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Study on Microstructure through Scanning Electron Microscope from
Welding Repair of Railway Surface 70 ponds / yards with
Welding Electrodes E110-16G and E1-UM-350
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Phetchabun Rajabhat University, Amphoe Mueang, Phetchabun 67000, Thailand
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Abstract
This research aimed to find the most effective variable for welding repair of railway’s adhesive
surface and apply this welding technology in cooperation with Khon Kaen Permanent way, Maintenance
Division of State Railway of Thailand. Microstructure was studied with advanced analysis technology
through the Scanning Electron Microscope (SEM) with welding repair of railway surface sizing 70
ponds/yards. Variables of the experiment were 2 types of welding electrodes: E110-16G and E1-UM-350.
After welding experiment, the macrostructure was examined and found that the welding zone with E11016G was deeper and well permeated than welding with E1-UM-350. This was because the Silicon (Si) in
welding electrode of the austenite structure affected the ability of welding and permeation. From welding
with E110-16G, the structure of ferrite phrase had alternating lengths with pearlite structure in the welding
zone. From welding with E1-UM-350, bainite structure was consistently dispersed in the welding zone.
However, from microstructure examination in heat-affected zone of the welding with E110-16G, the
microstructure was consisted of ferrite phase combined with pearlite structure. Martensite structure was
found to occur and consistently disperse without any defect. The martensite structure occurred in the
welding with E1-UM-350 and porosity was dispersed in the heat-affected zone.

Keywords: Railway Sizing 70 ponds/yards; Welding Repair; Railway Surface; Welding Electrode;
E110-16G; E1-UM-350

1. Introduction
Currently, railway sizing 70 ponds/yards (As UIC 1986 standard was grade 700 railway) was
mostly applied in Thailand. The railways in monorail type were used in every part of the country for a long
time in heavy working condition with a certain amount of damage and loss from operational circumstance.
A transportation system by railway or train was mainly related to consumption products because it had
many advantages, including ability to transport in a large amount, safety, time and money saving, and low
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transportation cost [1-2]. However, from the investigation for fundamental information from Khon Kaen
Permanent way of the Maintenance Division of State Railway of Thailand, it was found that the major
problem occurred from the working condition of railway, causing by wear and erosion on surface of the
railway as shown in Fig. 1A. The adhesive wear from friction between the wheel and the surface during the
breaking and moving of the trains [2-3] was mostly 3-5 centimeters long and 1-3 centimeters deep [1]. This
adhesive wear of railway was disunited and the State Railway of Thailand must replace it with the new one.
If this was not repair, it could cost a large amount of money and time loss in operation.
The welding repair of railway surface with welding electrodes E110-16G and E1-UM-350 was an
alternative way in repairing the railway’s surface. From previous studies, hard-facing welding of railway
sizing 50 ponds/yards and 100 ponds/yards with different welding electrodes depended on the properties of
welding electrode and grading of railway. Consequently, the concept of this study in surface welding of
railway sizing 70 ponds/yards was that different types of railway steel might have different effects after
welding. Thus, selecting the right welding electrode was highly important. As the chemical composition of
welding electrode directly affected railway steel - whose component was a large amount of Carbon, Silicon,
and Manganese - after welding, the welding electrode with the most similar properties to the railway should
be considered [4-5]. In this study, steel welding electrodes were selected for the experiment and the
weldability of two types of welding electrodes was compared by considering the most similar tensile
strength. Therefore, the steel welding electrode E110 16G with impact force and vibration resistance and
the hard-facing welding electrode E1-UM-350 with pulling force resistance [1-2] were selected. After that,
the microstructure was analyzed with Scanning Electron Microscope (SEM) to study dispersion of phrases
in welding zone (WZ) and heat-affected zone (HAZ) because these dispersions affected the railway’s
surface welding repair in a long term of working operation.

2. Research Methodology
2.1 Materials and Welding Electrode
This research focused on the microstructure with Scanning Electron Microscope (SEM) from
welding repair of 70 ponds/yards steel railway that Thailand currently used, as well as studied the type of
welding electrode that affected the structure of steel railway after welding. Chemical and mechanical
properties of railway steel and welding electrodes were presented in Table 1 [6]. Welding electrodes of
AWS standard, code A5.5 E110-16G and welding electrodes DIN 8555 standard, code E1-UM-350 were
used.
The experimental working pieces were cut by mechanical saw with coolant system to 120
millimeters long. This length was obtained from the wear investigation which found that the size of adhesive
wear was not over 85 millimeters. Then the surface of working piece was cleaned with sandpaper before
welding repair of the railway’s surface.
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Table 1 Chemical composition and mechanical properties of railway steel and welding electrodes
Chemical composition [wt.%]

Tensile properties

Types
Fe

C

Si

Mn

P

S

Cr

BS 70

Balance

0.40-0.60

0.05-0.35

0.80-1.25

0.05

0.05

E110-16G

Balance

0.075

0.43

1.45

0.011

E1-UM-350

Balance

0.18

0.29

1.12

-

UTS

Elongation
2

[N/mm ]

[%]

-

680-830

14

0.010

0.35

785-835

20-25

-

1.35

1,010

-

2.2 Welding Repair of Railway Surface Repair Process
Shield Metal Arc Welding (SMAW) was not complicated. the material and equipment were easily
transferred to apply with small generator in every weather condition. Thus, this process was appropriate to
apply in this study. The welding with arc source between electrode and working piece would create melting
pond while the electrode would fill metal substance all the time. However, before welding the working
piece, the railway’s surface should be pre-heated at 350 degree Celsius with Acetylene and Oxygen
(Carburizing Flame) for 5 minutes. Temperature was measured with K-type infrared inspector. The welding
power was adjusted to 130 amp, with welding current in DCEN (negative electrode) and 3.2 millimeters
electrode [1-3]. Multi-pass welding was applied to fill the adhesive wear, with about 5-7 welds occurred as
shown in Fig. 1B.

Fig. 1 Surface welding repair of 70 pound/yard railway
(A) wear and erosion on railway’s surface (B) surface welding repair of the railway

2.3 Specimen Preparation for Microstructure Examination
The preparation of working pieces in testing was an important process. There were many kinds of
appropriate tests in consideration. The steel railway was prepared to be working piece with ISO 6892-1
standard to investigate macrostructure and microstructure by polishing with metal polishing machine and
sandpaper No. 100-1,000. The surface was prepared by polishing with flannel and 3-micron alumina
polishing powder, mixing with water with acid etching (Nitric acid 5%, alcohol 20%), for 2 to 5 seconds
and dried with hot air. After that, welding defects in welding zone (WZ) and heat affected zone (HAZ)
[1-2] were investigated.
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3. Results and Discussion
3.1 Macrostructure Analysis Results
The macrostructure was investigated with digital camera. As shown in Fig. 2A, the welding zone
(WZ) with electrode E110-16G showed deep permeation around 5-8 millimeters, deeper than welding with
E1-UM-350 as shown in Fig. 2B which was around 5-6 millimeters. Since the electrode E110-16G had a
larger amount of Silicon (Si), it better affected the welding ability and permeation [7] and, in turn, made a
strong weld and adhesive wear resistance [1].

Fig. 2 Macrostructure from welding with electrode (A) E110-16G and (B) E1-UM-350

3.2 Microstructure Analysis Results
Currently, railways had several function groups. The 70 ponds/yards railway sizing was in a Natural
Hard Rails group that was made from steel with a base metal (BM) microstructure of pearlite type (α+Fe3C).
It was applied as railways in general transportation system with a wear rate of 0.7-1.0 millimeters and 100
million tons loading in a straight railway [6]. The pearlite microstructure type had strong mechanical
properties and resistance and also had significant ability for welding [1].
From the investigation of microstructure in welding zone (WZ), it was consisted of ferrite phrase
(Ferrite: α) combined with pearlite structure (Pearlite: P) as shown in Fig. 3A. From the welding with
electrode E110-16G as illustrated in Fig. 3C, the ferrite phase had alternating lengths with pearlite structure
[7], resulting from silicon and manganese in the welding wire. These metals affected the heating process
while welding did not cool quickly. However, this structure caused the weld to withstand impact and
vibration well [2,6]. On the other hand, the welding with E1-UM-350 welding wire as shown in Fig. 3B
revealed that the structure of the ferrite phase was finer and dispersed more on the Pearlite structure than by
the welding with E110-16G electrode because the large amount of carbon in the E1-UM-350 welding
electrode directly resulted in rapid cooling of the weld [8]. The bainite structure (B) was consistently
dispersed through the weld [9-10] as shown in Fig. 3D. Even though this structure yielded well wear
resistance [11-12], a risk to crack could occur if there was no heating process before or after the welding
[1].
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Fig. 3 Microstructure in welding zone (WZ) by optical microscope (OM) from welding by electrodes
(A) E110-16G and (B) E1-UM-350 with 500X Magnification, and by Scanning Electron Microscope
(SEM) from welding by electrodes (C) E110-16G and (D) E1-UM-350 with 10,000X Magnification

From the investigation of microstructure in heat-affected zone (HAZ) of the welding with E11016G, the microstructure consisted of ferrite phrase (white), combined with pearlite structure (α+Fe3C). The
martensite structure (M) occurred and constantly dispersed due to the rapidly cool-down in heat-affected
zone. The structure was changed to martensite [3,13] as illustrated in Fig. 4A and 4C, with no occurrence of
defect. Moreover, the martensite structure occurred from the welding with E1-UM-350 as shown in Fig. 4B
and 4D since the large amount of Carbon and Chromium (Cr) in electrode affected the martensite structure
occurrence and porosity was dispersed thoroughly in the heat-affected zone [14]. This structure decreased
the ability of vibration resistance because of the strong structure and a great number of porosity, resulting
from expansion of cracks on the surface of the rail. [10]. However, it was highly recommended to maintain
the vibration resistance properties in railway welding [6,15].
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Fig. 4 Microstructure in heat affected zone (HAZ) by optical microscope (OM) from welding by electrode
(A) E110-16G and (B) E1-UM-350 at Magnification 500X and Scanning Electron Microscope (SEM)
from welding by electrode (C) E110-16G and (D) E1-UM-350 at Magnification 1,200X

4. Experimental Conclusion
The objective of this research was to study metallurgical structure using high-level analytical
technology (SEM) from welding of 70 ponds/yards rail surface for repair with E110-16G and E1-UM-350
welding wires. Comparison of results was done to choose the best variables for rail surface repair work for
the Khon Kaen Permanent way of the Maintenance Division of State Railway of Thailand. Results of the
study could be summarized as follows:
In the macrostructure, the welding zone in welding with E110-16G had deeper permeation than
welding with E1-UM-350 because Silicon (Si) in the electrode affected the ability of welding and permeation.
In the microstructure, the welding zone consisted of ferrite phrase combined with pearlite structure.
From the welding with E110-16G, the ferrite phrase was alternating lengths with pearlite structure in the
welding zone because of Silicon and Manganese. From the welding with E1-UM-350, the bainite structure
dispersed consistently in the weld and causing a risk to crack after welding.
In the microstructure heat-affected zone, it was found that the microstructure consisted of ferrite
phase mixed with pearlite structure from the welding with E110-16G. The martensite structure occurred
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and dispersed consistently without any defect. The martensite structure occurred from the welding with E1UM-350 while the porosity dispersed mainly in heat-affected zone. This structure would cause the decrease
of vibration resistance and not suitable for welding repair of railway’s surface.
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Abstract
Quantifying soiling accumulation on PV modules installed in the field can be determined by using
standard laboratory testing results of short circuit current (Isc) and temperature coefficients. Soiling
accumulation on PV modules affects to attenuate optical transmission to solar cells that is represented by
reduction of Isc. Two c-Si PV modules were selected to present. The two PV modules were installed for a
period of six months in outdoor conditions. The data of Isc were collected and then corrected different
performances by using measurement results from the laboratory. All data were converted and normalized to
data at STC condition by using Isc at STC and temperature coefficient of Isc. It is found that soiling
accumulation was 8.8% at maximum values. Increasing of soiling accumulation was 6.6% for a period of
42 days with no rainy day. In this paper, it is found that the rate of increasing soiling accumulation on clean
glass is higher than on soiled glass. For the clean glass module, soiling accumulation was 0.71%, but the
soiled glass was 0.31%, in the same 15-days period. The results of power loss, due to soiling accumulation,
of a PV system installed beside the experiment were also reported. The system Power loss was 7.11%, but
Isc reduction of module was 6.25% for a period of 34 days with no rainy day.

Keywords: PV Modules; Soiling Accumulation; Dust Deposition; Soiling Loss

1. Introduction
The total installed capacity of global PV systems has been rapidly growth from 20.4 GW in 2009 to
627 GW at the end of 2019. Although the growth of large China markets tends to be declined from 53.0
GW, 43.4 GW and 30.1 GW in 2017, 2018 and 2019 respectively. Outside of China, the global PV markets
increased from 58.8 GW in 2018 to at least 84.9 GW in 2019, accounted 44% of growing, which 10 leading
PV accumulated installation countries in 2019 were China, India, Japan, Vietnam, Australia, Korea, Spain,
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Germany, Ukraine and USA. However, 60% of global PV capacity was in Asia pacific countries [1-2]. As
the same way, Thailand has increased the amount of PV installation similarly with global market. As 2006,
the installed capacity was around 1.1 MW, following by 3250 MW in 2018 within 20 years. Furthermore,
the government had announced Power Development Plan, PDP2018 which targeted the total PV installation
to be 12725 MW within 2030 [3].
According to IEC 61724-1:2016, it has PV efficiency evaluation standard which indicates the
environmental factors effected PV system efficiency, including PV module temperature, ambient air
temperature, wind speed and direction, rainfall, snow, and humidity. Moreover, soiling is another crucial
factor which also affects PV system efficiency. (IEC61724-1).
Many researchers, summarized in Table 1, studied on the effects of dust on performance of
photovoltaic, such as The Hong Kong Polytechnic University in China, the experiment was designed and
conducted in the laboratory with a sun simulator and a test chamber. The results indicated that dust
pollution has a significant impact on PV module output. As per dust deposition density increasing from 0
to 22 g/m2, the corresponding reduction of PV output efficiency rises from 0 to 26% [3]. As per Institute of
Engineering, Tribhuvan University, Lalitpur in Nepal, the results during 5 months of studying period shows
that the efficiency of dusty solar module covering with natural dust deposition phenomena decrease by
29.76% with respect to the module which was cleaned on daily basis. Moreover, dust deposition density on
the PV module accounted to 9.6711 g/m2 over the study period [4]. Seasonal effects of dust on the
degradation of PV modules deployed in two locations which have different seasons namely Perth, Western
Australia and Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. The results of total Pmax losses for the modules
deployed at Australia ranging from 6 to 8% and from 16 to 19% for modules at Indonesia. These losses
were mostly contributed by dust in which about 65-72% and 73-81% of the total power degradation of PV
panels at Australia and Indonesia respectively [5]. In addition, Renewable Laboratory of Shahid Beheshty
University in Iran indicates that, after 70 days without rain, 6.0986 g/m2 of dust was accumulated on the
surface which caused 21.47% reduction in the power output [6]. University of Sharjah, UAE, the results of
the indoor experiments revealed a linear relationship between dust density and normalized PV power with a
drop of 1.7% per g/m2. As well as the outdoor experiments showed that the soiling loss increased by 12.7%
while the dust density increased by 5.44 g/m2 for a period over 5 months [7].
There is an experimentation of dust on performance of photovoltaic such as Sohar University in
Oman, the experimental analysis of the effect of dust’s physical properties from 6 cities on photovoltaic
modules. The differences in physical properties of dust affects PV module performance, a higher moisture
leading to the most PV module performance reduction. The results show a 35–40% reduction in PV module
power production [8]. Environment and Sustainability Institute (ESI), United Kingdom, studied the effect
of accumulation of 13 different types of dust on PV performance. The results show that charcoal appears to
have the worst degradation effect on PV performance with about 98% reduction in short circuit current
while salt seems to have the least impact with about 7% [9]. University of Technology, Iraq, studies 5
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different building materials. The results show that gypsum causes the most power reduction when the
accumulation is more than 25 g/m2 and the power reduction rate is about 12-14 % in 3 months [10]. Lahore
University of Management Sciences, Lahore, Pakistan studies of power output losses and dust
accumulation on solar panels which were measured at variable tilt angles. The average daily output power
losses due to soiling for mono-facial PV panels ranges from 1.11% (at the tilt of 0o) to ~0.11% (at the tilt of
90o) [11].
In Thailand, the effects of dust accumulation on performance ratio between solar rooftop system
and solar power plants are also studied that the results in period 1-month performance ratio decreases about
1.6-3% and another 6-8% decrease with increased dust accumulation by 2-months. The research analysis
method is to focus on the effects of dust accumulation on performance ratio using the cleaning methods to
compare between clean device and soiled device which experimental results appeared during the dry
seasons [12]. Therefore, power loss due to soiling accumulation is interested to study for PV power plants
with high incentive rate. It is essential to plan the cleaning schedule, cost and earned benefits. According to
the dust accumulation investigation, there can be divided into 2 types of study which are field and
laboratory consideration. However, researcher realized that there previously has the effective dust
accumulated information from PV system which sparks the attention on the study by using the field data,
outdoor condition, and temperature coefficients from standard testing laboratory in order to adjust the value
of short circuit current (Isc) for field, outdoor condition.
This work focuses on quantifying soiling accumulation on PV modules by using values of short
circuit current (Isc) and temperature coefficients from a standard testing laboratory. The measurement of all
modules in testing laboratory were done in prior to install in the outdoor experiment. The attenuation of
optical transmission can precisely be determined by the ratio of Isc of soiled module to Isc of clean module.
PV modules in this study were installed in outdoor conditions during dry season. The comparison of power
loss due to soiling accumulation of a PV systems and the reduction of Isc were also studied.

2. Methodology
This investigation focuses on soiling accumulation on PV modules for the period of six months,
September 2019 – February 2020. The site location is, at 1334 North latitude and 10026 East longitude,
on the southern of Bangkok, Thailand. The ambient temperature is 28.1 °C in Bangkok. The Bang Khun
Thian District of Bangkok lie on 1-1.5 m above sea level. The annual precipitation fall is about 1430 mm.
Annually, dry season in the country is in between November and February which is the winter. The average
solar irradiation is around 5.24 kWh/m2/day (http://www.dede.go.th/, 2017). Modules, in operation for
many years, can be ensured the stabilized condition or to avoid the initial degradation. Each module was
measured the performance at STC and the temperature coefficient measurement according to
IEC61215:2005 by an accreditation testing laboratory according to ISO/IEC17025.
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Table 1 Summary of investigations of soiling effects on PV systems
Ref.

Period of study

Location

dust density

decreases rates

method

[4]

5 months

Nepal

9.6711 g/m2

29.76%

field

Australia

0.17 mg/cm2

6-8%

Indonesia

2

16-19%

2

21.47%

field

37.63% (tilt 0o)

laboratory

[5]

1 year

[6]

[7]

70 days

5 months

field

Iran

UAE

0.37 mg/cm
6.0986 g/m
5.44 g/m2

14.11% (tilt 25o)
10.95 % (tilt 45o)

[8]

3 months

Iraq

-

35-40%

laboratory

[9]

-

United Kingdom

-

7%

laboratory

[10]

3 months

Iraq

25 g/m2

12 – 14%

laboratory

[11]

2 months

Pakistan

1.11% (tilt 0o)

laboratory

o

0.11% (tilt 90 )
[12]

2 months

Thailand

-

6-8%

field

[13]

1 month

Bangladesh

-

26%

field

[14]

6 months

Saudi Arabia

6.184 g/m2

50%

field

[15]

1 year

Hong Kong

22 g/m2

26%

laboratory

[16]

8 months

Cyprus

-

6-13%

field

[17]

5 months

Qatar

-

30%

field

16.16% (mono-PV)

field

[18]

1 month

2

Pakistan

4.6 g/m

11.54 % (poly-PV)

The data for analysis were mainly come from 3 parts consisting of the results, from the standard
testing laboratory, short circuit current (Isc) of each module in outdoor condition, and a small PV gridconnected system. Soiling accumulation on PV modules during each period in the dry season was observed.
The comparison for the soiling increased rate between soiling on the glass and soiling on the soiled glass
was highlighted.
By the principle of solar cell as shown in Fig. 1, the short circuit current (Isc) of a solar cell is
directly proportion with incident solar irradiance. It means that the effects of soiling accumulation on PV
modules can directly be determined by the reduction of short circuit current. Transmission of solar
irradiance onto cells in a module will be attenuated by soiling or dust on the glass of module.
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(a)

(b)

(c)

Fig. 1 Equivalent circuit of a solar cell and principle of its short circuit current
(a) Equivalent circuit of a solar cell
(b) Principle of short circuit current of a solar cell
(c) Electrical parameters and their temperature dependence
As per the experiment, there were many pairs of modules, as same model, in comparison. In this
paper, the mono crystalline was firstly selected to present in this paper. The specification of each PV module
is mono-crystalline silicon 75 Wp, short circuit current (Isc) 4.80 A, current at maximum power (Imp) 4.40 A,
open circuit voltage (Voc) 21.40 V, voltage at maximum power (Vmp) 17.00 V, and fill factor (FF) 0.72.
2.1 Measurement of PV modules in the standard testing laboratory
To ensure the actual module performance in prior to the outdoor experiment, each module was
taken to the standard testing laboratory, according to ISO/IEC17025 accreditation. The measurement of
performance at standard test condition (STC) was performed according to IEC61215:2005 clause 10.6 and
IEC60904-1. The measurement of temperature coefficients was performed according to IEC61215:2005
clause 10.4, respectively. Temperature coefficients consist of temperature coefficient of short circuit current
(), temperature coefficients of open circuit voltage () and temperature coefficients of maximum power
(), were obtained results from the standard testing laboratory. Electrical parameters, consisting of currentvoltage characteristic (I-V curve), short-circuit current (Isc), open-circuit voltage (Voc), current at
maximum power point (Im), voltage at maximum power point (Vm), power at maximum power point (Pm),
fill factor (FF), were obtained from solar simulator set in measurement of performance at STC.
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The uncertainty of measurement for performance at STC is 2.24% that is given by the laboratory. The
measurement was done by the Pasan solar simulator IIIb with class AAA in accordance with IEC60904-9.
2.2 Quantifying soiling accumulation on PV modules using short circuit current
Each pair, with the same model, of PV modules were exposed in the outdoor condition. PV
modules were installed on the free-standing rack mount structure, with tilt angle 14 degree facing to the
south, on the flat roof of a building as shown in Fig.2. All PV modules, in prior to this experiment, were
measured electrical performance parameters at STC, and temperature coefficients, from the standard testing
laboratory, as described in the section 2.1. In this paper, the results of two mono-crystalline Silicon PV
modules were focused. One PV module is called the clean module (PV11), and another PV module is called
the soiled module (PV12). Firstly, both modules were completely cleaned, then the soiled module was not
cleaned until the end of experiment. The clean module was completely cleaned at any periods of time when
we would like to determine the soiling accumulation on the soiled module. The measuring data consisting
of in-plane solar irradiance, ambient temperature and humidity, and module temperature, were collected in
once a minute. The data were taken by the measuring instrument as listed in Table 2. The calculation and
data filtering were manipulated by using php coding in parallel with Microsoft Excel. By the reason of
response time difference between thermopile pyranometer and short circuit of modules measurement, it is
necessity to do data filtering and data selection.

PV modules were focused

Setup instruments

Fig. 2 PV modules installation
Table 2 List of instruments for outdoor measurement
Measurement Item

Instrument

Data Logger

Yokogawa DX2020

Solar Irradiance

Pyranometer CM11 Kipp & Zonen

Module Temperature

Thermocouple Type T

Short circuit current of each module

Shunt resistor (10A/75mV)
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In comparison, the different performance of Isc of two modules are corrected and verified by two methods.
One is corrected by the ratio, called Rlab, of Isc at STC obtained from the laboratory results in section 2.1.
Another method is corrected by using the ratio, called Routdoor, of slopes of Isc versus G on the first or earlier
day after installation which was not the cloudy day as shown in Fig.3.

(a)

(b)

(c)

Fig. 3 (a), (b) and (c) Outdoor method to correct the different performance of two modules
(a) daily profiles of irradiance, Isc (PV11), Isc (PV12)
(b) Isc (PV11) and Isc (PV12) versus irradiance
(c) Isc (PV12) versus Isc (PV11)
Data of short circuit current (Isc) at any irradiance can be converted to Isc at STC, at 1000 W/m2 and
module temperature at 25C, by using data of in-plane solar irradiance (G) and module temperature (Tm) as
Eq. (1). Daily slope of Isc versus G can be calculated by linear regression as Eq. (2).
Isc/at 25oC = Isc/at T (1+ (Tm - 25))

(1)
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Where Isc/at

T

and Tm are short circuit current and module temperature values were obtained by

measurement at a particular time,

is the temperature coefficient of short circuit current from the standard

testing laboratory (0.03%/C).
⋅

slope of Isc =

Where

and

(2)

∑

are in-plane solar irradiance and short circuit current values were obtained by

measurement at a particular time.
When the clean module (PV11) was cleaned at the day-n, the effect of soiling accumulation can be determined
by using the reduction of Isc with correction and converted to Isc at STC condition as shown in Fig. 4

Fig. 4 Reduction of Isc due to soiling accumulation

2.3 Soiling accumulation on PV modules in a PV system
There was an existing small PV grid-connected system installed beside the experiment set in the
section 2.2. PV modules in the system, as same as tilt angle of the above experiment, were put into operation
since 2003, while the measuring equipment were well set up in 2010. The data consisting of in-plane solar
irradiance, ambient temperature and humidity, wind data and module temperature, were collected in once a
minute. In this paper, we only analyze the values of dataset of system in some days such as rainy days. The
data of DC power were converted to 1000 W/m2 and 25C or at STC condition, by using temperature
coefficient of maximum power (), at the day after cleaning date. Data filtering and elimination of other losses
were done in short term evaluation. The values of power loss due to soiling accumulation were compared
with the reduction of Isc of PV12 or the soiled module in the previous section.

3. Results and discussion
Results in this study mainly can be divided into 3 parts consisting of performance measurement of
PV modules from standard testing laboratory, data set of short circuit current (Isc) of each pair of PV
modules for the period of six months, and data from the existing PV system. Experiments were set up at
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King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), Bang Khun Thian Campus. For the results
of short circuit current, the two monocrystalline silicon PV modules, with the same model, were selected to
report in this paper.

3.1 Results from standard testing laboratory
All PV modules were measured and presented in 2 test items consisting of performance at standard
test condition (STC) and temperature coefficients according to clause 10.6 and clause 10.4 of
IEC61215:2005 detailed in the section 2.1. The testing results were done by a standard testing laboratory
according to ISO/IEC17025 accreditation. The testing results were shown in Table 3. The values of short
circuit current (Isc) and temperature coefficients of short circuit current () were used in the section 3.2.
For Module No. PV11, the measured Isc at STC is 92.29% of its nameplate, but the measured Isc at STC of
Module No. PV12 is 91.25% of its nameplate, respectively. Module No. PV11 is called the clean module,
and PV12 is called the soiled module in the section 3.2. The different values of Isc at STC of both modules
can be corrected by the ratio of Isc at STC. The ratio of Isc at STC of PV12 to Isc at STC of PV11 is called
Rlab. From the results, the ratio, Rlab, is 1.011. The correction factor or Rlab will be used to compensate the
data of Isc obtained by the outdoor data collection of both modules. The data of Isc from the outdoor
experiments will be converted to 1000 W/m2 and 25C or at STC condition by using in-plane solar
irradiance and value of temperature coefficient of Isc () of each module.

Table 3 Parameters obtained by measurement of performance at standard test condition (STC) and
measurement of temperature coefficients
PV modules

UNIT

PV12

PV11

Maximum Power (Pmax)

W

59.20

61.70

Open Circuit Voltage (Voc)

V

21.60

21.70

Maximum Power Voltage (Vmp)

V

15.70

15.70

Short Circuit Current (Isc)

A

4.38

4.43

Maximum Power Current (Imp)

A

3.77

3.92

Fill Factor (FF)

%

62.50

64.20

Temperature Coefficient of short circuit current ()

%/C

0.03

0.03

Temperature Coefficient of open circuit voltage ()

%/C

-0.36

-0.35

Temperature Coefficient of maximum power ()

%/C

-0.60

-0.54

Parameters
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3.2 Results of quantifying soiling accumulation using values of Isc
In this section, all values of current are short circuit current value or Isc of modules. Two
monocrystalline Si PV modules were selected to report in this paper. Both modules having laboratory
results, PV11 and PV12, were exposed in the outdoor condition for a period of six months, during 1st
September 2019 and 29th February 2020. Both modules were completely cleaned as the initial condition of
the experiment. The data consisting of Isc, in-plane solar irradiance, module temperature and ambient
temperature were collected in once a minute. The recoding raw data of Isc of each module were corrected
or compensated with Rlab and converted to STC condition by using irradiance (G) and each module
temperature coefficient of Isc (). Data processing and data filtering were also done. Module No. PV12
was not cleaned until end of the experiment. Module No. PV11 was frequently cleaned for quantifying
soiling accumulation of Module No. PV12.
Results of Isc, with correction ratio and converted to 1000 W/m2 and 25C condition or at STC
condition, were plotted in Fig. 5. Dashed line shows the day with rainfall. Dash-dotted line shows the day
which module cleaning. The reduction of transmission to PV cells, due to soiling accumulation or dust
deposition on its glass, can be evaluated by the reduction of Isc. The ratio of Isc of PV12 to PV11 can be
plotted in Fig. 6.

Fig. 5 Isc of both modules corrected with Rlab and converted to 1000 W/m2 and 25C
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Fig. 6 Ratio of Isc of soiled module (PV12) to the clean module (PV11) with Rlab and converted to STC
condition

Fig. 7 Profile of soiling accumulation quantifying by the ratio of short circuit current
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Table 4 List of cleaning dates of Module No. PV11
List of Date

Date of module cleaning

Ratio after cleaning (Isoiled / Iclean)

d1

10-Oct-2019

0.9943 (0.57%)

d2

17-Oct-2019

0.9916 (0.84%)

d4

3-Dec-2019

0.9680 (3.20%)

d5

18-Dec-2019

0.9375 (6.25%)

d7

12-Feb-2020

0.9658 (3.42%)

The soiling accumulation on module can be determined and quantified by the data of Isc of the day
after cleaning the module PV11. From Fig.5, dates, consisting of d1, d2, d4, d5 and d7, are dates of module
PV11 cleaning. In the country, it is normally expected the dry season without rainy day beginning in the
earlier or the middle of October. From the results, it was found that there was no period of no rain more
than two weeks until the middle of November 2019. The longest period with no rain was 42 days between
the date d3 (November 14, 2019) and the date d6 (December 28, 2019) as shown in Fig. 5. At the date after
d3, both modules were completely cleaned by the rain. At the date after d4 and d5, soiling accumulation
was about 3.2% for 19 days and 6.25% for 34 days, respectively. Fig. 9 shows the profile of transmission
loss due to soiling accumulation observed on each day after cleaning date.

Fig. 8 Short circuit current of Module No. PV11 normalized by Isc at STC from laboratory
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Fig. 9 Short circuit current of Module No. PV12 normalized by Isc at STC from laboratory

The dataset of Isc of each module, from outdoor measurement, can be normalized by its reference
value of Isc from laboratory results. The normalized values of Isc can be calculated and plotted in Fig. 8
and Fig. 9. Quantifying soiling accumulation of each module can be done on each day along the period of
the study. From the calculated results, transmission loss due to soiling accumulation was 6.63%, between
d3 and d6, for the period of 42 days with no rain. In this investigation, the maximum transmission loss due
to soiling accumulation was 8.8% at the date d6.
From Fig. 6, it is observed that the ratio of Isc of soiled module, PV12, to Isc of clean module,
PV11, after cleaning date. After the date d4, the increasing of ratio was observed in the circle mark. It can
be described that the rate of increasing of soiling accumulation or dust deposition on the clean glass is
different to the rate of increasing of accumulation on the soiled layer on the glass. It is confirmed by Fig.8
and Fig.9 that reduction of Isc of PV11 was more than reduction of Isc of PV12 during period of 15 days,
from d4 to d5. Transmission loss, due to soiling accumulation, of PV11 reduced 0.71% from 0.11% to
0.82%, but PV12 reduced 0.31% from 5.21% to 5.50%. The observation can be described by adhesion force
of dust particles on glass, especially in dry condition. Gravity force and electrostatic force were applied.
The growth rate of dust deposition of the first layer on glass is more than the growth rate of other layers of
dust deposition on top of soiled glass. It can be confirmed by the phenomena in another short period after
d1 cleaning date. From the results in this section, it can be summarized that
- The investigation period was 6 months between September 1, 2019 and February 29, 2020. It is
focused on periods of days with no rain. Unfortunately, the experiment cannot be continued in the summer
dry season, March – April 2020, because of the COVID-19 pandemic lockdown.
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- The longest period of no rain, in this study, was 42 days. Transmission loss due to soiling
accumulation was 6.63% for a period of 42 days. Quantifying of transmission loss due to soiling
accumulation can be described by reduction of Isc in field operation normalized with Isc at STC.
- It is found that increasing rate of soiling accumulation on glass was higher that increasing rate of
soiling on the layer of soiled glass.
- Quantifying of soiling accumulation on PV module can be determined by laboratory results
consisting of measurement of temperature coefficient of Isc and measurement of performance at standard
test condition (at STC). The method is validated by cleaning another module and comparing to the soiled
module in the outdoor condition.

3.3 Results of comparison on a PV system
There was an existing PV grid-connected system beside the experiment in the section 3.2. PV
modules in the system were put in operation since 2003. In this paper, we only analyze the values of dataset
of system in some days such as rainy days. The data of DC power were converted to 1000 W/m2 and 25C
or at STC condition, by using temperature coefficient of maximum power (), at the day after cleaning date
as shown the d5 date. At day after d3 date, the values of DC power, converted to STC condition, were
completely cleaned by rain as same as the values of DC power at the day after d5 date. The evaluation was
7.1% of power loss due to soiling accumulation, between d3 and d5, for a period of 34 days with no rain. At
the same period between d3 and d5, reduction of Isc due to soiling accumulation of module No. PV12 was
6.25%. Quantifying transmission loss due to soiling accumulation on a module may be different to power
loss due to soiling accumulation with various parameters such as influences of other losses or gradient of
dust deposition on modules or variation of performance of modules in the string. However, the experiment
setup to study reduction of Isc due to soiling accumulation was treated more than preliminary observation
on soiling loss of the PV system.

4. Conclusions
The reduction of optical transmission of solar cell in a module can be determined by the reduction
of the short circuit current or Isc. Quantifying soiling accumulation on a PV module can also be evaluated
by the short circuit current. In this paper, the study can be divided into 3 parts consisting of (1) performance
measurement by a standard testing laboratory, (2) quantifying soiling accumulation on PV modules using
short circuit current, and (3) observation of soiling accumulation on PV modules in a PV system. There
were two selected mono-crystalline Si PV modules to describe in this study. Both modules were measured
the performance at standard test condition (at STC) and temperature coefficients of short circuit current (),
of open circuit voltage () and of maximum power () according to IEC61215:2005 clause.10.6 and 10.4,
respectively. Both modules were exposed to outdoor conditions for a period of 6 months between
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September 2019 and February 2020. One module (PV11) was called a clean module, and another module
(PV12) was called a soiled module. The different performance of Isc was corrected or compensated by the
results of performance measurement at STC. The recorded data of Isc were converted to 1000 W/m2 and
25C by using temperature coefficient of Isc. PV11 was cleaned to quantifying soiling accumulation of
PV12 by using the ratio of Isoiled to Iclean at any observation dates. From the results, it is found that (1)
maximum soiling accumulation is 8.8%, (2) soiling accumulation increased 6.6% for a period of 42 days
with no rain, and (3) rate of increasing of soiling accumulation on clean glass was higher than rate of
increasing on the soiled glass of PV modules. It means that dust deposition rapidly increases after cleaning
PV modules. It may be explained by the adhesive force, due to gravity and electrostatic, of the first layer or
the earlier layers of dust deposition is more than other layers of dust deposition, especially in dry season.
Finally, the power loss due to soiling accumulation of PV modules of a PV system, were preliminarily also
observed and compared to the reduction of Isc of the module. Difference of this work is to use the precision
measurement from the standard laboratory for evaluation soiling accumulation of field observation. This
research mostly benefits for PV power plants in Thailand because there clearly demonstrate the effects of
dust accumulation on electrical performance of PV modules. Moreover, the maintenance costs regarding
the cleaning of PV modules can be done with optimum solution for operation of PV power plants.
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Abstract
In this research, a three-parameter Lindley distribution is improved by truncating from both left and
right sides. The truncated three-parameter Lindley distribution is proposed about the probability density
function, cumulative distribution function, survival function, hazard function, moments and parameter
estimation. The developed distribution and the baseline distribution are applied 4 real lifetime datasets and are
compared the model performances. The numerical experiments reveal that the truncated three-parameter
Lindley distribution gives the lowest values of the negative log-likelihood ( -Log( L) ) and the Akaike
information criterion (AIC). Moreover, the developed distribution provides a large p-values in KolmogorovSmirnov test (K-S test).

Keywords: Three-parameter Lindley distribution; Lifetime data; Truncated distribution

1. Introduction
Lindley distribution, proposed by Lindley [1], is one way of modelling to explain lifetime data in
term of system or mechanism. Lindley distribution is continuously developed to increase the model
performance, for example, Shanker and Mishra [2, 3] represented the probability density function (P.D.F)
and cumulative distribution function (C.D.F) of two-parameter and quasi two-parameter Lindley
distributions, respectively.
A three-parameter Lindley distribution (TLD), proposed by Shanker et al. [4], contains twoparameter gamma distribution and one parameter exponential and Lindley distributions are specific case. It
has been applied for modelling lifetime data. The P.D.F and the C.D.F are given as

f ( x; , ,  ) 

2
  x e  x ,
  


x   x
F ( x; , ,  )  1  1 
e ,
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where x  0 ,   0 ,   0 and     0 . The P.D.F. and C.D.F. plots of the three-parameter
Lindley distribution for different values of  ,  and  are represented in Fig. 1.
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Fig. 1 P.D.F and C.D.F plots of TLD for different values of parameters , α and 
The three-parameter Lindley distribution is applied for some lifetime data, for example, Shanker et al. [4]
applied for the survival times of guinea pigs infected with virulent tubercle bacilli, AI-Omari et al. [ 5]
proposed using the three-parameter Lindley distribution for economic design of acceptance sampling plans
for truncated life tests.
Truncated distribution is one of the famous techniques to increase a robustness of an estimator from
a parent distribution. The truncated distribution on a smaller interval provides a new distribution than a
parent distribution. Johnson et al. [ 6] derived a truncated normal distribution from the standard normal
distribution. For others distributions, especially, lifetime distribution, there are many researchers proposed
truncated lifetime distributions. For example, Savenkov [7] proposed a truncated the Weibull distribution
which is to be utilized to evaluate the theoretical capacity factor of potential wind (or wave) energy. It was
found that a truncated form of Weibull distribution is used for modeling the effect in the cut-in wind speed
or cut-in wave height of a power generator. Aryuyuen [ 8] introduced a truncated two-parameter Lindley
distribution and its utilization. The truncated two-parameter Lindley distribution provides a reasonable and
better implementation of the real data. Zaninetti [9] applied a truncated two-parameter Lindley distribution
of the luminosity function of the Sloan Digital Sky Survey ( SDSS) galaxies and to the photometric
maximum of the 2MASS Redshift Survey (2MRS) galaxies.
To increase the robustness of the estimator, a truncated three-Lindley distribution is proposed in
this study. It is presented in term of probability density function, cumulative distribution function, survival
function (S(x)), hazard function (H(x)), parameter estimation and application for 4 lifetime data.
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2. Truncating Distribution
Let X    ,  , a continuous random variable, be a parent distribution with the parameter Θ .
The P.D.F. and C.D.F of X have infinite support and are within a ,b ,    a  x  b   . The P.D.F of
the truncated distribution where    a  x  b   is given as equation (2) [10]:

t  x ; Θ , a ,b  
t( x ) ; a  x  b
 0 ; otherwise

where f ( x )  

b



f x; Θ 
;   a  x  b  ,
F b; Θ   F a ; Θ 





, t xa  x  b ,

(2)

t  x   0 , for all x.



Since  t x a  x  b dx , then,
a

b

t

x a  x  b dx 

a

b
1
 f ( x )dx
F b   F a  a



1
 F ( x )xxba
F b   F a 



1
 F ( b )  F ( a ) 1
F b   F a 

The parent distribution can be truncated both left and right sides or be truncated only one side. In this study,
the three-parameter Lindley distribution is presented truncation for both sides that is called a doubly
truncated distribution.

3. Method
The three-parameter Lindley distribution is developed by truncation both left and right sides. The
P. D. F and C. D. F. of the developed distribution are shown in section 3. 1 and 3. 2. Then, its statistical
properties are presented in term of survival and hazard functions, moments and parameter estimation using
maximum likelihood estimation as shown in section 3.3 to 3.5, respectively.
3.1 The P.D.F of Truncated Three- Parameter Lindley Distribution (TTLD)
Let X~ TTLD  , ,  , a ,b  be distributed as the TTLD random variable with the parameter

 , ,  , a and b, the P.D.F is shown in equation (3).
 2    x e  x
t( x a  x  b ) 
    a e  a      b e b
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and t( x )  0 otherwise.
Proof. Let X TLD  , ,   and X be called the TTLD on interval [a, b] with parameter  , and 
respectively. t( x a  x  b ) has the property as:
b
 2   x e  x
 t( x a  x  b )dx   
 a
     b e b
a
a       a e


dx



b








    a e  a

b
1
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3.2 The C.D.F of TTLD
The C.D.F of TTLD is given by equation (4).

T( x a  x  b ) 

    a e  a      x e  x
    a e  a      b e b

(4)

The P.D.F and C.D.F plots of TTLD are shown in Fig. 2. Based on a comparison of P.D.F plots in Fig. 1
and Fig. 2, the TTLD gives a higher value of P.D.F than TLD for the same parameters  , and  .
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Fig. 2 P.D.F and C.D.F plots of TTLD on [1.0,5.0]

28

4

5

K. Yimnak and P. Meechobtham / Pathumwan Academic Journal, Vol. 11, No. 31, May - August 2021
3.3 Survival and hazard functions
S(x), a survival function, is the feasibility that a matter survives longer than time x. It is written as:

    x e  x      b e b
    a e  a      b e b

S ( x )  P X  0   1  F  x  

(5)

H(x), a hazard function, is the ratio of t(x) to S(x), given by

H( x ) 

t( x )
 2    x e  x

S( x )
    x e  x      b e b

(6)

The S(x) and H(x) plots of TTLD are shown in Fig. 3. Fig. 3 shows that the S(x) plots are decreasing. The
H(x) plots are similar to bathtub curve and it trends to increase.
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Fig. 3 S(x) and H(x) plots of TTLD on [1.0, 5.0]
3.4 Moments
Moments of the proposed distribution provide some characteristics of TTLD such as mean,
variance, skewness, kurtosis, etc. Some moments are shown through moments generating function that as:
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By using the gramma function  k ,b    x k 1 e  x dx , the equation (7) is written as equation (8).
0
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E(X) and V(X) are revealed in equation (9) and (10).
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3.5 Parameter Estimation
The parameter estimation of TTLD is answered using maximum likelihood estimation (MLE). Let

~
x   x1 , x 2 ,..., x n  be a random sample with size n.

X TTLD  , ,  , a ,b  is independent and

x ) ) is as equation (11),
identically distributed. The likelihood function of TTLD ( L(  ~
n
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The MLEs of  ,  and  can be solved using equation (12), (13) and (14), respectively.
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Sine equation (12), (13) and (14) are nonlinear algebraic equation and are not in closed-form expression,
the parameters ˆ , ˆ and ̂ are answered using Newton-Raphson method.

4. Applications
The baseline distribution and the proposed distribution are applied for 4 lifetime datasets. The
performance of the TLD and the TTLD are considered using –log (L), Akaike’s information criterion (AIC)
and Kolmogorov-Smirnov test (K-S test) as equation (15) and (16).

