การตอบสนองของระบบสะสมพลงงานสำหรับอาคารฯ

สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ และคณะ

http://jeet.Siam tech น.net
power fluctuated. Besides, the high electricity demand scenario the system working well in peak shaving application.
เท case of low battery, the system would prior to charging energy storage first to prepare the energy prompt in the
evening.
Keywords: Energy storage System, Fluctuated Solar Power, Grid Connected

1. บทนำ
“พลังงาน” เป็นปัจวัยสำคัญหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจ เนื่องจากว่าพลังงานเป็นต้นทุนหลักและส่งผลต่อการ
เติบโตทางภาคอุตสาหกรรม รวมถึงพลังงานและการเข้าถึงพลังงานก็ถือว่าเป็นปัจลัยที่ส่งผลต่อคุณ ภาพชีวิตที่ติฃึ้นของ
ประชากร และด้วยความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นนั้น ‘ไฟฟ้า ” ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานซึ่งมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งยวดต่อการดำรงชีวิตประจำวันในปัจจุป้น แต่ด้วยการตื่นดัวในสภาวะวิกฤตทางพลังงาน รัฐบาลในหลายประเทศทัวโลก
จึงไต้ม ีการรณรงค์และออกนโยบายเพื่อสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
หมุนเวียนนั้น ไต้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่อยู่อาศัย การสนับสนุนให้เกิดโรงไฟฟัาพลังงานหมุนเวียนให้
มีการขยายดัวตามความต้องการใช้พ ลังงานจึงเป็นไปไต้ยาก ดังนั้น การบริห ารลัด การพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ไฟฟ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีความจำเป็นในการดำเนินการในระดับเร่งด่วน
การบริห ารโครงข่า ยไฟฟ้า อัจ ฉริย ะ หรือ Smart Grid เป็น โครงข่า ยไฟฟ้า ที่ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารมาบริหารลัดการควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า สามารถรองรับ การเชื่อมต่อ ระบบไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานทางเลือกที่สะอาดที่กระจายอยู่ทัวไป (Distributed Energy Resource : DER) ในระดับผู้ผลิตและผู้ใช้ (Prosumer)
ที่ม ีก ารติดนั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บ นหลังคาก่อนจะนำจ่ายพลังงานส่วนที่เหลือ ใช้กลับ เข้าสู่กริด ซึ่งในปัจจุบันอังมี
กำแพงอย่างปัญหานั้งในต้านของสเถึยรภาพของพลังงานไฟฟ้าในระบบ การที่มีพลังงานจ่ายกลับและเกินพิกัดของสายส่ง
เป็น ต้น ดัง นั้น แล้ว การใช้เทคโนโลยีเพื่อ ติด ตามการผลิต พลัง งานไฟฟ้า และการใช้ง านของแต่ล ะหน่ว ยอาคารจึง มี
ความสำคัญเพื่อให้สามารถบริหารลัดการการผลิตไฟฟ้าไต้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถลัดการกับความผันผวนของ
พลัง งานเนื่อ งจากสภาพแวดล้อ มไต้อ ีก ด้ว ย ซึ่ง พลัง งานแสงอาทิต ย์เองก็ไ ต้ร ับ ผลกระทบต่อ การเปลี่ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมอย่างเห็นไต้ชัด
อย่างไรก็ติ การผัน ผวนของพลังงานแสงอาทิต ย์ม ีการเกิด ขึ้น อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีระบบพยากรณ์ที่อาศัย
ข้อมูลเวลาจริง (real time) ก็ไม่อาจตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทิวงทิเนื่องจากจะเกิดผลกระทบต่อพลังงาน
แสงอาทิตย์ในบริเวณกว้าง ทำให้ม ีความจำเป็น ต้องใช้เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานเพื่อให้ระบบตอบสนองต่อความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าในขณะนั้นไต้ และสามารถลัดสรรเพื่อเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันไต้มี
การนำระบบสะสมพลังงานมาใช้ในการลดความผัน ผวนของกำลัง ไฟฟ้าที่ผ ลิต จากพลังงานหมุน เวีย น อาทิ พลังงาน
แสงอาทิต ย์ และพลังงานลมกันมากขึ้น [1] รวมนั้ง มีส ่ว นช่ว ยในการปรับ ปรุง คุณ ภาพไฟฟ้า ต้า นความถี่ และแรงดัน
ตลอดจนใช้ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า โดยการเก็บพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่ความต้องการพลังงานไฟฟ้าน้อย (off-peak) ที่มี
ราคาไฟ้ฟัาตํ่าเพื่อนำไปจ่ายในช่วงที่ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูง (on-peak) เป็นต้น หากแต่พื้นที่นั้งของประเทศไทยมี
การผันผวนของพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง การลดความผันผวนของกำลังไฟฟ้าให้ใต้กำลังไฟฟ้าคงที่ตลอดเวลานั้น
ต้องใช้ระบบเก็บพลังงานที่มีพิกัดกำลังและความจุพลังงานไฟฟ้าสูง ซึ่งทำให้การลงทุนต้องใช้งบประมาณที่สูงในปัจจุบัน
จากงานวีวัยที่ผ่านมาไต้มีการพัฒนาวิธีการส่าหรับประเมินขนาดพิกัดที่เหมาะสมส่าหรับระบบเก็บพลังงานด้วยเทคนิคการ
สร้างเส้นอ้างอิงกำลังไฟฟ้าขึ้นด้วยกันหลายวีธิ เช่น วิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average, SMA)
วิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง (Exponential Moving Average, EMA) หรือ การใช้ค่าดัวกรองความถี่ตํ่าผ่าน (Low
Pass Filter, LPF) [2, 3] นอกจากนี้อังมีงานวิวัยที่กล่าวถึงวิธีการควบคุม แบบตอบสนองต่อการแยกความถี่ ย่านความถี่
2
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บทคัดย่อ
บทความฉปับนื้ใด้ทำการศึกษาการระบายความร้อนพื้นผิวร้อนด้วยหัวฉีดออริฟิสที่มีลักษณะด่างกัน 3 แบบ
หัวฉีดออริฟ ิส, หัวฉีดออริฟิสคัดมุมแคบ และหัวฉีดออริฟิสคัดมุมกว้าง นำผลการทดลองที่ได้มาเปรียบเทียบกับหัวฉีด
ธรรมดา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อหัวฉีด D = 20 มม. และปลายหัวฉีดออริฟิสมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙= 18 มม.
ใช้อากาศเป็นของไหลทดลองที่อัตราการไหลในเทอมเลขเรย์โนลดส์ (Re) คงที่ 10,000 และระยะหัวฉีดถึงพื้นผิวร้อน Z =
40, 80, 120 และ 160 มม. ผลการทดลองพบว่าหัวฉีดออริฟิสช่วยให้ระบายความร้อนบนพื้นผิวได้ดีกว่าหัวฉีดธรรมดา
หัวฉีดออริฟิสทดลองที่ระยะหัวฉีดถึงพื้นผิวร้อน Z = 120 มม. ให้ค่าการระบายความร้อนในเทอมของเลขนัสเซลต์มากสุด
อาจเกิดจากปลายออริฟิสจะทำลายชั้นการไหลบริเวณทางออกให้เกิดการไหลแบบปันปวนช่วยให้เกิดการระบายความ
ร้อนได้ดียิ่งขึ้น
คำสำคัญ: การระบายความร้อน, หัวฉีดออริฟิส, หัวฉีดออริฟิสคัดมุมแคบ, หัวฉีดออริฟิสคัดมุมกว้าง

