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มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยินดีต้อนรับผู้เขา้ร่วมงานทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงาน
ทดแทนสู ่ช ุมชนแห่งประเทศไทย คร ั ้งท ี ่  14 (14th Thailand Renewable Energy for Community 
Conference; TREC 14) ทางมหาวิทยาลัยรู ้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ ่งในการจัดงานครั้ง  นี้ 
ภายใต้แนวคิด “Smart Energy – Smart Agriculture – Smart Community” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนจากนักวิจัย นักวิชาการ ชุมชนด้านพลังงาน 
องค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ภายใต้การนำเสนอผลงานใน
รูปแบบผสมผสาน ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
การจัดสัมมนาวิชาการวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ถือว่า เป็นสิ่งสำคัญ

อย่างหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีพลังงานของประเทศไทยให้เกิดความ
ยั่งยืน โดยนำแหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนนั้น ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนและก้าวไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ตลอดจนการมุ่งสู่การพัฒนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
รวมถึงการส่งเสริมงานวิจัยด้านพลังงาน และพลังงานทางเลือกเพ่ือนำไปสู่การประยุกต์ใช้กับชุมชน 

 
ขอขอบคุณ คณะผู้จัดงาน นักวิจัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือ

ในการจัดงานครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์  
ต่อการขับเคลื่อน และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสู่ชุมชนของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 



 

 

สารจากคณบดี 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 

การพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการ ใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการพลังงานให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของ
ประเทศ สอดคล้องกับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) ของประเทศ ภายใต้กรอบแผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผน
บริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง สอดคล้องกับการจัดตั้งวิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีเป้าประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตพัฒนาพลังงานวิจัยรวมถึงการบริการวิชาการให้
เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมช ซึ่งจะครบรอบ 15 ปีถัดไป พ.ศ. 2565 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความยินดีและเป็น
เกียรติอย่างยิ่งที่คณะกรรมการของสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยที่ได้ให้โอกาสในการจัดงาน
ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC14) ภายใต้แนวคิด 
“Smart Energy Smart Agriculture Smart community” ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
ประชาชน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
ผลงานวิจัยให้เกิดการบูรณาการในภาพรวมสำหรับการนำไปใช้แก้ไขปัญหาทางด้านพลังงานของประเทศอันนำ
เพื่อการสร้างความยั่งยืนทางด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ 

สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าบทความวิจัยที่เกี ่ยวข้องทั้งหมดที่จากการนำเสนอ ในการประชุม
ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14  นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานของประเทศไทยและขอขออวยพรให้จัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้
ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ 
 
 

 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง) 
คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

 



 

 

สารประธานที่ปรึกษา 
สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 

 
ในนามของประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยซึ่งได้จัดตั้งมากว่า 10 ปี

แล้ว การก่อตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการ นำความรู้จากภาควิชาการที่ได้ ศึกษา วิจัย สนับสนุนการใช้พลังงาน
ทดแทน ลงสู่ประชาชน ชุมชนให้เกิดการใช้งานจริง ให้ประเทศพึ่งพาเทคโนโลยีที่เหมาะสมของนักวิจัยไทย 
โดยเน้นการนำพลังงานและรูปแบบการจัดการพลังงาน เพื่อนำไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมต่อชุมชนในประเทศ
ไทย และเพื่อให้เกิดผลได้อย่างแท้จริงจากการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ซึ่งรวมถึงการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล และพลังงานจากน้ำหรือพลังงานที่เหมาะสม 

การจัดประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 
แล้ว ภายใต้ชื ่องาน “Smart Energy Smart Agriculture Smart Community (พลังงานอัจฉริยะ เกษตร
อัจฉริยะเพื่อชุมชนอัจฉริยะ)” นี้ เป็นการจัดงานในรูปแบบใหม่อีกครั้งหนึ่งของสมาคมฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือ
กัน ระหว่าง วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมพลังงานทดแทนสู่
ชุมชนแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อนักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย ชุมชน เกษตรกร 
รวมทั้งนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการกระตุ้น
การสร้างผลงานวิจัย การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ชำนาญ
การ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อสร้างความเป็นอัจฉริยะให้กับ
สังคมและชุมชนในประเทศและแก้ไขปัญหาการใช้พลังงานของชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนในอนาคต  ในฐานะตัวแทนของสมาคมพลังงาน
ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ขอโอกาสพิเศษนี้ใคร่ขอขอบคุณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และผู้สนับสนุนทุกหน่วยงานในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมสัมมนา
วิชาการฯ ขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ ทุกท่าน รวมถึงทีมงานในการจัดงานครั้งนี ้

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่  14  ในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงด้วยดี และเป็นประโยชน์ต่อองค์ความรู้โดยรวมของภาคชุมชน 
และด้านวิชาการของประเทศต่อไป 

         

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์) 
ประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 



 

 
สารนายกสมาคมฯ 
สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 

 
ปี 2564 ปีนี้การเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังต่อเนื่อง ส่งผลให้

ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสัมมนาวิชาการ TREC 14 เป็นรูปแบบทั้ง Online และ Onsite ภายใต้
มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตามชุมชนพลังงานและชุมชนเกษตร ต้องปรับตัวให้สามารถ
อยู่ร่วมกันและอยู่ได้ภายใต้ภาวะโรคระบาด แสวงหาการเลือกใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่น้อยที่สุด รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพลังงาน 

ในนามของนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ซึ่ง สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรม 
“งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของนักวิชาการ นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ในชุมชน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 13 ปี ซึ่งงาน
ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ภายใต้ชื่องาน “Smart 
Energy Smart Agriculture Smart Community” เพื่อเป็นการเชื่อมโยงชุมชนพลังงาน ชุมชนเกษตร สู่การ
เป็นชุมชนอัจฉริยะ ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่รอดได้ในช่วงยุคโควิด-19 ระบาด พร้อมแสวงหามาตรการหรือ
แนวทางการอยู่รอดของชุมชนภายหลังการฟื้นฟูของโควิด-19 รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่าง สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ และเครือข่ายพลังงานชุมชน ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นับได้ว่าเป็นงาน
ประชุมวิชาการแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีการบูรณาการระหว่างภาคนักวิชาการ ภาคเอกชน และภาคชุมชน 
เข้าด้วยกัน 

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 14 หรือ TREC 14 นี้ สามารถตอบโจทย์การสร้างเครือข่ายชุมชนพลังงานอัจฉริยะและ
ชุมชนเกษตรอัจฉริยะ ในยุคโควิท 19 ทำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน 
สามารถปรับตัวและอยู่รอดได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมให้งานด้านวิชาการ ขยายผลลงสู่ภาคชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 

 

         

                (ดร.อำพล  อาภาธนากร) 
          นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 
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ก ำหนดกำร 
งำนประชุมสัมมนำวิชำกำรรูปแบบพลังงำนทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 14 

14th Thailand Renewable Energy for Community Conference 
วันที่ 10 – 12 พฤศจิกำยน 2564 

ณ วิทยำลัยพลังงำนทดแทน มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
…………………………………………………………………… 

 

วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกำยน 2564 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน  ณ วิทยำลัยพลังงำนทดแทน มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

09.00 – 10.30 น. 

พิธีเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 14 
- กล่าวต้อนรับ โดย ประธานที่ปรกึษา สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย (ผศ.ดร.วิรชยั โรยนรินทร์) 
- กล่าวรายงาน โดย นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย (ดร.อ ำพล อำภำธนำกร) 
- ประธานกล่าวเปดิงาน 

โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ผู้แทน)  
- ประธานกล่าวเปดิงานร่วม  

โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นำยชัชวำลย์ ฉำยะบุตร) 
โดย ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญบ่ริหารช่ือเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
(นำงกนกพร รอดรุ่งเรือง) 

- พิธีมอบโล่เกียรติยศแกผู่้สนับสนนุการจัดงาน 
โดย ตัวแทนสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 

10.30 – 11.00 น. 
บรรยายพิเศษ “Energy Disruption and Thailand Energy Community in The Future” 

โดย  ผู้อ านวยการวิทยาลยัพลังงานทดแทนและสมารต์กรดิเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร  
(รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร) 

11.00 – 11.30 น. 
บรรยายพิเศษ “โรงเรือนอัจฉริยะกับสมุนไพรทางเลือกส าหรับพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน”  

โดย  ผู้อ านวยการศูนย์วิจยัและพฒันาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ (ศ.ดร.อำนัฐ ตันโช) 

11.30 – 12.00 น. 
กล่ำวต้อนรับ และบรรยำยพิเศษ “การพัฒนามหาวิทยาลยัแม่โจสู้ก่ารเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนเพื่อชุมชน” 

โดย  อธิการบดมีหาวิทยาลัยแมโ่จ ้(รศ.ดร.วรีะพล ทองมำ) 
 หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง ระหว่างการบรรยาย 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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13.30 – 14.30 น. 

เสวนาพิเศษ “วิกฤติกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภมูิอำกำศโลกต่อวิถชีวีิตของสังคมเกษตรกรไทย” 
โดย  ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 
ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์            ประธานท่ีปรึกษา สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 
นำยพิชัย เลิศพงศ์อดิศร             นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม ่
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี                  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโ่จ ้
นำงอัจฉริยำ  เจริญศักด์ิ            ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ด าเนินรายการ โดย ดร.อ ำพล อำภำธนำกร  นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 

14.30 – 15.00 น. 
“บทบำท หน้ำท่ี ของสมำคมฯ ต่อกำรขับเคลื่อนด้ำนพลังงำนชุมชน” โดย คณะกรรมการสมาคมพลังงานทดแทน 
สู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 

15.00 – 17.30 น. กิจกรรม Show & Share พลังงานชุมชน (ห้องประชุมใหญ่) 
17.30 น. เป็นต้นไป เข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกำยน 2564 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน  ณ วิทยำลัยพลังงำนทดแทน มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

09.00 – 12.00 น. 

น ำเสนอบทควำมวิชำกำร กิจกรรมคลินิกชุมชน 

ห้องที่ 1: นวัตกรรมด้านพลังงาน 
ห้องที่ 2: พลังงานและการบริหารจัดการเพื่อการเกษตร 
ห้องที่ 3: สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน 
ห้องที่ 4: ไฟฟ้าชุมชน 
ห้องที่ 5: เช้ือเพลิงและความร้อนชุมชน 
ห้องที่ 6: การบริหารจัดการพลังงานชุมชนด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล 

หัวข้อ: สมุนไพรทางเลือก การขออนุญาต  
           การแปรรูป และการจ าหน่าย 
หัวข้อ: สมุนไพรไทยกับการป้องกัน 
           และรักษาโควิด-19 

หัวข้อ: เกษตรสมัยใหม่ “ท าน้อยแต่ไดม้าก” 
         และการสร้างคุณคา่ให้ผลติภัณฑ ์

หัวข้อ: พลังงานกับการจัดการภัยพิบัติ  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 17.00 น. 

นักวิชำกำร ชุมชน 
ห้องที่ 1: นวัตกรรมด้านพลังงาน 
ห้องที่ 2: พลังงานและการบริหารจัดการเพื่อการเกษตร 
ห้องที่ 3: สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน 
ห้องที่ 4: ไฟฟ้าชุมชน 
ห้องที่ 5: เช้ือเพลิงและความร้อนชุมชน 
ห้องที่ 6: การบริหารจัดการพลังงานชุมชนด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล 

Workshop 
“Smart Farming” (เกษตรอัจฉริยะ) 

18.00 น. เป็นต้นไป พิธีมอบธงการจัดงาน TREC 15 / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกำยน 2564 
08.00 – 10.30 น. เยี่ยมชม และแลกเปลีย่นความรู้ “ฐำนเรียนรู้เกษตรอจัฉริยะ และพลังงำนชุมชน”  
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.  สรุปการจัดกิจกรรมและน าเสนอ 
13.00 น. เป็นต้นไป เดินทางกลับโดยสวสัดภิาพ 

หมำยเหตุ  ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

 หน้า 

 

การศึกษาเชิงทดลองสมรรถนะเชิงความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ ด้วยการติดตั้งครีบบนแผ่นดูดซับความร้อน       1 

ปฏิกิริยาการควบแน่นของน้้าจากอากาศด้วยการใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนร่วมกับตู้แช่เย็น             2 

การพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลระยะไกลพลังงานต่้า                  3 

การเปรียบเทียบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิงจากการผลิตล้าไย             4 

การเปรียบเทียบการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการปลูกข้าว แบบสมัยใหม่กับการปลูกข้าวแบบท่ัวไป      5 

การศึกษาสมรรถนะและเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบไฟฟ้าพื้นฐานส้าหรับฟาร์มเพาะ 

พันธุ์ปลา                      6 

โมเดลสวนผักปันรัก ในยุคโควิด 19                   7 

นวัตกรรมพลังงานทดแทนและการจัดการอย่างยั่งยืนส้าหรับเกษตรอินทรีย์               8 

การท้านายอุณหภูมิเพื่อการออกแบบขนาดท่อแลกเปลี่ยนความร้อนในโรงเพาะเห็ดฟาง            10 

การอบแห้งขมิ้นชันด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟแบบถังหมุน               11 

การศึกษาสมรรถนะของโรงงานผลติพืชแบบต้นทุนต่้าสา้หรบัเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในขวดแก้ว           12 

การสร้างเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายต้นทุนต่้าตรวจคุณภาพอากาศสิ่งแวดล้อม PM 2.5            13 

การพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเปลือกทุเรียนและเปลือกมะม่วงหิมพานต์            14 

สมรรถนะการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเมโซพอรัสซิลิกาแบบกลวงสังเคราะห์ ด้วยวิธีแม่แบบชนิดอ่อน         15 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: กรณีศึกษาเทศบาลต้าบลหลวงใต้ อ.งาว จ.ล้าปาง     16 

การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในสื่อเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายได้จากใบยางพลวงในจังหวัดแพร่           17 

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้น ใบ เปลือก และซังข้าวโพด สู่ผลิตภัณฑ์กระถางชีวภาพท่ี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          18 

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายได้ จากใบยางพลวงในจังหวัดแพร่         19 

การศึกษาอิฐทางเดินเท้าจากขยะ(เศษไม้ทั่วไป) ผสมเปลือกไข่ไก่ เปลือกหอยตลับ และกระดูกวัว           21 

หลังคาที่เหมาะสมส้าหรับอาคารส้านักงาน กรณีศึกษา จ.พิษณุโลก              22 

การพัฒนาชุดทดสอบค่าไอโอดีนส้าหรับควบคุมการผลิตถ่านดูดกลิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน            23 

กระบวนการผลิตและการวิเคราะหก์ารตน้ทุนของภาชนะธรรมชาติจากใบตองตึง  (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.)      24 

การศึกษาศักยภาพวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรในจังหวัดน่านเพื่อเป็นแนวทางใน การตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน          25 

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับชุมชน กรณีศึกษาส้าหรับโรงเรียน

ประจ้าต้าบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล               26 

กรณีศึกษาอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ SPP Hybrid Firm ของโรงไฟฟ้าชีวมวล            27 

แนวทางการพิจารณากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ส้าหรับการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน           28 



การประเมินด้านประสิทธิภาพและเศรษฐศาสตร์ในการเช่ือมโยงระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาพิกัดก้าลัง  

100กิโลวัตต์ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน               29 

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานและชีวิตที่ดี         30 

การใช้ประโยชน์โปรดิวเซอร์แก๊สจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคช่ันถ่านไม้เพื่อใช้ในเครื่องยนต์ ขนาดเล็กส้าหรับการสูบน้้า         31 

การพัฒนาคุณภาพของถ่านแข็งอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกิจกรรมเพาะเห็ดหอม  หมู่บ้านปางมะโอ ต้าบลวังเงิน 

อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง                  32 

การประเมินศักยภาพพลังงานทดแทนในชุมชน กรณีศึกษา: พื้นที่ บ้านทุ่งโป่ง ต้าบลบ้านตาล อ้าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่        33 

การประเมินประสิทธิภาพเตาเผาอิฐมอญเช้ือเพลิงชีวมวลที่ออกแบบส้าหรับผู้ประกอบการใน พ้ืนท่ีอ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง 

                    34 

ผลกระทบความหนาแน่นชีวมวลที่มีต่อกระบวนการผลิตถ่านชีวภาพ จากเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบฟิกส์เบด          35 

การทดลองผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพทะลายปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบช้า            36 

การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะความร้อนของเตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์             37 

การทอริแฟคช่ันของเปลือกมะคาเดเมียและกะลากาแฟด้วยแก๊สไอเสียแห้ง             38 

การผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านและผงเศษเหล็กจากโรงตีเหล็ก              39 

การศึกษารูปแบบการจัดการน้้ามันเหลือทิ้งภายในครัวเรือนที่เหมาะสมในพื้นที่บ้านคลองหมากนัด ต้าบลบ้านแก้ง อ้าเภอเมือง

สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว                  40 

การลดความชื้นในก๊าซชีวภาพด้วยถ่านไบโอชาร์โดยใช้ระบบตรวจวัดความช้ืนแบบอัจฉริยะ           41 

ผลเชิงพลังงานและเศรษฐศาสตร์ตามการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของชุดควบแน่น น้้าส้มควันไม้จากเตาถ่านชีวภาพ         42 

การพัฒนาระบบการบดเศษขยะอินทรีย์จากครัวเรือนเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ           43 

การประยุกต์ใช้เครื่องอัดไอของตู้เย็นเพื่อการอัดเก็บแก๊สชีวภาพ              44 

การแยกช้ันผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลในกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชัน โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับสี           45 

ระบบผสมปุ๋ยน้้าชีวภาพอัตโนมัติจากน้้าล้นของกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพ             46 

การพัฒนาใบกวนและประยุกต์ใช้ส้าหรับตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ในถังปฏิกิริยา ทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคช่ัน          47 

การผลิตและวิเคราะห์คุณสมบัติถ่านชีวภาพซังข้าวโพดเมื่อใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบเบดเคลื่อนที่           48 

การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่โดยใช้เทคนิคการวัดค่าความต้านทาน           49 

การลดใช้พลังงานของระบบปรับอากาศที่มีการควบคุมเครื่องท้าน้้าเย็นแบบระบายความร้อน เพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: อาคารโรงแรมพาเลซ อันดามัน บีชรีสอร์ท              50 

การลดใช้พลังงานของระบบปรับอากาศที่มีการควบคุมเครื่องท้าน้้าเย็นแบบระบายความร้ อน เพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: อาคารโรงแรมพาเลซ อันดามัน บีชรีสอร์ท              51 

การประเมินศักยภาพการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และการศึกษาการกระจายตัวของแหล่งวัตถุดิบในจังหวัดนครพนม         52 

การพัฒนาระบบติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการประยุกต์ใช้สมองกลฝังตัว Raspberry Pi  เพื่อการบันทึกข้อมูลและเช่ือมโยง

กับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                  53 



การผลิตถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงด้วยเตากลองเพลขนาด 200 ลิตร              54 

น้้าด่างจากถ่านไม้ไผ่ที่ผลติด้วยเตากลองเพลขนาด 200 ลิตร              55 

การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยสารเปลี่ยนสถานะ            56 

การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจกสองช้ัน               57 

การศึกษาเทคโนโลยีการระบายความร้อนส้าหรับหน่วยประมวลผลกลางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน

ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล                  58 

การศึกษาผลกระทบของฝุ่นต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์           59 

การควบคุมอุณหภูมิตู้อบแห้งแบบโดมพาราโบลิกดด้วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ           60 

การทดสอบอัดเม็ดชีวมวลจากมูลจระเข้                 61 

การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ที่มีการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ            62 

เครื่องผสมน้้ามันไบโอดีเซลแบบแยกส่วนหลายตัวกรองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ส้าหรับเครื่องยนต์ทางการเกษตร         63 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าบนหลังคาจากผลกระทบ ของระยะความสูงในการติดตั้ง          64 

การออกแบบและสร้างเตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโซล่าเซลล์              65 

การใช้ความร้อนจากระบบผลิตน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์           66 

การศึกษาอัตราความเหมาะสมของเชื้อเพลิงเขียวในจังหวัดก้าแพงเพชร             67 

การวิเคราะห์ผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานกังหันลมโซล่าเซลล์ลอยน้้าขนาด15กิโลวัตต์            68 

การพัฒนากับดักแสงไฟหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่้าร่วมกับระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี 

IoT พื้นที่อ้าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส                69 

การพัฒนาเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบแยกส่วนส้าหรับห้องขนาดเล็กตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

มอก. 2134-2553                   70 

การพัฒนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัจฉริยะที่ตรวจรู้สภาพแวดล้อมและการท้างานด้วยตนเอง            71 

การออกแบบและพัฒนาระบบไฮโดรโปรนิกส์แบบกระบะน้้าวนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์            72 

การออกแบบและสร้างชุดควบคุมการปรับแรงดันแบบ PWM ส้าหรับการรดน้้าทางการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์         73 

การออกแบบและพัฒนาตู้อบลมร้อนร่วมกับเทอร์โมอิเล็คทริกส้าหรับครัวเรือน             74 

การออกแบบและติดตั้งระบบออนกริด (On Grid) ขนาด 3.3 กิโลวัตต์ ส้าหรับการเพาะปลูกเมล่อนแบบไฮโดรโปรนิกส์         75 

สภาพพื้นผิวสะท้อนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบรับแสงสองด้าน          76 

ระบบรายงานค่าสภาพน้้าของโรงเรือนเมล่อนแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟน             77 

การพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตรร่วมกับ LPG ส้าหรับชุมชนบ้านโคกหม้อ  จังหวัดก้าแพงเพชร          78 

การสร้างเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน              79 

การศึกษาและพัฒนาเครื่องอบแห้งสูญญากาศแบบเยือกแข็ง               80 

การพัฒนาเตาชีวมวลส้าหรับการหุงต้มแบบไร้ควัน               81 

การศึกษาและพัฒนาเตาผลิตถ่านแบบไร้ควัน                82 



การศึกษาและพัฒนาเตาผลิตถ่านแบบไร้ควัน                83 

การศึกษาเปรียบเทียบโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้แผงประเภทรับแสงสองด้าน  ด้วยระบบติดตามแสงอาทิตย์         84 

การศึกษาหัวเผาอุตสาหกรรมด้วยการค้านวณพลศาสตร์ของไหล              85 

การพัฒนาจักรยานสามล้อไฟฟ้าส้าหรับงานอเนกประสงค์               86 

ออกแบบและพัฒนาตู้ปลูกผักสลัดด้วยแสงไฟ LED ที่มีระบบควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ            87 

ระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์            88 

เครื่องกรองน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส้าหรับชุมชนห่างไกล               89 

การเติมออกซิเจนในน้้าด้วยกังหันน้้าพลังงานแสงอาทิตย์               90 

อิทธิพลของระดับมุมเอียงต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความชื้นและคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ข่าอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟ

ชนิดถังหมุน                   91 

การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องส่งลมเย็นเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศที่ใช้ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก           92 

 



 
 
 

EA : พลังงานและการบริหาร
จัดการเพื่อการเกษตร  

(Energy and Management for 
Agricultural) 

 



1 

การศึกษาเชิงทดลองสมรรถนะเชิงความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ 
ด้วยการติดตั้งครีบบนแผ่นดูดซับความร้อน 

Experimental investigation on thermal performance in a solar air heater with 
ribbed absorber plate 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้น าเสนอการศึกษาเชิงทดลองสมรรถนะเชิงความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งแผ่น
ดูดซับความร้อนแบบครีบเพื่อสร้างการไหลแบบปั่นป่วน อิทธิพลของความสูงครีบได้รับการตรวจสอบเพื่อหาค่าสมรรถนะเชิงความ
ร้อนในช่วงเลขเรย์โนลด์ระหว่าง 4200 ถึง 25,800 ครีบท ามุมเอียง 45o ตามทิศทางการไหลโดยมีสัดส่วนความสูงครีบต่อความสูง
ท่อ (e/H) จ าวนว 4 ค่า คือ 0.1, 0.2, 0.3 และ 0.4 และมีสัดส่วนระยะพิตช์ตามแนวการไหลต่อความสูงท่อ (P/H=PR) คงที่เท่ากับ 
1.0 ผลการทดลองพบว่าการติดตั้งครีบมีค่าการถ่ายเทความร้อนและสัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียดทานสูงกว่าแผ่นดูดซับความร้อน
ผิวเรียบ เมื่อค่า e/H เพิ่มขึ้นพบว่าค่าการถ่ายเทความร้อนและสัมประสิทธิ์ตัวประกอบเสียดทานมีค่า ในช่วงที่ท าการศึกษาพบว่า
ค่าสมรรถนะเชิงความร้อนมีค่าอยู่ในช่วง 1.33 - 1.71 โดยกรณี e/H = 0.1 ให้ค่าสมรรถนะเชิงความร้อนสูงที่สุดที่ 1.71 ที่ Re = 
4200 
 
ค าหลัก: เครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์, ครีบ, แผ่นดูดซับ, สมรรถนะเชิงความร้อน   
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ปฏิกิริยาการควบแน่นของน้ าจากอากาศด้วยการใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนร่วมกับตู้แช่เย็น 
Water condensation reaction from atmospheric air using heat exchanger  

with a refrigerator 
 

นิกราน หอมดวง11 เจนจิรา อุตเรือน1 กิตติกร สาสุจิตต์1 ชูรัตน์ ธารารักษ์1 นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่1  
แสนวสันต์ ยอดค า2 และประนอม ยังค ามั่น3 

 

1 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
2คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

3คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท:์ 084-1773632. E-mail address: nigranghd@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
น้ าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในด้านการบริโภค การเพาะปลูกและอุตสาหกรรม การอนุรักษ์น้ า

และการแสวงหาแหล่งน้ าใหม่เพื่อตอบสนองการใช้งานเป็นโจทย์ที่ท้าทายต่อนักวิจัย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
และทดสอบการผลิตน้ าจากอากาศโดยใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนต่ออนุกรมร่วมกัน 2 ชุด เทียบกับการทดสอบการควบแน่น
ของอากาศบริเวณฝาตู้แช่ท่ีใช้แผ่นอะคริลิคใสทดแทนฝาตู้แช่แบบกระจกหนา และใช้ตู้แช่เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิระหว่างการ
ทดสอบ การป้อนอากาศเข้าระบบใช้พัดลมโบเวอร์ขนาด 150W สามารถป้อนอากาศเฉลี่ยในช่วง 12-17 m3/h ระยะเวลาทดสอบ 
24 h ต่อเนื่อง แบ่งช่วงเวลาการวิเคราะห์เป็นช่วงหัวค่ า ช่วงดึก ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ผลการทดลองพบว่า เครื่องผลิตน้ าจากอากาศ
สามารถผลิตน้ าได้ดี มีประสิทธิภาพการผลิตน้ าจากอากาศสูงสุด 54% ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาหัวค่ า ปริมาณความชื้นในอากาศสูงมี
ผลให้การควบแน่นน้ าจากอากาศได้สูงขึ้น ที่ช่วงเวลาหัวค่ าและช่วงดึกเป็นช่วงที่อากาศมีความชื้นสูงสุดและอุณหภูมิต่ าสุด มีค่าอยู่

ในช่วง 75-84% และ 24-28C ตามล าดับ อัตราการผลิตน้ าจากอากาศที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสูงสุด 31.17 
gw/h ใ น ข ณ ะ ที่ อั ต ร า ก า ร ผ ลิ ต น้ า จ า ก ก า ร ค ว บ แ น่ น บ น แ ผ่ น พ ล า ส ติ ก ใ ส ห น้ า ตู้ แ ช่ 
คิดเป็น 78.67 gw/h ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันคือช่วงหัวค่ า ซึ่งผลการทดสอบที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการออกแบบ
เครื่องผลิตน้ าจากอากาศส าหรับสนับสนุนภาคเกษตรกรรม  
 
ค าส าคัญ: สกัดน้ าจากอากาศ ปฏกิิริยาการควบแน่น หม้อน้ ารถยนต์ ตู้แช่เย็น 
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การพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลระยะไกลพลังงานต่ า 
Development of Remote Low Energy Data Logger 

 
อาทิตย์  ยาวุฑฒิ1* พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธ์ิ1 สมศักดิ์  วรรณชัย1 จักรรินทร์  ถิ่นนคร1 

ยุพเยาว์ หัสจรรย2์ และ มนสิกานต์ ทัศวิล3 
Artit Yawootti1* Pisit Wimonthanasit1 Somsak Wannachai1 Jakkarin Thinnakorn1 

Yooppayow Husajun2 and Mosikarn Tussavin3 
 

1คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชยีงใหม่ 50300 2กลุ่มมาตรฐานการส ารวจจ าแนกดิน, 
3กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและก าลังการผลิตของดิน, กองส ารวจดินและวิจยัทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท:์ 09-79233370. E-mail address: YArtit@rmutl.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอการพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลอุณหภูมิและความช้ืน ในดินและอากาศ พลังงานต่ าแบบออฟไลน์ ให้
สามารถส่งข้อมูลระยะไกลแบบออนไลน์ แต่ยังคงใช้พลังงานในการท างานระดับต่ า และมีการติดตั้งในพื้นท่ีป่าที่ไม่มีไฟฟ้าพื้นฐาน  
อุปกรณ์ทั้งหมดท างานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงที่มีการประจุด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบการท างาน
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์โหนดเอ็มซียูเป็นส่วนด าเนินการและประมวลผล อุปกรณ์เซ็นเซอร์ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดความช้ืน
ดินหลักการวัดค่าความน าไฟฟ้าจ านวน 2 ชุดต่อกับตัวแปลงสัญญาณอนาลอกขนาด 16 บิท เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิดิน และความช้ืน
ในอากาศ จอแสดงผลโอแอลอีดี อุปกรณ์ฐานเวลา และโมดูลการ์ดบันทึกข้อมูล ระบบการท างานเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ท่ัวไป ใน
แต่ละวันจะใช้พลังงาน 1.15 3.45 และ 14.42 วัตต์ช่ัวโมง หากระบบเพิ่มการส่งข้อมูลไปที่คลาวด์ในระบบกูเกิ้ลชีต ซึ่งพบว่าใช้
พลังงานเพิ่มขึ้นเป็น 2.02 6.05 และ 70.19 วัตต์ช่ัวโมง ส าหรับการวัดและเก็บข้อมูลทุก ๆ 30 10 นาทีและตลอดเวลา ตามล าดับ 
การปรับปรุงให้ระบบท างานตรวจวัดและเก็บข้อมูลลงในหน่วยความจ าท าการสง่ข้อมูลขึ้นในระบบคลาวด์เพียงครัง้เดียวในแต่ละวนั
พบว่าสามารถลดพลังงานของระบบลงได้ถึง 42.9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์ทุก ๆ รอบการวัด-
เก็บข้อมูล ระบบที่พัฒนาขึ้นท างานได้จริงและสามารถประยุกต์ใช้ในวัดและเก็บข้อมูลร่วมกับระบบอินเตอร์เนตของสรรพสิ่งด้วย
พลังงานต่ าแบบอ่ืน ๆ 
 
ค าส าคัญ: ความช้ืนดิน สมาร์ทฟาร์ม กูเกิ้ลชีต อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลระยะไกล 
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การเปรียบเทียบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตล าไย 
Experimental impact assessment comparison of waste management for logan production 

    
พัชรี อินธน1ู* กนกพร ค าปลิว1 แสนวสันต์ ยอดค า2 และ พัชรินทร์ สุภาพันธ3์ 

Patcharee Intanoo1* Kanokporn Kompliw1 Sanwasan Yodkhum2 and Patcharin Supapunt 
 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยสีิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 

2 หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 
3 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 

