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คอคอด และท่ออากาศ เท่ากับ 44 13.80  และ 1.56 เซนติเมตร ตามล าดับ จากการค านวณพบว่าระบบ
สามารถผลิตไอน า้ได้ 13.84 กิโลกรัม ต่อชัว่โมง และต้องใช้ออกซิเจน  2.68 ลบ.ม ต่อชม, หรืออากาศ 13.99 
ลบ.ม ตอ่ชัว่โมง  ทัง้นีเ้ตาที่ออกแบบให้มีระบบการปอ้นไอน า้และออกซิเจนหรืออากาศ จะมีประสทิธิภาพสงูกวา่
เตาแก๊สซิฟิเคชัน่แบบดัง้เดิมประมาณ 29.60 % 
ค าส าคญั: เตาแก๊สซิฟายเออร์แบบไหลลง  ก๊าซชีวมวล  เคร่ืองก าเนิดไอน า้ 

Abstract 

This work presents a design of high efficiency downdraft  gasifier. The hight, throat diameter, 
diameter and size of stove were designed in order to the product gas. The volume control of air, 
oxygen and steam  were also studied in order to increase the efficiency of the gasifier. The steam  
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system was designed by using the heat recovery from the gasifier . From the study, it was found that 
the gasifier has the capacity of  34 kw with the  fuel feed rate of 15 kg/hr. The hight of the gasifier 
was 166 cm, and the diameter of stove, throat, and air pipe were 44 ,13.80, 1.56 cm, respectively.
From the calculation, this system can produce steam at 13.84 kg/hr and is require oxygen and air 
equal to 2.68, 13.99 m3/hr, respectiovely. The efficiency of the designedt downdraft gaifier was 
29.60% higher than that of conventional gasifier.  
Keywords : downdraft gasifier, producer gas, steam generator 
____________________________________________________ 
*ติดตอ่: Ratchaphon@kku.ac.th, 043-202845, 043-202849

1. บทน า

สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้ม
การใช้พลงังานสงูขึน้อยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้
พลงังานไฟฟา้ ก๊าซธรรมชาติ และน า้มนั จึงท าให้ต้อง
มีการจัดหาแหล่งพลงังานเพิ่มขึน้เพื่อให้เพียงพอกับ
ความต้องการ  โดยในแต่ละปีประเทศไทยต้องใช้เงิน
จ านวนมากในการจัดหาพลงังานซึ่งสว่นใหญ่ได้จาก
การน าเข้าจากตา่งประเทศ  ท าให้ต้องสญูเสียเงินตรา
ออกนอกประเทศเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มที่จะ
สูงมากขึน้  ดังนัน้การใช้พลงังานทดแทนจึงถือว่ามี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะช่วยลดการ
น าเข้าพลงังานของประเทศได้แล้ว ยงัสามารถช่วยลด
สภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึง่ด้วย 
แก๊สซิเคชัน่เป็นกระบวนการทางเคมีความร้อนโดย

ใช้ออกซิเจนในการท าปฏิกิริยาทางเคมีกับเชือ้เพลิง
แข็งให้กลายเป็นเชือ้เพลิงแก๊ส โดยให้ความร้อนผ่าน
ตวักลางเช่น อากาศ ออกซิเจน หรือไอน า้ ในสภาวะ
ออกซิเจนน้อย ซึ่งจะได้เชือ้เพลิงก๊าซหรือท่ีเรียกว่า 
แก๊สเชือ้เพลิง (Syngas) อันประกอบไปด้วย
องค์ประกอบหลักคือ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
มีเทน (CH4) และ ไฮโดรเจน (H2) ซึง่จะมีคา่ความร้อน
อยูป่ระมาณ 8-20 MJ/m3 ขึน้กบัชนิดของเชือ้เพลงิ 

แข็ง และประสิทธิภาพของเตาแก๊สซิฟายเออร์  ก๊าซ
เชือ้เพลิงที่ได้สามารถทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน
และผลิตไฟฟ้าโดยใช้เป็นเชือ้เพลิงในเคร่ืองยนต์ก๊าซ
หรือหม้อต้มไอน า้  
เตาแก๊สซิฟายเออร์มีหลากหลายรูปแบบ เช่น เตา

แก๊สซิฟายเออร์แบบไหลง เตาแก๊สซิฟายเออร์แบบ
ไหลขึน้ เตาแก๊สซิฟายเออร์แบบฟลอูิไดซ์เบด และเตา
แก๊สซิฟายเออร์แบบพลาสมา  ส าหรับในบทความนี ้
จะเลอืกใช้เตาแก๊สฟายเออร์แบบไหลง เนื่องจาก เตา 
ชนิดนีง้่ายต่อการใช้งานในชุมชน ก๊าซเชือ้เพลิงมีสิ่ง
ปนเปือ้นน้อย ก๊าซเชือ้เพลิงค่าความร้อนสงู และดแูล
รักษาง่าย พร้อมทัง้สามารถติดตัง้คอคอดเพื่อบงัคบั
เชือ้เพลงิให้มารวมกนับริเวณชัน้เผาไหม้ เพื่อช่วยเพิ่ม
ความหนาแนน่ของเชือ้เพลงิ ท าให้เกิดการท าปฏิกิริยา
อยา่งทัว่ถึง ซึง่จะสง่ผลให้เตามีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึน้
เตาแก๊สซิ ฟิ เคชั่นแบบไหลลงมีการใ ช้ตัวท า

ปฏิกิริยาอยู่ 3 ชนิดคือ อากาศ ออกซิเจน และไอน า้ 
ออกแบบให้เตาสามารถรองรับการปอ้นออกซิเจนและ
ไอน า้ เนื่องจากออกซิเจนไอน า้สามารถท าให้คณุภาพ
ของก๊าซเชือ้เพลงิดีขึน้ และมีคา่ความร้อนสงูขึน้จาก 
เตาแก๊สซิฟายเออร์แบบใช้อากาศ โดยในบทความนี ้ 
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ได้น าเสนอแนวคิดออกแบบเตาก๊าซซิฟายเออร์แบบ 
ไหลลงชนิดคอดอดเดียว เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ              
โดยการควบคมุระบบและเชือ้เพลงิที่เหมาะสม  

2. ปฏกิิริยาในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น

กระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน่เป็นกระบวนการเปลี่ยน
รูปทา ง ด้ าน เ คมี ค ว าม ร้ อน  ( Thermochemical 
Conversion Process)       ซึ่งแบ่งเขตการเผาไหม้
ออกเป็น 4 เขตดงันี ้(Process Zone) 

1) ชัน้เผาไหม้ (Hearth Zone or Combustion
Zone) เป็นชัน้ท่ีมีการเผาไหม้สสารของเชือ้เพลิงที่เป็น
ของแข็งซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีคือ คาร์บอนและ
ไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลกัเมื่อมีการเผาไหม้ที่ 
สมบู ร ณ์ จะ ไ ด้ค า ร์บอน ได อ๊อก ไซ ด์และไอน า้                      
มีอณุหภมูิในการเผาไหม้ประมาณ 1,450  oC 

รูปที่ 1  ลกัษณะโครงสร้างของเตาแก๊สซิไฟเออร์ 
  แบบไหลลง [1] 

2) ชัน้รีดักชั่น (Reduction Zone or
Gasification Zone ) เป็นโซนของการสงัเคราะห์ก๊าซ 
ติดไฟได้ทัง้หมดเมื่อแก๊สร้อนต่างๆท่ีเกิดจากการ              
เผาไหม้คือ  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน า้ 

รวมถึงเชือ้เพลิงที่แตกตัวในชัน้ Pyrolysis คือ ทาร์  
จะไหล เข้าสูช่ัน้รีดกัชัน่ปฏิกิริยา และจะได้ก๊าซที่ติดไฟ 
ได้คือ คาร์มอนมอนอกไซด์  ไฮโดรเจน และมีเทน
อณุหภมูิในโซนนีป้ระมาณ 800-1,000 oC 

3) ชัน้กลัน่สลายตวั (Distillation Zone หรือ
Pyrolysis  Zone)  โดยในชัน้นีเ้ชือ้เพลิงได้รับความ
ร้อนจากชัน้เผาไหม้    เพื่อสลายสารอินทรีย์ใน
เชือ้เพลงิเพื่อให้ได้สารระเหย ตา่งๆออกมาซึง่ประกอบ
ไปด้วย  เมทานอล  กรดน า้ส้ม  น า้มนัดิบ ก๊าซที่เผา
ไหม้ได้และไม่ได้  อุณหภูมิในชัน้นีจ้ะประมาณ  280-
500 oC  ของแข็งที่เหลือจากกระบวนการในชัน้นีค้ือ
คาร์บอนในรูปถ่าน  

4) ชัน้ลดความชืน้ Drying  Zone  ส าหรับใน
ชัน้นีอ้ณุหภมูิไม่สงูพอที่จะท าให้เกิดการสลายตวัของ
สารระเหยต่างๆ โดยที่ความร้อนที่ได้มาจากชัน้ 
Pyrolysis จะระเหยความชืน้ที่อยู่ในชีวมวลในรูปของ
ไอน า้อุณหภูมิในชัน้นีอ้ยู่ที่ประมาณ  100-135  oC 
การเพิ่มประสิท ธิภาพเตาก๊าซซิฟายเออร์ ใ ห้มี
ประสิทธิภาพสงูสามารถท าได้โดยการออกแบบให้มี
ไอน า้เข้าไปผสมกบัอากาศหรือออกซเิจนและเชือ้เพลงิ 
ซึ่งไอน า้จะก่อให้เกิดปฏิกิริยา water gas shift 
reaction และ water gas reaction ตามล าดบัตาม
สมการตอ่ไปนี ้

CO + H2O = CO2 + H2   (1) 

C + H2O = CO + H2    (2) 

ไอน า้ เมื่อท าปฏิกิ ริยาดูดความร้อนกับคาร์บอน                

จะท าให้อณุหภมูิลดลงเหลอืประมาณ  600-800
 o
C
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ก่อให้เกิดคาร์บอนมอนนอกไซด์  และไฮโดรเจน 
เรียกว่า water gas reaction หากมีไอน า้มากเกินไป
อาจท าปฏิกิริยากับคาร์บอนมอนอกไซด์ ท าให้เกิด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนได้ เรียกว่า 
water gas shift reaction จะเห็นได้ทัง้ 2 สมการ จะ
ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจน ซึ่ง
จะช่วยท าให้ค่าความร้อนของก๊าซเชือ้เพลิงสงูขึน้ อนั
สง่ให้ประสิทธิภาพของเตาก๊าซซิฟายเออร์สงูตามไป
ด้วย   

3. หลักการและสมการการออกแบบ

การออกแบบเตาแก๊สซิฟายเออร์ต้องค านวณหา
ค่าความสงูและขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของอปุกรณ์
ตา่งๆ โดยมีสมการในการออกแบบดงันี ้

3.1  การค านวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางของเตา  ก๊าซซิ
ฟายเออร์ 

  สามารถค านวณได้จากสมการข้างลา่งนี ้[2] 

D = (1.27FCR
SGR )0.5   (3) 

เมื่อ  FCR คือ  อตัราการป้อนเชือ้เพลิง, kg/hr SGR 
คือ  Specific gasification rate, kg/m2-hr ซึ่งการหา
ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางของเตาจะต้องทราบการปอ้น 
เชือ้เพลิงและ Specific gasification rate ของ
เชือ้เพลิงนัน้ๆ นอกจากนีย้งัสามารถค านวณเส้นผ่าน
ศูนย์กลางได้จากความสมัพันธ์ของคอคอดในกรณี
ออกแบบเตาแก๊สซิฟิเคชั่นแบบคอคอดเดียว ได้หา
จากสมการของ  [3] คือ 

Bg = 2.5Bs  (4) 

เมื่อ  Bg คือ  ปริมาณการเกิดโปรดักซ์ก๊าซต่อ
พืน้ที่หน้าตดั, m3/(cm2.h) มีค่าประมาณ 0.3-1.0 Bs 
คือ  ปริมาณเชือ้เพลิงต่อพืน้ที่หน้าตดั,  kg/(cm2.h)             
ซึ่งจะสามารถหาขนาดของเส้นผ่านศนูย์กลางเตาได้
โดยหาจากความลาดเอียงของคอคอดที่ลาดเอียงจาก
ผนงัเตาไปหาคอคอดโดยมีความลาดเอียงที่เหมาะสม
ที่ 45-60 องศา [4] 

3.2  การค านวณการหาความสูงของเตา 

  ความสงูของเตาสามารถค านวณได้จากสมการ 

H =  SGR x T
ρrh

    (5) 

เมื่อ T คือ เวลาในการท าปฏิกริยา(hr) ρrh  คือ 
ความหนาแนน่เชือ้เพลิง(kg/m3)โดยวิธีนีจ้ะต้องทราบ
คา่ความหนาแน่นของเชือ้เพลิงSpecific gasification 
rate และเวลาในท าปฏิกิริยาหรือเวลาที่ใช้ในการเผา
ไหม้ [2] ทัง้นีก้ารหาความสงูของเตาก็สามารถหาได้
จากสมการ [3]   

 H =  m
ρ𝐴𝐴  (6) 

โดย m คือ จ านวนเชือ้เพลิง (kg) และ A คือ 
พืน้ท่ีหน้าตดัของเตา (m3) [3] 

3.3  การหาอัตราการป้อนเชือ้เพลิง 

 อตัราการป้อนเชือ้เพลิงมีหน่วยเป็น kg/hr เหมาะ
ส าหรับผู้ออกแบบระบบที่ทราบค่าพลงังานที่ผลิตได้
ของระบบ (Energy output) ที่ชัดเจนแน่นอน ซึ่ง
เหมาะสมส าหรับการออกแบบระบบเพื่อรองรับ
เคร่ืองยนต์ก๊าซเพื่อผลิตระบบไฟฟ้า สามารถหาจาก
สมการ  
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Mf =  Q
LHVbmƞ  (7) 

เมื่อ  Q คือ พลงังานที่ต้องการ (MW) LHVbm คือ ค่า
ความร้อนของชีวมวล (KJ/kg) และ Ƞ คือ 
ประสทิธิภาพของระบบก๊าซซิฟิเคชัน่ [5] 

3.4 การค านวณหาอัตราการป้อนอากาศ 

 อากาศ มีความส าคัญต่อกระบวนการก๊าซซิฟิ
เคชัน่เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอากาศ ออกซิเจน หรือไอ
น า้ จดัว่าเป็นตวัท าปฏิกิริยาที่ท าให้เกิดก๊าซเชือ้เพลิง 
ซึ่งการป้อนด้วยอตัราท่ีเหมาะสมจะท าให้อัตราการ
เกิดก๊าซเชือ้เพลิงมีปริมาณมากและมีค่าความร้อนสงู 
โดยการค านวณหาอัตราการป้อนอากาศหาได้จาก
สมการ [2]  

AFR =  ɛ  x  FCR x SA
ρ𝑎𝑎

        (8) 

เมื่อ  ɛ   คือ  equivalence ratio, 0.3 to 0.4 
SA  คือ  stoichiometric air (kgair /kgFuel) 
ρa  คือ ความหนานแนน่อากาศ (1.25 kg/m3) 
โดยอตัราการป้อนอากาศ (AFR) มีหน่วยเป็น 
(m3/hr) 

3.5  อัตราการป้อนออกซิเจน 

   สามารถหาได้จากสมการของการเผาไหม้
สมบรูณ์ของ เ ชื อ้ เพลิง  ซึ่ งจ า เ ป็นจะต้องทราบ
องค์ประกอบของธาตุคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) 
ออกซิเจน (O) และซลัเฟอร์ (S) ของเชือ้เพลิงที่
ปอ้นเข้าระบบ ซึง่สามารถหาความต้องการออกซิเจน
ในการเผาไหม้สมบรูณ์ (mth)ได้จากสมการ 

mth =  32C
12 + 8H + S − O   (9) 

กระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน่จะใช้ออกซิเจนในการสท า
ปฏิกิริยาประมาณร้อยละ 20-30 ของการเผาไหม้
สมบรูณ์ ซึ่งอตัราการป้อนออกซิเจนจะสามารถหาได้
จากสมการ  

Mfo =  mth  × ER × Mf     (10) 

เมื่อ Mfo = อตัราการปอ้นออกซเิจน (kg/hr) 
ER= Equivalent ratio มีคา่ประมาณ 0.20-0.35 
[6] Mf = อตัราการปอ้นเชือ้เพลงิ (kg/hr)

3.6  อัตราการป้อนไอน า้ 

   ไอน า้มีความส าคญัเนื่องจากไอน า้ท าปฏิกิริยา
ดดูความร้อนกบัคาร์บอนจะท าให้อณุหภมูิลดลงเหลือ
ประมาณ  600-800 OC ก่อให้เกิดคาร์บอนมอนนอก
ไซด์และไฮโดรเจน เรียกว่า water gas reaction หาก
มีไอน า้มากเกินไปอาจท าปฏิกิริยากบัคาร์บอนมอนอก 
ไซด์ ท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจน
ได้ เรียกวา่ water gas shift reaction [7] การค านวณ
ปริมาณไอน า้ (mfh) ที่เหมาะสมหาได้จากสมการ 

(Mfh) =  18 MfC
12  (s/c)   (11) 

เมื่อ  Mf   = อตัราการปอ้นเชือ้เพลงิ (kg/hr) 
C   = สดัสว่นของคาร์บอนของเชือ้เพลงิ 

s/c  =  อตัราสว่นระหวา่งมวลของโมลาร์ไอน า้
ต่อโมลาร์คาร์บอนของเชือ้เพลิง มีค่าระหว่าง 
2-2.5 [8]
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3.7  การค านวณหาขนาดของท่ออากาศ 

   ความเร็วของอากาศมีความส าคญัต่อ การแก๊ส
ซิฟิเคชั่น เนื่องจากความเร็วของอากาศที่มีความ
เหมาะสมจะท าให้เกิดอากาศเกิดการคลุกเคล้ากับ
เชือ้เพลิงได้เป็นอย่างดี อนัมีผลต่อประสิทธิภาพของ
เตา โดยความเร็วของท่ออากาศจะแปรผกผันกับ
ขนาดของท่ออากาศ ซึ่งการหาขนาดท่ออากาศหาได้
จากรูปที่ 2 เมื่อสมมตุิให้ An เท่ากบัจ านวนท่อ At คือ 
พืน้ท่ีหน้าตดัท่อแต่ละเส้น  และ dt เท่ากับ เส้นผ่าน
ศนูย์กลางคอคอด 

รูปที่ 2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ีทอ่อากาศกบัเส้น 
ผา่นศนูย์กลางคอคอด [4] 

3.8 การหาประสิทธิภาพเตาแก๊สซิฟายเออร์ 

  ประสิท ธิภาพของ เตาแ ก๊สซิฟายเออร์  (Ƞ) 
สามารถหาได้จากสมการ [5] 

Ƞ = 𝑄𝑄𝑔𝑔𝑀𝑀𝑔𝑔
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑓𝑓𝑀𝑀𝑓𝑓 × 100    (12) 

เมื่อ Qg  คือ คา่ความร้อนของก๊าซเชือ้เพลงิ (MJ/kg) 
  Mg  คือ อตัราการผลติก๊าซเชือ้เพลงิ (m3/hr) 

LHVf  คือ คา่ความร้อนของเชือ้พลงิ (MJ/kg) 

3 .9  การหาขนาดของเตาแก๊สซิฟายเออ ร์ 
(Energy output (kw) 

    ขนาดของเตาแก๊สซิฟายเออร์หรือพลงังานท่ีผลติ
ได้ (Energy output )หาได้จากสมการ [5] 

𝑄𝑄 = 𝑀𝑀𝑓𝑓×Ƞ×𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑓𝑓
3,600     (13) 

 Mf  คือ อตัราการปอ้นเชือ้เพลงิ (kg/hr) 

เมื่อ Ƞ ของเตาแก๊สซิฟายเออร์มคีา่ระหวา่ง 0.6-0.75 

4. แนวทางการออกแบบ

กระบวนการแก๊สซิ ฟิ เคชั่นประกอบไปด้วย
เตาแก๊สซิฟายเออร์  ไซโคลน และสครับเบอร์ รูปที่ 3 
ส าหรับบทความวิชาการฉบบันีผู้้วิจัยได้มุ่งเน้นเฉพาะ
การออกแบบเตาแก๊สซิฟายเออร์แบบไหลลงชนิดคอ
คอดเดี่ยว โดยใช้ขยะชุมชนเป็นเชือ้เพลิงโดยมีขัน้ตอน
การออกแบบตามรูปท่ี 4 
       ส าหรับการออกแบบที่ผู้ วิจัยเลือกใช้เตาแก๊สซิ
ฟายเออร์แบบคอคอดเดี่ยวนัน้ เนื่องจากเชือ้เพลิง จะ
มีการบีบตวักันแน่นบริเวณคอคอดเกิดปฏิกิริยาได้ดี
และเป็นการเพิ่มความหนานแน่นของเชือ้เพลิงท าให้
เกิดก๊าซเชือ้เพลิงในปริมาณที่มากกว่าแบบไม่มีคอ
คอด โดยตัวอย่างการออกแบบมีขัน้ตอนและวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้
4 . 1  ก า ร ห า เ ส้ น ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง ค อค อ ด

(Throat diameter) 

        ในการหาเส้นผ่านศูนย์กลางเตาเบื อ้งต้น
จะต้องก าหนดอตัราการปอ้นเชือ้เพลงิในหนว่ยของ  
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รูปที่ 3 ระบบผลติก๊าซเชือ้เพลงิจากกระบวนการก๊าซซิฟิเคชัน่

รูปที่ 4 ขัน้ตอนการออกแบบเตาแก๊สซิฟายเออร์
แบบไหลลงชนิดคอคอดเดีย่ว 

กิโลกรัม ต่อชัว่โมง  และค่า Heart load ในหน่วยของ 
Nm3/s.m2  จาก 

(Bg)  = Volumetic Production rate
Heat Cross sectional area   (14) 

(Bs)   = Mass of fuel gasifier
Heat Cross sectional area    (15) 

จากสมการท่ี (4) Bg = 2.5Bs  จะได้

Bg = 2.5 x Mass of fuel gasifier 
Heat Cross sectional area      (16) 

เมื่อ Bg = 0.25  Nm3/s.m2 และ Mass of fuel 
gasifier = 15 kg/hr  จะได้ 

Heat cross section area = 2.5 x Mass of fuel gasifier
Bg

Heat cross section area = 2.5 x 15
0.25

 จะได้ Heat cross section area (A)เท่ากับ 
0.015 m2 และเส้นผ่านศูนย์กลางคอคอด (Throat 
diameter)    มีคา่เทา่กบั 0.138 เมตร 

4.2 การหาเส้นผ่านศูนย์กลางของเตาแก๊สซิ   
ฟายเออร์ 

     สามารถหาจากความลาดเอียงของคอคอดที่
ลาดเอียงจากผนงัเตาไปหาคอคอดโดยมีความลาด
เอียงที่เหมาะสมที่ 45-60 องศา [4] โดยมีการก าหนด 
ความสูงของ  22  เซนติ เมตร จะท าใ ห้เ ส้นผ่าน
ศนูย์กลางเตามีค่าเท่ากบั 44 เซนติเมตร โดยท่ีความ
เหมาะสมของความลาดเอียงเทา่กบั 45 องศา 

หาเสน้ผา่น
ศนูยก์ลางของ

คอคอด

หาความ
สงูของเตา 

หาเสน้ผา่น
ศนูยก์ลางเตา

หาอตัราป้อนอากาศ 
ออกซเิจน และไอน ้า 

หาเสน้ผา่นศนูยก์ลาง
ของท่ออากาศ 
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4.3  การหาความสูงของเตาแก๊สซิฟายเออร์ 

  สามารถหาความสงูของเตาแก๊สซิฟายเออร์จาก
ชัน้ Reduction zone จนถึงชัน้ combustion จะต้อง 
ทราบค่า Specific gasification rate (kg/h.m3), 
ระยะเวลาปฏิบัติการ (h)และความหนาแน่นของ
เชือ้เพลิง (kg/m3) จากสมการ (5) เมื่อ  SGR คือ 
Specific gasification rate (kg/h.m3) มีค่าประมาณ 
1,000 (kg/h.m3) t  คือ ระยะเวลาปฏิบตัิการ (hr) 
เท่ากับ 1 ชั่วโมง  คือ ความหนาแน่นของเชือ้เพลิง 
(kg/m3) โดยท่ีเชือ้เพลิงอดัแท่ง RDF มีค่าประมาณ 
600 kg/m3  แทนคา่ จะได้ ความสงูของเตาแก๊สซิฟาย
เออร์ (H) เทา่กบั 1.66 เมตร 

4.4  การหาเส้นผ่านศูนย์กลางของท่ออากาศหรือ
ออกซิเจน 

        สามารถหาเส้นผ่านศูนย์กลางของท่ออากาศ
สามารถหาได้จากรูปที่  2 เมื่อ An คือ พืน้ที่หน้าตดั
ของท่ออากาศ dt คือ เส้นผ่านศนูย์กลางของคอคอด 
เทา่กบั 138 mm  At คือ พืน้ท่ีหน้าตดัของคอคอดมีค่า
เทา่กบั  เทา่กบั 14,949 mm2หรือ 0.0149 m2 

An    = 5.1 ×0.0149
100   = 0.000765 m2 

 โดยที่ได้ออกแบบให้มีท่ออากาศจ านวน 4 ท่อ 
ดงันัน้แต่ละท่อจะมีพืน้ที่เท่ากับ0.000765/4  เท่ากับ 
0.0001913 m3  ซึ่งจะท าให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
อากาศเทา่กบั 0.0156 m หรือ 1.56 cm    

4.5  การค านวณอัตราการป้อนออกซิเจน 

       เ มื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ขยะชุ มชน ด้วยวิ ธี  Ultimate 
analysis จะทราบถึงปริมาณคาร์บอน ไฮโดรเจน  

ออกซิเจน ไนโตรเจน ซลัเฟอร์และค่าความร้อนของ
เชือ้เพลงิขยะ ดงันี ้
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของเชือ้เพลงิขยะ [9] 

คุณสมบัตขิองขยะ ค่าที่ตรวจ
พบ 

Moisture (wt%) 48.00 
Proximate analysis (wt% dry 
basis) 
Volatile matter        
Fixe carbon        
Ash         

46.15 
7.70 
46.15 

 Ultimate analysis (wt% dry 
basis) 
C         
H   
O   
N   
S  
High heating value (kJ/kg) 

30.77 
4.62 
17.30 
0.77 
0.39 

13,076 

จากค่าตรวจวัดได้จะน าไปค านวณเพื่อหา
ปริมาณของออกซิเจนตามสมการ (9)เมื่อ C = 
0.3077, H = 0.0462, S = 0.0390 และ O = 0.1730  

จะได้   mth =  32(0.3077)
12 + 8 (0.0462) + 0.0390

– 0.1730
 mth  = 1.02 Kgo2v/KgFuel 

การเผาไหม้ท่ีสมบรูณ์ส าหรับขยะจะใช้
ออกซิ เจนในการเพื่อใช้ในการสันดาปจะต้องใช้
ออกซิเจน 1.02 kgo2/kgfuel   แตก่ระบวนการแก๊ส      
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ซิฟิเคชั่นจะใช้ออกซิ เจนในการสันดาปประมาณ          
ร้อยละ 20-35 ของการเผาไหม้สมบรูณ์ ซึ่งอตัราการ
ปอ้นออกซิเจนจะสามารถหาได้จากสมการที่ (10) 

จะได้  Mfo = 1.02 × 0.25 × 15  
และมีอตัราการปอ้นออกซิเจน เทา่กบั 3.83 kg/hr 
หรือ 2.68 m3/hr 

4.6   การค านวณอัตราการป้อนอากาศ 
         เมื่อปริมาณออกซิ เจนมีอัตราส่วนผสมใน
อากาศเท่ากบัร้อยละ 23.20  จะสามารถค านวณหา
ปริมาณอากาศที่ต้องการได้ตามสมการนี ้

Mfa =  Mfo
0.232

ซึง่จะได้ ปริมาณอากาศที่ต้องการ Mfa เทา่กบั
3.83/0.232   = 16.50 kgair/hr หรือ 13.99 m3/hr 

4.7  การค านวณปริมาณไอน า้ 

       การปอ้นไอน า้สามารถเพิ่มปริมาณคาร์บอนมอน
นอกไซด์และไฮโดรเจนให้ก๊าซเชือ้เพลงิได้โดยสามารถ
ค านวณได้จากสมการที่ (11)  

steam rate (Mfh) =  18
(15)(0.3077)

12  (2)

 อตัราการป้อนไอน า้เท่ากบั 13.84  kg/hr ทัง้นีไ้อ
น า้จะช่วยท าให้ประสิทธิ ภาพในการผลิตก๊าซ CO 
และ H2 เพิ่มมากขึน้จึงท าให้ประสทิธิภาพโดยรวมของ
ระบบสงูขึน้ด้วย 

4.8  การออกแบบระบบไอน า้ 
ออกแบบโดยใช้ความร้อนภายในเตาเพื่อแลก 

เปลี่ยนกับน า้ในอยู่ภายในเขดท่อทองแดง โดยท า              
การพนัขดลวดทองแดง อยู่ภายในเตาระหว่างชัน้ผนงั
คอคอดกับผนังของเตา โดยมีการค านวณตาม
หลกัการถ่ายโอนความร้อนตามสมการ 
𝑇𝑇𝑏𝑏 = (𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑤𝑤)𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒− ℎ𝐴𝐴

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝
) + 𝑇𝑇𝑤𝑤         (17) 

เมื่อ Tb คืออณุหภมูิน า้ขาออก  (oC) 
Ti คืออณุหภมูิน า้ขาเข้า 25 oC 
Twคื อ อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง ท่ อ ท อ ง แ ด ง  6 0 0 oC 
โดยอุณหภูมิท่อทองแดงมีอุณหภูมิเท่ากับ
อณุหภมูิภายในเตา 

h คือ คา่การพาความร้อนของน า้ 100  w/(m2.k) 
 

 
 
 
 

A คือพืน้ที่ของท่อทองแดง เมื่อ เส้นผ่าน
ศนูย์กลางของทอ่ทองแดงเท่ากบั 8 mm. และ
มีจ านวนขดจ านวน 15 ขด แต่ละขดมีเส้นรอบ
วง 0.025 m. จะมีพืน้ที่ท่อทองแดงเท่ากับ 
0.57 m2ดงัแสดงในรูปท่ี 5 และเมื่อก าหนดให้
อตัราการไหลของน า้ 13.84 ลิตร ต่อ ชั่วโมง 
ค่าความจุจ าเพาะของน า้ 4,181 J/Kg.C เมื่อ
แทนค่าใน (17) จะได้ อุณหภูมิน า้ขาออก
เท่ากับ 119.10 oC ภาพของเตาแก๊สซิฟาย
เออร์ที่ออกแบบได้แสดงไว้ในรูปท่ี 6

