมามนีกัวจิยัจ านวนมากไดศ้กึษาการผลติเชือ้เพลงิ
เหลวจากชวีมวลหลายชนิดโดยผ่านกระบวนการไพ
โรไลซีสแบบเร็ว เช่น Suttibak [3] ศึกษาการผลิต
น ้ามนัชวีภาพจากเปลอืกถัว่ลสิง Pattiya and Suttibak 
[4] และ Suttibak et al. [5] ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิง
เหลวจากล าตน้และเหงา้มนัส าปะหลงั Jung et al. [6] 
ศกึษาการผลติเชื้อเพลงิเหลวจากฟางขา้ว Zheng [7] 

ศกึษาการผลติเชื้อเพลงิเหลวจากแกลบ เป็นต้น จาก
งานวจิยัไพโรไลซสีแบบเรว็ของชวีมวลดงักล่าวขา้งตน้ 
พบว่าปรมิาณเชือ้เพลงิเหลวทีไ่ดจ้ะอยู่ระหว่างร้อยละ 
40-70 โดยน ้าหนกั แต่เชือ้เพลงิเหลวทีไ่ดเ้หล่านี้ยงัไม่
สามารถน าไปใชง้านได ้เนื่องจากปัญหาดา้นคณุสมบตัิ
ของเชื้อเพลิงเหลวที่ได้ เช่น ปรมิาณน ้าสูง ค่าความ
เป็นกรดสงู ค่าความรอ้นทีต่ ่า และความมเีสถยีรภาพ
ในด้านการเก็บรกัษา เป็นต้น ซึ่งต้องมกีารปรบัปรุง
คุณภาพของของ เหลวที่ ได้ เพื่ อช่วยแก้ ปัญหา
คุณสมบัติเหล่านี้  ส าหรับงานวิจัยด้านการผลิต
เชือ้เพลงิเหลวจากพลาสตกิพบว่ามนีักวจิยัหลายท่าน
ได้ท าการศึกษาไพโรไลซีสจากพลาสติกหลายชนิด
ตามเงือ่นไขทีแ่ตกต่างกนั [8-16] โดยส่วนมากจะเป็น
การศึกษาในระดับส เกลขนาดเล็ก  และพบว่ า 
กระบวนการท างานจะเป็นลกัษณะไพโรไลซสีแบบชา้
หรือแบบกลาง อัตราการให้ความร้อนไม่สูงนัก ได้
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นเชือ้เพลงิเหลวประมาณ 20-90% จาก
ผลการวิจัยไพโรไลซีสของพลาสติกที่ผ่านมาพบว่า 
เชื้อเพลิงเหลวที่ได้จะมีข้อดีทางด้านคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมจีะมีค่าใกล้เคยีงกบัน ้ามนัที่ได้
จากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นผลมาจากพลาสติกที่
น ามาผา่นกระบวนการไพโรไลซสีผลติมาจากเชือ้เพลงิ
ประเภทสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ดังนัน้เมื่อน า
กลบัมาผ่านกระบวนการแปรรปูดว้ยความรอ้นแล้วจงึ
ท าใหค้ณุสมบตัไิมแ่ตกต่างกนัมากนกั  

พลาสตกิในประเทศไทยสามารถจ าแนกได้หลาย
ประเภท เช่น พอลิเอทธีลีน (Polyethylene, PE) พอ
ลิ ส ไ ต รี น  ( Polystyrene, PS) พ อ ลิ โ พ ร ไ พ ลี น 
( Polypropylene, PP) พ อ ลิ ไ ว นิ ล ค ล อ ไ ร ด์  
(Polyvinylchoride, PVC) อะคริโลโนไตรล์บิวทาได
อีนสไตรีน  (Acrylonitrile buladiene styrene, ABS) 
พอลิคาร์บอเนต  (Polycarbonate, PC) และพอลีเอ
ทิลีนเทอพาทาเลท  (Polyethylene Terephthalate, 
PET) เป็นต้น และในแต่ละปีจะมีปริมาณของเสีย
ประเภทนี้จ านวนมาก (ประมาณ 2.4.ลา้นตนัต่อปี) ซึง่
เป็นปัญหาต่อการจัดการกับขยะประเภทนี้  ขยะ
พลาสติกที่มีปริมาณมากที่สุด  คือ  ขยะประเภท
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ถุงพลาสติก และขวด ซึ่งอยู่ในกลุ่มพอลิเอทธีลีน 
(Polyethylene, PE) ขยะพลาสติกจะมีสารประกอบ
ไฮโดรคารบ์อนเชน่เดยีวกบัน ้ามนัดบิ ปรมิาณคารบ์อน
จะน้อยกว่าน ้ามนัดีเซล (คาร์บอน 12-20 ตัว) และ
เบนซนิ (คาร์บอน 6-12 ตวั) แต่พลาสตกิจะเป็นโซ่ที่
ยาวมาก มคีารบ์อนเป็นพนัหรอืหมืน่ตวั ขึน้อยูก่บัชนิด
ของพอลเิมอร์ การทีจ่ะเปลี่ยนใหเ้ป็นน ้ามนัได้จะตอ้ง
ตดัโซ่ใหส้ ัน้ลง ดงันัน้เทคโนโลยไีพโรไลซสีแบบเรว็จงึ
มคีวามเหมาะสมส าหรบัการเปลีย่นรปูพลาสตกิใหเ้ป็น
น ้ามนัเชือ้เพลงิ ปัจจุบนัการจดัการกบัขยะพลาสตกิจะ
ด าเนินการโดยแยกขยะแต่ละประเภทออกจากกนั ซึง่
ขยะประเภทถุงพลาสตกิจะน าไปผ่านกระบวนการลา้ง
ท าความสะอาดและท าการปัน่แห้งด้วยเครื่องจักร 
จากนั ้นท าการอัดเป็นก้อนเพื่อส่งจ าหน่ายให้กับ
โรงงานเพื่อท าการแปรรูปเป็นพลาสติกเม็ดและน า
กลบัไปผลติเป็นพลาสตกิเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่อกีครัง้ 
แต่ในแงข่องการน ากลบัมาใชเ้ป็นพลงังาน โดยเฉพาะ
ในรปูของเชือ้เพลงิเหลว พบว่ายงัไม่มกีารด าเนินการ
อย่างจริงจังและไม่เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน 
เน่ืองจากเทคโนโลยใีนการแปรรูปด้วยความร้อนมี
ความซบัซ้อน และผู้ด าเนินการยงัขาดความรู้ความ
เข้าใจทางด้านไพโรไลซีสแบบเร็ว  การลงทุนใน
เครือ่งจกัรมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะสมกบัพืน้ที ่อกี
ทัง้เชือ้เพลงิเหลวทีไ่ดย้งัไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ไดส้งูสดุ 

ดังนั ้นงานวิจัยน้ีจึงได้ท าการศึกษาการผลิต
เชื้อเพลิงเหลวจากพลาสติกโดยผ่านกระบวนการไพ
โรไลซีสแบบเร็วในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ งขนาด
ทดลองในห้องปฏิบัติการ ที่สามารถผลิตเชื้อเพลิง
เหลวและสามารถน าไปใชง้านได้โดยไม่ต้องปรบัปรุง 
ตวัอยา่งพลาสตกิทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ถุงพลาสตกิ  

 
2. วิธีการทดลอง 

2.1 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการทดลอง 
หน่วยผลิตไพโรไลซีสแบบเร็วที่ใช้ในการผลิต

เชื้อเพลงิเหลวจะใชเ้ครื่องปฏกิรณ์แบบเบดนิ่งในการ

ทดลอง ท าจากท่อสแตนเลสขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 
100 mm ความสงู 350 mm ดา้นบนมฝีาปิดและต่อท่อ
ล าเลียงไอไพโรไลซีสที่ท าจากสแตนเลส ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางใน 8 mm ขดไปมาภายในเตาใหค้วาม
รอ้นดว้ยลวดฮตีเตอร ์และมคีวามยาวท่อ 3 m ภายใน
เครื่องปฏกิรณ์จะควบคุมอุณหภูมโิดยใช้ PID ท างาน
ร่วมกบัเทอร์โมคปัเป้ิล ชนิด K-Type จ านวน 2 จุด 
อุณหภูมภิายในเตาจะคงที่ประมาณ 450๐C การให้
ความรอ้นด้วยลวดฮตีเตอร์จะอยู่ในร่องของฉนวนไฟ
เบอร์เซรามกิทนความรอ้นสูง ด้านบนเตาจะปิดสนิท
ด้วยอิฐทนไฟชนิดทนความร้อนสูงเพื่อป้องกันการ
สญูเสยีความรอ้น ไอไพโรไลซสีจะท าการควบแน่นใน
น ้าทีอ่ณุหภมูหิอ้งซึง่บรรจุในขวดปิดฝาสนิทและต่อท่อ
ระบายแก๊สออกสู่ภายนอก เชือ้เพลงิเหลวทีไ่ดจ้ะแยก
ชัน้กบัน ้าหล่อเยน็ ซึง่สามารถน าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิได้ 
หน่วยผลิตเชื้อเพลิงเหลวที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบ     
เบดนิ่ง จะแสดงดงัรปูที ่1  

 

 
 

รปูที ่1 หน่วยผลติไพโรไลซสีแบบเรว็ทีใ่ชเ้ครือ่ง
ปฏกิรณ์แบบเบดนิ่ง 

 
2.2. การเตรียมและวิเคราะหพื์้นฐานถงุพลาสติก 

ตัว อย่ า งพลาสติกที่ ใ ช้ ใ นกา รศึกษา จ ะ ใ ช้
ถุงพลาสตกิทีผ่า่นการลา้งท าความสะอาดและตากแหง้ 
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โดยท าการสบัย่อยให้มีขนาดเล็กลง  เลือกใช้ขนาด
อนุภาคในช่วง 10-20 มลิลเิมตร ตวัอย่างถุงพลาสติก
จ ะท า กา ร วิ เ ค ร า ะห์แบบประมาณ  (Proximate 
analysis) ประกอบดว้ย ปรมิาณคารบ์อนคงตวั (Fixed 
Carbon) ความชื้น  (Moisture) เถ้า  (Ash) และสาร
ระเหยได้ (Volatile Matter) จะท าการวิเคราะห์ตาม
มาตรฐาน ASTM D 3172, 3173, 3174 และ 3175 
ตามล าดับ  การวิเคราะห์แบบแยกธาตุ  (Ultimate 
analysis) ปร ะกอบด้ ว ย  คา ร์ บ อน  ไ ฮ โ ด ร เ จน 
ไนโตรเจน ก ามะถนั และออกซเิจน เครือ่งมอืวเิคราะห์
จะใช้เครื่องมือ Leco Carbon Hydrogen Nitrogen & 
Sulfur analyzer Model Carbon 628,628 S ท าการ
วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือกลางทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CSTE) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และการวิเคราะห์ค่าความร้อน 
(Heating value) โดยวิธีการค านวณ ค่าความร้อนสูง 
(HHV) ของถุงพลาสตกิจะใชส้มการของ Sheng และ 
Azevedo. [17] ส่วนการหาค่าความรอ้นต ่า (LHV) จะ
ใชค้่าความรอ้นสงู (HHV) และปรมิาณไฮโดรเจน (H) 
ค านวณตามสมการของ ECN. [18] ดังสมการที่ (1) 
และ (2)  

 
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘) = − 1.3675 + 0.3137𝐶𝐶 + 0.7009𝐻𝐻 +

0.0318𝑂𝑂∗                                        (1) 
 
เมื่อ C และ H คอื รอ้ยละของคาร์บอนและไฮโดรเจน 
ตามล าดบั (พื้นฐานแบบแห้ง) ส่วน O* = 100 – C – 
H – Ash 
 
LHV (MJ

kg) = HHV − 2.442 × 8.936( H
100)         (2) 

 
2.3. การวิเคราะหท์างความร้อนตวัอย่าง
ถงุพลาสติก 

การวเิคราะหท์างความรอ้นตวัอยา่งถุงพลาสตกิจะ
ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง ค ว า ม ร้ อ น 
( Thermogravimetric analysis, TGA) แ ล ะ ก า ร

วิเคราะห์อนุพนัธ์เชงิความรอ้น (Differential thermal 
analysis, DTA) โดยใชเ้ครื่องมอืวเิคราะห์ TGA/DSC, 
SDT 2 9 6 0  ( V3 . 0 F), TA Instruments ใ ช้ แ ก๊ ส
ไนโตรเจนเป็นแก๊สตวักลางในการท างาน อตัราการให้
ความร้อน  10๐C/min ให้ความร้อนจากอุณหภูมิ
ป ร ะ ม าณ  2 5 - 1 ,0 0 0 ๐C ท า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ที่
ห้ อ งปฏิบัติ ก า ร ขอ งศูน ย์ เ ค รื่ อ ง มือ กล า งทา ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CSTE) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีรุนาร ีจงัหวดันครราชสมีา ประเทศไทย 

 
2.4. เงื่อนไขการทดลอง 

ตารางที่ 1 แสดงเงื่อนไขการทดลองไพโรไลซีส
แบบเร็วของถุงพลาสติก ตวัแปรหลกัที่ท าการศกึษา 
คือ อุณหภูมิที่ท าปฏิกิริยาไพโรไลซีส ท าการศึกษา
ระหว่างอุณหภูม ิ450-600๐C ท าการทดลองในหน่วย
ผลิตที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง และควบแน่นใน
น ้าทีอ่ณุหภมูหิอ้ง 

ตารางที ่1  เงือ่นไขการทดลอง 
ตวัแปร ถุงพลาสตกิ 
อณุหภมูทิีท่ า
ปฏกิริยิาไพโรไลซสี 
(๐C) 

450 500 550 600 

ขนาดอนุภาค
ถุงพลาสตกิ (mm) 

 ประมาณ 10-20 

ปรมิาณถุงพลาสตกิ
ทีใ่ชใ้นทดลอง (g) 

50 

อณุหภมูนิ ้าทีใ่ชใ้น
การควบแน่น (๐C) 

30 

 
2.5. การวิเคราะหเ์ช้ือเพลิงเหลว 

เชือ้เพลงิเหลวทีไ่ดจ้ะแยกชัน้กบัน ้าหล่อเยน็ซึง่จะ
อยู่ด้านบนและท าการดูดเอาส่วนที่เป็นเชื้อเพลิง
ออกมาเพื่ อท าการวิเคราะห์คุณสมบัติพื้นฐาน 
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบแร่ธาตุพืน้ฐาน ปรมิาณน ้า 
คา่ pH ความหนาแน่น และคา่ความรอ้น  
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องคป์ระกอบแร่ธาตุพืน้ฐานของเชือ้เพลงิเหลวจะ
เลือกตัวอย่างที่ให้ปริมาณน ้ ามันสูงสุดมาท าการ
วิเคราะห์แร่ธาตุ ได้แก่ ปรมิาณคาร์บอน ไฮโดรเจน 
ไนโตรเจน ก ามะถนั และออกซเิจน เครือ่งมอืวเิคราะห์
จะเช่นเดยีวกนักบัการวเิคราะห์แบบแยกธาตุของชวี
มวล ปรมิาณน ้า จะท าการวเิคราะหโ์ดยเทคนิคคาลฟิช
เชอร์ไตรเตชัน่ (Karl Fisher Titration, KF) วิเคราะห์
โดยใช้เครื่องมือ  Karl Fisher Moisture Titrator รุ่น 
MKC-520 คา่ pH จะท าการวเิคราะหโ์ดยใช ้pH meter 
ท าการวดัทีอุ่ณหภูมหิอ้ง ความหนาแน่นจะท าการวดั
โดยใช้ขวดวดัความหนาแน่น วดัที่อุณหภูมหิ้อง ค่า
ความรอ้น จะท าการค านวณหาโดยหาค่าความรอ้นสงู 
(HHV) และค่าความร้อนต ่ า  (LHV) โดยใช้ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของแร่ธาตุพื้นฐานของของ
เชื้อเพลิงเหลว ส าหรบัค่าความร้อนสูง (HHV) จะใช้
สมการของ Channiwala และ Parikh [19] ดงัสมการที ่
(3) และคา่ความรอ้นต ่า (LHV) จะค านวณจากคา่ความ
รอ้นสงูและปรมิาณไฮโดรเจนดงัสมการที ่(2) [18] 

 
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (

𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑘𝑘𝑘𝑘) = 0.3491𝐶𝐶 + 1.1783𝐻𝐻 + 0.1005𝑆𝑆 −

0.10340𝑂𝑂 − 0.0151𝑁𝑁 − 0.0211𝐴𝐴                    (3) 
 
โดยที ่C H S O N และ A คอื รอ้ยละของปรมิาณของ
คาร์บอน ไฮโดรเจน ก ามะถนั ออกซิเจน ไนโตรเจน 
และเถ้า ของเชื้อเพลิงเหลวที่วิเคราะห์ฐานแห้ง (On 
dry basis) 

 
3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 

3.1 ผลการวิเคราะหพื์้นฐานตวัอย่างถงุพลาสติก 
ตารางที ่2 แสดงคุณลกัษณะพืน้ฐานของตวัอย่าง

ถุงพลาสตกิทีท่ าการศกึษา จากผลการวเิคราะห์แบบ
ประมาณ พบว่า ถุงพลาสตกิจะมปีรมิาณสารระเหยได้
ที่สูง ประมาณ 97.04 wt.% (ฐานแห้ง) จากผลการ
วเิคราะหน์ี้จะเป็นตวัชีใ้หเ้หน็ว่าสารระเหยไดท้ีส่งูจะให้
ได้ปริมาณเชื้อเพลิงเหลวที่สูงตามไปด้วยเมื่อผ่าน
กระบวนการไพโรไลซสีแบบเรว็ จากผลการวเิคราะห์

แบบแยกธาตุ พบว่า ถุงพลาสตกิจะมปีรมิาณคารบ์อน
ที่สูง ประมาณ 81.63 wt.% (ฐานแห้ง) เนื่ องจาก
ถุงพลาสติกผลิตมาจากเชื้อ เพลิงฟอสซิล  หรือ
เชื้อเพลิงจ าพวกไฮโดรคาร์บอน  ท าให้มีปริมาณ
คาร์บอนและไฮโดรเจนทีสู่ง ปรมิาณคาร์บอนที่สูงจะ
ท าให้ได้ค่าความร้อนที่สูงตามไปด้วย  จากผลการ
วิเคราะห์ค่าความร้อน โดยวิธีการค านวณ พบว่า 
ถุงพลาสติกจะมีค่าความร้อนต ่า  (LHV) ประมาณ 
29.97 MJ/kg 

ตารางที ่2 คณุลกัษณะพืน้ฐานของถุงพลาสตกิ 
การวเิคราะห ์ ถุงพลาสตกิ 

การวเิคราะหแ์บบประมาณ (ฐานแหง้, wt.%) 
     ความชืน้  0.47±0.07 
     สารระเหยได ้ 97.04±0.56 
     คารบ์อนคงตวั* 0.53±0.34 
     เถา้ 2.43±0.52 
การวเิคราะหแ์บบแยกธาตุ (ฐานแหง้, wt.%) 
     คารบ์อน 81.63±0.21 
     ไฮโดรเจน 11.59±0.27 
     ไนโตรเจน 0.11±0.02 
     ก ามะถนั NA 
     ออกซเิจน* 4.25±0.41 
การวเิคราะหค์า่ความรอ้น โดยวธิกีารค านวณ (ฐาน
แหง้, MJ/kg) 
     คา่ความรอ้นสงู (HHV) 32.50±0.14 
     คา่ความรอ้นต ่า (LHV) 29.97±0.09 

*ค านวณหาจากคา่ความแตกต่าง 
NA หมายถงึ มคีา่น้อยมากจนไมส่ามารถวเิคราะหไ์ด ้
 
3.2 ผลการวิเคราะหท์างความร้อนตวัอย่าง
ถงุพลาสติก 

รูปที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ทางความร้อน 
(Thermogravimetric analysis, TGA) ของตัว อย่ า ง
ถุงพลาสติกที่อตัราการให้ความร้อน 10๐C/min จาก
กราฟจะเห็นว่ าการสูญเสียน ้ าหนักเริ่มต้นของ
ถุงพลาสตกิจะเกดิขึน้ที่อุณหภูมปิระมาณ 25-100๐C 
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เนื่องจากการระเหยของความชื้นในพลาสตกิ ส าหรบั
การสูญเสยีน ้าหนักหลกัจะเกดิขึน้ทีอุ่ณหภูมปิระมาณ 
220-300๐C เนื่องจากการย่อยสลายส่วนที่เป็นสาร
ระเหยได้ในถุงพลาสติก และการสูญเสยีน ้าหนักช่วง
สุดท้ายจะเกดิขึ้นที่อุณหภูมปิระมาณ 350-1,000๐C 
เป็นการย่อยสลายส่วนประกอบในส่วนทีเ่ป็นคารบ์อน
คงตวั 

 
รปูที ่2 การวเิคราะหท์างความรอ้นตวัอยา่ง

ถุงพลาสตกิ 
 

3.3 ผลของอณุหภมิูท่ีท าปฏิกิริยาไพโรไลซีสแบบ
เรว็ท่ีมีต่อปริมาณเช้ือเพลิงเหลวท่ีได้ 

รูปที่ 3 แสดงผลของอุณหภูมิที่ท าปฏิกิริยาไพ
โรไลซสีแบบเรว็ทีม่ตี่อปรมิาณเชือ้เพลงิเหลวทีไ่ดข้อง
ถุงพลาสตกิ จากผลการทดลอง พบว่า อุณหภูมทิี่ท า
ปฏิกริยิาไพโรไลซีสแบบเร็วของถุงพลาสติกจะอยู่ที่
ประมาณ 500-550๐C และได้ปรมิาณเชื้อเพลิงเหลว
สูงสุดประมาณ 80.68 wt.% ซึ่งถือว่ามีปริมาณที่สูง
เมื่อเปรียบเทียบกบัไพโรไลซีสแบบเร็วของชีวมวล 
(ประมาณ 50-60 wt.%) เนื่องจากพลาสติกเป็นสาร
จ าพวกไฮโดรคารบ์อน (เชือ้เพลงิฟอสซลิ) ดงันัน้จงึได้
ปรมิาณเชือ้เพลงิเหลวสงูเมือ่ผ่านกระบวนการไพโรไล
ซสีแบบเรว็ 

 
 

 

3.4 ผลการวิเคราะหค์ณุสมบติัของเช้ือเพลิงเหลว
ท่ีได้ 
ลกัษณะของเชือ้เพลงิเหลวทีไ่ดจ้ากไพโรไลซสีแบบเรว็
ของถุงพลาสติกจะมีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลือง
ออ่น เมือ่ควบแน่นในน ้าจะพบว่าเชือ้เพลงิเหลวจะลอย
อยู่ด้านบน ดงัแสดงในรูปที ่4 จากนัน้ท าการแยกเอา
น ้ามนัทีอ่ยู่ด้านบนออกจากน ้าในขวดควบแน่น จะได้
เชือ้เพลงิเหลว (น ้ามนั) รปูที ่5 

 
รปูที ่3 ผลของอณุหภมูทิีท่ าปฏกิริยิาไพโรไลซสีแบบ
เรว็ทีม่ตี่อปรมิาณเชือ้เพลงิเหลวทีไ่ดจ้ากถุงพลาสตกิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่4 การควบแน่นเชือ้เพลงิเหลว 
 

ตารางที ่3 แสดงคุณสมบตัพิื้นฐานของเชื้อเพลิง
เหลวที่ได้จากไพโรไลซีสแบบเร็วของถุงพลาสติก 
เปรยีบเทยีบกบัน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ 91 และน ้ามนัดเีซล 
จากผลการวเิคราะห์ พบว่า เชือ้เพลงิเหลวทีไ่ดจ้ากไพ
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โรไลซีสแบบเร็วของถุงพลาสติกจะมีปริมาณน ้ า
ประมาณ 0.39-0.52 wt.%  ความหนาแน่นประมาณ 
759-765 kg/m3 ซึง่จะมคี่าใกลเ้คยีงกบัน ้ามนัประเภท
แก๊สโซฮอล์ 91 และมคี่า pH ประมาณ 6.25-6.72 ซึง่
ถอืว่าใกลเ้คยีงกนักบัน ้ามนัดเีซลและแก๊สโซฮอล์ 91 

 
 

รปูที ่5 ลกัษณะของเชือ้เพลงิเหลวทีไ่ดจ้ากไพโรไลซสี
แบบเรว็ถุงพลาสตกิ 

 
ตารางที่ 3 คุณสมบตัิของเชื้อเพลิงเหลวที่ได้จากไพ
โรไลซสีแบบเรว็ของถุงพลาสตกิ 

ชนิด
เช้ือเพลิง
เหลว 

การวิเคราะห ์
ปริมาณ
น ้า 

(wt.%) 

ความ
หนาแน่น 
(kg/m3) 

ค่า pH 

เ ช้ื อ เพ ลิง เหลว ท่ีไ ด้จากไพโรไล ซีสแบบเร็ว
ถงุพลาสติก 
     450๐C 0.43±0.03 758.7±15.64 6.72±0.02 
     500๐C 0.52±0.04 762.0±2.64 6.25±0.04 
     550๐C 0.45±0.02 764.5±5.79 6.44±0.05 
     600๐C 0.39±0.02 761.4±4.57 6.61±0.04 
น ้ามนัแกส๊โซฮอล ์91 
     
อุณหภมูหิอ้ง 

0.02±0.01 726.5±2.43 6.56±0.33 

น ้ามนัดีเซล 
     
อุณหภมูหิอ้ง 

0.01±0.01 823.1±0.06 6.65±0.11 

 
ตารางที ่4 แสดงผลการวเิคราะหห์าองคป์ระกอบ

แร่ธาตุพืน้ฐานและค่าความรอ้นของตวัอย่างเชื้อเพลิง
เหลวทีไ่ด ้โดยเลอืกตวัอยา่งทีอุ่ณหภูม ิ500๐C จากผล

การวิเคราะห์ พบว่า เชื้อเพลิงเหลวที่ได้มีปริมาณ
คาร์บอนทีสู่งประมาณ 83.8% และมคี่าความรอ้นต ่า 
(LHV) ประมาณ 40.37 MJ/kg (ฐานแหง้) 

 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบแร่ธาตุพื้นฐาน
และคา่ความรอ้นของเชือ้เพลงิเหลวทีไ่ด ้
การวิเคราะห ์ เช้ือเพลิงเหลว ท่ี 500๐C 
องคป์ระกอบแรธ่าตพุืน้ฐาน (wt.%, ฐานแห้ง) 
   คารบ์อน 83.80±0.66 
   ไฮโดรเจน 12.02±0.11 
   ไนโตรเจน 0.06±0.02 
   ก ามะถนั NA 
   ออกซเิจน* 4.12±0.74 
ค่าความรอ้น (MJ/kg, ฐานแห้ง) 
   ค่าความรอ้นสงู (HHV) 42.99±0.41 
   ค่าความรอ้นต ่า (LHV) 40.37±0.39 

*ค านวณจากคา่ความแตกต่าง  
 
3.5 ผลการวิเคราะหค์ณุสมบติัของเช้ือเพลิงเหลว
ท่ีได้ 

รปูที ่6 แสดงการลุกตดิไฟของเชือ้เพลงิเหลวทีไ่ด้
จ ากไพ โ ร ไลซีส แบบ เ ร็ว ของถุ งพลาสติก เมื่ อ
เปรยีบเทยีบการการลุกติดไฟของน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ 
จากผลการทดสอบ พบว่า เชื้อเพลงิเหลวทีไ่ด้จากไพ
โรไลซีสแบบเร็วของถุงพลาสติกทัง้  4 อุณหภูมิ 
สามารถลุกตดิไฟไดเ้ช่นเดยีวกนักบัน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ 
91 และมลีกัษณะเปลวไฟทีค่ลา้ยกนัมาก 
 
 
 
 

 
 

รปูที ่6 ลกัษณะการลุกตดิไฟของเชือ้เพลงิเหลวทีไ่ด้
จากไพโรไลซสีแบบเรว็ถุงพลาสตกิ 
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4. สรปุผลการทดลอง 
จากผลการศกึษาการผลติเชือ้เพลงิเหลวโดยผ่าน

กระบวนการไพโรไลซสีแบบเรว็ในเครื่องปฏกิรณ์แบบ
เบดนิ่ ง  ตัวอย่ า งพลาสติกที่ท าการศึกษา  คือ 
ถุงพลาสติก  ขนาดอนุภาคประมาณ  10-20 mm 
ท าการศกึษาที่อุณหภูมริะหว่าง 450-600๐C จากผล
การทดลอง พบว่าอุณหภูมทิี่ท าปฏิกริยิาไพโรไลซีส
แบบเรว็ที่เหมาะสมของถุงพลาสติกจะอยู่ทีป่ระมาณ 
500-550๐C และได้ปริมาณเชื้อเพลิงเหลวสูงสุด
ประมาณ 80.68 wt.% จากผลการวเิคราะหค์ุณสมบตัิ
พื้นฐานของเชื้อเพลิงเหลวที่ได้ พบว่า มีปริมาณน ้า
รอ้ยละ  0.39-0.52 โดยน ้าหนัก ความหนาแน่น 759-
765 kg/m3 ค่า pH  6.25-6.72 และค่าความร้อนต ่า 
(LHV) ประมาณ 40.37 MJ/kg (ฐานแหง้) จากผลการ
ทดสอบการลุกตดิไฟ จะพบว่า เชือ้เพลงิเหลวทีไ่ดจ้าก
ไพโรไลซีสแบบเร็วของถุงพลาสติกทัง้  4 อุณหภูมิ 
สามารถลุกตดิไฟไดเ้ช่นเดยีวกนักบัน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ 
91 และมีลักษณะเปลวไฟที่คล้ายกนัมาก อย่างไรก็
ตามในการศกึษานี้ยงัไมส่ามารถระบุอยา่งชดัเจนไดว้่า
เชื้อเพลิงเหลวที่ได้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน ้ามัน
เชือ้เพลงิชนิดใด ซึง่จ าเป็นตอ้งท าการศกึษาคณุสมบตัิ
ดา้นอืน่ๆ เพิม่เตมิ  
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Design and development of Bio-char kiln 
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บทคดัย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเตาเผาถ่านชีวภาพที่มีการใช้งานในพื้นที่จงัหวัด

นครพนม โดยไดท้ าการศกึษากระบวนการไพโรไลซสิ องค์ประกอบและปัจจยัทีส่่งผลต่อปรมิาณของถ่านชวีภาพ 
ซึ่งพบว่าปัจจยัส าคญัทีท่ าให้ปรมิาณถ่านชวีภาพลดลงคอื อุณหภูมขิองการไพโรไลซสิ และการควบคุมปรมิาณ
ความรอ้นใหค้งที่ ดงันัน้งานวจิยันี้จงึได้ออกแบบและพฒันาเตาเผาถ่านชวีภาพใหม้หีอ้งเผาไหมแ้ก๊สชวีมวลและ
อากาศ แยกออกจากระบบแบบเดมิ เพื่อใหส้ามารถควบคุมอุณหภูมขิองการไพโรไลซสิและเพิม่ประสทิธภิาพของ
ระบบได ้จากนัน้ท าการทดสอบกบัเตาเผาตน้แบบทีม่ขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 30 เซนตเิมตร สงู 48 เซนตเิมตร โดย
การศกึษาครัง้นี้ไดใ้ชไ้มย้างนา เป็นเชือ้เพลงิ และจากการทดสอบ พบว่าอณุหภูมเิฉลีย่ภายในเตาเผาที่ 400 องศา
เซลเซยีส มปีระสทิธภิาพในการผลติเทา่กบั 27.88 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่มคีา่สงูขึน้จากเตาเผาแบบเดมิ  

 
ค าหลกั: ปรมิาณถ่านชวีภาพ, ไพโรไลซสิ 
 
Abstract 
 The objective of this research is to increase efficiency of bio-char kilns using in Nakhon Phanom 
area. The study of pyrolysis process, components and factors affecting the amount of bio-char was found 
to be the important factors that reduce the amount of bio-char are: temperature of pyrolysis and control 
the amount of heat to a constant. Therefore, this research has designed and developed a bio-char 
furnace to contain combustion gas, biomass and air separate from the traditional system to control the 
temperature of the pyrolysis and increase the efficiency of the system.  A prototype furnace with a 
diameter of 30 centimeters and 48 centimeters and wood were used in this study. It was found that the 
average furnace temperature at 400 degrees Celsius was 27.88 percent which was higher than the 
conventional furnace.  
 
Keywords: The amount of bio-char, Pyrolysis 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัมเีกษตรกรในจงัหวดันครพนมไดร้วมตวั

กันภายใต้ชื่อกลุ่ม Young smart farmer มีสมาชิก
ทัง้หมด  20 คน  ซึ่งสมาชิกในกลุ่ม  Young smart 
farmer นัน้มีความหลากหลายในการเพาะปลูกพืช 
โดยขึน้อยู่กบัความถนัดของแต่ละบุคคล แต่ทุกคนมี
เหตุผลหรือวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้กลุ่มเพียงสิ่ง
เดียวคือการท าเกษตรอินทรยี์ หลีกเลี่ยงการใช้สาร
สงัเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ ยเคมี สารเคมกี าจดัศตัรูพืช
และฮอร์โมนต่างๆ ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ได้ศึกษาและ
เรยีนรูห้ลายวธิ ีเช่น การใชปุ้๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยพชืสด 
ปุ๋ ยชวีภาพ และเทคโนโลยถี่านชวีภาพ เป็นต้น และ
เกษตรกรได้พบว่าการน าเอาเทคโนโลยถี่านชวีภาพ 
(Bio-char) ไป ใช้กับ งาน เกษ ตรกรรม นั ้น ท า ให้
เกษตรกรมผีลผลติเพิม่ขึน้ พชืผกัมคีวามสมบูรณ์ของ
ล าตน้มากขึน้ ตน้ไมผ้ลมศีตัรพูชืรบกวนน้อยลง จงึท า
ใหเ้กษตรกรไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมเีพื่อก าจดั
ศตัรูพชืหรอืใชปุ้๋ ยเคมเีพื่อเร่งการเจรญิเตบิโตของพชื
อกีต่อไป  

ดงันัน้กลุ่มเกษตรกร Young smart farmer จงึได้
ผลักดันให้เกษตรกรรายอื่นๆหันมาใช้ถ่านชีวภาพ 
(Bio-char) เพื่อปรบัปรุงคุณภาพของดนิและลดการใช้
ปุ๋ ยเคมใีนงานเกษตรกรรม แต่ในกระบวนการของการ
เผาถ่านชวีภาพนี้ จ าเป็นต้องใชเ้วลานานในการผลติ 
โดยเริม่ท าการเผาจะใชเ้วลาในการเผา 1 ชัว่โมงและ
ปล่อยให้เตาเย็นตัวอีกประมาณ  5-6 ชัว่โมง แต่
ปรมิาณถ่านชีวภาพที่ได้หลงัการเผาคือ 2 กิโลกรมั
จากน ้าหนักเริม่ต้น 16 กโิลกรมั คดิเป็นประสทิธภิาพ
ในการผลติเท่ากบั 12.5 เปอรเ์ซน็ต์ ซึง่พบว่าปรมิาณ
ถ่านชวีภาพที่ได้นัน้มีปรมิาณน้อยและต้องใช้เวลาที่
นานกว่าจะได้ถ่านชีวภาพนี้  และหากเกษตรกร
ต้องการน าถ่านชีวภาพน้ีไปใช้ในพื้นเกษตรกรรม 
จ าเป็นต้องเผาถ่านนานหลายวันเพื่อให้เพียงพอต่อ
พื้นที่การเกษตรเพียง 1 แปลง จึงเป็นสาเหตุ ให้
เกษตรกรหลายรายล้มเลิกการใช้ถ่านชวีภาพในการ
ปรบัปรงุคณุภาพดนิ  

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาจากการใช้เตาเผาถ่าน
ชีวภาพในปัจจุบัน คือ ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ภายในเตาเผา และไม่สามารถควบคุมปริมาณก๊าซ
อ๊อกซเิจนทีเ่ขา้ไปท าปฏกิริยิากบัก๊าซชวีมวลแล้วเกดิ
การเผาไหมไ้ด ้จงึไดท้ าการวจิยัการพฒันาเตาเผาถ่าน
ชวีภาพ เพื่อศกึษาตวัแปรที่กล่าวมาขา้งต้นนัน้ส่งผล
ใหป้ระสทิธภิาพของเตาเผาต ่าลงอย่างไร และท าการ
ออกแบบ พัฒนาเตาเผาถ่านชีวภาพเพื่อหลีกเลี่ยง
ปัจจยัดังกล่าวร่วมกบักลุ่ม Young smart farmer จน
น าไปสู่การสรา้งเตาเผาที่มปีระสทิธภิาพสูงขึ้น  ง่าย
ต่อการสรา้งและการใชง้าน  

 
2. ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 เทคโนโลยีถ่านชีวภาพ 
ถ่านชวีภาพหรอืไบโอชาร์ (Bio-char) คือวสัดุที่

อดุมดว้ยคารบ์อน ซึง่ผลติจากชวีมวล (Biomass, วสัดุ
เหลอืใช้จากการเกษตร เช่น เหงา้มนัส าปะหลงั ฟาง
ข้าว ซังข้าวโพด กิ่งไม้ เป็นต้น) ผ่านกระบวนการ
แยกสลายด้วยความร้อนโดยไม่ใช้ออกซิเจนหรอืใช้
น้อยมาก (ไพโรไรซิส, Pyrolysis) ซึ่งมีสองวิธีหลกัๆ 
คอืการแยกสลายอย่างเรว็และอย่างช้า การผลติถ่าน
ชวีภาพด้วยวธิกีารแยกสลายอย่างช้าทีอุ่ณหภูมเิฉลี่ย 
500 องศาเซลเซียส จะได้ผลผลิตของถ่านชีวภาพ
มากกว่า 50% แต่จะใช้เวลาเป็นชัว่โมง ซึ่งต่างจาก
วธิกีารแยกสลายอย่างเรว็ทีอุ่ณหภูมเิฉลีย่ 700 องศา
เซลเซียส ซึ่งใช้เวลาเป็นนาที ผลผลิตที่ได้จะเป็น
น ้ามนัชวีภาพ (bio-oil) 60% แก๊สสงัเคราะห์ (syngas) 
20% และถ่านชวีภาพ 20% [1] 

2.2 กระบวนการไพโรไลซิส [2] 
กระบวนการไพโรไลซสิ คอื กระบวนการทางเคมี

ความร้อนที่เปลี่ยนรูปของชีวมวล พลาสติก รวมถึง
ยางทีใ่ชแ้ล้ว เป็นเชื้อเพลงิทีม่คี่าทางความรอ้นสูงขึน้ 
ได้แก่ ถ่าน (charcoal) น ้ ามัน (bio-oil) และก๊าซไม่
กลัน่ตัว (non-condensable gas) โดยให้ความร้อนที่
อณุหภมูปิานกลาง 500-800 องศาเซลเซยีส ในสภาวะ
ที่ไม่มีออกซิเจน  โดยสัดส่วนของผลิตภัณฑ์จาก

การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5

14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
73



  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที ่5  
 14 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

กระบวนการไพโรไลซสิขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ 
ไดแ้ก ่สภาวะในการท าปฏกิริยิา ลกัษณะของวตัถุดบิที่
ใช้เป็นสารตัง้ต้น  ชนิดของเครื่องปฏิกรณ์  เป็นต้น 
กระบวนการไพโรไลซสิ แบ่งออกเป็นสองประเภท คอื 
ไพโรไลซิสแบบช้า (slow pyrolysis) และไพโรไลซิส
แบบเรว็ (fast pyrolysis)  

กระบวนการไพโรไลซสิแบบชา้เป็นกระบวนการ
ทีม่กีารท าปฏกิริยิาในอณุหภูมริะหว่าง 400-600 องศา
เซลเซียส มีอตัราการให้ความร้อนต ่า (น้อยกว่า 10 
องศาเซลเซยีสต่อนาที) ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของ
วัตถุดิบที่ใช้ในการท าปฏิกิริยามีขนาดใหญ่กว่า  2 
มลิลเิมตร ผลติภณัฑ์จากไพโรไลซสิแบบชา้มสีดัส่วน
เป็นของเหลว  30-50 เปอร์เซ็นต์  และถ่าน  25-35 
เปอรเ์ซน็ต ์

ก ร ะ บ ว น ก า ร ไพ โร ไล ซิ ส แ บ บ เร็ ว  เ ป็ น
กระบวนการที่ได้น ้ามนัเป็นผลิตภัณฑ์หลัก  โดยท า
ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิป านกลาง  400 - 650 องศา
เซลเซยีส มอีตัราการใหค้วามรอ้นสงู (มากกว่า 1,000 
องศาเซลเซียสต่อวินาที) เส้นผ่านศูนย์กลางของ
วตัถุดบิมขีนาดต ่ากว่า 2 มลิลเิมตร มรีะยะเวลาของไอ
ทีอ่ยู่ในเครือ่งปฏกิรณ์สัน้มาก (น้อยกว่า 2 วนิาท)ี เมื่อ
ใชว้ตัถุดบิประเภทชวีมวลจะไดส้ดัส่วนของผลติภณัฑ์
ในสถานะของเหลวเรยีกว่า น ้ามนัชวีภาพ ประมาณ 
60-75 เปอร์เซ็นต์ ของแข็ง 15-25 เปอร์เซ็นต์ และ
ก๊าซไม่กลัน่ตวั 10-15 เปอร์เซ็นต์ และมอีงค์ประกอบ
ของน ้าในน ้ามนัชวีภาพ 10-30 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กบั
ปรมิาณความชืน้ทีม่ใีนชวีมวลเริม่ตน้  

จากปฏกิริยิามูลฐานจะสงัเกตได้ว่า การเกดิการ
สลายตวัทางความรอ้นของชวีมวล หรอืสารอนิทรยี ์จะ
เกิดอนุกรมของปฏิกิริยาต่างๆ  ได้แก๊สที่มีพลังงาน
ปานกลาง น ้ามนัที่มีองค์ประกอบซับซ้อน และชาร ์
การไพโรไลซิสแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื ไพโรซิส 
แบบช้า และแบบเร็ว การไพโรไลซิส แบบช้าจะเกิด
สมดุลในบรเิวณชว่งแคบ โดยอตัราการใหค้วามรอ้นจะ
ชา้พอ ทีจ่ะท าใหเ้กดิความสมดุลตามอณุหภูม ิในกรณี
นี้ปรมิาณ และการกระจายของผลติภณัฑ์จะขึน้อยู่กบั
แนวของอุณหภูมิเดิม  (Temperature history) ส่วน

การไพโรไลซิสแบบรวดเรว็จะไม่ค านึงถึงปฏิกริยิาที่
เกดิในช่วงการใหค้วามรอ้น แต่กระบวนไพโรไลซสิจะ
เกดิขึน้ทีอ่ณุหภมูใินชว่งอณุหภมูสิดุทา้ย  

2.3 หลกัการการถ่ายเทความร้อน [3] 
2.3.1 การน าความร้อน 

การน าความรอ้นเป็นวธิกีารทีค่วามรอ้นเคลื่อนที่
จากบรเิวณทีม่อีุณหภูมสิงูไปยงับรเิวณทีม่อีุณหภูมติ ่า
ภายในตัวกลางเดียวกันหรือตัวกลางต่างชนิดที่อยู่
ตดิกนั ซึ่งการถ่ายโอนความร้อนเกดิจากผลของการ
เคลื่อนทีข่องโมเลกลุภายใตต้วักลาง 

สมการที่ใช้ในการค านวณหาปริมาณการน า
ความรอ้นคอื 

 
k = คา่การน าความรอ้น (thermal conduction, 
W/m · K) 
A = พืน้ทีใ่นการถ่ายโอนความรอ้น (m2) 
T = อณุหภมู ิ
X = ระยะทางในการเคลื่อนทีข่องความรอ้น 
2.3.2 การพาความร้อน 

การพาความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อน
ระหว่างผิวของของแข็งกบัของไหลที่มีการเคลื่อนที่ 
ซึง่อาจกล่าวไดว่้าการพาความรอ้นเกดิขึน้จากผลของ
การน าความรอ้นกบัการเคลื่อนทีข่องของไหล การพา
ความรอ้นแบ่งออกได้ 2 ลกัษณะ คอื 1)การพาความ
รอ้นแบบบงัคบั (forced convection) เกดิขึน้เมื่อมแีรง
ภายนอกมาบงัคบัให้ของไหลเคลื่อนที่ผ่านผวิวตัถุที่
รอ้นกว่าหรอืเยน็กว่า เช่น การใชพ้ดัลมเป่าอากาศให้
เกดิการเคลื่อนที่ผ่านถ้วยกาแฟรอ้น  2)การพาความ
รอ้นแบบอสิระ (free convection) เกดิขึน้เมื่อของไหล
เกิดการเคลื่อนที่เนื่ องจากแรงลอยตัว  (buoyancy 
force) ของของไหลและแรงลอยตัวน้ีเกิดจากความ
แตกต่างของความหนาแน่นชองของไหล อนัเป็นผล
จากความแตกต่างของอุณหภูมิในชัน้ของของไหล 
โดยความร้อนจากถ้วยกาแฟจะท าให้อากาศมีความ
หนาแน่นต ่าลง (เบา) จึงเกดิการเคลื่อนที่ข ึ้นด้านบน 
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ขณะเดียวกนัอากาศทีเ่ย็นกว่า (มีความหนาแน่นสูง
กว่าหรอืหนกักว่าจะเขา้มาแทนที)่ 

สมการส าหรบัหาอตัราการพาความรอ้นอยู่ในรปู
กฏการเย็นตัวของนิวตนั (Newton’s law of cooling) 
เป็นดงันี้ 

 
h = สมัประสิทธิก์ารพาความร้อน (convection heat 
transfer coefficient) ที่ผิวระหว่างของไหลและวัตถุ 
(W/m2 · K) 
A = พืน้ทีผ่วิของวตัถุทีส่มัผสักบัของไหล (m2) 
Ts = อณุหภมูขิองผวิวตัถุ (K) 
Tf = อุณหภูมิของของไหลที่อยู่ห่างออกจากผิวหรือ
อณุหภมูสิว่นตน้ของของไหล (K) 

2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ศริลิกัษณ์ ศริสิงิห,์ รศ.ดร. อรสา สุกสว่าง [4] ได้

ท าการประยุกต์ ใช้ถ่านชีวภาพเพื่ อปรับปรุงดิน 
ผลการวิจยัพบว่าผกัคะน้าในแปลงทดลองที่ใช้อตัรา
สว่นผสมของปุ๋ ยคอกต่อถ่านชวีภาพ 25:75 มคีวามสงู
และน ้าหนักเฉลีย่มากกว่าทุกแปลง จากงานวจิยัท าให้
ทราบว่าการใช้ถ่านชวีภาพผสมกบัปุ๋ ยคอกเพียง 25 
ส่วน  จาก  100 ส่วน  ท าให้ได้ผลผลิตมากที่สุด 
นอกจากช่วยปรบัปรงุดนิแลว้ยงัชว่ยลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก, อรทยั วงษาเวยีง, มาลวีรรณ อนุพพิฒัน์, 
ชลธชิา เจรญิเนตร และเอกราชนัย ์ไชยชนะ [5] ไดท้ า
การวิจยักระบวนการไพโรไลซิสส าหรบัเปลือกสม้โอ 
ชานออ้ย และฝักราชพฤกษ์ ด้วยเตาปฏกิรณ์แบบปิด
และไล่ออกซเิจนออกจากเตาเผาโดยการปล่อยแก๊สไน
โตเจนเขา้ไปในเตาหลงัจากนัน้เพิม่ อุณหภูมใินอตัรา 
10°C/min จนถึงอุณหภูมิ 400°C รักษา  อุณหภูมิ
ดังกล่าวเป็นเวลา 1 ชัว่โมง แก๊สที่ออกจากเครื่อง
ปฏกิรณ์ผ่านไปยงัเครื่องควบแน่นเพื่อกลัน่เป็นน ้ามนั
ชวีภาพ ส่วนทีไ่ม่ควบแน่นถูกปล่อยออกไป เมื่อครบ
เวลาปิ ด เครื่องให้ความร้อนแต่ ยังคงผ่ านแ ก๊ส
ไนโตรเจนเขา้ไป เมื่อเครื่องปฏกิรณ์เยน็ลงน าผลผลติ
ที่ได้ไปชัง่น ้าหนัก  พบว่ามีปรมิาณถ่านชีวภาพของ
เปลือกส้มโอ ชานอ้อย และฝักราชพฤกษ์ที่ได้มีค่า

เท่ากับ  22.44, 22.85 และ26.20 (wt%) ตามล าดับ 
Kathrin Weber, Peter Quicker [6] ได้ท าการศึกษา
และเปรียบ เทียบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
กระบวนการไพโรไลซสิของวตัถุดบิ 2 ชนิดคอื ไมแ้ละ
วสัดุทีไ่ม่ใช่ไม ้ซึง่พบว่าเมื่อเปลีย่นแปลงอุณหภูมขิอง
การไพโรไลซิสในช่วงอุณหภูมิ 200 – 400 องศา
เซลเซียส ปริมาณของถ่านชีวภาพจะลดลงอย่าง
รวดเร็ว  และหากใช้อุณหภูมิ  500 – 800 องศา
เซลเซียส จะได้ปรมิาณถ่านชวีภาพประมาณ 20 ถึง 
30 เปอร์เซ็นต์และมปีรมิาณเถ้าถ่านเกดิขึ้นมากตาม
อุณหภูมทิีส่งูขึน้ด้วยเช่นกนั เมื่อใชอุ้ณหภูมใินการไพ
โรไลซสิทีส่งูขึน้เรือ่ยๆจะท าใหม้ปีรมิาณคารบ์อนสงูขึน้
และส่งผลให้ปริมาณของไนโตรเจน ออกซิเจนและ
ไฮโดรเจนลดต ่ าลงเช่นเดียวกัน  เมื่อเปรียบเทียบ
สดัส่วนทางเคมขีองถ่านที่ได้หลังการเผาต่อวตัถุดิบ
ก่อนการเผา พบว่าทีห่ากอุณหภูมขิองการไพโรไลซสิ
เพิ่มสูงขึ้นถึง 500 องศาเซลเซียส มีปริมาณของ
ไนโตรเจน ออกซิเจนและไฮโดรเจนลดลงอย่างมาก
เช่นเดียวกนั และเมื่อพิจารณาความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนไอออน  (Cation Exchange Capacities) 
พบว่ามคีวามสามารถในการแลกเปลีย่นไอออนสงูเมื่อ
ใช้อุณหภูมขิองการไพโรไลซิสต ่า และความสามารถ
ในการแลกเปลีย่นไอออนต ่าเมือ่ใชอ้ณุหภมูขิองการไพ
โรไลซิสสูง เช่น ที่อุณหภูมิของการไพโรไลซิส 250  
องศาเซลเซียส มีค่า CEC เท่ ากับ  51.9 ±  15.3 
cmolc/kg และอุณหภูมิของการไพโรไลซิสมากกว่า 
800  องศาเซลเซียส มีค่า CEC เท่ากับ 5 cmolc/kg 
เป็นตน้ ดงันัน้ในการผลติถ่านใหม้ปีระสทิธภิาพในการ
ผลิตสูงขึ้น มีค่าการแลกเปลี่ยนไอออนและคงเหลือ
ปริมาณของไนโตรเจน ออกซิเจนและไฮโดรเจนที่
เหมาะสมแก่การน าไปใช้ปรับปรุงดิน ควรควมคุม
ไม่ให้อุณหภูมิของการไพโรไลซิสเกิน 500 องศา-
เซลเซยีส, ธนศษิฏ์ วงศศ์ริอิ านวย, น าพร ปัญโญใหญ่,  
และ เสมอขวญั ตนัตกิุล [7] ไดศ้กึษาและออกแบบเตา
ปฏิกรณ์แบบเบดน่ิง เพื่อหาสภาวะของผลิตภัณฑ์มี
ปรมิาณเหลวสูงสุดส าหรบักระบวนการไพโรไลซสิซงั
ข้ า ว โพ ด  คื อ  550°C  อัต ร าก า ร ให้ ค ว าม ร้อ น 
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20 °C/min การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีผลท าให้
ผลติภณัฑม์ปีรมิาณเพิม่ขึน้มากกว่า 10 % ทีอ่ตัราการ
ใหค้วามรอ้น 20 °C/min  สว่นทีอ่ตัราการใหค้วามรอ้น 
40°C/min เปลี่ยนแปลงประมาณ 3-4 % ที่อตัราการ
ให้ความร้อนสูง ของเหลวและก๊าซที่ ได้มีปริมาณ
มากกว่า แต่ถ่านมปีรมิาณน้อยกว่าเมื่อเทยีบกบัอตัรา
ให้ความร้อนต ่าเตาต้นแบบ ได้ผลิตภัณฑ์ของเหลว
น้อยกว่า  ส่วนถ่านและก๊าซมีปรมิาณมากกว่าเมื่อ
เทยีบกบัเตาระดบัหอ้งปฏบิตักิาร ปองพล รกัการงาน 
กงัสดาล สกลุพงษ์มาล ีจุตพิร อนิทะนิน และภาณุศกัดิ ์
มลูศร ี[8] ไดน้ าฉนวนกนัความรอ้นหุม้บรเิวณผนงัของ
เตา โดยได้ทดลองเปรียบเทียบเตาเผาถ่านชีวมวล 
ขนาด 200 ลิตร แบบติดตัง้ฉนวนกนัความรอ้น และ
แบบไม่ติดตัง้ฉนวนกนัความรอ้น จากการศกึษาโดย
การทดลองให้ความรอ้นจากถ่านชวีมวลที่ท าจากไม้
สะแกในปรมิาณ 5 กโิลกรมั ซึง่จากการศกึษาอณุหภูมิ
บรเิวณผนังเตาดา้นนอก พบว่ามอีุณหภูมสิงูสุดที ่240 
องศาเซลเซียสส าหรบัเตาที่ไม่ได้ติดฉนวนกนัความ
รอ้น ซึง่ในสว่นของเตาเผาทีต่ดิตัง้ฉนวนกนัความรอ้น
มอีุณหภูมผินังดา้นนอกอยูท่ี ่150 องศาเซลเซยีส โดย
ลดการสูญเสยีทางความรอ้นจากเตาเผาถ่านชวีมวล , 
ธนัญชยั สาทะกลาง ปรญิ คงกระพนัธ์ และอคัรนิทร ์
อนิทนิเวศน์ [9] ไดท้ าการออกแบบเตาทีม่ผีนงัเตาสอง
ชัน้ ซึ่งผนังเตาด้านในได้ท าการติดตัง้ครบีน าความ
รอ้นโลหะรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าจ านวน 20 แผ่น เพื่อน า
ความรอ้นสญูเสยีจากดา้นขา้งของตวัเตาเขา้สู่หอ้งเผา
ถ่าน หลงัการทดลองพบว่ามอีุณหภูมเิฉลีย่ภายในเตา
ที่ได้ร ับการติดตัง้ครีบน าความร้อนมีค่าสูงกว่าเตา
แบบเดมิประมาณ 51ºC อุณหภูมภิายในหอ้งเผาถ่าน
ที่สูงขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา
แบบใหมส่งูกว่าแบบเดมิ  

2.5 การออกแบบเตาเผาถ่านชีวภาพ 
เพื่อพฒันาเตาเผาถ่านชวีภาพใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการผลิตสูงขึ้นและเหมาะสมกับเกษตรกรกลุ่ม 
young smart farmer ใน จังห วัด น ครพ นม  จึงได้
ด าเนินการทบทวนข้อมูล ศึกษาความต้องการของ

เกษตรกรและศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้จงึท าการ
ด าเนินการออกแบบเตาเผาถ่านชวีภาพ โดยมเีงือ่นไข
การออกแบบดงันี้ 

1. เตาเผาถ่านชีวภาพต้นแบบจะเป็นเตาที่ใช้
ทดสอบและพัฒนาร่วมกบักลุ่มเกษตรกร ดังนัน้เตา
ตน้แบบจงึมขีนาดไม่ใหญ่มากนัก เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
ขนาดของวตัถุดบิที่ถูกก าหนดให้คงที่ทุกการทดสอบ
คือ  5 กิโลกรัม  โดยเตาเผาต้นแบบจะมีขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 30 เซนตเิมตรและสงู 48 เซนตเิมตร 

2. เกษตรกรไม่ต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าเขา้มา
ใชใ้นการเผาถ่านชวีภาพ  

3. เพื่อรกัษาปรมิาณถ่านเมื่อจบกระบวนการเผา
ถ่าน และคุณสมบตัอิื่นๆทีเ่หมาะสมต่อการน าไปใชใ้น
การปรบัปรุงหน้าดนิ อุณหภูมขิองการไพโรไลซสิตอ้ง
ไมเ่กนิ 500 องศาเซลเซยีส 

ดงันัน้การออกแบบเตาเผาถ่านชวีภาพแบบใหม่
ของงานวจิยันี้ จงึไดท้ าการพฒันาจากเตาเผาแบบเดมิ 
ดว้ยการแยกหอ้งเผาไหมเ้ชือ้เพลงิและอากาศออกจาก
ถังวัตถุดิบ   เพื่อลดอุณหภูมิของการผนังด้านนอก
ของถงัวตัถุดบิลง   ส่งผลใหอุ้ณหภูมขิองการไพโรไล-
ซสิภายในถงัวตัถุดบิลดลงดว้ยเชน่กนั  

 

 
 

รปูที ่1 เตาเผาตน้แบบทีม่กีารแยกหอ้งเผาไหม้
ออกจากระบบ 
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ส่วนประกอบของเตาเผาถ่านชวีภาพทีไ่ดร้บัการ
พฒันาในงานวจิยันี้ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คอื 
1. เต าเผาถ่ านที่ มีขน าด เส้นผ่ าศูน ย์กลาง 30 
เซน็ตเิมตร สงู 48 เซน็ตเิมตร ซึง่ผนังดา้นในจะบุดว้ย
ชัน้ของดินทรายมีความหนา 2.5 เซ็นติเมตร เพื่อ
ป้องกันการสูญ เสียความร้อนให้แก่สิ่งแวดล้อม
ภายนอก 2. ถงัวตัถุดบิทีม่ ีขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลาง 20 
เซ็นติเมตร สูง 40 เซนติเมตรและผนังถังหนา 1.2 
มิลลิเมตร 3. ห้องเผาไหม้ 4. ท่อแก๊สชีวภาพ ใช้
ส าหรบัน าเอาแก๊สชวีมวลที่เกดิจากการคายแก๊สของ
วตัถุดิบกลับไปเป็นเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้อีกครัง้  
5. ทอ่ระบายความรอ้น 
 

3. อปุกรณ์และวิธีการทดลอง 
ในงานวิจยันี้ได้ท าการทดสอบเปลี่ยนรูปชวีมวล

ด้วยความรอ้นในสภาวะไม่มอีอกซิเจนหรอืมปีรมิาณ
น้อยกบัไมย้างนาในเตาเผาต้นแบบทีไ่ดร้บัการพฒันา
ในงานวจิยันี้ดงัรปูที ่1 และใชห้วัวดัอุณหภูมแิบบชนิด
เค (Thermocouple Type K) ต่อเข้ากับชุดแสดงผล 
เพือ่ตรวจสอบอณุหภมูภิายในเตาเผาถ่าน  

ในการทดสอบเพื่อศกึษาลกัษณะการถ่ายเทความ
รอ้นและประสทิธภิาพการผลติของเตาเผา ได้ก าหนด
ตวัแปรควบคุมคอืใชไ้มย้างนาน ้าหนัก 5 กโิลกรมัเป็น
วัตถุดิบในการผลิตถ่านและใช้ไม้ยางนาน ้ าหนัก  
5 กโิลกรมั เป็นเชื้อเพลิงในหอ้งเผาไหมเ้พื่อส่งความ
รอ้นเขา้สูเ่ตา โดยเริม่การทดสอบจากการน าไมย้างนา
ทีผ่่านการผึ่งแดดมาแล้ว 1 สปัดาห์ น ามาชัง่น ้าหนัก
ใหไ้ด้ 5 กโิลกรมั แล้วบรรจุลงในถงัวตัถุดบิที่มขีนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซ็นติเมตร สูง 40 เซนติเมตร 
และท าการชัง่น ้ าหนักไม้ยางนาให้ได้ 5 กิโลกรัม
เช่น เดียวกัน  แล้วน าไป เรียงไว้ในห้องเผาไหม ้
หลังจากนั ้นท าการติดไฟเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม ้
อากาศสามารถไหลเขา้หอ้งเผาไหมไ้ด้อย่างอสิระจาก
ช่องดา้นหน้าและด้านหลงัของหอ้งเผาไหม ้ความรอ้น
จากการเผาไหม้เชื้อเพลงิในห้องเผาไหม้จะถูกส่งเขา้
มาภายในเตาเผา รอประมาณ 45 นาทหีลงัจากตดิไฟ 
เพื่อให้เชื้อเพลิงลุกไหม้เต็มที่ จึงท าการตรวจสอบ

อุณหภูมภิายในเตาเผา ด้วยการสอดหวัวดัอุณหภูมิ
เข้าไปวัดอุณหภูมิที่ผนังด้านนอกของถังวตัถุดิบทัง้  
3 ช่วง ดงัรปูที ่2 เพือ่ศกึษาการกระจายความรอ้นและ
เปรยีบเทยีบอุณหภูมภิายในเตาของเตาเผาแบบเดิม
และเตาเผาแบบใหม ่

 
 

รปูที ่2 แสดงต าแหน่งการตรวจสอบ 
อณุหภมูภิายในเตา 

 
ส าหรบัการวดัประสทิธภิาพการผลติของเตาเผา

แบบใหม่นัน้ จะใช้วธิกีารชัง่น ้าหนักของวตัถุดิบก่อน
การเผาและหลงัการเผา แล้วค านวณหาประสทิธภิาพ
การผลติจากสมการที ่(1)  

 
 

4. ผลการวิจยั 
ใน ก ารท ด ส อบ เต า เผ าต้ น แบ บที่ มี ข น าด

เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 30 เซนตเิมตรและสงู 48 เซนตเิมตร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยใช้เทคนิคให้
หอ้งเผาไหมแ้ก๊สชวีมวลและอากาศแยกออกจากตวัถงั
วัตถุดิบ แล้วส่งความร้อนเข้ามาภายในเตาและ
โดยรอบถงัวตัถุดบิ ด้วยการพาความรอ้นและการแผ่
รงัสคีวามรอ้น เพือ่ชว่ยลดอณุหภมูขิองการไพโรไลซสิ
ของกระบวนการผลิตถ่านชีวภาพลง ซึ่งผลการ
ตรวจสอบอณุหภูมขิองผนังดา้นนอกของถงัวตัถุดบิใน

(1) 
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แต่ละช่วงของถงัวตัถุดบิ และประสทิธภิาพในการผลติ
ในแต่ละครัง้ของการทดสอบ สามารถแสดงกราฟ
ความสมัพนัธไ์ดด้งัรปูที ่3 และรปูที ่4 ตามล าดบั 

 

 
 

รปูที ่3 การกระจายตวัของความรอ้นภายในเตาที่
ต าแหน่งต่างๆของถงัวตัถุดบิ 

 
ตารางที ่1 แสดงน ้าหนกัของถ่านทีไ่ดห้ลงัการเผา 

ครัง้ที ่ อุณหภมูเิฉลีย่
ในเตาเผา 

(°C) 

น ้าหนกัของ
วตัถุดบิก่อน
การเผา(kg) 

น ้าหนกัของ
ถ่านการเผา

(kg) 
1 390 5 1.50 
2 415 5 1.26 
3 412 5 1.28 
4 415 5 1.22 
5 395 5 1.46 
6 410 5 1.35 
7 385 5 1.53 
8 405 5 1.44 
9 400 5 1.32 
10 380 5 1.58 

 

 
รปูที ่4 ประสทิธภิาพในการผลติ 

จากรปูที ่3 สามารถอธบิายไดว้่าการใชเ้ทคนิคให้
หอ้งเผาไหมแ้ก๊สชวีมวลและอากาศแยกออกจากตวัถงั
วัตถุดิบสามารถลดอุณหภูมิของการไพโรไรซิสใน
กระบวนการผลติถ่านชวีภาพลง โดยพบว่ามอีุณหภูมิ
สูงสุดอยู่บริเวณช่วงล่างของเตาเผา ซึ่งอยู่ใกล้กับ
แหล่งก าเนิดความรอ้นประมาณ 410 องศาเซลเซยีส 
และอุณหภูมิจะลดต ่ าลงในช่วงกลางและช่วงบน
ประมาณ 362 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบ
อุณหภูมิและการกระจายตัวความร้อนของเตาเผา
แบบเดิม พบว่าอุณหภูมิบรเิวณผนังถังวตัถุดิบด้าน
นอกจะมคี่าสงูถงึ 725 องศาเซลเซยีส การกระจายตวั
ของความรอ้นของเตาเผาแบบเดมิในช่วงล่างและช่วง
กลางจะมอีุณหภูมสิงูใกลเ้คยีงกนั ส่วนบรเิวณดา้นบน
จะมีอุณหภูมิลดต ่ าลงเหลือ 560 องศาเซลเซียส 
เนื่องจากบรเิวณด้านบนของเตาเผาแบบเดิมมีการ
เจาะรู เพื่อดึงเอาอากาศเขา้มาเร่งให้การเผาไหม้นัน้
เสร็จสิ้นเร็วขึ้น จากตารางที่ 1 พบว่าหากอุณหภูมิ
เฉลี่ยภายในเตามีค่าลดต ่ าลง จะมีแนวโน้มของ
น ้าหนกัถ่านเพิม่สงูขึน้ เชน่ ในการทดสอบครัง้ที ่10 มี
อุณหภูมเิฉลี่ยภายในเตา 380 องศาเซลเซียส เหลือ
น ้าหนกัถ่าน 1.58 กโิลกรมั เป็นตน้ และเมือ่น าผลทีไ่ด้
จากตารางที ่1 ไปค านวณค่าประสทิธภิาพในการผลติ
ตามสมการที ่(1) พบว่าประสทิธภิาพในการผลติมีค่า
สูงขึ้นจากเดิม โดยมีประสิทธิภาพในการผลิตเฉลี่ย
เป็น 27.88 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นจากเตาเผา
แบบเดมิ  
 

5. สรปุผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรปุผล 
 จากการศกึษากระบวนการผลติถ่านชวีภาพและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีปัจจัยที่จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการผลิตดังนี้คือ อุณหภูมิของการ 
ไพโรไลซิส ปรมิาณอากาศที่เข้าไปท าปฏิกิรยิาเผา
ไหม้ และขนาดของวตัถุดิบ ซึ่งในงานวิจยันี้ได้เลือก
การควบคุมอุณหภูมขิองกระบวนการไพโรไลซสิ โดย
ได้ท าการแยกห้องเผาไหม้ออกจากเตาเผา  แล้วส่ง
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ความรอ้นเขา้สูภ่ายในเตาเผาดว้ยวธิกีารพาความรอ้น
และการแผ่ ร ังสีความร้อน  (Heat convection and 
Heat Radiation) ความรอ้นจะกระจายตวัโดยรอบของ
ถงัวตัถุดบิที่อยู่ภายในเตา หลงัจากนัน้จะเกดิการน า
ความรอ้น (Heat conduction) จากผนังด้านนอกของ
ถงัวตัถุดิบเขา้มาภายในถังวตัถุดิบ และเมื่อวัตถุดิบ
ได้ร ับความร้อนจะเกิดการคายแก๊สชีวมวล แก๊ส 
ชวีมวลที่เกดิขึ้นในถงัวตัถุดิบจะถูกน ากลบัไปเผาใน
หอ้งเผาไหมอ้กีครัง้หนึ่ง เพื่อใหก้ระบวนการผลติถ่าน
ด าเนินต่อไปเรือ่ยๆโดยไมต่อ้งเตมิเชือ้เพลงิอกี  
 จากผลการทดสอบในเตาเผาแบบใหม่ สามารถ
ลดอุณหภูมขิองการไพโรไลซิสลงได้ โดยมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยอยู่ประมาณ  400 องศาเซลเซียส  และเมื่ อ
เปรยีบเทยีบกบัเตาเผาแบบเดมิ ทีม่หีอ้งเผาไหมจ้ะอยู่
ภายในเตาและตดิกบัถงัวตัถุดบิ ความรอ้นจากการเผา
ไหม้ของเชื้อเพลงิจะกระจายเขา้สู่ถงัวตัถุดบิโดยตรง
ดงัรูปที ่5  จากการตรวจสอบอุณหภูมภิายในเตาเผา
แบบเดิม พบว่ามอีุณหภูมสิูงถงึ 725 องศาเซลเซียส 
ซึง่จะเกดิการน า การพาและการแผร่งัสคีวามรอ้นผ่าน
ผนังของถงัวตัถุดบิเขา้มายงัวตัถุดบิ จงึท าใหอุ้ณหภูมิ
ของการไพโรไลซิสมีค่าสูงตามไปด้วย ส่งผลให้
วัตถุดิบกลายเป็นเถ้าถ่ าน (Ash) มากขึ้น  เหลือ
ปรมิาณถ่านน้อยลง ซึง่ท าใหป้ระสทิธภิาพในการผลติ
ถ่านแบบเดมิต ่า  

  
รปูที ่5 จ าลองสภาวะทางความรอ้น 

ของเตาเผาแบบเดมิ 

 ดงันัน้การแยกหอ้งเผาไหมอ้อกจากระบบ จะช่วย
ลดอุณหภูมใินกระบวนผลติลงและท าใหก้ระบวนการ
เผาเป็นไปอยา่งชา้ๆ ซึง่ท าใหป้ระสทิธภิาพในการผลติ
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น  2 7 .8 8  เป อ ร์ เซ็ น ต์  จ าก เดิ ม ที่ มี
ประสทิธภิาพในการผลติแค ่12.5 เปอรเ์ซน็ต ์ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษากระบวนการผลิตถ่านชีวภาพนี้

พบว่ายงัมอีกีหลายปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพใน
การผลิตที่ไม่ได้ควบคุมในงานวจิยันี้ เช่น ขนาดของ
วตัถุดบิ ความชืน้ในวตัถุดบิ อตัราการใหค้วามรอ้นแก่
เตา เป็นต้น หากสามารถควบคุมปัจจัยดังกล่าวที่
กล่าวมานี้ได ้จะส่งผลในเชงิบวกยกตวัอย่างเช่น การ
ควบคุมความชื้นในเนื้อไม้ให้มีค่าน้อยจะช่วยให้ใช้
เวลาและความรอ้นในการเผาน้อยลง ท าใหถ้่านสุกเรว็
ขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ ซึ่งใน
งานวจิยันี้ไม่ไดค้วบคุมตวัแปรดงักล่าว เน่ืองจากตอ้ง
ออกแบบและสรา้งใช้สอดคล้องกบัความต้องการของ
เกษตรกรในพืน้ที ่ 

ในด้านต้นทุนของการสร้างเตาเผาถ่านชวีภาพ
แบบใหม่ ถือว่ามีความคุ้มค่ากว่าเตาเผาแบบเดิม 
เนื่องจากมปีระสิทธภิาพในการผลติสูงกว่า แต่ใชเ้งนิ
ลงทนุสรา้งเตาเพยีง 1,000 บาท ซึง่ปัจจุบนัมจี าหน่าย
เตาเผาถ่านชีวภาพขนาด 200 ลิตร ใส่วัตถุดิบได ้ 
15 -16 กโิลกรมั  ราคา 3,500 บาท แต่ถา้พจิารณาใน
ดา้นสามารถในการบรรจุวตัถุดบิทีใ่ส่ในแต่ละครัง้ของ
การเผา ถือว่าเตาเผาแบบใหม่ยงัใส่วัตถุดิบได้น้อย
กว่า 2 เท่า จงึเหมาะสมกบัเกษตรกรทีท่ าการเผาถ่าน
บ่อยๆซึ่งหากจะน าเตาต้นแบบมาขยายให้มขีนาดที่
ใหญ่ขึน้ จะตอ้งวเิคราะหก์ารกระจายตวัของความรอ้น
ภายในถงัวตัถุดบิอกีครัง้หนึ่ง เนื่องจากเมื่อถงัวตัถุดบิ
มขีนาดใหญ่ขึน้ การพาความรอ้นไปยงัแกนกลางของ
ถงัจ าเป็นตอ้งใชป้รมิาณความรอ้นทีม่ากขึน้เชน่กนั 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ เกษตรกรกลุ่ม Young 
smart farm จังหวัดนครพนม ที่กรุณาให้ข้อมูลและ
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ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่องานวิจัยฉบับน้ี  และ
ขอขอบพระคุณสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยั
นครพนมและคณะกรรมการพจิารณางานวจิยัทุกท่าน 
ทีไ่ด้กรุณาใหข้อ้แนะน าต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่
ท าให้งานวิจัยนี้ มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น  และ
ขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยันครพนมและส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ทีส่นับสนุนทุรวจิยั 
ภายใต้การด าเนินงานโครงการพฒันานวตักรรมการ
พฒันาศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์จงัหวดันครพนมสู่
ส ังคมแห่ งก าร เรียน รู้ เชิ งบู รณ าการระยะที่  3 
ปีงบประมาณ 2560  
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การเตรียมถ่านกมัมนัตจ์ากเปลือกกระท้อนและก้านพริก 

Preparation of activated carbons from santol peel and chili stem 
ยวุรตัน์ เงนิเยน็1*, วรีวทิย ์ ผวิเรอืงนนท์2 และ รชัพล อณาชยั3 

 
1,2,3 Biomass and Bioenergy Research Laboratory สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40002  
\*ตดิต่อ: nyuvarat@kku.ac.th, 081–2889649 

 
บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้ศกึษาการเตรยีมถ่านกมัมนัต์จากเปลอืกกระทอ้นและกา้นพรกิโดยการกระตุน้ทางเคมดีว้ยซงิค์
คลอไรด์ กรดฟอสฟอรกิ เฟอรกิคลอไรด์ และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ และการกระตุ้นทางกายภาพด้วยแก๊ส
คารบ์อนไดออกไซด์ โดยท าการวเิคราะหพ์ืน้ทีผ่วิและสมบตัริพูรนุของถ่านกมัมนัต์ทีเ่ตรยีมได ้ผลการศกึษาพบว่า 
ส าหรบัเปลอืกกระทอ้น กรดฟอสฟอรกิสามารถเตรยีมถ่านกมัมนัต์ทีม่พีื้นทีผ่วิสงูทีสุ่ด โดยมพีืน้ทีผ่วิ 577 m2/g มี
ปรมิาตรรพูรุนรวม 0.447 cm3/g และมขีนาดรูพรุนเฉลีย่ 3.10 nm โดยมรีูพรุนขนาดเล็ก 58.2% ส่วนการกระตุ้น
กา้นพรกิดว้ยซงิคค์ลอไรด์ไดถ้่านกมัมนัต์ทีม่พีื้นทีผ่วิสงูทีสุ่ด คอื 400 m2/g โดยมปีรมิาตรรพูรุนรวม 0.270 cm3/g 
และมขีนาดรูพรุนเฉลี่ย 2.70 nm โดยเป็นถ่านกมัมนัต์ที่มีรูพรุนขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ถึง 70% ซึ่งเมื่อท าการ
เปรยีบเทยีบพืน้ทีผ่วิของถ่านกมัมนัต์ทีเ่ตรยีมไดก้บังานวจิยัอืน่ ๆ พบว่า ถ่านกมัมนัตจ์ากเปลอืกกระทอ้นและกา้น
พรกิมพีื้นทีผ่วิสงูกว่าถ่านกมัมนัต์ทีเ่ตรยีมได้จากวตัถุดบิชนิดต่าง ๆ หลากหลายชนิด ดงันัน้ เปลอืกกระทอ้นและ
กา้นพรกิซึง่เป็นวสัดุเหลอืทิง้จากการเกษตร จงึมศีกัยภาพทีจ่ะใชเ้ป็นวตัถุดบิในการน ามาผลติเป็นถ่านกมัมนัต์   

ค าหลกั: ถ่านกมัมนัต;์ เปลอืกกระทอ้น; กา้นพรกิ; พืน้ทีผ่วิ; ปรมิาตรรพูรนุ  
 
Abstract 
 Preparation of activated carbons from santol peel and chili stem by chemical activation with zinc 
chloride, phosphoric acid, ferric chloride and potassium hydroxide and physical activation with carbon 
dioxide has been carried out in this study. The prepared activated carbons were characterized surface 
area and porositiy analyses. It was found that activated carbon with highest surface area of 577 m2/g has 
been obtained by phosphoric acid activation of santol peel with the total pore volume of 0.447 cm3/g and 
average pore size of 3.10 nm with the micropore volume of 58.2%. For activated carbons from chili stem, 
activation with zinc chloride exhibits the highest surface area of 400 m2/g with the total pore volume 0.270 
cm3/g and average pore size of 2.70 nm with mainly micropore volume of 70%. The prepared activated 
carbons from santol peel and chili stem shows higher surface area values than many raw materials. 
Therefore, agricultural wastes such as santol peel and chili stem has potential as raw materials for 
production of activated carbon.      

Keywords: Activated carbon; santol peel; chili stem; surface area; pore volume  
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1. บทน า 
ถ่านกัมมันต์ (activated carbon) เป็นตัวดูดซับ 

(adsorbent) ชนิ ดหนึ่ ง  ที่ ใช้กัน อย่ า งแพ ร่ห ลาย 
เนื่องจากมีรูพรุนและพื้นที่ผิวในการดูดซับสูง และ
สามารถใช้ดูดซบัสารทัง้ในสถานะของเหลวและแกส็ 
เช่น ใช้ในการดูดซบัโลหะหนักหรอืสยี้อมจากน ้าเสยี 
หรอื ใช้ในการดูดซับสารอินทรยี์ระเหยง่ายออกจาก
แกส็เสยี เป็นตน้ โดยถ่านกมัมนัต์สามารถผลติไดจ้าก
วัตถุดิบทุกชนิดที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น 
ถ่านหนิ หรอื วสัดุชวีมวลต่าง ๆ ไดแ้ก่ กะลามะพรา้ว 
กะลาปาล์ม และไม ้เป็นต้น อย่างไรกต็าม ได้มคีวาม
พยายามหาวสัดุทางเลือกใหม่ ๆ ที่มีราคาต ่า หาได้
ง่าย หรอืเป็นวสัดุเหลือทิ้ง มาใช้ในการผลิตถ่านกมั
มนัต์ เพื่อลดต้นทุนการผลติ เช่น ชานอ้อย ฟางขา้ว 
เปลือกถัว่พิทาชิโอ เปลือกถัว่แมคคาเดเมีย ยาง
รถยนต ์หรอื กากตะกอนน ้าเสยี เป็นตน้ [1] 

ถ่านกัมมันต์ผลิตได้จากการน าวัตถุดิบมาผ่าน
กรรมวธิกีระตุน้ (activation process) จนไดผ้ลติภณัฑ์
สดี า มีโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นรูพรุน (porosity) มี
พื้นที่ผิวสูง ซึ่งการกระตุ้นแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก ่
การกระตุ้นทางกายภาพ (physical activation) และ
การกระตุ้นทางเคมี (chemical activation) โดยการ
กระตุ้นทางกายภาพ เป็นการผลิตถ่านกมัมนัต์ที่ท า
การกระตุ้นโดยการใชแ้ก๊ส เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ออกซิ เจ น  (O2) อ าก าศ  (air) ห รือ ไอน ้ า 
(steam) ที่ อุณ หภูมิ  800–1,100°C ท าให้ เกิดการ
เปลีย่นแปลงทางกายภาพทีพ่ื้นผวิของคารบ์อน ซึง่จะ
เพิม่ความสามารถในการดูดตดิผวิของถ่านกมัมนัต์ให้
สงูขึน้ และมพีื้นทีผ่วิมากขึน้ ส่วนการกระตุ้นทางเคมี
เป็นการเตมิสารเคมหีรอืสารกระตุน้ เชน่ ซงิคค์ลอไรด ์
(ZnCl2) กรดฟอสฟอรกิ (H3PO4) โพแทสเซียมไฮดร
อกไซด์ (KOH) หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 
เป็นต้น ลงไปผสมกบัวตัถุดิบ จากนัน้น าตวัอย่างไป
เขา้สู่กระบวนการคาร์บอไนเซชนั (carbonization) ที่
อุณหภูมิ 400–800°C เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ถ่านกัม
มนัต์ โดยในปัจจุบนัไดม้งีานวจิยัทีเ่ตรยีมถ่านกมัมนัต์
จากการกระตุน้ทัง้สองวธิรีว่มกนั 

ผูว้จิยัจงึไดม้คีวามสนใจทีจ่ะผลติถ่านกมัมนัต์โดย
ใช้วัสดุ เหลือทิ้งที่ไม่มีมูลค่าและไม่ได้ถูกน ามาใช้
ประโยชน์ใด ๆ ไดแ้ก่ เปลอืกระทอ้นและกา้นพรกิ ซึ่ง
หาไดง้า่ยตามรา้นอาหารและรา้นขายผลไม้ โดยยงัไม่
มงีานวจิยัใดทีเ่ตรยีมถ่านกมัมนัต์จากวตัถุดบิทัง้สอง
ชนิด และหากวัตถุดิบทัง้สองสามารถน ามาเตรียม
ถ่านกมัมนัต์ทีม่รีพูรนุได ้กจ็ะเป็นทางเลอืกหนึ่งในการ
ผลติถ่านกมัมนัตใ์นระดบัอตุสาหกรรมต่อไป 

 
2. วิธีการวิจยั 

2.1 การเตรียมและวิเคราะหว์ตัถดิุบ 
เปลือกกระท้อนได้จากร้านขายผลไม้แห่งหนึ่ง 

สว่นกา้นพรกิไดจ้ากรา้นอาหารอกีแห่งหนึ่ง ในจงัหวดั
ขอนแก่น น าวตัถุดบิทัง้สองมาล้างให้สะอาด จากนัน้
อบใหแ้หง้ทีอุ่ณหภูม ิ120oC จะได้ตวัอย่างดงัแสดงใน
รปูที ่1 จากนัน้น าวตัถุดบิมาบดดว้ยเครื่องปัน่อาหาร 
ร่อนด้ วยตะแกรงขน าด  20 mesh (850 µm) น า
ตวัอย่างมาวิเคราะห์การสลายตวัทางความร้อนด้วย
เ ค รื่ อ ง  Thermogravimetic Analyzer ห รื อ  TGA 
(TGA–50, Shimadzu) ภายใต้บรรยากาศของแก๊ส
ไนโตรเจน ทีอ่ณุหภมูหิอ้งจนถงึ 700°C ดว้ยอตัราการ
ให้ความรอ้น 10°C/min เพื่อน าขอ้มูลที่ได้มาก าหนด
อณุหภมูใินการเตรยีมถ่านกมัมนัตต์่อไป 

ท าการหาสมบัติแบบป ระมาณ  (proximate 
analysis) ของวัตถุดิบ ได้แก่ คาร์บอนคงตัว สาร
ระเหย เถ้า และความชื้น โดยปริมาณสารระเหยใช้
วธิีการ ASTM D5832-98 ซึ่งท าโดยการใหค้วามรอ้น
ที่อุณหภูมิ 950°C เป็นเวลา 30 นาที ส่วนการหา
ปริมาณความชื้น ท าตามวิธีการของ ASTM D2867 
ซึง่ท าโดยการใหค้วามรอ้นทีอุ่ณหภมู ิ150°C เป็นเวลา 
3 ชัว่โมง การหาปริมาณเถ้าท าโดยให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ 800°C เป็นเวลา 2 ชัว่โมง และปริมาณ
คาร์บอนคงตัวหาจากความแตกต่างของสารระเหย 
เถา้ และความชืน้ ทีม่อียูใ่นตวัอยา่ง 
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2.2. การเตรียมและวิเคราะหส์มบติัถ่านกมัมนัต์ 
ท าการเตรยีมถ่านกมัมนัต์โดยการกระตุ้นทัง้ทาง

เคมแีละทางกายภาพ ส าหรบัการกระตุ้นทางเคม ีน า
วตัถุดิบปรมิาณ 20 กรมั มาท าการกระตุ้นด้วย ซิงค์
คลอไรด์ (ZnCl2) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 
กรดฟอสฟอรกิ (H3PO4) และไอร์รอน (III) คลอไรด ์
(FeCl3) ความเข้มข้นร้อยละ 30 โดยน ้าหนัก โดยใช้
อตัราส่วนระหว่างวัตถุดิบและสารกระตุ้น 1:2 โดย
น ้าหนัก เป็นเวลา 1 ชัว่โมง เมื่อครบก าหนดเวลา น า
ตัวอย่างใส่ลงในเตาปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง (fixed-bed 
reactor) ทีท่ าจากเหลก็ โดยมขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 
5 เซนตเิมตร ความยาว 30 เซนตเิมตร จากนัน้น าไป
คาร์บอไนซ์ด้วยเตาเผาไฟฟ้าภายใต้บรรยากาศของ
แ ก๊ ส ไน โต ร เจน  อัต ราก ารไห ล  200 ลู กบ าศก์
เซนติเมตรต่อนาที อุณหภูมิ 500°C เป็นเวลา 1 
ชัว่โมง น าถ่านกมัมนัต์ทีไ่ด้มาล้างดว้ยน ้าซ ้าหลาย ๆ 
ครัง้  เพื่ อก าจัดสารเคมีที่ตกค้างอยู่ ในตัวอย่ าง 
จนกระทัง่ค่า pH ของน ้าที่ผ่านการล้างมคี่าเท่ากบัค่า 
pH ของน ้าทีใ่ชล้า้ง จากนัน้น าถ่านกมัมนัต์ทีไ่ด้ไปอบ
ที่อุณหภูมิ 120°C จนแห้ง ก็จะได้ตัวอย่างส าหรับ
วเิคราะหส์มบตัติ่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่1 เปลอืกระทอ้นและกา้นพรกิทีใ่ชใ้นการเตรยีม 
         ถ่านกมัมนัต ์ 

ส าหรับการกระตุ้นทางกายภาพ  น าวัตถุดิบ
ปริมาณ  20 กรัม  มาท าการคาร์บอไนซ์ภายใต้
บรรยากาศของแก๊สไนโตรเจน  อัตราการไหล 200 
ลกูบาศกเ์ซนตเิมตรต่อนาท ีอณุหภมู ิ400°C เป็นเวลา 
1 ชัว่โมง จะได้ผลิตภณัฑ์ถ่านชาร์ (char) จากนัน้น า
ถ่านชารไ์ปกระตุน้ดว้ยแก๊สคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 
อัตราการไหล 200 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาท ี
อณุหภมู ิ800°C เป็นเวลา 1 ชัว่โมง กจ็ะไดผ้ลติภณัฑ์
ถ่านกมัมนัต์ โดยในขัน้ตอนการคาร์บอไนซ์และการ
กระตุน้จะใชเ้ตาปฏกิรณ์และเตาเผาไฟฟ้าเช่นเดยีวกนั
กบัการกระตุน้ทางเคม ี

น าถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้มาท าการวิเคราะห์
สมบัติรูพรุน โดยใช้การดูดซับแก๊สไนโตรเจนที่
อุณหภูมิ –196°C หรือ 77 K ด้วยเครื่องวิเคราะห ์
Surface Area and Porosimetry Analyzer (ASAP 
2020) ซึ่งสมบตัิรูพรุนที่ท าการวเิคราะห์ ได้แก่ พื้นที่
ผิว (SBET) ค านวณโดยใช้สมการของ Brunauer–
Emmett–Teller (BET) ที่ความดันสัมพัทธ์ (P/P°) = 
0.05–0.3  ปริมาตรรูพ รุนขนาด เล็ก  (micropore 
volume, Vmic) ใชส้มการของ Dubinin–Radushkevich 
ทีค่วามดนัสมัพทัธ์ (P/P°) = 0.05–0.3 ปรมิาตรรพูรุน
ร ว ม  (total pore volume, VT) วั ด ที่ ค่ า ค ว า ม ดั น
สมัพทัธ์ (P/P°) = 0.99 ปรมิาตรรพูรุนขนาดกลางและ
ข น า ด ให ญ่  (mesopore and macropore volume, 
Vme+ma) ค านวณโดยการลบปริมาตรรูพรุนรวมด้วย
ปรมิาตรรพูรุนขนาดเลก็ และขนาดรูพรุนเฉลี่ย (pore 
diameter, DP) ค านวณจากสมการ (4×VT)/SBET   

 
3. ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

3.1 การวิเคราะหส์มบติัของวตัถดิุบ 
รปูที ่2 แสดงกราฟการสลายตวัทางความรอ้นของ

เปลือกกระท้อนและก้านพริก พบว่า กราฟการ
สลายตัวของวัตถุดิบทัง้สองชนิดเหมือนกับการ
สลายตวัของวสัดุชวีมวลชนิดอื่น ๆ ทีม่อีงค์ประกอบ
หลัก คือ เฮลิเซลลูโลส เซลลูโลส และลิกนิน โดย
น ้ าหนักของตัวอย่างทัง้สองลดลง 2 ช่วง กล่าวคือ 
ในช่วงแรกที่อุณหภูมิ 120°C ซึ่งน ้ าหนักที่หายไป

เปลอืกกระทอ้น 

กา้นพรกิ 
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ในช่วงอุณหภูมน้ีิ คอื ความชืน้ทีอ่ยู่ในตวัอย่าง โดยมี
ประมาณ 12% และการลดลงของน ้าหนักในช่วงที่ 2 
คือที่อุณหภูมิระหว่าง 150–400°C โดยน ้าหนักของ
ตัวอย่างทัง้สองลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นช่วง
อุณหภูมิที่สารระเหยต่าง ๆ เกิดการสลายตัว โดย
ร ะ เห ย อ อก ไป จ าก โค ร งส ร้ า ง เห ลื อ เพี ย งแ ค่
องคป์ระกอบเป็นคารบ์อน ดงันัน้ อุณหภูมทิีเ่หมาะสม
ในการเตรยีมถ่านกมัมนัต์คอือุณหภูมติัง้แต่ช่วงนี้เป็น
ตน้ไป งานวจิยันี้จงึท าการเตรยีมถ่านกมัมนัต์โดยการ
กระตุ้นทางเคมทีี่อุณหภูม ิ500°C และใช้อุณหภูมใิน
การคารบ์อไนซ ์400°C ในการเตรยีมถ่านชารก์อ่นเขา้
สู่ ก ระบ วนการก ระตุ้ น ท างก ายภ าพด้ วย แ ก๊ ส
คารบ์อนไดออกไซดต์่อไป 
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รปูที ่2 กราฟการสลายตวัทางความรอ้นของเปลอืก 
         กระทอ้น (santol peel) และกา้นพรกิ  
         (chili stem) ดว้ยเทคนิค TGA 
 

ตารางที ่1 แสดงสมบตัแิบบประมาณของวตัถุดบิ
ทัง้ 2 ชนิด พบว่า ปริมาณความชื้นที่หาได้โดยวิธ ี
ASTM มีค่าใกล้เคียงกับปริมาณความชื้นที่มีอยู่ใน
ตัวอย่างจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TGA โดย
เปลอืกกระทอ้นมปีรมิาณเถา้น้อยมาก ส่วนกา้นพรกิก็
มีปริมาณเถ้าเทียบเท่ากับวัสดุชีวมวลชนิดอื่น ๆ 
ส าหรับปริมาณคาร์บอนคงตัวนั ้น พบว่า เปลือก
กระท้อนและก้านพรกิมีปริมาณเท่ากับร้อยละ 16.3 
และ 17.3 โดยน ้ าหนัก ตามล าดับ ซึ่งพบว่ามีค่า

ใกล้เคียงกับวัสดุชีวมวลชนิดอื่น ๆ ที่น ามาใช้เป็น
วัตถุดิบในการน ามาเตรียมถ่านกัมมันต์ เช่น ซัง
ข้าวโพด (ร้อยละ 16.1 โดยน ้ าหนัก) [2] ชานอ้อย 
(ร้อยละ 16.2 โดยน ้าหนัก) [3] กะลาปาล์ม (ร้อยละ 
16.4 โดยน ้ าหนัก) [4] หรือ ฟางข้าว (ร้อยละ 17.8 
โดยน ้ าหนัก ) [5] ดังนั ้น  วัตถุดิบทัง้ 2 ชนิด จึงมี
ศกัยภาพทีจ่ะน าไปผลติเป้นถ่านกมัมนัต์ 
 
ตารางที่ 2 สมบัติแบบประมาณของเปลือกกระท้อน
และกา้นพรกิ 

องคป์ระกอบ  
(%โดยน ้าหนกั) 