โทรศัพท์: 094-6197947. E-mail address: patchareeintanoo@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ การเปรียบเทียบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการ
ผลิตล าไยด้วยการเผาในที่โล่ง การน าไปผลิตปุ๋ยหมัก การน าไปผลิตแก๊สชีวภาพ จากการศึกษาพบว่าการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง
จากการผลิตล าไยด้วยการเผาในที่โล่งส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อนมากที่สุด ในขณะที่การน าเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต
ล าไยไปผลิตแก๊สชีวภาพจะส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนต่ าที่สุดคิดเป็นร้อยละการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเท่ากับ 70.28 
(โดยปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อน าเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตล า ไย 1 กิโลกรัม ไปเผาในที่โล่ง คือ 1.48 
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) มากไปกว่านั้นยังพบว่าการใช้แก๊สชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าแทนการใช้
แก๊สธรรมชาติจะท าให้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะมนุษย์ลดต่ ากว่า เช่น ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งและโรคระบบ
หายใจในมนุษย์ลดลง 
 
ค าส าคัญ: ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แก๊สชีวภาพ แก๊สธรรมชาติ เศษวัสดุเหลือท้ิงจากการผลิตล าไย 
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การเปรียบเทียบการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการปลูกข้าว 
แบบสมัยใหม่กับการปลูกข้าวแบบท่ัวไป 

Comparison of Energy Use and Greenhouse Gas Emissions 
between Modern Rice Cultivation and Conventional Rice Cultivation 

    
แสนวสันต์ ยอดค า1* พัชรี อินธน2ู นาธาน จะทอ1 และ สรญิญา พรมรุกขชาติ1 

Sanwasan Yodkhum1* Patcharee Intanoo2 Nathan Jathaw1and Sarinya Promrukkachat1 
 

1 หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 
2 หลักสูตรเคมีอตุสาหกรรมและเทคโนโลยสีิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 

โทรศัพท:์ 08-97599112. E-mail address: sanwasan@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการเก็บข้อมูลสารขาเข้า (ปัจจัยการผลิต) ของการปลูกข้าวพันธุ์สันป่าตอง ในปี 2563 ที่ปลูกในฤดูฝน
แบบนาปี โดยพิจารณาการเพาะปลูก 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบสมัยใหม่ที่มีการใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคน มีการอัดฟางข้าว
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ และการปลูกข้าวแบบทั่วไปที่ใช้แรงงานคน มีการเผาฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการปลูกข้าวทั้ง 2 รูปแบบ จากการวิจัย พบว่าการ
ปลูกข้าวแบบสมัยใหม่มีการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานไฟฟ้ามากกว่าการปลูกข้าวแบบท่ัวไปเล็กน้อย แต่สามารถช่วยลดการใช้ปัจจัย
การผลิตและการใช้แรงงานคนได้ การปลูกข้าวแบบสมัยใหม่มีการใช้พลังงานรวม 806.30 MJ/ไร่ และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
75.75 kg CO2-eq/ไร่ ส่วนการปลูกข้าวแบบท่ัวไปมีการใช้พลังงานรวม 846.45 MJ/ไร่ และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,101.48 
kg CO2-eq/ไร่ การปลูกข้าวแบบสมัยใหม่สามารถช่วยลดการใช้พลังงานในการปลูกข้าวได้ประมาณ 5% และลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้ 93% โดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวเมื่อเทียบกับการปลูกข้าว
แบบท่ัวไป 
 
ค าส าคัญ: การใช้พลังงาน ก๊าซเรือนกระจก การปลูกข้าว 
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การศึกษาสมรรถนะและเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบไฟฟ้าพื้นฐาน
ส าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา 

THE PERFORMANCE AND ECONOMIC STUDY BY USING SOLAR PHOTOVOLTAIC SYSTEM 
TOGETHER WITH CONVENTIONAL ELECTRICITY FOR FISH BREEDING FARM 

 
สุลักษณา มงคล1 อัครินทร์ อินทนิเวศน์1 ชวโรจน์ ใจสิน1 ธงชัย มณชูีเกตุ1 ธัญลักษณ์ สันเดช1 ภานุวิชญ์ พุทธรักษา1 ธนวัฒน์ นิล

ขาว1 สราวุธ พลวงษ์ศรี1* 
Sulaksana Mongkon1* Akarin Intaniwet1 Chawaroj Jaisin1 Thongchai Maneechukate1 

Thunyalucl Sandach1 Panuwit Puttaraksa1 Thanawat Nikhoa1 and Sarawut Polvongsri1 
 

1 หน่วยวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉรยิะ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวดัเชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท:์ 090-3302479. E-mail address: sarawut-energy@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสมรรถนะและประเมินความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบไฟฟ้าพื้นฐานในฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา จากการออกแบบพบว่า ต้องใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด 
Mono-crystalline silicon solar cell แบบ half cell ขนาด 450 Wp จ านวน 4 แผง เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องเติมอากาศที่มี
ก าลังไฟฟ้า 1.2 kW ผลการศึกษาพบว่า ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เท่ากับ 8.30 kWh/day 
หรือคิดเป็น 63% ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบเติมอากาศ และมีค่าสมรรถนะระบบ (Performance Ratio: PR) เท่ากับ 94% 
เมื่อประเมินผลผลิตพลังงานไฟฟ้าตลอดทั้งปีพบว่า ระบบผลิตไฟฟ้าที่ติดตั้งนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 1 ,872.50 kWh/ปี คิด
เป็นค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้ 7,864.50 บาท/ปี โดยมีเงินลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เท่ากับ 54 ,500 
บาท ท าให้ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 6.93 ปี 33,391.10 บาท เท่ากับ 
12.52% ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: เครื่องเติมอากาศ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, สมรรถนะของระบบ ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา 
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โมเดลสวนผักปันรัก ในยุคโควิด 19 
Model of “Phak Phan Rak Garden” in the COVID 19 Situation 

 
นิวดี คลังสีดา 1* สัณหพร กาเรียน2*จุฑาทิพย์ ชมภูมี3*และภาคิณ มณีโชติ4* 

Nivadee klungsida1*Sanhaphon karian2*Chutatip chompumi3*and Pakin Maneechot4* 

 
1,2,3,4สาขาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

บทคัดย่อ 
โมเดลสวนผักปันรัก  ในยุคโควิด  19 เป็นโมเดลต้นแบบการใ ช้ ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและออกแบบต้นแบบวิถีการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พลังงานทดแทนมา
สนับสนุน  2 )  เพื่ อวิ เ คราะห์และลดต้นทุนทางด้ านอาหาร 3 )  เพื่ อวิ เ คราะห์และลดต้นทุนทางด้ าน เทคโนโลยี   
ในการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและออกแบบต้นแบบการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยแบ่งเป็นโซนแปลงผัก โซนโรงเห็ด โซนนาข้าว และโซนเลี้ยงปลา  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในสวนพลังงาน มหาวิทยาลั ยาราชภัฏ
ก าแพงเพชร ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย และผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 14 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า โมเดลสวนผักปันรัก ในยุคโควิด 19 สามารถคืนทุนได้ภายใน 1 ปี ส่งผลให้ลดต้นทุนทางด้านค่าใช้จ่ายในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนในด้านอาหาร ไฟฟ้า และแก๊สหุงต้ม ซึ่งโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

พอใจมาก (X̅=4.63) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 โมเดลสวนผักปันรักในยุคโควิด 19 นี้เป็นการจ าลองการใช้ชีวิตในช่วง
สถานการณ์โควิด 19 ในสวนพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งพาตนเองด้าน
อาหาร และพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน และสามารถแบ่งปันอาหารให้ผูอ้ื่น ซึ่งโมเดลนี้เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน ซึ่งประสบปัญหา
การใช้ชีวิตในสถานการณ์โควิด 19 

 
ค าส าคัญ : โมเดลสวนผักปันรัก, เศรษฐกิจพอเพียง, พลังงานทดแทน  
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นวัตกรรมพลังงานทดแทนและการจัดการอย่างยั่งยืนส าหรับเกษตรอินทรีย์ 
Innovation in Renewable Energy and Sustainable Management for Organic Agriculture 

    
ปิยะพงษ์ ยงเพชร12 ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล2 ไตรมาศ พูลผล1 เทอดเกียรติ แก้วพวง3 ถกลรัตน์ ทักษิมา4 ณัฐกิตต์ อยูด่้วง5พัชรา 

ยงเพชร6 และกนกพร ดิษฐกระจนัทร์7 
Piyaphong Yongphet1* Pinyapat Nakpibal2 Trimas Phunphon1 Teadkait Kaewpuang3  
Takunrat Taksima4 Nattakit Yuduang5 Phatchara Yongphet6 and Kanokporn Diskajun7  

 
1 อาจารย์นักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี 13180 

2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี 13180 
3 อาจารย์นักพัฒนา ส านักส่งเสรมิการเรยีนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปทุมธานี 13180 
4 วิทยาลัยการแพทย์บรูณาการ มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ 10210 

5 School of Industrial Engineering and Engineering Management, Mapúa University, Philippines 1002 
6 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพฯ 10240 

7 ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรยี์ อ าเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 

โทรศัพท:์ 083-3317703. E-mail address: piyaphong.yong@vru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในภาคการเกษตรเป็นแนวทางที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น งานวิจัยนี้เป็นการท างานด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม (Participate Action Research) กับ
เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อ าเภออู่ทองในจังหวัดสุพรรณบุรี การด าเนินงานท่ีให้ความส าคัญในการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และการสร้างต้นแบบนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคการเกษตรแบบครบ
วงจรตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าเพื่อส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ซึ่งเป็นการด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เกษตรกรด าเนินงานในระบบเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Guarantee Systems) จ านวน 13 ครัวเรือน ผ่านการจัดประชุมแบบระดมสมอง (Brainstorming) และการประชุมกลุ่ม (Focus 
Group Discussing) ที่มีการติดตามประเมินผลของการด าเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Synthesis) จากการด าเนินงานพบว่าเกษตรกรมีการพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทนและการจัดการอย่างยั่งยืน
ส าหรับการท าเกษตรอินทรีย์ การพัฒนานวัตกรรมส าหรบัการปรบัปรุงคุณภาพดนิในพ้ืนท่ีเพาะปลูก (ต้นน้ า) จัดท าปุ๋ยหมักจากวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรและผักตบชวา ได้แก่ เครื่องเร่งการย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร จากนั้นเ กิดการพัฒนา
กระบวนการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มผลผลิตและการดูแลสวนผักและข้าวอินทรีย์ (กลางน้ า) ได้แก่ มีการทดลองผลิตเครื่อง
ดักจับแมลงพลังงานแสงอาทิตย์ สุดท้ายมีการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมีการวางแผนเพื่อสร้างการตลาดในรูปแบบ
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ออนไลน์ (ปลายน้ า) ซึ่งในส่วนนี้มีการพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อเนกประสงค์และเครื่องท าขนมจีนเส้น
แห้ง ทั้งนี้ผลการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมท าให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มสมาชิกและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เกิดนวัตกรรมชุมชนจ านวน 4 นวัตกรรม และปัจจุบันเกิดการรวมกลุ่มของเยาวชนในพื้นที่จ านวน 8 คน ส าหรับการพัฒนาฝีมือ
ด้านช่างสามารถสร้างนวัตกรรมชุมชนจ าหน่ายต่อยอดในอนาคตต่อไป 
 
ค าส าคัญ: เกษตรอินทรีย์ การท างานแบบมีส่วนร่วม นวัตกรรม พลังงานทดแทน ความยั่งยืน 
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การท านายอุณหภูมิเพื่อการออกแบบขนาดท่อแลกเปลี่ยนความร้อนในโรงเพาะเห็ดฟาง 
Prediction of temperature for designing heat exchanger tube size 

in a straw mushroom house 
    

เตชาธร ชัยวงศ์1 ภคมน ปินตานา2* ธเนศ ไชยชนะ1 ชวโรจน์ ใจสิน3 และชลัมพล ธารารักษ์1 
Techatorn Chaiwong1 Pakamon Pintana2* Tanate Chaichana1 Chawaroj Jaisin3 and Chalumpol Trararak1 

 
1 สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน 

2 สาขาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 
3 สาขาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์: 09 8619 6155. E-mail address: p.pintana@gmail.com 

  

บทคัดย่อ 
หนึ่งในปัญหาหลักที่ส่งผลต่อการเพาะเห็ดฟางทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ก็คือสภาพ

อากาศที่หนาวเย็นและความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าในช่วงฤดูหนาว ส่งผลให้ใช้ระยะเวลาในการผลิตเห็ดนานขึ้น ท าให้ได้จ านวนรอบการ
เพาะในแต่ละปีลดลง เห็ดฟางจะเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 25-37 °C แนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องอุณหภูมิต่ า คือการเพิ่ม
อุณหภูมิให้กับโรงเรือนด้วยแหล่งความร้อนจากภายนอก งานวิจัยนี้จึงได้จ าลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในโรงเรือนขนาด
โดยประมาณ 60.85x106 cm3 จากการแลกเปลี่ยนความร้อนจากน้ าร้อนในท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.95 cm ยาว 500 cm 
จ านวน 20 เส้น อัตราการไหลน้ าร้อน 0.05 L/s การจ าลองใช้โปรแกรม CFD ก าหนดความปั่นป่วนแบบ แบบมาตรฐานในสภาวะ
คงตัว ผลการจ าลองสอดคล้องกับการทดสอบจริง แบบจ าลองที่ได้ถูกน าไปใช้วิเคราะห์ ผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากการเปลีย่น
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ คือ 1.27 และ 2.54 cm ผลการจ าลองพบว่าความเร็วในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในโรงเรือน
แปรผันตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ทั้งนี้ผลการจ าลองจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกขนาดที่เหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร์ในการออกแบบโรงเรือนผลิตเห็ดฟางต่อไป 
 
ค าส าคัญ: พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ, โรงเรือนเพาะเห็ดฟาง, การแลกเปลี่ยนความร้อน 
 
  

mailto:p.pintana@gmail.com
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การอบแห้งขม้ินชันด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟแบบถังหมุน 
Turmeric Drying by Using Microwave Rotary Dryer 

 

ธัญวรัตม์ ประเดชบุญ1 ฐิยฉัตร ชูวิทย1์ ณัฐวุฒิ ดุษฎี2 และศริินุช จินดารักษ์1* 

 

1 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 65000 
2วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 50290 

 

บทคัดย่อ 
 ขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าในด้านการรักษาทั้งยังสามารถน ามาประกอบอาหารได้ด้วย จึงท าให้มีการใช้

อย่างแพร่หลาย หากเป็นขมิ้นสดนั้นมีอายุในการเก็บค่อนข้างสั้น ท าให้การแปรรูปเป็นรูปแบบของการอบแห้งเป็นวิธีการนึงที่ช่วย

ยืดอายุของขมิ้นชันได้นานขึ้น ซึ่งในงานวิจัยนี้มีการศึกษาการอบแห้งขมิ้นชันด้วยเครื่องไมโครเวฟแบบถังหมุน มีเง่ือนไขคือ ใช้

ก าลังไฟฟ้า 1000 และ 2000 W ที่มุมเอียงของตัวถัง 30˚, 45˚ และ 60˚ เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้ง จาก

การศึกษาพบว่า การอบแห้งขมิ้นชันด้วยก าลังไฟฟ้า 2000 W ที่มุมเอียง 60˚ เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งขมิ้นชันด้วย

เครื่องไมโครเวฟแบบถังหมุน ท่ีมีค่าความช้ืนเริ่มต้นประมาณ 938 %db จนถึงประมาณ 6 %db และมีค่าค่าความสิ้นเปลือง

พลังงานจ าเพาะ 7.99 MJ/kgH2Oevap
 

 

ค าส าคัญ: ไมโครเวฟชนิดถังหมุน, ขมิ้นชัน 
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การศึกษาสมรรถนะของโรงงานผลิตพืชแบบต้นทุนต่ าส าหรับเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในขวดแก้ว 
Performance Study of Low Cost Plant Factory for Orchid in Flasks Cultivation 

    
รัชฎาภรณ์ วรรณนุช13 และสลุักษณา มงคล1* 

Ratchadaphon Wannuch1*and Sulaksana Mongkon 1* 
 

1 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท:์ 08-1907-4067. E-mail address: s_mongkon@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาสมรรถนะโรงงานผลิตพืชแบบต้นทุนต่ าที่ท าการปรับปรุงจากห้องเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในขวดแก้ว
เดิมของชุมชนบ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วยการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบแสงเทียมเพื่อควบคุม
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ และใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
สายส่งการไฟฟ้า จากการศึกษาพบว่า ระบบปรับอากาศสามารถรักษาอุณหภูมิภายในโรงงานผลิตพืชในช่วงเวลากลางวันให้ต่ ากว่า
ภายนอกได้ 8-9    C และมีค่าอุณหภูมิเท่ากับ 25-26    C เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ขวด ส าหรับการวิเคราะห์
สมรรถนะของระบบปรับอากาศพบว่า ค่า COP มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ส าหรับค่า PPFD ที่ได้จากระบบ

แสงเทียม LED มีค่าตั้งแต่ 7-55 mol/m2s ซึ่งบางจุดอาจต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งหากน าไปใช้งานจริงอาจมีการจัดการโดยการ
จัดวางกล้วยไม้ขวดให้ได้รับแสงให้เหมาะสมกับช่วงวัยของกล้วยไม้ได้ ส าหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าสมรรถนะ
ของระบบเท่ากับ 47.62% และสามารถผลิตพลังงานที่ไฟฟ้าใช้ในโรงงานผลิตพืชเท่ากับ 73.09% ของสัดส่วนการใช้พลังงาน
ภายในโรงงานผลิตพืชในหนึ่งวัน 
 
ค าส าคัญ: โรงงานผลิตพืช สมรรถนะ กล้วยไม้ในขวดแก้ว 
 

 

                                                           
 



 
 
 
 

EV : สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน  
(Environment for 

Community) 
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การสร้างเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายต้นทุนต่่าตรวจคุณภาพอากาศสิ่งแวดล้อม PM 2.5 
The creation a low-cost wireless sensor network to monitoring environmental  

quality PM 2.5 
 

ศิริชัย ลาภาสระน้อย, เกรียงกมล มงคลเมือง และปรเมษฐ์ นวมโคกสูง 
Sirichai Lapasanoi, Kreangkamol Mongkolmuang and Paramet Nuamkolosung 

 
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบนัสหสรรพศาสตร์ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท ์08-6257-7377 E-mail: sirichai.la@rmuti.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

มลพิษทางอากาศฝุ่นละอองสามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจ  จ าเป็นต้องเฝ้า
ระวังสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ระบบการแจ้งเตือนแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ง่ายต่อความเข้าใจทันท่วงที จากการ
ส ารวจตลาดเทคโนโลยีการวัดคุณภาพอากาศที่มีจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ยังมีราคาค่อนข้างสูงและจ าเป็นต้องใช้สัญญาณไวไฟที่อยู่ใกล้
หากน าออกไปใช้งานในพ้ืนที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตก็ไม่สามารถจัดเก็บบันทึกได้ การสร้างและทดสอบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
ไมโครคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อกับเซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่น  โมดูลตรวจก๊าซหลายชนิด ความช้ืนสัมพัทธ์และอุณหภูมิ ส่งสัญญาณด้วย
คลื่นความถี่วิทยุ ไปยังสถานีฐานไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เช่ือมต่อไวไฟ เขียนโปรแกรมเครือข่ายแบบทีบนแพลตฟอร์ม 
Arduino และแอปพลิเคชั่นBlynk  น าระบบดังกล่าวติดตั้ง ณ ศูนย์กลางการศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน เซนเซอร์โนดจ านวน 3 จุดรับพลังงานจากแสงอาทิตย์  สถานีฐาน 1 จุด แต่ละจุดห่างกันประมาณ 100 เมตร ครอบคลุม
พื้นที่ 11,200 ตารางเมตร ผลการทดสอบพบวัดบันทึกค่า PM1.0  2.5 และ 10 ค่าความเข้มข้นก๊าซไนตรัสไดออกไซด์ แอมโมเนีย 
คาร์บอนมอนอกไซด์ ความช้ืนสัมพัทธ์และอุณหภูมิอากาศ ใกล้เคียงกับรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศเว็บไซต ์Air4thai การใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เซนเซอร์โนด 50mW กรณีหยุดพักการท างาน และโหมดท างานต่อเนื่อง 120 mW ใช้งานได้ 24 ช่ัวโมงต่อการ
ประจุหนึ่งครั้ง รับ-ส่งข้อมูลจากโนดเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานรับรู้ค่าของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ บน
โทรศัพท์มือถือ และบันทึกจัดเก็บข้อมูลจ านวนมากบริหารจัดการในอนาคต 

 
ค่าส่าคัญ : เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย ,เซนเซอร์โนด ,คณุภาพอากาศ , PM2.5 
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การพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเปลือกทุเรียนและเปลือกมะม่วงหิมพานต์ 
The Development of Thermal Insulation Plate from Durian Peels and Cashew husks 

 
ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ11 ณัฐนันท ์พุกอินทร์1 แทนชนก ยอดยิ่ง1 และภคมน ปินตานา2 

Patipat Thanompongchart1* Natthanun Pook-in1 Tanchanok Yodying1 and Name Suename2 
 

1 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ อุตรดิตถ์ 53000 
2 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ เชียงใหม่ 50290 

โทรศัพท:์ 065-6691939. E-mail address: patipat.than@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ได้รับการศึกษาเพื่อน ามาผลิตฉนวนกันความร้อน โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษา
การผลิตฉนวนความร้อนจากเปลือกทุเรียนและเปลือกมะม่วงหิมพานต์ ขนาด 40×40 ตารางเซนติเมตร โดยใช้กาวลาเทกซ์เป็น
วัสดุประสาน แปรค่าอัตราส่วนการผสมเปลือกทุเรียนต่อเปลือกมะม่วงหิมพานต์ที่ 0.5:1.5 , 1:1 และ 1.5:0.5 กิโลกรัม อัดแผ่น
ฉนวนความร้อนด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ 150 กิโลกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร เป็นเวลา 15 นาที ศึกษาคุณสมบัติของฉนวนความร้อน
ตามมาตรฐาน JIS A5905-1994 ผลการทดสอบพบว่าอัตราส่วนของเปลือกทุเรียนและเปลือกมะม่วงหิมพานต์ที่เหมาะสมที่สุดใน
การน ามาท าฉนวนความร้อนคือ 0.5:1.5 กิโลกรัม ซึ่งได้ค่าคุณสมบัติ คือ ความหนาแน่น 850±15 กิโลกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร 
เปอร์เซนต์ความชื้นฐานเปียก 9.6±3.5 ค่าการพองตัว 23.88±4.4 เปอร์เซนต์ ค่าการดูดซับน้ า 5.82±2.6 เปอร์เซนต์ และค่าความ
ต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ได้ 8±2.5 องศาเซลเซียส ดังนั้น เปลือกทุเรียนและเปลือก
มะม่วงหิมพานต์มีความเป็นไปได้ในการน ามาผลิตเป็นฉนวนความร้อนซึ่งสามารถลดปริมาณขยะจากเศษเหลือท้ิงทางการเกษตรได้  
 
ค่าส่าคัญ: ฉนวนความร้อน วัสดุทดแทน วัสดุเหลือท้ิง 
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สมรรถนะการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเมโซพอรัสซิลิกาแบบกลวงสังเคราะห์ 
ด้วยวิธีแม่แบบชนิดอ่อน 

Performance of CO2 Adsorption of Hollow Mesoporous Silica Synthesized  
by Soft-Templates Method 

 
พชรภา สิงลี1 และ ณัฐธยาน ์พงศ์สถาบดี1* 

Pacharapa Singlee1 and Nuttaya Pongstabodee1* 
 

1 ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท:์ 02-2187479. E-mail address: Sangobtip.p@chula.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 จากระยะเวลาในช่วง 2-3 ทศวรรษท่ีผ่านมา อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นมากโดยเพิ่มสูงถึง 0.7 องศาเซลเซียส ในปีค.ศ.2019 
ทั้งนี้เนื่องมาจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจ านวนมากจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตพลังงาน การ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้เป็นสาเหตุหลักส าคัญสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบหรือความเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสวัสดิภาพ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนเมโซพอรัสซิลิกาแบบกลวงท่ีสังเคราะห์โดยใช้แม่แบบอ่อนและดัดแปร
หมู่ฟังก์ชันด้วยเตตระเอทิลีนเพนตะเอมีนที่ 50 เปอร์เซ็นต์โดยมวล (HMS-50TEPA) การกระตุ้นให้เกิดโครงสร้างเหล่านี้สามารถ
เกิดขึ้นจากการรวมตัวของโครงสร้างไมเซลล์ด้วยการใช้สารลดแรงตึงผิวผสมระหว่างแคทไอออนิกซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบร
ไมด์ (CTAB) กับแอนไอออนิกสารลดแรงตึงผิวซึ่งในที่นี้เลือกใช้โซเดียมเตตระเดซิลซัลเฟต (STS) โซเดียมโดเดคซิลซัลเฟต (SDS) 
และโซเดียมเฮกซะเคดซิลไดฟีนิลออกไซด์ไดซัลโฟเนต (DF) การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะรายงานในเทอมของ
ความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างเหล่านี้จะด าเนินการด้วยเทคนิคการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ และการดูดซับ-การคายซับก๊าซไนโตรเจน อุณหภูมิที่ใช้ในการดูดซับจะก าหนดให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 
45 องศาเซลเซียส ถึง 105 องศาเซลเซียส จากผลการทดลองพบว่า เมโซพอรัสซิลิกาแบบกลวงที่ดัดแปรหมู่ฟังก์ชันด้วยเตตระเอ
ทิลีนเพนตะเอมีนมีความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าเมโซพอรัสซิลิกาแบบกลวง นอกจากน้ียังพบว่า HMS-
SDS 50TEPA มีความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซดส์ูงกว่า HMS-DF 50TEPA and HMS-STS 50TEPA ตามล าดบั 
ค่าความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดของ  HMS-SDS 50TEPA มีค่าประมาณ 2.95 มิลลิโมลต่อกรัม ท่ี
อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส 
 
ค่าส่าคัญ: การดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ แม่แบบร่วม เมโซพอรัสซิลิกาแบบกลวง วิธีแม่แบบชนิดอ่อน  
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คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: 
กรณีศึกษาเทศบาลต่าบลหลวงใต้ อ.งาว จ.ล่าปาง 

Carbon Footprint for Organization and Greenhouse Gas Reduction: 
A Case Study of Loung-Tai Local Government, Ngao District, Lampang Province 

 

สุทธิพร เคียนทอง1 ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ2 ณรงค์ เครือกันทา2 จินตนา อ านาจกิติกร2 
ญาดามณี เขื่อนใจ3 และวราคม วงศ์ชัย12 

Suttiporn Kianthong1 Patompong Prommaboon2 Narong Krueganta2 Jintana Amnartkitikorn2 
Yadamanee Knengjai3 and Warakhom Wongchai1* 

 
1 สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 52100 
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 52100 

3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง 52100 
โทรศัพท:์ 089-2631445. E-mail address: dolic45@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล  

หลวงใต้ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง เพื่อหาแนวทางการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงาน และสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน โดยขอบเขตของกิจกรรมก๊าซเรือนกระจกที่ท าการศึกษาคือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากแหล่งอื่นๆ ผลการประเมินการ
เกิดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลต าบลหลวงใต้ พบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงเท่ากับ 795 ,914.12 kg CO2eq การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการใช้พลังงานเท่ากับ 21 ,315.69 kg CO2eq และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจาก
แหล่งอื่นๆ เท่ากับ 19,080.81 kg CO2eq รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลต าบลหลวงใต้ทั้งหมดเท่ากับ 
1,048,358.62 kg CO2eq หรือ 1,048.4 tCO2eq โดยกิจกรรมที่ท าให้ก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด 3 ล าดับแรกคือ การฝังกลบขยะ 
เป็นกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณสูงสุดเท่ากับ 762,584.00 kg CO2eq คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.176 รองลงมา
คือการใช้ยานพาหนะของเทศบาลเพื่อปฏิบัติราชการโดยใช้เช้ือเพลิงดีเซลเท่ากับ 32 ,164.19 kg CO2eq คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
3.846 และการใช้ไฟฟ้าของเทศบาลเท่ากับ 21,315.69 kg CO2eq คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.549 ตามล าดับ แนวทางการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการลดการใช้พลังงานในองค์กรประกอบด้วย 3 มาตรการคือ มาตรการคัดแยกขยะในส านักงานเทศบาล
และโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล มาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และการสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการ
อนุรักษ์พลังงาน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 52.88 tCO2eq/ปี โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการดูดซับก๊าซ
เรือนกระจก จ านวน 500 ต้น ของชุมชนพบว่าภายใน 10 ปี จะสามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งหมด 26.5 tCO2eq 
 
ค่าส่าคัญ: คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้พลังงาน  
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การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในสือ่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายได้จากใบยางพลวงในจังหวัดแพร่ 
The use of persuasive language in the media about biodegradable food packaging from 

Dipterocarpus tuberculatus Roxb in Phrae 
 

ทิพารัตน์ สหตรงจิตร1*, 2 ลักขณา พันธุ์แสนศรี และ ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี3 

Tiparad Sahatrongjit1* Lukkhana Punsaensri2 and Tammasak Punsaensri3 
 

1 กลุ่มศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวดัแพร่ 54140 
2 สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 54140 

3สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 54140 
โทรศัพท:์ 089 270 3838.  E-mail address: tsatitsuk@gmail.com   

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจในสื่อเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายได้จากใบ

ยางพลวงในจังหวัดแพร่ โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 500 ชุด เก็บข้อมูลจากประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดแพร่ โดยใช้วิธีการสุ่มเก็บข้อมูลแบบการสุ่มตัวอย่าง  
แบบแบ่งช้ันภูมิ และส่วนสุดท้ายศึกษาทัศนคติที่มีต่อกลวิธีการโน้มน้าวใจรวมทั้งการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจที่ปรากฏในสื่อนิตยสาร
สิ่งแวดล้อมและสื่ออินเทอร์เน็ต  

ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะเกณฑ์ประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ภาษาเพื่อ
โน้มน้าวใจในสื่อเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารยอ่ยสลายได้จากใบยางพลวง แต่ลักษณ์เกณฑ์ประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษาไมม่ี
ความสัมพันธ์ต่อการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจในสื่อเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายได้จากใบยางพลวง และทัศนคติของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์ต่อการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจในสื่อเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายได้จากใบยางพลวงในจังหวัดแพร่ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

การวิเคราะห์ในสื่อนิตยสารสิ่งแวดล้อมและสื่ออินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้ส่งสารใช้กลวิธีการโน้มน้าวใจทั้งสิ้น 4 กลวิธี ได้แก่ 
การระบุกลุ่มเป้าหมาย การใช้สถิติ การเร้าอารมณ์ และการให้ข้อมูลความรู้ ส าหรับการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจในสื่อเกี่ยวกับบรรจุ
ภัณฑ์อาหารย่อยสลายไดจ้ากใบยางพลวง นั้น ปรากฏ 3 กลวิธ ีดังนี้ การใช้ภาษาภาพพจน์ การเน้นซ้ าค า และการใช้ค าสัมผัสคลอ้ง
จอง โดยกลวิธีการโน้มน้าวใจและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจทุกกลวิธีมีผลต่อทัศนคตขิองกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น ซึ่งกลวิธีการโน้ม
น้าวใจด้วยการเร้าอารมณ์ของภาษาสื่อ อาจจะมีผลต่อความน่าสนใจมากที่สุด รองลงมาคือการให้ข้อมูลความรู้ 
 
ค่าส่าคัญ: ภาษา, สื่อ, บรรจุภัณฑ์อาหาร, ใบยางพลวง 
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การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้น ใบ เปลือก และซังข้าวโพด สู่ผลิตภัณฑ์กระถางชีวภาพที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

Adding the Value to Peel, Leaves, Shell and Corncob into Environmentally Friendly 
Bio-pot Products 

 
ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี1*, ทิพารัตน์ สหตรงจติร2 และ ลักขณา พันธุ์แสนศรี3 

Tammasak Punsaensri1* Tiparad Sahatrongjit2 and Lukkhana Punsaensri3 
 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 54140 
2 กลุ่มศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวดัแพร่ 54140 

3สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวดัแพร่ 54140 
โทรศัพท:์ 092 541 4498.  E-mail address: tammasak@mju.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้น ใบ เปลือก และซังข้าวโพด สู่ผลิตภัณฑ์กระถางชีวภาพท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาอัตราส่วนผสม ตัวเช่ือมประสาน และสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกระถางชีวภาพจากต้น ใบ 
เปลือกและซังข้าวโพด วิเคราะห์ต้นทุนและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์กระถางชีวภาพจากต้น เปลือก และซัง
ข้าวโพด 

ผลการศึกษาเบื้องต้น พบว่า แรงอัดขึ้นรูปกระถางที่เหมาะสมคือแรงอัดที่ 1,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นแรงดันท่ีท าให้
สามารถอัดขึ้นรูปกระถางชีวภาพเป็นรูปทรงที่สมบูรณ์ การอัดขึ้นรูปกระถางชีวภาพได้และกระถางชีวภาพที่มีรูปทรงสมบูรณ์มี
ทั้งหมด 10 การทดลอง ซึ่งอัตราส่วนผสมของต้นข้าวโพดต่อใบข้าวโพดต่อเปลือกข้าโพดต่อซังข้าวโพดที่ 1:2:1:1  และ 2:1:1:1 
พบว่าเป็นอัตราส่วนที่สามารถอัดขึ้นรูปกระถางชีวภาพที่มีรูปร่างสมบูรณ์ครบทุกการทดลอง  อัตราส่วนของวัสดุ 2:1:1:1 และที่
เวลา 30 วินาที เป็นการทดลองที่มีค่าความพรุนและค่าความแข็งแรงของกระถางชีวภาพสูงที่สุด คือ 89.45% และ1.32 kN 
ตามล าดับ อัตราส่วนของวัสดุให้ผลค่าความพรุนและค่าความเข็งแรงที่แตกต่างมาก แต่อัตราส่วนของเถ้าชีวมวลและเวลาให้ผลค่า
ความพรุนที่ใกล้เคียงกันและไม่มีผลต่อความพรุนและค่าความเข็งแรง กระถางชีวภาพมีลักษณะของการเสื่อมสภาพทางกายภาพ
บริเวณก้นกระถาง และจะค่อย ๆ ผุพังไปทีละนิดจนถึงระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งจะต้องน ากล้าไม้ที่เพาะในกระถางชีวภาพลง
ดินปลูกก่อนครบ 3 เดือน การผลิตกระถางชีวภาพขนาด 4, 6 และ 8 นิ้ว จะสามารถผลิตได้ 30, 20 และ10 ใบต่อวัน ตามล าดับ มี
ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตเป็น 13.00, 19.65 และ 39.10 บาทต่อใบ ตามล าดับ และจะมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 0.20, 0.13 และ 0.22 ปี 
ตามล าดับ  
 
ค่าส่าคัญ: กระถางชีวภาพ, ข้าวโพด, สิ่งแวดล้อม 
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พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายได้ 
จากใบยางพลวงในจังหวัดแพร่ 

The consumer behavior affecting the decision to buy biodegradable food packaging from 
Dipterocarpus tuberculatus Roxb in Phrae 

    
ลักขณา พันธุ์แสนศรี1*, ทิพารัตน์ สหตรงจิตร2 และ ธรรมศักดิ์ พันธุแ์สนศรี3 

Lukkhana Punsaensri1* Tiparad Sahatrongjit2 and Tammasak Punsaensri3 
 

1สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวดัแพร่ 54140 
2กลุ่มศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัแมโ่จ้-แพร่ เฉลมิพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 54140 

3สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 54140 
โทรศัพท:์ 086 461 6995.  E-mail address: lukkhana@mju.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายได้

จากใบยางพลวงในจังหวัดแพร่ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุด เก็บ
ข้อมูลจากประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดแพร่ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปปี ทั้ง 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองแพร่ อ าเภอสอง อ าเภอ
ร้องกวาง อ าเภอหนองม่วงไข่ อ าเภอสูงเม่น อ าเภอเด่นชัย อ าเภอลอง อ าเภอวังช้ิน รวมทั้งหมดจ านวน 400 คน และได้ท าการสุ่ม
ตัวอย่าง แบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใช้จ านวนตัวอย่างที่ค านวณได้ก าหนดสัดส่วน (Proportional 
stratified random sampling) ในแต่ละอ าเภอของจังหวัดแพร่ จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนครบทุกโดย ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) โดยท าการวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าสหสัมพันธ์เพียรส์ัน (Pearson 
Correlation)  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีจ านวนใกล้เคียงกันคือ เพศชาย จ านวน 230 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.50 และเพศหญิง 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 มีอายุอยู่ในช่วง 31- 41 ปี  จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 
ประกอบอาชีพค้าขาย จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท จ านวน 193 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.25 จบการศึกษาในระดับสูงกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี  จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 เมื่อวิเคราะห์ทางด้าน
ลักษณะเกณฑ์ประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค แต่ลักษณะ
เกณฑ์ประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค และจากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่าง พฤติกรรมผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายได้จากใบยางพลวงในจังหวัดแพร่ พบว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายได้จากใบยางพลวงในจังหวัดแพร่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
 
ค่าส่าคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, บรรจุภัณฑ์อาหาร, ใบยางพลวง 
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การศึกษาอิฐทางเดินเท้าจากขยะ(เศษไม้ท่ัวไป) ผสมเปลือกไข่ไก่ เปลือกหอยตลับ และกระดูกวัว 
The study of pedestrian bricks from garbage (general wood chips) mixed with Eggshells, 

Clam-shells, and Cow bones. 
 

จีรัฐติกุล กล้าหาญ1* สุริยา มากลน้1 สมบัติ ก่ ามอญ1 กานตยุทธ ตรบีุญนิธิ1 และ กฤตภาส หอมระรื่น1 
Jeerattikul Kaharn1*, Suriya Maklon1 Sombat, Kammon1 Kantayut, Trebooniti1 and Kittapas Homraruen1 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
450 ถนนสุพรรณ-ชัยนาท ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก จังหวัดสพุรรณบรุี 72130 

โทรศัพท์: +668-4464-6145; Jeerattikulgolf1981@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
จากการที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี  ได้จัดท าโครงการจัดการ

คัดแยกขยะ ของคณะฯ เรียบร้อยแล้ว  ทางคณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเมื่อมีการคัดแยกขยะเรียบร้อยแล้ว ควรน าขยะที่คัดแยกมาใช้
ประโยชน์ ต่อไป จึงได้คิดหากระบวนการในการท าประโยชน์ โดยการน าขยะมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ อิฐทางเดินเท้า โดยใช้
กระบวนการอัดก้อน ทางวิศวกรรมฯ และใช้อัตราส่วนในการจัดท าอิฐทางเดินเท้า ( เถ้าไม้ผสมกับเปลือกไข่ไก่ เปลือกหอยตลับ 
และเศษกระดูกวัว ) เถ้าไม้ได้จากเศษไม้แห้งทั่วไปผ่านการเผาด้วยหลักการฟลูอิไดซ์เบด ส่วนเปลือกไข่ไก่ เปลือกหอยตลับ แล ะ
กระดูกวัว น ามาบด โดยใช้อัตราส่วน 1:1 โดยน้ าหนัก และใช้น้ าเป็นตัวประสานเมื่อบดอัดจนเป็นก้อนมอร์ต้าขนาด 5x5x5 cm 
แล้วจึงน าลูกมอร์ต้า ที่ได้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 น าไปบ่มน้ าเป็นเวลา 28 วัน และส่วนที่ 2 น าไปบ่มอากาศเป็นเวลา  28 
วัน จึงท าการทดสอบค่าก าลังอัดมอร์ต้า ของเปลือกไข่ไก่ เปลือกหอยตลับ และกระดูกวัว ส าหรับการบ่มด้วยอากาศ พบว่า 15.71 
kg/cm2, 13.81 kg/cm2 และ 5.28 kg/cm2 ตามล าดับ และส าหรับการบ่มด้วยน้ า พบว่า 12.46 kg/cm2, 11.39 kg/cm2 และ 
3.09 kg/cm2 ตามล าดับ สรุปว่า ค่าก าลังอัดมอร์ต้าสูงที่สุด คือส่วนผสมของเถ้าไม้กับเปลือกไข่ไก่ จากการบ่มด้วยอากาศ มีความ
เหมาะสมกับการน าไปใช้ท าอิฐทางเดินเท้า 
 
ค่าส่าคัญ : การเผาด้วยฟลูอิไดซ์เบด , ก าลังอัดมอร์ต้า , เถ้าหนักไม้ทั่วไป , เปลือกไข่ไก่ , เปลือกหอยตลับ , กระดูกวัว , 
   อิฐทางเดินเท้า 
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หลังคาที่เหมาะสมส่าหรับอาคารส่านักงาน กรณีศึกษา จ.พิษณุโลก 
Optimum Roof for Office Building Case Study Phitsanuloke Province  

 
ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา1* ,นิรชา เขียวหลาน1 ,พิชากร เสรีอรุโณ1 และ สมชาย เมอแล1 

Sitphan Kanla1* Niracha Khewlhan1 Pichakorn Seriauno1 and Somchai Moelae1 
 

1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
โทรศัพท์ 0-5596-4230-31, เบอร์โทรสาร 0-5596-4004 E-mail: Sitphank@nu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานท่ีต่ าที่สุดของรูปทรงและวัสดุ
หลังคาที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศของแบบจ าลองอาคารส านักงาน 4 ช้ัน แต่ละช้ันมีขนาด 20x25x3 
m3 ในจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาจากหลังคา 3 รูปทรง คือ หน้าจั่ว ปั้นหยาและเพิงหมาแหงน เลือกใช้วัสดุมุงหลังคา 3 ชนิด คือ 
กระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์และเมทัลชีท รวมถึงติดตั้งฉนวน ได้แก่ ฉนวนโพลีเอทิลีน หนา 5, 10 มิลลิเมตร ฉนวน
ใยแก้ว หนา 50, 75 มิลลิเมตร และฉนวนแอร์บับเบิ้ล หนา 8, 12 มิลลิเมตร ตามล าดับ ขนาดของเครื่องปรับอากาศค านวณจากค่า
ภาระการท าความเย็นสูงสุดด้วยวิธี Cooling Load Transfer Difference (CLTD)  

ผลการศึกษาพบว่า กรณีหลังคาไม่มีการติดตั้งฉนวน หลังคารูปทรงเพิงหมาแหงนมุงด้วยกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์มี
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานท่ีต่ าที่สุด กรณีหลังคาติดตั้งฉนวน หลังคารูปทรงเพิงหมาแหงนมุงด้วยกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ติดตั้ง
ฉนวนแอร์บับเบิ้ล หนา 12 มิลลิเมตร มีค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานท่ีต่ าที่สุด  
 
ค่าส่าคัญ: หลังคา ประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน 
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การพัฒนาชุดทดสอบค่าไอโอดีนส่าหรับควบคุมการผลิตถ่านดูดกลิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
Development of Rapid Iodine Number Test Kit for Deodorizing Charcoal Quality Control of 

Community Product 
    

โสรญา สุวรรณฝน1* นันทนา โพธิ์แสง1 สุวัฒน์ สูงเลิศส่งฟ้า1 อารีย์ ไวยรัชพานิช1 อภิชาติ คงแป้น2 ภัทราณี นาคคงค า2  
จันที ชัยสิทธ์ิ3 และเทียนทอง หัดโนนตุ่น3 

Soraya Suwannafon1* Nantana Phosaeng1 Suwat Soonglerdsongpha1 Aree Wairatpanich1  
Apichart Kongpann2 Pattanee Nakkhongkham2 Chantee Chaisit3 and Tiantong Hatnontun3 

 
1 ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา 13170  

2 โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ 10900 
3 วิสาหกิจชุมชนพออินค าแคน ขอนแก่น 40160 

โทรศัพท:์ 03-5248393. E-mail address: soraya.s@pttplc.com 
 

บทคัดย่อ 
 การผลิตถ่านดูดกลิ่นจากเหง้ามันส าปะหลังเป็นหนึ่งในการจัดการปัญหาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมอย่าง
แพร่หลาย โดยการเปลี่ยนของเสียให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยถ่านดูดกลิ่นจาก
เหง้ามันฯ เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เลขที่ 180/2563 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ
และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ โดยมาตรฐานก าหนดให้ค่าไอโอดีนของถ่านดูดกลิ่นต้องไม่น้อยกว่า 150 mg/g อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันการผลิตถ่านดูดกลิ่นของชุมชนยังไม่สามารถควบคุมให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานทุกรอบการผลิต งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาชุดทดสอบค่าไอโอดีนเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีที่ชุมชนสามารถ
ด าเนินการเองได้ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จากผลการวิจัย พบว่า ตัวอย่างถ่านดูดกลิ่นหลังปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการควบคุมปริมาณ
เช้ือเพลิงและอุณหภูมิการเผาให้คงที่ (ค่าไอโอดีนเฉลี่ย 224±29.70 mg/g) ท าให้ถ่านมีค่าไอโอดีนสูงกว่าและมึความแปรปรวนน้อยกว่า 
ตัวอย่างถ่านดูดกลิ่นก่อนปรับปรุงกระบวนการผลิต (ค่าไอโอดีน ค่าเฉลี่ย 178 ± 83.38 mg/g) นอกจากนี้ ผลการทดสอบค่าไอโอดีนที่แปล
ผลได้จากชุดทดสอบ มีความสัมพันธ์กับค่าไอโอดีนที่ได้จากการวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D4607-14 อย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่า
ชุดทดสอบค่าไอโอดีนสามารถน ามาใช้ทดแทนวิธีมาตรฐาน ASTM D4607-14 เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเบื้องต้นได้ ซึ่งมีขั้นตอน
การใช้ง่ายที่น้อยลง และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาทดสอบได้อีกด้วย 
 
ค่าส่าคัญ: ถ่านดูดกลิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน ค่าไอโอดีน การควบคุมคุณภาพ 
 

  



24 

กระบวนการผลิตและการวิเคราะห์การต้นทุนของภาชนะธรรมชาติจากใบตองตึง  
(Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) 

Production and Cost Analysis of Natural Container from  
Dipterocarpus tuberculatus Roxb. Leaves 

โชติกา จีนาแก้ว1 และสุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี1* 
Chotika Jeenakaew1 and Surachai Narrat Jansri1* 

 
1 สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เชียงใหม ่50180 

โทรศัพท:์ 08-25351987. E-mail address: surachai_nar@g.cmru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 ใบตองตึงมีขนาดใหญ่และหนาจึงได้มีการน าใช้ประโยชน์ในหลายด้าน แต่ด้วยปริมาณการใช้ประโยชน์ไม่มากพอจึงท าให้
ใบตองตึงส่วนที่เหลือจึงกลายเป็นเชื้อเพลิงตามธรรมชาติของไฟป่าอย่างดี สามารถแก้ไขได้โดยการน ามาท าเป็นเชื้อเพลิง หรือปุ๋ย 
แต่ถือได้ว่ายังไม่สามารถใช้ใบตองตึงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงได้น าใบตองตึงมาผลิตเป็นภาชนะส าหรับบรรจุอาหารก่อนแปร
สภาพให้กลายเป็นเช้ือเพลิงหรือปุ๋ย งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตภาชนะจากใบตองตึง และการประมาณการ
ต้นทุนการผลิตเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจส าหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้จากใบตองตึง ผลการศึกษาพบว่าสภาวะที่
เหมาะสมต่อการผลิตภาชนะจากใบตองตึงควรเริ่มจากการน าใบตองตึงแห้งแช่น้ าที่ 3 h ตัดแต่งให้เรียบร้อย จากนั้นฉีดพ่นด้วยตัว
ประสานท่ีเป็นส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียวและน้ าอัตราสว่น 1 : 5 ประมาณ 20 mL ก่อนการขึ้นรูปภาชนะน าใบไม้ที่เตรียมไว้อุ่นที่
อุณหภูมิ 140ºC เป็นเวลา 1 min และขึ้นรูปภาชนะที่อุณหภูมิ 140ºC เป็นเวลา 3 min ขั้นตอนสุดท้ายตัดแต่งและผึ่งให้แห้งก่อน
น าไปเก็บรักษา การผลิตภาชนะด้วยแม่พิมพ์ 2 เครื่อง จ านวณ 1 วัน โดยใช้แรงงานจ านวน 2 คน สามารถผลิตภาชนะได้วันละ 
180 ใบ โดยมีต้นทุนการผลิตใบละ 4.06 บาท อย่างไรก็ตามก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ที่สนใจควรประเมินต้นทุนการผลิตที่แท้จริง
โดยพิจารณา ค่าใบไม้ ค่าน้ า อัตราการเสื่อมสภาพของแม่พิมพ์ ค่าการตลาดและค่าขนส่ง  
 
ค่าส่าคัญ: ภาชนะจากธรรมชาติ, ใบตองตึง, ต้นทุนการผลิต 
 



 
 
 
 

CE : ไฟฟ้าชุมชน  
(Community Electricity) 
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การศึกษาศักยภาพวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรในจังหวัดน่านเพื่อเป็นแนวทางใน 
การตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน 

Study Potential Biomass in Nan Province to Guide for Biomass Power Plant 
    

กฤษนนท์ สนธ1ิ* อรรนนท์ บัวศรี1  
Kritsanon Sonthi* Aunnon Buasre1  

 
1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 55000 

โทรศัพท:์ 054-710259 ต่อ 7104. E-mail address: Kritsanon.sonthi@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอการศึกษาข้อมูลศักยภาพวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในจังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีศักยภาพทางพลังงานจากพืช 12 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ยางพารา 
ล าไย มันส าปะหลังโรงงาน ลิ้นจี่ ถั่วเหลืองรุ่น ปาล์มน้ ามัน เงาะ กระเทียม กาแฟ หอมแดง จากข้อมูลวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ในจังหวัดน่าน ศักยภาพพลังงานน ามาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ท าให้เกิดเป็นพลังงานชีวมวล 691,854 ตัน คิดเป็น
พลังงาน เทียบเท่าน้ ามันดิบประมาณ 7.70 ktoe (kilo ton of oil equivalente) ถ้าน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็น
เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 12.05 GWh หรือเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าขนาด 1.52 MW จาก
ข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจังหวัดน่านสามารถน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า คิดเป็นร้ อยละ 0.03 ของ
ศักยภาพพลังงานในระดับประเทศท่ีมีอยู่ประมาณ 3,943.72 MW 
 
ค าส าคัญ: ชีวมวล, พลังงาน, โรงไฟฟ้า 
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การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับชุมชน 
กรณีศึกษาส าหรับโรงเรียนประจ าต าบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

Financial Based Approach Analysis for Investigating in Solar Power  
Project for the Community: The Case Study for Subdistrict School  

and Health Promoting Hospital 
 

ณัฐพล ใจส ารวม*  
Nattapon Jaisumroum*  

สาขาวิชาเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ปทุมธานี 12121 

โทรศัพท:์ 02-5644482. E-mail address: nattaponj89@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับชุมชน กรณีศึกษาส าหรับโรงเรียนประจ าต าบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ต้นทุนของโครงการ 2 ส่วน ดังนี้ 1 การตัดสินใจโดยไม่ปรับค่าของเวลา  โดยการใช้วิธีหาระยะเวลาคืนทุน 2 การตัดสินใจ
โดยปรับค่าของเวลา ประกอบด้วยการใช้วิธีการหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบไฮบริดมาใช้ ในการเป็นกรณีศึกษาเพื่อ
วิเคราะห์โครงการลงทุนกรณีติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของอาคารโรงพยาบาลและโรงเรียน โดยมีก าลังการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้า อายุโครงการมีก าหนด 25 ปี โดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 383,574 บาท ก าหนด
อัตราคิดลดร้อยละ 6 พบว่า ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ คือ 10 ปี 7 เดือน 20 วัน มูลค่าปัจจุบันผลตอบแทนสุทธิของโครงการ
เท่ากับ 80,318 บาท อัตราผลตอบแทนโครงการลงทุนเท่ากับร้อยละ 8.13 อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ 1.66 และ
โครงการสามารถรับความเสี่ยงโดยใช้วิธีการเพิ่มต้นทุนในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ซึ่งสามารถรับความเสี่ยงในกรณี
ต้นทุนเพ่ิมร้อยละ 12 และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการผลิตไฟฟ้า ได้ถึง 337,955 ปอนด์ เทียบกับการใช้
ก๊าซธรรมชาติผลิต 
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์โครงการลงทุน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา 
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กรณีศึกษาอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ SPP Hybrid Firm ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
Case study on Factors Preventing Biomass Power Plant from Participating in SPP Hybrid 

Firm Campaign 
 

กัมปนาท ทับมณี*, ภูมิอานันท์ นิยมนา, พิชญ์พงษ์ จันทา, กัมปนาท ซิลวา พีรวัฒน,์ สายสิรริัตน์ และนุวงศ์ ชลคุป 
Kampanat Thabmanee*, Phumanan Niyomna, Pidpong Janta, Kampanart Silva, Peerawat Saisirirat and Nuwong 

Chollacoop 
 

ทีมวิจัยพลังงานทดแทนและประสทิธิภาพพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปทุมธานี 12120 

โทรศัพท:์ +66-863063878. E-mail address: Kampanat.tha@entec.or.th 
 

บทคัดย่อ 
 พลังงานหมุนเวียนมีบทบาทส าคัญในการตอบโจทย์การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 
ค.ศ. 2065 – 2070 ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายในการผลักดันการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหลายโครงการ หนึ่งในนั้นคือโครงการ 
SPP Hybrid Firm ที่ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากเช้ือเพลิงมากกว่า 1 ประเภท เพื่อให้ผลิตไฟฟ้าได้
อย่างสม่ าเสมอ อย่างไรก็ดี โครงการ SPP Hybrid Firm มีความท้าทายหลายอย่างส าหรบัผู้ประกอบการ งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมาย
ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ โดยจะเน้นโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่ได้ SPP Hybrid Firm มากที่สุดในปี 2560  
จากการส ารวจโดยจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าปัญหาหลักคือการจัดหาเช้ือเพลิง โดยเช้ือเพลิงจ าพวกชาน
อ้อยต้องอ้างอิงตามฤดูกาลของอ้อย และอาจส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในต้นทุนเชื้อเพลิง หรือท าให้ต้องจัดหาเชื้อเพลิงชนิดอื่น
เพิ่มเติม ส่วนไม้สับหรือพืชพลังงานอื่น มีปัญหาเรื่องราคาที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากไม่ใช่ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต และยังมี
ความจ าเป็นต้องจัดหาสถานท่ีส ารองเช้ือเพลิงด้วย ข้อมูลที่ได้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการออกแบบมาตรการรับซื้อไฟฟ้าให้มี
ความยืดหยุ่น และสร้างแรงจูงใจให้กับโรงไฟฟ้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการในอนาคต  
 
ค าส าคัญ: โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผสมผสานขนาดเล็กพ่ึงพาได้ พลังงานชีวมวล 
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แนวทางการพิจารณากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ส าหรับการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
Corporate Social Responsibility (CSR) Guidelines 
for Renewable Energy Power Plant Establishment 

 
พิชญ์พงษ์ จันทา*, วัชรากร อินทะโน, Khemrath Vithean, กัมปนาท ซิลวา, และนุวงศ์ ชลคุป 

Pidpong Janta*, Watcharakorn Intano, Khemrath Vithean, Kampanart Silva and Nuwong Chollacoop 
 

ทีมวิจัยพลังงานทดแทนและประสทิธิภาพพลังงาน กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท:์ +66-932151697. E-mail address: pidpong.jan@entec.or.th 

 

บทคัดย่อ 
 การจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจ าเป็นต้องค านึงถึงทรัพยากรทางด้านการเงิน ประเภทโรงไฟฟ้า และปัจจัยอื่น ๆ 
หนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญคือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคม การศึกษานี้มีเป้าหมายในการส ารวจกิจกรรมเพื่อสังคมที่ส าคัญ
ของโรงไฟฟ้า 6 ประเภท ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ที่ส่วนส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ทราบแนวทางในการด าเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท จากผลการศึกษาการสัมภาษณ์โรงไฟฟ้า 41 แห่ง พบว่าโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเกือบทุกแห่งมีกิจกรรมเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และมี
กิจกรรมเพื่อสังคมบางส่วนที่แตกต่างกันตามบริบทของชุมชน โรงไฟฟ้าที่ใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ให้ความส าคัญกับการท า
กิจกรรมเพื่อสังคมมากกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอ่ืน เนื่องจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าอาจมีการปล่อยควันและส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่อ
ชุมชน ทั้งนี้ จะเห็นว่าบริบทของชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญต่อการก าหนดกิจกรรมเพื่อสังคมที่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนควร
ด าเนินการ ก่อนการจัดตั้งโรงไฟฟ้าจึงควรมีการวางแผนและส ารองต้นทุนส าหรับการท ากิจกรรมเพื่อสังคมด้วย 
 
ค าส าคัญ: โรงไฟฟ้าชุมชน โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กิจกรรมเพื่อสังคม การลงทุนโรงไฟฟ้า ต้นทุนส ารอง  
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การประเมินด้านประสิทธิภาพและเศรษฐศาสตร์ในการเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาพิกัดก าลัง 100กิโลวัตต์ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน 

Efficiency Evaluation and Economics of 100 Kwp 
Grid-tiled Rooftop Solar Power Generation System for Nan sericulture center 

    
ไตรรัตน์ ปะทิ1* 
TRIRATH PATI1*  

 
1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 55000 

โทรศัพท:์ 081-1635622. E-mail address: Laam55000@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอการการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) โดยมีจุดประสงค์
หลักส าหรับลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน ที่เป็นหน่วยงานราชการมีภารกิจในด้าน
การเพาะพันธุ์ตัวอ่อนไหมส าหรับจ าหน่ายให้เกษตรกรน าไปเพาะเลี้ยงต่อ มีอัตราค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าสูง เนื่องจากมีการใช้
เครื่องปรับอากาศในกระบวนการอนุบาลเลี้ยงตัวไหมและปั้มน้ ารดต้นหม่อน คิดเป็น 76.38% ของค่าไฟฟ้าทั้งหมด การออกแบบ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะติดบนหลังคาของอาคารเพาะเลี้ยงไหม(ไหมวัยอ่อน) ซึ่งเป็นพื้นที่ในการติดตั้งที่
เหมาะสมต่อการรับรังสีจากดวงอาทิตย์  งานวิจัยนี้โดยท าการวิเคราะห์ศักยภาพด้านก าลังการผลิตและเศรษฐศาสตร์ของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบเช่ือมต่อระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ศักยภาพของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาพิกัดก าลัง 100 kWp จ่ายให้กับโหลดในช่วงที่มีแสงแดดเพื่อ
ทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีก าลังการผลิตสูงสุด 415 kWh/day และผลการวิเคราะห์ในด้านเศรษฐศาสตร์ที่
ระยะเวลาการคืนทุน 7.9 ปี เมื่อเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคากับอัตราความต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้สูงถึง 45.32% ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา มีความคุ้มค่าในการติดตั้งทั้งทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม สามารถน าไปเป็นต้นแบบด้านการ
บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงไหมของกรมหม่อนไหมในพื้นที่อ่ืน ๆ ได้ 
 
ค าส าคัญ: แสงอาทิตย์ พลังงาน เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
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การพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมอย่างมีส่วนร่วม 
เพื่อความม่ันคงทางด้านพลังงานและชีวิตที่ดี 

Collaborative development and promoting of suitable renewable energy 
for energy security and a better life 

  

เสรมิสุข บัวเจริญ1 ธเนศ ไชยชนะ1  กิตติกร สาสุจิตต์1 ภคมน ปินตานา1  

และปาริชาติ บัวเจรญิ2 *  
Sermsuk Buochareon1 Tanate Chaichana1 Kittikorn Sasujit1 Pakamon Pintana1 

and Parichat Buochareon2 * 

 

1, *วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 5920 2 *มหาวิทยาลัยพายัพ 
Kagoshi7@gmail.com,Tanatecha@hotmail.com, tong.cm@gmail.com, p.pintana@gmail.com   

and panu_mas9@hotmail.com* 
 

บทคัดย่อ 
โครงการวิจัยการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน

และชีวิตที่ดี ณ หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ าน่าน (บ้านมณีพฤกษ์) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานและ
ศักยภาพพลังงานทดแทนในชุมชน 2) พัฒนาพลังงานทดแทนส าหรับชุมชนโดยผ่านการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน 3)  
พัฒนาเกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ ด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 4) สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานทดแทนให้กับ
ชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนท่ี และ 5) สร้างพื้นที่เรียนรู้ทางด้านพลังงานทดแทนและขยายผลสู่พื้นที่อ่ืน โดยการด าเนินโครงการ ท า
การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ชุมชน ประชาชน และนักวิจัย  ท าการรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานในพื้นที่ และความ
ต้องการด้านการใช้พลังงานทดแทนส าหรับการด ารงชีวิต ผลจากการด าเนินโครงการพบว่า บ้านมณีพฤกษ์ มีที่ตั้งอยู่ 3 หมู่บ้าน 
หมู่บ้าน 1 ชนเผ่าม้ง  หมู่บ้าน 2 และ3 ชนเผ่าลั๊ว ห่างจากหมู่ 1ประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่บนภูเขา สูงกว่าระดับน้ าทะเล 1500 
เมตร ภายในเขตอุทยานดอยภูคา มีศักยภาพพลังงานด้านแสงอาทิตย์อยู่ในช่วง 14.46 – 20.99 MJ/m2-day ศักยภาพพลังงานลม
ในช่วง ประมาณ 8.28 – 33.90 MJ/m2-day และมีศักยภาพผลผลิตเหลือทิ้งทางการเกษตร อื่น ๆ เช่น เศษกะหล่ าปลี ข้าว และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีแหล่งน้ าจากล าห้วย มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีอากาศหนาวเย็น และโครงการวิจัยได้ด าเนินการสร้างพื้นที่
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยพีลังงานทดแทน ณ พื้นที่โครงการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ที่ 6 (พมพ.) บ้านมณีพฤกษ์ หอประชุม
หมู่บ้าน และพื้นที่เกษตรกรตัวอย่าง และด าเนินพัฒนาพลังงานทดแทนผ่านกระบวนการเรียนรู้ จ านวน 5 หลักสูตรได้แก่ 
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดพลังงาน ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอบแห้งพลังงานงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวล ระบบบ่อเลี้ยงปลาโรงเรือนแสงอาทิตย์ และการผลิตปุ๋ยหมักไม่พลิ กกลับกอง และมีการให้
ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการคัดแยกขยะ และการใช้งานเตาเผาขยะไร้ควัน ส าหรับใช้เป็นพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งมีจ านวนผู้เข้ารับ
ความรู้รวม 172 คน ผลการประเมินจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ละหลักสูตรท าให้มีความรู้เพิ่มขึ้น 
สามารถฝึกปฏิบัติ ได้ในระดับดี สามารถเรียนรู้ น าไปปฏิบัติในการซ่อมบ ารุง และถ่ายทอดความรู้ได้ ท าให้เกิดช่างและวิทยากร
ชาวบ้านในชุมชน เพื่อน าไปสู่อาชีพทางเลือกอื่นเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 

 

ค าส าคัญ: โดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ อบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์  

mailto:Tanatecha@hotmail.com
mailto:tong.cm@gmail.com
mailto:panu_mas9@hotmail.com


 
 
 
 

FH : เชื้อเพลิงและความร้อนชุมชน  
(Fuel and Heat for 

Communities) 
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การใช้ประโยชน์โปรดิวเซอร์แก๊สจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นถ่านไม้เพื่อใช้ในเครื่องยนต์ 
ขนาดเล็กส้าหรับการสูบน ้า 

Utilization of producer gas from wood charcoal gasification in the small diesel engine 
for water pumping system 

 
กิตติกร สาสุจติต1์  วิโรจน์ เลาลี  วีรากร ยศยิ่ง  เสริมสุข บัวเจรญิ  และนิกราน หอมดวง 

Kittikorn Sasujit* Wirote Laolee, Weerakorn Yodying, Sermsuk Buochareon and Nigran Homdoung 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวทิยาลัยแมโ่จ้-เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท:์ 08-99988203 E-mail address: k.sasujit@yahoo.com 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแปลงสภาพชีวมวลทางเคมีความร้อนเพื่อผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สผ่านกระบวนการ
แก๊สซิฟิเคช่ันใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กต้นก้าลังเครื่องสูบน้้าแบบหอยโข่ง โดยศึกษาอัตราการสูบน้้า อัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงจ้าเพาะที่ระยะส่งน้้า 1 และ 2 เมตร เปรียบเทียบระหว่างการใช้น้้ามันดีเซลกับการใช้เชื้อเพลิงร่วมน้้ามันดีเซลโปรดิวเซอร์
แก๊ส ผลการศึกษาพบว่าเครื่องยนต์น้้ามันดีเซลให้อัตราการสูบน้้าดีกว่าการใช้เช้ือเพลิงร่วม เนื่องจากให้รอบการท้างานเครื่องยนต์
สูงกว่า ในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงจ้าเพาะเช้ือเพลิงร่วมมีค่าต่้ากว่าซึ่งให้ผลประหยัดกว่าการใช้น้้ามันเช้ือเพลิงดีเซล
ในช่วง 0.035 -0.046 ลิตรต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการสูบน้้าอยู่ในช่วง 350-395 ลิตรต่อนาที โดยประสิทธิภาพความร้อนแก๊สซิ
ไฟเออร์มีค่าสูงสุดร้อยละ 43 อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถ่านไม้พบว่ามีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในช่วง 1.60-2.80 กิโลกรัมต่อ
ช่ัวโมง อัตราการทดแทนการใช้น้้ามันดีเซลสูงสุดร้อยละ 62 จากผลการประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์พบว่ามีเงินลงทุนระบบ 25,000 
บาท ให้ผลตอบแทนประหยัดน้้ามันดีเซล 4,260 บาทต่อปี โดยจะมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 5.87 ปี อย่างไรก็ตามการผลิตถ่านไม้
ใช้เชื้อเพลิงร่วมกับการใช้น้้ามันไบโอดีเซล และความถี่ของการใช้งานเพิ่มขึ้นจะท้าให้ระยะเวลาคืนทุนลดลงได้ 
 
ค้าส้าคัญ: โปรดิวเซอร์แก๊ส เตาแก๊สซิไฟเออร์ ระบบสูบน้้า เชื้อเพลิงชีวมวล  
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การพัฒนาคุณภาพของถ่านแข็งอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ งจากกิจกรรมเพาะเห็ดหอม  
หมู่บ้านปางมะโอ ต้าบลวังเงินอ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง 

Quality Development of Charcoal Briquette made from waste mushroom production in 
Baan Pangmao,Tambon Wang ngern ,Amper Mae Tha, Lampang. 