Abstract
This paper studied cooling of a hot surface by orifice nozzle with 3 different styles, orifice nozzle, orifice
nozzle with narrow chamfer and orifice nozzle with wide chamfer. The results obtained are compared with
conventional nozzle. Orifice nozzle diameter D = 20 mm and the tip of the orifice nozzle has a diameter ๙= 18
mm. Using air as working fluid at flow rate in term of the Reynolds number (Re), constant at 10,000. nozzle-toplate spacings z = 40, 80, 120 and 160 mm. The results showed that orifice nozzle helps cooling on surface
higher than conventional nozzle. Orifice nozzle experiment at nozzle-to-plate spacing z = 120 mm gave highest
cooling in term of the Nusselt number. It may be caused by the tip of the orifice breaking down the flow layer the
exit area causes turbulent flow helps to create better cooling.
Keywords: Cooling, orifice nozzle, orifice nozzle with narrow chamfer, orifice nozzle with wide chamfer
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บทคัดย่อ
การศึกษาปริมาณอนุภาคฝ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง อำเภอเมือง ลังหวัด
บุรีรัมย์ในครั้งนี้มืวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความเข้มข้น และจำแนกขนาดของฝ่นที่เล็กกว่า 10ไมครอน รวมถึงประเมิน
ความเสี่ยงการรับสัมผัสอนุภาคที่มืขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ของพนักงานทำการเก็บคัวอย่างแบบติดคัวบุคคล (Personal
Air Sampling) จากจุดเก็บคัวอย่างรั้งหมด 7 จุด ในสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง ที่มิห้วจำยนํ้ามันรั้งแต่ 24 หัวจ่ายขึ้นไป
และมิร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ผลการวิลัยพบว่าปริมาณอนุภาคฝ่นที่มิขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนที่มิค่าความเข้มข้นมาก
ที่สุดเท่ากับ 0.00125 ทาg/m3 และน้อยที่สุด มิค่าเท่ากับ 0.00025 mg/m3 เมื่อนำมาวิเคราะห์หาการกระจายขนาดโดยการใช้
กล้องจุลทรรศน์แบบการเทียบขนาด พบว่าเป็นฝ่นขนาด 2 -3 .5 ไมครอนมิปริมาณมากที่สุด ซึ่งฝ่นใหญ่ที่สุดมิขนาด 10
ไมครอนและเล็กที่สุดมิขนาด 1.53 ไมครอนจากนั้นนำมาประเมินความเสี่ยงในการรับสัม ผัสของพนักงานพบว่าผลการ
ประเมินระดับความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นของฝ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน กับระดับความถี่การ
ได้รับ สัม ผัส รั้ง หมดจำนวน 7 จุด มิค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ซึ่งลัด อยู่ในระดับ ความเสี่ย งที่ย อมรับ ได้เป็น ระดับ ที่ไม่
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถานะสุขภาพ ไม่เพิ่มอัตราปวยหรือตาย ไม่มิผลต่อการผลิต รั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมิค่าไม่เกินมาตรฐาน
แต่ก็อาจจะมิแนวโมที่จะสูงขึ้นเนื่องจากมิการจราจรของรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นจึงควรลัดใหัมิการตรวจวัดคุณ ภาพอากาศ
อย่างต่อเนื่อง ลัด สรรสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมิสุข ภาพที่ติ มิการลัดการพัฒ นาทักษะส่วนบุคคลของพนักงานในการให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฝ่นละอองที่มิผลต่อสุขภาพรวมถึงการปัองกันอันตรายจากฝ่นละออง ลัดให้มิอุปกรณ์ปัองกันอันตราย
ที่มิคุณภาพ และเพียงพอต่อการใช้งานของพนักงาน
คำสำคัญ: ฝ่นขนาดเล็กกว่า 10ไมครอน