AIC  2 log L   2 p ,

(15)

K  S  sup Fn  x   F0  x  ,

(16)

x

where Fn(x) is the empirical cumulative probability, F0(x) is the theoretical cumulative distribution function
evaluated at x, n is a number of samples and p is a number of parameters. An appropriate distribution will
provide the lowest values of –log (L) and AIC. Moreover, the model gives a large p-values for K-S test
(>0.05), the model corresponds the real dataset. The details of the 4 lifetime datasets with descriptive
statistics are as:
Dataset 1: The number of cycles to failure for 25 100-cm specimens of yarn, tested at a particular strain
level [11]
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Dataset 2: The number of million revolutions before failure for each of the 23 deep groove ball bearings in
the life tests [11].
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Dataset 3: The strength values of 63 pieces of 1.5 cm glass fibers measured at the National Physical
Laboratory, England. Unfortunately, the units of measurements are not given in the paper, and they are
taken from Smith & Naylor [12].
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Dataset 4: The strength (mega Pascal) values of 31 pieces of glass of the aircraft window [13].
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The descriptive statistics of the 4 datasets are shown in Table 1. Based on the results of table1,
there is a rather high variation for dataset 1 and 2 and a low variation for dataset 3 and 4 the skewness
coefficient (S.C.) of the dataset 1 and 2 are greater than +1 that mean the both datasets are highly positive
skewed distribution [14]. The kurtosis coefficients of the dataset are between -0.622 to 5.662.
Table 1 Mean, standard deviation (S.D.), skewness coefficient (S.C.) and kurtosis coefficient (K.C.) of the
4 datasets
Dataset
1
2
3
4

Mean
178.3200
72.2296
1.5068
30.8114

S.D.
133.8008
37.4804
0.3241
7.2534

S.C.
1.842
1.009
-0.922
0.426

K.C.
5.662
0.929
1.103
-0.622

The numerical experiments are shown in Table 2. It reveals –log (L), AIC and K-S test of TLD and
TTLD for 4 lifetime datasets. TTLD is a consistently better fit than TLD because most of the datasets have
the lower –log (L) and AIC. In addition, the TTLD gives a larger p-value (p-value > 0.05) for K-S test
except dataset 3. Both TLD and TTLD do not fit for dataset 3 because they provide a small p-value (p-value
< 0.05) for the K-S test. It is possible that dataset 3, a very small standard deviation and negatively skewed
distribution, is suitable for the other distributions. For dataset 4, the TTLD corresponds the dataset, but
TLD does not correspond the dataset because the TTLD has a large p-value (p-value = 0.7467) for the K-S
test while TLD has a small p-value (p-value < 0.05) for the K-S test.
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Table 2 Parameter estimation and statistic values of TLD and TTLD based on lifetime datasets

Dataset

Parameter

Parameter
Estimation
TLD

1




a
b



a
b



a
b



a
b

0.0109
1.4310-4
4.2810-4
0.0274399
0.0000041
0.0000081
1.3663
6.3610-6
1.5610-4
0.06154
0.00037
0.00020
-

2

3

4

Parameter
Estimation
TTLD

–log(L)

–log(L)

TLD

TTLD

AIC
TLD

0.01096
1.7110-4
5.1210-4
15
653
0.0250
0.0003
0.0001
17.88
173.40
0.1497
0.0001
0.0005
0.55
2.24
0.05352
0.00014
0.000075
18.83
45.3810

152.5336

152.0522

115.6319

64.6158

127.6618

K-S
(p-value)
TTLD

AIC
TTLD

K-S
(p-value)
TLD

311.0672

314.1044

0.1135
(0.8688)

0.1126
(0.8742)

112.2088

237.2638

234.4176

0.1899
(0.3348)

0.1274
(0.8041)

30.0305

135.2316

70.0610

101.0968

261.3237

212.1937

0.3785

0.2442

(1.610-8)

(8.610-4)

0.3702
(<0.01)

0.1169
(0.7467)

5. Conclusion
In this study, the three-parameter Lindley distribution is developed by truncating from both left and
right sides. The truncated three- parameter Lindley distribution is presented with its statistical properties
such as a probability density function, cumulative distribution function, survival function, hazard function,
moments and parameter estimation. In addition, the improved distribution is applied for 4 real lifetime
datasets. The model performances are compared using the negative log-likelihood –log (L), the Akaike
information criterion (AIC) and the Kolmogorov-Smirnov test (K-S test). The results reveal that the
developed distribution provides the model which is a better fit than the baseline distribution because most
of the datasets has a smaller –log (L) and AIC. In addition, the proposed distribution gives a large p-values
for K-S test.
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บทคัดย่ อ
งานนี มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาวัสดุเชิ งประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีโดยการใช้เส้นใยปาล์มนํามัน
เป็ นสารเสริ มแรงเพือให้มีความเหมาะสมกับการนําไปใช้งานบรรจุภณ
ั ฑ์แบบใช้ครังเดียว เนื องจากทังกลูเตนและ
เส้นใยปาล์มเป็ นวัสดุทีสามารถย่อยสลายได้ดว้ ยวิธีทางชี วภาพ สําหรับขันตอนการเตรี ยมชิ นงานทดสอบ กลูเตน
จากข้าวสาลีถูกผสมกับเส้นใยปาล์มนํามันด้วยเครื องผสมระบบปิ ดและขึนรู ปชินงานทดสอบโดยใช้เครื องอัดด้วย
ความดัน ผลของปริ ม าณเส้ นใยปาล์ม นํามันที ถู ก ปรั บ เปลี ยน ตังแต่ 0 – 15%โดยนําหนัก ถู กประเมิ น ด้วยการ
ทดสอบแรงดึง แรงกระแทก การหาค่าอุณหภูมิการเปลียนสถานะคล้ายแก้ว การดูดซับนํา และการตรวจสอบทาง
สัณฐานวิทยา กลีเซอรอล ปริ มาณ 30%โดยนําหนักของกลูเตนถูกใช้เป็ นสารพลาสติไซเซอร์ ผลการทดลอง พบว่า
การเพิมปริ มาณเส้นใยปาล์มมี ผลทําให้ค่ามอดุ ลสั ความต้านทานแรงดึ ง ค่าความต้านทานแรงดึ งสู งสุ ด ค่าความ
ต้านทานแรงกระแทก และค่าอุณหภูมิการเปลียนสถานะคล้ายแก้วมีแนวโน้มเพิมสู งขึน ในขณะทีค่าเปอร์ เซ็นต์การ
ยืดตัว ณ จุ ดขาดมี แนวโน้ ม ลดลง เส้ น ใยปาล์ม มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการเสริ ม แรงให้ กับ กลู เตนเนื องจากพัน ธะ
ไฮโดรเจนทีเกิดขึนระหว่างหมู่ไฮดรอกซิ ลของเส้นใยปาล์มนํามันกับพันธะเปปไทด์ของกลูเตนจากข้าวสาลี การมี
อยู่ของเส้นใยปาล์มนํามันในวัสดุเชิ งประกอบชี วภาพจากกลูเตนข้าวสาลีช่วยขัดขวางการดู ดซับนําให้มีปริ มาณ
ลดลง วัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีทีมีการเติมเส้นใยปาล์มนํามัน 15% โดยนําหนักเป็ นสู ตรทีดีทีสุ ด
เมือพิจารณาจากสมบัติทีเปลียนแปลงไป
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Abstract
This work aimed to develop wheat gluten (WG) based biocomposite by using oil palm fiber (OPF) as
reinforcement for suitable single-use packaging applications. Because both WG and OPF are biodegradable
materials. For specimen preparation, WG was melt-blended with OPF in an internal mixer and specimens were
formed by using compression molding. The effects of OPF loading, varying from 0 to 15 wt% , were evaluated
by tensile and impact testing, glass transition temperature ( Tg) measurement, water absorption and
morphological analysis. A 30 wt% of glycerol based on WG acts as a plasticizer. The increase in OPF loading
resulted in the increases in tensile modulus, ultimate tensile stress, impact strength and Tg value whereas
% elongation at break tended to decrease. The reinforcing effectiveness of OPF was attributed to the hydrogen
bonding between the hydroxyl group of OPF and the peptide bond of WG. The water absorption of WG was
interfered by the presence of OPF. WG based biocomposite containing OPF content of 15 wt% was the
optimum formulation by consideration of changed properties.
Keyword: Gluten; Oil palm fiber; Mechanical properties; Physical properties; Biocomposite
1. บทนํา
ขยะพลาสติกถือเป็ นปั ญหาทางสิ งแวดล้อมทีทัวโลกรวมถึงประเทศไทยเริ มให้ความสําคัญในการแก้ไข
ปั ญหาเพิมมากขึน ทังนี เพราะขยะพลาสติกส่ วนใหญ่เป็ นขยะทีมาจากบรรจุภณ
ั ฑ์แบบใช้ครังเดียวและส่ วนใหญ่
ผลิ ตมาจากพลาสติ กทีย่อยสลายได้ยาก และหากมี การจัดการกับขยะพลาสติ กที ไม่ถูกวิธีอาจส่ งผลกระทบต่อ
สิ งแวดล้อมอย่างรุ นแรง แนวทางหนึ งในการลดปั ญหาขยะพลาสติ ก คือ การส่ งเสริ มให้เกิ ดการนําพลาสติ กที
สามารถย่อยสลายได้ดว้ ยวิธีทางชีวภาพ (Biodegradable plastic) มาผลิตเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์แบบใช้ครังเดียว
กลูเตน (Gluten) เป็ นโปรตีนทีได้มาจากพืช เช่น ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าวไรท์ ข้าวบาร์เล่ย ์ และข้าวโพด เป็ น
ต้น [1] การนํากลูเตนมาเติมสารพลาสติไซเซอร์ (Plasticizer) มีผลทําให้อุณหภูมิการเปลียนสถานะคล้ายแก้วลดลง
และช่วยทําให้กลูเตนสามารถขึนรู ปได้ง่ายมากขึน กลูเตนทีมี การเติมสารพลาสติไซเซอร์ สามารถขึนรู ปได้ดว้ ย
กระบวนขึนรู ปของเทอร์โมพลาสติก [2] นอกจากนีกลูเตนยังสามารถย่อยสลายได้ง่ายด้วยวิธีการทางชีวภาพโดย
ไม่มีการปลดปล่อยสารพิษ และมีราคาทีไม่แพง [2-3] กลูเตนจึงถือว่าเป็ นวัตถุดิบทีมีความเหมาะสมในการนํามา
ทําเป็ นพลาสติกชีวภาพเพือนํามาใช้งานเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์แบบใช้ครังเดียว กลูเตนจากข้าวสาลีเกิดจากการรวมตัวกัน
ของโปรตี น กลู เตนิ น (Glutenin) และไกลอะดิ น (Gliadin) โดยการสร้ า งพัน ธะไดซั ล ไฟด์ (Disulfide bond)
ระหว่างกัน [1] กลู เตนมี ส มบัติเป็ นวิส โคอิ ล าสติ ก (Viscoelastic) เนื องจากกลู เตนิ น มี ส มบัติยืด หยุ่น (Elastic
properties) ในขณะทีไกลอะดินแสดงสมบัติไหลหนื ด (Viscous properties) [4] กลูเตนจากข้าวสาลีจึงสามารถถูก
นํามาขึนรู ป เป็ นฟิ ล์ม และพลาสติ ก ได้ แต่อย่างไรก็ตาม กลู เตนมี ค วามสามารถในการขึนรู ป ได้ค่ อนข้างยาก
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มีสมบัติค่อนข้างเปราะ และทนต่อแรงกระแทกได้ตาํ เนื องจากมีค่าอุณหภูมิการเปลียนสถานะคล้ายแก้ว (Glass
Transition Temperature, Tg) สู ง จากงานวิ จัย จํานวนหนึ ง แสดงให้ เห็ น ว่า การเติ ม สารพลาสติ ไ ซเซอร์ ล งใน
กลูเตนมีส่วนช่วยในการปรับปรุ งความสามารถในการขึนรู ป และเพิมความเหนี ยว แต่มีผลทําให้ค่ามอดุลสั และ
ความแข็ง แรงทางกลลดลง [3, 5-7] จากงานวิจัย ที ผ่านของผูว้ ิจัย [7] เป็ นการศึ ก ษาผลของการเติ ม กลี เซอรั ล
(Glycerol) และยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (Epoxidized Natural Rubber, ENR) ลงในพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนข้าว
สาลีทีมีต่อการเปลียนแปลงสมบัติ จากงานวิจยั พบว่า ทังกรณี การเติมกลีเซอรัล และการเติมยางธรรมชาติอิพอก
ไซด์ปริ มาณเพิมมากขึนมีผลทําให้ค่าความทนแรงกระแทก และค่าการยืดตัว ณ จุดขาดมีค่าเพิมสู งขึน แต่มีผลทํา
ให้ค่ามอดุลสั และความต้านทานแรงดึงลดลง และการเติมยางธรรมชาติอิพอกไซด์ยงั มีผลทําให้สมบัติความทนต่อ
นําเพิมมากขึน นอกจากนียังมีงานวิจยั อีกจํานวนหนึ งทีได้ทาํ การศึกษาการปรับปรุ งสมบัติทางกลและความทนต่อ
นําของพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนทีมีการเติมสารพลาสติไซเซอร์ดว้ ยวิธีการต่างๆ เช่น การเติมสารเสริ มแรง [8-9]
หรื อการปรับสภาวะความเป็ นกรด-เบสในระหว่างการผสม [8, 10] เป็ นต้น Cortés-Triviño และคณะ [8] ได้ศึกษา
พบว่า การเติมนาโนเคลย์ (nanoclay) และการปรับสภาวะาความเป็ นกรด-เบสในระหว่างการผสมให้มีค่ามากกว่า
10 มี ผลทําให้พลาสติกชี วภาพจากกลูเตนทีมี การเติมกลีเซอรัลและนํากลันเป็ นสารพลาสติไซเซอร์ มีค่ามอดุลสั
และค่าความต้านทานแรงดึงเพิมสู งขึน และค่าการดูดซับนําลดลง เนื องจากสภาวะทีเป็ นด่างช่วยทําให้นาโนเคลย์
แยกชันและกระจายตัวได้ดีขึน จากงานวิจยั ของ Chantapet และคณะ [9] ได้ทาํ การศึกษาผลของเติมลิกนิ นคราฟท์
(Kraft Lignin) ลงในพลาสติ ก ชี วภาพจากกลู เตนข้าวสาลี ที มี ก ารเติ มกลี เซอรั ล เป็ นสารพลาสติ ไซเซอร์ พบว่า
ลิกนิ นคราฟท์มีส่วนช่วยปรับปรุ งสมบัติการรับแรงดึง โดยมีผลทําให้ค่ามอดุลสั และความต้านทานแรงดึงสู งสุ ดมี
ค่าเพิมสู งขึน และช่วยลดค่าการดูดซับนําให้มีค่าลดลง Jiménez-Rosado และคณะ [10] ได้ทาํ การศึกษาพบว่า การ
ปรับค่าความเป็ นกรด-เบสในระหว่างการผสมให้มีค่าเท่ากับ 9 มีผลทําให้พลาสติกชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีทีมี
การเติมกลีเซอรัลและนํากลันเป็ นสารพลาสติไซเซอร์ มีค่าความต้านทานแรงดึงเพิมสู งขึน เนื องจากสภาวะด่างมี
ผลทําให้กลูเตนเกิ ดปฏิ กิ ริยาการเชื อมโยง (Crosslinking) สําหรั บ ในงานวิจยั นี ผูว้ ิจยั มี แนวคิ ดในการปรั บปรุ ง
สมบัติของพลาสติกชี วภาพจากกลูเตนทีมีการเติมสารพลาสติไซเซอร์ โดยการเสริ มแรงด้วยการเติมเส้นใยปาล์ม
นํามัน (Oil palm fiber) เนื องจากเส้นใยปาล์มนํามันเป็ นเส้นใยทีมี ความเหนี ยว เป็ นวัสดุทีสามารถย่อยสลายได้
ด้วยวิธีก ารทางชี วภาพ ราคาถู ก และเป็ นเศษวัส ดุ เหลื อทิ งทางการเกษตรที สามารถหาได้ง่ายในประเทศไทย
นอกจากนี เส้ น ใยปาล์ม นํามัน มี อ งค์ป ระกอบหลัก คื อเซลลู โลส [11] ซึ งมี ห มู่ ไ ฮดรอกซิ ล (Hydroxyl group)
สามารถเกิ ดพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bonding) กับ พัน ธะเปปไทด์ (Peptide bond) ในโมเลกุ ล ของโปรตี น
กลูเตนได้ ดังนันจึงมีความเป็ นไปสู งทีการส่ งผ่านแรงระหว่างกลูเตนไปยังเส้นใยปาล์มนํามันจะเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพซึ งอาจมีส่วนช่วยเพิมค่ามอดุลสั หรื อความคงรู ปทีลดลงไปจากผลของการเติมสารพลาสติไซเซอร์
และช่วยเพิมความเหนียวหรื อความทนแรงกระแทกให้กบั พลาสติกชีวภาพจากกลูเตน โดยสมบัติทงสองประการนี
ั
ถือเป็ นสมบัติทีมีความสําคัญต่อการนําพลาสติกชี วภาพจากกลูเตนไปใช้ในงานบรรจุภณ
ั ฑ์ควบคู่ไปกับการเติม
เส้นใยปาล์มนํามันยังมีส่วนช่วยลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย
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ดังนันในงานวิจยั นี จะทําการศึ กษาการปรั บปรุ งสมบัติท างกล และทางกายภาพของวัสดุ เชิ งประกอบ
ชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีทีเสริ มแรงด้วยเส้นใยปาล์มนํามัน โดยการปรับเปลียนปริ มาณเส้นใยปาล์มนํามันและ
ทําการประเมินผลการวิจยั จากการทดสอบแรงดึงและแรงกระแทก การหาค่าอุณหภูมิการเปลียนสถานะคล้ายแก้ว
การดูดซับนํา และการตรวจสอบทางสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีทีเสริ มแรงด้วย
เส้นใยปาล์มนํามัน
2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 วัตถุดิบและสารเคมี
วัตถุดิบและสารเคมีทีใช้ในงานวิจยั นี ประกอบด้วย 1) กลูเตนข้าวสาลี จัดจําหน่ายโดย บริ ษทั เจ.เอ็น.พี.ไอ.
อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด โดยมี องค์ประกอบดังนี คือ มี ปริ มาณโปรตี น 79.4% ปริ มาณสตาร์ ชที หลงเหลือ 6.3%
ไขมัน 6.0% เส้นใย 4.4% และสารเจือปนอืนๆ 3.9% 2) เส้นใยปาล์มนํามัน จากบริ ษทั วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด
(มหาชน) โดยในงานวิจยั ได้มีการเตรี ยมเส้นใยก่อนนํามาผสมกับกลูเตน โดยการล้างทําความสะอาดด้วยนํา และ
ทําการอบไล่ความชืนทีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส ในตูอ้ บลมร้อน เป็ นเวลา 24 ชัวโมง หลังจากนันทําการตัดเส้น
ใยปาล์มนํามันให้มีขนาดความยาวเส้นใยที 0.5 เซนติเมตร และ 3) กลีเซอรัลของบริ ษทั Ajax Finechem Pty จํากัด
ทําหน้าทีเป็ นสารพลาสติไซเซอร์
2.2 ขันตอนการผสมและขึนรู ปชินงานทดสอบพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนข้ าวสาลีและวัสดุเชิงประกอบชีวภาพ
กลูเตนข้ าวสาลีและเส้ นใยปาล์ มนํามัน
สําหรับขันตอนการดําเนิ นงานในห้วข้อนี สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน คือ ขันตอนการผสมวัตถุดิบ
ด้วยเครื องผสมระบบปิ ด (Internal mixer) เพือทําให้กลีเซอรัลและเส้นใยปาล์มถูกกระจายตัวได้อย่าสมําเสมอ และ
หลัง จากนั นนํา ของผสมที ได้ม าทํา การขึ นรู ป เป็ นชิ นงานทดสอบด้วยเครื องอัด ด้วยความดัน (Compression
molding)
2.2.1 ขันตอนการผสมกลูเตนข้ าวสาลี เส้ นใยปาล์ มนํามัน และกลีเซอรัล
ขันตอนการผสมถูกเริ มต้นจากนําเส้นใยปาล์มนํามันทีผ่านการเตรี ยมเส้นใยแล้วมาทําการอบไล่ความชืน
อีกครัง ก่อนนํามาผสมกับกลูเตน และกลีเซอรัล ทีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง หรื อจนกระทัง
นําหนักคงที หลังจากนันนํากลู เตน เส้ นใยปาล์ม นํามัน กลี เซอรั ลมาทําการผสมด้วยเครื องผสมระบบปิ ด รุ่ น
MX75-TQ ของบริ ษ ทั เจริ ญทัศน์ จํากัด โดยมี ก ารปรั บ เปลี ยนปริ ม าณเส้ นใยปาล์ม นํามัน ตังแต่ 0 – 15%โดย
นําหนัก และมีการเติมกลีเซอรัล 30%โดยนําหนักของกลูเตน สภาวะทีใช้ในการผสมด้วยเครื องระบบปิ ด คือ ผสม
ที อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส และความเร็ วของโรเตอร์ 50 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 20 นาที เพื อทําให้ส่ วนผสม
ทังหมดเข้ากันได้ดี
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2.2.2 ขันตอนการขึนรู ปชิ นงานทดสอบพลาสติกชี วภาพจากกลูเตนข้ าวสาลีและวัสดุเชิ งประกอบชี วภาพจาก
กลูเตนข้ าวสาลีและเส้ นใยปาล์ มนํามัน
ขันตอนการขึนรู ปชินงานทดสอบเริ มต้นจากการนําของผสมทีผ่านการผสมด้วยเครื องผสมระบบปิ ดมาทํา
การอบไล่ความชืน ทีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 4 ชัวโมง หลังจากนันนําของผสมมาทําการขึนรู ปเป็ น
ชินงานทดสอบด้วยเครื องอัดด้วยความดัน ยีห้อ Cometech รุ่ น QC-601T ของบริ ษทั Cometech ประเทศไต้หวัน ที
อุณหภูมิในการขึนรู ปที 150 องศาเซลเซี ยส ด้วยความดัน 2500 ปอนด์ต่อตารางนิว เป็ นเวลา 10 นาที และหล่อเย็น
ชินงานด้วยนําเย็น เป็ นเวลา 10 นาที แม่พิมพ์ทีใช้มีรูปทรงเป็ นไปตามมาตรฐาน ASTM D638 และ ASTM D256
เพือใช้ในการเตรี ยมชินงานทดสอบแรงดึง และชินงานทดสอบแรงกระแทก ตามลําดับ
2.3 ขันตอนการทดสอบสมบั ติ ของชิ นงานทดสอบพลาสติ กชี วภาพจากกลู เตนข้ าวสาลีและวัส ดุ เชิ งประกอบ
ชีวภาพจากกลูเตนข้ าวสาลีและเส้ นใยปาล์ มนํามัน
2.3.1 สมบัติทางกล
สมบัติทางกลของชินงานทดสอบพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลู
เตนข้าวสาลี และเส้ นใยปาล์มนํามันถูกทดสอบด้วยวิธี การทดสอบการรั บแรงดึ ง และแรงกระแทก อ้างอิ งตาม
มาตรฐาน ASTM สํ าหรั บการทดสอบแรงดึ งทําการทดสอบอ้างอิ งตามมาตรฐาน ASTM D638 ชิ นงานทดสอบ
รู ปทรงแบบดรัมเบล แบบ Type IV และทําการทดสอบแรงดึงด้วยเครื องทดสอบ Universal testing ยีห้อ Shimadzu
รุ่ น AG-x plus ของบริ ษทั Shimadzu ประเทศญีปุ่ น สภาวะทีใช้ในการทดสอบ คือ ความเร็ วทีใช้ในการเคลือนทีของ
หั วจับ ชิ นงาน 50 มิ ล ลิ เมตรต่ อนาที และทําการทดสอบที อุ ณ หภู มิ 25 องศาเซลเซี ยส สํ าหรั บ การทดสอบแรง
กระแทกทําการทดสอบด้วยวิธีการทดสอบแรงกระแทก แบบ Izod อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM D256 ด้วยเครื อง
ทดสอบแรงกระแทก ยีห้อ Zwick Roell รุ่ น Hit5.5P ประเทศเยอรมัน สําหรับการทดสอบแรงดึงและแรงกระแทก
จํานวนชินงานทดสอบทีใช้ในแต่ละสู ตรทีมีการปรับเปลียนปริ มาณเส้นใยปาล์มนํามัน คือ 7 ชินงานทดสอบ
2.3.2 การหาค่ าอุณหภูมิการเปลียนสถานะคล้ ายแก้ ว
ค่าอุณหภูมิการเปลียนสถานะคล้ายแก้วของกลูเตนในชินงานทดสอบพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลี
และวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและเส้นใยปาล์มนํามันถูกทําการตรวจสอบด้วยเครื องดิฟเฟอเรน
เชี ย ลสแกนนิ ง แคลอริ มิ เตอร์ (Differential scanning calorimeter, DSC) รุ่ น TGA/DSC3+ ของบริ ษ ัท MettlerToledo (ประเทศไทย) จํากัด ช่วงอุณหภูมิการทดสอบ คือ -20 ถึง 160 องศาเซลเซี ยส ด้วยอัตราการเพิมความร้อน
10 องศาเซลเซียส/นาที และทําการทดสอบภายใต้สภาวะก๊าซไนโตรเจน
2.3.3 การทดสอบการดูดซับนํา
การทดสอบการดูดซับนําของชินงานทดสอบพลาสติกชี วภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและวัสดุเชิ งประกอบ
ชี วภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและเส้นใยปาล์มนํามันถูกทดสอบ โดยเริ มต้นจากการนําชิ นงานทดสอบที มี ขนาด
13 มม. x 64 มม. x 3 มม. มาทําการอบไล่ความชืน ทีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง จากนันนํา
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ชินงานทดสอบทีผ่านการอบไล่ความชืนมาทําการชังนําหนักด้วยเครื องชังดิจิตอล แบบทศนิยม 2 ตําแหน่ง และนํา
ชินงานทีผ่านการอบไล่ความชืนมาแช่ในนํากลัน ทีอุณหภูมิห้อง หลังจากนันทําการเก็บตัวอย่างชินงานทีผ่านเวลา
แช่นาต่
ํ างๆ กัน ตังแต่ 0 – 7,200 นาที เพือทําการชังนําหนักชินงานเปี ยก โดยนําชินงานทดสอบออกจากนํา และทํา
การซับ ด้วยกระดาษซับ ก่ อนชังนําหนัก ทัน ที และทําการคํานวณหาเปอร์ เซ็ นต์ก ารดู ดซั บ นํา ดังสมการที (1)
จํานวนชินงานทดสอบทีใช้ในแต่ละสู ตรทีมีการปรับเปลียนปริ มาณเส้นใยปาล์มนํามัน คือ 3 ชินงานทดสอบ
% water absorption =

โดยที

Wt - Wo
Wo

x 100

(1)

คือ นําหนักของชินงานทดสอบทีผ่านการแช่นาํ ณ เวลา t (กรัม)
Wo คือ นําหนักของชินงานทดสอบทีผ่านการอบไล่ความชืน (กรัม)
Wt

2.3.4 การตรวจสอบทางสั ณฐานวิทยา
การตรวจสอบการยึ ด เกาะระหว่ า งเฟสของกลู เตนและเส้ น ใยปาล์ม นํามัน ถู ก ตรวจสอบด้ว ยกล้อ ง
จุ ล ทรรศน์ อิเล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด แบบ Scanning Electron Microscope (SEM) ยีห้ อ Jeol รุ่ น JSM-6610LV
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ทีความต่างศักย์ 15 กิโลโวลต์ ทําการตรวจสอบทีบริ เวณรอยแตกหักของชินงานทีผ่านการ
ทดสอบแรงกระแทก โดยมีการเคลือบทองคําบริ เวณรอยแตกหักด้วยวิธีการสปัตเตอริ ง (sputtering) ก่อนการนํามา
ตรวจสอบ
3. ผลการทดลองและอภิปรายผล
รู ป ที 1 แสดงผลของปริ ม าณเส้ น ใยปาล์ ม นํามัน ที มี ผ ลต่ อ ค่ า มอดุ ล ัส ความต้า นทานแรงดึ ง และค่ า
เปอร์ เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีทีมีการปรับเปลียนปริ มาณเส้นใย
ปาล์มนํามัน ตังแต่ 0 ถึง 15%โดยนําหนัก จากรู ปที 1 พบว่า การเพิมปริ มาณเส้นใยปาล์มนํามันมีส่วนช่วยปรับปรุ ง
ความคงรู ปร่ าง โดยพบว่า ค่ามอดุลสั ความต้านทานแรงดึงมีแนวโน้มเพิมสู งขึนเมือปริ มาณเส้นใยปาล์มนํามันเพิม
มากขึน กรณี วสั ดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีทีมีปริ มาณเส้นใยปาล์มนํามัน 15%โดยนําหนัก มีค่ามอ
ดุลสั ความต้านทานแรงดึงสู งทีสุ ด โดยมีค่าสู งขึนประมาณ 285% เมือเปรี ยบเทียบกับกรณี พลาสติกชีวภาพจากกลู
เตนข้าวสาลี ทังนี อาจเป็ นเพราะเส้นใยปาล์มนํามันมีความคงรู ปสู งกว่ากลูเตนข้าวสาลี เพราะเส้นใยปาล์มนํามันมี
องค์ประกอบหลัก คือ เซลลูโลสซึ งมีความเป็ นผลึกสู งซึ งเป็ นผลมาจากเซลลูโลสมีโครงสร้างเป็ นแบบเส้นตรง
และมีแรงดึงดูดระหว่างกันสู งด้วยพันธะไฮโดรเจนของหมู่ไฮดรอกซิลในโครงสร้างจึงเกิดการจัดเรี ยงตัวเป็ นผลึก
ได้สูง [11-12] และการมีอยู่ของเส้นใยปาล์มนํามันอาจจะไปดูดซับกลีเซอรัลซึ งทําหน้าทีเป็ นสารพลาสติไซเซอร์
จึงมีผลทําให้การทําหน้าทีของกลีเซอรัลในการแทรกอยู่ระหว่างโมเลกุลของกลูเตนข้าวสาลีมีประสิ ทธิ ภาพลดลง
สําหรับผลของปริ มาณเส้นใยปาล์มนํามันทีมีต่อเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด ดังแสดงในรู ปที 1 พบว่า การเพิม
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ปริ มาณเส้นใยปาล์มนํามันมีผลทําให้ค่าความสามารถในการยืดตัวของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลี
และเส้นใยปาล์มนํามันมีค่าทีลดลง ทังนีเป็ นเพราะการเพิมปริ มาณเส้นใยปาล์มนํามันมีผลทําให้สัดส่ วนของวัสดุที
สามารถยืดตัวได้ง่าย (พลาสติ กชี วภาพจากกลูเตนข้าวสาลี ) มี สัดส่ วนที ลดลง และอาจเป็ นเพราะเส้นใยปาล์ม
นํามันไปดูดซับกลีเซอรัลไว้บางส่ วนจึงมีผลทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการทําหน้าทีเป็ นสารพลาสติไซเซอร์ ของกลี
เซอรัลนันลดลง

รู ปที 1 ค่ามอดุลสั ความต้านทานแรงดึงและค่าเปอร์ เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดของพลาสติชีวภาพจากกลูเตนข้าว
สาลี และวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและเส้นใยปาล์มนํามัน
รู ปที 2 แสดงผลของปริ มาณเส้นใยปาล์มนํามันทีมีต่อค่าอุณหภูมิการเปลียนสถานะคล้ายแก้วของกลูเตน
ข้าวสาลีในพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและเส้นใยปาล์ม
นํามัน จากผลการทดลองในรู ปที 2 พบว่า อุณหภูมิการเปลียนสถานะคล้ายแก้วมี แนวโน้มมีค่าเพิมสู งขึน เมื อ
ปริ มาณเส้นใยปาล์มนํามันเพิมสู งขึน ค่าอุณหภูมิการเปลียนสถานะคล้ายแก้วของกลูเตนข้าวสาลีทีมีค่าตําทีสุ ด คือ
53.97 องศาเซลเซี ยส ถูกพบในกรณี พลาสติกชี วภาพจากกลูเตนข้าวสาลี และค่าอุณหภูมิการเปลียนสถานะคล้าย
แก้วของกลูเตนข้าวสาลีทีมีค่าสู งสุ ด คือ 63.81 องศาเซลเซี ยส ถูกพบในกรณี วสั ดุเชิ งประกอบชี วภาพจากกลูเตน
ข้าวสาลีทีมีปริ มาณเส้นใยปาล์มนํามัน 10%โดยนําหนัก ซึ งมีค่าอุณหภูมิการเปลียนสถานะคล้ายแก้วของกลูเตน
ข้าวสาลี ใกล้เคียงกับกรณี วสั ดุ เชิ งประกอบชี วภาพจากกลูเตนข้าวสาลี ที มี ปริ มาณเส้ นใยปาล์ม นํามัน 15%โดย
นําหนัก ผลดังกล่าวนีมีส่วนช่วยในการสนับสนุนคําอธิบายเกียวกับการเพิมขึนของปริ มาณเส้นใยปาล์มนํามันมีผล
ทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการทําหน้าทีเป็ นสารพลาสติไซเซอร์ของกลีเซอรัลมีแนวโน้มลดลง ทังนีเนื องมาจากเส้นใย
ปาล์มและกลีเซอรัลมีหมู่ไฮดรอกซิลในโครงสร้างทางเคมีดว้ ยกันทังคู่ จึงสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนขึนระหว่าง
กันได้ทีตําแหน่ งหมู่ไฮดรอกซิ ลของสารทังสองชนิ ด ดังนันกลีเซอรั ลบางส่ วนจึงถูกดูดซับไว้ด้วยเส้นใยปาล์ม

41

กัลทิมา เชาว์ ชาญชัยกุล และ อัชฌา กระจ่ างแจ้ ง / วารสารวิชาการปทุมวัน ปี ที 11 ฉบับที 31 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

นํามัน จึงส่ งผลทําให้มีปริ มาณกลีเซอรัลทีหลงเหลือในการทําหน้าทีเป็ นสารพลาสติไซเซอร์มีแนวโน้มลดลง เมือ
ปริ มาณเส้นใยปาล์มนํามันเพิมมากขึน

รู ป ที 2 ผลของปริ มาณเส้ นใยปาล์ม นํามันที มี ต่อการเปลี ยนแปลงของค่าอุณหภูมิ การเปลี ยนสถานะคล้ายแก้ว
ของกลูเตนข้าวสาลีในพลาสติกชี วภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและวัสดุเชิงประกอบชี วภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและ
เส้นใยปาล์มนํามัน
การเติมเส้นใยปาล์มนํามันมีผลในการเสริ มแรงให้กบั พลาสติกชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีทงในกรณี
ั
การ
รั บ แรงดึ ง และแรงกระแทก ผลเป็ นดัง แสดงในรู ป ที 3 พบว่า ทังค่ าความต้านทานแรงดึ งสู ง สุ ดและค่ าความ
ต้านทานแรงกระแทกมีแนวโน้มเพิมสู งขึน เมือปริ มาณเส้นใยปาล์มนํามันเพิมมากขึน ทังนีเพราะหมู่ไฮดรอกซิลที
มีอยู่ในเซลลูโลสของเส้นใยปาล์มนํามันสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับหมู่คาร์ บอนิ ล (Carbonyl group, C=O)
และหมู่อะมิ โน (amino group, -NH) ตรงบริ เวณพันธะเปปไทด์ของโปรตี นกลูเตนจึ งมีผลทําให้การส่ งผ่านแรง
จากกลูเตนเมทริ กซ์ไปยังเส้นใยปาล์มนํามันเป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี การเพิมความสามารถใน
การรับแรงของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพอาจเป็ นผลเนื องมาจากนํามันปาล์มทีหลงเหลือในเส้นใยปาล์มอาจมีส่วน
ช่วยในการเพิมความเข้ากันได้ของเส้นใยปาล์มนํามันกับกลูเตนจากข้าวสาลี เนื องจากหมู่เอสเทอร์ (ester group,
-COO-) ทีมีอยูใ่ นนํามันสามารถทําหน้าทีเปรี ยบเสมือนเป็ นสารคู่ควบ (coupling agent) [13] รู ปที 4 แสดงการยึด
เกาะระหว่างเฟสของพลาสติกชีวภาพกลูเตนจากข้าวสาลีและเส้นใยปาล์มนํามัน โดยรู ปที 4(ก) และ 4(ข) เป็ นภาพ
บริ เวณรอยแตกหักของชิ นงานวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีทีมีปริ มาณเส้นใยปาล์มนํามัน 5 และ
15%โดยนําหนัก ตามลําดับ ภายหลังจากการทดสอบแรงกระแทก จากรู ปที 4(ก) และ 4(ข) พลาสติ กชี วภาพจา
กกลูเตนโดยส่ วนใหญ่สามารถเปี ยกผิวเส้นใยปาล์มนํามันได้เป็ นอย่างดี ดังแสดงในบริ เวณรอยต่อระหว่างเฟสที
ถูกทําเครื องหมายวงกลมเอาไว้ในภาพ แต่อย่างไรก็ตาม มีบางบริ เวณของรอยต่อระหว่างเฟสเกิดเป็ นช่องว่างขึน
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ซึ งถูกชีด้วยเครื องหมายลูกศร ดังแสดงในรู ปที 4(ก) และ 4(ข) ความสามารถในการเปี ยกผิวของเมทริ กซ์บนสาร
เสริ มแรงบ่งบอกถึงความเข้ากันได้ทางเคมีระหว่างเมทริ กซ์และสารเสริ มแรง ความสามารถในการเปี ยกผิวของ
เมทริ กซ์ บ นผิ วสารเสริ ม แรงมี ผลโดยตรงต่อการส่ งถ่ ายแรงจากเมทริ ก ซ์ สู่ ส ารเสริ ม แรง ดังนันถ้าต้องการให้
ประสิ ทธิ ภาพการส่ งผ่านแรงระหว่างพลาสติกชีวภาพกลูเตนไปยังเส้นใยปาล์มนํามันได้ดียิงขึนอาจต้องมีการนํา
เส้นใยปาล์มนํามันมาทําการปรับปรุ งผิวเส้นใย เมือพิจารณาเกียวกับอัตราการเพิมขึนของค่าความต้านทานแรงดึง
สู งสุ ดและค่าความต้านทานแรงกระแทก เมือเพิมปริ มาณเส้นใยปาล์มนํามัน พบว่า ค่าความชันของเส้นกราฟค่า
ความต้านทานแรงดึงสู งสุ ดมีค่ามากกว่าค่าความชันของเส้นกราฟค่าความต้านทานแรงกระแทก ทังนี เพราะเส้นใย
ปาล์มนํามันไปดูดซับกลีเซอรัลไว้บางส่ วน จึงมีผลทําให้ความยืดหยุ่น (Elasticity) ของวัสดุเชิ งประกอบชี วภาพ
จากกลูเตนข้าวสาลีทีมีปริ มาณเส้นใยปาล์มเพิมมากขึนมีแนวโน้มลดลง ซึ งผลดังกล่าวนี มีความสอดคล้องกับผล
ของค่าอุณหภูมิการเปลียนสถานะคล้ายแก้วของกลูเตนข้าวสาลี ดังแสดงในรู ปที 2

รู ปที 3 ผลของการเติมเส้นใยปาล์มนํามันทีมีต่อค่าความต้านทานแรงดึงสู งสุ ดและค่าความต้านทานแรงกระแทก
ของพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและเส้นใยปาล์มนํามัน
ผลของการดูดซับนําของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและเส้นใยปาล์มนํามันถูกแสดง ดัง
รู ปที 5 พบว่า ในช่วงเวลาเริ มต้นของการแช่นาํ ค่าการดูดซับนําของทังกรณี พลาสติกชี วภาพจากกลูเตนข้าวสาลี
และวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและเส้นใยปาล์มนํามันมีแนวโน้มเพิมสู งขึนเมือเวลาในการแช่นาํ
เพิมมากขึน หลังจากนันค่าการดูดซับนําเริ มมีค่าลดลงและมีค่าคงที ณ เวลาการแช่นาที
ํ 96 ชัวโมง การเพิมขึนของ
ค่าดูดซับนําในช่วงเริ มต้นเนื องมาจากทังกลูเตนจากข้าวสาลีและเส้นใยปาล์มนํามันมีสมบัติทีชอบนําจึงสามารถ
ดูดซับนําได้ แต่จากการพิจารณาผลของการเติมเส้นใยปาล์มนํามัน พบว่า ปริ มาณเส้นใยปาล์มยิงมากขึนยิงมีผล
ทําให้การดูดซับนําในช่วงเริ มต้นลดลง ทังนี อาจเนื องมาจากกลูเตนข้าวสาลีและเส้นใยปาล์มนํามันมีแรงกระทํา
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ระหว่างกันด้วยพันธะไฮโดนเจน จึงอาจไปขัดขวางการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างนํากับกลูเตนข้าวสาลี การมี
อยูข่ องเส้นใยปาล์มจึงมีส่วนช่วยลดการดูดซับนํา ส่ วนการลดลงของค่าการดูดซับนําเมือเวลาในการแช่นานานขึ
ํ
น
อาจเป็ นไปได้วา่ กลูเตนข้าวสาลีบางส่ วนในชินงานทดสอบถูกทําให้สลายตัวหลุดออกไปจากชินงานเนื องจากนํา

รู ปที 4 ภาพสัณฐานวิทยา ณ บริ เวณรอยแตกของชิ นงานวัสดุเชิ งประกอบชี วภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและเส้นใย
ปาล์มนํามันทีผ่านการทดสอบแรงกระแทกและทําการตรวจสอบด้วยกล้อง SEM ณ กําลังขยาย 150 เท่า
(ก) วัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีทีมีปริ มาณเส้นใยปาล์ม 5%โดยนําหนัก
(ข) วัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีทีมีปริ มาณเส้นใยปาล์ม 15%โดยนําหนัก