5. ขนาดและประสิทธิภาพของเตาก๊าซซิฟาเออร์

จากตารางที่ 2 แสดงค่าเปรียบเทียบคณุลกัษณะ
ของเตาแก๊สซิฟายเออร์แบบดัง้เดิมและแบบเติม
ออกซิเจนและไอน า้  [7] สามารถน าข้อมูลไปหา
ประสิทธิภาพของเตาแก๊สซิฟายเออร์แบบดัง้เดิมและ
แบบเติมออกซิเจนและไอน า้ ได้จากสมการท่ี (12)  
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบองค์ประกอบของเตาแก๊สซิฟายเออร์แบบดัง้เดิมและแบบเติมออกซิเจนและไอน า้ [7] 

     รูปที่ 5 ทอ่ขดทองแดงส าหรับผลติไอน า้

รูปที่ 6 เตาก๊าซซิฟายเออร์แบบไหลงชนิดคอคอเดีย่ว 

 
 
 
 
 

 

Characteristic Air Gasification Oxygen/steam Gasification 

High heating  value (kJ/kg) 
Feed rate (kg/hr,  wet basis) 
Air (Nm3/hr) 
O2 (Nm3/hr) (95%) 
Steam (kg/hr) 
Gas  yield (Nm3/kg, wet basis) 
Lower heating  value (MJ/Nm3) 

20,540 
7.20 
7.98 

- 
- 

0.94 
5.17 

20,540 
7.92 

- 
2.00 
3.20 
1.32 
9.75 

Q = 15 × 0.626 × 13.08
3,600

โดยศกึษาแล้วพบวา่เตาแก๊สซิฟายเออร์แบบไหลลง 
ดัง้เดิมมีประสทิธิภาพ 33% และเตาแก๊สซิฟายเออร์
แบบเติม อากาศมีประสทิธิภาพ 62.60% และพบว่า 
เตาแก๊สซิ ฟายเออร์แบบเติมออกซิเจนและไอน า้มี
ประสิทธิภาพมากกว่าเตาแก๊สซิฟายเออร์แบบ
ดัง้เดิมอยู ่29.60% ซึง่ผลการทดลองดงักลา่วอ้างอิง
จาก Lv P, Yuan Z, Ma L, Wu C, Chen Y, and 
Zhu J.1[7] และจะถกูน าไปใช้วิเคราะห์ข้อมลูจริงท่ี
ได้จากการทดลองเมื่อใช้กับเตาที่ออกแบบใหม่นี ้
ตอ่ไป 
       ขนาดหรือพลงังานที่ผลิตได้ของเตาแก๊สซิฟาย
เออร์สามารถหาได้จากสมการท่ี (13) เมื่อ อตัราการ
ป้อนเชิอ้เพลิง 15 kg/hr ประสิทธิภาพของเตา 
62.60% ค่าความร้อนเชือ้เพลิงเท่ากบั จะได้ 13.08 
MJ/kg จะได้ 

ขนาดของเตาแก๊สซิฟายเออร์ เทา่กบั 34 kw 
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6. สรุป

การออกแบบเตาแก๊สซิฟายเออร์แบบไหลงชนิดคอ
คอดเดียวโดยขยะชุมชนเป็นเชือ้เพลิง สามารถจะ
ค านวณความสูงของเตาแก๊สซิฟายเออร์ ได้ 1.66 
เมตร เ ส้นผ่านศูนย์กลาง 0.44  เมตร เ ส้นผ่าน
ศนูย์กลางของคอคอด 13.80 เซ็นติเมตร และเส้นผ่าน
ศนูย์กลางของทอ่อากาศ 1.56 เซนติเมตร เมื่อท าการ
เดินระบบจะต้องใช้ออกซิเจน 3.83 kg/hr (2.68 
m3/hr), หรืออากาศ 16.50 kgair/hr (13.99 m3/hr)  
และไอน า้ 13.84 kg/hr โดยเตาที่มีการป้อนออกซิเจน
และไอน า้จะมีขนาด 34 kw และมีประสทิธิภาพสงู
กว่าเตาที่ใช้อากาศประมาณ 29.60 % ซึ่งการ
ออกแบบดังกล่าวจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบของ
เชือ้เพลิงแต่ละชนิดด้วย จึงจะท าให้เตาแก๊สซิฟาย
เออร์ที่ออกแบบมีความเหมาะสมกับเชือ้เพลิงและได้
ประสทิธิภาพสงูสดุ 

7. กิตตกิรรมประกาศ

คณะผู้วิจยัขอขอบคณุส านกังานนโยบายและแผน
พลังงาน ที่ ได้จัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนรัุกษ์พลงังาน  เงินทนุอดุหนนุการวิจยัแก่นกัศึกษา
ระดับอุดมศึกษาประจ าปีงบประมาณ  2558 และ
ขอขอบคุณกลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยี
การควบคุมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้
อนเุคราะห์สถานท่ีและเคร่ืองมือในการท าวิจยั  
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บทคดัย่อ 
 
การศึกษานีมี้วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสดัส่วนน า้ทิง้จากถังหมกัชีวภาพแบบไร้อากาศที่หมกัด้วยมูลไก่
ส าหรับการเพาะเลีย้งสาหร่ายเพื่อการผลิตน า้มนั และเปรียบเทียบอตัราการเจริญเติบโตต่อปริมาณน า้มนัของ
สาหร่ายที่เพาะเลีย้งด้วยน า้ทิง้จากถงัหมกัชีวภาพแบบไร้อากาศกบัชดุทดลองที่เพาะเลีย้งด้วยน า้เสียสงัเคราะห์  
โดยใช้ก๊าซชีวภาพและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 98 เป็นแหลง่คาร์บอน  จากการศกึษาพบวา่สาหร่ายที่ท า
การเพาะเลีย้งด้วยน า้เสยีสงัเคราะห์และเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 98 มีอตัราการเจริญเติบโตสงูที่สดุ
คือ 40 mg/L-day และมีปริมาณน า้มนัร้อยละ 11.84 ของน า้หนกัแห้ง  สว่นสาหร่ายที่เลีย้งด้วยน า้ผสมน า้ทิง้
จากถงัหมกัชีวภาพแบบไร้อากาศที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 (v/v) มีอตัราการเจริญเติบโตที่ 20 mg/L-day และมี
ปริมาณน า้มนัร้อยละ 2.5 ของน า้หนกัแห้ง  จากการศึกษาดงักลา่วแสดงให้เห็นว่าการเพาะเลีย้งสาหร่ายสาย
พนัธุ์ Chlorella Vulgaris TISTR 8580 ด้วยน า้ผสมน า้ทิง้จากถงัหมกัชีวภาพแบบไร้อากาศและก๊าซชีวภาพมี
ศกัยภาพท่ีจะใช้เป็นพลงังานทางเลือก โดยจะต้องมีการศึกษาปรับปรุงในด้านปริมาณสารอาหารที่เหมาะสม
ส าหรับการเพาะเลีย้งเชิงพาณิชย์ในอนาคต 

ค าส าคัญ : สาหร่ายน า้มนั น า้ทิง้จากถงัหมกัแบบไร้อากาศ ก๊าซชีวภาพ อตัราการเจริญเติบโต ปริมาณน า้มนั 
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Abstract 
This research studies the effect of the ratio of the effluent from the biogas digester to cultivate algae 
to produce oil. Also the growth rates of algae and oil content were compared between the reactors 
fed with synthetic wastewater and fed with effluent from anaerobic digester using biogas from 
digester and 98% CO2 as carbon source. The study found that the algae fed with synthetic 
wastewater and carbon dioxide 98% had the highest growth rate of 40 mg/L-day which had oil 
content 11.84% of dry weight. Algae fed with effluent from anaerobic digester at 0.5% by volume 
had the growth rate of 20 mg/L-day and oil content 2.5% of dry weight. The study showed that algal 
species Chlorella Vulgaris TISTR 8580 cultivated with effluent from anaerobic fermentation tank and 
biogas has the potential to be used as alternative fuel. The nutrient optimization has to be improved 
in terms of the proper nutrients for commercial cultivation in the future. 

Keywords : Microalgae, Wastewater from anaerobic digester, Biogas, Growth rate, Oil content. 

________________________________________________________ 
*ตดิต่อ: thunyalux@kku.ac.th, เบอร์โทรศพัท์ 043-202571 ตอ่ 103
 

1. บทน า 

ในปัจจุบันสังคมมีความเจริญเติบโตทางด้าน
เ ศ รษ ฐ กิ จ ท่ี ม า ก ขึ ้น ทั ้ง ใ น ด้ า น เ กษต ร ก ร ร ม 
อตุสาหกรรม และภาคธุรกิจ ซึ่งต้องพึ่งพาปัจจยัด้าน
การคมนาคมขนสง่ ท าให้มีความต้องการใช้ทรัพยากร
เชือ้เพลิงท่ีสูงขึน้ ส่งผลให้น า้มนัจากแหล่งธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นแหล่งพลงังานหลกัที่ใช้อยู่ในปัจจุบนัถูกใช้ไป
อย่างต่อเนื่องและมีปริมาณลดลง ดังนัน้จึงมีการ
แสวงหาน าพลงังานทางเลอืกในรูปแบบตา่งๆมาใช้กบั
ระบบคมนาคมขนสง่ 
เป็นที่ทราบกันดีว่าแหล่งวัตถุดิบส าหรับการผลิต

เชือ้เพลิงไบโอดีเซลในปัจจุบนันัน้มีอยู่หลายรูปแบบ
โดยเฉพาะการปลูกพืชที่ให้ผลผลิตน า้มันที่สูง และ
การผลติน า้มนัจากการเพาะเลีย้งสาหร่ายขนาดเลก็  

 
 

 

ซึ่งการผลิตน า้มนัจากสาหร่ายมีข้อดีกว่าการปลกูพืช
บกโดยทัว่ไป เพราะให้ผลผลิตต่อพืน้ที่สูงกว่าพืชบก
อื่นๆ และยงัไมส่ง่ผลกระทบตอ่การปลกูพืชเพื่อท าเป็น
อาหาร [3] ท าให้การผลิตน า้มันจากสาหร่ายมีข้อ
ได้เปรียบ 
สาหร่ายน า้มนันอกจากใช้พลงังานแสงอาทิตย์ใน

การสงัเคราะห์แสงและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการ
สร้างสารประกอบอินทรีย์แล้ว  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลีย้งสาหร่ายที่ส าคญัอีกประการหนึ่งคือ ธาตุอาหาร 
ซึ่งการใช้สารเคมีสงัเคราะห์นัน้จะเป็นการเพิ่มต้นทุน
ในการเลีย้งสาหร่าย 
ดงันัน้งานวิจัยนีจ้ึงได้ท าการศึกษาการเพาะเลีย้ง

สาหร่ายด้วยน า้ทิง้จากถังหมกัชีวภาพแบบไร้อากาศ
โดยเลอืกใช้สาหร่ายสายพนัธุ์ Chlorella vulgaris  
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TISTR 8580  เนื่องจากเจริญเติบโตได้เร็วและมีการ
ผลิตไขมันในปริมาณมาก ซึ่งในปัจจุบันก าลงัเป็นที่
สนใจในการน ามาสกัดน า้มันส าห รับการผลิต
เชือ้เพลงิไบโอดีเซล 

2. วิธีการท าวิจัย 

2.1 ชนิดสายพันธ์ุสาหร่าย  

 สาหร่ายที่น ามาใช้เพาะเลีย้งครัง้นีเ้ป็นสาหร่าย
น า้จืดสีเขียวขนาดเล็ก (Micro algal)  สายพนัธุ์ 
Chlorella Vulgaris TISTR  8580 ซึง่ท าการสัง่ซือ้จาก
สถาบนัวิจยัวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วว.) กรุงเทพมหานคร 
 

2.2 อาหารที่ใช้ในการเลีย้งหัวเชือ้สาหร่าย  

 สูตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลีย้งสาหร่ายจะใช้
อาหารสตูร N8  medium ซึ่งมีองค์ประกอบของธาตุ
อาหารต่างๆ ดังนี ้ MgSO4 KNO3 CaCl2 KH2PO4 
Na2HPO4  FeSO4  Na2EDTA Al2(SO4)3  MnCl2 
CuSO4 และ ZnSO4 โดยผ่านการฆ่าเชือ้ด้วยหม้อนึ่ง
ความดนัไอน า้(Auto clave) ที่อุณหภูมิ 110 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา  2 ชัว่โมง 

2.3 วิธีการเพาะเลีย้ง  

 เมื่อท าการเลีย้งหวัเชือ้ภายใต้สภาวะธรรมชาติจน
สาหร่ายเข้าสู่ระยะการเจริญเติบโต Exponential 
phase โดยใช้วิธีการวัดจากค่า Optical density 
(OD) ซึง่จะมีความสมัพนัธ์กบั คา่ของแข็งแขวนลอย  

 
 
 

 

Suspended solid(SS) หรือมวลสาหร่าย (ซึ่งค่า OD 
540 nm ประมาณ 0.8–1.0) จึงน าเชือ้สาหร่ายไปท า
การเลีย้งในถงัปฏิกรณ์ โดยเพาะเลีย้งสาหร่ายในขวด
รูปชมพู่ขนาด 1000 mL ที่ปริมาตร 700 mL ใน
สภาวะแวดล้อมธรรมชาติ ใช้ปัม้เติมอากาศและมีการ
กวนผสมตลอดให้โดยใช้เคร่ืองกวนแมเ่หลก็ตลอด 24  
ชัว่โมง ควบคมุคา่ pH ให้อยูใ่นช่วง 6.5–8.5 โดยมีการ
วดัทกุๆ 2 ชัว่โมงเมื่อคา่ pH มากกวา่หรือเทา่กบั 8.5  
จะท าการเติมก๊าซเข้าระบบจนค่า pH อยู่ในช่วงที่
ก าหนด   

2.4 รูปแบบชุดทดลอง 

   ในการศกึษาจะแบง่การเลีย้งสาหร่ายออกเป็น 5 
ชดุการทลอง ดงันี ้ 

1. ชุดน า้เสียสังเคราะห์(น า้ปุ๋ ย)เป็นน า้ที่มี
สว่นผสมของปุ๋ ยสตูร 46-0-0 ที่ 0.1 g/L ปุ๋ ยสตูร 8-24-
24 ที่ 0.06 g/L และเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
บริสทุธ์ิร้อยละ 98 

2. ชุดน า้เสียสังเคราะห์(น า้ปุ๋ ย)เป็นน า้ที่มี
สว่นผสมของปุ๋ ยสตูร 46-0-0 ที่ 0.1 g/L ปุ๋ ยสตูร 8-24-
24 ที่ 0.06 g/L และเติมก๊าซชีวภาพ 

3. ชดุน า้ทิง้จากถงัหมกัก๊าซชีวภาพที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 0.1 โดยปริมาตร และเติมก๊าซชีวภาพ 

4. ชดุน า้ทิง้จากถงัหมกัก๊าซชีวภาพที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 0.3 โดยปริมาตร และเติมก๊าซชีวภาพ 

5. ชดุน า้ทิง้จากถงัหมกัก๊าซชีวภาพที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร และเติมก๊าซชีวภาพ 
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2.5   ก๊าซชีวภาพ 
 

   ระบบถงัหมกัแบบไร้อากาศถกูออกแบบให้ใช้ถงั        
ขนาด 60 L จ านวน 2 ถัง ซึ่งใช้มูลไก่กึ่งแห้งเป็น
วตัถดุิบในการหมกัเพื่อให้เกิดก๊าซชีวภาพ  โดยก๊าซ 

 

 

ชีวภาพที่ เ กิดขึ น้มีองค์ประกอบเฉลี่ยดังนี  ้ ก๊าซ
ไฮโดรเจน (H2) ก๊าซไนโตรเจน (N2) ก๊าซมีเทน (CH4) 
และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในปริมาณ ร้อย
ละ 0.01 15.96 21.46 และ 48.96 ตามล าดบั 

2.6 ลักษณะน า้ทิง้จากถงัหมกัชีวภาพแบบไร้อากาศและน า้เสียสังเคราะห์ 

ตารางที่ 1  ลกัษณะน า้ทิง้จากถงัหมกัชีวภาพแบบไร้อากาศและน า้เสยีสงัเคราะห์ 

พารามิเตอร์ น า้ทิง้จากถังหมัก
ชีวภาพจากมูลไก่ 

ชุดเติมน า้ทิง้
จากถังหมัก 
ร้อยละ 0.1 

ชุดเติมน า้ทิง้จากถัง
หมัก ร้อยละ 0.3 

ชุดเติมน า้ทิง้จากถัง
หมัก ร้อยละ 0.5 

น า้เสีย
สังเคราะห์ 

HCO3
- Alk. 

(mg/L as 
CaCO3) 

25,695 26 77 128 39 

CO3
2- Alk. 

(mg/L as 
CaCO3) 

0 0 0 0 60 

Total 
Phosphorus 

(mg/L PO4
- P) 

433 0.43 1.30 2.16 6.15 

COD (mg/L) 45,700 45.7 137 228 - 
Ammonia 

(mg/L as N) 
1,870 1.87 5.61 9.35 7.42 

TKN 
(mg/L as N) 

4,760 4.76 14.28 23.8 48.92 

Organic 
Nitrogen 

(mg/L as N) 
2,890 2.89 8.67 14.45 41.50 

Nitrate  
(mg/L Nitrate) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

pH 7.33 7.39 7.37 7.40 7.10 
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2.7  การศึกษาการเจริญเติบโต 
 

การศกึษาการเจริญของสาหร่ายโดยวดัค่าการ
ดูดกลืนแสง ด้วยเค ร่ืองสเปคโตรโฟโตมิ เตอร์ 
(Spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่น 540 นาโน
เมตร (OD 540 nm)  หาปริมาณชีวมวลของสาหร่าย
ในรูปน า้หนักแห้งโดยการวิ เคราะห์หาปริมาณ
ของแข็งแขวนลอย (SS) เพื่อน ามาหาอัตราการ
เจริญเติบโตของสาหร่าย (ช่วง Log phase) และหา
ปริมาณกรดไขมนัเมื่อสาหร่ายเจริญเติบโตเข้าสูช่่วง 
Log phase 
 

2.8  การวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 

การวิเคราะห์สภาพด่างท าการวิเคราะห์ด้วยวิธี 
Titration การวดัค่า pH วิเคราะห์โดยใช้เคร่ือง pH 
meter การวัดค่า Chemical oxygen demand 
(COD) ท าการวิเคราะห์ด้วยวิธี Close reflux 
method การวิเคราะห์ฟอสฟอรัส     ท าการวิเคราะห์
ด้วยวิธี Stannous chloride และPersulfate 
digestion  การวัดค่า Biochemical oxygen 
demand (BOD) ท าการวิเคราะห์ด้วยวิธี 5 days 
incubation and Azide modification การวิเคราะห์
หาปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) ท าการวิเคราะห์
ด้วยวิธี Gravimetric method การวิเคราะห์
ไนโตรเจนท าการวิเคราะห์ด้วยวิธี Kjeldahl method  

3. ผลการวิจัยและอภปิราย 

3.1  ความสัมพันธ์ระหว่างมวลสาหร่าย  
(Suspended Solid , SS) กับเวลา 

 
 
 

 

3.1.1  ชุดทดลองที่เลีย้งด้วยน า้เสียสังเคราะห์ 

     ใช้ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 และสูตร 8-24-24 โดย
ควบคมุปริมาณไนโตรเจนให้อยูท่ี่ประมาณ 50 mg/L 
และควบคุมปริมาณฟอสฟอรัสให้อยู่ที่ประมาณ10 
mg/Lในน า้ประปา ซึ่งจะแบ่งเป็นสองชุดทดลองคือ
ชุดท่ีเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บริสทุธ์ิร้อยละ 98 
และชุดทดลองที่เติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่
ในก๊าซชีวภาพ 

 
รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งมวล

สาหร่ายกบัเวลา 

 เมื่อเปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่าง SS 
กบั เวลา พบว่า ชุดทดลองที่เพาะเลี้ยงด้วยก๊าซ
คาร์ บอน ไดออกไ ซด์บ ริสุ ท ธิ ม์ ีป ริม าณ  SS 
(Suspended Solid) หรอืมวลของสาหร่ายเท่ากบั 
145 mg/L ซึง่สงูกว่ามวลของสาหร่ายชุดทดลองที ่
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เตมิก๊าซชวีภาพทีม่ปีรมิาณมวลสาหร่ายเท่ากบั 90 
mg/L  

3.1.2.  ชุดทดลองที่ เลีย้งด้วยน า้ที่มีการผสมน า้
ทิง้จากถังหมักชีวภาพแบบไร้อากาศจาก
มูลไก่ 

ท าการทดลองที่ความเข้มข้นต่างๆคือร้อยละ 
0.1 0.3 และ 0.5 โดยปริมาตร แล้วใช้ก๊าซชีวภาพ
เป็นแหลง่คาร์บอนในการเลีย้งสาหร่ายทัง้หมด 

 

รูปที่ 2  แผนภมูิแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง SS กบั   
เวลา ของการเพาะเลีย้งสาหร่ายด้วยน า้
ผสมน า้ทิง้ชุดร้อยละ 0.1 0.3 และ 0.5 โดย
ปริมาตร 

     เมื่อเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่าง SS 
กบัเวลา พบว่าชุดทดลองทีค่วามเขม็ขน้รอ้ยละ 
0.5 0.3 และ 0.1 โดยปรมิาตร  มปีรมิาณ SS 
(Suspended Solid) หรอืมวลของสาหร่าย
เท่ากบั 80 mg/L 55 mg/L และ 20 mg/L 
ตามล าดบั 
 
 

 

3.2   ความสัมพนัธ์ระหว่าง Optical density 
(OD) ของสาหร่ายกับเวลา 

3.2.1  ชุดทดลองที่เลีย้งด้วยน า้เสียสงัเคราะห์ 
 

  ในช่วงวันที่  0–2 สาหร่ายจะอยู่ในช่วง
ปรับตวัหรือช่วง Lag phase ซึง่เป็นช่วงที่มีอตัราการ
เจริญเติบโตที่ค่อนข้างต ่าในช่วงวนัที่ 2–5 สาหร่าย
จะอยู่ในช่วง Exponential phase หรือ Log phase 
เป็นระยะที่เซลล์สาหร่ายมีการแบ่งตัวด้วยอัตราที่
ค งที่ เ มื่ อ เ ข้ าสู่ วันที่  5  สาห ร่ ายจะอยู่ ใ นช่ ว ง 
Stationary phase เป็นช่วงที่สาหร่ายมีอตัราการ
เจริญที่ต ่ามากและสงัเกตได้ว่าชุดที่เติม CO2 มีการ
เจริญเติบโตที่ดีกว่าชุดเติม ก๊าซชีวภาพซึ่งให้ผลการ
ทดลองที่สอดคล้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง SS กบั
เวลาของการเพาะเลีย้งสาหร่ายด้วยชุด CO2 และชุด
ก๊าซชีวภาพ 

3.2.2   ชุดทดลองที่ เ ลี ้ย ง ด้ วยน ้าที่ มี ก าร           
ผสมน า้ทิง้จากถังหมักชีวภาพแบบไร้
อากาศจากมูลไก่ 

   ในช่วงวันที่  0–2 สาหร่ายจะอยู่ในช่วง
ปรับตวัหรือช่วง Lag phase ซึง่เป็นช่วงที่มีอตัราการ
เจริญเติบโตที่ค่อนข้างต ่าในช่วงวนัที่ 2–4 สาหร่าย
จะอยู่ในช่วงExponential phase หรือ Log phase 
เป็นระยะที่เซลล์สาหร่ายมีการแบ่งตัวด้วยอัตราที่
ค งที่ เ มื่ อ เ ข้ าสู่ วันที่  5  สาห ร่ ายจะอยู่ ใ นช่ ว ง 
Stationary phase เป็นช่วงที่สาหร่ายมีอตัราการ
เจริญที่ต ่าและจะสงัเกตได้ว่าชุดผสมน า้ทิง้ร้อยละ 
0.1 สาหร่ายเข้าสูร่ะยะการเจริญเติบโตต่างๆเร็วกว่า
ชดุผสมน า้ทิง้ร้อยละ 0.3 และ 0.5 ตามล าดบั เป็นไป
ได้ว่าอาจเกิดจากสารอาหารไม่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตของสาหร่าย  ซึง่จากผลการทดลองมี 
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สอดคล้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง SS กบัเวลาของ
การเพาะเลีย้งสาหร่ายด้วยชุดผสมน า้ทิง้จากถัง
หมกัชีวภาพแบบไร้อากาศจากมลูไก่ที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 0.1 0.3 และ 0.5 โดยปริมาตร 

3.3   ความสัมพนัธ์ระหว่าง Optical density 
(OD) และปริมาณ SS (Suspended Solid) 
ของสาหร่าย 

   จากค่าการศึกษาค่า OD ผู้ท าการวิจัยจึงได้
สร้างกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งค่า OD กบั SS ขึน้
เนื่องจากค่า OD เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความทึบแสง
ของน า้ในระบบที่มีมวลของสาหร่ายปะปนอยูแ่ละค่า 
OD จะแปรผันตรงกับปริมาณของสาหร่ายที่มีใน
ระบบ 

จากการพิจารณาความสมัพนัธ์ท าให้ทราบว่าชุด
ทดลองที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นแหลง่อาหารคาร์บอนจะ
มีความสอดคล้องระหว่างค่า OD กับ SS มากกว่า
ชุดทดลองที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งอาหาร
คาร์บอน โดยสาหร่ายที่เลีย้งในน า้ที่ผสมน า้ทิง้จาก
ถังหมักก๊าซชีวภาพชุดที่มีความสอดคล้องของค่า 
OD กบั SS คือ ชดุน า้ผสมน า้ทิง้ความเข้มข้นร้อยละ 
0.1 0.3 และ 0.5 

3.4  อัตราการเจริญเตบิโต  

 การเพิ่มจ านวนของเซลล์สาหร่ายที่จะบอกว่า
สาหร่ายเจริญเติบโตเร็วหรือช้านัน้สามารถดจูากค่า 
อตัราการเจริญเติบโต(Growth rate) ซึง่เป็นคา่ที่แปร
ผนัตามการเพิ่มจ านวนของเซลล์ต่อเวลาสามารถหา
ได้จากคา่ความชนัของกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
 
 

 

ปริมาณของสาหร่ายและเวลาช่วง Log phase ของ
แตล่ะชดุ 

 

รูปที่ 3  แผนภมูิเปรียบเทียบอตัราการเจริญเติบโต
ของทกุชดุการทดลอง 

ค่าอตัราการเจริญเติบโตของสาหร่ายแต่ละ
ชุดเป็นดังนี ้ชุดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าอัตรา
การเจริญเติบโตที่มากที่สดุ 40 mg/L-day ชุดก๊าซ
ชีวภาพ 35mg/l-day ชุดผสมน า้ทิง้จากถงัหมกัร้อย
ละ 0.1  มีค่าอัตราการเจริญเติบโตที่ต ่าที่สุด  5 
mg/L-day ชุดน า้ผสมทิง้จากถังหมักร้อยละ 0.3 มี
ค่าอตัราการเจริญเติบโต 11.7 mg/L-day และชุด
ผสมน า้ทิง้จากถังหมักร้อยละ 0.5 มีค่าอัตราการ
เจริญเติบโต 20 mg/L-day ตามล าดับ เมื่อ
เปรียบเทียบจะเห็นวา่ชดุน า้เสียสงัเคราะห์จะมีอตัรา
การเจริญเติบโตที่ดีกวา่ ชดุที่เลีย้งด้วยน า้ที่ผสมน า้ 
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ทิง้จากถงัหมกัชีวภาพอย่างเห็นได้ชดัเจน เป็นไปได้
ว่าในน า้ทิง้นัน้มีปริมาณสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของสาหร่ายและลักษณะบาง
ประการของน า้ในระบบที่ใช้เลีย้งไมเ่หมาะสมตอ่การ
เจริญเติบโต 

3.5      การวิเคราะห์ปริมาณน า้มัน 

       ท าการวิเคราะห์ปริมาณน า้มนัโดยใช้เคร่ือง
สกดัน า้มนัแบบซอกห์เลต (Soxhlet extractor) ด้วย
ตวัท าละลายเฮกเซน (Hexane) และใช้น า้เป็นตัว
หลอ่เย็น ซึง่จะท าการวิเคราะห์ปริมาณน า้มนัของชุด
ทดลอง ท่ีเลี ย้ ง ด้วยสัดส่วนน า้ทิ ง้ที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตสงูสดุ และชุดทดลองที่เลีย้งด้วยน า้เสีย
สงัเคราะห์ โดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นแหลง่คาร์บอน 

 

รูปที่ 4  แผนภมูิเปรียบเทียบปริมาณน า้มนั (%ตอ่
น า้หนกัแห้ง) 

จากการทดลองพบว่าชุดทดลองที่ท าการ
เลีย้งด้วยน า้ ท่ีผสมน า้ทิ ง้จากถังหมักชีวภาพท่ี
สดัส่วนน า้ทิง้ ร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร โดยใช้ก๊าซ
ชีวภาพเป็นแหลง่คาร์บอน   มีอตัราการเจริญเติบ 
 

 

สงูสดุและมีปริมาณน า้มนัร้อยละ 2.5 ของน า้หนกั
แห้ง ในส่วนของชุดทดลองที่ เลี ย้ง ด้วยน า้ เสีย
สงัเคราะห์โดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งคาร์บอน มี
ปริมาณน า้มนั    ร้อยละ 5.0 ของน า้หนกัแห้ง และ
ชุดทดลองที่เลีย้งด้วยน า้เสียสงัเคราะห์โดยใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธ์ิร้อยละ 98 มีปริมาณ
น า้มนัร้อยละ 11.84 ของน า้หนกัแห้ง   

โดยสาเหตุที่ ชุดการทดลองที่ เติม ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธ์ิร้อยละ 98 มีปริมาณ
น า้มนัมากกวา่ชดุทดลองอื่นๆอาจจะเนื่องมาจากชุด
การทดลองที่เติมก๊าซชีวภาพนัน้  ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นองค์ประกอบในก๊าซ
ชีวภาพไม่เพียงต่อการเจริญเติบโตเท่ากับชุดที่เติม
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บริสทุธ์ิ 