เปลอืกกระทอ้น กา้นพรกิ 

คารบ์อนคงตวั 16.3 17.3 
สารระเหย 67.5 59.3 
เถา้ 1.2 10.2 
ความชืน้ 15.0 13.2 

 
3.2 สมบติัรพูรนุของถ่านกมัมนัตท่ี์เตรียมได้ 

รูปที่ 3 แสดงไอโซเทอมการดูดซับและการคาย
ซับแก๊สไนโตรเจนที่อุณหภูมิ –196°C ของถ่านกัม
มนัต์ทีเ่ตรยีมได้จากเปลอืกกระทอ้นและกา้นพรกิโดย 
การกระตุน้ดว้ย ZnCl2 H3PO4 และ FeCl3 (ไมไ่ดแ้สดง
ไอโซเทอมจากการกระตุ้นด้วย  KOH และ CO2 
เนื่องจากมีปรมิาณการดูดซับค่อนข้างน้อย) จากรูป
พบว่า การกระตุ้นด้วย ZnCl2 และ H3PO4 มลีกัษณะ
ของไอโซเทอมการดูดซบัเป็นแบบชนิดที ่IV ตามการ
แบ่งของ IUPAC (International Union of Pure and 
Applied Chemistry) ซึง่เป็นไอโซเทอมของตวัดดูซบัที่
มรีพูรนุขนาดกลาง (ขนาดรุพรุน 2–50 nm) โดยมวีงฮี
สเทอไรซสิในช่วงของการคายซบัอย่างเด่นชดั ซึง่วงฮี
สเทอไรซิสนี้จะเกิดขึ้นกับตัวดูดซับที่มีรูพรุนขนาด
กลางอยู่ในโครงสร้าง โดยส าหรับการกระตุ้นด้วย 
FeCl3 มกีารเกดิขึ้นของวงฮีสเทอไรซิสเล็กน้อย โดย
แสดงลกัษณะของไอโซเทอมชนิดที ่I อย่างเด่นชดั ซึง่
เป็นลกัษณะของไอโซเทอมทีเ่ป็นการดูดซบัของตวัดูด
ซบัรพูรุนขนาดเล็ก (ขนาดรุพรุนน้อยกว่า 2 nm) โดย
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ขนาดรพูรุนของถ่านกมัมนัต์ทีไ่ด้ จะแสดงในตารางที ่
1 ต่อไป 

นอกจากนัน้ จะเหน็ไดว่้า ส าหรบัเปลอืกกระทอ้น 
การกระตุ้นด้วย H3PO4 มีปริมาณการดูดซับแก็ส
ไนโตรเจนสูงทีสุ่ด ส่วนก้านพรกิมปีรมิาณการดูดซบั
สงูทีส่ดุเมือ่ใช ้ZnCl2 ในการกระตุน้ นัน่คอื ตวัอยา่งทัง้
สองมคีวามพรนุอยูใ่นโครงสรา้งมากทีส่ดุ  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่3 ไอโซเทอมการดดูซบั (สญัลกัษณ์ทบึ) และ 
          การคายซบั (สญัลกัษณ์โปรง่) ของแก๊ส 
          ไนโตรเจนทีอ่ณุหภมู ิ–196°C ของ 
          ถ่านกมัมนัตท์ีเ่ตรยีมได ้

 

ขอ้มลูจากไอโซเทอมการดดูซบัดงัแสดงในรปูที ่3 
สามารถน าไปค านวณพืน้ทีผ่วิและสมบตัริพูรุนต่าง ๆ 
ของถ่านกมัมนัต์ ได้ดงัรูปที่ 4 และตารางที่ 2 พบว่า 
ส าหรบัเปลอืกกระทอ้น กรดฟอสฟอรกิสามารถเตรยีม
ถ่านกมัมนัต์ที่มีพื้นที่ผิวสูงที่สุด โดยมีพื้นที่ผิว 577 
m2/g รองลงมาได้แก่ ไอรร์อน (III) คลอไรด์ ซงิค์คลอ
ไรด์ และโพแทสเซยีมไฮดรอกไซด์ ตามล าดบั โดยไม่
ส า ม า ร ถ เ ต รี ย ม ถ่ า น กั ม มั น ต์ จ า ก แ ก็ ส
คารบ์อนไดออกไซดไ์ด ้ในขณะทีซ่งิคค์ลอไรด์สามารถ
ใช้ในการกระตุ้นก้านพรกิให้ได้ถ่านกมัมนัต์ที่มีพื้นที่
ผวิสงูทีสุ่ด (400 m2/g) โดยไอรร์อน (III) คลอไรด์ และ
กรดฟอสฟอรกิสามารถเตรยีมถ่านกมัมนัตท์ีม่พีืน้ทีผ่วิ
ใกล้เคียงกัน  ซึ่งส าหรับก้านพริกสามารถใช้แก็ส
คารบ์อนไดออกไซด์ในการกระตุน้แลว้ไดถ่้านกมัมนัต์
ทีม่รีพูรนุสงูกว่าโพแทสเซยีมไฮดรอกไซด์ ดงัแสดงใน
รปูที ่4 จะเหน็ไดว้่า โดยภาพรวมแลว้การกระตุน้ด้วย
สารเคมีจะให้ถ่านกัมมันต์ที่มีพื้นที่ผิวสูงกว่าการ
กระตุ้นดว้ยแกส็ ซึง่เป็นไปตามงานวจิยัอื่น ๆ ทีแ่สดง
ให้เห็นว่า การกระตุ้นทางเคมีจะให้ถ่านกมัมันต์ที่มี
ความพรุนสูงกว่าการกระตุ้นทางกายภาพ แต่ก็มี
ขอ้เสยี คอื ตอ้งท าการลา้งสารเคมกีอ่นน าถ่านกมัมนัต์
ไปใช ้ส่วนการกระตุน้ทางกายภาพถงึแมว่้าจะมคีวาม
พรุนน้อยกว่า แต่กม็ขีอ้ดคีอื สามารถน าถ่านกมัมนัต์
ไปใชไ้ดเ้ลย โดยไมต่อ้งผา่นกระบวนการลา้ง    
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         สารกระตุน้ชนิดต่าง ๆ  
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ส าหรับปริมาตรรูพรุนรวมของถ่านกัมมันต์ที่
เตรยีมได้ พบว่า วัตถุดิบทัง้สองมีแนวโน้มเดียวกัน 
กล่ าวคือ  H3PO4 > ZnCl2 > FeCl3 > KOH > CO2 
โดยส าหรบัเปลอืกกระทอ้น สารเคมทีีใ่ชใ้นการกระตุน้
โดยส่วนใหญ่สามารถเตรยีมถ่านกมัมนัตท์ีม่ปีรมิาตรรู
พรนุขนาดเลก็และปรมิาตรรพูรนุขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้น  FeCl3 ที่ได้
ถ่านกมัมนัต์ทีรู่พรุนส่วนใหญ่เป็นรพูรุนขนาดเล็ก ซึ่ง
ผลการทดลองนี้ สอดคล้องกับขนาดของรูพ รุน 
กล่าวคอื เมื่อถ่านกมัมนัต์มีปรมิาตรรูพรุนขนาดเล็ก
มาก กจ็ะมขีนาดรพูรนุเลก็เลก็ ในขณะทีเ่มือ่ตวัอยา่งมี
ปรมิาตรรูพรุนขนาดกลางและขนาดใหญ่เพิ่มสูงขึ้น 
ขนาดรูพรุนก็จะใหญ่ขึน้ ส าหรบัการกระตุ้นก้านพรกิ
ด้วย ZnCl2 FeCl3 และ CO2 จะได้ผลิตภัณฑ์ถ่านกมั
มนัต์ทีม่ปีรมิาตรรพูรนุขนาดเลก็เป็นส่วนใหญ่ ในขณะ
ที่การกระตุ้นด้วย KOH และ H3PO4 จะได้ถ่านกัม
มนัต์ทีม่ปีรมิาตรรพูรุนขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็น
ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการกระตุ้นก้านพรกิด้วย KOH 
ไดผ้ลติภณัฑถ์่านกมัมนัตท์ีม่ขีนารพูรุนกวา้งถงึ 27.25 
nm ซึง่ถอืว่ากวา้งมากเมื่อเทยีบกบัการเตรยีมถ่านกมั
มนัต์จากงานวจิยัอื่น ๆ โดยถ่านกมัมนัต์ตวัอย่างนี้ มี
พืน้ทีผ่วิเพยีง 11 m2/g (รปูที ่4) ซึง่เป็นไปตามทฤษฎี
ทีว่่า เมื่อตวัดูดซบัมขีนาดรูพรุนทีใ่หญ่กจ็ะมพีื้นที่ผวิ
น้อยกว่ากรณีที่ถ่านกัมมันต์มีรูพรุนขนาดเล็กเป็น
จ านวนมาก เมื่อเทยีบต่อหนึ่งหน่วยปรมิาตรทีเ่ท่ากนั 
อย่างไรก็ตาม การที่ถ่านกมัมนัต์มีพื้นที่ผวิน้อยแต่มี
ขนาดรูพรุนทีใ่หญ่ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถ
น าถ่านกมัมนัต์นี้ไปใช้ประโยชน์เป็นตัวดูดซับ โดย
ถ่านกมัมนัต์นี้เหมาะกบัการน าไปใชเ้ป็นตวัดูดซบัสาร
ทีม่ขีนาดโมเลกุลใหญ่ เพราะถ้าสารทีเ่ราต้องการดูด
ซับมีขนาดโมเลกุลใหญ่ แต่รูพรุนของตัวดูดซับเล็ก
กว่าขนาดของโมเลกุล โมเลกุลที่เราต้องการดูดซบัก็
จะไม่สามารถเคลื่อนยา้ยเขา้ไปในรพูรุนของตวัดูดซบั
ได ้

 
 
 

ตารางที ่2 ปรมิาตรรพูรนุและขนาดรพูรนุของ 
              ถ่านกมัมนัตท์ีเ่ตรยีมได ้

ตวัอย่าง Vmic 
(cm3/g) 

Vme+ma 
(cm3/g) 

VT 
(cm3/g) 

DP 
(nm) 

เปลอืกกระทอ้น 
     ZnCl2 

 
     H3PO4 

 
     FeCl3 
 
     KOH 

 
0.107 

(50.5%) 
0.260 

(58.2%) 
0.130 

(74.7%) 
0.028 

(45.2%) 

 
0.105 

(49.5%) 
0.187 

(41.8%) 
0.044 

(25.3%) 
0.034 

(54.8%) 

 
0.212 

 
0.447 

 
0.174 

 
0.062 

 
3.53 

 
3.10 

 
2.54 

 
4.44 

     CO2  ไมส่ามารถวดัได ้
กา้นพรกิ 
     ZnCl2 
 
     H3PO4 
 
     FeCl3 
 
     KOH 
 
     CO2 

 
0.189 

(70.0%) 
0.094 

(30.6%) 
0.104 

(67.5%) 
0.008 

(10.7%) 
0.026 

(83.9%) 

 
0.081 

(30.0%) 
0.213 

(69.4%) 
0.050 

(32.5%) 
0.064 

(89.3%) 
0.005 

(16.1%) 

 
0.270 

 
0.307 

 
0.154 

 
0.072 

 
0.031 

 
2.70 

 
5.76 

 
2.78 

 
27.25 

 
2.39 

 
ตารางที่ 3 เปรยีบเทยีบพื้นทีผ่วิของถ่านกมัมนัต์

ที่เตรียมได้จากงานวิจัยนี้กับงานวิจัยอื่น ๆ พบว่า 
ถ่านกมัมนัต์ที่เตรยีมได้จากเปลอืกกระท้อนและกา้น
พริกมีพื้นที่ผวิสูงกว่าถ่านกมัมนัต์ที่เตรยีมจากดอก
ของต้นปาล์ม [6] ก้านของต้นวอลนัท [7] ไม้โอ๊ค [8] 
เป ลือกถั ว่ ลิส ง [9] ยางรถยนต์ ใช้ แ ล้ว  [10] แร ่
Shungite [11] กากตะกอน [12–13] เปลือกหุ้ม เม็ด 
macauba [14] เปลือกลูกสน  [14] และเส้นใยปอแก้ว 
[15] โดยถ่านกมัมนัต์จากกา้นพรกิมพีืน้ทีผ่วิใกลเ้คยีง
กับถ่านกัมมันต์จากใบปาล์มแว็กซ์ (carnauba palm) 
[14] โดยเปลอืกกระทอ้นใหถ่้านกมัมนัต์ทีม่พีืน้ทีผ่วิสงู
กว่าแกนมะม่วง [16] และแหน [17] เล็กน้อย ดังนั ้น 
เปลอืกกระท้อนและกา้นพรกิจงึมศีกัยภาพที่จะน ามา
เป็นวตัถุดบิในการผลติถ่านกมัมนัต์ 
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ตารางที ่2 พืน้ทีผ่วิของถ่านกมัมนัตท์ีเ่ตรยีมไดจ้าก 
              งานวจิยันี้เทยีบกบังานวจิยัอืน่ ๆ 

วตัถุดบิ สารกระตุน้ พืน้ทีผ่วิ 
(m2/g) 

เปลอืกกระทอ้น H3PO4 577 
กา้นพรกิ ZnCl2 400 
ดอกของตน้ปาลม์ [6] H2SO4 9.57 
กา้นของตน้วอลนทั [7] HNO3 32 
ไมโ้อ๊ค [8] HNO3 68 
เปลอืกถัว่ลสิง [9] KOH 89 
ยางรถยนตใ์ชแ้ลว้ [10] K2CO3 

NaOH 
Na2CO3 

133 
128 
92 

แร่ Shungite [11] ไอน ้า 247 
กากตะกอน  
(sewage sludge) [12] 

CO2 65–159 

กากตะกอน  
(sewage sludge) [13] 

H3PO4 230–296 

เปลอืกหุม้เมด็ 
macauba [14] 

CaCl2 
H3PO4 

265 
371 

เปลอืกลกูสน (pine nut) 
[14] 

CaCl2 
H3PO4 

290 
296 

เสน้ใยปอแกว้ 
(kenaf core fiber) [15] 

H3PO4 
 

299 
 

ใบปาลม์แวก็ซ ์
(carnauba palm) [14] 

H3PO4 
CaCl2 

402 
431 

แกนมะม่วง [16] H3PO4 490 
แหน (Lemna minor) 
[17] 

H3PO4 532 

 
4. สรปุผลการวิจยั 

จากผลการวจิยัพบว่า สามารถน าเปลอืกระท้อน
และกา้นพรกิมาเตรยีมเป็นถ่านกมัมนัตไ์ดโ้ดยผา่นการ
กระตุ้นทัง้ทางเคมีและทางกายภาพ โดยส าหรับ
เปลอืกกระทอ้น พื้นที่ผวิของถ่านกมัมนัต์ที่เตรยีมได้
เรยีงตามสารกระตุ้นดงันี้ H3PO4 > ZnCl2 > FeCl3 > 
KOH โดยไม่สามารถเตรยีมถ่านกมัมนัต์ที่มรีูพรุนได้
จากการใช ้CO2 ซึง่ถ่านกมัมนัต์ทีไ่ดม้พีืน้ทีผ่วิสงูทีสุ่ด 

คือ 577 m2/g ส่วนถ่านกัมมนัต์ที่เตรียมได้จากก้าน
พรกิมีพื้นที่ผวิเรยีงตามล าดบัดงันี้  ZnCl2 > FeCl3 > 
H3PO4 > CO2 > KOH โดยพื้นที่ผิวสูงที่สุด คือ 400 
m2/g 

อย่างไรกต็าม งานวจิยัต่อไปควรท าการศกึษาผล
ของตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความเข้มข้นของสารเคม ี
อุณหภูมิและเวลาในการคาร์บอไนซ์ เป็นต้น ซึ่งตัว
แปรเหล่านี้มผีลต่อสมบตัริพูรนุของถ่านกมัมนัต์ 
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บทคดัย่อ 
การวจิยันี้เป็นการหาประสทิธภิาพเตาชวีมวลเพื่อใชร้่วมกบัตูอ้บแหง้ในการลดความชืน้ใหต้น้กกโดยการ

ใหอ้ากาศรอ้นทีไ่ดจ้ากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิชวีมวล เคลื่อนตวัแบบอสิระ แลว้เกดิการแลกเปลีย่นความรอ้นภายใน
ตูอ้บ การทดลองแบ่งออกเป็น 2 แบบ คอืการอบแหง้ตน้กกแบบผ่าล าตน้ และแบบไม่ผ่าล าตน้ ตวัอย่างละ 8,000 
กรมั ความยาวของต้นกก 120 เซนตเิมตร การศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการลดความชื้นระหว่างการตาก
แหง้ดว้ยแสงแดดจากธรรมชาต ิ(วธิดีัง่เดมิ) กบัการอบแหง้ดว้ยตูอ้บความรอ้นจากเชือ้เพลงิชวีมวล จากการศกึษา
พบว่าการอบแหง้ตน้กก ทีอุ่ณหภูมเิฉลีย่ 80 องศาเซลเซยีส โดยใชเ้ชือ้เพลงิชวีมวล ปรมิาณ 2,600 กรมั ในการ
อบแห้งต้นกกแบบผ่าล าต้น ซึ่งใช้เวลา 8 ชัว่โมง ช่วยลดระยะเวลาการตากแห้งแบบดัง้เดิม 12 ชัว่โมง และใช้
เชื้อเพลงิชวีมวล จ านวน 3,300 กรมั ส าหรบัการอบแหง้ต้นกกแบบไม่ได้ผ่าล าต้น ซึ่งใชเ้วลา 10 ชัว่โมง ช่วยลด
ระยะเวลาการตากแหง้แบบดัง้เดมิ 26 ชัว่โมง นอกจากนี้จุดเด่นอกีอยา่งหนึ่งในการใชตู้อ้บ คอื วตัถุดบิทีไ่ดจ้ากการ
อบแหง้มคีวามสะอาด ลดโอกาสในการเกดิเชือ้รา ซึง่มคีวามแตกต่างจากการตากแหง้ตน้กกแบบดัง่เดมิทีต่ากแหง้
ตามรมิถนนทีอ่าจเกดิความการปนเป้ือนฝุ่นละออง และแบคทเีรยี 
ค าส าคญั: เตาชวีมวล/ตน้กก/การอบแหง้ 
 
Abstract  
 This research aimed to study the efficiency of gasifier coupled with dryer for moisture content 
reduction in Papyrus by using free flow hot air obtained from burning biomass and exchanging heat inside 
the oven. The experiment was designed into 2 type which was cut-half and uncut papyrus each of 8,000 
g. and 120 cm. length. The efficiency comparison between using sunlight method (traditional method) and 
using integrated gasifier method was studied. The result showed at mean temperature 80 C and using 
biomass 2,600 g. could reduce the time of drying of cut-half type within 8 hr. which less than traditional 
method from 12 hr. In addition, for using 3,300 g. of biomass could reduce the drying time of cut type 
papyrus to 10 hr. comparing with traditional method from 26 hr. Moreover, the advantages of using the 
integrated gasifier were that the papyrus was clean and less risk of contaminated which distinct from 
traditional method that might be contaminated from dust or bacteria. 
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1. บทน า 
ประเทศไทยมพีืน้ทีท่ าการเกษตรประมาณ รอ้ยละ 

46.54 ของพื้นที่ทัง้ประเทศ ครัว เรือน เกษตรกร
ประมาณ 5.91 ล้านครวัเรอืน[1] ผลผลติสนิคา้เกษตร
ส าคญัที่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศเอื้ออ านวยต่อการ
ผลติ ไดแ้ก ่ยางพารา ปาลม์น ามนั และออ้ย[2] จงัหวดั
นครพนมมพีืน้ทีก่ารเกษตร 1,938,058 ไร ่คดิเป็นรอ้ย
ละ 56.25 ปลูกข้าวนาปี  1,392,777  ไร่, ยางพารา 
จ านวน 374,488 ไร่, มันส าปะหลัง จ านวน 23,994 
ไร่, สัปปะรด จ านวน 5,791 ไร่,ลิ้นจี่ นพ.1 จ านวน 
1,711 ไร่[3] เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการประกอบ
อาชพีเสรมิ เช่น การผลติผา้ทอมอื  การผลติเครื่องจกั
สาน เป็นต้น ซึ่งเป็นการหารายได้เสริมจากการท า
อาชีพเกษตรกรรม หลายชุมชนเกดิการสรา้งรายได้
จากการน าวตัถุดิบทางธรรมชาติมาแปรรูปเป็นผลิต
ต่างๆ 

กลุ่มวสิาหกจิชมุชนหตัถกรรมจากกกเหลา่พฒันา
บ้านเหล่าพัฒนา  อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม  
เป็นอกีหนึ่งกลุ่มชาวบ้านมกีารรวมกลุ่มผลิตเครื่องจกั
สานจากตน้กก กลุ่มเริม่กอ่ตัง้เมือ่  พ.ศ. 2517   และปี 
พ.ศ. 2548  ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน  มี
สมาชกิ  150 คน จากหมูท่ี ่ 5 และหมูท่ี ่9  ปัจจุบนัยงั
ชาวบ้านส่วนห น่ึงที่ ไม่ ได้ เป็นสมาชิกก็มีการส่ง
ผลิตภณัฑ์มาขายยงักลุ่ม  ท าให้มผีลิตภัณฑ์จกัสาน
ออกสู่ท้องตลาดเป็นจ านวนมาก และมีการจ าหน่าย
ตามงานที่หน่วยงานราชการจัด หรือส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ[4] 

แต่ทางกลุ่มประสบปัญหาการตากแห้งวัตถุดิบ
โดยเฉพาะในฤดูฝนทีใ่ช้ระยะเวลาการตากแห้ง นาน
ถงึ 7 -20 วนั ซึ่งแต่ต่างจากการตากแห้งช่วงฤดูรอ้น
และหนาว ทีใ่ชเ้วลา 3 – 15  วนั และวตัถุดบิ(ตน้กก)
ยงัเกดิเชื้อราได้ง่าย จงึท าให้กลุ่มวสิาหกจิชุมชนขาด
แคลนวตัถุดบิ และมผีลติภณัฑอ์อกสูท่อ้งตลาดน้อยลง 
ท าใหส้มาชกิและชาวบา้นผูผ้ลติเครือ่งจกัสานมรีายได้
ลดลงตามไปดว้ย  

งานวจิยันี้  จงึไดท้ าการศกึษาประสทิธภิาพเตาชวี
มวลในการใช้ร่วมกบัตู้อบแห้งในการลดความชื้นต้น

กก เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ และ
ยกระดบัคุณภาพของผลติภณัฑ ์โดยไม่ท าใหม้ตีน้ทุน
ในการผลติมากจนเกนิไป 

 

เป้าหมาย 
      สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกก
เหล่าพัฒนา  ต าบลเหล่าพัฒนา  อ าเภอนาหว้า 
จงัหวดันครพนม จ านวน 35 คน 
 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั 
2.1 ความช้ืนในวสัด ุ 
 ความชื้น  คือ  ปริมาณน ้ าที่มีอยู่ในอาหาร  
การบอกค่าความชื้นจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
อตัราส่วนน ้าหนกัในผลติภณัฑ ์ กบัน ้าหนกัผลติภณัฑ ์ 
ความชืน้ทีห่ายไปเป็นตวับอกปรมิาณของน ้าทีม่อียู่ใน
วสัดุเมื่อเทยีบกบัมวลของวสัดุชื้นหรอืแหง้  ความชื้น
ในวสัดุสามารถแสดงได ้ 2  แบบ[5]  คอื 
 4.2.1 ความชืน้มาตรฐานเปียก (Wet basis)    
อตัราสว่นน ้าหนกัของน ้าในวสัดุต่อน ้าหนกัวสัดุชืน้    
ซึง่เมือ่คณูดว้ย  100   จะมคีา่เป็นเปอรเ์ซน็ต ์ดงันี้ 

 
100)(





W

dWM w  
(1) 

                                                         

เมือ่ Mw =  เปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้มาตรฐานเปียก 
 W   =  น ้าหนกัเริม่ตน้ของวสัดุชืน้, kg 
 d    =  น ้าหนกัของวสัดุแหง้, kg  
 4.2.2 ความชืน้มาตรฐานแหง้ (Dry basis) 
อตัราส่วนน ้าหนักของน ้าในวสัดุต่อน ้าหนักวสัดุแห้ง 
สามารถหาคา่เป็นเปอรเ์ซน็ตไ์ด ้ ดงันี้ 

100)(





d
dWM d  

(2) 

      

เมือ่ Md  = เปอรเ์ซน็ตค์วามชืน้มาตรฐานแหง้ 
 W   = น ้าหนกัเริม่ตน้ของวสัดุชืน้, kg 
 d     = น ้าหนกัของวสัดุแหง้, kg 

 

2.2 การศึกษาเก่ียวกบัการอบแห้ง 
 การถ่ายเทความร้อนโดยการพา ในกรณีที่
ความรอ้นไปไหลผ่านชัน้วสัดุอากาศรอ้นจะท าหน้าที่
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ถ่ายเทความรอ้นไปยงัวสัดุ  และน าความรอ้นออกไป
ดว้ย ถา้อากาศมอีณุหภูมแิละความชืน้คงที่ จะพบว่ามี
กระบวนการอบแห้งเกิดขึ้น  2 ช่วง ช่วงแรกคือ    
อตัราการอบแหง้คงที ่และเมื่ออบต่อไปจนถงึความชืน้
คา่หนึ่ง  ช่วงหลงัจะพบว่าอตัราการอบแหง้ลดลงเรยีก
ความชื้นที่จุดนี้ว่าค่าความชื้นวิกฤต ถ้าค่าความชื้น
เริม่ตน้ต ่ากว่าคา่ความชืน้วกิฤต  ในการอบแหง้จะมแีต่
ชว่งอตัราการอบแหง้ลดลงเทา่นัน้ [6]   

การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จาก
การสรา้งตู้อบแห้งและน าพลงังานความรอ้นจากควนั
เสียทิ้งจากเตาเผาถ่ายขนาดเล็ก ด้วยกระบวนการ
อบแห้งโดยการพาความรอ้นแบบบังคบัใช้พดัลมเป่า
อากาศร้อนผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบ
กลุ่มท่อของไหลตัง้ฉาก สภาวะการอบแหง้ทีเ่หมาะสม
จะอยู่ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 65 องศาเซลเซียส อตัราการ
ไหลเวียนกลับของอากาศประมาณ 50 เปอร์เซ็นต ์
สามารถอบพรกิจนิดาไดค้รัง้ละ 6 [5] 

 

3.การทดลองและวิธีการทดลอง 
 ตูอ้บแหง้ในการลดความชื้นต้นกกถูกออกแบบ
มาเพื่อให้ใช้งานและบ ารุงรกัษาได้ง่าย และชุมชน
สามารถน าไปเป็นต้นแบบผลิตได้ภายในชุมชน ซึ่ง
ประกอบดว้ยอปุกรณ์หลกัๆ 2  ส่วนทีส่ าคญั ดงัรปูที ่1  
คอื 

1. เตาชีวมวล คือ เตาชีวมวลที่มีการใช้ทัว่ไป
ตามครวัเรอืน โดยติดตัง้ไว้บรเิวณใตตู้้อบแห้ง และมี
การควบคุมปรมิาณอากาศทีเ่ขา้ โดยเปิด-ปิดลิ้น หน้า
เตา โดยอาศยัหลกัการพาแบบอสิระ 

2. ตู้อบแห้ง ออกแบบโดยยดึหลกัการ การพา
ความรอ้นแบบอสิระ  เมื่ออากาศได้รบัความรอ้นจาก
การเผาไหม้เชื้อเพลิงชวีมวล จะลอยตวัสูงขึน้และพา
เอาความชื้นของต้นกกออกไปด้วย  ซึ่งตู้อบแห้งจะมี
การควบคุมอากาศที่เขา้มาภายในตู้ และอากาศที่จะ
ออกจากตู ้โดยมวีาลว์ปีกผเีสือ้เปิด-ปิดได ้

 
 รปูที ่1 การออกแบบการท างานของตูอ้บแหง้ 

 
หลกัการท างานของเคร่ืองอบแห้ง 
 ตู้อบแห้งใช้พลงังานความร้อนจากเชื้อเพลิง
ชีวมวล ถ่านไม้  ตู้อบชัน้ในท าจากเหล็ก  หนา 0.2 
มลิลเิมตร ชัน้นอกท าจากสงักะส ีและมฉีนวนป้องกนั
การสูญเสียความร้อน ขนาด 3 มิลลิเมตร โดยให้ไอ
รอ้นจากเผาไหมเ้ชือ้เพลงิชวีมวล ไหลผา่นผนังตูช้ ัน้ใน
ท าใหเ้กดิอุณหภูมสิูงขึน้  ส่งผลใหอ้ากาศภายในตู้อบ
แหง้ทีบ่รรจุวตัถุดบิมอีุณหภูม ิวตัถุดบิ(ตน้กก)เกดิการ
ระเหยน ้ าออกด้วยความร้อนจากอากาศร้อน  และ
ความชื้นของวัตถุดิบก็จะลดลง อากาศที่ไหลผ่าน
วัตถุดิบแล้วจะถ่ายเทมวลน ้าที่ระเหยออกไปสู่ช่อง
ระบายอากาศทิง้   
 
3.1 อปุกรณ์และข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
      1.การหาน ้าหนกัตน้กกทีท่ าการอบแต่ละครัง้
หาไดจ้ากการชัง่ ดว้ยเครื่องชัง่ดจิติอล บนัทกึน ้าหนัก
ของตน้กกกอ่น และหลงัการอบ 
 2.ท าการบันทึกปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีว
มวล ในแต่ละครัง้ทีท่ าการทดลอง 
  3.บันทึกอุณหภูมิ ท าการบันทึกทัง้หมด  6 
จุด  คอื จุดที ่1วดั  อุณหภูมภิายในตูอ้บชัน้ล่าง, จุดที่ 
2 วัดอุณหภูมิภายในตู้อบตอนกลาง, จุดที่ 3 วัด
อุณหภูมิภายในตู้อบชัน้บน, จุดที่ 4 วัดอุณหภูมิ
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บรเิวณเตาชวีมวล, จุดที ่5 วดัอณุหภูมบิรเิวณช่างว่าง
ระหว่างตูอ้บและผนงั ดงัรปูที ่ 2 

 
รปูที ่2 ต าแหน่งทีต่อ้งการวดัอณุหภมู(ิT) 

 

4.บนัทกึอุณหภูมโิดยใช้เครื่องบนัทกึอุณหภูมิ
แบบ K บนัทกึคา่ทกุๆ 1 ชัว่โมง  

 5.สายเทอร์โมคปัเปิล แบบ K เป็นอุปกรณ์วดั
อุณหภูมิโดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือ
ความรอ้นเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าช่วงการวดัอุณหภูม ิ-
270 องศาเซลเซยีส ถงึ 1,370องศาเซลเซยีส 
 
3.2 วิธีการทดลอง 

1.เตรียมผลิตภัณฑ์การเกษตร คือ ต้นกกให้
พรอ้มส าหรบัการทดลอง จ านวน 8,000 กรมั  

      

 
รปูที ่3 การลา้งตน้กกเตรยีมทดลอง 

 

      2. ชัง่น ้ าหนั กต้นกก ให้ ได้มัดละ 400 กรัม 
จ านวน 20 มดั 

 
รปูที ่4 น าตน้กกไดข้นาดทีต่อ้งการชัง่น ้าหนกั  

 

      3. ท าการจุดไฟทีเ่ตาชวีมวล เพื่อใหค้วามรอ้นแก่
ตูอ้บ โดยใชถ้่านเริม่ตน้ จ านวน  500 กรมั ต่อจากนัน้
ให้เติมในเตาชวีมวลถ่านทุกๆ ชัว่โมง  จ านวน  300 
กรมั  และท าการจดบนัทกึการใชเ้ชือ้เพลงิ  

 
 

รปูที ่5 การเผาไหมภ้ายในเตาชวีมวล 
 

      4. ท าการอบแห้งผลิตภัณฑ์การเกษตร ต้นกก 
จ านวน 8,000  กรมั  แบ่งเป็นชนิดที่ท าการผ่าล าต้น  
จ านวน  4,000  กรมั , ชนิดที่ไม่ผ่าล าต้น  จ านวน   
4,000  กรมั ด้วยกระบวนการอบแห้ง แบบการพา
ความรอ้นแบบอสิระ        
      5. ขณะท าการอบแห้ง ท าการบันทึกค่าต่างๆ   
ตามทีต่อ้งการ 
      6. เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์อบแห้งกับการตาก
แบบธรรมชาต ิ 

 
รปูที ่6 การตากแหง้ตน้กก ดว้ยวธิธีรรมชาต ิ

 (เป็นการตากแหง้แบบดัง่เดมิ) 
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      7. ทดลองไปจนกระทัง่ไดป้รมิาณความชืน้ของ
กกตรงกบัคา่ทีต่อ้งการ  

 
 

รปูที ่7 ตน้กกแบบผา่ล าตน้ทีไ่ดจ้ากการอบแหง้ 

 
รปูที ่8  ตน้กกแบบไมผ่า่ล าตน้ทีไ่ดจ้ากการอบแหง้ 

 

 
รปูที ่9 ตูอ้บแหง้ในการลดความชืน้ตน้กก 

 
4 ผลการทดลอง 

4.1ผลการทดลองท าการศึกษาประสิทธิภาพ
เตาชีวมวลในการใช้ร่วมกับตู้อบแห้งในการลด
ความชืน้ตน้กก ได้ผลการทดลองดงัในหวัขอ้ 4.1.1 – 
4.1.2 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลา
การลดความช้ืนของต้นกก 
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รปูที ่ 10   แสดงการเปรยีบเทยีบระยะเวลาการลด
ความชืน้ของตน้กกดว้ยการตากแหง้วธิธีรรมชาต ิ
แบบการผา่ล าตน้ 
 
     จากรูปที่  10  พบว่าการตากแห้งต้นกกด้วยวิธี
ธรรมชาต ิ แบบผ่าล าต้น จ านวน 2,000 กรมั ในช่วง
เวลา 09.00 น.  – 16.00 น. ทีม่อีุณหภูมกิารตากแหง้
เฉลีย่ 32 องศาเซลเซยีส(ใชว้ธิกีารวดัอุณหภูมใินขณะ
ตากแหง้ เกบ็ขอ้มลูอุณหภูมทิุกชัว่โมง และท าการคดิ
ค่าเฉลีย่)  ซึง่จากการทดลองตากแหง้ดว้ยวธิกีารทาง
ธรรมชาตนิี้ใชเ้วลาในการตากแหง้  20 ชัว่โมง  เพือ่ให้
ไดค้วามชืน้ตามทีต่อ้งการ  ซึง่ในการทดลองทางผูว้จิยั
ได้เก็บรกัษาต้นกกที่ท าการตากแห้งด้วยการหอใน
ถุงพลาสติก  จงึท าให้ต้นกกที่ทดลองมรีะยะเวลาสัน้
กว่าการตากแหง้แบบดัง่เดมิ  ซึ่งการตากแหง้ปกตใิช้
เวลาประมาณ 36 ชัว่โมง 
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รปูที ่ 11 แสดงการเปรยีบเทยีบระยะเวลาการลด
ความชืน้ของตน้กกดว้ยการตากดว้ยวธิธีรรมชาตแิบบ
ไมผ่า่ล าตน้ 
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 รปูจากรปูที ่ 11  พบว่าการตากแหง้ตน้กกดว้ย
วิธีธรรมชาติ  แบบไม่ผ่าล าต้น จ านวน 2,000 กรมั 
ในช่วงเวลา 09.00 น.  – 16.00 น. ที่มีอุณหภูมิการ
ตากแหง้เฉลีย่ 33 องศาเซลเซยีส  ซึง่จากการทดลอง
ตากแหง้ดว้ยวธิกีารทางธรรมชาตนิี้ใชเ้วลาในการตาก
แห้ง  36  ชัว่โมง  เพื่อให้ได้ความชื้นตามที่ต้องการ  
ซึง่ในการทดลองทางผูว้จิยัไดเ้กบ็รกัษาตน้กกทีท่ าการ
ตากแห้งด้วยการหอในถุงพลาสติก จึงท าให้ต้นกกที่
ทดลองมีระยะเวลาสัน้กว่าการตากแห้งแบบดัง่เดิม  
ซึง่การตากแหง้ปกตใิชเ้วลาประมาณ 63 ชัว่โมง   
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รปูที ่ 12   แสดงการเปรยีบเทยีบระยะเวลาการลด
ความชืน้ของตน้กกดว้ยการอบแหง้ แบบผา่ล าตน้ 

 

 จากรปูที ่ 12  พบว่าการอบแหง้ต้นกกแบบผ่า
ล าต้นโดยการพาความรอ้นแบบอสิระทีอุ่ณหภูมเิฉลี่ย
ภายในตู้อบแห้ง   80 องศาเซลเซียส   ซึ่งจากการ
ทดลองเวลาทีใ่ชใ้นการอบแหง้  8  ชัว่โมง   เพื่อใหไ้ด้
ความชื้นตามทีต่้องการ  และสามารถลดระยะเวลาใน
การอบแหง้ตน้กกลงได ้ 12  ชัว่โมง  เมือ่เทยีบกบัการ
ตากแห้งโดยวิธีธรรมชาติ  และใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
(ถ่ าน )  จ าน วน   2,600  กรัม  หลังการอบแห้ ง
ผลติภณัฑ์การเกษตรจะได้ต้นกกที่มสีทีี่สวยงามตาม
ตลาดมคีวามตอ้งการ  
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 รปูที ่13 แสดงการเปรยีบเทยีบระยะเวลาการลด
ความชืน้ของตน้กกดว้ยการอบแหง้ แบบการไมผ่า่ล า
ตน้ 
 จากรูปที่  13  พบว่าการอบแหง้ต้นกกแบบไม่
ผ่าล าต้นโดยการพาความร้อนแบบอิสระที่อุณหภูมิ
เฉลี่ยภายในตู้อบแห้ง   80 องศาเซลเซียส  ซึ่งจาก
การทดลองเวลาที่ ใช้ในการอบแห้ง  10  ชัว่โมง   
เพื่อให้ได้ความชื้นตามที่ต้องการ  และสามารถลด
ระยะเวลาในการอบแหง้ตน้กกลงได ้ 26  ชัว่โมง  เมื่อ
เทียบกับการตากแห้งโดยวิธีธ รรมชาติ  และใช้
เชือ้เพลงิชวีมวล(ถ่าน)  จ านวน  3,300  กรมั หลงัการ
อบแห้งผลิตภัณฑ์การเกษตรจะได้ต้นกกที่มีสีที่
สวยงามตามตลาดมคีวามตอ้งการ 
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รปูที ่ 14  แสดงการเปรยีบเทยีบการอบแหง้กบัการ
ตากแหง้ดว้ยวธิธีรรมชาต ิ ของตน้กกแบบผา่ล าตน้ 

   
 จากรปูที ่ 14    พบว่าการอบแหง้ตน้กกแบบผา่
ล าตน้ จ านวน  2,000 กรมั โดยการพาความรอ้นแบบ
อิสระ อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตู้อบแห้ง  80 องศา
เซลเซยีส ใชเ้วลาในการอบแหง้  8  ชัว่โมง  น ้าหนัก
สุดท้าย  415 กรัม และใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจ านวน  
2,600  กรัม   เมื่ อ เทียบกับการตากแห้งโดยวิธี
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ธรรมชาต ิ จ านวน 2,000 กรมั ในช่วงเวลา 09.00 น.  
– 16.00 น. ที่มีอุณหภูมิการตากแห้งเฉลี่ย  32องศา
เซลเซียส    ใช้เวลาในการตากแห้ง  20 ชัว่ โมง  
น ้าหนักสุดท้าย  388 กรมั เพื่อให้ได้ความชื้นตามที่
ตอ้งการ  ประสทิธภิาพการอบแหง้สามารถอบแหง้ได้
เรว็กว่าการตากแหง้   
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รปูที ่ 15    แสดงการเปรยีบเทยีบการอบแหง้กบัการ
ตากแหง้ดว้ยวธิธีรรมชาตขิองตน้กกแบบไมผ่า่ล าตน้ 

        
  จากรปูที ่ 15  พบว่าการอบแหง้ตน้กกแบบไม่
ผ่าล าต้น จ านวน  2,000 กรมั โดยการพาความรอ้น
แบบอิสระ อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตู้อบแห้ง 80องศา
เซลเซยีส ใชเ้วลาในการอบแหง้  10  ชัว่โมง  น ้าหนัก
สุดท้าย  441 กรัม  และใช้เชื้อเพลิงชีวมวล(ถ่าน)  
จ านวน  3,300  กรมั เมื่อเทยีบกบัการตากแหง้โดยวธิี
ธรรมชาต ิ จ านวน 2,000 กรมั ในช่วงเวลา 09.00 น.  
– 16.00 น. ที่มอีุณหภูมกิารตากแห้งเฉลี่ย 33 องศา
เซลเซยีส ใชเ้วลาในการตากแหง้  36 ชัว่โมง  น ้าหนัก
สุดท้าย  405 กรมั เพื่อให้ได้ความชื้นตามที่ต้องการ  
ประสิทธิภาพการอบแห้งสามารถอบแห้งได้เร็วกว่า
การตากแหง้   
 

5. สรปุผลและวิเคราะห ์
5.1 สรปุผล 

การศกึษาประสทิธภิาพเตาชวีมวลในการใช้
รว่มกบัตู้อบแหง้ในการลดความชืน้ตน้กก ใชอุ้ณหภูมิ
เฉลี่ยที่ 80 องศาเซลเซียส  โดยใช้ระยะเวลาในการ
อบแห้ง 8 – 10 ชัว่โมง และตู้อบแห้งให้มีขนาดที่
เหมาะสมแกท่ดลอง  เมือ่ท าการทดลองแหล่งพลงังาน

ความร้อน ได้การ เผาไหม้ เชื้ อ เพ ลิงชีวมวลที่ มี
ประสทิธภิาพ โดยการพาความรอ้นแบบอสิระเพือ่เป็น
การลดต้นทุนในการลดความชื้น  ต้นกกที่ใช้ในการ
ทดลอง  คือ ต้นกกผ่าล าต้น  ขนาดความยาว  120  
เซนติเมตร  จ านวน  2,000  กรมั  ต้นกกที่ไม่ผ่าล า
ต้น  ขนาดความยาว  120  เซนติเมตร  จ านวน  
2,000  กรมั  ส่วนการทดลองตากแห้งแบบธรรมชาต ิ 
คือ   ต้ นกกที่ ผ่ าล าต้น   ขน าดความยาว   120 
เซนตเิมตร จ านวน 2,000  กรมั  ต้นกกทีไ่ม่ผ่าล าต้น  
ขนาดความยาว 120  เซนติเมตร  จ านวน  2,000  
กรมั  รวมเป็นปรมิาณตน้กกทีใ่ชใ้นการทดลองจ านวน  
8,000  กรัม  ห ลั งจ ากก ารทด ลองน าผลม าม า 
เป รียบ เทียบการอบแห้ง กับการตากแห้งตาม
ธรรมชาต ิ 
 การศึกษาประสิทธิภาพเตาชีวมวลในการใช้
รว่มกบัตูอ้บแหง้ในการลดความชืน้ตน้กกนี้  จงึสรปุผล
การทดลองได ้ ดงันี้  

5.1.1 การน าเตาชีวมวลไปใช้ร่วมกบัตู้อบ
แหง้ในการลดความชืน้ตน้กก สามารถใหค้วามรอ้นได้
ดี (ด้วยการวัดอุณหภูมิความร้อนภายในตู้อบแห้ง) 
และยงัประหยดัเชื้อเพลงิ(เนื่องจากการเผาไหมม้กีาร
ควบคุมปรมิาณอากาศที่เขา้ไปภายในเตา)  เพราะมี
การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ (โดยสงัเกตจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งมีควันเฉพาะตอนเริ่มจุดไฟ แต่
หลงัจากนัน้ ควนักม็น้ีอยลง และจะมเีปลวไฟสแีดง) 

5.1.2  จากผลการทดลองหาประสทิธภิาพ
ของตู้อบแหง้ ผลการทดลองการอบแหง้ต้นกกแบบ
ผ่าล าต้นที่อุณหภูมเิฉลี่ยภายในตู้อบแห้ง 80 องศา
เซลเซยีส  ซึง่จากการทดลองเวลาทีใ่ชใ้นการอบแหง้  
8  ชัว่โมง  และสามารถลดระยะเวลาในการอบแห้ง
ต้นกกลงได้ 12 ชัว่โมง เมื่อเทียบกับการตากแห้ง
โดยวธิีธรรมชาติ  และใช้เชื้อเพลิงชวีมวล  จ านวน  
2,600  กรมั หลงัการอบแห้งต้นกกจะมสีทีี่สวยงาม
ตามตลาดมคีวามตอ้งการ การอบแหง้ตน้กกแบบไม่
ผ่าล าต้น อุณหภูมิเฉลี่ยภายในตู้อบแห้ง 80 องศา
เซลเซยีส ซึ่งจากการทดลองเวลาทีใ่ชใ้นการอบแหง้  
10 ชัว่โมง เพื่อให้ได้ความชื้นตามที่ต้องการ และ
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สามารถลดระยะเวลาในการอบแหง้ตน้กกลงได้  26  
ชัว่โมง  เมื่อเทยีบกบัการตากแห้งโดยวธิีธรรมชาต ิ 
และใชเ้ชือ้เพลงิชวีมวล จ านวน 3,300 กรมั  

 5.1.2 งานวิจัยน้ียังส่งผลให้วัตถุดิบที่ได้มี
ความสะอาดปราศจากฝุ่ นละออง เชือ้แบคทเีรยี ทีอ่าจ
ส่งผลท าให้ผลิตภัณฑ์เกิดเชื้อรา ซึ่งนักว่าเป็นการ
ยกระดบัการผลติสนิคา้ของชมุชนจากตน้กก 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณสถาบนัวิจยัฯ มหาวิทยาลัย

นครพนม ทีไ่ดส้นบัสนุนทนุในการวจิยัในครัง้นี้ 
ขอขอบคุณ คุณพ่อวินัย  เสนสุข  ประธาน

กลุ่มวสิาหกจิชุมชนหตักรรมจากกกเหล่าพฒันา และ
สมาชิกกลุ่มฯ  ต าบลเหล่าพัฒนา  อ าเภอนาหว้า  
จงัหวดันครพนม  ทีไ่ดอ้นุเคราะหส์ถานที ่ วสัดุดบิ ใน
การทดลอง และขอ้มูลต่างๆของต้นกกในการจัดท า
งานวจิยั ขอขอบพระคุณวทิยาลยันาหว้า ที่ใหโ้อกาส 
และสนบัสนุนอปุกรณ์ในการจดัท างานวจิยัในครัง้นี้  

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา รอง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ ที่ได้กรุณาสละเวลา
ประสานงานและให้ค าแนะน าในการจดัท าบทความ
วิจัย จนส าเร็จลุ ล่ ว งด้วยดี  ตลอดจน เจ้าห น้ าที ่
สถาบันวิจัยฯ ทุกท่านที่ให้ความช่วยในด้านต่างๆ  
ตลอดมา 
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การออกแบบและพฒันาเคร่ืองอบแห้งโดยใช้อากาศร้อนแบบถาดหมนุ 

เพ่ือใช้ในการผลิตอาหารแห้งเชิงพาณิชย ์
Design and Development of Rotating Tray Hot Air Oven for Dried-foods  

Commercial Production. 
วริณุ โมนะตระกูล1*, สมสงวน ปัสสาโก2 พลเทพ เวงสงูเนิน3 และ พรณรงค ์สริปิิยะสงิห4์ 

 
1 สาขาวชิาเทคโนโลยเีครือ่งจกัรกลเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 44000 
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บทคดัย่อ  

การวจิยันี้เป็นการออกแบบและสรา้งตู้อบลมรอ้นแบบถาดหมุนต้นแบบเพื่อใชใ้นการอบแหง้และพฒันา
ผลติภณัฑ์อาหารแหง้ในเชงิพาณิชย์ วตัถุประสงค์ของการออกแบบคอื ตวัเครื่องท าด้วยสแตนเลสทัง้ภายในและ
ภายนอก รวมทัง้ใช้อุปกรณ์สแตนเลสในการวางผลิตภัณฑ์เพื่อน าเขา้เครื่องอบ  เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน 
GMP การท างานใหค้วามรอ้นด้วยระบบไฟฟ้าและควบคุมอุณหภูมดิว้ยชุดควบคุมอุณหภูมริะบบดจิติอล  มรีะบบ
ไหลเวยีนลมรอ้นและปล่อยความชื้น มชีุดถาดแขวนแบบลอยตวัและหมุนได้ด้วยก าลงัขบัมอเตอรเ์กยีรไ์ฟฟ้าทด
รอบ ผลการทดสอบสามารถอบแหง้ผลติภณัฑว์ตัถุดบิไดม้าตรฐานการท าแหง้ดว้ยลมรอ้นและมปีระสทิธภิาพในการ
ท าเวลาอบแหง้ดกีว่าตูอ้บลมรอ้นแบบถาดทัว่ไปโดยเฉลีย่ 25.6% และอตัราการสิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ้าอยูท่ี่ 17.5 
บาท ต่อชัว่โมง ซึ่งประหยดักว่าเตาอบลมรอ้นแบบถาดทัว่ไปอยู่ที่ 10.57% เมื่อเทยีบกบัปรมิาณการอบแห้งที่
เท่ากนั  โดยสามารถพฒันาก าลงัการผลิตตู้อบลมร้อนแบบถาดหมุนให้เป็นอุตสาหกรรมการผลิตจ านวนมาก 
ตอบสนองการพฒันาผลติภณัฑ์อบแหง้ของแต่ละชุมชน เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการสรา้งผลติภณัฑ์ทอ้งถิน่ใหม้ี
คณุภาพและมาตรฐาน น าไปสูก่ารพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิต่อไป 
 

ค าหลกั: ตูอ้บลมรอ้น, ถาดหมนุ, ระบบไหลเวยีนลมรอ้น 
 
Abstract 
 This research aims to design and develop baking oven with rotating tray and enhance dried food 
products for commerce. The objective is to create stainless steel oven with also stainless steel trays 
according to the GMP standard. The heating system is electric with digital temperature control unit. The 
oven had hot-air circulation system with humidity expellant. There are free-rotating trays driven by a 
transmission of an electric motor. The baking performance when baking food ingredients reaches the 
standard of hot air baking activity and is 25% faster than normal baking oven. The rate of electric power 
consumption is less than a dollar per hour (17.5 Baht). This is 10.57% more economic than normal oven 
when the same amount of food ingredients is being baked. The oven can handle mass-production activity 
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and fulfill dried food industry of each community. It can enhance capability in producing high quality local 
products that reach the standard for better community economy. 
 

Keywords: Hot-air oven, rotating tray, Hot-air circulation system 
 

1. บทน า 
การอบแหง้ กเ็ป็นหนึ่งในกระบวนการปัจจยัหลกั

ของเกอืบทุกการแปรรปูผลติภณัฑอ์าหารทีส่ าคญัโดย
เป็นประเดน็เป้าหมายของทางกลุ่มวจิยั ซึง่การอบแหง้
เป็นตวัก าหนดคุณภาพของผลติภณัฑ์ ไดแ้ก่ความชื้น
ระหว่างกระบวนการผลิต  หรือเพื่อการใช้พัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  โดยการควบคุมและขจัด
ป ริม าณ คว าม ชื้ น ข อ งผลิ ต ภัณ ฑ์ ให้ ล ด ล ง ใน
กระบวนการ อาศยัปัจจยัคืออุณหภูมิ ความเร็วและ
การกระจายลม  ระยะเวลาในการอบ  ซึ่งปริมาณ
ความชื้นที่เหมาะสมของวตัถุดิบจะสามารถน าไปต่อ
ยอดเพิม่มูลค่าและพฒันาเป็นผลติภณัฑ์รูปแบบใหม่
ได้อีกต่อไป  ซึ่งในปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรและ
อาหารมกีารขยายตวัมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉลีย่ 6-7% 
ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีที่ผ่านมา (2556-
2560) [1] ดงันัน้แลว้ การพฒันาระบบอบแหง้ด้วยลม
ร้อน โดยวิธีการผสมผสานเพื่อท าให้ประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ หรอืกระบวนการอบแหง้ดยีิง่ขึน้กจ็ะสามารถ
ช่วยใหพ้ฒันาศกัยภาพการแปรรุปอาหารแหง้ได ้ทาง
ผูว้จิยัไดท้ าการพฒันาตูอ้บลมรอ้น ทีส่ามารถหมนุถาด
รบัลมร้อนได้ทัว่ถึงพร้อมกบัการออกแบบช่องปล่อย
ลมร้อนให้มีความสม ่าเสมอทัว่ถึงเท่ากนั จะเป็นทิศ
ทางการพัฒนาตู้อบลมร้อนแบบถาดที่เหมาะสม
ส าหรบัโครงการวจิยันี้ 
 

2. ทฤษฎีพื้นฐานการท าแห้ง 
การท าแห้ง (Drying) หมายถึงการใช้ความรอ้น

ภายใต้สภาวะควบคุมเพื่อก าจัดน ้าส่วนใหญ่ที่อยู่ใน
อาหารโดยการระเหยน ้าหรอืการระเหดิของแขง็ในการ
อบแห้งแบบระเหดิ (Freeze drying) ค าจ ากดัความน้ี
จะไมร่วมถงึการก าจดัน ้าออกจากอาหารดว้ยวธิอีืน่ ๆ 

โดยการลดความชื้นของผลิตผลจนถึงระดับที่
สามารถระงบัการเจรญิเตบิโตของจุลนิทรยีไ์ด้ นัน้คอืมี
ค่าวอเตอร์แอกทิวิตี้ ( wa ) ต ่ากว่า 0.70 ท าให้เก็บ
ผลผลติไวไ้ดน้าน ผลผลติแหง้แต่ละชนิดจะมคีวามชืน้
ในระดับที่ปลอดภัยไม่เท่ากัน  การก าจัดความชื้น
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แห้ง ส่วนใหญ่จะท าให้แห้งด้วย
กระบวนการให้ความร้อนซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้
ความรอ้นเพือ่ก าจดัความชืน้ทีม่อียูใ่นผลติภณัฑ์ [2-3] 

ความรูเ้รื่องปรมิาณความชืน้ในอาหารเพยีงอย่าง
เดยีวไม่เพยีงพอในการคาดคะเนคุณภาพของอาหาร 
อาหารบางชนิดจะมีคุณภาพไม่คงตัวที่ปริมาณ
ความชื้นต ่ า เช่น  น ้ ามันถัว่ลิสงซึ่ งจะเสื่อมเสียที่
ปรมิาณความชื้นต ่ากว่า 0.6% ในขณะที่อาหารชนิด
อื่นๆ จะคงตวัทีป่รมิาณความชื้นสงู เช่น แป้งมนัซึ่งมี
ความคงตัวที่ความชื้น 20% [4] ค่าวอเตอร์แอคทวิิตี ้
( wa ) ของอาหารเป็นปรมิาณน ้าซึ่งจุลนิทรยี์ เอนไซม์
หรอืปฏกิริยิาทางเคมนี าไปใชไ้ดห้รอืหมายถงึน ้าอสิระ
ทีก่ล่าวมาแล้วนัน้เอง น ้าในอาหารจะท าให้เกดิความ
ดนัไอ ขนาดของความดนัไอจะขึน้กบั 
 1. ปรมิาณของน ้าทีม่อียู ่
 2. อณุหภมู ิ
 3. ความเขม้ขน้ของตวัถูกละลาย โดยเฉพาะ
เกลอืละน ้าตาลในน ้า 
 ค าจ ากัดความของ wa  คือ อัตราส่วนของ
ความดนัไอของน ้าในอาหารต่อความดนัไออิม่ตวัของ
น ้าทีอ่ณุหภมูเิดยีวกนั 
 

            w
O

Pa
P

                      (1) 

หรือ 

wa =            (2) 
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P  (Pa)  = ความดันไอของอาหาร 
OP  (Pa)  = ความดันไอของน ้าบริสุทธิ์ที่ อุณหภูมิ

เดียวกัน 
ถา้ความชืน้รอบๆ อาหารต ่ากว่าความชืน้ในอาหารจะ
ท าให้ wa  ที่ผิวหน้าของอาหารลดลงและในทาง
กลบักนั wa ทีผ่วิหน้าของอาหารจะเพิม่ขึน้ถา้ความชืน้
รอบๆ อาหารสูงกว่าในอาหาร ดังนัน้ในการทดลอง
เพื่อหา wa  จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งท าในภาชนะที่
ปิดสนิทและจะต้องหาความชื้นสมัพทัธ์เหนืออาหาร
ด้ ว ย  ค่ าที่ ห า ได้ นี้ เรีย ก ว่ า  ค ว าม ชื้ น สัม พั ท ธ ์
(equilibrium relative humidity, ERH) เมื่ อน า  ERH 
หารด้วย 100 ก็จะเป็นค่าของ wa  ค่า wa  ของน ้ า
บรสิุทธิเ์ท่ากบั 1.00 และจุลนิทรยี์จะไม่สามารถเจรญิ
ไดต้ามปกตใินน ้าบรสิทุธิ ์[5] 

 

 
 
รปูที ่1 การเคลื่อนทีข่องความชืน้ระหวา่งการท าแหง้ [6] 

 
เคร่ืองอบแห้งแบบถาด (Tray dryers) 
          เครือ่งอบแหง้แบบถาดประกอบดว้ยถาดเตีย้ๆ 
ทีม่ชี่องตาข่ายอยู่ด้านล้างและบุเครื่องด้วยฉนวน ใน
แต่ ละถาดจะบรรจุอาหารชิ้นบ างๆ  ขนาด  2 -6 
เซนติเมตร  อากาศร้อนไหลหมุน เวียนอยู่ ในตู้ที่
ความเร็วลม 0.5-5 เมตร/วินาทีต่อคารางเมตร ของ
พื้นทีผ่วิของถาด มรีะบบท่อหรอืแบฟเฟิล เพื่อน าลม
ร้อนขึ้นไปด้านบนผ่านแต่ละถาดเพื่อให้ลมร้อน
กระจายอยา่งสม ่าเสมอ อาจมกีารตดิตัง้เครือ่งท าความ
รอ้นเพิ่มด้านบนหรอืด้านขา้งของถาดเพื่อเพิ่มอตัรา

การท าแหง้ นิยมใชเ้ครื่องอบแหง้แบบถาดในการผลติ
อาหารในปรมิาณต ่า [2] 
 

 
 
รปูที ่2 หลกัการท างานของเครือ่งอบแหง้แบบถาด

ทัว่ไป 
 
พลศาสตรข์องไหลเชิงค านวณ 

คอืการวเิคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกีย่วกบัการ
ไหลต่าง ๆ การถ่ายเทความรอ้น การแพร่กระจายของ
อนุภาค รวมถึงการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยหาผลเฉลยและจ าลองพฤติกรรมที่
เกดิขึน้ หรอือาจจะเรยีกไดว้่าซเีอฟดคีอื วธิเีชงิตวัเลข
สาหรบัการไหล พื้นฐานของซีเอฟดี คือ สมการนา
เวยีร์-สโตกส์ มกีารประยุกต์ใชก้นัอย่างแพร่หลายใน
การวเิคราะห์ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมและงานวจิยั
ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิง่การไหลและการถ่ายเทความ
รอ้น [7-8] 
 

3. ขัน้ตอนการทดลอง 
1. ศึกษากระบวนการและทฤษฎีในการท าแห้ง

และลดความชืน้ของผลติภณัฑ ์
2. ออกแบบเครื่องอบแห้งแบบตู้โดยใช้อากาศ

รอ้นแบบถาดหมนุเพือ่ใชใ้นการอบแหง้ผลติภณัฑด์ว้ย
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
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3. ท าการสรา้งเครือ่งอบแหง้ถาดหมนุตน้แบบและ
ทดประสทิธภิาพโดยการน าไปอบแห้งผลติภณัฑ์เพื่อ
หาจุดคุม้ทนุและความคุม้คา่ในการใชง้าน 

 
3.1 ออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้ง 

เครื่องอบแห้งด้วยลมรอ้นแบบถาดหมุนส าหรบั
การอบแหง้นัน้ระบบจะแบ่งออกเป็น 3 สว่น หลกั กค็อื 
ตู้อบ  ระบบน าพาและหมุนเวียนลมร้อน  และชุด
ควบคมุตูอ้บ ดงัแสดงในรปูที ่2 

 

 
 
รูปที่ 3  ส่วนประกอบเครื่องอบแห้งลมร้อนแบบถาด
หมุน 1.ชุดความคุม (Control Unit ) 2. ท่อน าลม (Air 
delivery duct)  3.ประตูฉนวนกนัความรอ้น 4.ชัน้วาง
ถาดแบบหมุนได้  (Rotation tray) 5.ท่อกระจายลม
รอ้น (Hot air distribution duct) 6. ตวัเรอืนตูอ้บพรอ้ม
บุฉนวน (Oven insulated housing)  7. พดัลมดูดลม 
(Centrifugal fan) 8.9 มอเตอร์ควบคุมการหมุนถาด 
(Rotation tray motor) 10.ฐานล้อ (Base wheels) 11. 
แผน่เปิด-ปิดควบคมุปรมิาณลมระบาย 

การออกแบบตู้อบจะออกแบบให้มีขนาดเท่ากบั 
120cm x 80cm x 220cm เพื่อให้สามารถน าไปผลิต
ผลิตภัณฑ์อบแห้งได้เพียงพอและเหมาะสมกบักลุ่ม
ชุมชนและธุรกิจขนาดย่อม  เป้าหมายเครื่องอบ
สามารถควบคุมความรอ้นในช่วง 50 ถงึ 120oC การ
ท างานให้ความร้อนด้วยระบบไฟฟ้าและควบคุม
อุณหภูมิด้วยชุดควบคุมอุณหภูมริะบบดิจิตอล ที่ฝัง

เทอรโ์มคปัเปิลอยูใ่นตูอ้บ มรีะบบไหลเวยีนลมรอ้นและ
ปรับปริมาณอากาศเข้าได้ด้วย  shutter และปล่อย
ความชื้นมชีุดถาดแขวนแบบลอยตวัและหมุนได้ด้วย
ก าลงัขบัมอเตอรเ์กยีรไ์ฟฟ้า 

ทัง้นี้การออกแบบยงัได้มกีารจ าลองการไหลของ
อากาศที่ไหลวนภายในตู้อบเพื่อหาปรมิาณความเร็ว
อากาศ การกระจายอุณหภูม ิและขนาดของพดัลมโดย
การวเิคราะหแ์บบสภาวะคงตวั (steady state) [9, 10] 
โดยเพิม่เตมิสมการพลงังาน และมกีารสรา้งพลงังาน
ภายในโดเมนของอากาศ  (heat generation) จะได้
สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์การไหลของอากาศและ
อตัราการถ่ายโอนพลงังาน เพื่อจะท าให้การดูดและ
ระบายความร้อน รวมถึงความชื้ น ในตู้ อบ ได้มี
ประสทิธภิาพดงั รปูที ่4 

 

 

 
 
รูปที่ 4 การจ าลองการไหลของลมและการกระจาย
อุณหภูมิในตู้อบระบบด้วยโปรแกรม  Ansys CFX 
version 14.5 
สร้างเคร่ืองต้นแบบ 

เมื่อได้แบบและตัวแปรจากการออกแบบแล้ว 
จึ งด้ าเนินการสร้ างโดยโครงสร้างหลักถูกน้ ามา
ประกอบกันดังรูปที ่5 
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รปูที ่5 การสรา้งตูอ้บ 

 

   
 

รปูที ่6 การวดัอณุหภมู ิความเรว็ลม ณ จุดต่างๆของ
ตูอ้บ 

การทดสอบอบแห้ง 
        วิธีการทดสอบการอบจะท าการอบพืชผล
การเกษตร และอาหารเปียก เช่น มะม่วง ปลารา้ โดย
จะเก็บความชื้นทุกๆ 10 นาทโีดยผลผลิตดงักล่าวจะ
ถูกอบภายในตู้อบลมรอ้นแบบถาดหมุนและแบบถาด
ทัว่ไป ในเวลาเดยีวกนัเพื่อท าการเปรยีบเทยีบการอบ
ของระบบ โดยจะเกบ็ตวัอย่างไปหาความชื้นในทุกๆ 
10 นาท ีเช่นเดยีวกนั การวเิคราะห์หาปรมิาณน ้าหรอื
ความชืน้มหีลายวธิวีธิกีารทีน่ิยมใชค้อื Drying method 
ซึง่ม ี3 แบบคอื 

       - Hot air oven method  : Water Activity ( wa ) 
       - Vacuum oven method 
       - การใชส้ารดดูความชืน้ 
วธิกีารทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้คอื Hot air oven method โดย
มีหลักการคือหาค่า wa   คือค่าความชื้นที่มีผลต่อ
อตัราการเจรญิของจุลนิทรยี ์
การอบแห้งปลาร้า 

การทดสอบการอบนัน้จะใชป้ลารา้สดในการอบ ซึง่
ปลาร้าสดได้มาจากผู้ประกอบการ  ซึ่งมีค่า Water 
Activity ( wa ) เบื้องต้นที่ 0.83 ซึ่งการอบทดสอบนัน้ 
จะอบในตูอ้บลมรอ้นแบบถาดหมุนและแบบถาดทัว่ไป 
เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ 

 

  
 

รปูที ่7 ทดสอบการอบปลารา้สด 
 
การอบมะม่วงแช่แขง็ 

การทดสอบการอบนัน้จะใช้มะม่วงน ้าดอกไม้แช่
แขง็โดยท าการฝานเป็นแผน่และจดัเรยีงเขา้ตูอ้บ ซึง่มี
ค่า Water Activity ( wa ) เบื้องต้นที่ 0.76 ซึ่งการอบ
ทดสอบนัน้ จะอบในตู้อบลมร้อนแบบถาดหมุนและ
แบบถาดทัว่ไป เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ 

 

  
 

รปูที ่8 ทดสอบการอบมะมว่งฝานแผน่ 
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4. ผลการทดลอง 
4.1 การด าเนินงานด้านออกแบบโครงสร้างและ
อปุกรณ์ตู้อบลมร้อนแบบถาดหมนุ 

จากการใช้กระบวนการออกแบบด้วยซอฟแวร์ 
Solid works  และทดสอบการกระจายอุณหภูมิ และ
ลม ด้วยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ท าให้ได้ โครงสร้าง
ตู้อบลมรอ้นแบบถาดหมุนที่มนี ้าหนักโครงสรา้ง 447 
กิโลกรมั ให้ความร้อนในตู้อบด้วย  ฮีทเตอร์ ขนาด 
1,000 วัตต์  จ านวน  4 ชุด  ต่ออนุกรม  ชุดพัดลม 
ส่งผ่านปรมิาณลม 360 cfm ขบัเคลื่อนด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า 250 วตัต์ สามารถปรบัลดปรมิาณลมได้ด้วย 
ความเร็วการหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า    และถาดหมุน
ควบคุมด้วยมอเตอร์เกียร์ไฟฟ้าขนาด  125 วัตต ์
ควบคุมความเร็วรอบด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ และ
สามารถท าอุณหภูมิได้สูงสุด  115 องศา โดยการ
กระจายลมตามช่องลมปล่อยหลงัผ่าน ฮีทเตอร์ โดย
ความเรว็ลมเฉลีย่อยูท่ี ่1-1.6 m/s ดงัแสดงในรปูที ่9 

 
รปูที ่9 ความเรว็ลมโดยเฉลีย่จากการวดัทดสอบ 

 
4.2 ผลการทดสอบการอบ 

การอบปลาร้าสด 
จากผลการทดสอบการอบปลาร้าสด  พบว่า ณ 

อุณหภูมกิารอบทีไ่ด้ก าหนดไว้ ที่ 70 80 90 C อตัรา
การลดลงของ Aw ของผลิตภัณฑ์  ปลาร้าสด  จะ
เกิดขึ้นที่ตู้อบลมร้อนแบบถาดหมุนเร็วกว่า ตู้อบลม
ร้อนแบบถาดในทุกอุณหภูมิกรณีศึกษา โดย ณ ที่
อุณหภูมอิบทดสอบ 70 C  ค่า Aw จะถึงค่าประมาณ 
0.5 หรอื ต ่ากว่า ณ ช่วงเวลานาททีี่ 270 ส าหรบัตูอ้บ
ลมร้อนแบบถาดหมุน และ ณ ช่วงเวลานาทีที่ 320 
ส าหรบัตู้อบลมร้อนแบบถาด และ ณ ที่อุณหภูมอิบ

ทดสอบ 80 C 90 C ค่า Aw จะถึงค่าประมาณ  0.5 
หรือ ต ่ากว่า ณ ช่วงเวลานาทีที่ 200 , 150 ส าหรบั
ตู้อบลมร้อนแบบถาดหมุน และ ณ ช่วงเวลานาทีที ่
250 , 190 ส าหรบัตูอ้บลมรอ้นแบบถาดตามล าดบั 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

รูปที่ 9 กราฟแสดงค่า Aw ที่ได้จากการทดสอบอบ
ปลารา้สดเปรยีบเทยีบระหว่าง ตู้อบลมรอ้นแบบถาด
หมุนและ ตู้อบลมรอ้นแบบถาด ณ อุณหภูมกิารอบที่
ไดก้ าหนดไว ้ที ่(a) 70 c, (b) 80 c, (c) 90 c 
การอบมะม่วง 

จากผลการทดสอบการอบมะม่วง พบว่า ณ 
อุณหภูมกิารอบที่ได้ก าหนดไว้ ที่ 70 80 90 C อตัรา
การลดลงของ Aw ของผลิตภัณฑ์ มะม่วงแช่แขง็ จะ
เกิดขึ้นที่ตู้อบลมร้อนแบบถาดหมุนเร็วกว่า ตู้อบลม
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ร้อนแบบถาดในทุกอุณหภูมิกรณีศึกษา โดย ณ ที่
อุณหภูมอิบทดสอบ 70 C  ค่า Aw จะถึงค่าประมาณ 
0.5 หรอื ต ่ากว่า ณ ช่วงเวลานาททีี ่220 ส าหรบัตู้อบ
ลมร้อนแบบถาดหมุน และ ณ ช่วงเวลานาทีที่ 290 
ส าหรบัตู้อบลมร้อนแบบถาด และ ณ ที่อุณหภูมิอบ
ทดสอบ 80 C 90 C ค่า Aw จะถึงค่าประมาณ 0.5 
หรอื ต ่ากว่า ณ ชว่งเวลานาททีี ่210 ,140 ส าหรบัตูอ้บ
ลมร้อนแบบถาดหมุน และ ณ ช่วงเวลานาทีที่ 270, 
170 ส าหรบัตูอ้บลมรอ้นแบบถาดตามล าดบั 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 
 

รูปที่ 10 กราฟแสดงค่า Aw ที่ได้จากการทดสอบอบ
มะม่วง เปรยีบเทียบระหว่าง ตู้อบลมร้อนแบบถาด

หมุนและ ตู้อบลมรอ้นแบบถาด ณ อุณหภูมกิารอบที่
ไดก้ าหนดไว ้ที ่(a) 70 c, (b) 80 c, (c) 90 c 

 
4.3 การทดสอบสมรรถนะการใช้งาน 
การทดสอบประสทิธภิาพตูอ้บลมรอ้นไดผ้ลด าเนนิการ
ดงัแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบประสทิธภิาพตูอ้บลมรอ้น 

หวัข้อทดสอบ 

ผลการทดสอบ 
ตู้อบลมรอ้น
แบบถาดหมุน 

ตู้อบลม
ร้อนแบบ
ถาด 

ผลท่ีได้ 

1.เวลาการอบแห้งปลา
รา้สดทีอ่ณุหภูม ิ 70C 

270 นาท ี 320 นาท ี อบเรว็กวา่ 
18.52% 

2.เวลาการอบแห้งปลา
รา้สดทีอ่ณุหภูม ิ80C 

200 นาท ี 250 นาท ี อบเรว็กวา่ 
25% 

3.เวลาการอบแห้งปลา
รา้สดทีอ่ณุหภูม ิ90C 

150 นาท ี 190 นาท ี อบเรว็กวา่ 
26.67% 

4. เว ล าก า รอบ แห้ ง
มะมว่งทีอ่ณุหภูม ิ70C 

220 นาท ี 290 นาท ี อบเรว็กวา่ 
31.81% 

5. เว ล าก า รอบ แห้ ง
มะมว่งทีอ่ณุหภูม ิ80C 

210 นาท ี 270 นาท ี อบเรว็กวา่ 
28.57% 

6. เว ล าก า รอบ แห้ ง
มะมว่งทีอ่ณุหภูม ิ90C 

140 นาท ี 170 นาท ี อบเรว็กวา่ 
21.43% 

7 .ป ริ ม า ณ บ ร ร จุ
ผลติภณัฑส์ูงสุด 

10 kg 10 kg  

8.การบรโิภคไฟฟ้า 14.5 amp 
(4,500W) 

13.6 amp 
(4,350W) 

อปุกรณ์ของ
ระบบถาด
หมนุมี
มากกวา่ 

9.การสิน้เปลอืง 17.5 บาทต่อ
ชัว่โมง 

19.35 บาท
ต่อชัว่โมง 

ประหยดัมา
กว่า 
10.57% 

 
5. สรปุและวิจารณ์ 

จากการออกแบบและสรา้งตู้อบลมรอ้นแบบถาด
หมุน และการทดสอบประสทิธิภาพเบื้องต้น จากผล
การทดลองการอบปลารา้สด และมะม่วงสกุ  พบว่าว่า
การอบปลาร้าสด สามารถใช้ตู้อบลมร้อนแบบถาด
หมุน อบปลาร้าสด ที่ค่า Aw 0.5 ซึ่งอยู่ในช่วงค่าที่
ตลาดต้องการ (ไม่เกิน 0.5Aw) ขณะที่ค่า aw ของ
ตวัอย่างปลารา้ทีอ่ยู่เตาอบลมรอ้นแบบถาด 35.02 % 
ซึง่ตูอ้บลมรอ้นแบบถาดหมุนสามารถท าใหป้ลารา้สด
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แห้งตามความค่ามาตรฐานที่ต้องการภายใน  4.30 
ชัว่โมง @ 70C , 3.20 ชัว่โมง @ 80C , 2.30 ชัว่โมง 
@ 90C  ซึ่งแตกต่างจากปลารา้สดที่อบกบัเตาอบลม
รอ้นแบบถาดซึ่งต้องใช้เวลา  5.20 ชัว่โมง @ 70C , 
4.10 ชัว่โมง @ 80C , 3.10 ชัว่โมง @ 90C   

เช่นเดยีวกนักบั การอบมะม่วงสุก ตู้อบสามารถ
อบมะม่วงสุกแช่แขง็ ให้แห้งที่ Aw 0.5 ภายใน  3.40 
ชัว่โมง @ 70C , 3.30 ชัว่โมง @ 80C , 2.20 ชัว่โมง 
@ 90C ในขณะที่ ขณะที่ค่า  Aw ที่ต้องการ ของ
ตวัอย่างทีอ่บกบัเตาอบลมรอ้นแบบถาด เท่ากบั 4.50 
ชัว่โมง @ 70C , 4.30 ชัว่โมง @ 80C , 2.50 ชัว่โมง 
@ 90C ซึ่งในการอบในตู้อบลมร้อนแบบถาดนัน้ ยงั
พบปัญหาของการแห้งไม่เท่ากันในบางชัน้วางของ
ตูอ้บ โดยการใชถ้าดหมนุ รว่มกบัการปรบัการกระจาย
ลมรอ้นใหเ้ท่ากนัในทศิทางใดทศิทางหนึ่งสามารถเพิม่
ประสทิธิภาพในการอบแหง้ผลติภณัฑ์ ท าให้ผลผลิต
แหง้เรว็ ลดเวลาในการผลติได ้อกีทัง้ไดท้ัง้คุณภาพไม่
ว่าจะเป็นสี หรือ ความสะอาด  เมื่อเทียบกับการ
อบแหง้ลมรอ้นดว้ยตูอ้บแบบถาดโดยทัว่ไป  
ความคุ้มค่าในการลงทุน 

จากกรณีศึกษาของการอบแห้งปลาร้าสด และ
มะม่วงสุก เพื่อแปรรูปเป็นอาหารแห้งพบว่า ต้นทุน
การแปรรปูจากการใชเ้ครื่องอบแหง้ และค่าไฟฟ้า จะ
ขึน้อยู่กบัมูลค่าต้นทุนก่อนและมูลค่าหลงัการอบแห้ง
ของวตัถุดบิว่ามมีากน้อยเพยีงใด ส าหรบัการอบแห้ง
ปลาร้า และมะม่วงสุก พบว่า อัตราการคืนทุนของ
เครื่องจกัรอยู่ที่ 0.75 ปี และ 0.72 ปี ตามล าดบั โดย
ใชเ้กณฑ์ราคาเครื่องตน้แบบในมูลค่าสูงสุด (340,000 
บาท ) ซึ่งอยู่ เหนือเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของการลงทุน
เครือ่งจกัรแปรรปูโดยทัว่ไป ดงัแสดงในตารางที ่2 

 
 
 
 
 

ตารางที ่ 2 การค านวณหาจุดคุม้ทนุของเครือ่งอบแหง้
โดยใชอ้ากาศรอ้นแบบถาดหมนุ 

หวัขอ้ทดสอบ 

ผลการทดสอบ 
อบแหง้ปลารา้สด
ที่อุณหภูมิ  70C 
(270 นาท)ี 

อบแห้งมะม่วงฝาน
แผ่นที่อุณหภูมิ 70C 
(220นาที) 

น ้าหนกัผลติสด  10kg 10kg 
น ้าหนกัหลงัการอบแหง้ 3.5kg 4.2kg 
ราคาผลติภณัฑส์ด 4,821 4,937 
ราคาผลติภณัฑแ์หง้ 600 บาท/kg 500 บาท/kg 
การบรโิภคไฟฟ้า  78.75 บาท 64.2 บาท 
ก าไรจากการแปรรปู 1,700 บาท 1,750 บาท 
รายไดต่้อวนั 2,269.58 บาท 2,360.12 บาท 
ร ะ ย ะ เ ว ล า คื น ทุ น
เครือ่งจกัร 

150 วนั  144 วนั  

 
ความส าเรจ็และความคุม้ค่าทีไ่ดร้บัคอืไดตู้อ้บลม

รอ้นแบบถาดหมุนต้นแบบ ที่สามารถประยุกต์ใช้กบั
การอบแหง้ด้วยลมรอ้นเขา้กบัประเภทของผลติภณัฑ์
อาหารต่างๆ โดยเฉพาะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มี
มลูค่าสงูทีต่อ้งใชม้าตรฐานในการอบแหง้ทีแ่มน่ย าเพื่อ
ลดปัญหาเรื่องคุณภาพและการสูญเสยีในการแปรรูป 
โดยใช้เพื่อเป็นเทคโนโลยทีี่ดีมีคุณภาพเหมาะสมใน
การใชง้าน และเป็นการเผยแพรค่วามรูแ้ละองคค์วามรู้
สู่ภาครฐัและเอกชนและผูส้นใจทัว่ไป เพื่อการพฒันา
ศักยภ าพ ในการแป รรูปอาหารแห้ง  เพื่ อสร้าง
มลูคา่เพิม่ทางสงัคม ตลอดจนเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการ
ท าการวจิยัระดบัสงูต่อไป 
      ผูว้จิยัและคณะท างานหวงัไวว้่า งานวจิยันี้จะเป็น
การเปิดโอกาสและเป็นประโยชน์ในการต่อยอดให้
ผูป้ระกอบการในประเทศได้สามารถเขา้ถงึเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและสามารถจบัต้องได้ง่ายยิง่ขึน้เพื่อเป็น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้มีมาตรฐานและ
โอกาสทางการตลาดและเศรษฐกจิ ทีน่ับวนัจะแขง่ขนั
และถูกตกีรอบดว้ยกฎ กตกิาใหแ้คบลงทุกวนั ไม่มาก
กน้็อย 
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บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้เป็นการศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของระบบผลติไฟฟ้าพลงังานน ้าขนาดจิว๋แบบกงัหนัน ้าเดีย่ว
แกนตัง้และแบบกงัหนัน ้าคู่แกนตัง้ทีม่รีะยะห่างของกงัหนัแตกต่างกนั ระบบผลติไฟฟ้าถูกออกแบบใหม้กี าลงัการ
ผลติสงูสุด 500 วตัต์ โดยท าการดดัแปลงมอเตอรไ์ฟฟ้าชนิดเหนี่ยวน า ขนาด 745 วตัต์ ใหเ้ป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ต่อเขา้กบัเพลาส่งก าลงัจากกงัหนัน ้า จากการทดลองพบว่าในกรณีทีใ่ชก้งัหนัเดี่ยวแกนตัง้มคี่าประสทิธภิาพของ
ระบบผลิตไฟฟ้าร้อยละ 21.13 และในกรณีใบกังหันคู่แกนตัง้ที่มีระยะห่าง 3 6 9 และ 12 เซนติเมตร มีค่า
ประสทิธภิาพระบบผลติไฟฟ้ารอ้ยละ 32.36 28.06 20.44 และ 14.41 ตามล าดบั จากผลทีไ่ด ้พบว่าระยะห่างของ
ขอบใบกงัหนัคู่มอีทิธิพลต่อประสทิธภิาพของระบบผลิตไฟฟ้าโดยมคี่าประสทิธภิาพลดลงเมื่ อระยะห่างขอบใบ
กงัหนัเพิ่มขึ้น และการใช้ระบบกงัหนัเดี่ยวจะให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าต ่ากว่าการใช้กงัหนัคู่ที่มี
ระยะหา่งใบพดั 3 และ 6 เซนตเิมตร แต่มปีระสทิธภิาพสงูกว่ากงัหนัคูท่ีม่รีะยะหา่ง 9 และ 12 เซนตเิมตร 
ค าส าคญั: กงัหนัน ้าแบบไหลขวาง กงัหนัน ้าคูแ่กนตัง้ กงัหนัน ้าเดีย่วแกนตัง้ พลงังานน ้า 
 
Abstract 
 This research is a comparative study of the efficiency of micro-hydroelectric power generation 
system with single-axis vertical water turbine, and twin-axis vertical water turbine with varying turbine 
spacing. The power system is designed to have a maximum power output of 500 watts, by modifying a 
745 watts induction motor to be a generator connected to the turbine. The experiment found that in the 
case of single-axis turbine, the efficiency of the power generation system was 21.13% and in the case of 
the dual-axis turbine with the distance of 3 6 9 and 12 cm, the efficiency of the power generation system 
was 32.36 28.06 20.44 and 14.41%, respectively. From the results, the distance of the twin turbine blade 
has an influence on the efficiency of the power generation system, with the efficiency decreasing when 
the turbine edge distance increases. The use of single turbine generators yields less electricity than the 
use of twin turbines with 3 and 6 cm spacing, but is more efficient than twin turbines of 9 and 12 cm 
spacing. 
Keywords: Cross Flow Turbine, Twin Vertical Hydro Turbine, Single Hydro Turbine, Hydro Power. 
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1. บทน า 
ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานน ้าขนาดจิว๋ส าหรบัแหล่ง

น ้าระดบัเฮดน ้าต ่าเป็นระบบทีม่ตีน้ทนุต ่าซึง่มตีน้ทนุไม่
เกิน 2,500 USD/kW [1]  ซึ่งเหมาะสมส าหรบัติดตัง้
พืน้ทีห่่างไกลระบบสายสง่และชุมชนทีอ่ยู่ใกลแ้หล่งน ้า
เป็นอย่างยิ่ง  ปัจจุบันกลุ่มประเทศแถบยุโรปจึงให้
ความสนใจและมีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานน ้ า
ขนาดจิว๋ใช้กนัอย่างกว้างขวาง [2] ระบบผลิตไฟฟ้า
พลงังานน ้าขนาดจิว๋จะมีขนาดก าลงัการผลิตไม่เกิน 
100 kW และมีระดับเฮดน ้ าไม่เกิน 10 เมตร [3-6] 
ดงันัน้การเลอืกประเภทกงัหนัน ้าใหม้คีวามเหมาะสม
กบัระดับเฮด และอตัราการไหลน ้าจะท าให้ได้ระบบ
ผลติไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพสงูซึง่จะท าใหไ้ดร้ะบบผลติ
ไฟฟ้ามตีน้ทนุต่อปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติไดต้ ่าอกีดว้ย 

การเลือกประเภทกังหันน ้ าให้ เหมาะสมกับ
ลกัษณะการตดิตัง้จะเป็นอกีปัจจยัทีม่คีวามส าคญัอยา่ง
ยิง่ที่จะท าให้ได้ระบบผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง 
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน ้าขนาดจิว๋เป็นระบบที่มี
ระดบัเฮดต ่าไม่เกนิ 10 เมตร ซึง่ระดบัเฮดน ้าดงักล่าว
พบว่ากังหันน ้ าแบบไหลขวางมีความเหมาะสม  [7]   
อกีทัง้ยงัเป็นกงัหนัน ้าทีม่ตีน้ทุนการสร้างต ่า เนื่องจาก
การออกแบบไม่ซับซ้อน  และไม่จ า เป็นต้องใช้
เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัยเมื่อ
เปรยีบเทยีบกงัหนัน ้าแบบคาปลนั และกงัหนัน ้าแบบฟ
รานซสิ [8] จากการศกึษางานวจิยัจากอดตีถงึปัจจุบนั 
พบว่ากังหันน ้ าแบบไหลขวางแบบแกนนอนมีค่า
ประสทิธภิาพเฉลีย่ 78 เปอรเ์ซ็นต์ [9]    ดว้ยลกัษณะ
ของกงัหนัน ้าแบบไหลขวางนัน้เป็นกงัหนัน ้าแบบแรง
กระแทกหากน ามาใชก้บัระบบมรีะดบัเฮดน ้าต ่ามาก ๆ 
จะท าให้กังหันน ้ ามีค่ าประสิทธิภาพต ่ า   ดังนั ้น
การศึกษาตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพใบ
กังหันน ้ าจะท าให้สามารถออกแบบกังหันน ้ าที่
เหมาะสมกบัระบบทีม่รีะดบัเฮดต ่าไดเ้ป็นอย่างด ีและ
พบว่าในปี ค.ศ.1949 Mockmore และ Merryfield [10] 
ไดท้ าการศกึษาและออกแบบกงัหนัน ้าแบบไหลขวางที่
มลีกัษณะแกนนอน และมจี านวนใบกงัหนัน ้า 20 ใบ  
มีมุมตกกระทบน ้าทางเข้าเท่ากับ 16 องศา และค่า

สดัสว่นเสน้ผา่นศนูยก์ลางเทา่กบั 0.66 พบว่ากงัหนัน ้า
มีค่าประสิทธิภาพสูงสุดมีค่าเท่ากบั 68 เปอร์เซ็นต ์ 
น อก จากนั ้น  V. R. Desai และ  N. M. Aziz. [11] 
ท าการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธิภาพกงัหนัน ้าแบบไหลขวางเดี่ยวแนวนอน 
พบว่าใบกงัหนัน ้าทีม่มีุมตกกระทบน ้าทางเขา้เท่ากบั 
24 องศา จ านวนใบกงัหนัน ้า 25 ใบ และสดัส่วนเส้น
ผา่นศนูยก์ลางกงัหนัน ้าเทา่กบั 0.68 จะท าใหก้งัหนัน ้า
มปีระสทิธภิาพสงูสุดเท่ากบั 88 เปอรเ์ซ็นต์  จากทีไ่ด้
กล่าวมาแล้วนั ้นเป็นการศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพใบกงัหนัส าหรบัระบบทีม่รีะดบัเฮดน ้าอยู่
ระหว่าง 3-20 เมตร  ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามกีารตดิตัง้
ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานน ้าขนาดจิว๋โดยใชก้งัหนัน ้า
แบบไหลขวางซึ่งประกอบด้วยระบบที่ใช้กงัหนัน ้าคู่
และเดี่ยวแกนตัง้  ซึง่เป็นระบบผลติไฟฟ้าพลงังานน ้า
ทีม่รีะดบัเฮดทีต่ ่ามากซึง่อยู่ระหว่าง 0.7-2 เมตร  เช่น 
ระบบคลองส่งน ้ าชลประทาน ประตูระบายน ้า และ
ระบบบ าบดัน ้าเสยีในโรงงาน เป็นตน้ และพบว่าระบบ
ผลิตไฟฟ้าดังกล่าวมีประสิทธิภาพเฉลี่ยเท่ากับ 35 
เปอร์เซ็นต์ และมีประสิทธิภาพใบกังหันน ้ าเฉลี่ย
เท่ากบั 53 เปอรเ์ซน็ต์ [12] ซึง่มคี่าต ่ากว่าผลทีไ่ดจ้าก
การศึกษากังหันน ้าแบบแกนนอนส าหรบัระบบที่มี
ระดบัเฮดระหว่าง 3-20 เมตร 

แต่อย่างไรก็ตามการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้า
พลงังานน ้าขนาดจิว๋โดยใชก้งัหนัคู่และเดีย่วแกนตัง้ใน
ปัจจุบันยงัต้องมกีารศกึษาตวัแปรที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพระบบผลติไฟฟ้าเพิม่เตมิเพือ่ใหเ้หมาะสม
กบัระบบเฮดต ่า เช่น การศกึษาอทิธพิลของระยะห่าง
ระหว่างขอบใบกงัหนัน ้าทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพระบบ
ผลิตไฟฟ้าส าหรบักรณีกงัหนัน ้าคู่แกนตัง้  ตลอดจน
การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระบบผลติไฟฟ้าระหว่าง
ระบบที่มกีารใช้กงัหนัน ้าคู่และกงัหนัน ้าเดี่ยวแกนตัง้ 
เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพระบบผลติ
ไฟฟ้าพลงังานน ้าขนาดจิว๋ส าหรบัระบบเฮดต ่า อกีทัง้
จะเป็นการส่งเสริมให้มีการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานน ้ าขนาดจิว๋ให้มีการใช้อย่างแพร่หลายใน
อนาคตต่อไป 
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2. ทฤษฎีและการออกแบบ 
รูปที่ 1 แสดงลกัษณะการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้า

ในคลองส่งน ้าโดยท าการติดตัง้ขวางการไหลของน ้า 
ซึ่งอาศยัหลักการสะสมพลังงานน ้าให้เพิ่มขึ้น   โดย
ระบบผลิตไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคญั
ดงัน้ี ชุดกงัหนัน ้า ระบบก าเนิดไฟฟ้า ตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า ระบบแสดงผลปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ และ
โหลดไฟฟ้าแสงสว่าง  

 
รปูท่ี 1 การตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้ากัน้คลองสง่น ้า 

 

 (a)                           (b) 
รปูที ่2 แสดงภาพดา้นบนลกัษณะการตดิตัง้กงัหนัน ้า
ในคลองส่งน ้ากรณีกงัหนัน ้าคู่แกนตัง้ (2a) และกงัหนั
น ้าเดีย่วแกนตัง้ (2b) 

 
รปูที ่2 ลกัษณะการตดิตัง้กงัหนัน ้าคูแ่ละกงัหนัน ้าเดีย่ว
แกนตัง้ในคลองน ้ าที่มีขนาดความกว้างเท่ากัน ซึ่ง
พบว่าเมื่อท าการติดตัง้กังหันน ้ าในคลองส่งน ้ าที่มี
ความกว้างเท่ากนัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกงัหนัน ้า
เดีย่วจะมขีนาดใหญ่กว่ากงักนัน ้าคูแ่กนตัง้เทา่กบั   แต่
อยา่งไรกต็ามการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพกงัหนัน ้าที่
มีขนาดต่างกัน  จ าเป็นต้องทราบขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางและความสูงกงัหนัน ้าเพื่อเป็นมาตรฐานใน
การก าหนดขนาดกงัหนัน ้าทีจ่ะน ามาเปรยีบเทยีบใหม้ี
ความเหมาะสม  
 

ซึง่พบว่า Keum Soo Jeon และคณะ [13] ไดเ้สนอค่า 
Geometric parameters ข อ งกั งหั น น ้ า ที่ มี ข น าด
ต่างกนั โดยน าเสนอในรปูแบบของอตัราส่วนระหว่าง
ความสงูกงัหนัน ้าต่อขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางกงัหนัน ้า 
ซึง่สามารถค านวณไดจ้าก 

 
  

D
HAR     (1) 

 
โดยที่ H,D คอืความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางกงัหนั
น ้ ามีห น่วยเป็น เมตร และพบว่าในปี  ค.ศ.1949 
Mockmore และ Merryfield [10] ได้ท าการออกแบบ
และทดลองประสทิธภิาพกงัหนัน ้าแบบไหลขวาง และ
ได้น าเสนอสมการออกแบบมุมใบกงัหนัน ้าที่ทางเข้า  
ซึง่สามารถค านวณไดด้งันี้ 
 

         1
1

1 tan2tan               (2) 
 
โดยที ่ 1  คอืมมุตกกระทบน ้าทางเขา้ใบกงัหนัมหีน่วย
เป็นองศา และรัศมีโค้งของใบกังหันน ้ าสามารถ
ค านวณไดจ้าก 
 

      22
1 2 1 1(2 cos )r r r     

    (3) 
 