รู ปที 5 ผลการดูดซับนําของพลาสติกชี วภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลี
และเส้นใยปาล์มนํามันทีเวลาในการแช่นาต่
ํ างๆ กัน
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4. สรุปผลการทดลอง
สําหรับการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและเส้นใยปาล์มนํามัน โดยทําการศึกษาผล
ของปริ มาณเส้นใยปาล์มนํามันทีมีต่อสมบัติทางกล และทางกายภาพ เนื องจากสมบัติดงั กล่าวนี มีส่วนสําคัญต่อ
การนําวัสดุเชิงประกอบชี วภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและเส้นใยปาล์มนํามันมาทําเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์แบบใช้ครังเดียว
จากผลการทดลอง สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี เส้นใยปาล์มนํามันสามารถช่วยปรับปรุ งความสามารถในการรับแรงดึง
และแรงกระแทกได้เป็ นอย่างดี แต่มีผลทําให้ค่าความสามารถในการยืดตัวมีแนวโน้มลดลง นอกจากนีการเติมเส้น
ใยปาล์มนํามันยังมีส่วนช่วยลดค่าการดูดซับนําให้มีค่าลดลงด้วย ดังนันการเติมเส้นใยปาล์มนํามันจึงมีแนวโน้ม
ช่วยเสริ มแรงทําให้พลาสติกชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีสามารถนํามาใช้งานเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์แบบใช้ครังเดียวได้ดี
ยิงขึน แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการตรวจสอบทางสัณฐานวิทยา พบว่า การส่ งผ่านแรงระหว่างพลาสติ กชี วภาพ
จากกลูเตนไปยังเส้นใยปาล์มนํามันนันยังคงมีประสิ ทธิ ภาพทีไม่สมบูรณ์ ดังนันแนวทางงานวิจยั ต่อไปในอนาคต
ควรศึกษาเกียวกับวิธีการปรับปรุ งผิวเส้นใยปาล์มนํามันทีเหมาะสม เพือทําให้เส้นใยปาล์มนํามันสามารถทําหน้าที
เป็ นสารเสริ มแรงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือวิเคราะห์การกระจายของการถือครองทีดินระดับครัวเรื อน และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของขนาดเนือทีถือครองทางการเกษตรกับจํานวนสมาชิกในครัวเรื อน กระบวนการวิจยั เริ มด้วยการ
ปรับปรุ งเส้นขอบเขตการถือครองทีดินรายครัวเรื อนซึ งเป็ นฐานข้อมูลเชิงพืนทีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้
เป็ นปั จจุบนั ด้วยการสํารวจภาคสนามโดยใช้ขอ้ มูลดาวเทียมจากโปรแกรม Google Earth และเครื องกําหนดพิกดั
บนพืนโลกด้วยดาวเทียมเป็ นเครื องมือ ขันตอนถัดมาได้สอบถามหัวหน้าครัวเรื อนถึงการใช้ประโยชน์ทีดินและ
จํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน ขันตอนสุ ดท้ายเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เส้นโค้งลอเรนซ์ (Lorenz Curve) และ
สั ม ประสิ ท ธิ จิ นี (Gini Coefficient) เพื อวัด ความไม่ เท่ า เที ย มกัน ของการถื อ ครองที ดิ น และใช้ สั ม ประสิ ท ธิ
สหสัมพันธ์และสัมประสิ ทธิการตัดสิ นใจเพือวัดทิศทางของความสัมพันธ์กบั ขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างเนื อ
ทีถือครองทางการเกษตรกับจํานวนสมาชิกในครัวเรื อน ผลการวิจยั พบว่า เส้นโค้งลอเรนซ์ของการถือครองทีดิน
อยู่ห่างจากเส้นแห่ งการกระจายเท่าเทียมกัน โดยสัมประสิ ทธิ จินี มีค่าเท่ากับ 0.31 แสดงว่าการถือครองทีดินระดับ
ครัวเรื อนมีความเหลือมลํากันอยู่ ร้อยละ 31 ขนาดเนื อทีถือครองรายครัวเรื อนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับจํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.34 แสดงว่าเมือจํานวนสมาชิ กใน
ครัวเรื อนเพิมขึนจะทําให้ขนาดเนื อทีถือครองเพิมขึนด้วย สําหรับขนาดของเนือทีถือครองรายครัวเรื อนเป็ นผลมา
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จากจํานวนสมาชิกในครัวเรื อนเพียงร้อยละ 11 เท่านัน โดยค่าสัมประสิ ทธิการตัดสิ นใจ (r2) เท่ากับ 0.11 แสดงว่า
เนือทีถือครองไม่ได้มีสาเหตุหลักมาจากจํานวนมาชิกในครัวเรื อน
คําสํ าคัญ: การกระจายทางพืนที; การถือครองทีดิน; สัมประสิ ทธิจีนี
Abstract
The objectives of this research are to analyze the distribution of household land holdings and analyze
the relationship between the size of agricultural area and number of household members. The research process
began with updating spatial database of the household land tenure boundary by field survey and inquiring about
land use and number of household members. The data analysis method was performed using the Lorenz Curve
and Gini Coefficient to measure the inequality of land ownership. The Correlation Coefficient and Coefficient
of Determination were used to measure the direction of relationship and the amount of relationship between the
area of agricultural holding and the number of household member. The result of research showed that the
Lorenz Curve of land holding is far from the line of equal distribution, it means that the land holdings are
inequality with the inequality coefficient of Gini Coefficient was 0.31. The size of the area held by household
was correlated with the number of household members with a Correlation Coefficient ( r) of 0.34. The size of
agricultural area held by households was result of 11 percent of the household members with a Coefficient of
Determination ( r2) of 0. 11. It was concluded that the land held was not due to the number of household
members.
Keywords: Spatial Distribution; Land Ownership; Gini Coefficient
1. บทนํา
ทีดินถือเป็ นปั จจัยทีมีความสําคัญอย่างหนึ งต่อการผลิตและเศรษฐกิจของครัวเรื อน เนื องจากทุกครัวเรื อน
ต้องผลิตพืชอาหารในทีดินทีแต่ละครัวเรื อนถือครองอยูเ่ พือให้มีผลผลิตมากพอเลียงสมาชิกในครัวเรื อนได้ตลอด
ทังปี ดังนันขนาดเนือทีถือครองของครัวเรื อนนอกจากจะแสดงถึงความมันคงด้านอาหารแล้วยังแสดงถึงเป้ าหมาย
ทางด้านเศรษฐกิ จ ในขณะที ขนาดของที ดิ นมี ค วามคงที และมี อยู่อย่างจํากัด สวนทางกับ จํานวนประชากรที มี
แนวโน้มเพิมสู งขึน บางครัวเรื อนไม่สามารถเข้าถึงหรื อครอบครองทีดิน ทําให้เกิดความเหลือมลําหรื อความไม่เท่า
เที ย มกันในการถื อครองที ดิ น โดยเฉพาะชุ ม ชนที ตังอยู่บ นพื นที สู งและภูเขาสู งสลับ ซับ ซ้อน ซึ งลัก ษณะภูมิ
ประเทศเช่นนี ทําให้พืนที สําหรับการเกษตรยิงมีอยู่อย่างจํากัด ส่ งผลให้ความเหลือมลําในการถือครองทีดินของ
ครัวเรื อนเกษตรกรบนพืนทีสู งนันมีความรุ นแรงมากขึนตามไปด้วย
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บ้านฟ้ าสวย ต.เชี ยงดาว อ.เชี ยงดาว จ.เชี ยงใหม่ เป็ นหมู่บา้ นที ตังอยู่ในเขตพืนที ภูเขาสู ง และอยู่ในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เป็ นหมู่บา้ นหนึงในจํานวน 123 หมู่บา้ น กระจายอยู่ในพืนที 3 จังหวัด ทีสํานักงานปัอง
กันและปราบปรามยาเสพติ ด ได้ขอความร่ วมมือจากมูลนิ ธิโครงการหลวง และสถาบันวิจยั และพัฒนาพืนที สู ง
(องค์การมหาชน) เข้ามาดําเนิ นการพัฒนาภายใต้ชือ “โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือแก้ปัญหาพืนทีปลูกฝิ น
อย่างยังยืน” ปั จจุบนั ได้เปลียนชื อเป็ น “โครงการพัฒนาพืนที สู งแบบโครงการหลวงเพือแก้ปัญหาพืนที เฉพาะ”
เพื อให้ ชุ ม ชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ตที ดี ขึน สามารถพึ งพาตนเองได้ใ นระยะยาวโดยไม่ พึ งพาการปลู ก ฝิ นและสร้ า ง
กระบวนการชุมชนทีเข้มแข็งในด้านการฟื นฟูและบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม เนื องด้วย
ทําเลทีตังของบ้านฟ้ าสวย ถูกล้อมรอบด้วยภูมิประเทศทีเป็ นภูเขาสู งสลับซับซ้อน มีความลาดชันสู ง มีพืนทีราบ
แคบ ๆ ระหว่างหุบเขา จึงมีพืนทีสําหรับการเกษตรค่อนข้างจํากัด ประกอบกับบ้านฟ้าสวย ตังอยูใ่ นเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเชียงดาว และเป็ นพืนทีป่ าสงวน ยิงทําให้การขยายพืนทีเพาะปลูกของเกษตรกรไม่สามารถทําได้ อีกทังการ
เพิมของจํานวนประชากรยังทําให้ความต้องการใช้ประโยชน์ทีดินมีมากขึนเพือรองรับการเกษตรเชิงพาณิ ชย์ และ
เพือความมันคงด้านอาหารก่อให้เกิดความเหลือมลําทางด้านการถือครองทีดินและการใช้ประโยชน์ทีดิน กล่าวคือ
บางครั วเรื อนเป็ นเจ้า ของที ดิ น เพี ย งไม่ กี ไร่ ในขณะที บางครั วเรื อนเป็ นเจ้าของที ดิ น จํา นวนหลายสิ บ ไร่ เมื อ
ครัวเรื อนถือครองทีดินจํานวนน้อย ทําให้ผลผลิตทีได้สามารถเลียงดูสมาชิ กในครัวเรื อนได้เท่านัน และมีโอกาส
น้อยทีจะผลิตเพือการพาณิ ชย์ สําหรับบางครัวเรื อนทีถือครองทีดินจํานวนมากนอกจากจะมีผลผลิตทีสามารถเลียง
ดูสมาชิกในครัวเรื อนได้แล้วยังมีโอกาสในการผลิตเพือการพาณิ ชย์มากกว่า
การสํารวจและศึ กษาข้อมูลด้านทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม จะทําให้ทราบถึ งผลกระทบและ
ความเสี ยหายทีเกิดขึน ทําให้ประชาชนในท้องถินมีขอ้ มูลเชิงพืนทีทีถูกต้อง สามารถนําข้อมูลเหล่านีไปใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสิ นใจร่ วมกันระหว่างท้องถินและหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือลดผลกระทบทีเกิดขึนได้ [1] ปั จจุบนั
มี ก ารนําเทคโนโลยีส ารสนเทศมาประยุก ต์ใช้ในการจัด เก็ บ ข้อมู ล เชิ ง พื นที อย่างแพร่ ห ลายโดยการนําระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems) ซึ งเป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศทีใช้คอมพิวเตอร์ จดั เก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงพืนทีและเชือมโยงข้อมูลเชิงบรรยาย ทีเก็บไว้ในฐานข้อมูล สามารถนํามาประมวลผลเพือการ
วิเคราะห์ และการนําเสนอข้อมูลให้เห็ นความสัมพันธ์ด้านพืนที [2] โดยมี หลายงานวิจยั ที นําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นงาน อาทิเช่น งานวิจยั ของ ณัฐกร ศิธราชู และคณะ [3] ได้จดั ทําฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรี ยใ์ นจังหวัดนครปฐม เพือนําไปวางแผนและสนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจเชิ งพืนทีสําหรับบริ หารจัดการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรี ยใ์ นจังหวัดนครปฐม ผลการดําเนิ นงาน
ทําให้สามารถสื บค้น เรี ยกใช้ขอ้ มูล วิเคราะห์และแสดงผลแผนทีได้เป็ นอย่างดี และงานวิจยั ของ ต้อง พันธ์งาม
และ ไกรศรี เต้นปั กษี [4] ได้สร้ างฐานข้อมูลเชิ งพื นที ด้านการใช้ประโยชน์ทีดิ นในการวิเคราะห์ศกั ยภาพภาค
การเกษตรในจังหวัดนครราชสี มา ผลการดําเนิ นงานสามารถจัดทําแผนทีพืนทีเสี ยงต่อการเกิดภัย สําหรับวางแผน
ป้องกันความเสี ยหายจากภัยแล้งซ้าซากและพืนทีนําท่วมได้ นอกจากนันงานวิจยั ของ ต้อง พันธ์งาม และคณะ [5]
ได้ท าํ การวิเคราะห์ ศกั ยภาพเชิ งพื นที สําหรั บ การบริ หารจัดการทรั พ ยากรนําอย่างยังยืน เขตลุ่ ม นําลําเชี ยงไกร
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ตอนล่ าง ด้วยระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เพื อสร้ างฐานข้อมู ล เชิ งพื นที ด้านการใช้ป ระโยชน์ ที ดิ น ประยุก ต์
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สําหรับการวิเคราะห์หาระดับความเสี ยงภัยแล้งและระดับเสี ยงภัยนําท่วม
ในพืนที ศึ กษา ทําให้ได้แนวทางการบริ หารจัดการทรั พยากรนํา สําหรับการวางแผนป้ องกันความเสี ยหายภาค
การเกษตรจากภัยแล้งซําซากและพื นที นําท่วม เขตลุ่มนําลําเชี ยงไกรตอนล่าง จังหวัดนครราชสี ม า ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
การกระจายการถือครองทีดินเป็ นการจัดสรรพืนทีทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดให้สอดคล้องกับจํานวนประชากรและ
ความต้องการใช้ประโยชน์ในทีดิน ซึ งจะทําให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถีงทรัพยากรและใช้ประโยชน์
ร่ วมกันอย่างเป็ นธรรม การทําให้ป ระชาชนได้มี ที ดิ นทํากิ นและที อยู่อาศัยเพี ยงพอต่อการดํารงชี พ จะช่ วยให้
ประชาชนมี ความมันคงในการทําประโยชน์ในที ดิ น และสร้ างแรงจู งใจให้มีการพัฒนาที ดิ นอย่างต่อเนื อง [6]
อย่างไรก็ตามการกระจายการถือครองทีดินส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ทังในทางทีเจริ ญขึนหรื อเสื อมลง ดังนัน การรู ้วิธีการแก้ไขปั ญหาการจัดสรรทีดินอย่างเหมาะสมและถูกต้อง จะ
ส่ งผลให้การถื อครองที ดิ นมี การกระจายอย่างเป็ นธรรม ดังการศึ กษาของ กรี ฑ า เอี ยมสกุล สมบัติ พันธวิศิษ ฏ์
จริ นทร์ เทศวานิ ช และ สมศักดิ เพรี ยบพร้อม [7] ได้ใช้เส้นโค้งลอเรนซ์และสัมประสิ ทธิจีนีสําหรับวิเคราะห์การ
กระจายการถื อครองที ดิ นในภาคเกษตรกรรมของไทยให้ส ามารถแสดงด้วยแผนภูมิและค่าตัวเลขแสดงความ
เหลือมลํามีความชัดเจน พร้อมทังทิศทางและขนาดของความสัมพันธ์ของการถือครองทีดินกับจํานวนสมาชิกใน
ครั ว เรื อ น และการวิ จัย ของ อภิ ว ฒ
ั น์ รั ต นวราหะ [8] ที แสดงความเหลื อมลําของการถื อ ครองที ดิ น ด้ว ยค่ า
สัมประสิ ทธิ จีนี เช่นเดียวกับการศึกษาของ เสาวณี จันทะพงษ์ และ พรชนก เทพขาม [9] ดังนันการวิจยั ครังนี จึงได้
ใช้เส้นโค้งลอเรนซ์และสัมประสิ ทธิ จีนี ในการเคราะห์การกระจายการถือครองทีดินของเกษตรกรระดับครัวเรื อน
ของบ้านฟ้ าสวย ต.เชี ยงดาว อ.เชี ยงดาว จ.เชี ยงใหม่ จํานวน 32 ครั วเรื อน โดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื อวิเคราะห์การ
กระจายของการถือครองทีดินระดับครัวเรื อน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของขนาดเนือทีถือครองทางการเกษตร
กับจํานวนสมาชิกในครัวเรื อน ซึ งจะทําให้ได้ค่าตัวเลขสําหรับการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเชิงตัวเลขทีชัดเจนยิงขึน
สามารถนําวิธีการไปใช้กบั พืนทีอืน และผลทีได้สามารถนําไปเป็ นข้อมูลเบืองต้นประกอบการบริ หารจัดการหรื อ
แนวนโยบายเพือลดความเหลือมลําในการถือครองทีดินต่อไป
2. วิธีการดําเนินงาน
การดําเนิ นงาน ประกอบด้วย 1) การปรับปรุ งฐานข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั 2) วิเคราะห์การกระจายของการ
ถือครองทีดินรายครัวเรื อน และ 3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื อทีถือครองทีดินกับจํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
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2.1 การปรับปรุงฐานข้ อมูลให้ เป็ นปัจจุบัน
การวิจยั ในครังนีได้ใช้ขอบเขตเนือทีถือครองรายครัวเรื อนของเกษตรกรบ้านฟ้าสวย ต.เชียงดาว อ.เชียง
ดาว จ.เชียงใหม่ ซึ งเป็ นฐานข้อมูลเชิงพืนทีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากการวิจยั เรื อง “การจัดทําฐานข้อมูล
การใช้ประโยชน์ทีดินในพืนทีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือแก้ปัญหาพืนทีปลูกฝิ นอย่างยังยืน บ้านฟ้าสวย
ต.เชี ยงดาว อ.เชี ยงดาว จ.เชี ยงใหม่” เมือปี พ.ศ. 2562 เป็ นแผนทีฐานซึ งเป็ นข้อมูลทีได้จากการวิจยั ของ สื บพงษ์
พงษ์สวัสดิ [10] และได้ทาํ การปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั พ.ศ. 2562 ด้วยการสํารวจภาคสนาม โดยใช้ภาพข้อมูล
ดาวเที ย มจากโปรแกรม Google Earth และเครื องกํา หนดพิ กัด บนพื นโลกด้วยดาวเที ย ม (Global Positioning
Systems) เป็ นเครื องมือช่วยในการสํารวจ พร้อมกับสอบถามหัวหน้าครัวเรื อนถึงลักษณะการใช้ประโยชน์ทีดิ น
และจํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน เพือให้สามารถคํานวณเนื อที ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของเนื อทีถือครอง
เป็ นรายครั วเรื อน และสามารถระบุ จาํ นวนสมาชิ ก ในครั วเรื อ นได้ โดยใช้ซ อฟต์แวร์ Quantum GIS 3.4 เป็ น
ซอฟต์ แ วร์ ร หั ส เปิ ดดาวน์ โ หลดได้ จ ากเว็ บ ไซต์ https://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-3.4.0-1-Setupx86_64.exe [11] ใช้สําหรับปรับปรุ งข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แสดงผลและวิเคราะห์เชิงพืนที โดยได้
ออกแบบโครงสร้างชันข้อมูลแนวเขตเนือทีถือครองทีดิน ดังนี
ตารางที 1 โครงสร้างชันข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเส้นขอบเขตพืนทีถือครองรายครัวเรื อน
ชื อชันข้ อมูล
คําอธิบายชื อชันข้ อมูล
ชนิดข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

ชื อฟิ ลด์ (Field Name)
house_id
name
id_card
member
cultivation

landowner63
เส้นขอบเขตพืนทีถือครองรายครัวเรื อน
พืนทีรู ปปิ ด (Polygon)
การวิจยั เรื อง “การจัดทําฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทีดินในพืนทีโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพือแก้ปัญหาพืนทีปลูกฝิ นอย่างยังยืน บ้านฟ้าสวย
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่” เมือปี พ.ศ. 2556 เป็ นแผนทีฐานซึงเป็ น
ข้อมูลทีได้จากการวิจยั ของ สื บพงษ์ พงษ์สวัสดิ [10] และได้ทาํ การปรับปรุ ง
ให้เป็ นปัจจุบนั พ.ศ. 2562 ด้วยการสํารวจภาคสนาม
คําอธิบายฟิ ลด์ (Field Description)
คุณสมบัติ (Properties)
บ้านเลขที
15,C (ตัวอักษร 15 ตัวอักษร)
ชือ-สกุลหัวหน้าครัวเรื อน
255,C (ตัวอักษร 255 ตัวอักษร)
หมายเลขบัตรประชาชน
13,C (ตัวอักษร 13 ตัวอักษร)
จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน (คน)
2,N,0 (ตัวเลข 2 ตัวไม่มีทศนิ ยม)
ชนิดพืชทีปลูก
50,C (ตัวอักษร 50 ตัวอักษร)
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โครงสร้างชันข้อมูลเส้นขอบเขตพืนทีถื อครองรายครัวเรื อนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทาํ ให้มีการ
จัดเก็ บ ข้อมู ลเชิ งพื นที (Spatial Data) และข้อมูล เชิ งบรรยาย (Attribute Data) อย่างเป็ นระบบ ลดความซําซ้อน
ตรวจสอบความครอบถ้วนของข้อมูลได้ สามารถนํามาจัดทําเป็ นแผนที และคํานวณเนือทีได้

Cumulative % of Land Ownership

2.2 วิเคราะห์ การกระจายของการถือครองทีดินรายครัวเรื อน
การนําเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ทีเกียวข้องกับการกระจายหรื อการรวมตัวสามารถทําได้หลายวิธี โดย
สามารถใช้สถิติเชิ งพรรณาในการสรุ ปและเสนอข้อมูลในรู ปของจํานวนไม่ว่าจะเป็ นการแจกแจงความถี การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง หรื อค่าความเบียงเบนของข้อมูลแล้วยังสามารถนํามาสรุ ปเป็ นแผนภาพได้ มนัส สุ วรรณ
[12] ได้อธิบายว่า เส้นโค้งลอเรนซ์ เป็ นวิธีการหนึ งทีสามารถสรุ ปและนําเสนอข้อมูลทีสามารถเห็นได้ดว้ ยสายตา
ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเกษตร และอุตสาหกรรม ทําให้สามารถตีความได้สะดวกและรวดเร็ ว สําหรับ
ขันตอนการสร้ างเส้นโค้งลอเรนซ์ นันเริ มจากการเรี ยงลําดับ กิ จกรรมตามจํานวนจากมากที สุ ดไปหาน้อยที สุ ด
จากนันคิดอัตราส่ วนร้อยละของข้อมูลดังกล่าวเที ยบกับข้อมูลทังหมด แล้วนําค่าร้อยละสะสมมาสร้างเป็ นเส้น
โค้งลอเรนซ์ โดยกําหนดเส้นตรงตามแนวทะแยงจากมุมซ้ายล่างไปหามุมขวาบนให้เป็ นเส้นแห่ งการกระจายเท่า
เทียมกัน (Evenly Distributed Line) เส้นตรงนี เป็ นเส้นตามข้อสมมติ (Assumption) หมายความว่าหากเส้นโค้งลอ
เรนซ์ ของข้อมูลใกล้กบั เส้นนี จะแสดงว่าข้อมูลมีการกระจายทีเท่าเทียมกัน แต่หากเส้นโค้งลอเรนซ์ อยู่ห่างจาก
เส้นนีแสดงว่าข้อมูลมีการกระจายทีไม่เท่าเทียมกัน หรื อมีการกระจุกตัวอยูใ่ นบางกิจกรรมเท่านัน

Cumulative % of household

รู ปที 1 เส้นโค้งลอเรนซ์ และสัมประสิ ทธิจีนี [7, 12]
จาก เส้ นโค้งลอเรนซ์ สามารถนําพื นที ใต้เส้นกราฟมาคํานวณค่าดัชนี ค วามไม่ เท่ าเที ยมกันได้ หรื อค่ า
สัมประสิ ทธิ จีนี โดยเป็ นสัดส่ วนของพืนทีระหว่างเส้นโค้งลอเรนซ์ กับเส้นทะแยงมุมต่อพืนทีใต้เส้นทะแยงมุม
ทังหมด ซึ งค่าสัมประสิ ทธิ จี นีมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 โดยที 0 หมายความว่า มี การกระจายอย่างเท่าเที ยมกัน
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(Perfect Equality) นันคือ ทุ กคนมีความเท่าเที ยมกันหมด ส่ วน 1 หมายความว่า มี การกระจายทีไม่เท่าเที ยมกัน
อย่างสมบรู ณ์ทีสุ ด (Perfect Inequality) นันคือ มีการกระจุกตัวของข้อมูลอยู่ในบางกลุ่ม ดังนันค่าสัมประสิ ทธิ จีนี
ยิงมาก แสดงว่าความไม่เท่าเทียมกันยิงเพิมสู งขึนนันเอง และค่าสัมประสิ ทธิ จีนีนิยมแสดงในรู ปร้อยละโดยการ
คูณด้วย 100 [7]
การวิเคราะห์ ก ารกระจายการถื อ ครองที ดิ น เป็ นรายครั วเรื อนสามารถประยุก ต์เส้ น โค้งลอเรนซ์ และ
สัมประสิ ทธิ จีนี เพือวัดความไม่เท่าเที ยมกันของการถื อครองที ดิ นเป็ นรายครั วเรื อนได้ โดยแกน Y เป็ นร้อยละ
สะสมของเนือทีถือครองของแต่ละครัวเรื อน และแกน X เป็ นร้อยละของครัวเรื อน
2.3 การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ของเนือทีถือครองทีดินกับจํานวนสมาชิกในครัวเรื อน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื อทีถือครองทีดินกับจํานวนสมาชิกในครัวเรื อน สามารถวัดทิศทางของ
ความสั ม พัน ธ์ ไ ด้จ ากค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ ส หสั ม พัน ธ์ อ ย่ า งง่ า ย (Simple Correlation Coefficient) และขนาดของ
ความสั มพันธ์วดั ได้จากค่าสั มประสิ ทธิ การตัดสิ นใจ (Coefficient of Determination) [13] โดยที ค่าสัมประสิ ท ธิ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของประชากร (p) เมือ -1 > p <1 แต่เนืองจากในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ส่วน
ใหญ่ไม่ได้เก็บข้อมูลจากประชากรแต่เป็ นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนัน ค่าที ได้จึงเป็ นค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของกลุ่มตัวอย่าง (r) โดยใช้สัญลักษณ์ -1> r <1 การคํานวณมีสูตรดังนี
r=

(1)

∑ xy-nxy
2
2
2
∑ (x2
i -nx ) ∑ (yi -ny )

เมือ
n คือ จํานวนตัวอย่าง
x คือ ค่าเฉลียของตัวแปร x
y คือ ค่าเฉลียของตัวแปร y
หากค่าสหสั มพันธ์เป็ นบวก แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี ความสั มพันธ์ไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ในทํานอง
กลับ กันหากค่าสหสัม พันธ์เป็ นลบ แสดงว่า ตัวแปรทังสองมี ค วามสั มพันธ์ในทิ ศ ทางตรงกันข้าม และหากค่ า
สหสัมพันธ์เป็ นศูนย์ แสดงว่าตัวแปรทังสองไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย เมือนําค่าสหสัมพันธ์มายกกําลังสอง (r2) จะ
ได้ค่าสัมประสิ ทธิการตัดสิ นใจ ซึงเป็ นค่าทีบอกขนาดหรื อปริ มาณของความสัมพันธ์ได้
ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์และสัมประสิ ทธิ การตัดสิ นใจสามารถนํามาประยุกต์เพือวัดทิศทางและขนาด
ความสัมพันธ์ของจํานวนสมาชิ กในครัวเรื อนกับขนาดเนื อทีถือครอง โดยให้จาํ นวนสมาชิ กในครัวเรื อนเป็ นตัว
แปรอิสระ และเนือทีถือครองรายครัวเรื อนเป็ นตัวแปรตาม
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3. ผลการดําเนินงานและอภิปรายผล
การวิจยั ครั งนี เป็ นการวิเคราะห์การกระจายการถื อครองที ดิ นของเกษตรกรเป็ นรายครั วเรื อนด้วยเส้ น
โค้งลอเรนซ์และสัมประสิ ทธิ จีนี โดยเป็ นกรณี ศึกษาของบ้านฟ้าสวย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชี ยงใหม่ ค่าความ
สู งที อ่านได้จากเครื องกําหนดพิกัดบนพืนโลกด้วยดาวเที ยม มี ระดับความสู ง 900 เมตรจากระดับนําทะเลปาน
กลาง จากการสํารวจภาคสนามสามารถสังเกตได้ว่าลักษณะภูมิประเทศเป็ นภูเขาสู งสลับซับซ้อน มีทีราบแคบ ๆ
ระหว่างหุ บเขา พืนทีการเกษตรจึงค่อนข้างจํากัด โดยพืนทีเกษตรกรรมกระจายตัวอยู่บริ เวณลําห้วยและบริ เวณที
ดอนโดยรอบหมู่บา้ นและไม่ห่างจากหมู่บา้ นมากนัก เนื องจากการเดินทางค่อนข้างยากลําบาก การเดินทางเข้าไป
ในพืนทีเกษตรกรรมส่ วนใหญ่เป็ นการเดินเท้าและรถจักรยานยนต์ หากพืนทีเกษตรกรรมอยู่ไกลหมู่บา้ นจะทําให้
การเข้าถึงยากลําบาก ตลอดจนการนําผลผลิตออกมาจากแปลงเกษตรมายังหมู่บา้ นก็ทาํ ได้ยากเช่นเดียวกัน ดังนัน
การกระจายของพืนทีเกษตรกรรมจึงอยูไ่ ม่ห่างไกลจากหมู่บา้ นมากนัก จากการปรับปรุ งข้อมูลการถือครองทีดินปี
พ.ศ. 2556 [10] ให้ เป็ นข้อ มู ล ปั จ จุ บ ัน พ.ศ. 2562 ด้วยการสํ า รวจภาคสนาม โดยใช้ ภ าพข้อ มู ล ดาวเที ย มจาก
โปรแกรม Google Earth และเครื องกําหนดพิกดั บนพืนโลกด้วยดาวเทียม ทําให้ได้แผนที การกระจายของพืนที
เกษตรกรรมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดังรู ปที 2

รู ปที 2 การกระจายของพืนทีเกษตรกรรมจําแนกตามชนิ ดพืชทีปลูก พ.ศ. 2562 [10]
จากการวิเคราะห์ดว้ ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าพืนทีการเกษตรทังหมดของบ้านฟ้ าสวยมี พืนที
เกษตรกรรมรวม 1,047 ไร่ 66 ตารางวา ระบบการเพาะปลูกเป็ นแบบไร่ หมุนเวียน โดยพบว่าร้ อยละ 30.30 ของ
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ชนิดพืชทีปลูก

พืนทีเกษตรกรรมทังหมด เป็ นพืนทีไร่ ร้างหมุนเวียน โดยจะปลูกพืชในพืนทีใดพืนทีหนึงในช่วงเวลาหนึ ง เมือดิน
ลดความอุดมสมบูรณ์ลงก็จะย้ายไปทําการเพาะปลูกอีกพืนทีหนึง ซึงการย้ายไปเพาะปลูกพืนทีใหม่นนทํ
ั าให้ดินได้
ฟื นคืนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ จากนันจึงหมุนเวียนกลับมาเพาะปลูกยังพืนทีเดิมอีก รองลงมาเป็ นพืนที
ปลูกข้าวไร่ ร้อยละ 25.64 ซึ งเป็ นการเพาะปลูกเพือยังชี พ เนื องจากข้าวไร่ เป็ นอาหารหลักของทุกครัวเรื อน จึงทํา
ให้พืนทีปลูกข้าวไร่ จึงมีพืนทีมากเพือให้สมาชิ กในครัวเรื อนมีขา้ วบริ โภคได้ตลอดทังปี ส่ วนพืนทีเพาะปลูกเพือ
การพาณิ ชย์ป ระกอบด้วยข้าวโพด คิดเป็ นร้อยละ 18.28 ถัวนิ วนางแดง ร้อยละ 7.90 ขิง ร้อยละ 5.77 พืนที ปลูก
ข้าวโพดและถัวนิ วนางแดง คิดเป็ นร้อยละ 2.76 ส่ วนพืชชนิ ดอืนมีสัดส่ วนทีลดลงไป ถึงแม้จะมีการปลูกพืชเพือ
การพาณิ ชย์ของพืชแต่ละชนิ ดมีสัดส่ วนเพียงเล็กน้อย แต่เมือนําสัดส่ วนพืนทีมารวมกันแล้วจะพบว่าโดยรวมแล้ว
พืนทีเพาะปลูกพืชเพือการพาณิ ชย์คิดเป็ นสัดส่ วนรวมกันทังสิ นร้อยละ 43.81 ทังนี แสดงให้เห็นว่าการปลูกพืชเพือ
การพาณิ ชย์มีความสําคัญต่อครัวเรื อนเกษตรกรมากขึนในฐานะทีเป็ นแหล่งรายได้ให้กบั ครัวเรื อน และเมือรายได้
ของครัวเรื อนเพิมขึน ความมันคงทางด้านอาหารก็สูงขึน สามารถนําเงินรายได้ไปซืออาหารเลียงครัวเรื อนได้โดยที
ครัวเรื อนไม่ตอ้ งผลิตพืชอาหารเก็บไว้บริ โภคเอง นอกจากนี รายได้เหล่านี ยังสร้างความมันคงทางเศรษฐกิจให้กบั
ครัวเรื อนได้ กล่าวคือ เกษตรกรมีเงินออมหรื อทรัพย์สินสําหรับดํารงชีวิตในกรณี ทีเกิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ิหรื อราคา
ผลผลิ ตตกตําได้อีกด้วย จากการปรับปรุ งข้อมูลการถื อครองที ดิ นปี พ.ศ. 2556 [10] ให้เป็ นข้อมูลปั จจุ บนั พ.ศ.
2562 ด้วยการสํารวจภาคสนาม และการวิเคราะห์ดว้ ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทําให้ได้สัดส่ วนพืนทีเพาะปลูก
ดังรู ปที 3

ร้ อยละ

รู ปที 3 สัดส่ วน (ร้อยละ) ของพืนทีเพาะปลูกจําแนกตามชนิดพืชทีปลูก [10]
การถื อครองที ดิ นของเกษตรกรบ้านฟ้ าสวย พบว่าบ้านฟ้ าสวย มี ค รั วเรื อนทังสิ น 32 ครั วเรื อน พื นที
เกษตรกรรมรวม 1,047 ไร่ 66 ตารางวา ครั ว เรื อ นที ถื อ ครองที ดิ น ทางการเกษตรน้อ ยที สุ ด คื อ 3 ไร่ 2 งาน 96
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ตารางวา และครัวเรื อนทีถือครองทีดินทางการเกษตรมากทีสุ ดคือ 87 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา และค่าเฉลียของเนือง
ทีถือครองรายครัวเรื อนคือ 32 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา แสดงให้เห็นได้วา่ เนือทีถือครองทางการเกษตรของครัวเรื อน
เกษตรกรมีความแตกต่างค่อนข้างสู งโดยมีพิสัยเท่ากับ 84 ไร่ 77 ตารางวา และค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18 ไร่
86 ตารางวา นันคือ เนือทีถือครองของเกษตรกรแตกต่างจากค่าเฉลียเป็ นจํานวนมาก แสดงว่าจํานวนเนือทีถือครอง
ทางการเกษตรบางครัวเรื อนถือครองน้อย บางครัวเรื อนถือครองมาก
จากรู ปที 4 จะเห็นได้ว่า แต่ละครัวเรื อนมีการถือครองทีดินทีแตกต่างกันอย่างมากตังแต่ครัวเรื อนที 1 ถึง
ครัวเรื อนที 32 ดังนันจึงได้ประยุกต์เส้นโค้งลอเรนซ์เพือแสดงการกระจายหรื อความเหลือมลําของการถือครองราย
ครั วเรื อน โดยการเรี ยงลําดับเนื อที ถื อครองรายครัวเรื อนจากน้อยไปหามาก แล้วคํานวณหาร้อยละและร้อยละ
สะสม แล้วนํามาแทนค่าบนแกน Y ส่ วนแกน X แทนค่าเป็ นร้อยละของครัวเรื อน ดังรู ปที 5

รู ปที 4 เปรี ยบเทียบจํานวนสมาชิกในครัวเรื อน จํานวนแปลง และเนือทีถือครองรายครัวเรื อน
จากรู ป ที 5 จะเห็ นได้ว่าความเหลื อมลําของการถื อครองที ดิ นทางการเกษตรของครั วเรื อนเกษตรกร
สามารถวัดได้ด้วยเส้ นโค้งลอเรนซ์ โดยพบว่าเส้ นโค้งลอเรนซ์ ของการถื อครองที ดิ นอยู่ห่างจากเส้ นแห่ งการ
กระจายเท่าเทียมกัน (Evenly Distributed Line) แสดงให้เห็นว่า เนื อทีถือครองทางการเกษตรไปกระจุกอยู่ในบาง
ครัวเรื อน ก่อให้เกิดความเหลือมลําของการถือครองทีดินในระดับครัวเรื อน เมือทําการจัดกลุ่มเนื อทีถือครองของ
เกษตรกรพบว่า จํานวนครัวเรื อนที ถื อครองที ดิ นน้อยกว่า 17.09 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 20 ครัวเรื อนที ถือครองที ดิ น
น้อยกว่า 24.22 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 40 ครัวเรื อนทีถือครองทีดินน้อยกว่า 35.93 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 60 ครัวเรื อนทีถือ
ครองที ดิ นน้อยกว่า 46.83 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 80 ที เหลื อร้อยละ 20 เป็ นครั วเรื อนที ถื อครองที ดิ นมากที สุ ดตังแต่
46.83 ไร่ ขึนไปจนถึง 87.93 ไร่ โดยทีความเหลือมลําของการถือครองทีดินนันสามารถคํานวณเป็ นตัวเลขได้ โดยมี
ค่าสัม ประสิ ทธิ จิ นี เท่ ากับ 0.31 หมายความว่า การถื อครองที ดิ นทางการเกษตรของครั วเรื อนเกษตรกรมี ค วาม
เหลือมลํากันร้อยละ 31 ความเหลือมลําทางด้านการถือครองทีดินรายครัวเรื อนนี ส่ วนหนึ งเป็ นผลมาจากข้อจํากัด
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ทางด้านภูมิประเทศทําให้พืนทีสําหรับการเพาะปลูกมีอยู่อย่างจํากัด ครัวเรื อนทีมีเนื อทีถือครองน้อยก็ไม่สามารถ
เพิ มพื นที เกษตรกรรมได้เนื องจากอยู่ใ นเขตรั ก ษาพัน ธุ์ สั ตว์ป่ าและพื นที ป่ าสงวน บางครั วเรื อนมี แรงงานใน
ครัวเรื อนจํานวนมากสามารถถือครองทีดินได้มาก ดังนัน จึงได้คาํ นวณหาความสัมพันธ์ระหว่างเนือทีถือครองกับ
จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน เพือให้ทราบทิศทางและขนาดของความสัมพันธ์

เส้นแห่งการกระจายเท่าเทียม
เส้นโค้งลอเรนซ์

รู ปที 5 เส้นโค้งลอเรนซ์ของเนือทีถือครองทางการเกษตรรายครัวเรื อน
ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างเนื อที ถื อ ครองกับ จํานวนสมาชิ ก ในครั วเรื อ นสามารถวัดได้จากสั ม ประสิ ท ธิ
สหสั มพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation Coefficient) โดยให้จาํ นวนสมาชิ กในครั วเรื อนเป็ นตัวแปรอิ สระ (x)
และเนือทีถือครองรายครัวเรื อนเป็ นตัวแปรตาม (y) สามารถคํานวณได้ดงั นี
r=

∑ xy-nxy

i

=

(2)

∑ (x2 -nx2 ) ∑ (y2 -ny2 )