3.6   ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ 
สาหร่าย 

3.6.1    ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภมิูกับเวลา 

     อุณหภูมิ เ ป็นปัจจัยหนึ่ งที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายจากการศึกษาทดลองของ 
[1,3,4]  ได้ระบุว่าอุณหภูมิที่ เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวสายพนัธ์ุ Chlorella 
sp. มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญคือ 25-27 
องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภมูิสงูถึง 30 องศาเซลเซียส
จะเป็นอนัตรายต่อเซลล์  จากการทดลองอุณหภูมิ
ของแตล่ะชดุ จะมีคา่เกือบเท่ากนัทกุชุดเนื่องจากท า
การเลีย้งที่สภาพแวดล้อมและสถานที่เดียวกันและ
เมื่อดจูากกราฟจะเห็นได้ว่าอณุหภมูิในช่วงที่ท าการ
ทดลองของทกุชดุมีคา่สงูกวา่อณุหภมูิที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของสาหร่ายคือมีคา่ 27-33 องศา 
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เซลเซียส (เฉลี่ยประมาณ 31.5 องศาเซลเซียส)              
ท าให้สาหร่ายเจริญเติบโตได้ไมด่ีเทา่ทีควร 
 

3.6.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง pH กับเวลา 

 อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
สาหร่ายคือ ค่า pH ซึ่งค่า pH ที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตอยู่ในช่วง 6.5-8.5 ในการทดลองได้ท า
การตรวจวดัและควบคมุคา่ pH ทกุวนัทกุ 2 ชัว่โมงที่
เวลา  10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 และ 
22.00 น. เพื่อให้ค่าอยู่ในช่วงที่เหมาะสมโดย ชุดน า้
เ สี ยสัง เค ราะ ห์มี สองชุด  ชุ ดหนึ่ ง เ ติม ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธ์ิร้อย 98 อีกชุดเติม
ก๊าซชีวภาพ ส่วนชุดน า้ทิ ง้ทุกชุดจะเติมก๊าซ
ชีวภาพจากการทดลองพบว่า ค่า pH ของน า้ท่ีใช้
เลีย้งสาหร่ายจะมีการเพ่ิมขึน้ ซึ่งเกิดจากการท่ี
สาหร่ายในน า้จะใช้ คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือ
สงัเคราะห์แสงท าให้ค่า pH สูงขึน้ คือน า้จะมี
สภาพความเป็นด่างมากขึน้และค่อยๆลดลงใน
ตอนท่ีสาหร่ายหยุดการสังเคราะห์แสง และจะ
เ ร่ิ ม สู ง ขึ ้ น อี ก ค รั ้ ง เ มื่ อ ส า ห ร่ า ย ใ ช้
คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือสังเคราะห์แสงในวัน
ถดัไป 
 

4.  สรุป 

จากผลการทดลองเลีย้งสาหร่ายท่ีสภาวะ
ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าสาหร่าย Chlorella 
Vulgaris ท่ีท าการเพาะเลีย้งด้วยน า้ทิง้จากถัง
หมกัชีวภาพแบบไร้อากาศจากมลูไก่และใช้ก๊าซ 

 

 

ชีวภาพเป็นแหล่งคาร์บอนมีศักยภาพในการ
เจริญเติบโต และสามารถน ามาใช้เป็นแหล่งผลิต
พลงังานเชือ้เพลิงทางเลือกได้ในอนาคตแต่ควรมี
ศึกษาการปรับแต่งปริมาณสดัส่วนสารอาหารท่ี
ใช้เพาะเลีย้ง การเจริญเติบโตและองค์ประกอบ
ทางชีวเคมีของสาหร่ายด้วยวิธีการเพาะเลีย้ง
สาหร่ายในรูปแบบอื่นเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถ
น าไปประยกุต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

 

5. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยนีไ้ด้รับทุนสนับสนุนจากลุ่มวิจัย
วิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผู้ วิจัยขอขอบคุณ หมวด
สัตว์ปีก คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ท่ีให้การสนบัสนุนในการเตรียมมูลไก่
ส าห รั บน ามา ใ ช้ ใ น กา รหมัก ก๊ าซ ชี วภาพ  
น อ ก จ า ก นั ้ น ข อ ข อ บ คุ ณ เ จ้ า ห น้ า ท่ี
ห้องปฏิบตัิการณ์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ท่ีให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือในการวิเคราะห์ลกัษณะน า้เสีย  
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี เ้ ป็นการน าเสนอการพัฒนาเคร่ืองคั่วเมล็ดทานตะวันแบบกึ่งอัตโนมัติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบสร้างเคร่ืองโดยใช้ความร้อนจากแก็สหงุต้ม ตวัเคร่ืองที่ออกแบบมีขนาดอยู่ที่ 50×120×80 เซนติเมตร 
อาศยัก าลงัขบัจากมอเตอร์ 1/4 แรงม้า สง่ก าลงัด้วยโซ่ ขบัตวัถงัคัว่ให้หมนุด้วยความเร็วคงที่ และใช้ความร้อน
จากแก็ส LPG โครงสร้างประกอบด้วยถงั 2 ใบ คือ ตวัถงันอกและถงัใน โดยถังในมีใบกวนข้างในส าหรับกวน
เมลด็ ผลการทดสอบการคัว่ที่ปริมาณน า้หนกั 0.5  1 และ 2 กิโลกรัม ที่ความเร็วรอบ 15 รอบตอ่นาที นัน้ใช้เวลา
ในการคัว่ 30  45  และ 50 นาที  ความชืน้โดยเฉลีย่อยูท่ี่ 33.33  25.33 และ 12.78 เปอร์เซ็นต์ (มาตรฐานเปียก)  
อณุหภมูิโดยเฉลีย่อยูท่ี่ 102.33 85 และ 104.33 องศาเซลเซียส  สิน้เปลอืงแก๊สหงุต้มเฉลีย่อยูท่ี่ 0.38  0.78 และ 
0.6 กิโลกรัม  สว่นคา่ไฟฟา้ที่สญูเสยีไปคือ  0.093   0.14 และ 0.154 หนว่ยตอ่ครัง้ ตามล าดบั   
ค าส าคัญ : เคร่ืองคัว่เมลด็ทานตะวนั, การออกแบบเคร่ืองจกัร, การคัว่เมลด็ทานตะวนั 

Abstract 

This research presents a development of semi-automatic sunflower roaster machine. The objective is 
to design a device using the heat from the cooking gas or LPG. The machines are designed in size 
to the size 50 × 120 × 80 cm. Power from the motor housing 1/4 Hp with a power transmission chain.  
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The heat from the LPG. The machine consists of an outer cylinder and the cylinder. Cylinder in the 
agitation for the mixing of seeds. Test results roasted volume weight of 0.5, 1 and 2 kg. at speeds of 
around 15 RPM. It takes to roast 30, 45 and 50 minutes, moisture averaged at 33.33, 25.33 and 
12.78 percent (wet basis), average temperatures are 102.33, 85 and 104.33 °C. Gas consumption 
averaged at 0.38, 0.46 and 0.6 kg. The electricity is lost 0.093, 0.14 and 0.154 per unit.  
Keywords : sunflower roaster machine, machine design, sunflower roasting 
_____________________________________________________________ 
*ติดตอ่: E-mail: sritram_1111@hotmail.com โทร. 044-153062, โทรสาร 044-520764 
 

1. บทน า 

ปัจจุบนัเกษตรกรที่ท าการปลกูทานตะวนั  เพื่อ
ต้องการผลผลิตจากเมล็ดทานตะวันเป็นรายได้ 
สว่นใหญ่จะท าการแปรรูปโดยการคัว่เพื่อขายเป็น
กิจการขนาดเลก็ในครัวเรือน[1] ปัญหาหลกัในการ
แปรรูปผลผลิตให้สุกโดยการคั่ว  คือ เวลาและ
ปริมาณของการคั่วเมล็ดทานตะวัน ในปัจจุบัน
ยงัคงใช้วิธีการคัว่เมล็ดทานตะวนัด้วยกระทะ ซึ่ง
ผลเสียของการคั่ววิ ธีนีค้ือ มีความยากล าบาก 
สิน้เปลืองพลังงานเชือ้เพลิงหากคั่วในปริมาณ
มากๆ ใช้เวลานาน และวิธีนีจ้ะท าให้กลิ่นหอมของ
เมล็ ด ท านตะ วัน ลด น้อยล ง   ลดค ว ามน่ า
รับประทาน [2]  ดังนัน้หากสามารถควบคุม
อุณหภูมิความร้อนให้เหมาะสมกับปริมาณของ
เ ม ล็ ด ท า น ต ะ วั น ที่ คั่ ว  ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตได้มากขึน้[3] นอกจากการ
ควบคุมร้อนที่พอเหมาะแล้ว การใช้พลงังานอย่าง
คุ้มคา่นัน้ ยงัสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของชาติเพื่อ
พฒันาประเทศ ตามความส าคญัดงันี ้

1.1  การพฒันาการแก้ไขความยากจน
และยกระดบัคณุภาพชีวิตของเกษตรกร 

        1.2  การสร้างเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศในทางเกษตรกรรม 

 1.3  ความมัน่คงในด้านพลงังาน 
 

      งานวิจยันีเ้ป็นการออกแบบและสร้างเคร่ืองคัว่  
เพื่อใช้ส าหรับคั่วเมล็ดทานตะวันพนัธ์แปซิฟิก 44 
[4,5] และมีการทดสอบประสิทธิภาพการท างาน
ของเคร่ืองคัว่เมล็ดทานตะวนัที่ควบคุมด้วยระบบ
กึ่งอัตโนมัติ  โดยโครงการนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบสร้างเคร่ืองคั่วกึ่งอัตโนมัติที่ใช้พลงังาน
จากแก็ส LPG ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือสามารถ
สร้างเคร่ืองคัว่เมล็ดทานตะวนัที่ใช้ความร้อนจาก
แก็ส LPG สามารถควบคุมเวลาในการคั่วและ
เคร่ืองท างานแบบก่ึงอตัโนมตัิ โดยเป็นการศึกษา
ถึงการออกแบบและสร้างเคร่ืองคัว่เพื่อใช้ส าหรับ
คัว่เมลด็ทานตะวนัพนัธ์แปซิฟิก 44   

 

2. วิธีการด าเนินงาน 
 

     เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตัง้ไว้ในการพัฒนา
เค ร่ืองคั่ ว เมล็ดทานต ะวันกึ่ ง อัต โนมัติ จึ ง ไ ด้
ท าการศึกษาลกัษณะเบือ้งต้นของเมล็ดทานตะวนั 
ท าการออกแบบและสร้างเคร่ืองคัว่เมล็ดทานตะวนั  
จากนัน้ท าการทดสอบประสทิธิภาพของเคร่ือง 
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2.1 การศึกษาลักษณะเบื อ้งต้นของเมล็ด
ทานตะวัน 

       2.1.1 การวดัหาขนาดทางกายภาพของเมล็ด
ทานตะวนั โดยท าการวดัใน 3 ลกัษณะ คือ การวดั
ความกว้าง ความยาวและความหนา โดยท าการ
สุ่มเมล็ดทานตะวันจ านวน 100 เมล็ดจ านวน 10 
ตวัอยา่งรวม โดยใช้เคร่ืองวดัเวอร์เนียร์คาลปิเปอร์  
    2.1.2 การหาน า้หนกัโดยเฉลีย่ของเมลด็
ทานตะวนั โดย การสุม่เมลด็จ านวน 100 
เมล็ดน ามาชั่งน า้หนกั โดยท าการสุ่มตัวอย่าง

จ านวน 10 ตวัอยา่ง  แล้วน ามาหาคา่เฉลีย่  
 2.1.3  การหาความชืน้ภายในเมลด็ทานตะวนัทัง้
อบในตู้อบและจากการคัว่[6] โดยค านวณทดสอบ
การหาค่าด้วยการชั่งน า้หนักเ ร่ิมต้นของเมล็ด
ทานตะวนัจ านวน 100 กรัม โดยการการอบในตู้อบ
ท่ีอุณหภูมิ  105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24  
ชั่วโมง ก่อนและหลังการคั่วเมล็ดทานตะวันนัน้
สามารถหาปริมาณความชืน้ได้จากสมการท่ี    

                

W = × 100                              (1)    
 

โดยที ่ W= เปอร์เซ็นต์ความชืน้ (มาตรฐานเปียก)   
m = น า้หนักก่อนอบและก่อนคั่วเมล็ด 
(กรัม)              
d = น า้หนักหลังอบและหลังคั่ว เมล็ด
ทานตะวนั (กรัม)  

 

 

 
 
 

 

2.2 การออกแบบและสร้างเคร่ืองคั่ว 

 แนวความคิดในการออกแบบสร้างเคร่ืองคัว่ 
โดยมีสว่นประกอบหลกัตามแบบดงัรูปที่ 1 และใช้
หลักการหมุนของตัวถังในแนวนอน ซึ่งตัวถังจะ
ประกอบด้วยถัง  2  ถัง คือ ถังตวัแรก คือถังด้าน
นอกจะเป็นตัวรับความร้อน ซึ่งได้พลงังานความ
ร้อนจากก๊าซ LPG โดยลกัษณะของถงัด้านนอกดงั
รูปท่ี 2 นัน้ ปลายถงัจะยึดติดกบัเพลาเพื่อขบัตวัถงั
นอก โดยภายในมีท่ียึดติดกบัถงัด้านในให้หมุนไป
พร้อมกนัด้วยความเร็วคงที่ ถงัตวัที่สองหรือถงัด้าน
ใน จะเป็นถังบรรจุเมล็ดทานตะวนั ซึ่งจะมีครีบไว้
ส าหรับพลิกเมล็ดทานตะวนั ดงัรูปที่ 3 และ 4 การ
สร้างเคร่ืองคัว่เมลด็ทานตะวนัมีขัน้ตอนดงันี ้
     ออกแบบตัวเคร่ืองคั่วเมล็ดทานตะวัน สร้าง
โครงสร้างของตัวเคร่ืองคั่วและท าการออกแบบ
ลักษณะการวางถัง โดยถังตัวนอกจะยึดติดกับ
เพลา เพื่อขบัตวัถงัให้เคลื่อนที่หมนุรอบตวัได้ 360 
องศา ส่วนตัวถังด้านใน ที่ฝาของตัวถังจะเจาะรู
ระบายไอและติดเทอร์โมมิเตอร์ 
     การยึดกบัโครงสร้างเคร่ือง กระท าโดยน าแบร่ิง
มาติดกับตวัโครงตามที่ออกแบบไว้ แล้วน าถังตัว
นอกที่ติดเพลามาสวมเข้ากบัแบร่ิง น าเฟืองมาติด
กบัเพลา มีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 7 นิว้ น าชุดให้
พลงังานความร้อนมาติดตัง้จ านวน 3 ชุด เพื่อให้
ความร้อนกระจายได้ทัว่ถึง จะใช้มอเตอร์ขนาด 1/4 
แรงม้าเป็นต้นก าลงัในการขบัเพลาที่ยึดติดกบัถัง 
ใ ช้ เ กีย ร์ทดขนาด 30:1 มาติดตัง้ เ ข้ากับฐาน                  
ที่โครงสร้างตวัเคร่ือง พร้อมกบัติดตัง้เฟืองขบัขนาด 
2.5 นิว้ โดยส่งก าลังผ่านโซ่ไปยังเฟ่ืองตาม เพื่อ
ขับเคลื่อนตัวถังนอกให้หมุนรอบตัว จากนัน้ต่อ
ระบบควบคมุการท างานของเคร่ืองโดยควบคมุการ
ท างานแบบกึ่งอตัโนมตัิ ดงัรูปท่ี 5 และ 6 

)(
m

dm 
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รูปที่ 1 แบบโครงสร้างและตวัเคร่ือง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 2 แบบถงัชัน้นอก 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

         
 

รูปที่ 3 ใบกวนท่ีอยูใ่นถงัชัน้ใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         รูปที่ 4 ถงัชัน้ใน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

              รูปที่ 5 โครงสร้างภายในตวัเคร่ือง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
               

         รูปที่ 6 เคร่ืองคัว่ทีเ่สร็จสมบรูณ์ 
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2.3 การค านวณและการออกแบบ [7,8,9] 
 

การหาโมเมนต์ (T)  หาได้จาก 
T  =   CB× Fr                                       (2) 
เมื่อ  F =   แรงกระท า    
    r =   รัศมีของสเตอร์ขบัถงัหมนุ                     
      CB =   แฟคเตอร์งาน (เคร่ืองกลท างาน
ด้วยไฟฟ้า เท่ากับ 1.0 -1.1) โดยที่ก าลงัขับ             
P หาได้จาก 
 

P   =                                            (3) 
เมื่อ  P  = ก าลงัขบั (วตัต์) 
        n = ความเร็วรอบ   (รอบตอ่นาที)  
 

    การสิน้เปลืองแก๊สหุงต้ม โดยการค านวณ
จากการใช้การคั่วโดยคิดจาก  อัตราการ
สิน้เปลือง มีค่าเท่ากับ แก๊สเต็มถังหรือแก๊ส             
ที่เหลอื หกัลบด้วย แก๊สที่ลดลงจากเดิม  
 

การคิดอตัราสิน้เปลือ้งไฟฟา้ หาได้จาก 
W = P × t                          (4)                                           
เมื่อ W = พลงังานท่ีใช้ไป (กิโลวตัต์-ชัว่โมง) 
 T = เวลา (ชัว่โมง)  
       P = ก าลงัไฟฟา้ (กิโลวตัต์)   
 และพลงังานท่ีจะใช้ หาได้จาก 
พลงังานท่ีใช้ไป = จ านวนชัว่โมง x ก าลงัไฟฟา้
(5)  

 

2.4 วิธีการทดสอบ 

 การทดสอบจะมีตัวแปรที่ส าคัญคือ 
ปริมาณของเมลด็ทานตะวนั และเวลาที่ 
 

 

เหมาะสม โดยเวลาที่ใช้ในการทดสอบก าหนด
ไว้ที่ 30 45 และ 50 นาทีตามล าดับ และท า
การวดัค่าอุณหภูมิภายในของถังคัว่ในแต่ละ
ครัง้ของการทดสอบ ก าหนดให้หมนุถงัคัว่ด้วย
ความเร็วคงที่ 15 รอบต่อนาที ผลการทดสอบ
ในการคั่วเมล็ดทานตะวันนัน้ จะดูลักษณะ
ทางกายภาพ คือ ดูสีและลกัษณะของเมล็ด 
ความสุกของเมล็ดทานตะวัน ว่าเหมาะสม
หรือไม ่  
      ขัน้ตอนการทดสอบคือ ศึกษาวิธีการคั่ว
เมล็ดทานตะวัน เลือกชนิดพันธุ์ที่ใช้ในการ
ทดสอบ คือ เมล็ดทานตะวนัพนัธุ์แปซิฟิค 44 
จากการที่เป็นพันธุ์ที่นิยมปลกูในท้องถ่ิน [1] 
วิธีการทดสอบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตัวอย่าง 
ก าหนดจากน า้หนกัที่ต้องการคั่ว โดยก าหนด
น า้หนักทดสอบอยู่ที่ 0.5 1 และ 2  กิโลกรัม  
ก าหนดเวลาการคัว่ คือ 30 45 และ 50 นาที 
ตามล าดับ ท าการวัดค่าความสิน้ เปลือง
เชือ้เพลิง อุณภูมิและเวลา น าค่าที่ ได้มา
ค านวณหาค่าความชืน้ของผลิตพันธ์ และ
ลกัษณะทางกายภาพของเมล็ดทัง้ที่มีเปลือก
และแกะเปลอืกออกหลงัการคัว่ 
 

3. ผลการทดสอบ 

จากการศึกษาและทดสอบซึ่งได้ศึกษา
เก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
ทานตะวนัหลกัการท างานของเคร่ืองคัว่เมล็ด
ทานตะวนัและหาความสามารถในการท างาน
ของเคร่ืองคั่วเมล็ดทานตะวันในการทดลอง
ได้ผลดงันี ้

9550
Tn
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3.1 ผลศึกษาลักษณะเบือ้งต้นของเมล็ด 
     ทานตะวัน 
3.1.1 การหาขนาดทางกายภาพ [10] 
         การศึกษาลักษณะทางกายภาพของ
เมล็ดทานตะวนั โดยการศึกษาในลกัษณะ
ความกว้างของเมล็ดความยาวของเมล็ด 
ความหนาของเมลด็ จากการสุม่ตวัอยา่งเมลด็
พันธุ์ แปซิ ฟิค 44  จากจ านวนทัง้หมด 34 
กิโลกรัม ผู้ วิจัยได้สุ่มออกมาจ านวน 100 
เมล็ด เพื่อใช้ในการวัด ผลการศึกษาพบว่า 
ขนาดของความกว้างโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี  0.57 
มิลลิเมตร มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ที ่
0.12 ความยาวของเมลด็อยูท่ี่ 1.82 มิลลิเมตร 
มีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ที่ 2.82 และ
ขนาดความของหนาอยู่ท่ี  0.39 มิลลิเมตร                
มีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ที่ 0.09 ดงั 
รูปท่ี 7  

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 7 แสดงลกัษณะเมลด็ทานตะวนั 

3.1.2  การหาน า้หนักโดยเฉลี่ยของเมล็ด  
ทานตะวัน [10] 

          โดยการสุ่มเมล็ดจ านวนครัง้ละ 100 
เมล็ด น ามาชั่งน า้หนกั โดยท าการทดสอบซ า้
10 ครัง้ แล้วหาคา่เฉลีย่ของน า้หนกัเมลด็ 

 

จะไ ด้ว่ าค่าน า้หนัก โดย เฉลี่ ยของ เมล็ด
ทานตะวนัหนึง่เมลด็อยูท่ี่ 5.93 กรัม  
      จากการทดสอบเราสามารถประมาณ

จ านวนเมลด็ทานตะวนัจ านวน 1 กิโลกรัม              
จะอยูท่ี่ 16,864 เมลด็ทานตะวนั 

 
 
 
 
 
 
 

 

   รูปที่ 8 การเปรียบเทียบเมลด็ทานตะวนัคัว่ 
 

3 .1 .3  การหาความชื ้นภายในเมล็ด 
ทานตะวันในตู้อบ 

         

        การหาปริมาณความชืน้เร่ิมต้น โดยสุม่
เลือกเมล็ดบรรจุลงกระป๋องที่ใช้ในทดสอบ 
โดยให้น า้หนักท่ีบรรจุเมล็ดทานตะวันใน
กระป๋องทดสอบอยู่ที่ 100 กรัม  จ านวน 5 
กระป๋อง น าไปอบในตู้อบ เพื่อหาความชืน้จาก
สมการที่  1 โดยท าการอบที่อุณหภูมิ  105 
องศาเซลเซียส [10] เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
ตารางที่  1 ตารางแสดงค่าความชืน้จากการ

อบเมลด็ทานตะวนั 
 
 
 

 
  

  

 
 

กระป๋องที่ 
น า้หนัก
กระป๋อง 

( g ) 

น า้หนัก
ก่อนอบ 

( g ) 

น า้หนัก
หลังอบ 

( g ) 

ความชืน้ 
(%) 

1 65 100 95 5 
2 65 100 90 10 
3 65 100 95 5 
4 65 100 90 10 
5 65 100 95 5 

เฉล่ีย 65 100 93 7 
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 จากผลการทดลองในตารางที่ 1 พบว่า
ค่าความชืน้โดยเฉลี่ยอยู่ที่  7 เปอร์เซ็นต์ 
(มาตรฐานเปียก) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ที่ 2.74  
 

3 .2   ผลการทดสอบเค ร่ือง ค่ัว เมล็ด 
ทานตะวัน  

        ท าการทดสอบเคร่ืองคั่วโดยใช้เมล็ด
ทานตะวนั 0.5 1 และ 2 กิโลกรัม ผสมกับน า้ 
200 กรัม ที่ความเร็วรอบเคร่ืองคัว่ 15 รอบต่อ
นาที 
  ในการทดสอบเคร่ืองคัว่เมลด็ทานตะวนั
ที่ 0.5 กิโลกรัม ซึ่งให้ผลดีและเหมาะสมที่สดุ 
จากผลการทดลองในตารางที่  2  พบว่า                  
ค่าปัจจัยเวลา อุณหภูมิเฉลี่ย ความชืน้เฉลี่ย
ของการคัว่มีคา่เทา่กบั 30 นาที 102.33 องศา
เซลเซียส และที่ 33.33 เปอร์เซ็นต์ (มาตรฐาน
เปียก) ตามล าดับ ปริมาณแก๊สที่สูญเสียอยู ่
0.38 กิโลกรัม โดยค่ากระแสไฟฟ้า ปริมาณ
แก๊ส  น า้หนกัหลงัการคัว่ จะแปรผนัตามเวลา
ในการทดสอบเคร่ืองคัว่เมล็ดทานตะวันที่ 1 
กิโลกรัม ซึ่งให้ผลดีและเหมาะสมที่สุด จาก
ตารางผลการทดสอบในตารางที่ 3 พบว่า ค่า
ปัจจัยเวลา อุณหภูมิในการทดสอบเคร่ืองคั่ว
เมล็ดทานตะวันที่ 1 กิโลกรัม ซึ่งให้ผลดีและ
เหมาะสมที่สดุ จากตารางผลการทดสอบใน
ตารางท่ี 3 พบว่า ค่าปัจจัยเวลา อุณหภูมิ
เฉลีย่  ความชืน้เฉลี่ยของการคั่วมีค่าเท่ากับ

 

45 นาที 85 องศาเซลเซียส และที่  25.33 
เปอร์เซ็นต์ (มาตรฐานเปียก) ตามล าดับ 
ปริมาณแก๊สที่สญูเสียอยู่ 0.48 กิโลกรัม โดย
ค่ากระแสไฟฟ้า ปริมาณแก๊ส  น า้หนักหลัง
การคัว่ จะแปรผนัตามเวลา 
 ใ น ก า ร ท ด ส อบ เ ค ร่ื อ ง คั่ ว เ ม ล็ ด
ทานตะวันที่  2 กิ โลก รัม ซึ่ ง ใ ห้ผลดีและ
เหมาะสมที่สดุ จากตารางผลการทดสอบใน
ตารางที่  4 พบว่า ค่าปัจจัยเวลา อุณหภูมิ
เฉลีย่ ความชืน้เฉลีย่ของการคัว่มีคา่เทา่กบั 50 
นาที  120 องศาเซลเซียส และที่  12.78 
เปอร์เซ็นต์ (มาตรฐานเปียก) ตามล าดับ 
ปริมาณแก๊สที่สญูเสยีอยู่ 0.6 กิโลกรัม โดยค่า
กระแสไฟฟ้า ปริมาณแก๊ส  น า้หนักหลงัการ
คัว่ จะแปรผนัตามเวลา 
 ข้อมลูการทดสอบในตารางที่ 2 3 และ 
4 แสดงให้เห็นว่าค่าเปอร์เซ็นต์ความชืน้อาจ
ไม่ได้ลดลง เมื่อใช้เวลาอบนานขึน้ เน่ืองจาก
ปัจจัยในการอบไม่ได้ขึน้กับเวลาเพียงอย่าง
เดี ยวแต่ยังขึ น้กับ  จ านวนเมล็ดและค่า
อุณหภูมิที่ ใช้ในการอบ ซึ่งจะส่งผลต่อค่า
เปอร์เซ็นต์ความชืน้ท่ีได้ 
 

4. สรุป  
    จากการศึกษาเคร่ืองคั่วเมล็ดทานตะวัน   
ซึ่งเร่ิมจากการตรวจเอกสาร การด าเนินงาน 
และอภิปรายผล น าไปสู่การสรุปผลและ
ข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบที่ 0.5 กิโลกรัม ที่ช่วงเวลา 30 นาที 45 นาที และ 50 นาที     
 

ครัง้ที่ 
เวลา 
(min ) 

ความเร็วรอบ 
(rpm) 

ปริมาณแก๊ส
(kg) 

น า้หนักเมล็ด+ น า้  
(kg) 

ความชืน้  
(%) 

อุณหภูมิ 
(๐𝐂𝐂) 

ผลการค่ัว 
ก่อนค่ัว หลังค่ัว 

1 30 15 0.30 0.70 0.50 28.57 100 สกุ 
2 30 15 0.40 0.70 0.45 35.71 105 สกุ 
3 30 15 0.45 0.70 0.45 35.71 102 สกุ 

เฉล่ีย 30 15 0.38 0.70 0.47 33.33 102.33 สุก 

1 45 15 0.60 0.70 0.50 28.57 110 เมล็ดสกุแต่ไหม้ 
2 45 15 0.55 0.70 0.45 35.71 114 เมล็ดสกุแต่ไหม้ 
3 45 15 0.50 0.70 0.50 28.57 109 เมล็ดสกุแต่ไหม้ 

เฉล่ีย 45 15 0.55 0.70 0.48 30.95 107.66 เมล็ดสุกแต่ไหม้ 

1 50 15 0.60 0.70 0.50 28.57 115° เมล็ดสกุแต่ไหม้ 
2 50 15 0.65 0.70 0.45 35.71 120 เมล็ดสกุแต่ไหม้ 
3 50 15 0.60 0.70 0.45 35.71 125 เมล็ดสกุแต่ไหม้ 

เฉล่ีย 50 15 0.62 0.70 0.47 33.33 120 เมล็ดสุกแต่ไหม้ 
 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบที่ 1 กิโลกรัม ที่ช่วงเวลา 30 นาที 45 นาที และ 50 นาที 
 

ครัง้ที่ 
เวลา 
(min ) 

ความเร็วรอบ 
(rpm) 

ปริมาณแก๊ส
(kg) 

น า้หนักเมล็ด+ น า้  
(kg) 

ความชืน้  
(%) 

อุณหภูมิ 

(๐𝐂𝐂) 
ผลการค่ัว 

ก่อนค่ัว หลังค่ัว 

1 30 15 0.10 1.2 0.94 21.66 82 เมล็ดไมส่กุ 
2 30 15 0.25 1.2 1.0 16.66 75 เมล็ดไมส่กุ 
3 30 15 0.35 1.2 0.99 17.5 80 เมล็ดไมส่กุ 

เฉล่ีย 30 15 0.23 1.2 0.976 18.61 79 เมล็ดไม่สุก 

1 45 15 0.50 1.2 0.90 25 85 เมล็ดสกุดี 
2 45 15 0.40 1.2 0.99 21 75 เมล็ดสกุดี 
3 45 15 0.55 1.2 0.90 30 95 เมล็ดสกุดี 

เฉล่ีย 45 15 0.48 1.2 0.93 25.33 85 เมล็ดสุกดี 

1 50 15 0.55 1.2 0.99 17.50 106 เมล็ดสกุแต่ไหม้ 
2 50 15 0.45 1.2 1.00 20 95 เมล็ดสกุแต่ไหม้ 
3 50 15 0.65 1.2 0.95 25 112 เมล็ดสกุแต่ไหม้ 

เฉล่ีย 50 15 0.55 1.2 0.98 20.83 104.33 เมล็ดสุกแต่ไหม้ 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบที่ 2 กิโลกรัม ที่ช่วงเวลา 30 นาที 45 นาที และ 50 นาที 
 