โดยที ่ 21, rr  คอืรศัมขีอบกงัหนัน ้าดา้นนอกและดา้นใน
มหีน่วยเป็นเมตร  และขนาดมุมศนูยก์ลางใบกงัหนัน ้า 
สามารถหาไดด้งันี้  
 

  
1 1

1 2 1

cos2 tan
sin r r







  
  

    
 (4) 

 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกขอบใบกังหันน ้ า
สามารถค านวณไดจ้าก 
 

 1 1
1

30 cosVD
N




   
 

  (5) 
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โดยที ่ 1V  คอืความเรว็น ้าทางเขา้ใบกงัหนัมหีน่วยเป็น
เมตรต่อวินาที และ N  คือความเร็วรอบกังหันน ้ามี
หน่วยเป็นรอบต่อนาท ีและความสงูกงัหนัน ้าสามารถ
หาไดด้งันี้  
 
 

11

12
VD
QL     (6) 

 
โดยที่ 1Q   คอื อตัราการไหลน ้าเขา้กงัหนัน ้ามหีน่วย
เป็นลูกบาศเมตรต่อวนิาท ีและ มุม  คอืขนาดมุมน ้า
เขา้ชุดกงัหนัมหีน่วยเป็นองศา  ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการ
ออกแบบโดยใช้สมการที่ 1-6 และพบว่ากงัหนัน ้าคู่
แกนตัง้ทีเ่หมาะสมส าหรบัระบบผลติไฟฟ้าขนาดก าลงั

การผลิตสูงสุด 500 วัตต์ มขีนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
และความสงูเทา่กบั 0.25 เมตร    

จากนั ้นก าหนดค่า aspect ratio ของกังหันน ้ า
เทา่กบั 1 ซึง่จะท าใหก้งัหนัน ้าเดีย่วแกนตัง้มขีนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลางและความสูงเท่ากบั 0.5 เมตร  รูปที ่3 
แสดงการเปรียบเทียบความสูงและขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางกังหันน ้ าคู่และเดี่ยว พบว่าความสูงและ
ขนาดเสน้ผ่านศนูย์กลางกงัหนัน ้าเดี่ยวจะมขีนาดเป็น 
2 เท่าของกงัหนัคู่ ซึ่งกงัหนัน ้าทัง้ 2 กรณีจะมีมุมใบ
กังหันน ้ าทางเข้า เท่ ากับ  41.68 องศา ขนาดมุม
ศูนย์กลางใบกงัหนัน ้าเท่ากบั 58.08 องศา และความ
ยาวส่วนโค้งของใบกังหันน ้ าเท่ากับ 0.0899 เมตร 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

รปูท่ี 3 คา่ตวัแปรและลกัษณะกงัหนัน ้าคูแ่ละเดีย่วแกนตัง้ทีไ่ดจ้ากการออกแบบ 
 
พลงังานน ้าทีถ่่ายเทใหก้บัใบกงัหนัน ้า (Power Input) 
สามารถค านวณไดจ้ากสมการ 
  gQHPinput    (7) 
โดยที ่H คอืระดบัเฮดน ้ามหีน่วยเป็นเมตร และ Q คอื
อตัราการไหลน ้ามหีน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวนิาที
จากนัน้พลงังานน ้าจะถกูเปลีย่นใหเ้ป็นพลงังานกลโดย
ใบกังหันน ้ า พลังงานกลจะถูกส่งผ่านโดยระบบส่ง
ก าลังแบบเพลาต่อตรงผ่านชุดทดรอบที่มีอัตราทด 
1:15 ระบบก าเนิดไฟฟ้าใชเ้ป็นระบบก าเนิดไฟฟ้าแบบ
เหนี่ยวน า ซึ่งระบบดงักล่าวมขีอ้ดีคอืเป็นระบบที่ทน
ต่อความชืน้ ชิน้สว่นและอปุกรณ์ต่าง ๆ สามารถหาซื้อ
ได้ง่ายตามท้องตลาด  อีกทัง้ระบบทดรอบมีขนาด
กระทดัรดัประหยดัพืน้ทีก่ารตดิตัง้  โดยพลงังานไฟฟ้า

ที่ผลิตได้จะถูกส่งไปยังตู้ควบคุมจากนั ้นจะส่งผ่าน
พลังงานไฟฟ้าไปยังหลอดไฟแสงสว่าง โดยการ
ทดลองได้มีการติดตัง้มิเตอร์หน้าจอแสดงผลแบบ
ดจิติอล เพื่อวดัค่าแรงดนั  V และกระแสไฟฟ้า  I  ที่
ระบบผลิตได้ ดังนัน้พลังงานไฟฟ้าที่ระบบสามารถ
ผลติได ้(Power Output) สามารถหาไดจ้าก 
  VIPoutput    (8) 
ประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้า (System Efficiency) 
สามารถหาได้จากสดัส่วนของพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติได้
ต่อพลงังานน ้าเขา้สูร่ะบบ ซึง่สามารถหาไดจ้าก 
 
  

gQH
VI

system 
    (9) 

กงัหนัน ้ ำคู่และเด่ียวแกนตั้ง 
(AR=1) 
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3. วิธีการทดลอง 
ระบบผลิตไฟฟ้าจะถูกติดตัง้ภายในคลองส่งน ้า

ชลประทานทีม่ขีนาดความกวา้ง 2.5 เมตร และมคีวาม
ลกึ 1.7 เมตร สภาวะการไหลของน ้าก่อนการติดตัง้มี
ความลึก 1 เมตร (ดงัแสดงในรูปที่ 4) และได้ท าการ
วดัอตัราการไหลน ้าภายในคลองส่งน ้าก่อนการตดิตัง้
ด้วยเครื่องมอืวดัความเรว็กระแสน ้าแบบใบพดัระบบ

แสดงผลเป็นแบบดิจิตอลและสามารถวัดความเร็ว
กระแสน ้าได้อยู่ระหว่าง 0.1-6.1 เมตรต่อวนิาท ีและมี
ความคลาดเคลื่อนผลการวัดเท่ากับ 0.03 เมตรต่อ
วินาที  ซึ่งผลที่ได้จากการวัดความเร็วกระแสน ้ า
ภายในคลองสง่น ้ากอ่นการตดิตัง้พบว่ามอีตัราการไหล 
2.1 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท ี 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

(a)                  (b) 
รปูท่ี 4 แสดงการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าโดยใชก้งัหนัน ้าคูแ่กนตัง้ (a)  และกงัหนัน ้าเดีย่วแกนตัง้(b) 

 
จากนัน้ท าการศึกษาทดลองอิทธิพลของระยะห่าง
ระห ว่ า งข อบ ใบ กังหัน คู่ แ กนตั ้งที่ ส่ งผ ลต่ อค่ า
ประสทิธภิาพระบบผลิตไฟฟ้า โดยการทดลองได้ท า
การปรบัระยะห่างระหว่างขอบใบกงัหนัเท่ากบั 3 6 9 
และ 12 เซนตเิมตร  โดยแต่ละการทดลองจะท าการจด
บนัทกึขอ้มูล ระดบัเฮดน ้า อตัราการไหลของน ้าทีไ่หล
เข้าชุดกังหันน ้ า แรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ระบบ
ก าเนิดไฟฟ้าสามารถผลติได้ของแต่ละระยะห่างขอบ
ใบกงัหนัน ้า   และในกรณีการทดลองค่าประสทิธภิาพ
ระบบผลติไฟฟ้าจากกงัหนัน ้าเดี่ยวแกนตัง้ จะท าการ
ตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าในต าแหน่งเดียวกนัของคลอง
ส่งน ้า จากนัน้ท าการบนัทกึปรมิาณกระแสไฟฟ้า และ
แรงดันไฟฟ้าที่ระบบก าเนิดไฟฟ้าสามารถผลิตได้ที่
ระดบัเฮด 0.2 0.3 0.4 0.5 และ 0.6 เมตร ตามล าดบั 
จากนัน้น าขอ้มูลที่ได้ท าการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบค่า
ประสทิธภิาพระบบผลติไฟฟ้าระหว่างกรณีกงัหนัน ้าคู่
แกนตัง้และกงัหนัน ้าเดีย่วแกนตัง้ต่อไป  
 

4. ผลการทดลอง 
รปูที ่5 (a-b) แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างความเรว็รอบ
ใบกงัหันน ้าคู่แกนตัง้และกงัหันน ้าเดี่ยวแกนตัง้และ
ระดบัเฮดน ้า พบว่ากงัหนัน ้าทัง้ 2 แบบจะมคีวามเรว็
รอบกงัหนัน ้าจะมคี่าเพิม่ขึน้เมื่อระดบัเฮดเพิม่ขึน้ แต่
กงัหนัน ้าคู่แกนตัง้จะมคีวามเร็วรอบที่มากกว่ากงัหนั
น ้าเดีย่วแกนตัง้ ทีร่ะยะห่างขอบใบกงัหนัน ้า 3 และ 6 
เซนตเิมตร และทีร่ะยะหา่งขอบใบกงัหนัน ้า 6 และ 12 
เซนติเมตร พบว่ากังหันน ้ าเดี่ยวมีความเร็วรอบที่
มากกว่ากงัหนัน ้าคูเ่มือ่ระดบัเฮดน ้าเพิม่ขึน้ตามล าดบั 

รปูที ่6 (a-b) แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปรมิาณ
ไฟฟ้าทีผ่ลติไดแ้ละระดบัเฮดน ้า รปูที6่(a) พบว่ากงัหนั
น ้ าคู่แกนตัง้ที่มีระยะห่างกังหันน ้ า 3 6 9 และ 12 
เซนตเิมตร จะสามารถผลติไฟฟ้าได้เพิม่ขึน้เมื่อระดบั
เฮดน ้าเพิม่ขึน้ และกงัหนัน ้าทีม่รีะยะห่างขอบใบกงัหนั 
3 เซนติเมตร จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับระยะห่าง 6 9 และ 12 เซนติเมตร 
ตามล าดบั รปูที6่(b) แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระดบั
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เฮดน ้าและปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากระบบผลติไฟฟ้า
ทีใ่ช้กงัหนัน ้าเดี่ยวแกนตัง้ ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวเป็นการ
ทดลองทีร่ะดบัเฮด 0.1-0.6 เมตร พบว่าปรมิาณไฟฟ้า
ที่ผลิตได้มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อระดบัเฮดเพิม่ขึ้น  โดยการ
ทดลองเริม่ต้นทีร่ะดบัเฮด 0.1 เมตร เน่ืองจากเมื่อท า
การตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าภายในคลองส่งน ้าจะท าให้
ระดบัเฮดเริม่ตน้มคี่าเทา่กบั 0.1 เมตร และทีร่ะดบัเฮด

ดังกล่าวระบบไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เนื่ องจาก
พลงังานน ้าไม่เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าใหเ้จนเนอเรเต
อร์หมุนด้วยความเร็วรอบที่เหมาะสมและสามารถ
ก าเนิดพลงังานไฟฟ้าได ้เมื่อระดบัเฮดเพิม่สูงขึน้ 0.2 
0.3 0.4 0.5 และ 0.6 เมตร ระบบสามารถผลติไฟฟ้า
ได้ 29 57 94 128 และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 171 วัตต ์
ตามล าดบั  

 
 
 
 
 
 
 

 
(a)                 (b) 

รปูท่ี 5 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างความเรว็รอบกงัหนัน ้าและระดบัเฮด กรณี (a) กงัหนัน ้าคูแ่กนตัง้ และ (b) กงัหนั
น ้าเดีย่วแกนตัง้ 

             (a)                                                 (b)  
รปูท่ี 6 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัเฮดและปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติได ้กรณีกงัหนัน ้าคูแ่กนตัง้ (a) และกงัหนัน ้า
เดีย่วแกนตัง้ (b) 
 
รูปที่ 7 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าประสทิธภิาพระบบ
ผลิตไฟฟ้ากงัหันน ้าคู่และกงัหนัน ้าเดี่ยวแกนตัง้ ซึ่ง
พบว่าในกรณีกังหันน ้ าคู่แกนตัง้จะมีประสิทธิภาพ
ระบบผลติไฟฟ้าเพิม่ขึ้นเมื่อระยะห่างระหว่างขอบใบ
กงัหนัน ้าลดลง โดยทีร่ะยะห่างขอบใบกงัหนัน ้า 3 6 9 

และ 12 เซนตเิมตร พบว่ามคีา่ประสทิธภิาพระบบผลติ
ไฟ ฟ้ า เท่ า กั บ  32.36  28.06  20.44 แ ล ะ  14.41 
เปอรเ์ซน็ต์ ตามล าดบั และในกรณีกงัหนัน ้าเดีย่วแกน
ตัง้พบว่ามีค่าประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 
21.13 เปอรเ์ซน็ต ์  ส าหรบัการทดลองกงัหนัน ้าคูแ่กน
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ตัง้พบว่าค่าประสทิธิภาพระบบผลิตไฟฟ้ามคี่าลดลง
เมื่อระยะห่างขอบใบกังหันเพิ่มขึ้น เนื่ องจากเมื่อ
ระยะห่างเพิม่ขึ้นจะเกดิการสูญเสยีพลงังานน ้าที่ไหล
ผ่านช่องว่างระหว่างขอบใบกงัหนัน ้าเพิม่ขึน้  ซึ่งการ
สูญเสียพลังงานน ้ าเพิ่มขึ้นนั ้นจะท าให้การถ่ายเท
พลงังานน ้าให้กบัใบกงัหนัน ้ามปีรมิาณลดลงจงึท าให้
ความเรว็รอบกงัหนัน ้ามคี่าลดลง ซึ่งปรมิาณไฟฟ้าที่

ผลติไดแ้ละประสทิธภิาพระบบผลติไฟฟ้าจงึมคี่าลดลง
เมื่อระยะห่างขอบใบกังหันน ้ าเพิ่มขึ้น   ดังนัน้การ
ติดตัง้กังหันน ้ าคู่แกนตัง้จึงควรติดตัง้ให้มีระยะห่าง
ระหว่างขอบใบกงัหนัน ้าน้อยที่สุด ทัง้นี้ระยะห่างใบ
กงัหันน ้ าจ าเป็นต้องพิจารณาลักษณะแหล่งน ้ าและ
ผลกระทบต่อสิง่มชีวีติและสภาพแวดลอ้มของแหล่งน ้า
ทีท่ าการตดิตัง้อกีดว้ย  จงึจะท าใหไ้ดร้ะบบผลติไฟฟ้า 

 
รปูท่ี 7 แสดงการเปรยีบเทยีบคา่ประสทิธภิาพระบบผลติไฟฟ้าระหว่างกงัหนัน ้าคูแ่กนตัง้และกงัหนัน ้าเดีย่วแกนตัง้ 

 
ที่มีค่าประสิทธิภาพสูงสุด  และกรณีกงัหันน ้าเดี่ยว
แกนตัง้นัน้พบว่ากังหันน ้ ามีความเร็วรอบน้อยกว่า
กงัหนัน ้าคู่แกนตัง้ที่มีระยะห่าง 3 และ 6 เซนติเมตร 
เนื่ องจากที่ระยะห่างดังกล่าวพลังงานน ้ าสามารถ
ถ่ายเทพลังงานน ้ าให้กับกังหันน ้ าคู่ได้ในปริมาณที่
มากกว่ากังหันน ้าเดี่ยวจึงท าให้ที่ระยะห่างดังกล่าว
ประสทิธภิาพกงัหนัน ้าเดีย่วแกนตัง้น้อยกว่ากงัหนัน ้าคู่
แกนตัง้ และเมื่อพิจารณาที่ระยะห่างขอบใบกงัหนั 6 
และ 12 เซนติ เมตร พบ ว่ากังหันน ้ า เดี่ ยวมีค่ า
ประสิทธิภาพมากกว่ากงัหนัน ้าคู่แกนตัง้เนื่องจากที่
ระยะห่างดงักล่าวเกดิการสญูเสยีพลงังานน ้าไหลผ่าน
ช่องว่างระหว่างกงัหนัน ้ามปีรมิาณมากจงึท าใหก้งัหนั
น ้ าเดี่ยวแกนตัง้มีประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้า
มากกว่ากงัหนัน ้าคูแ่กนตัง้  
 

5. สรปุผล 
จากการทดลองประสทิธภิาพระบบผลติไฟฟ้าพลงังาน
น ้ าขนาดจิ๋วโดยใช้กังหันน ้ าคู่แกนตัง้ ที่มีการปรับ
ระยะห่างระหว่างขอบใบกงัหนัน ้าเท่ากบั 3 6 9 และ 

12 เซนติเมตร พบว่ามีค่าประสิทธิภาพระบบผลิต
ไ ฟ ฟ้ า เท่ า กั บ  32.36 28.06 20.44 แ ล ะ  14.41 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จากผลการทดลองพบว่าค่า
ประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าจะมีค่าลดลงขึ้นเมื่อ
ระยะห่ างระหว่ างขอบใบกังหันน ้ ามีค่ า เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากเมื่อกังหันน ้ าคู่แกนตัง้มีระยะห่างขอบใบ
กงัหนัเพิม่ขึน้จะท าใหเ้กดิการสูญเสยีพลงังานน ้าไหล
ผ่านช่องว่างระหว่างกังหันน ้ าเพิ่มขึ้น จึงท าให้ค่า
ประสทิธภิาพระบบผลติไฟฟ้ามคี่าลดลง  และในกรณี
กงัหนัน ้าเดี่ยวแกนตัง้พบว่ามคี่าประสทิธิภาพระบบ
ผลติไฟฟ้าเท่ากบั 21.13 เปอรเ์ซ็นต์ ซึ่งมคี่าน้อยกว่า
กรณี กังหันน ้ าคู่ แกนตั ้งที่ มี ระยะห่ าง 3 และ 6 
เซนตเิมตร เนื่องจากทีร่ะยะดงักล่าวพลงังานน ้ามกีาร
ถ่ายเทพลังงานให้กบัใบกงัหันในปรมิาณที่มากกว่า
กงัหนัน ้าเดีย่วแกนตัง้  จงึท าใหก้งัหนัน ้าคู่แกนตัง้มคีา่
ประสทิธภิาพระบบผลติไฟฟ้ามากกว่ากงัหนัน ้าเดี่ยว
แกนตัง้ และทีร่ะยะห่าง 9 และ 12 เซนตเิมตร พบว่า
กงัหนัน ้าเดี่ยวมปีระสทิธภิาพระบบผลติไฟฟ้าสูงกว่า
กงัหนัน ้าคู่เนื่องจากที่ระยะห่างดังกล่าวจะท าให้เกิด
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การสูญเสยีพลงังานน ้าไหลผ่านช่องว่างระหว่างขอบ
ใบกังหันน ้ าเพิ่มขึ้น จึงท าให้ระบบผลิตไฟฟ้าที่ใช้
กังหันน ้ าเดี่ยวมีค่าประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้า
มากกว่ากงัหนัน ้าคู่แกนตัง้ ผลจากการทดลองพบว่า
ระยะหา่งระหว่างขอบใบกงัหนัน ้ามคี่าทีน้่อยทีส่ดุจะท า
ให้ได้ประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าที่มากที่สุด แต่
อย่างไรก็ตามการติดตัง้ระยะห่างที่เหมาะสมควร
ค านึงถงึผลกระทบขอบสิง่มชีดิและสภาพแวดลอ้มใน
ระบบคลองสง่น ้าดว้ย 
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อนุรกัษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  ที่ได้สนับสนุน
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วิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตั ิ
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Abstract  
The change of hot gas into a liquid in the bio-oil production system was affected by a condenser unit. In 
this study, the experiment was investigated to improve the bio-oil production using addition condenser unit 
in the system. The reactor had a height of 4.5 m. the bad material was using sand with a diameter at 249 
µm. Napier grass was used as the raw material for bio-oil production. The experimental was carried out a 
superficial velocity at 7 m/s, temperature ranging from 440 to 520 C and feed rate biomass at 60 kg/h. 
The experiment result showed that the maximum liquid yield was 43.53% wt at a pyrolysis temperature of 
460 C, while the bio-char and Non Condensable Gas (NCG) was at 15.33% and 41.13%. Respectively, 
these result indicated that the condenser unit in this study can be improve the bio-oil yield in the system. 
The comparison of bio-oil production with previous research was analyzed.  
 
Keyword: Circulating Fluidized Bed Reactor; Fast Pyrolysis; Bio-oil Production; Napier Grass.

1. Introduction 
Concern for the problem caused from fossil 

fuel ( fossil energy) such as the climate change, 
environmental damage, the growing 
consumption of fossil fuel, improving the balance 
of payment and decreasing the rate of fossil 
fuel. These problems are one of the major crises 
that need more attention.  A solving to these 
problems is replace the fossil fuel to sustainable 
energy ( renewable energy)  such as biomass 
conversion.  Biomass is known as potential 
sources of fuel, cost-effective, CO2 natural and 
low sulfur in which can be used directly to heat 

and fuel production [1].  Biomass energy is 
obtained from agricultural waste and industrial 
waste [2]. 

 According to [3] that the total energy 
generation from alternative energy or renewable 
energy was targeted around 4800 MW in 2021 
year. This strategy is supported by an agriculture 
in Thailand produce around 80 million tons of 
agriculture waste per year.  Nowadays, Thailand 
is one of the countries interested to using the 
Napier grass for electricity production.  Napier 
grass is one of biomass kind that growing 
abundant in Thailand with a harvesting around 
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of 60 days.  According to [4] the grass in 
Thailand is known high production (an average 
of 90-120 tons per hector) , weather endurance, 
low production cost, protein content and offer 
tasty flavor. The advantages of Napier grass are 
a source of high heat biomass, an average of 
16,58 MJ/kg [5].  Many researchers studied the 
exploitation of Napier grass to produce biogas, 
bioethanol, and pyrolysis oil.  Based on 
experiment from [6] [7] has conducted the 
production biogas from Napier grass.  According 
to [8][9] has investigated the production 
bioethanol form Napier grass.  As well as 
production pyrolysis oil has experimented by 
[10–12]. From theses experimental, Napier grass 
is more effective that produced into pyrolysis oil 
more than biogas and bioethanol.  Pyrolysis oil 
require simple storage and transportation in 
which they are applicable for more types of 
engines.  However, the heating value of 
bioethanol and biogas produced from Napier 
grass is higher than the heating value of the 
pyrolysis oil.  The yield of bioethanol and 
pyrolysis oil production was experimented by [9] 
at 12.6 wt% for bioethanol while based on [10] at 
50.57 wt%  for yield of pyrolysis oil. One of the 
primary factors for the energy production 
between bioethanol and pyrolysis oil that the 
bioethanol needs more time to producing energy 
based on fermentation in which the production of 
pyrolysis oil is as short time around 0.5-2 s [13].  

in the a few experiment that was found the 
problem in the process of pyrolysis oil 
production from Napier grass such as heat lose 
in the reactor, heat lose in the gas combustion, 
Non Condensable gas is return in the reactor, 

and the bio-oil is not condensate in the 
condenser.This article [11, 14–16] has reviewed 
a number of studies into production of pyrolysis 
oil from Napier grass.  In this study, the main 
objective is to compare between the 
experimental results of the old condenser and 
addition the condenser of Napier grass aimed to 
convert the biomass into increase a liquid and 
decrease the NCG. 

 
2. Material, devices and methods 

2.1 Experimental materials 
The materials in this experiment consist of 
Napier grass, sand, air and LPG (Liquid 
Petroleum Gas).  To make the consistent the 
feeding and optimized pyrolysis products, the 
Napier grass was crushed with a crashing 
machine about 1-3 mm in size. The physical 
properties of Napier grass and such as bulk 
density, mean diameter, porosity and heating 
value were listed in Table 1. In which the 
heating value of Napier grass based on ASTM 
D240. The proximate analysis of Napier grass 
such as moisture, volatile matter, fixed carbon 
and ash ware listed in Table 2. The elemental 
analysis of Napier grass was listed in Table 3 in 
which the elemental analysis of pyrolysis oil was 
showed using a Perkin Elmer PE2400 series II. 
Sand was used to thermal carrier to transfer 
heat quickly from the hot gas to the Napier 
grass. LPG was used as the carrier gas for 
fluidized the Napier grass with sand in the 
circulating fluidized bed reactor. 
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Table 1. The physical properties of the 
experimental materials 

Properties Napier 
grass 

Sand Units 

Mean diameter  
Bulk density  
Porosity 
Heating value 
(ASTJ D240 

1-2 
137.8 

- 
15.23 

0.249 
1524 
42.87 

- 

Mm 
Kg/m3 

% 
MJ/kg 

 
Table 2. The proximate analysis of the 
experimental materials 

Properties Napier 
grass 

Sand Units 

Moisture 
Volatile matter  
Fixed carbona 
Ash 

12.14 
75.37 
7.33 
5.15 

- 
- 
- 
- 

wt% 
wt% 
wt% 
wt% 

 
Table 3. The elemental analysis (Perkin Elmer 
PE2400 Series II of Materials 

Properties Napier 
grass 

Sand Units 

C 
H 
N 
S 
Oa 
aFixed carbon and 
Oxygen were 
calculated by 
difference 

40.03 
6.02 
1.69 
1.08 
51.18 

 

- 
- 
- 
- 

% 
% 
% 
% 
% 

 
 
 
 

2.2 Experimental devices 
As shown in Fig. 1.   The experimental 

devices mainly consisted of a circulating 
fluidized bed reactor ( CFBr) , gas combustion, 
two screw feeder, a hopper, two cyclones, gas 
pre-heater, two condenser as well as some 
thermocouples and four pressures meter.  The 
hopper was used to contain feedstock such as 
Napier grass.  Two screw feeders had some 
configuration and size: the first one was used to 
control the feeding and the second one operated 
at a relatively high speed to prevent jumping the 
feeding systems.  The reactor had a height at 
4,5m and diameter of 10 cm in which the Napier 
grass rapidly heated for pyrolysis using LPG as 
the fluidizing the medium gas. The two cyclones 
were used to separate solid particle, such as 
charcoal and ash, from the hot gas.  The two 
condenser unit was quickly to cool the cleaned 
hot gas into a liquid; the first one condenser 
operated to change the temperature from 100 C 
to 60 C while the second one condenser 
operated to change the temperature from 60 C 
to 25 C. Thermocouples  were used to monitor 
and control the pyrolysis system. 
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Figure 1. A schematic diagram of the pyrolysis of production system 
 

2.3 Experimental Methods  
Firstly, the pyrolysis experiments using Napier 

grass in The Circulating Fluidized Bed Reactor 
(CFBr) were conducted at superficial velocity of 7 m/s, 
in which the bed temperature of the reactor was set 
up at range 420 0C – 520 0C. The yield of pyrolysis 
oil was determined by the rate of cooling in the 
condenser. The cooling process had to be quickly to 
prevent the conversion of some condensable gas into 
NCG [17]. The charcoal was determined from the 
charcoal collected from the two cyclones. The yield of 
Non Condensable Gas was determined from the fact 
that the sum of three product yields should be equal 
to 100%. In this experiment, the two stage of heat 
exchanger consist of gas pre-heater and double 
condenser that the first condenser was operated in 
cool water with a condensation temperature at 600C 
while the second condenser was operated at 
temperature of 25 0C. 

3.Results and discussion 
3.1 Product yields  

As show in the Fig.2. The yield of pyrolysis oil 
from Napier grass at feed rate of 60 kg/ h. 

respectively, for these experiment, it shown that the 
system has produced a maximum yield of pyrolysis 
at 43.53 wt%  at 460 C of bed temperature and 
superficial velocity at 7 m/s.   All of the test results 
concerning the bed temperature claimed that the 
maximum yield of pyrolysis oil had been generated at 
460oC of bed temperature. In addition, it can be 
found that (1) the pyrolysis oil yield first was increase 
and then decrease while the pyrolysis temperature 
was increase from 440 to 520 C.  ( 2)  Non 
Condensable Gas (NCG) was always increase when 
the pyrolysis temperature was increase.  ( 3)  The 
charcoal yield was decrease while the pyrolysis 
temperature was increase from 440 C to 520 C. in 
attention the influence of the pyrolysis temperature, 
these finding was consistent that the yield of pyrolysis 
oil for this experiment was higher than the previous 
research by [11, 12, 18]. For this reason, the yield of 
pyrolysis was influenced by condenser unit to quickly 
cleaned hot gas into a liquid. From the result of the 
study, it was indicated the result of pyrolysis oil had 
increased when the condenser can perfectly 
condensate the hot gas to the liquid.  
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Figure 2. Pyrolysis oil production at a feed rate of 60 kg/h and superficial velocity at 7 m/s. 
 
3.2 Improvement of our pyrolysis system  
Only one condenser was used in the pyrolysis 
system, this will very easy to produce the Non 
Condensation Gas (NGC) because the pyrolysis 
process are characterized by the rapid cooling of 
the produced vapors to condense to the liquid. 
The pyrolysis systems cooled the produced 
vapors by indirect heat exchanger.  In this 
causes some condenser was not enough to 
condensate the vapors to the liquid. In order to 
the 
 

 
 
yie

ld of  

 
yield of pyrolysis oil decrease but the Non 

Condensation Gas increase.  
For this reason, our pyrolysis system is 

improved. Two condenser were used; first 
condenser used to condense the vapors to the 
liquid at 60oC and the second condenser was 
used to condense the vapors to the liquid at 
25OC, as a quantity of heat can be quickly 
absorbed the bio-oil. Can be seen the Fig.3. 
Comparison the yield of bio-oil in this study with 
other research.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figure 3. Comparison the yield of bio-oil in this study with other researc
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4.Conclusion 
In this study, biomass production from 

Napier grass was conducted in a circulating 
fluidized bed reactor. The experiment proposes 
to improve the pyrolysis oil from Napier grass. 
The pyrolysis oil from fast pyrolysis of Napier 
grass has higher quality. The pyrolysis yields 
depend mainly on pyrolysis temperature and a 
condenser unit to quickly clean the hot gas into 
a liquid. The effect of the pyrolysis temperature 
and the improvement in our system was 
investigated. The system was able to reach the 
highest of pyrolysis oi production at 43.53% at 
60 kg/h feeding rate, 460 C bed temperature, 
and 7 m/s of superficial velocity. They are the 
best condition to improve the bio-oil production 
from Napier grass. Our pyrolysis system is 
improved. Two condenser were used; first 
condenser used to condense the vapors to the 
liquid at 60oC and the second condenser was 
used to condense the vapors to the liquid at 
25OC, as a quantity of heat can be quickly 
absorbed the bio-oil. 
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บทคดัย่อ  
งานวจิยันี้เป็นการออกแบบกลไกเพื่อควบคุมพอรท์เพลทของไฮดรอลกิสท์รานฟอร์เมอร ์เพื่อแกปั้ญหาที่

เกดิจากความเฉื่อยของลอ้ตุนก าลงั ซึ่งจ าเป็นตอ้งใชก้บัระบบทีท่ างานร่วมกบัวาล์วเปิด-ปิด โดยทีก่ารท างานของ
ชดุกลไกควบคมุนัน้ จะใชค้วามแตกต่างของความดนัดา้นเขา้และออกของไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอร ์มาใชก้ าหนด
มุมของพอรท์เพลท ในสว่นของกลไกควบคุมนัน้จะประกอบด้วยกระบอกสบูสปรงิ ตวัหน่วง และเฟือง ซึง่มผีลต่อ
พลศาสตร์ของระบบ จงึจ าเป็นต้องแกไ้ขปัญหาการสัน่ของพอรท์เพลทและผลทีไ่ด้จากแบบจ าลองสามารถท าให้ 
ลดการสัน่ของผลตอบสนองไดด้ ี 

ค าหลกั: ไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอร,์วาวลเ์ปิด-ปิด 
 
Abstract 
 This research is to design a mechanism to control a port plate of a hydraulic transformer. 
The mechanism is designed to solve the inertia problem of the flywheel which is necessary for 
systems that work with on-off valves. It utilizes pressure differences between input and output port 
of a hydraulic transformer to control the angle of the port plate. The control mechanism consists of 
a cylinder, a spring, damping and a sprocket, which affects the dynamics of the system. Therefore, 
a port-plate fluctuation needs to be reduced and the results from the system simulation shows that 
fluctuation reduction of the response can be achieved.  

Keywords: hydraulic transformer, hydraulic on-off valve  
 

1. บทน า 
ใน ปั จจุ บัน ภ าคอุ ต สาหกรรมและภ าค

เกษตรกรรม  มีการใช้ งาน ระบบส่ งก าลังแบ บ           
ไฮดรอลกิสม์ากมาย ซึง่ระบบส่งก าลงัแบบไฮดรอลกิส์
เป็ น ก ารอาศัยข องเห ลว ใน การเคลื่ อนที่  โด ย
ประกอบดว้ยความดนัของของเหลวและอตัราการไหล

ของของเหลว โดยส่วนมากจะน าระบบไฮดรอลกิสไ์ป
ใชง้านกบัเครื่องจกัรกลภายในอุตสาหกรรมหนักและ
เครือ่งจกัรกลการเกษตร ยกตวัอย่างเช่นรถโฟลค์ลฟิท ์
รถแบคโฮและรถแทรกเตอร์ในสวนและไร่นา ซึ่ง
ภายในมีอุปกรณ์ที่ส่งก าลังประกอบด้วยปั ๊มหรือ
มอเตอร์ไฮดรอลิกส์  มอเตอร์ไฮดรอลิกส์จะเป็นปัม๊
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แบบลูกสูบตามแนวแกนการขจัดแบบแปรผัน ซึ่ง
อาศยัความแตกต่างความดนัในการขบัเคลื่อนทอร์ก
และความเรว็[2] ของมอเตอรไ์ฮดรอลกิส ์  
 ไฮดรอลิกส์ทรานฟอร์เมอร์[3]เป็นอุปกรณ์   
ที่ปรับค่าความดันหรืออัตราการไหลจากความดัน  
ของระบบSupply pressure เพื่อให้ได้ค่าความดัน   
แ ล ะอัต ร า ก า ร ไห ล ไป ใช้ ใน ร ะบ บ อื่ น ๆ  โด ย                 
ไฮ ด ร อ ลิ ก ส์ ท ร าน ฟ อ ร์ เม อ ร์ แ บ บ ดั ้ง เดิ ม นั ้ น
ประกอบด้วยการใชม้อเตอร์และปัม๊สองตวัท าการติด
แกนหมุนร่วมกนั ค่าความดนัหรอือตัราการไหลเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงมุม Swash plate ส่งผลต่อค่า
ความดันและการขจัดของมอเตอร์หรือปั ๊ม ระบบ
ประกอบด้วยอุปกรณ์สองตวัซึ่งมกีารไหลผ่านทัง้สอง
อุปกรณ์  โดยมีแกนหมุนร่วมกันจึงท าให้เกิดการ
สูญเสียในระบบ ถ้าหากท าการลดอุปกรณ์เป็นแค่
อุปกรณ์เดยีวจะสามารถท าการลดการสูญเสยีภายใน
ระบบได ้จงึมกีารพฒันาการใหเ้หลอือปุกรณ์เดยีวทีท่ า
หน้าทีใ่นการปรบัความดนัและอตัราการไหล โดยการ
ปรับเปลี่ยนมอเตอร์และปั ๊มจากเดิมที่มีสองช่อง
ทางการไหล คอืช่องทางการไหลความดนัสูงและช่อง
ทางการไหลต ่า เปลี่ยนช่องทางการไหลเป็นแบบสาม
ช่องการไหลโดย มชี่องทางการไหลความดนัสูง และ
ช่องทางการไหลต่อน าไปใช้งาน ช่องทางการไหล
ความดันต ่าลงถังพัก โดยค่าการขจัดของแต่ล่ะช่อง
การไหลจะได้จากการเปลี่ยนแปลงมุมพอร์ทเพลท 
การปรบัค่าความดนัของไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอร ์ที่
เป็นแบบสามช่องทางการไหลจะมีประสิทธิภาพที่
ดกีว่า แบบปัม๊และมอเตอร์ทีอ่าศยัแกนหมุนเดยีวกนั 
เนื่องจากไฮดรอลิกส์ทรานฟอร์เมอร์มีการเกิดการ
สูญเสียได้น้อยกว่ากรณีปัม๊และมอเตอร์อาศัยแกน
หมุนอนัเดียวกนั จะเห็นได้ว่าในการเปลี่ยนแปลงค่า
ความดันของทั ้งสองแบบนั ้นจะท าการปรับมุม     
พอร์ทเพลท ซึ่งต้องใช้วาล์วปรบัแบบต่อเนื่องเช่น 
Servo motor หรอื proportional valve ,swing motor, 
servo valve โดยวาลว์ทัง้หมดมคีวามซบัซอ้น วงจรใน
การควบคุมกม็คีวามซบัซ้อน ท าใหเ้กดิค่าใชจ้่ายทีสู่ง 
รวมถึงการปนเป้ือนในน ้ ามันไฮดรอลิกส์ ท าให้ผล

ตอบสนองความแมน่ย าลดลง จงึมแีนวความคดิพฒันา
ระบบโดยใชว้าล์วเปิด-ปิด ซึ่งมขีอ้ได้เปรยีบด้านการ
ใชง้านเนื่องจากมเีพยีงสองต าแหน่ง คอื วาล์วเปิด-ปิด 
ซึ่งมีข้อได้เปรียบด้านการใช้งานเนื่ องจากมีสอง
ต าแหน่งคอื วาล์วจะท างานเปิดและปิดเท่านัน้ จงึท า
ให้เกิดการควบคุมได้ง่ายและค่าใช้จ่ายต ่ า ระบบ     
ไฮดรอลิกส์เรียกว่า switch hydraulic convertor [4] 
การท างานที่เปิดและปิดวาล์วเท่านัน้จึงเกดิความไม่
ต่อเนื่องหรอืการเกดิการกระเพือ่มของผลตอบสนองจงึ
จ า เ ป็ น ต้ อ งมี  Flywheelเพื่ อ ล ด ก า ร แ ก ว่ ง ข อ ง
ผลตอบสนองอกีทัง้เพื่อท าใหเ้กดิความราบเรยีบของ
ผลตอบสนอง 
 ก า รศึ ก ษ าค รั ้ง นี้ จึ ง มี แ น วค ว าม คิ ด ที่          
จะท าการออกแบบกลไกควบคุมพอร์ทเพลทของ               
ไฮดรอลิกส์ทรานฟอร์เมอร์ ซึ่งท างานร่วมกบัวาล์ว
เปิด-ปิด เพื่อท าการปรบัปรุงสภาวะTransient และ
การแก้ ปัญ หาความ เฉื่ อยที่ เกิด ขึ้น ใน Flywheel        
ได้ดีขึ้นและจะท าการแก้ไขปัญหาการสัน่ในกลไก
ควบคุมพอร์ทเพลทของไฮดรอลิกส์ทรานฟอร์เมอร์
และศกึษาผลตอบสนองของระบบไฮดรอลกิส ์
 

2. ทฤษฏีสร้างแบบจ าลองและการออกแบบ 
 การออกแบบการท างานกลไกควบคุม   
พอรท์เพลทของไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอร ์โดยระบบ
ท างานรว่มกบัวาลว์เปิด-ปิด ท าใหผ้ลตอบสนองในชว่ง 
Transient ดีขึ้น  เพื่อให้เข้าใจในระบบที่ออกแบบ
จะตอ้งทราบทฤษฏทีีจ่ าเป็นประกอบดว้ยสองส่วนหลกั 
ซึ่งประกอบด้วยไฮดรอลกิส์ทรานฟอรเ์มอร์และระบบ
กลไกแมคคานิกส์ใช้เพื่อควบคุมพอร์ทเพลทของ   
ไฮดรลกิสท์รานฟอรเ์มอรจ์ะมกีระบอกสบู ชดุสปรงิ ตวั
หน่วงและออริฟิช  และมีส่วนประกอบรองคือวาล์ว
เปิ ด -ปิ ด  จะอธิบ ายระบบอยู่ ใน รูป สมการทาง
คณิตศาสตรแ์ละทฤษฏกีารออกแบบ 
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รปูที ่1 โมเดลการออกแบบกลไกควบคมุไฮดรอลกิส์
ทรานฟอรเ์มอร ์
 
ไฮดรอลิกสท์รานฟอรเ์มอรแ์บบสามช่องการไหล 

ไฮดรอลิกส์ทรานฟอร์เมอร์ [7] มกีารท างาน
แบบสามช่องทางการไหล คอื ทอ่ชอ่งทาง A จะต่อเขา้
กับค่าความดันขาเข้านั ้น ส่วนช่องทาง B คือท่อ
ทางการไหลออกสู่โหลด และช่องT ท่อขากลบัลงถัง
พกัไฮดรอลกิส ์โดยมมีมุการขจดัเป็น       (รปู
ที่1)เป็ นการแสดงค่ าการขจัดของพอร์ท เพลท                      
ไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอร ์เมือ่หมนุครบหนึ่งรอบดงันี้ 

 
รปูที ่2 มมุพอรท์เพลทของไฮดรอลกิทรานฟอรเ์มอร ์   
[7,5,9] 
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โดยทีค่า่ของ      AV  คอืการขจดัของพอรท์A  น ้ามนั 
  ขาเขา้         

BV  คือการขจัดของพอร์ทB น ้ามัน
ขาออก 

TV  คอืการขจดัของพอรท์T น ้ามนัลง
แทงค ์ 

HTV  คื อ ก า ร ข จั ด ภ า ย ใน ข อ ง             
ไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอร ์

การขจัด เมื่อหมุนครบรอบของการขจัด                
ไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอร[์7] 

                        2 tan
2HTV d zr            (4) 

โดยที ่  d   คือระยะเส้นผ่ านศูนย์กลาง
กระบอกสบูของไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอร ์
    r   คอืรศัมขีองกระบอกสบู 
                       z  คือจ านวนลูกสูบภายในของ          
ไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอร ์
 จากสมการที่ (1-3) หาค่าความสมัพนัธ์ของ
การขจัดแต่ละช่องการไหล จะขึ้นอยู่กับมุมของ   
พอรท์เพลท โดยแสดงในรปูที ่2  

 
รปูที ่3 ความสมัพนัธร์ะหว่างการขจดัของพอรเ์พลท
และมมุพอรท์เพลท ([9] 

เมื่อมุมพอรท์เพลทเป็นศูนย์ จะไม่มกีารไหล
ผ่านช่องทาง A การขจัดของช่องทาง B เท่ากับ
ช่องทาง Tเพื่อหาความสัมพันธ์ของค่าความดัน 
วเิคราะห์สมการที่สภาวะคงตวั ผลรวมทอร์กเท่ากบั
ศนูย[์8] 

        
  

  0
2 2 2
A A B B T TP V P V P V        (5) 

ก าหนดให้ค่าความดันของท่อทางออกลง
ถงัไฮดรอลกิสซ์ึง่ไมม่คีวามดนั ดงันัน้อตัราส่วนของค่า
ความดันฝั ่งขาออกต่อค่าความดัน ฝั ่งขาเข้าของ           
ไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอร ์ก าหนดใหอ้ตัราส่วนความ
ดนั   [8,4,7](transformation ratio)  
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sin sin
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B A

A B

P V
P V

  (6)

 สมการที ่6 แสดงความสมัพนัธข์องมมุพอรท์
เพลททีเ่ปลีย่นไปกบัอตัราการสว่นของความดนัแสดง
ดว้ยรปูที3่ [8,9] 

 
รปูที ่4 ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราสว่นความดนักบัมมุ
พอรท์เพลทของไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอร ์[9] 
    ส ม ก า ร ส ม ดุ ล ข อ งท อ ร์ ก ภ าย ใน ข อ ง              
ไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอร[์8] 

         


 A A B B HT HTP V P V J           (7) 
โดยที ่     AP   คอืคา่ความดนัพอรท์ A 

               BP   คอืคา่ความดนัพอรท์ B 

    HTJ  คอืโมเมนตค์วามเฉื่อยของ Flywheel 

    HT คอือตัราเรง่เชงิมมุของ Flywheel 
 จากสมการแสดงความสมัพนัธ์ของค่าความ
ดนัและการขจดัของพอร์ท A และ B โดยค่าความดนั
และการขจัดจะแปรผันตรงกัน ท าการการควบคุม
คา่HT และแปรผกผนักบัคา่ของ HTJ ซึง่ความสมัพนัธ์
ของการการขจัดแต่ล่ะช่องการไหลขึ้นอยู่กับมุม   
พอร์ทเพลท ค่าความดนั BP  เป็นค่าความดนัขาออก
จะท าการคดิค่าแบบอดัตวัและไม่อดัตวั โดยทีค่่า BP ที่
เป็นคา่การอดัตวัภายในไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอร ์[6] 

                 

 B in out

y

B
P Q Q

V
              (8) 

โดยที ่ B คอืคา่bulk modulus  

        yV  คอืคา่ปรมิาตรการอดัตวั  

        inQ  คอือตัราการไหลออกของจาก             
ไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอร ์ 
          outQ คอือตัราการไหลของออรฟิิช 
 
วาลว์เปิด-ปิด 
 วาล์วเปิด-ปิด เป็นวาล์วทีท่ าการควบคุมงา่ย
และค่าใช้จ่ายต ่ า ซึ่งใช้งานกับระบบไฮดรอลิกส ์
สามารถก าหนดค่าความถี่ของสญัญาณ  PWM และ
ก าหนดคา่ Duty ratio  (รปูที ่4) [2] 
 

 
รปูที ่5  On-off valve[5] 

 
ช่องออริฟิช 
 ออรฟิิช คอืช่องทางการไหลของน ้ามนัซึ่งลด
ขนาดลงด้วยพื้นที่หน้าตัดจ ากดัการไหล ความยาว
ของช่องออรฟิิชจะน้อย เมื่อเปรยีบเทยีบกบัขนาดเสน้
ผา่นศนูยก์ลาง คา่ความดนัตกในชอ่งออรฟิิชจะไมค่อ่ย
มผีลต่อค่าความหนืดของน ้ามนั หาค่าอตัราการไหล
ทางทฤษฏ[ี2] 

                      




2

o
PQ CA                  (9) 

โดยที ่ Q   คอือตัราการไหล 
           C   คอืสมัประสทิธิก์ารไหล 
        0A   คอืพืน้ทีห่น้าตดัของออรฟิิช 
    คอืความหนาแน่นของของเหลว 
          Pคอืความดนัแตกต่างระหว่างกอ่นเขา้และ
หลงัเขา้ของชอ่งออรฟิิช 
 
กระบอกสบูไฮดรอลิกส ์

เมื่อของของไหลไหลเขา้ภายในกระบอกสูบ 
เกดิแรงภายในกระบอกสบู[2] 
                              F PA                          (10) (14) 
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โดยที ่       P    คอืคา่ความดนัภายในกระบอกสบู 
      F    คอืคา่แรงดนัภายในกระบอกสบู  
              A     คอืพืน้ทีห่น้าตดัของลกูสบู   
 
แรงท่ีเกิดจากสปริง 
สามารถหาไดจ้าก[1] 

                      F kx                         (11) 
โดยที ่  F คอืคา่แรงดนัทีเ่กดิขึน้ภายในกระบอกสบู  
          k คอืคา่ Spring rate  กระบอกสบู  
         x  คอืค่าระยะยดื-หดของสปรงิภายในกระบอก
สบู 
 การศึกษาผลตอบสนองของกลไกควบคุม
พอร์ทเพลทของไฮดรอลิกส์ทรานฟอร์เมอร์(รูปที่1) 
เพื่อให้เข้าใจระบบ จึงมีการสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตรข์องระบบของไฮดรอลกิส์ทรานฟอรเ์มอร์
กบัชุดควบคุมกลไกของพอร์ทเพลท ซึ่งควบคุมต่อ
ผลตอบสนองของระบบ 
 ในงานวจิยันี้ก าหนดใหค้า่ความดนัเขา้สูร่ะบบ
เป็นแบบวาล์วปิด-เปิด เมื่ออตัราการไหลไหลเข้าสู่
ระบบ ส่วนหนึ่งจะไหลเขา้ไฮดรอลกิส์ทรานฟอรเ์มอร ์
และอีกส่วนจะท าการไหลเข้าออรฟิิช ที่ท าหน้าที่ใน
การควบคุมให้การไหลเพิม่ขึน้ค่าความดนัลดลง  แต่
ค่าความดนัของระบบที่เขา้สู่เขา้ออรฟิิชเป็นค่าความ
ดันคงที่แล้วไปยังชุดกระบอกสูบที่ท าการควบคุม
พอร์ทเพลทของไฮดรอลิกส์ทรานฟอร์เมอร์ซึ่งเขยีน
สมการจากความสมดุลการไหลไดด้งันี้ 
                       H A FQ Q Q                   (12)                         
โดยที ่  HQ คอือตัราการไหลของไหลไหลเขา้สู่    
ระบบ 

AQคืออัตราการไหลของของไหลที่ เข้าสู่   
ไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอร ์ 

FQคอือตัราการไหลของของไหลที่เข้าสู่ชุด
กระบอกสบูทีท่ าหน้าทีข่บัพอรท์เพลท  

 
โดยทัว่ไปการไหลของไหลจะเกดิขึ้นเมื่อต้น

ทางกับปลายทางมีความดันที่แตกต่างกันและมี
พื้นที่หน้าตัดส าหรบัของไหลไหลผ่านได้ จนกว่าทัง้

สองฝัง่จะเท่ากนัจงึไม่เกดิการไหล HQ เป็นอตัราการ
ไหลที่ได้วาล์วปิด-เปิด การไหลของของไหลภายใน  
ไฮดรอลิกส์ทรานฟอร์เมอร์จะมีอตัราการไหลที่คงที ่
แต่อกีเสน้หนึ่งของการควบคมุกลไก แต่คา่ความดนัใน
การควบคมุคงทีโ่ดยก าหนดใหค้งทีเ่ทา่กนัในระบบ 
                      H F AP P P                    (13) 
โดยที ่ HP    คอืความดนัทีท่ าการ supply  

FP    คอืความดนัทไีหลในเสน้เขา้ชดุควบคมุ 
AP    คอืความดนัไหลเขา้ภายในของ 

ไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอร ์  
 
 พจิารณาเสน้ทางการไหลของกระบอกสบูเมื่อ
วาล์วเปิด (รูปที่ 4) ของของไหลก็จะท าการไหลผ่าน
ออรฟิิช  แล้วไหลเขา้ไปสู่กระบอกสูบทีท่ าหน้าทีก่าร
ควบคุมพอรท์เพลท  ภายในกระบอกสบูจะเกดิความ
ดันซึ่งหากความดันนี้กระท าต่อพื้นที่หน้าตัดของ
กระสูบ  เมื่อชนะต่อแรงด้านการเคลื่อนที่ของระบบ
พอร์ทเพลท จะเกิดการเคลื่อนที่เชิงมุมตามแรงที่
กระท ากบัลูกสูบ เมื่อวาล์วท าการปิด(รูปที่ 4) จะเกดิ
ความดันในกระบอกสูบขณะปิดการท างานจะมีค่า
ความดนัสูง น ้ามนัไฮดรอลิกส์จะไหลไปสู่แทงค์ตาม
ผลต่างความดนัรวมไปถึงแรงต้านการเคลื่อนที่ เช่น 
แรงสปรงิทีท่ าหน้าทีต่า้นการเคลื่อนทีข่องลูกสูบตวัขบั 
จะท าการขับน ้ ามันไฮดรอลิกส์ให้ไหลไปสู่แทงค ์  
กลไกจะเคลื่อนทีก่ลบัตามหลกัการสมดุล

 
 

g


DFCF

CF spring
DF spring

gF left gF right

 
รปูที ่6 กลไกควบคมุมมุพอรท์เพลทของไฮดรอลกิส ์ 
ทรานฟอรเ์มอร ์
 
 
 

(15) 

(17) 
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สมการกระบอกสบู(รปูที ่6) 
             C C D D C C D DP A P A k x k x           (14) 
จากสมการที่  14 ค่า cP เป็ นค่ าความดันภายใน
กระบอกสบู C , DP เป็นค่าความดนัภายในกระบอกสบู 
D และพื้นทีห่น้า cA และ DA  ค่านิจสปรงิ เป็นค่า ck
กบัคา่ Dk , x  คอืระยะทีส่ปรงิเคลื่อนที ่                                                       
                      , C,DC D gx r                      (15) 
โดยที่ค่า g เป็นมุมที่เปลี่ยนไป ,C Dr ระยะรศัมีของ
เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 
 

ถ้าท าการเพิม่ความดนั CP ฝัง่ขาเขา้จะท าให้
การเคลื่อนที่ลงของ ท าให้ระยะ Cx ยุบตวัลงคือระยะ
ของสปรงิลดลง ท าใหค้า่ระยะ Dx  เพิม่ระยะของสปรงิ
มาก ท าใหร้ะยะ Dx ยุบตวัลงคอืระยะของสปรงิลดลงให้
ระยะ Cx เพิม่ระยะของสปรงิมากขึน้  

 
 

พิจารณาการไหลของของไหลเส้นทางการ
ไหลของไฮดรอลิกส์ทรานฟอร์เมอร์ ซึ่งคอือตัราการ
เปลี่ยนแปลงค่าความดนัของน ้ามนัด้านพอร์ท AP ท า 
ให้ เกิ ด ท อร์ก ข องก ารห มุ น ขอ งลู ก สู บ ภ าย ใน                          
ไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอรเ์กดิจาการเปลีย่นแปลงการ
ขจดัของพอร์ทเพลทกจ็ะมคี่าความดนัขาออก BP โดย
จะมโีมเมนตค์วามเฉื่อยของ Flywheel  

จากความสมัพันธ์ของชุดกลไกควบคุมโดย
การท าการหาโมเมนตร์อบเฟือง(จากสมการที ่14,15) 

  C C D D C C D DP A P A k x k x  
, ,C D g C Dx r  

ทอร์กของการเคลื่อนที่ของลูกสูบภายใน   
ไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอร ์(จากสมการที ่7) 

 A A B B HT HTP V P V J  
 

 จากสมการที ่(14,15,7) สมการสอดคล้องกนั 
จากการที่ค่าความดัน ฝั ่งขาเข้ากระบอกสูบ  ดัน
กระบอกสูบท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมของ    
พอร์ทเพลทจากต าแหน่งคงที่ค่าหนึ่ ง  ในสภาวะ
เริ่มต้นในช่วงการเปลี่ยนแปลงตามเวลา (Transient 
state)โดยอาศยัความดนัแตกต่างระหว่างขาเขา้กบัขา

ออกของไฮดรอลิกส์ทรานฟอร์เมอร์  ดันลูกสูบ
เคลื่อนทีข่บัมุมของพอรท์เพลท  มุมทีไ่ด้คอืมุมจากค่า
ความดนัแตกต่างคอืมุมพอรท์เพลท ช่วงเปลีย่นแปลง
ตามเวลาท าให้มุมเคลื่อนที่ จะมคี่าเฉพาะในช่วงการ
เปลีย่นแปลงเวลาเท่านัน้ เมื่อเขา้สู่สภาวะสมดุลมุมจะ
เข้ามาค่าเริม่ต้น ท าให้รอบของความเร็วเชิงมุมของ 
ไฮดรอลกิส์ทรานฟอร์เมอรน์ัน้ใหผ้ลตอบสนองได้เรว็
ขึน้กว่าแบบทีเ่ราท าการใหม้มุคงที ่ 
ตารางที1่ parameter of simulation 
Parameter Valve 
Density,   860 3/kg m   
Supply pressure , sP   10 bar   
Bulk modulus,   1.9 Gpa 
Node volume , yV   3 cc. 
Orifice discharge 
coefficient, dC   

0.61 

Orifice area, cA   16*10^-6 2m  
Inertial Moment ,J 0.05 2.kg m   
Number of piston, z   7 

Damping constant ,

c   0.05  /N s m   

 
3.ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากผลการจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการ
ติดตั ้งกระบอกสูบ เพื่ อควบคุมพอร์ท เพลทของ        
ไฮดรอลกิส์ทรานฟอรเ์มอร ์โดยได้น าค่าใน (ตารางที ่
1) ท าการ simulation ภายในโปรแกรม matlab โดย
เริม่แรกไดท้ าการให ้Supply pressure เทา่กบั 10 bar 
โดยให้สญัญาณเป็น pulse  width ค่าความถี่เท่ากบั 
50 HZ และค่า  Duty ratio เริ่มตั ้งแต่10%ถึง100% 
โดยค่าความดันขาเข้า AP ในไฮดรอลิกส์ทรานฟอร์
เมอร์ ความดนัขาออก BP  ของไฮดรอลิกส์ทรานฟอร์
เมอร์ ให้ Moment inertial เท่ากับ 0.05  2kg m  กับ
ระบบ  
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โดยจะท าศกึษาแบบสองกรณีคอื โดยทีก่รณี
ทีห่นึ่งคอืใหค้า่ BP ไมม่กีารอดัตวัของไหลในระบบ และ
กรณีทีส่องมกีารอดัตวัในของไหลในระบบ 
 การทดลองในกรณีที1่ จะแยกออกเป็นท าการ
ก าหนดมุมเริม่ต้นพอร์ทเพลทของกลไกที่ 60 องศา 
เพราะว่ามุม60องศาจะเริ่มมีค่าความดันของ AP
เท่ากบั BP  (จากสมการที่ 6)  และการก าหนดมุมให้
พอรท์เพลทคงที ่60 องศา 
 

 
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเชิงมุมของ  
ไฮดรอลิกส์ทรานฟอร์เมอร์ ในขณะที่ไม่มีการอดัตัว
ของของไหล 

จากรูปที่  7 จะพบว่ าผลตอบสนองของ
อัตราเร็วเชิงมุมของไฮดรอลิกส์ทรานฟอร์เมอร์จะ
ตอบสนองได้ดีขึ้นมาก จากกลไกควบคุมอร์ทเพลท
ของไฮดรอลิกส์ทรานฟอร์เมอร์เทียบกบัการควบคุม
โดยการใหก้ าหนดใหมุ้ม60 องศาคงที ่จะเหน็ว่ามกีาร
ตอบสนองไดม้าก(จากสมการที ่7 กบัสมการที ่14) ซึง่
สามารถอธิบายได้ว่าเนื่องจากค่าแตกต่างระหว่าง
ความดัน AP กบั BP ท าการควบคุมพอร์ทเพลท การ
ท างานคอืตัง้ค่าพอรท์เพลททีส่ภาวะคงที่static ใหเ้ป็น
ค่ าค งที่ ค่ าห นึ่ ง  ใน สภ าว ะ เริ่ม ต้ น ใน ช่ ว งก า ร
เปลี่ยนแปลงตามเวลา (Transient state)โดยอาศัย
ความดนัแตกต่างระหว่างขาเขา้กบัขาออกของไฮดรอ
ลิกส์ทรานฟอร์เมอร์ ดันลูกสูบเคลื่อนที่ข ับมุมของ
พอร์ทเพลท มุมที่ได้จากค่าความดันแตกต่างคอืมุม
พอรท์เพลท ช่วงเปลีย่นแปลงตามเวลา transient จะมคี่า
เฉพาะในช่วงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาเท่านัน้ เมื่อ
เขา้สู่สภาวะสมดุลมุมจะเขา้มาค่าเริม่ต้น  ท าให้รอบ
ของไฮดรอลกิส์ทรานฟอรเ์มอรน์ัน้ใหผ้ลตอบสนองได้
ดีกว่าแบบที่เราท าการให้มุมคงที่ โดยใช้ความดันที่

แตกต่างไฮดรอลิกส์ทรานฟอร์เมอร์  ขาเข้าและขา
ออก  

การใช้งานจรงิจะเป็นการคดิความดนัอดัตัว
ในของไหล โดยในการทดสอบเราไดท้ าการใช้(สมการ
ที่ 8 กบัสมการที่ 14) การทดลองในกรณีที่2 จะแยก
ออกเป็นท าการก าหนดมุมเริ่มต้นพอร์ทเพลทของ
กลไกที่ 60 องศา เพราะว่ามุม60 องศาจะเริ่มมีค่า
ความดันของ AP เท่ากบั BP  (จากสมการที่ 6)  และ
การก าหนดมมุใหพ้อรท์เพลทคงที ่60 องศา 

 
รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเชิงมุมของ    
ไฮดรอลกิส์ทรานฟอร์เมอร์ ในขณะที่มกีารอดัตวัของ
ของไหล 
 จากรูป ที่8 จะพบว่ าผลตอบสนองของ
อัตราเร็วเชิงมุมของไฮดรอลิกส์ทรานฟอร์เมอร์จะ
ตอบสนองได้ดีกว่า จากกลไกควบคุมพอร์ทเพลท
ของไฮดรอลกิสท์รานฟอร์เมอร์ เทยีบกบัการควบคุม
โดยการใหก้ าหนดให้มุม60องศาคงที ่จะเหน็ว่ามกีาร
ตอบสนองได้ดีกว่า โดยสามารถหาแสดงผล  Duty 
ratio เริม่0-100เนื่องจากการอดัตัวภายในขาออก BP
จะเป็นการพจิารณาในการอดัตวัในปรมิาตรทีจ่ ากดัคอื
ค่า yV  และเป็นอตัราการไหลของขาออกกบัค่าอตัรา
การไหลในออรฟิิช(สมการที่ 9) จงึท าใหค้่า BP ไม่ท า
การแกว่งมากเกนิไปไปแต่กย็งัแกว่งพอสมควร  

 
รูปที่ 9 ผลตอบสนองการสัน่ของพอร์ทเพลทก่อน
ตดิตัง้damping 
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ในการทดลองทัง้สองกรณีเกดิการแกว่งของ
พอร์ท เพลท (รูปที่9)ภายในกลไกซึ่งมีผลต่อการ
ตอบสนอง เพื่อลดการแกว่งของผลตอบสนองวาลว์ จงึ
ท าการใส่ตวัdampingเขา้ไปในระบบคอืท าการติดตัง้
damping เขา้ไปในการควบคุมพอร์ทเพลท โดยใส่ค่า
damping ที ่0.05 ท าการออกแบบไวเ้พื่อท าใหก้ารสัน่
ของสญัญาณลดลง ใส่ค่า K สปรงิที ่250 N/m และให้
คา่ r รศัมวีงกลมเพลาเทา่กบั 1 เมตร   

 
รปูที ่10 ผลตอบสนองการสัน่ของพอรท์เพลทหลงั
ตดิตัง้damping 
 รปูที ่10 อธบิายว่าเมื่อเราใส่ค่า dampingเขา้
ไปในระบบ(สมการที่ 14) จะท าการลดการสัน่ภายใน
พอรท์เพลทของไฮดรอลกิสท์รานฟอรเ์มอร ์

 
รปูที1่1 ผลตอบสนองความเรว็เชงิมมุของพอรท์เพลท 
ตดิตัง้ damping 

รูปที่11อธิบายว่าค่าความเร็วเชิงมุมของ      
พอรท์เพลทของไฮดรอลกิสท์รานฟอร์เมอรเ์กดิการสัน่
กะเพือ่มลดลงจะเทยีบเทา่เสน้คงที(่จากสมการที ่7)  

 
4.สรปุ 

การออกแบบกลไกเพื่อควบคุมพอร์ทเพลท
ข อ ง ไฮ ด รอ ลิ ก ส์ ท ร าน ฟ อ ร์ เม อ ร์ ส าม า รถ ให้
ผลตอบสนองของความเรว็เชงิมุมไดด้มีากกว่าการท า
มุมคงที่ ไม่ว่าจะเป็นกรณีความดนัอดัตวัในของไหล 

และ ไม่มคีวามดนัอดัตวัในของไหล แต่การตอบสนอง
ของระบบยงัมกีารแกว่งของสญัญาณ ดงันัน้ระบบที่มี
คา่ dampingมาก การแกว่งของสญัญาณลดลง 
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บทคดัย่อ  
 งานวิจยัเรื่องนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาลกัษณะการเผาไหม้และผลกระทบของปรมิาณการฉีดเชื้อเพลิง    
เพือ่เปรยีบเทยีบสมรรถนะของเครือ่งยนต์ คณุลกัษณะการเผาไหม ้และมลพษิไอเสยี โดยการใชเ้ชือ้เพลงิออกซเิจน 
เป็นเชื้อเพลงิร่วมกบัน ้ามนัดีเซลที่ระยะเวลาการฉีดเชื้อเพลิง 40, 60 และ 80 ms ตามล าดบั ท าการทดสอบกบั
เครือ่งยนตด์เีซล 4 สบู 4 จงัหวะ ชนิดฉีดเชือ้เพลงิตรงเขา้หอ้งเผาไหม ้ทีค่วามเรว็รอบเครือ่งยนตค์งที ่2,500 RPM 
ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงภาระกรรม 30, 50, 70, 90 และ 110 N-m ตามล าดบั จากผลการทดสอบพบว่า การเพิม่
ระยะเวลาการฉีดเชื้อเพลิงออกซิเจน ส่งผลให้ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ าเพาะเบรก (BSFC) มีแนวโน้มลดลง     
และประสทิธภิาพเชงิความรอ้นเบรก (BTE) มคีา่สงูขึน้เมือ่เทยีบกบัน ้ามนัดเีซล ทัง้นี้ท าใหค้วามดนัภายในกระบอก
สูบสูงสุด และอตัราการปลดปล่อยความรอ้นสูงสุดต ่ากว่าการใช้น ้ามนัดเีซล การเพิม่ระยะเวลาการฉีดเชื้อเพลิง
เชือ้เพลงิออกซเิจนชว่ยลดปรมิาณการปลดปล่อย NOX ขณะทีก่ารปลดปล่อย CO, HC และเขม่าควนัด ามแีนวโน้ม
สงูขึน้ตามระยะเวลาการฉีดเชือ้เพลงิเมือ่เปรยีบเทยีบกบัน ้ามนัดเีซล    
ค าหลกั: เชือ้เพลงิออกซเิจน, ระยะการฉีดเชือ้เพลงิ, การเผาไหม ้
 
Abstract 
 Effect of oxygenated fuels blend port-fuel-Injection on diesel engine performance and emission 
was investigated in this research, which focused on engine performance, combustion characteristic and 
emissions. By use of oxygenated fuels is combined with diesel fuel at fuel injection timing of 40, 60 and 
80 ms, respectively. The engine test was carried out on 4-cylinder, 4-stroke and direct injection diesel 
engine at constant speed of 2,500 rpm with varying engine operating loads of 30, 50, 70, 90 and         
110 N-m, respectively. The experimental results showed that increase of fuel injection timing of 
oxygenated fuels led to a reduction in Brake specific fuel consumption (BSFC) and an increase in Brake 
thermal efficiency (BTE) when compared with diesel fuel. The addition of oxygenated fuels decreased 
more in-cylinder pressure and rate of heat release compared to diesel fuel. The emission benefits of the 
reduction in NOX emissions was obtained by increase of fuel injection timing of oxygenated fuels. While 
an increase in CO, HC and smoke was obtained with respect to diesel fuel combustion. 
Keywords: Oxygenated fuels, Fuel injection timing, Combustion  
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1. บทน า 
เครื่องยนต์ดีเซลโดยทัว่ไปถือว่าเป็นเครื่องยนต์

สนัดาปภายใน (Internal combustion engines) ซึง่ถูก
น ามาใช้อย่างกว้างขวางไปทัว่โลก สาเหตุเนื่องจาก   
มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่สูง ความทนทานต่อ
การใช้งาน และมีความน่าเชื่อถือ [1] อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันนั ้น เครื่องยนต์ดีเซลต้องใช้เชื้อเพลิงจาก
ฟอสซิลเป็นแหล่งพลงังานหลกั ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มี
แนวโน้มลดลงและจะหมดสิน้ไปในอนาคต ทัง้นี้ยงัพบ
อีกว่าความต้องการใช้พลังงานยังคงมีแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ดังผลรายงานสถานะการณ์
พลังงานของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) ที่คาดการณ์ว่าการใช้พลังงานของประเทศ
ไทย ใน  ปี  พ .ศ .2561 จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ร้อยล ะ  2.1 [2]       
ด้วยเหตุนี้  การวิจัยเพื่อหาแหล่งพลังงานทางเลือก 
(Alternative fuels) จากวัตถุดิบอื่นๆ จึงความส าคัญ
เป็นอยา่งมากต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

เป็นที่ทราบกนัดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
พื้นฐานทางเกษรกรรม ซึ่งในแต่ละปีมีผลผลิตทาง
การเกษตรจ านวนมากมาย ดงันัน้พลงังานทางเลือก 
จากพลังงานชีวมวล  จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ งที่ม ี  
ความเหมาะสมกบัประเทศไทย เนื่องจากวตัถุดิบใน
การผลติพลงังานชวีมวลนัน้ไดม้าจากวสัดุเหลอืใชท้าง
การเกษตร โดยผลผลติที่ได้จากกระบวนการแปรรูป
เป็นพลงังานชวีมวลนัน้ สว่นหนึ่งจะอยูร่ปูของพลงังาน
เชือ้เพลงิทีเ่รยีกว่า “เชือ้เพลงิออกซเิจน (Oxygenated 
fuels)” โดยทัว่ไปแล้วเชื้อเพลิงที่ถือว่าเป็นเชื้อเพลิง
ออกซิเจน ได้แก่ แอลกอฮอล์ อเีทอร์ และไบโอดีเซล 
[3] ซึ่งผลงานวิจยัที่ผ่านมาพบว่า คุณสมบตัิทางเคมี
และทางกายภาพเป็นพารามิเตอร์ที่ส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์  การเผาไหม ้   
และมลพษิ เช่น ปรมิาณออกซเิจนทีอ่ยู่ในโมเลกุลและ
หมู่ฟังก์ชัน่ของเชื้อเพลิงออกซิเจนสามารถช่วยลด
คารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) และไฮโดรคาร์บอน (HC) 
ในทางตรงกันข้ามจะส่งผลให้ไนโตรเจนออกไซด์ 
(NOX) สงูขึน้ [4] 

ดงันัน้ งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาผลกระทบของ
เชื้อเพลิงออกซิเจน  ซึ่งประกอบไปด้วยเอทานอล  
ความบรสิทุธิส์งู บวิทานอล และไดเอทลิอเีทอร ์ทีม่หีมู่
ฟังกช์นัโมเลกุลทีแ่ตกต่างกนัเป็นเชือ้เพลงิร่วมส าหรบั
ใชใ้นเครื่องยนต์ดเีซล โดยการฉีดเชื้อเพลงิออกซเิจน
เข้าไปยังท่อร่วมไอดี ต่อสมรรถนะของเครื่องยนต ์
คุณลักษณะการเผาไหม้ และมลพิษไอเสยี เพื่อเป็น
แนวทางในการน าไปประยกุต์ใชเ้ป็นพลงังานทางเลอืก 
และส่งเสรมิการใชพ้ลงังานชวีมวลจากวตัถุดบิทีเ่หลอื
ทิง้จากการเกษตร 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 เช้ือเพลิงออกซิเจน (Oxygenated Fuel) 
แอลกอฮอล ์(Alcohol)  

แอลกอฮอล์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่     
ไฮดรอกซลิ (OH) ต่อกบัอะตอมคารบ์อน (C) โดยสตูร
ทัว่ไปของแอลกอฮอล์คือ CnH2n+1OH ผลิตได้จาก
กระบวนการทางชีวภาพ ซึ่งได้ร ับความสนใจใน     
การพฒันาเป็นพลังงานทดแทน เพื่อทดแทนการใช้
น ้ ามันเบนซินและน ้ ามันดีเซล เนื่ องจากสามารถ   
น ามาดัดแปลงหรือใช้ใน เครื่องยนต์ ได้โดยตรง            
ไบโอแอลกอฮอล์ที่มีความส าคัญส าหรบัการท ามา   
เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ ได้แก่ เมทานอล เอทานอล      
โพ รพานอล  และบิวทานอล [5] อย่างไรก็ตาม         
ในปัจจุบนัเชื้อเพลงิแอลกอฮอล์ทีไ่ด้รบัความสนใจใน
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ และในเครื่องยนต์ดีเซล   
มอียู่ 2 ประเภท คอื เอทานอลและบวิทานอล โดยใช้
ระบบเชื้อเพลิงสองชนิดส าหรบัการเผาไหม้ร่วมกัน
ของเชือ้เพลงิแอลกอฮอล์และน ้ามนัดเีซล ซึง่วธิทีีน่ิยม
ใชค้อื การฉีดเชื้อเพลงิแอลกอฮอล์บรเิวณท่อร่วมไอด ี
และการฉีดเชื้อเพลิงที่ผสมระหว่างแอลกอฮอล์กับ
น ้ามนัดเีซลเขา้สูห่อ้งเผาไหมโ้ดยตรง [6] 
อีเทอร ์(Ethers)  

อีเทอร์ คือ สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน
อเีทอร์ โดยอะตอมของออกซิเจน (O) ต่อกบัอะตอม
ของหมู่ฟังก์ชนัอาลคิล (alkyl) หรอืหมู่ฟังก์ชนัอาริล 
(aryl) ซึง่มสีตูรโมเลกลุ R–O–R’ โดย R และ R’ แสดง
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ถงึหมู่ฟังก์ชนัอาลคลิหรอืหมู่ฟังก์ชนัอารลิ และมสีูตร
โม เลกุ ล เหมือนแอลกอฮอล์และฟี นอล  จึงเป็ น          
ไอโซเมอร์โครงสร้างกบัแอลกอฮอล์และฟีนอล  เช่น   
ไดเอทิลอีเทอร์ (Diethyl ether) เป็นที่รู้จ ักกันอย่าง
แพร่หลายในฐานะพลังงานหมุนเวียน  (Renewable 
energy) เน่ืองจากสามารถผลิตได้จากเอทานอลโดย
ผ่านกระบวนการดีไฮเดรชัน่  และไดเมทิลอีเทอร ์
(Dimethyl ether) มีคุณสมบัติคล้ายกันกับไดเอทิล -
อีเทอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงที่ เหมาะ ใน      
การน ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิส าหรบัเครื่องยนตด์เีซล เช่น 
อุณหภูมิการจุดระเบิดด้วยตวัเองที่ต ่า จ านวนซีเทน   
ทีส่งู ความหนาแน่นของพลงังานทีเ่หมาะสม ขดีจ ากดั
ความไวไฟที่กว้าง  ปริมาณออกซิเจนที่สูง  และ       
การระเหยกลายเป็นไอทีส่งู เป็นตน้ [7] 

2.2 การเผาไหม้ในเคร่ืองยนตดี์เซล 
การเผาไหมท้ี่เกดิขึน้ในเครื่องยนต์ดเีซลสามารถ

ก าหนดและอธิบายได้จากการศึกษาภาพถ่ายของ
กระบวนการเผาไหมแ้ละการวเิคราะห์ขอ้มูลความดนั
ในกระบอกสบูในช่วงการเผาไหมท้ีเ่กดิขึน้ โดยทัว่ไป
แล้วจะใช้อัตราการปลดปล่อยความร้อน (Rate of 
heat release, ROHR) ที่ได้จากการค านวณดงัแสดง
ในสมการที ่1 เป็นตวัก าหนดรปูแบบของการเผาไหม ้  
ซึ่งอตัราการปลดปล่อยความร้อนดังกล่าวคือ อตัรา
ของพลงังานเคมขีองเชื้อเพลงิที่ถูกปล่อยออกมาโดย
กระบวนการเผาไหม ้
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  คอื อตัราการปลดปล่อยความรอ้น, J/ºCA 

 P คอื ความดนัในกระบอกสบู, Bar 
 V คอื ปรมิาตรในหอ้งเผาไหม,้ m3 

   คอื องศาเพลาขอ้เหวีย่ง, ºCA 
 

 
รปูที ่1 แผนภาพอตัราการปลดปล่อยความรอ้น   

ชว่งของกระบวนการเผาไหมข้องเครือ่งยนต์ดเีซล
แบบฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง ดงัรูปที่ 1 สามารถอธบิาย
โดยสงัเขปไดด้งันี้ 

1) ช่วงล่าช้าในการจุดระเบิด  (Ignition delay 
period, a-b) เป็นช่วงระหว่างการเริ่มต้นของการฉีด
เชือ้เพลงิเขา้สูห่อ้งเผาไหมแ้ละการเริม่ตน้การเผาไหม ้

2) ช่วงการเผาไหม้ของสารผสม (Premixed 
combustion phase, b-c) ในช่วงนี้ เป็นการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงที่ผสมกับอากาศในช่วงล่าช้าในการ     
จุดระเบดิ โดยการการเผาไหมก้จ็ะเผาไหมเ้กอืบพรอ้ม
กนั ท าใหเ้กดิการเผาไหมอ้ย่างรวดเรว็และเป็นผลใหม้ี
อตัราการปลดปล่อยความรอ้นในชว่งนี้สงู 

3) ช่วงการเผาไหม้ที่ถูกควบคุมโดยการผสม 
(Mixing-controlled combustion phase, c-d) เป็นการ
เผาไหม้หลงัจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ถูกผสม
กบัอากาศในช่วงล่าชา้ในการจุดระเบิดได้ถูกเผาไหม้
จนหมด ในช่วงนี้จะถูกควบคุมโดยปรมิาณเชือ้เพลงิที่
พรอ้มเผาไหม ้อตัราการปลดปล่อยความรอ้นช่วงนี้จะ
ต ่ากว่าในชว่งการเผาไหมข้องสารผสม  

4) ชว่งการเผาไหมช้า้ (Late combustion phase, 
d-e) เป็นช่วงที่การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ย ังคง
หลงเหลืออยู่ภายในห้องเผาไหม้เล็กน้อย และเป็น  
การเผาไหมก้ารไหม้ของเขม่า มอีตัราการปลดปล่อย
ความร้อนที่ต ่ า ในจังหวะที่มีการขยายตัวภายใน
กระบอกสบู [8] 
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รปูที ่2 การตดิตัง้เครือ่งยนตส์ าหรบัการทดสอบ

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 อปุกรณ์การทดสอบ 

เครื่องยนต์ที่ใช้ในการทดสอบเป็นเครื่องยนต์
ดีเซล 4 สูบ 4 จงัหวะ ชนิดฉีดเชื้อเพลิงตรงเขา้ห้อง
เผาไหม้ ซึ่งแสดงข้อมูลโดยทัว่ไปของเครื่องยนต์     
ดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของเครือ่งยนต์ 
   Engine Specification  

Engine model 4JA1  
Engine type Water cooled, 4-cylinder, 

4-cycle, direct injection 
 

Bore 93 mm  
Stroke 92 mm  
Compression ratio 18.4  
Displacement 2,449 cc  
Rated power  64.9 kW @4000 rpm  
Max.Torque 171.5 N-m @2000 rpm  

ไดนาโมมิเตอร์ที่ใช้เป็นชนิดใช้น ้ าเป็นตัวสร้าง
ภาระกรรมใหก้บัเครื่องยนต์ ขนาด 180 แรงมา้ ซึง่ต่อ
เข้ากับวงจรควบคุมความเร็วรอบและภาระกรรม 
รวมทัง้เก็บข้อมูลอุณหภูมิน ้าหล่อเย็น น ้ามันเครื่อง   
ไอดี และไอเสีย โดยใช้เทอร์โมคปัเปิลชนิด Type K 

การวดัค่าอตัราการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิวดัโดยใชชุ้ดตวง
วดัเทียบกบัเวลา เก็บข้อมูลความดันในกระสอบสูบ
และองศาเพลาข้อเหวี่ยงด้วยชุดเก็บข้อมูล รวมถึง
เครื่องมอืวเิคราะห์ไอเสยีจากเครื่องยนต์ใช้เครื่องมือ
วเิคราะห์ก๊าซไอเสยียีห่อ้ Testo รุ่น Testo 350, ยีห่้อ 
Horiba รุ่น MEXA-584L และเครื่องมือวัดเขม่ายี่ห้อ 
Testo รุ่น Testo 308 โดยการติดตัง้อุปกรณ์ส าหรบั
การทดสอบแสดงดังรูปที่  2 และข้อมูลเครื่องมือ
วเิคราะหม์ลพษิ ดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 ขอ้มลูจ าเพาะเครือ่งมอืวเิคราะหม์ลพษิ 
Measured 
Quantity 

Measuring  
Range (ppm) 

Resolution 
(ppm) 

Accuracy 
(ppm) 

TESTO 350 
NO 0 to 4000  1 ± 5 
NO2 0 to 500  0.1 ± 5 
CO 0 to 10000  1 ± 5 

HORIBA MEXA-584L 
HC 0 to 20000  1 - 

TESTO 308 
Smoke Index 0 to 6 0.1 - 

การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ คุณลกัษณะ
การเผาไหม ้และตรวจวดัมลพษิไอเสยีทีค่วามเรว็รอบ
ของเครื่องยนต์คงที่ 2,500 RPM ภายใต้เงื่อนไขการ
เปลีย่นแปลงภาระกรรม 30, 50,70, 90 และ 110 N-m 

Fuel Tank 
 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5

14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
135



  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที ่5  
 14 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

ตามล าดับ โดยใช้น ้ ามันเชื้อเพลิงออกซิเจน ได้แก ่   
เอทานอลความบรสิุทธิส์ูง (Anhydrous ethanol, AE)     
บิ วท าน อล  (Butanol, BU) แ ล ะได เอทิ ล อี เท อ ร ์
(Diethyl ether, DEE) ส าหรบัการฉีดเป็นเชือ้เพลงิรว่ม
ที่ระยะเวลาการฉีดเชื้อเพลิง  40, 60 และ 100 ms 
ตามล าดับ ท าการวดัและบันทึกข้อมูลต่างๆ ในการ
ทดสอบ ไดแ้ก่ อตัราการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ อุณหภูมทิี่
ต าแหน่งต่างๆ เกบ็ขอ้มลูความดนัภายในกระสอบสูบ
และองศาเพลาขอ้เหวี่ยง (1,500 วฎัจกัร) และมลพษิ
ไอเสีย ซึ่งประกอบด้วยไนโตรเจนออกไซด์ (NOX), 
คารบ์อนมอนอกไซด ์(CO), ไฮโดรคารบ์อน (HC) และ
เขมา่ควนัด า (Smoke) 

4. ผลการวิจยั 
ผลการทดสอบด้านสมรรถนะของเครื่องยนต ์

คุณลักษณะการเผาไหม้ และผลตรวจวดัมลพิษ   
ไอเสยีทีเ่กดิจากการเผาไหมข้องเครือ่งยนต์ โดยใช้
น ้ ามันดีเซล และเชื้อเพลิงออกซิเจน (เอทานอล
ความบริสุทธิส์ูง, บิวทานอล และไดเอทิลอีเทอร์)     
ซึง่แสดงผลการทดสอบดงัต่อไปนี้ 

4.1 สมรรถนะของเคร่ืองยนต ์ 

 
รปูที ่3 ความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจ าเพาะเบรก (BSFC) 

 ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ าเพาะ  (BSFC) คือ 
อตัราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยมวลต่อก าลังหนึ่ง
หน่วยที่ผลิตได้จากเครื่องยนต์ภายในระยะเวลา    
หนึ่งหน่วย [7] โดยจากรูปที่ 3 สังเกตได้ว่า BSFC    
มแีนวโน้มลดลงเมื่อเพิม่ภาระกรรมให้กบัเครื่องยนต ์
ทัง้นี้ เมื่อเปรยีบเทยีบน ้ามนัดีเซลกบัการใช้เชื้อเพลิง
ออกซิเจน  (AE, BU และ DEE) เป็นเชื้อเพลิงร่วม
พบว่า BSFC มีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ       
น ้ามนัดเีซล ทัง้น้ีการเพิม่เวลาในการฉีดเชื้อเพลงิรว่ม
ที่ 40, 60 และ 80 ms ตามล าดบั พบว่า BSFC มคี่า
ลดลงเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการฉีดมากขึ้น เนื่องจาก
การฉีดเชือ้เพลงิทีท่อ่รว่มไอดที าใหอ้ากาศกบัเชือ้เพลงิ
ผสมกนัไดด้ขี ึน้ ส่งผลใหเ้ครื่องยนต์มปีระสทิธภิาพใน    
การเผาไหมท้ีส่งูขึน้ 

 
รปูที ่4 ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นเบรก (BTE) 

 ประสิทธิภาพ เชิงความร้อน เบรก  (BTE) คือ 
ความสามารถในการเปลี่ยนพลงังานความร้อนที่ได้
จากเชือ้เพลงิใหเ้ป็นพลงังานกล [7] จากรปูที ่4 พบว่า 
การเปลี่ยนแปลงของภาระกรรมที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ 
BTE ของน ้ามนัดเีซลมคี่าเพิม่ขึน้ เมื่อพจิารณาการใช้
เชือ้เพลงิออกซเิจน (AE, BU และ DEE) เป็นเชือ้เพลงิ
รว่มพบว่า เมื่อเพิม่เวลาการฉีดเชือ้เพลงิมากขึน้ BTE 
จะมคี่าเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเชื้อเพลิงออกซิเจนที่ฉีด
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รว่มมอีอกซเิจนเป็นองคป์ระกอบในโมเลกลุจงึชว่ยเกดิ
การเผาไหมท้ีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้   

4.2 คณุลกัษณะการเผาไหม้ 
 ความดนัภายในกระบอกสูบ (ICP) และอตัราการ
ปลดปล่อยความรอ้น (ROHR) ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่
ส าคญัในการบ่งชีถ้งึคุณลกัษณะการเผาไหมข้องน ้ามนั
เชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นภายในห้องเผาไหม้ ดังรูปที่ 5  
แสดงความดนัภายในกระบอกสูบสูงสุดและอตัราการ
ปลดปล่อยความรอ้นจะเหน็ได้ว่า เมื่อเพิม่ภาระใหก้บั
เครื่องยนต์จะสง่ผลให ้ICP และ ROHR มคีา่สงูขึน้ [6] 
เมื่อเปรยีบเทยีบความดนัภายในกระบอกสูบสงูสุดใน
แต่ละภาระกรรมพบว่า ความดนัในกระบอกสูบสงูสุด
ของน ้ ามันดีเซลจะมีแนวโน้มมากกว่าเชื้อเพลิง
ออกซเิจน  

 
รปูที ่4 ความดนัภายในกระบอกสบูสงูสดุและอตัรา     

การปลดปล่อยความรอ้นสงูสดุ 

 นอกจากนี้การใชเ้ชือ้เพลงิออกซเิจนเป็นเชือ้เพลงิ
ร่วมจะมอีตัราการปลดปล่อยความรอ้นสูงสุดต ่ากว่า
น ้ามนัดเีซล ในช่วงภาระกรรมทีต่ ่าและจะมอีตัราการ
ปลดปล่อยความรอ้นสงูสุดใกลเ้คยีงการใชน้ ้ามนัดเีซล
ทีภ่าระกรรมสูง อย่างไรกต็าม เครื่องยนต์สามารถใช้

เชื้อเพลิงไดเอทิลอเีทอร์ (DEE) เป็นเชื้อเพลิงร่วมใน
การฉีดได้เฉพาะช่วงเวลาการฉีดเชื้อเพลิงที่ 40 ms 
เท่านัน้ เนื่องจากเครื่องยนต์เกดิการชงิจุดระเบดิก่อน 
โดยสาเหตุหลักน่าจะมาจากค่าเลขซีเทนที่สูงของ    
ไดเอทิลอีเทอร์ ส่งผลให้เครื่องยนต์เกิดการชิงจุด
ระเบิด (ดังนัน้จงึไม่ได้แสดงผลในการเพิ่มช่วงเวลา
การฉีดเชือ้เพลงิที ่60 และ 80 ms) 

4.3 มลพิษไอเสีย 

 

รปูที ่5 ไนโตรเจนออกไซด ์(NOX) 

 

รปูที ่6 ไฮโดรคารบ์อน (HC) 
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รปูที ่7 คารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) 

 
รปูที ่8 เขมา่ควนัด า 

 ไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) มอีงค์ประกอบหลกัๆ 
ประกอบด้วยไนตรกิออกไซด์ (NO) และไนโตรเจน-  
ไดออกไซด ์(NO2) ปนอยู่เป็นส่วนน้อย [9] จากรปูที ่5 
พบว่า เมื่อเพิ่มภาระกรรมให้กบัเครื่องยนต์ปรมิาณ
ของ NOX จะมคีา่สงูขึน้ เนื่องจากอุณหภมูกิารเผาไหม ้
และความดนัในกระบอกสูบที่สูงขึ้น เมื่อใช้เชื้อเพลิง
ออกซิเจนเป็นเชื้อเพลิงร่วมพบว่า มีปริมาณ  NOX 
ลดลงเมื่อเทยีบกบัน ้ามนัดีเซล เนื่องจากค่าความรอ้น
แฝงการกลายเป็นไอของเชื้อเพลงิออกซเิจนทีม่คี่าสูง

ท าให้การเปลี่ยนสถานะของเชื้อเพลิงออกซิเจนจาก
ของเหลวกลายเป็นไอต้องใช้พลงังานความรอ้นที่สูง
สง่ผลใหอ้ณุหภมูใินหอ้งเผาไหมม้คีา่ลดลง   
 ไฮโดรคาร์บอน (HC) เป็นมลพิษไอเสียซึ่งเกิด
จากอตัราส่วนของอากาศและเชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ 
และไอดีที่มีความเข้มก่อให้เกิดการขาดออกซิเจน    
ท าให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์  [10] จากรูปที่ 6       
จะเหน็ไดว้่าปรมิาณ HC ทีภ่าระกรรมต ่าจะมคีา่สงูกว่า
ทีภ่าระกรรมสงู เนื่องจากทีภ่าระกรรมต ่าจะมอีุณหภูมิ
ในห้องเผาไหม้ที่ต ่า ประกอบกบัความล่าช้าในการ  
เผาไหม้ของเชื้อเพลงิออกซิเจน ส่งผลให้ช่วงเวลาใน
การเผาไหม้ที่ส ัน้  [11] จึงท าให้เกิดการเผาไหม้ที่      
ไมส่มบรูณ์ 
 คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ถือว่าเป็นมลพิษ   
ไอเสียที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเผาไหม้ โดย
เกิดขึ้นเมื่อสารผสมหนาท าให้มีออกซิเจนไม่เพียง
พอที่จะเผาไหม้คาร์บอนทัง้หมดในเชื้อเพลิงให้เป็น
คาร์บอนไดออกไซด์  (CO2) [12] ซึ่ งจากผลการ
ทดสอบ ดังรูปที่ 7 พบว่า การเพิ่มภาระกรรมให้กบั
เครื่องยนต์ส่งผลให้ CO มปีรมิาณลดลง เมื่อพจิารณา
การใชเ้ชือ้เพลงิออกซเิจนเป็นเชือ้เพลงิรว่มพบว่า CO 
มปีรมิาณเพิม่ขึน้ตามเวลาในการฉีดเชือ้เพลงิทีม่ากขึน้ 
เนื่ องจากความล่าช้าในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
ออกซิเจน ท าให้ลดระยะเวลาในการเผาไหม้ในหนึ่ง  
วฏัจกัรมคีา่ลดลง 
 เขม่าควนัด าที่เกดิขึ้นจากการใช้น ้ามนัเชื้อเพลิง
ทดสอบกบัเครื่องยนต์ดีเซล ดงัรูปที ่8 พบว่า การใช้
เชื้อเพลิงออกซิเจนเป็นเชื้อเพลิงร่วมก่อให้เกิดเขม่า
ควนัด าเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัน ้ามนัดเีซล สาเหตุน่าจะ
มาจากเชือ้เพลงิออกซเิจนมสีารประกอบอนิทรยีร์ะเหย 
(Volatile organic compounds) เป็นองค์ประกอบจึง
ท าใหเ้กดิเขมา่ควนัด าเพิม่มากขึน้ 

5. บทสรปุ 
จากศึกษาการใช้เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงออกซิเจน    

ได้ แก่  เอท าน อลความบ ริสุ ท ธิ ส์ู ง  บิ วท าน อล         
และได เอทิลอี เทอร์  เป็ น เชื้ อ เพลิงร่วม ส าห รับ
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เครื่องยนต์ดีเซล โดยการฉีดเข้าไปยังท่อร่วมไอดี     
ทีเ่วลาในการฉีดเชือ้เพลงิต่างๆ สามารถสรปุไดว้่า        

 การเพิ่มระยะเวลาการฉีดเชื้อเพลิงออกซิเจน 
ส่งผลให้ความสิ้น เปลืองเชื้อ เพลิงจ าเพาะเบรก 
(BSFC) มีแ น ว โน้ ม ลด ลง เมื่ อ เป รีย บ เที ยบ กับ      
น ้ามนัดีเซล นอกจากนี้ยงัท าผลให้ประสทิธิภาพเชิง
ความรอ้นเบรก (BTE) มคี่าสูงขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
น ้ามนัดเีซล 

 คณุลกัษณะการเผาไหมพ้บว่า เมื่อฉีดเชือ้เพลงิ
ออกซิเจนเป็นเชื้อเพลงิร่วมที่ท่อไอดี ท าให้ความดนั
ภายในกระบอกสูบลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัน ้ามัน
ดีเซล และมีอตัราการปลดปล่อยความร้อนสูงสุดต ่า
กว่าการใชน้ ้ามนัดเีซล 