i

251.28
743.00

r = 0.34
r2 = 0.11

ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ r = 0.34 แสดงว่า ขนาดเนือทีถือครองรายครัวเรื อนมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับจํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน หมายความว่าหากจํานวนสมาชิ กในครัวเรื อนมีจาํ นวนหลายคน จะทําให้
ขนาดเนื อทีถือครองของครัวเรื อนเพิมขึนด้วย แต่ค่าสัมประสิ ทธิ การตัดสิ นใจ (r2= 0.11)หมายความว่า เนื อทีถือ
ครองรายครัวเรื อนทีมีจาํ นวนมากเป็ นผลมาจากจํานวนสมาชิกในครัวเรื อนเพียงร้อยละ 11 เท่านัน ทีเหลืออีกร้อย
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ละ 89 เป็ นผลมาจากสาเหตุอืน แสดงให้เห็นว่าจํานวนสมาชิกในครัวเรื อนไม่ได้เป็ นสาเหตุหลักทีทําให้เนื อทีถือ
ครองของครัวเรื อนมีจาํ นวนมากหรื อน้อย ซึ งสาเหตุอืนทีทําให้การถือครองทีดินของครัวเรื อนมีมากหรื อน้อย เป็ น
การแสดงถึงความมันคงทางด้านอาหารให้กับสมาชิ กในครัวเรื อนทีสามารถบริ โภคได้ตลอดทังปี นอกจากนี ยัง
เป็ นการกระจายความเสี ยงในด้านราคาผลผลิต กล่าวคือ เมือมีทีดินถือครองจํานวนมากก็สามารถปลูกพืชได้หลาย
ชนิ ด หากผลผลิตในพืชบางชนิ ดมีราคาทีตกตําก็ยงั มีผลผลิตของพืชชนิ ดอืนมาทดแทนได้บา้ ง หรื อกรณี ทีมีโรค
และศัตรู พืชระบาดกับพืชบางชนิ ดก็ยงั มีพืชชนิ ดอืนทดแทน ทําให้ครัวเรื อนได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรื อ
บรรเทาความรุ นของผลกระทบลงไปได้บา้ ง
จากผลการดําเนินงานข้างต้นสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี
1) การถือครองทีดินทางการเกษตรระดับครัวเรื อนสามารถใช้เส้นโค้งลอเรนซ์ แสดงการกระจายตัวของ
การถือครองทีดิน พ.ศ. 2562 มีความไม่เท่าเทียมกันร้อยละ 31 เมือเปรี ยบเทียบกับการวิจยั ของ กรี ฑา เอียมสกุล
และคณะ [7] ที พบว่าของการถื อครองทีดิ นในภาคเหนื อ ในปี พ.ศ. 2546 มีค่าสัมประสิ ทธิ จีนีร้อยละ 42.32 และ
ระดับประเทศร้อยละ 37.35 ดังนัน ความไม่เท่าเทียมกันของการถือครองทีดินบ้านฟ้าสวย เมือเทียบกับอดีตแล้วมี
ค่ า ตํากว่ า ความไม่ เท่ า เที ย มในระดับ ภาค และระดับ จัง หวัด และเมื อเปรี ย บเที ย บกับ รายงานการวิ เคราะห์
สถานการณ์ความยากจนและความเหลือมลําของประเทศไทย ปี 2562 ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ [14] พบว่าสัมประสิ ทธิ จีนีของการถือครองบ้าน ทีดิน และสิ งปลูกสร้างทีใข้ประกอบธุ รกิจหรื อ
การเกษตร มีค่าเท่ากับ 0.89 แสดงว่าความไม่เท่าเทียมกันในพืนทีบ้านฟ้ าสวย มีความรุ นแรงน้อยกว่าภาพรวมใน
ระดับประเทศ ซึ งขนาดของที ดิ นเป็ นการแสดงถึ งความสามารถในการผลิ ตหรื อการมี รายได้ทีเพี ยงพอต่อการ
ดํารงชี วิต และลักษณะของเส้นโค้งลอเรนซ์ มีลกั ษณะทีห่ างจากเส้นแห่ งการกระจายเท่าเทียมกันแสดงว่าการถือ
ครองทีดินแต่ละครัวเรื อนมีความเหลือมลํากันอยูแ่ ละค่าสัมประสิ ทธิจินีทีได้ก็มีความใกล้เคียงกัน ทําให้แสดงการ
กระจายของการถื อครองที ดิ นได้ด้วยแผนภูมิ และคํานวณค่าความเหลื อมลําของการถื อครองที ดิ นออกมาเป็ น
ตัวเลขด้วยค่าสัมประสิ ทธิ จินี นอกจากนี การถื อครองที ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในบางครัวเรื อนหรื อคนบางกลุ่ม
ในขณะทีบางครัวเรื อนขาดแคลนทีดินเพือผลิตอาหารและผลิตสิ นค้าเพือการพาณิ ชย์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สํานักงานพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชีวัดภาวะสังคม [15] ซึ งทีดินถือเป็ นกลไกสนับสนุนหรื อเป็ นทรัพยากรสําคัญ
สําหรับสร้างโอกาสทางอาชีพ
2) การถือครองทีดินระดับครัวเรื อนกับจํานวนสมาชิกในครัวเรื อนมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
หรื อ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นเชิ ง บวก กล่ าวคื อ เมื อสมาชิ ก ในครั ว เรื อนมี จาํ นวนมากขึ นทํา ให้ เนื อที ถื อ ครองของ
ครัวเรื อนเพิมขึนด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทศพร มูลรัตน์ และคณะ [16] โดยทีความต้องการพืนทีเพาะปลูก
ทีเพิมขึนเนื องมาจากการขยายขนาดของครัวเรื อน ในขณะทีพืนทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดอันเนื องมาจากสภาพภูมิประเทศ
และอยูใ่ นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรื อเขตป่ าสงวน ไม่มีเอกสารสิ ทธิ ทําให้การถือครองทีดินระดับครัวเรื อนมีความ
เหลือมลํากัน นอกจากนี ยังส่ งผลให้เกิดความไม่มนคงในการครอบครองที
ั
ดินทําให้เกษตรกรไม่กล้าลงทุนปลูกพืช
ยืนต้น เกษตรกรจึงนิ ยมปลูกพืชไร่ ประกอบกับการไม่มีระบบชลประทาน จึงทําให้เการปลูกพืชไร่ เป็ นที นิ ยม
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อย่างไรก็ตาม ขนาดเนื อที ถื อครองที ดิ นระดับ ครั วเรื อนมี ผลมาจากจํานวนสมาชิ ก ในครัวเรื อนเพี ยงร้อยละ 11
เท่านัน แสดงว่าเนือทีถือครองระดับครัวเรื อนจะมากหรื อน้อย มีสาเหตุหรื อปัจจัยอืนทีทีเข้ามาเกียวข้อง
3) จากลักษณะภูมิประเทศทีเป็ นพืนทีสู ง มีความลาดชัน และอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็ นข้อจํากัด
อย่างหนึ งทีส่ งผลให้ขนาดของที ดินทีถือครองมีเนื อทีขนาดเล็ก ส่ งผลให้เกษตรกรไม่สามารถเพิมมูลค่าผลผลิต
เนื องจากการเข้าถึ งพื นที ทําได้ยากทังการนําเทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาใช้ และการขนส่ งผลผลิ ตออกสู่ ตลาด
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สํานักงานพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชีวัดภาวะสังคม [15] และงานวิจยั ของ เสาวณี จันทะ
พงษ์ และ พรชนก เทพขาม [9] โดยปั ญหาด้านทีดินและการใช้ทีดินของเกษตรกรส่ วนใหญ่มีพืนทีถือครองขนาด
เล็ก และไม่ มีเอกสารสิ ท ธิ ทําการเกษตรแบบดังเดิ ม ปลูก พื ช ไม่เหมาะสมกับ พื นที และไม่ ส อดคล้องกับ ความ
ต้องการของตลาด
4. บทสรุป
การวิเคราะห์กระจายการถือครองที ดิ นของเกษตรกรบ้านฟ้ าสวย อ.เชี ยงดาว จ.เชี ยงใหม่ ทําให้ได้การ
กระจายของการถื อครองที ดินระดับครั วเรื อน และค่าความสัมพันธ์ของขนาดเนื อที ถื อครองทางการเกษตรกับ
จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน โดยใช้เส้นโค้งลอเรนซ์ และสัมประสิ ทธิจินีทาํ ให้ทราบว่าการถือครองทีดินมีความไม่
เท่ าเที ยมกันร้ อยละ 31 กล่าวคื อ บางครั วเรื อนถื อครองที ดิ นจํานวนมาก ในขณะที บางครั วเรื อนถื อครองที ดิ น
จํานวนน้อย ดังนัน ผลจากการวิจยั จึงสามารถใช้เป็ นแนวทางในการ จัดสรรทีดิน หรื อการกระจายการถือครอง
ทีดินของแต่ละครัวเรื อนให้มีเท่าเทียมกัน ซึ งจะเป็ นการเพิมโอกาสในการผลิตอาหารหรื อสร้างรายได้จากทีดิ น
ของแต่ละครัวเรื อน หรื อใช้เป็ นแนวทางในการลดการถือครองทีดินทีมากเกินไป และวิธีการนียังสามารถใช้เป็ น
ต้นแบบสําหรับการวิเคราะห์ในพืนทีอืนหรื อเปรี ยบเทียบกับพืนทีอืนได้ นอกจากนีผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของเนื อทีถือครองกับจํานวนสมาชิกในครัวเรื อน แสดงว่าจํานวนสมาชิกในครัวเรื อนไม่ได้เป็ นสาเหตุหลักทีทําให้
เนื อที ถื อครองของครั วเรื อนมี จาํ นวนมากหรื อน้อย นันคื อ บางครั วเรื อนถื อครองที ดิ น จํานวนมากแต่จาํ นวน
สมาชิกในครัวเรื อนไม่ได้มากขึนตามไปด้วย และบางครัวเรื อนถือครองทีดินจํานวนน้อย แต่มีจาํ นวนสมาชิกใน
ครัวเรื อนมาก แสดงให้เห็ นว่า มี การถื อครองที ดิ นจํานวนมากแต่ไม่ได้ส ร้างรายได้หรื อสร้ างผลผลิ ตที เพิ มขึ น
ดังนัน จึงควรมีการจัดสรรการถือครองทีดินให้แต่ละครัวเรื อนอย่างเท่าเทียมและมีความเป็ นธรรม เพือให้มีการใช้
ประโยชน์จากทีดินได้อย่างเต็มที และครัวเรื อนสามารถสร้างรายได้และผลิตอาหารบริ โภคในครัวเรื อนได้อย่าง
เพียงพอ อันจะส่ งผลให้มีการลดพืนทีทางการเกษตรลงได้ในอนาคต
แนวทางการพัฒนาในอนาคต ในส่ วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื อทีถือครองกับจํานวน
สมาชิกในครัวเรื อนนัน ควรมีการศึกษาปั จจัยด้านอืนหลายด้านประกอบกัน เพือให้ทราบถึงปั จจัยทีมีความสําคัญ
และลําดับของปั จจัยทีทําให้ขนาดของเนื อทีถือครองรายครัวเรื อนมีการเปลียนแปลง ซึ งการวิจยั นีได้ใช้ปัจจัยด้าน
จํานวนสมาชิกในครัวเรื อนเพียงปั จจัยเดียวเท่านัน หากมีการวิเคราะห์ดว้ ยหลายปั จจัยจะทําให้ได้ผลการวิเคราะห์
ที แม่นยํามากยิงขึน และหากมี การเปรี ยบเที ยบในหลายพื นที ก็จะทําให้ท ราบถึ งความสําคัญของแต่ละปั จจัยที
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เปลียนไปในแต่ละพืนทีด้วย นอกจากนี ควรศึกษาเพือหาแนวทางทีจะนําไปสู่ แนวปฏิบตั ิเพือลดความเหลือมลํา
ของการถือครองทีดินได้ในอนาคต
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อัตราการใช้เชื อเพลิ งนํามันดี เซลและแอลพี จี โดยการนําเครื องยนต์เล็ก ดี เซลเพื อการเกษตร ยีห้อ Yanmar รุ่ น
TF120DI มาดัดแปลงติดตังระบบเชือเพลิงแอลพีจี ระบบจุดระเบิด และสร้างห้องเผาไหม้เสริ มสําหรับติดตังเข้า
แทนที ในตําแหน่ งของหัวฉี ดนํามันดีเซลเดิ ม ห้องเผาไหม้เสริ มจะทําหน้าที ลดอัตราส่ วนการอัดลงให้สามารถ
รองรับการใช้แอลพีจีเป็ นเชือเพลิง ซึ งจะเป็ นลักษณะการทํางานแบบเครื องยนต์แก๊สโซลีน การกลับไปใช้นามั
ํ น
ดีเซลเป็ นเชือเพลิงนัน ทําได้โดยการถอดห้องเผาไหม้เสริ มออก แล้วติดตังหัวฉี ดนํามันดีเซลแทนทีห้องเผาไหม้
เสริ ม ซึ งจะเป็ นลักษณะการทํางานแบบเครื องยนต์ดีเซล จากการทดสอบใช้เป็ นเครื องยนต์ตน้ กําลังในการสู บนํา
ด้วยท่อพญานาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 8 นิ ว ที ความเร็ วรอบเครื องยนต์คงที 1,000 รอบต่อนาที พบว่าใช้
นํามันดีเซลเฉลีย 0.92 กิโลกรัมต่อชัวโมง หรื อ 1.09 ลิ ตรต่อชัวโมง คิดเป็ นค่าใช้จ่าย 28.35 บาทต่อชัวโมง และ
หากใช้แอลพีจีเป็ นเชือเพลิงจะใช้แอลพีจีเฉลีย 0.53 กิโลกรัมต่อชัวโมง คิดเป็ นค่าใช้จ่าย 12.91 บาทต่อชัวโมง ซึ ง
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 54.46 อย่างไรก็ตามขณะเครื องยนต์ทาํ งานในแบบเครื องยนต์ดีเซล พบว่าไอ
เสี ยมีค่าควันดําร้อยละ 46.7 และ 59.6 ที ความเร็ วรอบ 1,800 และ 2,400 รอบต่อนาที ตามลําดับ ขณะเครื องยนต์
ทํางานในแบบเครื องยนต์แก๊สโซลีน พบว่าอุณหภูมิหอ้ งเผาไหม้เสริ มเปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิฝาสู บเครื องยนต์เล็ก
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แก๊สโซลีน Honda GX160 ทีความเร็ วรอบสู งสุ ด มีค่า 302 และ 188 องศาเซลเซียส ตามลําดับ และพบว่าในไอเสี ย
มีปริ มาณคาร์บอนมอนอกไซด์ร้อยละ 0.69 และไฮโดรคาร์บอน 1,893 ส่ วนในล้านส่ วน
คําสํ าคัญ: เครื องยนต์ดีเซล; เครื องยนต์แก๊สโซลีน; เครื องยนต์เล็กเพือการเกษตร; แอลพีจี
Abstract
The objectives of this research were 1) to modify small engines for agriculture to be able to support
both diesel and LPG fuel consumption in the form of using both types of fuel separately and 2) to compare
diesel and LPG consumption rates by modifying a small diesel engine for agriculture, Yanmar TF120DI, and
installing LPG fuel system, ignition system and an auxiliary combustion chamber place of the original diesel
injectors. The auxiliary combustion chamber would reduce the compression ratio to accommodate LPG fuel,
which was a characteristic of the gasoline engine. The auxiliary combustion chamber could be removed and
then install a diesel injector to return using diesel fuel. From the test of using the power engine for pumping
water with a Payanak pipe with the diameter of 8 inch at a constant engine speed of 1,000 rounds per minute, it
was found that the average diesel usage was 0.92 kilograms per hour or 1.09 liters per hour with the cost of
28.35 baht per hour and if using LPG as fuel, average LPG was 0.53 kilograms per hour with the cost of 12.91
baht per hour, saving 54.46 percent of costs. However, when the engine runs as a diesel engine, it was found
that black smoke was exhausted at 46. 7 percent and 59. 6 percent at 1,800 and 2,400 rounds per minute
respectively. While running as a gasoline engine, it was found that the auxiliary combustion chamber
temperature compared with the temperature of the engine cylinder head of Honda GX160 at maximum rounds
per minute was 302 and 188 degrees Celsius, respectively, and found that the exhaust contained 0.69 percent
carbon monoxide and 1,893 parts per million of hydrocarbons.
Keywords: Diesel engine; Gasoline engine; Small engines for agriculture; LPG
1. บทนํา
แม้ว่าประเทศไทยจะมีความพยายามลดการนําเข้านํามันดิบจากต่างประเทศโดยการใช้พลังงานทดแทน
แต่การนําเข้านํามันดิบจากต่างประเทศยังคงเพิมขึนทุกปี เนื องจากความต้องการการใช้นามั
ํ นทีเพิมขึน โดยเฉพาะ
ความต้องการนํามันดีเซลทีมีสูงสุ ดเฉลีย 57.7 ล้านลิตรต่อวัน [1] ดังนันหากต้องการลดการใช้นามั
ํ นดีเซลจึงต้อง
หาพลังงานทางเลือกอืนทีมีราคาตํากว่ามาทดแทน ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ในปั จจุบนั รถยนต์ทีใช้เครื องยนต์ดีเซล มี
รู ป แบบการใช้ ก๊ าซธรรมชาติ แ อลพี จีห รื อ เอ็ น จี วี ทดแทนนํามัน ดี เซลได้ส องรู ป แบบ คื อ 1) รถยนต์ใ ช้ก๊ า ซ
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ธรรมชาติเป็ นเชือเพลิงอย่างเดียว เรี ยกว่า Dedicated Engine เป็ นการดัดแปลงชินส่ วนของเครื องยนต์ดีเซลเดิมให้มี
อัตราส่ วนการอัดลดลงให้ส ามารถรองรับ การใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็ นเชื อเพลิ งอย่างเดี ยวได้ ซึ งเป็ นลัก ษณะการ
ทํางานแบบเครื องยนต์แก๊สโซลีน ไม่สามารถกลับไปใช้นามั
ํ นดีเซลได้อีกต่อไป 2) รถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติกบั
นํามันดีเซลเป็ นเชื อเพลิ งร่ วมกัน เรี ยกว่า Dual-fuel Engine ซึ งเป็ นระบบที ใช้ก๊าซธรรมชาติร่วมกับนํามันดีเซล
หรื อ ใช้ นํามัน ดี เซลอย่ า งเดี ย ว อัต ราส่ ว นก๊ า ซธรรมชาติ ต่ อ นํามัน ดี เซลจะขึ นอยู่ กั บ สภาพเครื องยนต์ นั นๆ
ประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์ก๊าซ และคุณภาพของก๊าซทีใช้ โดยทัวไปสามารถใช้อตั ราส่ วนก๊าซธรรมชาติต่อนํามัน
ดีเซลได้ร้อยละ 25 ต่อ 75 ระบบนี สามารถเลือกใช้นามั
ํ นดีเซลอย่างเดียวหรื อใช้เชือเพลิงร่ วมก็ได้ โดยการปรับ
สวิตช์เลือกใช้เชือเพลิงเท่านัน ซึ งเป็ นลักษณะการทํางานแบบเครื องยนต์ดีเซล แต่เนืองจากระบบเชือเพลิงร่ วมนีใช้
อัตราส่ วนก๊าซธรรมชาติปริ มาณน้อย จึงอาจจะไม่เห็นผลของความประหยัดค่าใช้จ่ายเชือเพลิงทีชัดเจน
สําหรับเครื องยนต์เล็กดีเซลเพือการเกษตรซึ งใช้นามั
ํ นดีเซลเป็ นเชือเพลิงนันเป็ นเครื องจักรทีเกษตรกร
นิยมใช้ในการทําเกษตรกรรม เช่น สามารถใช้เป็ นเครื องยนต์ตน้ กําลังขับเคลือนยานพาหนะ รถไถนา เครื องสู บนํา
และประโยชน์อืนๆ ทีเกียวข้องกับเกษตรกรรม ทังนีกรณี ทีนํามันดีเซลมีราคาสู งขึน เกษตรกรต้องการลดต้นทุนค่า
เชือเพลิงจึงดัดแปลงชินส่ วนภายในของเครื องยนต์เล็กดีเซลเพือการเกษตรมาใช้แอลพีจีเป็ นเชือเพลิงอย่างเดียว อีก
ทังจากการศึกษางานวิจยั ทีผ่านมาพบว่ามีการดัดแปลงชิ นส่ วนภายในของเครื องยนต์เล็กดีเซลเพือรองรับการใช้
แอลพีจีเป็ นเชือเพลิงอย่างเดียว [2-3] ซึงเครื องยนต์ทีดัดแปลงชินส่ วนภายในแล้วไม่สามารถกลับไปใช้นามั
ํ นดีเซล
ได้อีกต่อไป ซึ งเป็ นการดัดแปลงในรู ปแบบดังเดิม ทังนีจากงานวิจยั ทีเกียวข้องกับเครื องยนต์ดดั แปลงใช้แอลพีจี
พบว่าการใช้ก๊าซชี วมวลในอัตราส่ วนร้อยละ 100 เหมาะแก่การใช้เป็ นเชื อเพลิงทดแทนในอนาคต [4] และจาก
การศึ กษาการดัดแปลงเครื องยนต์ดีเซลแบบห้องเผาไหม้ช่วยใช้แอลพี จีเป็ นเชื อเพลิ งหลัก พบว่าค่าใช้จ่ายของ
เชื อเพลิ งก๊ าซแอลพี จีน้อยกว่าค่ าใช้จ่ายนํามัน ดี เซล [2] นอกจากนี ในงานวิจยั ที เกี ยวกับ เครื องยนต์ดีเซลเพื อ
การเกษตรดัดแปลงใช้ก๊าซแอลพีจี ยังพบว่ากลุ่มเกษตรกรมีขอ้ เสนอแนะว่าควรพัฒนาให้เครื องยนต์สามารถใช้
เชื อเพลิงได้หลากหลายชนิ ดในเครื องยนต์เดียว [5] จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มเกษตรกรยังคงมี ความต้องการเครื องยนต์
ประเภทนี
ในครังนีผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดดัดแปลงเครื องยนต์เล็กเพือการเกษตรให้สามารถใช้นามั
ํ นดีเซลอย่างเดียวเป็ น
เชือเพลิงและสามารถใช้แอลพีจีอย่างเดียวเป็ นเชือเพลิงได้ ซึ งนันคือสามารถปรับเปลียนสลับให้เครื องยนต์เครื อง
เดียวกันนีทํางานได้ในแบบเครื องยนต์ดีเซลและทํางานได้ในแบบเครื องยนต์แก๊สโซลีน โดยการสร้างห้องเผาไหม้
เสริ มสําหรับติดตังเข้าแทนทีในตําแหน่งของหัวฉี ดนํามันดีเซลเดิม ห้องเผาไหม้เสริ มจะทําหน้าทีลดอัตราส่ วนการ
อัดลงให้สามารถรองรับการใช้แอลพีจีเป็ นเชือเพลิง ซึ งจะเป็ นลักษณะการทํางานแบบเครื องยนต์แก๊สโซลีน การ
กลับ ไปใช้นามั
ํ นดี เซลเป็ นเชื อเพลิ งนัน ทําได้โดยการถอดห้องเผาไหม้เสริ มออก แล้วติ ดตังหัวฉี ดนํามันดี เซล
แทนทีห้องเผาไหม้เสริ ม ซึ งจะเป็ นลักษณะการทํางานแบบเครื องยนต์ดีเซล ทังนีเพือเป็ นทางเลือกแก่เกษตรกรใน
การเลือกใช้เชือเพลิงทีมีราคาตําตามสภาวะความผันผวนของราคาเชือเพลิงทังสองชนิ ด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ 1)
ดัดแปลงเครื องยนต์เล็กเพือการเกษตรให้สามารถรองรับการใช้เชือเพลิงได้ทงนํ
ั ามันดีเซลและแอลพีจีในลักษณะ
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การใช้เชื อเพลิ งทังสองชนิ ดที แยกเป็ นอิ ส ระต่อกัน และ 2) เปรี ยบเที ยบอัตราการใช้เชื อเพลิ งนํามันดี เซลและ
แอลพีจี
จากหลักการทํางานทางทฤษฎี ของเครื องยนต์แก๊สโซลี น 4 จังหวะ ดังรู ปที 1 ประกอบด้วย จังหวะดู ด
จังหวะอัด จังหวะกําลัง และจังหวะคาย ดังนี [6]

รู ปที 1 หลักการทํางานของเครื องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ [6]
จังหวะดูด (Intake Stroke)
ลูกสู บเคลือนทีจากศูนย์ตายบนลงสู่ ศูนย์ตายล่าง ในขณะเดียวกันนีลินไอดีเปิ ด ภายในกระบอกสู บมีความ
ดันตํากว่าบรรยากาศ ทําให้ไอดีซึงเป็ นส่ วนผสมของอากาศกับนํามันเชื อเพลิงไหลผ่านลินไอดีเข้าสู่ กระบอกสู บ
จนกระทังลูกสู บเคลือนทีลงถึงศูนย์ตายล่าง ดังรู ปที 1(ก) [6]
จังหวะอัด (Compression Stroke)
ลูกสู บเคลือนทีขึนจากศูนย์ตายล่าง ขณะเดียวกันลินไอดีและลินไอเสี ยปิ ดสนิ ท ลูกสู บอัดส่ วนผสมไอดี
ให้มีปริ มาตรเล็กลง ความดันและอุณหภูมิในกระบอกสู บจะสู งขึน จนกระทังลูกสู บเคลือนทีขึนถึงศูนย์ตายบน ดัง
รู ปที 1(ข) [6]
จังหวะกําลัง (Power Stroke)
ในจังหวะนี ลิ นไอดี และลิ นไอเสี ยยังคงปิ ดสนิ ท อยู่ ระบบจุ ดระเบิ ดจะสร้ างไฟฟ้ าแรงเคลื อนสู ง เกิ ด
ประกายไฟที เขียวหัวเที ยนเผาไหม้ส่วนผสมไอดี อย่างรวดเร็ ว ความดันในกระบอกสู บ สู งขึนมาก ผลักดันให้
ลูกสู บเคลือนทีจากศูนย์ตายบนลงสู่ ศูนย์ตายล่าง ดังรู ปที 1(ค) [6]
จังหวะคาย (Exhaust Stroke)
ลินไอเสี ยเปิ ด ไอเสี ยทีได้จากการเผาไหม้ซึงมีความดันสู งจะระบายออกผ่านลินไอเสี ย ในขณะเดียวกัน
ลูกสู บเคลือนทีจากศูนย์ตายล่างขึนสู่ ศูนย์ตายบน ช่วยขับไล่ไอเสี ยออกจากกระบอกสู บ พร้อมทีจะเริ มจังหวะดูด
ในวัฏจักรต่อไป ดังรู ปที 1(ง) [6]
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ทังนี หลักการทํางานของเครื องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จะมีความแตกต่างจากเครื องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ
กล่าวคือในจังหวะดู ด ซึ งจะดู ดไอดี ทีเป็ นอากาศเท่านัน และในจังหวะกําลัง ซึ งระบบฉี ดเชือเพลิ งจะฉี ดนํามัน
ดีเซลให้เป็ นฝอยละอองเข้าไปผสมกับอากาศร้อนในกระบอกสู บ ทําให้นามั
ํ นดีเซลเกิดการเผาไหม้โดยไม่ตอ้ งใช้
ประกายไฟจากเขียวหัวเทียน ดังรู ปที 2 [6]

รู ปที 2 หลักการทํางานของเครื องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ [6]
2. วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยนี จะใช้เครื องยนต์เล็ก ดี เซลเพื อการเกษตร ยีห้ อ Yanmar รุ่ น TF120 DI สู บ เดี ย ว 4 จังหวะ
ขนาดกระบอกสู บ 92 มิลลิเมตร ระยะชัก 96 มิลลิเมตร ปริ มาตรกระบอกสู บ 638 มิลลิลิตร อัตราส่ วนการอัด 16.1
ต่อ 1 ซึ งเป็ นเครื องยนต์ระบบฉี ดเชือเพลิงเข้าห้องเผาไหม้โดยตรง (Direct Injection) [7] จึงคํานวณปริ มาตรห้อง
เผาไหม้ไ ด้ 42.2 มิ ล ลิ ลิ ตร มี ผิ ว หน้า ฝาสู บ เรี ย บ เมื อจะทําการดัด แปลงมาใช้แ อลพี จีเป็ นเชื อเพลิ ง จึ ง ต้องลด
อัตราส่ วนการอัดลงเหลื อประมาณ 8 ถึ ง 12 ต่อ 1 โดยการสร้ างและติ ดตังห้องเผาไหม้เสริ มพร้ อมหัวเที ยนเข้า
แทนทีในตําแหน่งของหัวฉี ดนํามันดีเซลเดิม ดังรู ปที 3

รู ปที 3 ลดอัตราส่ วนการอัดด้วยการติดตังห้องเผาไหม้เสริ ม
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2.1 ออกแบบและสร้ างชุดห้ องเผาไหม้ เสริม
ออกแบบห้องเผาไหม้เสริ มมีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกและสร้างด้วยวัสดุเหล็ก SNCM 439 ทีมีค่าความ
ต้านทานแรงดึงสู งถึง 100 กิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตร หรื อ 980 เมกกะปาสคาล ซึ งวัสดุดงั กล่าวใช้ในการผลิ ต
สกรู เกียร์ เพลาข้อเหวียง เพลาลูกเบียว ลูกสู บ ชินส่ วนของเครื องยนต์ทีต้องการความเหนี ยวสู ง [8] คํานวณความ
หนาของผนังห้องเผาไหม้เสริ มโดยใช้ทฤษฎีเกียวกับทรงกระบอกบางอยู่ภายใต้ความดันภายใน [9] ดังสมการที
(1) และ (2)
H 

Pr
t

(1)

σL 

Pr
2t

(2)

โดยที  H คือ ความเค้นตามแนวเส้นรอบวง (ปาสคาล)
 L คือ ความเค้นตามแนวยาว (ปาสคาล)
t คือ ความหนาของผนังทรงกระบอกบาง (เมตร)
r คือ รัศมีเฉลียของทรงกระบอกบาง (เมตร)
P คือ ความดันทีเกิดขึนในทรงกระบอกบาง (ปาสคาล)
โดยการกําหนดขนาดห้องเผาไหม้เสริ มให้เหมาะสมกับพืนทีบริ เวณโดยรอบฝาสู บ จึงกําหนดปริ มาตร
ห้องเผาไหม้เสริ มเป็ น 42 มิลลิลิตร ซึ งเมือนําห้องเผาไหม้เสริ มไปติดตังแทนทีในตําแหน่งของหัวฉี ดนํามันดีเซล
เดิม จะได้ค่าอัตราส่ วนการอัด ดังสมการที (3)
rV 

โดยที

จะได้

V @ BDC
V @ TDC

คือ อัตราส่ วนการอัด (ไม่มีหน่วย)
่ ีศูนย์ตายล่าง (มิลลิลิตร)
V @ BDC คือ ปริ มาตรทังหมดภายในกระบอกสู บเมือลูกสู บอยูท
V @ TDC คือ ปริ มาตรทังหมดภายในกระบอกสู บเมือลูกสู บอยูท
่ ีศูนย์ตายบน (มิลลิลิตร)
rV

rV 

638  42.2  42
42.2  42

จะได้ค่าอัตราส่ วนการอัด 8.57 ต่อ 1

67

(3)

ชัยยง ศิริพรมงคลชัย / วารสารวิชาการปทุมวัน ปี ที 11 ฉบับที 31 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

ซึ งค่าอัตราส่ วนการอัด 8.57 ต่อ 1 สามารถรองรับการใช้แอลพีจีเป็ นเชือเพลิงได้ และกําหนดขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางภายในห้องเผาไหม้เสริ ม 34.5 มิลลิเมตร คํานวณและออกแบบให้ห้องเผาไหม้เสริ มมีผนังหนา 8.4
มิลลิ เมตร สามารถรองรับความดันได้มากกว่า 6 เมกกะปาสคาล ซึ งเป็ นค่าระดับความดันสู งสุ ดที เป็ นไปได้ใน
เครื องยนต์แก๊สโซลีน [10] จะได้ชุดห้องเผาไหม้เสริ ม ดังรู ปที 4

รู ปที 4 ชุดห้องเผาไหม้เสริ ม
2.2 คํานวณหาขนาดรู ของอุปกรณ์ ผสมก๊ าซกับอากาศ (Gas-air Mixer)
อากาศทีไหลผ่านรู ของอุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศ จะเป็ นลักษณะการไหลผ่านคอคอดนันเอง ในการนีจึง
มีสมมุติฐานทีใช้ในการออกแบบ ดังนี
- ประสิ ทธิ ภาพเชิ งปริ มาตร (Volumetric Efficiency) ของเครื องยนต์เผาไหม้ภายในแบบประจุไอดีเข้าสู่
กระบอกสู บ โดยธรรมชาติ (Naturally Aspirated; NA) มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.8 ถึ ง 0.9 [11] ดั ง นั นจึ ง กํา หนดให้
ประสิ ทธิภาพเชิงปริ มาตรมีค่า 0.85
- ความเร็ วอากาศ ณ จุดคอคอดควรจะอยูใ่ นช่วง 100 ถึง 150 เมตรต่อวินาที ทังนีเพือทําให้ความดันอากาศ
ณ จุดคอคอดตําลง อันจะเป็ นผลทําให้เกิดการดึงเชือเพลิงมาผสมกับอากาศได้ดี [12] ดังนันจึงกําหนดให้ความเร็ ว
อากาศผ่านรู ของอุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศ มีค่า 125 เมตรต่อวินาที
คํานวณหาอัตราการไหลของอากาศทีเข้าสู่กระบอกสู บ ดังสมการที (4)
 Vh  n 
Vi  
 ηV
 2 ,000  60 

โดยที Vi คือ อัตราการไหลของอากาศทีเข้าสู่กระบอกสู บ (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)
Vh คือ ปริ มาตรกระบอกสู บ = 0.638 ลิตร
n คือ ความเร็ วรอบเครื องยนต์ = 2,400 รอบต่อนาที (ทีความเร็ วรอบสู งสุ ด)
V คือ ประสิ ทธิ ภาพเชิงปริ มาตร = 0.85
จะได้ Vi  0.010846 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
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และคํานวณความเร็ วของอากาศทีเข้าห้องเผาไหม้ จากสมการที (5) และ (6)
Ai 

πd i2
4

(5)

ci 

Vi
Ai

(6)

โดยที ci คือ ความเร็ วของอากาศทีเข้าห้องเผาไหม้ (เมตรต่อวินาที)
Ai คือ พืนทีหน้าตัดช่องทางเข้าสู่ หอ
้ งเผาไหม้ (ตารางเมตร)
d i คือ เส้นผ่านศูนย์กลางช่องทางเข้าสู่ หอ
้ งเผาไหม้ = 0.038 เมตร (จากการวัดขนาดทีเครื องยนต์)
จะได้

Ai

และ

π 0.0382
4

Ai 

= 0.001134 ตารางเมตร

ci 
ci

0.010846
0.001134

= 9.564 เมตรต่อวินาที

คํานวณขนาดรู ของอุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศ จากสมการที (7) และ (8)
AV 

dV 

Ai c i
cV

(7)
(8)

4 AV
π

โดยที dV คือ เส้นผ่านศูนย์กลางรู ของอุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศ (เมตร)
AV คือ พืนทีหน้าตัดรู ของอุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศ (ตารางเมตร)
cV คือ ความเร็ วอากาศผ่านรู ของอุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศ = 125 เมตรต่อวินาที
จะได้

AV 
AV

0.001134  9.564
125

= 0.00008677 ตารางเมตร
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และ

dV 

4  0 .00008677
π

= 0.01051 เมตร
ดังนันเลือกใช้ขนาดรู ของอุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศ 11 มิลลิเมตร
dV

2.3 ดัดแปลงและติดตังอุปกรณ์ อืนๆ ทีเกียวข้ อง
2.3.1 ชุดเรื อนลินเร่ ง
นําชุดเรื อนลินเร่ งของรถจักรยานยนต์ Honda รุ่ น CRF250 ติดตังเข้ากับท่อไอดีของเครื องยนต์ Yanmar
รุ่ น TF120DI ดังรู ปที 5 และต่อกลไกบังคับลินเร่ งไปยังขาควบคุมคันเร่ งของเครื องยนต์

รู ปที 5 ชุดเรื อนลินเร่ ง
2.3.2 อุปกรณ์ ผสมก๊ าซกับอากาศ
นําอุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 มิลลิเมตร มาติดตังโดยสวมอัดไว้ดา้ นบนชุด
เรื อนลินเร่ ง ดังรู ปที 6

รู ปที 6 อุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศ
2.3.3 อุปกรณ์ กาํ เนิดสั ญญาณจุดระเบิด
ติดตังขดลวดพัลเซอร์ (Pulser Coil) และเชื อมแผ่นเหล็กติดกับล้อช่วยแรง โดยการหมุนล้อช่วยแรงตาม
ทิศทางการหมุนของเครื องยนต์ให้ลูกสู บอยู่ทีตําแหน่งศูนย์ตายบน จากนันหมุนล้อช่วยแรงย้อนกลับประมาณ 10
องศาก่อนศูนย์ตายบน แล้วเชือมแผ่นเหล็กขนาดกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร ติดกับล้อช่วยแรง
ดัง รู ป ที 7 เพื อใช้ ก ํา เนิ ด สั ญ ญาณจุ ด ระเบิ ด ร่ วมกั บการใช้ วงจรจุ ดระเบิ ด ดัง รู ป ที 8(ก) คอยล์ จุ ด ระเบิ ด ของ
รถจักรยานยนต์ Honda รุ่ น Sonic125 ดังรู ปที 8(ข) และต่อวงจรผ่านสวิตช์ควบคุมการจุดระเบิด ดังรู ปที 8(ค)
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รู ปที 7 ขดลวดพัลเซอร์และแผ่นเหล็กเชือมติดกับล้อช่วยแรง

(ก) วงจรจุดระเบิด

(ข) คอยล์จุดระเบิด
รู ปที 8 อุปกรณ์ระบบจุดระเบิด

(ค) สวิตช์จุดระเบิด

2.3.4 หม้ อต้ มสํ าหรับเครื องยนต์ เล็ก
ติดตังหม้อต้มเข้ากับเครื องยนต์ ดังรู ปที 9 ซึ งเป็ นหม้อต้มสําหรับเครื องยนต์เล็กโดยเฉพาะ มีขนาดเล็ก
อัตราการไหลของก๊าซตํา จึงไม่ตอ้ งมีนาร้
ํ อนผ่านเข้าออกทีตัวหม้อต้ม

รู ปที 9 หม้อต้มสําหรับเครื องยนต์เล็ก
2.3.5 ห้ องเผาไหม้ เสริม
ถอดหัวฉี ดนํามันดีเซลออก แล้วติดตังห้องเผาไหม้เสริ มทีออกแบบสร้างขึนพร้อมหัวเที ยน ดังรู ปที 10
เข้าแทนทีในตําแหน่งของหัวฉี ดนํามันดีเซลเดิม ดังรู ปที 11
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รู ปที 10 ห้องเผาไหม้เสริ มพร้อมหัวเทียน

รู ปที 11 ชุดห้องเผาไหม้เสริ มติดตังแทนทีในตําแหน่งของหัวฉี ดนํามันดีเซล
2.3.6 ท่ อนํามันไหลกลับ
ทําการถอดท่ อนํามัน เชื อเพลิ งเดิ ม ออกจากปั มฉี ดเชื อเพลิ ง แล้วติ ดตังท่ อ นํามัน ไหลกลับ จากปั มฉี ด
เชือเพลิงไปยังถังนํามันเชือเพลิง ดังรู ปที 12

รู ปที 12 ท่อนํามันไหลกลับ
2.3.7 เรกกูเลเตอร์ (หัววาล์ วก๊ าซ)
ติดตังเรกกูเลเตอร์เข้ากับถังก๊าซแอลพีจี จึงได้เครื องยนต์ทีดัดแปลงและติดตังอุปกรณ์ทีแล้วเสร็ จ ดังรู ปที 13

รู ปที 13 เครื องยนต์ทีดัดแปลงและติดตังอุปกรณ์ทีแล้วเสร็ จ
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2.3.8 สตาร์ ทเครื องยนต์
สตาร์ ท เครื องยนต์แ ละทํา การปรั บ ตังองศาการจุ ด ระเบิ ด ให้ เหมาะสม โดยการเลื อนตําแหน่ ง ของ
ขดลวดพัล เซอร์ ซึ งจะได้อ งศาการจุ ด ระเบิ ด ที เหมาะสมประมาณ 9 องศาก่ อนศู น ย์ต ายบน ที ความเร็ วรอบ
เครื องยนต์ 600 รอบต่อนาที และหมุนปรับสกรู ปรับปริ มาณการจ่ายก๊าซทีหม้อต้มให้เหมาะสม โดยสังเกตุจาก
ความเร็ วรอบเครื องยนต์และการตอบสนองต่อการเร่ งเครื องยนต์
2.4 ทดสอบการทํางานของเครื องยนต์
ทดสอบการทํางานของเครื องยนต์ในแบบเครื องยนต์ดีเซล ทําการตรวจวัดค่าควันดําด้วยเครื องวัดควันดํา
ระบบความทึ บแสง รุ่ น Koeng OP-201T ดังรู ปที 14 และทดสอบการทํางานของเครื องยนต์ในแบบเครื องยนต์
แก๊สโซลีน ทําการตรวจวัดอุณหภูมิหอ้ งเผาไหม้เสริ มด้วยเครื องมืออินฟาเรดเทอร์ โมมิเตอร์ รุ่ น Benetech GM320
ดังรู ปที 15 ทําการตรวจวัดปริ มาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไฮโดรคาร์ บอน (HC) ด้วยเครื องวิเคราะห์ก๊าซ
ไอเสี ย รุ่ น Koeng KEG-200 ดังรู ปที 16 แล้ววัดอัตราการใช้เชือเพลิงด้วยการชังนําหนักเชือเพลิงก่อนและหลังการ
ทดสอบเครื องยนต์เปรี ยบเทียบกับระยะเวลาทีใช้ในการทดสอบ โดยใช้เครื องยนต์เป็ นต้นกําลังในการสู บนําด้วย
ท่อพญานาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 8 นิ ว อัตราทดพู ลเลย์เครื องยนต์ต่อพู ลเลย์ท่อพญานาคเป็ น 1 ต่อ 1 ที
ความเร็ วรอบเครื องยนต์คงที 1,000 รอบต่อนาที ซึ งเป็ นระดับความเร็ วรอบเครื องยนต์โดยประมาณที เกษตรกร
ส่ วนใหญ่ใช้ในการสู บนํา บันทึกอัตราการใช้เชือเพลิง โดยเปรี ยบเทียบในลักษณะการทํางานแบบเครื องยนต์ดีเซล
ทีใช้นามั
ํ นดีเซลเป็ นเชือเพลิง ดังรู ปที 17(ก) และในลักษณะการทํางานแบบเครื องยนต์แก๊สโซลีนทีใช้แอลพีจีเป็ น
เชือเพลิง ดังรู ปที 17 (ข) โดยการสู บนําทีความสู ง (Head) 3 เมตร ย่อมจะได้ปริ มาณการสู บนําทีเท่ากันคือประมาณ
2.4 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที หรื อ 144 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง เมือเทียบจากข้อมูลทางเทคนิคของท่อพญานาค ดังรู ป
ที 18 ทังนี ทําการทดสอบแบบสลับไป-มา ระหว่างลักษณะการทํางานแบบเครื องยนต์ดีเซลและลักษณะการทํางาน
แบบเครื องยนต์แก๊สโซลีน จนครบลักษณะการทํางานแบบละ 3 ครัง

รู ปที 14 เครื องวัดควันดําระบบความทึบแสง รุ่ น Koeng OP-201T
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รู ปที 15 อินฟาเรดเทอร์ โมมิเตอร์ รุ่ น Benetech GM320

รู ปที 16 เครื องวิเคราะห์ก๊าซไอเสี ย รุ่ น Koeng KEG-200

(ก) ทดสอบใช้งานแบบเครื องยนต์ดีเซล(นํามันดีเซล) (ข) ทดสอบใช้งานแบบเครื องยนต์แก๊สโซลีน(แอลพีจี)
รู ปที 17 ใช้งานเครื องยนต์ Yanmar TF120DI เป็ นต้นกําลังในการสู บนํา
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รู ปที 18 เส้นโค้งลักษณะเฉพาะของท่อพญานาค [13]
3. ผลการศึกษาและการอภิปราย
ผลการศึกษา แบ่งเป็ น 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ ดังนี
ประเด็นที 1 ทดสอบการทํางานในแบบเครื องยนต์ดีเซลทีใช้นามั
ํ นดีเซลเป็ นเชื อเพลิงและการทํางานใน
แบบเครื องยนต์แก๊สโซลี นที ใช้แอลพี จีเป็ นเชื อเพลิ ง ผลการทดสอบพบว่าเครื องยนต์เครื องเดี ยวกันนี สามารถ
ทํางานได้ใ นแบบเครื องยนต์ดี เซลและทํา งานได้ใ นแบบเครื องยนต์แ ก๊ ส โซลี น ซึ งยัง ไม่ เคยมี ง านวิ จัย ใดที
ดําเนินการในรู ปแบบนีมาก่อน
ทังนี ขณะทดสอบให้เครื องยนต์ทาํ งานในแบบเครื องยนต์ดีเซล ได้ตรวจวัดค่าควันดําเปรี ยบเที ยบกับ
เครื องยนต์ก่อนดัดแปลง ได้ผลดังตารางที 1
ตารางที 1 ค่าควันดําของเครื องยนต์ดีเซลที ดัดแปลงแล้วเปรี ยบเที ยบกับเครื องยนต์ดีเซลก่ อนดัดแปลง โดยใช้
เครื องวัดควันดําระบบความทึบแสง รุ่ น Koeng OP-201T
ค่ าควันดํา (%)

ความเร็วรอบเครื องยนต์
(รอบต่ อนาที)

เครื องยนต์ Yanmar TF120DI ทีดัดแปลงแล้ ว

เครื องยนต์ Yanmar TF120DI เดิมก่ อนดัดแปลง

600
1,200
1,800
2,400

ทํางานแบบเครื องยนต์ ดีเซล ใช้ นํามันดีเซลเป็ นเชื อเพลิง
8.6
10.1
46.7
59.6

ทํางานแบบเครื องยนต์ ดีเซล ใช้ นํามันดีเซลเป็ นเชื อเพลิง
2.0
1.7
1.9
1.4
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จากตารางที 1 พบว่าเกิ ดไอเสี ยมีค่าควันดําร้ อยละ 46.7 ที ความเร็ วรอบ 1,800 รอบต่อนาที และร้ อยละ
59.6 ที ความเร็ วรอบ 2,400 รอบต่ อนาที ซึ งเกิ น ค่ ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ งแวดล้อม เรื อง กําหนดมาตรฐานค่าควันดําของรถยนต์ทีใช้เครื องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ทีกําหนดไว้ไม่
เกินร้อยละ 45 [14] ทังนี เป็ นเพราะอุปกรณ์ ผสมก๊าซกับอากาศมี รูขนาดเล็ก ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพเชิ งปริ มาตร
ตําลง อัตราส่ วนอากาศต่อเชือเพลิงตําเกินไปทีความเร็ วรอบสู ง เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จึงเกิดควันดําและสิ นเปลือง
เชือเพลิงดี เซลมาก จึงมีขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาต่อไปควรพัฒนาให้อุปกรณ์ ผสมก๊าซกับอากาศสามารถปรับ
ขนาดได้
ขณะทดสอบให้เครื องยนต์ทาํ งานในแบบเครื องยนต์แก๊ส โซลี น ได้ตรวจวัดอุณหภูมิของห้องเผาไหม้
เสริ มเปรี ยบเที ย บกั บ อุ ณ หภู มิ ข องฝาสู บ เครื องยนต์ เล็ ก แก๊ ส โซลี น Honda GX160 และตรวจวัด ปริ มาณ
คาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอน ได้ผลดังตารางที 2
ตารางที 2 เปรี ยบเที ยบอุณหภูมิของห้องเผาไหม้เสริ มกับอุณหภูมิของฝาสู บเครื องยนต์เล็กแก๊สโซลีน เมือขณะ
อุณหภูมิคงที และปริ มาณคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอน
ความเร็วรอบ
เครื องยนต์
(รอบต่ อนาที)

600
1,200
1,800
2,400
3,000
3,600

เครื องยนต์ Yanmar TF120DI ทีดัดแปลงแล้ ว

เครื องยนต์ เล็กแก๊ สโซลีน Honda GX160

ทํางานแบบเครื องยนต์ แก๊ สโซลีน ใช้ แอลพีจีเป็ นเชื อเพลิง

ทํางานแบบเครื องยนต์ แก๊ สโซลีน ใช้ นํามันเบนซินเป็ น
เชื อเพลิง
อุณหภูมิของฝาสู บ
CO
HC
(%)
(ppm)
(C)
119
0.02
336
129
0.09
402
148
0.42
217
165
0.33
170
188
0.33
181

อุณหภูมิของห้ องเผาไหม้ เสริม
(C)
181
228
283
302
-

CO
(%)
0.03
0.36
0.67
0.69
-

HC
(ppm)
1,208
1,579
1,893
1,727
-

จากตารางที 2 พบว่า ที ความเร็ วรอบสู งสุ ด จะมี ความร้อนสะสมทีห้องเผาไหม้เสริ มจนมี อุณหภูมิ 302
องศาเซลเซี ยส ซึ งอาจส่ งผลต่อการเผาไหม้ทีผิดปกติ จึงตรวจพบว่ามีปริ มาณคาร์ บอนมอนอกไซด์สูงสุ ดร้อยละ
0.69 และไฮโดรคาร์บอน 1,893 ส่ วนในล้านส่ วน เกินค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม ฉบับที 3 (พ.ศ. 2552) เรื อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์ บอนจาก
ท่ อไอเสี ยของรถจัก รยานยนต์ ซึ งกําหนดค่ าก๊ าซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ไม่ เกิ น ร้ อยละ 2.5 และกําหนดค่ าก๊ าซ
ไฮโดรคาร์ บอนไม่เกิน 1,000 ส่ วนในล้านส่ วน [15] อย่างไรก็ตามงานวิจยั นีเป็ นนวัตกรรมต้นแบบซึ งยังไม่มีการ
ระบายความร้อนทีเพียงพอ จึงมีขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาต่อไป ควรพัฒนาติดตังระบบระบายความร้อนทีห้อง
เผาไหม้เสริ มด้วย
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ประเด็นที 2 เปรี ยบเทียบอัตราการใช้เชื อเพลิงนํามันดีเซลและแอลพีจี จากการทดลองใช้เครื องยนต์เป็ น
ต้นกําลังในการสู บนําด้วยท่อพญานาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 8 นิ ว ที ความเร็ วรอบเครื องยนต์คงที 1,000
รอบต่อนาที เปรี ยบเทียบในลักษณะการทํางานแบบเครื องยนต์ดีเซลทีใช้นามั
ํ นดีเซลเป็ นเชือเพลิงและในลักษณะ
การทํางานแบบเครื องยนต์แก๊สโซลีนทีใช้แอลพีจีเป็ นเชือเพลิง ได้ผลดังตารางที 3
ตารางที 3 เปรี ยบเที ยบปริ มาณและค่าใช้จ่ายเชื อเพลิ งนํามันดีเซลและแอลพี จี ที ความเร็ วรอบเครื องยนต์ 1,000
รอบต่อนาที โดยใช้เป็ นเครื องยนต์ตน้ กําลังในการสู บนําด้วยท่อพญานาคเส้นผ่านศูนย์กลางท่อขนาด 8 นิว
ครังที

เวลา
(ชัวโมง)

1
2
3
เฉลีย

1
1
1
1

Yanmar TF120DI การทํางานแบบเครื องยนต์ ดีเซล

Yanmar TF120DI การทํางานแบบเครื องยนต์ แก๊ สโซลีน

ใช้ นํามันดีเซลเป็ นเชื อเพลิง
ปริมาณการใช้ นํามันดีเซล; คํานวณเป็ นค่ าใช้ จ่าย;
บาทต่ อชัวโมง
กิโลกรัม (ลิตร)