 
   4.1 คั่วที่ปริมาณน า้หนัก 0.5 กิโลกรัม ซึ่ง
ให้ผลดีและเหมาะสมท่ีสดุนัน้ ใช้เวลาในการคัว่ 
30 นาที อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 102.3 องศา
เซลเซียส ความชืน้อยู่โดยเฉลี่ยอยู่ที่  33.33 
เปอร์เซ็นต์ (มาตรฐานเปียก) ปริมาณแก๊สที่
สญูเสียอยู่ที่ 0.38 กิโลกรัม ส่วนค่าไฟฟ้าที่
สญูเสยีไป 0.093 หนว่ยตอ่ครัง้  
    4.2 คัว่ที่ปริมาณน า้หนกั 1 กิโลกรัม ซึ่งให้ผล
ดีและเหมาะสมที่สุดนัน้ ใช้เวลาในการคั่ว 45 
นาที  อุณหภูมิอยู่ โดยเฉลี่ยอยู่ที่  85  องศา
เซลเซียส ความชืน้อยู่โดยเฉลี่ยอยู่ที่  25.33 
เปอร์เซ็นต์ (มาตรฐานเปียก) ปริมาณแก๊สที่
สญูเสียอยู่ที่ 0.48 กิโลกรัม ส่วนค่าไฟฟ้าที่
สญูเสยีไป 0.140 หนว่ยตอ่ครัง้  
   4.3 คัว่ที่ปริมาณน า้หนกั 2 กิโลกรัม ซึง่ให้ผลดี
และเหมาะสมที่สุดนัน้ ใช้เวลาในการคั่ว 50 
นาที อณุหภมูิโดยเฉลีย่อยูท่ี่ 120 องศาเซลเซียส 
ความชืน้อยู่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12.78 เปอร์เซ็นต์ 

(มาตรฐานเปียก) ปริมาณแก๊สที่สญูเสยีอยู่ที่ 0.6 
กิโลกรัม ส่วนค่าไฟฟ้าที่สูญเสียไป  0.154  
หนว่ยตอ่ครัง้  
    ผลจาการทดลองพบว่า ที่ค่าเมล็ดทานตะวนั
น า้หนกั 2 กิโลกรัม ตัง้รอบการคัว่ที่ความเร็วรอบ 
15 รอบต่อนาที มีความเหมาะสมที่สุดในการ
ทดลอง เพราะได้ปริมาณในการคั่วมากสุดที่
ความชืน้โดยเฉลี่ยน้อยที่สุด และค่าไฟฟ้าที่
สญูเสยีไป 0.154 หนว่ยตอ่ครัง้    
 

 5. กิตติกรรมประกาศ 

    ข อ ข อบคุณ คณะ เ กษต ร ศ า สต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ที่ ใ ห้ทุนวิจัย  และ
ขอขอบคุณนายสุรเดช ปัญญาไวและนายเอก
นรินทร์ สวนบรีุ ที่มีส่วนสนบัสนนุการท าวิจัยใน
โครงการนี ้

ครัง้ที่ 
เวลา 
(min ) 

ความเร็วรอบ 
(rpm) 

ปริมาณแก๊ส
(kg) 

น า้หนักเมล็ด+ น า้  
(kg) ความชืน้  

(%) 
อุณหภูมิ 

(๐𝐂𝐂) 
ผลการค่ัว 

ก่อนค่ัว 
หลัง
ค่ัว 

1 30 15 0.30 2.20 1.95 11.36 112 เมล็ดไมส่กุ 
2 30 15 0.40 2.20 2.00 9.09 110 เมล็ดไมส่กุ 
3 30 15 0.30 2.20 1.95 11.36 106 เมล็ดไมส่กุ 

เฉล่ีย 30 15 0.33 2.20 1.96 10.60 109.33 เมล็ดไม่สุก 

1 45 15 0.45 2.20 2.00 9.09 113 เมล็ดไมส่กุ 
2 45 15 0.50 2.20 1.80 18.81 115 เมล็ดไมส่กุ 
3 45 15 0.45 2.20 1.90 13.36 110 เมล็ดไมส่กุ 

เฉล่ีย 45 15 0.47 2.20 1.90 13.75 112.66 เมล็ดไม่สุก 

1 50 15 0.55 2.20 1.85 15.90 120 เมล็ดสกุดี 
2 50 15 0.65 2.20 1.90 13.36 125 เมล็ดสกุดี 
3 50 15 0.60 2.20 2.00 9.09 115 เมล็ดสกุดี 

เฉล่ีย 50 15 0.60 2.20 1.92 12.78 120 เมล็ดสุกดี 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับแต่งระบบควบคุมการฉีดเชือ้เพลิงและทดสอบสมรรถนะของ
รถจกัรยานยนต์ เพื่อใช้เชือ้เพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 โดยระบบควบคุมการฉีดเชือ้เพลิงเป็นระบบหวัฉีด PGM FI 
(Programmed Fuel Injection) งานวิจยันีไ้ด้ท าการออกแบบวงจรควบคมุระบบหวัฉีดน า้มนัใหม่ ให้ใช้งาน
ร่วมกบักลอ่ง ECM ของรถจกัรยานยนต์ บทสรุปจากการทดลองแสดงวา่การน าน า้มนัแก๊สโซออล์ E85 มาใช้กบั
เคร่ืองยนต์จะให้คา่แรงบิดและก าลงังานไมต่า่งกบัการใช้น า้มนัเบนซินเป็นเชือ้เพลิง แต่จะมีอตัราการสิน้เปลือง
น า้มนัเชือ้เพลิงที่สงูขึน้และมลภาวะท่ีออกมาจะต ่ากว่าเคร่ืองยนต์ที่ใช้น า้มนัเบนซิน แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมี
การปรับอตัราสว่นผสมระหว่างเชือ้เพลิงกบัอากาศให้เหมาะสม และแก้ปัญหาในการสตาร์ทเคร่ืองยนต์ขณะที่
อณุหภมูิต ่า เน่ืองจากคณุสมบตัิการระเหยของเอทานอลในน า้มนัแก๊สโซออล์ E85 เชือ้เพลิงน า้มนัแก๊สโซออล์ 
E85 สามารถให้สมรรถนะท่ีไมแ่ตกตา่งจากน า้มนัเบนซิน โดยเฉพาะให้คา่ประสทิธิภาพทางความร้อนท่ีมากกวา่ 
แม้วา่จะมีอตัราการสิน้เปลืองเชือ้เพลงิจ าเพาะที่สงูกวา่   

ค าส าคัญ :  ระบบหวัฉีด PGM FI น า้มนัแก๊สโซฮอล์ E85 ระบบควบคมุการฉีดเชือ้เพลงิ 
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Abstract 

The objective of this research was to study the modification of the injection control system and 
performance tests of motorcycle engine to use gasohol E85. The injection control system is 
Programmed Fuel Injection (PGM FI).This research has designed the new fuel injection system used 
in conjunction with the ECM of the motorcycle. The final results showed that the engine power using 
gasohol E85 was same as gasoline. But the rate of fuel consumption and higher pollution output will 
be lower than gasoline engines. However the modification of engine needed to compensate the 
lower energy content of ethanol in gasohol E85 and avoid problem of cold start due to its lower 
vapor pressure. This can be concluded that gasohol E85 have a good tendency to be used as 
alternative fuel. It give higher thermal efficiency than gasoline while more than brake specific fuel 
consumption due to the lower heating value of ethanol.  

Keywords : Injection system PGM FI, Gasohol E85, the injection control system 
_____________________________________________________________________ 
*ตดิต่อ: E-mail: sritram_1111@hotmail.com โทร. 099-1741533, โทรสาร 044-520764 
 
1. บทน า 
 

ในทางทฤษฎีของเคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน การ
เผาไหม้ของเชือ้เพลิงที่สมบูรณ์เกิดจากการผสม
ระหว่างน า้มันเชือ้เพลิงกับอากาศในอัตราส่วนที่
พอเหมาะ โดยในเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนหรือเบนซิน
อัตราส่วนผสมระหว่างอากาศต่อน า้มันจะอยู่ที่ 
14.6:1 โดยจะให้ค่าแลมด้าอยู่ ท่ี 1 จากหลักการ
ดงักลา่ว ถ้าเปลีย่นเชือ้เพลิงใหม่จะต้องทดสอบหาค่า
อตัราส่วนผสมใหม่ เพราะว่าค่าความร้อนที่ได้จากเอ
ทานอลที่ให้ออกมาน้อยกวา่น า้มนัเบนซินในการเผาที่
ปริมาณเท่ากนั ดงันัน้ถ้าต้องการให้ได้ค่าความร้อนที่
เท่ากันต้องใช้ปริมาณเอทานอลที่มากกว่าน า้มัน
เบนซิน [1] ซึ่งส่งผลต่อการใช้แก๊สโซฮอล์ E85 เป็น
เชือ้เพลงิที่ต้องใช้ในอตัราสว่นที่มากกว่าการใช้น า้มนั
เบนซิน เนื่องจากมีส่วนผสมของเอทานอลผสมอยู ่
โดยแก๊สโซฮอล์ E85 เกิดจากการน าเอทานอลบริสทุธ์ิ  

 
 

99.5% ผสมในสดัส่วน  75 - 85% กับน า้มนัเบนซิน
พืน้ฐาน (แก๊สโซลีนหรือน า้มนัเบนซินที่ยังไม่ปรับค่า
ออกเทน ซึ่งน า้มนัเบนซินพืน้ฐาน (Base Gasoline)  
จะมีคา่ออกเทนอยูป่ระมาณ 85 - 87) โดยแก๊สโซฮอล์ 
E85 มีคา่ออกเทนมากกว่า 100 ซึ่งท าให้ต้องใช้ก าลงั
อดั (Compression Ratio) สงูกว่ารถที่ใช้เคร่ืองยนต์
เบนซินทัว่ไป [2-4] 
 

1.1 วัตถุประสงค์ 

  ศึกษาระบบควบคุมการจ่ายเชือ้เพลิงของหวัฉีด
รถจักรยานยนต์เคร่ืองยนต์สูบเดียว และสร้างระบบ
การควบคุมการจ่ ายน า้ มัน เ ชื อ้ เพลิ ง ใหม่ของ
เคร่ืองยนต์รถจกัรยานยนต์ระบบหวัฉีด ให้เคร่ืองยนต์
สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ E85 เป็นเชือ้เพลิงได้ และท า
การทดสอบสมรรถนะของรถจกัรยานยนต์เคร่ืองยนต์ 
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สบูเดียวระบบหวัฉีด เมื่อใช้เชือ้เพลงิแก๊สโซฮอล์ E85  
เปรียบเทียบกบัน า้มนัเบนซิน 91โดยใช้กลอ่งควบคมุที่
สร้างขึน้เป็นตวัควบคมุการท างานของเคร่ืองยนต์  

1.2 แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัยและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     การปรับปรุงระบบฉีดเชือ้เพลิงนัน้ จะท าการ
ออกแบบและสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วย
ไมโครโปรเซสเซอร์ โดยเขียนโปรแกรมควบคุม
ปอ้นเข้าในตวัไอซี และท าการบรรจลุงในกลอ่งควบคมุ
ท าการต่อวงจรเข้าให้ท างานร่วมกันกบัวงจรในกลอ่ง 
ECM ของรถจกัรยานยนต์  
     หลกัการตัง้ค่าการฉีดน า้มันของกล่องควบคุม

ใหม่ที่สร้างนัน้ ท าโดยการปรับช่วงเวลาการฉีดน า้มนั
ของหัวฉีดให้เพิ่มขึน้เมื่อส่วนผสมของเชือ้เพลิงนัน้มี
แก๊สโซฮอล์ E85 ผสมอยู่ เนื่องจากค่าความร้อนที่ได้
จากเชือ้เพลงิดงักลา่วมีคา่น้อยกว่าความต้องการของ
เค ร่ืองยนต์ ดังนัน้ต้องมีการปรับอัตราการผสม
เ ชื อ้ เพลิ ง ใหม่ ใ ห้ เหมาะกับความต้องการของ
เคร่ืองยนต์ ในที่นี ใ้ ช้วิ ธีการเพิ่มคาบเวลาการฉีด
เชือ้เพลงิและให้มีการปรับคา่ได้เองอตัโนมตัิตามค าสัง่
ที่ปอ้นไว้ตามโปรแกรม 

       1.2.1 การสัง่จ่ายน า้มนั จะจ่ายจ านวนมาก
หรือน้อยในทุกรอบความเร็ว การจ่ายน า้มันไม่ว่าที่
รอบความเร็วไหนเพื่อการจุดระเบิดที่สมบูรณ์นัน้ 
สามารถเลือกการปรับตัง้ได้ 3 แบบคือ การปรับตาม
การเปิดปิดที่ลิน้ปีกผีเสือ้ หรือคนัเร่งก็ได้ในกรณีที่เป็น 
คนัเร่งไฟฟ้า และปรับตาม Air flow sensor ตาม
ปริมาณการเข้าออกของอากาศ สดุท้ายคือปรับตาม  

 

 

MAP sensor ในกรณีที่ใช้ระบบอดัอากาศอย่างเทอร์
โบ สว่นในการปรับองศาจดุระเบิด จะเพิ่มหรือลดมาก
น้อยเพียงใดก็ได้ในระยะ 60 องศาเพื่อให้เข้ากับการ
เลอืกใช้น า้มนั 
 ในงานวิจยัใช้หลกัการของการเพิ่มคาบเวลาการ
ฉีดน า้มันของหัวฉีด เป็นการสั่งจ่ายน า้มันเพิ่ม จะ
เปลี่ยนแปลงในทุกรอบความเร็ว โดยจะท าให้อตัรา
สว่นผสมของน า้มนักบัอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ โดยปรับตามการองศา
เปิดปิดของปีกผีเสื อ้  เพื่อให้ เหมาะสมกับความ
ต้องการของเคร่ืองยนต์ ที่ต้องการให้รถจักรยานยนต์
นัน้ สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ E85 เป็นเชือ้เพลิง หรือ
น า้มนัท่ีมีสว่นผสมของแก๊สโซฮอล์ E85 เป็นเชือ้เพลงิ  

    1.2.2 สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ ก าลงัม้าของ
เคร่ืองยนต์หาได้จากแรงหมนุของเคร่ืองและความเร็ว
รอบ โดยมีสตูรดงันี ้  [1,6]  

Brake Power =   2πTn
60×1,000  = 0.1047×10-4 Tn         (1)    

การหาอตัราสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจ าเพาะ(BSFC) 
สมการคือ 

BSFC =  น า้หนกัเชือ้เพลิงที่ใช้ใน 1 ชัว่โมง 
ก าลงัของเคร่ืองยนต์เป็นกิโลวตัต์

                 (2)            

    ปริมาณอากาศที่ใช้หาจากปริมาณอากาศที่
ไหลผา่น Orifice Plate ของ Air box ได้แก ่

Qa = CoVA                                                   (3)                 
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 V = √2𝑔𝑔𝜌𝜌𝑤𝑤∆𝐻𝐻𝑤𝑤
𝜌𝜌𝑎𝑎

       (4)                                

A =  𝜋𝜋𝑑𝑑2

4                                      (5)    
 

    อตัราสว่นของอากาศตอ่เชือ้เพลงิ (A/F) คือ 
 
𝐴𝐴
𝐹𝐹   =  𝑚𝑚𝑎𝑎̇

𝑚𝑚𝑓𝑓̇
    

=  อตัราการไหลโดยมวลของอากาศที่เข้ากระบอกสบู
อตัราการไหลโดยมวลของเชือ้เพลิง

        (6) 

�̇�𝑚𝑎𝑎 = 𝜌𝜌𝑎𝑎 × 𝑄𝑄𝑎𝑎                                                     (7) 

เมื่อ  Qa= อตัราการไหลของอากาศ (m3/s) 
         V = ความเร็วของอากาศผา่น Orifice (m/s) 
       A = พืน้ท่ีหน้าตดั Orifice Plate (m2) 
       n = ความเร็วรอบการหมนุ (rpm) 
      Co  = สมัประสทิธ์ิการไหล = 0.59 
       D  = ระยะเส้นผา่ศนูย์กลาง Orifice (m) 
       T   = แรงบิดของเคร่ืองยนต์ (N-m) 
     ρa  = ความหนาแนน่ของอากาศ (kg/m3) 
    ρw  = ความหนาแนน่ของน า้ (kg/m3)    
   Hw  = เฮดน า้ (m) 
 

2. วิธีการด าเนินงาน 

การวิจัยนี ใ้ ช้ เค ร่ืองยนต์แก๊สโซลีนสูบเดียว 4 
จงัหวะ ระบบหวัฉีด ของบริษัทฮอนด้า รุ่นคลกิไอ  

2.1   วิธีการทดลอง   มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
    2.1.1 วัดสัญญาณสั่งจ่ายน า้มันเดิมที่กล่อง

ควบคมุ ECM ที่ตอ่เข้าหวัฉีด โดยเลอืกใช้เคร่ืองยนต์ 

 
 

ระบบเกียร์อตัโนมตัิและระบบหวัฉีด PGM FI  
       2.1.2 ท าการออกแบบวงจรควบคมุเวลาการฉีด
น า้มนัใหม ่เพื่อเพิ่มคาบเวลาการจ่ายน า้มนัของหวัฉีด 
และให้สามารถท างานร่วมกบักลอ่งควบคมุ ECM ใน
วงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบใหม่นัน้ใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์เป็นศูนย์กลางการควบคุม และ
เขียนโปรแกรมค าสัง่ควบคมุการท างานโดยป้อนเข้าที่
ไอซีไมโครโปรเซสเซอร์ [2-4]  
        2.1.3 ทดลอง ทดสอบวงจรและโปรแกรมการ
ควบคมุ พร้อมปรับปรุงโปรแกรมให้มีความเหมาะสม
กบัการใช้งานจริง เมื่อได้สญัญาณที่ต้องการ ท าการ
ทดสอบการท างานร่วมกับกลอ่งควบคุม ECM ของ
เคร่ืองยนต์ ท าการปรับแต่งสญัญาณ เมื่อได้ค่าเวลา
การฉีดน า้มันตามที่ต้องการแล้ว ท าลายปร๊ิน วาง
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ทดสอบการท างาน บรรจุวงจร
ควบคุมเข้ากล่องและต่อวงจรควบคุมขนานกบัวงจร
กลอ่งควบคมุ ECM ของรถจกัรยานยนต์ 

     2.1.4 วิเคราะห์ผลท่ีได้ในการปรับแต่งระบบ
การจ่ายน า้มันให้เคร่ืองยนต์เมื่อใช้แก๊สโซฮอล์ E85 
โดยทดสอบเปรียบเทียบคา่ตา่งๆ กบัน า้มนัเบนซิน 91 

  
2.2 วงจรควบคุม 

  

      การป รับป รุงการ ฉีดของ เ ชื อ้ เพลิ งส าห รับ
รถจักรยานยนต์ ได้สร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มาเพื่อ
ท างานร่วมกับกล่อง ECM ซึ่งมี ข้อดีที่ ไม่ต้อง
เปลี่ยนแปลงระบบการท างานของกล่อง ECM เดิม 
เมื่อใช้น า้มันเดิมสามารถถอดสายต่อกล่องปรับปรุง
การฉีดเชือ้เพลิงออก โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบฉีด
เชือ้เพลงิเดิม  
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รูปที่ 1 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีออกแบบและควบคมุ 
การท างานของระบบด้วยไมโครคอน โทรล
เลอร์ [2-4] 

 

การท างานของวงจร IC 7805 ท าหน้าท่ีควบคุม
แรงดนัให้ได้ 5 V เพื่อจ่ายให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่ง
ท าหน้าที่ประมวลผลการปรับปรุงการฉีดเชือ้เพลิง 
วงจร ACD ท าหน้าที่เปลี่ยนสญัญาณการควบคุม
ปริมาณของอากาศให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลในการจ่ายน า้มัน
เชือ้เพลิง  จุดTP เป็นจุดที่ใช้ส าหรับรับสญัญาณการ
เปิดปิดปีกผีเสือ้ซึ่งเป็นค่าพืน้ที่ช่องของอากาศที่จะ
ไหลเข้าสูห้่องเผาไหม้  จุดMAP เป็นจุดต่อสญัญาณ  
ความเร็วของอากาศท่ีไหลเข้าห้องเผาไหม้ ซึ่งใน
เคร่ืองยนต์หัวฉีดนัน้การวัดความเร็วของอากาศจะ
ผา่นเซ็นเซอร์ความดนั โดยที่ความเร็วของอากาศแปร
ผันตรงกับความดัน จุดอินพุทเหล่านีเ้ป็นสัญญาณ
แสดงปริมาณอากาศเชิงมวล ที่ท าให้ไมโครคอน          
โทรลเลอร์ รู้ว่ามีการแปรผันค่าอย่างไร เพื่อน าค่า
ปริมาณอินพทุเหลา่นีไ้ปประมวลผลและสัง่จ่ายน า้มนั
ให้เหมาะสม ท าให้รถจกัรยานยนต์สามารถใช้น า้มนั 
E85 ได้ ต าแหนง่ output และ input PCM เป็น 
 

 

ต าแหน่งรับสัญญาณเพื่อประมวลผลค่า และจ่าย
สญัญาณควบคมุปริมาณน า้มนัเชือ้เพลิงให้เหมาะสม      
โดยผ่านการไอโซเลตทางแสง  D1 ท าหน้าที่กรอง
แรงดัน EMF  จากหัวฉีด Q1  ท าหน้าที่ขยาย
สญัญาณควบคุมเพื่อควบคุมการท างานของหัวฉีด 
R2 และ D10 ท าหน้าที่แสดงสถานะ การท างานของ
สญัญาณควบคมุการท างานของหวัฉีด 
 

2.3 ล าดบัขัน้การท างานของโปรแกรม 
 

 ในการวิจัยนีไ้ด้ท าปรับเปลี่ยนการควบคุมการ
ท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์และออกแบบเขียน
โปรแกรมควบคุมการท างานของไอซีตวัใหม่ในวงจร
ควบคมุอิเลก็ทรอนิกส์ขึน้ใหม่แสดงในรูปที่ 1 จากไอซี
และโปรแกรมควบคมุเดิม[2-4] สามารถเขียนขัน้ตอน
การท างานของโปรแกรมควบคมุแสดงในรูปท่ี 2 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

        รูปที่ 2 Flow chart การท างานของโปรแกรม 
        ที่ปอ้นในไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ 

                  กลอ่งควบคมุใหม ่         
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เคร่ืองวัดออสซิโลสโคป 

  

วงจรจะท าการตรวจจับปริมาณสญัญาณอินพุท 
MAP และ TP ซึง่แสดงปริมาณความต้องการเชือ้เพลงิ 

ตามโปรแกรม หากไม่มีสญัญาณดงักลา่วก็จะท า
การตรวจวดัสญัญาณใหม่ ระดบั TP แบ่งออกเป็น 5 
ล าดบัขัน้ แต่ละล าดบัขัน้จะมีการทดลองเพื่อปรับค่า
เวลา t1 เพื่อเพิ่มเชือ้เพลิงให้เหมาะสมตามโปรแกรม 
เมื่อประมวลผลได้ค่า t1 โปรแกรมท าการตรวจจับ
สญัญาณ input  PCM ถ้าไม่มีสญัญาณ   input  
PCM โปรแกรมจะเร่ิมกระบวนการใหม่ ถ้ามี input  
PCM และเมื่อระยะเวลาของ input  PCM หมดลง 
โปรแกรมจะส่งสญัญาณเพื่อเพิ่มปริมาณของน า้มัน
เชือ้เพลิง และโปรแกรมจะท างานโดยแปรผันกับ
สัญญาณ อินพุทซึ่งแสดงถึงความต้องการน า้มัน
เชือ้เพลงิของเคร่ืองยนต์ 
 

3. ผลการศึกษา/การทดลอง  
   3.1 วัดค่าสัญญาณออกจากกล่อง ECM 

  

        โดยใช้เคร่ืองวัดออสซิโลสโคป วัดค่าการส่ง
สัญญาณการฉีดน า้มันที่ท างานตามกล่องควบคุม 
ECM จากการทดสอบวดัสญัญาณ กลอ่ง ECM จะสง่
สญัญาณการท างานเป็นสญัญาณลกูคลืน่สีเ่หลีย่ม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  รูปที่ 3 การวดัคลืน่สญัญาณทีห่วัฉีด 
  

 
 
  

 

 จากรูปท่ี 3 สญัญาณการที่ได้ของกลอ่ง ECM ที่
จ่ายให้หวัฉีดจากเคร่ืองวดัออสซิโลสโคป 

 

1) ใช้น า้มนัเบนซินเป็นเชือ้เพลงิ 
 

 
 

            
 
 
 
 
 

   รูปที่ 4   คลืน่ท่ีวดัที่หวัฉีดเมื่อใช้น า้มนั 
   เบนซิน 
  คา่คาบเวลาการจา่ยน า้มนัของหวัฉีดที่วดัได้
คือ 2.8 mS 

2) ใช้น า้มันแก๊สโซฮอล์ 95 E10 เป็น
เชือ้เพลงิ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 รูปที่ 5  คลืน่จากหวัฉีดของแก๊สโซฮอล์  
E10  

คา่คาบเวลาการจ่ายน า้มนัของหวัฉีดที่วดัได้     
     คือ 3.08 mS 

 
 
 



39FEAT JOURNAL
January - June 2016; 2(1) : 33-46

 

 

 

3) ใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์  E20 เป็นเชือ้เพลงิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 6 คลืน่จากหวัฉีดของแก๊สโซฮอล์ 
          E20 

  ค่าคาบเวลาการจ่ายน า้มนัของหวัฉีดที่วดั
ได้คือ 3.28 mS 

 

4) ใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ E85 เป็นเชือ้เพลงิ 
 

 
 
 
         
 
 
 

 
 

 รูปที่ 7  คลืน่จากหวัฉีดของแก๊สโซฮอล์ 
  E85 
 

          เมื่อใช้น า้มนั E85 เป็นเชือ้เพลิง คาบเวลา
การจ่ายน า้มนัของหวัฉีดที่วดัได้คือ 4.4 mS 
                จากกราฟรูปคลื่นที่วดัได้จากเคร่ืองมือวัด
ออสซิโลสโคป ดังในรูปที่ 4-7 การทดสอบวัด
สญัญาณท่ีกลอ่ง ECM จ่ายสญัญาณให้กับหัวฉีด 
จากกราฟอาจกลา่วได้วา่สญัญาณที่กลอ่ง ECM สัง่ 
 

 

ใ ห้หัว ฉีดน า้มันท างานเ ป็นสัญญาณพัล ล์  โดย
คาบเวลาสัง่จ่ายน า้มนัที่หวัฉีดมีคาบเวลาที่มากน้อย
แตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัชนิดของน า้มนัท่ีเติม  

จากกราฟรูปที่ 7  เมื่อใช้แก๊สโซฮอล์ E85 
นัน้กลอ่ง ECM ควบคุมให้หวัฉีดน า้มนัท างานได้แค่
ในช่วงเคร่ืองยนต์เดินเบา เวลาเร่งบางครัง้เคร่ืองยนต์
จะดบัหรือรถทดสอบวิ่งออกตวัได้ไมด่ี สะดดุ      
     

3.2 การวัดค่าสัญญาณที่ส่งออกจากวงจรควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3.2.1. วัดสัญญาณการท างานขาออก ที่สั่ งจ่ายให้
หัวฉีดในขณะเคร่ืองยนต์ท างานที่รอบเดินเบา     
             วัดสัญญาณเมื่อใช้น า้มันเบนซิน 91 เป็น
เชือ้เพลงิได้คา่ดงันี ้ 

 
 
 
 
 
 

  

 รูปที่ 8  รูปคลืน่สญัญาณที่เพิ่มของ 
  การสัง่จา่ยหวัฉีดในกลอ่งใหม ่

 
 
 
 
 

 
 รูปที่ 9  รูปคลืน่สญัญาณรวมจากกลอ่ง  

        ECM จ่ายร่วมกบักลอ่งใหม ่
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จากรูปที่ 8 รูปคลื่นสญัญาณที่เพิ่มของการ
สัง่จ่ายหัวฉีดของกล่องใหม่ ค่าคาบเวลาท่ีวัดได้คือ 
1.16 mS จากรูปท่ี 9 รูปคลื่นสญัญาณรวม จากกลอ่ง 
ECM จ่ายร่วมกบักลอ่งใหม่  ได้ค่าคาบเวลาที่วดัได้
คือ 4.06 mS 

 

วัดสัญญาณเมื่อใช้น า้มันแก๊สโซฮอล์ E10
เป็นเชือ้เพลงิได้คา่ดงันี ้ 

 
    
 
 
 
 
 

 

      รูปที่ 10 รูปคลืน่สญัญาณทีเ่พิ่มของการ 
           สัง่จ่ายหวัฉีดในกลอ่งใหม ่
    

 
 
 
 

 
 
 

      รูปที่ 11  รูปคลืน่สญัญาณรวมจากกลอ่ง  
            ECM จ่ายร่วมกบักลอ่งใหม ่

 

               จากรูปที่ 10  รูปคลื่นสัญญาณที่เพิ่ม
ของการสัง่จ่ายหวัฉีดของกลอ่งใหม่ ค่าคาบเวลาที่วดั
ได้คือ 0.72 mS จากรูปที่ 11 รูปคลื่นสญัญาณรวม 
จากกล่อง ECM จ่ายร่วมกับกล่องใหม่  ได้ค่า
คาบเวลาที่วดัได้คือ 4.1 mS  

 

วัดสัญญาณเมื่อใช้น า้มันแก๊สโซฮอล์ E20
เป็นเชือ้เพลงิได้คา่ดงันี ้ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 12 คลืน่สญัญาณที่เพิ่มของการสัง่   
จ่ายหวัฉีดในกลอ่งใหม ่

        
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 13  รูปคลืน่สญัญาณรวมจากกลอ่ง    

       ECM จ่ายร่วมกบักลอ่งใหม่ 
 

         จากรูปท่ี 12  รูปคลืน่สญัญาณที่เพิ่มของ
การสัง่จา่ยหวัฉีดของกลอ่งใหม ่คา่คาบเวลาที่วดัได้
คือ 0.64 mS จากรูปท่ี 13 รูปคลืน่สญัญาณรวม จาก
กลอ่ง ECM จ่ายร่วมกบักลอ่งใหม ่ ได้คา่คาบเวลาที่
วดัได้คือ 4.06 mS 

         จากรูปที่ 8-13 คลื่นสญัญาณเพิ่มคาบเวลา
การฉีดน า้มนัในที่ขณะเคร่ืองยนต์ท างาน จะเป็น
สญัญาณของคาบเวลาจริงในการสัง่ฉีดน า้มนัของ
กลอ่งทัง้สอง แสดงให้เห็นว่ากลอ่ง ECM มีการสัง่
จ่ายสญัญาณตามสภาวะการท างานจริงของ 
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เคร่ืองยนต์ขณะท างาน และกลอ่งใหมท่ี่ตอ่ร่วมจะจ่าย
สัญญาณเพิ่มคาบเวลาการฉีดน า้มันเพิ่มบางส่วน 
แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มคาบเวลาการฉีดน า้มนัของ
หวัฉีดให้เคร่ืองยนต์ ท าให้สิน้เปลืองเชือ้เพลิงเพิ่มแต่
ไมม่ากจนน า้มนัทว่มห้องเผาไหม้ และสง่ผลดีตอ่อตัรา
เร่งของเคร่ืองยนต์ 