 การเพิ่มระยะเวลาการฉีดเชื้อเพลิงออกซิเจน
ช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ 
(NOX) อย่างไรกต็าม ส่งผลให้ปรมิาณการปลดปล่อย
คารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรคารบ์อน (HC) และ
เขมา่ควนัด า (Smoke) มแีนวโน้มสงูขึน้ตามระยะเวลา
การฉีดเชือ้เพลงิเมือ่เปรยีบเทยีบกบัน ้ามนัดเีซล 

 6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิยัฉบับนี้ส าเรจ็ลุลวงไปได้ด้วยดีเนื่องจาก
ได้รบัความกรุณาเป็นอย่างสูงจากศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางชวีมวล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารทีีส่นบัสนุน
และเอื้อเฟ้ือสถานที่ในการทดสอบงานวิจัยครัง้นี้    
และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารเครื่องมอื 
ศนูยเ์ครื่องมอืและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนาร ีส าหรบัเครือ่งมอืในการด าเนินงานวจิยั  
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The performance of the automatic brown rice scrape machine with  the 
participation of the community Ban Sam Pong, Sri Songkhram District, 

NakhonPhanom Province 
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บทคดัย่อ  
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อหาประสทิธภิาพเครื่องสขีา้วกลอ้งอตัโนมตัแิบบเตมิเงนิ อย่างมสี่วนร่วมของ

กลุ่มวสิาหกจิปลูกขา้วอนิทรยี์บา้นสามผง ต าบลสามผง อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม ด้านการสขีา้วกลอ้ง 
เครื่องสขีา้วกล้องขบัเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 1 แรงมา้ ความเรว็รอบ 1,450 รอบ/นาท ีใชก้ระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ มี
สายพานเป็นตวัขบัเคลื่อน ใชลู้กยางกะเทาะเปลอืกขา้ว 3 ลูก ขนาด 4 นิ้ว ทดลองโดยปรบัระยะห่างของลูกยาง
กะเทาะเปลอืกขา้ว 5 ระยะ คอื 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2 มลิลเิมตร ท าการทดลองโดยคละเมลด็พนัธุข์า้ว 4 ชนิด   ผล
การศกึษาพบว่าระยะหา่งของลูกยางกะเทาะเปลอืกขา้วทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ คอื ระยะหา่ง 1 มลิลเิมตร ระยะหา่ง
ของลิ้นเปิดรบัขา้วเท่ากบั 20 มลิลิเมตร ได้ปรมิาณเมล็ดขา้วกล้องดีที่ เท่ากบั 0.75 กโิลกรมั หรอื คดิเป็น 75 
เปอรเ์ซน็ต์ ขา้วแตกหกัเท่ากบั 0.03 กโิลกรมั คดิเป็น 3 เปอรเ์ซน็ต์ และแกลบ เท่ากบั 0.20 กโิลกรมั คดิเป็น 20 
เปอรเ์ซน็ต์ ดา้นประสทิธภิาพดา้นเวลาในการสขีา้วเปลอืก ปรมิาณ 1 กโิลกรมั จ านวน 15 ครัง้ เฉลีย่เท่ากบั 1.34 
นาท ีหรอืมปีระสทิธภิาพในการสขีา้วเทา่กบั 0.569 กโิลกรมัต่อนาท ี
 

ค าหลกั: เครือ่งสขีา้วกลอ้ง,ประสทิธภิาพ   
 
Abstract 
 This research aims to find the performance of automatic brown rice scrape machine with the participation of 
community Ban Sam Pong, Sri-songkhram District, Nakhon Phanom Province.The brown rice scrape machine 
powered by 1 horsepower engine, speed 1,450 rpm. and 220 volts of electricity.   The 3 pieces of rice crackers 4 
inches. The data by testing and found how far a part of crushing rubber 5 range were 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2 millimeter. 
The experiment was conducted on 4 rice seeds. The results showed that the spacing of the rice husk crackers was 
the maximum distance of 1 millimeter. The distance of the tongue was 20 millimeter. The amount of brown rice seed 
was 0.75 kilogram or 75 percent of broken rice was 0.03 kilogram is 3 percent and husk is 0.20 kilograms or 20 
percent. The average weight of 1 kilogram of rice was 1.34 minute or the efficiency of rice color was 0.569 
kilograms/minute 

Keywords: Brown Rice Machine, Performance 
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1. บทน า 
ขา้วเป็นอาหารหลกัของคนไทย และเป็นพชื

เศรษฐกจิทีส่รา้งรายไดใ้หก้บัประเทศเป็นอยา่งมาก [1] 
ปัจจุบนัประเทศไทยไดม้กีารปลกูขา้ว แบ่งตามฤดกูาร
ปลูกไดส้องประเภท [2] คอื ขา้วนาปี ขา้วทีป่ลูกในฤดู
ท านาปกตอิาศยัน ้าฝน และขา้วนาปรงั ขา้วปลูกนอก
ฤดูการท านาปกติ โดยข้าวนาปีส่วนใหญ่เกษตรกร
เลอืกทีจ่ะเกบ็ไวท้านและแบ่งขาย ส่วนขา้วนาปรงักจ็ะ
จ าหน่ายมากกว่า ท าใหเ้กษตรกรมรีายไดจ้ากการปลูก
ขา้ว สง่ขายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มปลูกขา้วอนิทรยีบ์า้นสาม
ผง เริม่จดัตัง้กลุ่มเมื่อปี พ.ศ 2558 และขึ้นทะเบียน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลสามผง ล าดับที่ 31 รหัส
ทะเบียน 4-48-08-04/1-0096  ณ ส านักงานเกษตร
อ าเภอศรสีงคราม  

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 บรเิวณทีต่ัง้กลุ่มวสิาหกจิชมุชนต าบลสามผง 
ทัง้ น้ีในการจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ทางกลุ่ม

ได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐัส านักงาน
เกษตรจงัหวดันครพนมด้านบรรจุภณัฑ์ เครื่องแพ๊ค
ขา้วสุญญากาศ และการตลาด แต่ยงัขาดเครื่องสขีา้ว
กลอ้ง ซึง่ปัจจุบนัทางกลุ่มตอ้งเดนิทางเพื่อสขีา้วกลอ้ง
ในอ าเภอนาทม ซึ่งต้องเดินทางเป็นระยะทาง 20 
กิโลเมตร ท าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นักวิจัยและกลุ่ม
วิสาหกิจข้าวอินทรีย์จึงมีแนวคิดร่วมกันที่จะติดตัง้
เครื่องสขีา้วกล้องอตัโนมตัิแบบเติมเงนิ ในเขตพื้นที่
ชุมชนเพื่อความสะดวกและสามารถใช้ประโยชน์ได้
สงูสุด อกีทัง้ยงัเป็นการลดค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ งานวจิยั
นี้ได้ท าการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องสีข้าว
กล้องอตัโนมตัิแบบเติมเงนิ ในด้านการสีข้าวกล้อง 

ขอ้มลูทีไ่ดส้ามารถน าปรบัใชก้บัเครื่องสขีา้วกลอ้งเพือ่
ไดเ้ครือ่งขา้วกลอ้งทีม่คีณุภาพ 

 
2. วิธีด าเนินการ 

2.1 เมลด็พนัธุข์้าวท่ีใช้ในการทดลอง 
เมล็ดข้าวที่ใช้ในการทดลองเป็นพันธุ์ข้าวที่กลุ่ม
วสิาหกจิชมุชนบา้นสามผงผลติและจ าหน่าย จ านวน 4 
ชนิด ได้แก่ ขา้วเจ้า ขา้วเหนียว ขา้วไรซ์เบอรร์ี ่และ
ข้าวหอมนิล โดยการน าเมล็ดข้าวเปลือกตัวอย่าง
จ านวน 15 เมล็ดน ามาวัดขนาดเพื่อหาค่าเฉลี่ยของ
เมล็ดพันธุ์ข้าวทัง้หมด ผลจากการหาค่าเฉลี่ยของ
เมลด็พนัธุข์า้วตวัอยา่ง แสดงดงัตารางที ่1  
 
ตารางที่ 1 แสดงปรมิาตรเฉลีย่และน ้าหนักเฉลี่ยของ
เมลด็พนัธุข์า้วทีจ่ะน ามาทดสอบ 

 
ประเภทของเมลด็พนัธุ์   ขา้วเจา้เสาไห ้  ขา้วไรซ้เ์บอร์
รี ่  ขา้วหอมมะลิ   และ ขา้วหอมนิล ขนาดของเมล็ด
ขา้ว มคี่าเฉลี่ยขนาดของเมล็ดขา้ว(กว้างxยาวxหนา)
เทา่กบั 2.17 x 7.45 x 1.75 มลิลเิมตร คา่เฉลีย่น ้าหนกั
ต่อเมลด็เทา่กบั 31.75 กรมั/เมลด็ 
 

 
 
 
 
 

    ประเภทเมลด็
พนัธุ์ข้าว 

ค่าเฉล่ียปริมาตรเมลด็
ข้าว (กว้างxยาวx 
หนา) (มิลลิเมตร) 

กรมั/เมลด็ 

1. ขา้วเสาไห ้ 2.20 x 7.30 x 1.70 33.00 
2. ขา้วไรซ้์เบอรร์ี ่ 2.10 x 7.70 x 1.80 31.00 
3. ขา้วหอมมะล ิ 2.10 x 7.60 x 1.70 29.00 

4. ขา้วหอมนิล 2.30 x 7.20 x 1.80 34.00 
รวม 8.70 x 29.80 x 70 127.00 

 ค่าเฉล่ีย   2.17 x 7.45 x 1.75 31.75 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.028 x 0.069 x 0.017 0.646 
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รปูที ่2 การตรวจวดัเพือ่หาขนาดเมลด็ขา้วแตล่ะชนดิ 
 

 2.2 การออกแบบการทดลอง 
จากนั ้นปรับระยะห่างของลูกยางกะเทาะเมล็ด
ขา้วเปลือกแล้วสงัเกตเมล็ดขา้วที่สอีอกมา การปรบั
ระยะห่างของลูกยางกะเทาะเมลด็ขา้วเปลอืก ก าหนด
ระยะห่างของลูกยางกะเทาะเมลด็ขา้วเปลอืก 5 ระยะ 
ไ ด้ แ ก่  ร ะ ย ะ  0.8, 0.9,  1.0,  1.1,  1.2 มิล ลิ เ มตร 
ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 ภาพแสดงการปรบัระยะหา่งลกูยาง 

ระยะหา่งของชอ่งเปิดรบัเมลด็ขา้วเปลอืกทีใ่ชใ้นการ
ทดลองคอื ระยะ 1.5,2,2.5 เซนตเิมตร ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 

รปูที ่4 ลกัษณะชอ่งเปิดรบัเมลด็ขา้วเปลอืก 
 

การออกแบบการทดลองเพื่อหาประสทิธภิาพดา้นการ
สขีา้วกล้อง และประสทิธิภาพด้านเวลาในการสขีา้ว
กลอ้ง แสดงในรปูตารางที ่2.1 และ 2.2 

 

ตารางที ่2.1 ประสทิธภิาพดา้นการสขีา้ว 

  
ตารางที ่2.2 ประสทิธภิาพดา้นการเวลาในการสขีา้ว 

 

 
3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 

3.1 ประสิทธิภาพด้านการสีข้าวกล้อง 
ผลการทดลองดา้นการหาประสทิธภิาพดา้นการสขีา้ว
กล้อง และเนื่องจากขนาดของขา้วเปลือกทีใ่ชใ้นการ
ทดลองแต่ละชนิดมคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้เพือ่ใหเ้กดิ
ความคลาดเคลือ่นน้อยทีส่ดุ ผูว้จิยัจงึไดท้ าการทดลอง
โดยการใช้พนัธุ์ข้าวทัง้ 4 ชนิด(คละสายพนัธุ์) ปรบั
ระยะห่างช่องเปิดรบัเมล็ดขา้วทีร่ะยะ 15 ,20 และ 25 
มิลลิ เมตรตามล าดับ  เมื่ อท าการ เปรียบ เทียบ
ประสทิธภิาพดา้นการสขีา้วจากขา้วเปลือก(คละสาย
พนัธุ์) ปริมาณที่ใช้ในการทดสอบในแต่ละระยะห่าง
ของช่องเปิดรับเมล็ดข้าว เท่ากับ  1 กิโลกรัมต่อ
ระยะห่างของลูกยางบด 5 ระยะได้แก่ 0.8, 0.9, 1.0, 
1.1, 1.2 มลิลเิมตร ตามล าดบั รวม 15 กโิลกรมั พบว่า 
ระยะห่า งของช่อง เ ปิดรับ เมล็ดข้าวที่ร ะยะ  15 
มลิลเิมตร ระยะห่างลูกยางทีไ่ด้ขา้วกล้องเมล็ดดีมาก
ทีส่ดุ คอืระยะ 1 มลิลเิมตร ไดข้า้วกลอ้งเมลด็ด ีเทา่กบั 

ระยะห่างลูกยาง 
(มิลลิเมตร) 

ระยะช่องรบัข้าว
(มิลลิเมตร) ผลการสีข้าว 

0.8 , 0.9 ,1.0 
1.1 , 1.2 

15, 20, 25 

- เมลด็ขา้วกลอ้ง  
  สมบรูณ์ 
- เมลด็แตก/หกั  
- แกลบ 

ระยะห่างลูกยาง 
(มิลลิเมตร) 

ระยะช่องรบัข้าว
(มิลลิเมตร) จ านวนครัง้ 

0.8 , 0.9 ,1.0 
1.1 , 1.2 

15, 20, 25 
ทดสอบครัง้ละ       
1 กโิลกรมั รวม    
15 ครัง้ 

ร ะ ห่ า ง ลู ก
ยาง 

ความยาว 
ความกว้าง 

ความหนา 

ช่องเปิดรบัเมลด็ขา้ว 
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0.67 กโิลกรมั แกลบ(เปลอืกขา้ว) เทา่กบั0.21กโิลกรมั 
และขา้วแตกหกั เทา่กบั 0.09 กโิลกรมั 
ระยะห่า งของช่อง เ ปิดรับ เมล็ดข้าวที่ร ะยะ  20 
มลิลเิมตร ระยะห่างลูกยางทีไ่ด้ขา้วกล้องเมล็ดดีมาก
ทีสุ่ด คอื ระยะ 1 มลิลเิมตร ไดข้า้วกลอ้ง เท่ากบั 0.75 
กิโลกรมั แกลบ(เปลือกข้าว) เท่ากบั 0.20 กิโลกรมั 
และขา้วแตกหกั เทา่กบั 0.03 กโิลกรมั 
ระยะห่า งของช่อง เ ปิดรับ เมล็ดข้าวที่ร ะยะ  25 
มลิลเิมตร ระยะห่างลูกยางทีไ่ด้ขา้วกล้องเมล็ดดีมาก
ทีสุ่ด คอื ระยะ 1 มลิลเิมตร ไดข้า้วกลอ้ง เท่ากบั 0.70 
กิโลกรมั แกลบ(เปลือกข้าว) เท่ากบั 0.19 กิโลกรมั 
และขา้วแตกหกั เทา่กบั 0.08 กโิลกรมั   
ผลการทดลองหาประสทิธิภาพด้านเวลาที่ใช้ในการ   
สขีา้วกลอ้ง พบว่า เวลาในการสขีา้วเปลอืก ปรมิาณ 1 
กโิลกรมั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.34 นาท ี ขอ้มลูแสดงผล
การทดลองดงัรปูที ่5-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่5 กราฟแสดงผลการทดลองทีร่ะยะหา่งชอ่ง
เปิดรบัเมลด็ขา้วเปลอืกทีร่ะยะ 15 มลิลเิมตร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่6 กราฟแสดงผลการทดลองทีร่ะยะหา่งชอ่ง
เปิดรบัเมลด็ขา้วเปลอืกทีร่ะยะ 20 มลิลเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่7 กราฟแสดงผลการทดลองทีร่ะยะหา่งชอ่ง
เปิดรบัเมลด็ขา้วเปลอืกทีร่ะยะ 25 มลิลเิมตร 
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รปูที ่8 กราฟแสดงเวลาในการสขีา้วกลอ้ง 
 

จากผลการทดลองประสิทธิภาพด้านการสีข้าว
หมายถึง ปรมิาณผลผลิตจากขา้วเปลือกได้เป็นขา้ว
กลอ้งเตม็เมลด็และจากการประเมนิประสทิธภิาพ ดงันี้ 
% ขา้วกลอ้งเมลด็ด ี
    = น ้าหนกัขา้วเปลอืก – น ้าหนกัขา้วกลอ้งด ีx 100 
  น ้าหนกัขา้วเปลอืก 
 

4. สรปุผลการวิจยั 
ประสิทธิภาพด้านการสีข้าวกล้อง ของเครื่องสีข้าว
กล้องอตัโนมตัแิบบเตมิเงนิ อย่างมสี่วนร่วมของกลุ่ม
วิสาหกิจปลูกข้าวอินทรีย์บ้านสามผง ต าบลสามผง 
อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  สรุปผลด้าน
ประสทิธภิาพการสขีา้วกลอ้ง โดยวธิกีารปรบัระยะห่าง
ช่องเปิดรบัขา้วเปลอืก 3 ระยะ และระยะห่างของลูก
ยางกะเทาะเปลอืกขา้ว 5 ระยะ โดยการคละเมลด็พนัธุ์
ขา้วทัง้ 4 ชนิด พบว่าระยะหา่งทีเ่หมาะสมในการสขีา้ว
กล้องของเครื่องสีข้าวกล้องอัตโนมัติแบบเติมเงิน    
คือ ระยะห่างช่องเปิดรับข้าวเปลือก 20 มิลลิเมตร 
ระยะห่างลูกยาง เท่ากบั 1 มลิลเิมตร ได้ปรมิาณขา้ว
กล้องเมล็ดดี เท่ากับ 0.75 กิโลกรัม คิดเป็น 75% 
ประสทิธิภาพด้านเวลาในการสขีา้วของเครื่องสีข้าว
กลอ้งอตัโนมตัแิบบเตมิเงนินัน้ พบว่า ระยะเวลาในการ
สขีา้วจะใชเ้วลาเฉลีย่ในการสขีา้วเทา่กบั 1.34 นาท ี
 
 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการศึกษาเครื่องสีข้าวกล้องอตัโนมตัิแบบ
เติมเงินอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจปลูกข้าว
อนิทรยี์บ้านสามผง ต าบลสามผง อ าเภอศรสีงคราม 
จังหวัดนครพนม  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ต้องขอขอบ
สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยนครพนมที่ให้
การสนับสนุนส่งเสรมินักวจิยัได้พฒันาการท าวิจัยใน
การด าเนินงานวิจัย รวมถึงผู้น าชุมชน สมาชิกกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนปลูกขา้วอนิทรยีบ์า้นสามผง อ าเภอศรี
สงคราม จงัหวดันครพนม  ในการใหข้อ้เสนอแนะเรื่อง
อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
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บทคดัย่อ  
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อออกแบบเครื่องจกัตอก โดยแบ่งการวจิยัออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 1) การ

ออกแบบและสรา้งเครื่องจกัตอก และ 2) การตรวจสอบการท างานของเครื่องจกัตอก โดยเครื่องทีถู่กออกแบบจะ
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เนื่องจากเป็นเครื่องขนาดเล็กและมนี ้าหนักเบา ซึ่งเครื่องที่ออกแบบนี้ใชม้อเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลต์ ขนาด 250 วตัต์ เป็นตน้ก าลงัในการขบัเคลื่อนลูกกลิ้ง เพื่อล าเลยีงตอกไมไ้ผ่ผ่านชุด
ใบมดีตามขนาดทีก่ าหนดไว ้ผลการตรวจสอบการท างานของเครื่องจกัตอก พบว่า เครือ่งสามารถผลติเสน้ตอกได ้4 
ขนาด คอื 1.20 1.47 1.97 และ 2.27 มลิลเิมตร ตามล าดบั  
ค าหลกั: ไมไ้ผ่; เสน้ตอก; เครือ่งจกัตอก   
 
Abstract 
 The objective of this research is to design a bamboo stick cutting machine. The study was 
divided into two parts viz. 1) to design and construct a bamboo stick cutting machine and 2) to check the 
operation of the machine. The machine was designed to be portable so it is both compact and lightweight. 
The engine is a 220 volt 250 watt alternating current motor propelling the control roller to transfer bamboo 
sticks into the specified blade sets. The results from the use of the machine showed that the machine 
could separate bamboo sticks into 4 sizes, namely 1.20 mm, 1.47 mm, 1.97 mm and 2.27 mm, 
respectively.  
Keywords: Bamboo; Bamboo stick; Bamboo stick cutting machine 
 

1. บทน า 
หตัถกรรมการจกัตอกเป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่ของ

ไทยทีม่มีาชา้นานตัง้แต่สมยัโบราณ โดยการน าล าต้น
ของไผ่มาลดขนาดเป็นเสน้บางๆ ตามแนวยาวของตน้
ไผ่ เพื่อน ามาใช้ในงานจักสาน  เช่น สุ่มไก่ หมวก 
กระเป๋า และเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น  [2, 7] 
ผลผลิตของงานหัตถกรรมโดยส่วนใหญ่มีการจัด
จ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการ

ส่งเสรมิและสรา้งอาชพีทีเ่กดิรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรใน
ประเทศ 

กลุ่มจักสานในเขตพื้นที่ ต าบลจอมทอง อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัพษิณุโลก เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบ
อาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั และมอีาชพีเสรมิหลงัช่วง
หมดฤดูกาลของการเก็บเกี่ยว คอื การผลติเครื่องจกั
สานจากไมไ้ผ่ เพราะในพืน้ทีเ่หมาะแกก่ารปลูกไผแ่ละ
มีต้นไผ่เป็นจ านวนมาก ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานมี
จุ ด เด่ น  คือ  สวยงาม  แข็งแรง ทนทาน  และมี
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เอกลักษณ์ ซึ่งเกษตรกรโดยส่วนใหญ่จะใช้มีดพร้า 
หรือของมีคมในการเหลาล าต้นไผ่ให้เป็นเส้นบางๆ 
ดว้ยมอื สง่ผลท าใหใ้ชร้ะยะเวลานานในการเตรยีมตอก 
เพือ่น ามาใชส้ าหรบังานจกัสาน อกีทัง้ยงัมคีวามเสีย่งที่
จะเกดิอุบัติเหตุจากการใช้ของมคีม รวมไปถึงขนาด
ของเส้นตอกที่ได้มีขนาดไม่เท่ากัน  [3, 10] ดังนั ้น
งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้าง
เครื่องจักตอก ซึ่งจะสามารถช่วยลดระยะเวลาใน
ขัน้ตอนการเตรยีมตอกและได้เสน้ตอกทีม่คีุณภาพ มี
ขนาดเหมาะสมและเท่ากันทุกเส้น ก่อนน าไปใช้
ส าหรบัขัน้ตอนการผลติเครือ่งจกัสานต่อไป 

 
2. อปุกรณ์และวิธีการ 

การวจิยัเพื่อการออกแบบและสรา้งเครื่องจกัตอก 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการโดยแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 

ขัน้ตอนที ่1 การออกแบบและสรา้งเครื่องจกัตอก 
โดยการออกแบบเครื่องจกัตอกจะประยุกต์ใชค้วามรู้
และหลักการออกแบบเครื่องจักรกล [8, 9] และ
เครื่องจักรกลเกษตร [1] เพื่อให้เครื่องจักตอกที่ถูก
ออกแบบสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก  มีความ
แขง็แรง ขนาดเลก็และมนี ้าหนักเบา โดยใชโ้ปรแกรม
ทางวศิวกรรมช่วยในการออกแบบและเขยีนแบบ [4] 
เพื่อใหเ้หน็รปูแบบและส่วนประกอบของเครื่อง ซึ่งจะ
ช่วยให้การสร้างเครื่องและการติดตัง้ส่วนประกอบมี
ความถูกต้องและสอดคล้องกบัการท างาน  (รูปที่ 1) 
โดยมรีายละเอยีดในการออกแบบดงันี้ โครงสรา้งของ
เครื่องถูกสร้างจากเหล็ก SS400 (mild steel) ขนาด 
60 x 16.5 x 88 เซนตเิมตร และตดิตัง้ใบมดีจ านวน 2 
ใบ ซึ่งใบมีดใบที่ 1 ขนาด 19 x 7 x 0.5 เซนติเมตร 
ถูกตดิตัง้ทีด่้านหน้าเครื่อง เพื่อท าหน้าทีผ่่าไมไ้ผ่ และ
ใบที่ 2 ขนาด 12 x 7 x 0.5 เซนติเมตร ถูกติดตัง้ที่
ดา้นหลงัเครื่อง เพื่อท าหน้าทีเ่หลาเอาเสี้ยนไมไ้ผ่ออก 
ส่วนชุดต้นก าลังและถ่ายทอดก าลังประกอบด้วย 
มอเตอร์ขนาด 250 วตัต์ ส่งก าลงัผ่านสายพาน เฟือง 
และโซ่ เพือ่ขบัเคลื่อนเพลา และลกูกลิง้ ส าหรบัการพา
เสน้ตอกเคลื่อนทีจ่ากดา้นหน้าเครื่องไปสู่ดา้นหลงัของ
ตวัเครือ่ง (รปูที ่2) 

ขัน้ตอนที ่2 การตรวจสอบการท างานของเครื่อง
จักตอก เพื่ อดูความสัมพันธ์ของการท างานของ
ชิน้สว่นต่างๆ ทีส่รา้งขึน้ โดยมขี ัน้ตอนดงันี้ 

1) เตรยีมไม้ไผ่แบบหนึ่งปล้องโดยการตดัเอาขอ้
กลางไมไ้ผ่ออก และตดัใหม้คีวามยาวเท่าๆ กนั ดงัรปู
ที ่3 

2) ผ่าไมไ้ผ่ให้เป็นซกีทีม่ขีนาดเท่าๆ กนั ดงัรูปที ่
4 และวัด ความหน าเริ่ม ต้ น ของซี กตอก ไม้ ไผ ่
ต่อจากนัน้จงึเริม่ท าการทดลอง 

3) ท าการปรบัมุมของใบมดีที่ 1 (ใบมดีด้านหน้า
ตวัเครื่อง) ในการทดลองจ านวน 4 มุม คือมุมใบมีด
เทา่กบั 3 4 5 และ 6 องศา (รปูที ่5) 

4) วัดความเร็วรอบของลูกกลิ้งพาซีกตอกไม้ไผ่
ดว้ยเครือ่งวดัความเรว็รอบ (Tachometer) 

5) ป้อนซีกตอกไม้ไผ่ที่ผ่ าแล้วทางรางป้อน
ดา้นหน้าของเครือ่งจกัตอก (รปูที ่6) 

6) วดัค่าความหนาของเส้นตอกไม่ไผ่ที่ผ่านการ
เหลาดว้ยใบมดีที ่2 (ใบมดีดา้นหลงัตวัเครื่อง) จากนัน้
บนัทกึผลและวเิคราะหผ์ล (รปูที ่6) 
 

 
 

รปูที ่1 เครือ่งจกัตอกทีอ่อกแบบดว้ยโปรแกรมทาง
วศิวกรรม 
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3. ผลและวิจารณ์ 
จากการวิจัยการออกแบบเครื่องจักตอกโดยใช้

มอเตอรไ์ฟฟ้า 1 เฟส เป็นตน้ก าลงั ขนาด 250 วตัต ์ที่
ความเรว็รอบในการทดลอง 740 รอบต่อนาท ีมอเตอร์
ส่งก าลังขบัเคลื่อนผ่านสายพานไปยงัชุดกลไกของ
เครื่องจกัตอก และตวัเครื่องมีใบมดีจ านวน 2 ใบ คอื 
ใบมดีที ่1 (ใบมดีดา้นหน้าตวัเครื่อง) ท าหน้าทีผ่า่ไมไ้ผ ่
และใบมีดที่ 2 (ใบมีดด้านหลังตัวเครื่อง) ท าหน้าที่
เหลาไมไ้ผ่ ท าการทดลองโดยใชไ้มไ้ผ่แบบปลอ้งเดยีว 
มคีวามยาวเท่ากบั 37 เซนตเิมตร โดยผ่าไมไ้ผเ่ป็นซกี
ขนาดกว้างและหนาโดยเฉลี่ย  16.45 และ 8.95 
มลิลเิมตร ตามล าดบั และท าการทดลองโดยการปรบั
มุมของใบมีดใบที่ 1 จ านวน 4 มุม คือ 3 4 5 และ 6 
องศา จากการทดลองพบว่า ความหนาของเสน้ตอกใน
แต่ละมุมใบมดีมคี่าเท่ากบั 1.47 1.20 1.97 และ 2.27 

รปูที ่6 ลกัษณะการท างานของเครือ่งจกัตอก 
 

รปูที ่5 ใบมดี 1 
 

รปูที ่4 ซกีไมไ้ผส่ าหรบัการทดสอบ 
 

รปูที ่3 ไมไ้ผแ่บบหนึ่งปลอ้ง 
 

รปูที ่2 ชดุตน้ก าลงัและถ่ายทอดก าลงั 
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มลิลเิมตร ตามล าดบั ดงัรปูที ่7 เนื่องจากลกัษณะทาง
กายภาพของไม้ไผ่ประกอบไปด้วยเสน้ใยในลกัษณะ
ตามแนวยาวของล าต้น [6] เมื่อสมัผสักบัใบมดี ใบมดี
จะเฉือนท าใหเ้สน้ตอกมคีวามหนาลดลง ในขณะที่มุม
ของใบมดีมอีทิธพิลต่อการเฉือนเนื้อไมไ้ผ่ [5] จงึสง่ผล
ใหค้วามหนาของเสน้ตอกขณะทดลองแต่ละมุมใบมดี
แตกต่างกนั โดยจ านวนเสน้ตอกทีเ่กดิความเสยีหายมี
จ านวนลดลง เมื่อมุมใบมดีมคี่าเพิม่ขึน้หรอืความหนา
ของเสน้ตอกเพิม่ขึน้ เพราะลกัษณะทางกายภาพของ
ไมไ้ผ่ทีโ่ครงสรา้งเสน้ใยวางตวัในแนวนอน เมื่อได้รบั
แรงเฉือนจากใบมดีและลกัษณะของเสน้ตอกทีม่คีวาม
บางจะท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเสน้ตอก
ในลกัษณะทีม่เีนื้อไมไ้ผไ่มเ่ตม็ตลอดความยาวของเสน้ 
จากกราฟจะเหน็ได้ว่ามุมของใบมดี 4 องศา เสน้ตอก
จะมคีวามหนาเฉลีย่ 1.20 มลิลเิมตร ซึง่เป็นความหนา
น้อยทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัมมุของใบมดีอืน่ ดงัรปูที ่8 

 
4. สรปุผล 

 เครือ่งจกัตอกทีอ่อกแบบมขีนาด 60 x 16.5 x 88 
เซนติเมตร ติดตัง้ใบมีดจ านวน 2 ใบ  วางในแนว
เดยีวกนั โดยใบมดีใบที่ 1 ท าหน้าที่ผ่าไม้ไผ่ มขีนาด 
19 x 7 x 0.5 เซนติเมตร และใบมีดที่ 2 ท าหน้าที่
เหลาไม้ไผ่ มีขนาด 12 x 7 x 0.5 เซนติเมตร และ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัขนาด 250 วตัต์ถูกน ามาใช้
เป็นต้นก าลงัของเครื่องจกัตอก ซึ่งความเรว็รอบที่ใช้
ในการทดลองเท่ากบั 740 รอบต่อนาท ีพบว่ามุมของ
ใบมดี 1 ทีก่ารตัง้คา่ 4 องศา เสน้ตอกมคีวามหนาน้อย
ทีสุ่ดโดยเฉลี่ย 1.2 มลิลเิมตร เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมุม
ของใบมดีอื่นๆ และเครื่องสามารถท างานได้ต่อเนื่อง
และเสน้ตอกมขีนาดสม ่าเสมอดทีีส่ดุ 
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การพฒันาเคร่ืองผสมอาหารสตัวแ์นวนอนด้วยใบกวน 2 ชัน้ 

Development of the horizontal animal feed mixer with 2-stage agitator 
วรีะพล  แกว้ก่า1, กวพีงษ์  หงษ์ทอง2 และ ผศ.ดร.อภชิาต ิ ศรชีาต*ิ3 

 
1,2,3 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ อ.เมอืง จ.อุดรธานี 41000 

*ตดิต่อ: saphichat@udru.ac.th, +66872186214 
 

บทคดัย่อ  
งานวิจัยนี้จึงเป็นการพัฒนาเครื่องผสมอาหารสตัว์แนวนอนใบกวน 2 ชัน้ เพื่อลดการใช้แรงงานคน  

ประหยดัเวลา และลดตน้ทุน โดยใชม้อเตอรไ์ฟฟ้าเป็นตน้ก าลงั ขนาด 2 แรงมา้ ถงัผสมขนาด 350 ลติร ชุดเกลยีว
ผสม เกลยีววงนอกจะเป็นเกลยีวทางขวาและซ้าย ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 680 mm. มรีะยะพติช์ 195 mm. ส่วน
เกลยีวผสมวงในจะเป็นเกลยีวทางขวาและซ้าย ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 480 mm. มรีะยะพติช์ 195 mm. ท าการ
ทดสอบความสามารถในการผสมของแกลบปรมิาตร 0.2 m3 กบัเมด็ลูกปัดขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ  5 mm 
จ านวน 5,000 เมด็ เทผสมลงในแกลบที่มคี่าความชื้น 22.11% เก็บตวัอย่างวสัดุ ที่เวลา 30, 60, 90, 120, 150, 
180, 210, 240, 270, 300, 330 และ 360 วนิาท ีจ านวน 12 ต าแหน่ง โดยเปลีย่นความเรว็รอบของใบกวน 3 ระดบั 
คอื 6, 12 และ 18 rpm พบว่าค่าสมัประสทิธิก์ารกระจายทีด่คีอืความเรว็รอบ 18 rpm. ค่าสมัประสทิธิก์ารกระจาย
คอื 28.6% ทีเ่วลา 210 วนิาท ี สมรรถนะการท างานทีด่ทีีสุ่ด คอื 0.343 m3/hr (343 ลติร/ชัว่โมง) ระยะเวลาคนืทุน
ส าหรบัการซือ้เครือ่งผสมอาหารสตัวม์าใชท้ดแทนแรงงานแบบเดมิเทา่กบั 0.97 เดอืน  
ค าหลกั: อาหารสตัว,์ เครือ่งผสมแนวนอน, ใบกวน   
 
Abstract 
 This research is to development of the horizontal animal feed mixer with 2-stage agitator to 
reduce human labor, save time and reduce costs. It is install with electric motor 2 HP, mixing tank 350 
liters, screw-outer combination that left and right spiral with the diameter of 680 mm. has a pitch of 195 
mm. and screw-inner combination that right and left spiral with the diameter of 480 mm. has a pitch of 
195 mm.. Experimental for mixing capacity by 0.2 m3 of rice husk with 5 mm. diameter beads of 5,000 
pouring into a husk with moisture content of 22.11%. The samples were collected at 30, 60, 90, 120, 150, 
180. , 210, 240, 270, 300, 330 and 360 seconds, respectively, by changing the agitators rotation speed 
by 6, 12 and 18 rpm. The results showed that the distribution coefficient is greatest at agitator rotation 
speed of 18 rpm, 28.6% of moisture at 210 seconds. The best performance was 0.343 m3/hr (343 
Litres/hr). The payback period of a conventional animal feed mixer was 0.97 months. 
Keywords: Animal feed, Horizontal mixer, Agitator 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัประเทศไทยมีเกษตรกรทีป่ระกอบอาชพี

เลี้ยงสตัว์มอียู่มากมาย ในพื้นทีต่่างๆ ของทุกภูมภิาค
ของประเทศไทย ขอ้มูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์
และปศุสตัว์ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 2,810,317 ราย 
[1] จากการศกึษาพบว่าเกษตรกรผูเ้ลี้ยงปศุสตัว์ส่วน
ใหญ่จะใชอ้าหารส าเรจ็รูปในการเลี้ยงสตัว์และปัญหา
หลักของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์คือราคาอาหารสัตว์
ส าเรจ็รูปที่มรีาคาสูง จึงท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์มี
ต้นทุนสูงในการเลี้ยงสตัว์อีกด้วย [2] ข้อมูลปรมิาณ
การใชอ้าหารส าเรจ็รปูของเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวแ์ละปศุ
สัตว์ ปี  2560 พบว่ามีปริมาณ  19,638,480 ตัน [3] 
วัตถุดิบที่ใช้มากที่สุดคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จาก
การศกึษาพบว่าวตัถุดบิทีส่ามารถน ามาใชผ้สมใหเ้ป็น
อาหารสตัว์ได้ เช่น ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ มนัส าปะหลงั
กากถวัเหลอืง ฟางขา้ว แกลบ ร าขา้ว กากถัว่ ต้นพชื
และอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งอาหารสตัว์มคีวามส าคญัต่อราง
กายของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการเจริญ เติบโต การ
สบืพนัธุ์และการให้ผลผลิต  ซึ่งวตัถุดิบแต่ละอย่างมี
สารอาหารมากน้อยต่างกันบางอย่างมีโปรตีนมาก
บางอย่างมีโปรตีนน้อย หากใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์
เพยีงอย่างเดยีวเลี้ยงสตัว์ สตัว์จะได้รบัสารอาหารไม่
ครบตามหมวดหมู่  เช่น ให้กินเมล็ดข้าวโพดอย่าง
เดยีว สตัวไ์ดร้บัพลงังานเพยีงพอ แต่ไดร้บัสารโปรตนี
ไม่เพียงพอจึงต้องใช้วตัถุดิบหลายอย่างผสมกนัเป็น
อาหาร [4] ซึง่เกษตรกรสามารถใชว้ตัถุดบิทีก่ล่าวมานี้
เป็นอาหารสตัว์ไดเ้ลยแต่เกษตรกรกจ็ะเจอปัญหาทีว่่า
สารอาหารในวัตถุ ดิบ ไม่ เพียงพอต่ อสัตว์ เลี้ย ง
เกษตรกรจงึจ าเป็นทีจ่ะต้องน าวตัถุดบิเหล่านี้มาผสม
กนัแต่เกษตรกรจะใชแ้รงงานคนในการผสม อาจท าให้
การบดหรอืผสมมขี ัน้ตอนยุ่งยากท าให้เกษตรกรต้อง
เสยีเวลาในการท าอาหารสตัว์ ปัจุบันพบว่ามกีารใช้
เครื่องผสมอาหารสัตว์แล้ว โดยแบ่ งออกเป็น 2 
รปูแบบ คอื การผสมอาหารสตัว์แนวตัง้และการผสม
อาหารสตัวแ์นวนอน [5] โดยฟารม์ขนาดใหญ่มกีารใช้
งานเนื่องจากสามารถประหยดัระยะเวลาและลดการใช้
แรงงานคนในการผสม มกีารศกึษาการน าเครื่องผลติ

อาหารทเีอม็อาร ์ส าหรบัฟารม์โคนมขนาดเล็ก พบว่า
เครื่องสามารถผลติอาหารผสมรวมไดใ้นปรมิาณ 250 
กิโลกรมัในเวลาไม่เกิน 40 นาที [6] อีกทัง้ยังมีการ
สร้างเครื่องผสมอาหารสตัวที่สามารถผสมปุ๋ ยได้ใน
เครื่องเดียวกัน [7] โดยรูปแบบถังและใบกวนผสม
อาหารสัตว์จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป จาก
การศกึษาพบว่าตามทีม่ขีายในทอ้งตลาดใบกวนผสม
ของเครื่องผสมอาหารสตัว์ส่วนใหญ่จะม ี1 ชัน้ [8] ซึ่ง
มรีะยะเวลาในการกวนผสมให้เนื้อวตัถุดิบเข้ากนัใช้
เวลานาน และยังมีการศึกษาเครื่องผสมพร้อมกับ
อดัเม็ดปุ๋ ยอนิทรยี์ที่เป็นเครื่องผสมแบบแนวนอนใบ
กวน 1 ชัน้ [9] แต่พบว่ายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ
เครื่องผสมแนวนอนที่มใีบกวน 2 ชัน้ ที่มีแกนสมัผสั
วตัถุดิบที่ใช้ผสมเป็นอาหารสตัว์มากขึ้น  การตีกวน
มากขึน้ ท าใหว้ตัถุดบิกระจายไดม้ากขึน้ จนท าใหก้าร
กวนผสมสามารถคลุกเคลา้ใหอ้าหารสตัว์ผสมเป็นเนื้อ
เดยีวกนัไดม้ากขึน้ 

จากแนวคิดเรื่องใบกวน 2 ชัน้ ท าให้คณะผู้วิจัย
น าไปสู่การออกแบบและสรา้งเครื่องผสมอาหารสตัว์
แนวนอนดว้ยใบกวน 2 ชัน้ ขึน้มา เพื่อทดสอบใชผ้สม
วตัถุดิบทีใ่ช้เป็นอาหารสตัว์ เพื่อลดระยะเวลาในการ
ผสมอาหารสตัว์ลงและสามารถลดต้นทุนในการซื้อ
อาหารสตัวส์ าเรจ็รปูอกีดว้ย 
 

2. เคร่ืองผสมอาหารสตัวแ์นวนอนใบกวน 2 ชัน้ 
เครื่องผสมอาหารสตัว์จะท างานโดยใช้มอเตอร์

ไฟฟ้าเป็นตวัต้นก าลงั ส่งก าลงัผ่านลิม่ไปยงัเกยีร์ทด
รอบ ผ่านสายพานส่งก าลงั ไปยงัเพลาผสม ซึง่ทีเ่พลา
ผสมจะตดิตัง้เกลยีวผสมแบบเกลยีวริว้แนวนอนเพือ่ใช้
ในการผสมวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์  ดังแสดง
ขัน้ตอนการท างานไดด้งัรปูที ่1 

หลักการท างานของเครื่องผสมอาหารสัตว์
แนวนอนจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบหมุนเวียนใน
แนวนอนมลีกัษณะเป็นเส้นแถบเหล็กขดเป็นเกลียว
ใหญ่ ในกรณีที่เป็นเส้นแถบเหล็กคู่ (Double ribbon 
mixer)การกวนวสัดุของเสน้แถบเหลก็แต่ละเสน้จะดงึ
วสัดุเคลื่อนทีไ่ปในทศิตรงกนัขา้มกนัโดยทีแ่ถบเหล็ก
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ทัง้สองชุดจะยดึติดกบัแกนกลางหมุนจึงเกดิแนวของ
ทิศทางการเคลื่อนไหวของวัสดุบางครัง้เครื่องผสม
แบบแนวนอนอาจมีเกลียว 2 เกลียว ท าหน้าที่คอย
กวนวสัดุใหเ้คลื่อนที่ไปทิศใดทิศหนึ่งของเครื่องด้วย
อตัราความเร็วที่เท่ากนัหรอืต่างกนั โดยทิศทางการ
เคลื่อนไหวของเกลยีวจะสวนทางกนั เกลยีวผสมวสัดุ
จะท างาน การท างานเริ่มจากกระแสไฟฟ้าวิ่งเข้าสู่
มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส ผ่านชุดส่งถ่ายก าลงั 
ซึ่งชุดส่งถ่ายก าลังจะส่งถ่ายก าลงัจากคบัปลิ้งไปยัง
เกยีรท์ดรอบขนาด 30:1 โดยผ่านสายพานแบบรอ่ง B 
ไปยงัพเูล่ยซ์ึง่มอีตัราทด 2:1 ถ่ายทอดก าลงัสูเ่พลา ซึง่
เพลามใีบกวนเชือ่มตดิอยูม่กีารควบคมุการท างานดว้ย
ตู้คอนโทรล แบบเครื่องผสมอาคารสตัว์แนวนอนและ
ใบกวนผสมแบบ 2 ชัน้ (2 เกลยีว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่1 แผนผงัการท างานของเครือ่งผสมอาหารสตัว์

แนวนอน 

 
ความจุของการล าเลยีงวสัดุหาไดจ้ากสมการ  
 

mabVQ                 (1) 
 
พื้นที่หน้าตดัเฉลี่ยของวสัดุที่ล าเลียงประมานค่า

ไดโ้ดยสมการ 
 

4

2pDka L                     (2) 

ความเรว็เฉลี่ยของวสัดุที่ถูกล าเลยีง ประมานค่า
ไดโ้ดยสมการ 

  
rmm DNV                      (3) 

 
แรงที่ใช้ในการเคลื่อนวัสดุสามารถหาได้จาก

สมการ 
 

m
L V

QLF 
           (4) 

 
ก าลงัทีใ่ชข้องเครือ่งผสมอาหารสตัว ์คอื 
 

mLL VFW            (5) 
 

QLWL                      (6) 
 

สมัประสทิธิก์ารกระจาย (Coefficient of variation 
หรอื CV.) เป็นการเปรยีบเทยีบการกระจายของขอ้มลู 
2 กลุ่ม ที่มีหน่วยการวัดต่างกนัหรอืค่าตัวกลางเลข
คณิตต่างกนั โดยหาในรปูของรอ้ยละ ค่าที่ได้เรยีกว่า
สัมประสิทธิจ์องการกระจาย ค่าสัมประสิทธิก์าร
กระจายที่จะหามีหลายวิธีด้วยกันแต่ละวิธีมีการ
ค าน วณ ที่ แ ต กต่ า งกัน  แต่ วิธีที่ ส อดคล้อ งกับ
เปรยีบเทยีบทางเวลามากทีส่ดุ คอื คา่สมัประสทิธิก์าร
กระจายซึง่มสีมการในการค านวณ ดงันี้ 
 

X
DSCV ...  x 100         (7) 

 
คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานหาไดจ้าก  
 

..DS =
n

XX i  2)(              (8) 

 
โดยที ่
 Q  =  ความจุของการล าเลยีงวสัดุ (kg/s) 

เตรยีมวตัถุดบิตัง้ตน้ 

เตรยีมวตัถุดบิทีต่อ้งการผสมเขา้เครือ่งผสม 

เครือ่งผสมท างาน 

วตัถุดบิทีผ่สมเสรจ็ 
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a  =  พืน้ทีห่น้าตดัเฉลีย่ของวสัดุทีล่ าเลยีง (m2) 
b  =  ความหนาแน่รวมของวัสดุที่จะล าเลียง 

(kg/m3) 
mV  =  ความเรว็เฉลีย่ของวสัดุทีถ่กูล าเลยีง (m/s) 
LK  =  ตัวประกอบพื้นที่ของหน้าตัดของวัสดุ

ล าเลยีง (m) 
D   =   เสน้ผา่นศนูยก์ลางของเกลยีว (m) 

mN =  ความเรว็รอบเพลากวน (rpm) 
LF  = แรงทีใ่ชใ้นการเคลื่อนทีว่สัดุ (N) 

g   = อตัราเรง่เนื่องจากแรงดงึดดูของโลก (m/s2) 
L  =  ระยะทางในการล าเลยีง (m) 
  =  ค่าสมัประสทิธิค์วามเสยีดทาน (ตวัแปรไร้

มติ)ิ 
LW = ก าลงัของมอเตอร์ทีต่้องการในการล าเลยีง 

(Watt) 
..VC  = สมัประสทิธิข์องการกระจาย (%) 
..DS  = สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (ตวัแปลไรม้ติ)ิ  

X  = คา่เฉลีย่เลขคณิต (ตวัแปรไรต้ดิ)  
'n  = จ านวนขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่ง 
nf  = ความถี ่(ตวัแปลหลายมติ)ิ 

X  = ขอ้มลูแต่ละจ านวน 
 
ค่าสมัประสทิธิก์ารกระจายนี้ จะใชว้ดัค่ากระจาย

ของของผสมทัง้เครื่องผสมในระยะเวลาทีแ่ตกต่างกนั
และใช้ศึกษาการผสมคุกเคล้ากันของของผสม ค่า
สมัประสทิธิก์ารกระจายใชบ้อกถงึประสทิธภิาพ โดยที่
ค่าสัมประสิทธิก์ารกระจาย ต ่ากว่า 30 % แสดงถึง
ประสทิธภิาพทีด่ขีองเครื่องผสมโดยเกบ็ค่าขอ้มูลการ
ผสมทกุๆ 30 วนิาท ี 
 

3. การทดลองและวิธีการทดลอง 
3.1 อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 

เครือ่งผสมอาหารสตัว์แนวนอนใบกวน 2 ชัน้ ทีใ่ช้
ในการทดสอบใชม้อเตอรไ์ฟฟ้าเป็นตน้ก าลงั ประกอบ
ไปดว้ยอุปกรณ์ของเครือ่งผสมอาหารสตัว์ ดงันี้ 1) ตน้
ก าลังใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  1 เฟส 220 V 

ความเรว็รอบ 1,450 รอบต่อนาที, 2) ชุดส่งก าลงั ชุด
ส่งถ่ายก าลงัจะส่งถ่ายก าลงัจากคบัปลิ้งไปยงัเกยีรท์ด
รอบขนาด 30:1 โดยผ่านสายพานแบบร่อง B ไปยงัพู
เล่ย์ ถ่ายทอดก าลงัไปสู่เพลา, 3) ถงัผสม ถงัผสมท า
จากเหลก็แผ่น St 37 หนา 3 mm. น าเหลก็ทีไ่ดม้าขึน้
รู ป ต าม แ บ บ  ME-2 เ ป็ น ส่ ว น โค้ ง ซึ่ ง มี ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลางก้นถัง 700 mm.เมื่อขึ้นรูปส่วนโค้ง
เสรจ็แลว้น ามาเชือ่มตดิกบัแผน่เหลก็ปิดหวัทา้ยของถงั
ผสมและท าการเจาะรเูพื่อท าทางออกของอาหารซึ่งมี
ขนาด 180 x 180 mm. บรเิวณกึ่งกลางทางออกของ
กน้ถงั, 4) ชุดเกลยีวผสม ชุดเกลยีวผสมท าจากเหล็ก
เพลาวัสดุ St 37 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 mm.
น ามากลงึลดขนาดตามแบบ ME-3 มแีขนของเพลาท า
จากเหลก็เพลา วสัดุ St 37 ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 20 
mm. เกลียวผสมที่ยึดติดกับเพลาท าจากเหล็กแบน
ขนาด  4 x 40 mm. ม้วนเป็นเกลียว  4 เกลียว ซึ่ง
เกลียววงนอกจะเป็นเกลียวทางขวาและซ้าย ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 680 mm. มีระยะพิตช์ 195 mm. 
ส่วนเกลียวผสมวงในจะเป็นเกลียวทางขวาและซ้าย 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 480 mm. มีระยะพิตช์ 195 
mm. โดยยดึเกลยีวในและเกลยีวนอกเขา้กบัแขนเพลา
ด้วยการเชื่อม, 5) ชุดครอบสายพาน ชุดสายพานท า
ตามแบบที่ ME-13 ท าจากเหล็กแผ่นหนา 1.2 mm. 
ใช้ครอบชุดส่งก าลัง ซึ่งส่งก าลังจากเกียร์ทดไปยัง
เพลาผสมเพื่อความปลอดภยัขณะการใช้งาน , 6) แบ
ริ่ ง  ใ ช้ แ บ ริ่ ง แ บ บ ลู ก ก ลิ้ ง ท ร ง ก ล ม  มี ข น า ด
เสน้ผ่าศูนย์กลางรสูวม 32 mm. รองเพลาทัง้สองด้าน 
และ 7) ชุดควบคุมไฟฟ้า ชุดควบคุมไฟฟ้าเป็นแบบ
สวติซ์ ปิด-เปิด แบบคทัเอาท ์สามารถแสดงไดด้งัรปูที ่
2 และ 3 
3.2 วิธีการท าการทดลอง 

การทดสอบเครื่องผสมอาหารสัตว์แนวนอนใบ
กวน 2 ชัน้ ท าการทดสอบความสามารถในการผสม
ของแกลบปริมาตร  0.2 m3 กับ เม็ดลูกปัดขนาด
เสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ  5 mm จ านวน 5,000 เมด็ 
เทผสมลงในแกลบที่มคี่าความชื้น 22.11% (เติมน ้า
ผสม 7 ลติร ใชเ้ครื่องวดัความชืน้วดัคา่ความชืน้) โดย
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ถอืว่าเมด็ลูกปัดเป็นส่วนผสมหนึ่งทีใ่ชเ้ป็นมารค์เกอร์ 
เปิดเครื่องผสมหลงัจากนัน้ท าการเกบ็ตวัอย่างวสัดุ ที่
เวลา  30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 
300, 330 และ 360 วนิาท ีท าการเกบ็วสัดุตวัอยา่ง 12 
ต าแหน่ง โดยเปลีย่นความเรว้รอบของใบกวน 3 ระดบั 
คือ 6, 12 และ 18 rpm ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยใช้
กระป๋องกลวงเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 85 mm.  

 
รปูที ่2 เครือ่งผสมอาหารสตัวแ์นวนอน 

 
รปูที ่3 ใบกวนผสมแบบ 2 ชัน้ (2 เกลยีว) 

 
รปูที ่4 แสดงต าแหน่งของการเกบ็ตวัอยา่ง 

ส าหรบัการวจิยันี้มขีอ้จ ากดัเกีย่วกบัความเรว็รอบ
ทีก่ าหนดเนื่องจากผูว้จิยั ไม่ไดม้กีารน าเอาเครื่องปรบั
ความเรว็รอบแบบ VSD มาใชก้บัเครื่องผสม เป็นการ
เปลี่ยนพูลเลย์ของเครื่องผสม ท าให้ความเร็วรอบที่
สามารถก าหนดไดม้คีา่จ ากดั ค่าสงูสดุทีส่ามารถวดัค่า
ไดค้อื 18 rpm ซึง่เป็นคา่สงูสดุส าหรบัการทดสอบนี้ 

 
4. ผลการทดลอง 

4.1 การทดสอบเคร่ืองผสมอาหารสตัว ์
จากการทดสอบ เครื่องผสมอาหารสัตว์ เป็น

การศกึษาเชงิการทดลอง เพื่อศกึษาหาค่าสมัประสทิธิ ์
การกระจาย  (coefficient of variation หรอื CV.) ของ
แกลบกับลูกปัด สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 ซึ่ง
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการผสมกับค่า
สมัประสทิธิข์องการกระจายของการผสม ที่ปรมิาตร 
0.2 m3 ต่อลูก ปัด  5,000 ลูก โดยที่มีค่ าความชื้น 
22.11%  (ใชน้ ้าผสม 7 ลติร) ซึง่การผสมนี้ใชค้วามเรว็
รอบในการผสม 3 ความเรว็รอบ คอื 6 rpm. 12 rpm. 
และ 18 rpm. จากการผสมลูกปัดกับแกลบแต่ละ
ความเร็วรอบของเครื่อง สามารถเขียนกราฟแสดง
ความสัมพัน ธ์ ระหว่ างเวล าในการผสมกับ ค่ า
สมัประสทิธิข์องการกระจายของแต่ละความเรว็รอบใน
การผสมทีม่คีา่ความชืน้ 22.11% ไดด้งัรปูที ่5 

 
 
 

 
ตารางที ่1 ผลการทดลองหาคา่สมัประสทิธิก์ารกระจายทีค่วามชืน้ 22.11% (ใชน้ ้าผสม 7 ลติร) 

ความเรว็รอบ 
            เวลา 

คา่สมัประสทิธิก์ารกระจาย  (Coefficient of variation หรอื CV.) 
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 

6 rpm. 54.4 52.4 48.0 46.2 42.9 36.7 35.4 33.5 28.1 27.3 24.8 24.7 
12 rpm. 65.0 44.2 39.7 34.5 33.9 32.5 30.1 28.8 27.5 26.9 22.3 21.9 
18 rpm. 62.9 57.4 53.5 47.3 40.0 33.7 28.6 28.3 27.2 26.4 23.1 19.2 
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รปูที ่5 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเวลาในการผสมกบัคา่สมัประสทิธิข์องการกระจาย 

ของแต่ละความเรว็รอบในการผสมทีม่คีา่ความชืน้ 22.11% 
 

จากรปูที ่5 สามารถสรปุไดว้่าเมื่อเปรยีบเทยีบแต่
ละความเรว็รอบจากกราฟพบว่ามคี่าสมัประสทิธิก์าร
กระจายที่ดีคอืความเรว็รอบ 18 rpm. ค่าสมัประสทิธิ ์
การกระจายคือ 28.6% ที่เวลา 210 s. การกระจาย
ตามทฤษฎี (Coefficient of variation (C.V.) เป็นค่า
การผสมที่ดีคือการผสมที่มีค่า สมัประสิทธิข์องการ
กระจาย น้อยกว่า 30% และ คา่การกระจายนี้สามารถ
เริ่มปล่อยอาหารออกจากเครื่องผสมได้ หากผสม
ลูกปัดกบัแกลบต่อไปค่าการกระจายก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งอาจท าให้สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายหากผสม
ต่อไป ในทางปฏิบัติการผสมอาหารไม่จ าเป็นต้อง
ละเอียดที่สุด แต่ควรให้อาหารคลุกเคล้าเข้ากนัโดย
ทัว่ถึง ซึ่งทีเ่วลา 210 s. ความเรว็รอบ 18 rpm. จะมี
ค่าการกระจายที่เหมาะสมแก่การปล่อยอาหารจึง
สามารถปล่อยอาหารไดท้นัท ีเมื่อเทยีบแต่ละความเรว็
รอบพบว่าค่าที่ดีที่สุดที่ได้จากการหาค่าสมัประสิทธิ ์
การกระจายอยู่ทีค่วามเรว็รอบ 18 rpm. โดยทดลองที่
มคี่าความชืน้ 22.11%  ค่าสมัประสทิธิก์ารกระจายคอื 
19.2% ที่เวลา 360 วินาที สามารถแสดงรูปถ่ายการ
กระจายของลกูบดัทีค่วามเรว็รอบทดสอบต่าง ๆ ไดด้งั
รปูที ่6 - 8 

4.2 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร ์
จากการทดสอบเครื่องผสมอาหารสัตว์  การ

กระจายที่ดีที่สุด  คือ  ความเร็วรอบ  18 rpm. ค่า
สมัประสทิธิก์ารกระจายคอื 28.6% ทีเ่วลา 210 วนิาท ี
ทีป่รมิาณวสัดุ 0.2 m3  นัน้คอืสมรรถนะการท างานทีด่ี
ที่สุด  คือ 0.2 m3 ในเวลา 210 วินาที (0.05833 
ชัว่โมง) หรือ 0.343 m3/hr (343 ลิตร/ชัว่โมง) เมื่อ
น ามาเปรยีบเทยีบด้านต้นทุนในการผสมอาหารสตัว์
จากเครือ่งทีพ่ฒันาขึน้ โดยพจิารณาทีค่วามสามารถใน
ท างานและระยะเวลาคนืทนุในการใชเ้ครือ่งผสมอาหาร
สตัว์และใชแ้รงงานคน สามารถแสดงได้ในตารางที ่2 
พบว่าระยะเวลาคืนทุนส าหรับการซื้อ เครื่องผสม
อาหารสตัวม์าใชท้ดแทนแรงงานแบบเดมิเท่ากบั 0.97 
เดอืน 
 

 
รปูที ่6 แกลบผสมกบัลกูปัดความเรว็ที ่6 rpm. 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5

14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
156



  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที ่5  
 14 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

 
รปูที ่7 แกลบผสมกบัลกูปัดความเรว็ที ่12 rpm. 

 
รปูที ่8 แกลบผสมกบัลกูปัดความเรว็ที ่18 rpm. 

 
ตารางที ่2 ระยะเวลาคนืทนุในการใชเ้ครือ่งผสมอาหาร
สตัว ์

รายการ ใช้
เครือ่งจกัร 

ใช้
แรงงานคน 

ปรมิาณอาหารสตัวท์ีท่ า
ได ้(m3/วนั)* 1.715 1.0 

ตน้ทนุวตัถุดบิ 
(บาท/วนั)** 2,572.50 1,500 

คา่ใชจ้่ายจากแรงงานคน 
 (บาท/วนั)*** 0 700 

รวมตน้ทนุการผสม
อาหารสตัว ์
(บาท/วนั) 

2,572.50 2,200 

มลูคา่อาหารผสม  
(บาท/m3)**** 4,287.50 2,500 

ก าไร (บาท/วนั) 1,715 300 
คา่เครือ่งผสมอาหาร

สตัว ์
(บาท) 

50,000  

ระยะเวลาคนืทนุ 
29.15 วนั 
0.97 เดอืน 

 

หมายเหตุ  
*     คดิเวลาท างาน 5 ชัว่โมง 
**    คา่วตัถุดบิอาหารสตัว ์1,500 บาท/ m3 

***   คา่แรง 350 บาท/คน/วนั(เวลาท างาน) 
****  มลูคา่อาหารสตัวผ์สม 2,500 บาท/ m3 

 
5. สรปุผลการทดลอง 

 งานวิจัยนี้จึงเป็นการพัฒนา ออกแบบและ
สรา้งเครื่องผสมอาหารสตัว์แนวนอนใบกวน 2 ชัน้ ให้
สามารถท างานได้ปริมาณมากๆ โดยลดการใช้
แรงงานคนท าใหม้ปีระสทิธภิาพต่อกระบวนการผสม
อาหารสัตว์เพื่อจ าหน่าย ประหยัดเวลา ลดการใช้
แรงงานและลดต้นทุน โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้น
ก าลัง ขนาด 2 แรงม้า ถังผสมขนาด 350 ลิตร ชุด
เกลยีวผสม เกลยีววงนอกจะเป็นเกลยีวทางขวาและ
ซ้าย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 680 mm. มีระยะพิตช ์
195 mm. ส่วนเกลยีวผสมวงในจะเป็นเกลยีวทางขวา
แล ะซ้ าย  ขน าด เส้น ผ่ าศู น ย์ ก ล าง  480 mm. มี
ระยะพติช์ 195 mm. โดยยดึเกลยีวในและเกลยีวนอก
เขา้กบัแขนเพลา การทดสอบเครื่องการทดสอบเครื่อง
ผสมอาหารสตัวแ์นวนอนใบกวน 2 ชัน้ ท าการทดสอบ
ความสามารถในการผสมของแกลบปรมิาตร 0.2 m3 
กบัเมด็ลูกปัดขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ  5 mm 
จ านวน 5,000 เมด็ เทผสมลงในแกลบทีม่คี่าความชื้น 
22.11% เปิดเครื่องผสมหลังจากนั ้นท าการเก็บ
ตัวอย่างวัสดุ  ที่ เวลา  30, 60, 90, 120, 150, 180, 
210, 240, 270, 300, 330 และ 360 วนิาท ีท าการเกบ็
วสัดุตัวอย่าง 12 ต าแหน่ง โดยเปลี่ยนความเรว้รอบ
ของใบกวน 3 ระดบั คอื 6, 12 และ 18 rpm พบว่าค่า
สมัประสทิธิก์ารกระจายทีด่คีอืความเรว็รอบ 18 rpm. 
ค่าสัมประสิทธิก์ารกระจายคือ 28.6% ที่เวลา 210 
วนิาท ี สมรรถนะการท างานทีด่ทีีสุ่ด คอื 0.343 m3/hr 
(343 ลิตร/ชัว่โมง) ระยะเวลาคืนทุนส าหรบัการซื้อ
เครื่องผสมอาหารสตัว์มาใชท้ดแทนแรงงานแบบเดิม
เท่ากับ 0.97 เดือน ซึ่งสามารถลดแรงงานและลด
ต้นทุนค่าอาหารสตัว์ใหก้บัเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัว์ลงได้
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ในอนาคต และยงัสามารถใชเ้ป็นเครือ่งตน้แบบเครื่อง
ผสมอาหารสตัวไ์ดอ้กีดว้ย 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 

 ข อ ก ร า บ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ คณ ะ เท ค โน โล ยี
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ทีส่นับสนุนการท าวจิยั
ในครัง้นี้ ขอบคุณนายเกยีรตศิกัดิ ์ปลาบพาล และนาย
บญัชาการ ศรมี ีนกัศกึษาทีส่รา้งเครือ่งผสมอาหารและ
ท าการทดลองจนแลว้เสรจ็จนส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
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การออกแบบชดุบงัคบัเลีย้วส าหรบัรถแทรกเตอรข์นาดเลก็ 
Design of a steering controller for a small-scale tractor 

ฉตัรนิ เรอืงจอหอ1 ธรีวฒัน์ เจเถื่อน2 กมลชนน วงคส์ถาน3 และพยงุศกัดิ ์จลุยเุสน4 
 

1,2,3,4  สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร, ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร,์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร,ี นครราชสมีา, 30000 
*ตดิต่อ: fonk1995@hotmail.co.th, 093-1341847 

 
บทคดัย่อ  

งานวิจยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อออกแบบชุดบงัคบัเลี้ยวส าหรบัรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ชุดบงัคบัเลี้ยวจะ
ประกอบไปด้วย มอเตอร์กระแสตรง ครทัช์ ชุดเฟืองโซ่ และชุดจับยดึ ค่าแรงบิดสูงสุดส าหรบัการบังคบัเลี้ยว
พวงมาลยัรถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น MT 190D ขณะดับเครื่องยนต์มคี่าเท่ากบั 11.6 N.m และขณะติด
เครื่องยนต์เท่ากบั 1.87 N.m ผลการทดสอบสมรรถนะของชุดบงัคบัเลี้ยวขณะตดิเครื่องยนต์บนพื้นคอนกรตี พื้น
หญ้า และพื้นดนิ แสดงใหเ้หน็ว่า ชุดบงัคบัเลี้ยวสามารถบงัคบัเลี้ยวรถแทรกเตอรไ์ดอ้ย่างราบเรยีบด้วยอตัราการ
เปลีย่นแปลงมมุเลีย้วสงูสดุเทา่กบั 25 deg/s เมือ่ใชก้ าลงัมอเตอรเ์ทา่กบั 24 W 
 
ค าหลกั: รถแทรกเตอร ์ชดุบงัคบัเลีย้ว แรงบดิ    
 
Abstract 
 The objective of this study was to design a steering controller for a small-scale tractor. The 
steering controller consisted of a dc motor, a clutch, a chain sprocket unit and a support frame. Maximum 
torque for steering a Mitsubishi MT 190D tractor was 11.6 N.m while its engine was shut down. On the 
other hand, it was 1.87 N.m while the engine was running. Results from the performance test on concrete 
surface, lawn and field showed that the designed steering controller could steer the tractor smoothly with 
maximum change in steering angle of 25 deg/s while 24 W of the power was used. 
 
Keyword: Tractor, steering controller, Toque 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันงานทางด้านการเกษตรต้องการความ

แม่นย ามากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
โดยอาศยัเทคโนโลยทีางดา้นวศิวกรรมมาประยุกต์ใช้
เขา้กบังานทางด้านการเกษตร เพื่อช่วยเกษตรกรใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ลดความเหน็ดเหนื่อยในการท างาน 
ลดต้นทุนในการผลิต และท าให้งานด้านการเกษตร
เป็นงานทีท่ าไดง้า่ย รถแทรกเตอรจ์งึถกูน ามาใชใ้นทุก

ขัน้ตอนของกระบวนการผลิตทางการเกษตร ตัง้แต่
การเตรยีมดนิ การปลูก การอารกัขาพชื การเกบ็เกีย่ว 
ซึ่ งถือ เป็นต้นก าลังหลัก ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  แต่การควบคุมการท างานของรถ
แทรกเตอร์เป็นเวลานาน ๆ อาจท าให้ผู้ใช้งานเกิด
ความเมื่อยล้า เพื่อสร้างความปลอดภัยและความ
สะดวกสบายในการท างานให้แก่เกษตรกร ดงันัน้รถ
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แทรกเตอร์จึงถูกพัฒนาให้สามารถท างานได้อย่าง
อตัโนมตั ิ 

จ ากการทบท วน วรรณ กรรม พ บ ว่ ามีก า ร
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฮดรอลคิ อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส ์
และเซน็เซอรต์่าง ๆ เชน่ เลเซอรเ์ซน็เซอร ์กลอ้งวดิโีอ 
CCD แ ล ะ ร ะบ บ ร ะบุ พิ กั ด บ น พื้ น โล ก  (global 
positioning system, GPS) มาใช้ควบคุมการท างาน
ของเครื่องยนต์ ระบบถ่ายทอดก าลงั และระบบอื่น ๆ 
ของรถแทรกเตอรม์ากขึน้ ปัจจยัเหล่านี้เอื้ออ านวยต่อ
การพฒันาเทคโนโลยสี าหรบัการสร้างรถแทรกเตอร์
อตัโนมตัไิด้งา่ยขึน้ การพฒันารถแทรกเตอร์อตัโนมตัิ
กระท าอย่างกว้างขวางในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
[1,3,6] ในประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาเกี่ยวกับรถ
แทรกเตอรอ์ตัโนมตั ิ[8,9]  

ระบบบงัคบัเลี้ยวอตัโนมตัิเป็นกลไกส าคญัของรถ
แทรกเตอรอ์ตัโนมตั ิ[2,7] การพฒันาระบบบงัคบัเลี้ยว
อตัโนมตัเิพื่อให้เหมาะสมกบัขนาดของรถแทรกเตอร์
และสภาวะการใช้งานต่าง ๆ ยังเป็นงานที่ท้าทาย 
ระบบบังคบัเลี้ยวอตัโนมตัิมกัจะประกอบไปด้วยชุด
บงัคบัเลี้ยวและตวัควบคุมการบงัคบัเลี้ยว [4] โดยชุด
บังคับ เลี้ยวเป็นกลไกที่ท าหน้าที่บังคับ เลี้ยวรถ
แทรกเตอร์ตามค าสัง่การเลี้ ย วจากตัวควบคุม 
เน่ืองจากการพัฒนาระบบบังคบัเลี้ยวอตัโนมัติต้อง
เริม่ต้นจากการออกแบบชุดบงัคบัเลี้ยว และปัจจุบัน
การใช้งานรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กได้รบัความนิยม
อย่างมากในประเทศไทย  ดังนั ้น งานวิจัยนี้ จึงมี
วตัถุประสงค์ เพื่อออกแบบและทดสอบสมรรถนะของ
ชดุบงัคบัเลีย้วส าหรบัรถแทรกเตอรข์นาดเลก็ 
 

2. วิธีการด าเนินการ 
2.1 การหาแรงบิดสูงสุดของการบังคับเล้ียวรถ
แทรกเตอรข์นาดเลก็  

กลไกการบังคบัเลี้ยวของรถแทรกเตอร์ขนาด
เล็กถูกทดสอบเพื่อหาค่าแรงบิดสูงสุดส าหรับการ
ก าหนดขนาดของมอเตอร์ ครทัช์ และชุดเฟืองโซ่ ค่า
แรงบดิถูกวดัดว้ยเครื่องมอืเฉพาะทางทีส่รา้งจากเหลก็

กล่องรปูตวั L ตดิตัง้เชอืกและโหลดเซลล์ เครื่องมอืวดั
แรงบิดถูกติดตัง้บนพวงมาลัยดงัแสดงในรูปที่ 1 ค่า
แรงบดิของกลไกบงัคบัเลีย้วหาไดจ้ากสมการที ่1 

                   rFT   (1) 
เมือ่ T คอื แรงบดิของกลไกบงัคบัเลีย้ว (N.m) 

F คอื แรงดงึในเสน้เชอืก (N)  
r  คอื รศัมขีองพวงมาลยั (m) 

 

 
รปูที ่1 การตดิตัง้เครือ่งมอืวดัแรงบดิบน

พวงมาลยั 
 

คา่แรงดงึในเสน้เชอืกถกูวดัดว้ยโหลดเซลล์และ
เครื่องขยายสัญญาณ ยี่ห้อ  HBM รุ่น  Spider 8.0 
โปรแกรม Catman ถูกใช้เพื่ อแสดงผลค่าแรงดึง 
แผนผงัการวดัคา่แรงดงึในเสน้เชอืกถกูแสดงไวใ้นรปูที ่
2  

 
รปูที ่2 แผนผงัการวดัคา่แรงดงึในเสน้เชอืก 

 
 การทดสอบถูกกระท าออกเป็น 2 กรณี  คือ 

ทดสอบขณะติดเครื่องยนต์และทดสอบขณะดับ
เครื่องยนต์ โดยแต่ละกรณีท าการทดสอบ บนพื้น
คอนกรตี พื้นหญ้า และพื้นดิน พื้นคอนกรตีและพื้น
หญา้มสีภาพราบเรยีบในแนวระดบั สว่นพืน้ดนิเป็นดนิ
ลูกรงั รปูที ่3 แสดงการวดัค่าแรงบดิบนพืน้หญ้า การ
ทดสอบหาแรงดึงในเส้นเชือกโดยดึงเส้นเชือกอย่าง  
ชา้ ๆ และต่อเนื่องจนลอ้หกัเลี้ยวสุด กระท าทัง้หมด 3 
ซ ้า  
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รปูที ่3 การวดัคา่แรงบดิบนพืน้หญา้ 

 
2.2 การออกแบบชุดบงัคบัเล้ียวของรถแทรกเตอร์
ขนาดเลก็ 

รถแทรกเตอร์ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น MT 190D 
ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นรถแทรกเตอร์บังคับ เลี้ยว
อตัโนมตั ิแนวคดิในการออกแบบชุดบงัคบัเลี้ยวจะใช้
มอเตอรก์ระแสตรงเป็นตน้ก าลงั ส่งผ่านก าลงัด้วยชุด
เฟืองโซ่ ตดัต่อก าลงัด้วยชุดครชัเพื่อความสะดวกใน
การบงัคบัด้วยมอื ติดตัง้เฟืองบรเิวณแกนพวงมาลยั
ของรถแทรกเตอรแ์สดงดงัรปูที ่4 

 

 
รปูที ่4 ชดุบงัคบัเลีย้ว 

 
2.3 การทดสอบสมรรถนะของชุดบังคับเล้ียว
ส าหรบัรถแทรกเตอรข์นาดเลก็ 

การทดสอบสมรรถนะของชุดบังคับเลี้ยวถูก
กระท าโดยการปรบัค่าแรงดนัไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์
กระแสตรงจากแรงดนัไฟฟ้า 0 V จนถงึ 24 V แบ่งชว่ง
ครัง้ละ 1 V เพือ่วดัอตัราการเปลีย่นแปลงมมุเลี้ยวของ

รถแทรกเตอร์ และก าลงัของมอเตอร์ การทดสอบจะ
ทดสอบขณะตดิเครือ่งยนต ์โดยท าการทดสอบ บนพืน้
คอนกรีต พื้นหญ้า และพื้นดิน  รูปที่ 5 แสดงการ
ทดสอบสมรรถนะของชุดบังคับเลี้ยวบนพื้นหญ้า 
Linear transducer ถู กน าม าใช้ เพื่ อห าอัต ราการ
เปลีย่นแปลงมมุเลี้ยวของรถแทรกเตอร ์ดงัแสดงในรปู
ที ่6 ในการสอบเทยีบวดัมุมเลี้ยวได้มกีารแปลงระยะ
ยดืเป็นมมุเลีย้วของรถแทรกเตอร์โดยเริม่จากหกัลอ้รถ
ไปซ้ายสุด ระหว่างการทดสอบจะเพิม่ค่าระยะยดืทลีะ 
5 มลิลเิมตรและบนัทกึค่ามุมเลี้ยวของล้อซ้ายและล้อ
ขวา  

 

 
รปูที ่5 การทดสอบสมรรถนะของชดุบงัคบัเลีย้ว

บนพืน้หญา้ 
 

 
รปูที ่6 การตดิตัง้อปุกรณ์วดัมมุเลี้ยว 

 
3. ผลการวิจยัและอภิปราย 

3.1 ผลการทดสอบแรงบิดสูงสุดของการบงัคับ
เล้ียวพวงมาลยัขณะดบัและติดเคร่ืองยนต ์

จากการทดสอบหาแรงบิดสูงสุดของพวงมาลัย
ขณะดับ เครื่องยนต์  โดยท าการทดสอบบนพื้ น
คอนกรตี พืน้ดนิ และพืน้หญา้ พบว่าแรงบดิสงูสดุมคี่า 
9.75 N.m  9.2 N.m  และ 11.6 N.m ตามล าดบั จาก
กราฟในรูปที ่7 แสดงใหเ้ห็นถงึแรงบิดทีใ่ชใ้นการหกั
เลี้ยวพวงมาลยัในขณะดบัเครื่องยนต์ ในกรณีของพื้น
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คอนกรตีพบว่าแรงเสยีดทานค่อนขา้งคงที ่ท าใหแ้รง
ดงึคอ่นขา้งคงที ่ส่วนในกรณีของพืน้ดนิ เมือ่ท าการหกั
เลี้ยวดินบรเิวณที่สมัผสักบัล้อจะถูกอดัตัว ท าให้ดิน
บรเิวณดงักล่าวมคีวามแขง็แรงสงูขึน้ ส่งผลให้แรงบดิ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนในกรณีบนพื้นหญ้า หญ้า
บรเิวณที่สมัผสักบัล้อจะมพีฤติกรรมคล้ายกบัพื้นดิน 
จงึส่งผลใหแ้รงดงึเพิม่ขึน้เช่นกนั และจากการทดสอบ
หาแรงบดิสงูสดุของพวงมาลยัขณะตดิเครื่องยนต ์โดย
ท าการทดสอบบนพื้นคอนกรตี พื้นดิน และพื้นหญ้า 
พบว่าแรงบิดสูงสุดมีค่า 1.81 N.m 1.87 N.m  และ 
0.7 N.m ตามล าดบั ดงัแสดงดงัรูปที่ 8 เมื่อพจิารณา
ผลจากการทดลองจะพบว่าแรงบิดและเวลาที่ใช้
น้อยลงจากกรณีดับเครื่องยนต์  เนื่ องจากขณะติด
เครือ่งยนตร์ถแทรกเตอรม์กีารท างานในสว่นของระบบ
พวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฮดรอลิค เพื่อช่วยในการ
บงัคบัเลีย้ว 

 

 
  รปูที ่7 คา่แรงบดิขณะดบัเครือ่งยนต์ 

 

 
รปูที ่8 คา่แรงบดิขณะตดิเครือ่งยนต์ 

 
 

3.2 ผลการออกแบบชุดบังคับเล้ียวส าหรับรถ
แทรกเตอรข์นาดเลก็ 

จากผลการทดสอบหาแรงบิดท าให้สามารถ
เลอืกใชม้อเตอร์กระแสตรงขนาด 60 w แรงบิดสูงสุด 
11 N.m ชุดครทัช์ รุ่น CS-08-35G แรงบิดขนาด 11 
N.m ชุดเฟืองโซ่จ านวน 40 ฟันและโซ่เบอร์ 25 ดัง
แสดงดังรูปที่ 9 ค่าแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์และ
ชุดครทัช์เพยีงพอส าหรบัการหมุนพวงมาลยัขณะดบั
เครื่องยนต์ และเป็น 5 เท่าของค่าแรงบดิสงูสุดในการ
หมนุพวงมาลยัขณะตดิเครือ่งยนต ์

 

 
รปูที ่9 ชดุบงัคบัเลีย้ว 

 
3.3 ผลการทดสอบสมรรถนะของชุดบงัคบัเล้ียว
ส าหรบัรถแทรกเตอรข์นาดเลก็ 

จากการทดสอบสมรรถนะของชดุบงัคบัเลีย้วโดย
ท าการทดสอบบนพื้นคอนกรตี พื้นดิน และพื้นหญ้า 
แสดงในรปูที ่10 พบว่าเมือ่ป้อนแรงดนัไฟฟ้า 1 และ 2 
V ให้กบัมอเตอร์ของชุดบังคบัเลี้ยว มอเตอร์ของชุด
บงัคบัเลี้ยวไม่มกี าลงัพอทีจ่ะท าใหชุ้ดบงัคบัเลี้ยวหมุน
ได้  แต่เมื่อเพิ่มแรงดันเป็น 3 V มอเตอร์สามารถ
บงัคบัชดุบงัคบัเลีย้วใหห้มุนแกนพวงมาลยัไดท้ าใหมุ้ม
เลี้ยวเกดิการเปลีย่นแปลงดว้ยอตัราประมาณ 2 deg/s 
โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงมุมเลี้ยวสูงสุดอยู่ที่  25 
deg/s เมื่อใชก้ าลงัมอเตอรเ์ท่ากบั 24 W และเมื่อเพิม่
แรงดันไฟฟ้าอตัราการการเปลี่ยนแปลงมุมเลี้ยวจะ
เพิม่ขึน้และกระแสจะเพิม่ขึน้ด้วย เนื่องจากก าลงัทีใ่ช้
ในการขบัมอเตอรเ์พิม่ขึน้ ผลการทดสอบแสดงในรปูที ่
10 และรปูที ่11 
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รปูที ่10 อตัราการเปลีย่นแปลงมมุเลีย้วสงูสดุ 

 

 
รปูที ่11 คา่กระแสไฟฟ้าเทยีบกบัแรงดนัไฟฟ้า 

 
4.สรปุ 

ชุดบงัคบัเลี้ยวทีถู่กพฒันาสามารถบงัคบัเลี้ยวรถ
แทรกเตอร์ยีห่อ้ Mitsubishi รุ่น MT 190D ในขณะติด
เครื่องยนต์ทัง้สามสภาพพื้นผิว ได้แก่ พื้นดิน พื้น
คอนกรตี และพืน้หญา้ 

 
5.ข้อเสนอแนะ 

ชุดบังคับเลี้ยวส าหรบัรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
ควรทดสอบในพื้นที่ดินแปลงเกษตร เพื่อให้ทราบถึง
แรงบดิสงูสดุของพวงมาลยัและสมรรถนะขณะท างาน 
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บทคดัย่อ  

บทความนี้น าเสนอการผลติยางธรรมชาตผิงจากน ้ายางธรรมชาตดิ้วยกระบวนการพ่นแหง้ละอองน ้ายาง
ภายใตส้ภาวะอากาศรอ้นจากหอ้งเผาไหมแ้บบพลัส ์โดยหอ้งเผาไหมท้ีใ่ชเ้ป็นหอ้งเผาไหมแ้บบ Helmholtz ชนิดไร้
วาลว์ ทีม่ทีอ่ทางเขา้อากาศทางเดยีว ในการทดลองจะศกึษารปูแบบหวัฉีดทีส่ามารถพน่ละอองยางฝอยได ้ เริม่จาก
หวัฉีดจะพน่ละอองน ้ายางเขา้ไปในหอ้งอบแหง้ จากนัน้ละอองน ้ายางถกูใหค้วามรอ้นจากอากาศรอ้นทีส่รา้งจากหอ้ง
เผาไหมแ้บบพลัส์ ในหอ้งอบแหง้จะมอีุณหภูมทิางเขา้อยู่ทีป่ระมาณ 180 oC และอุณหภูมทิางออกอยู่ทีป่ระมาณ  
80 oC หลงัจากการอบแหง้จะน าอนุภาคยางธรรมชาตผิงมาวเิคราะหล์กัษณะทางสณัฐานและขนาดอนุภาคของยาง
ธรรมชาติผงด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และเครื่องวิเคราะห์อเิล็กตรอนแบบจุลภาค
ตามล าดบั จากการทดลองพบว่าชว่งของขนาดอนุภาคยางธรรมชาตผิงทีไ่ดม้ขีนาดตัง้แต่ 50 µm ถงึ 300 µm 
ค าหลกั: ยางธรรมชาตผิง, การพน่แหง้, หอ้งเผาไหมแ้บบพลัส,์ รปูแบบของหวัฉีดพน่ฝอย 
 
Abstract 
 This paper presents the method for producing natural rubber powder from natural rubber latex by 
spray drying process under hot gas jet generated from a pulse combustor. The pulse combustor is valveless 
Helmholtz type that having single tailpipe and single air inlet. In the experiments, the rubber latex was 
sprayed from developed air spray nozzle into the drying chamber. Then, the latex droplets was heated by 
hot gas jet and dried in the chamber. The temperature of hot gas jet at the chamber inlet was around      
180 oC and chamber outlet temperature was 80 oC. The latex dispersions was spray dried to obtain rubber 
particle. After the drying process, the morphology and particle size of natural rubber powders were analyzed 
by scanning electronic microscopy (SEM) and electron micro analyzer, respectively. The range of particle 
size was from approximately 50 µm to 300 µm. 
Keywords: Natural rubber powder, Spray drying, Pulse combustor, Spray nozzle configuration 
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1. บทน า 
ในปัจจุบนัยางธรรมชาตเิป็นสนิคา้เกษตรทีส่ าคญั

ของประเทศไทย โดยในปี 2560 ประเทศไทยได้ผลติ
ยางธรรมชาตมิากกว่า 4 ลา้นตนั [1] จากรายงานของ
กลุ่มวิจยัยางระหว่างประเทศ การแบ่งส่วนการผลิต
ยางธรรมชาติ โดยประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณหนึ่งในสามของการผลิตยางของโลก ส่วน
ใหญ่มกีารสง่ออกเป็นหลายรปูแบบ เชน่ ยางแผน่ ยาง
แทง่ และน ้ายางขน้ [2] 

โดยทัว่ไปยางธรรมชาตจิะถูกแปรรูปให้อยู่ในรูป
ของยางแปรรูปขัน้ต้น เช่น ยางแผ่นแห้ง ยางแผ่น
รมควนั และยางแท่ง หลงัจากนัน้จึงถูกน าไปใช้เป็น
วตัถุดบิในอุตสาหกรรมท าผลติภณัฑย์าง เช่น ลอ้ยาง
รถยนต์ ถุงมือยาง ต่อไป ซึ่งในการแปรรูปเบื้องต้น
จะต้องใช้พลงังานสูงและเวลานานในการผลิต เนื่อง
ด้วยต้นทุนเรื่องพลงังานและเครื่องจกัร หากสามารถ
ผลิตยางผงที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ จากน ้ ายาง
ธรรมชาตโิดยตรงแลว้ นอกจากจะลดการใชเ้ครือ่งจกัร
ในการแปรรูปแบบเดิมแล้ว ยังช่วยลดพลังงานใน
กระบวนการตดัย่อยและผสมสารเคมเีพื่อแปรรูปยาง
เป็นผลติภณัฑไ์ดด้ว้ย 

การอบแหง้แบบพ่นฝอย (Spray drying) [3] เป็น
กระบวนการอบแหง้ทีใ่ชค้วามรอ้นแปลงของเหลวให้
เป็นผงแห้งในเวลาอันสัน้ โดยมีข ัน้ตอนที่ส าคัญ 4 
ขัน้ตอน คอื (1) ของเหลวจะถูกฉีดใหเ้ป็นละอองฝอย 
(2) ละอองฝอยสมัผสักบัลมรอ้นทีไ่หลเขา้มา ท าใหเ้กดิ 
(3) การระเหยน ้าอยา่งรวดเรว็ หลงัจากนัน้ (4) ผงแหง้
จะถูกแยกออกจากลมรอ้น ขอ้ดขีองวธินีี้ สามารถผลติ
ผงแหง้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง ผลติภณัฑผ์งแหง้ทีไ่ดม้ขีนาด 
รปูรา่ง ปรมิาณความชืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนัเกอืบทกุอนุภาค 
อย่ า ง ไ ร ก็ต า มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขึ้ น กับ
ประสิทธิภาพในการท าให้ของเหลวแตกเป็นละออง
เล็กๆ และขึ้นกบัอตัราการถ่ายเทความร้อนของการ
สมัผสัระหว่างหยดของเหลวกบัลมรอ้น เครื่องอบแหง้
แบบพน่ฝอยมสีว่นประกอบส าคญั ดงันี้ 

(1) หอ้งอบ (Drying chamber) ทัว่ไปมลีกัษณะเป็น
หอ้งทรงกระบอกมสี่วนปลายดา้นล่างเป็นกรวย 

ภายในเกิดการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร
ระหว่างลมรอ้นกบัละอองของเหลว 

(2) หวัฉีดพ่นฝอย (Atomization nozzle) เป็นส่วน
ส าคญัในการท าใหข้องเหลวแตกตวัเป็นละออง
ขนาดเลก็ ท าใหล้ะอองระเหยเป็นผงเรว็ขึน้ 

(3) ระบบจ่ายลมร้อน ผลิตลมร้อนที่มอีุณหภูมิอยู่
ในช่วง 180 – 220 oC ซึ่งความร้อนอาจได้จาก
ไฟฟ้าหรอืการเผาไหมแ้ก๊ส 

(4) ระบบแยกอนุภาค ท าหน้าทีแ่ยกผงอนุภาคออก
จากลมรอ้น ส่วนใหญ่นิยมใชไ้ซโคลน ซึง่ใชแ้รง
เหวีย่งในการแยกผงอนุภาคออกจากลมรอ้น 

ยางธรรมชาตผิงสามารถเตรยีมไดจ้ากวธิกีารพน่
แหง้ละอองฝอย โดยกระบวนการพน่แหง้สามารถสรา้ง
ละอองหรือหยดน ้ ายางที่มีขนาดเล็ก และสามารถ
ควบคุมขนาดของอนุภาคได้ [4, 5] โดยจะพ่นละออง
น ้ายางเขา้ไปในหอ้งรอ้นทีม่อีุณหภูมปิระมาณ 90 oC 
เมื่อละอองน ้ายางสมัผสักบัลมร้อน กระแสลมรอ้นจะ
พาสว่นทีเ่ป็นน ้าระเหยออก จนเมด็ยางแหง้ในทีส่ดุ 

งานวจิยันี้ ศกึษาวธิกีารผลติยางธรรมชาตผิงจาก
น ้ายางธรรมชาติด้วยกระบวนการพ่นแห้งละอองน ้า
ยางภายใต้สภาวะอากาศร้อนจากห้องเผาไหม้แบบ
พัลส์ โดยหัวฉีดจะพ่นละอองน ้ายางเข้าไปในห้อง
อบแหง้เพือ่ใหน้ ้ายางแตกกระจายเป็นละอองฝอย แลว้
ไหลไปกับกระแสลมร้อนแบบพัลส์จนเม็ดยางแห้ง 
พรอ้มกนักบัระบบเคลอืบแป้งหรอืผวิของอนุภาคยาง 
เพือ่ใหส้ามารถเตรยีมยางผงทีไ่มจ่บักนัเป็นกลุ่มกอ้น 
 

2. การด าเนินงานวิจยั 
2.1 รายละเอียดชุดทดลอง 

รูปที่ 1 แสดงแผนภาพของชุดทดลองส าหรับ
การศกึษาระบบอบแหง้ละอองน ้ายางดว้ยเจ็ทลมรอ้น
จากห้องเผาไหม้แบบพลัส์ ประกอบด้วยส่วนหลักๆ 
ดงันี้ คอื หอ้งอบแหง้ละอองน ้ายาง, หอ้งเผาไหมแ้บบ
พลัส์และแผงควบคุมการจุดระเบิด, หวัฉีดพ่นละออง
น ้ ายางและกระบอกฉีดผงทัลคัม  (Talcum) ส าหรับ
ส่วนของห้องอบแห้ง (Drying chamber) มขีนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 900 mm สูง 3000 mm ท าจากเหล็ก
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แผ่นหนา 3 mm ด้านข้างของห้องอบแห้งจะมีท่อ
ทางเขา้อากาศ 2 ท่อ มขีนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 100 
mm ซึ่งจะต่อเขา้กบัพดัลม ควบคุมความเรว็รอบดว้ย
อนิเวอร์เตอร์ เป็นตวัเป่าลมเขา้ไปในห้องอบแห้ง ใน
แนวสมัผสั ท าใหเ้กดิการไหลภายในหอ้งอบแหง้ โดย
ในหอ้งอบแหง้จะตดิตัง้แถวของเทอรโ์มคปัเป้ิล ชนิด K 
ทีต่ าแหน่งกึง่กลางของหอ้งอบแหง้จ านวน 15 จุด เพื่อ
ส าหรบัวัดอุณหภูมิที่กระจายตัวภายในห้องอบแห้ง 
โดยระยะห่างระหว่างต าแหน่งการวดัแต่ละจุดเท่ากบั
200 mm ดังแสดงในรูปที่ 1 ในส่วนของระบบดกัจบั

อนุภาคยางธรรมชาตผิงจะมฟิีลเตอรด์กัจบัอนุภาคยาง
กอ่นทีล่มรอ้นจะไหลเวยีนกลบัไปยงัพดัลมอกีครัง้ 

ส าหรบัรายละเอยีดของหวัฉีด จะเริม่จากการป้อน
น ้ายางผ่านปั้มรดีสายยาง (Peristaltic pump) เพื่อวดั
และควบคุมอตัราการไหลของน ้ายางทีป้่อนเขา้หวัฉีด 
จากนัน้จะป้อนอากาศจากถงัลมผ่านโรตามเิตอร์เพื่อ
วัดและควบคุมอตัราการไหลของอากาศที่เข้ามายงั
หัวฉีด เมื่ออากาศไหลเข้ามาปะทะกับน ้ ายางใน
อตัราส่วนทีเ่หมาะสม ท าใหล้ะอองน ้ายางพ่นออกมา
จากหวัฉีดทีม่ลีกัษณะเป็นละอองฝอยขนาดเลก็ 