ใช้ แอลพีจีเป็ นเชื อเพลิง
ปริมาณการใช้ แอลพีจ;ี
คํานวณเป็ นค่ าใช้ จ่าย;
กิโลกรัม
บาทต่ อชัวโมง

0.95 (1.12)
0.90 (1.07)
0.90 (1.07)
0.92 (1.09)

29.22
27.92
27.92
28.35

0.50
0.55
0.55
0.53

12.10
13.31
13.31
12.91

หมายเหตุ อ้างอิงราคาเชือเพลิง ณ วันทีทําการทดลอง (11 กันยายน 2562)
- แอลพีจีภาคครัวเรื อน ถังขนาด 15 กิโลกรัม ราคา 363 บาทต่อถัง = 24.20 บาทต่อกิโลกรัม [16]
- นํามันดีเซลหมุนเร็ ว (HSD,0.005%S) ปตท. 26.09 บาทต่อลิตร [17]
- นํามันดีเซล มีค่าความหนาแน่น 0.845 กรัมต่อมิลลิลิตร ซึงได้จากการวัดค่าก่อนการทดลอง
จากตารางที 3 ผลการเปรี ยบเทียบอัตราการใช้เชือเพลิงพบว่าใช้นามั
ํ นดีเซลเฉลีย 0.92 กิโลกรัมต่อชัวโมง
หรื อประมาณ 1.09 ลิตรต่อชัวโมง คิดเป็ นค่าใช้จ่าย 28.35 บาทต่อชัวโมง และหากใช้แอลพีจีเป็ นเชือเพลิงจะใช้
แอลพีจีเฉลีย 0.53 กิโลกรัมต่อชัวโมง คิดเป็ นค่าใช้จ่าย 12.91 บาทต่อชัวโมง สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ
54.46 ซึ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ นัน ทชัย โลหะโรจน์ วิเชี ย ร และ อนัน ต์ชัย เที ยงดาห์ ที ทําการศึ ก ษาการ
ดัดแปลงเครื องยนต์ดีเซลแบบห้องเผาไหม้ช่ วยใช้แอลพี จีเป็ นเชื อเพลิ งหลัก [2] และชัย ยง ศิ ริพ รมงคลชัย ที
ทําการศึ ก ษาการใช้ก๊ าซแอลพี จีท ดแทนนํามัน ดี เซลในเครื องยนต์เล็ก เพื อการเกษตร [3] พบว่าค่ าใช้จ่ายของ
เชือเพลิงก๊าซแอลพีจีมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าค่าใช้จ่ายของเชือเพลิงนํามันดีเซล อย่างไรก็ตามจากผลการทดสอบครังนี
พบข้อสังเกตว่าปริ มาณการใช้นามั
ํ นดีเซลสู งกว่าปริ มาณการใช้แอลพีจีอย่างมาก ทังนี เป็ นผลมาจากปั ญหาทีกล่าว
มาในข้างต้นคืออุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศมีรูขนาดเล็ก ส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพเชิงปริ มาตรตําลง อัตราส่ วนอากาศ
ต่อเชือเพลิงตําเกินไปทีความเร็ วรอบสู ง จึงเกิดไอเสี ยมีควันสี ดาํ และสิ นเปลืองเชือเพลิงดีเซลมากกว่าปกติ
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4. สรุป
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ดัดแปลงเครื องยนต์เล็กเพือการเกษตรให้สามารถรองรับการใช้เชือเพลิง
ได้ทงนํ
ั ามันดีเซลและแอลพีจีในลักษณะการใช้เชือเพลิงทังสองชนิ ดทีแยกเป็ นอิสระต่อกัน และ 2) เปรี ยบเทียบ
อัต ราการใช้เชื อเพลิ ง นํามัน ดี เซลและแอลพี จี จากงานวิ จัย นี จึ ง ได้เครื องยนต์ที สามารถปรั บ เปลี ยนสลับ ให้
เครื องยนต์เครื องเดียวกันนีทํางานได้ในแบบเครื องยนต์ดีเซลและทํางานได้ในแบบเครื องยนต์แก๊สโซลีน จึงเป็ น
ทางเลือกแก่เกษตรกรในการเลือกใช้เชือเพลิงทีมีราคาตําตามสภาวะความผันผวนของราคาเชือเพลิงทังสองชนิ ด
ซึงยังไม่เคยมีงานวิจยั ใดทีดําเนิ นการในรู ปแบบนีมาก่อน ดังนันจึงอาจเป็ นจุดเริ มต้นของการพัฒนาต่อยอดในการ
ออกแบบสร้างเครื องยนต์หลากหลายพลังงานทางเลือก อย่างไรก็ตามในการวิจยั ครังนี มีขอ้ เสนอแนะและควร
พัฒนาเพือแก้ไขปั ญหาเกียวกับความร้ อนสะสมที ห้องเผาไหม้เสริ มและปริ มาณควันดํามากที ความเร็ วรอบสู ง
ต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่ อ
บทความนีนําเสนอการออกแบบวงจรแปลงผันไฟฟ้าระบบสามเฟสควบคุมการไหลของกําลังไฟฟ้าแบบ
สองทิศทางสําหรับการอัดประจุแบตเตอรี ยานยนต์ไฟฟ้ าทีเชื อมต่อกับระบบจําหน่ าย งานวิจยั ใช้ตวั ควบคุมแบบ
สัดส่ วนบวกรี โซแนนซ์ สําหรับควบคุมการทํางานของการแปลงผันกําลังไฟฟ้าในโหมดกักเก็บพลังงานและการ
คืนพลังงานเข้าสู่ ระบบจําหน่ าย เพื อทดสอบการทํางานการควบคุ ม การไหลของกําลังไฟฟ้ าแบบสองทิ ศทาง
บทความนี ใช้ ฮ าร์ ด แวร์ จ ํา ลองระบบ (HIL) ในส่ ว นของวงจรกํา ลั ง ร่ ว มกั บ การควบคุ ม ประมวลผลผ่ า น
STM32F704VI ผลการทดสอบแสดงการทํางานของระบบได้ว่า สามารถควบคุม การไหลพลังงานไฟฟ้ าแบบ
สองทิศทางและควบคุมลูปแรงดันดีซีดา้ นแบตเตอรี ได้ผลเป็ นอย่างดี
คําสํ าคัญ: การไหลกําลังไฟฟ้ าสองทิ ศทาง; การควบคุมแบบสัดส่ วนบวกรี โซแนนซ์; วงจรแปลงผันสามเฟส;
การประจุแบตเตอรี
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Abstract
This paper presents the power converter three phase system with bidirectional power flow control for
EV battery charger with connected power distribution. This research used the proportional plus resonant
controller for regular stability controls of power converter in operation in charge mode and discharge mode. In
the demonstrated bidirectional power flow control systems, the Hardware In the Loop (HIL) testing controlled
with STM32F704VI microcontroller is used. Experimental results demonstrate a good performance for the
controlled bidirectional power flow of the operation system and dc output loop of battery side.
Keywords: Bidirectional power flow; Proportional plus resonant current controller; Three phase converter;
Battery charger
1. บทนํา
ในปั จจุบนั ยานยนต์ไฟฟ้ ามีแนวโน้มของความนิ ยมการใช้งานเพิมมากขึน เนื องจากยานยนต์ไฟฟ้ าเป็ น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทีกําลังพัฒนาและสามารถทํางานได้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อืนๆได้ดีและเป็ นมิตรกับ
สิ งแวดล้อม นอกจากนันยานยนต์ไฟฟ้ ามี คุณสมบัติทีเหนื อกว่าเครื องยนต์สันดาปภายใน (Internal combustion
engine: ICE) [1-3] อาทิเช่น การทํางานของยานยนต์ไฟฟ้ามีมลภาวะทางเสี ยงน้อย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะฝุ่ นละออง
ควันสู่ อากาศหรื อชันบรรยายกาศ การบํารุ งรักษาตําและมีประสิ ทธิภาพสู งกว่าเครื องยนต์สันดาปภายใน อย่างไรก็
ตามสิ งหนึ งทีไม่ควรละเลยเมือยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ งของระบบจําหน่ายไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าจะต้อง
ไม่ ก่อปั ญหากระทบต่อระบบไฟฟ้ า เช่ น เรื องฮาร์ มอนิ กส์ หรื อคุ ณภาพทางไฟฟ้ า [4] ในช่ วงของการอัดประจุ
แบตเตอร์ รี (Grid-to-Vehicle : G2V) สิ งที น่ าสนใจอี ก อย่างคื อในองค์ป ระกอบของยานยนต์ไ ฟฟ้ ามี แบตเตอรี
ขนาดใหญ่ เป็ นแหล่ งกัก เก็ บ พลังงาน [5-6] โดยแหล่งกัก เก็ บ พลังงานที ได้ก ล่าวมาสามารถที จะทําหน้าที เก็ บ
พลังงานหรื อช่วยจ่ายพลังงานทีมีอยูจ่ ่ายคืนสู่ ระบบจําหน่ายไฟฟ้าได้ (Vehicle-to-grid : V2G)
อย่างไรก็ตามวงจรอิเล็กทรอนิ กส์กาํ ลังในการแปลงผันพลังงานไฟฟ้าทีเพิมมากขึน การแปลงผันไฟฟ้ า
กระแสสลับเป็ นไฟฟ้ากระแสตรงหรื อการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็ นไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น การใช้งานระบบ
ไมโครกริ ด [7] การใช้งานเพือประจุแบตเตอรี [8] ส่ วนใหญ่ทาํ งานในโหมดจ่ายกระแสทางเดียว เช่น วงจรไดโอด
เรี ยงกระแสความถี สาย (Line frequency) หรื อหากต้องการวงจรเรี ยงกระแสที มี ก ารปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพกระแส
(Power factor correction : PFC) แบบสวิตช์ตวั เดียว อย่างไรก็ตามวงจรทีได้กล่าวมายังมีขอ้ จํากัดในเรื องของการ
ควบคุมกระแสไหลได้เพียงทิศทางเดียวและการนําใช้งานของวงจรดังกล่าวไม่สามารถทํางานทีพิกดั กําลังไฟฟ้าสู ง
ได้ เนื องจากกระแสของวงจรทังหมดไหลผ่านอุปกรณ์ สวิตซ์กาํ ลังเพียงตัวเดียว วงจรแปลงผันกําลังวงจรกําลัง
แบบฟลูบริ ดจ์ (Full bridge converter) มีขอ้ ดีในเรื องของการส่ งผ่านกําลังไฟฟ้ าได้สองทิ ศทาง [9] ประกอบด้วย
โหมดคอนเวอร์เตอร์และโหมดอินเวอร์ เตอร์ นอกจากนันยังมีพิกดั กําลังไฟฟ้าสู งได้
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บทความนี นําเสนอวงจรแปลงผันกําลังไฟฟ้ าสามเฟสควบคุมการไหลของกําลังไฟฟ้ าแบบสองทิศทาง
สํ า หรั บ ยานยนต์ไ ฟฟ้ า ที มี ก ารเชื อมต่ อ กับ ระบบจํา หน่ าย ระบบควบคุ ม โหมดการทํา งานคอนเวอร์ เตอร์ ใ ช้
โครงสร้างควบคุมแบบคาสเคด โดยมีวงรอบในเป็ นวงรอบควบคุมกระแสให้กบั คอนเวอร์ เตอร์ และวงรอบนอก
นอกเป็ นวงรอบควบคุมแรงดันไฟฟ้ าทีขัวของแบตเตอรี การควบคุมการไหลของกําลังไฟฟ้ าสามารถควบคุม 2
โหมด ประกอบด้วย การควบคุมการไหลกําลังไฟฟ้ าจากระบบจําหน่ ายเข้าสู่ โหมดการประจุแบตเตอรี และการ
กําลังไฟฟ้ าไหลจากแบบเตอรี ยานยนต์ไฟฟ้ ากลับคืนสู่ ระบบจําหน่ าย การทดสอบสมรรถนะการทํางานโดยใช้
ฮาร์ดแวร์จาํ ลองระบบ (Hardware in the loop :HIL) เพือยืนยันผลการทํางานของระบบแปลงผัน
2. ระบบควบคุม วงจรแปลงผันไฟฟ้ าระบบสามเฟสควบคุ ม การไหลของกําลังไฟฟ้ าแบบสองทิศทางสํ าหรั บ
ยานยนต์ ไฟฟ้ า
รู ปที 1 วงจรแปลงผันไฟฟ้ าสามเฟสทีควบคุมการไหลกําลังไฟฟ้ าแบบสองทิศทางสําหรับการอัดประจุ
แบตเตอรี ยานยนต์ไฟฟ้ าที นําเสนอ ประกอบด้วย 5 ส่ วน คื อแบตเตอรี (Battery) วงจรอิ น เวอร์ เตอร์ ส ามเฟส
(AC/DC Converter) วงจรกรองความถีตํา (LCL Filter) ระบบจําหน่ายไฟฟ้า (Unity Grid) และส่ วนระบบควบคุม
กําลังไฟฟ้า (Power Control)
I dc

LCL
Filter

DC / AC
Coverter

PCC

Grid


is

L


VBatt

vinv ,abc

G1  G 6

VBatt





vs*


vs



vs*


vs
is

22 // 33

PI

3/ 2

vs*( u ,v ,w )

VBatt

*
VBatt

vs ,abc

is ,abc

3/ 2

SVPWM


vs

is

vs
vs

vs 

PLL

is

vs

is
 

ks
k p PR
 2 I 2
s 

 

PR


*
is

vsd



Utility

̂PLL
ˆPLL

Battery

Load

*

 i
is*

i*

 Power

P

Calculation
 Eq...(4)

Q

Power Control

รู ปที 1 บล็อกไดอะแกรมวงจรแปลงผันไฟฟ้าระบบสามเฟสควบคุมการไหลของกําลังไฟฟ้าแบบสองทิศทาง
สําหรับการอัดประจุแบตเตอรี ยานยนต์ไฟฟ้า
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หลักการควบคุมวงจรแปลงผันไฟฟ้ าสามเฟสทีควบคุมการไหลกําลังไฟฟ้ าแบบสองทิศทางสําหรับการ
อัดประจุแบตเตอรี ยานยนต์ไฟฟ้ า เพือแปลงแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับเป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงให้มีค่าคงที
หรื อเปลียนแปลงตามค่าคําสังประจุกาํ ลังไฟฟ้ าของแบตเตอรี โดยทีแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงจะยังคงให้ได้ไม่สูง
กว่ า แรงดัน คัท ออฟ ในขณะเดี ย วกัน ระบบจะต้อ งสามารถควบคุ ม กํา ลัง ไฟฟ้ า จริ ง (Active power: P ) และ
กําลังไฟฟ้าเสมือน (Reactive power: Q )ได้อย่างอิสระสองทิศทาง ทังในโหมดการประจุแบตเตอรี และโหมดคืน
พลัง งานเข้า สู่ ร ะบบจํา หน่ า ย โดยใช้ ห ลัก การควบคุ ม บนแกนกระแสอ้า งอิ ง บนแกนอ้า งอิ ง นิ ง 2 เฟส ทาง
คณิ ต ศาสตร์ ก ารแปลงผัน กํา ลัง ไฟฟ้ า คอนเวอร์ เตอร์ ส ามเฟสที มี ก ารควบคุ ม การไหลของกํา ลัง ไฟฟ้ า แบบ
สองทิศทาง สามารถเขียนสมการแรงดันจากกฎของเคอร์ ชอฟฟ์ (Kirchhoff’s voltage law : KVL) ดังสมการที (1)
[10]
vs , abc  Ris , abc  L

เมือ

dis , abc
dt

 vinv , abc

(1)

คือตัวเหนียวนําของตัวกรองกระแสต่อระหว่างคอนเวอร์ เตอร์และระบบจําหน่าย
R คือตัวต้านทานของตัวกรองกระแสต่อระหว่างคอนเวอร์ เตอร์ และระบบจําหน่าย
vs ,abc คือแรงดันไฟฟ้าสามเฟสทางด้านระบบจําหน่าย
vinv,abc คือแรงดันไฟฟ้าสามเฟสทางด้านเอาท์พุตของวงจรแปลงผัน
จากสมการแรงดันที (1) สามารถแปลงแกนอ้างอิงนิงสามเฟส abc ให้อยูใ่ นรู ปของสมการแรงดันบนแกนอ้างอิงนิ ง
สองเฟส (Stationary reference frame:  ) แสดงดังสมการที (2)
L

vs ,  Ris ,  L

dis ,
dt

 vinv ,

(2)

แรงดันไฟฟ้าในแกนอ้างอิงนิ งสองเฟส  หากแสดงเฉพาะแรงดันของแกนอ้างอิง  แสดงดังสมการที (3)
vs  Ris  L

dis
 vinv ,
dt

(3)

กําลังไฟฟ้าจริ งและกําลังไฟฟ้าเสมือนบนแนวแกนอ้างอิงนิง (Stationary reference frame :  ) ของวงจรแปลงผัน
สามเฟสคํานวณได้จาก [11]
P

3
3
vs is  vs  is   ,Q   vs  is  vs is 

2
2

(4)

กําลังไฟฟ้าจริ งและกําลังไฟฟ้ าเสมือนบนแนวแกนอ้างอิงหมุน (Rotation reference frame: dq ) ของวงจรแปลงผัน
สามเฟสคํานวณได้จาก
P

3
3
vd id  vq iq  ,Q   vq id  vd iq 

2
2
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สมมุติให้วงจรแปลงผันทํางานเป็ นอุดมคติ โดยไม่มีการสู ญเสี ยจากการสวิทช์และค่าการสู ญเสี ยจากความ
ร้อนของตัวต้านทานแฝงในตัวเหนี ยวนําของตัวกรองกระแส กําลังไฟฟ้ าทางด้านอิ นพุทมีค่าเท่ากับกําลังไฟฟ้ า
ทางด้านแบตเตอรี โดยควบคุมให้วงจรแปลงผันกําลังไฟฟ้ามีค่าตัวประกอบกําลังใกล้เคียงหนึง แสดงดังสมการ
Vdc I dc 

3
 vs is  vs is 
2

(6)

กระแสคําสังสําหรับควบคุมการทํางานในโหมดการประจุแบตเตอรี หรื อ ช่วงควบคุมการไหลของกําลังไฟฟ้าจาก
ระบบจําหน่ายเข้าสู่ โหมดการชาร์จแบตเตอรี กําหนดให้ I  I และ V  V เขียนใหม่จะได้
dc

I conv 

con

3vd id
2VBatt

dc

Batt

(7)

ในทํานองเดียวค่ากระแสคําสังการคืนพลังงานจากแบตเตอรี เข้าสู่ ระบบจําหน่ายหรื อ ช่วงควบคุมกําลังไฟฟ้าไหล
จากแบตเตอรี ยานยนต์ไฟฟ้ากลับคืนสู่ ระบบจําหน่าย สมการจะได้
 I conv 

3vd id
2VBatt

(8)

กระแสคําสังสําหรั บการควบคุมกําลังไฟฟ้ ารี แอกที ฟเหมื อนสมการที (7) และ (8) แตกต่างกันที อยู่บนแกนคิว
(q  axis) ดังนัน จะเห็นได้วา่ ค่ากระแสคําสังอยูใ่ นปริ มาณไฟฟ้ ากระแสตรง เมือนําไปใช้งานจะต้องทําการแปลง
ให้อยูใ่ นปริ มาณไฟฟ้ากระแสสลับ เพือให้ได้กระแสคําสังทีอยู่ในรู ปกระแสบนแกนอ้างอิงนิง is* , is* ทีความถีของ
ระบบจําหน่าย โดยใช้มุมเฟสของแรงดันไฟฟ้าจากระบบจําหน่ายเป็ นมุมเฟสอ้างอิง ˆPLL เพือให้วงจรเฟสล็อกลูป
(Phase Lock Loop : PLL) [12] สร้ างมุ ม เฟสและความถี ˆ หมุ น ตามมุ ม เฟสเดี ย วกับ ความถี ของแหล่ ง จ่ า ย
แรงดันไฟฟ้า vs,abc
ความสัมพันธ์กาํ ลังไฟฟ้าจริ งของแบตเตอรี และกําลังไฟฟ้าจริ งบนแกนอ้างอิงหมุน ซึ งเป็ นส่ วนสําคัญใน
การแปลงผันกําลังไฟฟ้ าของคอนเวอร์ เตอร์ กาํ ลัง เนื องจากเป็ นวงรอบควบคุมนอกทีทําหน้าทีควบคุมแรงดันดีซี
สําหรับการประจุ แบตเตอรี และการทํางานในโหมดคืนพลังงานเข้าสู่ ระบบจําหน่ าย วงรอบของแรงดันดี ซีเป็ น
วงรอบทีควบคุมให้แรงดันไฟฟ้าทีส่ งเข้าระบบจําหน่ายคงที แสดงดังรู ปที (1)
PLL

Vdc C

dvdc 3
  vd id  vq iq 
dt
2

(9)

จากสมการที (9) แรงดันไฟฟ้ าในแนวแกนดี -คิ วเมื อถู ก ควบคุม หมุ น ที ความเร็ วเชิ งมุ ม เดี ยวกับ ระบบจําหน่ าย
v  V และ v  0 สามารถแปลงให้อยู่ ใน s โดเมน จะได้ทรานเฟอร์ ฟังก์ชน
ั ในวงรอบควบคุมแรงดันดีซี
d

m

q

Vdc ( s ) 3 Vm

I d ( s ) 2 Vdc Cdc s

(10)
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3. การออกแบบตัวควบคุมกระแสและแรงดันดีซี
รู ปที 2 แสดงบล็อกไดอะแกรมวงรอบควบคุมกระแสแสดงเฉพาะกระแสคําสังแกนอ้างอิง i ทรานเฟอร์
ฟังก์ชนั ของเวลาหน่วงการประมวลผลสัญญาณในระบบเวลาไม่ต่อเนื อง โดย T คือคาบเวลาสุ่ มสัญญาณ
*



s

Gd ( s ) 

1
(1  1.5Ts ( s))

(11)
v



i



PRController
K s
K pr  2 ir 2
s 

Delay
Gd ( s )

v




Plant
i

G f ( s)

i

Com _ h5  h7

รู ปที 2 บล็อกไดอะแกรมวงรอบควบคุมกระแส i
ทรานเฟอร์ฟังก์ชนั ของตัวกรองกระแสแบบ LCL [10]
G f (s) 

เมือ

C f Rf s  1
3

L1C f L2 s  C f R f ( L1  L2 ) s 2  ( L1  L2 ) s

(12)

คือตัวเหนียวนําของตัวกรองกระแสต่อทางด้านระบบจําหน่าย
L คือตัวเหนี ยวนําของตัวกรองกระแสต่อทางด้านคอนเวอร์ เตอร์
C f คือตัวเก็บประจุทีต่อระหว่างตัวเหนี ยวนําที 1 และตัวเหนี ยวนําที 2
R f คือความต้านทานแฝงทีอยูใ่ นตัวเก็บประจุ
ั ดับที 5
h คือฮาร์ มอนิ กส์อน
ั ดับที 7
h คือฮาร์ มอนิ กส์อน
ทรานเฟอร์ฟังก์ชนั ของตัวควบคุมสัดส่ วนบวกรี โซแนนซ์ทีมีการชดเชยฮาร์มอนิกส์ [13]
L1

2

5

7

GPR ( s )  K pr 

เมือ

2 K r 5,7 s
2 K ir c s
 2
2
2
2
s  c s  o s  5,7
s  h2
2

(13)

คือค่าอัตราขยายเชิงสัดส่ วน (Proportional Gain)
K คือค่าอัตราขยายอินทิกรัล (Integral Gain)
ทรานเฟอร์ฟังก์ชนั วงรอบเปิ ดวงรอบควบคุมกระแส
K pr
ir

GOL ( s )  GPR ( s )Gd ( s )G f ( s )
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ดังนัน ทรานเฟอร์ฟังก์ชนั วงรอบปิ ดสําหรับควบคุมระบบ แสดงดังสมการ
GCL ( s ) 

GPR ( s )Gd ( s )G f ( s )

(15)

1  GPR ( s )Gd ( s )G f ( s )

การทํา งานของคอนเวอร์ เตอร์ ใ นการส่ ง ผ่ านกํา ลัง ไฟฟ้ าจากแบตเตอรี เพื อจ่ า ยเข้าระบบจําหน่ า ยหรื อ การรั บ
กําลังไฟฟ้ าจากระบบจําหน่ ายเพื อประจุ เข้าแบตเตอรี ในสมการที (9) และ (10) เพื อลดความซับ ซ้ อนต่อการ
ออกแบบ ค่ากําลังไฟฟ้ าคําสังควบคุมจะสมมุติให้เหลื อเพียงกําลังไฟฟ้ าจริ งเท่านัน วงรอบควบคุมแรงดันไฟฟ้ า
สําหรับประจุแบตเตอรี V หรื อวงรอบควบคุมแรงดัน V แสดงดังบล็อกไดอะแกรมรู ปที 3
Batt


VBatt





dc

PI Controller
K
K pv  iv
s

Currentloop

Plant

GCL ( s )

GVP ( s )

VBatt

รู ปที 3 บล็อกไดอะแกรมวงรอบควบคุมแรงดันดีซี
จากบล็อกไดอะแกรมในรู ปที 3 วงรอบแรงดันดีซีเป็ นวงรอบนอกสุ ดของการออกแบบ กําหนดให้ V
C คือ คาปาซิ เตอร์ ทางด้านดีซีบส
ั ทรานเฟอร์ฟังก์ชนั ของวงรอบควบคุมแรงดันดีซี หาได้จาก

dc

 VBatt และ

dc

GVP ( s ) 

3 Vm
2 Vdc Cdc s

(16)

จากรู ปจะเห็นว่ามีทรานเฟอร์ ฟังก์ชนั ตัวควบคุมพีไอ กระแสวงรอบปิ ดและแรงดันดีซี ต่อสื บเนื องกันตามลําดับ
หลักการออกแบบจะต้องทราบค่าแบนด์วิดท์ของวงรอบกระแส i ที อยู่วงรอบการควบคุมใน เพื อจะนําไปใช้
กําหนดแบนด์วิดท์ให้กบั วงรอบควบคุมนอกให้มีความเร็ วของการทํางานสัมพันธ์กนั ซึงโดยปรกติการทํางานของ
วงรอบนอกจะต้องตอบสนองช้ากว่าวงรอบใน ดังนัน ค่ าความถี แบนด์วิดท์ ( f ) ของระบบควบคุ ม กระแส
s

bw

1

1

สามารถประมาณค่าได้จาก fbw      3Ts เมือ  คือ แบนด์วิดท์ของระบบควบคุม ทรานเฟอร์ ฟังก์ชนั
bw
bw
รวมของวงรอบปิ ดควบคุมกระแส แสดงดังสมการที (17)
bw

GCL ( s ) 

GPR ( s )Gd ( s )G f ( s )
1  GPR ( s )Gd ( s )G f ( s )

ทรานเฟอร์ฟังก์ชนั ของตัวควบคุมพีไอวงรอบควบคุมแรงดันดีซี
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GVPI ( s )  K pv 

เมือ

K iv
s

(18)

คือค่าอัตราขยายเชิงสัดส่ วน (Proportional Gain)
K คือค่าอัตราขยายอินทิกรัล (Integral Gain)
ทรานเฟอร์ฟังก์ชนั วงรอบเปิ ดสําหรับควบคุมแรงดันดีซี
K pv
iv

(19)

GVOL (s)  GVPI (s)GCLC (s)GVP (s)

ดังนัน ทรานเฟอร์ฟังก์ชนั วงรอบปิ ดสําหรับควบคุมแรงดันดีซี
GVCL ( s ) 

GVPI ( s )GCLC ( s)GVP ( s )
1  GVPI ( s)GCLC ( s)GVP ( s)

(20)

การออกแบบ จากสมการที (11) และ (12) ของวงจรกรองกระแสและคาบเวลาสุ่ ม (T ) ที ความถี ตัดข้าม
3000rad / s มี มุมเฟสเท่ากับ 96 ดังนัน การออกแบบจะคงเหลือมุมเผือเฟสประมาณ 87.6 การออกแบบเพือหาค่า
พารามิเตอร์ สําหรับวงรอบควบคุมกระแส จะใช้สมการวงรอบเปิ ดในสมการที (14) การออกแบบวงรอบกระแส
จะต้องคํานึ งถึงค่าความผิดพลาดของขนาดและมุมเฟสของการติดตามสัญญาณทดสอบและมีเวลาเข้าทีเพียงพอ ซึ ง
งานวิจยั เลือกเวลาเข้าทีภายใน 1 สัญญาณรายคาบหรื อ 20ms การออกแบบเลือกความถีตัดข้าม   1000rad / sec
โดยกําหนดให้ค่าความถีมูลฐาน   311rad / s และเผือการเปลียนแปลงของความถีมูลฐานเท่ากับ   5rad / s จะ
ได้ค่าอัตราขยาย k  7.2 และ k  500 วงรอบควบคุมกระแสมีค่าแบนด์วิดท์เท่ากับ f  454Hz มีค่ามุมเผือเฟส
PM  46.4 และ GM  7.8dB แสดงได้ในแผนภาพโบเดเส้นทึบในรู ปที 4 (ก)
s





0

c

b

ir

pr



Close loop frequency responsed

Open loop frequency responsed
50
Current Control

0
-50

GM  7.8dB

-100
-150

Phase (deg)

Phase (deg)

0
-50

GM  3.3dB

-100
-150
-200
0

-200
0
-90
-180

PM  74 PM  46.4

-270
-360
0
10

DC voltage control
Current Control

DC voltage control

50

Magnitude (dB)

Magnitude (dB)

100

1

10

10

2

10

3

10

4

10

5

-90

PM  139
-270
-360
1
10

6

10

PM  86.2

-180

10

2

3

10

4

10

10

5

Frequency (rad/s)

Frequency (rad/s)

(ก) ระบบควบคุมวงรอบเปิ ด
(ข) ระบบควบคุมวงรอบปิ ด
รู ปที 4 แผนภาพโบเดทรานเฟอร์ฟังก์ชนั วงรอบกระแสและวงรอบแรงดัน
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การออกแบบวงรอบควบคุมแรงดันดีซีหรื อวงรอบควบคุมนอก ในทางปฎิบตั ิแบนด์วิดท์วงรอบควบคุม
นอกจะมีค่าความถีตํากว่าวงรอบควบคุมกระแส(วงรอบควบคุมใน) 1/10 เท่า ดังนัน วงรอบแรงดันจะมีค่าแบนด์
วิดท์ประมาณ 45.4Hz การออกแบบใช้สมการวงเปิ ดวงรอบควบคุมแรงดันที (19) โดยค่าความถีแบนด์วิทของ
สมการวงรอบปิ ดกระแสมีค่าเท่ากับ 45.4Hz งานวิจยั เลือกความถีตัดข้ามมีค่าเท่ากับ   206rad / sec ดังนัน จะ
ได้อัตราขยาย k  0.03 และ k  0.5 มี ค่ ามุ ม เฟสเผื อ PM  74 แผนภาพโบเดทรานเฟอร์ ฟั งก์ชัน ของวงรอบ
ควบคุมแรงดันเปิ ดแสดงดังเส้นประในรู ปที 4 (ก)
ผลการออกแบบผลตอบสนองทางความถีวงรอบปิ ดของกระแสและแรงดัน แสดงดังแผนภาพโบเดในรู ป
ที 4 (ข) เส้นทึบแสดงถึงผลตอบทางความถีวงรอบปิ ดของกระแสควบคุมหลังจากออกแบบระบบให้ค่าเผือเฟส
PM  86.2 มีส่วนเผือค่าอัตราขยาย GM  3.3dB ระบบมีแบนด์วิดท์ 454Hz และในรู ปที 4 (ข) เส้นประแสดงถึง
ผลตอบทางความถีวงรอบปิ ดของแรงดันควบคุมมีค่าเผือเฟส PM  139 ระบบมีแบนด์วิดท์เท่ากับ 23Hz
การทดสอบการติดตามกระแสอ้างอิงของวงรอบปิ ดกระแสเพือยืนยันผลทีได้จากการออกแบบ เมือระบบ
ทํางาน วงรอบควบคุ ม กระแส i  , i  จะต้องควบคุ ม ให้ระบบสามารถติ ดตามคําสั งแบบสั ญ ญาณไซน์ ที มี ค่ า
ผิดพลาดตําและมีผลตอบสนองทางเวลาทีเพียงพอต่อการควบคุม การทดสอบใช้สมการที (15) ทดสอบกับคําสัง
อ้างอิงแบบสัญญาณไซน์ทีความถี 50Hz แอมพลิจูด 1A ผลการทดสอบรู ปที 5 (ก) เส้นประแสดงถึงคําสังอ้างอิง
แบบสั ญ ญาณไซน์ และเส้ นทึ บ แสดงถึ งสั ญ ญาณเอาท์พุ ต จากวงรอบควบคุ ม กระแส ผลการทดสอบติ ดตาม
สัญญาณไซน์อา้ งอิงวงรอบควบคุมปิ ดมีเปอร์ เซนต์พุ่งสู งเกิน 10% หรื อ (OP) 1.10 A มีเวลาเข้าที T 0.015ms
หลังจากระบบเข้าที ค่าความผิดพลาด (error) การติดตามสัญญาณไซน์อา้ งอิงในสถานะอยู่ตวั มีขนาดและมุมเฟส
เป็ นศูนย์ แสดงดังรู ปที 5 (ก)
0
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pv





*
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*
s

S

Curent reference
Curent Control

Ts  0.015

0
-1
0

OP  1.25%

DC voltage reference
DC voltage Control

Ts  0.1ms
0

-1

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

error

0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
0

1

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

error

0.2
0.1
0
-0.1
-0.2

Amplitude (V)

Amplitude (A)

OP  10%

1

Step responsed
Amplitude (V)

Amplitude (A)

Sinusoidal responsed

0.005

0.01

0.015

0.02 0.025
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0.035

0.04

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

Time(s)

(ก) ระบบควบคุมกระแสวงรอบปิ ด
(ข) ระบบควบคุมแรงดันวงรอบปิ ด
รู ปที 5 การตอบสนองของสัญญาณควบคุมต่อค่าคําสังและค่าความผิดพลาด
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การทดสอบการติ ดตามแรงดัน อ้างอิ งวงรอบปิ ดแรงดันดี ซี ใช้ส มการที (20) ทดสอบกับ สั ญ ญาณดี ซี
อ้างอิงแบบขันแอมพลิจูด 1 โวลท์ เพือยืนยันผลทีได้จากการออกแบบของผลตอบสนองทางเวลา ในการเข้าทีของ
สัญญาณจะต้องมีเวลาเข้าทีค่ามากกว่าวงรองควบคุมกระแสและค่าความผิดพลาดในสถานะอยู่ตวั ผลการทดสอบ
รู ปที 5 (ข) เส้นประแสดงถึงสัญญาณดีซีอา้ งอิงแบบขันและเส้นทึบแสดงถึงสัญญาณเอาท์พุตจากวงรอบควบคุม
ปิ ด ผลการติ ด ตามสั ญ ญาณแรงดั น ดี ซี อ้า งอิ ง มี เปอร์ เซนต์ พุ่ ง สู ง เกิ น 12.5% หรื อ (OP) 1.25V มี เวลาเข้า ที
T 0.1ms และหลัง จากสั ญ ญาณเข้า ที มี ค วามผิ ด พลาด (error ) สถานะอยู่ต ว
ั ต่อสัญ ญาณแบบขันมี ค่าเป็ นศู นย์
แสดงดังรู ปที 5 (ข)
ผลการออกแบบรวมของระบบทีได้จากการออกแบบการติดตามสัญญาณอ้างอิงของวงรอบกระแส ให้ค่า
พุ่งสู งเกินทีตําและขณะทีเวลาการเข้าทีมีเวลา T ms หรื อ 1/4 เท่าของรู ปคลืนสัญญาณอ้างอิง ในขณะทีการ
ติดตามสัญญาณดีซีอา้ งอิงแบบขันมีเวลาเข้าที T ms เมือพิจารณาเวลาในแต่ละลูปมีความสอดคล้องกันโดย
ผลทีได้จากการออกแบบ วงรอบกระแสมีค่าเร็ วมากกว่าวงรอบแรงดันดีซีประมาณ 6.66 เท่า มีแบนด์วิดท์สูงกว่า
วงรอบแรงดันดีซีประมาณ 20 เท่า และค่าเผือเฟสวงรอบกระแสปิ ดมีค่าเพิมขึนเป็ น PM  86.2 ส่ วนค่าเผือเฟส
ของวงรอบแรงดัน PM  139 ซึงเพียงพอต่อระบบควบคุม
S

S

S





4. ผลการทดสอบ
ค่าพารามิเตอร์ ของระบบควบคุมวงจรแปลงผันไฟฟ้าระบบสามเฟสควบคุมการไหลของกําลังไฟฟ้าแบบ
สองทิ ศทางสําหรั บการอัดประจุแบตเตอรี ยานยนต์ไฟฟ้ าแสดงดังตารางที 1 การทดสอบโดยฮาร์ ดแวร์ จาํ ลอง
ระบบประกอบด้วย Schematic, SCADA และ Control Panel โดยรับสัญญาณพัลส์วิดมอดดูเลชัน (PWM) ควบคุม
ไอจีบีทีผ่านช่องสัญญาณ Digital I/O ค่ากระแสไฟฟ้ าและแรงดันไฟฟ้ ารับผ่านช่องสัญญาณ Analog I/O แสดง
รู ปที 6 การทดลองกับฮาร์ แวร์ จาํ ลองระบบมีค่าการสู ญเสี ยจากวงจรกําลังตําและสามารถเงือนไขสภาวะต่างๆของ
แหล่ งจ่ ายแรงดันสําหรั บ การทดสอบวงจรแปลงผันได้ส ะดวกมากขึ น ระบบประมวลผลสั ญ ญาณดิ จิตอลใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ เบอร์ STM32F407VI ประมวลผลสัญญาณในการทดสอบ ซึ งประกอบด้วยตัวควบคุมเฟส
ล็อกลูป ตัวควบคุมวงรอบกระแสสัดส่ วนบวกรี โซแนนซ์บนแกนอ้างอิงนิงและตัวควบคุมวงรอบแรงดันพีไอ
การทดสอบการทํางานของระบบสถานะชัวครู่ และในสถานะอยู่ตวั ของงานวิจยั นี เพือความสะดวกง่าย
ต่อการตรวจสอบ ตลอดถึงข้อจํากัดของบอร์ ดทีใช้ประมวลผลสัญญาณ การนําเสนอผลการทดสอบในส่ วนระบบ
ควบคุมประมวลผลสัญญาณจะแสดงคําสังในปริ มาณไฟฟ้ ากระแสตรงและลดสัดส่ วนเพือนําเสนอค่าต่างๆผ่าน
ช่อง DAC กําลังไฟฟ้าจริ งและกําลังไฟฟ้าเสมือนคําสังควบคุมจะถูกแปลงเป็ นค่าคําสังอ้างอิงโดยใช้ สมการที (5),
(7) และ (8)
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ตารางที 1 พารามิ เตอร์ สํ า หรั บ การทดสอบระบบวงจรแปลงผัน ไฟฟ้ า ระบบสามเฟสควบคุ ม การไหลของ
กําลังไฟฟ้าแบบสองทิศทางสําหรับการอัดประจุแบตเตอรี ยานยนต์ไฟฟ้า
พารามิเตอร์
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ
ตัวเหนียวนําและตัวต้านทานแฝงทางด้านอินเวอร์เตอร์
ตัวเหนียวนําและตัวต้านทานแฝงทางด้านระบบจําหน่าย
ตัวเก็บประจุกรองกระแส
ตัวเก็บประจุกรองแรงดันดีซี
ค่าความต้านทานแบตเตอรี
แรงดันแบตเตอรี
ความถีสวิตชิงอินเวอร์เตอร์
ตัวควบคุมเฟสล็อกลูป
ตัวควบคุมวงรอบกระแสสัดส่ วนบวกรี โซแนนซ์
ตัวควบคุมวงรอบแรงดันดีซี

สั ญลักษณ์

ค่ า

vL  L

380Vrms

L1, RL1

mH , 0.001

L2, RL 2

3mH , 0.001

Cf

4.7 F

Cdc

1000 F

Rbatt

0.1

Vbatt

700V


fs

16 kHz

Kpll , Kill

9.2,285

K pr , Kir

6.9,500

K pv , Kiv

0.03,0.5

ผลการทดสอบรู ปที 7 การทดสอบผลตอบสนองของระบบเมื อทํางานโหมดคืนพลังงานเข้าระบบโดย
เปลี ยนแปลงค่าคําสังจ่ ายกําลังไฟฟ้ าจริ งแบบขันจาก kW ไปที kW แรงดันแบตเตอรี 700V การตอบสนอง
กระแส (Id ) ต่อค่ากระแสคําสัง (Id* ) ได้ดีทงในสถานะชั
ั
วครู่ และสถานะอยูต่ วั ให้ค่าความผิดพลาด (error) ตํา รู ปที
8 แสดงค่าแรงดันเฟส (va ) และกระแสสามเฟส (ia ,ib ,ic ) ของการทํางานในโหมดการคืนพลังงานช่วงการเปลียน
ค่าคําสังจ่ายกําลังไฟฟ้าจริ ง รู ปที 9 การทดสอบผลตอบสนองของระบบเมือทํางานในโหมดคืนพลังงานโดยจ่าย
กํา ลัง ไฟฟ้ า จริ ง 5kW คงที และเปลี ยนแปลงค่ า คํา สั งกํา ลัง ไฟฟ้ า เสมื อ น 0kVAR ไปที kVAR ผลการจ่ า ย
กําลังไฟฟ้ าเสมือนสามารถทํางานได้ดีตามค่าคําสัง และไม่ส่งผลกระทบต่อค่ากําลังไฟฟ้ าจริ ง แรงดันเฟสและ
กระแสสามเฟสของการทํางานโหมดการคืนพลังงานเมือกําหนดค่าคําสังจ่ายกําลังไฟฟ้าจริ งคงทีและเปลียนคําสัง
กําลังไฟฟ้ าเสมื อนแสดงดังรู ป ที 10 และในรู ป ที 11 แสดงผลการทดสอบผลตอบสนองเมื อเปลี ยนโหมดการ
ทํางานของระบบแบบทันทีทนั ใดจากโหมดเรี ยงกระแสและโหมดคืนพลังงาน การทดสอบเปลียนแปลงค่าคําสัง
เพือรับพลังงานจากระบบจําหน่ายมาประจุแบตเตอรี ทีค่า kW โดยควบคุมค่าตัวประกอบให้มีค่าใกล้เคียงหนึ ง
และรู ป ที 12 การเปลี ยนโหมดการทํางานโดยนําพลังงานจากแบตเตอรี จ่ายกลับคืนเข้าสู่ ระบบจําหน่ าย ผลการ
ตอบสนองกระแสต่อค่าคําสัง มีค่ากระแสพุ่งสู งเกินคําสังค่อนข้างตําและมีเวลาเข้าทีได้รวดเร็ ว แรงดันดีซีทีขัว
แบตเตอรี มีค่าคงทีตลอดช่วงของการทํางาน การกระเพือมของกระแสดีซีจากแบตเตอรี มีค่าคงทีทังในโหมดเรี ยง
กระแสเพือประจุแบตเตอรี และโหมดคืนพลังงานเข้าสู่ ระบบจําหน่าย
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Vdc , I dc

vs ( a ,b ,c ) , is ( a ,b ,c )

รู ปที 6 ภาพทดสอบระบบแบบฮาร์ดแวร์ จาํ ลองระบบรุ่ น HIL402
5kW

10kW
va : 200V / div
ia :15 A / div

10ms / div

0

I d* , I d : 10 A / div
10
5

error :1A / div
0

รู ปที 7 กระแสตอบสนอง (Idc ) ต่อค่ากระแสคําสัง (Idc* ) และค่าความผิดพลาดกระแส (error) ของการทํางาน
โหมดการคืนพลังงานช่วงการเปลียนค่าคําสังจ่ายกําลังไฟฟ้าจริ ง
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5kW

10kW
va : 200V / div
ia :15 A / div
ib :15 A / div
ia :15 A / div

10ms / div

0

รู ปที 8 แรงดันเฟส (va ) และกระแส (ia ,ib ,ic ) ของการทํางานโหมดการคืนพลังงานช่วงการเปลียนค่าคําสังจ่าย
กําลังไฟฟ้าจริ ง
5kW

0kVAR

5kVAR
va : 200V / div
ia :15 A / div

10ms / div

0

I d* , I d : 10 A / div
10

5
error :1A / div

0

รู ปที 9 กระแสตอบสนอง (Idc ) ต่อค่ากระแสคําสัง (Idc* ) และค่าความผิดพลาดกระแส (error) การทํางานโหมด
การคืนพลังงานเมือกําหนดค่าคําสังจ่ายกําลังไฟฟ้าจริ งคงทีและเปลียนคําสังกําลังไฟฟ้าเสมือน
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5kW