 

3.2.2. วัดสัญญาณการท างานขาออก ที่ ส่ังจ่ายให้
หัวฉีดในขณะเคร่ืองยนต์ท างาน โดยใช้น า้มัน
แก๊สโซฮอล์ E85 เป็นเชือ้เพลิง 

 

              1) วดัค่าการท างานช่วงเวลาการหน่วง
เวลาในรอบเดินเบาของเคร่ืองยนต์  

 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 14   คลืน่สญัญาณที่เพิ่มของการ 

           สัง่จ่ายหวัฉีดในกลอ่งใหม ่
                  
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 15  รูปคลืน่สญัญาณรวม จากกลอ่ง ECM 

จ่ายร่วมกบักลอ่งใหม ่  

  

จากรูปท่ี 14 รูปคลืน่สญัญาณที่เพิ่มของการ
สัง่จ่ายหวัฉีดของกลอ่งใหม ่คา่คาบเวลาที่วดัได้คือ 
0.9 mS จากรูปท่ี 15 รูปคลืน่สญัญาณรวม จากกลอ่ง 
ECM จ่ายร่วมกบักลอ่งใหม ่ ได้คา่คาบเวลาที่วดัได้
คือ 4.26 mS  

            2) วัดค่าการท างานช่วงเวลาการหน่วง
เวลาในรอบการท างานของเคร่ืองยนต์ปกติ  

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 16  คลืน่สญัญาณจากกลอ่ง ECM              
             ที่วดัในการสัง่ให้หวัฉีดท างาน 

                 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 17  คลืน่สญัญาณพลัล์จากกลอ่ง  
   ECM จ่ายร่วมกบักลอ่งใหม ่

 

   จากรูปที่ 16 รูปคลื่นสญัญาณจากกล่อง 
ECM จ่ายค่าคาบเวลาที่วดัได้คือ 2.98 mS จากรูปที่ 
17 รูปคลืน่สญัญาณพลัล์จากกลอ่ง ECM จ่ายร่วมกบั 
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กล่องใหม่ ได้ค่าคาบเวลาที่วัดรวมได้คือ 4.1 mS 
ดงันัน้จากกราฟที่ 16และ 17 คาบเวลาที่จ่ายเพิ่มคือ 
2.12 mS 

           จากรูปที่  14-17 คลื่นสัญญาณเพิ่ม
คาบเวลาการฉีดน า้มนัในที่ขณะเคร่ืองยนต์ท างาน จะ
เป็นสญัญาณของคาบเวลาจริงในการสัง่ฉีดน า้มนัของ
กล่องทัง้สอง จากสญัญาณที่วัดได้ แสดงให้เห็นว่า
กล่อง ECM มีการสัง่จ่ายสญัญาณตามสภาวะการ
ท างานจริงของเคร่ืองยนต์ขณะท างาน และกล่อง
ต้นแบบที่ต่อร่วมจะจ่ายสญัญาณเพิ่มคาบเวลาการ
ฉีดน า้มนัเพิ่ม เพื่อให้เคร่ืองยนต์ท างานได้เป็นปกตเิมือ่
ใช้แก๊สโซฮอล์ E85 เป็นเชือ้เพลงิ 
 

3.3 การวัดค่าสมรรถนะของเคร่ืองยนต์ 
 

      ในงานวิจัยนีเ้ลือกใช้เคร่ืองทดสอบสมรรถนะรุ่น 
MT 501 ENGINE DYNAMOMETER ไดนาโมมิเตอร์
แบบ Prony Brake [6]  
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  รูปที่ 18  ผงัการท างานของเคร่ืองทดสอบ 
   สมรรถนะเดิมก่อนการดดัแปลง [3,7] 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

  รูปที่ 19  การวดัคา่สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ 
 

       วิธีการทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนต์ ก่อนน า
เคร่ืองยนต์ติดตัง้กับเคร่ืองทดสอบสมรรถนะดงัรูปที่ 
19 จะต้องปรับเคร่ืองยนต์ให้พร้อมในการทดสอบ 
ขัน้ตอนการทดสอบของเคร่ืองยนต์มีดงันี ้

      3.3.1  ติดตั ง้ รถทดสอบเ ข้ากับเค ร่ืองวัด
ไดนาโมมิเตอร์ อุปกรณ์วดัอตัราการไหลของอากาศ 
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ท าการเดินเคร่ืองยนต์โดยใช้
น า้มันเบนซิน 91 เป็นเชือ้เพลิง ในต าแหน่งเดินเบา
เพื่อให้เคร่ืองยนต์ถึงอณุหภมูิท างาน จากนัน้ต่อกลอ่ง
ควบคุมที่สร้างใหม่เข้ากับระบบควบคุมเดิมของรถ
ทดสอบ และใช้น า้มนัเบนซิน 91 ในการทดสอบ โดย
ก าหนดการทดสอบค่าท่ีความเร็วรอบเคร่ืองยนต์
ในช่วง 4,000-6,000 รอบต่อนาที ตัง้รอบเคร่ืองยนต์
เร่ิมต้นที่ 6,000 รอบต่อนาทีและปรับรอบเคร่ืองยนต์
ลดลงมาที่ความเร็วรอบต่างๆ ตามล าดับดังนีค้ือที่ 
6,000 5,500 5,000 4,500 และ 4,000 รอบต่อนาที 
บนัทึกค่าแรงบิดของเคร่ืองยนต์ ก าลงังานเบรกของ
เคร่ืองยนต์ เวลาที่ใช้ส าหรับน า้มนัเชือ้เพลิงและอตัรา
การไหลของอากาศที่มานอมิเตอร์ 

      3.3.2  เปลี่ยนเชือ้เพลิงจากน า้มนัเบนซิน 91 
เป็นแก๊สโซฮอล์ E85 ในการทดสอบและท าการ
ทดสอบคา่ตา่งๆ ของเคร่ืองยนต์ตามขัน้ตอนท่ี 1  

        

 

 

 

    3.3.3 น าค่าที่ได้จากการทดสอบมาค านวณหา                            
ค่าเขียนกราฟความสมัพนัธ์ เปรียบเทียบค่าที่ได้ของ
น า้มนัเบนซินและแก๊สโซฮอล์ E85 เช่น ก าลงัเบรกของ
เคร่ืองยนต์ แรงบิด และอตัราการสิน้เปลืองจ าเพาะ 
น าคา่มาวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง  

    ก าหนดให้  G91 คือกราฟเคร่ืองยนต์ใช้น า้มนั
เบนซิน 91 เป็นเชือ้เพลิง E85 คือกราฟเคร่ืองยนต์ใช้
แก๊สโซฮอล์ E85 เป็นเชือ้เพลงิ 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 20  แรงบิดของเคร่ืองยนต์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 21 ก าลงังานเบรกของเคร่ืองยนต์ 
 

 จากกราฟก าลงัเบรกในรูปที่ 21 ของ G91 ต ่า
กวา่ E85 จะได้วา่ ก าลงัของเคร่ืองยนต์สงูขึน้เมื่อใช้ 
แก๊สโซออล์ E85 สาเหตจุากคณุสมบตัิของเอทานอลที่
ผสมอยูใ่นน า้มนั เอทานอลต้องการอากาศที่น้อยกวา่ 
น า้มนัเบนซินในการเผาไหม้ และคณุสมบตัิการดดู 

 

ความร้อนเพ่ือจะระเหยกลายเป็นไอมากกว่าน า้มนั
เบนซิน จึงท าให้อุณหภูมิอากาศที่เข้าไปเย็นกว่า ท า
ให้มวลของอากาศที่ เ ข้าไปมีปริมาณที่มากกว่า
เคร่ืองยนต์ที่ใช้น า้มนัเบนซินเป็นเชือ้เพลิง จึงมีผลท า
ให้เค ร่ืองยนต์มีค่าแรงม้าเบรกและแรงบิดของ
เคร่ืองยนต์มีคา่เพิ่มขึน้ดงัแสดงในรูปท่ี 20-21 [1-3] 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 22  อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจ าเพาะ 
       (BSFC) 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 23 อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ 
 

 ในกราฟรูปที่ 22-23 แสดงอตัราการสิน้เปลือง
ของน า้มนัเชือ้เพลิงจ าเพาะ (BSFC) เมื่อต่อระบบ
ควบคมุใหม่เข้าไปแล้วพิจารณาผลทดสอบ จะเห็นว่า
ลักษณะกราฟของน า้มันทัง้สองชนิดคือ เส้นกราฟ 
G91 และ E85 มีค่าใกล้เคียงกนั มีค่าบางค่าที่มีค่าที่
สลบัมากหรือน้อยกวา่กนัดงักราฟ แสดงวา่ปริมาณ 
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    3.3.3 น าค่าที่ได้จากการทดสอบมาค านวณหา                            
ค่าเขียนกราฟความสมัพนัธ์ เปรียบเทียบค่าที่ได้ของ
น า้มนัเบนซินและแก๊สโซฮอล์ E85 เช่น ก าลงัเบรกของ
เคร่ืองยนต์ แรงบิด และอตัราการสิน้เปลืองจ าเพาะ 
น าคา่มาวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง  

    ก าหนดให้  G91 คือกราฟเคร่ืองยนต์ใช้น า้มนั
เบนซิน 91 เป็นเชือ้เพลิง E85 คือกราฟเคร่ืองยนต์ใช้
แก๊สโซฮอล์ E85 เป็นเชือ้เพลงิ 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 20  แรงบิดของเคร่ืองยนต์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 21 ก าลงังานเบรกของเคร่ืองยนต์ 
 

 จากกราฟก าลงัเบรกในรูปที่ 21 ของ G91 ต ่า
กวา่ E85 จะได้วา่ ก าลงัของเคร่ืองยนต์สงูขึน้เมื่อใช้ 
แก๊สโซออล์ E85 สาเหตจุากคณุสมบตัิของเอทานอลที่
ผสมอยูใ่นน า้มนั เอทานอลต้องการอากาศที่น้อยกวา่ 
น า้มนัเบนซินในการเผาไหม้ และคณุสมบตัิการดดู 

 

ความร้อนเพื่อจะระเหยกลายเป็นไอมากกว่าน า้มนั
เบนซิน จึงท าให้อุณหภูมิอากาศที่เข้าไปเย็นกว่า ท า
ให้มวลของอากาศที่ เ ข้าไปมีปริมาณที่มากกว่า
เคร่ืองยนต์ที่ใช้น า้มนัเบนซินเป็นเชือ้เพลิง จึงมีผลท า
ให้เค ร่ืองยนต์มีค่าแรงม้าเบรกและแรงบิดของ
เคร่ืองยนต์มีคา่เพิ่มขึน้ดงัแสดงในรูปท่ี 20-21 [1-3] 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 22  อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจ าเพาะ 
       (BSFC) 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 23 อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ 
 

 ในกราฟรูปที่ 22-23 แสดงอตัราการสิน้เปลือง
ของน า้มนัเชือ้เพลิงจ าเพาะ (BSFC) เมื่อต่อระบบ
ควบคมุใหม่เข้าไปแล้วพิจารณาผลทดสอบ จะเห็นว่า
ลักษณะกราฟของน า้มันทัง้สองชนิดคือ เส้นกราฟ 
G91 และ E85 มีค่าใกล้เคียงกนั มีค่าบางค่าที่มีค่าที่
สลบัมากหรือน้อยกวา่กนัดงักราฟ แสดงวา่ปริมาณ 
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การใช้เชือ้เพลงิของเคร่ืองยนต์ในการขบัเคลื่อนให้
ก าลงัออกมามีคา่ใกล้เคียงกนั  

   แก๊สโซฮอล์ E85 มีอตัราการสิน้เปลืองเชือ้เพลิง
มากกวา่เนื่องจากค่าความร้อน (Low heating value) 
เอทานอลจะมีค่าน้อยกว่าน า้มนัเบนซินอยู่ประมาณ 
30% โดยวัดต่อหน่วยน า้หนัก ดังนัน้เราจะต้องใช้
ปริมาณเชือ้เพลิงมากกว่าน า้มันเบนซินเพื่อท่ีจะให้
เคร่ืองยนต์สามารถท างานได้เหมือนเดิม [1-3] 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 24 คา่แลมด้าของเคร่ืองยนต์ 
 

   ในกราฟรูปท่ี 24 กราฟ E85 คา่แลมด้ามีค่าน้อย
กวา่ 1 เกิดจากผลลพัธ์ของการปรับแต่งเคร่ืองยนต์ให้
ระบบควบคมุเพิ่มอตัราสว่นผสมของน า้มนัต่ออากาศ
ให้หนาขึน้ กลา่วคือกราฟคา่แลมด้าเมื่อใช้แก๊สโซฮอล์ 
E85 อยูใ่นช่วง 0.5-0.7 ซึ่งค่าที่ได้จากกราฟอยู่ในช่วง
ที่เคร่ืองยนต์ใช้งานได้ปกติ ดงันัน้แสดงว่าเคร่ืองยนต์
สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ E85 เป็นเชือ้เพลงิได้ 

 

4.     สรุป  
 

         หลกัการของการเพิ่มคาบเวลาการฉีดน า้มนัของ
กล่องควบคุมใหม่นัน้ ก าหนดให้มีการเพิ่มคาบเวลา
การฉีดน า้มนัแปรผนัตามองศาการเปิดปิดของปีกผีเสือ้
ของเคร่ืองยนต์ เมื่อบิดคนัเร่งจะท าให้องศาการเปิดของ 

 

ปีกผีเสือ้มากขึน้ตาม และสง่ผลให้มีการเพิ่มเวลาการ
ฉีดน า้มนัของหวัฉีดตามโปรแกรมที่ก าหนด ท าให้อตัรา
สว่นผสมของน า้มนักบัอากาศเพิ่มขึน้ตามที่มีสญัญาณ
การเพิ่มคาบเวลาการฉีดเชื อ้ เพลิง เพื่อใ ห้มีการ
เปลี่ยนแปลงการฉีดเ ชื อ้เพลิงตามความเ ร็วรอบ
เคร่ืองยนต์ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของ
เคร่ืองยนต์ ซึ่งส่งผลกับเคร่ืองยนต์รถจักรยานยนต์
ทดสอบ ท าให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ E85 เป็นเชือ้เพลงิ 
หรือน า้มันที่มีส่วนผสมของแก๊สโซฮอล์ E85 เป็น
เชือ้เพลิงแต่มีค่าความสิน้เปลืองเชือ้เพลิงเพิ่มขึน้ และ
เมื่อถอดกล่องควบคุมที่สร้างใหม่ออก รถทดสอบยัง
สามารถกลบัมาใช้น า้มนัเบนซินเป็นเชือ้เพลิงได้ปกติ
ดงัเดิม [2-4]         

5.    กิตติกรรมประกาศ 
 

        ขอขอบคณุ นายวิลกัษณ์นาม ผลเจริญ ที่คอยให้
ค าปรึกษาแนะน า และ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ที่สนับสนุนเคร่ืองมือ
และอปุกรณ์ในการท าวิจยั 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษากระบวนการผลิตผงเลือดจระเข้น า้จืดด้วยวิธีการอบแห้งแบบแช่แข็งสญุญากาศ (Vacuum Freeze 
Dryer Method) โดยใช้เคร่ืองอบแห้งแบบแช่แข็งสญุญากาศผลติแบบตอ่เนื่อง ที่ผลิตขึน้ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สว่น 
ประกอบด้วย ห้องอบแห้ง ชดุสร้างสภาวะแช่แข็ง ชดุสร้างสภาวะสญุญากาศ และชดุสร้างความร้อน ในสว่นของ
ห้องอบแห้งจะมีถาดสแตนเลสใช้ส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ ขนาด 250x400x20 มม.จ านวน 6 ถาด ชุดสร้าง
สภาวะแช่แข็ง ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ขนาด 1 ตนั คอยล์เคร่ืองระเหย เคร่ืองควบแนน่ และวาล์วระเหยสาร
ท าความเย็นชดุสร้างสภาวะสญุญากาศจะประกอบด้วยป๊ัมสญุญากาศ ที่สามารถสร้างสญุญากาศได้ถึง 5x10-4 
torr และชดุสร้างสภาวะความร้อนประกอบด้วยแผน่ความร้อนขนาด 2.5 kW จ านวน 4 แผน่ เง่ือนไขการทดสอบ
ประกอบด้วย อุณหภูมิเร่ิมต้นในการแช่แข็งเลือดจระเข้น า้จืด โดยแยกการแช่แข็งระหว่างฮีโมโกลบินและ
พลาสมาออกจากกันที่อุณหภูมิเร่ิมต้น 25ºC และเร่ิมต้นการอบแห้งโดยแยกผลิตภณัฑ์ตามระดบัอุณหภูมิที่
ต้องการศึกษาที่ -20, -25 และ -30ºC ตามล าดบั และเพิ่มอณุหภมูิแก่ผลิตภณัฑ์อย่างช้าๆ จนกระทัง่อณุหภมูิ
ผลติภณัฑ์อยูท่ี่ 30ºC ในทกุกรณีศกึษา 
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จากการศกึษา พบว่า สภาวะที่เหมาะสมของการอบแห้งแบบแช่แข็งสญุญากาศที่มีผลในการผลิตผง
เลือดจระเข้น า้จืด อยู่ที่สภาวะอุณหภูมิที่ -20ºC โดยใช้เวลา 1,080 นาที ส าหรับฮีโมโกลบิน และ 810 นาที
ส าหรับพลาสมาโดยคณุสมบตัิของเลอืดจระเข้น า้จืดที่ผา่นการอบแห้งทัง้ฮีโมโกลบินและพลาสมามีคณุสมบตัิ 
คล้ายคลงึกนัในด้านเคมีกบักระบวนการอบแห้งโดยทัว่ไปคือ ความ-บริสทุธ์ิ น า้หนกัโมเลกุล ความสามารถใน
การต้านเชือ้แบคทีเรีย ความเป็นพิษตอ่เซลล์สิง่มีชีวิต ความสามารถในการต้านอนมุลู-อิสระ และความไมม่ีฤทธ์ิ 
เป็นพิษทางชีวภาพ แตใ่นคณุลกัษณะทางกายภาพมคีวามแตกตา่งกนัในด้านส ีและรูปร่างขนาดของผลกึ ดงันัน้
กระบวนการผลิตผงเลือดจระเข้น า้จืดด้วยวิธีการแบบแช่แข็งสญุญากาศ สามารถรักษาคุณภาพของผงเลือด
จระเข้น า้จืดเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาวิจยัเพิ่มเติมถึงผลกระทบต่อ
ต้นทนุการผลติและคณุภาพในระยะยาวเพื่อให้เกิดความมัน่ใจมากยิ่งขึน้ส าหรับการลงทนุและบทบาทการเป็น
ทางเลอืกอาหารเสริมชนิดใหมใ่นโอกาสตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ผงเลอืดจระเข้น า้จืด  อบแห้งแบบแช่แขง็สญุญากาศ  ฮีโมโกลบิน และ พลาสมา 

Abstract 

An experimental dryer was developed to determine the characteristics of crocodile blood powder 
that product from vacuum freeze-drying processes on continuous production. The equipment was 
consisted of 4 main parts; drying chamber, freezing process, vacuum process and heating process. 
Drying chamber consists of 6 rectangular stainless steel trays with 250x400x20 mm; freezing 
process consists of compressor with 1 tons, evaporator unit, condensing unit and expansion valve 
unit; vacuum process consist of vacuum pump with the capacity of 5x10-4 torr and heating process 
with 4 sets of 2.5 kW heating plate. The experimental process consists of two process, freezing 
process (the air blast freezer type) and freeze-drying process (tray method with heating plate type). 
The temperature of the crocodile blood  were measured from 25ºC until it reached to 30ºC for the 
three type case studies of freezing temperature were -20, -25 and -30ºC and were continuously 
recorded during each test.  

The result was found that this experimental dryer can produce crocodile blood powder two 
process, freezing and freeze-drying process by separation hemoglobin and plasma showed that the 
freezing temperature was approximately about -20 ºC with and the freezing-drying time was 
approximately about 1,080 min for hemoglobin and 810 min for plasma. The chemical analysis of 
crocodile blood powder was found that; anti-bacteria condition, anti - oxidant, free radical, peptine  
toxication and the physical analysis of color, crystallized were good. While the color  were tend to 
red and crystallized were bigger when compared with another produce crocodile blood powder  
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solution. The experimental dryer on continuous production can efficiently achieve the sensible result. 
However, more research is required to study the effects of the production costs, a long time period  
of properties, for make sure that this method was capable of being use for manufacturing scale an 
alternative nutrient food in the future. 
Keywords: Crocodile blood powder, Vacuum freeze-drying processes, Hemoglobin and Plasma 
_____________________________________________ 
*ติดตอ่: E-mail: wiroonnnn@gmail.com โทร. 094-0548321 

 

1. บทน า 
 จระเข้น า้จืด (ภาพที่ 1) ในประเทศไทยถือว่า
เป็นสตัว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ก าลงัได้รับความ
นิยมเลีย้งกันในปัจจุบนั เนื่องจากจระเข้น า้จืดเป็น
สตัว์ที่ไมต้่องดแูลเอาใจใสม่าก ใช้พืน้ที่ในการเลีย้ง
บริเวณน้อย ที่ส าคัญสามารถใช้ประโยชน์จาก
ชิน้ส่วนร่างกายได้เกือบทกุสว่น เช่น หนงัสามารถ
น ามาแปรรูปเป็นกระเป๋าและเคร่ืองหนงัต่างๆ สว่น
เนือ้จระเข้สามารถน ามาประกอบอาหารซึ่งก าลงั
ได้รับความนิยมทัง้ภายในและต่างประเทศและใน
ปัจจุบนัพบว่า ซี่โครงและกระดกูสนัหลงัของจระเข้
สามารถน ามาสกัดเป็นซุปสกัดจากซี่ โครงและ
กระดกูสนัหลงัจระเข้ได้ ทัง้นีย้งัมีสว่นประกอบของ
จระเข้ที่ส าคญัและก าลงัเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค
นั่นคือ น า้เลือด ในปัจจุบันมีงานวิจัยทัง้ในและ
ต่างประเทศได้ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับประโยชน์
ของเลือดจระเข้น า้จืดซึ่งสามารถรับประทานเพ่ือ
บ ารุงร่างกาย เช่น ช่วยเสริมธาตเุหล็กในผู้ ป่วยโรค
โลหิตจาง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย และโรค
อื่นๆ โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผู้บริโภค [1] 
จากงานวิจัยของ Siruntawineti [3] รายงานว่า 
สาร ไอจีเอฟ-วนั (IGF-1) เป็นสารคล้ายกบัอินซูลิน 
พบได้ในน า้เลือดและของเหลวต่างๆ ในร่างกาย
จระเข้มีคณุสมบตัิสามารถลดระดบัน า้ตาลในเลือด
และจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาเลอืดจระเข้เป็น 

  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  จระเข้น า้จืด [2] 

เ ป็ น ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อ า ห า ร สุ ข ภ า พ ข อ ง ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานต่อไปได้ ปัจจุบันมีเลือดจระเข้ที่ถูก
แปรรูปเป็นผงและบรรจุแคปซูล [4] จ าหน่ายตาม
ท้องตลาด ทัง้แหล่งผลิตที่มีกระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐานทกุขัน้ตอนหรือแหลง่ผลิตที่ ไม่ได้รับการ
รับรองในเร่ืองของการคดัเลือกเลือดจระเข้ ขัน้ตอน
การเก็บเลือดและกระบวนการแปรรูปเลือดจระเข้
ให้เป็นผง ซึง่นอกจากเร่ืองความสะอาด ปลอดภยัที่
ผู้บริโภคจ าเป็นต้องค านึงถึงแล้วยังต้องทราบถึง
คุณสมบัติของเลือดจระเข้แห้งที่ดีที่ยังคงคุณค่า
และสารอาหารตา่งๆ การแปรรูปเลอืดจระเข้ให้ เป็น
ผงเพื่อบรรจุแคปซูลนัน้ จ าเป็นต้องมีกระบวนการ
แปรรูปท่ีเหมาะสม เพื่อให้คณุค่าหรือสารอาหารใน
เลอืดจระเข้อยูค่รบถ้วน ดงัตารางที ่1  

เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นไอโดยไม่ผ่าน
สถานะของเหลว หรือเกิดการระเหิดสาร เรียก
กระบวนการนีว้า่ การระเหิดกระท าภายใต้ความดนั 
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ภาพที่ 2  แคปซูลเลอืดจระเข้ [4] 
 

ตารางที่ 1  สว่นประกอบท่ีส าคญัในผงแคปซูล   
       เลอืดจระเข้ [4] 

สารอาหาร ปริมาณ หน่วย 
โปรตีน 83.1 % 

เกลือแร่และธาตตุา่งๆ 
เหล็ก 164 มก./100ก. 
แคลเซียม 90 มก./100ก. 
โซเดียม 22.5 มก./100ก. 
ฟอสฟอรัส 1,458 มก./100ก. 
แมกนีเซียม 574 มก./100ก. 

วิตามิน 
วิตามิน เอ 10.61 มคก./100 ก. 
วิตามิน บี1 0.17 มก./100ก. 
วิตามิน บี2 0.23 มก./100ก. 
วิตามิน บี6 0.22 มก./100ก. 
วิตามิน บี12 0.20 มคก./100 ก. 
 

และอุณหภูมิต ่า โดยการน าวัตถุดิบที่ผ่านการแช่
เย็นจนแข็ งมาระเหิดน า้ ออกภายใ ต้สภาวะ
สญุญากาศจนกระทัง่แห้ง กระบวนการนีม้ีข้อดีคือ 
ผลติภณัฑ์ได้รับความเสยีหายที่เกิดจากการท าแห้ง
น้อยที่สดุเนื่องจากกระท าที่อณุหภมูิต า่ สามารถคืน
รูปได้ง่าย จึงท าให้หลกีเลีย่งการเปลีย่นแปลงสภาพ
ทางเคมีและชีวภาพได้ [5] 
      จากภาพที่ 3 สามารถอธิบายกระบวนการ
อบแห้งนี ไ้ ด้  เ ร่ิมจากผลิตภัณฑ์อยู่ ในสถานะ
ของเหลวที่สภาวะความดนับรรยากาศที่จดุ A ลด 

 

อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ลงจนผลิตภัณฑ์เปลี่ยน
สถานะเป็นของแข็งในสภาวะความดันเดียวกันที่ 
จุด B ช่วงนีเ้รียกว่า กระบวนการแช่แข็ง (Freezing 
Process) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  กระบวนการอบแห้งแบบแช่แข็งบน 
     Phase Diagram ของน า้ [5] 

 

 หลงัจากนัน้ลดความดนัลงจนกระทัง่ความ
ดนัต ่ากว่า 4.58 mmHg ซึ่งเป็นความดนัจุด Triple 
Point (TP) ของน า้ที่จุด C การระเหิดจะเร่ิมเกิดขึน้
ที่จุดนี  ้สามารถท าได้ 2 วิธี วิธีแรกคือ  การเพิ่ม
อณุหภมูิของผลิตภณัฑ์ให้สงูขึน้โดยควบคุมความ
ดนัให้คงที่หรือไมใ่ห้เกินความดนัที่จุด Triple Point 
ของน า้ที่จุด D ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือ การลดความดนั
ลงให้มากที่สดุโดยควบคมุอณุหภมูิของผลิตภณัฑ์
ที่จดุ E หรือใช้ทัง้สองวิธีคือ ทัง้เพิ่มอณุหภมูิและลด
ความดันให้การระเหิดเกิดขึน้เนื่องจากความ
แตกต่างของความดนัไอ (Vapor Pressure) หรือ 
อณุหภมูิ (Temperature) ของสองแหลง่โดยความ
แตกต่างของความดนัไอหรืออณุหภูมิที่มากขึน้จะ
ท าให้อตัราในการระเหิดจะเพิ่มมากขึน้ตามไปด้วย 
การออกแบบความแตกต่างของสองแหลง่นีไ้ม่ควร
น้อยกว่า 20ºC การระเหิดสงูสดุเกิดขึน้เม่ือการท า
ให้อณุหภมูิของผลติภณัฑ์มีคา่สงูที่สดุโดยที่ไมท่ า 
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ให้เกิดการหลอมละลาย (Melting) ดังแสดงใน
ตารางที ่2 
 

ตารางที่  2  ความสัมพันธ์ของความดันไอกับ
อณุหภมูิ [5] 
 

C mmHg  C mmHg 
100 760  -10 1.95 
50 92.51  -20 0.78 
10 9.21  -30 0.29 
0 4.58  -40 0.097 

 

 เ ทค โน โล ยี ก า ร อบ แ ห้ ง แ บบแช่ แ ข็ ง
สญุญากาศถกูใช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหาร 
ผกั ผลไม้ เวชภณัฑ์ยา และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น 
การอบแห้งแบบแช่แข็งสญุญากาศนัน้ในประเทศ
ไทยถือวา่เป็นวิธีการอบแห้งขัน้สงูเพราะการอบแห้ง
มีค่าใช้จ่ายสงูและอปุกรณ์บางส่วน จะต้องน าเข้า
จากต่างประเทศ [6]  ดังนัน้  ในการออกแบบ
เคร่ืองอบแห้งแบบแช่แข็งสุญญากาศจึงต้อง
ค านึงถึงประโยชน์การใช้งานในการสร้างเคร่ือง 
อายกุารใช้งาน และต้นทนุในการสร้างเคร่ืองเป็นสิง่
ส าคญัเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น
ต้นทนุท่ีสงูมาก [7] งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อ 
ศึกษากระบวนการอบแห้งแบบแช่แข็งสญุญากาศ
ด้วยเคร่ืองอบแห้งแบบแช่แข็งสุญญากาศที่มีอยู่
แล้ว ให้สามารถผลติผงเลอืดจระเข้น า้จืดอบแห้งได้
เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ประเภทนีไ้ด้ในล าดบัตอ่ไป 
 

2. ขัน้ตอนการทดลอง 
 

 3.1 ทดลองการอบแห้งเลอืดจระเข้น า้จืดโดยใช้
เคร่ืองอบแห้งแบบแช่แข็งสญุญากาศ ซึง่ในการ 

 

ศึ ก ษ า นี ้ เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง อ บ แ ห้ ง แ บ บ ร ะ ดั บ
ห้องปฏิบตัิการที่มีการสร้างขึน้มาแล้วลกัษณะและ
รายละ เ อียดของ เค ร่ืองอบแ ห้งแบบแช่แ ข็ ง
สุญญากาศดังภาพที่ 5 และ 6 ซึ่งมีอุปกรณ์หลัก
ประกอบด้วย  

3.1.1 ห้องอบแห้ง (Drying Chamber) 
เป็นรูปทรงกระบอก ขนาดพืน้ที่หน้าตดัxความยาว 
เทา่กบั 50x120 ซม. ซึง่ท าจากสแตนเลส AISI304 

3.1.2 อุปกรณ์แช่แข็ง (Freezer) ใช้
เคร่ืองท าความเย็นเป็นตัวสร้างความเย็นแช่แข็ง
ผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้ต้นก าลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาด 3 เฟส โดยสามารถผลิตความเย็นได้ -30, -
40 และ -50ºC และสามารถใช้สารท าความเย็น 
ชนิด R 134a และ R 404a 

3.1.3  อุปกรณ์ท าสุญญากาศใช้ 
Vacuum pumpยี่ ห้ อ  Edwords รุ่น  RV.  3 
ความสามารถในการดดูอากาศในอตัรา 350 ลิตร/
นาที มี Maximum water vapor inlet pressure 80 
mbar/ 60 Torr 

3.1.4 อุปกรณ์ให้ความร้อน ใช้แผ่น
ความร้อน ขนาด 2.5 kW จ านวน 4 แผน่ 

3.1.5 อุปกรณ์ระบายความร้อนของ
เคร่ืองควบแนน่ชดุท าความเย็น ใช้การระบายความ
ร้อนด้วยน า้โดยใช้ป๊ัมน า้เป็นตวัขบัน า้ไหลเวียนใน
ระบบ 

3.2 ท าการอบแห้งเลือดจระเข้น า้จืดโดย
แยกองค์ประกอบของน า้เลือดจระเข้น า้จืดในส่วน
ของฮีโมโกลบินและพลาสมาออกจากกนัเพื่อศึกษา
การอบแห้ง อุณหภูมิในการอบแห้งแบบแช่แข็ง
สญุญากาศของเลอืดจระเข้มี 3 กรณีการศกึษาโดย
เร่ิมต้นที่ -20, -25 และ -30 ºC ที่ผิวของน า้เลือด
จระเข้ และอณุหภมูิสดุท้ายหลงัจากการอบแห้ง 
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ของเลือดจระเข้คือ 30ºC ทกุกรณีศึกษาในขัน้ตอน
การทดลองใช้ผลติภณัฑ์จ านวน 3 ลิตร/การทดลอง 
1 ครัง้ โดยขัน้ตอนในการเตรียมวตัถดุิบ มีดงันี ้

3.2.1  คัดเลือกจระเ ข้ที่มีสุขภาพดี 
แข็งแรง จากฟาร์มเพาะเลีย้งท่ีได้รับการอนุญาต
จาก กรมประมง อายุอย่างน้อย 3 ปี ขนาดความ
ยาวไมน้่อยกวา่ 1.50 ม. 