 

 
 

รปูที ่1 แผนภาพชดุทดลองทีใ่ชใ้นการศกึษาอบแหง้ละอองน ้ายาง 
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2.2 รายละเอียดของห้องเผาไหม้แบบพลัส ์
รปูที ่2 แสดงแผนภาพของหอ้งเผาไหมแ้บบพลัส์

ทีใ่ชใ้นการศกึษา โดยหอ้งเผาไหม้นี้ท าจากแผ่นสเตน
เลส ด้านท้ายของห้องเผาไหม้มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 110 mm ยาว 300 mm และด้านท้ายของ
ห้องเผาไหม้ได้ติดตัง้หัวเทียนส าหรับจุดระเบิด
เชื้อเพลงิตอนเริม่เดนิเครื่อง ส่วนอกีด้านของหอ้งเผา
ไหมท้ีต่่อกบัท่อส่งจะมลีกัษณะเป็นท่อลดหน้าตดั ท่อ
สง่ท าจากทอ่สเตนเลส ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง D=47 
mm ยาว 750 mm (ประมาณ 16 D) ส าหรบัทอ่ทางเขา้
อากาศได้ออกแบบใหต้ดิตัง้เขา้สู่หอ้งเผาไหมโ้ดยท่อ
ทางเข้าอากาศท าจากท่อสเตนเลสมีขนาดเส้นผ่าน
ศนูยก์ลาง 29 mm ยาว 165 mm ปลายทอ่ชีไ้ปทศิทาง
เดยีวกบัทอ่สง่ 

 

 
รปูที ่2 แผนภาพของหอ้งเผาไหมแ้บบพลัสท์ีใ่ชใ้น

การศกึษา 
 
 
 

2.3 รายละเอียดของหวัฉีดพ่นละอองน ้ายาง 
รูปที ่3 แสดงลกัษณะโมเดลและพารามเิตอร์ของ

หวัฉีดที่ใช้ในการศึกษา ในหวัฉีดจะมีท่อทางเขา้น ้า
ยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 mm และท่อทางเขา้
อากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 mm โดยจะใช้
อากาศทีม่คีวามเรว็สงูเพื่อใหไ้หลปะทะกบัน ้ายางทีเ่ขา้
มายงัท่อทางเข้าน ้ายางที่มคีวามเร็วต ่า จนเกิดการ
แตกเป็นละอองน ้ายางทีม่ขีนาดเลก็ 

รูปที่ 4 แสดงรูปแบบของหัวฉีดที่ต าแหน่งท่อ
ทางเขา้อากาศทีแ่ตกต่างกนั เพือ่หารปูแบบของหวัฉีด
พ่นละอองน ้ายางทีเ่หมาะสมในการสรา้งละอองน ้ายาง
ในการทดสอบรว่มกบัการฉีดพน่ผงทลัคมั (Talcum) ที่
ใช้เคลือบผิวอนุภาคน ้ ายางต่อไป จากการทดลอง
พบว่ารูปแบบของหวัฉีดทีต่ าแหน่งทางเขา้อากาศทีด่ี
ที่สุด คือ รูปแบบที่ 3 (ค) ดังแสดงในรูปที่ 4 ด้วย
ลักษณะการพ่นละอองน ้ายางมีการกระจายตัวของ
ละอองขนาดเล็กได้ดกีว่าอกี 2 กรณี โดยไม่มกีารอุด
ตนัของยางในรหูวัฉีด 

 

 
รปูที ่3 โมเดลและพารามเิตอรข์องหวัฉีด

 

 
               (ก) แบบที ่1                                      (ข) แบบที ่2                                 (ค) แบบที ่3 

 
รปูที ่4 รปูแบบของหวัฉีดพน่ทีต่ าแหน่งทางเขา้อากาศทีแ่ตกต่างกนั 
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2.4 การวิเคราะห์ลกัษณะทางสณัฐานของอนุภาค
ยางธรรมชาติผง 

ในการวิเคราะห์ลกัษณะทางสณัฐานของอนุภาค
ยางธรรมชาติผง ใช้กล้องจุลทรรศน์อเิล็กตรอนแบบ
ส่องกราด  (Scanning electron microscope, SEM) 
โดยการน าตัวอย่างที่ต้องการวัดไปวางบนแท่น
ถ่ายภาพ กอ่นท าการฉาบดว้ยผวิหน้าดว้ยทอง เพือ่ให้
ตัวอย่างสามารถน าไฟฟ้าได้ และวิเคราะห์ขนาด
อนุภาคด้วยเครื่องวิเคราะห์อเิล็กตรอนแบบจุลภาค
ตามล าดบั 

 
3. ผลการทดลอง 

3.1 การกระจายอณุหภมิูของลมร้อนในห้องอบ 
รูปที่  5 แสดงผลของอุณหภูมิของลมร้อนที่

ต าแหน่งกึง่กลางของหอ้งอบแหง้ จะเหน็ไดว้่าอณุหภมูิ
ในห้องอบแห้งกระจายตัวได้ดีและมีอุณหภูมิที่สูง 
เหมาะส าหรบัการอบแห้งอย่างรวดเร็ว และต้องการ
เวลาในการอบแหง้ผ่านอากาศร้อนที่เรว็ อุณหภูมจิะ
ลดลง ตามการเพิม่ขึน้ของระยะห่างจากปากทางออก
ท่อส่ง โดยที่อุณหภูมสิูงสุดจะอยู่ที่ต าแหน่งห่างจาก
ปากทางออกท่อส่ง  20 mm (T1) = 180.5 oC และ
อุณหภูมใินห้องอบแห้งจะลดลงตามการเพิม่ขึ้นของ
ระยะห่างจากปากทางออกของท่อส่งหอ้งเผาไหมแ้บบ

พลัส์อย่างเห็นได้ชดั และอุณหภูมิที่จุดใกล้ทางออก
ของหอ้งอบแหง้อยูท่ีป่ระมาณ 80.7 oC 
 

 
รปูที ่5 ผลของอณุหภมูลิมรอ้นทีต่ าแหน่งกึง่กลางของ

หอ้งอบแหง้ 
 
3.2 ผลของรูปแบบหัวฉีดท่ีต าแหน่งท่อทางเข้า
อากาศท่ีแตกต่างกนั 

รูปที ่6 แสดงผลของการศกึษาหวัฉีดพ่นละอองที่
ต าแหน่งทางเขา้อากาศทีแ่ตกต่างกนั จากการทดลอง
พบว่ารูปแบบของหวัฉีดทีต่ าแหน่งทางเขา้อากาศทีด่ี
ทีสุ่ด คอื รูปแบบทีต่ าแหน่งที ่3 (ค) ด้วยลกัษณะการ
พ่นละอองน ้ายางมกีารกระจายตวัของละอองน ้ายาง
เป็นละอองฝอยขนาดเลก็ละเอยีดมากกว่ากรณีอืน่ 

 

 

 
                           (ก) แบบที ่1                         (ข) แบบที ่2                         (ค) แบบที ่3 
 

รปูที ่6 ผลการศกึษาการกระจายของละอองน ้ายางธรรมชาตขิองหวัฉีดทีต่ าแหน่งทางเขา้อากาศทีแ่ตกต่างกนั 
ทีเ่งือ่นไขอตัราการไหลของน ้ายาง 20 มลิลลิติร/นาท ีและอตัราการไหลของอากาศ 80 ลติร/นาท ี
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3.3 ภาพถ่ายเปรียบเทียบลกัษณะทางสณัฐานของ
อนุภาคยางธรรมชาติผง 

รปูที ่7 แสดงลกัษณะทางสณัฐานของอนุภาคยาง
ธรรมชาติผงที่ก าลังขยาย  500 เท่า  จากรูปจะ
เปรียบเทียบระหว่างอนุภาคของยางธรรมชาติผงที่
ไม่ ได้ เคลือบด้วยผงทัลคัมและอนุภาคของยาง
ธรรมชาติผงที่เคลือบผิวด้วยผงทัลคัม  (Talcum 

powder) จากการทดสอบพบว่า  อนุภาคของยาง
ธรรมชาตผิงที่ไม่ได้เคลอืบด้วยผงทลัคมัจะมลีกัษณะ
เป็นเมด็กลมยดึเกาะเป็นเนื้อเดยีวกนั ดงัแสดงในรปูที ่
7 (ก) ส่วนในกรณีของอนุภาคของยางธรรมชาติผงที่
เคลอืบผวิดว้ยผงทลัคมัจะมลีกัษณะเป็นเมด็ทรงกลม
และยดึเกาะติดกนั โดยมผีงทลัคมัเคลือบอยู่รอบผิว
อนุภาคยางธรรมชาตผิง ท าใหไ้มเ่กาะตดิกนัเป็น  กลุ่ม
กอ้น 

 

              
                      (ก) อนุภาคของยางธรรมชาตผิง                  (ข) อนุภาคของยางธรรมชาตผิง 
                             ในกรณีไมเ่คลอืบทลัคมั                           ทีเ่คลอืบผวิดว้ยผงทลัคมั 
 

รปูที ่7 ลกัษณะทางสณัฐานของอนุภาคยางธรรมชาตผิงทีก่ าลงัขยาย 500 เทา่ 
 

รปูที ่8 แสดงลกัษณะทางสณัฐานของอนุภาคยาง
ธรรมชาตทิีก่ าลงัขยาย 50 เท่า โดยในรปูที ่8 (ก) เป็น
ลกัษณะทางสณัฐานของอนุภาคยางธรรมชาติทีไ่ม่ได้
เคลือบด้วยผงทัลคัม จะเห็นว่ายางธรรมชาตินัน้มี
ลกัษณะเป็นผวิขรขุระและยดึเกาะเป็นเนื้อเดยีวกนั 

ส าหรบัในกรณีของรูปที ่8 (ข-ค) เป็นลกัลกัษณะ
ทางสณัฐานของอนุภาคยางธรรมชาตผิงที่เคลอืบด้วย
ผงทลัคมั ในอตัราการไหลของน ้ายางที่แตกต่างกนั 
พบว่าลักษณะทางสัณฐานของยางธรรมชาติผงที่
เคลือบด้วยผงทลัคมั ที่อตัราการไหลของน ้ายาง 20 
มลิลลิติร/นาท ีมคีวามแตกต่างของการกระจายตวัของ
อนุภาคยางธรรมชาตแิละยดึเกาะกนัเป็นกลุ่มกอ้นน้อย
กว่าทีอ่ตัราการไหลของน ้ายางในกรณีอืน่ 

รปูที ่9 แสดงลกัษณะทางสณัฐานของอนุภาคยาง
ธรรมชาตทิีไ่ด้จากกระบวนการพ่นแหง้ ทีก่ าลงัขยาย 
200 เท่า โดยในรูปที่ 9 (ก) เป็นลกัษณะทางสณัฐาน
ของอนุภาคยางธรรมชาติผงที่ไม่ได้เคลือบด้วย
ผงทัลคัม แม้ว่ าจะสามารถมองเห็นอนุภาคยาง
ธรรมชาติที่มลีกัษณะเป็นเม็ดทรงกลมได้ แต่ปัญหา
การพ่นแห้งของละอองน ้ายางที่ไม่ได้เคลือบผิวด้วย
ผงทลัคมั จะท าใหอ้นุภาคยางธรรมชาตยิดึเกาะตดิกนั
เป็นกลุ่มกอ้นและมขีนาดใหญ่ขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั 

อย่างไรก็ตามลักษณะทางสัณฐานของยาง
ธรรมชาติผงทีเ่คลอืบด้วยผงทลัคมั ในอตัราการไหล
ของน ้ายางที่แตกต่างกนัดังแสดงในรูปที่ 9 (ข-ง) มี
ลักษณะเป็นเม็ดทรงกลมยดึเกาะติดกนัและมขีนาด
ของอนุภาคอยูใ่นชว่ง 50 µm ถงึ 300 µm 

   µm 4 µm
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                  (ก) อนุภาคยางผงทีอ่ตัราการไหล                  (ข) อนุภาคยางผงเคลอืบดว้ยผงทลัคมั 
                       ของน ้ายาง 20 มลิลลิติร/นาท ี              ทีอ่ตัราการไหลของน ้ายาง 20 มลิลลิติร/นาท ี
 

                
               (ค) อนุภาคยางผงเคลอืบดว้ยผงทลัคมั                (ง) อนุภาคยางผงเคลอืบดว้ยผงทลัคมั 
           ทีอ่ตัราการไหลของน ้ายาง 40 มลิลลิติร/นาท ี       ทีอ่ตัราการไหลของน ้ายาง 60 มลิลลิติร/นาท ี

รปูที ่8 ลกัษณะทางสณัฐานของอนุภาคยางธรรมชาตผิงทีก่ าลงัขยาย 50 เทา่ 
 

            
                  (ก) อนุภาคยางผงทีอ่ตัราการไหล                   (ข) อนุภาคยางผงเคลอืบดว้ยผงทลัคมั 
                       ของน ้ายาง 20 มลิลลิติร/นาท ี               ทีอ่ตัราการไหลของน ้ายาง 20 มลิลลิติร/นาท ี
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               (ค) อนุภาคยางผงเคลอืบดว้ยผงทลัคมั                (ง) อนุภาคยางผงเคลอืบดว้ยผงทลัคมั 
           ทีอ่ตัราการไหลของน ้ายาง 40 มลิลลิติร/นาท ี        ทีอ่ตัราการไหลของน ้ายาง 60 มลิลลิติร/นาท ี

รปูที ่9 ลกัษณะทางสณัฐานของอนุภาคยางธรรมชาตผิงทีก่ าลงัขยาย 200 เทา่ 
 

4. สรปุผลการทดลอง 
บทความนี้ไดน้ าเสนอวธิกีารผลติยางธรรมชาตผิง

จากน ้ายางธรรมชาต ิโดยน ้ายางธรรมชาตแิอมโมเนีย
สูงสามารถใช้ผลติยางธรรมชาติผงด้วยกระบวนการ
พน่แหง้เขา้ไปในหอ้งอบทีม่อีณุหภมูสิงู 180 oC เพือ่ให้
น ้ายางแตกกระจายเป็นละอองฝอย แล้วไหลไปกบั
กระแสลมรอ้นแบบพลัสจ์นเมด็ยางแหง้ พรอ้มดว้ยพน่
สารเคลอืบผวิของอนุภาคยางธรรมชาต ิโดยในทีน่ี้จะ
ใชผ้งทลัคมัเป็นสารเคลอืบผวิอนุภาคยางธรรมชาตผิง 
เพื่อใหส้ามารถเตรยีมยางธรรมชาติผงทีไ่ม่จบักนัเป็น
กลุ่มก้อนได้ จากการทดลองพบว่าขนาดอนุภาคยาง
ธรรมชาตผิงทีไ่ดม้ลีกัษณะเป็นเมด็ทรงกลม ขนาดเลก็
ระดบัไมโครเมตร อยูใ่นชว่ง 50 ถงึ 300 µm 
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สนบัสนุนบรจิาคน ้ายางขน้และผงทลัคมั 
 
 
 

6. เอกสารอ้างอิง  
[1] Markets Insider, Global and China Natural Rubber 
Industry Report, USA (2017). On-line, URL: 
http://markets.businessinsider.com/news/ stocks/Global-
and-China-Natural-Rubber Industry Report-2017-2021-
1002266986, access on 12/11/2018. 
[2] International Rubber Study Group (IRSG), Statistical 
Summary of World Rubber Situation, Thailand (2015). On-
line, URL: http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=819, access 
on 12/11/2018. 
[3] Ashgriz, N. (2011). Handbook of atomization and sprays: 
Includes fundamental physics of the atomization process, 
the theoretical models and numerical simulations of spray, 
1st edition, ISBN: 9-78144197-263-7, Springer, New York. 
[4] Sosnik, A. and Seremeta, K.P. (2015). Advantages and 
challenges of the spray-drying technology for the production 
of pure drug particles and drug-loaded polymeric carriers, 
Advances in Colloid and Interface Science,     Vol. 223, 
September 2015, pp. 40 - 54. 
[5] Buchi, Scale-up from the Buchi Mini Spray Dryer B-290 
to the Niro MOBILE MINOR, Switzerland (2008). On-line, 
URL: https://static1.buchi.com/sites 
/default/files/downloads/B-290_Scale-up_B-290_Niro_ 
MOBILE_MINOR _en_01.pdf, access on 15/11/2018. 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5

14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
171



  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที ่5  
 14 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

 
การพฒันาเคร่ืองแกะและปอกกลีบกระเทียมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

Development of Garlic Clove Unwrapping and Peeling Machine for Increasing 
Production Efficiency 

รชต  มณโีชต1ิ, วรรณรตัน์  มณโีชต2ิ, กญัญาภทัร  จติมาตย3์, ภทัรนันท ์ กญัจนวภิาพร4   
และ สุภาพร  ศรปีระทุม5* 

 
1,2,3,4 วทิยาลยัธาตุพนม มหาวทิยาลยันครพนม  457  หมู ่ 2  ถนนพนมพนารกัษ์  ต าบลธาตุพนม  จงัหวดันครพนม  48110  
5 ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอศรสีงคราม ทีว่่าการอ าเภอศรสีงคราม ชัน้ 2 ถนนศรสีงคราม – ท่าดอกแกว้ ต าบลศรสีงคราม   

อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวดันครพนม  48150   
*ตดิต่อ: Jimmykoi@hotmail.com , 094 415 2599, 0 4254 0443 

 
บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ออกแบบและพฒันาเครือ่งแกะและปอกกลบีกระเทยีม   เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การผลติ  ได้ท าการออกแบบเครื่องที่มขีนาด ความกวา้ง  50 เซนตเิมตร ความยาว  50 เซนตเิมตรและความสูง   
96 เซนติเมตร  มีสมรรถนะในการผลิตประมาณเฉลี่ย 25 กก./ชม.  การทดลองพบว่าปัจจัยและระดับมีผลต่อ
ประสทิธภิาพสงูสุดของการแกะและปอกกลบีกระเทยีมแต่ละชนิดไดผ้ลดทีีสุ่ดทีร่ะยะห่างและความเรว็รอบต่อไปนี้ 
1) กระเทยีมแกว้ทีร่ะยะห่างของลูกนวดที ่ 1  เซนตเิมตร และความเรว็รอบเฉลีย่ที่  200 รอบ/นาท ี ใชเ้วลาเฉลี่ย  
0.41 วนิาท ีและ  2) กระเทยีมจนีทีร่ะยะหา่งของลูกนวดที ่ 1 เซนตเิมตร และความเรว็รอบเฉลีย่ที ่ 250 รอบ/นาท ี 
โดยใชเ้วลาเฉลีย่  0.44 วนิาท ี ค่าเฉลีย่ในการใชเ้ครือ่งแกะและปอกกลบีกระเทยีมทัง้ 2 ชนิด  จ านวน 1 กโิลกรมั 
ใชเ้วลาเฉลี่ย 1.43 นาท ีใชเ้ครื่องแกะและปอกกลบีกระเทยีมระยะเวลา 1 ชัว่โมง  ได้ค่าเฉลี่ยกระเทยีมประมาณ  
42 กิโลกรมั และค่าเฉลี่ยการแกะและปอกกลีบกระเทียม 1 วนั  ได้ผลผลิตกระเทียม ประมาณ 336 กิโลกรมั      
ผลการวเิคราะหเ์ชงิเศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม พบว่าการใชเ้ครื่องแกะและปอกกลบีกระเทยีมเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
การผลติ  สามารถประหยดัตน้ทนุไดป้ระมาณ  6,994.26 บาทต่อเดอืน  และระยะเวลาคนืทนุอยูท่ี ่ 5 เดอืน 
ค าหลกั  :  เครือ่งแกะและปอกกลบีกระเทยีม, การออกแบบการทดลอง, คณุภาพของกลบีกระเทยีม 
 
Abstract 

The purpose of this study was to design and develop garlic clove unwrapping and peeling 
machine for increasing production efficiency. This machine has been designed with 50 cm x 50 cm x    
96 cm. (width x length x height). Its average capacity of the production was 25 kg/hr. The experiment 
found that factor and level effected on highest efficiency of unwrapping and peeling garlic cloves as 
follows: 1.) space between local garlic and threshing ball at 1 cm. and 200 rpm. speed spent average 
time for 0.41 sec, and 2.) space between Chinese garlic and threshing ball at 1 cm. and 250 rpm. speed 
spent average time for 0.44 sec. The average of using this machine for unwrapping and peeling both 
kinds of garlic cloves for 1 kg. was 1.43 sec. The use of this garlic clove unwrapping and peeling 
machine for     1 hr, the machine was able to unwrap and peel garlic cloves for approximately 42 kg. As 
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spending time for 1 day, it was able to unwrap and peel garlic clove for approximately 336 kg. The result 
of engineering economics analysis, it found that using this garlic clove unwrapping and peeling machine 
for increasing production efficiency could save cost for approximately 6,994.26 Baht/month. As payback 
period, it was at 5 months.    
Keywords: Peeling Machine Sheep Garlic. / Design of Experiment / Quality of the Garlic.   

 
1. บทน า 

จังหวัดนครพนม  มีพื้นที่ติดกับแม่น ้ า  ได้แก ่ 
แม่น ้าโขงและแม่น ้าศรสีงคราม  จงึได้มผีลติภณัฑ์ที่
ท าจากปลาน ้าจืด ได้แก่  ผลิตภณัฑ์ปลาส้มตัว ซึ่ง
ปลาส้มเป็นอาหารที่ท ามาจากปลาตะเพียนเป็น
อุตสาหกรรมทีส่ าคญั  เป็นการถนอมอาหารทีข่ ึน้ชื่อ
ของบ้านท่าบ่อสงคราม ต าบลบ้านท่าบ่อสงคราม 
อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม [1] เป็นการแปร
รปูอาหารจากปลา โดยใชว้ธิกีารถนอมอาหารคอืการ
ท าปลาส้ม (ปลาตะเพียน)  กลุ่มแปรรูปอาหารจาก
ปลาบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 4, 6 ต าบลท่าบ่อสงคราม 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีทัง้หมด  10 
กลุ่มผู้ประกอบการแบบเดี่ยว ที่ข ึ้นทะเบียนไว้กับ
วิสาหกิจชุมชน การแปรรูปอาหารจากปลาโดยใช้
วิธีการถนอมอาหาร คือการท าปลาส้ม  (ปลา
ตะเพยีน) ใชเ้กลอืและกระเทยีมเป็นสว่นผสมหลกั ใน
การผลติแต่ละสปัดาหจ์ะต้องใชก้ระเทยีมแบบกลบีที่
ปอกเปลอืกออกเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ เฉลีย่ครัง้ละ 50 
กิ โล ก รัม  ถ้ า ใช้ ก ร ะ เที ย ม  จ า น ว น  10 ก ลุ่ ม
ผูป้ระกอบการแบบเดี่ยว จะตอ้งใชก้ระเทยีมทัง้หมด 
จ านวน 500 กโิลกรมัต่อสปัดาหใ์นการผลติ 

การแยกกลีบกระเทียมเพื่อการบรโิภคหรอืใช้
ประโยชน์ในรปูแบบต่างๆ  ปัจจุบนัใชแ้รงงานคนเป็น
หลักต้องใช้ระยะเวลาและแรงงานเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉลี่ยการแกะกลีบกระเทยีมด้วยแรงงานคนได้
ประมาณ  15 - 20 กิโลกรัมต่อวันต่อคน  พบว่า
ความต้องการกระเทียมกลีบทัว่ประเทศไม่ต ่ากว่า  
100 - 300  กโิลกรมัต่อวนั ซึง่อตัราคา่จา้งในการแกะ
กลีบกระเทียมโดยแรงงานคนคิดค่าจ้างกโิลกรมัละ   
5 บาท  และไม่สามารถควบคุมคุณภาพ ปรมิาณได้

เท่าที่ควร  ท าให้ต้องเสยีต้นทุนในการจ้างแรงงาน 
การสมัผสักลีบกระเทียมนาน ๆ พบว่ากระเทียมมี
สารสกัดบิวทานอล  ท าให้เกิดอาการหอบหืดและ
โพรงจมูกอกัเสบเมื่อสูดดมหรอืสมัผสักระเทยีมเป็น
เวลานาน ระยะเวลา 3 - 5 ปี และมบีางรายมอีาการ
แพ้ชนิดรุนแรง  ถ้าคดิเป็นปรมิาณในการแกะกลีบ
กระเทียมส าหรบัผู้ประกอบการแบบเดี่ยว 1 กลุ่ม 
สามารถผลิตปลาส้มได้เฉลี่ย 1,000 กิโลกรัมต่อ
สปัดาห์  ถ้าใชน้วตักรรมเทคโนโลยเีครื่องแกะกลีบ
กระเทยีมขนาดเล็กมาช่วยผูผ้ลติหรอืผูป้ระกอบการ
ไม่ตอ้งสมัผสักระเทยีมเป็นเวลานาน ๆ และสามารถ
เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ แปรรปู พฒันาผลติภณัฑ์
ได้ การส่งเสรมิพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจาก
ปลาใหไ้ดร้บัการยอมรบัในระดบัทีส่ามารถพฒันาเป็น
สนิคา้หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์ จนถงึระดบัสามารถ
พฒันาในการสง่ออกเป็นการเพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ
ได ้

ด้วย เหตุผลดังกล่ าวผนวกกับการผลิต เชิง
อตุสาหกรรม  วทิยาลยัธาตุพนมรว่มกบัพฒันาชมุชน 
ผูน้ าชุมชนและผูป้ระกอบ ได้ท าการแกปั้ญหาโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อออกแบบและพฒันาเครื่องแกะและ
ปอกกลีบกระเทียม  ที่สามารถผลิตได้ไม่น้อยกว่า  
25  กิโลกรมัต่อชัว่โมง  มขีนาดที่เหมาะสมกบัการ
ปฏิบตัิงานอย่างปลอดภยั  และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ก า ร ใช้ เค รื่ อ งแก ะแล ะป อกกลีบ ก ระ เที ย ม สู่
ผูป้ระกอบการ   
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2.  วิธีการวิจยั / การออกแบบ 
จากการส ารวจดา้นโครงสรา้งของเครื่องแกะกลบี

กระเทยีมทัง้ทีจ่ าหน่ายในทอ้งตลาดและเพื่อการวจิยั 
[2]  พบว่าลกัษณะเป็นเครื่องแนวตัง้ช่องเทกระเทยีม
อ ยู่ ด้ า น บ น สุ ด มี ค ว า ม สู ง เฉ ลี่ ย   150 – 180  
เซนติเมตร  ซึ่งเป็นความสูงที่มากกว่ามาตรฐาน
ความสูงที่เหมาะสมส าหรบัการท างานของคนไทย  
ดังนั ้น เพื่ อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
ปฏบิตังิาน  รว่มกบัชมุชนคน้หาความเหมาะสมสูก่าร
ออกแบบและพัฒนาเครื่องแกะและปอกกลีบ
กระเทยีมใหส้ามารถปรบัระดบักลไกที่เหมาะสมกบั
ชนิดของกระเทยีม  โดยอาศยัหลกัการออกแบบการ
ทดลอง (Design of  Experiment)  เพื่อศกึษาปัจจยั
ทีม่ผีลต่อปรมิาณและคณุภาพของกลบีกระเทยีม และ
เลือ ก ใช้ วัส ดุ ต าม าต รฐานผลิต ภัณ ฑ์ อ าห าร
GMP(Good Manufacturing Practice) ที่ มี ค ว า ม
ปลอดภยัต่อวตัถุดบิ   

 

 
รปูท่ี 1  ตวัอยา่งเครือ่งแกะกระเทยีมขายใน
ทอ้งตลาด 

 
ได้ก ารออกแบบและสร้า งเครื่ อ งแกะกลีบ

กระเทยีม  พบว่าเครื่องทีส่รา้งขึน้มอีตัราการผลติได้
มากกว่า 80 กิโลกรมัต่อชัว่โมง โดยที่สภาพความ
สมบู รณ์ ของกลีบ กระเที ยม ได้ ไม่ ต ่ าก ว่ า   85
เปอร์เซ็นต์  สภาพด้านโครงสร้างมีความคงทน
แขง็แรง  อุปกรณ์ทีเ่ลอืกใชเ้ป็นสแตนเลส  ผลผลติที่
ได้ จึ งมีค วามสะอาด  ก าร เคลื่ อน ย้ ายส ะด วก  
โครงสรา้ง โครงสรา้งท าจากเหล็กฉาก ขนาด 2 นิ้ว  
มีข น าดด้ าน กว้ า ง  50 เซ น ติ เม ต ร   ย าว  100 
เซนตเิมตร  และสงูประมาณ 170 เซนตเิมตร [3]    

[4] ไดศ้กึษาคุณสมบตัขิองลูกกลิ้งยางพบว่ามผีล
ต่อปริมาณการช ้าแตกของกลีบกระเทียมด้วยการ
เปรยีบเทียบระหว่างยางสงัเคราะห์ทัว่ไปและยาง
ธรรมชาติผสม  เนื่องจากคุณสมบตัิยางธรรมชาติมี
ความยดืหยุ่นที่ดีกว่ายางสงัเคราะห์ ความแขง็ของ
ยางธรรมชาตผิสมทีน่ ามาใช ้มคี่า 36 Shore A ตาม
มาตรฐาน ASTM D2240 ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของยาง
สงัเคราะห์ปัจจุบนัผลการศกึษาพบว่าการเปลี่ยนมา
ใช้ลูกกลิ้งยางธรรมชาติผสมสามารถลดการแตกช ้า
ได ้รอ้ยละ 10 ในงานวจิยั  ผลการทดลองพบว่าลาย
ลูกกลิ้ งแบบสี่เหลี่ยมเป็นแบบที่ เหมาะสมที่สุด 
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการผลติถงึ รอ้ยละ  62  

[5] ได้พัฒนาเครื่องแกะและคัดแยกกระเทียม
พรอ้มอุปกรณ์ล าเลียง โดยเครื่องที่สรา้งขึ้นมขีนาด 
กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ  50 cm.x170 cm.x130 
cm. มีส่วน ประกอบที่ส าคัญ 4  ส่วน คือ ชุดแกะ
กลบีกระเทยีม ชุดพดัลมท าความสะอาด ชุดคดัแยก
กลีบกระเทยีม และ  ชุดต้นก าลงั  จากการทดลอง
พบว่าปัจจยัและระดบัมผีลต่อประสทิธภิาพสงูสดุของ
การแกะกลีบกระเทียม  โดยกระเทียมแก้วและ
กระเทยีมผอืใชร้ะยะห่างลูกนวดในการแกะกระเทยีม
ที่ระดับ 1 เซนติเมตร และใช้ความเร็วรอบที่ระดับ  
300 รอบต่อนาท ี ส่วนกระเทยีมจนี ใช้ระยะห่างลูก
นวดในการแกะกระเทยีมทีร่ะดบั 1.5 เซนตเิมตร  ใช้
ความเรว็รอบทีร่ะดบั 300 รอบต่อนาท ีการใชเ้ครื่อง
แกะกระเทียมได้ผลผลิตประมาณ 168 กโิลกรมัต่อ
ชัว่โมง   

 
2.1 หลักการสร้างเครื่องแกะแล ะป อกกลี บ
กระเทียม   

จากการความร่วมมือของผู้น าชุมชนกลุ่ ม
ผู้ป ระกอบการ   ได้ เสนอความคิด เห็น ในการ
ปรับ เปลี่ยนแบบของช่องเป่ ากากหรือ เปลือก
กระเทียม  ตามค าแนะน าควรปรบัทิศทางของช่อง
เป่ากากหรือเปลือกกระเทียมมาไว้ด้านข้าง  เพื่อ
ความสวยงามและสะดวกในการเกบ็ท าความสะอาด
กากหรือเปลือกกระเทียม  คณะผู้วิจัยได้ท าการ
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[2]  พบว่าลกัษณะเป็นเครื่องแนวตัง้ช่องเทกระเทยีม
อ ยู่ ด้ า น บ น สุ ด มี ค ว า ม สู ง เฉ ลี่ ย   150 – 180  
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ความสูงที่เหมาะสมส าหรบัการท างานของคนไทย  
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กระเทยีมใหส้ามารถปรบัระดบักลไกที่เหมาะสมกบั
ชนิดของกระเทยีม  โดยอาศยัหลกัการออกแบบการ
ทดลอง (Design of  Experiment)  เพื่อศกึษาปัจจยั
ทีม่ผีลต่อปรมิาณและคณุภาพของกลบีกระเทยีม และ
เลือ ก ใช้ วัส ดุ ต าม าต รฐานผลิต ภัณ ฑ์ อ าห าร
GMP(Good Manufacturing Practice) ที่ มี ค ว า ม
ปลอดภยัต่อวตัถุดบิ   

 

 
รปูท่ี 1  ตวัอยา่งเครือ่งแกะกระเทยีมขายใน
ทอ้งตลาด 

 
ได้ก ารออกแบบและสร้า งเครื่ อ งแกะกลีบ
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สมบู รณ์ ของกลีบ กระเที ยม ได้ ไม่ ต ่ าก ว่ า   85
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กลีบกระเทยีม และ  ชุดต้นก าลงั  จากการทดลอง
พบว่าปัจจยัและระดบัมผีลต่อประสทิธภิาพสงูสดุของ
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ปรบัเปลี่ยนแบบโดยใช้โปรแกรมเขยีนแบบ Solid 
Works  จากข้อเสนอแนะดังกล่าวได้น าแบบมา
ด าเนินการสร้างเครื่องแกะและปอกกลีบกระเทียม
จากการทบทวนวรรณกรรมและการส ารวจเครือ่งแกะ
กระเทยีมทีว่างขายในทอ้งตลาดพบว่ามขีนาดความ
กว้างของเครื่องเท่ากับ  74 เซนติเมตร ความยาว
เท่ ากับ  235 เซนติ เมตร และความสู งเท่ ากับ       
213 เซนตเิมตร โดยมคีวามสูงของช่องเทกระเทยีม
ระหว่าง 150 - 200 เซนติเมตร (เกินพิกดัความสูง 
c.) และกระเทียมหนึ่งกระสอบมีน ้ าหนักมากกว่า   
30 กโิลกรมั การท างานกบัเครื่องจกัรที่มโีครงสรา้ง
สูงดงักล่าวจึงเป็นปัจจยัที่เสีย่งต่อการบาดเจ็บ โดย
โครงสรา้งชุดแกะกระเทยีมท าด้วยแผ่นเหล็กสแตน
เลส  ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อาหาร  GMP (Good 
Manufacturing Practice)  ที่มีความปลอดภัยต่อ
วตัถุดิบ  หลักการเคลื่อนที่ในการหมุนของลูกนวด
แรงเหวี่ยงแบบไชโคลน ท าใหห้วักระเทยีมเคลื่อนที่
โดยน ้าหนักของกระเทยีมจะตกลงในแนวดิง่  ชุดแกะ
กระเทยีมจะประกอบไปด้วยสว่นส าคญั 2 สว่น ไดแ้ก ่
ส่วนที่ติดตัง้อยู่กับที่หรือกรวยตัวนอก กับส่วนที่
เคลื่อนทีห่รอืลกูนวด  แบบและขนาดทีก่ าหนดไวโ้ดย
ไดเ้ครื่องทีส่มบูรณ์พรอ้มใชง้าน  มขีนาดความกวา้ง 
x ยาว x สูง  ได้แก่  50  ชม. x 50 ซม. x 60 ซม.  
และระดบัความสูงทีม่ชีุดกรวยแกะกลบีกระเทยีมตวั
นอกมีความสูงทัง้หมด  96 ซม.  ซึ่งเหมาะสมกับ
วธิกีารท างานตามหลกัการตรรกยศาสตร ์ 

 
รปูท่ี 2  รปูแบบของเครือ่งแกะและปอกกลบี
กระเทยีมขนาดเลก็  เพือ่เพิม่มลูคา่ผลติภณัฑ์
การเกษตร 
 

2.2 หลกัการทดสอบประสิทธิภาพ  
การแกะกลีบกระเทียมมปัีญหา คอื การแตกซ ้า

ของกลีบกระเทียม ตัวแปรตอบสนองหรือตัวแปร
ผลลพัธท์ีใ่ชใ้นการทดลอง 
 1) เปอรเ์ซน็ตก์ระเทยีมกลบีสมบรูณ์ 
 2) เปอรเ์ซน็ตก์ระเทยีมกลบีแกะไมห่มด 
 3) เปอรเ์ซน็ตก์ระเทยีมกลบีช า้และแตก 
 
2.3 การด าเนินการสร้างเคร่ืองแกะและปอกกลีบ
กระเทียม  

ผูท้ าการวจิยัมลี าดบัขัน้ตอนการสรา้งดงัต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 3  แสดงขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องแกะและปอก
กลบีกระเทยีม  

3. การทดสอบประสิทธิภาพ 
3.1 การทดสอบความแข็งแรงของกระเทียมแต่
ละชนิด  

กระเทยีมมคี่าเฉลี่ยแรงกดไม่เท่ากนั  เนื่องจาก
ขนาดและจ านวนกลีบของกระเทียมแตกต่างกัน 
กระเทยีมจนีมขีนาดที่ใหญ่ทีสุ่ดและกลบีกระเทยีมมี

ผ่าน 

ไมผ่า่น 

น าไปใชง้าน 

ออกแบบเครื่องจกัร 

 

ศกึษาขอ้มลู 

ออกแบบการทดลอง 
(ทดสอบปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพ) 
 

สรา้งเครื่องจกัร 

ปรบัปรุงแกไ้ข 

ประเมนิคุณภาพ           
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จ านวนน้อย  ท าให้รบัแรงกดได้น้อยกว่ากระเทียม
แกว้  เพราะกระเทยีมทีร่บัแรงกดไดม้าก    มจี านวน
กลบีมากกว่า สามารถรบัแรงกดไดม้ากกว่ากระเทยีม
ที่มกีลีบน้อย ดงัผลการทดสอบค่าเฉลี่ยแรงกดของ
กระเทยีมแต่ละชนิดดงัแสดงใน ตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยแรงกดกระเทยีม
แต่ละชนิด 
ล าดบั
ท่ี 

ชนิดกระเทียม ขนาดกระเทียม
เฉล่ีย 

ขนาดแรง
กดเฉล่ีย 
(ปอนด)์ กว้าง  

(mm) 
สงู  

(mm) 
1 กระเทยีมแกว้ 30 24.4   24  
2 กระเทยีมจนี 47 32   10   

 
การค านวณเปรยีบเทียบค่าแรงกดกบัความเร็ว

รอบ  ดงัสมการต่อไปนี้ 
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เมือ่น าความเรว็รอบไปทดสอบ พบว่า กระเทยีม

ช ้าจงึท าการลดความเรว็รอบลงและจากการทบทวน
วรรณกรรมมีการใช้ความเร็วรอบที่    200  rpm.  
ดังนัน้ จึงได้แบ่งระดับความเร็วรอบเป็น 3 ระดับ  
ได้ แก่  200, 250 และ 300 rpm. โดยใช้อุปกรณ์
อิ เล็ กท รอนิ ก ส์  ( inverter) เป็ นตัวป รับ เพื่ อห า
ประสทิธภิาพความเรว็รอบการแกะกลบีกระเทยีมแต่
ละชนิดทีด่ทีีส่ดุ 

 
 
 

3.2 การออกแบบการทดลองการทดลองเชิง
แฟคทอเรียล (Factorial Experiment) 

เพือ่หาปัจจยัและระดบัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของ
การแกะและปอกกลบีกระเทยีม โดยมปัีจจยั  คอื 1) 
ชนิดกระเทยีม (Garlic)   2) ระยะหา่งระหว่างลกูนวด
กบักรวยตัวนอก (Interval)  และ 3) ความเร็วรอบ
ของลูกนวด (Speed)  แสดงระดับของปัจจยัต่างๆ   
ดงัแสดงใน ตารางที ่2 

 
ตารางท่ี 2  ปัจจยัและระดบัทีใ่ชใ้นการทดลอง 

ปัจจยั (Factor) ระดบั (Level) 

ชนิดของกระเทยีม (Garlic) 
กระเทยีมแกว้ 

กระเทยีมจนี 

ระยะห่างระหว่างลกูนวดกบักรวยตวันอก
(Cm.)(Interval) 

1.0 
1.2 
1.5 

ความเรว็รอบของลกูนวด(rpm) 
(Speed) 

200 
250 
300 

 
งานวิจัยนี้  เพื่ อศึกษ าผลกระทบหลักแล ะ

ผลกระทบรว่มของปัจจยัต่างๆ ประกอบดว้ย 1) ชนิด
กระเทียม 2  ชนิด  2) ระยะห่างระหว่างลูกนวดกบั
กรวยตวันอก 3 ระดบั และ 3) ความเรว็รอบของลูก
นวด 3 ระดบั  โดย  ท าการทดลองซ ้า 2 ครัง้  เพื่อ
สามารถหาค่าประมาณของความคลาดเคลื่อนในการ
ทดลอง ท าให้การทดลองมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น
จากการสุ่มล าดับของการทดลองทัง้หมด 36 ครัง้  
การทดลองได้สุ่มขึ้นมา (การทดลองแต่ละครัง้ใช้
กระเทยีมจ านวน 500 กรมั) 

 
3.3 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
เคร่ืองแกะและปอกกลีบกระเทียม 

การทดลองซ ้าทีร่ะดบัปัจจยั  2 ซ ้า ( 2 Replicate)  
ทดลองทัง้หมด 36 ครัง้ (การทดลองแต่ละครัง้ใช้
กระเทียมจ านวน  500  กรัม) ท าการเก็บข้อมูล
ตารางการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 
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จ านวนน้อย  ท าให้รบัแรงกดได้น้อยกว่ากระเทียม
แกว้  เพราะกระเทยีมทีร่บัแรงกดไดม้าก    มจี านวน
กลบีมากกว่า สามารถรบัแรงกดไดม้ากกว่ากระเทยีม
ที่มกีลีบน้อย ดงัผลการทดสอบค่าเฉลี่ยแรงกดของ
กระเทยีมแต่ละชนิดดงัแสดงใน ตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยแรงกดกระเทยีม
แต่ละชนิด 
ล าดบั
ท่ี 

ชนิดกระเทียม ขนาดกระเทียม
เฉล่ีย 

ขนาดแรง
กดเฉล่ีย 
(ปอนด)์ กว้าง  

(mm) 
สงู  

(mm) 
1 กระเทยีมแกว้ 30 24.4   24  
2 กระเทยีมจนี 47 32   10   
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เมือ่น าความเรว็รอบไปทดสอบ พบว่า กระเทยีม

ช ้าจงึท าการลดความเรว็รอบลงและจากการทบทวน
วรรณกรรมมีการใช้ความเร็วรอบที่    200  rpm.  
ดังนัน้ จึงได้แบ่งระดับความเร็วรอบเป็น 3 ระดับ  
ได้ แก่  200, 250 และ 300 rpm. โดยใช้อุปกรณ์
อิ เล็ กท รอนิ ก ส์  ( inverter) เป็ นตัวป รับ เพื่ อห า
ประสทิธภิาพความเรว็รอบการแกะกลบีกระเทยีมแต่
ละชนิดทีด่ทีีส่ดุ 

 
 
 

3.2 การออกแบบการทดลองการทดลองเชิง
แฟคทอเรียล (Factorial Experiment) 

เพือ่หาปัจจยัและระดบัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของ
การแกะและปอกกลบีกระเทยีม โดยมปัีจจยั  คอื 1) 
ชนิดกระเทยีม (Garlic)   2) ระยะหา่งระหว่างลกูนวด
กบักรวยตัวนอก (Interval)  และ 3) ความเร็วรอบ
ของลูกนวด (Speed)  แสดงระดับของปัจจยัต่างๆ   
ดงัแสดงใน ตารางที ่2 

 
ตารางท่ี 2  ปัจจยัและระดบัทีใ่ชใ้นการทดลอง 

ปัจจยั (Factor) ระดบั (Level) 

ชนิดของกระเทยีม (Garlic) 
กระเทยีมแกว้ 

กระเทยีมจนี 

ระยะห่างระหว่างลกูนวดกบักรวยตวันอก
(Cm.)(Interval) 

1.0 
1.2 
1.5 

ความเรว็รอบของลกูนวด(rpm) 
(Speed) 

200 
250 
300 

 
งานวิจัยนี้  เพื่ อศึกษ าผลกระทบหลักแล ะ

ผลกระทบรว่มของปัจจยัต่างๆ ประกอบดว้ย 1) ชนิด
กระเทียม 2  ชนิด  2) ระยะห่างระหว่างลูกนวดกบั
กรวยตวันอก 3 ระดบั และ 3) ความเรว็รอบของลูก
นวด 3 ระดบั  โดย  ท าการทดลองซ ้า 2 ครัง้  เพื่อ
สามารถหาค่าประมาณของความคลาดเคลื่อนในการ
ทดลอง ท าให้การทดลองมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น
จากการสุ่มล าดับของการทดลองทัง้หมด 36 ครัง้  
การทดลองได้สุ่มขึ้นมา (การทดลองแต่ละครัง้ใช้
กระเทยีมจ านวน 500 กรมั) 

 
3.3 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
เคร่ืองแกะและปอกกลีบกระเทียม 

การทดลองซ ้าทีร่ะดบัปัจจยั  2 ซ ้า ( 2 Replicate)  
ทดลองทัง้หมด 36 ครัง้ (การทดลองแต่ละครัง้ใช้
กระเทียมจ านวน  500  กรัม) ท าการเก็บข้อมูล
ตารางการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 
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(Experiment of Factorial Design)  ซึ่ งได้ ผ ล การ
ทดลองทีด่ทีีสุ่ด จากตารางที ่ 2  สรุปผลการทดลอง
ด้วยเครื่องแกะและปอกกลีบกระเทียมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต  พบว่ากระเทียมแก้วที่
ระยะห่างของลูกนวดที่  ประมาณ  1  เซนติเมตร 
และความเรว็รอบเฉลี่ยที่  200 รอบ/นาที  สามารถ
แกะและปอกกลีบกระเทียมจ านวน  500 กรมั  ได้
ค่าเฉลี่ยกระเทยีมที่ปอกเปลอืกดีที่สุด  โดยใช้เวลา
เฉลีย่  0.41 วนิาท ี และกระเทยีมจนีทีร่ะยะห่างของ

ลูกนวดที่  ประมาณ  1  เซนติเมตร และความเร็ว
รอบเฉลี่ยที่  250 รอบ/นาที  สามารถแกะและปอก
กลีบกระเทียมจ านวน   500 กรัม   ได้ค่ า เฉลี่ ย
กระเทียมที่ปอกเปลือกดีที่สุด  โดยใช้เวลาเฉลี่ย  
0.44 วินาที  ค่าเฉลี่ยในการใช้เครื่องแกะและปอก
กลบีกระเทยีมทัง้  2  ชนิด  จ านวน 1  กโิลกรมั  ใช้
เวลาเฉลี่ย  1.43 นาที  ใช้เครื่องแกะและปอกกลีบ
กระเทียม  เวลา 1 ชัว่โมง  ได้ค่าเฉลี่ยกระเทียมที่
แก ะและป อก เปลือก  ป ระม าณ   42 กิโลกรัม 

ตารางท่ี 3  คา่เฉลีย่ปัจจยัและระดบัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของการแกะและปอกกลบีกระเทยีมจนี 
ครัง้
ท่ี 

ชนิด
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รอบ 

(rpm.) 

ปริมาณ 
(g.) 

เวลา 
(sec.) 

ประสิทธิภาพ หมาย
เหตุ แกะ

หมด 
(g.) 

ร้อย
ละ 
(%) 

แกะ
ไม่

หมด 
(g.) 

ร้อย
ละ 
(%) 

เปลือก 
(g.) 

ร้อย
ละ 
(%) 

1 กระเทยีมแกว้ 1.0 200 500 0.41 462 92.4 8 1.6 3 0.6  
2 กระเทยีมจนี 1.0 250 500 0.44 397 79.4 114 22.8 11 2.2  

* หมายเหต ุ* การทดลองกระเทยีมแต่ละชนิด   ใชก้ระเทยีมครัง้ละ 500 กรมั 

3.4 ทดสอบเปรียบเทียบระหว่างการแกะด้วย
เคร่ืองและการแกะด้วยมือ 

จากการทดสอบการแกะกลีบกระเทียมด้วยมือ
ของกลุ่มผู้ประกอบ  จ านวน 3 คน โดยใช้วตัถุดิบ
กลีบกระเทียมจีนคนละ  1  กิโลกรัม โดยเฉลี่ย
สามารถแกะกลีบกระเทยีมด้วยมอืใชเ้วลา 37 นาท ี
ถา้เปรยีบเทยีบกบัเครื่องแกะและปอกกลบีกระเทยีม 
ต่างกัน 35.57 นาที จะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องแกะ
และปอกกลีบกระเทยีมมปีระสทิธภิาพมากกว่าการ
แกะด้วยมอื ซึ่งสะท้อนไม่ให้ผู้ประกอบการมอีาการ
ปวดหลงั หรอืมอีาการแพก้ลิน่กระเทยีม 

 
4. การวิเคราะหแ์ละสรปุผลการทดลองเบือ้งต้น 

4.1 ผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียล  
ตารางที่ 3 General Linear Model ผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวน  เพื่อหาปัจจยัทีม่อีทิธผิลต่อการแกะ
กลบีกระเทยีม  ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05  ( = 0.05)  
ในขัน้ตอนการวเิคราะหแ์ละสรปุผลการทดลอง ซึง่คา่  

p – value ของปัจจยัหลักทัง้สามมีค่า  <  (0.05)  
ดังนั ้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( oH )สรุปได้ว่า
ปัจจยัหลกัทัง้สามมผีลต่อการแกะกลบีกระเทยีมและ
มีค่า   S = 105.369,  R–Sq = 71.71%  และ ค่า             
R – Sq(adj) = 41.76%   สรุปค่าสัมประสิทธิก์าร
ตดัสนิใจน้อยกว่า ร้อยละ  80  จึงไม่มคีวามเชื่อถือ  
ดังนั ้น   การออกแบบเครื่องปอกและแกะกลีบ
กระเทียมโดยพิจารณาชนิดของกระเทียมจึงไม่มี
ความส าคญั 

 
ตารางท่ี 4 ผลการวิ เค ราะห์ความแป รป รวน 
(ANOVA) ของคา่ตวัแปรทีม่อีทิธพิลการแกะกลบี 
กระเทยีม 
General Linear Model: แ ก ะ ห ม ด , แ ก ะ ไ ม่ ห ม ด , ... versus Blocks, 
Gralic, ...  
 
Factor    Type   Levels  Values 
Blocks    fixed       2  1, 2 
Gralic    fixed       2  1, 2 
Interval  fixed       3  1.0, 1.2, 1.5 
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  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที ่5  
 14 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 
Speed     fixed      3  200, 250, 300 
 
Analysis of Variance for แกะหมด, using Adjusted SS for Tests 
 
Source                    DF  Seq SS   Adj SS    Adj MS     F       P 
Blocks                     1      6480      6480     6480     0.58    0.455 
Gralic                      1    374340    374340  374340  33.72  0.000 
Interval                    2     15492     15492    7746     0.70    0.511 
Speed                     2     6789      6789     3395      0.31    0.741 
Gralic*Interval           2     17694     17694    8847     0.80    0.467 
Gralic*Speed            2      3577       3577    1789     0.16    0.852 
Interval*Speed          4    30963      30963    7741     0.70    0.604 
Gralic*Interval*Speed 4     23173     23173    5793     0.52    0.721 
Error                      17    188743   188743   11103 
Total                      35    667253 
 
S = 105.369   R-Sq = 71.71%   R-Sq(adj) = 41.76% 

 
4.2 การตรวจสอบการกระจายตวัแบบปกติ  
( Normal Distribution)  ข อ ง ค่ า ส่ ว น ต ก ค้ า ง 
(Residuals) จากการพิจารณาการกระจายของค่า
ส่วนตกค้าง (Residuals) ซึ่งในการทดสอบการแจก
แจงแบบปกติ (Normal Probability Plot) โดยน า
ขอ้มูลจากการทดลอง 36 ครัง้ มาแสดงเป็นแผนภูมิ
ดงั รปูที ่7 พบว่า ค่าส่วนตกคา้ง (Residuals) มกีาร
กระจายตวัตามแนวเสน้ตรง ท าใหป้ระมาณไดว้่า ค่า
สว่นตกคา้ง (Residuals) มกีารกระจายแบบปกต ิ

 

 
 

รปูท่ี 7   การกระจายแบบปกตขิองคา่ Residual 
 

4.3 การตรวจสอบความเป็นอิสระ  
( Independent)ข อ ง ค่ า ส่ ว น ต ก ค้ า ง (Residuals) 
สามารถพิจารณาจากการน าขอ้มูลจากการทดลอง 
36 ครัง้ มาแสดงเป็นแผนภูมิการกระจาย(Scatter  

Plot)   รูปที่ 8  เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของ
ขอ้มูลบนแผนภูมพิบว่า  การกระจายตวัของค่าส่วน
ตกค้าง (Residuals) มีรูป แบบที่ เป็ นอิสระไม่ มี
รปูแบบที่แน่นอน  หรอืไม่สามารถประมาณรูปแบบ   
ที่ แ น่ นอนได้   แสดงให้ เห็น ว่ าค่ าส่ วนตกค้าง 
(Residuals) มคีวามเป็นอสิระต่อกนั (Independent) 

 

 
 

รูป ท่ี  8 ก ารก ระจ ายตั ว ข อ ง ค่ าส่ วน ตกค้ า ง 
(Residuals) เทยีบกบั Observation Order   

 
4.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เคร่ืองแกะและ
ปอกกลีบกระเทียมสู่ผู้ประกอบการ  
จากการลงพืน้ทีห่มู่บา้นทา่บ่อสงคราม ต าบลบา้นท่า
บ่อสงคราม อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม เพื่อ
เผยแพร่การใช้เครื่องแกะและปอกกลีบกระเทียม 
ใหแ้กผู่ป้ระกอบการผลติและจ าหน่ายปลาสม้ 

 

 
 

รปูท่ี 9 สาธิตวธิีการท างานเครื่องแกะและปอกกลีบ
กระเทยีมใหแ้กผู่ป้ระกอบการ 
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Speed     fixed      3  200, 250, 300 
 
Analysis of Variance for แกะหมด, using Adjusted SS for Tests 
 
Source                    DF  Seq SS   Adj SS    Adj MS     F       P 
Blocks                     1      6480      6480     6480     0.58    0.455 
Gralic                      1    374340    374340  374340  33.72  0.000 
Interval                    2     15492     15492    7746     0.70    0.511 
Speed                     2     6789      6789     3395      0.31    0.741 
Gralic*Interval           2     17694     17694    8847     0.80    0.467 
Gralic*Speed            2      3577       3577    1789     0.16    0.852 
Interval*Speed          4    30963      30963    7741     0.70    0.604 
Gralic*Interval*Speed 4     23173     23173    5793     0.52    0.721 
Error                      17    188743   188743   11103 
Total                      35    667253 
 
S = 105.369   R-Sq = 71.71%   R-Sq(adj) = 41.76% 

 
4.2 การตรวจสอบการกระจายตวัแบบปกติ  
( Normal Distribution)  ข อ ง ค่ า ส่ ว น ต ก ค้ า ง 
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แจงแบบปกติ (Normal Probability Plot) โดยน า
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ดงั รปูที ่7 พบว่า ค่าส่วนตกคา้ง (Residuals) มกีาร
กระจายตวัตามแนวเสน้ตรง ท าใหป้ระมาณไดว่้า ค่า
สว่นตกคา้ง (Residuals) มกีารกระจายแบบปกต ิ

 

 
 

รปูท่ี 7   การกระจายแบบปกตขิองคา่ Residual 
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สามารถพิจารณาจากการน าขอ้มูลจากการทดลอง 
36 ครัง้ มาแสดงเป็นแผนภูมิการกระจาย(Scatter  

Plot)   รูปที่ 8  เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของ
ขอ้มูลบนแผนภูมพิบว่า  การกระจายตวัของค่าส่วน
ตกค้าง (Residuals) มีรูป แบบที่ เป็ นอิสระไม่ มี
รปูแบบที่แน่นอน  หรอืไม่สามารถประมาณรูปแบบ   
ที่ แ น่ นอนได้   แสดงให้ เห็น ว่ าค่ าส่ วนตกค้าง 
(Residuals) มคีวามเป็นอสิระต่อกนั (Independent) 

 

 
 

รูป ท่ี  8 ก ารก ระจ ายตั ว ข อ ง ค่ าส่ วน ตกค้ า ง 
(Residuals) เทยีบกบั Observation Order   

 
4.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เคร่ืองแกะและ
ปอกกลีบกระเทียมสู่ผู้ประกอบการ  
จากการลงพืน้ทีห่มู่บา้นทา่บ่อสงคราม ต าบลบา้นท่า
บ่อสงคราม อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม เพื่อ
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 14 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

5. สรปุ 
จากงานวจิยันี้ท าใหท้ราบถงึประสทิธภิาพเครื่อง

แกะและปอกกลบีกระเทยีม  เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
การผลิต  พบว่า  การแกะกระเทียมแต่ละชนิด
ได้ผลดีที่สุดที่ระยะห่างและความเร็วรอบต่อไปนี้    
1) กระเทยีมแกว้ทีร่ะยะห่างของลูกนวดที ่ ประมาณ  
1  เซนติเมตร และความเร็วรอบเฉลี่ยที่  200 รอบ/
นาที  สามารถแกะและปอกกลีบกระเทียมจ านวน  
500 กรมั  ได้ค่าเฉลี่ยกระเทยีมที่ปอกเปลือกดีที่สุด  
โดยใชเ้วลาเฉลีย่  0.41 วนิาท ี และ  2) กระเทยีมจนี
ที่ระยะห่างของลูกนวดที่  ประมาณ  1  เซนติเมตร 
และความเรว็รอบเฉลี่ยที่  250 รอบ/นาที  สามารถ
แกะและปอกกลีบกระเทียมจ านวน  500 กรมั  ได้
ค่าเฉลี่ยกระเทยีมที่ปอกเปลอืกดีที่สุด  โดยใช้เวลา
เฉลีย่  0.44 วนิาท ี โดยค่าเฉลี่ยในการใชเ้ครื่องแกะ
และปอกกลีบกบักระเทียมทัง้  2  ชนิด  จ านวน 1  
กโิลกรมั  ใชเ้วลาเฉลีย่  1.43 นาท ี และใชเ้ครือ่งแกะ
และปอกกลบีกระเทยีม  ระยะเวลา 1 ชัว่โมง  ได้ค่า
เฉลยีกระเทยีมทีแ่กะและปอกเปลอืก  ประมาณ  42  
กโิลกรมั  ค่าเฉลีย่การแกะและปอกกลบีกระเทยีม 1 
วนั ไดผ้ลผลติกระเทยีม ประมาณ 336  กโิลกรมั 

ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
พบว่าการใช้เครื่องแกะและปอกกลีบกระเทยีมเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ  สามารถประหยดัตน้ทุน
ได้ประมาณ 6,994.26 บาทต่อเดอืน  และระยะเวลา
คนืทนุอยูท่ี ่ 5 เดอืน 

ผลการสุ่มแบบสอบถามจากผู้ประกอบการผลิต
และจ าหน่ายปลาส้ม  หมู่บ้านท่าบ่อสงคราม ต าบล
ท่าบ่อ อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม  ในการ
ทดลองใช้ เครื่องแกะกระเทียมด้าน โครงสร้าง  
ค่าเฉลี่ย    ที่  4.16  ด้านการใช้งาน  ค่าเฉลี่ยที ่ 
4.08  และดา้นผลผลติ ค่าเฉลีย่ที ่4.25 โดยภาพรวม
เฉ ลี่ ย   4.17  อยู่ ใน ร ะดับ  ม าก   เป็ น ไป ต าม
วตัถุประสงค์ของงานวจิยั  สามารถลดค่าใชจ้่ายและ
เพิม่ปรมิาณผลผลติได ้มากขึน้ 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอศรสีงคราม ทีก่รณุาประสานการรวบรวมขอ้มลู
และการจัดเวทีรวบรวมข้อมูลตลอดช่วงเวลาของ
การศกึษา  และขอขอบพระคุณกลุ่มผู้ประกอบการ 
ผู้น าชุมชนหมู่ 4 และหมู่ 6  บ้านท่าบ่อศรสีงคราม 
ในพื้นที่ทุกท่าน  และขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
นครพนมและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)  ที่สนับสนุนทุนวจิยั  ภายใต้การด าเนินงาน
โครงการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์จังหวัดนครพนมสู่ส ังคมแห่งการ
เรยีนรูเ้ชงิบรูณาการ (ระยะที ่3) ประจ าปีงบประมาณ  
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แบบอตัโนมตัทิัง้สองระบบ ประกอบดว้ย 1) เซนเซอรว์ดัความน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity; EC Sensor) ใน
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เหมาะกบัการเจรญิเตบิโตของผกัสลดักรนีโอ๊ค 
ค าหลกั: ผกัสลดักรนีโอ๊ค, ระบบไฮโดรโปนิกส,์ ความชืน้, อณุหภมู,ิ แสงสว่าง 
 

Abstract 
 This paper aims to comparatively study a growth of Green Oak Lettuce in automated hydroponics 
systems. The systems are divided into 2 systems: system 1 (Independent System) and system 2 (Control 
System). The automatic hydroponics systems consist of 1) Electrical Conductivity; EC Sensor 2) pH 
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Sensor and 3) Level Sensor. Temperature humidity and light intensity are controlled by microcontroller 
which is indicated in the system 2 while the system 1 are not. In the system 2, Temperature-Humidity 
sensor is employed. If values from the sensor exceed limits, a water pump will spray water through the 
system in order to reduce T and increase H.  Also, LEDs are used in the system 2 which used for 
photosynthesis effect of Green Oak Lettuce. LED is controlled by Real Time Clock which is commanded 
to switch on at 6 AM. and switch off at 6 PM. As a result, growth rate of the Green Oak Lettuce for both 
systems are identical because LEDS and sensor from the system 2 work properly.  Moreover, system 2 
could be a choice for farmers who have not ample areas to growing. System 2 can also increase in 
quantity of the Green Oak Lettuce using small growing areas. In addition, both systems can reduce time 
of growing and can harvest faster than general hydroponics system in 2 weeks because their control 
systems are suitable for the Green Oak Lettuce.  
Keywords: Green Oak Salad, Hydroponics, Humidity, Temperature, Light Intensity.  
 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัจ านวนประชากรของโลกไดเ้พิม่ขึน้

อยา่งต่อเนื่อง มกีารประมาณการจ านวนประชากรโลก
ในปัจจุบนัว่ามจี านวนถงึ 7,600 ลา้นคน และในแต่ละ
ปีมีการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรโลกถึงปีละ 83 
ล้านคน  ในปี  2593 ล้านคน  จากการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนประชากรโลกอย่างมหาสาร  ท าให้ความ
ตอ้งการอาหาร เพือ่การด ารงชพีเพิม่มากขึน้ ในขณะที่
พื้นทีเ่พาะปลูกและอตัราการผลติอาหารไม่ได้เพิม่ขึน้
ตามจ านวนประชากรโลก ท าให้เกดิปัญหาความขาด
แคลนอาหารขึ้นในหลายๆ พื้นที่ของโลก เช่น เปร ู
อาร์เจนตนิา ในทวปีอเมรกิาใต้ เซเนกลั บูกนิาฟาโซ 
แคเมอรนู และโมซมับกิ ทวปีแอฟรกีา เยเมน อนิเดยี 
และอินโดนี เซีย  ทวีปเอเชีย  นอกจากปัญหาการ
เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ของจ านวนประชากรโลกแลว้ ยงั
มีปัญหาอื่นๆ ที่กระทบต่อการผลิตอาหาร เช่น ภัย
ธรรมชาต ิแผนดนิไหว น ้าทว่ม พายุ หรอืฝนแลง้ และ
มปัีญหาจากการเปลีย่นพื้นทีท่ีใ่ชเ้พาะปลูกพชือาหาร
ไปเป็นพื้นที่ปลูกพืชพลังงานแทน การใช้ทรพัยากร
ทางธรรมชาตอิยา่งฟุ่มเฟือยและสรา้งความเสยีหายแก่
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การตัดไม้ เผาป่า 
ปล่อยของเสยีลงในแหล่งน ้า ท าให้เกดิมลพิษขึ้นกบั
ดนิ น ้า และอากาศ ซึง่ท าใหเ้กดิการเปลีย่นทางสภาพ
ภูมิอากาศขึ้น  ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อการ

เพาะปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอาหาร (กองบรรณาธิการ, 
2009) 

จากปัญหาดงักล่าวองค์กรอาหารนานาชาติ, 
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food 
and Agriculture Organization of the United 
Nations; FAO), องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ 
International Energy Agency; IEA) และสถาบนัวิจยั
นโยบายด้านอาหารนานาชาติ (International Food 
Policy Research Institute – IFPRI) คาดว่าในปี ค.ศ.
2030 จะมีความต้องการอาหาร  พลังงาน และน ้ า 
เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 50 และ 30 ตามล าดบั ดงันัน้ การ
ผลิตอาหารจึงจ าเป็นต้องอาศัยพึ่งพาและรบกวน
ธรรมชาตใิหน้้อยทีส่ดุ (กมล เลศิรตัน์, 2555) จากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาตทิ าให้
ไม่สามารถปลูกพืชอาหารให้เพียงพอต่อการบรโิภค
โดยพึง่พาฤดูกาลตามธรรมชาติได้อกีต่อไป ท าใหใ้น
ปัจจุบันมีการปลูกพืชอาหารโดยการควบคุมสภาวะ
แวดลอ้มในการปลูกพชืเพื่อใหไ้ดผ้ลผลติตามตอ้งการ 
เพื่อใหเ้พยีงพอต่อการบรโิภค และยงัสามารถควบคุม
ปรมิาณการใช้ทรพัยากรธรรมชาติให้น้อยลงและลด
การใชส้ารเคมใีนการเพาะปลูก การปลูกพชืโดยไม่ใช้
ดินหรอืการปลูกพืชโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์จึงค่อนขา้ง
เป็นที่นิยมในการเพาะปลูกพืชแบบควบคุมสภาวะ
แวดล้อม ซึ่งสามารถผลิตได้พอเพียงต่อการบรโิภค

การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5

14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
180



  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ  ครัง้ที ่5   
 14 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

 
การศึกษาการเจริญเติบโตของผกัสลดักรีนโอค๊ในระบบไฮโดรโปนิกสแ์บบอตัโนมติั 

โดยควบคมุอณุหภมิู ความช้ืน และแสงสว่าง 
A Comparative Study of Green Oak Lettuce in Automatic Hydroponics Systems  

with Controlling Temperature Humidity and Light Intensity 
 

วชัรากร ป่ินธุรตัน์1* และ ดนยั ทองธวชั2 

 

1,2 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจนัทุบร ี
131 หมูท่ี ่10 ต าบลพลวง อ าเภอเขาคชิฌกฏู จงัหวดัจนัทบุร ี22210 

 *E-mail: pindhurath@gmail.com เบอรโ์ทร 087-4421421 
 

บทคดัย่อ  
บทความนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจรญิเติบโตของผกัสลัดกรนีโอ๊คในระบบโฮโดรโปนิกส์แบบ

อตัโนมตั ิโดยเปรยีบเทยีบระหว่างระบบอสิระ (อุณภูม ิความชืน้ และแสงสว่าง ขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้มภายนอก)
กบัระบบควบคมุ (อณุภูม ิความชืน้ และแสงสว่าง ถูกควบคุมดว้ยระบบไมโครคอนโทรลเลอร)์ ระบบโฮโดรโปนิกส์
แบบอตัโนมตัทิัง้สองระบบ ประกอบดว้ย 1) เซนเซอรว์ดัความน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity; EC Sensor) ใน
สารละลาย ท าหน้าทีต่รวจวดัค่าสารละลาย A และ B เพื่อควบคุมใหอ้ยู่ในค่าที่ก าหนด 2) เซนเซอรว์ดักรด-ด่าง 
(pH Sensor) ท าหน้าที่ตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของสารละลายให้อยู่ในค่าทีเ่หมาะสม และ 3) เซนเซอร์วดั
ระดบัน ้า (Level Sensor) ท าหน้าทีต่รวจวดัระดบัน ้าในระบบใหอ้ยูใ่นระดบัทีก่ าหนดตลอดเวลา ระบบ 1 คอื ระบบ
อสิระ และระบบ 2 คือ ระบบควบคุม โดยค่าอุณหภูมิลและความชื้นถูกวดัด้วยเซนเซอร์ เมื่อค่าอุณหภูมิและ
ความชื้นทีว่ดัได้ไม่อยู่ในช่วงทีก่ าหนด ระบบควบคุมอตัโนมตัจิะสัง่ใหเ้ครื่องพ่นหมอกท างาน เพื่อให้เพิม่หรอืลด
อณุหภูมแิละความชืน้ใหอ้ยู่อยู่ในคา่ทีเ่หมาะสม การควบคมุความเขม้แสงใชแ้สงจากหลอดแอลอดีแีทนแสงอาทติย์
ในการสงัเคราะห์แสงของพชื โดยมรีะบบนับเวลาคอยตัง้ค่าเปิดและปิดหลอดไฟในเวลาทีก่ าหนด กล่าวคอื เปิด
เวลา 06.00 น. และปิดเวลา 18.00 น. ผลทีไ่ด้จากการทดลองพบว่า การเจรญิเตบิโตของผกัสลดัทีป่ลูกกบัระบบ
ควบคุมและระบบอสิระมอีตัราการเจรญิเตบิโตเท่ากนั ดงันัน้ ขอ้สรุปในงานวจิยัครัง้นี้ คอื ระบบ 2 (ระบบควบคุม) 
สามารถเป็นทางเลอืกใหก้บัเกษตรรุน่ใหมท่ีม่พีื้นทีใ่นการปลูกจ ากดัแต่ตอ้งการผลผลติเทยีบเท่าการปลูกในระบบ
ทัว่ไป ยิง่กว่านัน้ ผกัทีป่ลูกในระบบโฮโดรโปนิกสแ์บบอตัโนมตัทิัง้สองระบบสามารถเกบ็เกีย่วไดเ้รว็กว่าการปลูก
แบบทัว่ไป 2 สปัดาห์ เนื่องจากระบบน ้าอตัโนมตัิมกีารควบคุมสารอาหารและระดบัน ้าทีเ่หมาะสมตลอดเวลา ซึ่ง
เหมาะกบัการเจรญิเตบิโตของผกัสลดักรนีโอ๊ค 
ค าหลกั: ผกัสลดักรนีโอ๊ค, ระบบไฮโดรโปนิกส,์ ความชืน้, อณุหภมู,ิ แสงสว่าง 
 

Abstract 
 This paper aims to comparatively study a growth of Green Oak Lettuce in automated hydroponics 
systems. The systems are divided into 2 systems: system 1 (Independent System) and system 2 (Control 
System). The automatic hydroponics systems consist of 1) Electrical Conductivity; EC Sensor 2) pH 
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Sensor and 3) Level Sensor. Temperature humidity and light intensity are controlled by microcontroller 
which is indicated in the system 2 while the system 1 are not. In the system 2, Temperature-Humidity 
sensor is employed. If values from the sensor exceed limits, a water pump will spray water through the 
system in order to reduce T and increase H.  Also, LEDs are used in the system 2 which used for 
photosynthesis effect of Green Oak Lettuce. LED is controlled by Real Time Clock which is commanded 
to switch on at 6 AM. and switch off at 6 PM. As a result, growth rate of the Green Oak Lettuce for both 
systems are identical because LEDS and sensor from the system 2 work properly.  Moreover, system 2 
could be a choice for farmers who have not ample areas to growing. System 2 can also increase in 
quantity of the Green Oak Lettuce using small growing areas. In addition, both systems can reduce time 
of growing and can harvest faster than general hydroponics system in 2 weeks because their control 
systems are suitable for the Green Oak Lettuce.  
Keywords: Green Oak Salad, Hydroponics, Humidity, Temperature, Light Intensity.  
 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัจ านวนประชากรของโลกไดเ้พิม่ขึน้

อยา่งต่อเนื่อง มกีารประมาณการจ านวนประชากรโลก
ในปัจจุบนัว่ามจี านวนถงึ 7,600 ลา้นคน และในแต่ละ
ปีมีการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรโลกถึงปีละ 83 
ล้านคน  ในปี  2593 ล้านคน  จากการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนประชากรโลกอย่างมหาสาร  ท าให้ความ
ตอ้งการอาหาร เพือ่การด ารงชพีเพิม่มากขึน้ ในขณะที่
พื้นทีเ่พาะปลูกและอตัราการผลติอาหารไม่ได้เพิม่ขึน้
ตามจ านวนประชากรโลก ท าให้เกดิปัญหาความขาด
แคลนอาหารขึ้นในหลายๆ พื้นที่ของโลก เช่น เปร ู
อาร์เจนตนิา ในทวปีอเมรกิาใต้ เซเนกลั บูกนิาฟาโซ 
แคเมอรนู และโมซมับกิ ทวปีแอฟรกีา เยเมน อนิเดยี 
และอินโดนี เซีย  ทวีปเอเชีย  นอกจากปัญหาการ
เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ของจ านวนประชากรโลกแลว้ ยงั
มปัีญหาอื่นๆ ที่กระทบต่อการผลิตอาหาร เช่น ภัย
ธรรมชาต ิแผนดนิไหว น ้าทว่ม พายุ หรอืฝนแลง้ และ
มปัีญหาจากการเปลีย่นพื้นทีท่ีใ่ชเ้พาะปลูกพชือาหาร
ไปเป็นพื้นที่ปลูกพืชพลังงานแทน การใช้ทรพัยากร
ทางธรรมชาตอิยา่งฟุ่มเฟือยและสรา้งความเสยีหายแก่
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การตัดไม้ เผาป่า 
ปล่อยของเสยีลงในแหล่งน ้า ท าให้เกดิมลพิษขึ้นกบั
ดนิ น ้า และอากาศ ซึง่ท าใหเ้กดิการเปลีย่นทางสภาพ
ภูมิอากาศขึ้น  ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อการ

เพาะปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอาหาร (กองบรรณาธิการ, 
2009) 

จากปัญหาดงักล่าวองค์กรอาหารนานาชาติ, 
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food 
and Agriculture Organization of the United 
Nations; FAO), องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ 
International Energy Agency; IEA) และสถาบนัวิจยั
นโยบายด้านอาหารนานาชาติ (International Food 
Policy Research Institute – IFPRI) คาดว่าในปี ค.ศ.
2030 จะมีความต้องการอาหาร  พลังงาน และน ้ า 
เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 50 และ 30 ตามล าดบั ดงันัน้ การ
ผลิตอาหารจึงจ าเป็นต้องอาศัยพึ่งพาและรบกวน
ธรรมชาตใิหน้้อยทีส่ดุ (กมล เลศิรตัน์, 2555) จากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาตทิ าให้
ไม่สามารถปลูกพืชอาหารให้เพียงพอต่อการบรโิภค
โดยพึง่พาฤดูกาลตามธรรมชาติได้อกีต่อไป ท าใหใ้น
ปัจจุบันมีการปลูกพืชอาหารโดยการควบคุมสภาวะ
แวดลอ้มในการปลูกพชืเพื่อใหไ้ดผ้ลผลติตามตอ้งการ 
เพื่อใหเ้พยีงพอต่อการบรโิภค และยงัสามารถควบคุม
ปรมิาณการใช้ทรพัยากรธรรมชาติให้น้อยลงและลด
การใชส้ารเคมใีนการเพาะปลูก การปลูกพชืโดยไม่ใช้
ดินหรอืการปลูกพืชโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์จึงค่อนขา้ง
เป็นที่นิยมในการเพาะปลูกพืชแบบควบคุมสภาวะ
แวดล้อม ซึ่งสามารถผลิตได้พอเพียงต่อการบรโิภค

การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5
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และเพื่อการค้าได้ดี โดยพชืทีเ่หมาะต่อการปลูกแบบ
ไฮโดรโปนิกส์ ได้แก่พชืทีม่อีายุการเกบ็เกีย่วในระยะ
สัน้ (กรมสง่เสรมิการเกษตร, 2558) 

ทัง้นี้ จากปัญหาการขาดแคลนอาหารและ
พื้นที่ในการเพาะปลูก การปลูกพืชโดยใช้พื้นที่น้อย 
หรือการปลูกพืชในอาคารที่พักอาศัยจึ งเป็นอีก
ทางเลอืกหน่ึง การปลกูพชืแนวดิง่ (Vertical Farming) 
ซึง่เหมาะกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนัทีค่นส่วนใหญ่มทีี่
พกัอาศยั (ในพื้นที่ไม่มีแสงสว่าง) ซึ่งมีพื้นที่น้อยไม่
สามารถเพาะปลูกพชืตามปกตไิด้ การปลูกพชืแนวดิง่
จึงเป็นวิธีที่ เหมาะสมเน่ืองจากใช้พื้นที่  แรงงาน 
พลงังาน และน ้าในปรมิาณต ่า การปลูกในทีพ่กัอาศยั
ไม่ต้องกงัวลกบัโรคพืชและแมลงรบกวน จึงท าให้ใช้
สารเคมใีนการเพาะปลกูน้อยหรอืไมต่อ้งใช ้ในกรณีทีม่ ี
แสงสว่างน้อยยังสามารถใช้หลอดไฟฟ้าหรือหลอด 
LED ช่วยให้แสงสว่างเพื่อให้พืชใช้ในการสงัเคราะห์
แสง (อตัถสทิธิ ์ชืน่ใจ และคณะ, 2560) 

 

 
รปูที ่1 การปลกูพชืแนวดิง่ (Vertical Farming) 

 
ในปัจจุบันรฐับาลได้มีนโยบาย “ไทยแลนด ์

4.0” โดยมุ่งเน้นให้ใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมต่างๆ
เขา้มาช่วยในภาคการเกษตรเพื่อช่วยในการผลติและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของเกษตรกร เพื่อ
เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดัง้เดิมให้เป็นการเกษตร
แบบใหม่ โดยอาศยัเทคโนโลยเีพิม่ากขึน้ เพื่อช่วยให้
เกษตรกรมผีลผลิตและรายได้เพิม่ขึ้น ดงันัน้ การน า
เทคโนโลยกีารปลูกพชืแบบไฮโดรโปนิกสอ์ตัโนมตัแิละ

ฟาร์มอจัฉรยิะเข้ามาช่วยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
น่าสนใจ 

2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ในปัจจุบันการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์มี

การออกแบบระบบควบคุมโรงเรอืนให้มีการท างาน
ดว้ยระบบอตัโนมตั ิหรอืทีเ่รยีกว่าระบบฟารม์อจัฉรยิะ 
โดยสามารถใชไ้มโครคอนโทรลเลอรเ์ขา้มาชว่ยในการ
ควบคมุระบบต่างๆ ของโรงเรอืน โดยมกีารตรวจวดัคา่
ต่างๆ ไมว่่าจะเป็นคา่ความเขม้แสง อณุหภมู ิความชืน้
และค่าความน าไฟฟ้าของสารละลายในน ้าทีเ่ป็นแหล่ง
อาหารของพชื โดยมกีารส่งสญัญาณไปควบคุมสัง่การ
ไปยงัส่วนต่างๆของโรงเรอืน ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ปัม๊
น ้า ชุดควบคุมการจ่ายปุ๋ ย และพัดลมระบายอากาศ 
เพื่อใหร้ะบบท างานด้วยตวัเอง เกษตรกรไม่ต้องคอย
ตรวจสอบเหมอืนในอดดตี (ค าพนู, 2560) 

การปลูกพืชแนวดิ่ งเป็นอีกห น่ึ งวิธีที่ ใช้
ทรพัยากรน้อย เหมาะกบัการปลูกในครวัเรอืน ปลูก
เพื่อการค้าหรอืปลูกในที่พกัอาศยัที่มพีื้นที่น้อยๆ อกี
ทัง้ยงัสามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมในการปลูกพชื
ไดด้ ีสามารถเพาะปลกูพชืไดต้ลอดทัง้ปีและใหผ้ลผลติ
สูงเมื่อเทียบกบัการเพาะปลูกแบบเดิม โดยสามารถ
ตดิตัง้หลอด LED เพื่อใหแ้สงกบัพชืเพิม่เตมิในกรณีที่
ปลูกในอาคารทีไ่ม่มแีสงสว่างจากดวงอาทติย ์เพื่อให้
พชืสงัเคราะหแ์สง (กมล, 2555) 

จากการศึกษาวิธีปลูกผักกาดหอมพันธุ์กรี
นโอ๊คโดยใช้วัตถุปลูกที่แตกต่างกัน  ได้แก่ ดินชัย
บาดาล ดนิผสมทางการคา้สตูรที ่1 ดนิผสมทางการคา้
สูตรที่ 2 และสารละลายธาตุอาหารสูตรพระนคร 1 
พบว่าวิธีการปลูกมีผลต่อการเจริญ เติบ โตของ
ผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คอย่างมีนัยส าคัญ  จาก
ผลการวจิยัพบว่าการใชส้ารละลายธาตุอาหารสตูรพระ
นคร 1 ผกักาดหอมกรนีโอ๊คจะมีความสมบูรณ์ที่สุด 
(คงเอก, 2558) 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของความเข้ม
แสงและระยะเวลาที่พชืได้รบัแสง โดยใช้หลอด LED 
และหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นแหล่งก าเนิดแสง จาก
การทดลองพบว่าหากพชืไดร้บัแสงเป็นเวลานานจะท า
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ให้ปรมิาณวิตามินเพิ่มมากกว่าพืชที่ได้รบัแสงน้อย 
นอกจากระยะเวลาทีพ่ชืไดร้บัแสงแลว้ ความเขม้แสงก็
มสี่วนส าคญัทีช่่วยใหพ้ชืสงัเคราะห์แสงเช่นกนั (พชิญ์
สนิี, 2560) 

 
3. การออกแบบระบบไฮโดรโปนิกสอ์ตัโนมติั 

บทความนี้ศกึษาการเจรญิเตบิโตของผกัสลดั
กรนีโอ๊ค ซึ่งผูว้จิยัไดแ้บ่งระบบที่ใชใ้นการทดลองเป็น 
2 ระบบ คอื ระบบ 1 และระบบ 2 โดยระบบ 1 ใหเ้ป็น
ระบบอสิระ (Independent System) ผกัสงัเคราะหแ์สง
และได้รบัอุณหภูมิและความชื้นตามธรรมชาติ ส่วน
ระบบ 2 เป็นระบบควบคุม (Control System) ตวัแปร
ที่ควบคุม คือ อุณหภูมิ ความชื้นและแสงสว่าง ใน
ระหว่างการทดลอง ระบบ 1 ถูกตดิตัง้ขา้งนอกอาคาร
เหมอืนการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ทัว่ไปเพื่อให้รบัแสง 
อุณภูมแิละความชื้นจากสภาพอากาศภายนอก การ
เจริญเติบโตของระบบนี้ข ึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็นหลกั ส่วนระบบ 2 ถูกตดิตัง้อยู่ในอาคาร
(จ าลองจากการปลูกแบบแนวตั ้ง ดังรูปที่  1) มี
เซนเซอร์ตรวจจบัอุณหภูมแิละความชื้น มเีครื่องพ่น
หมอกในกรณีที่อุณหภูมิและความชื้นไม่เป็นไปตาม
ค่าที่ก าหนด ในส่วนของการควบคุมแสงสว่างเพื่อให้
ผกัใชใ้นการสงัเคราะห์ ผูว้จิยัใชห้ลอดแอลอดี ีอย่างไร
กต็าม ทัง้สองระบบนี้มรีะบบรกัษาระดบัน ้า ส่วนผสม
ของสารละลาย และการควบคุมกรด-ด่าง เหมอืนกนั 
และถูกออกแบบให้มกีารท างานอตัโนมตัคิวบคุมโดย
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) และ
เป็นระบบน ้าแบบไหลวน (Nutrient Circulation) โดย
งานวิจัยชื้นนี้มีจุดมุ่งหมายอยู่ 2 ข้อหลัก คือ สร้าง
ระบบไฮโดรโปนิกส์อตัโนมตัแิละทดสอบระบบทีส่รา้ง
โด ยก ารค วบ คุ ม แ ส ง  ค วาม ชื้ น แ ล ะอุณ หภู ม ิ
เป รียบ เทียบกับ การระบบที่ ไม่ ค วบคุม  โดยมี
สมมติฐานสองข้อคือ ระบบการควบคุมระดับน ้ า 
สารละลาย และกรด-ด่าง สามารถเร่งการเจรญิเตบิโต
ของผกัสลดักรนีโอ๊ค และข้อสองคือ ระบบที่ควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้ และความเข้มแสง มีอัตราการ
เจรญิเตบิโตเทา่กบัแบบไม่ควบคมุ ซึง่ถา้สมมตฐิานถูก

พสิูจน์ว่าเป็นจรงิ เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกจ ากดั 
อาจจะหนัมาใชร้ะบบนี้ เพราะสามารถปลกูผกัซอ้นกนั
แนวตัง้และปลกูภายในอาคารได ้
3.1 การออกแบบโครงสร้าง 

ในการออกแบบโครงสร้างของระบบไฮโดร
โปรนิกส์ส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ ลกัษณะทัว่ไปแสดง
ดงัรปูที ่2 โครงสรา้งที่ออกแบบและโครงสรา้งที่สรา้ง
แล้วเสรจ็ โดยระบบที่ออกแบบมลีกัษณะเหมอืนการ
โครงสรา้งของระบบไฮโดรโปนิกสท์ัว่ไป ในงานวจิยันี้ 
ป ระกอบ ด้ วย  2 โรง เรือน  ควบคุ ม ด้ วย ระบ บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ชุดเดยีวกนั โรงเรอืนชุดแรกใช้
ส าหรบัระบบที ่1 และโรงเรอืนชุดที ่2 ใชส้ าหรบัระบบ
ที ่2  

 
(ก) 

 
(ข) 

รปูที ่2 (ก) โครงสรา้งโรงเรอืนระบบไฮโดรโปนิกส ์
         (ข) โรงเรอืนทีป่ระกอบแลว้เสรจ็ 
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และเพื่อการค้าได้ดี โดยพชืทีเ่หมาะต่อการปลูกแบบ
ไฮโดรโปนิกส์ ได้แก่พชืทีม่อีายุการเกบ็เกีย่วในระยะ
สัน้ (กรมสง่เสรมิการเกษตร, 2558) 

ทัง้นี้ จากปัญหาการขาดแคลนอาหารและ
พื้นที่ในการเพาะปลูก การปลูกพืชโดยใช้พื้นที่น้อย 
หรือการปลูกพืชในอาคารที่พักอาศัยจึ งเป็นอีก
ทางเลอืกหนึ่ง การปลกูพชืแนวดิง่ (Vertical Farming) 
ซึง่เหมาะกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนัทีค่นส่วนใหญ่มทีี่
พกัอาศยั (ในพื้นที่ไม่มีแสงสว่าง) ซึ่งมีพื้นที่น้อยไม่
สามารถเพาะปลูกพชืตามปกตไิด้ การปลูกพชืแนวดิง่
จึงเป็นวิธีที่ เหมาะสมเนื่ องจากใช้พื้นที่  แรงงาน 
พลงังาน และน ้าในปรมิาณต ่า การปลูกในทีพ่กัอาศยั
ไม่ต้องกงัวลกบัโรคพืชและแมลงรบกวน จึงท าให้ใช้
สารเคมใีนการเพาะปลกูน้อยหรอืไมต่อ้งใช ้ในกรณีทีม่ ี
แสงสว่างน้อยยังสามารถใช้หลอดไฟฟ้าหรือหลอด 
LED ช่วยให้แสงสว่างเพื่อให้พืชใช้ในการสงัเคราะห์
แสง (อตัถสทิธิ ์ชืน่ใจ และคณะ, 2560) 

 

 
รปูที ่1 การปลกูพชืแนวดิง่ (Vertical Farming) 

 
ในปัจจุบันรฐับาลได้มีนโยบาย “ไทยแลนด ์

4.0” โดยมุ่งเน้นให้ใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมต่างๆ
เขา้มาช่วยในภาคการเกษตรเพื่อช่วยในการผลติและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของเกษตรกร เพื่อ
เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดัง้เดิมให้เป็นการเกษตร
แบบใหม่ โดยอาศยัเทคโนโลยเีพิม่ากขึน้ เพื่อช่วยให้
เกษตรกรมผีลผลิตและรายได้เพิม่ขึ้น ดงันัน้ การน า
เทคโนโลยกีารปลูกพชืแบบไฮโดรโปนิกสอ์ตัโนมตัแิละ

ฟาร์มอจัฉรยิะเข้ามาช่วยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
น่าสนใจ 

2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ในปัจจุบันการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์มี

การออกแบบระบบควบคุมโรงเรอืนให้มีการท างาน
ดว้ยระบบอตัโนมตั ิหรอืทีเ่รยีกว่าระบบฟารม์อจัฉรยิะ 
โดยสามารถใชไ้มโครคอนโทรลเลอรเ์ขา้มาชว่ยในการ
ควบคมุระบบต่างๆ ของโรงเรอืน โดยมกีารตรวจวดัคา่
ต่างๆ ไมว่่าจะเป็นคา่ความเขม้แสง อณุหภมู ิความชืน้
และค่าความน าไฟฟ้าของสารละลายในน ้าทีเ่ป็นแหล่ง
อาหารของพชื โดยมกีารส่งสญัญาณไปควบคุมสัง่การ
ไปยงัส่วนต่างๆของโรงเรอืน ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ปัม๊
น ้า ชุดควบคุมการจ่ายปุ๋ ย และพัดลมระบายอากาศ 
เพื่อใหร้ะบบท างานด้วยตวัเอง เกษตรกรไม่ต้องคอย
ตรวจสอบเหมอืนในอดดตี (ค าพนู, 2560) 

การปลูกพืชแนวดิ่ งเป็นอีกหนึ่ งวิธีที่ ใช้
ทรพัยากรน้อย เหมาะกบัการปลูกในครวัเรอืน ปลูก
เพื่อการค้าหรอืปลูกในที่พกัอาศยัที่มพีื้นที่น้อยๆ อกี
ทัง้ยงัสามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมในการปลูกพชื
ไดด้ ีสามารถเพาะปลกูพชืไดต้ลอดทัง้ปีและใหผ้ลผลติ
สูงเมื่อเทียบกบัการเพาะปลูกแบบเดิม โดยสามารถ
ตดิตัง้หลอด LED เพื่อใหแ้สงกบัพชืเพิม่เตมิในกรณีที่
ปลูกในอาคารทีไ่ม่มแีสงสว่างจากดวงอาทติย ์เพื่อให้
พชืสงัเคราะหแ์สง (กมล, 2555) 

จากการศึกษาวิธีปลูกผักกาดหอมพันธุ์กรี
นโอ๊คโดยใช้วัตถุปลูกที่แตกต่างกัน  ได้แก่ ดินชัย
บาดาล ดนิผสมทางการคา้สตูรที ่1 ดนิผสมทางการคา้
สูตรที่ 2 และสารละลายธาตุอาหารสูตรพระนคร 1 
พบ ว่าวิธีการปลูกมีผลต่อการเจริญ เติบ โตของ
ผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คอย่างมีนัยส าคัญ  จาก
ผลการวจิยัพบว่าการใชส้ารละลายธาตุอาหารสตูรพระ
นคร 1 ผกักาดหอมกรนีโอ๊คจะมีความสมบูรณ์ที่สุด 
(คงเอก, 2558) 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของความเข้ม
แสงและระยะเวลาทีพ่ชืได้รบัแสง โดยใช้หลอด LED 
และหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นแหล่งก าเนิดแสง จาก
การทดลองพบว่าหากพชืไดร้บัแสงเป็นเวลานานจะท า
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ให้ปรมิาณวิตามินเพิ่มมากกว่าพืชที่ได้รบัแสงน้อย 
นอกจากระยะเวลาทีพ่ชืไดร้บัแสงแลว้ ความเขม้แสงก็
มสี่วนส าคญัทีช่่วยใหพ้ชืสงัเคราะห์แสงเช่นกนั (พชิญ์
สนิี, 2560) 