0kVAR

5kVAR
va : 200V / div
ia :15 A / div
ib :15 A / div
ia :15 A / div

10ms / div

0

รู ปที 10 แรงดันเฟส (va ) และกระแส (ia ,ib ,ic ) ของการทํางานโหมดการคืนพลังงานเมือกําหนดค่าคําสังจ่าย
กําลังไฟฟ้าจริ งคงทีและเปลียนคําสังกําลังไฟฟ้าเสมือน

10kW

10kW
I d* , I d : 10 A / div

10ms / div

5
0
5

error :1A / div

0

va : 200V / div

ia :15 A / div
0

รู ปที 11 กระแสตอบสนอง (Idc ) ต่อค่ากระแสคําสัง (Idc* ) และค่าความผิดพลาดกระแส (error) ของการทํางานช่วง
การเปลียนโหมด จากโหมดเรี ยงกระแสไปทีโหมดคืนพลังงาน
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10kW

10kW
VBatt : 300V / div

10ms / div

I dc : 20 A / div
0

va : 200V / div
ia :15 A / div
0

รู ปที 12 ผลตอบสนองแรงดันแบตเตอรี (VBatt ) และกระแสดีซี (Idc ) ของการทํางานช่วงการเปลียนโหมด จากโหมด
โหมดคืนพลังงานไปทีโหมดเรี ยงกระแส
5. บทสรุป
จากผลการทดสอบการควบคุมวงจรแปลงผันแบบควบคุมการไหลของกําลังไฟฟ้าสองทิศทางสําหรับการ
อัดประจุแบตเตอรี ยานยนต์ไฟฟ้ าทีมีการเชือมต่อกับระบบจําหน่ าย จากผลการทดสอบของงานวิจยั โดยทดสอบ
การรับกําลังไฟฟ้าจากระบบจําหน่ายเพือทําการประจุแบตเตอรี และทดสอบการจ่ายกําลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี กลับ
ระบบจําหน่ายในระบบสามเฟส ผลการทดสอบสามารถควบคุมกําลังไฟฟ้าในแต่ละโหมดทํางานได้ตามค่าคําสัง
แรงดันดีซีบสั ทีแบตเตอรี มีค่าคงที ค่ากระแสคําสังทีสําหรับการควบคุมค่ากําลังไฟฟ้าจริ งและกําลังไฟฟ้าเสมือน
ให้ผลการตอบสนองต่อค่ากระแสคําสั งในสภาวะชัวครู่ และสถานะอยู่ตวั ได้ดี และมี ผลตอบสนองทางเวลาที
รวดเร็ วเข้าทีได้ภายในเวลาทีออกแบบ การควบคุมค่าตัวประกอบกําลังของระบบมีค่าใกล้เคียงหนึงทังในโหมดรับ
กําลังไฟฟ้าเพือประจุแบตเตอรี และโหมดการจ่ายกําลังไฟฟ้าคืนสู่ ระบบจําหน่าย นอกจากนันหากต้องการควบคุม
กําลังไฟฟ้าเสมือนยังสามารถควบคุมค่าได้ตามค่าคําสังทีตามต้องการ
กิตติกรรมประกาศ
ผลงานวิ จัย นี ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพและสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มวิทยาศาตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สวสก.)
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บทคัดย่ อ
การเผาใบและลําต้นข้าวโพดภายหลังการเก็บ เกี ยวเป็ นวิถีปฏิ บ ัตินิยมในประเทศไทยซึ งก่อปั ญหาฝุ่ น
ละอองและมลพิษทางอากาศ เพือแก้ปัญหานี การเปลียนให้เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีมูลค่าในรู ปของเชือเพลิงแข็งจึงเป็ น
วิธีทีน่าสนใจ งานวิจยั นีจึงได้ทาํ การศึกษาผลของอุณหภูมิทอร์รีแฟกชันต่อสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของชีว
มวลข้าวโพด (ใบและลําต้นข้าวโพด) ซึ งอุณ หภูมิ ในปฏิ กิ ริยามี ค่ าอยู่ระหว่าง 250 ถึ ง 300 องศาเซลเซี ย ส ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเพิมขึนของอุณหภูมิทอร์ รีแฟกชันส่ งผลให้ผลได้ผลิตภัณฑ์และผลได้พลังงานมีค่า
ลดลงจากร้ อ ยละ 79.85 และ 87.62 ที อุ ณ หภู มิ 250 องศาเซลเซี ย ส เป็ น 47.40 และ 63.36 ที อุ ณ หภู มิ 300
องศาเซลเซี ยส ตามลําดับ ในขณะทีพบความหนาแน่นพลังงานมีค่าเพิมขึนจากร้อยละ 9.56 เป็ น 33.68 นอกจากนี
การเพิมขึนของอุณหภูมิทอร์ รีแฟกชันทําให้ความชืนลดลงส่ งผลให้องค์ประกอบในกลุ่มทีเผาไหม้ได้มีค่าสู งขึน
สอดคล้องกับผลการลดลงของหมู่ไฮดรอกซิ ล, ปริ มาณออกซิ เจน และไฮโดรเจนในขณะทีปริ มาณคาร์ บอนมีค่า
สู งขึนเป็ นร้อยละ 59.65 ทีอุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส อัตราส่ วนไฮโดรเจนต่อคาร์บอนและออกซิเจนต่อคาร์บอน
บ่งชีว่าชีวมวลข้าวโพดทีผ่านการทอร์ รีไฟด์ทีอุณหภูมิ 300 องศาเซลเซี ยสมีศกั ยภาพใกล้เคียงถ่านหิ น นอกจากนี
ค่าความร้อนสู งของชี วมวลข้าวโพดดิบมีค่าเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญจาก 19.60 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม เป็ น 23.80
เมกกะจู ล ต่ อ กิ โ ลกรั ม ที อุ ณ หภู มิ 300 องศาเซลเซี ย ส จากผลการศึ ก ษานี แสดงให้ เห็ น ว่ าทอร์ รีแ ฟกชัน เป็ น
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กระบวนการเชิ งเคมี ค วามร้ อนมี ศกั ยภาพในการปรั บ ปรุ งสมบัติข องชี วมวลข้าวโพดให้ เป็ นเชื อเพลิ งแข็งที มี
คุณภาพสู งขึนได้
คําสํ าคัญ: ทอร์รีแฟกชัน; ชีวมวลข้าวโพด; ไบโอชาร์
Abstract
In Thailand, post-harvest burning of corn stover residue is a preferred practice, causing particulate matter
emissions and air pollution. To curtail this problem, converting them to value-added products such as solid fuel is
desirable. In this research, the effects of torrefaction temperature on the physical and chemical properties of corn
stover (Corn leave and straw) were investigated. The reaction temperatures were between 250C and 300C. The
results indicated that with an increase in the torrefaction temperature, the mass yield and energy yield decreased
from 79.85 and 87.62% at 250C to 47.40 and 63.36% at 300C, respectively. While found an increase in energy
densification from 9.56 % to 33.68 %. In addition, increasing torrefaction temperature, the moisture content of the
samples reduced. Resulting in an increase in the combustible forms which is in line with the reduction of the
number of hydroxyl groups (O-H), the hydrogen and oxygen content, while the fixed carbon fraction in the sample
increases to 59.65% derived at 300 C. The H/C and O/C ratios calculated at 300°C indicated that the value was
closer to Lignite. Additionally, the higher heating value of raw corn stover improved significantly from 19.60
MJ/kg to 23.80 MJ/kg derived at 300C. Based on this study, thermochemical torrefaction has the potential of
improving corn stover as solid biofuels.
Keywords: Torrefaction; Corn stover biomass; Biochar

1. บทนํา
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กและหมอกควัน เป็ นปั ญหาเร่ งด่วนระดับชาติทีส่ งผลกระทบต่อคุณภาพสิ งแวดล้อม
รวมถึงการดํารงชี วิตและสุ ขภาพของประชาชน ซึ งเกิดจากการเผาไหม้เชือเพลิงของยานพาหนะในการคมนาคม
และขนส่ ง ภาคอุตสาหกรรม ฝุ่ นละอองจากการก่อสร้าง การเผาในทีโล่ง เช่น การเผาวัสดุเหลือทิงทางการเกษตร
เพือเตรี ยมพืนทีเพาะปลูก [1] จากแผนปฏิบตั ิการขับเคลือนวาระแห่ งชาติ เรื องการแก้ไขมลพิษด้านฝุ่ นละอองของ
กรมควบคุมมลพิษ [2] ปี พ.ศ. 2562 รายงานเรื องการเผาในพืนทีโล่งซึงวิเคราะห์จากการใช้ประโยชน์ทีดินพบว่ามี
จุดความร้อนสะสม (Hotspot) มากกว่าร้อยละ 69 ในพืนทีทําการเกษตร แม้จะมีการป้ องกันและรณรงค์ให้หยุดเผา
แต่ยงั คงไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี ได้เนื องจากการกําจัดวัสดุเหลือทิงทางการเกษตรส่ งผลให้ตน้ ทุนมีค่าสู งขึน
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ทําให้เกษตรกรบางรายเลือกทีจะเผาเพือลดค่าใช้จ่ายในส่ วนดังกล่าว หรื อลักษณะภูมิประเทศเป็ นพืนทีลาดชันทํา
ให้ไม่สามารถใช้วิธีไถกลบได้
วัสดุเหลือทิงทางการเกษตร เป็ นชีวมวลประเภทหนึงทีเกิดขึนตลอดกระบวนการ ตังแต่การเพาะปลูก เก็บ
เกียวและแปรรู ปผลผลิต ประเทศไทยนันเป็ นประเทศเกษตรกรรม มีพืชเศรษฐกิจหลายชนิ ด เช่น ยางพารา ปาล์ม
นํามัน อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง [3] ผลผลิตข้าวโพดเลียงสัตว์รวมทังประเทศในปี เพาะปลูก 2558/59 มีปริ มาณ
4,029,198 ตัน และเพิมขึนเป็ น 5,5069,413 ตัน ในปี เพาะปลูก 2561/62 เมือพิจารณาพืนทีเพาะปลูกในปี พ.ศ. 2563
พบว่าร้อยละ 88 ของพืนทีปลูกข้าวโพดทังประเทศอยู่ในพืนทีภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ [4] และภาคเหนือ ในการ
เก็บเกียวผลผลิตข้าวโพด จะเกิดเศษเหลือทางการเกษตรแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ลําต้นและใบ (2) เปลือก
ข้าวโพด และ (3) ซังข้าวโพด ซึ งแต่ละประเภทมี ค่าสัดส่ วนชี วมวลต่อผลผลิต (Residue to product ratio; RPR)
เป็ น 1.59, 0.20 และ 0.29 ตามลําดับ เมือเทียบสัดส่ วนจากปริ มาณผลผลิตข้าวโพดในปี เพาะปลูก 2561/62 พบว่ามี
ปริ ม าณชี วมวลเหลื อทิ งประเภทลําต้น และใบ 8,060,367 ตัน เปลื อกข้า วโพด 1,013,883 ตัน และซั ง ข้าวโพด
1,470,130 ตัน ซึงลําต้นและใบข้าวโพดเป็ นชีวมวลทีเหลือทิงในพืนทีการเกษตรมากทีสุ ด อีกทังเกษตรกรมักนิ ยม
กําจัดด้วยการเผาในที โล่งแจ้งก่ อให้ เกิ ด คาร์ บ อนมอนอกไซด์ ออกไซด์ข องไนโตรเจน ซัล เฟอร์ ไดออกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่ น [5] ดังนันหากนําชีวมวลเหลือทิงในพืนทีปลูกดังกล่าวมาใช้เป็ นเชือเพลิงนอกจากจะ
ช่วยลดการเผาไหม้ทีก่อให้เกิดฝุ่ นละอองและหมอกควันซึ งส่ งผลต่อคุณภาพสิ งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยเพิมสัดส่ วน
ของพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558-2579
(Alternative Energy Development Plan: AEDP 2015) [6] หรื อเพิมสัดส่ วนพลังงานไฟฟ้ าจากโรงฟ้ าชี วมวลตาม
แผนพัฒนากําลังผลิ ตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (Power Development Plan: PDP 2018) [7] ได้อีก
ทางหนึ ง การใช้ชีวมวลเป็ นเชื อเพลิงมีขอ้ ได้เปรี ยบเมือเทียบกับการใช้เชื อเพลิงฟอสซิ ล จําพวก นํามัน ถ่านหิ น
หรื อ ก๊ า ซธรรมชาติ คื อ เชื อเพลิ ง ชี วมวลไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด การสะสมของก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) ในชัน
บรรยากาศ [8] ในขณะทีเชือเพลิงฟอสซิ ลมีองค์ประกอบคาร์ บอนสู ง เมือเผาไหม้ทาํ ให้เกิดการปลดปล่อยมลพิษ
ในรู ป CO2 ซึ งเป็ นสาเหตุหนึ งที ทําให้เกิ ดภาวะเรื อนกระจกแล้วนันยังส่ งผลทําให้ เกิ ดภาวะโลกร้ อนและการ
เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ดีเชือเพลิงจากชีวมวลยังมีสมบัติบางประการทีด้อยกว่า เช่น ความชืนสู ง ค่า
ความร้ อ นตํา ความหนาแน่ น พลังงานตํา เกิ ดการย่อ ยสลายทางชี วภาพขณะจัดเก็ บ [9–12] ซึ งข้อด้อยเหล่ า นี
สามารถปรับปรุ งให้ดีขึนได้ดว้ ยกระบวนการเปลี ยนรู ปชี วมวล เช่น การเปลียนรู ปทางเคมี ความร้อน (Thermochemical) หรื อการเปลียนรู ปทางชี วเคมี (Bio-chemical) [13] โดยกระบวนการเปลี ยนรู ป ที เลื อกใช้จะขึนอยู่กับ
สมบัติ ลักษณะทางกายภาพของวัสดุและรู ปแบบของผลิตภัณฑ์หลักทีต้องการ ซึ งกระบวนการเปลียนรู ปทางเคมี
ความร้ อ น ประกอบด้ ว ย ทอร์ รี แฟกชั น (Torrefaction), ไฮโดรเทอร์ ม อล (Hydrothermal) , ลิ ค วิ แ ฟกชั น
(Liquefaction), ไพโรไลซิ ส (Pyrolysis), คาร์ บอไนเซชัน (Carbonization), แก๊สซิ ฟิเคชัน (Gasification) และ การ
เผาไหม้ (Combustion) โดยขึนอยู่กบั อุณหภูมิและปริ มาณออกซิ เจน [14] ซึ งการให้ความร้อนทีอุณหภูมิสูงจะได้
ผลิตภัณฑ์ในรู ปของก๊าซและของเหลวมากกว่าของแข็ง [15] สําหรับเชือเพลิ งแข็งที ใช้สําหรับเผาไหม้โดยตรง
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หรื อเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิ นแล้ว กระบวนการทอร์ รีแฟกชันเป็ นอีกหนึ งกระบวนการทีผลิตภัณฑ์หลักอยู่ในรู ป
ของแข็งสามารถนําไปเผาไหม้ร่วมกับเชือเพลิงแข็งอืนได้ซึงกําลังได้รับการศึกษาวิจยั เพิมมากขึนในปั จจุบนั [16]
กระบวนการดังกล่าวช่วยลดข้อจํากัดของชี วมวลเช่น ความชื นสู ง, ค่าความร้อนตํา, ความหนาแน่ นพลังงานตํา
รวมถึงเกิดการย่อยสลายทางชีวภาพขณะจัดเก็บ ทําให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและขนส่ งสู ง และปรับปรุ งสมบัติ
ด้านเชือเพลิงของชีวมวลให้ดีขึนได้
กระบวนการทอร์ รีแฟกชัน เป็ นกระบวนการเปลียนรู ปชี วมวลทางเคมีความร้อนซึ งให้ความร้อนแก่ ชี ว
มวลในสภาวะไร้ออกซิ เจนหรื อจํากัดออกซิ เจนด้วยการ purging ด้วยก๊าซเฉื อยหรื อก๊าซทีมีสมบัติเป็ นก๊าซเฉื อย
เช่น ไนโตรเจน เพือสร้างสภาวะ Non-oxidizing ป้ องกันการเกิด Oxidation reaction ของออกซิ เจนในอากาศกับ
ชีวมวล ในช่วงอุณหภูมิ 200-300 องศาเซลเซี ยส โดยมีอตั ราการให้ความร้อนไม่เกิน 50 องศาเซลเซี ยสต่อนาที ซึ ง
ใช้เวลาในการเปลียนรู ปชี วมวล 30-120 นาที [17,18] ผลิ ตภัณฑ์ทีได้มี 3 ประเภท ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์หลักซึ งเป็ น
ของแข็ง เรี ยกว่า ไบโอชาร์ (Biochar) หรื อชีวมวลทอร์ รีไฟด์ (Torrefied biomass) ผลิตภัณฑ์ทีเหลือมีสถานะเป็ น
ก๊ า ซซึ งประกอบด้วยก๊ า ซที ควบแน่ น ได้ห รื อ ของเหลว และก๊ า ซที ควบแน่ น ไม่ ไ ด้ [18,19] สมบัติ ต่ างๆ ของ
ผลิตภัณฑ์จากการทอร์ รีแฟกชันจะขึนอยู่กบั หลายปั จจัย เช่น สมบัติของชีวมวลดิบแต่ละชนิ ด อุณหภูมิและเวลาที
ใช้ ประเภทของเตาปฏิกรณ์ และประเภทของการทอร์รีแฟกชัน [20–23] ซึงหลังจากผ่านการทอร์รีแฟกชัน ชีวมวล
ทอร์ รีไฟด์จะมีความชืนลดลง ค่าความร้อนสู งขึน ความหนาแน่นพลังงานเพิมขึน ดูดความชืนกลับได้ตาลงทํ
ํ าให้
ลดการย่อยสลายทางชีวภาพขณะจัดเก็บ บดง่ายและใช้พลังงานในการบดน้อยลง [24,25]
เนื องจากการศึกษาวิจยั เกียวกับการเปลียนรู ปชีวมวลด้วยกระบวนการทอร์ รีแฟกชันในประเทศไทยยังไม่
แพร่ หลาย ดังนันคณะผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะใช้กระบวนการนีในการปรับปรุ งสมบัติของเชือเพลิงจากชีวมวลข้าวโพด
ซึ งในงานวิจยั นี จะทอร์ รีแฟกชันชี วมวลข้าวโพดในช่วงอุณหภูมิ 250 ถึง 300 องศาเซลเซี ยส ระยะเวลา 30 นาที
โดยศึ กษาสมบัติของชี วมวลที เปลี ยนไปต่ออุณ หภูมิ ทีใช้ในกระบวนการทอร์ รีแฟกชัน เช่ น ผลได้ผ ลิ ตภัณฑ์,
ผลได้พลังงาน, ความหนาแน่ นพลังงาน, ปริ มาณความชืน, ปริ มาณเถ้า, องค์ประกอบแบบละเอียด, ค่าความร้อน
และ การศึ ก ษาการเปลี ยนแปลงหมู่ ฟั งก์ชันของสารอิ นทรี ยท์ ี อยู่ใ นชี วมวล โดยพิ จารณาส่ วนที เหลื อทิ งของ
ข้าวโพดในพืนทีปลูกได้แก่ ลําต้นและใบ โดยเรี ยกรวมว่าชีวมวลข้าวโพดเพือประยุกต์ใช้เผาไหม้ทดแทนเชือเพลิง
แข็ง, ใช้ร่วมกับเชื อเพลิ งแข็งประเภทอื น หรื อใช้เผาไหม้ร่วมกับถ่านหิ นช่วยลดการใช้และการนําเข้าเชื อเพลิ ง
ฟอสซิลและลดมลพิษจากฝุ่ นละอองและหมอกควันได้อีกทางหนึง
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 การเตรียมตัวอย่ าง
ชีวมวลข้าวโพดทีใช้คือ ส่ วนของใบและลําต้นแห้งทีเหลือทิงในพืนทีปลูกหลังจากเก็บเกียวผลผลิต โดย
ตัวอย่างชีวมวลทีใช้ในการทดลองเก็บจากพืนทีปลูกในจังหวัดมหาสารคาม ชี วมวลตัวอย่างผ่านการลดความชื น
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพือให้ตวั อย่างมีความชืนเท่ากันในทุกสภาวะการทดสอบ หลังจากลดความชืนแล้วลด
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ขนาดชีวมวลข้าวโพดด้วยเครื องบดหยาบและบดละเอียด และใช้ตะแกรงร่ อนแยกให้ได้ขนาดไม่เกิน 1 มิลลิเมตร
เก็บใส่ ถุงกันความชืน (Ziplock) นําตัวอย่างชีวมวลข้าวโพดบางส่ วนมาทําการวิเคราะห์ความชืนด้วยการอบแห้ง
ตัวอย่างด้วยตูอ้ บแบบลมร้อน (Hot air oven) ทีอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 72 ชัวโมง พบว่า ผงชีวมวล
ข้าวโพดละเอียดทีใช้ในการทดลองและวิเคราะห์สมบัติมีความชืนร้อยละ 7.300.25
2.2 อุปกรณ์ สําหรับกระบวนการทอร์ รีแฟกชัน
อุป กรณ์ ที ใช้ในกระบวนการทอร์ รีแฟกชัน ชี วมวลข้าวโพดประกอบด้วย เตาเผาอุณ หภูมิ สู ง (Muffle
furnace) พร้อมชุดควบคุมการทํางาน (Control system) เตาปฏิกรณ์ (Reactor) ถังไนโตรเจน (Nitrogen tank) และ
อุปกรณ์วดั อัตราการไหล (Flow meter) ดังแสดงในรู ปที 1

รู ปที 1 แผนภาพการทดลองของกระบวนการทอร์รีแฟกชัน
2.3 ขันตอนและวิธีการทดลอง
ขันตอนและวิธีการสําหรับทอร์ รีแฟกชันชี วมวลข้าวโพด เริ มจากนําชีวมวลข้าวโพดทีผ่านกระบวนการ
ลดความชื นและลดขนาดจากขันตอนที 2.1 มาชังนําหนักประมาณ 20 กรัม ใส่ ในเตาปฏิกรณ์ทรงกระบอกทีเป็ น
ระบบปิ ดซึ งทําจากสแตนเลส นําชุดปฏิกรณ์ วางในเตาเผาอุณหภูมิสูง ต่อท่อทางเข้าของก๊าซไนโตรเจนโดยผ่าน
วาล์วควบคุมอัตราการไหล และท่อทางออกของก๊าซทีเกิดขึนในกระบวนการทอร์ รีแฟกชัน ดังปรากฏในรู ปที 1
ปิ ดเตาเผาและเปิ ดวาล์วควบคุมการไหลของก๊าซไนโตรเจน ด้วยอัตราการไหล 1 ลิตรต่อนาที เพือให้เกิดสภาวะไร้
อากาศภายในเตาปฏิกรณ์หรื ออยู่ในสภาวะอับอากาศก่อนให้ความร้อนประมาณ 10 นาที หลังจากนันเปิ ดใช้งาน
เตาเผาอุณหภูมิสูงโดยตังอุณหภูมิของเตาไว้ที 250 องศาเซลเซี ยส ด้วยอัตราการให้ความร้อน 10 องศาเซลเซียสต่อ
นาที เมื อถึ ง อุณ หภูมิ ที กําหนด คงที ไว้ที อุณ หภูมิ ดังกล่ าวเป็ นระยะเวลา 30 นาที โดยยังคงอัตราการไหลของ
ไนโตรเจนไว้คงทีตลอดการทดลอง เมือเสร็ จสิ นกระบวนการและอุณหภูมิภายในเตาลดลงจนถึงอุณหภูมิห้อง ทํา
การปิ ดวาล์วก๊ าซไนโตรเจน ชังนําหนัก ของชี วมวลทอร์ รีไฟด์ที เหลื ออยู่ภายในเตาปฏิ ก รณ์ และเก็ บ รั ก ษาใน
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ตูค้ วบคุมความชืนเพือนําไปวิเคราะห์สมบัติต่อไป จากนันทําซําการทดลองโดยปรับตังค่าอุณหภูมิของเตาสู งขึน
เป็ น 275 และ 300 องศาเซลเซี ยส ตามลําดับ แต่ละเงือนไขการทดลองจะทําซํา 2 ครัง โดยผลิตภัณฑ์ทีได้รายงาน
ผลเป็ นค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน
2.4 การหาผลได้ ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์หลักทีได้จากกระบวนการทอร์ รีแฟกชันนันเป็ นของแข็ง (Solid yield) ส่ วนผลิตภัณฑ์ทีเหลือมี
สถานะเป็ นก๊าซ (Gas yield) ซึ งประกอบด้วยก๊าซทีควบแน่ นได้ (Condensable gases) หรื อของเหลว และก๊าซที
ควบแน่นไม่ได้ (Non-condensable gases) ในงานวิจยั นี มุ่งเน้นศึกษาผลิตภัณฑ์หลัก ซึ งคํานวณได้จากสมการที (1)
[26] ส่ วนผลิตภัณฑ์ทีเหลือคํานวณได้จากสมการที (2)


mtor 
 ×100
m
 raw 

(1)



(2)

Mass yield  %  = 

mtor 
 ×100
m
 raw 

Gas yield  %  =1- 

เมื อ mraw และ mtor คื อ มวลของชี ว มวลข้า วโพด (กรั ม ) และชี ว มวลข้า วโพดทอร์ รี ไ ฟด์ (กรั ม )
ตามลําดับ
2.5 การวิเคราะห์ สมบัติของชีวมวลข้ าวโพดและชีวมวลข้ าวโพดทอร์ รีไฟด์
2.5.1 การวิเคราะห์ ปริมาณความชื นและเถ้ า
การวิเคราะห์ป ริ ม าณความชื นและเถ้าของชี วมวลดิ บและชี วมวลทอร์ รีไฟด์ยึดแนวทางตามมาตรฐาน
ASTM D 3173 Standard Test Method for Moisture in the Analysis Sample of Coal and Coke และ ASTM D 317
Standard Test Methods for Ash in the Analysis Sample of Coal and Coke from Coal ตามลําดับ
2.5.2 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบแบบละเอียดและค่ าความร้ อน
องค์ป ระกอบแบบละเอี ยดของชี วมวลประกอบด้วย คาร์ บ อน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิ เจน และ
กํามะถัน ซึ งปริ ม าณ คาร์ บ อน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน วิเคราะห์ได้ด้วยเครื อง CHNS/O Analyzer (FLASH
2000, ThermoScientific, Italy) ส่ ว นปริ ม าณกํา มะถัน วิ เคราะห์ ไ ด้ต ามมาตรฐาน ASTM D4239 Standard Test
Method For Sulfur In The Analysis Sample Of Coal And Coke Using High-Temperature Tube Furnace
Combustion แต่จากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องพบว่ากํามะถันเป็ นองค์ประกอบทีมีปริ มาณน้อยมากในชี วมวล
ดังนันในงานวิจยั นีจึงไม่นาํ องค์ประกอบดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา และปริ มาณออกซิ เจนนันวิเคราะห์ได้
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จากการคํานวณผลต่างดังสมการที (3) [27] ซึ งในการวิเคราะห์ได้ทาํ ซํา 3 ครัง รายงานผลเป็ นค่าเฉลียซึ งแสดงค่า
เป็ นร้อยละโดยนําหนัก (wt.%, dry basis)
(3)
100 = C + H + N + O
อัตราส่ วนโมลาร์ของ ออกซิ เจนต่อคาร์ บอน (O/C) และไฮโดรเจนต่อคาร์ บอน (H/C) ของชีวมวลดิบและ
ชีวมวลทอร์รีไฟด์ คํานวณได้จากสมการที (4) และ (5) ตามลําดับ [28]
 weight percent oxygen 
 atomic weight oxygen 
O

Molar element ratio of
 
C
 weight percent carbon 
 atomic weight carbon 



(4)

 weight percent hydrogen 
 atomic weight hydrogen 
H

Molar element ratio of
 
C
 weight percent carbon 
 atomic weight carbon 



(5)

เมือ C, H และ O คือ ร้อยละโดยนําหนัก (wt.%)ของคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน
ค่ า ความร้ อ นตํา (Lower heating value: LHV) และค่ า ความร้ อ นสู ง (Higher heating value: HHV) ของ
ชีวมวลดิบและชี วมวลทอร์ รีไฟด์คาํ นวณจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบละเอียด ดังสมการที (6) และ (7)
[29]
LHV = -5.2454+0.2489N+0.4340C+0.2243H+0.00162O

(6)

HHV = -4.6246+0.2732N+0.4120C+0.5992H+0.0184O

(7)

เมือ C, H, N และ O คือ ร้อยละโดยนําหนัก (wt.%, dry basis) ของ คาร์ บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และ
ออกซิเจน ของชีวมวลดิบและชีวมวลทอร์รีไฟด์
2.5.3 ผลได้ พลังงานและความหนาแน่ นพลังงาน
ผลได้พลังงาน (Energy yield: EY) และความหนาแน่ นพลังงาน (Energy densification: ED) คํานวณได้
จากสมการที (8) และสมการที (9) [30] ตามลําดับ
EY  %  = Mass yield  %  ×
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ED  %  =

HHV
- HHV
tor
raw ×100
HHV
raw

(9)

เมือ HHV คือค่าความร้อนสู งของชีวมวล (เมกกะจูลต่อกิโลกรัม) และ ตัวย่อ ‘raw’ และ ‘tor’ คือชีวมวล
ดิบและชีวมวลทอร์รีไฟด์ ตามลําดับ
2.5.4 การศึกษาการเปลียนแปลงหมู่ฟังก์ ชันของสารอินทรีย์ทีอยู่ในชีวมวล
การศึ ก ษาการเปลี ยนแปลงหมู่ ฟั งก์ชัน ของสารอิ น ทรี ยใ์ นชี วมวลดิ บ และชี วมวลทอร์ รีไ ฟด์ สามารถ
วิ เคราะห์ ไ ด้ โ ดยใช้ เทคนิ ค Fourier Transform Infrared Spectrophotometry (FTIR) (ThermoScientific, Nicolet
6700,USA) โดยสแกนด้วยคลืนอินฟราเรดในช่วงเลขคลืน (Wave number) 4,000 ถึง 400 ต่อเซนติเมตร เนื องจาก
ครอบคลุมช่วงการดูดกลืนรังสี ของสารอินทรี ยใ์ นชีวมวล

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล
3.1 ผลได้ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทีได้จากกระบวนการทอร์ รีแฟกชันประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักซึ งเป็ น ของแข็ง (Mass yield)
และผลิตภัณฑ์ส่วนทีเหลืออยูใ่ นสถานะก๊าซ (Gas yield) ผลการทดลองปรากฏดังรู ปที 2
Mass yield

Gas yield

100

Yields (wt.%)

80
60
40
20
0
Raw

250 °C
275 °C
Torrefaction conditions

300 °C

รู ปที 2 ผลได้ผลิตภัณฑ์ของชีวมวลข้าวโพดภายหลังการปรับปรุ งด้วยกระบวนการทอร์ รีแฟกชัน
จากการทอร์ รีไฟด์ชีวมวลข้าวโพด ที อุณหภูมิ 250, 275 และ 300 องศาเซลเซี ยส ระยะเวลา 30 นาที ได้
ผลิ ตภัณฑ์หลักที เป็ นของแข็งร้ อยละ 79.980.18, 62.930.11 และ 47.400.21 ตามลําดับ เมื อเปรี ยบเที ยบกับ
งานวิจยั ของ Jaya Shankar Tumuluru [27] ทีทําการทอร์ รีไฟด์ตน้ ข้าวโพดที อุณหภูมิ 270 องศาเซลเซี ยส ซึ งมีค่า
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ผลได้ผลิตภัณฑ์ร้อยละ 57.37 พบว่าใกล้เคียงกับงานวิจยั นีทีอุณหภูมิ 275 องศาเซลเซี ยส หากทําการทอร์ รีไฟด์ที
อุณหภูมิสูงกว่า 300 องศาเซลเซี ยส จะพบแนวโน้มการลดลงของผลได้ผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างมาก ดังเช่นงานวิจยั
ของ Xianjun Xing และคณะ [31] ที ทําการทอร์ รีไฟด์ลาํ ต้นข้าวโพด ที อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซี ยส พบว่าผลได้
ผลิ ตภัณ ฑ์ล ดลงเหลื อร้ อยละ 35.46 ส่ วนผลได้ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ที เป็ นก๊ าซมี ค่ าร้ อยละ 20.030.18, 37.080.11 และ
52.600.21 ตามลําดับ การลดลงของผลได้ผลิตภัณฑ์หลักเกิดจากการสู ญเสี ยความชืนและสารระเหยเนืองจากการ
สลายตัวขององค์ประกอบชีวมวล ซึ งประกอบด้วย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิ น และอืนๆ [32] ความแตกต่าง
ขององค์ประกอบเหล่านีขึนอยู่กบั ชนิ ดและประเภทของชีวมวล เช่น ชีวมวลประเภทไม้ และมิใช่ไม้ อีกทังขึนอยู่
กับส่ วนของชีวมวล เช่น ใบ ลําต้น เปลือก เป็ นต้น ชีวมวลจากข้าวโพดเป็ นชีวมวลในกลุ่มทีมิใช่ไม้ดงั นันเมือผ่าน
กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพด้วยความร้อนจะเกิดการสลายตัวได้ง่ายกว่าชี วมวลประเภทที เป็ นไม้ เนื องจากมี
ลิกนินเป็ นองค์ประกอบในปริ มาณทีตํากว่า [33] การสลายตัวเนื องจากความร้อนนอกจากส่ งผลให้ผลได้ผลิตภัณฑ์
ลดลงแล้วยังส่ งผลต่อสี ของผลิ ตภัณฑ์ซึงเปลี ยนไปจาก สี นําตาลอ่อน ไปเป็ นสี นาตาล
ํ
สี นําตาลเข้มและสี ดาํ ที
อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ดังแสดงใน รู ปที 3

รู ปที 3 ลักษณะทางกายภาพของชีวมวลข้าวโพดภายหลังการปรับปรุ งทีอุณหภูมิ 250, 275 และ 300 องศาเซลเซียส

3.2 ปริมาณเถ้าและความชื น
ชีวมวลทีถูกเลือกใช้เป็ นเชือเพลิงประกอบด้วยส่ วนทีเผาไหม้ได้ ซึ งประกอบด้วย คาร์ บอนคงตัว (Fixed
carbon) และสารระเหย (Volatile matter) และส่ วนที เผาไหม้ไม่ ได้ นันคือ ความชื น (Moisture content) และเถ้า
(Ash content) [34] ในการศึกษานีได้ทดสอบหาปริ มาณความชืนของตัวอย่างและเถ้า ซึ งจากผลการทดสอบพบว่า
ชีวมวลดิบมีค่าความชืนร้อยละ 7.300.25 และเถ้าร้อยละ 7.250.56 เมืออุณหภูมิในกระบวนการทอร์ รีแฟกชัน
เพิมขึน จาก 250 เป็ น 275 และ 300 องศาเซลเซี ยส ส่ งผลให้ปริ มาณความชื นมี ค่าลดลงเป็ น ร้อยละ 2.340.14,
1.850.22 และ 1.660.34 ในขณะที ปริ ม าณเถ้า มี ค่ า สู ง ขึ นในปริ มาณร้ อ ยละ 8.380.04, 11.270.12 และ
15.260.23 ตามลําดับ เมื อเที ยบกับชี วมวลดิบ ความชืนที ลดลงส่ งผลให้องค์ประกอบในกลุ่มที เผาไหม้ได้มีค่า
เพิมขึนดังรู ปที 4
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จากการศึกษาของ Wannapeera และคณะ [35] พบว่า เมืออุณหภูมิทีใช้ในการทอร์ รีไฟด์มีค่าเพิมขึนส่ งผล
ให้ความชืนมีค่าลดลงอีกทังส่ งผลให้ปริ มาณเถ้ามีค่าเพิมขึน ซึ งการลดลงของความชืนส่ งผลดีต่อการเผาไหม้ขณะ
ใช้งานคือ ทําให้เกิดควันในปริ มาณน้อย ช่วยลดการเกิดมลพิษจากการเผาไหม้ [36–38]

Compositions (wt.%)

100
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Volatile matters

60
40
20
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Torrefaction conditions

รู ปที 4 ร้อยละองค์ประกอบส่ วนทีเผาไหม้ได้และส่ วนทีเผาไหม้ไม่ได้ของชีวมวลข้าวโพดภายหลังการปรับปรุ ง
ด้วยกระบวนการทอร์ รีแฟกชัน

3.3 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบแบบละเอียด
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบละเอียดของชีวมวลข้าวโพดดิบและชีวมวลข้าวโพดทอร์รีไฟด์แสดงดัง
รู ปที 5 พบว่ามีองค์ประกอบหลัก คือ คาร์ บอนและออกซิ เจน ซึ งชี วมวลข้าวโพดดิบมีปริ มาณออกซิ เจนร้อยละ
45.640.08 เมื อทอร์ รี ไฟด์ ที อุ ณ หภู มิ 250, 275 และ 300 องศาเซลเซี ย ส ส่ ง ผลให้ มี ค่ า ลดลงเป็ นร้ อ ยละ
44.860.02, 40.320.02 และ33.950.11 ตามลําดับ เมือพิจารณาปริ มาณออกซิ เจนทีอุณหภูมิ 275 องศาเซลเซี ยส
พบว่ามีค่าใกล้เคียงกับ 39.671.13 ซึงเป็ นผลการปรับปรุ งเปลือกลําต้นข้าวโพด (Corn stalk shell) ทีอุณหภูมิ 280
องศาเซลเซี ยสในงานวิจยั ของ Dorde Medic และคณะ [39] การลดลงของออกซิ เจนส่ งผลให้ป ริ ม าณคาร์ บอน
เพิมขึนอย่างเห็นได้ชดั นันคือ ชีวมวลข้าวโพดดิบมีปริ มาณคาร์ บอนร้อยละ 46.670.05 เมือทอร์ รีไฟด์ทีอุณหภูมิ
250, 275 และ 300 องศาเซลเซี ยส ส่ งผลให้ปริ มาณคาร์ บอนมี ค่าเพิมขึนเป็ นร้อยละ 48.25.800.02, 53.010.05
และ 59.650.09 ตามลําดับ เมือเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ของ Jaya Shankar Tumuluru [27] ทีทําการทอร์ รีไฟด์ตน้
ข้าวโพดทีอุณหภูมิ 270 องศาเซลเซียส ซึงมีปริ มาณคาร์บอนร้อยละ 54.92 พบว่าสอดคล้องกับปริ มาณคาร์บอนใน
งานวิจยั นีทีอุณหภูมิ 275 องศาเซลเซียส และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Dorde Medic และคณะ [39] ทีทําการทอร์
รี ไฟด์เปลื อกของลําต้นข้าวโพด ที อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซี ยสแล้วพบว่ามี ป ริ ม าณคาร์ บอนร้ อยละ 53.97 เมื อ
สังเกตปริ มาณไฮโดรเจนและไนโตรเจนในรู ปที 5 พบแนวโน้มการลดลงของปริ มาณไฮโดรเจนและการเพิมขึน
ของปริ มาณไนโตรเจนแต่มีค่าเปลี ยนแปลงเพี ยงเล็กน้อยแม้ได้รับการปรับ ปรุ งด้วยอุณหภูมิทีสู งขึน เนื องจาก
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ปริ ม าณไฮโดรเจนและไนโตรเจนของชี ว มวลดิ บ รวมกั น พบว่ า มี ค่ า น้ อ ยมากเพี ย งร้ อ ยละ 8 เมื อเที ย บกั บ
องค์ประกอบหลักอืนๆ
นอกจากนีการลดลงของออกซิเจนและการเพิมขึนของคาร์บอนเมืออุณหภูมิในกระบวนการทอร์รีแฟกชัน
มีค่าสู งขึน ส่ งผลทําอัตราส่ วนโมลาร์ระหว่างอะตอมของออกซิ เจนต่ออะตอมของคาร์ บอน (O/C) และอะตอมของ
ไฮโดรเจนต่ออะตอมของคาร์ บอน (H/C) มี ค่าลดลงใกล้เคียงถ่านหิ น ทําให้ศกั ยภาพของชี วมวลข้าวโพดทอร์ รี
ไฟด์มี ส มบัติใ นการเป็ นเชื อเพลิ งใกล้เคี ยงถ่ านหิ น เช่ น ลิ ก ไนต์ (Lignite: LIG) ซับ บิ ทู มิ นัส (Sub-bituminous:
SUB) หรื อ บิทูมินสั (Bituminous: BIT) ดังแสดงในรู ปที 6
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รู ปที 5 ผลวิเคราะห์ปริ มาณองค์ประกอบธาตุของชีวมวลข้าวโพดดิบและภายหลังการปรับปรุ ง
ด้วยกระบวนการทอร์ รีแฟกชัน
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รู ปที 6 แผนภาพ Van Krevelen ของชีวมวลข้าวโพดดิบและภายหลังการปรับปรุ งเทียบกับถ่านหิ น [40]
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3.4 ผลการวิเคราะห์ ค่าความร้ อน
งานวิจยั นี ใช้การประมาณค่าความร้อนจากสมการเอมพิริคลั (Empirical) ของ Ayse O และคณะ [29] ผล
การคํานวณค่าความร้อนตําและค่าความร้อนสู งของชีวมวลดิบและภายหลังปรับปรุ งคุณภาพแสดงได้ดงั รู ปที 7 ซึ ง
พบว่าค่าความร้อนสู งของชี วมวลดิบมีค่าเป็ น 19.600.00 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม เมือทําการทอร์ รีไฟด์ทีอุณหภูมิ
250, 275 และ 300 องศาเซลเซี ย ส ส่ ง ผลให้ ค่ า ความร้ อ นสู ง มี ค่ า เพิ มขึ นเป็ น 19.730.04, 21.400.06 และ
23.800.05 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม ตามลําดับ เมือพิจารณาค่าความร้อนทีอุณหภูมิ 275 องศาเซลเซี ยส พบว่ามีค่า
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ Jaya Shankar Tumuluru [25] ซึ งทําการทอร์ รีไฟด์ต้นข้าวโพดที อุณ หภูมิ 270 องศา
เซลเซี ยส โดยมีค่าความร้อนสู งเป็ น 21.51 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม สําหรับค่าความร้อนตําของผลิตภัณฑ์ทีอุณหภูมิ
250, 275 และ 300 องศาเซลเซี ย ส มี ค่ า เป็ น 17.200.02, 19.230.04 และ 22.070.04 เมกกะจู ล ต่ อ กิ โ ลกรั ม
ตามลําดับ การเพิ มขึนของค่าความร้ อนของชี วมวลข้าวโพดทอร์ รีไฟด์เกิ ดจากปริ มาณความชื นลดลง ปริ มาณ
ออกซิเจนลดลง ในขณะทีปริ มาณคาร์บอนเพิมขึน [41]
30
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รู ปที 7 ค่าความร้อนตําและค่าความร้อนสู งของชีวมวลข้าวโพดดิบและภายหลังการปรับปรุ ง
ด้วยกระบวนการทอร์ รีแฟกชัน

3.5 ผลได้ผลิตภัณฑ์ ผลได้พลังงานและความหนาแน่ นพลังงาน
อุณหภูมิทีใช้ปรับปรุ งคุณภาพด้านเชือเพลิงด้วยกระบวนการทอร์ รีแฟกชันนัน นอกจากจะส่ งผลต่อการ
ลดลงของผลได้ผลิ ตภัณฑ์ ที เป็ นของแข็ง (Mass yield: MY) แล้ว ยังส่ งผลต่อการลดลงของผลได้พ ลังงานของ
ผลิตภัณฑ์ (Energy yield: EY) อีกด้วย แต่อย่างไรก็ดีการเพิมขึนของค่าความร้อนส่ งผลให้ความหนาแน่นพลังงาน
(Energy densification: ED) มี ค่าเพิมขึนดังแสดงในรู ปที 8 ซึ งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ
ละเอี ย ดที ได้เสนอไว้ก่ อนนี และผลที ได้เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน กับ การศึ ก ษาของ Cardona และคณะ [30]
Phanphanich and Mani [25] และ Xin [42]
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รู ปที 8 ความสัมพันธ์ระหว่างผลได้ผลิตภัณฑ์ ผลได้พลังงานและความหนาแน่นพลังงาน