3.2.2 เจาะเก็บเลือดจระเข้ปริมาณมาก 
ท าความสะอาดบริเวณท่ีเจาะด้วยแอลกอฮอล์ 
70% เจาะเก็บเลือดโดยใช้อุปกรณ์และภาชนะท่ี
ผ่านขัน้ตอนการฆ่าเชือ้โรค และภาชนะเก็บเลือดมี
ลกัษณะปิด เพื่อให้ได้เลือดปริมาณมากที่สะอาด 
ปราศจากการปนเปือ้นของเชือ้แบคทีเรีย (ภาพที ่7) 

3.2.3 น าเลอืดจระเข้ที่ได้มาฆ่าเชือ้ด้วย
วิธีพาส-เจอร์ไรส์ที่ 60ºC ใช้เวลา 30 นาที  

3.2.4 แยกองค์ประกอบของเลือดจระเข้
โดยแยกฮีโมโกลบินและพลาสมาออกจากกันเพื่อ
ท าการแยกอบแห้ง (ภาพท่ี 8) 

3.2.5 น าเลือดจระเข้มาอบแห้งอบแห้ง
แบบแช่แข็งสญุญากาศ (ภาพที ่9 และ 10) 

3.3 ทดสอบคุณสมบัติเลือดจระเข้อบแห้ง
ทางด้านกายภาพและเคมี 

3.4 สรุปสภาวะที่เหมาะสมในการผลติ 

      
 

ภาพที่ 5  เคร่ืองอบแห้งแบบแช่แข็งสญุญากาศ 
 

 

      
 

ภาพที่ 4  ล าดบัขัน้ตอนการทดลอง 
 

 
 
ภาพที่  6      ส่วนประกอบเคร่ืองอบแห้งแบบ       

แช่แข็งสุญญากาศ  1. ห้องอบแห้ง 
(Dry chamber) 2 .  ระบบท าความ
เย็น  (Refrigeration system) 3. 
ระบบสญุญากาศ(Vacuum system)  
4 .  ชุดควบคุมไฟฟ้า  (Controller)              
5. ชัน้วางถาดพร้อมชุดท าความร้อน  
(Shelf with heater) 

ลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์จนถึงจุดเยือกแข็ง 
ณ ที่อุณหภูมิของกรณีศึกษาที่ความ 

ดันบรรยากาศ (freezing) 

ลดความดันลงจนกระทั่งความดันต่่ากวา่ 4.58 
mmHg Triple Point (TP) 

เพิ่มอุณหภูมิและลดความดันเพื่อให้การ
ระเหิดเกิดขึ้นจนกระทั่งอุณภูมิสุดท้ายเท่ากับ 

30ºC 

น่าผลการทดลองที่ได้ส่งไปทดสอบด้าน
กายภาพและเคมี 
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ภาพที่ 7  การเจาะเลอืดและเก็บรักษาเลอืด 
 จระเข้น า้จืด 

  

 
 

    ภาพที่ 8   การเตรียมฮีโมโกลบิน (A) และ 
       พลาสมา(B) 

 

    
 

ภาพที่ 9  การลดอณุหภมูิฮีโมโกลบิน (A)และ 
     พลาสมา (B) 

 

 
 

   ภาพที่ 10  ฮีโมโกลบิน (A)และพลาสมา (B)  
      หลงัการอบแห้ง 

 

4.  ผลการทดลอง 
4.1 กระบวนการอบแห้ง 
        จ า ก ก า ร ท ดล อ ง อบ แ ห้ ง แ บบ แ ช่ แ ข็ ง
สญุญากาศเลือดจระเข้ในสว่นของฮีโมโกลบินจาก
กรณีศึกษา ณ อุณหภูมิที่ -20, -25และ - 30 ºC 
พบว่า ช่วงของการอบแห้งในขัน้ตอนการลด
อณุหภมูิของผลติภณัฑ์จากอณุหภมูิเร่ิมต้น 25ºC  
ลงที่อณุหภมูิ -20ºC ใช้เวลา 300 นาที อุณหภูมิ -
25ºC ใช้เวลา 315 นาที อณุหภูมิ -30ºC ใช้เวลา
375 นาที และขัน้ตอนการอบแห้งจากอุณหภูมิแช่
แข็งจนกระทั่งสู่อุณหภูมิสุดท้าย 30 ºC ในทุก
กรณีศึกษาพบว่า ที่ผลิตภัณฑ์อุณหภูมิเร่ิมต้น -
20ºC ใช้เวลา 780 นาที ท่ีอณุหภมูิเร่ิมต้น -25ºC ใช้
เวลา 885 นาที และที่อุณหภูมิเร่ิมต้น -30ºC ใช้
เวลา 945 นาทีตามล าดบั (ภาพท่ี 11) และจากการ
ทดลองอบแห้งแบบแช่แข็งสญุญากาศเลือดจระเข้
ในส่วนของพลาสมา ณ อุณหภูมิเร่ิมต้นอบแห้ง
เ ช่ น เดี ย วกันกับทุกกร ณีศึกษา ในส่ วนของ
ฮีโมโกลบินพบว่า ช่วงของการอบแห้งในขัน้ตอน
การลดอณุหภมูิของผลติภณัฑ์จากอณุหภมูิเร่ิมต้น  
25ºC ลดลงมาที่อณุหภมูิ -20ºC ใช้เวลา 210 นาที 
อณุหภูมิ -25ºC ใช้เวลา 285 นาที อณุหภูมิ -30ºC 
ใช้เวลา 330 นาที และขัน้ตอนการอบแห้งจาก
อุณหภูมิแช่แข็งจนกระทั่งสู่อุณหภูมิสดุท้าย 30ºC 
ในทกุกรณีศกึษาพบวา่ ที่ผลติภณัฑ์อณุหภูมิเร่ิมต้น  
-20ºC ใช้เวลา 600 นาที ที่อณุหภูมิเร่ิมต้น -25ºC 
ใช้เวลา 660 นาที และที่อณุหภมูิเร่ิมต้น -30ºC ใช้
เวลา 735 นาทีตามล าดบั (ภาพที่ 12) และผลการ
ทดลองอบแ ห้ ง แบบแช่ แ ข็ ง สุญญากาศ ใน
กรณีศกึษาดงัแสดงในตารางที่ 3 

 

 

 

 

 

(A) (B) 

(A) (B) 

(A) (B) 

(A) (B) 
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     ภาพที่ 11  การเปลีย่นแปลงระหวา่งอณุหภมูิและเวลาของการอบแห้งฮีโมโกลบินเลอืดจระเข้น า้จืด  
             ที่อณุหภมูิ เร่ิมต้นการอบแห้งแบบแช่แข็งสญุญากาศที่อณุหภมูิ -20, -25 และ -30°C 
 

 

 
 

     ภาพที่ 12  การเปลีย่นแปลงระหวา่งอณุหภมูิและเวลาของการอบแห้งพลาสมาเลอืดจระเข้น า้จืด  
         ที่อณุหภมูิเร่ิมต้นการอบแห้ง แบบแช่แขง็สญุญากาศที่อณุหภมูิ -20, -25 และ -30°C 
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ตารางที่ 3  เวลาในการอบแห้งแบบแช่แข็งสญุญากาศของฮีโมโกลบินและพลาสมา 

 

กระบวนการ/
กรณีศึกษา (ºC) 

ขัน้ตอนการลดอุณหภูมิ
(นาท)ี 

ขัน้ตอนการอบแห้ง
(นาท)ี 

ขัน้ตอนการอบแห้ง
ทัง้หมด (นาท)ี 

สัดส่วนเวลา
กระบวนการ 

ทัง้หมด 

ฮีโมโกลบิน พลาสมา ฮีโมโกลบิน พลาสมา ฮีโมโกลบิน พลาสมา 
ฮีโมโกลบิน
กับพลาสมา 

(%) 
-20 300 210 780 600 1080 810 133.3 
-25 315 285 885 660 1200 945 126.9 
-30 375 330 945 735 1320 1065 123.9 

 
 4.2. การตรวจสอบคุณภาพ 
 คณุภาพของเลอืดจระเข้น า้จืดที่อบแห้งด้วย
วิธีการอบแห้งแบบแช่แข็งสุญญากาศ ซึ่งแยก
องค์ประกอบของน า้เลือดจระเข้น า้จืดในส่วนของ
ฮีโมโกลบินและพลาสมาออกจากกนัเพื่อศึกษาการ
อบแห้งโดยเป็นการทดสอบคุณภาพทางด้านเคมี
และกายภาพเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตผง
เลือดจระเข้น า้จืดของเคร่ืองท าแห้งแบบแช่แข็ง

แบบขวดจากภาควิชาเคมี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
โดยในกระบวนการจะไม่มีการให้ความร้อนในการ
ท าแห้งและกระบวนการผลิตผงเลือดจระเข้น า้จืด
ของเคร่ืองท าแห้งแบบแช่แข็งแบบถาด จะมีการให้
ความร้อนในการท าแห้ง โดยผลการการทดลองใน
ทุ ก ก ร ณี ศึ ก ษ า ไ ด้ แ ส ด ง ใ น ต า ร า ง ที่  4

 
ตารางที่ 4  คณุสมบตัิทางกายภาพและทางเคมีของฮีโมโกลบินและพลาสมาที่ได้จากการอบแห้ง [8] 

 
 
 

การทดสอบ 
ผลการทดสอบ 

เคร่ืองอบแห้งแบบแช่แข็งแบบ
ถาด 

เคร่ืองอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งแบบ
ขวด 

ลกัษณะของฮีโมโกลบินที่ท าแห้งเสร็จ สีแดงคล า้ สีแดง 
ความบริสทุธ์ิและน า้หนกัโมเลกลุ 14 kDa และ 15 kDa 14 kDa และ 15 kDa 
ความสามารถในการต้านเชือ้แบคทีเรีย มีความสามารถในการท าลายหรือ

ยบัยัง้เชือ้ Bacillus subtilis ATCC 6633 
มีความสามารถในการท าลายหรือ ยบัยัง้  
เชือ้ Bacillus subtilis ATCC 6633 

ความเป็นพิษของเปปไทด์ตอ่เซลล์สิ่งมีชีวิต ไมเ่ป็นพิษ ไมเ่ป็นพิษ 
ความสามารถในการต้านอนมุลูอิสระ มีคณุสมบตัิในการต้านอนมุลูอิสระ มีคณุสมบตัิในการต้านอนมุลูอิสระ 
ลกัษณะผงฮีโมโกลบิน มีขนาดใหญ่ มีขนาดเล็ก 
ลกัษณะผงพลาสมา มีขนาดใหญ่ มีขนาดเล็ก 
ฤทธ์ิทางชีวภาพของพลาสมา ไมเ่ป็นพิษ ไมเ่ป็นพิษ 
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5. สรุปและวิจารณ์     
ผลของการอบแห้งเลอืดจระเข้น า้จืดแบบแช่

แข็ งสุญญากาศในส่วนของฮี โมโกลบินและ
พลาสมาโดยวิ ธีการอบแห้งแบบถาดพบว่า 
ระยะเวลาการอบแห้งโดยรวมของผลิตภัณฑ์ทัง้
สองที่เหมาะสมอยู่ท่ีอุณหภูมิของกรณีตัวอย่าง
เร่ิมต้นที่ -20°C และเวลาในการอบแห้งโดยเฉลี่ย
ทัง้ 3 ตวัอย่างกรณีศึกษาอยู่ที่ 1,200 นาที ส าหรับ
ฮีโมโกลบินและ 940 นาที  ส าห รับพลาสมา
เนื่องจากคุณสมบัติของพลาสมามีองค์ประกอบ
ของน า้น้อยกว่าฮีโมโกลบินจึงท าให้กระบวนการ
โดยรวมทัง้ขัน้ตอนการลดความชืน้และขัน้ตอนการ
ระเหิดของน า้ในตวัผลติภณัฑ์ใช้ระยะเวลาน้อยกวา่
ประมาณ 27.6% โดยระยะเวลาการอบแห้ง
ระหว่างฮีโมโกลบินและพลาสมาของเลือดจระเข้มี
ความแตกตา่งกนัทัง้ในช่วงขัน้ตอนการลดอณุหภมูิ
และขัน้ตอนการอบแห้ง โดยระยะเวลาของ
กระบวนการในส่วนพลาสมาใช้น้อยกว่าโดยเวลา
ในกระบวนการในส่วนของฮีโมโกลบินทุกตวัอย่าง
การทดสอบ ประมาณ 20-25% คุณสมบัติของ
เลือดจระเข้น า้จืดท่ีผ่านการอบแห้งโดยวิธีการแช่
แข็งแบบถาดและแบบขวดซึ่งเป็นกระบวนการ
อบแห้งที่ใช้อ้างอิงเทียบเคียง โดยทัง้ฮีโมโกลบิน
และพลาสมามีคุณสมบตัิคล้ายคลึงกนัในด้านเคมี 
คือ ความบริสทุธ์ิ น า้หนกัโมเลกลุ ความสามารถใน
การต้านเชือ้แบคทีเ รีย ความเป็นพิษต่อเซลล์
สิ่งมีชีวิต ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 
และความไม่มีฤทธ์ิเป็นพิษทางชีวภาพ [8] และมี
คุณภาพตามมาตรฐานองค์การอาหารและยา 
(อย.) ซึง่ทดสอบโดยศนูย์วิจยัโปรตีนและโปรติโอ 
มิกส์เพื่อการพาณิชย์และอตุสาหกรรม[9]   

 
 

ภาพที่ 13  ลกัษณะของฮีโมโกลบิน (A-1) และ 
พลาสมา (A-2) ท่ีผ่านกระบวนการ
อบแห้งจากเคร่ือง อบแห้งแบบขวด 
(มหาวิทยาลยัขอนแก่น) และ ลกัษณะ
ของฮีโมโกลบิน (B-1) และพลาสมา (B-
2)  ที่ผ่านกระบวนการอบแห้งจาก
เคร่ืองอบแห้งสุญญากาศของผู้ วิจัย 
[8] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14   ลกัษณะของผงฮีโมโกลบินที่ผา่นการ      
  อบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งแบบขวด  

C-1 (30µm)   และ C-2 (100µm)    
และเคร่ืองอบแห้งสุญญากาศของ
ผู้ วิ จัย  D-1  (30µm) และ D-2                
(100µm) เ มื่ อ ม อ ง ผ่ า น ก ล้ อ ง                  
จลุทรรศน์อิเลก็ตรอน [8] 

 

 

(A-

(A-

(B-
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แตใ่นคณุลกัษณะทางกายภาพ มีความแตกตา่งกนั
ทัง้สีฮีโมโกลบินและพลาสมาซึ่งอาจเป็นปัจจัยต่อ
กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้รูปร่าง และ
ขนาดของผลึก (ภาพที่  13 และ 14) เนื่องจาก
อณุหภมูิเร่ิมต้นในการอบแห้งอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างผลึกและลกัษณะสีของฮีโมโกลบิน
และพลาสมาซึง่อาจเป็นปัจจยัต่อกระบวนการแปร
รูปเป็นผลติภณัฑ์ได้ 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้ด าเนินการวิจัยขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยโปรตีน
และโปรติโอมิกส ์เพื่อการพาณิชย์และอตุสาหกรรม 
ภ า ค วิ ช า ชี ว เ ค มี  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ที่สนบัสนนุการวิจยัครัง้นีซ้ึ่ง
ได้ให้ความอนุเคราะห์ห้องปฏิบตัิการและทดสอบ
คณุสมบตัิของเลอืดจระเข้อบแห้งด้วยเคร่ืองมือและ
วิธีการที่ได้มาตรฐานและขอขอบคุณ บริษัท ศรี
ราชาโมด้า จ ากัด ท่ีให้ความอนุเคราะห์ส่วนของ
ผลติภณัฑ์เลอืดจระเข้น า้จืดเพื่อใช้ในการวิจยัครัง้นี ้
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_________________________________________________________________________________ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเคร่ืองยนต์ดีเซลเม่ือใช้น ำ้มันไบโอดีเซลจำกน ำ้มันร ำข้ำว 
Environmental Effect of Diesel Engine by using Biodiesel Produced from Rice-Bran Oil  
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บทคดัย่อ 
 

กำรศกึษำนีเ้ก่ียวกบัผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมของเคร่ืองยนต์ดีเซลจำกกำรใช้น ำ้มนัไบโอดีเซลจำกน ำ้มนัร ำข้ำว
โดยกำรผลิตด้วยวิธีขัน้ตอนเดียวและสองขัน้ตอน (Single & Two-Step Method) เมื่อเปรียบเทียบกบักำรใช้
น ำ้มนัดีเซลพบว่ำ กำรทดสอบกับเคร่ืองยนต์ดีเซลกำรเกษตรประเภทควำมเร็วรอบคงที่ขนำด 11.5 แรงม้ำ 
สำมำรถจดุระเบิดได้ด้วยไบโอดีเซลเอง และเคร่ืองยนต์สำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติ นอกจำกนีย้งัพบว่ำปริมำณ
ก๊ำซคำร์บอนมอนนอกไซด์ และคำร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมำจำกเคร่ืองยนต์ที่ใช้น ำ้มันไบโอดีเซลมี
ปริมำณน้อยกว่ำเคร่ืองยนต์ที่ใช้น ำ้มนัดีเซล ทัง้นีเ้นื่องจำกในโมเลกุลของน ำ้มนัไบโอดีเซลมีจ ำนวนคำร์บอนที่
เป็นองค์ประกอบน้อยกวำ่ และมีจ ำนวนออกซิเจนที่เป็นองค์ประกอบมำกกวำ่ จึงท ำให้เกิดกำรเผำไหม้ที่สมบรูณ์
มำกว่ำน ำ้มนัดีเซลอย่ำงไรก็ตำมควรศึกษำเพิ่มเติมถึงผลกระทบต่อควำมสึกหรอของเคร่ืองยนต์ในระยะยำว 
เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจตอ่กำรเปลีย่นมำใช้น ำ้มนัไบโอดีเซลเป็นพลงังำนทดแทนในอนำคต 
ค ำส ำคัญ : ไบโอดีเซล น ำ้มนัร ำข้ำว กำรปลอ่ยแก๊สไอเสยี 

FEAT JOURNAL 
FARM  ENGINEERING AND AUTOMATION TECHNOLOGY JOURNAL 
วำรสำรวิศวกรรมฟำร์มและเทคโนโลยกีำรควบคุมอตัโนมัติ  
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Abstract 

This work involved a study on comparison of the environmental impact of diesel engines using 
biodiesel from rice-bran oil by Single & Two-step methods. The results indicated that the outputs 
obtained from the test conducted with 11.5 horsepower constant-speed farm diesel engine using 
rice-bran oil biodiesel were similar to those of diesel fuel. For the exhaust emission, biodiesel was 
found to produce less carbonmonoxide and carbon dioxide  than diesel fuel because the fraction of 
oxygen in biodiesel was higher than diesel fuel leading to more complete combustion.The result of 
this study revealed that biodiesel can be used directly in a diesel engine without any engine 
modification. However, more research is required to study the effects of the durability, if biodiesel is 
to be used in diesel engines over a long time period for make sure that this biodiesel was capable of 
being use as an alternative fuel in the future. 
Keywords: Biodiesel, Rice bran oil, Exhaust emission 
___________________________________________________ 
*ติดตอ่: E-mail: wiroonnnn@gmail.com โทร. 094-0548321 
 

1. บทน ำ 
 

      พลังงำนเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรด ำรงชีวิต
ของมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบนัมีควำมต้องกำรพลงังำน
ในอตัรำท่ีเพิ่มสงูมำกขึน้ในทกุๆ ปี ท ำให้ต้องมีกำร
จัดหำแหล่งพลังงำนเพิ่มขึน้เพื่อให้เพียงพอกับ
ควำมต้องกำร โดยในแต่ละปีประเทศไทยต้องใช้
เงินจ ำนวนมำกในกำรจดัหำพลงังำน โดยสว่นใหญ่
ต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ท ำให้ต้องสูญเสีย
เงินตรำออกนอกประเทศเป็นจ ำนวนมำก และมี
แนวโน้มที่จะสูงมำกขึน้ ดงันัน้เพื่อลดกำรน ำ เข้ำ
พลงังำนจำกต่ำงประเทศลง จึงต้องมีกำรพัฒนำ
แหล่งพลงังำนทดแทนอื่นที่ได้จำกธรรมชำติ ไบโอ
ดีเซลเป็นน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ได้จำกกำรน ำน ำ้มนัพืช
หรือไขสตัว์ต่ำงๆ มำเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงเคมีด้วย
กำรท ำปฏิกิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชัน (Trans 
esterification reaction) กบัแอลกอฮอล์ เช่นเมทำ

นอลหรือ เอทำนอล ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแอลคิลเอส
เทอร์ (Alkylester) ซึ่งมีสมบัติใกล้เคียงกับน ำ้มัน
ดีเซลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จำกฟอสซิล ดังแสดงใน
ตำรำงที่ 1 และ ภำพท่ี 1 
 

ตำรำงที่ 1  คณุสมบตัิไบโอดีเซลเทียบกบัน ำ้มนั 
    ดีเซล [1] 

สมบัต ิ
มำตรฐำนของน ำ้มันดีเซลและไบโอ

ดีเซล 
วธีิทดสอบ ดีเซล ไบโอดีเซล 

ควำมหนำแน่น  
(kg/ 3m ) 

ASTM 1298 920 max 860-900 

ดรรชนีซีเทน ASTM D 976 45 min 40 min 
จุดวำบไฟ ( C ) ASTM D 93 52 min 130 min 
ค่ำควำมร้อน 

(MJ/kg) ASTM D 240 45.2 min - 

ค่ำควำมหนืด
(mm2/s) ASTM D 445 8 max 1.9-6.0 
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รูปที่ 1 ปฏิกิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชนั [2] 
 

 ดัง นั น้ ไบ โอดี เ ซลจึ งสำมำ รถ ใ ช้ ใ น
เคร่ืองยนต์ดีเซลได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องปรับปรุง
เคร่ืองยนต์ หรืออำจปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเท่ำนัน้ 
โดยในปัจจุบันได้มีกำรผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้
ภำยในประเทศในเชิงพำณิชย์ถึงกว่ำ วันละ  10 
ล้ำนลติร [1]  

 

 2.  ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 กำรผลิตไบโอดีเซลจำกน ำ้มันร ำข้ำว 

 ประเทศไทยมีกำรผลิตข้ำวเป็นปริมำณ 
30% ของโลกโดยผลิตได้ถึง 36.27 ล้ำนตันในปี 
2558 และร ำข้ำวเป็นผลพลอยได้ของข้ำวเปลอืกคดิ
เป็น 7% ของน ำ้หนกัทัง้หมด หำกสำมำรถน ำน ำ้มนั
ร ำข้ำวมำผลิตเป็นไบโอดีเซลได้จะเกิดประโยชน์
เม่ือเกิดวิกฤตพลงังำน [3]  แต่เนื่องจำกน ำ้มนัร ำ
ข้ำวมีค่ำควำมหนืดที่สูงกว่ำน ำ้มันเชือ้เพลิงดีเซล
มำกเป็นเพรำะโครงสร้ำงทำงโมเลกุลของน ำ้มนัร ำ
ข้ำวจะมีโซ่ที่ยำวกว่ำน ำ้มันเชือ้เพลิงดีเซลมำก
นัน่เอง ดังนัน้ จึงต้องมีกำรท ำกำรปรับปรุงควำม
หนืดของน ำ้มนัร ำข้ำวให้น้อยลง เพื่อสะดวกต่อกำร
ป้อนเชือ้เพลิงเข้ำห้องเผำไหม้และให้เกิดกำร
สนัดำปที่สมบรูณ์ และต่อเนื่องโดยต้องท ำโมเลกุล
ของน ำ้มันให้เล็กลงก่อนซึ่งต้องใช้ปฏิกิริยำเคมี 
ทรำนส์เอสเทอริฟิเคชนั และน ำ้มนัร ำข้ำว ที่ผำ่น 
 
 

 

กระบวนกำรนี ้จะเป็นเชือ้เพลิงที่มีคุณสมบตัิส่วน
ใหญ่ใกล้เคียงกบัน ำ้มนัดีเซล วฒันำ และคณะ [2] 
น ำเมทิลเอสเทอร์จำกน ำ้มนัพืชที่สกดัได้จำกร ำข้ำว
ได้ไปทดสอบทำงด้ำนปิโตรเคมีดงันีค้ือ ควำมหนืด 
จุดวำบไฟ ดัชนีซี เทน พบว่ำ  เวลำในกำรท ำ
ปฏิกิริยำ 60 นำที อณุหภมูิ 60ºC โซเดียมไฮดรอก-
ไซด์ 7 กรัม และเมทำนอล 100 มล. เมื่อใช้ปริมำตร
น ำ้มนัร ำ 500 มล. โดยจะสำมำรถเตรียมเมทิลเอส
เทอร์ได้ผลผลิตประมำณร้อยละ 90 ค่ำควำมหนืด
อยู่ในช่วง 5.360 – 5.488 cSt จุดวำบไฟที่ 320ºC 
และคำ่ดชันีซีเทน 46 ซึง่เป็นคำ่ที่ใกล้เคียงกบัน ำ้มนั
ดีเซลทัว่ไป 
 

2.2 กำรผลิตไบโอดีเซลจำกน ำ้มันร ำข้ำว
โดยใช้ปฏิกิริยำ ทรำนส์-เอสเทอริฟิเคชันแบบ
ขัน้ตอนเดียวและปฏิกิริยำสองขัน้ตอน  
 

 สุกัญญำ และสมใจ [4] ได้ท ำกำรวิจัย
ผลิตไบโอดีเซลจำกน ำ้มนัร ำข้ำวโดยใช้ปฏิกิริยำท
รำนส์เอสเทอริฟิเค-ชนัแบบขัน้ตอนเดียว (Single - 
step method) โดยเลือกสภำวะที่ดีที่สุดคือ 
อตัรำสว่นโดยโมลเมทำนอลตอ่น ำ้มนัร ำข้ำวเท่ำกบั 
5:1 ปริมำณโซเดียมไฮดรอกไซด์ 7% โดยน ำ้หนกั
ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ตอ่ปริมำตรเมทำนอล เวลำ
ในกำรท ำปฏิกิริยำ คือ 60 นำที อณุหภมูิในกำรท ำ
ปฏิกิริยำเท่ำกบั 60ºC และในกำรท ำวิจยัปฏิกิริยำ
สองขัน้ตอน (Two – step method) โดยอ้ำงอิงผล
กำรผลิตไบโอดีเซลจำกน ำ้มนัร ำข้ำวกระบวนกำร
ขัน้ตอนเดียว ในขัน้ตอนนีไ้ด้ใช้เวลำท ำปฏิกิริยำคือ 
120 นำที ตัวแปรที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมคือปริมำณ
กรดซลัฟิวริก ซึง่กำรใช้ปฏิกิริยำแบบสองขัน้ตอนใน
กำรผลิตไบโอดี เซลให้ร้อยละผลได้ (% Yield) 
สงูสดุของปฏิกิริยำมำกกวำ่แบบขัน้ตอนเดียว  
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เพิ่มขึน้จำกร้อยละ 90เป็นร้อยละ 99  Wang et al  
[5]  ได้ศึกษำกำรผลิตน ำ้มันไบโอ -ดี เซล ด้วย
กระบวนกำรสองขัน้ตอน ในขัน้ตอนแรกเป็นกำรลด
ปริมำณกรดไขมนัอิสระของน ำ้มนัใช้แล้ว โดยน ำมำ
ท ำปฏิกิริยำ เอสเทอร์ริฟิเคชนั กบัเมทำนอล ตวัเร่ง
ปฏิกิริยำที่ใช้คือ Ferric sulfate และขัน้ตอนที่สอง
เป็นกำรท ำปฏิกิริยำทรำนเอสเทอร์ริฟิ เคชนักบัเม
ทำนอล และตัวเร่งปฏิกิริยำท่ีใช้คือ Potassium 
hydroxide (KOH) จำกกำรทดลองพบวำ่ ในกำรใช้ 
Ferricsulfate เป็นตวัเร่งปฏิกิริยำเอสเทอร์ริฟิเคชนั
ระหว่ำงกรดไขมันอิสระกับเมทำนอลสำมำรถ
เปลีย่นรูปกรดไขมนัอิสระสำมำรถเพิ่มเป็น 97.22%
เมื่อเติม Ferric sulfate 2 wt% ลงในปฏิกิริยำ โดย
มีอัตรำส่วนโดยโมลเมทำนอลต่อไตรกลีเซอไรด์ 
เทำ่กบั 10:1หลงัท ำปฏิกิริยำ ที่ 95ºC นำน 4 ชม. 
และน ำไตรกลีเซอไรด์ท่ีเหลือมำท ำปฏิกิริยำทรำน
เอสเทอร์ริฟิเคชนัที่ 65ºC เป็นเวลำ 1 ชม. โดยมี
กำรเติม 1% KOH โดยใช้อตัรำส่วนเมทำนอลต่อ
ไตรกลเีซอไรด์ เท่ำกบั 6:1 ได้ผลผลิตคือไบโอดีเซล 
97.02% ซึ่งจะมีข้อดีกว่ำกำรผลิตแบบเก่ำหลำย
ประกำร เช่น ไมม่ีน ำ้เสยีที่เป็นกรด ประสทิธิภำพสงู 
ต้นทุนต ่ำ และง่ำยต่อกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ของ
ตวัเร่ง 
 