 
3. การออกแบบระบบไฮโดรโปนิกสอ์ตัโนมติั 

บทความนี้ศกึษาการเจรญิเตบิโตของผกัสลดั
กรนีโอ๊ค ซึ่งผูว้จิยัไดแ้บ่งระบบที่ใชใ้นการทดลองเป็น 
2 ระบบ คอื ระบบ 1 และระบบ 2 โดยระบบ 1 ใหเ้ป็น
ระบบอสิระ (Independent System) ผกัสงัเคราะหแ์สง
และได้รบัอุณหภูมิและความชื้นตามธรรมชาติ ส่วน
ระบบ 2 เป็นระบบควบคุม (Control System) ตวัแปร
ที่ควบคุม คือ อุณหภูมิ ความชื้นและแสงสว่าง ใน
ระหว่างการทดลอง ระบบ 1 ถูกตดิตัง้ขา้งนอกอาคาร
เหมอืนการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส์ทัว่ไปเพื่อให้รบัแสง 
อุณภูมแิละความชื้นจากสภาพอากาศภายนอก การ
เจริญเติบโตของระบบนี้ข ึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็นหลกั ส่วนระบบ 2 ถูกตดิตัง้อยู่ในอาคาร
(จ าลองจากการปลูกแบบแนวตั ้ง ดังรูปที่  1) มี
เซนเซอร์ตรวจจบัอุณหภูมแิละความชื้น มเีครื่องพ่น
หมอกในกรณีที่อุณหภูมิและความชื้นไม่เป็นไปตาม
ค่าที่ก าหนด ในส่วนของการควบคุมแสงสว่างเพื่อให้
ผกัใชใ้นการสงัเคราะห์ ผูว้จิยัใชห้ลอดแอลอดี ีอย่างไร
กต็าม ทัง้สองระบบนี้มรีะบบรกัษาระดบัน ้า ส่วนผสม
ของสารละลาย และการควบคุมกรด-ด่าง เหมอืนกนั 
และถูกออกแบบให้มกีารท างานอตัโนมตัคิวบคุมโดย
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) และ
เป็นระบบน ้าแบบไหลวน (Nutrient Circulation) โดย
งานวิจัยชื้นนี้มีจุดมุ่งหมายอยู่ 2 ข้อหลัก คือ สร้าง
ระบบไฮโดรโปนิกส์อตัโนมตัแิละทดสอบระบบทีส่รา้ง
โด ยก ารค วบ คุ ม แ ส ง  ค วาม ชื้ น แ ล ะอุณ หภู ม ิ
เป รียบ เทียบกับ การระบบที่ ไม่ ค วบคุม  โดยมี
สมมติฐานสองข้อคือ ระบบการควบคุมระดับน ้ า 
สารละลาย และกรด-ด่าง สามารถเร่งการเจรญิเตบิโต
ของผกัสลดักรนีโอ๊ค และข้อสองคือ ระบบที่ควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้ และความเข้มแสง มีอัตราการ
เจรญิเตบิโตเทา่กบัแบบไม่ควบคมุ ซึง่ถา้สมมตฐิานถูก

พสิูจน์ว่าเป็นจรงิ เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกจ ากดั 
อาจจะหนัมาใชร้ะบบนี้ เพราะสามารถปลกูผกัซอ้นกนั
แนวตัง้และปลกูภายในอาคารได ้
3.1 การออกแบบโครงสร้าง 

ในการออกแบบโครงสร้างของระบบไฮโดร
โปรนิกส์ส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ ลกัษณะทัว่ไปแสดง
ดงัรปูที ่2 โครงสรา้งที่ออกแบบและโครงสรา้งที่สรา้ง
แล้วเสรจ็ โดยระบบที่ออกแบบมลีกัษณะเหมอืนการ
โครงสรา้งของระบบไฮโดรโปนิกสท์ัว่ไป ในงานวจิยันี้ 
ป ระกอบ ด้ วย  2 โรง เรือน  ควบคุ ม ด้ วย ระบ บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ชุดเดยีวกนั โรงเรอืนชุดแรกใช้
ส าหรบัระบบที ่1 และโรงเรอืนชุดที ่2 ใชส้ าหรบัระบบ
ที ่2  

 
(ก) 

 
(ข) 

รปูที ่2 (ก) โครงสรา้งโรงเรอืนระบบไฮโดรโปนิกส ์
         (ข) โรงเรอืนทีป่ระกอบแลว้เสรจ็ 
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3.2 การออกแบบระบบควบคมุอตัโนมติั 
3.2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร ์

ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ อั ต โ น มั ติ 
ไมโครคอนโทรลเลอรเ์ป็นอุปกรณ์ทีส่ าคญัชิ้นหน่ึง ซึ่ง
สามารถรับค่าจากเซนเซอร์มาประมวลผลหรือ
เปรยีบเทียบกบัค่าที่ออกแบบไว้ ถ้าค่ารบัเข้ามาต ่า
หรือสูงกว่าค่าตัง้ไว้ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสัง่ให้
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องท างาน  เพื่อให้ค่าต่างๆ  อยู่ใน
เกณฑท์ีก่ าหนด ในบทความชิน้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ช ้Arduino 
Mega 2560 เป็นตวัควบคุมและสัง่งาน เนื่องจากราคา
ถูกและเหมาะส าหรบัผูพ้ฒันาโปรแกรม รปูที ่3 เลข 1 
แสดงส่วนอนิพุต (Input) ซึ่งประกอบดว้ยเซนเซอร์รบั
ค่าต่างๆ , เลข 2 แสดงส่วนของเอาต์พุต  (Output) 
ประกอบด้วยจอแสดงผลค่าจากเซน เซอร์และ
สถานการณ์ท างานของระบบ และเลข 2 คอื Arduino 
Broad ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลกลางของระบบ
อตัโนมตั ิ

 
 

รปูที ่3 สถาปัตยกรรมฮารด์แวร ์
 

รูปที่  4 แสดงอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ ใช้ในการ
ทดลอง ซึ่งบรรจุอยู่ในตู้ควบคุมเพื่อป้องกันน ้าหรือ
สิ่งมีชีวิตที่จะเข้าไปท าลาย  หน้าตู้บอกสถานการ
ท างานของอุปกรณ์ต่างๆ  เชน่ ถา้มไีฟแสดงในจุดของ
เครื่องพ่นหมอก หมายถึง อุณหภูมขิองระบบที่ 2 ไม่
อยู่ในช่วงทีก่ าหนด เครื่องพ่นหมอกจงึท างาน และจะ
ท างานจนกว่าค่าอุณหภูมิและความชื้นอยู่ ในช่วงที่
ก าหนด และมจีอแสดงคา่ต่างๆ จากเซนเซอร ์

 
(ก) 

 
(ข) 

รปูที ่4 (ก) – (ข) ตูค้วบคมุระบบ 
 

รูปที่ 5 แสดงสถานการณ์ใช้พลังงานไฟฟ้า
ของระบบ ก) แสดงการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทัง้ระบบ ข) 
แสดงจ านวนชัว่โมงที่ใช้ไฟฟ้ าของระบบทัง้หมด 
ยกเว้น หลอดแอลอีดี  และ ค) จ านวนชัว่โมงที่ใช้
ไฟฟ้าของหลอดไฟ  ซึ่งสามารถน าค่าเหล่านี้มาใชใ้น
การค านวณค่าไฟฟ้าต่อการปลูก 1 รอบ และสามารถ
น ามาวางแผนในการลดต้นทุนโดยการน าพลังงาน
แสงอาทติยม์าประยกุตใ์ชใ้นอนาคต 

 

 
(ก) 

1

 
2

 3
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(ข) 

 
(ค) 

 
รปูที ่5 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าของระบบไฮโดรโปนิกส์
อตัโนมตั ิ

(ก.) พลงังานไฟฟ้าทัง้หมดทีใ่ชใ้นระบบ 
(ข.) จ านวนชัว่โมงทีใ่ชไ้ฟฟ้าของระบบทัง้หมด 
ยกเวน้ หลอดไฟ 
(ค.) จ านวนชัว่โมงทีใ่ชไ้ฟฟ้าของหลอดไฟ 
 

3.2.2 อปุกรณ์ตรวจจบัคา่และสัง่งานในระบบทัง้ระบบ 
1 และระบบ 2 มตีวัรบัคา่และตวัสัง่งานต่างๆ ดงันี้ 

(1) เซนเซอรต์รวจจบัระดบัแรธ่าตุทีล่ะลายใน
น ้ า  (Electrical Conductivity Sensor; EC Sensor) 
ซึง่สารละลายทีใ่ชใ้นการทดลองนี้ เรยีกว่า สารละลาย 
A ประกอบด้วย เหล็กโล (Fe-EDTA) แคลเซยีมไนเต
ร ท  (Ca(NO3)2) แ ล ะ เห ล็ ก พี ดี  (Fe-PD) แ ล ะ
สารละลายชนิด B ประกอบด้วย โปแตสเซยีมไนเตรท 
(KNO3) แมกนีเซียม (Mg) และโมโนโปแตสเซียม 
(KH2PO4) โดยค่าความน าไฟฟ้าของสารละลายที่
เหมาะสมส าหรบัสลัดกรีนโอ๊ค  คือ 1.2-1.8 mS/cm 
(คงเอก และคณะ, 2557) 

(2) เซนเซอรต์รวจจบัความเป็นกรดเบส (pH 
Sensor) ท าหน้าที่ตรวจจบัความเป็นกรด-ด่าง ซึ่งค่า
ความเป็นกรด-ด่างของผกัสลดักรนีโอ๊คอยู่ระหว่าง 5.5 
– 6.0 (คงเอก และคณะ, 2558) เมื่อสารละลายมคีวาม
เป็นด่างสูงเกนิค่าทีเ่หมาะสม ไมโครคอนโทรเลอร์จะ
สัง่ให้มอเตอร์ดูดกรดไนตรกิ (HNO3) เข้ามาผสมใน
ระบบน ้าเพือ่ใหค้า่กรด-ด่าง ของระบบน ้าอยู่ในระดบัที่
เหมาะสม 

(3) เซนเซอรต์รวจจบัระดบัน ้าในถงั อลัตา้โซ
นิก (Ultrasonic Sensor) ใชต้รวจจบัระดบัน ้าในระบบ
โดยอาศยัการส่งคลื่นเสยีงอตัราโซนิกไปกระทบกบัผวิ
น ้ าแล้วสะท้อนกลับ  ระบบควบคุมอัตโนมัติจ ะ
ประมวลผลกลบัมาเป็นระบบทางหรอืระดบัของน ้าใน
ระบบ เงื่อนไขที่ตัง้ไว้ คือ เมื่อระดับน ้าในถังต ่ากว่า 
90% ของถงัทีบ่รรจุ ไมโครคอนโทรลเลอรจ์ะสัง่ใหปั้ม๊
สบูน ้าเขา้มาไวใ้นถงั เพื่อรกัษาระดบัน ้าใหอ้ยู่ในช่วงที่
ออกแบบไวต้ลอดเวลา 

(4) เซนเซอร์ตรวจจบัอุณหภูมแิละความชื้น 
(Temperature; T and Humidity; H Sensor) โ ด ย
เลือกชนิด DHT22 เซนเซอร์ชนิดนี้สามารถรบัค่าทัง้
อุณหภูมิและความชื้นในตัวเดียว  ค่าที่เหมาะสม
ส าหรบัผกัสลดักรนีโอ๊ค คอื อุณหภูม ิ25 - 30 °C และ
ความชืน้สมัพทัธ์ 70 - 80 % เมื่ออณุหภูมคิา่ทีก่ าหนด 
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสัง่ใหเ้ครื่องพ่นหมอกท างาน 
เน่ืองจากอากาศในประเทศไทยเป็นไปได้ยากมากที่
อุณหภูมิจะต ่ ากว่า  25 °C ดังนั ้น  ผู้วิจัยพิจารณา
เฉพาะกรณีที่อุหภูมิเกินค่าที่ก าหนด  (คาคูณ  และ
คณะ, 2560) 

(5) อุปกรณ์นับเวลาจรงิ (Real Time Clock; 
RTC) ใช้เป็นอนิพุตของระบบเพื่อตัง้ค่าเวลาปิด-เปิด
หลอดแอลอีดี โดยอุปกรณ์นี้ ใช้กับระบบควบคุม
โดยตรง ในการเปิด-ปิด โดยอปุกรณ์นี้มแีหล่งจ่ายแยก
ออกจากระบบควบคุม ท าใหใ้นกรณีทีร่ะบบควบคุมมี
ปัญหาหรือแหล่งจ่ายไฟของไมโครคอนโทรลเลอร์
ขดัขอ้ง อปุกรณ์นบัเวลายงัสามารถนบัเวลาไดป้กต ิใน
การทดลองนี้ผู้วิจัยได้ตัง้เวลาเปิดที่เวลา  06.00 น . 
และเวลาปิด 18.00 น. 
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3.2 การออกแบบระบบควบคมุอตัโนมติั 
3.2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร ์

ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ อั ต โ น มั ติ 
ไมโครคอนโทรลเลอรเ์ป็นอุปกรณ์ทีส่ าคญัชิ้นหน่ึง ซึ่ง
สามารถรับค่าจากเซนเซอร์มาประมวลผลหรือ
เปรยีบเทียบกบัค่าที่ออกแบบไว้ ถ้าค่ารบัเข้ามาต ่า
หรือสูงกว่าค่าตัง้ไว้ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสัง่ให้
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องท างาน  เพื่อให้ค่าต่างๆ  อยู่ใน
เกณฑท์ีก่ าหนด ในบทความชิน้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ช ้Arduino 
Mega 2560 เป็นตวัควบคุมและสัง่งาน เนื่องจากราคา
ถูกและเหมาะส าหรบัผูพ้ฒันาโปรแกรม รปูที ่3 เลข 1 
แสดงส่วนอนิพุต (Input) ซึ่งประกอบดว้ยเซนเซอร์รบั
ค่าต่างๆ , เลข 2 แสดงส่วนของเอาต์พุต  (Output) 
ประกอบด้วยจอแสดงผลค่าจากเซน เซอร์และ
สถานการณ์ท างานของระบบ และเลข 2 คอื Arduino 
Broad ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลกลางของระบบ
อตัโนมตั ิ

 
 

รปูที ่3 สถาปัตยกรรมฮารด์แวร ์
 

รูปที่  4 แสดงอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ ใช้ในการ
ทดลอง ซึ่งบรรจุอยู่ในตู้ควบคุมเพื่อป้องกันน ้าหรือ
สิ่งมีชีวิตที่จะเข้าไปท าลาย  หน้าตู้บอกสถานการ
ท างานของอุปกรณ์ต่างๆ  เชน่ ถา้มไีฟแสดงในจุดของ
เครื่องพ่นหมอก หมายถึง อุณหภูมขิองระบบที่ 2 ไม่
อยู่ในช่วงทีก่ าหนด เครื่องพ่นหมอกจงึท างาน และจะ
ท างานจนกว่าค่าอุณหภูมิและความชื้นอยู่ ในช่วงที่
ก าหนด และมจีอแสดงคา่ต่างๆ จากเซนเซอร ์

 
(ก) 

 
(ข) 

รปูที ่4 (ก) – (ข) ตูค้วบคมุระบบ 
 

รูปที่ 5 แสดงสถานการณ์ใช้พลังงานไฟฟ้า
ของระบบ ก) แสดงการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทัง้ระบบ ข) 
แสดงจ านวนชัว่โมงที่ใช้ไฟฟ้ าของระบบทัง้หมด 
ยกเว้น หลอดแอลอีดี  และ ค) จ านวนชัว่โมงที่ใช้
ไฟฟ้าของหลอดไฟ  ซึ่งสามารถน าค่าเหล่าน้ีมาใชใ้น
การค านวณค่าไฟฟ้าต่อการปลูก 1 รอบ และสามารถ
น ามาวางแผนในการลดต้นทุนโดยการน าพลังงาน
แสงอาทติยม์าประยกุตใ์ชใ้นอนาคต 

 

 
(ก) 

1

 
2

 3
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(ข) 

 
(ค) 

 
รปูที ่5 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าของระบบไฮโดรโปนิกส์
อตัโนมตั ิ

(ก.) พลงังานไฟฟ้าทัง้หมดทีใ่ชใ้นระบบ 
(ข.) จ านวนชัว่โมงทีใ่ชไ้ฟฟ้าของระบบทัง้หมด 
ยกเวน้ หลอดไฟ 
(ค.) จ านวนชัว่โมงทีใ่ชไ้ฟฟ้าของหลอดไฟ 
 

3.2.2 อปุกรณ์ตรวจจบัคา่และสัง่งานในระบบทัง้ระบบ 
1 และระบบ 2 มตีวัรบัคา่และตวัสัง่งานต่างๆ ดงันี้ 

(1) เซนเซอรต์รวจจบัระดบัแรธ่าตุทีล่ะลายใน
น ้ า  (Electrical Conductivity Sensor; EC Sensor) 
ซึง่สารละลายทีใ่ชใ้นการทดลองนี้ เรยีกว่า สารละลาย 
A ประกอบด้วย เหล็กโล (Fe-EDTA) แคลเซยีมไนเต
ร ท  (Ca(NO3)2) แ ล ะ เห ล็ ก พี ดี  (Fe-PD) แ ล ะ
สารละลายชนิด B ประกอบด้วย โปแตสเซยีมไนเตรท 
(KNO3) แมกนีเซียม (Mg) และโมโนโปแตสเซียม 
(KH2PO4) โดยค่าความน าไฟฟ้าของสารละลายที่
เหมาะสมส าหรบัสลัดกรีนโอ๊ค  คือ 1.2-1.8 mS/cm 
(คงเอก และคณะ, 2557) 

(2) เซนเซอรต์รวจจบัความเป็นกรดเบส (pH 
Sensor) ท าหน้าที่ตรวจจบัความเป็นกรด-ด่าง ซึ่งค่า
ความเป็นกรด-ด่างของผกัสลดักรนีโอ๊คอยู่ระหว่าง 5.5 
– 6.0 (คงเอก และคณะ, 2558) เมื่อสารละลายมคีวาม
เป็นด่างสูงเกนิค่าทีเ่หมาะสม ไมโครคอนโทรเลอร์จะ
สัง่ให้มอเตอร์ดูดกรดไนตรกิ (HNO3) เข้ามาผสมใน
ระบบน ้าเพือ่ใหค้า่กรด-ด่าง ของระบบน ้าอยู่ในระดบัที่
เหมาะสม 

(3) เซนเซอรต์รวจจบัระดบัน ้าในถงั อลัตา้โซ
นิก (Ultrasonic Sensor) ใชต้รวจจบัระดบัน ้าในระบบ
โดยอาศยัการส่งคลื่นเสยีงอตัราโซนิกไปกระทบกบัผวิ
น ้ าแล้วสะท้อนกลับ  ระบบควบคุมอัตโนมัติจ ะ
ประมวลผลกลบัมาเป็นระบบทางหรอืระดบัของน ้าใน
ระบบ เงื่อนไขที่ตัง้ไว้ คือ เมื่อระดับน ้าในถังต ่ากว่า 
90% ของถงัทีบ่รรจุ ไมโครคอนโทรลเลอรจ์ะสัง่ใหปั้ม๊
สบูน ้าเขา้มาไวใ้นถงั เพื่อรกัษาระดบัน ้าใหอ้ยู่ในช่วงที่
ออกแบบไวต้ลอดเวลา 

(4) เซนเซอร์ตรวจจบัอุณหภูมแิละความชื้น 
(Temperature; T and Humidity; H Sensor) โ ด ย
เลือกชนิด DHT22 เซนเซอร์ชนิดนี้สามารถรบัค่าทัง้
อุณหภูมิและความชื้นในตัวเดียว  ค่าที่เหมาะสม
ส าหรบัผกัสลดักรนีโอ๊ค คอื อุณหภูม ิ25 - 30 °C และ
ความชืน้สมัพทัธ์ 70 - 80 % เมื่ออณุหภูมคิา่ทีก่ าหนด 
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสัง่ใหเ้ครื่องพ่นหมอกท างาน 
เนื่องจากอากาศในประเทศไทยเป็นไปได้ยากมากที่
อุณหภูมิจะต ่ ากว่า  25 °C ดังนั ้น  ผู้วิจัยพิจารณา
เฉพาะกรณีที่อุหภูมิเกินค่าที่ก าหนด  (คาคูณ  และ
คณะ, 2560) 

(5) อุปกรณ์นับเวลาจรงิ (Real Time Clock; 
RTC) ใช้เป็นอนิพุตของระบบเพื่อตัง้ค่าเวลาปิด-เปิด
หลอดแอลอีดี โดยอุปกรณ์นี้ ใช้กับระบบควบคุม
โดยตรง ในการเปิด-ปิด โดยอปุกรณ์นี้มแีหล่งจ่ายแยก
ออกจากระบบควบคุม ท าใหใ้นกรณีทีร่ะบบควบคุมมี
ปัญหาหรือแหล่งจ่ายไฟของไมโครคอนโทรลเลอร์
ขดัขอ้ง อปุกรณ์นบัเวลายงัสามารถนบัเวลาไดป้กต ิใน
การทดลองนี้ผู้วิจัยได้ตัง้เวลาเปิดที่เวลา  06.00 น . 
และเวลาปิด 18.00 น. 
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3.2.3 ระบบแสงสว่าง 
 ในระบบ 2 โดยเฉพาะใชแ้สงสว่างเพื่อใหผ้กั

ได้สังเคราะห์แสง การเลือกใช้หลอดแอลอีดีจึงมี
ความส าคญั เพราะเมื่อเลือกไม่เหมาะสมจะท าให้ผกั
เจรญิเติบโตชา้หรอืไม่เจรญิเตบิโตเลย ในบทความนี้ 
ผู้ เขียนได้ เลือกใช้หลอดแอลอีดี  [9] จากรูปที่  6 
สเปกตรมัของแสงจากหลอดแอลอีดี ประกอบด้วย 
แสงสนี ้าเงนิและสแีดง ซึ่งแสงสนี ้าเงนิเป็นช่วงความ
ยาวคลื่นแสงทีค่ลอโรฟิลลเ์อและคลอโรฟิลล์บสีามารถ
ดดูซมึไดด้ทีีสุ่ด ซึง่คลอโรฟิลลท์ าใหพ้ชืสงัเคราะหแ์สง
ได้ดี ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของล าต้น  ท าให้ใบ
แขง็แรงและมสีเีขยีวสด ส่วนแสงสแีดงเป็นแสงที่พืช
สามารถดูดกลนืได้มากทีสุ่ด ท าให้พชืทีแ่ขง็แรง ช่วย
ในการงอกและออกดอกของพชื (พชิญ์สนิี เพชรไทย 
และคณะ, 2560) 

 
รปูที ่6 สเปกตรมัของหลอด LED ทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 

4. ผลการทดลอง 
ในส่วนของผลการทดลอง ผู้วจิยัได้แบ่งการ

เก็บผลออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ท าการการเปรยีบ
การเจรญิเตบิโตของระบบทัง้สอง สงัเกตจากลกัษณะ
ต้นและใบ โดยลักษณะล าต้นและใบที่ได้จากการ
ทดลองจะถูกเปรยีบเทยีบ โดยมสีมมติฐานว่า ระบบ
ทัง้สองจะใหผ้ลผลติทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั สว่นที ่2 เป็น
ส่วนการเก็บเกี่ยว ผู้วิจัยได้พิจารณา 2 ปัจจัย คือ 
ความยาวของใบและน ้าหนกัของผกัทีป่ลกู  

 
4.1 ผลการทดลองการเจริญเติบโตของผกัสลดักรี
นโอค๊ทัง้ 2 ระบบ 

 รูปที่ 7-11 แสดงการเปรยีบการเจรญิเติบโต
ของผกัสลดักรนีโอ๊คทีป่ลกูในระบบ 1 และ 2 ตัง้แต่เริม่

ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า 
การเจรญิเตบิโตของผกัสลดัจากทัง้สองระบบในทัง้ 5 
สัปดาห์ หรือ 35 วัน  มีแนวโน้มการเจริญ เติบโต
ใกลเ้คยีงกนั ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัทฤษฎผีกัสลดักรี-
นโอ๊คใชเ้วลาปลูกจนถงึเกบ็เวลาเกีย่วประมาณ 40-50 
วนั (เรื่องบ้าน. 2560) เนื่องจาก ระบบปลูกผกัไฮโดร
โปรนิกส์ที่พฒันาขึน้ทัง้สองระบบ สามารถใหผ้ลผลติ
ไดเ้รว็กว่า เนื่องจากทัง้ระบบเป็นระบบอตัโนมตั ิมกีาร
ควบคุมสารอาหาร กรด-ด่าง ให้เหมาะสมกับการ
เจริญ เติบโตอยู่ตลอดเวลาและระบบน ้ าไหลวน
อตัโนมตันิ ้าแรธ่าตุไปสูผ่กัอยา่งทัว่ถงึ  

 จากที่กล่าวข้างต้น ผักที่ปลูกในระบบ 2 มี
การเจริญเติบโตเทียบเท่าระบบที่ปลูกแบบทัว่ไป 
ดงันัน้ ระบบที ่2 นี้ อาจเป็นทางเลอืกใหก้บัเกษตรกร
ที่สนใจจะปลูกผักสลัดกรีนโอ๊ค แต่มีพื้นที่จ ากัด 
สามารถใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและแสง
สว่างนี้ ไปใชป้ระยกุตใ์ชไ้ด ้

 

 
รปูที ่7 ผลการทดลองเปรยีบเทยีบระบบ 1 และ 2 ใน

สปัดาหท์ี ่1 (วนัที ่5-11 กมุภาพนัธ ์2561) 
 

 
รปูที ่8 ผลการทดลองเปรยีบเทยีบระบบ 1 และ 2 ใน

สปัดาหท์ี ่2 (วนัที ่12-18 กมุภาพนัธ ์2561) 
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รปูที ่9 ผลการทดลองเปรยีบเทยีบระบบ 1 และ 2 ใน

สปัดาหท์ี ่3 (วนัที ่19-25 กมุภาพนัธ ์2561) 
 

 
รปูที ่10 ผลการทดลองเปรยีบเทยีบระบบ 1 และ 2 ใน
สปัดาหท์ี ่4 (วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์– 1 มนีาคม 2561) 

 

 
รปูที ่11 ผลการทดลองเปรยีบเทยีบระบบ 1 และ 2 ใน

สปัดาหท์ี ่5 (วนัที ่2-8 มนีาคม 2561) 
 

4.2 การเปรียบเทียบน ้าหนักของผกัท่ีปลูกกบั
ขนาดมาตรฐาน 

โดยทัว่ไปการตรวจสอบขนาดผักสลัดเพื่อ
น าไปจ าหน่ายนิยมใช้การชัง่น ้าหนัก ผู้วิจยัจึงน าผกั
สลัดที่ปลูกจากทัง้สองระบบมาท าการชัง่  ผลที่ได้
น ้าหนักของผกัสลดักรนีโอ๊คโดยเฉลี่ยเท่ากบั 140 g. 
ซึ่งเมื่อเปรยีบเทียบกบัผกัสลัดกรนีโอ๊คที่มีจ าหน่าย
ทัว่ไปในทอ้งตลาด โดยจะมนี ้าหนักเฉลี่ยต้นละ 100-
150 g.  (ไฮโดรอนิโฮม, 2557) ดงันัน้ สามารถสรุปได้
ว่า ทัง้สองระบบทีใ่ชใ้นการทดลองนี้ ใหผ้ลผลติได้เรว็
กว่าการปลูกแบบทัว่ไป ในกรณีที่น ้ าหนักเท่ากัน 
อย่างทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ระบบที ่1 เป็นระบบน ้า

และสารอาหารอัต โนมัติ  ปลูกภายนอกอาคาร 
อุณหภูมแิละความชื้นขึน้กบัสภาพแสดล้อมภายนอก 
และใชแ้สงจากดวงอาทติยใ์นการสงัเคราะหแ์สง ส่วน
ระบบที่ 2 เหมาะส าหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่จ ากัด 
สามารถปลูกได้ในอาคาร มีระบบน ้าและสารอาหาร
อตัโนมตัิเหมอืนระบบที่ 1 แต่ความชื้น อุณหภูมแิละ
แสงสว่างถูกควบคุมโดยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 
รปูที ่12 เป็นรูปแสดงตวัอย่างการน าผกัสลดักรนีโอ๊ค
จากทั ้งส องระบบที่ ท าก ารทดลองม าชั ง่  เพื่ อ
เปรยีบเทยีบกบัน ้าหนักของผกัสลดักรนีโอ๊คทีข่ายใน
ทอ้งตลาดหรอืขนาดทีเ่กษตรกรเกบ็เกีย่วทัว่ไป 

 
รปูที ่12 เกบ็เกีย่วผลผลติในสปัดาหท์ี ่5 

 
5. บทสรปุ 

จากผลการทดลองปลูกผักสลัดกรีนโอ๊คใน
ระบบโฮโดรโปนิกส์อตัโนมตัิที่ออกแบบและสรา้งขึ้น
ทัง้สองระบบ พบว่า ผกัสลดัสามารถเกบ็เกีย่วผลผลติ
ไดเ้รว็กว่าการปลูกในระบบทัว่ไป 1 สปัดาห ์เนื่องจาก
ระบบที่สร้างขึ้น เป็นระบบอัตโนมัติ  มีเซนเซอร์
ตรวจจบัระดบัน ้า ระดบัสารอาหารทีล่ะลายในน ้าและ
ระดบัความเป็นกรด-ด่าง ของน ้า ท าใหผ้กัทีป่ลูกไดร้บั
สารอาหารทีพ่อเพยีงตลอดเวลา น ้าหนักผกัทีป่ลูกทัง้
สองระบบเฉลี่ยชัง่ได้ต้นละประมาณ  140 g. เมื่อ
เปรียบเทียบกับผักที่ขายตามท้องตลาด พบว่า มี
ขน าด เท่ ากัน  นอกจากนี้  ยังเป รียบ เทียบการ
เจรญิเติบโตของผกัในระบบไฮโดรโปนิกส์อตัโนมัติ 
โดยเปรียบเทียบระหว่างระบบที่ควบคุมอุณหภูมิ 
ความชื้น  และแสงสว่าง กับระบบที่ไม่ควบคุมค่า
เหล่านี้  ผลที่ได้จากการทดลองพบว่า  อัตราการ
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3.2.3 ระบบแสงสว่าง 
 ในระบบ 2 โดยเฉพาะใชแ้สงสว่างเพื่อใหผ้กั

ได้สังเคราะห์แสง การเลือกใช้หลอดแอลอีดีจึงมี
ความส าคญั เพราะเมื่อเลือกไม่เหมาะสมจะท าให้ผกั
เจรญิเติบโตชา้หรอืไม่เจรญิเตบิโตเลย ในบทความนี้ 
ผู้ เขียนได้ เลือกใช้หลอดแอลอีดี  [9] จากรูปที่  6 
สเปกตรมัของแสงจากหลอดแอลอีดี ประกอบด้วย 
แสงสนี ้าเงนิและสแีดง ซึ่งแสงสนี ้าเงนิเป็นช่วงความ
ยาวคลื่นแสงทีค่ลอโรฟิลลเ์อและคลอโรฟิลล์บสีามารถ
ดดูซมึไดด้ทีีสุ่ด ซึง่คลอโรฟิลลท์ าใหพ้ชืสงัเคราะหแ์สง
ได้ดี ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของล าต้น  ท าให้ใบ
แขง็แรงและมสีเีขยีวสด ส่วนแสงสแีดงเป็นแสงที่พืช
สามารถดูดกลนืได้มากทีสุ่ด ท าให้พชืทีแ่ขง็แรง ช่วย
ในการงอกและออกดอกของพชื (พชิญ์สนิี เพชรไทย 
และคณะ, 2560) 

 
รปูที ่6 สเปกตรมัของหลอด LED ทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 

4. ผลการทดลอง 
ในส่วนของผลการทดลอง ผู้วจิยัได้แบ่งการ

เก็บผลออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ท าการการเปรยีบ
การเจรญิเตบิโตของระบบทัง้สอง สงัเกตจากลกัษณะ
ต้นและใบ โดยลักษณะล าต้นและใบที่ได้จากการ
ทดลองจะถูกเปรยีบเทยีบ โดยมสีมมติฐานว่า ระบบ
ทัง้สองจะใหผ้ลผลติทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั สว่นที ่2 เป็น
ส่วนการเก็บเกี่ยว ผู้วิจัยได้พิจารณา 2 ปัจจัย คือ 
ความยาวของใบและน ้าหนกัของผกัทีป่ลกู  

 
4.1 ผลการทดลองการเจริญเติบโตของผกัสลดักรี
นโอค๊ทัง้ 2 ระบบ 

 รูปที่ 7-11 แสดงการเปรยีบการเจรญิเติบโต
ของผกัสลดักรนีโอ๊คทีป่ลกูในระบบ 1 และ 2 ตัง้แต่เริม่

ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า 
การเจรญิเตบิโตของผกัสลดัจากทัง้สองระบบในทัง้ 5 
สัปดาห์ หรือ 35 วัน  มีแนวโน้มการเจริญ เติบโต
ใกลเ้คยีงกนั ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัทฤษฎผีกัสลดักรี-
นโอ๊คใชเ้วลาปลูกจนถงึเกบ็เวลาเกีย่วประมาณ 40-50 
วนั (เรื่องบ้าน. 2560) เนื่องจาก ระบบปลูกผกัไฮโดร
โปรนิกส์ที่พฒันาขึน้ทัง้สองระบบ สามารถใหผ้ลผลติ
ไดเ้รว็กว่า เนื่องจากทัง้ระบบเป็นระบบอตัโนมตั ิมกีาร
ควบคุมสารอาหาร กรด-ด่าง ให้เหมาะสมกับการ
เจริญ เติบโตอยู่ตลอดเวลาและระบบน ้ าไหลวน
อตัโนมตันิ ้าแรธ่าตุไปสูผ่กัอยา่งทัว่ถงึ  

 จากที่กล่าวข้างต้น ผักที่ปลูกในระบบ 2 มี
การเจริญเติบโตเทียบเท่าระบบที่ปลูกแบบทัว่ไป 
ดงันัน้ ระบบที ่2 นี้ อาจเป็นทางเลอืกใหก้บัเกษตรกร
ที่สนใจจะปลูกผักสลัดกรีนโอ๊ค แต่มีพื้นที่จ ากัด 
สามารถใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและแสง
สว่างนี้ ไปใชป้ระยกุตใ์ชไ้ด ้

 

 
รปูที ่7 ผลการทดลองเปรยีบเทยีบระบบ 1 และ 2 ใน

สปัดาหท์ี ่1 (วนัที ่5-11 กมุภาพนัธ ์2561) 
 

 
รปูที ่8 ผลการทดลองเปรยีบเทยีบระบบ 1 และ 2 ใน

สปัดาหท์ี ่2 (วนัที ่12-18 กมุภาพนัธ ์2561) 
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รปูที ่9 ผลการทดลองเปรยีบเทยีบระบบ 1 และ 2 ใน

สปัดาหท์ี ่3 (วนัที ่19-25 กมุภาพนัธ ์2561) 
 

 
รปูที ่10 ผลการทดลองเปรยีบเทยีบระบบ 1 และ 2 ใน
สปัดาหท์ี ่4 (วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์– 1 มนีาคม 2561) 

 

 
รปูที ่11 ผลการทดลองเปรยีบเทยีบระบบ 1 และ 2 ใน

สปัดาหท์ี ่5 (วนัที ่2-8 มนีาคม 2561) 
 

4.2 การเปรียบเทียบน ้าหนักของผกัท่ีปลูกกบั
ขนาดมาตรฐาน 

โดยทัว่ไปการตรวจสอบขนาดผักสลัดเพื่อ
น าไปจ าหน่ายนิยมใช้การชัง่น ้าหนัก ผู้วิจยัจึงน าผกั
สลัดที่ปลูกจากทัง้สองระบบมาท าการชัง่  ผลที่ได้
น ้าหนักของผกัสลดักรนีโอ๊คโดยเฉลี่ยเท่ากบั 140 g. 
ซึ่งเมื่อเปรยีบเทียบกบัผกัสลัดกรนีโอ๊คที่มีจ าหน่าย
ทัว่ไปในทอ้งตลาด โดยจะมนี ้าหนักเฉลี่ยต้นละ 100-
150 g.  (ไฮโดรอนิโฮม, 2557) ดงันัน้ สามารถสรุปได้
ว่า ทัง้สองระบบทีใ่ชใ้นการทดลองนี้ ใหผ้ลผลติได้เรว็
กว่าการปลูกแบบทัว่ไป ในกรณีที่น ้ าหนักเท่ากัน 
อย่างทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ระบบที ่1 เป็นระบบน ้า

และสารอาหารอัต โนมัติ  ปลูกภายนอกอาคาร 
อุณหภูมแิละความชื้นขึน้กบัสภาพแสดล้อมภายนอก 
และใชแ้สงจากดวงอาทติยใ์นการสงัเคราะหแ์สง ส่วน
ระบบที่ 2 เหมาะส าหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่จ ากัด 
สามารถปลูกได้ในอาคาร มีระบบน ้าและสารอาหาร
อตัโนมตัิเหมอืนระบบที่ 1 แต่ความชื้น อุณหภูมแิละ
แสงสว่างถูกควบคุมโดยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 
รปูที ่12 เป็นรูปแสดงตวัอย่างการน าผกัสลดักรนีโอ๊ค
จากทั ้งส องระบบที่ ท าก ารทดลองม าชั ง่  เพื่ อ
เปรยีบเทยีบกบัน ้าหนักของผกัสลดักรนีโอ๊คทีข่ายใน
ทอ้งตลาดหรอืขนาดทีเ่กษตรกรเกบ็เกีย่วทัว่ไป 

 
รปูที ่12 เกบ็เกีย่วผลผลติในสปัดาหท์ี ่5 

 
5. บทสรปุ 

จากผลการทดลองปลูกผักสลัดกรีนโอ๊คใน
ระบบโฮโดรโปนิกส์อตัโนมตัิที่ออกแบบและสรา้งขึ้น
ทัง้สองระบบ พบว่า ผกัสลดัสามารถเกบ็เกีย่วผลผลติ
ไดเ้รว็กว่าการปลูกในระบบทัว่ไป 1 สปัดาห ์เนื่องจาก
ระบบที่สร้างขึ้น เป็นระบบอัตโนมัติ  มีเซนเซอร์
ตรวจจบัระดบัน ้า ระดบัสารอาหารทีล่ะลายในน ้าและ
ระดบัความเป็นกรด-ด่าง ของน ้า ท าใหผ้กัทีป่ลูกไดร้บั
สารอาหารทีพ่อเพยีงตลอดเวลา น ้าหนักผกัทีป่ลูกทัง้
สองระบบเฉลี่ยชัง่ได้ต้นละประมาณ  140 g. เมื่อ
เปรียบเทียบกับผักที่ขายตามท้องตลาด พบว่า มี
ขน าด เท่ ากัน  นอกจากนี้  ยังเป รียบ เทียบการ
เจรญิเติบโตของผกัในระบบไฮโดรโปนิกส์อตัโนมัติ 
โดยเปรียบเทียบระหว่างระบบที่ควบคุมอุณหภูมิ 
ความชื้น  และแสงสว่าง กับระบบที่ไม่ควบคุมค่า
เหล่านี้  ผลที่ได้จากการทดลองพบว่า  อัตราการ

การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5
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เจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊คของทัง้สองระบบ
เท่ ากัน  เพ ราะหลอดแอลอีดีสามารถให้แสงใน
สเปกตรมัของแสงสแีดงและสน้ีาเงนิ ท าใหผ้กัสลดักรี
นโอ๊คสงัเคราะห์แสงได้ดเีทยีบเท่าการสงัเคราะห์แสง
จากดวงอาทิตย์ และระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นได้อตัโนมตัิ ท าให้ผกัที่ปลูกในระบบนี้
เจรญิเตบิโตในสภาวะทีเ่หมาะสมเหมอืนการปลูกแบบ
ทัว่ไป 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

งานวจิยัชิน้นี้มุง่ศกึษาการเจรญิเตบิโตของผกั
สลัดกรีนโอ๊คในระบบไฮโดรโปรนิกส์  โดยการน า
เซน เซอร์ต่ างๆ  และไม โครคอน โทรล เลอร์ม า
ประยุกต์ใชแ้ละน าหลอดแอลอดีมีาใชแ้ทนแสงอาทติย์
แทนการสังเคราะห์แสงของดวงอาทิตย์ เพื่อเป็น
ทางเลอืกใหก้บัเกษตรกรที่ต้องการน าระบบไปใช้ ใน
การพฒันาระบบใหใ้หด้ขี ึน้ไป โดยการน าค่าทีไ่ด้จาก
เซนเซอร์ไปแสดงและควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน หรอื 
เรียกว่า Internet of Things (IoT) เพื่อให้เกษตรกร
สามารถดูสถานะของค่าต่างๆ  ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
นอกจากนี้ ยงัสามารถน าพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้
เป็นพลงัานเพื่อจ่ายใหร้ะบบเพื่อลดการพลงังานไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกซึง่เป็นสาเหตุใหเ้กดิภาระโลกรอ้นได ้
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บทคดัย่อ  

การวิจัยนี้มุ่งพัฒนาต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อจัฉริยะ และถ่ายทอดต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อจัฉรยิะในจังหวัด
นครพนม แก่กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่และอาหารสตัว์บ้านกลาง ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม พบว่า 
ระบบการเลี้ยงไก่ไข่เป็นแบบโรงเรอืนแบบเปิด ยกพื้นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 12-18 เมตร 
หลงัคามงุดว้ยสงักะส ีและมกีารเปิด ปิดไฟฟ้าเพือ่ใหแ้สงสว่าง การพฒันาตน้แบบฟารม์ไกไ่ขอ่จัฉรยิะ โดยใช ้Node 
MCU ESP8266 WiFi Module เป็น Microcontroller Board ภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง
ส าคญัในการรบัส่งค่าขอ้มูล และสัง่งาน โดยมเีซ็นเซอร์ DHT-11 ในการตรวจจบั อุณหภูม ิความชื้นสมัพทัธ์ ใน
โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ และส่งค่าข้อมูลมายงั แอปพลิเคชัน Layer Smart Farm บนสมาร์ทโฟน และสัง่งานผ่าน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ผ่านแอปพลเิคชนั Layer Smart Farm ไปยงั Microcontroller Board เพือ่สง่ค่าการสัง่งานให้
รเีลย์ทีใ่ชใ้นการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรอืนเลี้ยงไก่ไข่ท างาน ผลการทดสอบการท างานสามารถรบัขอ้มูล
อุณหภูมิ และความชื้นจากอุปกรณ์ต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อจัฉรยิะมาแสดงผลยงัแอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟนได ้
สามารถสัง่การควบคุมหลอดไฟจากแอปพลเิคชนับนสมารท์โฟนไปยงัโรงเลี้ยงไก่ไข่ ผ่านตวัต้นแบบฟาร์มไก่ไข่
อจัฉรยิะได้เป็นอย่างด ีโดยมผีลการประเมนิประสทิธภิาพจากถ่ายทอดต้นแบบฟารม์ไก่ไข่อจัฉรยิะ ดา้นตรงตาม
ความต้องการของผูใ้ช ้อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( =4.57, S.D.= 0.49) รองลงมาคอื ด้านความถูกต้องของการท างาน
ตามเงือ่นไข อยู่ในระดบัมาก ( =4.46, S.D.= 0.54) และดา้นความสะดวกเหมาะสมต่อการใชง้าน อยู่ในระดบัมาก 
( =3.92, S.D.= 0.72) โดยรวมตน้แบบฟารม์ไกไ่ขอ่จัฉรยิะทีพ่ฒันาขึน้ มปีระสทิธภิาพ อยู่ในระดบัมาก ( =4.31, 
S.D.= 0.58)  
ค าหลกั: ฟารม์ไกไ่ขอ่จัฉรยิะ, เครอืขา่ยเซนเซอรไ์รส้าย, อนิเทอรเ์น็ตในทกุสิง่   
 
Abstract 
 The research objective to develop prototype of Layer Smart Farm and transfer knowledge the 
Layer Smart Farm to the Chicken farmers and animal feed in Ban Klang Nakhon Phanom Province Group. 
The result is Layer Hen Houses is an open house and about 1-1.5 meters higher above the ground floor, 
6 meters to wide and 12-18 meters to long, roof with zinc and turns on-off the electricity to illuminate. The 
research has developed a prototype of Layer Smart Farm by Node MCU ESP8266 WiFi Module is 
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เจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊คของทัง้สองระบบ
เท่ ากัน  เพ ราะหลอดแอลอีดีสามารถให้แสงใน
สเปกตรมัของแสงสแีดงและสน้ีาเงนิ ท าใหผ้กัสลดักรี
นโอ๊คสงัเคราะห์แสงได้ดเีทยีบเท่าการสงัเคราะห์แสง
จากดวงอาทิตย์ และระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นได้อตัโนมตัิ ท าให้ผกัที่ปลูกในระบบนี้
เจรญิเตบิโตในสภาวะทีเ่หมาะสมเหมอืนการปลูกแบบ
ทัว่ไป 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

งานวจิยัชิน้นี้มุง่ศกึษาการเจรญิเตบิโตของผกั
สลัดกรีนโอ๊คในระบบไฮโดรโปรนิกส์  โดยการน า
เซน เซอร์ต่ างๆ  และไม โครคอน โทรล เลอร์ม า
ประยุกต์ใชแ้ละน าหลอดแอลอดีมีาใชแ้ทนแสงอาทติย์
แทนการสังเคราะห์แสงของดวงอาทิตย์ เพื่อเป็น
ทางเลอืกใหก้บัเกษตรกรที่ต้องการน าระบบไปใช้ ใน
การพฒันาระบบใหใ้หด้ขี ึน้ไป โดยการน าค่าทีไ่ด้จาก
เซนเซอร์ไปแสดงและควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน หรอื 
เรียกว่า Internet of Things (IoT) เพื่อให้เกษตรกร
สามารถดูสถานะของค่าต่างๆ  ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
นอกจากนี้ ยงัสามารถน าพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้
เป็นพลงัานเพื่อจ่ายใหร้ะบบเพื่อลดการพลงังานไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกซึง่เป็นสาเหตุใหเ้กดิภาระโลกรอ้นได ้
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บทคดัย่อ  

การวิจัยนี้มุ่งพัฒนาต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อจัฉริยะ และถ่ายทอดต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อจัฉรยิะในจังหวัด
นครพนม แก่กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่และอาหารสตัว์บ้านกลาง ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม พบว่า 
ระบบการเลี้ยงไก่ไข่เป็นแบบโรงเรอืนแบบเปิด ยกพื้นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 12-18 เมตร 
หลงัคามงุดว้ยสงักะส ีและมกีารเปิด ปิดไฟฟ้าเพือ่ใหแ้สงสว่าง การพฒันาตน้แบบฟารม์ไกไ่ขอ่จัฉรยิะ โดยใช ้Node 
MCU ESP8266 WiFi Module เป็น Microcontroller Board ภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง
ส าคญัในการรบัส่งค่าขอ้มูล และสัง่งาน โดยมเีซ็นเซอร์ DHT-11 ในการตรวจจบั อุณหภูม ิความชื้นสมัพทัธ์ ใน
โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ และส่งค่าข้อมูลมายงั แอปพลิเคชัน Layer Smart Farm บนสมาร์ทโฟน และสัง่งานผ่าน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ผ่านแอปพลเิคชนั Layer Smart Farm ไปยงั Microcontroller Board เพือ่สง่ค่าการสัง่งานให้
รเีลย์ทีใ่ชใ้นการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรอืนเลี้ยงไก่ไข่ท างาน ผลการทดสอบการท างานสามารถรบัขอ้มูล
อุณหภูมิ และความชื้นจากอุปกรณ์ต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อจัฉรยิะมาแสดงผลยงัแอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟนได ้
สามารถสัง่การควบคุมหลอดไฟจากแอปพลเิคชนับนสมารท์โฟนไปยงัโรงเลี้ยงไก่ไข่ ผ่านตวัต้นแบบฟาร์มไก่ไข่
อจัฉรยิะได้เป็นอย่างด ีโดยมผีลการประเมนิประสทิธภิาพจากถ่ายทอดต้นแบบฟารม์ไก่ไข่อจัฉรยิะ ดา้นตรงตาม
ความต้องการของผูใ้ช ้อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( =4.57, S.D.= 0.49) รองลงมาคอื ด้านความถูกต้องของการท างาน
ตามเงือ่นไข อยู่ในระดบัมาก ( =4.46, S.D.= 0.54) และดา้นความสะดวกเหมาะสมต่อการใชง้าน อยู่ในระดบัมาก 
( =3.92, S.D.= 0.72) โดยรวมตน้แบบฟารม์ไกไ่ขอ่จัฉรยิะทีพ่ฒันาขึน้ มปีระสทิธภิาพ อยู่ในระดบัมาก ( =4.31, 
S.D.= 0.58)  
ค าหลกั: ฟารม์ไกไ่ขอ่จัฉรยิะ, เครอืขา่ยเซนเซอรไ์รส้าย, อนิเทอรเ์น็ตในทกุสิง่   
 
Abstract 
 The research objective to develop prototype of Layer Smart Farm and transfer knowledge the 
Layer Smart Farm to the Chicken farmers and animal feed in Ban Klang Nakhon Phanom Province Group. 
The result is Layer Hen Houses is an open house and about 1-1.5 meters higher above the ground floor, 
6 meters to wide and 12-18 meters to long, roof with zinc and turns on-off the electricity to illuminate. The 
research has developed a prototype of Layer Smart Farm by Node MCU ESP8266 WiFi Module is 
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Microcontroller Board to serves as an important means of transmitting data and work order. Use DHT-11 
sensor to detect the temperature, relative humidity in the Layer Hen Houses and send the data to the 
Layer Smart Farm application on Smartphone. And run on the Internet in Layer Smart Farm application to 
Microcontroller Board. In order to control the electrical equipment in the Layer Hen Houses. Test results 
can receive temperature data and the relative humidity from the prototype equipment to show applications 
on Smartphone and controls light bulbs from smartphone applications. The results of the efficiency and 
evaluation from the Layer Smart Farm are the needs of users is very good. ( =4.57, S.D.= 0.49) The 
accuracy of the conditional work is second have efficiency evaluation is good. ( =4.46, S.D.= 0.54) and 
convenient is good. ( =3.92, S.D.= 0.72) The overall prototype of the Layer Smart Farm developed found 
the user have efficiency and evaluation is good. ( =4.31, S.D.= 0.58)  
Keywords: Layer Smart Farm, Wireless Sensor Network, Internet of Things.  
 

1. บทน า 
ไก่ไข่นับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่อ

ชวีติประจ าวนัของคนไทย เนื่องจากไขไ่ก่เป็นอาหารที่
มปีระโยชน์และนิยมกนัมาก สามารถน ามาประกอบ
อาหารไดห้ลายอย่าง ตลาดมคีวามตอ้งการสงูตลอดปี 
การเลี้ยงไก่ไข่ใน ปัจจุบันได้ขยายออกไปอย่าง
กวา้งขวางและสามารถยดึเป็นอาชพีหลกัทีท่ ารายไดด้ี
พอสมควร [1] จงัหวดันครพนม แต่เดมิมกีารเลี้ยงไก่
ไข่กันมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2510 ในลักษณะการเลี้ยงใน
ครวัเรอืน จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2546 มกีารจดัตัง้กลุ่มผู้
เลี้ยงไก่ไข่และอาหารสัตว์บ้านกลางขึ้น  มีสมาชิก
จ านวน 50 ราย แต่ปัจจุบนัรปูแบบการเลี้ยงไก่ไข่ของ
กลุ่มสมาชกิ มลีกัษณะเป็นแบบโรงเรอืนในรปูแบบเก่า 
มีการบริหารจัดการฟาร์มโดยการเข้าไปตรวจสอบ 
การใหอ้าหาร และการดูแลแบบทีเ่กษตรกรจะตอ้งเขา้
ไปด าเนินการเอง [2] การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มา
ผสมผสานกัน  ทั ้งคอมพิว เตอร์ อิเล็กทรอนิ กส ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคม 
เซนเซอร์ เข้ามาช่วยในการท าให้ไร่นาหรือฟาร์ม
เกษตรทัง้หลาย ให้กลายมาเป็นฟาร์มเกษตรทีม่กีาร
ท างานสุดทันสมัย เป็นศาสตร์ที่จะช่วยท าให้ฟาร์ม
ธรรมดา ๆ กลายมาเป็น ฟาร์มอจัฉรยิะ หรอื Smart 
Farm [3] งานวจิยันี้จงึใชเ้ทคโนโลยเีครอืขา่ยเซนเซอร์
ไร้สาย (Wireless Sensor Network) ในการจัดเก็บ 

และรายงานผลขอ้มลูปัจจยัต่าง ๆ ทีส่่งผลต่อการเลี้ยง
ไก่ไข่ โดยการส่งผลและค่าขอ้มูลต่าง ๆ ไปยงัเครื่อง
คอมพวิเตอร ์หรอืสมารท์โฟน ให้ผูเ้ลี้ยงไก่ไขไ่ดท้ราบ
ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ช่วยใหเ้กษตรกรผูเ้ลี้ยงไก่
ไข่ สามารถรับทราบข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ภายใน
โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เช่น ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น
ภายในโรงเรอืนไดอ้ย่างแม่นย า ตลอดจนช่วยควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรอืน เพื่อใหไ้ด้ผลผลติไขไ่ก่
ที่มีคุณภาพ ขายได้ราคาดี และต้นทุนทางการผลิต
ลดลง และสามารถแข่งขนัเพื่อการส่งออกได้ รวมทัง้
เป็นการส่งเสรมิพฒันาฟาร์มไก่ไข่ในรูปแบบเดิม ให้
กลายเป็นฟารม์ไก่ไขอ่จัฉรยิะที่มปีระสทิธภิาพในการ
ผลติเป็นการท าฟารม์เลีย้งไกไ่ขอ่ยา่งยัง่ยนืต่อไป 
 

2. วิธีการวิจยั 
การด าเนินการวิจัยได้แบ่ งเป็น  2 ส่วน  คือ 

การศึกษารวบรวมข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
บ้านกลาง ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม และการออกแบบและพฒันาต้นแบบฟาร์ม
ไก่ไข่อจัฉรยิะในจงัหวดันครพนม โดยใช้เทคโนโลย ี
Internet of Things (IoT) เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย 
(Wireless Sensor Network) [4-6] 
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2.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียง
ไก่ไข่บา้นกลาง 

การศกึษารวบรวมขอ้มูลกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงไก่
ไข่บ้านกลาง ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม ปัจจุบนัมจี านวนเกษตรกรทีป่ระกอบอาชพี
เลีย้งไกไ่ข ่และขึน้ทะเบยีนกบักลุ่มเกษตรกร ผูเ้ลีย้งไก่
ไข่บ้านกลาง จ านวน 56 ฟาร์ม ระบบการเลี้ยงไก่ไข่
เป็นแบบโรงเรอืนแบบเปิด ยกพื้นสูงประมาณ 1-1.5 
เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 12-18 เมตร หลงัคามุงด้วย
สงักะส ีมกีารใหแ้สงสว่างมกีารเปิด ปิดไฟฟ้า เพื่อให้
แสงสว่าง และเปิดวทิยใุหไ้กไ่ขฟั่ง ในชว่งเวลา 18.00-
21.00 น. และเวลา 04.30 น. 
2.2 การออกแบบ ต้นแบบฟารม์ไก่ไข่อจัฉริยะใน
จงัหวดันครพนม 

  การออกแบบต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อัจฉริยะใน
จงัหวดันครพนมโดยใช้ Node MCU ESP8266 WiFi 
Module เป็น Microcontroller Board ภายในโรงเรอืน
เลี้ยงไก่ไข่ และม ีSensor Device แบบต่าง ๆ ในการ
ตรวจจบั อุณหภูม ิความชื้นสมัพทัธ์โดยใชโ้ปรแกรม 
Blynk App ที่มี Blynk Server และใช้การเชื่ อมต่อ
ระหว่างสมาร์ทโฟนกบั Node MCU เพื่อควบคุมการ
ท างานของ Relay 

 

รปูที ่1 ไดอะแกรมโครงสรา้งการท างานของตน้แบบ
ฟารม์ไกไ่ขอ่จัฉรยิะ 

จากรูปที่ 1 เมื่อระบบท างาน บอร์ด NodeMCU 
จะร้องขอและรบัค่าอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ ์
จาก  Senser DHT11 และส่ งค่ าที่ ได้ ไป เก็บ ไว้ที ่

Server ของ Blynk โดยจะแสดงผลค่าคา่อณุหภูม ิและ
ค ว าม ชื้ น สัม พั ท ธ์  ผ่ า น  Blynk Application บ น
สมาร์ทโฟนของผู้ใช้งาน และผูใ้ชง้านสามารถสัง่การ
ควบคุม ให้  Relay Board ท างาน เพื่ อ ใช้ค วบคุม
หลอดไฟ โดยสัง่ผ่าน Blynk Application ไปยงั บอร์ด 
NodeMCU ซึ่งเขียนโปรแกรมในการควบคุมการ
ท างาน ไว้  โดยบอร์ด  NodeMCU จะท างาน เมื่ อ
เชื่อมต่อกบัเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) 
ดงัแสดงลกัษณะของการประกอบอุปกรณ์ใชง้านจรงิ 
และรปูแบบเครอืขา่ยการตดิตัง้จรงิ ในรปูที ่2 และ 3 

 

 
รปูที ่2 การออกแบบชดุอปุกรณ์ควบคมุ 

 

 
รปูที ่3 รปูแบบเครอืขา่ยการตดิตัง้ใชง้าน 

 
3. ผลการการวิจยั 

ผลการพฒันา การตดิตัง้ การทดสอบการท างาน 
และถ่ายทอด  ต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อัจฉริยะให้กับ
เกษตรกรผูเ้ลีย้งไกไ่ขบ่า้นกลาง ดงันี้ 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟารมและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5
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Microcontroller Board to serves as an important means of transmitting data and work order. Use DHT-11 
sensor to detect the temperature, relative humidity in the Layer Hen Houses and send the data to the 
Layer Smart Farm application on Smartphone. And run on the Internet in Layer Smart Farm application to 
Microcontroller Board. In order to control the electrical equipment in the Layer Hen Houses. Test results 
can receive temperature data and the relative humidity from the prototype equipment to show applications 
on Smartphone and controls light bulbs from smartphone applications. The results of the efficiency and 
evaluation from the Layer Smart Farm are the needs of users is very good. ( =4.57, S.D.= 0.49) The 
accuracy of the conditional work is second have efficiency evaluation is good. ( =4.46, S.D.= 0.54) and 
convenient is good. ( =3.92, S.D.= 0.72) The overall prototype of the Layer Smart Farm developed found 
the user have efficiency and evaluation is good. ( =4.31, S.D.= 0.58)  
Keywords: Layer Smart Farm, Wireless Sensor Network, Internet of Things.  
 

1. บทน า 
ไก่ไข่นับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่อ

ชวีติประจ าวนัของคนไทย เนื่องจากไขไ่ก่เป็นอาหารที่
มปีระโยชน์และนิยมกนัมาก สามารถน ามาประกอบ
อาหารไดห้ลายอย่าง ตลาดมคีวามตอ้งการสงูตลอดปี 
การเลี้ยงไก่ไข่ใน ปัจจุบันได้ขยายออกไปอย่าง
กวา้งขวางและสามารถยดึเป็นอาชพีหลกัทีท่ ารายไดด้ี
พอสมควร [1] จงัหวดันครพนม แต่เดมิมกีารเลี้ยงไก่
ไข่กันมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2510 ในลักษณะการเลี้ยงใน
ครวัเรอืน จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2546 มกีารจดัตัง้กลุ่มผู้
เลี้ยงไก่ไข่และอาหารสัตว์บ้านกลางขึ้น  มีสมาชิก
จ านวน 50 ราย แต่ปัจจุบนัรปูแบบการเลี้ยงไก่ไข่ของ
กลุ่มสมาชกิ มลีกัษณะเป็นแบบโรงเรอืนในรปูแบบเก่า 
มีการบริหารจัดการฟาร์มโดยการเข้าไปตรวจสอบ 
การใหอ้าหาร และการดูแลแบบทีเ่กษตรกรจะตอ้งเขา้
ไปด าเนินการเอง [2] การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มา
ผสมผสานกัน  ทั ้งคอมพิว เตอร์ อิเล็กทรอนิ กส ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคม 
เซนเซอร์ เข้ามาช่วยในการท าให้ไร่นาหรือฟาร์ม
เกษตรทัง้หลาย ให้กลายมาเป็นฟาร์มเกษตรทีม่กีาร
ท างานสุดทันสมัย เป็นศาสตร์ที่จะช่วยท าให้ฟาร์ม
ธรรมดา ๆ กลายมาเป็น ฟาร์มอจัฉรยิะ หรอื Smart 
Farm [3] งานวจิยันี้จงึใชเ้ทคโนโลยเีครอืขา่ยเซนเซอร์
ไร้สาย (Wireless Sensor Network) ในการจัดเก็บ 

และรายงานผลขอ้มลูปัจจยัต่าง ๆ ทีส่่งผลต่อการเลี้ยง
ไก่ไข่ โดยการส่งผลและค่าขอ้มูลต่าง ๆ ไปยงัเครื่อง
คอมพวิเตอร ์หรอืสมารท์โฟน ให้ผูเ้ลี้ยงไก่ไขไ่ดท้ราบ
ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ช่วยใหเ้กษตรกรผูเ้ลี้ยงไก่
ไข่ สามารถรับทราบข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ภายใน
โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เช่น ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น
ภายในโรงเรอืนไดอ้ย่างแม่นย า ตลอดจนช่วยควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรอืน เพื่อใหไ้ด้ผลผลติไขไ่ก่
ที่มีคุณภาพ ขายได้ราคาดี และต้นทุนทางการผลิต
ลดลง และสามารถแข่งขนัเพื่อการส่งออกได้ รวมทัง้
เป็นการส่งเสรมิพฒันาฟาร์มไก่ไข่ในรูปแบบเดิม ให้
กลายเป็นฟารม์ไก่ไขอ่จัฉรยิะที่มปีระสทิธภิาพในการ
ผลติเป็นการท าฟารม์เลีย้งไกไ่ขอ่ยา่งยัง่ยนืต่อไป 
 

2. วิธีการวิจยั 
การด าเนินการวิจัยได้แบ่ งเป็น  2 ส่วน  คือ 

การศึกษารวบรวมข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
บ้านกลาง ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม และการออกแบบและพฒันาต้นแบบฟาร์ม
ไก่ไข่อจัฉรยิะในจงัหวดันครพนม โดยใช้เทคโนโลย ี
Internet of Things (IoT) เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย 
(Wireless Sensor Network) [4-6] 

 

  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที ่5  
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2.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียง
ไก่ไข่บา้นกลาง 

การศกึษารวบรวมขอ้มูลกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงไก่
ไข่บ้านกลาง ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม ปัจจุบนัมจี านวนเกษตรกรทีป่ระกอบอาชพี
เลีย้งไกไ่ข ่และขึน้ทะเบยีนกบักลุ่มเกษตรกร ผูเ้ลีย้งไก่
ไข่บ้านกลาง จ านวน 56 ฟาร์ม ระบบการเลี้ยงไก่ไข่
เป็นแบบโรงเรอืนแบบเปิด ยกพื้นสูงประมาณ 1-1.5 
เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 12-18 เมตร หลงัคามุงด้วย
สงักะส ีมกีารใหแ้สงสว่างมกีารเปิด ปิดไฟฟ้า เพื่อให้
แสงสว่าง และเปิดวทิยใุหไ้กไ่ขฟั่ง ในชว่งเวลา 18.00-
21.00 น. และเวลา 04.30 น. 
2.2 การออกแบบ ต้นแบบฟารม์ไก่ไข่อจัฉริยะใน
จงัหวดันครพนม 

  การออกแบบต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อัจฉริยะใน
จงัหวดันครพนมโดยใช้ Node MCU ESP8266 WiFi 
Module เป็น Microcontroller Board ภายในโรงเรอืน
เลี้ยงไก่ไข่ และม ีSensor Device แบบต่าง ๆ ในการ
ตรวจจบั อุณหภูม ิความชื้นสมัพทัธ์โดยใชโ้ปรแกรม 
Blynk App ที่มี Blynk Server และใช้การเชื่ อมต่อ
ระหว่างสมาร์ทโฟนกบั Node MCU เพื่อควบคุมการ
ท างานของ Relay 

 

รปูที ่1 ไดอะแกรมโครงสรา้งการท างานของตน้แบบ
ฟารม์ไกไ่ขอ่จัฉรยิะ 

จากรูปที่ 1 เมื่อระบบท างาน บอร์ด NodeMCU 
จะร้องขอและรบัค่าอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ ์
จาก  Senser DHT11 และส่ งค่ าที่ ได้ ไป เก็บ ไว้ที ่

Server ของ Blynk โดยจะแสดงผลค่าคา่อณุหภูม ิและ
ค ว าม ชื้ น สัม พั ท ธ์  ผ่ า น  Blynk Application บ น
สมาร์ทโฟนของผู้ใช้งาน และผูใ้ชง้านสามารถสัง่การ
ควบคุม ให้  Relay Board ท างาน เพื่ อ ใช้ค วบคุม
หลอดไฟ โดยสัง่ผ่าน Blynk Application ไปยงั บอร์ด 
NodeMCU ซึ่งเขียนโปรแกรมในการควบคุมการ
ท างาน ไว้  โดยบอร์ด  NodeMCU จะท างาน เมื่ อ
เชื่อมต่อกบัเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตแบบไรส้าย (WiFi) 
ดงัแสดงลกัษณะของการประกอบอุปกรณ์ใชง้านจรงิ 
และรปูแบบเครอืขา่ยการตดิตัง้จรงิ ในรปูที ่2 และ 3 

 

 
รปูที ่2 การออกแบบชดุอปุกรณ์ควบคมุ 

 

 
รปูที ่3 รปูแบบเครอืขา่ยการตดิตัง้ใชง้าน 

 
3. ผลการการวิจยั 

ผลการพฒันา การตดิตัง้ การทดสอบการท างาน 
และถ่ายทอด  ต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อัจฉริยะให้กับ
เกษตรกรผูเ้ลีย้งไกไ่ขบ่า้นกลาง ดงันี้ 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟารมและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5

14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที ่5  
 14 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

3.1 ผลการพฒันาต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อจัฉริยะใน
จงัหวดันครพนม 

การพฒันาต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อจัฉรยิะ เป็นชุด
อุปกรณ์ทีส่ามารถใชใ้นการสัง่การควบคุมหลอดไฟให้
แสงสว่างผ่าน Relay Board โดยใชบ้อร์ด NodeMCU 
ESP8266 ในการควบคุม และสามารถสัง่การควบคุม
จากแอปพลิเคชัน  Layer Smart Farm โดยควบคุม
อปุกรณ์ไฟฟ้าได ้8 ชอ่ง ดงัรปูที ่4-6 

 
รปูที ่4 ชดุควบคมุการท างาน 8 ชอ่งใชง้าน 

 
รปูที ่5 การต่ออปุกรณ์ชดุควบคมุ 

   
รปูที ่6 แอปพลเิคชนั Layer Smart Farm  

3.2 ผลการติดตัง้ และการทดสอบการท างาน 
ผูว้จิยัด าเนินการตดิตัง้ และทดสอบการท างานใน

โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ของเกษตรกร โดยการทดสอบ
ตดิตัง้อุปกรณ์ต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อจัฉรยิะ จ านวน 1 
ชุด บรเิวณจุดกึง่กลางภายในโรงเรอืนเลี้ยงไก่ไข่ โดย
การต่อโคมหลอดไฟจ านวน 8 โคมหลอด และสัง่งาน
จากแอปพลิเคชนั Layer Smart Farm โดยพบว่า ใน
เวลา 1 สปัดาห์ อุปกรณ์ต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อจัฉรยิะ
ได้มีการส่งค่าอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ใน
โรงเรอืนเลี้ยงไก่ไข่ มาแสดงผลบนสมาร์ทโฟน และ
สามารถควบคุมหลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรง
เลีย้งไกไ่ขไ่ด ้โดยมผีลดงัตารางที ่1 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการรับ -ส่งค่า และการ
ควบคมุสัง่งาน 

วนั ช่วงเวลา 

การทดสอบ 1 สปัดาห ์โดยเกบ็ค่าในช่วงเชา้ 
กลางวนั และเยน็ 

อุณหภมู ิ
(°C) 

ความชืน้ 
(rH) 

หลอดไฟ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

จนัทร ์
เชา้ 22 78 ON ON ON ON ON ON ON ON 

กลางวนั 31 41 ON ON ON ON ON ON ON ON 
เยน็ 29 55 ON ON ON ON ON ON ON ON 

องัคาร 
เชา้ 22 79 ON ON ON ON ON ON ON ON 

กลางวนั 33 45 ON ON ON ON ON ON ON ON 
เยน็ 30 57 ON ON ON ON ON ON ON ON 

พุธ 
เชา้ 23 77 ON ON ON ON ON ON ON ON 

กลางวนั 33 47 ON ON ON ON ON ON ON ON 
เยน็ 31 56 ON ON ON ON ON ON ON ON 

พฤหสับด ี
เชา้ 20 84 ON ON ON ON ON ON ON ON 

กลางวนั 31 53 ON ON ON ON ON ON ON ON 
เยน็ 25 68 ON ON ON ON ON ON ON ON 

ศุกร ์
เชา้ 16 88 ON ON ON ON ON ON ON ON 

กลางวนั 27 62 ON ON ON ON ON ON ON ON 
เยน็ 21 75 ON ON ON ON ON ON ON ON 

เสาร ์
เชา้ 17 89 ON ON ON ON ON ON ON ON 

กลางวนั 29 59 ON ON ON ON ON ON ON ON 
เยน็ 22 73 ON ON ON ON ON ON ON ON 

อาทติย ์
เชา้ 19 87 ON ON ON ON ON ON ON ON 

กลางวนั 32 48 ON ON ON ON ON ON ON ON 
เยน็ 29 56 ON ON ON ON ON ON ON ON 

 

  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที ่5  
 14 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

 
รปูที ่7 การแสดงผลอณุหภมู ิและความชืน้ 

 
รปูที ่8 การตดิตัง้ การทดสอบการท างาน 

3.3 ผลถ่ายทอดและประเมินประสิทธิภาพ  
การถ่ายทอดใหก้บัเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง ผูเ้ลีย้ง

ไก่ไข่บ้านกลาง จ านวน 24 คน และท าการประเมิน
ประสิทธิภาพ โดยประเมินใน 3 ด้านด้วยกนั ได้แก ่
ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ด้านความถูกต้อง
ของการท างานตามเงื่อนไข และด้านความสะดวก
เหมาะสมต่อการใชง้าน ดงัตารางที ่2 

 
รปูที ่8 การประชมุบรรยายถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 

 
 

ตารางที ่2 ผลการประเมนิประสทิธภิาพ  
ข้อ รายการ 

 

S.D. 

 
ด้านตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ 

  1 ความสามารถในการแสดงผลขอ้มลู 4.67 0.48 
2 ความสามารถในการแจง้เตอืน 4.42 0.50 

3 
ความสามารถในการควบคุม สัง่การ
ท างานของอุปกรณ์ 4.75 0.44 

4 ความสามารถในการรบัส่งขอ้มลู 4.67 0.48 

5 ความน่าสนใจของการใช้งานระบบ
โดยรวม 4.33 0.56 

 
รวม 4.57 0.49 

 
ด้านความถกูต้องของการท างานตามเงื่อนไข 

 
1 ความรวดเร็วในการประมวลผลของ

ระบบ 
4.71 0.46 

2 ความน่าเชือ่ถอืไดข้องระบบ 4.00 0.66 

3 ความถูกต้องของผลลพัธ์ที่ได้จากการ
แสดงผลขอ้มลู 

4.67 0.48 

 
รวม 4.46 0.54 

 
ด้านความสะดวกเหมาะสมต่อการใช้งาน 

 1 ความงา่ยต่อการใชง้านของระบบ 3.83 0.56 

2 
ความเหมาะสมของการจดัวางรูปแบบ 
หน้าจอทีใ่ชง้านในระบบ 4.25 0.74 

3 
ความเหมาะสมของรูปภาพและปุ่ มใช้
งานในระบบ 4.42 0.58 

4 
ความปลอดภยั และการก าหนดสทิธิข์อง
ผูใ้ชง้าน 3.88 0.90 

5 การตดิตัง้อุปกรณ์ควบคุม 3.21 0.72 

 
รวม 3.92 0.72 

 
ค่าเฉล่ียโดยรวมทุกด้าน 4.31 0.58 

 
4. สรปุผลการวิจยั 

 ต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อัจฉริยะที่พัฒนาขึ้น  โดย
เทคโนโลยีเครือข่าย เซน เซอร์ไร้สาย (Wireless 
Sensor Network) ใช้  Node MCU ESP8266  WiFi 
Module เป็น Microcontroller Board และมีเซ็นเซอร ์
DHT-11 ในการตรวจจบั อณุหภมู ิความชืน้สมัพทัธใ์น
โรงเรอืนเลี้ยงไก่ไข่ สามารถท างานผ่านแอปพลเิคชนั 
Layer Smart Farm โดยการเชื่อมต่อผ่านอนิเทอรเ์น็ต
กบัชุดอุปกรณ์ต้นแบบไดเ้ป็นอย่างดี สามารถควบคุม
หลอดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเลีย้งไก่ไขไ่ด ้โดยมี
ประสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก และสามารถน าไปขยาย

การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟารมและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5

14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที ่5  
 14 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

3.1 ผลการพฒันาต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อจัฉริยะใน
จงัหวดันครพนม 

การพฒันาต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อจัฉรยิะ เป็นชุด
อุปกรณ์ทีส่ามารถใชใ้นการสัง่การควบคุมหลอดไฟให้
แสงสว่างผ่าน Relay Board โดยใชบ้อร์ด NodeMCU 
ESP8266 ในการควบคุม และสามารถสัง่การควบคุม
จากแอปพลิเคชัน  Layer Smart Farm โดยควบคุม
อปุกรณ์ไฟฟ้าได ้8 ชอ่ง ดงัรปูที ่4-6 

 
รปูที ่4 ชดุควบคมุการท างาน 8 ชอ่งใชง้าน 

 
รปูที ่5 การต่ออปุกรณ์ชดุควบคมุ 

   
รปูที ่6 แอปพลเิคชนั Layer Smart Farm  

3.2 ผลการติดตัง้ และการทดสอบการท างาน 
ผูว้จิยัด าเนินการตดิตัง้ และทดสอบการท างานใน

โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ของเกษตรกร โดยการทดสอบ
ตดิตัง้อุปกรณ์ต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อจัฉรยิะ จ านวน 1 
ชุด บรเิวณจุดกึง่กลางภายในโรงเรอืนเลี้ยงไก่ไข่ โดย
การต่อโคมหลอดไฟจ านวน 8 โคมหลอด และสัง่งาน
จากแอปพลิเคชนั Layer Smart Farm โดยพบว่า ใน
เวลา 1 สปัดาห์ อุปกรณ์ต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อจัฉรยิะ
ได้มีการส่งค่าอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ใน
โรงเรอืนเลี้ยงไก่ไข่ มาแสดงผลบนสมาร์ทโฟน และ
สามารถควบคุมหลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรง
เลีย้งไกไ่ขไ่ด ้โดยมผีลดงัตารางที ่1 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการรับ -ส่งค่า และการ
ควบคมุสัง่งาน 

วนั ช่วงเวลา 

การทดสอบ 1 สปัดาห ์โดยเกบ็ค่าในช่วงเชา้ 
กลางวนั และเยน็ 

อุณหภมู ิ
(°C) 

ความชืน้ 
(rH) 

หลอดไฟ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

จนัทร ์
เชา้ 22 78 ON ON ON ON ON ON ON ON 

กลางวนั 31 41 ON ON ON ON ON ON ON ON 
เยน็ 29 55 ON ON ON ON ON ON ON ON 

องัคาร 
เชา้ 22 79 ON ON ON ON ON ON ON ON 

กลางวนั 33 45 ON ON ON ON ON ON ON ON 
เยน็ 30 57 ON ON ON ON ON ON ON ON 

พุธ 
เชา้ 23 77 ON ON ON ON ON ON ON ON 

กลางวนั 33 47 ON ON ON ON ON ON ON ON 
เยน็ 31 56 ON ON ON ON ON ON ON ON 

พฤหสับด ี
เชา้ 20 84 ON ON ON ON ON ON ON ON 

กลางวนั 31 53 ON ON ON ON ON ON ON ON 
เยน็ 25 68 ON ON ON ON ON ON ON ON 

ศุกร ์
เชา้ 16 88 ON ON ON ON ON ON ON ON 

กลางวนั 27 62 ON ON ON ON ON ON ON ON 
เยน็ 21 75 ON ON ON ON ON ON ON ON 

เสาร ์
เชา้ 17 89 ON ON ON ON ON ON ON ON 

กลางวนั 29 59 ON ON ON ON ON ON ON ON 
เยน็ 22 73 ON ON ON ON ON ON ON ON 

อาทติย ์
เชา้ 19 87 ON ON ON ON ON ON ON ON 

กลางวนั 32 48 ON ON ON ON ON ON ON ON 
เยน็ 29 56 ON ON ON ON ON ON ON ON 

 

  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที ่5  
 14 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

 
รปูที ่7 การแสดงผลอณุหภมู ิและความชืน้ 

 
รปูที ่8 การตดิตัง้ การทดสอบการท างาน 

3.3 ผลถ่ายทอดและประเมินประสิทธิภาพ  
การถ่ายทอดใหก้บัเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง ผูเ้ลีย้ง

ไก่ไข่บ้านกลาง จ านวน 24 คน และท าการประเมิน
ประสิทธิภาพ โดยประเมินใน 3 ด้านด้วยกนั ได้แก ่
ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ด้านความถูกต้อง
ของการท างานตามเงื่อนไข และด้านความสะดวก
เหมาะสมต่อการใชง้าน ดงัตารางที ่2 

 
รปูที ่8 การประชมุบรรยายถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 

 
 

ตารางที ่2 ผลการประเมนิประสทิธภิาพ  
ข้อ รายการ 

 

S.D. 

 
ด้านตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ 

  1 ความสามารถในการแสดงผลขอ้มลู 4.67 0.48 
2 ความสามารถในการแจง้เตอืน 4.42 0.50 

3 
ความสามารถในการควบคุม สัง่การ
ท างานของอุปกรณ์ 4.75 0.44 

4 ความสามารถในการรบัส่งขอ้มลู 4.67 0.48 

5 ความน่าสนใจของการใช้งานระบบ
โดยรวม 4.33 0.56 

 
รวม 4.57 0.49 

 
ด้านความถกูต้องของการท างานตามเงื่อนไข 

 
1 ความรวดเร็วในการประมวลผลของ

ระบบ 
4.71 0.46 

2 ความน่าเชือ่ถอืไดข้องระบบ 4.00 0.66 

3 ความถูกต้องของผลลพัธ์ที่ได้จากการ
แสดงผลขอ้มลู 

4.67 0.48 

 
รวม 4.46 0.54 

 
ด้านความสะดวกเหมาะสมต่อการใช้งาน 

 1 ความงา่ยต่อการใชง้านของระบบ 3.83 0.56 

2 
ความเหมาะสมของการจดัวางรูปแบบ 
หน้าจอทีใ่ชง้านในระบบ 4.25 0.74 

3 
ความเหมาะสมของรูปภาพและปุ่ มใช้
งานในระบบ 4.42 0.58 

4 
ความปลอดภยั และการก าหนดสทิธิข์อง
ผูใ้ชง้าน 3.88 0.90 

5 การตดิตัง้อุปกรณ์ควบคุม 3.21 0.72 

 
รวม 3.92 0.72 

 
ค่าเฉล่ียโดยรวมทุกด้าน 4.31 0.58 

 
4. สรปุผลการวิจยั 

 ต้นแบบฟาร์มไก่ไข่อัจฉริยะที่พัฒนาขึ้น  โดย
เทคโนโลยีเครือข่าย เซน เซอร์ไร้สาย (Wireless 
Sensor Network) ใช้  Node MCU ESP8266  WiFi 
Module เป็น Microcontroller Board และมีเซ็นเซอร ์
DHT-11 ในการตรวจจบั อณุหภมู ิความชืน้สมัพทัธใ์น
โรงเรอืนเลี้ยงไก่ไข่ สามารถท างานผ่านแอปพลเิคชนั 
Layer Smart Farm โดยการเชื่อมต่อผ่านอนิเทอรเ์น็ต
กบัชุดอุปกรณ์ต้นแบบไดเ้ป็นอย่างดี สามารถควบคุม
หลอดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเลีย้งไก่ไขไ่ด ้โดยมี
ประสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก และสามารถน าไปขยาย
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 บทความฉบบันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการเจรญิเตบิโตของเมล่อนระหว่างการรดน ้าปกติกบัแบบควบคุม 
โดยการออกแบบลายวงจรใชโ้ปรแกรม Proteus 7.1 สามารถเลอืกใชง้านหลกัๆได ้2 แบบคอื 1.แบบรดน ้าตามเวลาที่
ก าหนด ตัง้เวลาใหเ้ครือ่งรดน ้าและเวลาหยุดรดน ้าผ่านทางคยีแ์พท เครื่องจะส่งสญัญาณไปใหร้เีลยจ์นกว่าจะถงึเวลา
ที่ก าหนดให้หยุดรดน ้ า  รีเลย์จะปิดการท างานของโซลินอยด์วาล์วและรอรับสัญญาณของช่วงเวลาถัดไป  
2.แบบรดน ้าตามความชืน้ ถา้เซนเซอรจ์บัคา่ความชืน้ได ้>=50% เครือ่งจะเปิดการท างานของโซลนิอยดว์าลว์จนกว่า
เซนเซอรจ์ะจบัค่าความชืน้ได ้<=30% เครื่องถงึจะปิดการท างานของโซลนิอยด์วาลว์ เครื่องรดน ้าตามเวลาสามารถ
ก าหนดเวลาเปิดปิดน ้าได ้4 ครัง้/วนั แต่ละครัง้สามารถสัง่เปิดปิดไดต้ามทีต่อ้งการเซนเซอรว์ดัความชืน้ สามารถวดั
คา่ความชืน้ของดนิได ้1% - 100%  
 จากการทดสอบประสทิธภิาพการท างานโรงเรอืนปลกูเมล่อน ไดแ้บ่งการทดสอบออกเป็น 3 อย่างคอื 1.รดน ้า
ตามเวลาที่ก าหนดทัง้หมด 84 ครัง้ ไม่มีข้อผิดพลาดของการท างาน คิดเป็นเปอร์เซ็นความผิดพลาด 0%   
2.รดน ้าตามความชื้นทัง้หมด 84 ครัง้ มขีอ้ผดิพลาดการท างานของเครื่องเกดิขึ้น 1 ครัง้ คดิเป็นเปอร์เซ็นความ
ผดิพลาด 1.19%  3.การเจรญิเตบิโตของตน้เมล่อน ท าการเปรยีบเทยีบระหว่างตดิตัง้เครื่องรดกบัคนรดเองอย่างล่ะ  
4 ตน้ โดยไดน้ าค่าความสงูของแต่ล่ะตน้มาเฉลีย่กนั พบว่าการเจรญิเตบิโตของตน้เมล่อนทีต่ิดตัง้เครื่องรดน ้ามขีนาด
ตน้สงูกว่าตน้ทีใ่ชค้นรดเฉลีย่ 23.25 เซนตเิมตร  
 

ค าหลกั: เมล่อน , การเจรญิเตบิโต, ไมโครคอนโทรลเลอร ์ 
 
Abstract 
              This article is purpose to study the growth of melon and test by proteus 7.1 professional is designed 
with two main types: 1. Watering of time control by keypad. The machine will signal to the relay until the time 
is set to stop watering. The relay will turn off the solenoid valve and wait for the input signal.  
2. The Watering by humidity. If the humidity sensor is >= 50%, the solenoid valve will be turned on until the 
humidity is <= 30% the solenoid valve will be off. The watering time can be set to 4 times per day. The each 
time can be closed as requirement. Humidity soil humidity sensor can be measured from 1% to 100%. 
 Based on the performance test, the intelligent melon plant was divided into three. 1. Watering all the 
84 times no errors of work 0% error. 2. Watering based on total humidity 84 times. The error of operation of 
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4 ตน้ โดยไดน้ าค่าความสงูของแต่ล่ะตน้มาเฉลีย่กนั พบว่าการเจรญิเตบิโตของตน้เมล่อนทีต่ิดตัง้เครื่องรดน ้ามขีนาด
ตน้สงูกว่าตน้ทีใ่ชค้นรดเฉลีย่ 23.25 เซนตเิมตร  
 

ค าหลกั: เมล่อน , การเจรญิเตบิโต, ไมโครคอนโทรลเลอร ์ 
 
Abstract 
              This article is purpose to study the growth of melon and test by proteus 7.1 professional is designed 
with two main types: 1. Watering of time control by keypad. The machine will signal to the relay until the time 
is set to stop watering. The relay will turn off the solenoid valve and wait for the input signal.  
2. The Watering by humidity. If the humidity sensor is >= 50%, the solenoid valve will be turned on until the 
humidity is <= 30% the solenoid valve will be off. The watering time can be set to 4 times per day. The each 
time can be closed as requirement. Humidity soil humidity sensor can be measured from 1% to 100%. 
 Based on the performance test, the intelligent melon plant was divided into three. 1. Watering all the 
84 times no errors of work 0% error. 2. Watering based on total humidity 84 times. The error of operation of 
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the machine occurred 1 time, the error rate is 1.19%. 3.The comparison for growth of melon between 
automatic watering and human watering are 4 trees as brought the height for the average. It was found that 
the growth of melon planted with the watering device was higher than of the dormant plants by an average 
of 23.25 cm.  
Keywords:  Melon , Growth , Microcontroller  
 

1. บทน า 
            เมล่อนเป็นพชืเศรษฐกจิชนิดหนึ่งทีต่อ้งการน ้า
และความชืน้ทีเ่หมาะสม ซึง่น ้าเป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการ
เจรญิเตบิโตของเมล่อน[1] ถ้าเมล่อนได้รบัปรมิาณน ้าที่
มากเกินไปอาจท าให้เมล่อนเน่าตาย หรือถ้าได้ร ับ
ปรมิาณน ้าทีน้่อยเกนิไปอาจท าใหเ้มล่อนเจรญิเตบิโตชา้
[4],[6] การรดน ้าอย่างถูกวิธีเมล่อนจึงเจรญิเติบโตโดย 
ปัจจยัทีส่ าคญัหลายปัจจยัที่จะน ามาเป็นเงื่อนไขในการ
รดน ้ า เมล่อน จากมูลเหตุดังกล่าวจึงได้มีแนวคิด
พฒันาการควบคุมการใหน้ ้าและความชืน้ใหเ้หมาะสม[5] 
โดยเปรียบเทียบกับการรดน ้ าแบบปกติ มีหลักการ
ท างานดงันี้ 
 
 

 

 

 

รปูที ่1 หลกัการท างานของโรงเรอืนปลกูเมล่อน 

 จากรูปที่ 1 หลักการท างานของโรงเรือนปลูก 
เมล่อนได้สร้างเครื่องรดน ้าอัตโนมตัิขึ้น ควบคุมด้วย 
Arduino MEGA 2560 เป็นตวัประมวลผล[2],[3] จะสัง่ให้
รดน ้าเมล่อน ด้วยการพจิารณาความชื้นที่อยู่ในดนิของ
เมล่อน ถา้ค่าความชืน้ในดนิน้อย Arduino MEGA 2560 
สัง่ใหโ้ซลนิอยด์วาล์วท าการจ่ายน ้าไปยงัตน้เมล่อน เมื่อ
ท าการส่งจ่ายน ้าไดถ้งึปรมิาณทีไ่ดต้ัง้ค่าไวแ้ลว้ Arduino 
MEGA 2560 จะสัง่ให้หยุดจ่ายน ้าโดยอตัโนมตัิและอีก

ส่วนคือรดน ้าตามเวลาที่ก าหนด เป็นการป้อนตัวเลข
เวลาทีต่้องการรดและเวลาเลกิรดผ่านทางคยี์แพท เมื่อ
ถึงเวลาที่ก าหนด Arduino UNO R3 จะสัง่ ให้รดน ้ า 
เมล่อนตามเวลาตัง้ไว้จนถึงเวลาหยุดรดน ้า และรอรบั
ชว่งเวลารดน ้าทีต่ ัง้ไวต้่อไป 
 

2. การออกแบบวงจรและสร้างช้ินงาน 
    การออกแบบงานวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื ส่วน
โปรแกรม และสว่นชิน้งาน 
2.1 ส่วนโปรแกรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รปูที ่2 แผนผงัการท างานของโปรแกรมวดัความชืน้ 
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    จากรูปที ่2 เป็นแผนผงัการท างานของโปรแกรมวดั
ความชื้น โดยเซ็นเซอร์มีทัง้หมด 4 ตัวโดยจับที่ต้น 
เมล่อน 4 ตน้ เมื่อความชืน้ >=50% โซลนิอยด์วาลว์กจ็ะ
เ ปิดให้น ้ า รดต้นเมล่อน และถ้าความชื้น  <=30% 
โซลนิอยดว์าลว์กจ็ะปิดใหห้ยดุน ้ารด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 แผนผงัการท างานของโปรแกรมตามเวลา 
    
 จากภาพที ่3 เป็นการท างานของโปรแกรมตัง้เวลาการ
รดน ้าต้นไม้ โดยตัง้เวลาการรดน ้าไว้ 4 ต้นซึ่งทัง้ 4 ต้น
สามารถตัง้เวลาไดอ้สิระควบคมุผา่นคแีพท 
 
2.2 ส่วนช้ินงาน 

 

 
 

 
 
 

 
     
 
 
 
 

รปูที ่4 วงจรในโรงเรอืนปลกูเมล่อน 

3. การทดลอง 
    ไดท้ าการทดลองประสทิธภิาพการท างานเครือ่งรดน ้า
อัตโนมัติท าการทดลองที่อาคาร  6 (ตึกปฏิบัติการ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฎัอดุรธานี) 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

รปูที ่5 วงจรควบคมุการท างานทัง้หมด 

จากรูปที่ 5 จากรูปวงจร มีการท างานหลักๆอยู่ 2 
ส่วน ส่วนที ่1 รดน ้าตามความชื้น เครื่องจะควบคุมการ
ปล่อยน ้ าจากโซลินอยด์วาล์ว  โดยให้เซนเซอร์วัด
ความชืน้เป็นตวัก าหนดการ เปิด-ปิด โซลนิอยดว์าลว์ 

 สว่นที ่2 รดน ้าตามเวลาทีก่ าหนด เครือ่งจะควบคมุ
การปล่อยน ้าจาก โซลนิอยดว์าลว์โดยป้อนตวัเลขเวลาที่
ตอ้งการรดและเวลาสิน้สดุการรด จากคยีแ์พท เป็นตวั
ก าหนดการ เปิด-ปิด โซลนิอยดว์าลว์ 

 
 
 
 
 

วงจรรดน ้ำตำมเวลำ วงจรรดน ้ำตำมควำมช้ืน 

กล่องวงจรควบคุมเคร่ืองรดน ้ำอตัโนมติั Switching 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5

14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
196



  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที ่5  
 14 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 
 

the machine occurred 1 time, the error rate is 1.19%. 3.The comparison for growth of melon between 
automatic watering and human watering are 4 trees as brought the height for the average. It was found that 
the growth of melon planted with the watering device was higher than of the dormant plants by an average 
of 23.25 cm.  
Keywords:  Melon , Growth , Microcontroller  
 

1. บทน า 
            เมล่อนเป็นพชืเศรษฐกจิชนิดหนึ่งทีต่อ้งการน ้า
และความชืน้ทีเ่หมาะสม ซึง่น ้าเป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการ
เจรญิเตบิโตของเมล่อน[1] ถ้าเมล่อนได้รบัปรมิาณน ้าที่
มากเกินไปอาจท าให้เมล่อนเน่าตาย หรือถ้าได้ร ับ
ปรมิาณน ้าทีน้่อยเกนิไปอาจท าใหเ้มล่อนเจรญิเตบิโตชา้
[4],[6] การรดน ้าอย่างถูกวิธีเมล่อนจึงเจรญิเติบโตโดย 
ปัจจยัทีส่ าคญัหลายปัจจยัที่จะน ามาเป็นเงื่อนไขในการ
รดน ้ า เมล่อน จากมูลเหตุดังกล่าวจึงได้มีแนวคิด
พฒันาการควบคุมการใหน้ ้าและความชืน้ใหเ้หมาะสม[5] 
โดยเปรียบเทียบกับการรดน ้ าแบบปกติ มีหลักการ
ท างานดงันี้ 
 
 

 

 

 

รปูที ่1 หลกัการท างานของโรงเรอืนปลกูเมล่อน 

 จากรูปที่ 1 หลักการท างานของโรงเรือนปลูก 
เมล่อนได้สร้างเครื่องรดน ้าอัตโนมตัิขึ้น ควบคุมด้วย 
Arduino MEGA 2560 เป็นตวัประมวลผล[2],[3] จะสัง่ให้
รดน ้าเมล่อน ด้วยการพจิารณาความชื้นที่อยู่ในดนิของ
เมล่อน ถา้ค่าความชืน้ในดนิน้อย Arduino MEGA 2560 
สัง่ใหโ้ซลนิอยด์วาล์วท าการจ่ายน ้าไปยงัตน้เมล่อน เมื่อ
ท าการส่งจ่ายน ้าไดถ้งึปรมิาณทีไ่ดต้ัง้ค่าไวแ้ลว้ Arduino 
MEGA 2560 จะสัง่ให้หยุดจ่ายน ้าโดยอตัโนมตัิและอีก