 
อดิศร ถมยา1*,สกล จิโนสวัสดิ์1, นิวัติ กิจไพศาลสกลุ2,เอกรัฐ อินต๊ะวงศา2,ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์3 

 
1 สาขาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัลา้ปาง อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง 

2สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง อ้าเภอเมอืง จังหวัดล้าปาง 
3สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏล้าปาง อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง 

โทร 0-804965738 โทรสาร 054-241079 E-mail: adisorn2@hotmail.com1 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาศักยภาพลังงานชีวมวลและผลิตเช้ือเพลิงแข็งอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือท้ิงจากกิจกรรมเพาะเห็ดหอมแล้ว
น้ามาผลิตถ่านอัดแท่ง โดยมีผลการส้ารวจเก็บข้อมูลศักยภาพลังงานชีวมวลจากก้อนเชื้อเห็ดเหลือท้ิงจากกิจกรรมเพาะเห็ดหอม ใน
หมู่บ้านปางมะโอ ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง พบว่ามีศักยภาพพลังงานเท่ากับ 6,110,100 เมกะจูน (MJ)/ปี หรือพลังงานเทียบเท่า
น้้ามันดิบเท่ากับ 144 TOE/ปี การผลิตถ่านอัดแท่งจะใช้ กากน้้าตาล ปูนขาวและใช้แป้งมันส้าปะหลังเป็นตัวประสานโดยอัตรา
ส่วนตัวประสานในการท้าถ่านอัดแท่ง คือ ร้อยละ 10 ของน้้าหนัก และมีทั้งหมด 6 สูตรต่อหนึ่งอัตราตัวประสาน ผลการทดสอบท้า
ถ่านอัดแท่งที่เหมาะสมพบว่า อัตราส่วนผสมตัวประสาน ร้อยละ 10 ของน้้าหนัก สูตรที่ 1 ใช้กากน้้าตาลอย่างเดียวเหมาะสมที่สุด
เนื่องจาก มีค่าความร้อนสูงที่สุดและค่าความแข็งแรงของถ่านอัดแท่งมากที่สุด เหมาะสมที่น้ามาเผาเป็นถ่านอัดแท่ง ปริมาณการ
ผลิตที่จุดคุ้มทุนที่น้อยท่ีสุดคือ 1,947 กิโลกรัม  
 
ค้าส้าคัญ: เชื้อเพลิงแข็งอัดแท่ง,ชีวมวล,ก้อนข้ีเห็ด   
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การประเมินศักยภาพพลังงานทดแทนในชุมชน 
กรณีศึกษา: พื นที่ บ้านทุ่งโป่ง ต้าบลบ้านตาล อ้าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

Renewable Energy Potential Assessment in Community:  
Case Study of Thung Pong Village, Ban Tan Subdistrict, Hot District, Chiang Mai Province 

 
ไพฑูรย์ เหล่าดี1 ศศิธร ใสปา1 ณัฐิยา ตันตรานนท์2 และ ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท1* 

 
1 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขท่ี 202 ถนนช้างเผือก  

ต้าบลช้างเผือก อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
2คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ เลขท่ี 202 ถนนช้างเผือก ต้าบลช้างเผือก อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่ 50300 

โทรศัพท:์ +66 663 664 5146. E-mail address: chayanon@cmru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพพลังงานทดแทนชุมชนในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโป่ง ต้าบลบ้านตาล อ้าเภอ

ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยท้าการลงพื้นที่ส้ารวจภาคสนามด้วยเครื่องมือแบบสอบถามแล้วท้าการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ชุมชนมี
ศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคช่ันขนาดก้าลังผลิต 170.62 กิโลวัตต์ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์ขนาดก้าลังผลิตสูงสุด 10 กิโลวัตต์ และระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนขนาดก้าลังผลิต 440 
ลูกบาศก์เมตร-ก๊าซชีวภาพต่อเดือน ดังนั้นการพัฒนาชุมชนร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งเป็นการจัดการของเสียที่ถูกวิธี  
  
ค้าส้าคัญ: พลังงานทดแทน พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานก๊าซชีวภาพ 
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การประเมินประสิทธิภาพเตาเผาอิฐมอญเชื อเพลิงชีวมวลที่ออกแบบส้าหรับผู้ประกอบการใน 
พื นที่อ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง 

Potential evaluation of biomass brick kilns designed for an entrepreneur in Hangchut 
district, Lampang province 

 
อุกฤต สมัครสมาน1* นันท์นิชา วงค์ตะวัน2 สมศรี พรมท้าว3 สุพตัรา สุนทร1 คณิต มานะธุระ4 และกติติกร สาสุจิตต์5 

Ukrit Samaksaman1* Nunnicha Wongtawan2 Somsri Promtow3 Supatra Sunton1 Kanit Manatura4 and Kittikorn 
Sasujit5 

1 ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยันเรศวร 

พิษณุโลก 65000 
2 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ตะวัน แมททีเรียล คอนสตรคัช่ัน ล้าปาง 52190 

3 โรงอิฐบ้านขุมเงิน ร้อยเอ็ด 45140 
4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตก้าแพงแสน นครปฐม 73140 
5 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท:์ 055962754  . E-mail address: ukrits@nu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาศักยภาพในการการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ประเภท มูลโค , มูลกระบือ และมูลสุกร ท่ี

กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนม เพื่อน้ามาประเมินศักยภาพการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ โดยการขอข้อมูลจากปศุ
สัตว์อ้าเภอทั้ง 12 แห่งในจังหวัดนครพนม จากนั้นน้าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หาศักยภาพการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ใน
ภาพรวมของจังหวัด แล้ววิเคราะห์ความหนาแน่นในการกระจายตัวของมูลสัตว์ในเขตพื้ นที่อ้าเภอต่าง ๆ เพื่อศึกษาเขตพื้นที่ที่
เหมาะสมในการรวบรวมวัตถุดิบเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ จากการศึกษาพบว่าจังหวัดนครพนม มีศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวภาพจาก
มูลสัตว์ประเภทโค กระบือและสุกรประมาณ 9 ,452 ,671.52 ลูกบาศก์ เมตร/ปี  คิดเป็น 197 ,844 ,414.86 MJ/ปี   
พื้นที่ท่ีเหมาะสมในการรวบรวมวัตถุดิบเพื่อน้ามาผลิตแก๊สชีวภาพคือ บริเวณอ้าเภอวังยาง อ้าเภอนาแก อ้าเภอเรณูนคร อ้าเภอธาตุ
พนม และอ้าเภอเมืองนครพนม โดยรวมทั้ง 5 อ้าเภอ มีศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวภาพได้ประมาณร้อยละ 55.65  
เมื่อเทียบกับท้ังจังหวัด โดยมีศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวภาพ 5,260,418.59 ลูกบาศก์เมตร/ปี 
 
ค้าส้าคัญ: ก๊าซชีวภาพ, มูลสัตว์, ศักยภาพพลังงานตามพื้นที ่
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ผลกระทบความหนาแน่นชีวมวลที่มีต่อกระบวนการผลิตถ่านชีวภาพ 
จากเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบฟิกส์เบด 

Effect of Biomass Density on Biochar Production Process 
from A Fixed Bed Pyrolysis Reactor 

 
เจนจิรา อุตเรือน1* กิตติกร สาสุจติต์1 ชูรัตน์ ธารารักษ์1 นงเยาว์ เตจ๋๊ะใหม่1 บุญยาพร แสนพรม1 พันธวัฒน์ ไชยวรรณ์2 

และ นิกราน หอมดวง1* 
 

1 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
2 ฝ่ายบริหารจัดการพื้นท่ี ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท:์ 084-1773632 E-mail address: nigranghd@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบความหนาแน่นชีวมวลที่มีต่อการผลิตถ่านชีวภาพจากเตาไพโรไลซิสแบบ
ฟิกส์เบด ขนาด 260 L โดยใช้ทางใบปาล์มและไม้ล้าไยเป็นตัวแทนของความหนาแน่น หรือประเภทชีวมวล การทดสอบได้
ด้าเนินการบรรจุชีวมวลทั้งสองชนิดลงในเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบฟิกส์เบด และใช้เศษไม้ล้าไยในการเผาให้ความร้อนในห้องเผา
ไหม้และถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ห้องไพโรไลซิส มีระยะเวลาการการผลิตถ่านอยู่ในช่วง 5-7 h แก๊สที่ได้จากกระบวนการจะถูกน้าไป
ควบแน่นด้วยชุดแลกเปลี่ยนความร้อน แก๊สที่เหลือจะถูกน้ามาเป็นเช้ือเพลิงเสริมการเผาไหม้ร่วมกับเศษไม้ล้าไย ผลการศึกษา
พบว่าผลของความหนาแน่นชีวมวลมีผลต่อการผลิตถ่านชีวภาพและผลผลิตที่ได้ การใช้ไม้ล้าไยมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้ทางใบ
ปาล์ม ทั้งในด้านอัตราการผลิต ปริมาณถ่านชีวภาพที่ได้ ความสามารถในการแปรรูปพลังงาน และประสิทธิภาพทางพลังงาน การ
ใช้ไม้ล้าไยให้ปริมาณถ่านชีวภาพท่ีผลิตได้สูงสุด 31.28% และมีประสิทธิภาพการแปรรูปพลังงาน 54.55%   
 
ค้าส้าคัญ: กระบวนการไพโรไลซิส เตาปฏิกรณไ์พโรไลซิส ความหนาแน่นชีวมวล ถ่านชีวภาพ 
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การทดลองผลิตเชื อเพลิงชีวภาพทะลายปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบช้า 
Experiment production of oil palm empty fruit bunches biofuel 

with using slow pyrolysis reactor 
 

อิศเรศ สายปัญญา1 Rameshprabu Ramaraj 1 เสริมสุข บัวเจริญ1 ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล1* เจนจิรา อุตเรือน1  
และ นิกราน หอมดวง1* 

Itsares Saipanya1, Rameshprabu Ramaraj1, Sermsuk Buochareon1, Yingrak Auttawaitkul1, Jenjira Uttareun1 and 
Nigran Homdoung1* 

 

1 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ จังหวัดเชียงใหม่ 63 หมู่ 4 ต้าบลหนองหาร  
อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

โทรศัพท์ 053-331194 เบอร์โทรสาร 053-331194 Email: nigranghd@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ทดลอง การน้าเอาทะลายปาล์มมาผลิตเป็นถ่านชีวภาพด้วยกระบวนการไพโรไล
ซิสแบบช้าด้วยเครื่องปฏิกรไพโรไลซิสแบบฟิกส์เบด โดยมีห้องเผาไหม้และชุดถ่ายเทความร้อนอยู่ตรงกลางเครื่องปฏิกรณ์ ได้
ทดสอบภายใต้สภาวะแวดล้อมจริงและได้วิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลการผลิตถ่านชีวภาพจากทางใบปาล์ม ผลการศึกษาพบว่า 
กระบวนการไพโรไลซิสทะลายปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์มีอุณหภูมิไพโรไลซิสเฉลี่ย 436.76 oC และมีระยะเวลาเริ่มต้นจนกระทั้ง
สิ้นสุดกระบวนการประมาณ 240 min อัตราการผลิตต่อครั้งได้ครั้งละ 19 kg ได้ผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพและน้้าส้มควันไม้เฉลีย่ 
29.32% และ 11.95% ตามล้าดับ ที่เหลือเป็นไพโรไลซิสแก๊ส ประสิทธิภาพการเปลี่ยนรูปพลังงานทะลายปาล์มสูงสุด 46.98% 
และถ่านชีวภาพทะลายปาล์มให้ค่าความร้อนสูงสุด 25.45 MJ/kg เมื่อน้าเอาถ่านชีวภาพทะลายปาล์มมาแปรรูปเป็นเช้ือเพลิงอัด
แท่งจะท้าให้ค่าความร้อนลดต่้าลงเฉลีย่ 2.22% โดยค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งจากทะลายปาลม์สงูสุดได้ 24.89 MJ/kg อย่างไรก็
ตามในระหว่างกระบวนการ เมื่อปรับเพิ่มอุณหภูมิไพโรไลซิสให้ใกล้เคียง 500 oC จะท้าให้ค่าความร้อนเพิ่มสูงขึ้นได้และสามารถ
น้าไปขยายผลให้กับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการแปรรูปปาล์มน้้ามันได้ 
 
ค้าส้าคัญ: ทะลายปาล์ม ถ่านชีวภาพ เครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิส ทางใบปาล์ม 
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การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะความร้อนของเตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ 
Comparison Study on Thermal Performance of Solar Cooker 

 
ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล* ปรียาภรณ์ ปฏิพิมพาคม และ แววตา แนวเสือ 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต้าบลคลองหนึ่ง อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท:์ 084 752 8947. E-mail address: tutanit@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการหุงต้มอาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ งานวิจัยนี้ท้า
การประดิษฐ์และทดสอบเตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่อง (Box oven solar cooker) โดยได้จัดท้าขึ้นเป็น 3 รูปแบบ 
แตกต่างกันตามจ้านวนของแผ่นสะท้อนแสง คือ แบบไม่มีแผ่นสะท้อนแสง แบบมีแผ่นสะท้อนแสงด้านเดียว และ แบบมีแผ่น
สะท้อนแสงสามด้าน เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตขึ้นท้าจากกล่องโฟมที่หาซื้อได้ทั่วไป โดยน้ามาติดตั้งฉนวนกันความร้อน
และแผ่นดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ภายในกล่อง การทดสอบพบว่า เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์มีความแข็งแรง ใช้งานได้ ซึ่งเตา
หุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีแผ่นสะท้อนแสงสามด้านมีอุณหภูมิสู งที่สุดในช่วง 38.6 – 122 องศาเซลเซียส  
อีกทั้งสามารถปรุงอาหารให้สุกได้ด้วยอุณหภูมิที่ปลอดภัย โดยท้าให้ไข่ไก่และเนื้อหมูสุกได้ในเวลา 15 และ 30 นาที ตามล้าดับ 
 
ค้าส้าคัญ: เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ แผ่นสะท้อนแสง  
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การทอริแฟคชั่นของเปลือกมะคาเดเมียและกะลากาแฟด้วยแก๊สไอเสียแห้ง 
Torrefaction of Macadamia shells and Coffee Endocarp with Dry Flue Gas 

 
สุภาภรณ์ กลิ่นเกษร และ คณิต มานะธุระ* 

Supapron Klinkeson and Kanit Manatura* 
 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  73140 

โทรศัพท:์ 034-355310. E-mail address: kanitmana@gmail.com  

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทอริแฟคช่ันของชีวมวล 2 ชนิด คือ เปลือกแมคคาเดเมียและกะลากาแฟที่อุณหภูมิ 
200, 250 และ 300 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที ภายใต้แก๊สไนโตรเจนและแก๊สไอเสีย (ออกซิเจนร้อยละ 5 โดยปริมาตร) ต่อ 
ผลผลิตเชิงมวล, ความหนาแน่นเชิงพลังงานและผลผลิตเชิงพลังงาน จากการศึกษาพบว่า การเพิ่มอุณหภูมิส่งผลให้ผลผลิตเชิงมวล
และผลผลิตเชิงพลังงานของชีวมวลทั้ง 2 ชนิดจากการทอริแฟคช่ันที่ใช้แก๊สไอเสียมีปริมาณลดลงมากกว่าการทอริแฟคช่ันโดย
ไนโตรเจน แต่ค่าความหนาแน่นเชิงพลังงานมีแนวโน้มที่ตรงกันข้ามเนื่องจากการทอริแฟคช่ันโดยแก๊สไอเสียไปเร่งปฏิกิริยาออกซิ
เดช่ันซึ่งจะไล่ความช้ืนและสารระเหยได้มากกว่าการใช้ไนโตรเจนจึงส่งผลให้ค่าความร้อนและความหนาแน่นเชิงพลังงานเพิ่มมาก
ขึ้น โดยค่าความร้อนของเปลือกแมคคาเดเมียและกะลากาแฟที่ผ่านการทอริแฟคช่ันโดยแก๊ส ไอเสียมีค่าความร้อนอยู่ระหว่าง 
23.97-30.36 และ 25.64-30.25 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ตามล้าดับ ซึ่งสูงกว่าเปลือกแมคคาเดเมียและกะลากาแฟที่ผ่านการทอริ
แฟคช่ันโดยแก๊สไนโตรเจนที่มีค่าความร้อนอยู่ระหว่าง 21.48-29.16 และ 24.93-29.53 เมกะจูลต่อกิโลกรัม และเมื่อพิจารณา
ระหว่างชีวมวลทั้ง 2 ชนิดพบว่าเปลือกแมคคาเดเมียมีปริมาณลิกนินในตัวชีวมวลดิบมากกว่ากะลากาแฟส่งผลให้ค่าความร้อนของ
เชื้อเพลิงหลังการทอริแฟคช่ันมีค่ามากและการใช้แก๊สไอเสียจะเป็นการเพิ่มค่าความรอ้นของตัวเชื้อเพลิงได้ดีอีกทั้งการใช้แก๊สไอเสยี
สามารถลดต้นทุนในการผลิตและช่วยประหยัดพลังงานความร้อนที่ให้กับเช้ือเพลิงเนื่องจากแก๊สไอเสียจะเรงปฏิกิริยาการทอริ
แฟคช่ันให้รุนแรงมากข้ึน ดังนั้นการทอริแฟคช่ันโดยใช้แก๊สไอเสียในระดับอุตสาหกรรมเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดต้นทุนใน
การปรับสภาพเช้ือเพลิงได้ 

 
ค้าส้าคัญ: ทอริแฟคช่ัน, เปลือกแมคคาเดเมีย, กะลากาแฟ, แก๊สไอเสียแห้ง, ผลผลิตเชิงพลังงาน 
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การผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านและผงเศษเหล็กจากโรงตีเหล็ก 
 The Production of Charcoal Briquette from Charcoal and Iron Powder from Smithy      

 
หฤษฎ์ คล่องดี* อารียา ฝา่ยทะแสง และอธิตญา จันทร์วงษ์เดือน 

Harid Klongdee* Arreeya Faithasang and Athitaya Chanwongduean 
สาขาวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 48110 

 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการน้าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ โดยศึกษาการผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษ
ถ่านและผงเหล็กจากโรงตีเหล็ก  ได้ท้าการทดสอบสมรรถนะทางความร้อนตามเกณฑ์มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชุน (มผช. 238/2547) 
ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการผลติถ่านอัดแท่ง ผู้วิจัยได้ท้าการทดลองน้าวัสดุทั้ง 2 ชนิดมาผสม
กัน 5 อัตราส่วน คือ (ผงเศษถ่านจากโรงตีเหล็ก : ผงเศษเหล็กจากโรงตีเหล็ก) 5:1, 4:2, 3:3, 2:4 และ 1:5 ตามล้าดับ ลักษณะถ่าน
อัดแท่งเป็นรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร มีรูกลวงขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ความยาว 10 
เซนติเมตร และมีปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 8 ของน้้าหนัก ท้าการทดสอบโดยการเผาไหม้เพื่อวัดผลในห้องปฏิบัติการทดสอบ
และหาสมรรถนะทางความร้อนของถ่านอัดแท่ง  ผลการศึกษาพบว่า ถ่านอัดแท่งอัตราส่วนท่ี 1 มีส่วนผสมระหว่างผงเศษถ่านจาก
โรงตีเหล็กต่อผงเศษเหล็กจากโรงตีเหล็ก 5:1 เป็นอัตราส่วนท่ีให้ค่าความร้อนสูงสุดเท่ากับ 5,450.31  กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชุน และถ่านอัดแท่งอัตราส่วนที่ 5 มีส่วนผสมระหว่างผงเศษถ่านจากโรงตีเหล็กต่อผงเศษเหล็ก
จากโรงตีเหล็ก 1:5 เป็นอัตราส่วนที่ให้ค่าความร้อนต่้าสุดเท่ากับ 1 ,798.51 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชุน ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าถ่านอัดแท่งอัตราส่วนที่ 1 มี
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ 1.70 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุดและผ่านเกณฑ์มาตรฐานชุมชน ผลการศึกษาวิจัย
สามารถน้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรน้าวัสดุที่เหลือใช้มาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าได้ โดยการใช้ผงเศษถ่านจากโรงตีเหล็กเป็น
ส่วนผสมหลักและใช้ผงเศษเหล็กจากโรงตีเหล็ก เป็นส่วนผสมรองและสามารถบรรลุผลสอดคล้องกับสมมุติฐานของผู้วิจัย 
 
ค้าส้าคัญ: ถ่านอัดแท่ง  เศษถ่านจากโรงตีเหล็ก  เศษผงเหล็กจากโรงตีเหล็ก 
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การศึกษารูปแบบการจัดการน ้ามันเหลือทิ งภายในครัวเรือนที่เหมาะสมในพื นที่บ้านคลองหมากนัด ต้าบลบ้าน
แก้ง อ้าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  

The study pattern waste oil management appropriate in Ban Khlong Mak Nat, Ban Kaeng, 
Mueang Sa Kaeo District, Sa Kaeo  

    

เทอดเกียรติ แก้วพวง12 และปิยะพงษ์ ยงเพชร2  
Teadkait Kaewpuang1* and Piyaphong Yongphet2 

 
1 อาจารย์นักพัฒนา ส้านักส่งเสรมิการเรยีนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี 13180 
2 อาจารย์นักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี 13180 

โทรศัพท์: 094-6094909. E-mail address: tkaewpuang@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อการศึกษารูปแบบการจัดการน้้ามันเหลือทิ้งภายในครัวเรือนที่เหมาะสมในพื้นที่บ้านคลอง
หมากนัด ต้าบลบ้านแก้ง อ้าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ศึกษาปัญหา อุปสรรคการจัดการและเสนอรูปแบบการจัดการน้้ามนั
เหลือทิ้งที่เหมาะสมในพื้นที่ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนบ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ต้าบลบ้านแก้ง อ้าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว กระบวนการศึกษาวิจัยเป็นการศึกษาบริบทชุมชนด้วยกระบวนการ SWOT การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์หารูปแบบ
การจัดการน้้ามันเหลือทิ้งภายในครัวเรือน ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนบ้านคลองหมากนัดมีการใช้น้้ามันในการทอดซ้้า 1-2 ครั้ง 
ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 21 ในการทอดซ้้า 3-4 ครั้งใน 1 กะทะ และที่ส้าคัญน้้ามันที่เหลือจากการทอดหรือประกอบอาหารในแต่
ละวันร้อยละ 31 มีการเก็บไว้ใช้ และร้อยละ 34 มีการเทท้ิงท่อระบายน้้า เทท้ิงลงพื้นดิน ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน เกิดการเน่าเหม็น และจากการเก็บข้อมูลประชาชนบ้านคลองหมากนัดยังพบว่าประชาชนมีอาชีพท้าเกษตรกรรมและมีการ
ใช้เครื่องยนต์รถไถ่นาเดินตามในการท้าการเกษตร และเช้ือเพลิงที่ใช้เป็นน้้ามันดีเซล ทางคณะวิจัยจึงได้สร้างความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ที่การผลิตน้้ามันไบโอดีเซลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมจากการน้าน้้ามันเหลือทิ้งจาก
ครัวเรือนมาผลิตเป็นน้้ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้ในการเกษตร  
 

ค้าส้าคัญ: สิ่งแวดล้อม, น้้ามันเหลือท้ิง, น้้ามันไบโอดีเซล 
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การลดความชื นในก๊าซชีวภาพด้วยถ่านไบโอชาร์โดยใช้ระบบตรวจวัดความชื นแบบอัจฉริยะ 
Decreasing Moisture Content in Biogas by Biochar using Intelligent Monitoring Moisture 

System  
    

นายพีรณัฐ ศรีตะปญัญะ1 จิราพร เผ่าเอี้ยง2 และจุฑาภรณ์ ชนะถาวร3* 

Peeranat Sritapanya1 Jiraporn Pao-aiang2 and Jutaporn Chanathaworn3* 

 
1 สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษพ์ลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน  

มหาวิทยาลยัแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 
2สาขาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 90110 

3 สาขาวิชาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 

โทรศัพท:์ 083-3317703. E-mail address: piyaphong.yong@vru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดความช้ืนในก๊าซชีวภาพด้วยถ่านไบโอชาร์ร่วมกับระบบตรวจวัดความช้ืนแบบ

อัจฉริยะ (smart IOT) โดยท้าการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรร่วมกับเศษอาหารในถังปฏิกรณ์ขนาด 200 ลิตร ที่มีการติดตั้งใบพัด

กวนแบบอัตโนมัติ ศึกษาการลดความชื้นของก๊าซชีวภาพด้วยไบโอชาร์จากเปลือกทุเรียนท่ีผลิตจากกระบวนการไพโรไลซีสแบบช้า 

ตัวดูดซับชนิดไบโอชาร์บรรจุในคอลัมน์ทรงกระบอก ขนาดความยาว 50 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซ็นติเมตร ติดตั้ง

เซ็นเซอร์ตรวจวัดความความชื้นบริเวณท่อก๊าซชีวภาพก่อนและหลังการบ้าบัด ท้าการศึกษาผลของ   ไบโอชาร์ต่อปริมาณความช้ืน

ในก๊าซชีวภาพท่ีแตกต่างกัน 1-3 คอลัมน์ และทดสอบประสิทธิภาพการเผาไหมข้องก๊าซชีวภาพหลังผา่นระบบบ้าบัด ผลการทดลอง 

พบว่า จ้านวนคอลัมน์ของตัวดูดซับมีผลต่อปริมาณความช้ืนในก๊าซชีวภาพ โดยประสิทธิภาพการลดความช้ืนที่ดีที่สุดเมื่อก๊าซ

ชีวภาพผ่านระบบบ้าบัดความชื้นจ้านวน 3 คอลัมน์ ให้ค่าความชื้นลดลงจากร้อยละ 14 เหลือเพียงร้อยละ 9 และผลจากการศึกษา

ระยะเวลาในการจุดติดไฟของก๊าซชีวภาพ พบว่า ระยะเวลาในการจุดติดไฟของก๊าซชีวภาพสูงสุดเฉลี่ย 14 นาที ที่ปริมาตรก๊าซ

ชีวภาพ 0.14 ลูกบาศก์เมตร จากการทดลองจะเห็นได้ว่า     ไบโอชาร์สามารถน้ามาใช้เป็นวัสดุในการลดความช้ืนของก๊าซชีวภาพ

ได้ และการประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบอัจฉริยะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

ค้าส้าคัญ: ความช้ืน ก๊าซชีวภาพ ไบโอชาร์ ระบบตรวจวัดความช้ืนแบบอัจฉริยะ  
 

  



42 

ผลเชิงพลังงานและเศรษฐศาสตร์ตามการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของชุดควบแน่น 
น ้าส้มควันไม้จากเตาถ่านชีวภาพ 

Energy and Economic Effects of Change in Shape Factor of Wood Vinegar Condenser  

from Bio-char Stove  

    

เสกข์สิทธ์ิ ค้าหล่อ1 ภัทราวุธ อุดเตน1 ธนพงษ ์บุญตา1 สุเทพ บุญมาบ้ารุง1 สถาพร พิมสาร1  กันยาพร ไชยวงศ์1*  

และณัฐพล วิชาญ1 

Seksit Khamlo1 Pattrawut Auttan 1 Thanaphong Boonta1 Sutap Boonmabomrung1 Staporn Pimsan1 Kanyaphorn 

Chaiwong*1 and Nattapon Wichan1 

 
1 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชวีภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน น่าน 55120 

 

บทคัดย่อ 
 น้้าส้มควันไม้เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพด้วยกระบวนการทางด้านเคมีความร้อน ซึ่งเป็นผล

จากการกลั่นตัวของสารระเหย เกิดเป็นของเหลวท่ีมีสารส้าคัญและน้ามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรได้ ในการศึกษานี้ให้ความ

สนใจต่อการเปลี่ยนรูปร่างของชุดควบแน่นท่ีใช้ในการกลั่นน้้าส้มควันไม้จากเตาถ่านชีวภาพ ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบท่อตรง แบบ

ท่อตัน และแบบขดท่อ ต่ออัตราการถ่ายเทความร้อน และค่าความเหมาะสมเชิงพลังงานและเศรษฐศาสตร์ในกระบวนการผลิต

น้้าส้มควันไม้ ท่ีได้จากเตาถ่านชีวภาพจากไม้ยางพาราแบบเตา 200 ลิตร ในปริมาณการป้อนวัตถุดิบที่ 3 6 และ 9 กิโลกรัม 

ตามล้าดับ  

 ผลการศึกษาพบว่า การผลิตน้้าส้มควันไม้ที่ได้จากท่อแบบขด จะให้อัตราการผลิตน้้าส้มควันไม้ดิบมากกว่าท่อตรง และ

ท่อตันกลาง และให้ค่ามากท่ีสุดเมื่อป้อนไม้ยางพาราที่ 3 กิโลกรัม โดยมีอัตรการผลิตร้อยละ 19.3 18.0 และ 10.7 ตามล้าดับ มีค่า

ความเป็นกรดเป็นด่าง 1.3 – 3.0 โดยใช้เวลาเฉลี่ยในการกลั่น 30 นาที ชุดควบแน่นแบบท่อตันกลางมีพ้ืนท่ีผิวและอัตราการถ่ายเท

ความร้อนสูงที่สุด เท่ากับ 528 ตารางเซนติเมตร และ 52.56 กิโลวัตต์ ตามล้าดับ ผลความเหมาะสมเชิงพลังงานของการผลิตน้้าส้ม

ควันไม้ มีค่าสูงสุดเมื่อใช้ท่อตรงในการทดสอบการผลิต เท่ากับ 0.3116 และต้นทุนการผลิตของน้้าส้มควันไม้จากการศึกษานี้มีค่า