2.3 ปฏิกิริยำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของเคร่ืองยนต์เมื่อใช้น ำ้มนัไบโอดีเซล 
2.3.1 ปริมำณแก๊สคำร์บอนมอนนอกไซด์ 
(CO) 
 Al-Widyan, M.I. et al. [6] ได้ท ำกำรวดั
ปริมำณแก๊สไอเสียที่ปล่อยจำกเคร่ืองยนต์ โดยใช้
น ำ้มันเชือ้เพลิงที่มีส่วนผสมแตกต่ำงกันหลำย
สดัสว่น รูปท่ี 2 แสดงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่ง 
 

 

ควำมเ ร็วรอบของเค ร่ืองยนต์กับปริมำณของ
คำร์บอนมอนนอกไซด์ พบว่ำกำรใช้น ำ้มันไบโอ
ดีเซลสตูร B50 จะมีปริมำณของคำร์บอนมอนนอก
ไซด์ที่น้อยกว่ำกำรใช้น ำ้มันดีเซล ทัง้นีเ้นื่องจำก
สัดส่วนของน ำ้มันไบโอดีเซลสูตร B50 สำมำรถ
ผสมกบัอำกำศได้เหมำะสมที่สดุในควำมเร็วรอบสงู 
จึงเกิดกำรเผำไหม้ที่สมบูรณ์ที่สุด และมีปริมำณ
คำร์บอนมอนนอกไซด์ออกมำน้อยที่สุด และยิ่ง
เคร่ืองยนต์มีควำมเร็วรอบเพิ่มมำกขึน้ปริมำณ
คำร์บอนมอนนอกไซด์ยิ่งมีปริมำณลดลง ส่วน
สดัส่วนอื่นๆ จะมีปริมำณคำร์บอนมอนนอกไซด์
ค่อนข้ำงคงที่ทกุควำมเร็วรอบของเคร่ืองยนต์  โดย
ปริมำณของคำร์บอนมอนนอกไซด์จะแสดงถึงกำร
เกิดกระบวนกำรเผำไหม้ที่ไมส่มบรูณ์ขึน้ในกระบอก
สบู และในงำนวิจัยของ Lin, C.Y. and Lin H.A. 
[7] ได้ท ำกำรวดัดชันีกำรปล่อยคำร์บอนมอนนอก
ไซด์ซึง่ค ำนวณจำกปริมำณคำร์บอนมอนนอกไซด์ 
(ppm) ที่ปล่อยออกมำหำรด้วยอัตรำกำรบริโภค
น ำ้มัน (g/h) ซึ่งเคร่ืองยนต์ที่ใช้เป็นเคร่ืองยนต์ 4 
กระบอกสูบ 4 จังหวะ และมีปริมำณกระบอกสูบ
3,856 cc  ผลกำรวดัแสดงได้ดงัรูปที่ 3 ซึ่งแสดง
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่ง ดชันีกำรปลอ่ยคำร์บอนมอน
นอกไซด์กับควำมเร็วรอบของเคร่ืองยนต์  โดย
น ำ้มนัดีเซลจะมี ดชันีกำรปล่อยคำร์บอนมอนนอก
ไซด์มำกที่สดุ  ทัง้นีเ้นื่องจำกน ำ้มนัดีเซลมีปริมำณ
ออกซิเจนในโมเลกุลของน ำ้มนัอยู่น้อยกว่ำ จึงท ำ
ให้น ำ้มนัไบโอดีเซลมีกำรเผำไหม้ที่สมบรูณ์มำกกวำ่
น ำ้มนัดีเซล โดยน ำ้มนัไบโอดีเซล Sample No 2 จะ
มีดัชนีกำรปล่อยคำร์บอนมอนนอกไซด์น้อยที่สุด
เนื่องจำกผำ่นกระบวนกำรท่ีเรียกวำ่ เพอรอกซิเดชัน่ 
(Peroxidation) ซึง่เป็นปฏิกิริยำที่เพิ่มปริมำณของ 
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ออกซิเจนให้มำกยิ่งขึน้ จึงเป็นสว่นช่วยกำรเผำไหม้
เมื่อเคร่ืองยนต์ท ำงำนท่ีรอบสงูๆ ได้ดี 
 

 
 

 รูปที่ 2   ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่ง ปริมำณแก๊
คำร์บอนมอน นอกไซด์ ควำมเร็ว 

   รอบของเคร่ืองยนต์ [6] 
 

2.3.2 ปริมำณแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) 

Lin, C.Y. and Lin H.A. [7] ได้ท ำกำรวดัดชันีกำร
ปล่อยคำร์บอนมอนนอกไซด์ซึ่ งค ำนวณจำก
เปอร์เซ็นต์ ของ CO2 ที่ปลอ่ยออกมำหำรด้วยอตัรำ
กำรสิน้เปลอืงน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
(ในหนว่ยของ g/h) พบว่ำดชันีกำรปลอ่ยแก๊ส CO2 
มีแนวโน้มลดลงเมื่อควำมเร็วของเคร่ืองยนต์เพิ่มขึน้ 

 

 
 

รูปที่ 3 ดชันีกำรปลอ่ยแก๊ส CO กบั 
   ควำมเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ [7] 

 

 

 

ดงัแสดงในรูปที่ 4 โดย น ำ้มนัไบโอดีเซล
จะปลอ่ย CO2 น้อยกว่ำน ำ้มนัดีเซล ทัง้นีเ้นื่องจำก
น ำ้มันไบโอดี เซลเป็นน ำ้มันที่มีคำร์บอนที่ เ ป็น
องค์ประกอบในโมเลกลุต ่ำอยูแ่ล้ว  

 
 

รูปที่ 4 ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งดชันีกำร 
ปลอ่ยแก๊ส CO2 กบัควำมเร็วรอบ
ของเคร่ืองยนต์ [7]    

  
2.3.3 อุณหภมิูแก๊สไอเสีย 
จำกทดสอบของ Cetinkaya, M. et al. [8] พบว่ำ  
อุณหภูมิแก๊สไอเสียที่ออกมำจำกเคร่ืองยนต์ ณ 
ควำมเร็วรอบต่ำงๆ ของเคร่ืองยนต์ที่ใช้น ำ้มนัไบโอ
ดีเซลจะมีคำ่น้อยกว่ำน ำ้มนัดีเซล ทัง้นีเ้นื่องจำกค่ำ
ควำมร้อนของน ำ้มนัไบโอดีเซลน้อยกวำ่น ำ้มนัดีเซล
ท ำให้มีกำรเผำไหม้ในกระบอกสบูมีอณุหภมูิต ่ำกว่ำ
จึงส่งผลให้อุณหภูมิ ของแก๊สไอเสียต ่ำกว่ำด้วย 
นอกจำกนีจ้ำกงำนวิจัยของRamadhas, A.S. et 
al. and Puhan, S. et al. [9] ยงัพบว่ำอณุหภูมิ
แก๊สไอเสียจะมีค่ำสูงขึน้ตำมภำระโหลดของ
เค ร่ืองยนต์ ด้วย  งำนวิจัยนี เ้ ป็นกำรทดสอบ
ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมของเคร่ืองยนต์ดีเซล
ขนำดเล็กอเนกประสงค์และปัจจยัอื่นๆ จำกกำรใช้
น ำ้มนัร ำ ข้ำวเป็นวตัถดุิบในกำรผลิตไบโอดีเซล ซึ่ง
ได้จำกกำรใช้กระบวนกำร Single-Step และTwo-
Step Method 



64 FEAT JOURNAL
January - June 2016; 2(1) : 59-68

 
 

 

 
 

     รูปที่ 5  ควำมสมัพนัธ์ของอณุหภมูิแก๊สไอเสยี 
   กบัควำมเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ [8] 

 

3. วิธีด ำเนินกำรทดลอง 
 1)  ศึกษำคณุสมบตัิของน ำ้มนัไบโอดีเซลจำก
น ำ้มนัร ำข้ำว เปรียบเทียบกับคุณสมบตัิของน ำ้มนั
ดีเซล 
 2)  ติดตัง้เคร่ืองยนต์ดีเซล และอุปกรณ์ที่ใช้
ทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองยนต์บนแท่นทดสอบ
ตลอดจนจัด เต รียมอุปกรณ์ส ำห รับทดสอบ
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมของเคร่ืองยนต์ 
      3)  เปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
เคร่ืองยนต์เมื่อใช้น ำ้มนัไบโอดีเซลจำกน ำ้มนัร ำข้ำว
และน ำ้มนัดีเซลเคร่ืองยนต์ดีเซลหมนุเร็ว 

 

3.1 ขัน้ตอนกำรทดลอง 
1 )  กำรทดสอบกำรใช้ไปโอดี เซลกับ

เคร่ืองยนต์ คณะวิจยัได้ท ำกำรวิจยัโดยจดัขอบเขต
กำรวิจัยให้ครอบคลมุเฉพำะเคร่ืองยนต์ดีเซลแบบ
ควำมเร็วรอบคงที่ (Constant Speed) ซึ่งใน
ชีวิตประจ ำวนักล่ำวคือ เคร่ืองสูบน ำ้และรถไถนำ
เดินตำม ดังนัน้กำรวิจัย ในค รั ง้ นี ไ้ ด้ เลือกใ ช้
เคร่ืองยนต์คโูบต้ำ รุ่น ET 115 ขนำด 11.5 แรงม้ำ 
โดยใช้เชือ้เพลงิทดสอบ 3 ชนิด คือน ำ้มนัดีเซลหมนุ
เร็ว ไบโอดีเซลผลิตด้วยวิธี Single–Step Method 
และไบโอดีเซลผลติด้วยวิธี Two–Step Method 
  

 

2 )  ท ำ ก ำ ร วัด ก ำ ลั ง ที่ อ อ กม ำ จ ำ ก
เคร่ืองยนต์โดยวิธีกำรพ่วงโหลดเข้ำเคร่ืองก ำเนิด
ไฟฟ้ำเพื่อป้อนกระแสไฟเข้ำสูห่ลอดไฟสปอร์ตไลท์ 
10 ดวง ท ำกำรวัดกระแสไฟเพื่อแปลงค่ำกลบัไป
เป็นพลังงำนกล และก ำหนดควำมเ ร็วรอบที่
เคร่ืองยนต์ต้องกำรวดัได้ ด้วยกำรวดัควำมเร็วรอบ
ได้โดยเคร่ืองวดัแบบดิจิตอล  

3) อุณหภูมิ สำมำรถวัดค่ำอุณหภูมิได้
โดยใช้เคร่ืองบนัทกึข้อมลูต่อเข้ำกบัเทอร์โมคปัเปิล
ชนิด K ซึ่งติดตัง้ที่ต ำแหน่งต่ำงๆ ที่ท ำกำรวดั เช่น 
หำคำ่อณุหภมูิไอเสีย อณุหภมูิอำกำศเข้ำ อณุหภมูิ
น ำ้มนัเชือ้เพลงิ และอณุหภมูิห้อง  

4) กำรวัดปริมำณแก๊สไอเสียชนิดต่ำงๆ 
สำมำรถวัดด้วยเคร่ืองวิเครำะห์แก๊สไอเสีย (Gas 
Analyzer)  

5) ท ำกำรเปรียบเทียบและวิเครำะห์ค่ำที่
จำกกำร 
ทดสอบด้วยน ำ้มันดีเซลธรรมดำกับน ำ้มันไบโอ
ดีเซล 
4.    ผลกำรทดลอง  
   (1) อตัรำกำรปลอ่ยแก๊ส CO2 พบว่ำไบโอ
ดีเซลจำกน ำ้มันร ำข้ำวจะมีอัตรำกำรปล่อยแก๊ส 
CO2 มำกกว่ำน ำ้มนัดีเซล โดยเฉลีย่ 15% ณ ช่วง
รอบกำรใช้งำน (2000 - 2400rpm) ดงัแสดงรูปท่ี 9 

(2) อตัรำกำรปล่อยแก๊ส CO พบว่ำไบโอ
ดีเซลจำกน ำ้มนัร ำข้ำวจะมีอตัรำกำรปลอ่ยแก๊ส CO 
น้อยวำ่น ำ้มนัดีเซล โดยเฉลี่ย 20% ณ ช่วงรอบกำร
ใช้งำน (2000 - 2400rpm) ดงัแสดงในรูปท่ี 10 

(3) อุณหภูมิของแก๊สไอเสีย พบว่ำไบโอ
ดีเซลจำกน ำ้มันร ำข้ำวจะมีอุณหภูมิแก๊สไอเสีย 
น้อยว่ำน ำ้มนัดีเซล โดยเฉลี่ย 5.5 oC ณ ช่วงรอบ
กำรใช้งำน (2000 - 2400 rpm)ดงัแสดงในรูปท่ี 11 
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ตำรำงที่  3   คณุสมบตัิทำงเคมีและกำยภำพของ
เชือ้เพลงิที่น ำมำทดสอบ 

คุณสมบัติน ำ้มัน
เชือ้เพลิง 

unit 
มำตรฐำ
น ไบโอ
ดีเซล 

ไบโอ
ดีเซล 
จำก
น ำ้มัน
ร ำข้ำว 
(Single
-Step 
Metho

d) 

ไบโอ
ดีเซล 
จำก
น ำ้มัน
ร ำข้ำว 
(Two-
Step 

Metho
d) 

Density@15๐C  kg/m3 860-960 883.3 882.6 
Kinematic 
Viscosity@40๐C 

mm2 
/s 

3.5-5.0 4.422 4.786 

Sulphated Ash % wt max 
0.02 

< 
0.005 

< 
0.005 

Phosphorus 
ppm 
by wt 

max 10 4.06 4.84 

Flash Point ๐ C min 120 > 120 > 120 
Flash Point - max no1 1a 1a 
Oxidation 
Stability@110๐C 

๐C max 360 359 358.5 

Distillation:90%v
ol. recovered % wt max 

0.30 0.15 0.11 

Iodine Value 
g 

I2/100
g 

max 120 79 78 

Methyl Ester % wt min 96.5 96.4 96.2 

Monoglyceride % wt max 
0.80 0.84 0.74 

Diglyceride % wt max 
0.20 0.21 0.08 

Total glycerin % wt max 
0.25 0.2 0.2 

 

Heating Value MJ/kg - 38.3 38.5 
 

 

 
 

ภำพที่ 7 กำรตดิตัง้เตรียมกำรทดสอบเคร่ืองยนต์ 
 

 
 

ภำพที่ 8 ตรวจวดัข้อมลูคำ่ตำ่งๆ จำกกำรทดสอบ 
 

5. สรุปและวิจำรณ์ผลกำรทดลอง 

 น ำ้มันร ำข้ำวเป็นน ำ้มันพืชที่สำมำรถใช้ได้
โดยตรงกบัเคร่ืองยนต์สนัดำปภำยในแบบอดัระเบิด
อย่ำงเคร่ืองยนต์ ดีเซลได้โดยไม่ต้องปรับปรุง
เคร่ืองยนต์ เนื่องจำกน ำ้มันร ำข้ำวสำมำรถให้ค่ำ
ควำมร้อนที่ใกล้เคียงกบัน ำ้มนัเชือ้เพลิงดีเซล และ
คุณสมบัติกำรเป็นเชือ้เพลิงหลำยอย่ำงเหมือน
น ำ้มันเชือ้เพลิงดีเซล และเป็นทำงเลือกหนึ่งที่จะ
สำมำรถน ำมำใช้เป็นพลังงำน เพื่อทดแทนกำร
น ำเข้ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงในประเทศได้ แต่ทัง้นีน้ ำ้มนั
ร ำข้ำวยังมีองค์ประกอบของโมเลกุลกรดไขมัน
ขนำดใหญ่ และค่ำควำมหนำแน่นสูง ส่งผลต่อ
เคร่ืองยนต์ท ำให้เกิดกำรเผำไหม้ที่ไม่สมบรูณ์ เกิด
ครำบเขมำ่คำร์บอนสะสมได้มำก 
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                                          รูปที่ 6  แผนผงัภำพกำรตดิตัง้เตรียมทดสอบเคร่ืองยนต์ 
 
 

 
รูปที่ 9 CO2 gas Emission 

 

 

รูปที่ 10 CO gas Emission 

 

 
 

 

รูปที่ 11 Exhaust gas temperature 
 

              ค่ำควำมหนืดของน ำ้มันร ำข้ำวก็เป็น
อปุสรรคในกำรแตกตวัของอนุภำค (Atomization) 
โดยจะก่อปัญหำกบัหวัฉีด สง่ผลให้เกิดกำรเผำไหม้
ที่ไม่สมบูรณ์ได้ โดยน ำ้มันร ำข้ำว  จะต้องผ่ำน
กระบวนกำรที่เรียกว่ำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชัน่ เพื่อ
ลดควำมหนืดก่อน ซึ่งจะได้น ำ้มนัไบโอดีเซลที่มีค่ำ
ควำมหนืดและคุณสมบัติต่ำงๆใกล้เคียงกันกับ
น ำ้มนัดีเซล 
 จำกกำรทดสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
เคร่ืองยนต์ที่ใช้น ำ้มนัไบโอดีเซลพบวำ่เคร่ืองยนต์ที่ 
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ใช้น ำ้มันไบโอดีเซลจำกน ำ้มันร ำข้ำวปล่อยแก๊ส 
CO2 ออกมำมำกกว่ำเคร่ืองยนต์ท่ีใช้น ำ้มันดีเซล 
และปล่อย CO ออกมำน้อยกว่ำเคร่ืองยนต์ที่ใช้
น ำ้มนัดีเซล เนื่องจำกในโมเลกุลของน ำ้มนัดีเซลมี
คำร์บอนเป็นองค์ประกอบมำกกว่ำ และในโมเลกุล
ของน ำ้มนัไบโอดีเซลจำกน ำ้มนัร ำข้ำวมีออกซิเจน
เป็นองค์ประกอบมำกกว่ำ จึงท ำให้มีกำรเผำไหม้
สมบูรณ์มำกยิ่งขึน้ ส ำหรับอุณหภูมิแก๊สไอเสีย
พบวำ่เคร่ืองยนต์ที่ใช้น ำ้มนัไบโอดีเซลจำกน ำ้มนัร ำ
ข้ำวมีอุณหภูมิแก๊สไอเสียโดยเฉลี่ยต ่ำกว่ำน ำ้มัน
ดีเซลในช่วงรอบกำรใช้งำน แต่เมื่อเปรียบเทียบกนั
ระหว่ำง ไบโอดีเซลจำกน ำ้มนัร ำข้ำว แบบ single-
step method และ two-step method พบวำ่ อตัรำ
กำร ปล่อยแก๊ส CO2  CO  ของไบโอดีเซลแบบ 
two-step method  มีคำ่น้อยกวำ่ในทกุช่วงรอบกำร
ใช้งำนของเคร่ืองยนต์ (2000 - 2400 rpm) ไบโอ
ดีเซลแบบ two-step method จึงมีอตัรำกำรปลอ่ย
มลพิษน้อยกวำ่แบบ single-step method  
       จำกผลกำรศึกษำข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้ว่ำ 
น ำ้มันไบโอดีเซลจำกน ำ้มันร ำข้ำวมีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกันกับน ำ้มันดี เซล และสำมำรถน ำ
น ำ้มนัไบโอดีเซลจำกน ำ้มนัร ำข้ำวมำเป็นเชือ้เพลิง
ทดแทนของเคร่ืองยนต์ดีเซลได้ โดยไม่มีผลกระทบ
ที่ เป็นนัยส ำคัญต่อสิ่งแวดล้อมในระยะสัน้ แต่
อย่ำงไรก็ตำมควรมีกำรศกึษำวิจยัถึงผลกระทบต่อ
ควำมสึกหรอของเคร่ืองยนต์ในระยะยำวต่อไป 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีควำมน่ำเช่ือถือ และให้ควำม
มัน่ใจมำกยิ่งขึน้ส ำหรับผู้ ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซลในกำร
ตัดสินใจเปลี่ยนมำใช้น ำ้มันไบโอดีเซลในโอกำส
ตอ่ไป 
 
 

 

6. กิตติกรรมประกำศ 

     ผู้ด ำเนินกำรวิจัยขอขอบคุณสถำนจัดกำรและ
อนรัุกษ์พลงังำน มหำวิทยำลยัขอนแก่น ที่สนบัสนนุ
งบประมำณ กำรวิจัยครัง้นีซ้ึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
โครงกำรวิจยัผลิตไบโอดีเซลจำกน ำ้มนัร ำข้ำวด้วย
วิธีสองขัน้ตอน และวิธีทรำนส์เอสเทอริฟิเคชัน่ในเม
ทำนอลภำวะเหนือวิกฤตขอขอบคุณภำควิชำ
วิศวกรรมเคร่ืองกลและภำควิชำวศิวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศำสตร์มหำวิทยำลยัขอนแก่นที่ให้ควำม
อนุ เครำะ ห์ ห้องปฏิบัติกำรและห้องทดสอบ 
ขอขอบคุณบริษัท ปตท. จ ำกัด(มหำชน) ที่กรุณำ
ตรวจวิเครำะห์สมบตัิของไบโอดีเซลด้วยเคร่ืองมือ
และวิธีกำรท่ีได้มำตรฐำน 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันีเ้ป็นการสร้างต้นแบบกระบะเพาะช า เพื่อควบคมุอณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธ์ให้มีความเหมาะสมตอ่
การเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยโดยการใช้น า้จากแหลง่ธรรมชาติไหลผา่นกระบะเพาะช าต้นแบบกระบะเพาะ
ช านีอ้อกแบบ โดยมีโครงสร้างเหลก็และใช้ทอ่ทองแดงในการถ่ายเทความร้อน โดยใช้น า้จากแหลง่น า้ธรรมชาติ
โดยมีอณุหภมูิจากผลการจ าลองคือ 22 องศาเซลเซียสแต่ในการทดสอบกบัต้นแบบกระบะเพาะช า จะใช้แหลง่
น า้ที่จัดเตรียมขึน้เอง อุณหภูมิและความชืน้สมัพัทธ์ที่ต้องการส าหรับการอนุบาลต้นกล้ากล้วยใน 30 วัน                   
อยู่ในช่วง28-30 องศาเซลเซียสและความชืน้สมัพัทธ์มากกว่า 90% RH,ตามล าดบั ผลการทดสอบต้นแบบ
กระบะเพาะช าพบวา่อณุหภมูิภายในกระบะในช่วงอนบุาล 30 วนั มีอณุหภมูิอยูท่ี่ระหวา่ง 27-30 องศาเซลเซียส 
และความชืน้สมัพทัธ์สามารถควบคมุได้ตามที่ต้นกล้ากล้วยต้องการคือมากกว่า 90% RH ขึน้ไป อตัราการรอด
ของต้นกล้ากล้วยอนบุาลในต้นแบบกระบะเพาะช าเทา่กบัร้อยละ 69 ซึง่กระบะเพาะช าแบบเดิมมีอตัราการรอด
เพียงร้อยละ 16 
ค าส าคัญ : กระบะเพาะช า การควบคมุอณุหภมูิ การควบคมุความชืน้สมัพทัธ์ อตัราการรอด การถ่ายเทความ
ร้อนด้วยน า้ 
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Abstract 

This research is the fabrication of seedling tray prototype for temperature and humidity control to 
property grow young banana plant using natural water resource flow through the seedling tray. The 
seedling tray prototype structure was made from steel and copper tubes for heat transfer. From 
previous simulation study, the inlet temperature water was at about 22 ° C. In the experiment of the 
seedling tray prototype, the man-prepared water source was used. The temperature and relative 
humidity required for young banana plant during 30 days in the seedling tray, they were 28-30 ° C 
and above 90% RH. The results showed that the temperature inside the seedling tray in 30 days 
period was between 27-30 ° C and the humidity was above 90% RH. The survival rate of young 
banana plant from the seedling tray prototype was 69% compared to 16% survival rate of an old 
style seedling tray.  
Keywords: seedling tray, temperature control, humidity control, survival rate, hydronic 
_____________________________________________________ 
*ติดต่อ: E-mail: fengtds@ku.ac.th,เบอร์โทรศพัท์: 084-7019449 
 

1.  บทน า 

กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้าง
รายได้สงูในปัจจบุนัการปลกูต้นกล้วยนัน้นิยมปลกู
โดยการใช้เนือ้เยื่อเนื่องจากสามารถสามารถผลิต
ต้นพนัธุ์พืชปริมาณมากในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ต้น
พืชปลอดโรค ตรงตามสายพนัธุ์และยงัคมุช่วงการ
เก็บเก่ียวผลผลติได้เมื่อเนือ้เยื่อต้นกล้วยนัน้พฒันา
เป็นต้นพืชที่สมบรูณ์ มีทัง้สว่นใบ ล าต้นและรากจึง
สามารถน าไปอนุบาลต้นกล้าเพื่อเตรียมลงปลูก
ต่อไป [3] อัตราการรอดของต้นกล้ากล้วยในช่วง
อนบุาลต้นกล้า 30 วนัแรกนัน้เป็นสิ่งส าคญัที่สดุใน
การที่จะเพาะต้นกล้ากล้วยแต่เน่ืองจากวิธีการ
อนุบาลต้นกล้ากล้วยในปัจจุบันนัน้ยังไม่มีการ
ควบคุมอุณหภูมิภายในกระบะเพาะช าอีกทัง้
อุณหภูมิ ในประเทศไทยนัน้มีค่าที่สูง จึ งส่งผล
กระทบให้ต้นกล้ากล้วยที่อยู่ในช่วงอนบุาลต้นกล้า 
30 วันแรกนัน้มีอัตราการรอดที่น้อยมากปัญหาที่

พบคืออัตราการรอดของต้นกล้ากล้วยในช่วง
อนุบาลนัน้ น้อยมากอยู่ที่ประมาณ 40 -50% 
เนื่องจากอณุหภมูิในห้องปฏิบตัิการที่เพาะเนือ้เยื่อ
นัน้อยู่ที่ 25 องศาเซลเซียสเมื่อน าต้นกล้าออกมา
อนุบาลในสภาพแวดล้อมจริงที่มีอุณหภูมิสงูมาก
ซึ่งการอนบุาลต้นกล้านัน้อณุหภูมิควรอยู่ที่ 28-30 
องศาเซลเซียสจึงท าให้ต้นกล้าปรับสภาพอณุหภมูิ
ไม่ทันจึงเ กิดการตายขึน้ จากการจ าลองการ
ปรับปรุงกระบะเพาะช าเพื่อควบคมุอณุหภมูิโดยใช้
แหลง่น า้ธรรมชาติเพื่อหาอณุหภมูิของน า้เข้าระบบ
ท่อโดยใช้ Ansys Fluent ในการจ าลองสภาพแวดล้อม
ต่าง  ๆเพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 27 องศา
เซลเซียส ได้อุณหภูมิน า้เข้าท่อ 22 องศาเซลเซียส 
[1] 

จากรูปท่ี 1 เป็นการแสดงอณุหภมูิของน า้
เข้าระบบท่อโดยใช้ Ansys Fluent ในการจ าลอง
สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิให้อยู่
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ในช่วง 27 องศาเซลเซียส จากรูปท่ี 1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  รูปที่ 1  อณุหภมูิน า้เข้าทอ่ 22 องศาเซลเซียส 

พบว่าอุณหภูมิน า้ เ ข้าอยู่ที่  22 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิน า้ออกอยู่ที่  30 องศา
เซลเซียสโดยมีการจ าลองอณุหภมูิภายนอกเท่ากบั 
32 องศาเซลเซียส จึงมีวตัถปุระสงค์สร้างต้นแบบ
กระบะเพาะช าควบคุมอุณหภูมิและความชืน้
สมัพัทธ์ส าหรับการอนุบาล ต้นกล้ากล้วยขึน้มา
ใหม่ โดยใช้ท่อทองแดงเป็นท่อเดินน า้เพื่อดูดซบั
ความร้อนเนื่องจากท่อทองแดงมีคุณสมบตัิที่เป็น
มาตรฐานในงานควบคมุอณุหภมูิ โดยการใช้ระบบ
ท่อส่งน า้เข้าไปเพื่อควบคมุอุณหภูมิ(hydronic)ให้
อยูใ่นช่วงที่ต้นกล้ากล้วยเหมาะสมในการ 
เจริญเติบโตในช่วงอนบุาลต้นกล้า 30 วนัแรกไว้ใน
สภาพแวดล้อมเปิดเพื่อเพิ่มอัตราการรอดของต้น
กล้ากล้วยในช่วงอนบุาลต้นกล้า 
2. วิธีการวจิัย 

งานวิจยันีเ้ป็นการสร้างต้นแบบกระบะเพาะช าต้น
กล้ากล้วยเพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิและ
ความชืน้สมัพทัธ์ในสภาพแวดล้อมเปิด ต้นกล้าที่
ใช้ในการวิจัยคือต้นกล้ากล้วยน า้ว้าพนัธุ์ปากช่อง 
50ซึง่ได้มาจากการเพาะเนือ้เยื่อเนื่องจากเป็นพนัธุ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รูปที่  2   เนื อ้ เยื่อ ต้นกล้วยที่อยู่ ใน
ห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส 