ส่วนคือรดน ้าตามเวลาที่ก าหนด เป็นการป้อนตัวเลข
เวลาทีต่้องการรดและเวลาเลกิรดผ่านทางคยี์แพท เมื่อ
ถึงเวลาที่ก าหนด Arduino UNO R3 จะสัง่ ให้รดน ้ า 
เมล่อนตามเวลาตัง้ไว้จนถึงเวลาหยุดรดน ้า และรอรบั
ชว่งเวลารดน ้าทีต่ ัง้ไวต้่อไป 
 

2. การออกแบบวงจรและสร้างช้ินงาน 
    การออกแบบงานวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื ส่วน
โปรแกรม และสว่นชิน้งาน 
2.1 ส่วนโปรแกรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รปูที ่2 แผนผงัการท างานของโปรแกรมวดัความชืน้ 
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    จากรูปที ่2 เป็นแผนผงัการท างานของโปรแกรมวดั
ความชื้น โดยเซ็นเซอร์มีทัง้หมด 4 ตัวโดยจับที่ต้น 
เมล่อน 4 ตน้ เมื่อความชืน้ >=50% โซลนิอยด์วาลว์กจ็ะ
เ ปิดให้น ้ า รดต้นเมล่อน และถ้าความชื้น  <=30% 
โซลนิอยดว์าลว์กจ็ะปิดใหห้ยดุน ้ารด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 แผนผงัการท างานของโปรแกรมตามเวลา 
    
 จากภาพที ่3 เป็นการท างานของโปรแกรมตัง้เวลาการ
รดน ้าต้นไม้ โดยตัง้เวลาการรดน ้าไว้ 4 ต้นซึ่งทัง้ 4 ต้น
สามารถตัง้เวลาไดอ้สิระควบคมุผา่นคแีพท 
 
2.2 ส่วนช้ินงาน 

 

 
 

 
 
 

 
     
 
 
 
 

รปูที ่4 วงจรในโรงเรอืนปลกูเมล่อน 

3. การทดลอง 
    ไดท้ าการทดลองประสทิธภิาพการท างานเครือ่งรดน ้า
อัตโนมัติท าการทดลองที่อาคาร  6 (ตึกปฏิบัติการ
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฎัอดุรธานี) 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

รปูที ่5 วงจรควบคมุการท างานทัง้หมด 

จากรูปที่ 5 จากรูปวงจร มีการท างานหลักๆอยู่ 2 
ส่วน ส่วนที ่1 รดน ้าตามความชื้น เครื่องจะควบคุมการ
ปล่อยน ้ าจากโซลินอยด์วาล์ว  โดยให้เซนเซอร์วัด
ความชืน้เป็นตวัก าหนดการ เปิด-ปิด โซลนิอยดว์าลว์ 

 สว่นที ่2 รดน ้าตามเวลาทีก่ าหนด เครือ่งจะควบคมุ
การปล่อยน ้าจาก โซลนิอยดว์าลว์โดยป้อนตวัเลขเวลาที่
ตอ้งการรดและเวลาสิน้สดุการรด จากคยีแ์พท เป็นตวั
ก าหนดการ เปิด-ปิด โซลนิอยดว์าลว์ 

 
 
 
 
 

วงจรรดน ้ำตำมเวลำ วงจรรดน ้ำตำมควำมช้ืน 

กล่องวงจรควบคุมเคร่ืองรดน ้ำอตัโนมติั Switching 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5

14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
197



  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที ่5  
 14 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 
 

4. ผลการทดลอง 
   ในงานวิจัยโรงเรือนปลูกเมล่อน ได้ผลการทดลอง
ทัง้หมด ดงันี้ 
ตารางที ่1 การทดลองเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตของ
ตน้เมล่อน  

 
การค านวณหาค่า G =(((A+B+C+D)/4)-((E+F)/2))  หน่วยเป็น cm 
ผลการทดลอง ตารางที ่1 จากการทดลอง 6 สปัดาห ์ได้
ท าการหาคา่เฉลีย่ความสงูของตน้เมล่อนทีใ่ชเ้ครือ่งรด
น ้ากบัทีไ่มไ่ดใ้ชเ้ครือ่งรดน ้า สรปุผลไดว้่าตน้ทีใ่ชเ้ครือ่ง
รดน ้ามกีารเจรญิเตบิโตกว่าตน้ทีไ่มไ่ดใ้ชเ้ครือ่งรดน ้า
เฉลีย่ที ่23.25 เซนตเิมตร 
     
 
 
 

 
 
 

ก.การแตกใบแตกดอก     ข.การขึน้คา้งตน้เมล่อน 
 
 
 
 
 
 

 ค.การแต่งกิง่แขนง ง.การเลอืกผลทีส่มบรูณ์ 

 รปูที ่6 การเจรญิเตบิโตของตน้เมล่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่7 ภายในและภายนอกโรงเรอืน 
 

ตารางที่ 2 ทดสอบการวดัความชื้นของดิน เวลาเช้า เที่ยง
และเยน็ หน่วยเป็น % 

 
 
จากตารางที ่2 คา่ความชืน้ของดนิคอืคา่สงู-ดนิแหง้
เครือ่งจะรดน ้าเมือ่เซนเซอรจ์บัคา่ความชืน้ได ้>=50% 
และจะหยดุรดน ้าเมือ่เซนเซอรจ์บัคา่ความชืน้ได ้<=30% 
(29* ผดิพลาด 1 ครัง้ เซนเซอรไ์มอ่า่นคา่) 
 
ตารางที ่3 ทดสอบการวดัความชืน้ของดนิ เวลาเชา้ 
เทีย่ง เยน็ มคีา่ >=50% 

        
รดน ้าตามความชื้นที่ก าหนด     ไม่ได้รดน ้าตาม
ความชืน้ทีก่ าหนด      ความผดิพลาดของเครือ่ง 

  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที ่5  
 14 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 
 

      จากตารางการทดลองที ่2 ทดสอบการวดัความชื้น
ของดนิ เวลาเชา้ เทีย่ง เยน็ น าผลตารางที ่2 มาเขยีน
เป็นตารางทดสอบการวัดความชื้นของดิน เวลาเช้า 
เที่ยง เย็น มีค่า >=50% และบันทึกผลในตารางที่ 3 
ทดสอบจ านวน 84 ครัง้ เครื่องท างานทัง้หมด 83 ครัง้ 
ผิดพลาด 1 ครัง้ เครื่องท าการรดน ้าตามความชื้น 21 
ครัง้ และไมร่ดน ้าตามความชืน้ 62 ครัง้  
คิดเป็นเปอร์เซ็นการรดน ้ าได้ 25% ไม่ท าการรดน ้า 
73.81% และคา่ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ 1.19% 
 
ตารางที ่4 ทดสอบการรดน ้าตามเวลาทีก่ าหนด 
ระยะเวลา  7 วนั 

 
เครื่องรดน ้าตามเวลาทีก่ าหนด   เครื่องไม่ไดร้ดน ้า
ตามเวลาทีก่ าหนด 
 
     จากตารางที่  4 เก็บผลทดลองตั ้งแต่วันที่  27 
มถิุนายน 2560 – 10 กรกฏาคม 2560 พบว่าเครื่องได้
รดน ้าตามเวลาทีก่ าหนดไว ้84 ครัง้ ไมม่ขีอ้ผดิพลาดของ
การท างานของตวัเครือ่ง 
 

6. สรปุผลการทดลอง 
           จ า กกา รทดลองป ร ะ สิท ธิภ าพของ กา ร
เปรียบเทียบการเติบโตของเมล่อนแบบควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์และแบบปกติได้แบ่งการทดลอง
เ ป็ น  3 ส่ ว นคือ  1.การทดลอง เปรียบ เทียบการ
เจรญิเตบิโตของตน้เมล่อนระหว่างเครื่องรดน ้าอตัโนมตัิ
กบัรดน ้าเอง ผลการทดลองการเจรญิเตบิโตของตน้เม
ล่อนระยะเวลา 6 สัปดาห์ ต้นที่ใช้เครื่องรดน ้ามีการ
เจรญิเตบิโตกว่าตน้ทีไ่ม่ใชเ้ครื่องรดน ้า(รดน ้าปกต)ิเฉลีย่

ที่ 23.25 เซนติเมตร 2.ทดสอบการวดัความชื้นของดนิ
เวลา เชา้ เทีย่ง เยน็ จ านวนการทดสอบ 84 ครัง้ เครื่อง
อ่านค่าความชื้นได้ >=50 ท าการรดน ้า 21 ครัง้ และ
เครื่องอ่านค่าความชืน้ได ้<=30 ไม่ท าการรดน ้า 62 ครัง้ 
คิดเป็นเปอร์เซ็นการรดน ้าได้ 25% ไม่รดน ้า 73.81% 
เครื่องมคีวามผดิพลาดจากการท างาน 1 ครัง้ จากการ
อ่านค่าไม่ได้ คิดเป็นเปอร์เซ็นความผิดพลาด 1.19% 
และ 3.ทดลองการรดน ้ าตามเวลา ระยะเวลา 7 วัน 
จ านวน 84 ครัง้ เครื่องรดน ้าสามารถท างานตรงตาม
เวลาทีก่ าหนด ไม่เกดิความผดิพลาดคดิเป็นเปอรเ์ซน็ได ้
100% 
           จากการทดสอบการวัดความชื้นของดินเวลา 
เช้า เที่ยง เย็น และทดลองการรดน ้ าตามเวลาของ
โรงเรือนปลูกเมล่อน มีการทดสอบทัง้หมด 168 ครัง้ 
พบว่ามคีวามถกูตอ้ง คอื 99.41% 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
          งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการเติบโตของ 
เมล่อนแบบควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์และแบบ
ปกติ ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความ
ช่วยเหลอือย่างสูงยิง่จาก ผศ.จุไรรตัน์จนิดา อรรคนิตย์ 
และนกัวจิยัทกุทา่น 
          ขอบคุณบิดาและมารดาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู  
รวมถึงเจ้าหน้าที่และเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ช่วยกนั
ท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็และลุล่วงผา่นไปดว้ยด ี
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4. ผลการทดลอง 
   ในงานวิจัยโรงเรือนปลูกเมล่อน ได้ผลการทดลอง
ทัง้หมด ดงันี้ 
ตารางที ่1 การทดลองเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตของ
ตน้เมล่อน  

 
การค านวณหาค่า G =(((A+B+C+D)/4)-((E+F)/2))  หน่วยเป็น cm 
ผลการทดลอง ตารางที ่1 จากการทดลอง 6 สปัดาห ์ได้
ท าการหาคา่เฉลีย่ความสงูของตน้เมล่อนทีใ่ชเ้ครือ่งรด
น ้ากบัทีไ่มไ่ดใ้ชเ้ครือ่งรดน ้า สรปุผลไดว้่าตน้ทีใ่ชเ้ครือ่ง
รดน ้ามกีารเจรญิเตบิโตกว่าตน้ทีไ่มไ่ดใ้ชเ้ครือ่งรดน ้า
เฉลีย่ที ่23.25 เซนตเิมตร 
     
 
 
 

 
 
 

ก.การแตกใบแตกดอก     ข.การขึน้คา้งตน้เมล่อน 
 
 
 
 
 
 

 ค.การแต่งกิง่แขนง ง.การเลอืกผลทีส่มบรูณ์ 

 รปูที ่6 การเจรญิเตบิโตของตน้เมล่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่7 ภายในและภายนอกโรงเรอืน 
 

ตารางที่ 2 ทดสอบการวดัความชื้นของดิน เวลาเช้า เที่ยง
และเยน็ หน่วยเป็น % 

 
 
จากตารางที ่2 คา่ความชืน้ของดนิคอืคา่สงู-ดนิแหง้
เครือ่งจะรดน ้าเมือ่เซนเซอรจ์บัคา่ความชืน้ได ้>=50% 
และจะหยดุรดน ้าเมือ่เซนเซอรจ์บัคา่ความชืน้ได ้<=30% 
(29* ผดิพลาด 1 ครัง้ เซนเซอรไ์มอ่า่นคา่) 
 
ตารางที ่3 ทดสอบการวดัความชืน้ของดนิ เวลาเชา้ 
เทีย่ง เยน็ มคีา่ >=50% 

        
รดน ้าตามความชื้นที่ก าหนด     ไม่ได้รดน ้าตาม
ความชืน้ทีก่ าหนด      ความผดิพลาดของเครือ่ง 

  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที ่5  
 14 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 
 

      จากตารางการทดลองที ่2 ทดสอบการวดัความชื้น
ของดนิ เวลาเชา้ เทีย่ง เยน็ น าผลตารางที ่2 มาเขยีน
เป็นตารางทดสอบการวัดความชื้นของดิน เวลาเช้า 
เที่ยง เย็น มีค่า >=50% และบันทึกผลในตารางที่ 3 
ทดสอบจ านวน 84 ครัง้ เครื่องท างานทัง้หมด 83 ครัง้ 
ผิดพลาด 1 ครัง้ เครื่องท าการรดน ้าตามความชื้น 21 
ครัง้ และไมร่ดน ้าตามความชืน้ 62 ครัง้  
คิดเป็นเปอร์เซ็นการรดน ้ าได้ 25% ไม่ท าการรดน ้า 
73.81% และคา่ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ 1.19% 
 
ตารางที ่4 ทดสอบการรดน ้าตามเวลาทีก่ าหนด 
ระยะเวลา  7 วนั 

 
เครื่องรดน ้าตามเวลาทีก่ าหนด   เครื่องไม่ไดร้ดน ้า
ตามเวลาทีก่ าหนด 
 
     จากตารางที่  4 เก็บผลทดลองตั ้งแต่วันที่  27 
มถิุนายน 2560 – 10 กรกฏาคม 2560 พบว่าเครื่องได้
รดน ้าตามเวลาทีก่ าหนดไว ้84 ครัง้ ไมม่ขีอ้ผดิพลาดของ
การท างานของตวัเครือ่ง 
 

6. สรปุผลการทดลอง 
           จ า กกา รทดลองป ร ะ สิท ธิภ าพของ กา ร
เปรียบเทียบการเติบโตของเมล่อนแบบควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์และแบบปกติได้แบ่งการทดลอง
เ ป็ น  3 ส่ ว นคือ  1.การทดลอง เปรียบ เทียบการ
เจรญิเตบิโตของตน้เมล่อนระหว่างเครื่องรดน ้าอตัโนมตัิ
กบัรดน ้าเอง ผลการทดลองการเจรญิเตบิโตของตน้เม
ล่อนระยะเวลา 6 สัปดาห์ ต้นที่ใช้เครื่องรดน ้ามีการ
เจรญิเตบิโตกว่าตน้ทีไ่ม่ใชเ้ครื่องรดน ้า(รดน ้าปกต)ิเฉลีย่

ที่ 23.25 เซนติเมตร 2.ทดสอบการวดัความชื้นของดนิ
เวลา เชา้ เทีย่ง เยน็ จ านวนการทดสอบ 84 ครัง้ เครื่อง
อ่านค่าความชื้นได้ >=50 ท าการรดน ้า 21 ครัง้ และ
เครื่องอ่านค่าความชืน้ได ้<=30 ไม่ท าการรดน ้า 62 ครัง้ 
คิดเป็นเปอร์เซ็นการรดน ้าได้ 25% ไม่รดน ้า 73.81% 
เครื่องมคีวามผดิพลาดจากการท างาน 1 ครัง้ จากการ
อ่านค่าไม่ได้ คิดเป็นเปอร์เซ็นความผิดพลาด 1.19% 
และ 3.ทดลองการรดน ้ าตามเวลา ระยะเวลา 7 วัน 
จ านวน 84 ครัง้ เครื่องรดน ้าสามารถท างานตรงตาม
เวลาทีก่ าหนด ไม่เกดิความผดิพลาดคดิเป็นเปอรเ์ซน็ได ้
100% 
           จากการทดสอบการวัดความชื้นของดินเวลา 
เช้า เที่ยง เย็น และทดลองการรดน ้ าตามเวลาของ
โรงเรือนปลูกเมล่อน มีการทดสอบทัง้หมด 168 ครัง้ 
พบว่ามคีวามถกูตอ้ง คอื 99.41% 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
          งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการเติบโตของ 
เมล่อนแบบควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์และแบบ
ปกติ ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความ
ช่วยเหลอือย่างสูงยิง่จาก ผศ.จุไรรตัน์จนิดา อรรคนิตย์ 
และนกัวจิยัทกุทา่น 
          ขอบคุณบิดาและมารดาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู  
รวมถึงเจ้าหน้าที่และเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ช่วยกนั
ท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็และลุล่วงผา่นไปดว้ยด ี
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งานวจิยันี้จงึเป็นการพฒันาเครือ่งเทถงัเกบ็น ้านมดบิอตัโนมตัใิหส้ามารถท างานไดป้รมิาณมากๆ ลดการใช้

แรงงานคน สามารถประหยดัเวลา และลดต้นทุนในกระบวนการรวบรวมน ้านมดบิ โดยใช้การควบคุมการท างาน
โดยใช ้PLC ควบคุมระบบนิวแมตกิส์ ท าการทดลองด้วยการก าหนดเวลาทีใ่ชใ้นการเทถงันมจาก 5 – 15 วนิาท ี
ก าหนดใหน้ ้าในถงัมปีรมิาณ 40 ลติร และก าหนดแรงดนัลมที ่7 บาร ์จากการทดสอบพบว่าการก าหนดเวลาในการ
ควบคุมมผีลต่อปรมิาณน ้าที่ได ้โดยเมื่อก าหนดระยะเวลานานขึน้จะท าใหเ้ครื่องสามารถเทน ้าออกได้จนหมดไม่มี
น ้าคา้งในถงัเลย และพบว่าเวลาในการเทน ้า 10 วนิาท ีจะสามารถเทน ้าไดจ้นหมดถงั สามารถเทน ้าได ้100% ท าให้
ไดอ้ตัราการเทน ้านมดบิ 1 ถงั ต่อ 30 วนิาท ีเท่ากบั 120 ถงั/ชัว่โมง สามารถลดการใชแ้รงงานคนและลดตน้ทุนใน
กระบวนการแปรรปูน ้านมดบิอกีไดเ้ป็นอยา่งด ี 
ค าหลกั: เครือ่งเท, น ้านมดบิ, ระบบอตัโนมตั ิ  
 
Abstract 
 This research is to development of the automatic pouring raw milk storage tank machine which 
able to work large quantities, reduce human labor, save time and reduce costs of raw milk collection 
process. It was used PLC program and PLC devices for control to the pneumatic system. The experiment 
that set the time to pouring the milk storage tank from 5 to 15 seconds, set the water in the storage tank 
is 40 liters and set the air pressure of the pneumatic system at 7 bar. From the result, it was found that 
the set time is effect to the water pouring when the set time to longer, water can be pouring out which no 
dew in the storage tank. It was found that the time of pouring water at 10 seconds can be pouring out of 
the storage tank is 100% of the raw milk. For the time of all process for pouring raw milk storage tank is 
30 second that the automatic pouring raw milk storage tank machine can be working rate of 120 tank/hr. 
Keywords: Pouring machine, Raw milk, Automatic system 
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1. บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรที่

ท าอาชพีเลี้ยงสตัว์มีอยู่มากมายของทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ขอ้มูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์และ
ปศุสตัวใ์นปี พ.ศ. 2560 จ านวน 2,810,317 ราย [1] มี
จ านวนปริมาณผู้เลี้ยงโคนมจ านวน 17,348 ราย 
จ านวนรวม 584,327 ตัว [2] ข้อมูลปริมาณการใช้
อาหารส าเรจ็รปูของเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัว์และปศุสตัว ์
ปี 2560 พบว่ามปีรมิาณ 19,638,480 ตนั [3] ปัญหา
หลกัเกษตรกรผูเ้ลีย้งปศสุตัวส์ว่นใหญ่ คอื ราคาอาหาร
สตัว์ส าเรจ็รูปทีม่รีาคาสูงและแรงงานในการเลี้ยงสตัว์ 
จึงท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์มีต้นทุนสูง [4] วิธีการ
เกบ็รกัษาน ้านม เริม่ต้นจากน ้านมดบิจากเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนม จะถูกบรรจุในภาชนะบรรจุน ้ านมดิบ 
จากนั ้นจะจัดส่งไปยังศูนย์รวบรวมน ้ านมดิบ ซึ่ง
ภาชนะบรรจุน ้านมดิบ ต้องสะอาด ไม่มกีลิ่นอบัหรอื
บูด มีผิวเรียบ ไม่มีรอยตะเข็บ ไม่ท าปฏิกิริยากับ
น ้านมดบิ ภายหลงัใชง้านทุกครัง้ต้องท าความสะอาด
ทันที ปลอดภัยต่อการขนย้าย และต้องขนส่งไปยัง
ศูนย์รวบรวมน ้านมดิบ ภายในเวลาไม่เกนิ 2 ชัว่โมง 
โดยศูนย์จะรวบรวมน ้านมดิบจากเกษตรกรรายย่อย 
จะเทรวมกนัในถงัเกบ็รวบรวมน ้านมดบิ เพื่อส่งต่อไป
ยังโรงงานแปรรูปน ้านมโดยใช้รถบรรทุกที่ควบคุม
อณุหภูมติ ่ากว่า 4 องศาเซลเซยีส และควรขนส่งไปยงั
โรงงานแปรรูปน ้านมภายในเวลา 24 ชัว่โมง [5] การ
ขนส่งน ้านมดบิมกัจะน าไปเทรวมกนัในศูนย์รวบรวม
น ้านมดิบที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิต ่าแล้วส่งไปยงัโรงงาน
แปรรูป [6] จากการศึกษาข้อมูลจากศูนย์รวบรวม
น ้านมดิบพบว่า กระบวนการรวบรวมน ้านมดิบใน
ปัจจุบนัใชก้ารล าเลยีงถงัน ้านมดบิทีร่บัมาจากสมาชกิ
ภายในกลุ่มสหกรณ์โคนมต่างๆ ใชแ้รงงานคนในยกถงั
นมวางบนสายพานล าเลยีงหรอืระบบรางเลื่อน โดยใน
แต่ละวนัคนงานยกถงันมเฉลีย่ประมาณ 200 ถงัต่อวนั 
น ้าหนักต่อถังเฉลี่ยโดยประมาณ 40 กิโลกรมั เพื่อ
ล าเลียงถงันมผ่านรางเลื่อน จากนัน้ท าการเปิดฝาถงั
นมและน าไปยกเทใสล่งในถงัพกัน ้านมดบิ เพือ่รอเขา้สู่
กระบวนการตรวจวดัคุณภาพและน ้าหนักของน ้านม

ดบิต่อไป ในกระบวนนี้เป็นการใชแ้รงงานคนทัง้สิน้ ท า
ให้ต้องใช้แรงในการยกมากและก าลงัการท างานของ
คนลดลงตามปริมาณถังน ้ านมดิบ ในศูนย์รวบรวม
ขนาดใหญ่มกีารยกวางบนสายพานล าเลยีงเพื่อน าถงั
ไปเท แต่ก็ต้องยกเทน ้านมดิบออกจากถงั กลายเป็น
ปัญหาหลกัในการรวบรวมน ้านมดบิของศนูยร์วบรวม 
จากการศกึษาพบว่ายงัไมม่กีารน าอุปกรณ์เทถงัน ้านม
มาใชใ้นกระบวนการรวบรวมน ้านมดบิ ถา้มกีารคดิคน้
เครื่องจกัรทีส่ามารถน ามาใชใ้นการเทถงัน ้านมดบิจะ
เป็นการลดการใช้แรงงานคนและลดต้นทุนของ
กระบวนแปรรปูน ้านมดบิ ต่อไป 

จากแนวคดิเรื่องการสรา้งเครื่องจกัรเพื่อน ามาใช้
ทดแทนแรงงานคน  ท าให้คณะผู้วิจัยน าไปสู่การ
ออกแบบและสรา้งเครื่องเทถงัเกบ็น ้านมดบิอตัโนมตัิ
ขึ้นมา เพื่ อใช้ เทถังเก็บน ้ านมดิบในขัน้ตอนการ
รวบรวมน ้านมดบิเพื่อขนส่งไปยงัโรงงานแปรรปูน ้านม
ดบิ เพื่อเป็นการลดการใชแ้รงงานคนและลดตน้ทุนใน
กระบวนการแปรรปูน ้านมดบิอกีดว้ย 
 

2. เคร่ืองเทถงัเกบ็น ้านมดิบอตัโนมติั 
ปั จ จุ บั น ขั ้น ต อน ใน การ เท ถั งน ้ าน มดิบ ใน

อุตสาหกรรมโคนมนัน้ ใช้แรงงานคน 2 คนในการยก
เทถงัน ้านมดบิ ในแต่ละวนัยกเทถงันมเฉลีย่ประมาณ 
200 ถังต่อวัน น ้ าหนักต่อถังเฉลี่ยโดยประมาณ 40 
กิโลกรัม โดยที่แรงงานคนจะท าการเปิดฝาถังนม 
จากนัน้ยกเทถงัน ้านมดบิลงในถงัพกัน ้านมดบิและท า
การปิดฝาถงัเอง [7] ดงัแสดงการท างานไดด้งัรปูที ่1 
 

 
รปูที ่1 รปูแบบการเทถงัน ้านมดบิในในปัจจบุนั 

การออกแบบเครื่องเทถงัน ้านมดิบ ต้องสามารถ
ปิดและเปิดฝาถงันมขนาด 40 ลติร และเทน ้านมดบิได ้
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ใช้ต้นก าลงัด้วยระบบนิวแมติกส์ในการปิดเปิดฝาถัง
แ ล ะ เท ถั ง น ้ า น ม ดิ บ  โด ย ค ว บ คุ ม ด้ ว ย  PLC 
(Programmable Logic Control)  ท างานโดยอตัโนมตัิ
เมื่อมกีารวางถงัน ้านมดิบลงในต าแหน่ง ดังสามารถ
แสดงไดใ้นรปูที ่2 วสัดุทีจ่ะน ามาใชใ้นการสรา้งเครื่อง
เทถงัน ้านมดบินัน้ จะต้องมคีวามแขง็แรง รบัน ้าหนัก
ของถังนมที่มี่น ้ าหนักเฉลี่ยประมาณ 40 กิโลกรมัได ้
ความสามารถของกระบอกลมตอ้งรบัแรงไดเ้หมาะสม 
และตอ้งค านึงถงึวสัดุอุปกรณ์ทีม่จี าหน่ายในทอ้งตลาด 
เพื่อลดต้นทุนค่าใชจ้่ายในการสรา้งเครื่องเทถงัน ้านม
ดบิ 

 
รปูที ่2 แบบเครือ่งเทถงัน ้านมดบิ 

ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ท า ง า น โ ด ย ใ ช้  PLC 
(Programmable Logic Control) โป รแกรม ใน การ
ควบคุม Solenoid Valve ใหเ้ปิดปิดช่องทางลมเพื่อให้
ระบบนิวแมติกส์ท าการปิดเปิดฝาถงัและเทถงัน ้านม
ดิบตามล าดับขัน้ตอนการท างานโดยอตัโนมตัิเมื่อมี
ก ารวางถั งน ้ านมดิบ ล งใน ต าแห น่ ง  ชุ ด ค าสั ง่
โปรแกรมควบคุมการท างานนัน้ จะเริ่มจากการบิด
สวติช ์ON เพื่อเปิดวงจรการท างานทัง้หมด หลอดไฟ
แสดงสถานะสีเขียวจะติดค้าง เมื่อต้องการเริ่มการ
ท างานใหก้ดปุ่ ม RUN เพื่อเป็นค าสัง่พรอ้มการท างาน
หลอดไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกระพริบ เมื่อยกถัง
น ้านมดบิวางในต าแหน่ง เซ็นเซอรต์รวจจบัโลหะ ดงั
แสดงไดด้งัรปูที ่3 จะตรวจพบว่ามถีงัน ้านมดบิวางใน
ต าแหน่งพร้อมท างานแล้ว หลอดไฟแสดงสถานะสี
เขยีวจะตดิคา้ง ระบบจะหน่วงเวลา 2 วนิาทกี่อนทีจ่ะ
เริม่ต้นการท างาน จากนัน้จะสัง่ Solenoid Valve ชุด

กลไกเปิดปิดฝาถังลงมายังต าแหน่งเปิดฝาถังและ
หน่วงเวลา 1 วินาท ีก่อนจะสัง่ Solenoid Valve ชุดล๊
อกฝาถงัท างาน ฝาถงัจะถูกล๊อกแน่นและหน่วงเวลา 
0.5 วินาที ก่อนจะสัง่ Solenoid Valve ชุดกลไกเปิด
ปิดฝาถงัเปิดฝาถงัออกและหน่วงเวลา 5 วนิาทเีพื่อให้
ตรวจดูภายในถงัน ้านมดบิว่าไม่มสีิง่ผดิปกติ ก่อนจะ
สัง่ Solenoid Valve ชุดเทถังน ้ านมดิบท างานและ
หน่วงเวลา 10 วินาทีเพื่อเทน ้ านมดิบจนหมดถัง 
จากนั ้นจะสัง่  Solenoid Valve ชุด เทถังน ้ านมดิบ
กลบัมายงัต าแหน่งเดมิและหน่วงเวลา  5 วนิาท ีก่อน
จะสัง่ให ้Solenoid Valve ชุดกลไกเปิดปิดฝาถงัปิดฝา
ถังลงยังต าแหน่งเดิมและหน่วงเวลา  0.5 วินาท ี
Solenoid Valve ชุดล๊อกฝาถัง ปล่อยฝาถังออกและ
หน่วงเวลา 0.5 วินาทีจากนัน้จะสัง่ Solenoid Valve 
ชุดกลไกเปิดปิดฝาถงัขึน้ไปยงัต าแหน่งเดมิและหน่วง
เวลา 0.5 วนิาท ีเป็นการจบการท างาน หลอดไฟแสดง
สถานะสีเขยีวจะกระพรบิ ท าการน าถงันมเปล่าออก
จากเครื่อง และยกน ้าถงัน ้านมดบิใหม่วางในต าแหน่ง
ท างาน โดยไม่ต้องกดปุ่ ม RUN อกี ระบบจะตรวจจบั
ถงัน ้านมดิบได้เองจากเซ็นเซอร์ตรวจจบัโลหะ เมื่อมี
การผิดพลาดของระบบกลไก สามารถที่จะกดปุ่ ม 
STOP เพื่อทีจ่ะหยุดการท างานทัง้หมดของระบบการ
ท างานไดท้กุเมือ่ 
 

3. การทดลองและวิธีการทดลอง 
3.1 อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 

เครื่องเทถังเก็บน ้ านมดิบอัตโนมัติโดยใช้การ
ควบคุมการท างาน โดยใช้  PLC (Programmable 
Logic Control) การเขียนโปรแกรมในการควบคุม 
Solenoid Valve ใหเ้ปิดปิดช่องทางลมเพื่อใหร้ะบบนิว
แมติกส์ท าการปิดเปิดฝาถังและเทถังน ้ านมดิบ
ตามล าดบัขัน้ตอนการท างานโดยอตัโนมตัิ ดงัสามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 4 ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้  1) 
โครงสร้างหลักเครื่องเทน ้ านมดิบ เป็นจุดเชื่อมต่อ
โครงสร้างชุดบนและกลไกชุดเทถังน ้ านมดิบเข้า
ดว้ยกนั ใชเ้หลก็กล่องขนาด 1”1/2 X 1”1/2 ความหนา 
3 mm. เป็นวสัดุหลกั, 2) โครงสรา้งชดุบนเชือ่มต่อจาก
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1. บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรที่

ท าอาชพีเลี้ยงสตัว์มีอยู่มากมายของทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ขอ้มูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์และ
ปศุสตัวใ์นปี พ.ศ. 2560 จ านวน 2,810,317 ราย [1] มี
จ านวนปริมาณผู้เลี้ยงโคนมจ านวน 17,348 ราย 
จ านวนรวม 584,327 ตัว [2] ข้อมูลปริมาณการใช้
อาหารส าเรจ็รปูของเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัว์และปศุสตัว ์
ปี 2560 พบว่ามปีรมิาณ 19,638,480 ตนั [3] ปัญหา
หลกัเกษตรกรผูเ้ลีย้งปศสุตัวส์ว่นใหญ่ คอื ราคาอาหาร
สตัว์ส าเรจ็รูปทีม่รีาคาสูงและแรงงานในการเลี้ยงสตัว์ 
จึงท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์มีต้นทุนสูง [4] วิธีการ
เกบ็รกัษาน ้านม เริม่ต้นจากน ้านมดบิจากเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนม จะถูกบรรจุในภาชนะบรรจุน ้ านมดิบ 
จากนั ้นจะจัดส่งไปยังศูนย์รวบรวมน ้ านมดิบ ซึ่ง
ภาชนะบรรจุน ้านมดิบ ต้องสะอาด ไม่มกีลิ่นอบัหรอื
บูด มีผิวเรียบ ไม่มีรอยตะเข็บ ไม่ท าปฏิกิริยากับ
น ้านมดบิ ภายหลงัใชง้านทุกครัง้ต้องท าความสะอาด
ทันที ปลอดภัยต่อการขนย้าย และต้องขนส่งไปยัง
ศูนย์รวบรวมน ้านมดิบ ภายในเวลาไม่เกนิ 2 ชัว่โมง 
โดยศูนย์จะรวบรวมน ้านมดิบจากเกษตรกรรายย่อย 
จะเทรวมกนัในถงัเกบ็รวบรวมน ้านมดบิ เพื่อส่งต่อไป
ยังโรงงานแปรรูปน ้านมโดยใช้รถบรรทุกที่ควบคุม
อณุหภูมติ ่ากว่า 4 องศาเซลเซยีส และควรขนส่งไปยงั
โรงงานแปรรูปน ้านมภายในเวลา 24 ชัว่โมง [5] การ
ขนส่งน ้านมดบิมกัจะน าไปเทรวมกนัในศูนย์รวบรวม
น ้านมดิบที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิต ่าแล้วส่งไปยงัโรงงาน
แปรรูป [6] จากการศึกษาข้อมูลจากศูนย์รวบรวม
น ้านมดิบพบว่า กระบวนการรวบรวมน ้านมดิบใน
ปัจจุบนัใชก้ารล าเลยีงถงัน ้านมดบิทีร่บัมาจากสมาชกิ
ภายในกลุ่มสหกรณ์โคนมต่างๆ ใชแ้รงงานคนในยกถงั
นมวางบนสายพานล าเลยีงหรอืระบบรางเลื่อน โดยใน
แต่ละวนัคนงานยกถงันมเฉลีย่ประมาณ 200 ถงัต่อวนั 
น ้าหนักต่อถังเฉลี่ยโดยประมาณ 40 กิโลกรมั เพื่อ
ล าเลียงถงันมผ่านรางเลื่อน จากนัน้ท าการเปิดฝาถงั
นมและน าไปยกเทใสล่งในถงัพกัน ้านมดบิ เพือ่รอเขา้สู่
กระบวนการตรวจวดัคุณภาพและน ้าหนักของน ้านม

ดบิต่อไป ในกระบวนนี้เป็นการใชแ้รงงานคนทัง้สิน้ ท า
ให้ต้องใช้แรงในการยกมากและก าลงัการท างานของ
คนลดลงตามปริมาณถังน ้ านมดิบ ในศูนย์รวบรวม
ขนาดใหญ่มกีารยกวางบนสายพานล าเลยีงเพื่อน าถงั
ไปเท แต่ก็ต้องยกเทน ้านมดิบออกจากถงั กลายเป็น
ปัญหาหลกัในการรวบรวมน ้านมดบิของศนูยร์วบรวม 
จากการศกึษาพบว่ายงัไมม่กีารน าอุปกรณ์เทถงัน ้านม
มาใชใ้นกระบวนการรวบรวมน ้านมดบิ ถา้มกีารคดิคน้
เครื่องจกัรทีส่ามารถน ามาใชใ้นการเทถงัน ้านมดบิจะ
เป็นการลดการใช้แรงงานคนและลดต้นทุนของ
กระบวนแปรรปูน ้านมดบิ ต่อไป 

จากแนวคดิเรื่องการสรา้งเครื่องจกัรเพื่อน ามาใช้
ทดแทนแรงงานคน  ท าให้คณะผู้วิจัยน าไปสู่การ
ออกแบบและสรา้งเครื่องเทถงัเกบ็น ้านมดบิอตัโนมตัิ
ขึ้นมา เพื่ อใช้ เทถังเก็บน ้ านมดิบในขัน้ตอนการ
รวบรวมน ้านมดบิเพื่อขนส่งไปยงัโรงงานแปรรปูน ้านม
ดบิ เพื่อเป็นการลดการใชแ้รงงานคนและลดตน้ทุนใน
กระบวนการแปรรปูน ้านมดบิอกีดว้ย 
 

2. เคร่ืองเทถงัเกบ็น ้านมดิบอตัโนมติั 
ปั จ จุ บั น ขั ้น ต อน ใน การ เท ถั งน ้ าน มดิบ ใน

อุตสาหกรรมโคนมนัน้ ใช้แรงงานคน 2 คนในการยก
เทถงัน ้านมดบิ ในแต่ละวนัยกเทถงันมเฉลีย่ประมาณ 
200 ถังต่อวัน น ้ าหนักต่อถังเฉลี่ยโดยประมาณ 40 
กิโลกรัม โดยที่แรงงานคนจะท าการเปิดฝาถังนม 
จากนัน้ยกเทถงัน ้านมดบิลงในถงัพกัน ้านมดบิและท า
การปิดฝาถงัเอง [7] ดงัแสดงการท างานไดด้งัรปูที ่1 
 

 
รปูที ่1 รปูแบบการเทถงัน ้านมดบิในในปัจจบุนั 

การออกแบบเครื่องเทถงัน ้านมดิบ ต้องสามารถ
ปิดและเปิดฝาถงันมขนาด 40 ลติร และเทน ้านมดบิได ้
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ใช้ต้นก าลงัด้วยระบบนิวแมติกส์ในการปิดเปิดฝาถัง
แ ล ะ เท ถั ง น ้ า น ม ดิ บ  โด ย ค ว บ คุ ม ด้ ว ย  PLC 
(Programmable Logic Control)  ท างานโดยอตัโนมตัิ
เมื่อมกีารวางถงัน ้านมดิบลงในต าแหน่ง ดังสามารถ
แสดงไดใ้นรปูที ่2 วสัดุทีจ่ะน ามาใชใ้นการสรา้งเครื่อง
เทถงัน ้านมดบินัน้ จะต้องมคีวามแขง็แรง รบัน ้าหนัก
ของถังนมที่มี่น ้ าหนักเฉลี่ยประมาณ 40 กิโลกรมัได ้
ความสามารถของกระบอกลมตอ้งรบัแรงไดเ้หมาะสม 
และตอ้งค านึงถงึวสัดุอุปกรณ์ทีม่จี าหน่ายในทอ้งตลาด 
เพื่อลดต้นทุนค่าใชจ้่ายในการสรา้งเครื่องเทถงัน ้านม
ดบิ 

 
รปูที ่2 แบบเครือ่งเทถงัน ้านมดบิ 

ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ท า ง า น โ ด ย ใ ช้  PLC 
(Programmable Logic Control) โป รแกรม ใน การ
ควบคุม Solenoid Valve ใหเ้ปิดปิดช่องทางลมเพื่อให้
ระบบนิวแมติกส์ท าการปิดเปิดฝาถงัและเทถงัน ้านม
ดิบตามล าดับขัน้ตอนการท างานโดยอตัโนมตัิเมื่อมี
ก ารวางถั งน ้ านมดิบ ล งใน ต าแห น่ ง  ชุ ด ค าสั ง่
โปรแกรมควบคุมการท างานนัน้ จะเริ่มจากการบิด
สวติช ์ON เพื่อเปิดวงจรการท างานทัง้หมด หลอดไฟ
แสดงสถานะสีเขียวจะติดค้าง เมื่อต้องการเริ่มการ
ท างานใหก้ดปุ่ ม RUN เพื่อเป็นค าสัง่พรอ้มการท างาน
หลอดไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกระพริบ เมื่อยกถัง
น ้านมดบิวางในต าแหน่ง เซ็นเซอรต์รวจจบัโลหะ ดงั
แสดงไดด้งัรปูที ่3 จะตรวจพบว่ามถีงัน ้านมดบิวางใน
ต าแหน่งพร้อมท างานแล้ว หลอดไฟแสดงสถานะสี
เขยีวจะตดิคา้ง ระบบจะหน่วงเวลา 2 วนิาทกี่อนทีจ่ะ
เริม่ต้นการท างาน จากนัน้จะสัง่ Solenoid Valve ชุด

กลไกเปิดปิดฝาถังลงมายังต าแหน่งเปิดฝาถังและ
หน่วงเวลา 1 วินาท ีก่อนจะสัง่ Solenoid Valve ชุดล๊
อกฝาถงัท างาน ฝาถงัจะถูกล๊อกแน่นและหน่วงเวลา 
0.5 วินาที ก่อนจะสัง่ Solenoid Valve ชุดกลไกเปิด
ปิดฝาถงัเปิดฝาถงัออกและหน่วงเวลา 5 วนิาทเีพื่อให้
ตรวจดูภายในถงัน ้านมดบิว่าไม่มสีิง่ผดิปกติ ก่อนจะ
สัง่ Solenoid Valve ชุดเทถังน ้ านมดิบท างานและ
หน่วงเวลา 10 วินาทีเพื่อเทน ้ านมดิบจนหมดถัง 
จากนั ้นจะสัง่  Solenoid Valve ชุด เทถังน ้ านมดิบ
กลบัมายงัต าแหน่งเดมิและหน่วงเวลา  5 วนิาท ีก่อน
จะสัง่ให ้Solenoid Valve ชุดกลไกเปิดปิดฝาถงัปิดฝา
ถังลงยังต าแหน่งเดิมและหน่วงเวลา  0.5 วินาท ี
Solenoid Valve ชุดล๊อกฝาถัง ปล่อยฝาถังออกและ
หน่วงเวลา 0.5 วินาทีจากนัน้จะสัง่ Solenoid Valve 
ชุดกลไกเปิดปิดฝาถงัขึน้ไปยงัต าแหน่งเดมิและหน่วง
เวลา 0.5 วนิาท ีเป็นการจบการท างาน หลอดไฟแสดง
สถานะสีเขยีวจะกระพรบิ ท าการน าถงันมเปล่าออก
จากเครื่อง และยกน ้าถงัน ้านมดบิใหม่วางในต าแหน่ง
ท างาน โดยไม่ต้องกดปุ่ ม RUN อกี ระบบจะตรวจจบั
ถงัน ้านมดิบได้เองจากเซ็นเซอร์ตรวจจบัโลหะ เมื่อมี
การผิดพลาดของระบบกลไก สามารถที่จะกดปุ่ ม 
STOP เพื่อทีจ่ะหยุดการท างานทัง้หมดของระบบการ
ท างานไดท้กุเมือ่ 
 

3. การทดลองและวิธีการทดลอง 
3.1 อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 

เครื่องเทถังเก็บน ้ านมดิบอัตโนมัติโดยใช้การ
ควบคุมการท างาน โดยใช้  PLC (Programmable 
Logic Control) การเขียนโปรแกรมในการควบคุม 
Solenoid Valve ใหเ้ปิดปิดช่องทางลมเพื่อใหร้ะบบนิว
แมติกส์ท าการปิดเปิดฝาถังและเทถังน ้ านมดิบ
ตามล าดบัขัน้ตอนการท างานโดยอตัโนมตัิ ดงัสามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 4 ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังน้ี 1) 
โครงสร้างหลักเครื่องเทน ้ านมดิบ เป็นจุดเชื่อมต่อ
โครงสร้างชุดบนและกลไกชุดเทถังน ้ านมดิบเข้า
ดว้ยกนั ใชเ้หลก็กล่องขนาด 1”1/2 X 1”1/2 ความหนา 
3 mm. เป็นวสัดุหลกั, 2) โครงสรา้งชดุบนเชือ่มต่อจาก
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โครงสรา้งหลกัดว้ยน๊อตขนาด 1/2”x 3” จ านวนขา้งละ 
3 ตัว ใช้เหล็กฉากขนาด 40 mm X 40 mm ความ
หนา 4 mm เจาะช่องสล๊อตเพื่อเป็นจุดยดึกบัชุดกลไก
เปิดปิดฝาถงันม, 3) กลไกชุดเทถงันม ใช้เหล็กแผ่น
ความหนา 3 mm เป็นโครงสรา้งวางถงันม เชื่อมต่อ
กบัเพลาขนาด 28 mm ใส่กบัตลบัลูกปืน NTN เบอร ์
P306 ยึดด้วยน๊อต 1/2” X 2” กับโครงสร้างหลัก ใช้
แผ่นเหล็กความหนา 12 mm เป็นฐานยดึกระบอกลม 
โดยกระบอกลมขนาด 40 mm X 150 mm ปลาย
กระบอกลมต่อกบัจุดเชือ่มโยงไปยงัเพลา     เพือ่หมนุ 
 

 
รปูที ่3 ขัน้ตอนการท างานของชดุควบคมุ PLC 

เพลาใหเ้ทถงันมไดใ้น 130 องศา ซึง่เป็นมมุทีเ่ทน ้านม
ดิบออกจนหมดถัง, 4) กลไกชุดเปิดปิดฝาถังนม ใช้
เหล็กฉากขนาด 25 mm X 25 mm ความหนา 3 mm 

เป็นโครงสรา้งในการเชื่อมต่อกบัโครงสรา้งชุดบน ยดึ
ดว้ยน๊อต M10 x 30 ในชอ่งสล๊อตของโครงสรา้งชดุบน 
เจาะรขูนาด 30 mm เพื่อยดึกระบอกลมขนาด 40 mm 
X 100 mm สองกระบอก ในส่วนของจุดเชื่อมโยง
กลไกเปิดปิดฝาถังนมใช้เหล็กแบนขนาด 1” ความ
หนา 6 mm, 5) กลไกชุดล๊อกฝาถังนม ใช้เหล็กแบน
ขนาด 1” ความหนา 6 mm เป็นโครงสรา้งยดึกบักลไก
ชุดเปิดปิดฝาถงั และยดึกระบอกลมขนาด 25 mm X 
50 mm จ านวนสองกระบอก ปลายกระบอกลม
เชื่อมต่อกบัชุดมือล๊อคฝาถัง และ 6) อุปกรณ์ระบบ
ควบคุมการท างาน ใช้บอร์ด PLC FX1S-22MRT ใน
การโปรแกรมระบบควบคุมการท างาน  โดยมี
แหล่งจ่ายไฟจาก Switching Power Supply 24VDC 
เพื่อเป็นไฟเลี้ยงอุปกรณ์ภายในตู้คอลโทรล (ดงัรูปที ่
3.9) เ ช่ น  บ อ ร์ ด  PLC FX1S-22MRT, Solenoid 
Vale , เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ, และหลอดไฟแสดง
สถานะหน้าตูค้อลโทรล ดงัแสดงในรปูที ่5 

รปูที ่4 สว่นประกอบเครือ่งเทถงัน ้านมดบิ 

 
รปูที ่5 อปุกรณ์ระบบควบคมุการท างาน 
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3.2 วิธีการท าการทดลอง 
การทดสอบเครื่องเทถงัเกบ็น ้านมดบิอตัโนมตั ิท า

การทดลองเครื่องเทถงัน ้านมดิบด้วยระบบอตัโนมตั ิ
ด้วยการเปรียบเทียบหาค่าในการปรับตัง้เวลาที่
ควบคุมการท างานของ Solenoid Valve ชุดควบคุม
กลไกเทถงันมใหไ้ดป้ระสทิธภิาพมากทีสุ่ด ก าหนดให้
ถงันมบรรจุน ้าแทนน ้านมดิบในปรมิาณ 40 ลิตร ซึ่ง
เป็นปรมิาณทีใ่กลเ้คยีงส าหรบัการบรรจุน ้านมดบิลงใน
ถงันมจรงิ และก าหนดแรงดนัลมที ่7 บาร ์ทดสอบโดย 
ไมใ่หน้ ้าในถงัเกดิการกระเพื่อม และสญูเสยีปรมิาณน ้า
ทีไ่ด ้ในสว่นของระบบควบคมุการท างานจะหน่วงเวลา
ในชว่งการเทถงันม โดยเริม่จาก 5 วนิาท ีไปจนถงึ 15 
วินาที เพื่อทดลองหาค่าเวลาที่เหมาะสมไม่ให้มี
ปรมิาณน ้าทีต่กคา้งภายในถงั 

 
4. ผลการทดลอง 

จากการทดสอบเครือ่งเทถงัเกบ็น ้านมดบิอตัโนมตั ิ
สามารถแสดงไดด้งัตารางที ่1 การก าหนดเวลาในการ

ควบคุมมีผลต่อปริมาณน ้ าที่ได้ จากตารางผลการ
ทดลองพบว่าการก าหนดโปรแกรมดว้ยการตัง้เวลาใน
การเทน ้ามผีลต่อปรมิาณน ้าค้างถัง โดยเมื่อก าหนด
ระยะเวลานานขึน้จะท าใหเ้ครื่องสามารถเทน ้าออกได้
จนหมดไม่มีน ้ าค้างในถังเลย  จากการก าหนด
ระยะเวลาในการเทน ้าจาก 5 -–15 วนิาท ีพบว่ารอ้ยละ
ของความสามารถในการเทน ้าได้ของเครื่องเทน ้านม
ดบิอตัโนมตั ิคอื 76.38, 86.50, 92.90, 98.08, 99.08, 
100, 100, 100, 100, 100 และ 100 ตามล าดบั และ
พบว่าที่เวลาในการก าหนดให้เทน ้ า 10 วินาที จะ
สามารถเทน ้าได้จนหมดถัง สามารถเทน ้าได้ 100% 
นั ้นแสดงว่าถ้าน ้ านมดิบ ในถังปริมาณ  40 ลิตร 
ก าหนดเวลาในการเทน ้านมดบิของของเครือ่งเทน ้านม
ดิบอตัโนมัติ 10 วินาที จะสามารถเทน ้านมได้หมด 
รวมระยะเวลาการล าเลยีงแต่ตัง้อุปกรณ์อกี 20 วนิาท/ี
ถงั รวมแล้วใชเ้วลา 30 วนิาท/ีถงั นัน้คอือตัราการเท
น ้านมดิบ 1 ถัง ต่อ 30 วินาที ซึ่งค านวณได้เท่ากับ 
120 ถงั/ชัว่โมง  

 
ตารางที ่1 การทดสอบเครือ่งเทถงัเกบ็น ้านมดบิอตัโนมตั ิโดยก าหนดแรงดนัลมที ่7 บาร ์(จ าลองดว้ยการเทน ้า) 

เวลา 
(วนิาท)ี 

ปรมิาณน ้า
ภายในถงั  
(ลติร) 

ปรมิาณน ้าที่
ตกคา้งภายใน

ถงั 
 (ลติร) 

ปรมิาณน ้าที่
เทได ้
(ลติร) 

รอ้ยละของ
น ้าทีต่กคา้ง

ในถงั 
(%) 

รอ้ยละของ
น ้าทีเ่ทได ้ 

(%) 

5 40 9.45 30.55 23.63 76.38 
6 40 5.4 34.6 13.50 86.50 
7 40 2.84 37.16 7.10 92.90 
8 40 0.77 39.23 1.93 98.08 
9 40 0.37 39.63 0.93 99.08 
10 40 0 40 0.00 100.00 
11 40 0 40 0.00 100.00 
12 40 0 40 0.00 100.00 
13 40 0 40 0.00 100.00 
14 40 0 40 0.00 100.00 
15 40 0 40 0.00 100.00 
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โครงสรา้งหลกัดว้ยน๊อตขนาด 1/2”x 3” จ านวนขา้งละ 
3 ตัว ใช้เหล็กฉากขนาด 40 mm X 40 mm ความ
หนา 4 mm เจาะช่องสล๊อตเพื่อเป็นจุดยดึกบัชุดกลไก
เปิดปิดฝาถงันม, 3) กลไกชุดเทถงันม ใช้เหล็กแผ่น
ความหนา 3 mm เป็นโครงสรา้งวางถงันม เชื่อมต่อ
กบัเพลาขนาด 28 mm ใส่กบัตลบัลูกปืน NTN เบอร ์
P306 ยึดด้วยน๊อต 1/2” X 2” กับโครงสร้างหลัก ใช้
แผ่นเหล็กความหนา 12 mm เป็นฐานยดึกระบอกลม 
โดยกระบอกลมขนาด 40 mm X 150 mm ปลาย
กระบอกลมต่อกบัจุดเชือ่มโยงไปยงัเพลา     เพือ่หมนุ 
 

 
รปูที ่3 ขัน้ตอนการท างานของชดุควบคมุ PLC 

เพลาใหเ้ทถงันมไดใ้น 130 องศา ซึง่เป็นมมุทีเ่ทน ้านม
ดิบออกจนหมดถัง, 4) กลไกชุดเปิดปิดฝาถังนม ใช้
เหล็กฉากขนาด 25 mm X 25 mm ความหนา 3 mm 

เป็นโครงสรา้งในการเชื่อมต่อกบัโครงสรา้งชุดบน ยดึ
ดว้ยน๊อต M10 x 30 ในชอ่งสล๊อตของโครงสรา้งชดุบน 
เจาะรขูนาด 30 mm เพื่อยดึกระบอกลมขนาด 40 mm 
X 100 mm สองกระบอก ในส่วนของจุดเชื่อมโยง
กลไกเปิดปิดฝาถังนมใช้เหล็กแบนขนาด 1” ความ
หนา 6 mm, 5) กลไกชุดล๊อกฝาถังนม ใช้เหล็กแบน
ขนาด 1” ความหนา 6 mm เป็นโครงสรา้งยดึกบักลไก
ชุดเปิดปิดฝาถงั และยดึกระบอกลมขนาด 25 mm X 
50 mm จ านวนสองกระบอก ปลายกระบอกลม
เชื่อมต่อกบัชุดมือล๊อคฝาถัง และ 6) อุปกรณ์ระบบ
ควบคุมการท างาน ใช้บอร์ด PLC FX1S-22MRT ใน
การโปรแกรมระบบควบคุมการท างาน  โดยมี
แหล่งจ่ายไฟจาก Switching Power Supply 24VDC 
เพื่อเป็นไฟเลี้ยงอุปกรณ์ภายในตู้คอลโทรล (ดงัรูปที ่
3.9) เ ช่ น  บ อ ร์ ด  PLC FX1S-22MRT, Solenoid 
Vale , เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ, และหลอดไฟแสดง
สถานะหน้าตูค้อลโทรล ดงัแสดงในรปูที ่5 

รปูที ่4 สว่นประกอบเครือ่งเทถงัน ้านมดบิ 

 
รปูที ่5 อปุกรณ์ระบบควบคมุการท างาน 
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3.2 วิธีการท าการทดลอง 
การทดสอบเครื่องเทถงัเกบ็น ้านมดบิอตัโนมตั ิท า

การทดลองเครื่องเทถงัน ้านมดิบด้วยระบบอตัโนมตั ิ
ด้วยการเปรียบเทียบหาค่าในการปรับตัง้เวลาที่
ควบคุมการท างานของ Solenoid Valve ชุดควบคุม
กลไกเทถงันมใหไ้ดป้ระสทิธภิาพมากทีสุ่ด ก าหนดให้
ถงันมบรรจุน ้าแทนน ้านมดิบในปรมิาณ 40 ลิตร ซึ่ง
เป็นปรมิาณทีใ่กลเ้คยีงส าหรบัการบรรจุน ้านมดบิลงใน
ถงันมจรงิ และก าหนดแรงดนัลมที ่7 บาร ์ทดสอบโดย 
ไมใ่หน้ ้าในถงัเกดิการกระเพื่อม และสญูเสยีปรมิาณน ้า
ทีไ่ด ้ในสว่นของระบบควบคมุการท างานจะหน่วงเวลา
ในชว่งการเทถงันม โดยเริม่จาก 5 วนิาท ีไปจนถงึ 15 
วินาที เพื่อทดลองหาค่าเวลาที่เหมาะสมไม่ให้มี
ปรมิาณน ้าทีต่กคา้งภายในถงั 

 
4. ผลการทดลอง 

จากการทดสอบเครือ่งเทถงัเกบ็น ้านมดบิอตัโนมตั ิ
สามารถแสดงไดด้งัตารางที ่1 การก าหนดเวลาในการ

ควบคุมมีผลต่อปริมาณน ้ าที่ได้ จากตารางผลการ
ทดลองพบว่าการก าหนดโปรแกรมดว้ยการตัง้เวลาใน
การเทน ้ามผีลต่อปรมิาณน ้าค้างถัง โดยเมื่อก าหนด
ระยะเวลานานขึน้จะท าใหเ้ครื่องสามารถเทน ้าออกได้
จนหมดไม่มีน ้ าค้างในถังเลย  จากการก าหนด
ระยะเวลาในการเทน ้าจาก 5 -–15 วนิาท ีพบว่ารอ้ยละ
ของความสามารถในการเทน ้าได้ของเครื่องเทน ้านม
ดบิอตัโนมตั ิคอื 76.38, 86.50, 92.90, 98.08, 99.08, 
100, 100, 100, 100, 100 และ 100 ตามล าดบั และ
พบว่าที่เวลาในการก าหนดให้เทน ้ า 10 วินาที จะ
สามารถเทน ้าได้จนหมดถัง สามารถเทน ้าได้ 100% 
นั ้นแสดงว่าถ้าน ้ านมดิบ ในถังปริมาณ  40 ลิตร 
ก าหนดเวลาในการเทน ้านมดบิของของเครือ่งเทน ้านม
ดิบอตัโนมัติ 10 วินาที จะสามารถเทน ้านมได้หมด 
รวมระยะเวลาการล าเลยีงแต่ตัง้อุปกรณ์อกี 20 วนิาท/ี
ถงั รวมแล้วใชเ้วลา 30 วนิาท/ีถงั นัน้คอือตัราการเท
น ้านมดิบ 1 ถัง ต่อ 30 วินาที ซึ่งค านวณได้เท่ากับ 
120 ถงั/ชัว่โมง  

 
ตารางที ่1 การทดสอบเครือ่งเทถงัเกบ็น ้านมดบิอตัโนมตั ิโดยก าหนดแรงดนัลมที ่7 บาร ์(จ าลองดว้ยการเทน ้า) 

เวลา 
(วนิาท)ี 

ปรมิาณน ้า
ภายในถงั  
(ลติร) 

ปรมิาณน ้าที่
ตกคา้งภายใน

ถงั 
 (ลติร) 

ปรมิาณน ้าที่
เทได ้
(ลติร) 

รอ้ยละของ
น ้าทีต่กคา้ง

ในถงั 
(%) 

รอ้ยละของ
น ้าทีเ่ทได ้ 

(%) 

5 40 9.45 30.55 23.63 76.38 
6 40 5.4 34.6 13.50 86.50 
7 40 2.84 37.16 7.10 92.90 
8 40 0.77 39.23 1.93 98.08 
9 40 0.37 39.63 0.93 99.08 
10 40 0 40 0.00 100.00 
11 40 0 40 0.00 100.00 
12 40 0 40 0.00 100.00 
13 40 0 40 0.00 100.00 
14 40 0 40 0.00 100.00 
15 40 0 40 0.00 100.00 
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จากการเปรยีบเทียบการใช้งานเครื่องเทถังเก็บ
น ้านมดิบอตัโนมตัิกบัการใชแ้รงงานคนพบว่าการใช้
แรงงานเทน ้านมดบิในกระบวนการเกบ็น ้านมเดมิจะใช้
แรงงานในส่วนงานนี้จ านวน 9 – 10 คน จากการยก-
เทลงในถังรวบรวม และต้องใช้ก าลังมากในการยก 
เมื่อเปลีย่นมาใชเ้ครื่องเทน ้านมดบิพบว่าจะใชแ้รงงาน
เพยีง 3 – 4 คน และผูค้วบคุมเครื่องเทอกี 1 คน และ
การใชเ้ครือ่งเทจะใชร้ะยะเวลาในการเทรวบรวมน ้านม
ดบิลดลง จากการเปรยีบเทยีบดงักล่าวจะสามารถลด
ได้ทัง้แรงงานและระยะเวลาในการรวบรวมน ้ าดิบ 
ต่อไป 

 
5. สรปุผลการทดลอง 

 งานวจิยันี้จงึเป็นการออกแบบและสรา้งเครือ่ง
เทถังเก็บน ้ านมดิบอัตโนมัติ ให้สามารถท างานได้
ป ริม าณ ม ากๆ  ลด ก าร ใช้ แ ร งงาน คน ท า ให้ มี
ประสิทธิภาพต่อกระบวนการเก็บรวบรวมน ้านมดิบ 
สามารถประหยดัเวลา ลดการใชแ้รงงานและลดตน้ทุน
ได้ เครื่องเทถังเก็บน ้ านมดิบอัตโนมัติ โดยใช้การ
ควบคุมการท างาน โดยใช้  PLC (Programmable 
Logic Control) ในการควบคุม  Solenoid Valve ให้
เปิด-ปิดช่องทางลมเพื่อใหร้ะบบนิวแมตกิส์ท าการปิด
เปิดฝาถงัและเทถงัน ้านมดบิตามล าดบั ท าการทดลอง
เครื่องเทถังน ้ านมดิบด้วยระบบอัตโนมัติ ด้วยการ
เปรียบเทียบหาค่าในการปรบัตัง้เวลาที่ควบคุมการ
ท างานของ Solenoid Valve ชุดควบคุมกลไกเทถงันม
จาก 5 – 15 วินาที ก าหนดให้ถังนมบรรจุน ้ าแทน
น ้ านมดิบ ในปริมาณ  40 ลิตร ซึ่ งเป็นปริมาณที่
ใกล้เคียงส าหรับการบรรจุน ้ านมดิบ  และก าหนด
แรงดนัลมที ่7 บาร ์เพื่อทดลองหาค่าเวลาทีเ่หมาะสม
ไม่ใหม้ปีรมิาณน ้าทีต่กคา้งภายในถงั จากการทดสอบ
พบว่าการก าหนดเวลาในการควบคุมมผีลต่อปรมิาณ
น ้าที่ได้ โดยเมื่อก าหนดระยะเวลานานขึ้นจะท าให้
เครื่องสามารถเทน ้าออกได้จนหมดไม่มีน ้าค้างในถัง
เลย การก าหนดเวลาในการเทน ้ า 10 วินาที จะ
สามารถเทน ้าได้จนหมดถัง สามารถเทน ้าได้ 100% 
เมื่อรวมระยะเวลาการล าเลียงแต่ตัง้อุปกรณ์อีก 20 

วนิาท/ีถงั รวมแล้วใชเ้วลา 30 วนิาท/ีถงั นัน้คอือตัรา
การเทน ้ านมดิบ 1 ถัง ต่อ 30 วินาที ซึ่งค านวณได้
เท่ากบั 120 ถงั/ชัว่โมง สามารถลดการใชแ้รงงานคน
และลดต้นทุนในกระบวนการแปรรูปน ้านมดิบอกีได้
เป็นอยา่งด ี
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จากการเปรยีบเทียบการใช้งานเครื่องเทถังเก็บ
น ้านมดิบอตัโนมตัิกบัการใชแ้รงงานคนพบว่าการใช้
แรงงานเทน ้านมดบิในกระบวนการเกบ็น ้านมเดมิจะใช้
แรงงานในส่วนงานนี้จ านวน 9 – 10 คน จากการยก-
เทลงในถังรวบรวม และต้องใช้ก าลังมากในการยก 
เมื่อเปลีย่นมาใชเ้ครื่องเทน ้านมดบิพบว่าจะใชแ้รงงาน
เพยีง 3 – 4 คน และผูค้วบคุมเครื่องเทอกี 1 คน และ
การใชเ้ครือ่งเทจะใชร้ะยะเวลาในการเทรวบรวมน ้านม
ดบิลดลง จากการเปรยีบเทยีบดงักล่าวจะสามารถลด
ได้ทัง้แรงงานและระยะเวลาในการรวบรวมน ้ าดิบ 
ต่อไป 

 
5. สรปุผลการทดลอง 

 งานวจิยันี้จงึเป็นการออกแบบและสรา้งเครือ่ง
เทถังเก็บน ้ านมดิบอัตโนมัติ ให้สามารถท างานได้
ป ริม าณ ม ากๆ  ลด ก าร ใช้ แ ร งงาน คน ท า ให้ มี
ประสิทธิภาพต่อกระบวนการเก็บรวบรวมน ้านมดิบ 
สามารถประหยดัเวลา ลดการใชแ้รงงานและลดตน้ทุน
ได้ เครื่องเทถังเก็บน ้ านมดิบอัตโนมัติ โดยใช้การ
ควบคุมการท างาน โดยใช้  PLC (Programmable 
Logic Control) ในการควบคุม  Solenoid Valve ให้
เปิด-ปิดช่องทางลมเพื่อใหร้ะบบนิวแมตกิส์ท าการปิด
เปิดฝาถงัและเทถงัน ้านมดบิตามล าดบั ท าการทดลอง
เครื่องเทถังน ้ านมดิบด้วยระบบอัตโนมัติ ด้วยการ
เปรียบเทียบหาค่าในการปรบัตัง้เวลาที่ควบคุมการ
ท างานของ Solenoid Valve ชุดควบคุมกลไกเทถงันม
จาก 5 – 15 วินาที ก าหนดให้ถังนมบรรจุน ้ าแทน
น ้ านมดิบ ในปริมาณ  40 ลิตร ซึ่ งเป็นปริมาณที่
ใกล้เคียงส าหรับการบรรจุน ้ านมดิบ  และก าหนด
แรงดนัลมที ่7 บาร ์เพื่อทดลองหาค่าเวลาทีเ่หมาะสม
ไม่ใหม้ปีรมิาณน ้าทีต่กคา้งภายในถงั จากการทดสอบ
พบว่าการก าหนดเวลาในการควบคุมมผีลต่อปรมิาณ
น ้าที่ได้ โดยเมื่อก าหนดระยะเวลานานขึ้นจะท าให้
เครื่องสามารถเทน ้าออกได้จนหมดไม่มีน ้าค้างในถัง
เลย การก าหนดเวลาในการเทน ้ า 10 วินาที จะ
สามารถเทน ้าได้จนหมดถัง สามารถเทน ้าได้ 100% 
เมื่อรวมระยะเวลาการล าเลียงแต่ตัง้อุปกรณ์อีก 20 

วนิาท/ีถงั รวมแล้วใชเ้วลา 30 วนิาท/ีถงั นัน้คอือตัรา
การเทน ้ านมดิบ 1 ถัง ต่อ 30 วินาที ซึ่งค านวณได้
เท่ากบั 120 ถงั/ชัว่โมง สามารถลดการใชแ้รงงานคน
และลดต้นทุนในกระบวนการแปรรูปน ้านมดิบอกีได้
เป็นอยา่งด ี
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บทคดัย่อ  
การวจิยันี้จงึเป็นการพฒันาเครื่องหว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลาอตัโนมตั ิ7 ระดบั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ลดการใชแ้รงงานคน ประหยดัเวลา และลดตน้ทนุในการเลีย้งสตัวน์ ้าในบ่อเลี้ยง ท าการทดสอบเพือ่หาอตัราการพ่น
อาหารสตัว์ ด้วยการก าหนดความเรว็การหมุน (ซา้ย-ขวา) ไว ้2 ระดบั คอื 33.33 และ 46.15 rpm และระดบัการ
พ่นเป็น 7 ระดบั คอื ระดบั 1 - 7 (ความเรว็ลมพ่น 7 ระดบั) พบว่าทีร่ะดบัการพ่น ระดบั 1 – 3 ค่าอตัราการพ่น
อาหารสตัว์จะเพิม่ขึน้จนถงึค่าสูงสุด คอื อตัราการพ่นอาหารสตัว์ 30 kg/นาท ีทีค่วามเรว็รอบการพ่น 46.15 rpm 
และระยะการพ่นไกล 7 เมตร แต่เมือ่เพิม่ระดบัการพน่ เป็นระดบั 4 – 7 คา่อตัราการพ่นอาหารสตัวม์คีา่ลดลง ทัง้ 2 
ระดบั ความเรว็รอบการพ่นมคี่าลดลงเช่นเดยีวกนั เมื่อน าเครื่องหว่านอาหารสตัว์ไปใชง้านจรงิสามารถลดแรงงาน
และลดตน้ทนุการเลีย้งสตัวน์ ้าลงได ้ 
ค าหลกั: อาหารสตัว,์ เครือ่งหว่านอาหารสตัว,์ การตัง้เวลาอตัโนมตั ิ  
 
Abstract 
 This research is to development of the 7-level automatic fish feed-sowing machine with set timer 
to reduce human labor, save time and reduce costs for aquaculture in ponds. Experimental to determine 
the rate of animal feed that the speed of rotation (left-right) is 2 levels of 33.33 and 46.15 rpm and the 
level of sowing is 7 levels of 1 to 7 (7 wind speed). The results showed that the level of sowing level was 
1 to 3 that the rate of animal feed increased to the maximum is 30 kg/min. However, when the level of 
sowing is 4 to 7 that the rate of animal feed decreased which both levels of the speed of rotation is 
similar. When, the 7-level automatic fish feed-sowing machine is using that it can reduce labor and 
reduce the cost of raising animals. 
Keywords: Animal feed, Feed-sowing machine, Automatic timer. 
 

1. บทน า 
ปัจจุบนัประเทศไทยมีเกษตรกรทีป่ระกอบอาชพี

เลีย้งสตัวอ์ยู่ในพืน้ทีต่่างๆ ของทกุภูมภิาคของประเทศ
ไทย ขอ้มลูจ านวนเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัว์และปศุสตัว์ใน

ปี  พ .ศ. 2558  จ านวน 3,102,530 ราย [1] พบว่า
จ านวนฟารม์เลี้ยงสตัว์น้้าจดืทัว่ประเทศ ในปี 2558 มี
จา้นวนทัง้หมด 621,872 ฟารม์ โดยเป็นฟารม์ทีเ่ลี้ยง
ในบ่อ 601,431 ฟารม์ คดิเป็นรอ้ยละ 96.71 [2] ขอ้มลู
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เกษตรกรผูเ้ลีย้งปศุสตัว์สว่นใหญ่จะใชอ้าหารส าเรจ็รปู
ในการเลี้ยงสตัว์ ปัญหาหลักของเกษตรกรคือราคา
อาหารสตัว์ส าเรจ็รปูทีม่รีาคาสงูและขาดแคลนแรงงาน
ในการเลีย้งสตัว์ [3] การเลีย้งปลาของเกษตรส่วนใหญ่
เลี้ยงในบ่อดิน ขอ้มูลปรมิาณการใช้อาหารส าเรจ็รูป
ของเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์และปศุสตัว์ ปี 2560 พบว่ามี
ปรมิาณ 19,638,480 ตนั [4] จากการศกึษาพบว่าใน
การให้อาหารของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น ้ านั ้นใช้
แรงงานคนในการหว่านอาหารส าเร็จรูปลงไปในบ่อ
เลี้ยง ซึง่พบปัญหาเรื่องไม่มแีรงงานอยากท างานแบบ
นี้เพราะจะตอ้งแบกกระสอบอาหารเดนิไปตามบ่อเลีย้ง
และยงัพบอีกว่าปรมิาณอาหารที่ให้ในแต่ละบ่อไม่มี
ความแน่นอน เนื่องจากปรมิาณอาหารทีห่ว่านขึ้นอยู่
กบัการตดัสนิใจของคนงานใหอ้าหาร ในปัจุบนัจงึมผีู้
คดิค้นและหาวธิกีารเครื่องจกัรและอุปกรณ์ให้อาหาร
สตัว์น ้า จากการศกึษาข้อมูลพบว่ามีการสรา้งเครื่อง
เหวีย่งอาหารกุง้ ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 2 มลิลเิมตร 
ความเร็วรอบของจานหว่ านอาหาร  1,200 rpm 
สามารถหว่านได้รศัมขีองการให ้11.5 เมตร [5] และมี
การพัฒนาสร้างเครื่องหว่านอาหารเม็ดส าเร็จรูป
ส าหรบับ่อเพาะเลี้ยงปลา-กุง้ [6] เครื่องใหอ้าหารสตัว์
น ้ าอัต โนมัติ  (Automatic Feeder) มี 2 ระบบ  คือ 
"เครือ่งใหอ้าหารสตัวน์ ้าอตัโนมตัริะบบแกนหมนุ" และ 
"เครื่องให้อาหารสัตว์น ้ าอัตโนมัติระบบลม" (Air 
pressure automatic feeder) โ ด ย ก า ร ก า ห น ด
ระยะเวลาในการให้อาหารได้ [7] ซึ่งแต่ละเครื่องที่
กล่าวมาแลว้มกีารพ่นหว่านไดเ้พยีงระดบัเดยีว ท าให้
มีอตัราการป้อน (การพ่นหว่าน) อาหารเพียงระดับ
เดยีว ถ้ามกีารคดิค้นเครื่องพ่นหว่านอาหารที่มรีะดบั
การป้อนมากขึ้นจะส่งผลให้ร ัศมีการพ่นมีมากขึ้น
สามารถน าไปประยุกต์ใชง้านได้กบับ่อเลี้ยงทีม่หีลาย
ขนาดและจ านวนสตัว์เลี้ยงในบ่อไม่เท่ากนั สามารถ
ก าหนดปรมิาณการใหอ้าหารได้ จะส่งใหค้วามแม่นย า
และความแน่นอนในการใหอ้าหารสตัวน์ ้าในบ่อมากขึน้ 
อีกทัง้ยังลดการใช้แรงงานและประหยัดเวลาของ
เกษตรกรอกีดว้ย 

จากแนวคิดการเพิ่มระดับความแรงของการพ่น
หว่านอาหารสตัว์เพื่อปรบัใชก้บัขนาดของบ่อเลีย้ง ท า
ให้คณะผู้วิจัยน าไปสู่การออกแบบและสร้างเครื่อง
หว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลาอตัโนมตั ิ7 ระดบั ขึน้มา 
เพื่อทดสอบใช้ผสมวตัถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสตัว์ เพื่อ
ประยกุตใ์ชก้บับ่อเลีย้งแต่ละขนาด และสามารถลดการ
ใชแ้รงงานคน ลดระยะเวลา และลดตน้ทุนในการเลี้ยง
สตัวน์ ้าอกีดว้ย 
 

2. เคร่ืองหว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลาอตัโนมติั    
7 ระดบั 

เครื่องหว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลาอตัโนมตัิ 7 
ระดับ จะท างานโดยใช้เครื่องเป่าลมไฟฟ้า (blower) 
เป็นต้นก าลังส าหรบัพ่นหว่านอาหารสัตว์ส าเร็จรูป
ออกไปยงับ่อเลี้ยง โดยติดตัง้เครื่องเป่าลมไฟฟ้ากบั
เพลาขอ้เหวี่ยงให้สามารถหมุนได้สองทศิทาง (ซ้าย-
ขวา) โดยใชม้อเตอร์ปัดน ้าฝนรถยนต์เป็นตน้ก าลงัใน
การหมุนเพลาขอ้เหวีย่ง เครื่องเป่าลมไฟฟ้าเชื่อต่อกบั
ถงัเกบ็อาหารสตัว์ส าเรจ็รปู โดยถงัเกบ็ตดิตัง้สกรปู้อน
อาหารสัตว์มายังเครื่องเป่าลมไฟฟ้าเพื่อพ่นหว่าน
อาหารสตัว์ออกไปยงับ่อเลี้ยง ต้นก าลงัใชม้อเตอรปั์ด
น ้าฝนรถยนตต์่อกบัเพลาขอสกรปู้อน และระบบไฟฟ้า
ของเครื่องมีทั ้งระบบที่ เป็นกระแสสลับที่ ใช้จ่ าย
พลงังานไฟฟ้าให้กบัเครื่องเป่าลมไฟฟ้าและระบบที่
เป็นกระแสตรงใชจ้่ายพลงังานไฟฟ้าใหก้บัมอเตอรปั์ด
น ้าฝนโดยผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า AC to DC 
แบบสวติซิง่ ดงัสามารถแสดงขัน้ตอนการท างานไดด้งั
รปูที ่1 

หลกัการท างานของเครื่องหว่านอาหารปลาแบบ
ตัง้เวลาอตัโนมตั ิ7 ระดบั เริม่ตน้จากการเตรยีมอาหาร
สตัว์ส าเร็จรูป เทลงในถังเก็บอาหารสตัว์ของเครื่อง
หว่านอาหารจนเตม็ จากนัน้ตัง้เวลาการใหอ้าหารสตัว์
โดยก าหนด เวลาการท างาน เป็น แบบ  HH:MM 
(ชัว่โมง:นาท)ี ดว้ยการก าหนดเวลาเปิดเครื่องและปิด
เครื่อง (เครื่องหว่านอาหารสามารถก าหนดได้ทัง้หมด 
17 ครัง้) และก าหนดความแรง (ความเรว็ลมพ่น) ของ
การพ่นหว่านอาหารสตัว์ (สามารถก านดไดท้ัง้หมด 7 
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บทคดัย่อ  
การวจิยันี้จงึเป็นการพฒันาเครื่องหว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลาอตัโนมตั ิ7 ระดบั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ลดการใชแ้รงงานคน ประหยดัเวลา และลดตน้ทนุในการเลีย้งสตัวน์ ้าในบ่อเลี้ยง ท าการทดสอบเพือ่หาอตัราการพ่น
อาหารสตัว์ ด้วยการก าหนดความเรว็การหมุน (ซา้ย-ขวา) ไว ้2 ระดบั คอื 33.33 และ 46.15 rpm และระดบัการ
พ่นเป็น 7 ระดบั คอื ระดบั 1 - 7 (ความเรว็ลมพ่น 7 ระดบั) พบว่าทีร่ะดบัการพ่น ระดบั 1 – 3 ค่าอตัราการพ่น
อาหารสตัว์จะเพิม่ขึน้จนถงึค่าสูงสุด คอื อตัราการพ่นอาหารสตัว์ 30 kg/นาท ีทีค่วามเรว็รอบการพ่น 46.15 rpm 
และระยะการพ่นไกล 7 เมตร แต่เมือ่เพิม่ระดบัการพน่ เป็นระดบั 4 – 7 คา่อตัราการพ่นอาหารสตัวม์คีา่ลดลง ทัง้ 2 
ระดบั ความเรว็รอบการพ่นมคี่าลดลงเช่นเดยีวกนั เมื่อน าเครื่องหว่านอาหารสตัว์ไปใชง้านจรงิสามารถลดแรงงาน
และลดตน้ทนุการเลีย้งสตัวน์ ้าลงได ้ 
ค าหลกั: อาหารสตัว,์ เครือ่งหว่านอาหารสตัว,์ การตัง้เวลาอตัโนมตั ิ  
 
Abstract 
 This research is to development of the 7-level automatic fish feed-sowing machine with set timer 
to reduce human labor, save time and reduce costs for aquaculture in ponds. Experimental to determine 
the rate of animal feed that the speed of rotation (left-right) is 2 levels of 33.33 and 46.15 rpm and the 
level of sowing is 7 levels of 1 to 7 (7 wind speed). The results showed that the level of sowing level was 
1 to 3 that the rate of animal feed increased to the maximum is 30 kg/min. However, when the level of 
sowing is 4 to 7 that the rate of animal feed decreased which both levels of the speed of rotation is 
similar. When, the 7-level automatic fish feed-sowing machine is using that it can reduce labor and 
reduce the cost of raising animals. 
Keywords: Animal feed, Feed-sowing machine, Automatic timer. 
 