ในช่วง 9.55 – 18.42 บาทต่อลิตร และชุดควบแน่นแบบขดท่อให้ค่าต้นทุนการผลิตต่้าที่สุด 

 

ค้าส้าคัญ: น้้าส้มควันไม้ อัตราการถ่ายเทความร้อน รูปแบบชุดควบแน่น ไม้ยางพารา 
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การพัฒนาระบบการบดเศษขยะอินทรีย์จากครัวเรือนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพDevelopment 
of household waste grinding system for increasing the biogas potential 

 
สุรเดช รุ่งทอง1 รพีพล ทรัพย์พาล1ี และรจพรรณ นิรัญศลิป์1* 

Suradech  Rungthong 1 Rapeepol Subpalee 1 and Rotjapun Nirunsin1* 

 

1 สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลยัแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์: 081-805-6559, Email : rotjapun_energy@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องบดขยะอินทรีย์ให้สามารถท้างานร่วมกับระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบตัวเครื่องบดเศษขยะอินทรีย์ที่ใช้เป็นแบบเกลียวหมุนส่งเศษขยะอินทรีผ่านหน้าแว่น (รังผึ้ง) 
ขนาด 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร การออกแบบตัวเครื่องบดเศษขยะอินทรีย์ที่ใช้เป็นแบบเกลียวหมุนส่งเศษขยะอินทรีผ่านหน้าแว่น 
(รังผึ้ง) ขนาด 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร โดยใช้มอเตอร์ DC 12 V. เป็นตัวขับส่งก้าลังในการบดเศษขยะอินทรีย์ เพื่อท้าการบดขยะ
อินทรีย์ก่อนเข้าระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ในการทดสอบได้ท้าการบดเศษอาหารที่ใกล้เคียงกันคือประมาณ 10 กิโลกรัมต่อครั้ง ท้าการ
บดเศษอาหารผ่านหน้าแว่น (รังผึ้ง) ขนาด 8, 10 และ 12 มิลลิเมตร ท้าการศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมด้วยปริมาณก๊าซชีวภาพ และ
สัดส่วนก๊าซมีเทน ในการทดลองได้เก็บค่าก๊าซชีวภาพเป็นเวลา 7 วัน ผลการศึกษาพบว่าการทดสอบเครื่องบดเศษขยะอินทรีย์จาก
เศษอาหารปริมาณ 10 กิโลกรัมให้อัตราการบดเศษอาหารที่ดีเมื่อผ่านหน้าแว่น (รังผึ้ง) ขนาด 10 มิลลิเมตร ได้อัตราการผลิตก๊าซ
มีเทนอยู่ท่ีร้อยละ 63.78 และมีปริมาณสะสมเท่ากับ 1059 ลูกบาศก์เมตร เมื่อน้าไปเทียบค่ามาตรฐานของกรมพลังงาน ก๊าซมีเทน
ที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีระหว่างร้อยละ 60-70 นอกจากนี้ปริมาณสะสมของก๊าซชีวภาพที่ได้เพิ่มขึ้นสามารถน้าก๊าซไปใช้หุงต้มใน
ครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนได้อีกทาง 

 
ค้าส้าคัญ: เครื่องบดเศษขยะอินทรีย์, ก๊าซชีวภาพ, เศษอาหาร, กระบวนการหมักแบบไร้อากาศ 
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การประยุกต์ใช้เครื่องอัดไอของตู้เย็นเพื่อการอัดเก็บแก๊สชีวภาพ 
Application of refrigerator compressor for biogas compression 

 
อภิเศษ1 ญานิกา ขาวเอี่ยม1 และ รจพรรณ นิรญัศิลป์1* 

Apised1 Yanika Khaweiam1 and Rotjapun Nirunsin1* 

 

1 สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษพ์ลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์: 081-805-6559, Email : rotjapun_energy@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ สร้าง และทดสอบระบบจัดเก็บก๊าซชีวภาพที่มีการประยุกต์ใช้เครื่องอัดไอ 
(Compressor) ของตู้เย็นโดยมีการออกแบบระบบอัดเก็บก๊าซที่มีการต่อเข้ากับอุปกรณ์ลดปริมาณก๊าซออกซิเจน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
แบบท่ี 1 มีการติดตั้งตัวกรองลมดักไอน้้า (Air Filter) ก่อนเข้าเครื่องคอมเพรสเซอร์ แบบท่ี 2 มีการติดตั้งดรายเออร์แอร์ (Air Drier) 
และตัวกรองลมดักน้้าก่อน และหลังเข้าคอมเพรสเซอร์ และแบบที่ 3 มีการติดตั้งดรายเออร์แอร์ก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์ผล
การศึกษาพบว่าเมื่อท้าการอัดก๊าซชีวภาพเข้าไปในถังเก็บทั้ง 3 รูปแบบ ขนาด 1 บาร์ จะได้ก๊าซชีวภาพเท่ากับ 0.250 ลูกบาศก์
เมตร ซึ่งถังเก็บรูปแบบท่ี 3 มีระยะเวลาในการอัดก๊าซน้อยที่สุด 9.49 นาที ในขณะที่ถังแบบท่ี 1 และ 2 ใช้เวลา 11 และ 10 นาที
ตามล้าดับ และเมื่อท้าการตรวจวัดค่าองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพท่ีจัดเก็บได้พบว่าถังรูปแบบที่ 3 มีปริมาณก๊าซ CH4 CO2 และO2 
อยู่ในช่วงค่ามาตรฐาน แต่ในถังรูปแบบที่ 1 และ 2 มีปริมาณก๊าซ CH4 และ CO2 ต่้ากว่าค่ามาตรฐาน และมี O2 สูงเกินกว่าค่าที่
ก้าหนดในส่วนเพิ่มเติมยังพบว่าถังรูปแบบที่ 3 สามารถอัดก๊าซชีวภาพได้สูงสุด 5 บาร์ ภายในเวลา 54 นาที แต่ถังรูปแบบที่ 1 แ2 
อัดก๊าซชีวภาพได้สูงสุดเพียงแค่ 3 และ 2 บาร์ ตามล้าดับ จึงเห็นได้ว่าการศึกษาครั้งนี้สามารถสร้างระบบอัดเก็บก๊าซชีวภาพที่
สามารถใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพซึ่งพบว่าระบบอัดเก็บก๊าซรูปแบบที่ 3 สามารถอัดเก็บก๊าซได้ไวมีปริมาตรสูง และได้ก๊าซ
ชีวภาพท่ีมีมาตรฐาน 
 
ค้าส้าคัญ:  ก๊าซชีวภาพ, เครื่องอัดก๊าซ, ถังเก็บก๊าซชีวภาพ 
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การแยกชั นผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลในกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชัน 
โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับสี 

Separation of biodiesel products in transesterification using color sensors 
 

ศุภสิทธ์ิ อภิมุขเจรญิ1 ศราวุฒิ จันทร์ย้อน1 และรจพรรณ นิรญัศิลป์1* 

Supasit Apimookcharoen1 Sarawut chanyon1 and Rotjapun Nirunsin1* 

 

1 สาขาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์: 081-805-6559, Email : rotjapun_energy@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

ความยุ่งยากในขั้นตอนการแยกสารผลิตภัณฑ์ออกจากผลพลอยได้เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส้าคัญในกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซล งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับสีเข้ามาช่วยในการแยกไบโอดีเซลออกจากกลีเซอรีน 
เพื่อหาแนวทางและความเป็นไปได้ในการสร้างระบบผลิตไบโอดีเซลแบบอัตโนมัติ ในขั้นตอนการศึกษาได้ท้าการออกแบบและสร้าง
ชุดอุปกรณ์ในการแยกสารไบโอดีเซลที่ผลิตได้จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้้ามันพืชที่ใช้แล้ว โดยเป็นชุดอุปกรณ์ที่
ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับสี RGB ที่สามารถฉายไฟ LED สีขาว (ฉายแสงขาวผ่านขวดใสที่มีไบโอดีเซลและกลีเซอรีนแยกช้ัน
อยู่ ส่องผ่านไปยังแผ่นกระดาษสีขาวที่มีพ้ืนหลังเป็นวัสดุทึบ เพื่อให้เกิดการสะท้อนกลับของสีมายังเซ็นเซอร์ตรวจจับ) ท้างานควบคู่
กับโซลินอยด์วาล์ว ภายใต้ค้าสั่งจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 ผลการศึกษาพบว่าชุดอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมี
ความแม่นย้าในการแยกสีและแยกสารออกจากกันเฉลี่ยร้อยละ 82.52 จากการทดสอบ 10 ครั้ง (มีร้อยละความแม่นย้ามากกว่า 80 
จ้านวน 7 ครั้ง) มากไปกว่านั้นพบว่าจากการทดสอบความสามารถการท้างานในกระบวนการแยกช้ันของสาร เริ่มตั้งแต่การ
ตรวจจับสี การแยกกลีเซอรีนออกจากไบโอดีเซล การล้างท้าความสะอาดไบโอดีเซลด้วยน้้าอุ่น ตลอดจนการจัดเก็บไบโอดีเซลที่ได้
ไปด้าเนินการต่อในข้ันตอนการผลิตถัดไป พบว่าจากการทดสอบการท้างานทั้งหมด 20 ครั้ง ชุดอุปกรณ์สามารถท้างานได้สมบูรณ์
มากถึง 18 ครั้ง คิดเป็นประสิทธิภาพการท้างานได้ร้อยละ 90 จึงสามารถสรุปได้ว่าชุดอุปกรณ์ส้าหรับการแยกช้ันสารกลีเซอรนีออก
จากไบโอดีเซลนี้สามารถท้างานได้โดยอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาต่อไปได้ 

 
ค้าส้าคัญ: ไบโอดีเซล ทรานเอสเทอริฟิเคชัน เซ็นเซอร์ตรวจจับสี  
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ระบบผสมปุ๋ยน ้าชีวภาพอัตโนมัติจากน ้าล้นของกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพ 
Automatic bio-liquid fertilizer mixing system from biogas 

fermentation process 
 

เมธาวัฒน์ วิชารักษ์1 ธนาคม โพธ1ิ และรจพรรณ นิรัญศลิป์1* 

Methawat Wicharak 1 Thanakom Poeth1 and Rotjapun Nirunsin1* 

 

1 สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลยัแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์: 081-805-6559, Email : rotjapun_energy@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 ขั้นตอนการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักมูลสัตว์และเศษอาหารก่อให้เกิดกากและน้้าล้นที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์เป็น
ปุ๋ยอินทรีย์บ้ารุงพืชผักและดินได้อย่างดี งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ สร้าง และทดสอบระบบผสมปุ๋ยน้้าชีวภาพ
อัตโนมัติที่ได้จากกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพในระบบขนาด 1 ,000 ลิตร โดยท้าการประยุกต์ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Arduino UNO R3 เขียนค้าสั่งควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดท้าระบบอัตโนมัติข้างต้น ได้แก่ รีเลย์ โซลินอยด์วาล์ว โมดูล
นาฬิกา และจอแสดงผลการท้างานของระบบ ขั้นตอนการท้างานก้าหนดให้ระบบมีการน้าน้้าล้นจากถังหมักก๊าซชีวภาพมาผสมกับ
น้้าสะอาดเพื่อให้ได้เป็นปุ๋ยน้้าชีวภาพอัตราส่วน 1:20 โดยท้าการตั้งเวลาให้ท้าการผสมอัตโนมัติทุก 3 วัน ซึ่งจะมีการจ่าย 
ปุ๋ยน้้าชีวภาพดังกล่าวออกสู่แปลงพืชผักผ่านมินิสปริงเกอร์ที่เวลา 17.00 น. โดยอัตโนมัติเช่นกัน ผลการศึกษาพบว่าระบบผสมปุ๋ย
น้้าชีวภาพอัตโนมัติที่ออกแบบและสร้างขึ้นมีการท้างานที่แม่นย้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยความแม่นย้าเท่ากับ 97 เปอร์เซ็นต์ และมี
ประสิทธิภาพการท้างานของระบบอยู่ท่ี 90 เปอร์เซ็นต์ จึงเห็นได้ว่าระบบผสมปุ๋ยน้้าชีวภาพนี้สามารถท้างานได้จริง มีความแม่นย้า
และมีประสิทธิภาพ สามารถน้าไปประยุกต์ใช้งานได้ในชุมชนได้ 
 
ค้าส้าคัญ: ก๊าซชีวภาพ, ไมโครคอนโทรลเลอร์, ปุ๋ยน้้าชีวภาพ, เศษอาหาร 
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การพัฒนาใบกวนและประยุกต์ใช้ส้าหรับตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ในถังปฏิกิริยา 
ทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชั่น 

Stirrer development and application for heterogeneous catalyst in  
trans-esterification tank 

 
เอกราช ขอบขันค้า1  สิทธิชัย ดีจันทร์1 และรจพรรณ นิรัญศิลป์1* 

Aekkarach Khopkhankham1 Sittichai Deechan1 Rotjapun Nirunsin1* 

 

1 สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม ่50290 
โทรศัพท์: 081-805-6559, Email : rotjapun_energy@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล อัตราส่วนการกวนผสมสารถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้การเกิดปฏิกิริยามีความ

สมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีค่าสูงและมีคุณภาพดี งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน้าใบกวนมาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตในข้ันตอนการผสมสารไบโอดีเซลจากน้้ามันพืชใช้แล้วท่ีมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเถ้าไม้ล้าไย โดยท้าการติดตั้ง
ใบกวน 2 รูปแบบ คือ แบบ Propeller 2 blade และ 4 blade turbine ในถังท้าปฏิกิริยาเครื่องต้นแบบผลิตไบโอดีเซลขนาด 30 
L ท้าการทดลองผลิตไบโอดีเซลผ่านปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคช่ัน ภายใต้เง่ือนไขการใช้อัตราส่วนโมลของเมทานอลต่อน้้ามัน 
9:10 อุณหภูมิการท้าปฏิกิริยา 65 °C   

ใช้อัตราการกวนผสม 288 rpm และระยะเวลาการผลิต 2 hr ผลพบว่าการผลิตไบโอดีเซลที่มีการใช้ใบกวนแบบ 
Propeller 2 blade มีประสิทธิภาพมากกว่า 4 blade turbine เนื่องจากให้ผลผลิตไบโอดีเซลที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามกรมธุรกิจพลังงานก้าหนด โดยท้าให้เกิดผลผลิตไบโอดีเซลสูงสุด 65.23% มีค่าpH 7 ค่าความหนืด 5.8 cSt ค่าความหนาแน่น 
880 kg/m3 และค่าความเป็นกรด 0.50 mg KOH/g oil ในขณะที่การใช้ใบกวนแบบ 4 blade turbine ได้ผลผลิตไบโอดีเซลสงูสดุ 
54.40% มีค่าพีเอชเท่ากับ 7 ค่าความหนืด 28.8 cSt ค่าความหนาแน่น 910 kg/m3 และค่าความเป็นกรด 1.50 mg KOH/g oil 
ซึ่งเห็นได้ว่าให้ผลผลิตไบโอดีเซลที่มีค่าคุณสมบัติเกินค่ามาตรฐาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ข้อสรุปว่าการประยุกต์ใช้ใบกวนแบบ 
Propeller 2 blade และ ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอดีเซลได้เพราะให้ผลผลิตไบโอดีเซลสูงและมีคุณสมบัติที่ดี 
สามารถน้าไปพัฒนาต่อยอดใช้ในเครื่องผลิตไบโอดีเซลอื่น ๆ ได้ 
 
ค้าส้าคัญ: ใบกวน, เถ้าไม้ล้าไย, ทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น, ผลผลิตไบโอดีเซล 
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การผลิตและวิเคราะห์คุณสมบัติถ่านชีวภาพซังข้าวโพดเม่ือใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบเบดเคลื่อนที่ 
Production and characterization of corncob bio-char with using moving bed pyrolyser 

 
พงษ์ภิญโญ ปัญโญใหญ่1 ชูรัตน์ ธารารักษ์1 กิตติกร สาสุจิตต์1 น้าพร ปัญโญใหญ่2 และ นิกราน หอมดวง1 

 
1 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

2 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู ่4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 

โทรศัพท์: 084-1773632 E-mail address: nigranghd@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตและวิเคราะห์คุณสมบัติของถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพด ด้วยใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบ

เบดเคลื่อนท่ี มีความจุขนาด 280 L โดยใช้แก๊สหุงต้มเป็นเช้ือเพลิงส้าหรับการให้ความร้อน ใช้มอเตอร์และชุดเกียร์ทดในการหมุน

กวนซังข้าวโพด ภายนอกเครื่องปฏิกรณ์บุด้วยฉนวนกันความร้อน สามารถสร้างอุณหภูมิได้ 700-800 °C ใช้ชังข้าวโพดที่มีความช้ืน

น้อยกว่า 20% ท้าการผลิตถ่านชีวภาพ 3 ครั้ง จากนั้นน้าถ่านชีวภาพท่ีได้ไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ผลการทดสอบพบว่าการใช้

เครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิสแบบเบดเคลื่อนที่ สร้างอุณหภูมิสูงสุด 590 °C โดยให้อุณหภูมิไพโลไรซิสเฉลี่ย 477 °C ผลผลิตจาก

กระบวนการประกอบด้วย ถ่านชีวภาพ น้้าส้มควันไม้ และไพโลไรซิสแก๊ส คิดเป็น 28.5%, 12.2% และ 59.3%ตามล้าดับ ส่วน

ปริมาณคาร์บอนคงที่สูงสุด 70.95% และสารระเหยต่้าสุด 22.39% โดยมีค่าความร้อน 28.55 MJ/kg ส่วนลักษณะทางกายภาพ

เป็นไปตามทฤษฎีของการผลิตถ่าน นอกจากน้ีถ่านชีวภาพท่ีผลิตได้ยังสามารถน้าส่งเสริมใช้ชุมชนน้าไปผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง และใน

ภาคการเกษตรถ่านชีวภาพยังสามารถผลิตเป็นเป็นสารปรับปรุงดินในการเพาะปลูก และลดความเป็นกรดของดินได้ 

 

ค้าส้าคัญ กระบวนการไพโรไลซิส เครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซสิ ถ่านชีวภาพ 
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การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่โดยใช้เทคนิคการวัดค่าความต้านทาน 
Electrical Properties Test of Bamboo Activated Carbon 

by using the resistance measurement technique  
    

อารียา ชาห์1* ปิยณัฐ หงษ์กังวาล พิสิษฏ์ มณโีชติ1 พัชรินทร์ เยาวรตัน์ และธวัช สุริวงษ์1   
1 สาขาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมารต์กริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

โทรศัพท์: 099-2282487. E-mail address: arreyac60@nu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้านทานไฟฟ้าของถ่านท่ีผ่านการเผาจากเตาเผาถ่านมังกรขาว ซึ่งความต้านทาน
ไฟฟ้าเป็นสมบัติที่ส้าคัญของ วัสดุสารกึ่งตัวน้า  ที่จ้าเป็นจะต้องพิจารณาเมื่อต้องการน้าวัสดุนั้นมาใช้ในสิ่งประดิษฐ์ทางไฟฟ้า – 
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่สามารถควบคุมหรือตรวจวัด ปัจจัยรอบข้างได้อย่างแม่นย้า การวัดค่าความต้านทานช่วยให้สามารถประเมิน
คุณภาพของวัสดุและสิ่งประดิษฐ์ได้ง่าย รวดเร็ว มีความแม่นย้าสูงและยังเป็นการวัดแบบไม่ท้าลายในทางปฏิบัติ การวัดค่าความ
ต้านทานให้มีความแม่นย้าสูงท้าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากผลกระทบหลายด้าน เช่น อุณหภูมิ เครื่องมือวัด และการติดตั้งเครื่องมือ
วัด เป็นต้น บทความนี้น้าเสนอการวัดค่าความต้านทานด้วยมัลต ิมิเตอร์ ซึ่งเป็นวิธีการมาตรฐานในการวัดค่าความตา้นทานของวสัดุ
สารกึ่งตัวน้า จึงท้าให้ค่าความต้านทานที่ค้านวณได้มีความถูกต้องมากขึ้น เปรียบเทียบคุณภาพถ่านกัมมันต์ที่ได้จากกระบวนการ
ผลิตของเตาเผาถ่าน โดยท้าการปรับปรุงรูปแบบร่วมกับการเทคนิคการผลิตถ่าน การเผาไหม้ของกระบวนการเผาถ่านได้ ระยะเวลา
ในการเปิดเตาเท่ากับ 5, 10 , และ 15 นาที ตามล้าดับ ผลการทดสอบพบว่า อุณหภูมิในการเผาถ่านสูงสุดอยู่ระหว่าง 800 – 900 
องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาในกระบวนการเผาถ่านทั้งหมด 5-6 ช่ัวโมง ผลทางไฟฟ้าจะบอกถึงค่าอิเล็กตรอนว่ามีมากหรือน้อยใน
ถ่าน เพื่อการเปรียบเทียบค่าที่ต่้าที่สุด นั้นคือ ถ่านที่มีประสิทธิภาพมากสุด ในส่วนของการวัดความต้านทานช่วงระยะเวลาที่ 5 
นาที ได้ค่าความต้านทาน 5.3 โอห์ม ช่วงระยะเวลาที่ 10 นาที ได้ค่าความต้านทาน 4.1 โอห์ม และช่วงระยะเวลาที่ 15 นาที ได้ค่า
ความต้านทาน 3.4 โอห์ม เมื่ออุณหภูมิของถ่านในข้ันตอนการดับเปลี่ยนแปลง  จะท้าให้สภาพความต้านทานของถ่านเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย  ดังนั้น ในการวัดค่าความต้านทานครั้งนี้จึงสรปุไดว้่า ในช่วงระยะเวลาที่ 5 นาที มีความต้านทานท่ีดีและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 
 

ค้าส้าคัญ: อิเล็กทรอนิกส์, เตาเผา, มัลติ มิเตอร์, ถ่านกัมมันต์ 
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การลดใช้พลังงานของระบบปรับอากาศที่มีการควบคุมเครื่องท้าน ้าเย็นแบบระบายความร้อน 
เพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา: อาคารโรงแรมพาเลซ อันดามัน บีชรีสอร์ท 

Energy Reduction of Air Conditioning System with Cooled Water Chiller Control 
to Conserve Energy Efficiently, Case Study: Palace Adaman Resort Hotel Building 

 
สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล1 และ ช ำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม2* 

Sanchaiya Pasomkusolsil1 and Chamni Jaipradidtham2* 
 

1สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและกำรจัดกำรพลังงำน คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑติ กรุงเทพฯ 10250 
2สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑติ กรุงเทพฯ 10250 

E-mail: j_chamni@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

บทควำมวิจัยนี้น ำเสนอวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรใช้พลังงำนและวิเครำะห์กำรลดใช้พลังงำนในกำรติดตั้งระบบปรับ
อำกำศภำยในอำคำร ท ำกำรส ำรวจตรวจสอบควำมสูญเสียของระบบปรับอำกำศในกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำที่เกิดขึ้น  กรณีศึกษำ: 
อำคำรโรงแรมพำเลซ อันดำมัน บีชรีสอร์ท จังหวัดชุมพร ถ้ำสำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของระบบปรับอำกำศให้มีประสิทธิภำพที่ดี
ก็สำมำรถลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำลงได้ ดังนั้นงำนวิจัยนี้ศึกษำกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่ออนุรักษ์พลังงำนโดยกำร
ควบคุมเครื่องท ำน้ ำเย็นแบบระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศและแบบระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ และท ำกำรปรับลดอุณหภูมิให้
เหมำะสมกับควำมต้องกำรใช้ก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด  ท ำกำรตรวจวัดค่ำควำมต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ำสูงสุดของอำคำรและควบคุมระบบ
พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อน ำมำวิเครำะห์ผล  ผลกำรวิจัยพบว่ำจ ำเป็นจะต้องท ำกำรควบคุม ตรวจสอบระบบท ำควำมเย็นและปรับ
อำกำศด้วยกำรลดอุณหภูมิควบแน่นของสำรท ำควำมเย็น ท ำกำรประเมินผลเปรียบเทียบผลจำกกำรควบคุมเครื่องท ำน้ ำเย็นก่อนที่
จะท ำกำรปรับปรุงกับหลังท ำกำรปรับปรุงจึงพบว่ำค่ำก ำลังไฟฟ้ำลดลงประมำณ  10 %  สำมำรถลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำได้ปีละ 
15,249.78 kWh และคิดเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำประหยัดเงินได้ประมำณ  106,748.46 บำท/ปี  ดังนั้นส่งผลช่วยลด
คำ่ใช้จ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำลงได้ 
 
ค้าส้าคัญ: ระบบปรับอำกำศ ปรับลดอุณหภูมิ กำรอนุรักษ์พลังงำน เครื่องท ำน้ ำเย็น ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 
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2สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑติ กรุงเทพฯ 10250 

E-mail: j_chamni@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

บทควำมวิจัยนี้น ำเสนอวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรใช้พลังงำนและวิเครำะห์กำรลดใช้พลังงำนในกำรติดตั้งระบบปรับ
อำกำศภำยในอำคำร ท ำกำรส ำรวจตรวจสอบควำมสูญเสียของระบบปรับอำกำศในกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำที่เกิดขึ้น  กรณีศึกษำ: 
อำคำรโรงแรมพำเลซ อันดำมัน บีชรีสอร์ท จังหวัดชุมพร ถ้ำสำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของระบบปรับอำกำศให้มีประสิทธิภำพที่ดี
ก็สำมำรถลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำลงได้ ดังนั้นงำนวิจัยนี้ศึกษำกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่ออนุรักษ์พลังงำนโดยกำร
ควบคุมเครื่องท ำน้ ำเย็นแบบระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศและแบบระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ และท ำกำรปรับลดอุณหภูมิให้
เหมำะสมกับควำมต้องกำรใช้ก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด  ท ำกำรตรวจวัดค่ำควำมต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ำสูงสุดของอำคำรและควบคุมระบบ
พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อน ำมำวิเครำะห์ผล  ผลกำรวิจัยพบว่ำจ ำเป็นจะต้องท ำกำรควบคุม ตรวจสอบระบบท ำควำมเย็นและปรับ
อำกำศด้วยกำรลดอุณหภูมิควบแน่นของสำรท ำควำมเย็น ท ำกำรประเมินผลเปรียบเทียบผลจำกกำรควบคุมเครื่องท ำน้ ำเย็นก่อนที่
จะท ำกำรปรับปรุงกับหลังท ำกำรปรับปรุงจึงพบว่ำค่ำก ำลังไฟฟ้ำลดลงประมำณ  10 %  สำมำรถลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำได้ปีละ 
15,249.78 kWh และคิดเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำประหยัดเงินได้ประมำณ  106,748.46 บำท/ปี  ดังนั้นส่งผลช่วยลด
ค่ำใช้จ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำลงได้ 
 
ค้าส้าคัญ: ระบบปรับอำกำศ ปรับลดอุณหภูมิ กำรอนุรักษ์พลังงำน เครื่องท ำน้ ำเย็น ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 
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การประเมินศักยภาพการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และการศึกษาการกระจายตัวของแหล่งวัตถุดิบใน
จังหวัดนครพนม 

Assessment of the potential of biogas production from animal dung and raw materials 
distribution study in Nakhon Phanom Province 

 
ณรงค์ฤทธิ์  อุปพงษ์1* กุ้งนำง ศรีแนนบำล1 และอภิชญำ แสงศิลำ1 

Narongrit Auppapong1* Kungnang Srinanban1 and Apichaya Sangsila1 
 

1 สำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน วิทยำลัยธำตุพนม 
มหำวิทยำลยันครพนม นครพนม 48110 

โทรศัพท.์: 08-19542898. E-mail address: narong.aup@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำศักยภำพในกำรกำรผลิตแก๊สชีวภำพจำกมูลสัตว์ประเภท มูลโค , มูลกระบือ และมูลสุกร ท่ี
กระจำยตัวอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนม เพื่อน ำมำประเมินศักยภำพกำรผลิตแก๊สชีวภำพจำกมูลสัตว์ โดยกำรขอข้อมูลจำกปศุ
สัตว์อ ำเภอทั้ง 12 แห่งในจังหวัดนครพนม จำกนั้นน ำข้อมูลดังกล่ำวมำวิเครำะห์หำศักยภำพกำรผลิตแก๊สชีวภำพจำกมูลสัตว์ใน
ภำพรวมของจังหวัด แล้ววิเครำะห์ควำมหนำแน่นในกำรกระจำยตัวของมูลสัตว์ในเขตพื้นที่อ ำเภอต่ำง ๆ เพื่อศึกษำเขตพื้นที่ที่
เหมำะสมในกำรรวบรวมวัตถุดิบเพื่อผลิตแก๊สชีวภำพ จำกกำรศึกษำพบว่ำจังหวัดนครพนม มีศักยภำพในกำรผลิตแก๊สชีวภำพจำก
มูลสัตว์ประเภทโค กระบือและสุกรประมำณ 9,452,671.52 ลูกบำศก์เมตร/ปี คิดเป็น 197,844,414.86 MJ/ปี พ้ืนท่ีที่เหมำะสมใน
กำรรวบรวมวัตถุดิบเพื่อน ำมำผลิตแก๊สชีวภำพคือ บริเวณอ ำเภอวังยำง อ ำเภอนำแก อ ำเภอเรณูนคร อ ำเภอธำตุพนม และอ ำเภอ
เมืองนครพนม โดยรวมทั้ง 5 อ ำเภอ มีศักยภำพในกำรผลิตแก๊สชีวภำพได้ประมำณร้อยละ 55.65 เมื่อเทียบกับทั้งจังหวัด โดยมี
ศักยภำพในกำรผลิตแก๊สชีวภำพ 5,260,418.59 ลูกบำศก์เมตร/ปี 
 
ค้าส้าคัญ: ก๊ำซชีวภำพ, มูลสัตว์, ศักยภำพพลังงำนตำมพื้นที ่
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การพัฒนาระบบติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการประยุกต์ใช้สมองกลฝังตัว Raspberry Pi  
เพื่อการบันทึกข้อมูลและเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

Development of Energy Monitoring System with the Application of  
Embedded Raspberry Pi to Record Data and Link to Server   

 
วันวิเศษ อภิชาติ1 นรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์1 พันธ์ลพ สินธยุำ2 วรจิตต์ เศรษฐพรรค์1  

หทัยทิพย ์สินธุยา1 และ อ ำนำจ โกวรรณ3* 

Wanwiset Aphichat1 Narakorn Songkittirote1 Panlop Sintuya2 Worajit Setthapun1  

 Hathaithip Sintuya and Umnaj Kowan 1 

 
1สำขำวิชำพลังงำนและสิ่งแวดล้อมชุมชน คณะวิทยำลัยพัฒนำเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชยี  

มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50180 
2 สำขำวิชำนวัตกรรมเกษตรอินทรยี์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50180 
3 สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50180 

โทรศัพท:์ 095-1451598 E-mail address: umnaj@cmru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
ระบบติดตำมกำรใช้พลังงำนมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกในปัจจุบัน เนื่องจำกระบบติดตำมสำมำรถจัดเก็บข้อมูลกำร 