3.6 การศึกษาการเปลียนแปลงหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ทีอยู่ในชีวมวล
ผลการศึ ก ษาการเปลี ยนแปลงหมู่ ฟั ง ก์ชัน ของสารอิ น ทรี ย ์ที อยู่ในชี วมวลที สั ม พัน ธ์ กับ อุณ หภู มิ ที ใช้
ปรับปรุ งคุณภาพ แสดงได้ดงั รู ปที 9 พบว่า ยอดกราฟของหมู่ (OH) และ (CO) ซึ งอยู่ในช่วงความถี 3000-3500
ต่อเซนติเมตร และ 1033 ต่อเซนติเมตร เริ มลดตําลงเมืออุณหภูมิทีใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพมีค่าสู งขึนเป็ น 250,
275 องศาเซลเซี ยส และลดลงอย่างเห็ นได้ชัดที อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซี ยส การลดลงของหมู่ (OH) เกิ ดขึ น
เนื องจากความชื นภายในผลิตภัณฑ์มีค่าลดลง ส่ งผลให้ความสามารถในการดูดความชืนกลับมีค่าตําลง [42] ซึ ง
ช่วยลดการสลายตัวทางชีภาพของผลิตภัณฑ์ได้ [24]
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รู ปที 9 สเปกตรัมของชีวมวลข้าวโพดดิบและภายหลังการปรับปรุ งด้วยกระบวนการทอร์รีแฟกชัน
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ผลการศึกษานีสอดคล้องกับ Xin และคณะ [39] และการศึกษาของ Rousset และคณะ [43] ส่ วนการลดลง
ของหมู่ฟังก์ชนั (CO) เกิดจากการสลายตัวขององค์ประกอบเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส สําหรับหมู่ฟังก์ชนั ที
เหลือ (CH) (C=O) และ (C=C) ซึ งอยู่ในช่วงความถี 2800-3000, 1600-1740 และ 1505-1600 ต่อเซนติเมตร [44]
มีการเปลียนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านัน

4. สรุป
การปรั บ ปรุ ง สมบัติ ท างเคมี ค วามร้ อ นของชี ว มวลข้า วโพดด้ว ยกระบวนการทอร์ รี แ ฟกชัน ภายใต้
บรรยากาศไนโตรเจน ทีอุณหภูมิ 250, 275 และ 300 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 30 นาที พบว่าเมืออุณหภูมิทีใช้
ในกระบวนการทอร์ รีแฟกชันสู งขึนส่ งผลให้สมบัติดา้ นเชือเพลิงมีคุณภาพดีขึน พิจารณาได้จากปริ มาณความชื น
ลดลงส่ งผลให้องค์ประกอบในกลุ่มทีเผาไหม้ได้มีค่าสู งขึน สอดคล้องกับผลการศึกษาการเปลียนแปลงหมู่ฟังก์ชนั
ของสารอิ น ทรี ย ์ที แสดงให้ เห็ น ว่า มี ก ารลดลงของหมู่ (OH) เมื ออุ ณ หภู มิ เพิ มขึ นเช่ น กัน ซึ งสั ม พัน ธ์ กับ ผล
วิเคราะห์ปริ มาณออกซิ เจนและไฮโดรเจนทีมีค่าลดลงในขณะทีปริ มาณคาร์ บอนมีค่าสู งขึน ความสัมพันธ์ดงั กล่าว
ส่ งผลให้อตั ราส่ วน ไฮโดรเจนต่อคาร์บอน และออกซิ เจนต่อคาร์บอนมีค่าลดลงซึงเป็ นตัวบ่งชีว่าชีวมวลข้าวโพดที
ผ่านการทอร์ รีไฟด์ทีอุณหภูมิ 300 องศาเซลเซี ยส มีศกั ยภาพใกล้เคียงถ่านหิ น นอกจากนี การลดลงของความชื น
และออกซิ เจนรวมทังการเพิมขึนของคาร์ บอนส่ งผลให้ค่าความร้อนสู งมี ค่าเพิมขึนอย่างมี นัยสําคัญ การเพิมขึน
ของค่าความร้อนส่ งผลให้ค่าความหนาแน่นพลังงานเพิมขึนด้วย ดังนันด้วยสมบัติของชีวมวลข้าวโพดทอร์ รีไฟด์
จึ ง เหมาะสมจะนําไปใช้เป็ นเชื อเพลิ ง แข็ ง หรื อ เชื อเพลิ งร่ ว ม (Co-firing) ในหม้อ ไอนํา (Boiler) และช่ วยลด
มลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้ชีวมวลข้าวโพดได้อีกทางหนึ ง ดังนันจากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการทอร์รีแฟกชันช่วยปรับปรุ งคุณภาพการเป็ นเชือเพลิงแข็งให้กบั ชีวมวลข้าวโพดได้ โดยการทอร์รีแฟก
ชันที อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซี ยส ส่ งผลให้สมบัติด้านเชื อเพลิงของชี วมวลมี ค่าดีที สุ ด อย่างไรก็ดีเมื อพิ จารณา
ผลได้ผลิตภัณฑ์พบว่ามีปริ มาณตํากว่าร้อยละ 50 ดังนันการวิเคราะห์ดา้ นเศรษฐศาสตร์ จึงเป็ นอีกหนึ งปั จจัยสําคัญ
ทีควรนํามาพิจารณาเพิมเติมด้วย
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บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื อศึ ก ษาผลกระทบของการเติ ม ตัว กระป๋ องเครื องดื มต่ อ การปรั บ สภาพ
โครงสร้ างจุ ล ภาคเฟส  ในโลหะผสมหล่ ออลู มิ เนี ยม-ซิ ลิ ค อน-เหล็ก ที ผ่านกระบวนการรี ไซเคิ ล โดยนําตัว
กระป๋ องเครื องดืมเติมลงในนําโลหะหลอมเหลวปริ มาณการเติมร้อยละ 5, 10, 20 และ 30 โดยนําหนัก ตามลําดับ
เวลาค้า งนํ าโลหะ 30 นาที เทลงโมลสแตนเลสผนั ง บางที มี อัต ราการเย็น ตัว 0.2 °C/s ผลการทดลองพบว่ า
โครงสร้างจุลภาคตัวกระป๋ องเครื องดืมประกอบด้วยเฟส Al6(Mn,Fe) และเฟส Mg2Si โครงสร้างจุลภาคของโลหะ
ผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ทีไม่ได้ผา่ นการเติมตัวกระป๋ องเครื องดืมแสดงเฟส  กระจายตัวบนพืนเฟส Al หลังจากเติมตัวกระป๋ องเครื องดืมร้อยละ 5 โดยนําหนัก ส่ งผลให้เฟส  มีขนาดและความยาวลดลง ทีปริ มาณ
การเติมตัวกระป๋ องเครื องดืมร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยนําหนัก สามารถปรับสภาพเฟส  ให้กลายเป็ นเฟส  ใน
ปริ มาณเพิมขึน โดยเฉพาะอย่างยิงเมือปริ มาณการเติมตัวกระป๋ องเครื องดืมร้อยละ 30 โดยนําหนัก มีประสิ ทธิภาพ
การปรับสภาพเฟส  ได้มากทีสุ ด จากผลการวิเคราะห์ปริ มาณเฟสในการทดลองพบว่าเฟส  ลดลงร้อยละ 50-80
ขึนอยูก่ บั ปริ มาณการเติมตัวกระป๋ องเครื องดืมในการทดลอง
คําสํ าคัญ: โลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก; การปรับสภาพเฟส; งานหล่อ; ตัวกระป๋ องเครื องดืม
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Abstract
The objective of this research was to study the effects of beverage can body addition on the  phase
modification in recycled Al-Si-Fe cast alloys. Beverage can body parts with different proportions (5, 10, 20 and
30 wt.% ) were added into the molted Al-Si-Fe alloy for 30 minutes holding time, then poured into a stainless
steel mold at 0.2 °C/s cooling rate. The result on the beverage can body microstructure was found to consist of
Al6( Mn,Fe) and Mg2Si phases. The microstructure of the Al-Si-Fe cast alloy indicates that the  phase that
distributes in the -Al matrix. After the addition of 5 wt.% of the beverage can body, the size and length of the
 phase decreases. The addition of 10, 20 and 30 wt.% of beverage can body showed transformation from the 
phase to the  phase. In particular, the addition of 30 wt.% of the beverage can body which led to the most
efficient of modification of the  phase. The quantitative analysis of the phases showed that the  phase
decreased by 50-80 % depending on amount the beverage can body addition.
Keywords: Al-Si-Fe cast alloy; Modification; Casting; Beverage can body
1. บทนํา
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชินส่ วนยานยนต์ในประเทศไทยนิ ยมใช้โลหะผสมหล่ออลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน
เกรดงานหล่ อ (A319, A356 และA380) มาผลิ ต ชิ นส่ ว นยานยนต์ เช่ น ล้อ อัล ลอยด์ ลู ก สู บ เก่ า และอะไหล่
เครื องยนต์ เป็ นต้น ซึ งการนําอลูมิเนียมเกรดเหล่านีนํากลับมาใช้ใหม่ พบว่าจะเกิดปัญหาการปนเปื อนของเหล็กใน
ปริ มาณสู ง 0.5-1.5 wt.% สาเหตุในการปนเปื อนนันพบได้หลายกรณี เช่น กระบวนการหล่อทีไม่มีคุณภาพ โดยมี
การนําเหล็กมาใช้เป็ นอุปกรณ์สําหรับงานหล่อหรื อการนํากลับมาใช้ใหม่ของอลูมิเนี ยมทีมีส่วนผสมทางเคมีของ
เหล็กแตกต่างกัน (กรณี นําชิ นส่ วนทีขึนรู ปโดยใช้แม่แบบถาวร ที มีปริ มาณเหล็กสู ง มาหลอมผสมกับเกรดงาน
หล่อทรายชืนทีมีปริ มาณเหล็กตํา) จากสาเหตุขา้ งต้นส่ งผลต่อการก่อตัวเป็ นเฟส -Al5FeSi (เฟส ) ในโครงสร้าง
จุลภาค โดยเฉพาะอย่างยิงกระบวนหล่อทรายชืน ทีมีอตั ราการแข็งตัวตํา ซึงส่ งผลโดยตรงต่อคุณภาพชินงานหล่อ
และสมบัติเชิงกลทีลดตําลง [1-2] กรรมวิธีทีใช้สําหรับปรับสภาพ (Modification) เฟส  ในปั จจุบนั นิ ยมเติมธาตุ
แมงกานี ส ลิ เที ย ม โพแทสเซี ย ม และโครเมี ย ม [3-8] ลงไปในนําอลู มิ เนี ย มหลอมเหลว ทําให้ เกิ ด การก่ อ ตัว
กลายเป็ นเฟส -Al15(Mn,Cr,Fe)3Si2 (เฟส ) ที มี ลกั ษณะคล้ายกับ ตัวอักษรจี น (Chinese script) ส่ งผลต่อสมบัติ
เชิ งกลของชิ นงานหล่อดี ขึ น [7-8] จากงานวิจยั ที ผ่านมา Li และคณะ [9] ศึ กษาผลกระทบของปริ ม าณการเติ ม
สตรอนเที ย ม เหล็ก และแมงกานี ส ในโลหะผสมเกรด A319 พบว่าธาตุแมงกานี ส สามารถปรั บ สภาพเฟส 
กลายเป็ นเฟส  ได้ นอกจากนี ยังพบว่ารู พ รุ น (Porosity) และแขนของต้น เดนไดรท์ (Secondary dendrite arm
spacing) ในชินงานหล่อลดลง โดยที Gao และคณะ [10] ศึกษาพฤติกรรมการเพิมความเข็งแรงและรู ปร่ างของเฟส
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 ด้วยการเติมธาตุแมงกานี สทีปริ มาณ 11.5 และ 3% ลงในโลหะผสม Al-6Si-2Fe พบว่าทีปริ มาณการเติม 3% เกิด

การก่อตัวของเฟส  มีลกั ษณะหยาบและขนาดใหญ่ส่งผลต่อความแข็งแรงทีลดลงด้วยเช่นกัน
อลูมิเนี ยมเกรดงานขึนรู ปด้วยแรงทางกล (Wrought) มีความสามารถในการขึนรู ปได้ดี สามารถดึงขึนรู ป
ลึกให้มีขนาดบาง ๆ มากได้ [11-12] โดยเฉพาะในกระป๋ องเครื องดืม เป็ นทีทราบกันดีว่าฝากระป๋ องเครื องดืมนัน
ผลิตมาจากอลูมิเนี ยมเกรด 5182 ทีมีส่วนผสมของธาตุแมงกานี ส ในปริ มาณ 0.35 wt.% และมีธาตุแมกนี เซี ยม ใน
ปริ มาณ 4.5 wt.% ในขณะที อลู มิ เนี ยมเกรด 3004 ใช้สําหรั บ ผลิ ตตัวกระป๋ องเครื องดื มนันมี ส่ วนผสมของธาตุ
แมงกานี ส ในปริ มาณ 1.2 wt.% และธาตุแมกนี เซี ยม ในปริ มาณ 1 wt.% [1, 13] มีการศึกษาการเติมชิ นส่ วนของ
กระป๋ องเครื องดืมและการสันสะเทือนทางกลต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิ งกลของโลหะผสมอลูมิเนี ยมซิ ลิคอน เกรด A356 พบว่าการผสมชิ นส่ วนกระป๋ องเครื องดืมลงไปในโลหะผสม ส่ งผลต่อค่าความแข็งเพิมขึน
[14] อวยชัย และคณะ [15] ได้ศึกษากระบวนการทางความร้อนต่อค่าความแข็งของโลหะผสมอลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน
หลังจากผสมกระป๋ องเครื องดื ม พบว่าการเติ มฝากระป๋ องและธาตุสตอนเที ยมที อุณหภูมิ การบ่ มแข็งเที ยม 180
องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3 และ 5 ชัวโมง ได้รับค่าความแข็งดีทีสุ ด Luijan และคณะ [16] พบว่าการเติมชิ นส่ วน
กระป๋ องเครื องดืมสามารถปรับสภาพเฟส  ในโลหะผสมอลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ได้
ถึงแม้วา่ มีการวิจยั ทังในและต่างประเทศทีศึกษาการปรับสภาพเฟส  อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ทังในโลหะผสม
หล่ออลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน-ทองแดง และอลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน-แมกนี เซี ยม โดยนิ ยมใช้ธาตุแมงกานี สจากโลหะผสม
Al-Mn และใช้ธาตุโครเมียมจากโลหะะผสม Al-Cr [9, 17] เป็ นหลัก สําหรับงานวิจยั นีได้มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
จากชินส่ วนกระป๋ องเครื องดืม ทีมีปริ มาณธาตุแมงกานี สสู ง ซึ งจะทําหน้าทีในการปรับปรุ งโครงสร้างจุลภาคของ
โลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ให้ดีขึน จากการปรับสภาพเฟส  กลายเป็ นเฟส  แทน จึงมีความจําเป็ น
อย่างยิงที ต้องออกแบบการทดลองให้เหมาะสม ดังนันงานวิจยั นี เพื อศึ กษาผลกระทบของการเติ ม ตัวกระป๋ อง
เครื องดืมต่อการปรับสภาพเฟส  ในโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ทีผ่านกระบวนการรี ไซเคิล
2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 วัสดุ
วัสดุทีใช้ในการทดลองประกอบด้วยโลหะผสมหล่ออลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน-เหล็ก และตัวกระป๋ องเครื องดืม
สําหรับใช้เป็ นวัสดุเนื อเติมเพือปรับสภาพเฟส  ส่ วนผสมทางเคมีตรวจสอบด้วยเครื องสเปกโตรมิเตอร์ (Optical
emission spectrometer) ยีห้อ Thermo ARL รุ่ น ARL 3460 ดังตารางที 1
2.2 การเตรียมตัวกระป๋องเครื องดืม
กระป๋ องเครื องดืมถูกให้ความร้อนที อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซี ยส ในเตาไฟฟ้ าขดลวดต้านทาน 30 นาที
เพือกําจัดสารเคลือบทีติดมากับกระป๋ องเครื องดืม จากนันแยกกระป๋ องเครื องดืมแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที 1 ฝา
กระป๋ องเครื องดืม และส่ วนที 2 ตัวกระป๋ องเครื องดืม แล้วทําการหลอมเฉพาะชินส่ วนตัวกระป๋ องเครื องดืม โดย
ทําการหลอมต่อครั งปริ ม าณ 2 กิ โลกรั ม ในเบ้าหล่ อซิ ลิ ค อนคาร์ ไ บด์ ใช้อุณ หภู มิ 800 องศาเซลเซี ย ส เมื อตัว
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กระป๋ องเครื องดืมเริ มหลอมเหลวเติมฟลักซ์เพือปกคลุมผิวหน้า ค้างนําโลหะไว้ในเตา 30 นาที และไล่แก๊สโดยใช้
แก๊สอาร์ กอน ใช้เวลา 5 นาที ตักสารมลทินบริ เวณผิวหน้าโลหะหลอมเหลว จากนันเทโลหะหลอมเหลวลงในแบบ
หล่อสแตนเลสผนังบาง ทีอุณหภูมิ 720 องศาเซลเซียส
ตารางที 1 ส่ วนผสมทางเคมีของวัสดุทีใช้ในการทดลอง (wt.%)
Alloys / Part name
Al-Si-Fe
Beverage can body
Al-Si-Fe + 30 wt. % of beverage can body

Si
6.782
0.306
6.65

Fe
>0.942
0.537
0.931

Mn
0.020
1.067
0.420

Mg
0.264
0.563
0.194

Al
Bal.
Bal.
Bal.

ตารางที 2 ออกแบบการทดลอง (wt.%)
โลหะผสม
Al-Si-Fe
Al-Si-Fe
Al-Si-Fe
Al-Si-Fe

ตัวกระป๋ องเครื องดืม
5
10
20
30

โลหะผสม Al-10%Sr
0.04
0.04
0.04
0.04

2.3 ขันตอนการปรับสภาพเฟส
ในขันตอนการศึกษาประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพเฟส  นัน นําโลหะผสมหล่ออลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน-เหล็ก
ปริ มาณเท่ า กั บ 5 กิ โ ลกรั ม หลอมในเตาไฟฟ้ า ขดลวดต้ า นทาน ใช้ เบ้ า ซิ ลิ ค อนคาร์ ไ บด์ ที อุ ณ หภู มิ 800
องศาเซลเซี ยส เมื อโลหะผสมเริ มหลอมเหลวเติ ม ตัวกระป๋ องเครื องดื ม ดังตารางที 2 ทดลองเติ ม ตัว กระป๋ อง
เครื องดื มในปริ มาณ 5, 10, 20 และ 30 wt.% ตามลําดับ และกําหนดโลหะผสม Al-10%Sr ในปริ มาณ 0.04 wt.%
เท่ากันในทุกสภาวะการทดลอง จากนันเติมฟลักซ์เพือปกคลุมผิวหน้า ค้างนําโลหะในเตา 30 นาที ไล่แก๊สโดยใช้
แก๊สอาร์ กอนใช้เวลา 5 นาที และตักสารมลทินบริ เวณผิวหน้าโลหะหลอมเหลว เทโลหะหลอมเหลวลงในแบบ
หล่อสแตนเลสผนังบาง ทีอุณหภูมิ 720 องศาเซลเซียส ดังรู ปที 1
2.4 ขันตอนการตรวจสอบโครงสร้ างจุลภาค
เตรี ยมชินงานทีได้จากการหล่อมาล้างทําความสะอาดด้วยเอทานอลและนํา หลังจากนันเป่ าชินงานให้แห้ง
นําชินงานหล่อจากการทําความสะอาดมาขัดด้วยกระดาษทราย 320 ถึง 1200 กริ ด ตามลําดับ นําไปขัดละเอียดด้วย
ผ้าสั ก หลาดโดยใช้ผงขัดอลู มิ นาขนาด 1 และ 0.5 ไมครอน และคอลลอยด์ซิ ลิ คอน ด้วยเครื องขัดชิ นงานยีห้ อ
STRUERS รุ่ น DAP-7 จากนันกัดผิวหน้าด้วยสารละลายเคลเลอร์ (Keller’s reagent) ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค
ด้วยกล้องจุ ลทรรศน์แบบแสง (Optical microscopy) ยีห้อ NIKON รุ่ น ECLIPSE MA200 ตรวจสอบโครงสร้ าง
จุ ลภาคใช้ก ล้องจุ ล ทรรศน์แบบส่ องกราด (Scanning electron microscope; SEM) ยีห้อ JEOL รุ่ น JSM-5410 LV
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ทําการวิเคราะห์ธาตุในเชิงปริ มาณและวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุดว้ ย สเปกโทรเมตรี รังสี เอกซ์แบบกระจาย
พ ลั ง งาน (Energy dispersive X-ray spectrometry; EDS) ยี ห้ อ OXFORD รุ่ น LINK ISIS 300 ร่ วมกั บ กล้ อ ง
จุ ล ทรรศน์ แบบส่ องกราด ตรวจสอบสารประกอบเชิ งโลหะโดยใช้เทคนิ ค การเลี ยวเบนของรั งสี เอ็ก ซ์ (X-ray
diffractometer; XRD) ยีห้อ BRUKER รุ่ น D8 DISCOVER และวัดปริ มาณเฟสทีเกิดขึนโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ภาพ (Image analysis system)

รู ปที 1 ขันตอนการปรับสภาพเฟส
3. ผลการทดลอง และหัวข้ อ
3.1 การวิเคราะห์ สารประกอบเชิงโลหะโดยเทคนิค XRD
ผลการวิเคราะห์ชนิ ดของสารประกอบเพือยืนยันชนิ ดของสารประกอบเชิงโลหะทีเกิดขึนในตัวกระป๋ อง
เครื องดืม โลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิ ลิคอน-เหล็ก และโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก หลังจากการผ่าน
การปรั บสภาพเฟสโดยการเติมตัวกระป๋ องเครื องดื มในปริ มาณ 30 wt.% ดังรู ปที 2 พบว่าตัวกระป๋ องเครื องดื ม
ประกอบด้วยธาตุอลูมิเนี ยม และเฟส Al6(Mn,Fe) จากผลการวิเคราะห์โลหะผสมหล่ออลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน-เหล็ก
ประกอบด้วยธาตุอลูมิเนี ยม ซิ ลิคอน และ เฟส  ในขณะทีโลหะผสมหล่ออลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน-เหล็ก ผ่านการปรับ
สภาพเฟสโดยการเติมตัวกระป๋ องเครื องดืมในปริ มาณ 30 wt.% ประกอบด้วยธาตุอลูมิเนี ยม ซิ ลิคอน เฟส  และ
เฟส 
3.2 โครงสร้ างจุลภาคตัวกระป๋องเครื องดืม
การตรวจสอบโครงสร้ างจุ ล ภาคตัวกระป๋ องเครื องดื มที ถู ก นํากลับ มาหลอมใหม่ เพื อใช้ในการศึ ก ษา
ผลกระทบต่อการปรับสภาพเฟส  พบว่าประกอบด้วยเฟส Al6(Mn,Fe) [18-20] มีลกั ษณะเป็ นเส้นยาวขนาด 50100 ไมครอน และเฟส Mg2Si อยูบ่ นพืนของเฟส -Al ดังรู ปที 3 ผลการตรวจสอบส่ วนผสมทางเคมีโดยใช้เทคนิ ค
EDS ในเฟส Al6(Mn,Fe) ดังรู ปที 4(ก) บริ เวณตําแหน่ งที 1 มีปริ มาณธาตุอลูมิเนี ยม แมงกานี ส และเหล็ก เท่ากับ
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80.72, 6.58 และ 12.69 wt.% ตามลําดับ ดังรู ป ที 4(ข) การวิเคราะห์ธาตุดังกล่าวสอดคล้องกับผล XRD ของตัว
กระป๋ องเครื องดืมดังรู ปที 2

รู ปที 2 เทคนิค XRD วิเคราะห์สารประกอบเชิงโลหะของตัวกระป๋ องเครื องดืม โลหะผสมหล่อ
อลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก และโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ทีปริ มาณกระป๋ องเครื องดืม 30 wt.%

รู ปที 3 โครงสร้างจุลภาคตัวกระป๋ องเครื องดืม

รู ปที 4 (ก) SEM โครงสร้างจุลภาคตัวกระป๋ องเครื องดืม (ข) EDS ทีตําแหน่งที 1
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3.3 โครงสร้ างจุลภาคโลหะผสมหล่ ออลูมิเนียม-ซิลคิ อน-เหล็ก ไม่ ผ่านการปรับสภาพเฟส
การตรวจสอบโครงสร้ างจุ ล ภาคโลหะผสมหล่ อ อลู มิ เนี ย ม-ซิ ลิ ค อน-เหล็ ก พบว่าโครงสร้ างจุ ล ภาค
ประกอบด้วยเฟสยูเทคติกซิ ลิคอนที มีรูปทรงไม่แน่ นอน และเฟส  ลักษณะเป็ นเส้นยาวมี ขนาดในช่ วง 50-200
ไมครอน กระจายตัวบนพืนเฟส -Al ดังรู ปที 5 เมือตรวจสอบส่ วนผสมทางเคมีโดยใช้เทคนิ ค EDS เฟส  บริ เวณ
ตําแหน่ งที 1 ดังในรู ปที 6(ก) พบว่ามีปริ มาณธาตุอลูมิเนี ยม ซิ ลิคอน และเหล็ก ปริ มาณเท่ากับ 64.01, 13.74 และ
22.26 wt.% ตามลําดับ ดังรู ป ที 6(ข) การวิเคราะห์ ธ าตุดังกล่ าวซึ งสอดคล้องกับ ผล XRD ของโลหะผสมหล่ อ
อลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ดังรู ปที 2

รู ปที 5 โครงสร้างจุลภาคโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ไม่ผา่ นการปรับสภาพเฟส

รู ปที 6 (ก) SEM โลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก (ข) EDS บริ เวณตําแหน่งที 1
3.4 โครงสร้ างจุลภาคโลหะผสมหล่ ออลูมิเนียม-ซิ ลิคอน-เหล็ก ผ่ านการปรับสภาพเฟสโดยการเติมตัวกระป๋อง
เครื องดืม
ผลการปรับ สภาพโลหะผสมหล่ออลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน-เหล็ก โดยการเติ มตัวกระป๋ องเครื องดื มลงไปใน
ปริ มาณ 5 wt.% พบว่าเฟส  มีขนาดและความยาวลดลงเท่ากับ 100-150 ไมครอน แต่ปริ มาณการเติมทีน้อยเกินไป
นันไม่เพียงพอต่อการก่อตัวของเฟส  ในโครงสร้างจุลภาคได้ ดังรู ปที 7(ก) การเติมตัวกระป๋ องเครื องดืมลงไปใน
ปริ ม าณ 10 และ 20 wt.% พบว่าสามารถเปลี ยนเฟส  ให้กลายเป็ นเฟส  ได้เพิ มมากขึ น ดังรู ปที 7(ข) - (ค) ที
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ปริ มาณเติมตัวกระป๋ องเครื องดืมทีสู งขึนเท่ากับ 30 wt.% พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการปรับสภาพเฟส  ทีดีทีสุ ด
เมือเปรี ยบเที ยบกับปริ มาณการเติมที น้อยกว่า อย่างไรก็ตามเฟส  ยังคงหลงเหลืออยู่ในโครงสร้างจุลภาคเพียง
เล็กน้อยเท่านัน ดังรู ปที 7(ง)

รู ปที 7 โครงสร้างจุลภาคโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ผ่านการปรับสภาพเฟสโดยการเติม
ตัวกระป๋ องเครื องดืม (ก) 5 wt.% (ข) 10 wt.% (ค) 20 wt.% และ (ง) 30 wt.%
3.5 การวิเคราะห์ การกระจายตัวของธาตุผสมโดยใช้ เทคนิค X-ray mapping
รู ปที 8 แสดงผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุผสมที เป็ นผลมาจากการเติมตัวกระป๋ องเครื องดื ม
ปริ มาณ 30 wt.% ในโลหะผสมหล่ออลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน-เหล็ก โดยใช้เทคนิ ค X-ray mapping บริ เวณเฟส  พบว่า
มีการกระจายตัวของธาตุอลูมิเนี ยม เหล็ก แมงกานี ส และซิ ลิคอน กระจายตัวอย่างหนาแน่ นบริ เวณเฟส  ที มี
ลัก ษณะคล้า ยตัว อัก ษรจี น ซึ งจากผลการตรวจสอบนี สามารถยื น ยัน ได้ว่ า ส่ ว นผสมทางเคมี ใ นเฟส  นั น
ประกอบด้วยธาตุอลูมิเนี ยม เหล็ก แมงกานี ส และซิ ลิคอน เป็ นหลัก นอกจากนียังพบการปรากฏตัวของเฟส  อยู่
บ้างเล็กน้อยในโครงสร้างจุลภาค ซึ งประกอบด้วยธาตุอลูมิเนี ยม เหล็ก และซิ ลิคอน โดยปกติสัดส่ วนทีเหมาะสม
ในการปรั บสภาพเฟส  ให้สมบู รณ์ นัน สั ดส่ วนระหว่างธาตุ Mn : Fe เท่ากับ 0.5 : 1 [21] จากผลการทดลองนี
ปริ มาณธาตุแมงกานีสมีปริ มาณไม่เพียงพอต่อการปรับสภาพเฟส  ให้หมดไปจากโครงสร้างจุลภาคได้
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รู ปที 8 เทคนิค X-ray mapping แสดงการกระจายตัวของธาตุบริ เวณ เฟส  และ 
ในโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ทีปริ มาณกระป๋ องเครื องดืม 30 wt.%
3.6 ปริมาณเฟสโลหะผสมหล่ ออลูมิเนียม-ซิลคิ อน-เหล็ก ผ่ านการปรับสภาพเฟสโดยการเติมตัวกระป๋อง
เครื องดืม
ผลการวิเคราะห์ปริ มาณเฟส  และ  ทีเกิดขึนในโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ภาพ หลังจากปรับ
สภาพเฟสโดยการเติมตัวกระป๋ องเครื องดืม เมือเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่ วนพืนทีเฟส (Phase area
fraction) ต่อปริ มาณการเติม 5, 10, 20 และ 30 wt.% พบว่ามีสัดส่ วนของเฟส  เท่ากับ 3.78, 2.37, 2.04 และ 1.58
ตามลําดับ และสัดส่ วนของเฟส  ที ปริ มาณการเติม 10, 20 และ 30 wt.% เท่ากับ 4.08, 4.46 และ 7.06 ตามลําดับ
ดังนันจากปริ มาณเฟส  ทีลดลง เนื องจากปริ มาณธาตุแมงกานี สทีเพิมสู งขึน ทําให้เกิดการก่อตัวของเฟส  ขึนมา
แทนที เฟส  ในโครงสร้ างจุ ล ภาค การเติ มตัวกระป๋ องเครื องดื มเพื อปรั บ สภาพเฟส  ให้ก ลายเป็ นเฟส  นัน
ปริ มาณการเติมทีสู ง ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพเฟส  ทีดีกว่า เมือเปรี ยบเทียบกับปริ มาณการเติมทีตํา
ดังรู ปที 9

รู ปที 9 ปริ มาณเฟสของโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก และโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก
ผ่านการปรับสภาพเฟสโดยการเติมตัวกระป๋ องเครื องดืม
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4. การอภิปรายผลการทดลอง
ผลการทดลองในงานวิจยั นี พบว่าการเติมตัวกระป๋ องเครื องดืมลงไปในนําโลหะหลอมเหลวของโลหะ
ผสมหล่ออลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน-เหล็ก มีผลต่อการปรับสภาพเฟส  ให้กลายเป็ นเฟส  โดยเฉพาะอย่างยิงการเติม 20
และ30 wt.% ดังรู ปที 7(ค) - (ง) เนื องจากผลกระทบของธาตุแมงกานี สในเฟส Al6(Mn,Fe) ทีมีปริ มาณมากกว่าเมือ
เปรี ยบเทียบกับการเติมตัวกระป๋ องทีปริ มาณ 5 และ 10 wt.% จึงส่ งผลต่อการปรับสภาพเฟส  ทีดีกว่า สอดคล้อง
กับงานวิจยั ทีผ่านมา Gao และคณะ [10] ทีพบว่าปริ มาณธาตุแมงกานีสทีสู งส่ งผลต่อประสิ ทธิการปรับสภาพเฟส
ที ดี สําหรั บ กลไกการปรั บ สภาพเฟสสามารถอธิ บ ายได้ว่าเมื อเติ ม ตัวกระป๋ องเครื องดื มที มี ส่ วนผสมของเฟส
Al6(Mn,Fe) ลงไปในนําโลหะหลอมเหลวจะเกิดการละลายตัวของเฟส Al6(Mn,Fe) ระหว่างการค้างนําโลหะเหลว
ในเตา หลังการเทนําโลหะเกิดการแข็งตัวของเฟส -Al ก่อตัวเป็ นเฟสแรกทีอุณหภูมิ 609 องศาเซลเซียส [22] เป็ น
ทีทราบกันดีว่าความสามารถในการละลายของธาตุผสมในเฟส -Al ตํา เมือมีการเติบโตของต้นเดนไดรท์จะเกิด
การผลัก (Rejected) ธาตุผสมอืน เช่น แมงกานี ส เหล็ก ซิ ลิคอน ออกจากปลายของต้นเดนไดรท์ (Dendrite tip) เข้า
สู่ เฟสของเหลว เมื ออุณภูมิลดตําลงและความเข้มข้นของธาตุแมงกานี ส เหล็ก ซิ ลิคอน ในของเหลวเพิมสู งขึน
ส่ งผลต่อการรวมตัวของธาตุอลูมิเนี ยม แมงกานี ส เหล็ก ซิ ลิคอน ก่อตัวเป็ นเฟส  และเติบโตขึนเมืออุณหภูมิลด
ตําลง ปริ มาณธาตุเหล็กจะถูกนําไปใช้ในการก่อตัวเฟส  ทําให้ปริ มาณธาตุเหล็กในนําโลหะหลอมเหลวลดลง ไม่
เพียงพอในการก่อตัวของเฟส  เมือความเข้มข้นของธาตุซิลิคอนในนําโลหะหลอมเหลว เท่ากับ 11.7 wt.% จะ
เกิดการแปลงเฟสทีปฏิกิริยายูเทคติก ดังในรู ปที 10 จากการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีในการทดลองพบว่าปริ มาณ
ธาตุแมงกานี สเท่ากับ 0.4 wt.% เมือพิจารณาแผนภาพ อลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน-เหล็ก ทีปริ มาณธาตุแมงกานี ส เท่ากับ
0.4 wt.% [21] จากปริ มาณธาตุแมงกานี สทีสู งขึน ส่ งผลต่อการก่อตัวของเฟส  ในโครงสร้างจุลภาค นอกจากนี
ยังพบว่าสั ดส่ วนระหว่างธาตุ Fe : Mn ของโลหะผสมส่ งผลต่อปริ ม าณการก่ อตัวของเฟส  อย่างมี นัยสํ าคัญ
สอดคล้องกับ งานวิจัยที ผ่านมาเมื อธาตุแมงกานี ส เพิ มขึน ส่ งผลต่อสมบัติเชิ งกลที ดี ขึ น ซึ งเป็ นผลมาจากการ
ปรับเปลียนโครงสร้างจุลภาคจากเฟส  กลายเป็ นเฟส  [10, 23-24] ในขณะทีเฟสยูเทคติกซิ ลิคอนนันสามารถ
เปลียนรู ปร่ างจากรู ปทรงไม่แน่นอน กลายเป็ นรู ปทรงกลมมน ทุกๆ สภาวะการทดลอง ซึ งเป็ นผลมาจากการเติม
โลหะผสม Al-10%Sr ธาตุสตรอนเทียมทําหน้าทีไปขัดขวางการเติบโตของผลึกซิ ลิคอนในระนาบ <112> และทํา
ให้เกิ ดการเติ บโตในหลายทิ ศทาง [25] สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่านมา พิสิทธิ เมื องน้อย และจิ ณกมล ลุยจันทร์
[26] การปรับปรุ งลักษณะและรู ปร่ างของเฟสซิลิคอนนัน ส่ งผลต่อสมบัติเชิงกลทีดีในโลหะผสมหล่ออลูมิเนี ยมยัง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Li และคณะ [27] ทีพบว่าการปรับปรุ งเฟสซิ ลิคอนนัน ส่ งผลทีดีต่อค่าสมบัติเชิ งกล
ของโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม
ผลการทดลองเติ ม ตัวกระป๋ องเครื องดื มลงไปในนําโลหะหลอมเหลวของโลหะผสมหล่ออลู มิ เนี ยมซิ ลิคอน-เหล็ก สามารถปรับสภาพเฟส  ให้กลายเป็ นเฟส  ได้ ผลการทดลองนีสามารถใช้เป็ นทางเลือกสําหรับ
อุตสาหกรรมงานหล่อผลิ ตชิ นส่ วน ซึ งสามารถลดปริ มาณการใช้โลหะผสมหล่อ Al-Si ปฐมภูมิ (Primary Al-Si
cast alloys) โดยที สามารถเลือกใช้โลหะผสมหล่ออลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน-เหล็ก ทีผ่านกระบวนการรี ไซเคิลทดแทน
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และยัง สามารถลดต้น ทุ น ในการผลิ ต ตําลงได้ เนื องจากโลหะผสมหล่ อ Al-Si ปฐมภู มิ มี ร าคาสู ง กว่ า เมื อ
เปรี ยบเที ยบกับโลหะผสมหล่ออลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน-เหล็ก นอกจากนี การเลือกใช้ตวั กระป๋ องเครื องดืมเพือปรั บ
สภาพเฟส  นัน สามารถทดแทนการใช้โลหะผสม Al-Mn หรื อ Al-Cr ทีนําเข้ามาจากต่างประเทศได้ และเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรจากเศษกระป๋ องเครื องดืมให้มีประโยชน์สูงสุ ด

รู ปที 10 ลําดับขันการแข็งตัวของโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ทีปริ มาณกระป๋ องเครื องดืม 30 wt.%
5. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาผลกระทบของการเติมตัวกระป๋ องเครื องดืมต่อการปรับปรุ งโครงสร้างจุลภาคในโลหะผสม
หล่ออลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน-เหล็ก ทีผ่านกระบวนการรี ไซเคิล ทดลองเติมในปริ มาณการเติม 5, 10, 20 และ 30 wt.%
ตามลําดับ โครงสร้างจุลภาคตัวกระป๋ องเครื องดืมนันประกอบด้วยเฟส Al6(Mn,Fe) และเฟส Mg2Si ทีระดับการ
เติม 5 wt.% ไม่สามารถปรับสภาพเฟส  ในโครงสร้างจุลภาคได้ เมือระดับการเติมสู งขึนเท่ากับ 10, 20 และ 30
wt.% สามารถปรับสภาพเฟส  ให้กลายเป็ นเฟส  ได้ โดยเฉพาะทีปริ มาณการเติมสู งขึนเท่ากับ 30 wt.% ส่ งผล
ต่อการปรั บสภาพเฟส  ได้อย่างมีนัยสําคัญ ประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพเฟส  ขึนอยู่กับปริ มาณการเติ มหรื อ
ปริ มาณเฟส Al6(Mn,Fe) จากการประยุกต์ใช้ชินส่ วนตัวกระป๋ องเครื องดืมมาปรับปรุ งโครงสร้างจุลภาคในโลหะ
ผสมหล่ออลูมิเนี ยม-ซิ ลิคอน-เหล็ก ทีผ่านกระบวนการรี ไซเคิล โดยใช้ประโยชน์จากธาตุแมงกานี ส ทีมีอยู่ในตัว
กระป๋ องเครื องดืมนัน ธาตุแมงกานี สในตัวกระป๋ องเครื องดืมจะทําหน้าทีในการปรับปรุ งโครงสร้างจุลภาคของ
โลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ให้ดีขึน
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บทคัดย่อ
กำรวำงแผนกำรจัดกำรพลังงำนเป็ นที่สิ่งสำคัญอย่ำงมำกสำหรับอำคำรสถำนศึกษำเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ
กำรใช้พลังงำน สัดส่ วนกำรใช้พลังงำนในอำคำรสถำนศึกษำส่ วนใหญ่แล้วเกิ ดจำกกำรปรับอำกำศ ดังนั้นกรอบ
อำคำรมี ส่วนสำคัญอย่ำงมำกในกำรลดภำระระบบปรับ อำกำศ วัตถุ ประสงค์ของงำนวิจยั นี้ เพื่อท ำกำรประเมิ น
มำตรกำรกำรปรับ ปรุ งพลังงำนของกรอบอำคำรในอำคำรสถำนศึกษำ โดยใช้อำคำร 7 ของมหำวิทยำลัยธุ ร กิ จ
บัณฑิตย์เป็ นอำคำรกรณี ศึกษำ งำนวิจยั นี้ ได้ใช้เทคนิ คทำงด้ำนกำรจำลองพลังงำนในอำคำรโดย OpenStudio และ
EnergyPlus ทำกำรจำลองกำรใช้พลังงำนของ 13 มำตรกำรกำรปรับปรุ งพลังงำนของกรอบอำคำร และยังใช้กำร
วิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ หำผลตอบแทนกำรลงทุนและควำมเป็ นไปได้ทำงเศรษฐศำสตร์ ของ 13 มำตรกำร จำก
กำรศึกษำพบว่ำมำตรกำร M2 (ติดตั้งฉนวนที่กรอบอำคำร) มีศกั ยภำพกำรประหยัดพลังงำนสู งสุ ด โดยมีค่ำดัชนี
กำรใช้พลังงำนที่ 67.806 kWh/(m2Year) ตำมด้วยมำตรกำร M13 (ติดตั้งฉนวนที่กรอบอำคำร ติดฟิ ล์มและฉนวนที่
หลังคำ) และมำตรกำร M12 (เปลี่ ยนฉนวนหลังคำ) โดยมี ค่ำดัชนี กำรใช้พ ลังงำนที่ 69.049 kWh/(m2Year) และ
69.140 kWh/(m2Year) ตำมลำดับ กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ พบว่ำมีเพียง 3 มำตรกำรที่เป็ นไปได้ในกำรลงทุน
และทำงเทคนิ ค โดยทั้ง 3 มำตรกำรนี้ คื อ มำตรกำร M2 M13 และ M12 โดยมี ผ ลตอบแทนกำรลงทุ น เท่ ำ กับ
533,889.71 บำท 442,360.34 บำท และ 127,139.53 บำท ตำมลำดับ ผลกำรศึกษำและวิธีวิจยั ในงำนวิจยั นี้ สำมำรถ
นำไปประยุกต์ใช้ในกำรปรับปรุ งพลังงำนของกรอบอำคำรในอำคำรสถำนศึกษำอื่นๆ ได้
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Abstract
Energy management planning is extremely important for educational buildings to increase the efficient
use of energy. The proportion of energy use in educational buildings is mainly for space cooling. Thus, building
envelope plays a crucial role in reducing cooling demand. The objective of this research is to evaluate the
energy renovation measures of building envelope in educational building. The building number 7 of Dhurakij
Pundit University was used as a case study building. The research employed the building energy modeling
technique based on OpenStudio and EnergyPlus to simulate the energy use of 13 energy renovation measures of
the building envelope. In addition, the economic analysis was used to analyze the economic feasibility of the 13
measures. The study found that measure M2 (Installed insulation in building envelop) is the highest energysaving potential with the Energy Use Index of 67.806 kWh/(m2Year) and followed by measure M13 (Installed
insulation in building envelop, film and roof insulation) and measure M12 (Replacement of roof insulation) with
the Energy Use Index of 69. 049 kWh/ ( m2Year) and 69. 140 kWh/ ( m2Year) , respectively. The economic
assessment showed that there are three measures having investment returns and technical feasibilities. These
measures are M2, M13 and M12 with the investment returns of 533,889.71 Thai Baht, 442,360.34 Thai Baht
and 127,139.53 Thai Baht, respectively. The findings and research methods in this research would be applicable
for energy retrofitting of building envelope in other educational buildings.
Keywords: Educational buildings; Energy efficiency; Building energy modeling; Energy renovation;
Life- cycle cost analysis
1. บทนา
ประเทศไทยต้องนำเข้ำพลังงำนเชิ งพำณิ ชย์ในปริ มำณสู งและมี สั ดส่ วนกำรใช้แหล่ งพลังงำนประเภท
เชื้ อเพลิ งฟอสซิ ลสู งด้วยเช่ นกัน โดยเฉพำะภำคกำรผลิ ตไฟฟ้ ำยังพึงพำเชื้ อเพลิ งฟอสซิ ลเป็ นหลัก ส่ งผลให้กำร
ปลดปล่ อ ยก๊ ำซคำร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2 Emissions) จำกกำรใช้ไ ฟฟ้ ำเป็ นประเด็ น ส ำคัญ ที่ ต้อ งได้รับ กำร
ปรับปรุ งและแก้ไข จำกควำมต้องกำรพลังงำนที่เพิ่มมำกขึ้นในสำขำอำคำร (Building Sector) ซึ่ งมีกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ ำเป็ นพลังงำนหลักทำให้กำรวิจยั ทำงด้ำนกำรใช้พลังงำนและกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพด้ำนพลังงำนของอำคำร
สำมำรถช่ วยแก้ปัญหำด้ำนพลังงำนและสิ่ งแวดล้อมของประเทศได้ โดยเฉพำะอำคำรสถำบันกำรศึกษำซึ่ งจำก
ข้อ มู ล ของกรมพัฒ นำพลัง งำนทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งำน กระทรวงพลัง งำน พบว่ ำ ในอำคำรประเภท
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สถำนศึกษำมี สัดส่ วนกำรใช้พลังงำนของระบบปรับอำกำศสู งที่สุดร้อยละ 65 ระบบไฟฟ้ ำแสงสว่ำงร้ อยละ 25
และกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำอื่นๆ อีกร้อยละ 10 [1] จำกสัดส่ วนกำรใช้พลังงำนของระบบปรับอำกำศที่มีค่ำสู งนั้นเป็ น
ผลมำจำกควำมร้อนที่ถ่ำยเทผ่ำนกรอบอำคำรและหลังคำ
ในปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้มีกำรออกกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรอนุ รักษ์พลังงำนเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือใน
กำรกำกับดูแลและส่ งเสริ มให้มีกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ประกอบด้วย พระรำชกฤษฎีกำกำหนดอำคำร
ควบคุม พ.ศ. 2538 และกฎกระทรวงเกี่ยวกับอำคำรควบคุม และได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรส่ งเสริ ม
กำรอนุ รักษ์พลังงำน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) เพื่อให้เกิ ดกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพยิ่งขึ้น
และวิธีกำรออกแบบอำคำรเพื่อกำรอนุ รักษ์พลังงำน พ.ศ. 2552 ได้กำหนดค่ำกำรถ่ำยเทควำมร้ อนรวมของอำคำร
ประกอบด้วย (1) ค่ำกำรถ่ ำยเทควำมร้ อนรวมของผนังด้ำนนอกของอำคำรในส่ วนที่ มีกำรปรับ อำกำศในแต่ละ
ประเภทของอำคำรประเภทสถำนศึ กษำมี ค่ ำไม่ เกิ น 50 W/m2 และ (2) ค่ำกำรถ่ ำยเทควำมร้ อนรวมของหลังคำ
อำคำรในส่ ว นที่ มี ก ำรปรั บ อำกำศมี ค่ ำ ไม่ เกิ น 15 W/m2 นอกจำกนั้น แล้ว ยัง มี ก ำรบัง คับ ใช้ เกณฑ์ ม ำตรฐำน
ประสิ ทธิภำพพลังงำนในอำคำร (Building Energy Code: BEC) สำหรับอำคำรใหม่อีกด้วย [1-3]
จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้นงำนวิจยั นี้ ได้ทำกำรศึกษำในเรื่ องกำรจัดกำรและกำรวำงแผนพลังงำนในอำคำร
ประเภทสถำบันกำรศึ กษำทั้งในด้ำนกำรลดกำรใช้พลังงำนและกำรจัดกำรพลังงำนควำมร้อนของกรอบอำคำร
รวมถึงกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนกำรลงทุน จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำมีงำนวิจยั ที่ผำ่ นมำได้ทำกำรศึกษำ
กำรปรับ ปรุ งประสิ ท ธิ ภำพผนังอำคำรแบบปรั บ ตำแหน่ งได้ซ่ ึ งสำมำรถช่ วยควบคุ ม ปั จจัยสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพรวมถึงควำมสะดวกสบำยของผูใ้ ช้อำคำรและกำรปรับปรุ งกรอบอำคำรโดยใช้อุปกรณ์ บงั แดดสำมำรถ
ประหยัดพลังงำนได้สู งถึ งร้ อยละ 8 เมื่ อใช้อุป กรณ์ บ งั แดดกับ อำคำรที่ หันหน้ำไปทิ ศตะวันตก [4-6] งำนวิจยั
ทำงด้ำนเทคโนโลยีของกรอบอำคำรมีกำรศึกษำกำรเลือกใช้เทคโนโลยีดำ้ นผนังอำคำรที่มีควำมแตกต่ำงกันของ
วัส ดุ ที่ ห ลำกหลำยและกำรประเมิ น ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มของผนัง อำคำร 4 รู ป แบบ คื อ (1) Reinforced
Concrete (2) Brick (3) Cross-laminated Timber และ (4) Timber-frame Panel Construction ซึ่ งพบว่ำ โครงสร้ ำ ง
ไม้มี ป ระสิ ท ธิ ภำพด้ำนสิ่ งแวดล้อมโดยรวมดี ที่ สุ ด ที่ มี ใช้ก ันในตลำดปั จจุ บ นั นอกจำกกำรปรับปรุ งวัส ดุ และ
อุปกรณ์ ผนังอำคำรแล้ว ยังพบว่ำกำรนำเอำเทคนิ คทำงด้ำน Passive Design เข้ำมำใช้ในกำรออกแบบยังสำมำรถ
เพิ่มประสิ ทธิ ภำพกรอบอำคำรได้ [7-9]
แต่ เนื่ อ งจำกกำรปรั บ ปรุ ง กรอบอำคำรมี ต้น ทุ น ที่ ค่ อ นข้ำ งสู ง มี ก ำรวิจยั ที่ ผ่ำ นมำได้ใ ช้เครื่ อ งมื อ ทำง
เศรษฐศำสตร์ วิศวกรรมและแบบจำลองพลังงำนเข้ำมำช่ วยในกำรตัดสิ นใจ โดยมีงำนวิจยั ที่ทำกำรวิเครำะห์ทำง
เศรษฐศำสตร์ ของมำตรกำรกำรปรับปรุ งด้ำนพลังงำนของอำคำรที่อยู่อำศัยโดยใช้กำรวิเครำะห์แบบ Life Cycle
Cost [10] ในส่ วนของกำรใช้แบบจำลองพลังงำนเพื่อเป็ นข้อมูลสนับสนุนในกำรตัดสิ นใจพบว่ำมีกำรใช้โปรแกรม
ISA’s OTTV52 ออกแบบและจำลองกำรจัดกำรพลังงำนในอำคำรเรี ย นเพื่ อหำแนวทำงกำรลดควำมร้ อนเข้ำสู่
กรอบอำคำร [11] กำรประเมินกำรใช้ฉนวนกับบ้ำนพักอำศัยโดยใช้แบบจำลองพลังงำน eQUEST 3.65 [12] กำร
ใช้โปรแกรม DOE-2.1E ในกำรจำลองกำรใช้พ ลังงำนในอำคำรที่ อยู่อำศัย [13] กำรใช้โปรแกรม BEC Ecotect
130