Abstract
The study of dust particles smaller than 10 micons เท a fuel service station, Mueang District, Buri Ram
Province The objective of this study was to find the concentration and classifying dust sizes smaller than 10 microns,
JEET 2020 ; 7(1) : 20 - 28

การศึก ษาปริม าณอนุภ าคฝ่น ขนาดเล็กกว่า 10 ไมคอนฯ

วิชาญ บุญคำ และคณะ

http://jeet.sia mtech น.net
including assessing the risk of exposure to particles smaller than 10 microns of employees, collecting personal air
samples from all 7 collection points in gas stations fuel with the fuel nozzles from 18 or more and have a
convenience store, coffee shop. The results showed that the dust particles smaller than 10 microns with the highest
concentration equal to 0.00125 mg / ทา3 and the smallest was 0.00025 mg / ทา3 when analyzed for size distribution
by using a microscopic found that 2-3.5 micron of dust contains the highest amount. The largest dust size is 10
microns and the smallest size is 1.53 microns. Then, to assess the exposure risk of the employees, it is found that
the risk assessment results from the relationship between the concentration of dust smaller than 10 microns with
the total exposure frequency of 7 points with a score of 5 points, which is considered an acceptable risk level is a
level that does not cause damage to health status, do not increase morbidity or mortality, do not affect production.
However, although the value does not exceed the standard but there may be a rising trend due to the increase in
car traffic, so air quality should be continuously monitored. Allocate an environment that is conducive to good
health. There is a management to develop personal skills of employees to educate about dust that affects health,
including prevention of dust hazards, provide more quality protection equipment and sufficient for the use of staff.
Keywords: dust particles smaller than 10 micons