ใช้พลังงำนไฟฟ้ำมำวิเครำะห์เพื่อบริหำรจัดกำรใช้พลังงำนให้มีประสิทธิภำพในกำรประหยัดพลงังำนไฟฟ้ำ งำนวิจัยนี้ได้พัฒนำระบบ
ติดตำมพลังงำนไฟฟ้ำส ำหรับบ้ำนและอำคำร โดยใช้งำนโมดูลตรวจวัดพลังงำน PZEM-016 ร่วมกับสมองกลฝังตัว Raspberry Pi 
ในกำรตรวจวัดกำรบริโภคพลังงำนไฟฟ้ำของบ้ำนและอำคำร โดยมีระบบเก็บข้อมูลหน่วยควำมจ ำส ำรองที่สำมำรถเก็บข้อมูลใน
กรณีที่ไม่สำมำรถส่งข้อมูลภำระทำงไฟฟ้ำไปยังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย  อีกทั้งระบบนี้มี เว็บแอปพลิเคชันผ่ำนเครือข่ำย Local 
network โดยใช้ระบบฐำนข้อมูล Influx DB และ MySQL ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบ และเว็บแอปพลิเคชัน
สำมำรถแสดงผลข้อมูลกำรบริโภคพลังงำนไฟฟ้ำแบบ Real-Time และข้อมูลย้อนหลัง โดยผลกำรทดสอบควำมเที่ยงตรงของ
อุปกรณ์ตรวจวัดควำมผิดพลำดในกำรอ่ำนข้อมูลแรงดันไฟฟ้ำอยู่ที่ 1.28 % และกระแสไฟฟ้ำอยู่ท่ี 0.16 % โดยมีประสิทธิภำพของ
ระบบฐำนข้อมูลส ำรองที่สำมำรถเก็บข้อมูลได้ 100 % และกำรส่งข้อมูลย้อนหลังเฉลี่ยอยู่ท่ี 97 % งำนวิจัยนี้ได้พัฒนำระบบติดตำม
พลังงำนไฟฟ้ำด้วยกำรประยุกต์ใช้สมองกลฝังตัว Raspberry Pi เพื่อกำรบันทึกข้อมูลและเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ในกำร
เพิ่มควำมสำมำรถด้ำนกำรเก็บข้อมูลบริโภคพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเพิ่มควำมสะดวกสบำยต่อผู้ใช้งำนผ่ำนทำงเว็บแอป
พลิเคชัน 
 
ค้าส้าคัญ: ระบบติดตำมพลังงำนไฟฟ้ำ,ระบบติดตำมและจัดเก็บข้อมูลพลังงำนไฟฟ้ำ,ระบบติดตำมพลังงำนไฟฟ้ำ IoT 
 
 
 



 
 
 
 

EI: นวัตกรรมด้านพลังงาน 
(Energy Innovation) 
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การผลิตถ่านไม้ไผ่คุณภาพสงูด้วยเตากลองเพลขนาด 200 ลิตร 
 

ฤทธิไกร ไชยงาม1* และ ไพรัตน์ ธรรมแสง1 
 

1ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 
 

บทคัดย่อ 

เตาเผาถ่านกลองเพลประดิษฐ์ขึ้นจากถังขนาด  200 ลิตร วางในแนวนอน จุดเตาด้วยก๊าซแอลพีจีผ่านช่องรับความร้อนที่
ท าจากข้องอเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm ปล่องควันท าจากท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 cm ปากปล่องอยู่สูงกว่าหลัง
เตา 15 cm ในการทดลองเผาได้วัดอุณหภูมิต าแหน่งต่าง ๆ 4 จุด ได้แก่ จุดใกล้เพดานเตา จุดกลางเตา จุดล่างเตาใกล้ปล่องควัน 
และจุดปากปล่องควัน โดยเก็บบันทึกข้อมูลทุก 1 นาที การทดลองการผลิตถ่านไม้ไผ่สร้างไพร (Bamboo Multiplex)  
ด้วยกระบวนการเผาถ่าน 7 ขั้นตอน ตามกรรมวิธีของนายกิตติ เลิศล้ า ได้แก่ การคัดเลือกไม้ การเรียงไม้ใส่เตา การอบไม้ การโหม
กระตุ้น การเผาถ่าน การท าถ่านให้บริสุทธ์ และการปิดเตา ผลการทดลองพบว่า เตาเผาถ่านแบบกลองเพลสามารถท าอุณหภูมิ
สูงสุดที่ 975    C ถึง 1,023    C เมื่อต่อปล่องควันขึ้น 1.20 m สามารถผลิตถ่านไม้ไผ่ที่มีความบริสุทธิ์ของคาร์บอนสูง ค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าที่วัดจากปลายทั้งสองข้างของแท่งถ่านไม้ไผ่ยาว 40 cm มีค่าต่ ากว่า 10 Ω มีเนื้อถ่านแกร่ง เมื่อเคาะกันมีเสียงดัง
คล้ายเคาะแก้ว 
 
ค าส าคัญ : ถ่านไม้ไผ่ ถ่านคุณภาพสูง เตาเผ่าถ่านกลองเพล เตาเผาถ่านขนาด  200 ลิตร 
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น  าด่างจากถ่านไม้ไผ่ที่ผลิตด้วยเตากลองเพลขนาด 200 ลิตร 
 

จารุพร ไสยสุภีย์1 และ ฤทธิไกร ไชยงาม1* 

 

1ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของน้ าดื่มเมื่อแช่ถ่านไม้ไผ่ซึ่งผลิตด้วยเตาเผาถ่านแบบกลองเพลขนาด 

200 l ตามกรรมวิธีของของนายกิตติ เลิศล้ า เป็นถ่านไม้ไผ่เลี้ยง (Bamboo Multiplex) เผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 900   C  นานกว่า 1 

ช่ัวโมง ถ่านมีค่าสสารระเหยได้คงเหลือ (volatile matter) อยู่ที่ 8.41% เมื่อน าไปแช่ในน้ าดื่มตัวอย่างที่มีขายทั่วไปในตลาด ใน

อัตราส่วน 120 g/l แล้วตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH) ค่าความน าไฟฟ้า (ค่า EC) ผลการทดลองพบว่า 

ถ่านไม้ไผ่ท าให้น้ าดื่ม กลายเป็นน้ าด่างภายในเวลา 120 s โดยมีค่า pH  เพิ่มขึ้นจาก 6.8 เป็น 8.0 – 8.5 มีค่า EC เฉลี่ยเปลี่ยนจาก 

600 เป็น 800  µS/cm แสดงถึงการปลดปล่อยเกลือแร่จากไม้ไผ่ละลายในน้ า การทดลองแช่ถ่านปริมาณต่าง ๆ ต่อน้ า 500 ml 

พบว่า ปริมาณถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงที่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นถ่านแช่น้ าดื่มอยู่ที่ 120 g/l ประหยัดและคุ้มค่าที่สุดเมื่อแช่ถ่านนาน 2 

min และสามารถแช่ในน้ าขวด ขนาด 500 ml ที่มีค่า pH 6.8 ให้เป็นน้ าด่าง pH 8.0 ได้ต่อเนื่องโดยไม่พักถ่าน ได้ 7 ครั้ง  

 

ค าส าคัญ : ถ่านไม้ไผ่ เตาเผ่าถ่านกลองเพล เตาเผาถ่านขนาด  200 ลิตร   
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การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยสารเปลี่ยนสถานะ 
Solar Drying of Agricultural Product using Phase Change Material (PCM) 

 

ชนิดา ป้อมเสน1* และทวีวัฒน์ สภุารส2 

Chanida Pomsen1* and Tavewat Suparos2 

 
1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ 10120 

2ภาควิชาครุศาสตรเ์ครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 10140 

โทรศัพท:์ 090-9865967. E-mail address: Chanida.p@mail.rmutk.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยรางรับแสงอาทิตย์

แบบแผ่นเรียบ  2 ช่วง คือ ช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน ตู้อบแห้งบรรจุสารเปลี่ยนสถานะเพื่อสะสมความร้อนโดยใช้

พาราฟิน มีจุดหลอมละลาย 63 องศาเซลเซียส น้ าหนัก 40 กิโลกรัมบรรจุอยู่ในภาชนะขนาดพื้นที่ 1 ตรารางเมตร ด้านไต้รางรับ

แสงท่ีส่องผ่านกระจกใส 2 ช้ันวางท ามุม 14 องศากับพ้ืนราบ การทดลองอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 ชนิด คือ กล้วยน้ าหวา้  

พริกสดผิวมันเม็ดเล็กและพริกสดผิวมันเม็ดใหญ่ ท าการอบแห้งตลอด 24 ช่ัวโมงและท าการบันทึกค่าน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ทุก 1 

ช่ัวโมง ผลการศึกษาพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในการอบแห้งในช่วงเวลากลางวันอยู่ที่ 60 องศาเซลเซียส และช่วงเวลากลางคืนอยู่ที่ 40 

องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการอบแห้งกล้วยน้ าหว้าอยู่ที่ 50-60 ช่ัวโมง ระยะเวลาในการอบแห้งพริกสดเม็กเล็กและพริกสดเม็ก

ใหญ่อยู่ท่ี 20-25 ช่ัวโมง ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของตู้อบในช่วงเวลากลางวันคือ 10 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ

ตู้อบในช่วงเวลากลางคืนคือ 5 เปอร์เซ็นต์ 

 

ค าส าคัญ: สารเปลี่ยนสถานะ, ความชื้น, การสะสมความร้อน, เครื่องอบแห้ง 
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การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจกสองชั น 
Development of solar drying system with double glasses 

 
ชนิดา ป้อมเสน1* สุรศักดิ์ ศรีปาน1 และทวีวัฒน์ สุภารส2 

Chanida Pomsen1* Surasak Sripan 1 and Tavewat Suparos2 
 

1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ 10120 
2ภาควิชาครุศาสตรเ์ครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 10140 

โทรศัพท:์ 090-9865967. E-mail address: Chanida.p@mail.rmutk.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงานนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจกสองช้ัน เพื่อหาประสิทธิภาพของตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจกสองช้ัน เป็นการลดการสูญเสียความร้อนของตู้อบแห้งโดยการเพิ่มกระจกบริเวณแผงรับแสงรังสี
สุริยะและด้านหน้าของตู้อบ เป็นการน าความร้อนที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการให้ความร้อนแก่ผลิตภัณฑ์ แผงรับแสง
รังสีสุริยะเป็นแบบราบเรียบขนาดพื้นท่ี 1.53 วางท ามุม 9 องศา กับแนวระนาบ ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์มีค่าไม่น้อยกว่า 400 
w/m2 โดยอุณหภูมิภายในตู้อบเฉลี่ย 60 -70 องศาเซลเซียส เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับผลิตภัณฑ์ จากการทดลองผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ตู้อบแห้งแบบกระจกสองช้ัน พบว่า มีอัตราการลดลงของน้ าหนักและความช้ืนที่เร็วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกระจกหนึ่งช้ัน และ
น้ าหนักของผลิตภัณฑ์จะลดลงไปอย่างช้า ๆ เป็นไปตามระยะเวลาและช่ัวโมงท่ีใช้ในการอบ โดยท าการอบแห้งกับตู้อบแบบกระจก
สองช้ันใช้เวลาเฉลี่ย 5 ช่ัวโมง น้อยกว่าการอบแห้งตู้อบแบบกระจกหนึ่งช้ันซึ่งใช้เวลาเฉลี่ย 7 ช่ัวโมง เพราะตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบกระจกสองช้ันมีการสูญเสียความร้อนออกสู่ภายนอกได้น้อยกว่าตู้อบแบบกระจกหนึ่งช้ัน จากการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์พบว่าการติดตั้งตู้อบแห้งแบบกระจกสองช้ันสามารถคืนทุนได้ภายใน 1 ปี และมีประสิทธิภาพเฉลีย่ 70-80 เปอร์เซ็นต ์
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาการท าให้แห้ง, กระจกสองช้ัน, การพาความร้อน, พลังงานแสงอาทิตย์ 
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การศึกษาเทคโนโลยีการระบายความร้อนส าหรับหน่วยประมวลผลกลางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

The study the cooling technology for central processing units (CPUs) 
to increase personal computer performance. 

 

ปรานปรียา มะโนมูล 1 สริิลักษณ์ โดยบุญ 1 และ วีระ พันอินทร์ 1* 
Pranpriya Manomoon 1 Siriluck Doayboon 1 and Weera Punin 1* 

 
1 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ล าปาง 52100 

โทรศัพท:์  0836319995. E-mail: weerapunin@lpru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ตรวจสอบเทคโนโลยีการระบายความร้อนของหน่วยประมวลผลกลางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ช่วยให้
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเลือกเทคโนโลยีการระบายความร้อนส าหรับการระบายความร้อนของ
หน่วยประมวลผลกลางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รุ่น Intel Core i3 2100 ทั้ง 3 รูปแบบ คือพัดลมระบายความร้อน  
ชุดระบายความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกโมดูล 2 ชนิด ได้แก่ เทอร์โมอิเล็กตริกท าความเย็น รุ่น TEC1-12706 กับ TEC1-12708 
และเทอร์โมอิเล็กตริกผลิตไฟฟ้า รุ่น SP1848-27145 SA กับ TEP1-126T200 และการระบายความร้อนด้วยน้ า เพื่อน ามาติดตั้ง
ระบบและทดสอบการระบายความร้อน จากนั้นหาประสิทธิภาพการระบายความร้อน วิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมาะสม
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า เทคโนโลยีที่ช่วยลดอุณหภูมปิัจจุบันต าแหน่ง CPUTIN ที่มีค่าต่ าสุด คือเทอร์โมอิเล็กตรกิ
ท าความเย็น รุ่น TEC1-12706 มีค่าเท่ากับ 24.33 °C รองลงมา คือ TEP1-126T200, TEC1-12708, SP1848-27145 SA การ
ระบายความร้อนด้วยน้ าและพัดลมระบายความร้อน มีค่าเท่ากับ 27.67, 28.33, 31.00, 44.67 และ 45.00 °C ตามล าดับ ส่งผลท าให้
ประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเทอร์โมอิเล็กตริก รุ่น TEC1-12706 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 55.80 % รองลงมาคือ TEP1-
126T200, TEC1-12708, SP1848-27145 SA การระบายความร้อนด้วยน้ าและพัดลมระบายความร้อน มีค่าเท่ากับ 51.08 , 
47.80, 46.63, 40.86 และ 34.31 % ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะการท าความเย็น มีค่าเท่ากับ 0.4 6 
รองลงมามีค่าเท่ากับ 0.45, 0.42, 0.41, 0.41 และ 0.34 ตามล าดับ ดังนั้น เทอร์โมอิเล็กตริกท าความเย็น รุ่น TEC1-12706 จึงมี
ความเหมาะสมในการติดตั้งส าหรับหน่วยประมวลผลกลางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังมีระยะเวลาคืนทุนในการติดตั้งเร็ว
ที่สุด คือ 1 เดือน 6 วัน 
 
ค าส าคัญ: เทอร์โมอิเล็กตริกโมดูล, ประสิทธิภาพการระบายความร้อน, คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
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การศึกษาผลกระทบของฝุ่นต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
The Study on Effects of Dust on The Performance of PV Power Plants 

 
ภูวเดช เมฆสุวรรณ1  ธีรยุทธ์ เจนวิทยา2*  ศิริชัย เทพา 1 กฤษณพงศ์ กีรติกร 2 

รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ 1 และ บณัฑูร เวียงมูล 3 
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เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140 
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โทรศัพท:์ 081-823-2692 E-mail address: dhirayut.che@kmutt.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการสะสมฝุ่นบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.นครราชสีมา โดยออกแบบ
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง การศึกษาลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของฝุ่น และส่วนที่สอง การศึกษา
ผลกระทบของฝุ่นที่ตกสะสมต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะ
โครงสร้างของฝุ่น มีลักษณะเป็นทรงกลม ทรงรียาว และลักษณะเป็นเหลี่ยม องค์ประกอบส่วนใหญ่คือ SiO2  / Al2O3 / Fe2O3 เป็น
ต้น ส่วนลักษณะการสะสมของฝุ่นจะเปลี่ยนแปลงไปตามรอบฤดูกาล โดยช่วงที่มีการสะสมของฝุ่นสูงสุดคือช่วงฤดูแล้งและมี
กิจกรรมทางการเกษตรร่วมดว้ย การสะสมของฝุ่นสูงสดุเท่ากับ 22.96 % ค่าเฉลี่ยอัตราการสะสมฝุ่นเท่ากับ 0.14 % ต่อวัน ส าหรับ
ผลการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ค่ากระแสไฟฟ้าลดลงเมื่อมีการสะสมของฝุ่น พบว่าเมื่อสะสมฝุ่น 6 วัน 
, 25 วัน และ 34 วัน สัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าลดลง 1.39 % , 4.00 % และ 5.00 % ตามล าดับ และเมื่อสังเกตค่าเฉลี่ยของอัตรา
การสะสมฝุ่นระหว่างสตริงที่ท าความสะอาดกับสตริงที่ไม่ท าความสะอาด พบว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการสะสมฝุ่นของสตริงที่ท าความ
สะอาดประมาณ 0.30 % ต่อวัน และค่าเฉลี่ยของอัตราการสะสมฝุ่นของสตริงที่ไม่มีการท าความสะอาดประมาณ 0.17 % ต่อวัน 
จากผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนการท าความสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของเซลล์
แสงอาทิตย์ อีกท้ังยังช่วยลดการใช้จ่ายในการดูแลและท าความสะอาดอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: องค์ประกอบธาตุของฝุ่น ลักษณะโครงสร้างของฝุ่น อัตราการสะสมฝุ่น เซลล์แสงอาทิตย์ 
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การควบคุมอุณหภูมิตู้อบแห้งแบบโดมพาราโบลิกดด้วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ 
AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL UNIT FOR GREENHOUSE SOLAR DRYER 
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1, *สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วิทยาลัยพลังงานและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืนรตันโกสินทร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม 73170 
weerasak.chu@rmutr.ac.th, Chanon.bun@rmutr.ac.th* 

 

บทคัดย่อ 

กระบวนการอบแห้งทุกรูปแบบนั้นจะอาศัยธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้เป็นแหล่งพลังงาน อุณหภูมิในการอบแห้งของ
วัสดุทุกชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยและจะมีการอบแห้งมีช่วงของอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไป เช่น อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อ
การอบแห้งแครอทและหอมสับ 50˚C ใบบัวบก 70˚C และเมื่อสามารถควบคุมอุณหภูมิตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไปตามที่
เหมาะสมได้แล้วจะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและเกิดการสูญเสียน้อย ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมอุณหภูมิ
ในตู้อบแห้ง ซึ่งออกแบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกที่มีผนัง 2 ช้ัน ท าจากวัสดุโปร่งแสง ใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิ
อัตโนมัติภายในห้องอบด้วยเทคนิคการพาความร้อนผิวโค้งระหว่างผนังตู้อบทั้งสองช้ัน พบว่าระบบการควบคุมอุณหภูมิในตู้อบแห้ง 
สามารถควบคุมอุณหภูมิโดยด้วยเทคนิคการพาความร้อนผิวโค้งระหว่างผนังตู้อบทั้งสองช้ันจากการพาอากาศที่อุณหภูมิเย็นผ่าน
ช่องว่างระหว่างผนังห้องอบ ท าให้สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในห้องอบได้อย่างเป็นท่ีน่าพอใจ 
 
ค าส าคัญ: โดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ อบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์  
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การทดสอบอัดเม็ดชีวมวลจากมูลจระเข้ 
Pellet Testing from Crocodile Manure 

 

ปัทมา สรสนิธ1 และชานนท์ บุญมีพิพิธ1* 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยนี้ ใช้กระบวนการบริหารจัดการมูลจระเข้ที่ปะปนกับน้ าทิ้งบ่อเลี้ยงจระเข้เพื่อผลปัญหาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการอัดเม็ดชีวมวล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลความเป็นไปได้ในการน ามูลจระเข้มาแปรรูปเป็น
เช้ือเพลิงอัดเม็ดที่เพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนด้วยการผสมขี้เลื่อยไม้ไผ่ ผลการศึกษาพบว่า  ลักษณะทางกายภาพของมูลจระเข้
อัดเม็ดมีลักษณะคล้ายกับวัสดุชีวมวลวทั่วๆ ไป แต่ละอัตราส่วนจะมีลักษณะคล้ายกัน สีที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะสีน้ าตาลอ่อน ผิวภายนอก
มีลักษณะเรียบเนียน ภายในเม็ดชีวมวลจะแตกต่างกันโดยมีขี้เลื่อยไม้ไผ่อยู่ในเนื้อโดยมีอัตราส่วนแตกต่างกัน การอัดเม็ดโดยใช้เครื่อง
อัดเม็ดประเภทถาดหมุนจะมีความยาวเฉลี่ยระหว่าง 1.18-1.37 เซนติเมตร มีค่าคลาดเคลื่อนระหว่าง 18-37% และเส้นผ่านศูนย์กลาง
ระหว่าง 0.53-0.57 เซนติเมตร มีความคลาดเคลื่อน 5.3-5.7% ความหนาแน่นของเม็ดชีวมวลที่ใช้มูลจระเข้และขี้เลื่อยไม้ไผ่มีค่าระหว่าง 
0.94-1.33 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร ดังนั้น การแปรรูปมูลจระเข้ให้มีคุณภาพด้วยกระบวนการอัดเม็ดชีวมวลสามารถอัดมูลจระเข้ได้ 
และการผสมขี้เลื่อยไม ้ไผ่ในอัตราส่วนต่างๆ สามารถอัดเม็ดเป็นเม็ดชีวมวลได้ 

 
ค าส าคัญ: มูลจระเข้, การอัดเม็ด, ชีวมวล, เชื่อเพลิงชีวมวล, เพิ่มคุณภาพ 
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การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ที่มีการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
Development of the Solar Dryer with LPG Gas Via Automatic Temperature Control 
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บทคัดย่อ 

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ที่มีการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาตู้อบ
แห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ที่สามารถควบคุมแบบอุณหภูมิอัตโนมัติและสามารถใช้งานได้ในช่วงที่ไม่มีแสงแดด โดยมี
โครงสร้างของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระแบบแก็ส มีขนาดกว้าง 110 เซนติเมตร และสูง 130 เซนติเมตร และมีถาดในการ
อบแห้งจ านวน 3 ถาด นอกจากนนี้ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้ง ในงานวิจัยนี้จะท าการศึกษา
การอบแห้งด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ที่มีการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติเปรียบเทียบการตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบธรรมดาและการตากแดดแบบธรรมชาติ จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส 
LPG ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติสามารถควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 59.58 องศาเซลเซียส ซึ่งจะใกล้กับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้ง
กล้วย ส่วนการตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมดาและการตากแดดแบบธรรมชาติ จะมีเฉลี่ยอยู่ที่ 42.85 องศาเซลเซียส และ
36.92 องศาเซลเซียส เท่านั้น นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการอบแห้งของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG 
ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติกับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมดาและการตากแบบธรรมชาติ พบว่า ตู้อบแห้งที่พัฒนาขึ้น
สามารถเพิ่มก าลังการผลิตได้ 2-3 เท่าเมื่อเทียบกับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมดาและการตากแบบธรรมชาติ เนื่องจาก
สามาถอบแห้งได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ดังนั้นจึงท าให้ตู้อบแห้งที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้กับชุมชน วิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตท าให้รายได้เพิ่มและเพิ่มขีดความความสามารถในการแข่งขันได้อีกด้วย 

 
ค าส าคัญ : ตู้อบแห้ง, พลังงานแสงอาทิตย์, แก๊ส LPG, ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
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เครื่องผสมน  ามันไบโอดีเซลแบบแยกส่วนหลายตัวกรองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ส าหรับเครื่องยนต์ทางการเกษตร 

Biodiesel Mixer Machine with Split Multi-filter using Solar cell 
for Agricultural Engines 

 
เทพ เกื้อทวีกุล1  จิรวัฒน์ คันทะตุน่2*  ธนวัฒน์ กล้วยสูงเนิน3  เสาวลกัษณ์ ยอดวิญญูวงค์4 และ จารุกติติ์พิบูลนฤดม5 

ThepKueathaweekun1 Jirawat Kantatun2* Thanawat Kluaysungnoen3 SaowalakYodwinyuwong4 and Jarukit 
Piboolnaruedom5 

 

1,2,3,4,5 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลงังาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องผสมน้ ามันไบโอดีเซลแบบแยกส่วนหลายตัวกรองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส า
หลับเครื่องยนต์ทางการเกษตร โดยโครงสร้างของเครื่องจะมีถังแยกกรอง 3 ถังตัวกรอง 3 ตัว และถังเก็บน้ ามันที่ผสมแล้ว 1 ถัง ซึ่ง
ในงานวิจัยนี้จะท าการศึกษาการผสมน้ าไบโอดีเซลล์ที่เหมาะสมและทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องผสมน้ ามันไบโอดีเซลแบบแยก
ส่วนหลายตัวกรองและใช้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่น RT 110 เพื่อหาประสิทธิภาพของน้ ามันไบโอดีเซลจากส่วนผสม โดยใช้ส่วนผสมของ
น้ ามันประกอบด้วย น้ ามันพืชใช้แล้วน้ ามันดีเซล และน้ ามันเบนซิน และท าการศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมจ านวน 5 สูตรจาก
ผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนผสมสูตรที่ 5 ดีที่สุดคือ สามารถเดินเครื่องได้นาน 20 นาที 41 วินาที และเครื่องยนต์สามารถ
ท างานได้ดี ดังนั้น เครื่องผสมน้ ามันไบโอดีเซลแบบแยกส่วนหลายตัวกรองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถน าไปใช้เพื่อผสม
น้ ามันไบโอดีเซลส าหรับชุมชนได้และน าไปใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรส่งผลให้สามารถลดรายจ่ายค่าน้ ามันและเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกรได้ 

 
ค าส าคัญ : โซล่าเซลล์,เครื่องผสมน้ ามันไบโอดีเซล, เครื่องยนต์ทางการเกษตร 
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การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าบนหลังคาจากผลกระทบ 
ของระยะความสูงในการติดตั ง 

The Performance Analysis of Electricity Generation from Solar Rooftop Effected from 
the Difference of Height from the Ground Level at Installation Site 

 
สุเทพ สีมาลา1 และวิรชัย โรยนรินทร์2* 

Suthep Simala1 and Wirachai Roynarin2* 
 

1สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ปทุมธานี 12110 
2*ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 12110 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การผลิตไฟฟ้าขนาด 20kW จากระดับความสูงเฉลี่ย 3 เมตร และ 12 เมตร 
จากระดับพ้ืนดิน ในการติดตั้งพื้นท่ีเดียวกัน ช่ึงมีการใช้โปแกรมวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการผลิตไฟฟ้าใน 1 เดือน ในอัตราการ
ผลิตไฟฟ้าเข้าสู่สายส่ง ณ.พื้นที่ร้านกาแฟอเมชอน สาขาที่ SD3031 ข้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่ึงผลการ
เปรียบเทียบในการผลิตไฟฟ้าจากโปรแกรม PVsyst พบว่าที่ระดับความสูง 3 เมตร มีค่าการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 1,067 kWh และ
ความสูง 12 เมตร เท่ากับ 1,036 kWh ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2564 และผลจากการเก็บข้อมูลพบว่าที่ระดับความสูง 3 เมตร มี
ค่าการผลิตไฟฟ้าต่อเดือน 741 kWh และความสูง 12 เมตร มีผลผลิตไฟฟ้าต่อเดือน 1,047 kWh จากผลการศึกษาพบว่าการผลิต
ไฟฟ้าจากโซล่าบนหลังคาที่ระดับความสูงแตกต่างกัน เมื่อคิดเป็นการผลิตที่แตกต่างกันเป็น  0.7% ดังนั่นจะเห็นได้จากโปรแกรม
วิเคราะห์และการผลิตไฟฟ้าจริงพบว่าความสูงในการติดตั้งมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของระบบพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคา 
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา การผลิตพลังงานไฟฟ้า  
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การออกแบบและสร้างเตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโซล่าเซลล์ 
Design and Building Solar Cooking Machine Cooperate with Solar Cells 

 
ภาคิณ มณีโชติ1 ชุมพร เชียวขาว2* นฤดม สืบเนียม3 และ วรวุฒิ บุตรดี4 

Pakin Maneechot1 Chumporn Keawkaow2* Naruedom Suepniam3 and Worawut Butdee4 
 

1,2,3,4สาขาวิชาเทคโนโลโยลีอุตสาหกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้น าเสนอเตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโซล่าเซลล์  เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ในยุคโควิด 19 แบบ New normal ใช้ชีวิตแบบ Slow life ลดค่าใช้จ่ายในการท าอาหาร โดยใช้หลักรวมแสงของพลังงาน
แสงอาทิตย์ท าให้เกิดความร้อนน ามาท าอาหารร่วมกับพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ยังเหมาะสมกับ
หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และเหมาะกับชีวิตที่ไม่เร่งรีบ ผลการทดสอบใช้งานแบตเตอรี่ขนาด 12V 35Ah 1 ก้อน เฉลี่ยใช้ได้สูงสุด วัน
ละ 3 ครั้ง ในการหุงข้าวแต่ละ 1 ครั้ง จะใช้เวลาเฉลี่ยสูงสุดแล้ว 20 นาที เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยความร้อน
สูงสุดภายในภาชนะ 52.3 องศาเซลเซียส ภายนอก 37.8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด ภายในภาชนะ 23.5 องศา
เซลเซียส ภายนอก 29.1 องศาเซลเซียส จะใช้เวลาท าอาหารประมาณ 20 ถึง 30 นาที ทั้งนี้จะมีระบบการใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 
65 วัตต์ แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 35 แอมป์ ใช้ในการหุงข้าว ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที ในส่วนโครงสร้างของเตาหุงต้มพลังงาน
แสงอาทิตย์ มีขนาดกว้าง 1.53 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 1.68 เมตร เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์สามารถท าอาหารได้หลาย
รูปแบบ เช่น หุง ต้ม ผัด ทอด ได้ตามต้องการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี สามารถน าพลังงานจาก
แสงอาทิตย์มาใช้งานทดแทนพลังงานก๊าซหุงต้มและไฟฟ้า 

 
ค าส าคัญ : เตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์,ระบบสะท้อนแสง,โซล่าเซลล์ 
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การใช้ความร้อนจากระบบผลิตน  าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
To Use the Solar Hot Water System, Combine with Solar Drying System 

    
ปองพล รักการงาน1* กังสดาล สกลุพงษ์มาลี2 และชลีดล อินยาศรี2 

Pongphol Rakkanrane1* Kangsadan Sagulpongmalee2 and Chaleedol Inyasri 2 
 

1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 38 หมู่8 ต าบล
นาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี76000 

2 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 38 หมู่8  
ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 

โทรศัพท:์ 032-405502. E-mail address: pongphol.rak@mail.pbru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้ความร้อนจากระบบผลิตน้ าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ร่ วมกับระบบอบแห้ งพลั งานแสงอาทิตย์  ระบบอบแห้ งพลั งงานแสงอาทิตย์พื้นที่ ขนาด กว้ าง  1  m  
ยาว 1 m ได้ออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนให้กับระบบอบแห้งโดยมีพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนขนาด 1.267 in และติด
ครีบรูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 39 mm ใช้น้ าร้อนจากระบบผลิตน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานความร้อน
ให้กับระบบอบแห้งมีความจุ 150 L ผลิตภัณฑ์อบแห้งเป็นผลตาลสดปรมิาณ 1.2 kg ได้ท าการทดลองในช่วงเวลา 6:00 – 18:00 น.  
 จากการทดสอบพบว่าการอบด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่ใช้ความร้อนจากระบบผลิตน้ าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์โดยมีปริมาณความร้อนและประสิทธิภาพของระบบสูงสุดเท่ากับ 0.459  kW และ 49.21% ตามล าดับ ค่าความช้ืน
มาตรฐานเปียกเริ่มต้นที่ 92.45% จนเหลือความช้ืนสุดท้าย 38.38% จากน้ าหนัก 1.2 kg ลดลงเหลือ 0.53 kg และการอบแห้งผล
ตาลด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้ความร้อนจากระบบผลิตน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ มีปริมาณความร้อนและ
ประสิทธิภาพของระบบสูงสุดเท่ากับ 4.012 kW และ 57.13% ตามล าดับ ซึ่งในการทดลองมีค่าความช้ืนมาตรฐานเปียกเริ่มต้นที่ 
92.45% จนความช้ืนสุดท้าย 20.83% จากน้ าหนัก 1.2 kg เหลือ 0.21 kg โดยมีน้ าหนักและค่าความช้ืนเริ่มต้นเท่ากัน จะเห็นได้ว่า
ค่าความช้ืนและน้ าหนักของผลตาลที่อบด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้ความร้อนเสริมจากระบบผลิตน้ าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์นั้นมีค่าลดลงมากกว่าระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่ใช้ความร้อนเสริมถึง 17.55% และ 0.32 kg ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์/ระบบผลิตน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์/อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 
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การศึกษาอัตราความเหมาะสมของเชื อเพลิงเขียวในจังหวัดก าแพงเพชร 
The Study of the Appropriateness rate of Green fuel inside Kamphaeng Phet 