1. บทน า 
ปัจจุบนัประเทศไทยมีเกษตรกรทีป่ระกอบอาชพี

เลีย้งสตัวอ์ยู่ในพืน้ทีต่่างๆ ของทกุภูมภิาคของประเทศ
ไทย ขอ้มลูจ านวนเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัว์และปศุสตัว์ใน

ปี  พ .ศ. 2558  จ านวน 3,102,530 ราย [1] พบว่า
จ านวนฟารม์เลี้ยงสตัว์น้้าจดืทัว่ประเทศ ในปี 2558 มี
จา้นวนทัง้หมด 621,872 ฟารม์ โดยเป็นฟารม์ทีเ่ลี้ยง
ในบ่อ 601,431 ฟารม์ คดิเป็นรอ้ยละ 96.71 [2] ขอ้มลู
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เกษตรกรผูเ้ลีย้งปศุสตัว์สว่นใหญ่จะใชอ้าหารส าเรจ็รปู
ในการเลี้ยงสตัว์ ปัญหาหลักของเกษตรกรคือราคา
อาหารสตัว์ส าเรจ็รปูทีม่รีาคาสงูและขาดแคลนแรงงาน
ในการเลีย้งสตัว์ [3] การเลีย้งปลาของเกษตรส่วนใหญ่
เลี้ยงในบ่อดิน ขอ้มูลปรมิาณการใช้อาหารส าเรจ็รูป
ของเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์และปศุสตัว์ ปี 2560 พบว่ามี
ปรมิาณ 19,638,480 ตนั [4] จากการศกึษาพบว่าใน
การให้อาหารของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น ้ านั ้นใช้
แรงงานคนในการหว่านอาหารส าเร็จรูปลงไปในบ่อ
เลี้ยง ซึง่พบปัญหาเรื่องไม่มแีรงงานอยากท างานแบบ
นี้เพราะจะตอ้งแบกกระสอบอาหารเดนิไปตามบ่อเลีย้ง
และยงัพบอีกว่าปรมิาณอาหารที่ให้ในแต่ละบ่อไม่มี
ความแน่นอน เนื่องจากปรมิาณอาหารทีห่ว่านขึ้นอยู่
กบัการตดัสนิใจของคนงานใหอ้าหาร ในปัจุบนัจงึมผีู้
คดิค้นและหาวธิกีารเครื่องจกัรและอุปกรณ์ให้อาหาร
สตัว์น ้า จากการศกึษาข้อมูลพบว่ามีการสรา้งเครื่อง
เหวีย่งอาหารกุง้ ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 2 มลิลเิมตร 
ความเร็วรอบของจานหว่ านอาหาร  1,200 rpm 
สามารถหว่านได้รศัมขีองการให ้11.5 เมตร [5] และมี
การพัฒนาสร้างเครื่องหว่านอาหารเม็ดส าเร็จรูป
ส าหรบับ่อเพาะเลี้ยงปลา-กุง้ [6] เครื่องใหอ้าหารสตัว์
น ้ าอัต โนมัติ  (Automatic Feeder) มี 2 ระบบ  คือ 
"เครือ่งใหอ้าหารสตัวน์ ้าอตัโนมตัริะบบแกนหมนุ" และ 
"เครื่องให้อาหารสัตว์น ้ าอัตโนมัติระบบลม" (Air 
pressure automatic feeder) โ ด ย ก า ร ก า ห น ด
ระยะเวลาในการให้อาหารได้ [7] ซึ่งแต่ละเครื่องที่
กล่าวมาแลว้มกีารพ่นหว่านไดเ้พยีงระดบัเดยีว ท าให้
มีอตัราการป้อน (การพ่นหว่าน) อาหารเพียงระดับ
เดยีว ถ้ามกีารคดิค้นเครื่องพ่นหว่านอาหารที่มรีะดบั
การป้อนมากขึ้นจะส่งผลให้ร ัศมีการพ่นมีมากขึ้น
สามารถน าไปประยุกต์ใชง้านได้กบับ่อเลี้ยงทีม่หีลาย
ขนาดและจ านวนสตัว์เลี้ยงในบ่อไม่เท่ากนั สามารถ
ก าหนดปรมิาณการใหอ้าหารได้ จะส่งใหค้วามแม่นย า
และความแน่นอนในการใหอ้าหารสตัวน์ ้าในบ่อมากขึน้ 
อีกทัง้ยังลดการใช้แรงงานและประหยัดเวลาของ
เกษตรกรอกีดว้ย 

จากแนวคิดการเพิ่มระดับความแรงของการพ่น
หว่านอาหารสตัว์เพื่อปรบัใชก้บัขนาดของบ่อเลีย้ง ท า
ให้คณะผู้วิจัยน าไปสู่การออกแบบและสร้างเครื่อง
หว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลาอตัโนมตั ิ7 ระดบั ขึน้มา 
เพื่อทดสอบใช้ผสมวตัถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสตัว์ เพื่อ
ประยกุตใ์ชก้บับ่อเลีย้งแต่ละขนาด และสามารถลดการ
ใชแ้รงงานคน ลดระยะเวลา และลดตน้ทุนในการเลีย้ง
สตัวน์ ้าอกีดว้ย 
 

2. เคร่ืองหว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลาอตัโนมติั    
7 ระดบั 

เครื่องหว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลาอตัโนมตัิ 7 
ระดับ จะท างานโดยใช้เครื่องเป่าลมไฟฟ้า (blower) 
เป็นต้นก าลังส าหรบัพ่นหว่านอาหารสัตว์ส าเร็จรูป
ออกไปยงับ่อเลี้ยง โดยติดตัง้เครื่องเป่าลมไฟฟ้ากบั
เพลาขอ้เหวี่ยงให้สามารถหมุนได้สองทศิทาง (ซ้าย-
ขวา) โดยใชม้อเตอร์ปัดน ้าฝนรถยนต์เป็นตน้ก าลงัใน
การหมุนเพลาขอ้เหวีย่ง เครื่องเป่าลมไฟฟ้าเชื่อต่อกบั
ถงัเกบ็อาหารสตัว์ส าเรจ็รปู โดยถงัเกบ็ตดิตัง้สกรปู้อน
อาหารสัตว์มายังเครื่องเป่าลมไฟฟ้าเพื่อพ่นหว่าน
อาหารสตัว์ออกไปยงับ่อเลี้ยง ต้นก าลงัใชม้อเตอรปั์ด
น ้าฝนรถยนตต์่อกบัเพลาขอสกรปู้อน และระบบไฟฟ้า
ของเครื่องมีทั ้งระบบที่ เป็นกระแสสลับที่ ใช้จ่ าย
พลงังานไฟฟ้าให้กบัเครื่องเป่าลมไฟฟ้าและระบบที่
เป็นกระแสตรงใชจ้่ายพลงังานไฟฟ้าใหก้บัมอเตอรปั์ด
น ้าฝนโดยผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า AC to DC 
แบบสวติซิง่ ดงัสามารถแสดงขัน้ตอนการท างานไดด้งั
รปูที ่1 

หลกัการท างานของเครื่องหว่านอาหารปลาแบบ
ตัง้เวลาอตัโนมตั ิ7 ระดบั เริม่ตน้จากการเตรยีมอาหาร
สตัว์ส าเร็จรูป เทลงในถังเก็บอาหารสตัว์ของเครื่อง
หว่านอาหารจนเตม็ จากนัน้ตัง้เวลาการใหอ้าหารสตัว์
โดยก าหนด เวลาการท างาน เป็น แบบ  HH:MM 
(ชัว่โมง:นาท)ี ดว้ยการก าหนดเวลาเปิดเครื่องและปิด
เครื่อง (เครื่องหว่านอาหารสามารถก าหนดได้ทัง้หมด 
17 ครัง้) และก าหนดความแรง (ความเรว็ลมพ่น) ของ
การพ่นหว่านอาหารสตัว ์(สามารถก านดไดท้ัง้หมด 7 
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ระดบั) จากนัน้ทัง้ไวจ้นถงึเวลาทีก่ าหนด เครื่องหว่าน
อาหารสตัว์จะพ่นหว่านอาหารลงบ่อเลี้ยงตามเวลาที่
ก าหนดใหเ้ปิดและปิด ตามจ านวนครัง้ในการตัง้ โดย
สามารถตัง้เป็นแบบวนัเดียวหรอืทุกวนัได้ เครื่องจะ
ท างานจนอาหารหมดจากถงัเกบ็อาหาร จากนัน้กเ็ตมิ
อาหารใหม่ เครื่องจะท างานตามฟังก์ชัน่ที่ก าหนด
ตลอดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่1 แผนผงัการท างานของเครือ่งหว่านอาหารปลา

แบบตัง้เวลาอตัโนมตั ิ7 ระดบั 

 

3. การทดลองและวิธีการทดลอง 
3.1 อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 

เครื่องหว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลาอตัโนมตัิ 7 
ระดบั ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ของเครื่องผสมอาหาร

สัตว์ ดังนี้  1) เครื่องเป่าลมไฟฟ้า (blower) เป็นต้น
ก าลงัส าหรบัพ่นหว่านอาหารสตัว์ส าเรจ็รูปออกไปยงั
บ่อเลี้ยง ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 220 V ระดับ
ความแรง 7 ระดบั, 2) ชดุหมนุปากทอ่พน่ สามารถพน่
ได้มุมกว้าง 30 องศา มชีุดขอ้เหวี่ยงที่ใช้มอเตอร์ปัด
น ้าฝนเป็นตน้ก าลงัเชื่อมต่อกบัเครื่องเป่าลมไฟฟ้า, 3) 
ถงัเกบ็อาหารสตัว์ ท าจากเหล็กแผ่น ขนาด 50 x 30 
cm. บรเิวณกน้ถงัตดิตัง้สกรปู้อน, 4) ชดุสกรปู้อน เป้น
เกลียวป้อนท าจากเหล็กแผ่นกว้าง 1 cm. บิดเป็น
เกลยีวเชื่อมต่อกบัเพลาและต้นก าลงัเป้นมอเตอร์ปัด
น ้าฝน และ 5) ชุดควบคุมไฟฟ้า ชุดควบคุมไฟฟ้าเป็น
แบบสวิตซ์ ปิด-เปิด อตัโนมตัิแบบตัง้เวลา สามารถ
แสดงไดด้งัรปูที ่2 และ 3 
3.2 วิธีการท าการทดลอง 

การทดสอบเครื่องหว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลา
อตัโนมตั ิ7 ระดบั เพื่อทดสอบหาค่าความสามารถใน
การพ่นอาหารหรอือตัราการพ่นอาหารสตัว์ ด้วยการ
ก าหนดปริมาณอาหารสตัว์ส าเร็จรูปในการทดสอบ 
จ านวน 0.5 kg/รอบ ก าหนดความเรว็การหมุน (ซา้ย-
ขวา) ไว้ 2 ระดับ คือ 33.33 และ 46.15 rpm โดย
ก าหนดระดับการพ่นเป็น 7 ระดับ คือ ระดับ 1 - 7 
เปิดเครื่องแลว้ท าการจบัเวลาในการพ่นอาหารสตัว์จน
หมดแล้วน ามาค านวณหาอัตราการพ่นอาหารสัตว ์
โดยท าการทดลองแต่ละการทดลอง จ านวน 3 ครัง้ 
แลว้หาคา่เฉลีย่ เมื่อตอ้งการใชง้านเครือ่งหว่านอาหาร
สัตว์จะท าการเติมอาหารสัตว์ลงในถังเก็บ  ดังที่
สามารถแสดงในรูปที่ 4 และการตัง้เวลาของเครื่อง
หว่านอาหารสตัว ์สามารถแสดงไดด้งัรปูที ่5 

 

 
รปูที ่2 แบบเครือ่งหว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลาอตัโนมตั ิ7 ระดบั 

เตรยีมอาหารส าเรจ็รปู 

เทลงในถงัเกบ็อาหารของเครือ่งหว่านอาหาร 

เครือ่งหว่านอาหารท างานตามเวลาทีก่ าหนด 

อาหารหว่านลงบ่อเลีย้ง 

1. ตัง้เวลาใหอ้าหาร 
2. ก าหนดเวลาเปิด – ปิด 
3. ก าหนดระดบัการพน่ 
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รปูที ่3 เครือ่งหว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลาอตัโนมตั ิ7 ระดบั ทีใ่ชใ้นการทดสอบ 

 

 
รปูที ่4 การเตมิอาหารในถงัเกบ็อาหารสตัว ์

 

 
รปูที ่5 ระบบควบคมุไฟฟ้าแบบตัง้เวลาอตัโนมตั ิ

 

การพ่น 7 ระดับ ในการทดลองใช้ระดับการพ่น
ของเครื่องเป่าลม (Blower) ที่มีการขายทัว่ไปตาม
ทอ้งตลาดที่มกีารผลติออกมาเพื่อจ าหน่ายใหม้รีะดบั
การเป่าลม 7 ระดบั จากเป่าลมเบาไปหาเป่าลมแรง 

 
4. ผลการทดลอง 

4.1 อตัราการพ่นอาหารสตัว ์
จากการทดสอบเครื่องหว่านอาหารปลาแบบตัง้

เวลาอตัโนมตั ิ7 ระดบั เพื่อศกึษาหาค่าอตัราการพ่น
อาหารสตัว ์สามารถแสดงไดด้งัตารางที ่1 ซึง่แสดงผล
การทดลองการพ่นหว่านอาหารสตัว์เมื่อเปลี่ยนระดบั
การพ่นและความเรว็รอบการพ่น ทีค่วามเรว็การหมุน 
(ซา้ย-ขวา) ไว ้2 ระดบั และระดบัการพ่นเป็น 7 ระดบั 
สามารถเขยีนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างอตัรา
การพ่นอาหารสตัว์และระดบัการพน่ต่าง ๆ ไดด้งัรปูที ่
6 

เมื่อเปรียบเทียบอตัราการพ่นอาหารสตัว์แต่ละ
ระดบัการพน่พบว่าทีร่ะดบัการพน่ 1 – 3 อตัราการพ่น
อาหารสตัว์จะเพิม่ขึน้ แต่เมื่อระดบัการพ่น 4 – 7 ค่า
อตัราการพ่นอาหารสตัว์มคี่าลดลง ทัง้ความเร็วรอบ
การพ่น 2 ระดบั มคี่าคลา้ย ๆ กนั และจะสงูสุด คอื ที่
ระดบัการพน่ที ่3 ดว้ยอตัราการพ่นอาหารสตัว ์30 kg/
นาท ีทีค่วามเรว็รอบการพน่ 46.15 rpm แต่มรีะยะการ
พ่นไกล 7 เมตร แต่ผลการทดสอบนี้สามารถน าไป
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ระดบั) จากนัน้ทัง้ไวจ้นถงึเวลาทีก่ าหนด เครื่องหว่าน
อาหารสตัว์จะพ่นหว่านอาหารลงบ่อเลี้ยงตามเวลาที่
ก าหนดใหเ้ปิดและปิด ตามจ านวนครัง้ในการตัง้ โดย
สามารถตัง้เป็นแบบวนัเดียวหรอืทุกวนัได้ เครื่องจะ
ท างานจนอาหารหมดจากถงัเกบ็อาหาร จากนัน้กเ็ตมิ
อาหารใหม่ เครื่องจะท างานตามฟังก์ชัน่ที่ก าหนด
ตลอดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่1 แผนผงัการท างานของเครือ่งหว่านอาหารปลา

แบบตัง้เวลาอตัโนมตั ิ7 ระดบั 

 

3. การทดลองและวิธีการทดลอง 
3.1 อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 

เครื่องหว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลาอตัโนมตัิ 7 
ระดบั ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ของเครื่องผสมอาหาร

สัตว์ ดังนี้  1) เครื่องเป่าลมไฟฟ้า (blower) เป็นต้น
ก าลงัส าหรบัพ่นหว่านอาหารสตัว์ส าเรจ็รูปออกไปยงั
บ่อเลี้ยง ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 220 V ระดับ
ความแรง 7 ระดบั, 2) ชดุหมนุปากทอ่พน่ สามารถพน่
ได้มุมกว้าง 30 องศา มชีุดขอ้เหวี่ยงที่ใช้มอเตอร์ปัด
น ้าฝนเป็นตน้ก าลงัเชื่อมต่อกบัเครื่องเป่าลมไฟฟ้า, 3) 
ถงัเกบ็อาหารสตัว์ ท าจากเหล็กแผ่น ขนาด 50 x 30 
cm. บรเิวณกน้ถงัตดิตัง้สกรปู้อน, 4) ชดุสกรปู้อน เป้น
เกลียวป้อนท าจากเหล็กแผ่นกว้าง 1 cm. บิดเป็น
เกลยีวเชื่อมต่อกบัเพลาและต้นก าลงัเป้นมอเตอร์ปัด
น ้าฝน และ 5) ชุดควบคุมไฟฟ้า ชุดควบคุมไฟฟ้าเป็น
แบบสวิตซ์ ปิด-เปิด อตัโนมตัิแบบตัง้เวลา สามารถ
แสดงไดด้งัรปูที ่2 และ 3 
3.2 วิธีการท าการทดลอง 

การทดสอบเครื่องหว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลา
อตัโนมตั ิ7 ระดบั เพื่อทดสอบหาค่าความสามารถใน
การพ่นอาหารหรอือตัราการพ่นอาหารสตัว์ ด้วยการ
ก าหนดปริมาณอาหารสตัว์ส าเร็จรูปในการทดสอบ 
จ านวน 0.5 kg/รอบ ก าหนดความเรว็การหมุน (ซา้ย-
ขวา) ไว้ 2 ระดับ คือ 33.33 และ 46.15 rpm โดย
ก าหนดระดับการพ่นเป็น 7 ระดับ คือ ระดับ 1 - 7 
เปิดเครื่องแลว้ท าการจบัเวลาในการพ่นอาหารสตัว์จน
หมดแล้วน ามาค านวณหาอัตราการพ่นอาหารสัตว ์
โดยท าการทดลองแต่ละการทดลอง จ านวน 3 ครัง้ 
แลว้หาคา่เฉลีย่ เมื่อตอ้งการใชง้านเครือ่งหว่านอาหาร
สัตว์จะท าการเติมอาหารสัตว์ลงในถังเก็บ  ดังที่
สามารถแสดงในรูปที่ 4 และการตัง้เวลาของเครื่อง
หว่านอาหารสตัว ์สามารถแสดงไดด้งัรปูที ่5 

 

 
รปูที ่2 แบบเครือ่งหว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลาอตัโนมตั ิ7 ระดบั 

เตรยีมอาหารส าเรจ็รปู 

เทลงในถงัเกบ็อาหารของเครือ่งหว่านอาหาร 

เครือ่งหว่านอาหารท างานตามเวลาทีก่ าหนด 

อาหารหว่านลงบ่อเลีย้ง 

1. ตัง้เวลาใหอ้าหาร 
2. ก าหนดเวลาเปิด – ปิด 
3. ก าหนดระดบัการพน่ 
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รปูที ่3 เครือ่งหว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลาอตัโนมตั ิ7 ระดบั ทีใ่ชใ้นการทดสอบ 

 

 
รปูที ่4 การเตมิอาหารในถงัเกบ็อาหารสตัว ์

 

 
รปูที ่5 ระบบควบคมุไฟฟ้าแบบตัง้เวลาอตัโนมตั ิ

 

การพ่น 7 ระดับ ในการทดลองใช้ระดับการพ่น
ของเครื่องเป่าลม (Blower) ที่มีการขายทัว่ไปตาม
ทอ้งตลาดที่มกีารผลติออกมาเพื่อจ าหน่ายใหม้รีะดบั
การเป่าลม 7 ระดบั จากเป่าลมเบาไปหาเป่าลมแรง 

 
4. ผลการทดลอง 

4.1 อตัราการพ่นอาหารสตัว ์
จากการทดสอบเครื่องหว่านอาหารปลาแบบตัง้

เวลาอตัโนมตั ิ7 ระดบั เพื่อศกึษาหาค่าอตัราการพ่น
อาหารสตัว ์สามารถแสดงไดด้งัตารางที ่1 ซึง่แสดงผล
การทดลองการพ่นหว่านอาหารสตัว์เมื่อเปลี่ยนระดบั
การพ่นและความเรว็รอบการพ่น ทีค่วามเรว็การหมุน 
(ซา้ย-ขวา) ไว ้2 ระดบั และระดบัการพ่นเป็น 7 ระดบั 
สามารถเขยีนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างอตัรา
การพ่นอาหารสตัว์และระดบัการพน่ต่าง ๆ ไดด้งัรปูที ่
6 

เมื่อเปรียบเทียบอตัราการพ่นอาหารสตัว์แต่ละ
ระดบัการพน่พบว่าทีร่ะดบัการพน่ 1 – 3 อตัราการพ่น
อาหารสตัว์จะเพิม่ขึน้ แต่เมื่อระดบัการพ่น 4 – 7 ค่า
อตัราการพ่นอาหารสตัว์มคี่าลดลง ทัง้ความเร็วรอบ
การพ่น 2 ระดบั มคี่าคลา้ย ๆ กนั และจะสงูสุด คอื ที่
ระดบัการพน่ที ่3 ดว้ยอตัราการพ่นอาหารสตัว ์30 kg/
นาท ีทีค่วามเรว็รอบการพน่ 46.15 rpm แต่มรีะยะการ
พ่นไกล 7 เมตร แต่ผลการทดสอบนี้สามารถน าไป
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ประยุกต์กบับ่อเลี้ยงขนาดต่าง ๆ ได้ โดยทีบ่่อเลี้ยงที่
สามารถน าไปใชไ้ด้มขีนาดความกวา้งและยาวไม่เกนิ 
20 เมตร จงึจะเหมาะสม เนื่องจากระยะการพ่นอาหาร
สตัว์ได้ไกลสุดของเครื่อง คอื 15 เมตร ถงึแมว้่าอตัรา
การพ่นหว่านจะขึ้นอยู่กบัระดับความแรงในการพ่น
ของเครื่องเป่าลม แต่เนื่องจากอตัราการป้อนของสกรู
ป้อนมีระดับเดียวหรอือตัราการป้อนเดียวท าให้การ

ป้อนอาหารเมื่อความแรงลม (ความเรว็ลม) เพิม่ขึน้ไม่
สมัพนัธ์กนัเป็นเชงิเสน้หรอือตัราการพ่นลดลง ท าให้
ความสมัพนัธ์ระหว่างความเร็วลมและอตัราการพ่น
อาหารเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ เป็นเชิงเส้นและมี
แนวโน้มลดลงเมื่อระดบัความเรว็ลมเพิม่ขึน้ เนื่องจาก
มอเตอรข์องสกรปู้อนมคีวามเรว็รอบเดยีว 

 
ตารางที ่1 ผลการทดลองการพน่หว่านอาหารสตัวเ์มือ่เปลีย่นระดบัการพน่และความเรว็รอบการพน่ 

ระดบัการพน่ 
ความเรว็ลม 
ทีป่ลายทอ่ 

(m/s) 

ระยะการพน่ 
(m) 

พืน้ที ่
การกระจาย 

(m2) 

ความเรว็รอบการพน่กระจาย (rpm) 
33.33 46.15 

อตัราการพน่อาหารสตัว ์(kg/min) 
1 19.5 3 24 19.61 28.04 
2 20.65 5 40 20.27 29.13 
3 24.26 7 56 24.39 30.00 
4 26.54 9 72 25.00 27.52 
5 29.96 11 88 20.27 26.32 
6 30.55 13 104 12.00 25.42 
7 32.62 15 120 14.22 25.21 

 

 
รปูที ่6 ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการพน่อาหารสตัวแ์ละระดบัการพน่

  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที ่5  
 14 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

4.2 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร ์
จากการทดสอบเครื่องหว่านอาหารปลาแบบตัง้

เวลาอตัโนมตั ิ7 ระดบั พบว่าทีร่ะดบัการพ่นที ่3 จะมี
ค่าสูงสุด คอื อตัราการพ่นอาหารสตัว์ 30 kg/นาท ีที่
ความเรว็รอบการพ่น 46.15 rpm มรีะยะการพ่นไกล 7 
เมตร จากการพจิารณาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์
เมื่อเทยีบกบัแรงงานคนที่ใชใ้นการหว่านอาหารปลา 
โดยพจิารณาจ านวนครัง้ในการให้อาหารปลา 3 ครัง้ 
ต่อวัน คือ เช้า กลางวัน เย็น สามารถแสดงได้ดัง
ตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2 การเปรยีบเทียบและระยะเวลาคนืทุนใน
การใชเ้ครื่องหว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลาอตัโนมตั ิ7 
ระดบั 

รายการ ใช้
เครือ่งจกัร 

ใช้
แรงงานคน 

ปรมิาณอาหารสตัวท์ีท่ า
ให ้(kg/วนั/บ่อ)* 

60 60 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการให้
อาหาร (นาท/ีครัง้)** 

1 10 

คา่ใชจ้่ายจากแรงงานคน 
 (บาท/วนั)*** 0 500 

ความแมน่ย าในการให้
อาหาร 

มาก  
(ตรงเวลา) น้อย 

คา่ใชจ้่ายทางไฟฟ้า 
(บาท/วนั) 5 0 

ตน้ทนุ (บาท/วนั) 5 500 
คา่เครือ่ง 
(บาท) 15,000  

คา่เครือ่ง+คา่ไฟฟ้า 15,150  

ระยะเวลาคนืทนุ 
30.3 วนั 

1 เดอืน 
 
หมายเหตุ  

*     คดิปรมิาณ 20 kg/ครัง้ 

**    วธิกีารหว่าน 

***   คา่แรง 500 บาท/คน/วนั(เวลาท างาน) 
 

5. สรปุผลการทดลอง 
 การวิจัยนี้จึงเป็นการพัฒนา ออกแบบและ

สรา้งเครื่องหว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลาอตัโนมตัิ 7 
ระดับ  ให้สามารถท างานได้แบบอัตโนมัติ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อลดการใชแ้รงงานคน ประหยดัเวลา 
และลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์น ้ าในบ่อเลี้ยง เครื่อง
หว่านอาหารสตัว ์ประกอบไปดว้ย เครือ่งเป่าลมไฟฟ้า 
(blower) เป็นต้นก าลังส าหรบัพ่นหว่านอาหารสัตว์
ส าเร็จรูปออกไปยังบ่อเลี้ยง ชุดหมุนปากท่อพ่น 
สามารถพ่นได้มุมกว้าง 30 องศา ถงัเก็บอาหารสตัว์
บรเิวณกน้ถงัตดิตัง้สกรปู้อนเป้นเกลยีวป้อนเชื่อมต่อ
กบัเพลาของมอเตอร์ปัดน ้าฝน และชุดควบคุมไฟฟ้า 
ชุดควบคุมไฟฟ้าเป็นแบบสวิตซ์ ปิด-เปิด อตัโนมัติ
แบบตัง้เวลา ท าการทดสอบด้วยการก าหนดปรมิาณ
อาหารสัตว์ส าเร็จรูป จ านวน 0.5 kg/รอบ ก าหนด
ความเรว็การหมุน (ซ้าย-ขวา) ไว ้2 ระดบั คอื 33.33 
และ 46.15 rpm โดยก าหนดระดบัการพน่เป็น 7 ระดบั 
คือ ระดับ 1 - 7 เปิดเครื่องแล้วจับเวลาในการพ่น
อาหารสตัวจ์นหมด พบว่าทีร่ะดบัการพ่น 1 – 3 อตัรา
การพ่นอาหารสตัว์จะเพิม่ขึน้จนสูงสุด ทีร่ะดบัการพ่น
ที่ 3 คือ อัตราการพ่นอาหารสัตว์ 30 kg/นาที ที่
ความเรว็รอบการพน่ 46.15 rpm และระยะการพน่ไกล 
7 เมตร แต่เมื่อระดับการพ่น 4 – 7 ค่าอตัราการพ่น
อาหารสตัว์มคี่าลดลง ทัง้ 2 ระดบั ความเรว็รอบการ
พน่มคี่าคลา้ย ๆ กนั เมือ่น าเครื่องหว่านอาหารสตัวไ์ป
ใชง้านจรงิสามารถลดแรงงานและลดต้นทุนการเลี้ยง
สัตว์น ้ าให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น ้ าลงได้และยัง
สามารถใช้เป็นเครื่องต้นแบบการให้อาหารสัตว์
อตัโนมตัไิดอ้กีดว้ย 
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  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที ่5  
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ประยุกต์กบับ่อเลี้ยงขนาดต่าง ๆ ได้ โดยทีบ่่อเลี้ยงที่
สามารถน าไปใชไ้ด้มขีนาดความกวา้งและยาวไม่เกนิ 
20 เมตร จงึจะเหมาะสม เนื่องจากระยะการพ่นอาหาร
สตัว์ได้ไกลสุดของเครื่อง คอื 15 เมตร ถงึแมว้่าอตัรา
การพ่นหว่านจะขึ้นอยู่กบัระดับความแรงในการพ่น
ของเครื่องเป่าลม แต่เนื่องจากอตัราการป้อนของสกรู
ป้อนมีระดับเดียวหรอือตัราการป้อนเดียวท าให้การ

ป้อนอาหารเมื่อความแรงลม (ความเรว็ลม) เพิม่ขึน้ไม่
สมัพนัธ์กนัเป็นเชงิเสน้หรอือตัราการพ่นลดลง ท าให้
ความสมัพนัธ์ระหว่างความเร็วลมและอตัราการพ่น
อาหารเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ เป็นเชิงเส้นและมี
แนวโน้มลดลงเมื่อระดบัความเรว็ลมเพิม่ขึน้ เนื่องจาก
มอเตอรข์องสกรปู้อนมคีวามเรว็รอบเดยีว 

 
ตารางที ่1 ผลการทดลองการพน่หว่านอาหารสตัวเ์มือ่เปลีย่นระดบัการพน่และความเรว็รอบการพน่ 

ระดบัการพน่ 
ความเรว็ลม 
ทีป่ลายทอ่ 

(m/s) 

ระยะการพน่ 
(m) 

พืน้ที ่
การกระจาย 

(m2) 

ความเรว็รอบการพน่กระจาย (rpm) 
33.33 46.15 

อตัราการพน่อาหารสตัว ์(kg/min) 
1 19.5 3 24 19.61 28.04 
2 20.65 5 40 20.27 29.13 
3 24.26 7 56 24.39 30.00 
4 26.54 9 72 25.00 27.52 
5 29.96 11 88 20.27 26.32 
6 30.55 13 104 12.00 25.42 
7 32.62 15 120 14.22 25.21 

 

 
รปูที ่6 ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการพน่อาหารสตัวแ์ละระดบัการพน่

  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที ่5  
 14 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

4.2 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร ์
จากการทดสอบเครื่องหว่านอาหารปลาแบบตัง้

เวลาอตัโนมตั ิ7 ระดบั พบว่าทีร่ะดบัการพ่นที ่3 จะมี
ค่าสูงสุด คอื อตัราการพ่นอาหารสตัว์ 30 kg/นาท ีที่
ความเรว็รอบการพ่น 46.15 rpm มรีะยะการพ่นไกล 7 
เมตร จากการพจิารณาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์
เมื่อเทยีบกบัแรงงานคนที่ใชใ้นการหว่านอาหารปลา 
โดยพจิารณาจ านวนครัง้ในการให้อาหารปลา 3 ครัง้ 
ต่อวัน คือ เช้า กลางวัน เย็น สามารถแสดงได้ดัง
ตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2 การเปรยีบเทียบและระยะเวลาคนืทุนใน
การใชเ้ครื่องหว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลาอตัโนมตั ิ7 
ระดบั 

รายการ ใช้
เครือ่งจกัร 

ใช้
แรงงานคน 

ปรมิาณอาหารสตัวท์ีท่ า
ให ้(kg/วนั/บ่อ)* 

60 60 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการให้
อาหาร (นาท/ีครัง้)** 

1 10 

คา่ใชจ้่ายจากแรงงานคน 
 (บาท/วนั)*** 0 500 

ความแมน่ย าในการให้
อาหาร 

มาก  
(ตรงเวลา) น้อย 

คา่ใชจ้่ายทางไฟฟ้า 
(บาท/วนั) 5 0 

ตน้ทนุ (บาท/วนั) 5 500 
คา่เครือ่ง 
(บาท) 15,000  

คา่เครือ่ง+คา่ไฟฟ้า 15,150  

ระยะเวลาคนืทนุ 
30.3 วนั 

1 เดอืน 
 
หมายเหตุ  

*     คดิปรมิาณ 20 kg/ครัง้ 

**    วธิกีารหว่าน 

***   คา่แรง 500 บาท/คน/วนั(เวลาท างาน) 
 

5. สรปุผลการทดลอง 
 การวิจัยนี้จึงเป็นการพัฒนา ออกแบบและ

สรา้งเครื่องหว่านอาหารปลาแบบตัง้เวลาอตัโนมตัิ 7 
ระดับ  ให้สามารถท างานได้แบบอัตโนมัติ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อลดการใชแ้รงงานคน ประหยดัเวลา 
และลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์น ้ าในบ่อเลี้ยง เครื่อง
หว่านอาหารสตัว ์ประกอบไปดว้ย เครือ่งเป่าลมไฟฟ้า 
(blower) เป็นต้นก าลังส าหรบัพ่นหว่านอาหารสัตว์
ส าเร็จรูปออกไปยังบ่อเลี้ยง ชุดหมุนปากท่อพ่น 
สามารถพ่นได้มุมกว้าง 30 องศา ถงัเก็บอาหารสตัว์
บรเิวณกน้ถงัตดิตัง้สกรปู้อนเป้นเกลยีวป้อนเชื่อมต่อ
กบัเพลาของมอเตอร์ปัดน ้าฝน และชุดควบคุมไฟฟ้า 
ชุดควบคุมไฟฟ้าเป็นแบบสวิตซ์ ปิด-เปิด อตัโนมัติ
แบบตัง้เวลา ท าการทดสอบด้วยการก าหนดปรมิาณ
อาหารสัตว์ส าเร็จรูป จ านวน 0.5 kg/รอบ ก าหนด
ความเรว็การหมุน (ซ้าย-ขวา) ไว ้2 ระดบั คอื 33.33 
และ 46.15 rpm โดยก าหนดระดบัการพน่เป็น 7 ระดบั 
คือ ระดับ 1 - 7 เปิดเครื่องแล้วจับเวลาในการพ่น
อาหารสตัวจ์นหมด พบว่าทีร่ะดบัการพ่น 1 – 3 อตัรา
การพ่นอาหารสตัว์จะเพิม่ขึน้จนสูงสุด ทีร่ะดบัการพ่น
ที่ 3 คือ อัตราการพ่นอาหารสัตว์ 30 kg/นาที ที่
ความเรว็รอบการพน่ 46.15 rpm และระยะการพน่ไกล 
7 เมตร แต่เมื่อระดับการพ่น 4 – 7 ค่าอตัราการพ่น
อาหารสตัว์มคี่าลดลง ทัง้ 2 ระดบั ความเรว็รอบการ
พน่มคี่าคลา้ย ๆ กนั เมือ่น าเครื่องหว่านอาหารสตัวไ์ป
ใชง้านจรงิสามารถลดแรงงานและลดต้นทุนการเลี้ยง
สัตว์น ้ าให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น ้ าลงได้และยัง
สามารถใช้เป็นเครื่องต้นแบบการให้อาหารสัตว์
อตัโนมตัไิดอ้กีดว้ย 

 
 
 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5

14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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  การประชมุวชิาการวศิวกรรมฟารม์และเทคโนโลยกีารควบคุมอตัโนมตัิ ครัง้ที ่5  
 14 ธนัวาคม 2561 ณ โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 ข อ ก ร า บ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ คณ ะ เท ค โน โล ยี
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ทีส่นับสนุนการท าวจิยั
และท าการทดลองจนแลว้เสรจ็จนส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
ขอบพระคุณวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยอีุดรธานีที่
สนบัสนุนงบประมาณในการท าวจิยัในครัง้นี้ 

 
7. เอกสารอ้างอิง 

[1] กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ (2558). ข้อมูล
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บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเครื่องใหอ้าหารฮอรโ์มนปลาด้วยเทคโนโลยีอนิเทอรเ์น็ตทุกสรรพสิง่ 
และวดัประสทิธภิาพของการท างานของเครื่องใหอ้าหารฮอร์โมนปลาด้วยเทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตทุกสรรพสิง่บน
ไมโครคอมพวิเตอร ์และการท างานบนสมารท์โฟน โดยท าการทดลองการท างานผ่านเครื่องแม่ขา่ยเวบ็ไซต์หลาย
เครื่องแบบอตัโนมตั ิและการท างานแบบสัง่งานด้วยตวัเอง ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ จ านวน 4 กรณี ผลการทดลอง
พบว่า ประสิทธิภาพการท างานแบบอตัโนมตัิ และการท างานแบบสัง่งานด้วยตัวเอง มีค่าเฉลี่ยความถูกต้อง 
(Accuracy)  เท่ากบัรอ้ยละ 85.11 ค่าระลกึ (Recall) เท่ากบัรอ้ยละ 99 และมคี่าความแม่นย า (Precision) เท่ากบั
รอ้ยละ 80.65 ตามล าดบั ดงันัน้ การท างานผา่นเครือ่งแมข่า่ยเวบ็ไซตแ์บบอตัโนมตั ิและการท างานแบบสัง่งานดว้ย
ตวัเองผา่นบราวเซอรบ์นสมาร์ทโฟน และไมโครคอมพวิเตอรท์ างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และถกูตอ้ง นอกจากนี้ 
ขอ้มลูการใหอ้าหารยงัสามารถจดัเกบ็ขอ้มลูผา่นระบบคลาวดไ์ด ้ 
ค าหลกั: เครือ่งใหอ้าหารฮอรโ์มนปลา; เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทุกสรรพสิง่; เครือ่งแมข่า่ยเวบ็ไซต์; ฟารม์อจัฉรยิะ;  
 
Abstract 
 In this paper, I propose the fish hormone feeding via Internet of Things, which is implemented 
based on web servers. The accuracy, recall and precision rate of manual and automatic performances 
were compared under four situations. The comparative performs on microcomputer and smartphone with 
different web browsers, the result can be summarized as accuracy, recall and precision rate at 85.11%, 
99.00%, and 80.65% respectively. Hence, my proposed has implied that it has efficiency and accuracy 
which can be used for fish hormone feeding in the smart farm. Additionally, the feeding data can be 
stored on cloud platform.  
Keywords: Fish hormone feeding, Internet of Things, Web server, Smart farm.  
 

1. บทน า 
ปัจจุบนัเทคโนโลยมีคีวามกา้วหน้า และพฒันาไป

อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ชีวิตของมนุษย์ต้องพึ่งพา
เทคโนโลยใีนการใช้ชวีติประจาวนัอยู่เสมอ ซึ่งท าให้
ชวีติประจ าวนันัน้มคีวามสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ เช่น 

โทรศัพท์อัจฉริยะ คอมพิวเตอร์ เครื่องซักผ้า และ
เครอืขา่ยไรส้าย เป็นตน้ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรม ซึ่งนับไดว้่าเป็นส่วนส าคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนัน้รฐับาลจึงก าหนด
นโยบายผลกัดนัประเทศใหเ้ขา้สูก่บันโยบาย Thailand 
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บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเครื่องใหอ้าหารฮอรโ์มนปลาด้วยเทคโนโลยีอนิเทอรเ์น็ตทุกสรรพสิง่ 
และวดัประสทิธภิาพของการท างานของเครื่องใหอ้าหารฮอร์โมนปลาด้วยเทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตทุกสรรพสิง่บน
ไมโครคอมพวิเตอร ์และการท างานบนสมารท์โฟน โดยท าการทดลองการท างานผ่านเครื่องแม่ขา่ยเวบ็ไซต์หลาย
เครื่องแบบอตัโนมตั ิและการท างานแบบสัง่งานด้วยตวัเอง ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ จ านวน 4 กรณี ผลการทดลอง
พบว่า ประสิทธิภาพการท างานแบบอตัโนมตัิ และการท างานแบบสัง่งานด้วยตัวเอง มีค่าเฉลี่ยความถูกต้อง 
(Accuracy)  เท่ากบัรอ้ยละ 85.11 ค่าระลกึ (Recall) เท่ากบัรอ้ยละ 99 และมคี่าความแม่นย า (Precision) เท่ากบั
รอ้ยละ 80.65 ตามล าดบั ดงันัน้ การท างานผา่นเครือ่งแมข่า่ยเวบ็ไซตแ์บบอตัโนมตั ิและการท างานแบบสัง่งานดว้ย
ตวัเองผา่นบราวเซอรบ์นสมาร์ทโฟน และไมโครคอมพวิเตอรท์ างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และถกูตอ้ง นอกจากนี้ 
ขอ้มลูการใหอ้าหารยงัสามารถจดัเกบ็ขอ้มลูผา่นระบบคลาวดไ์ด ้ 
ค าหลกั: เครือ่งใหอ้าหารฮอรโ์มนปลา; เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทุกสรรพสิง่; เครือ่งแมข่า่ยเวบ็ไซต์; ฟารม์อจัฉรยิะ;  
 
Abstract 
 In this paper, I propose the fish hormone feeding via Internet of Things, which is implemented 
based on web servers. The accuracy, recall and precision rate of manual and automatic performances 
were compared under four situations. The comparative performs on microcomputer and smartphone with 
different web browsers, the result can be summarized as accuracy, recall and precision rate at 85.11%, 
99.00%, and 80.65% respectively. Hence, my proposed has implied that it has efficiency and accuracy 
which can be used for fish hormone feeding in the smart farm. Additionally, the feeding data can be 
stored on cloud platform.  
Keywords: Fish hormone feeding, Internet of Things, Web server, Smart farm.  
 

1. บทน า 
ปัจจุบนัเทคโนโลยมีคีวามกา้วหน้า และพฒันาไป

อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ชีวิตของมนุษย์ต้องพึ่งพา
เทคโนโลยใีนการใช้ชวีติประจาวนัอยู่เสมอ ซึ่งท าให้
ชวีติประจ าวนันัน้มคีวามสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ เช่น 

โทรศัพท์อัจฉริยะ คอมพิวเตอร์ เครื่องซักผ้า และ
เครอืขา่ยไรส้าย เป็นตน้ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรม ซึ่งนับไดว่้าเป็นส่วนส าคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนัน้รฐับาลจึงก าหนด
นโยบายผลกัดนัประเทศใหเ้ขา้สูก่บันโยบาย Thailand 
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4.0 เน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ 
Value-Based Economy ท าให้มกีารคดิค้นนวตักรรม
ใหม่ๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย 
Thailand 4.0 โดยเรื่องทีเ่ป็นจุดเน้นมากทีสุ่ดคอื กลุ่ม
อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  ส าหรับ
เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทุกสรรพสิง่ นับได้ว่าเป็นหนึ่ง
ในนโยบายระดับประเทศที่ผลักดัน และขับเคลื่อน
เศรษฐกจิ คือ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก ่
หุ่นยนต์อจัฉรยิะ และด้านเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทุก
สรรพสิง่ เพือ่เป็นการน านวตักรรมมาใชใ้นการสง่เสรมิ 
และเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัต่อไป 

อย่างไรกต็าม การใหอ้าหารปลาในปัจจุบนัอาศยั
แรงงานมนุษย์เป็นหลกั จงึท าใหต้้นทุนในการผลติสูง 
รวมทัง้อุปกรณ์ทีม่จี าหน่ายอยู่ในปัจจุบนัมรีาคาสงู ไม่
สามารถควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต และจัดเก็บขอ้มูล
ผ่านระบบคลาวด์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหา
เกีย่วกบัอตัราการเจรญิเตบิโต และการแปลงเพศของ
ปลาไม่สมบูรณ์ เนื่องจากปลาไม่ไดร้บัอาหารฮอรโ์มน
ในปริมาณที่พอเพียงต่อวัน  ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงพัฒนา
เครื่อ ง ให้ อ าห ารฮอร์โมนป ลาด้ วย เทค โน โลยี
อนิเทอรเ์น็ตทุกสรรพสิง่ และวดัประสทิธภิาพของการ
ท างานของเครื่องให้อาหารฮอร์โมนปลา โดยท าการ
ทดสอบการท างานผ่านเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์แบบ
อตัโนมตัิ และการท างานแบบสัง่งานด้วยตวัเอง ซึ่ง
เครื่องให้อาหารฮอร์โมนปลา ช่วยลดต้นทุนด้าน
แรงงาน ลดเวลาในการเพาะเลี้ยง และท าใหอ้ตัราการ
แปลงเพศได้สมบูรณ์ ได้ผลผลติสูงขึน้ สามารถสรา้ง
มลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิของประเทศจากนวตักรรม 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 การให้อาหารฮอรโ์มนปลา 

ปลาน ้าจืดพื้นบ้านของไทยที่มีความส าคญัทาง
เศรษฐกิจ เช่น ปลาหมอ ปลาดุก ปลานิล เป็นต้น  
ได้รบัความนิยมบรโิภคกนัอย่างแพร่หลาย  เนื่องจาก 
สามารถประกอบอาหารได้หลากหลาย โดยบรโิภคใน
รูปปลาสด 84 % ปลารา้ 12 % นอกจากนัน้อกี 4 % 
ท าปลาเคม็ตากแหง้ รมควนั และอื่นๆ โดยกรมประมง 

รายงานว่า มีผลผลิตปลาหมอไทยทัง้หมด 7,200 
เมตรกิตัน คดิเป็นมูลค่า 207 ล้านบาท เป็นผลผลิต
ปลาจากแหล่งน ้าธรรมชาต ิ6,730 เมตรกิตนั และการ
เพ า ะ เลี้ ย ง  4 7 0  เม ต ริก ตั น  โด ย เฉพ าะ ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งท าการประมงขนาด
ใหญ่ของประเทศ มยีอดผลผลติสตัว์น ้าออกตลาดเป็น
จ านวนมาก [1] 

อย่างไรกต็าม ผลผลติส่วนใหญ่ ได้จากแหล่งน ้า
ธรรมชาต ิซึง่ต่อมาไดม้กีารวจิยัพฒันาสายพนัธุ ์“ปลา
แปลงเพศ” ที่มขีนาดตัวใหญ่ และน ้าหนักดีกว่าปลา
ธรรมดาที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติ แต่ปัญหาคือ 
การเพาะเลี้ยงในปัจจุบันยงัคงใช้แรงงานมนุษย์เป็น
ส่วนใหญ่ จึงท าให้มีต้นทุนสูงขึ้นจากค่าจ้างแรงงาน   
ซึ่งส่งผลให้เสียเวลา และได้ผลผลิตน้อย ดังรูปที่ 1  
นอกจากนี้ ยงัพบว่า การใหอ้าหารฮอรโ์มนกบัลูกปลา 
โดยจะใหว้นัละ 3-4 ครัง้ ประมาณ 20 วนั ซึง่หากไม่มี
การควบคุมการใหอ้าหารฮอรโ์มนอย่างสม ่าเสมอ กจ็ะ
ท าใหป้ลามอีตัราไมแ่ปลงเพศ 

 
รปูที ่1 การเพาะเลีย้งปลาอาศยัแรงงานมนุษย ์[1] 

 
2.2 เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตทุกสรรพส่ิง 

เมื่ อ  ค .ศ . 2009 Kevin Ashton ได้ น า เส น อ 
เทคโนโลยีอิน เทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of 
Things) หรือเรียกว่าเทคโนโลยีไอโอที (IoT)  โดย
เทคโนโลยดีงักล่าวเป็นสภาพแวดลอ้ม หรอืเครอืขา่ย
ของสรรพสิง่ เช่น วตัถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิง่ปลูกสร้าง 
และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจงส่วนประกอบของอุปกรณ์
อเิล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ ตวัตรวจจบัฝังตวัอยู่ โดย
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การเชื่อมต่อกบัเครอืข่าย หรอือนิเทอร์เน็ต  จงึท าให้
สรรพสิง่เหล่านัน้สามารถเกบ็บนัทกึ และแลกเปลี่ยน
ขอ้มูลได้ [2] การเชื่อมต่อกนัได้ผ่านโพรโตคอลการ
สื่ อ ส า ร  MQTT (Message Queuing Telemetry 
Transport) ซึ่ ง เ ป็ น โพ ร โต คอล ข อง เท ค โน โล ยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง อาศัยการส่งข้อความบน
พืน้ฐาน publish-subscribe และการสื่อสารสามารถใช้
การสื่ อส ารได้ทั ้ง แบบ ใช้ส าย  และไร้ส าย  เช่ น 
เครื่องปรับอากาศสามารถเชื่อมต่อสื่อสารได้กับ
รถยนต์ กล่าวคือ เมื่ อรถยนต์ถูกตัวตรวจจับ ว่า
ต าแหน่งของรถยนตใ์กลต้ าแหน่งทีต่ัง้ของบา้น กจ็ะส่ง
สัญญาณสัง่ให้ เครื่องปรับอากาศท างานได้โดย
อัตโนมัติทันที หรืออุปกรณ์ตรวจจับภายในบ้าน
ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้อยู่อาศัย  และส่ง
สญัญาณไปสัง่เปิด/ปิดสวติซ์ไฟตามหอ้งต่างๆ ทีม่คีน
หรอืไมม่คีนอยู ่หรอือปุกรณ์วดัสญัญาณชพีของผูป่้วย/
ผู้สูงอายุและส่งข้อมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย ์
หรอืส่งขอ้ความเรยีกหน่วยกู้ชพีหรอืรถฉุกเฉิน เป็น
ต้น โดยสรรพสิ่งต่างๆ มีวิธีการระบุตัวตนได้ รบัรู้
บรบิทของสภาพแวดลอ้มได ้และมปีฏสิมัพนัธ์โตต้อบ 
และท างานร่วมกนัได ้ความสามารถในการสื่อสารของ
สรรพสิ่งนี้ จะน าไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่อีก
มากมาย จงึเหน็ได้ว่าในปัจจุบนั มกีารน าเทคโนโลยี
ไอโอทีถูกน าไปใช้ประยุกต์อย่างแพร่หลายหลายๆ 
ด้าน เช่น ด้านการแพทย์หรือสาธารณสุข (Smart 
Health)  ด้ า น เมื อ ง อั จ ฉ ริย ะ  (Smart City)  ด้ า น
อุตสาหกรรม (Smart Industries) และด้านการเกษตร
อจัฉรยิะ (Smart Farming) ระบบกรดิไฟฟ้าอจัฉรยิะ 
(Smart Grid) เป็นต้น ทัง้นี้  IEEE Computer Society 
ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมอืด้าน เทคโนโลยสีารสนเทศ
ระดับโลก ได้ระบุว่า Internet of Things จะมีความ
เป็นจรงิมากยิง่ขึน้ โดยเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทีเ่ชื่อม
อุปกรณ์ และเครื่องมอืต่าง ๆ เขา้ไว้ด้วยกนัสามารถ
เชื่อมโยง และสื่อสารกนัไดโ้ดยผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต 
คาดว่าในปี ค.ศ. 2020 จะมอีุปกรณ์ต่าง ๆ เกอืบ 26 
พนัลา้นชิน้ถกูเชือ่มต่อกบัระบบอนิเทอรเ์น็ต [3] 
 

2.3 เคร่ืองแม่ข่ายเวบ็ไซต์ 
เครือ่งแมข่า่ยเวบ็ไซต ์(Web Server) เป็นเครือ่ง 

คอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่าย (Server) 
ซึ่งให้บริการกับ เครื่องลูกข่าย (Client) ที่ เกี่ยวกับ
เว็บ ไซ ต์  โด ย เค รื่ อ งลู ก ข่ าย เป็ น ได้ ทั ้ง เค รื่ อ ง
ไมโครคอมพวิเตอร์ หรอืสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถรอ้ง
ขอ (Request) เพื่อเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ได้โดยอาศัย
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสาร หรือ
โพ ร โตคอล  HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 
ผ่านทางโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ส าหรบัการสื่อสาร
กนัระหว่างเครื่องแม่ข่ายและลูกข่ายนัน้ ผูใ้ชส้ามารถ
ป้อนที่อยู่หรือชื่อโดเมนของเครื่องแม่ข่าย (Domain 
Name Server: DNS)  ผ่ า น ยู อ า ร์ แ อ ล  (URL) ใน
โปรแกรมเวบ็บราวเซอร ์โดยปกตเิครื่องลูกขา่ยตดิต่อ
กบัเครือ่งแม่ขา่ยอาศยัโพรโตคอล TCP และพอรต์ 80 
เมื่อท าการเชื่อมต่อส าเรจ็จะใชโ้พรโตคอล HTTP ใน
การเรยีกใชข้อ้มูลทีต่้องการ เครื่องแม่ข่ายจะส่งขอ้มูล 
(Response) ในรูปแบบแท็ก (Tag) ของภาษา HTML 
(Hypertext Markup Language)  โดยเครื่องลูกขา่ยจะ
ใชโ้ปรแกรมบราวเซอรท์ าหน้าทีแ่ปล และประมวลผล 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาดูข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น 
ข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ   ในปัจจุบันมี
โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่ได้รบัความนิยมใช้อย่าง
แพร่หลาย เช่น Microsoft Edge,  Mozilla FireFox, 
Google Chrome และ Opera เป็นตน้ 
 
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

กติตศิกัดิ ์จนัทร์เกดิ และสุทธพิงศ์ รุกขชาติ [4] 
ได้ท าเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ โดยเครื่องให้
อาหารปลาอัตโนมัตินี้ สามารถตัง้โปรแกรมเพื่ อ
ก าหนดเวลาการให้อาหารในแต่ละวนัได้ ซึ่งสามารถ
ก าหนดเวลาเป็นนาทตี่อครัง้ และสามารถใหอ้าหารได้
มากกว่าวนัละครัง้  

ปัณณภทัร  อนันตศลิป์ และคณะ [5] ได้พฒันา
ระบบควบคุมตู้ปลาอัตโนมตัิด้วยระบบแอนดรอยด์ 
โดยการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ 
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4.0 เน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ 
Value-Based Economy ท าให้มกีารคดิค้นนวตักรรม
ใหม่ๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย 
Thailand 4.0 โดยเรื่องทีเ่ป็นจุดเน้นมากทีสุ่ดคอื กลุ่ม
อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  ส าหรับ
เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทุกสรรพสิง่ นับได้ว่าเป็นหนึ่ง
ในนโยบายระดับประเทศที่ผลักดัน และขับเคลื่อน
เศรษฐกจิ คือ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก ่
หุ่นยนต์อจัฉรยิะ และด้านเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทุก
สรรพสิง่ เพือ่เป็นการน านวตักรรมมาใชใ้นการสง่เสรมิ 
และเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัต่อไป 

อย่างไรกต็าม การใหอ้าหารปลาในปัจจุบนัอาศยั
แรงงานมนุษย์เป็นหลกั จงึท าใหต้้นทุนในการผลติสูง 
รวมทัง้อุปกรณ์ทีม่จี าหน่ายอยู่ในปัจจุบนัมรีาคาสงู ไม่
สามารถควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต และจัดเก็บข้อมูล
ผ่านระบบคลาวด์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหา
เกีย่วกบัอตัราการเจรญิเตบิโต และการแปลงเพศของ
ปลาไม่สมบูรณ์ เนื่องจากปลาไม่ไดร้บัอาหารฮอรโ์มน
ในปริมาณที่พอเพียงต่อวัน  ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงพัฒนา
เครื่อ ง ให้ อ าห ารฮอร์โมนป ลาด้ วย เทค โน โลยี
อนิเทอรเ์น็ตทุกสรรพสิง่ และวดัประสทิธภิาพของการ
ท างานของเครื่องให้อาหารฮอร์โมนปลา โดยท าการ
ทดสอบการท างานผ่านเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์แบบ
อตัโนมตัิ และการท างานแบบสัง่งานด้วยตวัเอง ซึ่ง
เครื่องให้อาหารฮอร์โมนปลา ช่วยลดต้นทุนด้าน
แรงงาน ลดเวลาในการเพาะเลี้ยง และท าใหอ้ตัราการ
แปลงเพศได้สมบูรณ์ ได้ผลผลติสูงขึน้ สามารถสรา้ง
มลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิของประเทศจากนวตักรรม 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 การให้อาหารฮอรโ์มนปลา 

ปลาน ้าจืดพื้นบ้านของไทยที่มีความส าคญัทาง
เศรษฐกิจ เช่น ปลาหมอ ปลาดุก ปลานิล เป็นต้น  
ได้รบัความนิยมบรโิภคกนัอย่างแพร่หลาย  เนื่องจาก 
สามารถประกอบอาหารได้หลากหลาย โดยบรโิภคใน
รูปปลาสด 84 % ปลารา้ 12 % นอกจากนัน้อกี 4 % 
ท าปลาเคม็ตากแหง้ รมควนั และอื่นๆ โดยกรมประมง 

รายงานว่า มีผลผลิตปลาหมอไทยทัง้หมด 7,200 
เมตรกิตัน คดิเป็นมูลค่า 207 ล้านบาท เป็นผลผลิต
ปลาจากแหล่งน ้าธรรมชาต ิ6,730 เมตรกิตนั และการ
เพ า ะ เลี้ ย ง  4 7 0  เม ต ริก ตั น  โด ย เฉพ าะ ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งท าการประมงขนาด
ใหญ่ของประเทศ มยีอดผลผลติสตัว์น ้าออกตลาดเป็น
จ านวนมาก [1] 

อย่างไรกต็าม ผลผลติส่วนใหญ่ ได้จากแหล่งน ้า
ธรรมชาต ิซึง่ต่อมาไดม้กีารวจิยัพฒันาสายพนัธุ ์“ปลา
แปลงเพศ” ที่มขีนาดตัวใหญ่ และน ้าหนักดีกว่าปลา
ธรรมดาที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติ แต่ปัญหาคือ 
การเพาะเลี้ยงในปัจจุบันยงัคงใช้แรงงานมนุษย์เป็น
ส่วนใหญ่ จึงท าให้มีต้นทุนสูงขึ้นจากค่าจ้างแรงงาน   
ซึ่งส่งผลให้เสียเวลา และได้ผลผลิตน้อย ดังรูปที่ 1  
นอกจากนี้ ยงัพบว่า การใหอ้าหารฮอรโ์มนกบัลูกปลา 
โดยจะใหว้นัละ 3-4 ครัง้ ประมาณ 20 วนั ซึง่หากไม่มี
การควบคุมการใหอ้าหารฮอรโ์มนอย่างสม ่าเสมอ กจ็ะ
ท าใหป้ลามอีตัราไมแ่ปลงเพศ 

 
รปูที ่1 การเพาะเลีย้งปลาอาศยัแรงงานมนุษย ์[1] 

 
2.2 เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตทุกสรรพส่ิง 

เมื่ อ  ค .ศ . 2009 Kevin Ashton ได้ น า เส น อ 
เทคโนโลยีอิน เทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of 
Things) หรือเรียกว่าเทคโนโลยีไอโอที (IoT)  โดย
เทคโนโลยดีงักล่าวเป็นสภาพแวดลอ้ม หรอืเครอืขา่ย
ของสรรพสิง่ เช่น วตัถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิง่ปลูกสร้าง 
และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจงส่วนประกอบของอุปกรณ์
อเิล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ ตวัตรวจจบัฝังตวัอยู่ โดย
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การเชื่อมต่อกบัเครอืข่าย หรอือนิเทอร์เน็ต  จงึท าให้
สรรพสิง่เหล่านัน้สามารถเกบ็บนัทกึ และแลกเปลี่ยน
ขอ้มูลได้ [2] การเชื่อมต่อกนัได้ผ่านโพรโตคอลการ
สื่ อ ส า ร  MQTT (Message Queuing Telemetry 
Transport) ซึ่ ง เ ป็ น โพ ร โต คอล ข อง เท ค โน โล ยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง อาศัยการส่งข้อความบน
พืน้ฐาน publish-subscribe และการสื่อสารสามารถใช้
การสื่ อส ารได้ทั ้ง แบบ ใช้ส าย  และไร้ส าย  เช่ น 
เครื่องปรับอากาศสามารถเชื่อมต่อสื่อสารได้กับ
รถยนต์ กล่าวคือ เมื่ อรถยนต์ถูกตัวตรวจจับ ว่า
ต าแหน่งของรถยนตใ์กลต้ าแหน่งทีต่ัง้ของบา้น กจ็ะส่ง
สัญญาณสัง่ให้ เครื่องปรับอากาศท างานได้โดย
อัตโนมัติทันที หรืออุปกรณ์ตรวจจับภายในบ้าน
ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้อยู่อาศัย  และส่ง
สญัญาณไปสัง่เปิด/ปิดสวติซ์ไฟตามหอ้งต่างๆ ทีม่คีน
หรอืไมม่คีนอยู ่หรอือปุกรณ์วดัสญัญาณชพีของผูป่้วย/
ผู้สูงอายุและส่งข้อมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย ์
หรอืส่งขอ้ความเรยีกหน่วยกู้ชพีหรอืรถฉุกเฉิน เป็น
ต้น โดยสรรพสิ่งต่างๆ มีวิธีการระบุตัวตนได้ รบัรู้
บรบิทของสภาพแวดลอ้มได ้และมปีฏสิมัพนัธ์โตต้อบ 
และท างานร่วมกนัได ้ความสามารถในการสื่อสารของ
สรรพสิ่งนี้ จะน าไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่อีก
มากมาย จงึเหน็ได้ว่าในปัจจุบนั มกีารน าเทคโนโลยี
ไอโอทีถูกน าไปใช้ประยุกต์อย่างแพร่หลายหลายๆ 
ด้าน เช่น ด้านการแพทย์หรือสาธารณสุข (Smart 
Health)  ด้ า น เมื อ ง อั จ ฉ ริย ะ  (Smart City)  ด้ า น
อุตสาหกรรม (Smart Industries) และด้านการเกษตร
อจัฉรยิะ (Smart Farming) ระบบกรดิไฟฟ้าอจัฉรยิะ 
(Smart Grid) เป็นต้น ทัง้นี้  IEEE Computer Society 
ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมอืด้าน เทคโนโลยสีารสนเทศ
ระดับโลก ได้ระบุว่า Internet of Things จะมีความ
เป็นจรงิมากยิง่ขึน้ โดยเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทีเ่ชื่อม
อุปกรณ์ และเครื่องมอืต่าง ๆ เขา้ไว้ด้วยกนัสามารถ
เชื่อมโยง และสื่อสารกนัไดโ้ดยผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต 
คาดว่าในปี ค.ศ. 2020 จะมอีุปกรณ์ต่าง ๆ เกอืบ 26 
พนัลา้นชิน้ถกูเชือ่มต่อกบัระบบอนิเทอรเ์น็ต [3] 
 

2.3 เคร่ืองแม่ข่ายเวบ็ไซต์ 
เครือ่งแมข่า่ยเวบ็ไซต ์(Web Server) เป็นเครือ่ง 

คอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่าย (Server) 
ซึ่งให้บริการกับ เครื่องลูกข่าย (Client) ที่ เกี่ยวกับ
เว็บ ไซ ต์  โด ย เค รื่ อ งลู ก ข่ าย เป็ น ได้ ทั ้ง เค รื่ อ ง
ไมโครคอมพวิเตอร์ หรอืสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถรอ้ง
ขอ (Request) เพื่อเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ได้โดยอาศัย
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสาร หรือ
โพ ร โตคอล  HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 
ผ่านทางโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ส าหรบัการสื่อสาร
กนัระหว่างเครื่องแม่ข่ายและลูกข่ายนัน้ ผูใ้ชส้ามารถ
ป้อนที่อยู่หรือชื่อโดเมนของเครื่องแม่ข่าย (Domain 
Name Server: DNS)  ผ่ า น ยู อ า ร์ แ อ ล  (URL) ใน
โปรแกรมเวบ็บราวเซอร ์โดยปกตเิครื่องลูกขา่ยตดิต่อ
กบัเครือ่งแม่ขา่ยอาศยัโพรโตคอล TCP และพอรต์ 80 
เมื่อท าการเชื่อมต่อส าเรจ็จะใชโ้พรโตคอล HTTP ใน
การเรยีกใชข้อ้มูลทีต่้องการ เครื่องแม่ข่ายจะส่งขอ้มูล 
(Response) ในรูปแบบแท็ก (Tag) ของภาษา HTML 
(Hypertext Markup Language)  โดยเครื่องลูกขา่ยจะ
ใชโ้ปรแกรมบราวเซอรท์ าหน้าทีแ่ปล และประมวลผล 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาดูข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น 
ข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ   ในปัจจุบันมี
โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่ได้รบัความนิยมใช้อย่าง
แพร่หลาย เช่น Microsoft Edge,  Mozilla FireFox, 
Google Chrome และ Opera เป็นตน้ 
 
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

กติตศิกัดิ ์จนัทร์เกดิ และสุทธพิงศ์ รุกขชาติ [4] 
ได้ท าเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ โดยเครื่องให้
อาหารปลาอัตโนมัตินี้ สามารถตัง้โปรแกรมเพื่ อ
ก าหนดเวลาการให้อาหารในแต่ละวนัได้ ซึ่งสามารถ
ก าหนดเวลาเป็นนาทตี่อครัง้ และสามารถใหอ้าหารได้
มากกว่าวนัละครัง้  

ปัณณภทัร  อนันตศลิป์ และคณะ [5] ได้พฒันา
ระบบควบคุมตู้ปลาอัตโนมตัิด้วยระบบแอนดรอยด์ 
โดยการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 5
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รว่มกบัการควบคุมระบบแบบไรส้าย รวมทัง้การเขยีน
ค าสัง่เพื่อควบคุมอุปกรณ์ในระดับไมโครคอนโทรลเลอร์
ได ้การทดสอบประสทิธภิาพของระบบจากผูเ้ชีย่วชาญ
แล ะผู้ ใ ช้ ง า น  พ บ ว่ า ร ะบ บ ส าม า รถ ป ร ะ เมิ น
ประสทิธิภาพได้ค่าเฉลี่ยเท่ากบั  4.32  ซึ่งถือว่าการ
ควบคุมตู้ปลาด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ส า ม า ร ถ ท า ง า น ไ ด้ แ บ บ ไ ร้ ส า ย ใ น ร ะ ดั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร ์ท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

อารดา  สริชิยั [6] ไดป้ระดษิฐต์ูป้ลาอจัฉรยิะ โดย
การท างานของระบบภายในตู้ปลามกีารควบคุมผ่าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถควบคุมการเปลี่ยนน ้า
แบบอตัโนมตัโิดยการตัง้เวลา และการก าหนดระดบัน ้า 
การควบคุมอุณหภูมขิองน ้าในตูป้ลาแบบอตัโนมตัผิา่น
ตัวตรวจจับวัดอุณหภูมิ การควบคุมการเปิดปิดไฟ
แบบอตัโนมตัิ ซึ่งระบบจะท างานโดยมีสวิทซ์กดติด
ปล่อยดบัเป็นอุปกรณ์ใชใ้นรบัการก าหนดค่าเวลา ค่า
ระดบัน ้า และค่าอุณหภูมจิากผู้ใช ้การตัง้เวลาในการ
เปลี่ยนน ้าจะใช้การอ้างองิฐานเวลาจรงิที่ได้จากไอซี
สรา้งฐานเวลาจรงิ  

ปณวรรต คงธนกุลบวร และคณะ [7] ได้พฒันา
ระบบตู้ปลาชาญฉลาด ที่สามารถให้อาหารปลาได้
อตัโนมตัิและถ่ายภาพสภาพแวดล้อมในตู้ปลา โดย
ท างานบนอุปกรณ์ สมองกลฝังตัว Raspberry Pi 
ร่วมกบัแอพพลเิคชนับนสมาร์ทโฟนระบบปฏบิตักิาร
แอนดรอยด์ การเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนกับ
อุปกรณ์ Raspberry Pi ผ่านเครอืขา่ยด้วยโพรโตคอล 
SSH (Secure Shell) เพื่อจัดการควบคุมสัง่งาน โดย
ระบบสามารถแจ้งเตือนสถานะต่างๆ ไปยงัผู้ใช้ผ่าน
แอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน ผลจากการศึกษาและ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจ านวน 15 คน
พบว่ามีค่าความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก (3.90, 
SD=0.14)  

เจษฏา ขจรฤทธิ ์และคณะ [8] ได้พัฒนาระบบ
ต้นแบบการควบคุมระบบส่องสว่างในครวัเรอืนจาก
สมาร์ทโฟน และหน่วยควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร ์
การควบคุมสามารถท าได้ทัง้ระบบทชัสกรนีและการ
สัง่งานด้วยเสียง ผลงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นต้นแบบเพื่อ

น าไปสู่การพฒันาผลติภณัฑ์ส าหรบับ้านอจัฉรยิะและ
เพือ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการในยคุไทยแลนด ์4.0  

ไพโรจน์  เหลืองวงศกร และคณะ [9] ได้น า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมองกลฝังตัวมาสร้างเป็น
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย ที่มี
อุปกรณ์เซ็นเซอรต์รวจจบัแกส็และเซ็นเซอร์ตรวจจบั
ควนัไฟเตอืนภยัหรอืเฝ้าระวงัทีส่ามารถแจง้เตอืนแกส็
รัว่หรือตรวจจับควันไฟได้ร่วมกับการตรวจจับการ
เคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความ
ปลอดภัยประยุกต์มาใช้กับอุปกรณ์สมองกลฝังตัว 
ESP8266 ร่วมกบัอุปกรณ์ตรวจจบัควนัไฟ และกลิ่น
แกส็ พรอ้มทัง้อปุกรณ์ตรวจจบัความเคลื่อนไหว  

จาการทบทวนงานวจิยั และโครงงานสิง่ประดษิฐ์
ที่เกี่ยวข้องพบว่า เป็นการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
บอร์ดอาร์ดุยโน่  บอร์ด  NodeMCU esp8266 และ
บอร์ด Raspberry Pi ร่วมกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ โดยสัง่งานการตัง้เวลาเปิดปิดแบบอตัโนมัติ
เท่านัน้ ซึง่ยงัไม่พบว่ามกีารสรา้งหรอืพฒันาเครื่องให้
อาหารปลาที่มีลักษณะเป็นบ่อเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะไม่พบการพฒันาเครื่องใหอ้าหารฮอร์โมน
ปลา การเชื่อมต่อ และการสัง่งานผ่านเครื่องแม่ข่าย
เวบ็ไซต์หลายเครื่อง รวมทัง้การเกบ็ขอ้มูลผ่านระบบ
คลาวด์ ดังนั ้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องให้อาหาร
ฮอร์โมนปลาด้วยเทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ตทุกสรรพสิง่
ชนิดหลายเครือ่งแมข่า่ยเวบ็ไซต์ขึน้ 

 
3. วิธีการทดลอง 

การพัฒนาเครื่องให้อาหารฮอร์โมนปลาด้วย
เทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ตทุกสรรพสิง่ชนิดหลายเครื่อง
แมข่า่ยเวบ็ไซต ์อาศยัการเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษา C 
และภาษา HTML ท างานบนระบบปฏบิตักิารวนิโดวส ์
10 บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 
Arduino IDE เวอร์ชัน 1.8.7 ส าหรับการออกแบบ
วงจรอเิล็กทรอนิกส์ ผู้วิจยัเลือกใช้บอร์ด NodeMCU 
esp8266 เนื่องจาก บอร์ดมรีาคาถูก มโีมดูล WIFI ที่
ติ ด ตั ้ ง ม าพ ร้ อ ม กับ บ อ ร์ ด  ป ร ะห ยั ด พื้ น ที่ ใน
หน่วยความจ า เนื่ องจาก มีการท างานที่เป็นการ
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สัง่งานด้วยภาษา HTML ซึ่งเป็นภาษาประเภทแท็ก 
(Tag) จงึท าใหก้ารสัง่งานไดร้วดเรว็ และไม่สิน้เปลอืง
การบรโิภคไฟฟ้า นอกจากนี้ การออกแบบวงจรใชต้วั
ตรวจจบั (Sensor) และอปุกรณ์อืน่ๆ เชน่ รเีลย ์4 ชอ่ง 
โซลินอยด์วาล์วพลาสติก ขนาด 4 หุน และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ดังรูปที่ 2 และมีการติดตัง้เครื่องให้
อาหารฮอร์โมนปลาด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุก
สรรพสิ่งชนิดหลายเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์เข้ากับ
อปุกรณ์ต่างๆ ดงัรปูที ่3 

 
   รปูที ่2 แผนภาพการต่อวงจรอเิลก็ทรอนิกส ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 แผนภาพการตดิตัง้เครือ่งใหอ้าหาร
ฮอรโ์มนปลาดว้ยเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทกุสรรพสิง่

ชนิดหลายเครือ่งแมข่า่ยเวบ็ไซต์ 

การทดลองของเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์แบบอตัโนมตั ิ
แ ล ะก า รท า ง าน แ บ บ สั ่ง ง า น ด้ ว ย ตั ว เอ ง บ น
ไมโครคอมพิวเตอร์ และการท างานบนสมาร์ทโฟน 
ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ จ านวน 4 กรณี ได้แก่  1) การ
สัง่งานบนไมโครคอมพวิเตอร์/แบบอตัโนมตั ิ 2) การ
สัง่งานบนไมโครคอมพวิเตอร์/แบบสัง่งานด้วยตนเอง 
3) การสัง่งานบนสมาร์ทโฟน/แบบอตัโนมัติ 4) การ
สัง่งานบนสมารท์โฟน/แบบสัง่งานดว้ยตนเอง โดยแต่
ละกรณีจะพิจารณาภายใต้ประด็นหน้าที่การท างาน 
ได้แก่ 1) การตอบสนองการร้องขอข้อมูล 2) การ
จดัเกบ็ขอ้มูลบนคลาวด์ 3) การเชื่อมต่อกบัแม่ขา่ย 4)
การท างานให้อาหาร อาศัยการทดลองบนเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมบราวเซอร์ คือ 
Goolge Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 
และทดลองบนสมาร์ทโฟนกบัโปรแกรมบราวเซอร ์
Safari ส าหรบัการท างานของเครือ่งใหอ้าหารฮอรโ์มน
ปลาดว้ยเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทกุสรรพสิง่ อาศยัการ
วัดประสิทธิภาพด้วยตาราง Confusion Matrix [10] 
ดงัรูปที่ 4  คอื ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าระลึก 
(Recall) และค่าความแม่นย า (Precision) ดงัสมการที ่
1, 2 และ 3 ตามล าดบั 
 Accuracy = (TP+TN) / (TP+FP+FN+TN) (1) 
 Recall = TP / (TP+FP) (2) 
 Precision = TP / (TP+FN) (3) 
 
  สภาพการท างานจริง 
  ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
การทดลอง
การท างาน 

ถกูต้อง TP FP 
ไม่ถกูต้อง FN TN 

รปูที ่4 ตาราง Confusion Matrix [10] 
 

โดยที ่True Positive (TP) คอื เครื่องท างานไดถ้กูตอ้ง 
และเครือ่งท างานไดถ้กูตอ้งในสภาพการท างานจรงิ 
True Negative (TN) คอื เครื่องท างานไม่ถูกต้อง และ
เครือ่งท างานไมถ่กูตอ้งในสภาพการท างานจรงิ 

แหล่งจ่าย
น ้า 

กรวยส าหรบั
ให้อาหาร 

บ่อเลี้ยง  

เครือ่งลูกข่าย 

 

เคร่ืองแม่ข่าย 
192.168.x.x 

 

โซลินอยดว์าลว์ 
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รว่มกบัการควบคุมระบบแบบไรส้าย รวมทัง้การเขยีน
ค าสัง่เพื่อควบคุมอุปกรณ์ในระดับไมโครคอนโทรลเลอร์
ได ้การทดสอบประสทิธภิาพของระบบจากผูเ้ชีย่วชาญ
แล ะผู้ ใ ช้ ง า น  พ บ ว่ า ร ะบ บ ส าม า รถ ป ร ะ เมิ น
ประสทิธิภาพได้ค่าเฉลี่ยเท่ากบั  4.32  ซึ่งถือว่าการ
ควบคุมตู้ปลาด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ส า ม า ร ถ ท า ง า น ไ ด้ แ บ บ ไ ร้ ส า ย ใ น ร ะ ดั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร ์ท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

อารดา  สริชิยั [6] ไดป้ระดษิฐต์ูป้ลาอจัฉรยิะ โดย
การท างานของระบบภายในตู้ปลามกีารควบคุมผ่าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถควบคุมการเปลี่ยนน ้า
แบบอตัโนมตัโิดยการตัง้เวลา และการก าหนดระดบัน ้า 
การควบคุมอุณหภูมขิองน ้าในตูป้ลาแบบอตัโนมตัผิา่น
ตัวตรวจจับวัดอุณหภูมิ การควบคุมการเปิดปิดไฟ
แบบอตัโนมตัิ ซึ่งระบบจะท างานโดยมีสวิทซ์กดติด
ปล่อยดบัเป็นอุปกรณ์ใชใ้นรบัการก าหนดค่าเวลา ค่า
ระดบัน ้า และค่าอุณหภูมจิากผู้ใช ้การตัง้เวลาในการ
เปลี่ยนน ้าจะใช้การอ้างองิฐานเวลาจรงิที่ได้จากไอซี
สรา้งฐานเวลาจรงิ  

ปณวรรต คงธนกุลบวร และคณะ [7] ได้พฒันา
ระบบตู้ปลาชาญฉลาด ที่สามารถให้อาหารปลาได้
อตัโนมตัิและถ่ายภาพสภาพแวดล้อมในตู้ปลา โดย
ท างานบนอุปกรณ์ สมองกลฝังตัว Raspberry Pi 
ร่วมกบัแอพพลเิคชนับนสมาร์ทโฟนระบบปฏบิตักิาร
แอนดรอยด์ การเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนกับ
อุปกรณ์ Raspberry Pi ผ่านเครอืขา่ยด้วยโพรโตคอล 
SSH (Secure Shell) เพื่อจัดการควบคุมสัง่งาน โดย
ระบบสามารถแจ้งเตือนสถานะต่างๆ ไปยงัผู้ใช้ผ่าน
แอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน ผลจากการศึกษาและ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจ านวน 15 คน
พบว่ามีค่าความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก (3.90, 
SD=0.14)  

เจษฏา ขจรฤทธิ ์และคณะ [8] ได้พัฒนาระบบ
ต้นแบบการควบคุมระบบส่องสว่างในครวัเรอืนจาก
สมาร์ทโฟน และหน่วยควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร ์
การควบคุมสามารถท าได้ทัง้ระบบทชัสกรนีและการ
สัง่งานด้วยเสียง ผลงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นต้นแบบเพื่อ

น าไปสู่การพฒันาผลติภณัฑ์ส าหรบับ้านอจัฉรยิะและ
เพือ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการในยคุไทยแลนด ์4.0  

ไพโรจน์  เหลืองวงศกร และคณะ [9] ได้น า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมองกลฝังตัวมาสร้างเป็น
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในที่พักอาศัย ที่มี
อุปกรณ์เซ็นเซอรต์รวจจบัแกส็และเซ็นเซอร์ตรวจจบั
ควนัไฟเตอืนภยัหรอืเฝ้าระวงัทีส่ามารถแจง้เตอืนแกส็
รัว่หรือตรวจจับควันไฟได้ร่วมกับการตรวจจับการ
เคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความ
ปลอดภัยประยุกต์มาใช้กับอุปกรณ์สมองกลฝังตัว 
ESP8266 ร่วมกบัอุปกรณ์ตรวจจบัควนัไฟ และกลิ่น
แกส็ พรอ้มทัง้อปุกรณ์ตรวจจบัความเคลื่อนไหว  

จาการทบทวนงานวจิยั และโครงงานสิง่ประดษิฐ์
ที่เกี่ยวข้องพบว่า เป็นการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
บอร์ดอาร์ดุยโน่  บอร์ด  NodeMCU esp8266 และ
บอร์ด Raspberry Pi ร่วมกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ โดยสัง่งานการตัง้เวลาเปิดปิดแบบอตัโนมัติ
เท่านัน้ ซึง่ยงัไม่พบว่ามกีารสรา้งหรอืพฒันาเครื่องให้
อาหารปลาที่มีลักษณะเป็นบ่อเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะไม่พบการพฒันาเครื่องใหอ้าหารฮอร์โมน
ปลา การเชื่อมต่อ และการสัง่งานผ่านเครื่องแม่ข่าย
เวบ็ไซต์หลายเครื่อง รวมทัง้การเกบ็ขอ้มูลผ่านระบบ
คลาวด์ ดังนั ้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องให้อาหาร
ฮอร์โมนปลาด้วยเทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ตทุกสรรพสิง่
ชนิดหลายเครือ่งแมข่า่ยเวบ็ไซต์ขึน้ 

 
3. วิธีการทดลอง 

การพัฒนาเครื่องให้อาหารฮอร์โมนปลาด้วย
เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตทุกสรรพสิง่ชนิดหลายเครื่อง
แมข่า่ยเวบ็ไซต ์อาศยัการเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษา C 
และภาษา HTML ท างานบนระบบปฏบิตักิารวนิโดวส ์
10 บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 
Arduino IDE เวอร์ชัน 1.8.7 ส าหรับการออกแบบ
วงจรอเิล็กทรอนิกส์ ผู้วิจยัเลือกใช้บอร์ด NodeMCU 
esp8266 เนื่องจาก บอร์ดมรีาคาถูก มโีมดูล WIFI ที่
ติ ด ตั ้ ง ม าพ ร้ อ ม กับ บ อ ร์ ด  ป ร ะห ยั ด พื้ น ที่ ใน
หน่วยความจ า เนื่ องจาก มีการท างานที่เป็นการ
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สัง่งานด้วยภาษา HTML ซึ่งเป็นภาษาประเภทแท็ก 
(Tag) จงึท าใหก้ารสัง่งานไดร้วดเรว็ และไม่สิน้เปลอืง
การบรโิภคไฟฟ้า นอกจากนี้ การออกแบบวงจรใชต้วั
ตรวจจบั (Sensor) และอปุกรณ์อืน่ๆ เชน่ รเีลย ์4 ชอ่ง 
โซลินอยด์วาล์วพลาสติก ขนาด 4 หุน และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ดังรูปที่ 2 และมีการติดตัง้เครื่องให้
อาหารฮอร์โมนปลาด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุก
สรรพสิ่งชนิดหลายเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์เข้ากับ
อปุกรณ์ต่างๆ ดงัรปูที ่3 

 
   รปูที ่2 แผนภาพการต่อวงจรอเิลก็ทรอนิกส ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 แผนภาพการตดิตัง้เครือ่งใหอ้าหาร
ฮอรโ์มนปลาดว้ยเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทกุสรรพสิง่

ชนิดหลายเครือ่งแมข่า่ยเวบ็ไซต์ 

การทดลองของเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์แบบอตัโนมตั ิ
แ ล ะก า รท า ง าน แ บ บ สั ่ง ง า น ด้ ว ย ตั ว เอ ง บ น
ไมโครคอมพิวเตอร์ และการท างานบนสมาร์ทโฟน 
ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ จ านวน 4 กรณี ได้แก่  1) การ
สัง่งานบนไมโครคอมพวิเตอร์/แบบอตัโนมตั ิ 2) การ
สัง่งานบนไมโครคอมพวิเตอร์/แบบสัง่งานด้วยตนเอง 
3) การสัง่งานบนสมาร์ทโฟน/แบบอตัโนมัติ 4) การ
สัง่งานบนสมารท์โฟน/แบบสัง่งานดว้ยตนเอง โดยแต่
ละกรณีจะพิจารณาภายใต้ประด็นหน้าที่การท างาน 
ได้แก่ 1) การตอบสนองการร้องขอข้อมูล 2) การ
จดัเกบ็ขอ้มูลบนคลาวด์ 3) การเชื่อมต่อกบัแม่ขา่ย 4)
การท างานให้อาหาร อาศัยการทดลองบนเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมบราวเซอร์ คือ 
Goolge Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 
และทดลองบนสมาร์ทโฟนกบัโปรแกรมบราวเซอร ์
Safari ส าหรบัการท างานของเครือ่งใหอ้าหารฮอรโ์มน
ปลาดว้ยเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทกุสรรพสิง่ อาศยัการ
วัดประสิทธิภาพด้วยตาราง Confusion Matrix [10] 
ดงัรูปที่ 4  คอื ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าระลึก 
(Recall) และค่าความแม่นย า (Precision) ดงัสมการที ่
1, 2 และ 3 ตามล าดบั 
 Accuracy = (TP+TN) / (TP+FP+FN+TN) (1) 
 Recall = TP / (TP+FP) (2) 
 Precision = TP / (TP+FN) (3) 
 
  สภาพการท างานจริง 
  ถกูต้อง ไม่ถกูต้อง 
การทดลอง
การท างาน 

ถกูต้อง TP FP 
ไม่ถกูต้อง FN TN 

รปูที ่4 ตาราง Confusion Matrix [10] 
 

โดยที ่True Positive (TP) คอื เครื่องท างานไดถ้กูตอ้ง 
และเครือ่งท างานไดถ้กูตอ้งในสภาพการท างานจรงิ 
True Negative (TN) คอื เครื่องท างานไม่ถูกต้อง และ
เครือ่งท างานไมถ่กูตอ้งในสภาพการท างานจรงิ 

แหล่งจ่าย
น ้า 

กรวยส าหรบั
ให้อาหาร 

บ่อเลี้ยง  

เครือ่งลูกข่าย 

 

เคร่ืองแม่ข่าย 
192.168.x.x 

 

โซลินอยดว์าลว์ 
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False Positive (FP) คือ เครื่องท างานได้ถูกต้อง แต่
เครือ่งท างานไมถ่กูตอ้งในสภาพการท างานจรงิ 
False Negative (FN) คอื เครื่องท างานไม่ถูกต้อง แต่
เครือ่งท างานไดถ้กูตอ้งในสภาพการท างานจรงิ 
ส าหรบัการท างานของเครื่องให้อาหารฮอร์โมนปลา
ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งชนิดหลาย
เครือ่งแม่ขา่ยเวบ็ไซต์ อาศยัการควบคมุอตัโนมตั ิและ
แบบความคุมดว้ยตวัเอง โดยท าการสัง่งานจากเครื่อง
ไมโครคอมพวิเตอรห์รอืสมารท์โฟน เพื่อสัง่งานบอร์ด 
NodeMCU esp8266 และอุป ก รณ์ ต่ า งๆ  ท า งาน 
ส าหรบัการใหอ้าหารฮอรโ์มนปลานัน้ สามารถตัง้เวลา
ใหอ้าหาร 3 ครัง้ต่อวนั เป็นจ านวน 20 วนั ซึง่สามารถ
ใหอ้าหารฮอรโ์มนปลาผา่นกรวยใหอ้าหารทีเ่ชือ่มต่อไว้
กับท่อน ้ าพีวีซี จากนั ้นบอร์ด NodeMCU esp8266 
สัง่งานให้โซลนิอยด์วาล์วเริม่ท างาน อาหารฮอร์โมน
ปลาซึ่งมลีกัษณะเป็นของเหลวผสมกบัร าขา้วหรอืไข่
แดงจะไหลไปพรอ้มกบัน ้าลงสู่บ่อเพาะเลีย้งต่อไป โดย
จะท าการวดัประสทิธภิาพทุกครัง้ตลอดการให้อาหาร 
ดงัรปูที ่5   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
รปูที ่5 ภาพรวมของการท างานของเครือ่งใหอ้าหาร
ฮอรโ์มนปลาดว้ยเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทกุสรรพสิง่

ชนิดหลายเครือ่งแมข่า่ยเวบ็ไซต์ 

หลังจากที่ให้อาหารฮอร์โมนในปรมิาณที่ก าหนดไว้
ประมาณ 240 มิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กิโลกรมั บอร์ด 
NodeMCU esp8266 จะสัง่งานให้โซลินอยด์วาล์ว
หยุดท างาน ในขณะทีใ่หอ้าหารฮอรโ์มนปลาในแต่ละ
ครัง้มีการเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ของ NETPIE 
[11] โดยสามารถดูขอ้มูลการท างานในการให้อาหาร
ผา่นโปรแกรมบราวเซอร ์ดงัรปูที ่6 

 
รปูที ่6 การเชือ่มต่อระหว่างเครือ่งใหอ้าหารฮอรโ์มน

ปลากบัเครือ่งแมข่า่ยเวบ็ไซต ์
 

4. ผลการทดลอง 
การทดลองเครื่องให้อาหารฮอร์โมนปลาด้วย

เทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ตทุกสรรพสิง่ชนิดหลายเครื่อง
แม่ข่ายเว็บไซต์บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และ
สมาร์ทโฟน โดยใช้โปรแกรมบราวเซอร์ต่างๆ มีผล
การทดลอง ดงันี้  

 
4.1 ผลการทดลองการสัง่งานผ่านเคร่ืองแม่ข่าย
เวบ็ไซต ์ 

 

  
 

เคร่ืองแม่ข่ายตวัท่ี 1 
192.168.x.x 

 

เคร่ืองแม่ข่ายตวัท่ี 2 
192.168.x.x 

 

เครือ่งลูกข่าย 

 

บ่อเลี้ยง 
1 

บ่อเลี้ยง 
2 
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รปูที ่7 การทดลองการสัง่งาน และแสดงสถานะของ
การใหอ้าหารผา่นโปรแกรมบราวเซอร ์

  
4.2 ผลการทดลองวดัประสิทธิภาพ 
   การทดลองวดัประสทิธภิาพของเครื่องใหอ้าหาร
ฮอรโ์มนปลาผ่านเครื่องแม่ขา่ยเวบ็ไซต์แบบอตัโนมตั ิ
และการท างานแบบสัง่งานดว้ยตวัเอง ภายใต้เงือ่นไข
ต่างๆ จ านวน 4 กรณี ดงัตารางที ่1  
 
ต า ร า งที่  1  ผ ล ก า รท ด ล อ ง ค่ า เฉ ลี่ ย ก า ร วั ด
ประสิทธิภาพของเครื่องให้อาหารฮอร์โมนปลาฯ 
(หน่วย: รอ้ยละ) 

วธิกีารวดั
ประสทิธภิาพ 

คา่เฉลีย่การ
ท างานแบบ
อตัโนมตั ิ

คา่เฉลีย่การ
ท างานแบบ
สัง่งานดว้ย
ตวัเอง 

คา่ความถกูตอ้ง 81.50 88.71 
คา่ระลกึ 98.00 100.00 
คา่ความแมน่ย า 77.30 84.00 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ประสทิธิภาพการท างานของ
เครื่อ ง ให้ อ าห ารฮอร์โมนป ลาด้ วย เทค โน โลยี
อนิเทอรเ์น็ตทกุสรรพสิง่แบบอตัโนมตั ิมคี่าเฉลีย่ความ
ถูกต้อง เท่ากบั รอ้ยละ 81.50 ค่าระลกึ เท่ากบัรอ้ยละ 
98 และมีค่ าความแม่นย า  เท่ ากับ ร้อยละ 88.71 
ตามล าดบั และประสทิธภิาพการท างานของเครื่องให้
อาหารฮอร์โมนปลาด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุก
สรรพสิง่แบบสัง่งานดว้ยตวัเอง มคีา่เฉลีย่ความถกูตอ้ง 
เทา่กบัรอ้ยละ 88.7 คา่ระลกึ เทา่กบัรอ้ยละ 100 และมี
ค่าความแม่นย า เท่ากับร้อยละ 84.00 ตามล าดับ 

นอกจากนี้ยงัพบว่า การท างานแบบอตัโนมตั ิมอีตัรา
การท างานที่ถูกต้องน้อยกว่าการท างานแบบสัง่งาน
ด้วยตัวเอง เนื่องจาก พบว่าเกิดปัญหาระหว่างการ
เชือ่มต่อเครือ่งแม่ขา่ยเวบ็ไซตไ์ม่ไดเ้ป็นบางครัง้ จงึท า
ใหก้ารท างานเกดิความคาดเคลื่อนเลก็น้อย ดงัตาราง
ที ่2 
 
ตารางที ่2  ผลการทดลองหน้าทีก่ารท างานของเครื่อง
ใหอ้าหารฮอรโ์มนปลาดว้ยเทคโนโลยีอนิเทอรเ์น็ตทุก
สรรพสิง่ 
กรณี
ที ่ หน้าทีก่ารท างาน ผลการทดลอง 

1 การเชือ่มต่อกบัแม่
ขา่ย 

ท า ง า น ได้  แ ต่ มี
ปัญหาการเชื่อมต่อ
กั บ แ ม่ ข่ า ย เ ป็ น
บางครัง้ 

2 การตอบสนองการ
รอ้งของขอ้มลู 

ท างาน ได้ดี  ไม่ มี
ก า ร ห น่ ว ง ข อ ง
สญัญาณ (ไม่เกนิ 5 
วนิาท)ี 

3 การท างานให้
อาหาร 

ท า ง า น ได้  แ ต่ มี
ปัญหาขัดข้องของ
อุ ป ก ร ณ์ เ ป็ น
บางครัง้ 

4 การจดัเกบ็ขอ้มลู
บนคลาวด ์

ท างานได้ดี  แต่ มี
เสถีย รภ าพ น้ อย 
เนื่ องจาก ปัญหา
ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ
ระหว่างลูกข่ายกับ
แมข่า่ย 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดลองการท างานของ
เครื่อ ง ให้ อ าห ารฮอร์โมนป ลาด้ วย เทค โน โลยี
อนิเทอรเ์น็ตทุกสรรพสิง่แบบอตัโนมตัิสามารถท างาน
ได้ดีในประเด็นการตอบสนองการร้องขอขอ้มูล และ
การจดัเกบ็ขอ้มลูบนคลาวด ์รวมทัง้ สามารถท างานได้
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False Positive (FP) คือ เครื่องท างานได้ถูกต้อง แต่
เครือ่งท างานไมถ่กูตอ้งในสภาพการท างานจรงิ 
False Negative (FN) คอื เครื่องท างานไม่ถูกต้อง แต่
เครือ่งท างานไดถ้กูตอ้งในสภาพการท างานจรงิ 
ส าหรบัการท างานของเครื่องให้อาหารฮอร์โมนปลา
ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งชนิดหลาย
เครือ่งแม่ขา่ยเวบ็ไซต์ อาศยัการควบคมุอตัโนมตั ิและ
แบบความคุมดว้ยตวัเอง โดยท าการสัง่งานจากเครื่อง
ไมโครคอมพวิเตอรห์รอืสมารท์โฟน เพื่อสัง่งานบอร์ด 
NodeMCU esp8266 และอุป ก รณ์ ต่ า งๆ  ท า งาน 
ส าหรบัการใหอ้าหารฮอรโ์มนปลานัน้ สามารถตัง้เวลา
ใหอ้าหาร 3 ครัง้ต่อวนั เป็นจ านวน 20 วนั ซึง่สามารถ
ใหอ้าหารฮอรโ์มนปลาผา่นกรวยใหอ้าหารทีเ่ชือ่มต่อไว้
กับท่อน ้ าพีวีซี จากนั ้นบอร์ด NodeMCU esp8266 
สัง่งานให้โซลนิอยด์วาล์วเริม่ท างาน อาหารฮอร์โมน
ปลาซึ่งมลีกัษณะเป็นของเหลวผสมกบัร าขา้วหรอืไข่
แดงจะไหลไปพรอ้มกบัน ้าลงสู่บ่อเพาะเลีย้งต่อไป โดย
จะท าการวดัประสทิธภิาพทุกครัง้ตลอดการให้อาหาร 
ดงัรปูที ่5   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
รปูที ่5 ภาพรวมของการท างานของเครือ่งใหอ้าหาร
ฮอรโ์มนปลาดว้ยเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทกุสรรพสิง่

ชนิดหลายเครือ่งแมข่า่ยเวบ็ไซต์ 

หลังจากที่ให้อาหารฮอร์โมนในปรมิาณที่ก าหนดไว้
ประมาณ 240 มิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กิโลกรมั บอร์ด 
NodeMCU esp8266 จะสัง่งานให้โซลินอยด์วาล์ว
หยุดท างาน ในขณะทีใ่หอ้าหารฮอรโ์มนปลาในแต่ละ
ครัง้มีการเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ของ NETPIE 
[11] โดยสามารถดูขอ้มูลการท างานในการให้อาหาร
ผา่นโปรแกรมบราวเซอร ์ดงัรปูที ่6 

 
รปูที ่6 การเชือ่มต่อระหว่างเครือ่งใหอ้าหารฮอรโ์มน

ปลากบัเครือ่งแมข่า่ยเวบ็ไซต ์
 

4. ผลการทดลอง 
การทดลองเครื่องให้อาหารฮอร์โมนปลาด้วย

เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตทุกสรรพสิง่ชนิดหลายเครื่อง
แม่ข่ายเว็บไซต์บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และ
สมาร์ทโฟน โดยใช้โปรแกรมบราวเซอร์ต่างๆ มีผล
การทดลอง ดงันี้  

 
4.1 ผลการทดลองการสัง่งานผ่านเคร่ืองแม่ข่าย
เวบ็ไซต ์ 

 

  
 

เคร่ืองแม่ข่ายตวัท่ี 1 
192.168.x.x 

 

เคร่ืองแม่ข่ายตวัท่ี 2 
192.168.x.x 

 

เครือ่งลูกข่าย 

 

บ่อเลี้ยง 
1 

บ่อเลี้ยง 
2 
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รปูที ่7 การทดลองการสัง่งาน และแสดงสถานะของ
การใหอ้าหารผา่นโปรแกรมบราวเซอร ์

  
4.2 ผลการทดลองวดัประสิทธิภาพ 
   การทดลองวดัประสทิธภิาพของเครื่องใหอ้าหาร
ฮอรโ์มนปลาผ่านเครื่องแม่ขา่ยเวบ็ไซต์แบบอตัโนมตั ิ
และการท างานแบบสัง่งานดว้ยตวัเอง ภายใต้เงือ่นไข
ต่างๆ จ านวน 4 กรณี ดงัตารางที ่1  
 
ต า ร า งที่  1  ผ ล ก า รท ด ล อ ง ค่ า เฉ ลี่ ย ก า ร วั ด
ประสิทธิภาพของเครื่องให้อาหารฮอร์โมนปลาฯ 
(หน่วย: รอ้ยละ) 

วธิกีารวดั
ประสทิธภิาพ 

คา่เฉลีย่การ
ท างานแบบ
อตัโนมตั ิ

คา่เฉลีย่การ
ท างานแบบ
สัง่งานดว้ย
ตวัเอง 

คา่ความถกูตอ้ง 81.50 88.71 
คา่ระลกึ 98.00 100.00 
คา่ความแมน่ย า 77.30 84.00 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ประสทิธิภาพการท างานของ
เครื่อ ง ให้ อ าห ารฮอร์โมนป ลาด้ วย เทค โน โลยี
อนิเทอรเ์น็ตทกุสรรพสิง่แบบอตัโนมตั ิมคี่าเฉลีย่ความ
ถูกต้อง เท่ากบั รอ้ยละ 81.50 ค่าระลกึ เท่ากบัรอ้ยละ 
98 และมีค่ าความแม่นย า  เท่ ากับ ร้อยละ 88.71 
ตามล าดบั และประสทิธภิาพการท างานของเครื่องให้
อาหารฮอร์โมนปลาด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุก
สรรพสิง่แบบสัง่งานดว้ยตวัเอง มคีา่เฉลีย่ความถกูตอ้ง 
เทา่กบัรอ้ยละ 88.7 คา่ระลกึ เทา่กบัรอ้ยละ 100 และมี
ค่าความแม่นย า เท่ากับร้อยละ 84.00 ตามล าดับ 

นอกจากนี้ยงัพบว่า การท างานแบบอตัโนมตั ิมอีตัรา
การท างานที่ถูกต้องน้อยกว่าการท างานแบบสัง่งาน
ด้วยตัวเอง เนื่องจาก พบว่าเกิดปัญหาระหว่างการ
เชือ่มต่อเครือ่งแม่ขา่ยเวบ็ไซตไ์ม่ไดเ้ป็นบางครัง้ จงึท า
ใหก้ารท างานเกดิความคาดเคลื่อนเลก็น้อย ดงัตาราง
ที ่2 
 
ตารางที ่2  ผลการทดลองหน้าทีก่ารท างานของเครื่อง
ใหอ้าหารฮอรโ์มนปลาดว้ยเทคโนโลยีอนิเทอรเ์น็ตทุก
สรรพสิง่ 
กรณี
ที ่ หน้าทีก่ารท างาน ผลการทดลอง 

1 การเชือ่มต่อกบัแม่
ขา่ย 

ท า ง า น ได้  แ ต่ มี
ปัญหาการเชื่อมต่อ
กั บ แ ม่ ข่ า ย เ ป็ น
บางครัง้ 

2 การตอบสนองการ
รอ้งของขอ้มลู 

ท างาน ได้ดี  ไม่ มี
ก า ร ห น่ ว ง ข อ ง
สญัญาณ (ไม่เกนิ 5 
วนิาท)ี 

3 การท างานให้
อาหาร 

ท า ง า น ได้  แ ต่ มี
ปัญหาขัดข้องของ
อุ ป ก ร ณ์ เ ป็ น
บางครัง้ 

4 การจดัเกบ็ขอ้มลู
บนคลาวด ์

ท างานได้ดี  แต่ มี
เสถีย รภ าพ น้ อย 
เนื่ องจาก ปัญหา
ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ
ระหว่างลูกข่ายกับ
แมข่า่ย 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดลองการท างานของ
เครื่อ ง ให้ อ าห ารฮอร์โมนป ลาด้ วย เทค โน โลยี
อนิเทอรเ์น็ตทุกสรรพสิง่แบบอตัโนมตัิสามารถท างาน
ได้ดีในประเด็นการตอบสนองการร้องขอขอ้มูล และ
การจดัเกบ็ขอ้มลูบนคลาวด ์รวมทัง้ สามารถท างานได้
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ในประเด็นการเชื่อมต่อกบัแม่ข่าย และการท างานให้
อาหาร ซึ่งเกดิปัญหาขดัขอ้งของอุปกรณ์เป็นบางครัง้
ใน ขณ ะที่ ให้ เค รื่ อ งท า งาน อัต โน มั ติ  ร ว ม ถึ ง
ปัจจยัพื้นฐานอื่นๆ เช่น สภาพพื้นทีก่ารทดลองควรมี
พื้นที่ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก เป็นพื้นที่เปิดโล่ง การ
ออกแบบทีต่ัง้แมข่า่ยทีเ่หมาะสม และความเสถยีรภาพ
ของระบบไฟฟ้าและน ้าประปา 
 

5. สรปุผลการทดลอง  
        เครื่องให้อาหารฮอร์โมนปลาด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งชนิดหลายเครื่องแม่ข่าย
เวบ็ไซต ์โดยการท างานแบบอตัโนมตั ิและการท างาน
แบบสัง่งานดว้ยตวัเอง มคี่าเฉลีย่ความถกูตอ้ง เทา่กบั
ร้อยละ 85.11 ค่าระลึก เท่ากับร้อยละ 99 และมีค่า
ความแม่นย า เท่ากบัรอ้ยละ 80.65 ตามล าดบั ดงันัน้ 
การท างานผ่านเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์แบบอตัโนมตั ิ
และการท างานแบบสัง่งานด้วยตวัเองผ่านบราวเซอร์
บนสมาร์ทโฟน และไมโครคอมพิวเตอร์ สามารถ
ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และถูกตอ้ง นอกจากนี้ 
ขอ้มลูการใหอ้าหารยงัสามารถจดัเกบ็ขอ้มลูผา่นระบบ
คลาวดไ์ด ้ 
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ในประเด็นการเชื่อมต่อกบัแม่ข่าย และการท างานให้
อาหาร ซึ่งเกดิปัญหาขดัขอ้งของอุปกรณ์เป็นบางครัง้
ใน ขณ ะที่ ให้ เค รื่ อ งท า งาน อัต โน มั ติ  ร ว ม ถึ ง
ปัจจยัพื้นฐานอื่นๆ เช่น สภาพพื้นทีก่ารทดลองควรมี
พื้นที่ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก เป็นพื้นที่เปิดโล่ง การ
ออกแบบทีต่ัง้แมข่า่ยทีเ่หมาะสม และความเสถยีรภาพ
ของระบบไฟฟ้าและน ้าประปา 
 

5. สรปุผลการทดลอง  
        เครื่องให้อาหารฮอร์โมนปลาด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งชนิดหลายเครื่องแม่ข่าย
เวบ็ไซต ์โดยการท างานแบบอตัโนมตั ิและการท างาน
แบบสัง่งานดว้ยตวัเอง มคี่าเฉลีย่ความถกูตอ้ง เทา่กบั
ร้อยละ 85.11 ค่าระลึก เท่ากับร้อยละ 99 และมีค่า
ความแม่นย า เท่ากบัรอ้ยละ 80.65 ตามล าดบั ดงันัน้ 
การท างานผ่านเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์แบบอตัโนมตั ิ
และการท างานแบบสัง่งานด้วยตวัเองผ่านบราวเซอร์
บนสมาร์ทโฟน และไมโครคอมพิวเตอร์ สามารถ
ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และถูกตอ้ง นอกจากนี้ 
ขอ้มลูการใหอ้าหารยงัสามารถจดัเกบ็ขอ้มลูผา่นระบบ
คลาวดไ์ด ้ 
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คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานีทีใ่หก้าร
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8.  นางสาวกรรณิกา คงสถิตย ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ และรางวัลของท่ีระลึก  
1.  นางสาวกัลยกร ขวัญมา เป็นประธานอนุกรรมการ 
2.  นางสาวขนิษฐา ค าวิลัยศักดิ ์ เป็นอนุกรรมการ 
3.  นายธนา ราษฎร์ภักด ี เป็นอนุกรรมการ 
4.  นายวศกร ตรเีดช เป็นอนุกรรมการ 
5.  นางสาวธัญชนก พลทอง เป็นอนุกรรมการ 
6.  นางสาวฉัตรเกล้า มะชะศร ี เป็นอนุกรรมการ 
7.  นางสาวนิจจรีย์ รติกลัยรตัน ์ เป็นอนุกรรมการ 
8.  นางสาวกรรณิกา คงสถิตย ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนนุ 

 
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
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มหาวิทยาลัยราชภัฎอดุรธาน ี

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย 
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