1. บทนำ
ฝ่น ละอองเป็น สารที่ม ีค วามหลากหลายทางด้านกายภาพและองค์ป ระกอบ อาจมีส ภาพเป็น ของแข็งหรือ
ของเหลวก็ได้ ฝ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ด้วเรามี'ขนาดทั่งแต่ 0.02 ไมครอน ไปจนถึงฝ่นที่ขนาดใหญ่กว่า 500
ไมครอน ซึ่งฝ่นละอองที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานจะเป็นฝ่นละอองที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากมีความเร็วในการตกด้วดํ่า
และจะแขวนลอยอยู่ในอากาศ และกระแสลมได้นานมากขึ้น เป็น ด้น ซึ่งฝ่น ละอองที่ม ีขนาดใหญ่อ าจแขวนลอยอยู่ใน
บรรยากาศได้เพียง 2-3นาที แต่ฝ่นละอองที่มีขนาดเล็กโดยเฉพาะขนาดเล็กกว่า 0.5ไมครอน อาจแขวนลอยอยู่ในอากาศ
ได้นานเป็นปี ฝ่นละอองในบรรยากาศอาจแยกได้เป็นฝ่นละอองซึ่งเกิดขึ้นภายหลังโดยปฏิกิริยาต่าง ๆ ในบรรยากาศ เช่น
การรวมด้ว ด้ว ยปฏิก ิร ิย าทางฟิส ิก ส์ห รือ ปฏิก ิร ิย าทางเคมี หรือ ปฏิก ิริย าเคมีแสง (Photochemical reaction) ฝ่นละออง
ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการรวมต์วของฝ่นละออง เช่น ควัน (Smoke) ฟูม (Fume) หมอก
นี้าค้าง (mist) เป็น ด้น ฝ่นละออง อาจเกิดจากธรรมชาติ เช่น ฝ่นตินทราย หรือ เกิด จากควัน ดำจากท่อ ไอเสีย รถยนต์
การจราจร และการอุตสาหกรรม ซึ่งฝ่นที่ถูกสูดเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ รบกวนการ
มองเห็น และทำให้สิ่งต่าง ๆ สกปรกเสียหายได้ ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัยมีปริมาณฝ่นละออง 30% เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ ส่วนบริเวณที่อยู่อาศัยใกล้ถนน มีฝ่นละออง 70-90% เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และพบว่า ฝ่นละอองมีสารตะกั่ว
เมื่อแยกตามขนาดพบว่า 60%โดยปริมาณจะเป็นฝ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10ไมครอน[1] ฝ่นประเภทนี้เกิดจากรถประจำทาง
และรถบรรทุก ที่ใช้เครื่อ งยนต์ด ีเซล บางส่ว นมาจากโรงงานอุต สาหกรรม ส่ว นมากจะพบอยู่ท ั่ว ไปในเขตเมือ ง เขต
อุตสาหกรรม และเขตกึ่งชนบท หากพบในปริมาณสูง จะมีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเนื่องจากฝ่นมีขนาดเล็ก
พอที่จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง และถุงลมปอดของมนุษย์ได้ เป็นผลให้เกิดโรคทางเดินหายใจ โรคปอดต่าง ๆ
เกิดการระคายเคือง และทำลายเยื้อหุ้มปอด หากได้รับในปริมาณมากและเป็นเวลานานจะเกิดการสะสมทำให้เกิดพังผืด
และเป็นแผลได้ ทำให้การทำงานของปอดลดลง และกัง พบว่า กลุ่มความเสี่ยงจากมลพิษอากาศเป็นป๋จวัย ที่มีความเสี่ยง
ในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในลำดับที่ 4 และจากข้อมูลสถานการณโรคมะเร็งขององค์กรอนามัยโลก 2561 พบว่า ผู้ปวย
มะเร็งรายใหม่ที่พบมากที่สุดคือมะเร็งปอด และมีการประเมินว่าในอีก 22 ปี ข้างหน้าจะมีผู้ปวยโรคมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้น
จาก 18 ล้านคน มากถึง 29.3 ล้านคน
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บทคัดย่อ
การประเมินปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการหามาตรการลดปลดปล่อยจาก
กิจกรรมการลัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านยาง ลังหวัดบุรีรัมย์ พื้งํ๋ 19 หมู่บ้าน ในปี 2562 มิการเกิดขยะมูลฝอย
จำนวนรวม 3,725.73 Kg/day พบปริมาณขยะย่อยสลายได้ม ากที่สุด รองลงมาคือ ขยะทํว ไป ขยะอันตราย และขยะ
รีไซเคืล ตามลำดับ ซึ่งขยะมูลฝอยชุมชนทงํ๋ 4 ประเภท มิการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณรวม 6,093.11
KgC02e/day โดยปริม าณของประเภทขยะมูล ฝอยชุม ชนที่เกิด ขึ้น มิค วามสัม พัน ธ์ก ัน กับ ปริม าณการปลดปล่อ ยก๊า ซ
คาร์บ อนไดออกไซด์อ ย่างมิน ัยสำคัญ ทางสถิต ิ (< Sig. 0.05) และปริม าณก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ท ี่ป ลดปล่อ ยจาก
กิจ กรรมการรวบรวมขยะมูล ฝอยชุม ชนด้ว ยเครื่อ งยนต์ซ ึ่ง การเผาไหม้ข องนํ้า เชื้อ เพลิง ประเภทนํ้า มัน ดีเซลพบการ
ปลดปล่อ ยปริม าณก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ถ ึง 439.11 KgC02e/week โดยใช้ป ริม าณนํ้ามัน ดีเซล 160 lite/week ซึ่ง
ปริมาณนํ้ามันดีเซลที่ใช้เผาไหม้ในเครื่องยนต์มิความสัมพันธ์กันกับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกอย่าง
มินัยสำคัญทางสถิติ (sig. = 0.017) ทำให้ในรอบการทำงานของระบบการลัดการขยะมูล ฝอยในชุม ชนตำบลบ้านยาง
มิ การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมทํ่งสิ้น 6,532.22 KgC02e /day
คำสำคัญ: ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ขยะมูลฝอยชุมชน, ระบบการลัดการขยะมูลฝอยชุมชน