กล้วยที่สามารถท ารายได้สงูโดยการดแูล
ต้นกล้าในระยะอนุบาล 30 วันแรกนัน้อุณหภูมิ
ภายในโรงเรือนนัน้ควรมีค่าประมาณ 28-30 องศา
เซลเซียส ความชืน้สมัพทัธ์ ในช่วง 30 วนัแรกของ
การย้ายปลกูควรรักษาความชืน้ภายในโรงเรือนไว้
ที ่85-90% ขึน้ไป ความเข้มแสงไมเ่กิน 60% เพราะ
พืชยงัมีขนาดเล็ก [2] จากการจ าลองการปรับปรุง
กระบะเพาะช าเพื่อควบคมุอณุหภมูิโดยใช้แหลง่น า้
ธรรมชาติเพื่อหาอุณหภูมิของน า้เข้าระบบท่อโดย
ใช้ Ansys Fluent ในการจ าลองสภาพแวดล้อมต่าง  ๆ
เพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิ ให้อยู่ ในช่วง 27 องศา
เซลเซียส ได้อณุหภูมิน า้เข้าท่อ 22 องศาเซลเซียส 
[1]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3   อณุหภมูิภายในบริเวณที่ท าการควบคมุ   
อณุหภมูิโดยมีอณุหภมูิน า้เข้า 22 องศา   
เซลเซยีส 
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จากรูปท่ี 3 พบว่าอณุหภมูิภายในบริเวณ
ที่ท าการควบคุมอุณหภมูิโดยมีอุณหภมูิน า้เข้า 22 
องศาเซลเซียส มีอณุหภมูิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส 
จึงได้มีการสร้างต้นแบบกระบะเพาะช าต้นกล้า
กล้วยที่มีระบบท่อน า้และสามารถควบคุมระบบ
การไหลเวียนของน า้ (hydronic)เพื่ อควบคุม
อณุหภมูิภายในกระบะเพาะช าต้นกล้า ด้วยวิธีการ
แลกเปลีย่นความร้อนด้วยน า้ในทอ่ 

การศกึษาในครัง้นีไ้ด้ก าหนดช่วงอณุหภมูิ
ที่จะควบคุมคือ 28 องศาเซลเซียสและใช้น า้จาก
แหล่งน า้ธรรมชาติในการแลกเปลี่ยนความร้อน 
ย่อมให้มีความคลาดเคลื่อน ±3 องศาเซลเซียส 
เนื่องจากสภาพอากาศในประเทศไทยมีความร้อน
สงูที่แตกต่างกนัในช่วงของแต่ละวนั มีการศึกษา
การท าความร้อนโดยใช้น า้ร้อนในท่อถ่ายเทความ
ร้อนจากผนงัที่ฝังท่อเพื่อให้ผนงัแผ่ความร้อนไปยงั
ห้องเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ [4] จึงมีแนวคิดที่จะสร้าง
ต้นแบบกระบะเพาะช าโดยการติดตัง้ทอ่ทองแดงไว้
รอบโครงสร้างกระบะเพาะช าโดยการใช้น า้จาก
แหล่งธรรมชาติไหลผ่านท่อทองแดงเพื่อเป็นการ
ถ่ายเทความร้อน(hydronic)โดยไม่ได้อาศยัแหล่ง
พลังงานเพื่อสร้างน า้เย็นจากนัน้ใช้พลาสติกใส
คลุมเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิและความชืน้
สมัพทัธ์ในต้นแบบกระบะเพาะช าต้นกล้ากล้วยโดย
ในงานวิ จัยนี ใ้ ช้ ก ระบะ เพาะ ต้นก ล้าขนาด             
72 หลมุ  

จากรูปที่ 4 ถาดหลุม 72 หลุมมีขนาด
กว้าง 280 มม.ยาว 540 มม. ทองแดงขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ¼ นิว้เนื่องจากเป็นขนาดที่ การ
เลือกขนาดท่อ เ พ่ือออกแบบระบบท่อ ใ ช้ท่อ
เหมาะสมในการติดตัง้กบัถาดหลมุขนาด 72 หลมุ  
 

 

เพราะต้องน าท่อวางผ่านระยะระหว่างถาดหลุม
ตามแนวยาว 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4 ถาดหลดุขนาด 72 หลมุ 
 

จากการศึกษาการจ าลองการปรับปรุง
กระบะเพาะช าเพื่อควบคมุอณุหภมูิโดยใช้แหลง่น า้
ธรรมชาติเพื่อหาอุณหภูมิของน า้เข้าระบบท่อโดย
ใช้ Ansys Fluent  ในการจ าลองสภาพแวดล้อมต่าง  ๆ
เพื่อที่จะควบคมุอณุหภมิูให้อยู่ในช่วง 27 องศาเซลเซียส
ได้อุณหภูมิน า้เข้าท่อ 22 องศาเซลเซียสโดยได้มี
การออกแบบ CAD Model กระบะเพาะช าไว้ใน
การจ าลอง [1] งานวิจยันีไ้ด้สร้างต้นแบบกระบะ
เพาะช าโดยการปรับแต่งจาก CAD Model ที่ได้
เคยสร้างไว้เพื่อสะดวกในการใช้งานโดยจากเดิม
นัน้การวนขดลวดทองแดงนัน้ได้เว้นพืน้ท่ีด้านบนไว้
เพื่อใสถ่าดหลมุและด้านลา่งได้มีการเจาะรูเพื่อท า
การเสยีบทอ่ทองแดงเข้าไป ซึง่ในการใช้งานจริงนัน้
ยากและไม่สามารถน าถาดหลมุกลบัมาใช้งานได้
อีกครัง้จึงได้มีการปรับแต่งคือวนขดลวดทองแดง
รอบโครงสร้างและท าการเว้นพืน้ที่ด้านกว้างไว้ 1 
ด้านเพื่อเป็นการง่ายในการใสถ่าดหลมุเข้าไปและ
สว่นของด้านลา่งนัน้ ไม่ต้องเจาะถาดหลมุแต่สอด
ทองทองแดงเข้าผ่านระยะห่างของถาดหลมุตาม
แนวยาวแทน 

ขัน้ตอนการสร้างและทดสอบต้นแบบ
กระบะเพาะช า มีดงัตอ่ไปนี ้

1) การสร้างโครงต้นแบบกระบะเพาะช า
ขึน้โดยโครงกระบะท าจากเหลก็เส้นมีเส้นผา่น 
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ศนูย์กลาง ¼ นิว้ มีขนาด กว้าง 32 ซม. สงู 37 ซม. 
ยาว 60 ซม. 

2) น าท่อทองแดงมาขดวนรอบโครง
ต้นแบบกระบะเพาะช าโดยใช้ Bander ดดัท่อ มี
ด้านข้างด้านละ 6 ชัน้ ระยะหา่งระหว่างขัน้ เท่ากบั 
6 ซม. และด้านบนมีขดลวด 10 แถว ระยะห่าง
ระหว่างแถวเท่ากบั 6 ซม. สว่นด้านลา่งนัน้ท าการ
ตดัขดลวดทองแดงเป็นเส้นตรงมีความยาว 54 ซม. 
6 เส้นท าการสอดเข้าระหว่างถาดหลมุในแนวยาว
แล้วใช้ท่อยางเป็นตัวเช่ือมให้ท่อทองแดงทัง้หมด
เป็นเส้นเดียวกนั โดยเว้นด้านกว้างไว้หนึ่งด้านเพื่อ
เป็นช่องส าหรับใสถ่าดหลมุเพาะต้นกล้า 

3)  ติดตัง้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและ
ความชืน้ในต้นแบบกระบะเพาะช าต้นกล้า โดยใช้ 
Arduino board เป็นตวัควบคุมการท างานของ 
Sensor วดัคา่เก็บข้อมลู 

 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 5  ต้นแบบกระบะเพาะช า  
 

4) ท าการปลูกต้นกล้ากล้วยจากนัน้ใช้
ถงุพลาสติกใส(PE)ขนาดกว้าง 32 ซม.สงู 37 ซม.
ยาว 60 ซม.หนา 0.5 มม.คลมุโครงต้นแบบกระบะ
เพาะช าเพื่อควบคมุความชืน้สมัพทัธ์และบนัทึกผล
การทดลองเป็นเวลา 30 วัน โดยท าการบันทึก
อณุหภมูิภายในกระบะ อณุหภมูิน า้เข้าท่อทองแดง 
ความชืน้ทุกๆ 30 นาที โดยการบันทึกจะถูกเก็บ
โดย SD การ์ดที่อยู่ใน Arduino board เนื่องจาก
สถานท่ีไมเ่อือ้อ านวยในการหาแหลง่น า้จาก 

 

ธรรมชาติ จึงใช้น า้จากการประปาเก็บไว้ในถงัเก็บ
น า้และท าการถ่ายน า้ทิง้ช่วงเวลา 10.00 น. 12.00 
น. 14.00น. และ 16.00 น. 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6   การปลกูต้นกล้ากล้วยใน 
ต้นแบบกระบะ เพาะช า 

5) เมื่อครบ 30 วัน ท าการเปรียบเทียบ
อตัราการรอดของต้นกล้ากล้วยระหว่างต้นกล้าที่
ปลูกในกระบะเพาะช าแบบเดิมกับต้นกล้าที่ปลูก
กับต้นแบบกระบะเพาะช าที่ออกแบบและสร้าง
ขึน้มาใหม ่ 

3.   ผลการวิจัยและอภปิราย  
ท าการลงปลกูต้นกล้ากล้วยในต้นแบบกระบะ

เพาะช าช่วงวันที่  19/10/2015 ถึง 18/11/2015  
เป็นเวลา 30 วนั 
กราฟอณุหภมูิเฉลีย่ของแตล่ะวนั 
   

 
 

รูปที่ 7 กราฟอณุหภมูิเฉลีย่จ านวน 30 วนั 
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จากรูปที่ 7 พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของแต่
ละวันอยู่ในช่วง 27-30 องศาเซลเซียส ซึ่งวันที่มี
อุณหภูมิ เฉลี่ยสูงสุดคือวันที่  24/10/2015 มี
อุณหภูมิเท่ากับ 30 องศาเซลเซียส กราฟแสดง
อณุหภมูิวนัท่ี 24/10/2015 มีอณุหภมูิสงูสดุเท่ากบั 
35 องศาเซลเซียส   

 

 
 
 
 

 
 
รูปที่ 8 กราฟอณุหภมูิวนัท่ี 24/10/2015 

 

จากรูปที่ 8 พบว่า มีอุณหภูมิสูงสุด 35 
องศาเซลเซียสมีอุณหภูมิ เฉลี่ยของวันอยู่ที่  31  
องศาเซลเซียสและอณุหภมูิภายในต้นแบบกระบะ
เฉลีย่เทา่กบั 30 องศาเซลเซียส  

จากรูปที่ 9 พบว่า ค่าความชืน้สมัพทัธ์มี
แนวโน้มสงูขึน้ตามล าดบั ซึ่งโดยรวมแล้วอยู่ในช่วง
ที่เกิน 90% RH ที่ต้นกล้ากล้วยต้องการ ดัง้นัน้
ต้นแบบกระบะเพาะช าจึงมีการควบคมุความชืน้ได้
ตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้การสร้างต้นแบบกระบะ
วสัดท่ีุเหมาะสมกบัการสร้างท่อให้เหมาะกบังานที่
ใช้ในการทดสอบการปรับลดอณุหภมูิในการสร้าง 
 

 
 

 
 

รูปที่ 9 กราฟความชืน้สมัพทัธ์จ านวน 30 วนั 
 

ต้นแบบกระบะวสัดุที่เหมาะสมกับการสร้างท่อให้
เหมาะกับงานท่ีใช้ในการทดสอบการปรับลด
อุณหภูมิในสภาพแวดล้อมเปิดนัน้ คือ วัสดุที่ท า
จากทองแดง เนื่องจากทองแดงมีค่า การน าความ
ร้อนได้ดี 401 W/m.K เมื่อเปรียบเทียบกบัวสัดทุี่ท า
จากอลูมิเนียม(จากตารางที่ 1)  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
ผู้ ใช้งานในการเลือกให้เหมาะสมกับก าลังทรัพย์  
ซึ่งในงานวิจัยนีไ้ด้เลือกใช้ท่อทองแดงในการเป็น
ท่อเดินน า้ เพื่อดูดซับความร้อนภายในกระบะ           
เพาะช า  

เมื่อน าทอ่ทองแดงขนาด ¼ นิว้มาขดรอบ
โครงสร้างเหล็กก็จะได้ ต้นแบบกระบะเพาะช า             
ต้นกล้า 

ตารางที่  1 เปรียบเทียบการน าความร้อนของท่อ
ขนาด ¼ นิว้ 

Material Copper Aluminium 
Thermal 

conductivity 
(W/m.K) 401 237 

price(Bath/m) 36 16 

ที่มา:  https://th.wikipedia.org/wiki/การน าความร้อน 
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รูปที่ 11  แผนภาพจริงของการอยูร่อด 
ต้นกล้ากล้วยระหวา่งกระบะ
เพาะช าแบบเดิมและต้นแบบ 
กระบะเพาะช า 
สแีดง=ตาย 
สเีขียว=รอด 

จากรูปที่ 11 สีแดงแสดงให้เห็นถึงการ
ตายของต้นกล้ากล้วยระหว่างกระบะเพาะช า
แบบเดิมและต้นแบบกระบะเพาะช า อตัราการรอด
ของต้นกล้ากล้วยพบว่าต้นแบบกระบะเพาะช าที่
สร้างขึน้นัน้มีอตัราการรอดร้อยละ 69 ลงปลกู 72 
ต้น รอด 50 ต้น ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับกระบะ 
เพาะช าแบบเก่านัน้ มีอตัราการรอดเพียงร้อยละ 
16.66 ลงปลกู 72 ต้น รอด 12 ต้น,ตามล าดบั 
 

4. สรุป 
     ต้นแบบกระบะเพาะช าที่ได้สร้างขึน้เพื่อท าการ
ควบคุมอุณหภูมิและความชืน้สมัพัทธ์โดยการใช้
ท่ อ ท อ ง แ ด ง ใ น ก า ร ถ่ า ย เ ท ค ว า ม ร้ อ น นั ้น
(hydronic)ผลการทดสอบต้นแบบกระบะเพาะช าพบว่า
อณุหภมูิภายในกระบะในช่วง 30 วนั มีอณุหภมูิเฉลี่ยอยู่
ระหวา่ง 27-30 องศาเซลเซียส  และความชืน้สมัพทัธ์นัน้
สามารถควบคมุได้ตามที่ต้นกล้ากล้วยต้องการคือ 

 

มากกวา่ 90%  ขึน้ไป อณุหภมูิน า้เข้าระบบทอ่มีผล
ตอ่การถ่ายเทความร้อน อตัราการรอดของต้นกล้า
กล้วยอนบุาลในต้นแบบกระบะเพาะช านัน้เท่ากับ
ร้อยละ 69 ซึ่งกระบะเพาะช าแบบเดิมมีอตัราการ
รอดเพียงเพียงร้อยละ 16 
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สวน คณะเกษตร ที่ให้ข้อมูลและความอนเุคราะห์
จัดเตรียมต้นกล้ากล้วยและขอบคุณสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่
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บทคัดย่อ 

ตวัอย่างการจัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับส าหรับตีพิมพ์ในวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลยัขอนแก่น ควรปฏิบตัิตามค าแนะน าอย่าง
เคร่งครัด บทคดัยอ่ควรมีเพียงยอ่หน้าเดียวที่อธิบายถึง วตัถปุระสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และสรุป ไม่ควรเกิน 300 ค า  
ค าหลกัที่เป็นภาษาองักฤษให้ตวัอกัษรค าแรกเป็นตวั พิมพ์ใหญ่ ค าในล าดบัถดัไปเป็นตวัพิมพ์เลก็ 
ค าส าคัญ : จ านวน 4 ถึง 6 ค า ภาษาไทยแตล่ะค าเว้นวรรค 1 จดุ ไมต้่องมีจลุภาค (,) 

Abstract 

This is an instruction for manuscript preparation for Publication KKU Engineering Journal. Please follow this 
guideline strictly. The abstract should contain a single paragraph describing objectives, methodology and a 
summary of important results and its length should not exceed 300 words.  
Keywords : 4-6 keywords, separated by colons. and the first letter of each keyword must be capital letter  
 
_______________________________________ 
*ตดิต่อ: E-mail, เบอรโ์ทรศพัท,์ เบอรโ์ทรสาร 
 

1. บทน า 

บทความนีแ้สดงตวัอยา่งแนวทางการเตรียมต้นฉบบัของ
คณุเพื่อตีพิมพ์ในวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลยัขอนแก่น และ
โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด จัดพิมพ์ด้วย
โปรแกรม Microsoft Word for Window ความยาวของ
ต้นฉบบัจะต้องไมเ่กิน 10 หน้า มีจ านวนค าไมเ่กิน 10,000 ค า 

 

1.1 ขนาดกระดาษและระยะขอบ 

กรุณาใช้กระดาษขนาด A4 ปรับเค้าโครงขนาดกระดาษ 
ความกว้าง 7.5 นิว้ ความสงู 10.5 นิว้ และรูปแบบหน้าเป็น 2 
คอลมัน์ ระยะห่าง0.19 นิว้ กรอบของบทความก าหนดดงันี ้
ขอบด้านบน 0.88 นิว้ ขอบด้านลา่ง 0.75 นิว้. ด้านซ้าย 1 นิว้.
และด้านขวา 0.75 นิว้ ให้เว้น 1 บรรทดัระหวา่งหวัเร่ืองทกุครัง้  
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1.2 ชนิดตัวอักษร 

ในบทความฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษจะต้องใช้
ตวัอกัษร Cordia New ทัง้หมด ช่ือบทความใช้ตวัอกัษรขนาด 
16 จุด ตัวหนา ผู้ แต่งใช้ตัวอักษรธรรมดาขนาด 14 จุด 
สถาบนัและข้อมูลติดต่อใช้ตวัธรรมดาขนาด 12 จุด หวัเร่ือง
และหวัเร่ืองย่อยใช้อกัษรธรรมดาขนาด 14 จุด การบรรยาย
และเนือ้หาใช้ตัวธรรมดาขนาด 14 จุด ค าในวงเล็บที่เป็น
ภาษาองักฤษให้เป็นตวัเลก็ทัง้หมด 

1.3 ส าหรับการล าดับหัวข้อย่อย   

  ให้ใช้ตวัอกัษรขนาด 14 จุด ตวัหนา ให้ชิดทางกรอบซ้าย 
แต่ละหัวข้อย่อยจะเว้น 1 บรรทัด (ปรับให้บรรทัดมีขนาด
เท่ากับอักษรขนาด 8 จุด) ส่วนหัวข้อย่อย ให้เขียนตาม
ตวัอยา่ง ดงัรายการตอ่ไปนี ้
1. รายการแรกในรายการนี ้
2. รายการท่ีสอง 

2.1. รายการยอ่ย 

3. รายการสดุท้าย 
 

1.4 โครงสร้างบทความ 

  เนือ้เร่ืองของบทความต้องประกอบด้วยหวัข้อตามล าดบั
ดงันี ้
1. บทน า 
2. วิธีการการวิจยั 
3. ผลการวิจยัและอภิปราย 
4. สรุป 
5. กิตติกรรมประกาศ 
6. เอกสารอ้างอิง 

2. ชื่อบทความ 

ช่ือบทความให้เ ร่ิมต้นบทความที่บรรทัดแรก โดยใช้
ตวัอกัษรขนาด 16 จดุ และเป็นตวัหนา จดัช่ือบทความชิดทาง
กรอบซ้าย 

 

 

3. ชื่อผู้แต่งและสถานที่ติดต่อ 

ช่ือผู้แต่งให้พิมพ์ใต้ช่ือบทความ จดัช่ือผู้แต่งให้อยู่ชิดทาง
กรอบซ้าย ใช้ตัวอักษรธรรมดาขนาด 14 จุด ในกรณีมี
ผู้ท าวิจยัหลายทา่นจากหนว่ยงานตา่งกนัให้ก ากบัตวัยก  1), 2) 
ไว้หลงัช่ือ ส าหรับ Corresponding ให้ใสเ่คร่ืองหมาย *ก ากบั
ไว้ ท้าย ช่ือ  สถานที่ติดต่อ ใ ห้พิมพ์ที่อยู่หน่วยงาน 
รหสัไปรษณีย์ ประเทศ พิมพ์ใต้ช่ือผู้แต่งใช้ตวัธรรมดาขนาด 
12 จดุ จดัชิดทางกรอบซ้าย  
 

4. บทคัดย่อ 

      บทความภาษาไทยจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ให้เว้น 1 บรรทดัจากสถานที่ติดต่อ พิมพ์
บทคัดย่อใต้หัวข้อ “บทคัดย่อ/Abstract” เนือ้ความของ
บทคดัย่อไม่ควรเกิน 15 บรรทดั หรือ 300 ค า สว่นบทความ
ภาษาองักฤษไมต้่องมีบทคดัยอ่ภาษาไทย 

5. ค าส าคัญ 

      บทความแต่ละเร่ืองควรจะมีค าส าคญั 4-6 ค า เพื่อระบุ
หวัข้อส าคญัท่ีกลา่วถึงในบทความ ควรใส่ค าส าคญัต่อจาก
บทคดัยอ่โดยไมต้่องเว้นบรรทดั  

6. เนือ้ความ 

      เมื่อขึน้ย่อหน้าใหม่ ไม่ต้องเว้นบรรทดัเมื่อจะเร่ิมต้นพิมพ์
ย่อหน้าใหม่ ให้พิมพ์บทความบนด้านเดียวของกระดาษ A4 
โดยไมต้่องใสห่มายเลขหน้าเวลาพิมพ์บทความ 

7. ผลการวิจัย 

     เสนอผลการวิจยัอย่างชดัเจน ตรงประเด็น ควรมี รูปภาพ 
หรือตารางประกอบ ซึ่งเมื่อมีรูปหรือตารางประกอบต้องระบุ
เช่ือมโยงในเนือ้หาบทความ การอธิบายไม่ซ า้ซ้อนกนั ส าหรับ
การระบุหน่วยต่างๆ ใ ช้ภาษาไทยและใ ช้การอธิบาย
เปอร์เซ็นต์ด้วยค าว่า ร้อยละ ในกรณีที่ก าหนดหน่วยเป็น
ภาษาองักฤษให้ระบแุบบเดียวกนัทัง้หมด 

 



 
ตารางที่ 1  
ตัวอย่างการเขียนตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 2 
ตัวอย่างการเขียนตารางที่ 2 

 
 
 
 

 
 

7.1. การล าดับตัวเลข 

การล าดับตัวเลขเพื่ออ้างถึง รูปภาพ ตารางและ
สมการจะต้องเป็นเลขอาราบิค ทกุสมการจะต้องมีวงเล็บวาง
ไว้ชิดขอบขวา ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

D = (1.27FRCSGR ) 0.5    (1) 

ตัวอักษรในสมการให้ใช้ Cambria Math ขนาด 11 ตัว
สญัลกัษณ์ให้ใช้ Symbol ขนาด 10 ใช้ Math Type หรือ 
Equation Editor ในการเขียนสมการ 

7.2.   รูปภาพและตาราง 

รูปภาพและตารางจะต้องมคีวามกว้างเพียงพอท่ีจะลง
ในหนึ่ งคอลัมน์ไ ด้  ห รือในกรณีจ า เ ป็น เพื่อการ รักษา
รายละเอียดในภาพอาจยอมให้กว้างเต็มหน้ากระดาษ ผู้แต่ง
จะต้องรับผิดชอบในการจัดภาพให้อยู่ในขนาดที่ก าหนดนี ้
โดยสามารถมองเห็นรายละเอียดและอ่านตวัหนงัสือในภาพ
ได้ชดัเจนโดยตวัอกัษรท่ีใช้อธิบายรูปจะต้องไมต่ ่ากวา่ขนาด  
10  รูปภาพลายเส้นจะต้องใช้เส้นหมึกสีด าวาดด้วยโปรแกรม
เช่น Visio, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand หรือ
โปรแกรมวาดรูปอื่นๆ ส่วนภาพถ่ายควรเป็นภาพที่มีความ
คมชดั 

รูปภาพควรมีรายละเอียดเท่าที่จ าเป็น รูปภาพทกุรูป
จะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายภาพก ากบัใต้ภาพ โดยให้ 

 

 

เรียงตามล าดับที่ปรากฏ จาก รูปที่ 1, รูปที่ 2 , ... 
พิมพ์หมายเลขและช่ือรูปไว้ใต้รูปภาพ จะต้องก าหนดให้อยู่
ตรงกลางเอกสาร ให้เว้นช่องวา่ง 1 บรรทดั หลงัค าบรรยายรูป 
รูปภาพทุกรูป และตารางทุกตารางที่ปรากฏในบทความ
จะต้องมีการอ้างอิงในเนือ้หา  

ในกรณีที่เป็นตารางจะต้องมีค าบรรยายก ากบัตาราง
ไว้เหนือตารางโดยให้เรียงตามล าดบัที่ปรากฏ จาก 1, 2, 3,... 
ตารางจะต้องก าหนดให้ชิดขอบซ้ายของเอกสาร ให้เว้น
ช่องวา่ง 1 บรรทดัก่อนค าบรรยายตารางและหลงัตาราง ตาม
ตวัอยา่งตารางดงันี ้

8. การอภปิรายผล 

 การอภิปรายผลวิจยั เพื่อให้ผู้อ่านมีความเห็นคล้อยตาม
เพื่อเปรียบเทียบกบัผลการวิจัยของผู้อื่น เพื่อเสนอลูท่างที่จะ
ใช้ประโยชน์ หาข้อยตุิในการวิจัยบางอย่าง ฯลฯ ผลการวิจัย
และการอภิปรายผลอาจน ามาเขียนไว้ในตอนเดียวกนั 

9. สรุป 

 สรุปประเด็นและสาระส าคญัของงานวิจยั ไม่ควรมีความ
ยาวมากเกินไป โดยบทความของทา่นควรได้รับการตรวจสอบ
จากผู้ ร่วมเขียนทกุทา่นก่อนท าการสง่บทความ 

10. กิตติกรรมประกาศ 

  เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้ ให้ทุนสนับสนุนสรุป
ประเด็นและสาระส าคญัของงานวิจยั ไม่ควรมีความยาวมาก
เกินไป โดยบทความของท่านควรได้รับการตรวจสอบจากผู้
ร่วมเขียนทกุทา่นก่อนท าการสง่บทความ 

 

Redox moiety Diluent Method k0 (s-1) 

R1 D1 ILIT 3.4 x 104 

  CV 3.3 x 104 

R2 D2 ILIT 6.0 x 104 

x  /r ra m  2 r r   
0.1 2.7470e+01 2.7483e+01 
0.5 3.5352e+01 3.5360e+01 



  
 

11. เอกสารอ้างอิง 

       การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบแวนคเูวอร์ (vancuvour 
style) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

       ทัง้นีเ้พื่อความสมบรูณ์และความน่าเช่ือถือของบทความ
ทา่นควรใช้เอกสารอ้างอิงจากวารสารที่อยู่ในฐาน TCI ((Thai 
Journal Citation Index Centre) ที่สามารถตรวจสอบได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 และควรใช้การอ้างอิงจากรายงาน
ผลการวิจยั เอกสารประกอบการประชมุ และหรือวิทยานิพนธ์
เทา่ที่จ าเป็น 

11.1. การอ้างอิงในเนือ้หา 

          แบบการอ้างอิงเอกสารในเนือ้หาของบทความ ใช้
ระบบตวัเลข ให้เรียงล าดบัเลขตามล าดบัของเอกสารที่มีการ
อ้างถึงในเนือ้หาและหมายเลขที่อ้างถึงในเนือ้เร่ืองนัน้จะต้อง
ตรงกับหมายเลขที่มีการก ากับไว้ในส่วนเอกสารอ้างอิงด้วย  
ให้ใช้ตวัเลขอารบิคในวงเลบ็ตอ่ท้ายข้อความที่น ามาอ้างอิงใน
บทความ เช่น [1] หรือ [2-4, 8, 10] หมายถึงอ้างถึงล าดบัผู้
แต่งที่ 1 หรือ ล าดับที่ 2 , 3, 4, 8, 10 โดยเรียงล าดับจาก
หมายเลข 1, 2, 3,... ไปจนถึงเลขท่ีสดุท้าย ตามการอ้างอิง
การเขียนเอกสารอ้างอิง  

11.2. ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเร่ือง 

          เขียนอ้างอิงแบบแวนคเูวอร์ และใสอ้่างอิงในท้ายเร่ือง
เฉพาะที่มีปรากฏในเนือ้หาบทความหรือบทความวิจยัเทา่นัน้ 

1. การเขียนอ้างอิงจากหนงัสอื 
[1] Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, 

Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. 
Louis: Mosby; 2002. 

[2]  จ า รูญ ตันติพิศาลกุล .  การออกแบบชิ น้ส่วน
เคร่ืองจักรกล 1. เม็ดทรายพริน้ติ ง้ : กรุงเทพฯ ; 
2540. 

 
 
 
 

 

 

2. การเขียนอ้างอิงจากวารสาร 
[3] Ramazan B, et al. A Water Pumping Control 

System with A Programmable logic controller 
(PLC) and Industrial Wireless Modules for 
Industrial Plants - An Experimental Setup.  ISA 
Transactions. 2011; 50(1), 321-328. 

[4] สกุัญญา หงส์ทอง และ สมใจ ขจรชีพพนัธุ์งาม.                     
ก า ร ผลิ ต ไบ โอดี เ ซ ลจา ก น้ ามัน ร้ า ข้ า ว ด้ ว ย
กระบวนการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและไม่ใช้ ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาด้วยเมทานอลภาวะเหนือวิกฤต. วารสาร
มหาวิทยาลยันเรศวร 2553; 18 (3): 20-26. 

 

3. การเขียนอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ 
[5]  Promma K, Thong - In W. Algae  Cultivation  

for  Biofuel  Using  Effluent  Wastewater [MEn 
Thesis]. Khon Kaen: Khon Kaen University; 
2013. 

[6] สริิประภา แพงค าแหง. การลดปริมาณสย้ีอมผ้าไหม
โดยการประยุกต์ใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาด
ส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดเล็ก. [วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต]. ขอนแก่น: 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2553. 

4. การเขียนอ้างอิงจากบทความจากการประชมุวิชาการ 
 [7] Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent 

Advances in Clinical Neurophysiology. 
Proceedings of The 10th International 
Congress of EMG and Clinical 
Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, 
Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996. 

[8] นครินทร์ เทอดเกียรติกล  พชัรี หอวิจิตร และ สมุนา 
ราษฎร์ภักดี.  การจัดการการใช้น า้ส าหรับ
กระบวนการย้อม ในอุตสาหกรรมผลิตพรมตาม
แนวทางเทคโนโลยีสะอาด. การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติครัง้ที่ 14, 27-29 พฤษภาคม 
2558, จงัหวดัเชียงใหม;่ 2558. 

 



 
 

5. การอ้างอิงเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์  
[9] Foley KM, Gelband H, editors. Improving 

palliative care for cancer [Internet]. 
Washington: National Academy Press; 2001 
[cited 2002 Jul 9]. Available from: 
http://www.nap.edu/books/0309074029/html/. 

[10]  ทานตะวัน. (สื่อออนไลน์) [เข้าถึงเมื่อ วันที่  16 
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