 
นิวดี คลังสีดา1  ภาณุวัฒน์ ปานศร2ี* ศรัณย์ บุณส่ง3 และเสาวลักษณ ์ยอดวิญญูวงค์4 

Nivadee Klungsida1 Phanuwat Pansri2* Sarun Boonsong3 andSaowalak Yodwinyuwong4 

 
1,2,3,4สาขาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราความเหมาะสมของเชื้อเพลิงเขียวในจังหวัดก าแพงเพชร โดยท าการเผาเพื่อหา

ประสิทธิภาพของเช้ือเพลิงเขียวจากเศษหญ้า และ วัชพืชผักตบชวาสีเขียว ประกอบด้วยส่วนผสม 5 อย่างคือ ผักตบชวามีราก 
ผักตบชวาไม่มีราก แป้งมันส าปะหลัง ใบอ้อย น้ า ทั้งหมด 9 สูตร ตามอัตราส่วนผสม (ดังนี้ 1.ผักตบชวาไม่มีราก 80 กรัม แป้งมัน 
20 กรัม  2. ผักตบชวาไม่มีราก 75 กรัม ผักตบชวามีราก 5 กรัม แป้งมัน 2o กรัม 3. ผักตบชวาไม่มีราก 75 กรัม ใบอ้อย 5 กรัม 
แป้งมัน 20 กรัม 4. ผักตบชวาไม่มีราก 75 กรัม ผักตบชวามีราก 2.5 กรัม  ใบอ้อย 2.5 กรัม แป้งมัน 20 กรัม 5. ผักตบชวาไม่มีราก 
70 กรัม ใบอ้อย 10 กรัม แป้งมัน 20 กรัม 6. ผักตบชวาไม่มีราก 70 กรัม ใบอ้อย 10 กรัม แป้งมัน 20 กรัม 7. ผักตบชวาไม่มีราก 
70 กรัม ผักตบชววามีราก 5 กรัม แป้งมัน 20 กรัม 8. ผักตบชวาไม่มีราก 70 กรัม ใบอ้อย 5 กรัม แป้งมัน 20 กรัม 9. ผักตบชวาไม่
มีราก 70 กรัม ผักตบชวามีราก 2.5 กรัม ใบอ้อย 2.5 กรัม แป้งมัน 20 กรัม ) จากผลการทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิง
เขียวในการต้มน้ า ปริมาณเช้ือเพลิงเขียวสูตรละ 100 กรัม ทั้ง 9  สูตร ถ่ายทอดพลังงานความร้อนให้น้ า 200ml พบว่าการใช้
เช้ือเพลิงเขียว สูตรที่ 1 หลังท าการอัดแท่งสามารถขึ้นรูปได้เป็นก้อนเต็มมีรูตรงกลางไม่แตกหัก หลังตากแท่งเชื้อเพลิงเขียว พบว่า
ตัวแท่งเช้ือเพลิงเขียวยังคงรูปอยู่ ได้ค่าพลังงานสูงที่สุด 22,680 J มีความร้อนเฉลี่ยทางกายภาพคือ 22.68 KJ  และ มีค่าความชื้น
น้อยที่สุด 26% ใช้เวลาเผาไหม้นานที่สุด มีระยะเวลาในการต้มน้ า 33 นาที สามารถต้มน้ าเดือดได้ 2 ครั้ง อุณหภูมิสุดท้ายได้ 52 
องศาเซลเซียส รองลงมาคือ สูตรที่ 5 หลังท าการอัดแท่งสามารถข้ึนรูปได้เป็นก้อนเต็มมรีูตรงกลางไมแ่ตกหัก หลังตากแท่งเชื้อเพลิง
เขียว พบว่าตัวแท่งเช้ือเพลิงเขียวยังคงรูปอยู่  ได้ค่าพลังงาน 21,000 J มีความร้อนเฉลี่ยทางกายภาพคือ 21.00 KJ และ มีค่า
ความช้ืน 35%  ใช้เวลาเผาไหม้ มีระยะเวลาในการต้มน้ า 29 นาที สามารถต้มน้ าเดือดได้ 2 ครั้ง อุณหภูมิสุดท้าย 49 องศา
เซลเซียส และ สูตรที่มีค่าพลังงานน้อยที่สุดคือ สูตรที่ 8 หลังท าการอัดแท่งสามารถขึ้นรูปได้เป็นก้อน เต็มมีรูตรงกลางเห็นรอย
แตกหัก หลังตากแท่งเช้ือเพลิงเขียว พบว่าตัวแท่งเช้ือเพลิงเขียวมีรอยแตก ยังสามารถคงสามารถใช้งานได้อยู่ ได้ค่าพลังงานคือ 
15,120 J มีความร้อนเฉลี่ยทางกายภาพคือ 15.12 KJ และ มีค่าความชื้นมากที่สุดคือ 38% ใช้เวลาเผาไหม้ มีระยะเวลาในการต้ม
น้ า 20 นาที สามารถต้มน้ าเดือดได้ 1 ครั้ง เท่ากัน อุณหภูมิสุดท้าย 43 องศาเซลเซียส  
 
ค าส าคัญ : การศึกษาอัตราความเหมาะสม , เชื้อเพลิงเขียว , ในจังหวัดก าแพงเพชร 
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การวิเคราะห์ผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานกังหันลมโซล่าเซลล์ลอยน  าขนาด15กิโลวัตต์ 
Analysis of the hybrid power generation of 15 kW floating solar cell and wind turbine 

 
สิริศักดิ์ ปางวุฒิวณิชย์1  วิรชัย โรยนรินทร์ บุญยัง ปลั่งกลาง3 และ สเุทพ  สีมาลา1 

1 ภาควิชาวิศวกรรมพลังงานและวสัดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 12110 
2 ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 12110 

3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 12110 
โทรศัพท:์ 02-5493433. E-mail address: wirachair.en@rmutt.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอการออกแบบผลิตและติดตั้งการท างานจริงของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานลมและ
พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดโซล่าเซลล์ลอยน้ า โดยกังหันลมที่ออกแบบมาใช้งานเป็นกังหันลมท างานท่ีความเร็วลมต่ าชนิดเช่ือมต่อกับ
สายส่งขนาดก าลังการผลิตสูงสุด 10 กิโลวัตต์ ร่วมกันกับระบบผลิตไฟฟ้าชนิดทุ่นลอยน้ าขนาด 5 กิโลวัตต์ ซึ่งท าการติดตั้งในการใช้
งานจริงที่พื้นที่ตลาดนางพิม จังหวัด สุพรรณบุรีเพื่อลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในตลาดดังกล่าว โดยในบาความนี้จะแสดงให้เห็น
กระบวนการตั้งแต่มีการออกแบบและวิเคราะพลังงานท่ีได้จากการวัดพลังงานลมและแสงอาทิตย์ เพื่อท าการประเมินศักยภาพการ
ผลิตไฟฟ้าเบื้องต้นและท าการเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าจากโปรแกรม PVsyst - Simulation ในการวิเคราะห์พลังงานแสงอาทิตย์ 
และใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์พลังงานลมโดยใช้โปรแกรม HOMMER จากนั้นน าผลการผลิตไฟฟ้าจริงที่ระบบยผลิตได้น ามาเทียบ
กับการผลิตไฟฟ้า จากผลการติดตั้งใช้งานพบว่าในช่วงเวลาที่มีการติดตั้งและทดสอบระบบมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและ
แสงอาทิตย์คิดเป็นจ านวน 118หน่วยไฟฟ้าต่อวันและเมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมและการค านวณพบว่าว่า มีความแตกต่างกัน 
10% จะเห็นได้ว่าการผลิตไฟฟ้าแบบระบบผสมผสานกังหันลมและโชล่าเซลล์ลอยน้ าท าให้การผลิตไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งมีความ
ต่อเนื่องมากกว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีเดียว และตอบสนองการใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: พลังงานลม, โซลา่เซลล์ลอยน้ า, ระบบผสมผสาน 
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การพัฒนากับดักแสงไฟหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ าร่วมกับระบบตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT พื นที่อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

Development of Light Trap Mudaria Luteileprosa Holloway Low Cost Solar Energy 
Cooperated the Environment Monitoring System with IoT Technology  

at Cho-airong Narathiwat 
 

พลากร พรหมเมศร์11 หาญรงณ์ บวัทอง2 และวรางคณา เทพนิมิตร3 
Palakorn Prommet1* Hanrong Buathong2 and Warangkana Thepnimitr3 

 
1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 96000 

2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 96000 
3 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 90110 

โทรศัพท:์ 081-5426986. E-mail address: palakorn.ep@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอการพัฒนากับดักแสงไฟหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ าร่วมกับระบบตรวจสอบ

สภาพแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT พื้นที่อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ในการก าจัดและป้องกันแมลง
ศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรสวนผลไม้ โดยการตัดวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืช ที่อาศัยแสงไฟในช่วงความยาวคลื่น
แสงเหนือม่วง (Ultra-Violet; UV) กับแมลงศัตรูพืชที่ชอบเล่นแสงไฟ ได้แก่ หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้ หนอนเจาะเมล็ด
ทุเรียน เป็นต้น โดยใช้พัดลมดูดอากาศแบบ 5 ใบพัดและชุดหลอดไฟแบล็คไลท์ ส าหรับชุดดักจับแมลง ขนาด 20 วัตต์ ร่วมกับ
แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ที่ขนาดความจุ 100 แอมแปร์-ช่ัวโมง โดยไม่ต้องต่อร่วมกับระบบไฟฟ้าหลักของอาคารบ้านเรือน ซึ่งใช้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 120 วัตต์ 12 โวลต์ ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ เป็นแหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้า มีระบบควบคุมตั้งเวลาท างาน
ได้ทั้งสิ้น 7 โหมด อีกทั้ง มีการพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศในรูปแบบออนไลน์ (IoT Monitoring System) และเก็บผล
ข้อมูลภาพอากาศรวมถึงสามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบคราวน์คอมพิวเตอร์ (ThingSpeak) จากเวปบราวเซอร์ทั่วไปในพื้นที่ที่มีระบบ
อินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลภาพอากาศเชิงสถิติในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช ส าหรับวางแผนในช่วงเวลาที่
เกิดการระบาดในวงรอบการเก็บเกี่ยวผลลิตทุเรียน  

 
ค าส าคัญ: แสงเหนือม่วง, หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน, คราวน์คอมพิวเตอร์ 
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การพัฒนาเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบแยกส่วนส าหรับห้องขนาดเล็กตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 

Development of Modular Solar Air Conditioners for Small Room According to Thailand 
Industrial Standard 2134-2553 

 
เจริญศักดิ์ เขียวเล่ง1* พลากร พรหมเมศร์2 และปรุฬห์ มะยะเฉีย่ว3 

Chroeysak Khiaoleng1* Palakorn Prommet2 and Paroon Mayacherw3 

 
1สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 

2สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 
3สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ น าเสนอการพัฒนาเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบแยกส่วนส าหรับห้องขนาดเล็กตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 ที่ขนาดท าความเย็น 12,000 บี.ที.ยู. และขนาดพื้นห้อง กว้าง 3 เมตร ยาว 4 
เมตร โดยออกแบบใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ ขนาด 320 วัตต์ จ านวน 4 แผง เช่ือมต่อกับอินเวอร์เตอร์แบบออ
ฟกริด ขนาด 3,000 วัตต์ ร่วมกับแบตเตอรี่ ชนิดตะกั่วกรด จ านวน 4 ลูก ที่ขนาดแรงดัน 24 โวลต์ ซึ่งจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์จาก
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวและไม่ได้ต่อร่วมกับระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้า จากการพัฒนา
เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบแยกส่วนส าหรับห้องขนาดเล็กตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 
พบว่า ระบบเครื่องปรับอากาศสามารถท างานได้สูงสุด 9 ช่ัวโมง/วัน โดยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส ตาม
มาตรฐานการประหยัดไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ ทดสอบการท างานในช่วงเวลากลางคืน เวลา 21.00 น. – 06.00 น. การท างานของ
เครื่องปรับอากาศได้ 9 ช่ัวโมง และช่วงเวลากลางวัน เริ่มการท างานช่วงเวลา 13.00 น. – 17.00 น. การท างานของ
เครื่องปรับอากาศได้ 4 ช่ัวโมง โดยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส และมีความดันน้ ายาปรับอากาศ เท่ากับ 
70 บาร์ สารท าวามเย็นชนิด R-22 วัดแรงดันไฟฟ้าในช่วงการท างาน เท่ากับ 220 – 221 โวลต์ และมีค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ 3.69 
แอมแปร์ จากการพัฒนาเครื่องปรับอากาศที่พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายของการ
ไฟฟ้า ที่ขนาดการท าความเย็น 12,000   บี.ที.ยู เท่ากัน จะเห็นได้ว่า เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบแยกส่วนส าหรับ
ห้องขนาดเล็กตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 โดยตั้งอุณหภูมิตามมาตรฐานการประหยัดไฟฟ้าของ
เครื่องปรับอากาศ ไว้ที่  25 องศาเซลเซียส การท าความเย็นที่ระดับอุณหภูมิและช่วงเวลาต่าง ๆ มีค่าเท่ากัน หากแต่
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนพลังงานแสงอาทิตย์สามารถท าความเย็นได้เฉลี่ยสูงสุด 1-9 ช่ัวโมง 
 
ค าส าคัญ:  เครื่องปรับอากาศ, แผงเซลล์แสงอาทิตย์, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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การพัฒนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัจฉริยะที่ตรวจรู้สภาพแวดล้อมและการท างานด้วยตนเอง 
Developing a Smart Solar Panel that Recognizes the Environment and Works by Itself 

 
ศุภวิชญ์ อดิศัยศักดา1* พลากร พรหมเมศร์2 และปรุฬห์ มะยะเฉีย่ว3 

Suppawich Adisaisakda1* Palakorn Prommet2 and Paroon Mayachearw3 
 

1สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 96000 

2สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 96000 
3สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 96000 

โทรศัพท์: 087-5693599. E-mail address: Suppawich.A@pnu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ น าเสนอการพัฒนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัจฉริยะที่ตรวจรู้สภาพแวดล้อมและการท างานด้วยตนเอง โดย
ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมและการท างานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใช้อุปกรณ์ตรวจวัด ทั้งสิ้น 6 ชนิด ประกอบด้วย อุปกรณ์
ตรวจวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ (PMS7003 G7) อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณความเข้มแสง (BH1750) อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและ
ความช้ืน (DHT22) อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (DS18B20) อุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้า (ACS274) และวงจร
ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltage Divider) และใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ LoRa32u4 รับค่าจากอุปกรณ์ตรวจวัดและส่งข้อมูล
แบบไร้สายด้วยคลื่นความถี่ 433.00 MHz ไปยังห้องปฏิบัติการ เพื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบคลาวน์คอมพิวเตอร์ (Thing Speak) โดย
เก็บข้อมูลทุก ๆ 30 นาที และแสดงผลการตรวจวัดจากอุปกรณ์ตรวจวัดในรูปแบบกราฟเวลาจริงและย้อนหลัง จากการทดลอง
พบว่า ปริมาณความเข้มแสงและอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีผลต่อการผลิตก าลังไฟฟ้าให้กับโหลด โดยช่วงเวลา 11:00 น. มี
ก าลังไฟฟ้าเท่ากับ 26.48 W ที่อุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 38.93 °C และความเข้มแสง 32,319 Lux และช่วง 11:30 น. มี
ก าลังไฟฟ้าเท่ากับ 24.95 W ที่อุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 50.43 °C และความเข้มแสง 44,338 Lux 
 
ค าส าคัญ: แผงเซลล์แสงอาทิตย์ คลาวด์คอมพิวเตอร์ 
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การออกแบบและพัฒนาระบบไฮโดรโปรนกิส์แบบกระบะน  าวนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
The Design and Development of a Whirlpool Hydroponic System by Solar Cell 

 
อัษฎางค์ บุญศรี1 จิตรกร สมัมานชุ2* พายุ สุขน้อย3 และ เทพ เกื้อทวีกุล4 

Ussadang Boonsri1 Jittakorn Sammanuch 2* Phayu suknoi3 and Thep Kueathaweekun4 
 

1,2,3,4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 69 ม.1  
ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 

โทรศัพท์: 087-8422217. E-mail address: oppo0878422217@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ ได้น าเสนอการออกแบบและสร้างระบบไฮโดรโปรนิกส์แบบกระบะน้ าวนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท้ังหา

ประสิทธิภาพระบบท่ีพัฒนาขึ้น ได้ท าการออกแบบโครงสร้างโรงเรือน ขนาด กว้าง 1.2 เมตร ยาว 1.8 เมตร สูง 1.8 เมตร ภายใน
กระบะน้ าวนได้วางท่อขนาด 1 นิ้ว เจาะรูขนาด 10 มิลลิเมตร ต่อเข้ากับปั๊มน้ ากระแสตรงขนาด 12 โวลต์ 3 แอมป์ เพื่อสร้าง
กระบวนการไหลของน้ าวน โดยมีแหล่งจ่ายพลังงานจากแผงโซลล่าเซลล์ขนาด 50 วัตต์ ผลการทดสอบ ประสิทธิภาพของระบบ 
พบวา่ ค่าเฉลี่ยรวมความน าไฟฟ้าของสภาพน้ า (EC) ในระยะเริ่มต้น มีค่าเท่ากับ 875 µS/cm ระยะกลาง ค่าเท่ากับ 1770 µS/cm 
และ ระยะก่อนการเก็บเกี่ยว มีค่าเท่ากับ 1021 µS/cm ในขณะที่ ค่าความเป็นกรด-เป็นด่าง (pH) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.01 ค่า
อุณหภูมิในสภาพน้ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.72 ºC ก าลังไฟฟ้าของระบบที่ผลิตได้ มีค่าก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 35.04 วัตต์ ซึ่งค่า
ปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดจะส่งผลต่อรอบในการหมุนของมอเตอร์ โดยภาพรวมสามารถท าให้ระบบน้ าวนท างานได้ นอกจากนี้การ
เจริญเติบโตของผัดสลัดทั้ง 3 ระยะ เป็นไปตามปริมาณการให้ปุ๋ยในแต่ละช่วง และอัตราการอยู่รอดของต้นผักสลัดคงอยู่ร้อยละ 
64.81 เปอร์เซ็นต์ 
 
ค าส าคัญ : ไฮโดรโปรนิกส์ , กระบะน้ าวน , พลังงานแสงอาทิตย์ 
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การออกแบบและสร้างชุดควบคุมการปรับแรงดันแบบ PWM 
ส าหรับการรดน  าทางการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

The Design and Construction of a PWM Voltage Regulators 
for Watering by Solar Cell 

 
อัษฎางค์ บุญศรี1 ปฏภิาณ บรรทัด2* ณัฐพงศ์ ชาตะรูป3* นิวดี คลังสีดา4 อิทธิพล เหลาพรม5 อานนท์ วงษ์มณี6 

Ussadang Boonsri1 Patiphan bantad2* Nattapong chataroop3* Nivadee Klungsida4 

Ittipon Laoprom5 Arnon Wongmanee6 

 
1,2,3,4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

5 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
6 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 
โทรศัพท:์ 0658842441. E-mail address: nattapong200142@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ ได้น าเสนอการออกแบบและสร้างชุดควบคุมการปรับแรงดันแบบ PWM ส าหรับการรดน้ าทางการเกษตรด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งหาประสิทธิภาพระบบที่พัฒนาขึ้น ได้ท าการออกแบบชุดวงจรปรับแรงดัน  ด้วยการสร้างสัญญาณ
พัลส์จาก Node MCU ขยายสัญญาณผ่านวงจรรวม TLP250 เข้ามอสเฟตขนาด 40 แอมป์ เพื่อขับปั๊มน้ าขนาด 600 วัตต์ ด้วย
แหล่งจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 330 วัตต์ จ านวน 2 แผง ต่อแบบอนุกรม พบว่า ประสิทธิภาพของวรจรที่ออกแบบสามารถ
ควบคุมความเร็วรอบของปั๊มน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ปรับระดับแรงดันของสัญญาณ PWM จากน้อยไปมาก สามารถปรับ
ความเร็วรอบและระยะการรดน้ าได้อย่างถูกต้อง การระบายความร้อนผ่านซิงค์ท าได้อย่างไม่มีปัญหา ส่งผลให้วงจรที่ออกแบบมี
เสถียรภาพที่ดี เหมาะส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้การรดน้ าทางการเกษตรแบบร่องสวน หรือการปลูกพืชชนิดอื่นที่ต้องการปรับ
รูปแบบระยะการรดน้ าตามความเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ : พัลส์วิตท์มอดูเลช่ัน , การปรับแรงดัน , พลังงานแสงอาทิตย์,  
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การออกแบบและพัฒนาตู้อบลมร้อนร่วมกับเทอร์โมอิเล็คทริกส าหรับครัวเรือน 
Design and development of hot air dryer with thermoelectric for households 

 
สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ และรัชนีวรรณ อังกุรบุตร์* 

Sutthinan Srirattayawong andRachaneewan Aungkurabrut* 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 56000 

โทรศัพท์: 0864693322. E-mail address: Rachaneewan.ch@up.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาตู้อบแห้งลมร้อนขนาดเล็กส าหรับครัวเรือน โดยมีส่วนประกอบหลัก 
ได้แก่ เทอร์โมอิเล็คทริกส าหรับควบคุมความชื้นของอากาศ ฮีตเตอร์เพื่อให้ความร้อนกับอากาศ และพัดลมเพื่อให้เกิดการไหลเวียน
ของอากาศในตู้อบ ตู้อบแห้งที่ออกแบบจะมีขนาดความกว้าง ยาว และสูง คือ 40 cm x 75 cm x 100 cm มีพื้นที่ในการอบแห้ง 
1 ตารางเมตร ตู้อบแห้งที่สร้างขึ้นได้ถูกทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการใช้งานระบบควบคุมความช้ืนโดยเทอร์โมอิเล็คทริก
ท างานร่วมกับระบบควบคุมความร้อนโดยฮีทเตอร์เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการอบแห้ง  ใบหม่อนสดปริมาณ 125 กรัม ถูก
อบแห้งที่ 40 oC โดยมีอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ของสิ่งแวดล้อมคือ 27 oC และ 90%RH เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ผลการศึกษา
พบว่าการน าระบบลดความช้ืนด้วยเทอร์โมอิเล็คทริกร่วมกับฮีตเตอร์จะมีประสิทธิผลในการอบแห้งดีกว่ากรณีที่อบแห้งด้วยลมร้อน
จากฮีตเตอร์ เท่ากับ 1.10            
 
ค าส าคัญ: เครื่องอบแห้ง ลดความชื้น เทอร์โมอิเล็คทริก 
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การออกแบบและติดตั งระบบออนกริด (On Grid) ขนาด 3.3 กิโลวัตต์ 
ส าหรับการเพาะปลูกเมล่อนแบบไฮโดรโปรนิกส์ 

The Design and Installation of On Grid Systems 3.3 kW for Hydroponics Melon 
 

อัษฏางค์ บุญศรี1 อัษฎา คล่องใจ2* ฉัตรชัย อินกราด3* เทพ เกื้อทวีกุล4 และ นิวดี คลังสีดา5 

Ussadang boonsri1 Assada Kongchai2* Chatchai inkard3* Thep Kueathaweekun4 and nivadee Klungsida5 

 

1,2,3,4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 
5 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศลิป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 

69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 
โทรศัพท:์ 095-1613329. E-mail address: asadaklongchai8@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้ ได้น าเสนอการออกแบบและสร้างระบบไฟฟ้าพลังงานทางเลือกด้วยโซล่าเซลล์แบบขนานร่วมกับการไฟฟ้า
จากทางภาครัฐ (On Grid) ขนาด 3.3 กิโลวัตต์ ส าหรับการเพาะปลูกเมล่อนแบบไฮโดรโปนิกส์ พบว่า ระบบมีค่าการใช้พลังงานอยู่
ที่ 13.04 กิโลวัตต์ชั่วโมง มีการใช้พลังงานกระแสไฟฟ้ากระแสสลบัจากทางภาครัฐอยู่ที่ 1.6 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง ซึ่งค่าปริมาณไฟฟ้าที่
ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าสูงถึง 11.80 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ประหยัดได้เท่ากับ 47.2 บาท และ 
สามารถค านวณระยะเวลาการคืนทุน โดยที่การลงทุนของระบบ มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 60,000 บาท ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากระบบ
ออนกริดสามารถลดค่าใช้จ่ายต่อปีได้เท่ากับ 5,664 บาท คิดเป็นระยะเวลาการคืนทุนได้ประมาณ 10 ปี 7 เดือน จะส่งผลเกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการเพาะปลูกได้เป็นจ านวนมากหลังจากระยะการคืนทุน 
 
ค าส าคัญ : ระบบพลังงานแสงอาทิตย์, ไฮโดรโปรนิกส์ , เมล่อน 
 
  

https://www.facebook.com/100012918971306/
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สภาพพื นผิวสะท้อนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบรับแสงสองด้าน 
The effect of reflective surface on bifacial photovoltaic efficiency 

 
นเรนทร์ฤทธ์ิ  กันทะ1 สราวุธ  พลวงษ์ศรี * อัครินทร์ อินทนิเวศน์1 และสลุักษณา มงคล1 

Narenrit Kantha1 Sarawut Ponvongsri* Akarin Intaniwet1 and Sulaksana Mongkon1 
 

1 สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50210 
โทรศัพท:์ 090-3302479. E-mail address: sarawut-energy@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอการทดสอบพ้ืนผิวท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบรับแสงสองด้าน 

ชนิด Monocrystalline แบบ haft cut cell พิกัดก าลังไฟฟ้า 430 Wp ท าการติดตั้งแผงมุมเอียง 18 หันไปทางทิศใต้ และมี
ความสู งจากพื้ นถึ งขอบล่ า งของแผง เท่ ากับ  1  m ข้ อมู ล ในการทดลองถูกบันทึกตั้ งแต่  9 .00 น .  –  16 .00 น .  
ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ้ืนผิวที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 4 พื้นผิว ได้แก่ พ้ืนผิวคอนกรีต พื้นผิว
คอนกรีตทาสีขาว พื้นผิวดิน และพื้นผิวหญ้า ตามล าดับ จากการทดสอบพบว่า อัตราการสะท้อนแสงหรือค่าอัลบีโดของ พื้นผิว
คอนกรีต พื้นผิวคอนกรีตทาสีขาว พ้ืนผิวดิน และพื้นผิวหญ้า มีค่าเท่ากับ 0.22 0.53 0.26 และ 0.30 ตามล าดับ จากที่พื้นผิว
คอนกรีตทาสีขาวมีค่าอัลบีโดสูงสุดส่งผลท าให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดเท่ากับ 404.1 W และมีค่าประสิทธิภาพในการผลติ
ไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 20.51% ส าหรับพื้นผิวคอนกรีต พื้นผิวหญ้า และพื้นผิวดิน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 376.8 W, 360.4 W, และ 
385.8 W ตามล าดับ โดยประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าเท่ากับ 18.12%, 18.35%, 18.57% ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบรับแสงสองด้าน, อัลบีโด, พื้นผิว, การผลิตไฟฟ้า 
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ระบบรายงานค่าสภาพน  าของโรงเรือนเมล่อนแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟน 
Hydroponics System for Reporting Water State of Melon Greenhouses with a Smartphone 

 
อัษฎางค์ บุญศรี1 จักรกฤษณ์ มันเทศ2* ยุทธพงศ์ จรแจ่ม3* และ เทพ เกื้อทวีกุล4 

Ussadang Boonsri1 Jakkrit Mantat 2* Yuttaphong Jonjam3* and Thep Kueathaweekun4 

 
1,2,3,4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 

69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 
โทรศัพท:์ 091-8396042. E-mail address: yuttaphong1812@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ ได้น าเสนอในงานวิจัยระบบรายงานค่าสภาพน้ าของโรงเรือนเมล่อนแบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟน ผู้วิจัย

ได้ทดสอบประสิทธิภาพของระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การท างานของระบบและการรายงานผลผ่านสมาร์ทโฟน โดยออกแบบ
ระบบด้วยวงจรควบคุมมอเตอร์ผ่านการตั้งเวลาด้วยอุปกรณ์ไทม์เมอร์และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU รายงานผลผ่าน
สมาร์ทโฟน และ 2) ผลของค่าความน าไฟฟ้าของสภาพน้ า (EC) ค่าความเป็นกรด-ด่างของสภาพน้ า (pH) และค่าอุณหภูมิของ
สภาพน้ าภายในบ่อน้ าของโรงเรือน ผลการทดสอบในส่วนแรกแสดงให้เห็นว่า ระบบสามารถท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ สามารถ
ด าเนินการเปิด-ปิด ได้ตามเวลาที่ตั้งไว้ ท าให้ต้นเมล่อนในโรงเรือนเจริญเติบโตได้อย่างสม่ าเสมอ การรายงานผลผ่านสมาร์ทโฟน
สามารถท างานได้ดี ในส่วนที่ 2 ตลอดระยะเวลาทั้ง 3 วัน ผลของค่าความน าไฟฟ้า (EC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1548.65 µS/cm ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.84 และค่าอุณหภูมิของสภาพน้ ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.80 °C ซึ่งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
ของการเจริญเติบโต โดยการเก็บผลการทดสอบที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถท าให้เมล่อนเจริญเติบโตและเก็บเกี่ยวได้ตาม
ก าหนดเวลาในเวลา 80 วัน และได้เมล่อนที่มีคุณภาพ เหมาะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่สนใจเพาะปลูก 
 
ค าส าคัญ : สภาพน้ า , ไฮโดรโปนิกส์ , สมาร์ทโฟน 
  



78 

การพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตรร่วมกับ LPG ส าหรับชุมชนบ้านโคกหม้อ  
จังหวัดก าแพงเพชร 

Development of a 200-liter tank biogas system with LPG for Ban KhokMor community 
Kamphaeng Phet Province 

 
ภาคิณ มณีโชติ1 จันทร์นภา เกษหอม2* พีรพล แม้น ประสิทธ์ิ3อัษฎางค์ บุญศรี4 และนิวดี คลังสดีา5 

PakinManeechot1 JannaphaKethom* Peerapol Manprasit3 Ussadang Boonsri4 and Nivadee Klungsida5 
 

1,2,3,4,5 สาขาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 

บทคัดย่อ 
ในงานวิจัยฉบับนี้น าเสนอการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตรร่วมกับ LPG ส าหรับชุมชนบ้านโคกหม้อ จังหวัด

ก าแพงเพชรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพการใช้ระบบก๊าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตรร่วมกับ LPG เป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  ระบบก๊าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตรร่วมกับ LPG ประกอบด้วยถังหมักและถังเก็บก๊าซอย่างละ 1ถัง
เช่ือกับถังก๊าซ LPG เพื่อใช้ในการประกอบอาหารในงานวิจัยนี้จะท าการศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณการใช้ก๊าซชีวภาพกับก๊าซ 
LPGโดยท าการเก็บข้อมูลการใช้ก๊าซ LPG ในการประกอบอาหารเพียงอย่างเดียวและ การใช้ก๊าซชีวภาพร่วมกับก๊าซ LPG โดยจะ
ท าการทดลองจ านวน 1 สัปดาห์ ด้วยการท าอาหาร 4 อย่าง คือ ทอดไข่ ต้มมาม่า ผัดผักบุ้ง ผัดกระเพราเมื่อก๊าซชีวภาพหมด(ใส่ขี้
วัววันละ 2 กิโลกรัม) เราจะเปลี่ยนมาใช้ก๊าซ LPGจากผลการศึกษาพบว่า การก๊าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตรร่วมกับ LPG สามารถ
ประหยัดก๊าซ LPGเฉลี่ย 40.60บาท/สัปดาห์ดังนั้นระบบก๊าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตรร่วมกับ LPG สามาถน าไปใช้กับชุมชนบ้าน
โคกหม้อ จังหวัดก าแพงเพชรได้เพื่อลดค่าใช่จ่ายส าหรับเครือเรือนได้ 
 