P. Rittidatch, et al. / Pathumwan Academic Journal, Vol. 11, No. 31, May - August 2021

และ Visual DOE ในกำรประเมินกำรใช้พลังงำนในอำคำรประเภทสำนักงำน [14] และกำรใช้แบบจำลองพลังงำน
EnergyPlus ในกำรจำลองสมรรถนะกำรใช้พ ลังงำนและวิเครำะห์ ผลกระทบทำงเศรษฐศำสตร์ ของมำตรกำร
ปรับปรุ งอำคำรของอำคำรประเภทห้องสมุด [15]
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้วำ่ มีงำนวิจยั ในอำคำรประเภทสถำนศึกษำมีอยูน่ อ้ ย ด้วยเหตุน้ ีทำให้
งำนวิจยั นี้ มุ่งเน้นที่ อำคำรประเภทสถำนศึ กษำ อีกทั้งยังสำมำรถนำวิธีกำรที่ ใช้ในกำรศึกษำนี้ ไปประยุกต์ใช้กบั
อำคำรในสถำนศึกษำอื่นได้อีกด้วย โดยงำนวิจยั นี้ ได้ทำกำรศึกษำกำรเลือกใช้วสั ดุผนังและหลังคำของอำคำรที่มี
ควำมหลำกหลำยและสำมำรถหำซื้ อได้ในปั จจุบนั เพื่อเปรี ยบเทียบกำรใช้พลังงำนในกำรเลือกใช้วสั ดุรวมถึงกำร
วิเครำะห์กำรลงทุน ในกำรวิเครำะห์สมรรถนะด้ำนพลังงำนของอำคำรได้เลือกใช้แบบจำลองพลังงำน OpenStudio
และ EnergyPlus ทำกำรจำลองกำรใช้พลังงำน ซึ่ งกำรใช้แบบจำลองพลังงำนในอำคำรเข้ำมำช่ วยในกำรตัดสิ นใจ
นั้นพบว่ำเป็ นวิธีกำรวิจยั ที่ใช้กนั อย่ำงกว้ำงขว้ำงทั้งในและต่ำงประเทศจำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่ผำ่ นมำ อีกทั้ง
ในปั จจุบนั OpenStudio และ EnergyPlus ถือว่ำเป็ นแบบจำลองพลังงำนในอำคำรที่นิยมใช้และมีค่ำควำมถูกต้องที่
ยอมรับได้สูง [16] โดยงำนวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทำกำรจำลองกำรใช้พลังงำนของอำคำรกรณี ศึกษำ (อำคำร 7)
ในมหำวิทยำลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์และทำกำรเปรี ยบเทียบกำรใช้พลังงำนและวิเครำะห์กำรลงทุนตำมหลักกำร Life
Cycle Cost (LCC) ของกำรปรับปรุ งพลังงำนของกรอบอำคำรจำนวน 13 มำตรกำร
2. วิธีการวิจัย
ในงำนวิ จ ัย นี้ ได้ใ ช้ แ บบจ ำลองพลัง งำนในอำคำร (OpenStudio และ EnergyPlus) ท ำกำรศึ ก ษำกำร
ปรับปรุ งพลังงำนของกรอบอำคำร รู ปที่ 1 แสดงแผนผังวิธีกำรดำเนินงำนวิจยั ประกอบด้วยกำรรวบรวมข้อมูลทำง
กำยภำพของอำคำรกรณี ศึกษำ โดยแต่ละตัวแปรถูกป้ อนเข้ำมำที่ OpenStudio แล้วถูกส่ งไปคำนวณกำรใช้พลังงำน
โดย EnergyPlus ในลัก ษณะของ Physical Model โดยใช้ส มกำรทำงด้ำนกำรถ่ ำยเทควำมร้ อนและมวลระหว่ำง
อำคำรกับสิ่ งแวดล้อมรอบตัวอำคำร ซึ่ ง EnergyPlus นั้นเป็ น Simulation Engine ที่ใช้กำรคำนวณบนพื้นฐำนของ
กำรสมดุลควำมร้อน สำหรับ OpenStudio นั้นเป็ นโปรแกรมประเภท API (Application Programming Interface) ที่
ใช้ในกำรจัดกำรข้อมูลของแต่ละตัวแปร หลักกำรทำงำนโดยละเอียดของ OpenStudio และ EnergyPlus ได้อธิบำย
ไว้ใน [16] สำหรับข้อมูลทำงด้ำนสภำวะอำกำศ เช่น อุณหภูมิ ควำมชื้ น ควำมเร็ วลม และรังสี ดวงอำทิตย์ได้ใช้ชุด
ข้อมูลของเขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ และสำหรับข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ ำของอุปกรณ์ต่ำงๆ ได้จำกกำรเข้ำสำรวจโดยกำรทำ
Energy Audit และตรวจวัดจำกอุปกรณ์ที่ใช้งำน
สำหรับแบบจำลองพลังงำน EnergyPlus ใช้กำรคำนวณโดยหลักกำรสมดุ ลควำมร้อน ซึ่ งรวมถึงสมดุ ล
ควำมร้ อนที่ พ้ืนผิว สมดุ ลควำมร้ อนในอำกำศ และกำรจำลองระบบอำคำร โดยกำรคำนวณสมดุ ลควำมร้อนได้
แสดงไว้ในสมกำรที่ (1 - 4) [17]
(1)
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เมื่อ
คือ รังสี แสงอำทิตย์ที่ดูดซับโดยตรงและกระจำย (ควำมยำวคลื่นสั้น) และฟลัก๊ ควำมร้อน
คื อ กำรแลกเปลี่ ย นฟลั๊ ก กำรแผ่ รั ง สี ควำมยำวคลื่ น สุ ทธิ (ควำมร้ อ น) กั บ อำกำศและ
สภำพแวดล้อม
คือ กำรแลกเปลี่ยนฟลัก๊ หมุนเวียนกับอำกำศภำยนอก
คือ ค่ำกำรนำควำมร้อน (q/A) สู่ ผนัง
โดยที่
สภำพอำกำศ และ

ได้รับอิทธิ พลจำกตัวแปรต่ำง ๆ เช่น ตำแหน่ง มุมมองพื้นผิวและควำมเอียง วัสดุพ้นื ผิวและ
ถูกกำหนดโดยกำรแลกเปลี่ยนรังสี ระหว่ำงพื้นผิวกับพื้นดิน
(2)

เมื่อ
คือ กำรปล่อยคลื่นยำวของพื้นผิว
คือ ค่ำคงที่ Stefan-Boltzmann
คือ ปัจจัยของพื้นผิวผนังกับอุณหภูมิพ้นื ผิวพื้นดิน
คือ ปัจจัยของพื้นผิวผนังกับอุณหภูมิของท้องฟ้ำ
คือ ปัจจัยของพื้นผิวผนังต่ออุณหภูมิอำกำศ
คือ อุณหภูมิพ้นื ผิวภำยนอก
คือ อุณหภูมิพ้นื ผิวดิน
คือ อุณหภูมิทอ้ งฟ้ำ
คือ อุณหภูมิของอำกำศ
(3)
เมื่อ
คือ อัตรำกำรถ่ำยเทควำมร้อนโดยกำรพำควำมร้อนภำยนอก
คือ ค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรพำควำมร้อนภำยนอก
คือ พื้นที่ผวิ
คือ อุณหภูมิพ้นื ที่ผวิ
คือ อุณหภูมิอำกำศภำยนอก
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𝑞"𝑘𝑜 (𝑡 ) = ∑∞𝑗=0 𝑋𝑗 𝑇𝑜,𝑡−𝑗𝛿 − ∑∞𝑗=0 𝑌𝑗 𝑇𝑖,𝑡−𝑗𝛿

(4)

เมื่อ
𝑇
𝑇0
𝑇𝑖

คือ ฟลัก๊ ควำมร้อนนำไฟฟ้ำสำหรับขั้นตอนเวลำปั จจุบนั
คือ อุณหภูมิ
คือ อุณหภูมิขององค์ประกอบภำยในของอำคำร
คือ อุณหภูมิขององค์ประกอบภำยนอกของอำคำร
คือ องค์ประกอบภำยในของอำคำร
คือ องค์ประกอบภำยนอกของอำคำร
คือ ปัจจัยตอบสนอง

โดยกำรจำลองกำรใช้พลังงำนได้ใช้ตวั แปรด้ำนคุณสมบัติของวัสดุและตัวแปรอื่นๆ ของอำคำรกรณี ศึกษำ
เพื่อนำข้อมูลมำทำกำรจำลองหำค่ำพลังงำนที่อำคำรใช้ต่อปี เมื่อได้ค่ำที่ผำ่ นกำรจำลองกำรใช้พลังงำนแล้วทำกำร
เปรี ยบเทียบกับค่ำพลังงำนที่ได้จำกกำรตรวจวัดจริ งเพื่อวิเครำะห์ควำมเที่ยงตรงของแบบจำลองพลังงำนที่สร้ำงขึ้น
จำกนั้นจึงทำกำรจำลองมำตรกำรปรับปรุ งกรอบอำคำรทั้งในส่ วนของผนังและหลังคำอำคำรทั้งหมด 13 มำตรกำร
และทำกำรจำลองกำรใช้พลังงำนเพื่อเปรี ยบเทียบมำตรกำรแต่ละมำตรกำรกับค่ำอ้ำงอิงที่ได้จำกแบบจำลอง (Base
Case) และเปรี ยบเทียบหำมำตรกำรที่ดีที่สุดทั้งในด้ำนกำรลดภำระควำมร้อนเข้ำสู่ อำคำร ลดภำระกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ ำของระบบ HVAC (Heating, Ventilation and Air-conditioning Systems) และนำมำตรกำรปรั บปรุ งกรอบ
อำคำรไปวิเครำะห์กำรลงทุนเพื่อหำควำมเป็ นไปได้ในกำรลงทุนแต่ละมำตรกำรโดยใช้ผลตอบแทนกำรลงทุนมำ
ช่ วยในกำรวิเครำะห์ โอกำสและควำมเป็ นไปได้ของโครงกำรที่ ดีที่สุดในระยะเวลำ 40 ปี [18] โดยกำรคำนวณ
ผลตอบแทนกำรลงทุนได้แสดงไว้ในสมกำรที่ 5 และสมกำรที่ 6 [19] เพื่อหำจุดคุม้ ทุนที่เหมำะสมของกำรเลือกใช้
มำตรกำรและควำมเป็ นไปได้ของมำตรกำรในกำรปรับปรุ งผนังและหลังคำอำคำรต่อไป ซึ่ งวิธีกำรปรับปรุ งกรอบ
อำคำรจะสำมำรถช่ วยลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ ำของอำคำรลงได้ โดยงำนวิจยั นี้ ได้ใช้อำคำร 7 (อำคำรเฉลิมพระ
เกียรติ) มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์เป็ นอำคำรตัวอย่ำงสำหรับกำรวิจยั นี้
ระยะเวลำคืนทุน (PB) = เงินลงทุน ÷ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน

(5)

ผลตอบแทนกำรลงทุน =

(6)
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3. อาคารกรณีศึกษา
อำคำรกรณี ศึกษำเป็ นอำคำรสู ง 6 ชั้น (ดังแสดงในรู ปที่ 2 (ก)) มีพ้ืนที่ใช้สอยประมำณ 10,808.26 m2 ผนัง
อำคำรท ำด้วยวัส ดุ ต่ำ งๆ คื อ (1) Masonry Wall (2) Precast และ (3) Glass Wall ส่ วนของหลังคำใช้วสั ดุ Metal
Sheet หนำ 4 mm และแบบแปลนของพื้นที่ ภำยในอำคำร (ดังแสดงในรู ปที่ 2 (ข)) โดยที่อำคำรมีกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ ำต่อปี อยู่ที่ 775,500 kWh (อ้ำงอิงจำกข้อมูลกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำปี พ.ศ. 2561) ลักษณะกำรใช้สอยพื้นที่เป็ น
อำคำรประเภทสำนักงำนและอำคำรเรี ยน และข้อมูลต่ำงๆ ของอำคำรกรณี ศึกษำได้แสดงไว้ดงั ตำรำงที่ 1

รู ปที่ 1 แผนผังงำนวิจยั อำคำรกรณี ศึกษำ
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ก) ภำพอำคำรกรณี ศึกษำ
ข) แบบแปลนพื้นที่ภำยในอำคำร
รู ปที่ 2 ภำพและแบบแปลนอำคำรตัวอย่ำงกรณี ศึกษำอำคำร 7 (อำคำรเฉลิมพระเกียรติ)
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลอำคำรตัวอย่ำงกรณี ศึกษำ อำคำร 7 (อำคำรเฉลิมพระเกียรติ)
ข้ อมูลอาคาร
ปี ที่เปิ ดใช้อำคำร
พื้นที่ใช้สอย (m2)
พื้นที่ปรับอำกำศ (m2)
พื้นที่ไม่ปรับอำกำศ (m2)
พลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ (kWh/Year)
พลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ (kWh/(m2Year)
เวลำเปิ ดใช้อำคำร (ชัว่ โมง)
Window-to-Wall Ratio (WWR)

อาคาร 7
พ.ศ. 2535
10,808.26
6,858.69
3,949.57
775,500
71.75
13
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
(S)
(E)
0.234
0.211

ทิศหนือ
(N)
0.234

ทิศตะวันตก
(W)
0.211

3.1 สมบัติทางความร้ อนของกรอบอาคาร
ในงำนวิจยั นี้ ได้นำเสนอมำตรกำรปรับปรุ งกรอบอำคำรในส่ วนผนังและหลังคำที่ ส ำมำรถนำรู ป แบบ
มำตรกำรมำประยุกต์ใช้ได้จริ ง โดยใช้เทคนิคกำรปรับคุณสมบัติของวัสดุและนวัตกรรมของกรอบอำคำรมำใช้ใน
กำรปรับปรุ งผนังและหลังคำของอำคำรที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน โดยทำกำรรวบรวมคุณสมบัติตวั แปรทำง
ควำมร้อนของกรอบอำคำรที่ส่งผลต่อกำรใช้พลังงำนของอำคำรดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 2
เมื่ออำคำรได้สร้ำงขึ้นในรู ปแบบ 3 มิติโดยใช้โปรแกรม SketchUp (ดังแสดงในรู ปที่ 3 (ก)) แล้วส่ งข้อมูล
ทำงกำยภำพและคุ ณ สมบัติท ำงควำมร้ อนของตัวแปรต่ ำงๆ ผ่ำน OpenStudio เพื่ อนำไปให้ EnergyPlus ทำกำร
คำนวณ (ดังแสดงในรู ปที่ 3 (ข)) ในกำรสร้ำงแบบจำลองได้ใช้ขอ้ มูลค่ำอ้ำงอิงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องของตัวแปรทำง
ควำมร้อนของอำคำร ตำมรำยกำรวัสดุแต่ละประเภทที่นำมำใช้ในกำรปรับปรุ งของแต่ละมำตรกำรโดยตำรำงที่ 2
ได้แสดงค่ำ Thermal Conductivity ค่ำ Density ค่ำ Specific Heat ค่ำ Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) และค่ำ
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Transmittance ของวัสดุต่ำงๆ ที่นำมำใช้สำหรับแทนค่ำในแบบจำลอง โดยอัตรำส่ วนของพื้นที่หน้ำต่ำงภำยนอก
เทียบกับพื้นที่ผนังของอำคำร (WWR) ได้แสดงไว้ดงั ตำรำงที่ 1 พบว่ำค่ำ WWR มำกที่สุดจะอยูท่ ี่ทิศเหนือ (N) และ
ทิศใต้ (S) มี ค่ำเท่ำกับ 0.234 ทิ ศตะวันออกและตะวันตกมี อตั รำส่ วนพื้ นที่ น้อยที่ สุ ดมี ค่ำเท่ำกับ 0.211 เนื่ องจำก
อำคำรมีรูปแบบเท่ำกัน
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลอ้ำงอิงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องของกับตัวแปรทำงควำมร้อนของอำคำรกรณี ศึกษำ [20-26]
รายการวัสดุ

1. ผนังคอนกรี ต (Precast) 75 mm
2. กระจกใสหนำ 6 mm
3. ฉนวนกันควำมร้อน 65 mm
4. ผนังไม้ (Wooden wall) 75 mm
5. กระจก Low-E หนำ 6 mm
6. กระจก Double Glazing 6 mm
7. กระจก Solar Tag 6 mm
8. ฟิ ล์ม B4100
9. ฉนวนหลังคำ Stay Cool 150 mm

ค่ า Thermal
Conductivity
(W/m2.K)
0.16
0.035
0.13
0.042

ค่ า
Density
(kg/m3)
2,350
24
500
12

ก) แบบจำลองอำคำร

ค่ า Specific
Heat
(kJ/kgoC)
0.84
0.96
1.61
0.96

ค่ า
SHGC

ค่ า
Transmittance

0.72
0.55
1.11
0.41
0.29
-

0.846
0.846
0.078
0.324
0.128
-

ข) กำรจำลองพลังงำนผ่ำน Open Studio และ
EnergyPlus
รู ปที่ 3 แบบจำลองอำคำรและกำรจำลองพลังงำนในอำคำรผ่ำน Open Studio และ EnergyPlus
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3.2 มาตรการปรับปรุ งพลังงานของกรอบของอาคารกรณีศึกษา
ในงำนวิจยั นี้ ได้ทำกำรนำเสนอรู ปแบบมำตรกำรปรับปรุ งเพื่อกำรประหยัดพลังงำนจำนวน 13 มำตรกำร
โดยทำกำรวิเครำะห์ ตวั แปร คุ ณสมบัติด้ำนควำมร้ อนของกรอบอำคำรกรณี ศึกษำ และควำมเป็ นไปได้ในกำร
จำลองกำรใช้พลังงำนและกำรปฎิบตั ิจริ งได้แสดงไว้ในตำรำงที่ 3 จำกนั้นจึงนำมำตรกำรที่เลือกไว้ไปทำกำรจำลอง
กำรใช้พลังงำนโดยใช้ตวั แปรของแต่ละมำตรกำรที่เลือกไว้
ตำรำงที่ 3 รู ปแบบมำตรกำรปรับปรุ งเพื่อกำรประหยัดพลังงำน
รู ปแบบ/มาตรการ (Measures)
M1 หมุนอำคำรตำมทิศจำกทิศเหนือไปทิศใต้ตำมควำมยำวของ
ตัวอำคำร
M2 ติดฉนวนกันควำมร้อนที่ผนังอำคำรหนำ 65 mm
M3 เปลี่ยนผนังกระจกทั้งหมดให้เป็ นผนังทึบ
M4 เปลี่ยนผนังกระจกเฉพำะส่ วนที่เป็ นพื้นที่ไม่ปรับอำกำศให้
เป็ นผนังทึบ
M5 เปลี่ยนผนังคอนกรี ต (Precast) ทั้งหมดให้เป็ นผนังไม้
(Wooden Wall)
M6 เปลี่ยนกระจกเป็ นกระจก Low-E หนำ 6 mm
M7 เปลี่ยนกระจกเป็ นกระจก Double Glazing
M8 เปลี่ยนกระจกเป็ นกระจก Solar Tag
M9 ติดฟิ ล์มที่กระจกทั้งอำคำร
M10 ตัดพื้นที่ส่วนที่เป็ นผนังกระจกออกในส่ วนที่เป็ นพื้นที่ไม่
ปรับอำกำศ
M11 ติดฉนวนกันควำมร้อนที่ผนังอำคำรหนำ 65 mm และติด
ฟิ ล์มที่กระจกทั้งอำคำร
M12 เปลี่ยนฉนวนกันควำมร้อนใต้หลังคำที่ควำมหนำ 75 mm
เป็ นควำมหนำ 150 mm
M13 ติดตั้งฉนวนกันควำมร้อนที่ผนังหนำ 65 mm ติดฟิ ล์ม และ
เปลี่ยนฉนวนหลังคำหนำ 150 mm
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4. ผลการศึกษา
ผลจำกแบบจำลองพลัง งำนพบว่ำค่ ำกำรใช้พ ลังงำน (Energy Use) ของอำคำรก่ อนกำรปรั บ ปรุ ง อยู่ที่
71.751 kWh/(m2Year) จำกกำรจำลองกำรใช้พ ลังงำนทั้ง 13 มำตรกำรได้ผลกำรศึก ษำซึ่ งสำมำรถแสดงผลกำร
เปรี ยบเทียบค่ำ Energy Use ก่อนและหลังกำรปรับปรุ งดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 4
ตำรำงที่ 4 แสดงกำรเปรี ยบเทียบค่ำ Energy Use ก่อนและหลังกำรปรับปรุ ง
มำตรกำร
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13

กำรใช้พลังงำนหลังปรับปรุ ง (Energy Use)/
kWh/(m2Year)
70.046
67.806
69.770
69.621
69.612
69.761
69.774
69.890
69.654
69.813
69.830
69.140
69.049

กำรประหยัดพลังงำน (%)
2.376
5.498
2.761
2.969
2.981
2.773
2.755
2.594
2.923
2.701
2.677
3.639
3.766

ผลจำกกำรจำลองพลังงำนพบว่ำมำตรกำรที่ช่วยลดกำรใช้พลังงำนมำกที่สุดคือมำตรกำร M2 มีค่ำ Energy
Use อยู่ที่ 67.806 kWh/(m2Year) ลองลงมำคือมำตรกำร M13 มี ค่ ำ Energy Use อยู่ที่ 69.049 kWh/(m2Year) และ
M12 มีค่ำ Energy Use อยู่ที่ 69.140 kWh/(m2Year) ตำมลำดับ ในส่ วนมำตรกำรที่ลดกำรใช้พลังงำนได้น้อยที่สุด
คื อม ำตรก ำร M1 (70.046 kWh/(m2Year)) ล องล งม ำคื อ M8 (69.890 kWh/(m2Year)) แล ะ M11 (69.830
kWh/(m2Year)) ตำมลำดับ
กำรวิเครำะห์กำรลงทุนเพื่อหำควำมเป็ นไปได้ในกำรลงทุนแต่ละมำตรกำรโดยใช้ผลตอบแทนกำรลงทุน
มำช่วยวิเครำะห์โอกำสและควำมเป็ นไปได้ของโครงกำรที่ดีที่สุดในระยะเวลำ 40 ปี โดยใช้อตั รำคิดลดที่ 5% จำก
ข้อมูลกำรลงทุนปรับเปลี่ยนวัสดุผนังและหลังคำ และควำมเป็ นไปได้ในกำรปรับปรุ งพลังงำนของกรอบอำคำร
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พบว่ำมี เพี ยง 8 มำตรกำรเท่ ำนั้น (ดังตำรำงที่ 5) โดยทั้ง 8 มำตรกำรเป็ นกำรติ ดตั้งวัส ดุ เพิ่ มเติ ม เข้ำกับ ผนังและ
หลังคำของอำคำร ซึ่งเป็ นมำตรกำรที่สำมำรถดำเนินกำรติดตั้งได้จริ งในทำงปฏิบตั ิ ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 5
จำกข้อมูลในตำรำงที่ 5 พบว่ำผลกำรวิเครำะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนกำรลงทุนมำตรกำรทั้ง 8 มำตรกำร
ผลตอบแทนกำรลงทุน ของมำตรกำรที่ M2 M12 และ M13 เมื่ อสิ้ นสุ ดโครงกำรมี มูลค่ำเท่ำกับ 533,889.71 บำท
127,139.53 บำท และ 442,360.34 บำท ตำมล ำดับ ซึ่ งมี ร ะยะเวลำคื น ทุ น (PB) ที่ 7.11 ปี 15.57 ปี และ 1.24 ปี
ตำมลำดับ ซึ่ งทั้ง 3 มำตรกำรเป็ นมำตรกำรที่มีค่ำผลตอบแทนและระยะเวลำคืนทุนในระยะเวลำอำยุโครงกำร 40 ปี
ส่ วนมำตรกำรที่เหลืออีก 5 มำตรกำรนั้น มีค่ำตอบแทนกำรลงทุนและระยะเวลำคืนทุนเกิ นอำยุโครงกำร 40 ปี จึง
เป็ นมำตรกำรที่ไม่น่ำลงทุน
ในกำรปรับปรุ งพลังงำนของกรอบอำคำรนั้นปั ญหำทำงกำรเงินและกำรพิจำรณำกำรลงทุนก็เป็ นสิ่ งสำคัญ
เช่นกัน ดังนั้นกำรปรับปรุ งกรอบอำคำรเก่ำนั้นในกำรปรับปรุ งอำจพิจำรณำปรับปรุ งได้เพียงบำงมำตรกำรเท่ำนั้น
เพื่อไม่ให้กระทบกับกรอบอำคำรเดิม เช่น กำรเพิ่มฉนวนกันควำมร้อนที่ผนัง กำรเปลี่ยนกระจก กำรติดฟิ ล์ม เป็ น
ต้น หำกทำกำรเปลี่ ยนผนังอำคำรใหม่ท้ งั หมดอำจต้องใช้งบประมำณจำนวนมำกและต้องทำกำรยื่นแบบเพื่อขอ
อนุญำตปรับปรุ งซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้ำงยุง่ ยำก
ตำรำงที่ 5 แสดงค่ำผลตอบแทนกำรลงทุนของทั้ง 8 มำตรกำรปรับปรุ ง
มำตรกำร
M2
M6
M7
M8
M9
M11
M12
M13

ผลตอบแทนกำรลงทุน (บำท)
533,889.71
15,985.26
15,256.11
8,749.83
21,986.74
65,525.94
127,139.53
442,360.34

5. สรุ ปผล
งำนวิจยั นี้ ได้ท ำกำรประเมิ น ผลกำรปรั บ ปรุ ง สมรรถนะพลัง งำนโดยมุ่ งเน้น ที่ ก รอบอำคำรเป็ นหลัก
เนื่ องจำกสำมำรถช่ วยลดกำรถ่ำยเทควำมร้อนเข้ำสู่ ภำยในอำคำรส่ งผลให้ลดภำระกำรทำควำมเย็นของระบบปรับ
อำกำศได้ ซึ่ งส่ งผลให้กำรใช้พลังงำนของอำคำรลดลง ในงำนวิจยั นี้ ได้เลื อกใช้แบบจำลองพลังงำน OpenStudio
และ EnergyPlus ทำกำรจำลองและคำนวณหำศักยภำพในกำรประหยัดพลังงำนที่ เกิ ดจำกมำตรกำรกำรปรับปรุ ง
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พลังงำนของกรอบอำคำรให้มีประสิ ทธิ ภำพทำงควำมร้ อนที่ดีข้ ึนจำนวน 13 มำตรกำร นอกจำกนี้ แล้วยังทำกำร
วิเครำะห์ผลตอบแทนกำรลงทุนของแต่ละมำตรกำร ผลกำรศึกษำพบว่ำมำตรกำรที่ช่วยลดกำรใช้พลังงำนมำกที่สุด
คื อ M2 (ติ ดฉนวนกัน ควำมร้ อ นที่ ผ นัง หนำ 65 mm) มี ค่ ำ Energy Use อยู่ที่ 67.806 kWh/(m2Year) ตำมมำด้ว ย
มำตรกำร M13 (ติดฉนวนกันควำมร้ อนที่ผนังหนำ 65 mm ติดฟิ ล์มและเปลี่ยนฉนวนหลังคำหนำ 150 mm) มีค่ำ
Energy Use อยู่ที่ 69.049 kWh/(m2Year) และมำตรกำร M12 (เปลี่ ยนฉนวนกันควำมร้ อนหลังคำเป็ น 150 mm) มี
ค่ำ Energy Use อยูท่ ี่ 69.140 kWh/(m2Year) สำหรับมำตรำกำรที่เหลือมีศกั ยภำพในกำรช่วยลดกำรใช้พลังงำนโดย
มีค่ำ Energy Use อยูร่ ะหว่ำง 69.612-70.046 kWh/(m2Year) ในส่ วนของกำรวิเครำะห์กำรลงทุนนั้นพบว่ำมีเพียง 3
มำตรกำรเท่ำนั้นที่มีผลตอบแทนและควำมเป็ นไปได้ในกำรปรับปรุ งพลังงำนของกรอบอำคำรคือมำตรกำร M2
M13 และ M12 โดยมี ค่ำผลตอบแทนกำรลงทุ นเมื่ อสิ้ นสุ ดโครงกำรอยู่ที่ 533,889.71 บำท 442,360.34 บำท และ
127,139.53 บำท ตำมลำดับ ผลกำรศึ กษำที่ ได้จำกงำนวิจยั นี้ สำมำรถนำไปช่ วยในกำรตัดสิ นใจในกำรปรับปรุ ง
พลังงำนของกรอบอำคำรของสถำนศึกษำอื่นได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษำกำรจัด กำรทำงวิ ศ วกรรม วิ ท ยำลัย นวัต กรรมด้ำ นเทคโนโลยี แ ละ
วิศวกรรมศำสตร์ (CITE) มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ที่สนับสนุ นทั้งข้อมูล ควำมรู ้ เทคนิคต่ำงๆ และขอบขอบคุณ
ทีมงำนช่ำงซ่อมบำรุ งที่อำนวยควำมสะดวกและให้กำรช่วยเหลือเป็ นอย่ำงดี
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วารสารวิชาการปทุมวัน
คําแนะนําในการเตรียมต้ นฉบับ
วารสารวิชาการปทุมวัน (Pathumwan Academic Journal; ISSN 2229-1636) เป็ นวารสารทางวิชาการของสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ซึ:งจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ดังนีB
♦ ฉบับที: 1 มกราคม – เมษายน ส่ งต้นฉบับภายในเดือนตุลาคม
♦ ฉบับที: 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม ส่ งต้นฉบับภายในเดือนกุมภาพันธ์
♦ ฉบับที: 3 กันยายน – ธันวาคม ส่ งต้นฉบับภายในเดือนมิถุนายน
วารสารวิชาการปทุมวันประกอบด้วยบทความรับเชิญ บทความวิจยั บทความวิชาการ หรื อบทความปริ ทศั น์ บทความที:
ส่ งมาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องเป็ นบทความที:ไม่เคยเผยแพร่ ในวารสารหรื อสิ: งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของวารสารหรื อสิ:งพิมพ์อื:นๆ การละเมิดลิขสิ ทธิXถือเป็ นความรับผิดชอบของผูส้ ่งบทความโดยตรง
เงือนไขการรับบทความ
1. บทความจัดทําขึBนโดยใช้ภ าษาไทยหรื อภาษาอังกฤษเท่านัBน และผ่านการตรวจข้อผิดพลาดในข้อความและจากการ
พิมพ์
2. ในกรณี ทเี: ป็ นบทความที:เคยนําเสนอในการประชุมวิชาการมาแล้วจะมีเนืB อหาเดิมได้ไม่เกิน 50 % ของเนืB อหาทัBงหมด
และต้องอ้างอิงบทความเดิมที:เคยนําเสนอในการประชุมวิชาการมาแล้ว
3. ทุกบทความที:ได้ผ่านการคัดเลือกเพื:อตีพิมพ์เผยแพร่ ถือเป็ นกรรมสิ ทธิX ของวารสารวิชาการปทุมวัน
4. กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผเู้ ขียนทราบภายในเวลา 10 สัปดาห์ นับจากวันที:ส่งบทความ
นโยบายการพิจารณากลันกรองบทความ
บทความที:จะได้รับการพิจารณาลงตี พิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิ ก ารและผูท้ รงคุ ณวุฒิ ในสาขาที:
เกี:ยวข้อง โดยมีขB นั ตอนดังนีB
ขัBนที: 1: กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผสู้ ่งบทความทราบเมื:อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรี ยบร้อยสมบูรณ์
ขัBนที: 2: กองบรรณาธิการจะตรวจสอบหัวข้อและเนืB อหาของบทความถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของวารสารวิชาการปทุมวัน
ขัBนที: 3: ในกรณี ที:ก องบรรณาธิ การพิจารณาเห็นควรว่าบทความเป็ นบทความที:เหมาะสมเพื:อทําการกลัน: กรองต่อไป
บรรณาธิ การจะส่งให้ผทู้ รงคุณวุฒิในสาขาที:เกี:ยวข้อง เพื:อตรวจสอบคุณภาพของบทความ โดยกระบวนการพิจารณากลัน: กรองนีB
ผูท้ รงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผูส้ ่ งบทความ (Double-Blind Process)
ขัBนที: 4: เมื:อผูท้ รงคุณวุฒิได้พิจารณากลัน: กรองบทความแล้วว่าอยู่ในระดับที:เหมาะสมที:จะลงตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ
จะตัดสิ นใจว่าบทความนัBนๆ ควรจะลงตีพิมพ์ในวารสาร หรื อควรส่ งให้ผูเ้ ขียนนํากลับไปแก้ไขก่อนพิจารณาอีกครัBงหนึ: งหรื อ
ปฏิเสธการลงตีพิมพ์ ทัBงนีB สิ ทธิ ในการปรับแก้ตน้ ฉบับเป็ นของผูเ้ ขียน กองบรรณาธิการจะตัดสิ นใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ และผ่านความเห็นชอบของกองบรรณาธิการ
องค์ประกอบของบทความ
ชือเรือง (Title) ต้องมีทBงั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรให้มีความกระชับและตรงกับวัตถุประสงค์และเนืBอเรื: อง
ชือผู้เขียน (Author(s)) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์เฉพาะชื:อนามสกุลเท่านัBน

สถานทีทํางาน (Institutional Affiliation(s)) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้บอกหน่ วยงานที:สงั กัด ชื:อสถาบัน และที:อยู่
ที:สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย ์ เบอร์โทรศัพท์ทที: าํ งาน ระบุจงั หวัดและรหัส และ E-mail address
บทคัดย่ อ (Abstract) ทัBงภาษาไทยและภาษาอังกฤษย่อหน้าเดียว สรุ ปสาระสําคัญของเรื: อง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธี
การศึกษา และผลการศึกษาและสรุ ป ไม่ควรเกิ น 250 คํา และให้ระบุคาํ สําคัญไว้ทา้ ยบทคัดย่อทัBงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จํานวนไม่เกิน 5 คํา ในการเขียนบทคัดย่อทัBงภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรมีเนืBอหาตรงกัน
เนือ? หาของบทความ (Main text) แบ่งเป็ น 2 ประเภท มีรายละเอียดดังนีB
1. บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ (Tutorial papers or Review articles) หัวข้อและเนืBอหาควรชีBประเด็นที:
ต้องการนําเสนอให้ชดั เจนและมีการลําดับเนืB อหาที:เหมาะสม เพื:อให้ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎี
วิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์
2. บทความวิจัย (Research papers) ควรมีการนําเสนอการวิจยั และผลการวิจยั ที:ได้รับตามระเบียบวิธีวิจยั โดยควรมี
องค์ประกอบดังต่อไปนีB
2.1 บทนํา (Introduction) ที:ครอบคลุมความสําคัญ และที:มาของปั ญหาวิจยั ภาพรวมของบทความ พร้อ มทัBงเสนอการ
ทบทวนงานวิจยั ที:ผา่ นมา
2.2 วิธีการวิจยั (Research Methodology)
- บทความวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ ควรอธิบายเกี:ยวกับเครื: องมือ อุปกรณ์ สารเคมี และวิธีการที:ใช้ในการวิจยั
- บทความวิจยั ด้านสังคมศาสตร์ ควรอธิ บายวิธีดาํ เนิ นการวิจยั โดยกล่าวถึงวิธีก ารสุ่ มตัวอย่าง ที:มาของกลุ่ม
ตัวอย่าง แหล่งที:มาของข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล การใช้เครื: องมือสถิติที:ใช้ในการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.3 ผลการศึกษาและการอภิปราย (Results and Discussion) ส่ วนของผลการศึกษาให้บรรยายสิ: งที:ได้จากการวิจยั เป็ น
สําคัญ พร้อมเสนอข้อมูลในรู ปแบบตาราง กราฟ ภาพ หรื อ แผนภูมิ ประกอบได้ ส่ วนของการอภิปรายผลควรเชื: อมโยงกับผล
การศึกษาว่าสอดคล้องกับสมมติฐานหรื อแตกต่างจากผลงานวิจยั ที:มีผรู้ ายงานไว้ก่อนหรื อไม่อย่างไร และด้วยเหตุผลใด โดยต้องมี
การอ้างอิงที:เชื:อถือได้
2.4 สรุ ป (Conclusion) เป็ นการสรุ ปผลที:ได้จากการวิจยั
2.5 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) อาจมีหรื อไม่ก็ได้
2.6 เอกสารอ้างอิง (References)
การเขียนเอกสารอ้างอิง (References) เอกสารการอ้างอิงทุกฉบับต้องมีการอ้างอิงหรื อกล่าวถึงในบทความ หัวข้อเอกสารอ้างอิงไม่
ต้องใส่ หมายเลขกํากับหน้าหัวข้อ การเรี ยงลําดับเลขการอ้างอิงตามเอกสารอ้างอิง ท้ายบทความ รู ปแบบที:ใช้อา้ งอิ ง โดยการ
เรี ยงลําดับหมายเลข โดยใช้เลขอารบิคภายใต้วงเล็บใหญ่ต่อจากบทความที:จะอ้างอิง (ตัวอย่าง เช่ น Waiyapattanakorn [1]
described the practical operating condition of the antenna. หรื อ Taramasso และคณะ [2] ได้จดสิ ทธิ บตั รตัวเร่ งปฏิกิริยา) หาก
อ้างอิงซํBารายการเดิมให้ใช้หมายเลขเดิม
การเตรียมต้ นฉบับ สามารถดาวน์โหลดรู ปแบบของบทความ (Journal Template) ได้ที: http:// paj.pit.ac.th/
การส่ งต้ นฉบับ
ผูท้ ี:ประสงค์จะส่ งบทความกับวารสารวิชาการปทุมวันกรุ ณาส่ งต้นฉบับบทความพร้อมไฟล์ในรู ปของ Microsoft Word
โดยสามารถส่งได้ 2 รู ปแบบ คือ ส่งทาง E-mail: journal@pit.ac.th หรื อส่ งเป็ นเอกสารต้นฉบับ 1 ชุดพร้อม CD ได้ที:
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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