ค าส าคัญ :  ก๊าซชีวภาพ, ก๊าซLPG, พลังงานชุมชน 
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การสร้างเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน 
Creating an automatic car battery alarm via smartphone 

 
ภาคิณ มณีโชติ1  เพชรวิสุทธ์ิ ยาตระกาศ2* อดิศร เนื้อไม้3  และ เทพ เกื้อทวีกุล4 

Pakin Maneechot1 Phetwisoot yatrakart2* Adisorn nuemai3 and Thep Kueathaweekun4 

 
1,2,3,4,สาขาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 

 
 

บทคัดย่อ 
เครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่ อง  

 แจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน ที่สามารถวัดค่าแรงดันแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 12 โวลต์ และแสดงต าแหน่งของ
รถยนต์อัตโนมัติผ่าน Google map โดยใช้อินเทอร์เน็ตจากเราเตอร์ไวฟายพกพา ในงานวิจัยนี้จะท าการทดสอบประสิทธิภาพการ
วัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12 โวลต์ ด้วยเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟนกับดิจิตอลมัล
ติมิเตอร์ยี่ห้อ Fluke และท าการทดสอบประสิทธิภาพการแจ้งเตือนด้วยเสียง Alarm ในรถยนต์และการแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน 
จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า เ ค รื่ อ ง แ จ้ ง เ ตื อ น แ บ ต เ ต อ รี่ ร ถ ย น ต์ อั ต โ น มั ติ ผ่ า น 
สมาร์ทโฟนมีประสิทธิภาพการวัดแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่รถยนต์ 12 โวลต์ อยู่ที่ 99.92 % และมีประสิทธิภาพการแจ้งเตือนใน
รถยนต์และสมาร์ทโฟนเท่ากับ 100 % ดังนั้นจึงท าให้เครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟนที่สร้างขึ้น สามารถ
น าไปใช้กับรถยนต์เพื่อวัดแรงดันแบตเตอรี่ก่อนใช้งานเพื่อความสะดวกสะบายผู้ใช้รถยนต์มากข้ึน 

     
ค าส าคัญ แบตเตอรี่, แรงดันไฟฟ้า, อาดูยโน ่
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การศึกษาและพัฒนาเครื่องอบแห้งสูญญากาศแบบเยือกแข็ง 
Study and Development of a Vacuum Freezing Dryer  

    
ศุภโชค จองทุน สถาพร ลุงทุน และ ชูรัตน์ ธารารักษ์* 

Supachok Jongtoon  Sataporn Lungtoon and Churat Thararux* 
 

วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์: 081-5304028 . E-mail churat@mju.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องอบแห้งสุญญากาศแบบเยือกแข็ง เพื่อใช้การในรักษารูปลักษณ์ 

สี และกลิ่น ของใบมะกรูดให้อยู่ในสภาพที่เก็บได้นาน โดยศึกษาการระเหิดตัวของผลึกน้ าแข็งในใบมะกรูด และการท าให้น้ าในใบ
มะกรูดเกิดเป็นผลึกน้ าแข็งท าได้โดยวิธีน าไปแช่ไว้ในน้ าแข็งแห้ง และใช้เครื่องสุญญากาศในการช่วยสร้างสุญญากาศภายในห้องอบ 
เพื่อให้ผลึกน้ าแข็งจากใบมะกรูดระเหิดออกไป 

จากการทดลองพบว่า เครื่องอบแห้งสุญญากาศแบบเยือกแข็งสามารถอบแห้งได้จริงโดยเครื่องอบแห้งสุญญากาศแบบ
เยือกแข็งสามารถท าความดันภายใต้สุญญากาศได้ต่ าสุดที่ - 0.9 บาร์ ผลจากการทดลองอบแห้งใบมะกรูดที่ความดัน - 0.8 บาร์ 
และ - 0.9 บาร์ พบว่า ที่ความดัน - 0.8 บาร์ ความชื้นเริ่มต้นของใบมะกรูด 54.60% มาตรฐานเปียก อบแห้งเหลือความชื้นสุดท้าย 
36.96% มาตรฐานเปียก และที่ความดัน - 0.9 บาร์ ความช้ืนเริ่มต้นของใบมะกรูด 54.60% มาตรฐานเปียก อบแห้งเหลือความช้ืน
สุดท้าย 25.65% มาตรฐานเปียก ใช้เวลาอบแห้ง 5 ช่ัวโมงเท่ากัน ค่าคงที่ของการอบแห้ง (k) ที่ความดัน - 0.8 บาร์ และ - 0.9 บาร์ 
ได้ค่า k = 0.13513-h และ 0.25882-h ตามล าดับ จากการวิเคราะห์อัตราความสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะของการอบแห้งใบมะกรูด 
คือ 19.938 MJ/kg และคุณภาพของใบมะกรูดเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานของตลาด จากการวิเคราะห์ผลทางหลักเศรษฐศาสตร์
พบว่าระยะเวลาคืนทุน 1.2 ปี 
 
ค าส าคัญ: เครื่องอบแห้งสุญญากาศแบบเยือกแข็ง ; ใบมะกรูด ; น้ าแข็งแห้ง ; 
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การพัฒนาเตาชีวมวลส าหรับการหุงต้มแบบไร้ควัน 
Development of a Smokeless Biomass Stove for Cooking 

 

พศวัต กอนแก้ว ภานุวัฒน์ ค ามินเศก และ ชูรัตน์ ธารารักษ์* 

Podsawat Kornkaew, Panuwat Kamminseak and Churat Thararux* 

วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ เชียงใหม่ 50290 

โทรศัพท์: 081-5304028. E-mail churat@mju.ac.th   
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบและสร้างเตาหุงต้มชีวมวลส าหรับการหุงต้มแบบไร้ควัน มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.3 m และสูง 0.33 m มีปริมาตรห้องเผาไหม้ 7234.56 cm3 และสามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงเศษไม้ได้ 0.03 กิโลกรัมม/
นาที ซึ่งตัวเตาชีวมวลนี้ท ามาจากโลหะสแตนเลสประกอบซ้อนกันภายในเตามี 2 ช้ัน ช้ันในเป็นห้องเผาไหม้ใช้บรรจุเชื้อเพลิงเศษไม้ 
ด้านล่างมีรูอากาศเข้า และช้ันนอกเป็นช่องทางเดินของก๊าซชีวมวลไหลขั้นข้างบนผ่านรูด้านบนเข้ามาเผาไหม้อีกครั้งหนึ่ง ท าให้ไร้
ควัน และได้ความร้อนใช้หุงต้ม การทดลองหาสมรรถนะของเตาชีวมวลต้นแบบไร้ควัน ใช้วิธีทดสอบโดยการต้มน้ า (Boiling Test) 
เพื่อวิเคราะห์หาการเผาไหม้ที่เหมาะสม ท าการทดลอง 4 ครั้ง แต่ละการทดลองเปิดช่องอากาศเข้าห้องเผาไหม้ต่างกัน 100 , 75, 
50 และ 25% ตามล าดับ โดยการต้มน้ า 10 นาที ผลการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมของเตาหุงต้มชีวมวลแบบไร้ควันคือเปิด
ช่องอากาศเข้า 100% ประสิทธิภาพเชิงความร้อน 20.90% อัตราส่วนสมมูล เท่ากับ 0.730 ร้อยละอากาศเกิน 36.99% และอัตรา
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (FCR) 0.29 kg/h ตามล าดับ และระยะเวลาคืนทุน 1.56 ปี  
 
ค าส าคัญ: เตาหุงต้มชีวมวลแบบไร้ควัน, ประสิทธิภาพเชิงความร้อน, อัตราการใช้เชื้อเพลิง 
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การศึกษาและพัฒนาเตาผลิตถ่านแบบไร้ควัน 
Study and Development of a Smokeless Charcoal Kiln 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับเตาผลิตถ่านแบบไร้ควันโดยท าการออกแบบและสร้างเตาผลิตถ่านแบบไร้ควัน มีลักษณะรูป

ทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 cm สูง 150 cm และมีชุดควบแน่นผลิตน้ าส้มควันไม้ ห้องผลิตถ่านมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  20 cm สูง 50 cm มีระบบน าก๊าซจากกระบวนการผลิตถ่านเข้าไปเผาไหม้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ
และเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ การทดลองหาสมรรถนะของเตาผลิตถ่านจะใช้ไม้ล าใยผลิตถ่าน 50 กิโลกรัมต่อครั้ง (ไม้ล าไยมี
ความช้ืน 25 - 40% มาตรฐานเปียก) ใช้เชื้อเพลิงไม้ฟืนเผาไหม้เพื่อให้ความร้อนประมาณ 38 - 47 กิโลกรัม และใช้เวลาในการผลติ
ถ่าน 5 ช่ัวโมง การทดลองหาสมรรถนะและสภาวะอุณหภูมิภายในเตาผลิตถ่าน โดยท าการทดลองการผลิตถ่าน 4 ครั้ง ผลการ
ทดลองพบว่า อุณหภูมิการเผาไหมท้ี่ปล่องไอเสีย 400, 500, 550,และ 600 oC ตามล าดับจะส่งผลท าให้อุณหภูมภิายในเตาปฏกิรณ์
ของกระบวนการผลิตถ่าน 200, 250, 280,และ 300 oC ตามล าดับ ได้ผลผลิตถ่าน 16, 15.5, 11, และ 10 กิโลกรัมตามล าดับ หรือ
ได้ผลผลิตถ่าน 12-20% ของวัตถุดิบ ได้ผลผลิตน้ าส้มควันไม้ 1.5, 2.5, 4.5 และ 5.5 ลิตรตามล าดับและค่าความร้อนของถ่าน 
26.92 , 24.69 , 24.17 , และ 21.03 MJ/kg ตามล าดับ สภาวะที่เหมาะสมของเตาผลิตถ่านนี้คืออุณหภูมิที่ปล่องไอเสีย 400  oC 
อุณหภูมิภายในเตาปฎิกรณ์ 200 oC ประสิทธิภาพเชิงความร้อน 72.65% และระยะเวลาคืนทุน 0.495 ปี 
 
ค าส าคัญ: เตาผลิตถ่านแบบไร้ควนั กระบวนการผลติถ่าน  
  



83 

การศึกษาและพัฒนาเตาผลิตถ่านแบบไร้ควัน 
Study and Development of a Smokeless Charcoal Kiln 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับเตาผลิตถ่านแบบไร้ควันโดยท าการออกแบบและสร้างเตาผลิตถ่านแบบไร้ควัน มีลักษณะรูป

ทรงกระบอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 cm สูง 150 cm และมีชุดควบแน่นผลิตน้ าส้มควันไม้ ห้องผลิตถ่านมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  20 cm สูง 50 cm มีระบบน าก๊าซจากกระบวนการผลิตถ่านเข้าไปเผาไหม้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ
และเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ การทดลองหาสมรรถนะของเตาผลิตถ่านจะใช้ไม้ล าใยผลิตถ่าน 50 กิ โลกรัมต่อครั้ง (ไม้ล าไยมี
ความช้ืน 25 - 40% มาตรฐานเปียก) ใช้เชื้อเพลิงไม้ฟืนเผาไหม้เพื่อให้ความร้อนประมาณ 38 - 47 กิโลกรัม และใช้เวลาในการผลติ
ถ่าน 5 ช่ัวโมง การทดลองหาสมรรถนะและสภาวะอุณหภูมิภายในเตาผลิตถ่าน โดยท าการทดลองการผลิตถ่าน 4 ครั้ง ผลการ
ทดลองพบว่า อุณหภูมิการเผาไหมท้ี่ปล่องไอเสีย 400, 500, 550,และ 600 oC ตามล าดับจะส่งผลท าให้อุณหภูมภิายในเตาปฏกิรณ์
ของกระบวนการผลิตถ่าน 200, 250, 280,และ 300 oC ตามล าดับ ได้ผลผลิตถ่าน 16, 15.5, 11, และ 10 กิโลกรัมตามล าดับ หรือ
ได้ผลผลิตถ่าน 12-20% ของวัตถุดิบ ได้ผลผลิตน้ าส้มควันไม้ 1.5, 2.5, 4.5 และ 5.5 ลิตรตามล าดับและค่าความร้อนของถ่าน 
26.92 , 24.69 , 24.17 , และ 21.03 MJ/kg ตามล าดับ สภาวะที่เหมาะสมของเตาผลิตถ่านนี้คืออุณหภูมิที่ปล่องไอเสีย 400  oC 
อุณหภูมิภายในเตาปฎิกรณ์ 200 oC ประสิทธิภาพเชิงความร้อน 72.65% และระยะเวลาคืนทุน 0.495 ปี 
 
ค าส าคัญ: เตาผลิตถ่านแบบไร้ควนั กระบวนการผลติถ่าน  
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การศึกษาเปรียบเทียบโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้แผงประเภทรับแสงสองด้าน  
ด้วยระบบติดตามแสงอาทิตย์ 

The Comparative Study of Solar Power Plant using Bifacial PV Panel with Tracking System 
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บทคัดย่อ 
ค่าการสะท้อนพื้นหญ้าปกติของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะอยู่ที่ 0.2 ซึ่งค่าการสะท้อนจากพื้นดินมีผล

โดยตรงต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทรับแสงสองด้าน ซึ่งถ้าหากสามารถเพิ่มค่าการสะท้อนใต้แผงให้มากขึ้น ย่อมส่งผลให้แผง

เซลล์แสงอาทิตย์ประเภทรับแสงสองด้าน มีประสิทธิภาพการท างานท่ีดีขึ้น การศึกษานี้ท าการเปรียบเทียบผลการสะท้อนจากวัสดุ

ปูพ้ืนท่ีมีค่าการสะท้อนแตกต่างกัน โดยจ าลองผลผลิตไฟจากโปรแกรม PVsyst และเปรียบเทียบต้นทุนในการลงทุนด้วยวิธีประเมิน

ต้นทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทรับแสงสองด้าน ที่ท างานด้วยระบบติดตาม

แสงอาทิตย์แบบตั้งเวลา 3 กรณี ได้แก่ พื้นหญ้า พื้นทราย และหินกรวด พบว่าโครงการที่ใช้วัสดุปูพ้ืนด้วยหินกรวดมีค่าการสะท้อน 

0.4 ส่งผลให้แผงสามารถผลิตไฟได้มากที่สุด ท าให้โครงการมีอัตราผลตอบแทนภายในสูงสุด 17.01% แม้จะมีมูลค่าการลงทุนอยู่ท่ี 

136.17 ล้านบาท ซึ่งสูงที่สุดก็ตาม 

 

ค าส าคัญ: แผงเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทรับแสงสองด้าน, ค่าการสะท้อน, การประเมินต้นทุน, อัตราผลตอบแทนภายใน 
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บทคัดย่อ 
โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการไหลวนของอากาศภายในชุดหัวเผาอุตสาหกรรม โดยใช้แบบจ าลอง

ทางพลศาสตร์ของไหล (CFD) ในการวิเคราะห์ และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการไหลวนของอากาศภายในห้องเผาไหม้ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบจ าลอง และการทดสอบ โดยในแบบจ าลองของหัวเผาที่ออกแบบจะถูกเปรียบเทียบจ านวนช่องทางเข้า
ของอากาศรองที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของอากาศภายในห้องเผาไหม้ ห้องเผาไหม้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร ยาว 
400 มิลลิเมตร จากการเปรียบเทียบผลการจ าลองและการทดสอบความเร็วของอากาศ พบว่า ผลของแบบจ าลองและการทดสอบ
มีความสอดคล้องกัน และเมื่อห้องเผาไหม้มีช่องทางเข้าอากาศรองเพิ่มขึ้น จะท าให้ความเร็วของอากาศภายในห้องเผาไหม้ลดลง 
แต่กระจายตัวของอากาศมีความสม่ าเสมอมากขึ้นภายในห้องเผาไหม้ ซึ่งจะท าให้อากาศสามารถสัมผัสกับเชื้อเพลิงมากขึ้น ส่งผล
ท าให้ห้องเผาไหม้มีค่าความร้อนที่สูงข้ึน และมีความเหมาะสมในการออกแบบหัวเผาอุตสาหกรรม  
 
ค าส าคัญ: หัวเผาอุตสาหกรรม, การจ าลองทางพลศาสตร์ของไหล, ห้องเผาไหม ้
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การพัฒนาจักรยานสามล้อไฟฟ้าส าหรับงานอเนกประสงค์ 
Development of Electric Tricycles for Multi-Purpose 

 
อัษฎางค์ บุญศรี1 นพรุจน์ บุญวเิศษ2* เทวฤทธ์ิ พรมมี3* และ จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม4 

Ussadang Boonsri1 Nopparut Boonwiset 2* Taywarit Prommee3 and jarukit Piboolnaruedom4 
1,2,3,4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 
โทรศัพท:์ 08-64693322. E-mail address: Rachaneewan.ch@up.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
ในบทความนี้ ได้พัฒนาจักรยานสามล้อไฟฟ้าส าหรับงานอเนกประสงค์ด้วยการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์บัสเลส 24 โวลต์ 

500 วัตต์ โดยใช้แหล่งจ่ายแบตเตอรี่ 24 โวลต์ 100 แอมป์ต่อช่ัวโมง การทดสอบประสิทธิภาพของจักรยานสามล้อไฟฟ้าแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของประสิทธิภาพทางไฟฟ้า และ 2) ส่วนของประสิทธิภาพทางกล ผลในส่วนแรก พบว่า แรงดันไฟฟ้า
เฉลี่ยเท่ากับ 23.46 โวลต์ ค่าความระดับความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่เฉลี่ยเท่ากับ 34 .43 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนที่สอง พบว่า ค่า
ความเร็วเฉลี่ยของการขับขี่เท่ากับ 19.31 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และค่าความเร็วสูงสุดของจักรยานไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 37 กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง ท าระยะทางสูงสุดในการขับขี่ได้ 43 กิโลเมตร นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของจักรยานสามล้อไฟฟ้าสามารถควบคุมความเร็ว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่การปรับระดับความเร็วจากน้อยไปมากสามารถท าได้ดี เหมาะส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือการน าไปใช้ประโยชน์ในงานอเนกประสงค์ 
 
ค าส าคัญ : จักรยานสามล้อ , ไฟฟ้า , งานอเนกประสงค์ 
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ออกแบบและพัฒนาตู้ปลูกผักสลัดด้วยแสงไฟ LED ที่มีระบบควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ 
Design and Development of Vegetable lettuce Growing Cabinet using LED lighting  

with Control System via Smart phone 
 

เทพ เกื้อทวีกุล1,  กิตติภูมิ ยังเจริญ2*, สรศรณัย์ แพ่งพนม3,  พันธ์ศักดิ์ เลาสูงเนิน4 และ นิวดี คลังสีดา5  
Thep Kueathaweekun1, Kittiphum Yangcharoen2*, Sornsaran Phaengphanom3, Pansak Laosoongnern4 and 

Nivadee Klungsida5 

 
1,2,3,4,5 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลงังาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 

 

บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบและพัฒนาตู้ปลูกผักด้วยแสงไฟ LED ที่มีระบบควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการปลูกผักที่สามารถให้แสงเทียมกับผักสลัดได้ตลอดทั้งวันและสามารถปลูกได้ในที่ที่ไม่มีแสงแดด ในการ
ออกแบบในงานวิจัยฉบับนี้มีโครงสร้างของตู้ปลูกผักด้วยแสงไฟ LED มีขนาดกว้าง 100 เซนติเมตร และสูง 150 เซนติเมตร และมี
ช้ันวางกระถางผัก 2 ช้ันสามารถปลูกได้ช้ันละ 15-20 ต้น ซึ่งในงานนี้จะท าการทดลองปลุกผักสลัดเป็นเวลา 45 วัน โดยจะท าการ
เก็บค่าเปอร์เซ็นต์ของแสง และท าการเปรียบเทียบขนาดของผักที่ใช้ระบบตู้ปลูกผักด้วยแสงไฟ LED และการปลูกผักสลัดด้วยวิธี
ทั่วไป จากผลการทดลองพบว่า ผักสลัดที่ปลูกด้วยตู้ปลูกผักด้วยแสงไฟ LED ได้รับแสงตลอดเวลาและต่อเนื่องในขณะที่ ผักสลัดที่
ปลูกด้วยวิธีทั่วไป นั้นได้รับแสงแค่ช่วงเวลากลางวันเท่านั้น ผักสลัดที่ปลูกในตู้ปลูกผักด้วยแสงไฟ LED จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าการ
ปลูกผักสลัดด้วยวิธีทั่วไป ประมาณ 10 วัน นอกจากนั้นตู้ปลูกผักสลัดด้วยแสงไฟ LED ที่พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมระบบผ่าน
โทรศัพท์มือถือได้ ดังนั้นออกแบบและพัฒนาตู้ปลูกผักสลัดด้วยแสง 
ไฟ LED สามารถน าไปใช้ในการปลูกผักสลัดในห้องเช่าหรือคอนโด หรือในที่ท่ีแสงแดดไม่มีได้ 
 
ค าส าคัญ : ตู้ปลูกผัก, ไฟ LED, ผักสลัด, โทรศัพท์มือถือ  
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ระบบควบคุมการเลี ยงไก่ไข่ในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
The Design of a Smart Farm System for Laying Hens House by Solar Cell 

 
อัษฎางค์ บุญศรี1 กนกพล เงินทอง2* ชัยวัฒน์ เสาวนิจ3* และ วรวุฒิ บุตรดี4 

Ussadang Boonsri1 Kanokpol Ngenthong2* Chaiwat Saovanit3* and Worawut Butdee4 

1,2,3,4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 
69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 

โทรศัพท:์ 096-3026887. E-mail address: dreamjukkaduy@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ ได้น าเสนอระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยออกแบบ

โครงสร้างโรงเรือนไก่ไข่ขนาด กว้าง 92 เซนติเมตร ยาว 246 เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตร ควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่แบบอัตโนมัติ
ผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 12 โวลต์ และ แผงโซล่าเซลล์ขนาด 50 วัตต์ เพื่อให้
น้ า อาหาร และ แสงสว่างในโรงเรือน ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบ พบว่า แอพพลิเคช่ันของระบบสามารถใช้งานได้ดี 
สามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน ถัดมาเป็นของผลการให้น้ า อาหาร และ แสงสว่าง ระบบที่ควบคุมแบบอัตโนมัติ 
สามารถใช้งานได้ปกติ เหมาะส าหรับน าไปใช้เลี้ยงไก่จ านวนประมาณ 5 -10 ตัว นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถควบคุมการใช้งาน
ได้ด้วยเอง เมื่อต้องการให้ น้ า อาหาร หรือ แสงสว่างเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณของจ านวนไก่ที่มีมากขึ้น ซึ่งระบบที่ ได้
พัฒนาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและความสะดวกให้กับเกษตรกรมากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ : ระบบควบคุม , สมารท์ฟาร์ม , ไก่ไข่ , พลังงานแสงอาทติย ์
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เครื่องกรองน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับชุมชนห่างไกล 
Solar Powered Water Purifier for Rural Community 

 
ปฏิภาณ จัตุรภัทร์, วรรณทิวา กลดัสิงห์, และ จิรวดี ผลประเสริฐ*2 

 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000 

โทรศัพท์: 088-904-6165. E-mail address: jirawadeep@nu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอต้นแบบเครื่องกรองน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับชุมชนที่อยู่ห่างไกล โดยมีหลักการท างานคือ 
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แผงโซล่ารเ์ซลล์ในการท างาน แล้วกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ โดยมี
โซล่าร์ชาร์จเจอร์ เป็นตัวควบคุมการชาร์จพลังงานจากแผงโซล่าร์เซลล์เข้าสู่แบตเตอรี่ แล้วน าพลังงานท่ีสะสมไว้ในแบตเตอรี่มาจ่าย
ให้กับปั๊มน้ า เพื่อท าการปั๊มน้ าจากแหล่งน้ าเข้าสู่เครื่องกรองน้ า โดยผ่านกระบวนการกรอง ซึ่งมีทราย สารคาร์บอน สารเรซิ่น สาร
แมงกานีส และหลอดยูวี เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ นอกจากน้ี เครื่องกรองน้ าพลังแสงอาทิตย์ สามารถสั่งการเปิดและปิดน้ าอยู่ 2 แบบ 
ได้แก่ การสั่งการแบบแมนนวล และ การสั่งการแบบอัตโนมัติ ผ่านแอพพลิเคชันบิ้ง (Blynk) โดยแอพพลิเคชันบิ้งจะแสดงค่าพีเอช 
ค่าความขุ่น และค่าอุณหภูมิของน้ า จากผลการทดลอง พบว่าน้ าท่ีผ่านเครื่องกรองน้ านี้  จะมีสีใสสะอาดขึ้นและไม่มีสิ่งสกปรก เช่น 
พวกฝุ่น ตะกอน เชื้อโรค และสารเจือปน เป็นต้น ซึ่งตอบโจทย์ปัญหาการปรับลักษณะคุณภาพน้ าให้ใสสะอาดมากข้ึน และสามารถ
ใช้ในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลเพื่อใช้ในการบริโภคได้ 
 
ค าส าคัญ: พลังงานแสงอาทิตย์ สารกรองน้ า แบตเตอรี่แห้ง 
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การเติมออกซิเจนในน  าด้วยกังหันน  าพลังงานแสงอาทิตย์ 
Increasing oxygen in water using Solar water turbines 

 
พรหมพักตร์ บญุรักษา1 ธีระพงษ์ บุญรักษา2 และ บญุเรือง มะรังศรี3* 

Promphak Boonraksa1 Terapong Boonraksa2 and Boonruang Marungsri3*  
 

1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ 10170 
2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม 73170 

3สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 30000 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้น าเสนอการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนกังหันน้ า เพื่อท าการ
บ าบัดน้ าเสียด้วยการเติมอากาศให้กับน้ า คณะผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและสร้างกังหันน้ าพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน (BLDC) จ านวนรอบ 2800 รอบ, ขนาด 350 W, 36 V, 10 A  และใช้แหล่งจ่ายพลังงานเป็นแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ขนาด 260 W, Voc 37.4 V, Vmp 30.4 V, Isc 9.11 A และ Imp 8.55 A เป็นแหล่งจ่ายพลังงานใน
การขับเคลื่อนมอเตอร์ ท าการทดสอบโดยการทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 ส่ วน คือ หนึ่ง ผู้วิจัยได้ท าการวัดความเข้มข้นของ
ออกซิเจนในน้ าก่อนและหลังท าการติดตั้งกังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ จากผลการวัดค่าออกซิเจนในน้ าก่อนและหลังติดตั้งกังหัน
น้ าพบว่าค่าออกซิเจนในน้ า เมื่อท าการติดตั้งกังหันบ าบัดน้ าเสียเป็นเวลา 4 สัปดาห์ใช้กังหันน้ าทั้งหมด 10 ตัว พบว่า ค่าออกซิเจน
ในน้ ามีค่าเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ 47%  และ สอง ท าการค านวณความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
(Net Present Value: NPV) ได้ 257,142.34 บาท อัตราผลตอบแทนคิดลด ( Internal Rate of Return: IRR) อยู่ที่ 28 % การ
ค านวณระยะเวลาคืนทุน (Discounted Payback Period: DPB) ของการติดตั้งกังหันน้ าพลังงานแสงอาทิตย์จ านวน 10 เครื่อง คือ 
42 เดือน หรือ 3 ปี 6 เดือน ถึงจะคืนทุน ทั้งที่ผู้วิจัยไม่ได้น า อัตราคิดลด และอัตราเงินเฟ้อมาคิดร่วมด้วย 
 

ค าส าคัญ: แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ,ค่าออกซิเจนในน้ า,ระยะเวลาคืนทุน 
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อิทธิพลของระดับมุมเอียงต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความชื นและคุณภาพ 
ของผลิตภัณฑ์ข่าอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟชนิดถังหมุน 

Effect of Inclination Angles on Moisture Ratio and Quality Changes  
of Dried Galangal Products by Microwave Rotary Dryer     

 
จิราภรณ์ แก้วเดียว13 นิกราน หอมดวง1 กิตติกร สาสุจิตต์1 ชูรัตน์ ธารารักษ์1  ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล1  

ศิรินุช จินดารักษ์2 และ ณัฐวุฒิ ดษุฎี1 
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Sirinuch Chindaruksa2 and Natthawud Dussadee1 
 

1 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 50290 
2 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

โทรศัพท์: 083-2081982. E-mail Jiraporn.kaewdiew@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาเครื่องอบแห้งไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดติดตั้งแมกนีตรอนหลายตัวส าหรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการแปรรูป
ข่ า ในงานวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษากระบวนการอบแห้ งข่ า  การประเมินความสิ้น เปลืองพลั งงานจ า เพาะ  
และการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข่าอบแห้ง การทดสอบเพื่อหาสภาวะการท างานท่ีเหมาะสมผู้วิจัยก าหนดให้ถังหมุนส าหรับ
อบแห้งผลิตภัณฑ์สามารถปรบัระดบัของแกนหมุนได ้3 ระดับ ได้แก่ ระดับมุมเอียง 30° 45° และ 60° ความเร็วรอบของถังหมุน 20 
rpm และความเร็วลมที่ใช้ในกระบวนการอบแห้งเฉลี่ย 2 - 2.5 m/s ด าเนินการทดสอบโดยอบแห้งข่าที่มีน้ าหนักเริ่มต้น 10 kg 
ความช้ืนเริ่มต้น 911.31%db ให้คงเหลือความช้ืนสุดท้ายคงเหลือ ≤14%db จากผลการทดลองพบว่า การอบแห้งข่าที่ระดับมุม
เ อี ย ง  6 0 °  เ ป็ น ส ภ า ว ะ ก า ร ท า ง า น ที่ เ ห ม า ะ ส ม ที่ สุ ด  ซึ่ ง ใ ช้ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร อ บ แ ห้ ง  8  h  
30 min ข่ามีความช้ืนสุดท้ายคงเหลือ 10.03%db อัตราการอบแห้งเฉลี่ย 1.048 kg H2Oevap/h เมื่อใช้ก าลังไมโครเวฟต่อการ
ระเหยน้ าออกจากผลิตภัณฑ์ 1.84 W/g ส่งผลให้มีปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลืองจ าเพาะและประสิทธิภาพการอบแห้ง ได้แก่ 
7.49 MJ/kg H2Oevap และ 30.16% ตามล าดับ เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของสีโดยใช้สมุดคู่มือเทียบสี (RHS colour chart) จาก
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ข่าอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟมีสีและลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏที่ใกล้เคียงกับ
ผลิตภัณฑ์ข่าอบแห้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 

ค าส าคัญ: เครื่องอบแห้งไมโครเวฟแบบถังหมุน ผลิตภัณฑ์ข่าอบแห้ง พลังงานสิ้นเปลืองจ าเพาะ 
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การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องส่งลมเย็นเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศที่ใช้ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก 
Comparative study of Air handling unit  

for air quality control using photocatalytic reaction  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ แสดงผลการประหยัดพลังงานและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ส าหรับเทคโนโลยีพัดลมที่
เหมาะสมหากใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพอากาศที่ใช้ปฎิกิริยาโฟโตคะตะไลติกในเครื่องส่งลมเย็น ผลการศึกษาพบว่า 
การเปรียบเทียบเทคโนโลยีพัดลม 2 แบบดังนี้ เทคโนโลยีล าดับที่หนึ่งคือ  Fan System with Integrated Motor and Speed 
Controller (EC Fan) และเทคโนโลยีล าดับที่สองคือ High Efficiency EC Axial Fan with Speed Controller เทียบกับพัดลม
ธรรมดาในงานวิจัยนี้จะเลือกเป็นเทคโนโลยีพัดลมชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ที่มีใบพัดแบบย้อนหลัง ด้านพลังงานเทคโนโลยีพัดลม
ล าดับที่สองมีผลประหยัดพลังงานได้ดีกว่าเทคโนโลยีล าดับที่หนึ่งเท่ากับ 61,992 บาทต่อปี ส่วนด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
พบว่าเทคโนโลยี High Efficiency EC Axial Fan with Speed Controller มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) อยู่ท่ี 6.9 ป ี
 

ค าส าคัญ: เครื่องส่งลมเย็น การเลือกใช้เทคโนโลยีพัดลมเพื่อประหยัดพลังงาน ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก  
   การควบคุมคุณภาพอากาศ 
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