Abstract
The amount of carbon dioxide gas assessment for use as basic information in reduction measures
emission from solid waste management activities in Ban-Yang community, Buriram province, all 19 villages in the
year 2019. The amount of solid waste had 3,725.73 Kg/day, found that most of biodegradable waste followed by
general waste hazardous waste and recycle waste respectively. Which the 4 types of solid waste had total of
carbon dioxide gas emission equal to 6,093.11 KgC02e /day, amount of solid waste correlation with amount of
carbon dioxide gas emission at statistical significance (< Sig. 0.05). The amount of carbon dioxide gas emission
from solid waste collected activity, used with the engine combustion of diesel fuel showed that total of carbon
JEET 2020 ; 7(1) ะ29 - 37

การประเมินการเกิดก๊าซเรือนกระจก: ก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ฯ
http://jeet.sia mtech น.net

พงศ์ธร แสงชติ และคณะ

dioxide gas emission equal to 439.11 KgC02e /week while used to diesel fuel 160 lite/week. Amount of diesel
fuel correlation with amount of carbon dioxide gas emission at statistical significance (sig. = 0.017), effect to work
round of municipal solid waste management system had total amount of carbon dioxide gas emission equal
6,532.22 KgC02e /day
Keywords: Carbon Dioxide Gas, Municipal Solid Waste, Waste Management System

1. บทนำ
โลกของเรามีก ๊าซต่าง ๆ ในชั้นบรรยากาศห่อหุ้ม อยู่โดยรอบทำหน้าที่คล้ายเรือนกระจก หรือ กรืน เฮาส์เป็น
เกราะกำบังกรองความร้อนที่จะผ่านลงมายังพื้นผิวโลกและเก็บกักความร้อนบางส่วนเอาไว้ทำให้โลกมิอุณหภูมิพอเหมาะ
สำหรับการดำรงชีวิต แต่ในปัจจุบันมนุษย์กำลังเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกอย่างร้ายแรงโดยการก่อและใช้สารเคมีบาง
ชนิดในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถทำลายเกราะปัองกันของโลก และก๊าซบางชนิดยังก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
(Greenhouse effect) โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจนหนาแน่นขึ้นทำให้เก็บกักความร้อนได้มากขึ้น
ตามไปด้วย ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิอากาศของโลกสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศต่าง ๆ และมหาสมุทรจะขยายคัวจนเกิด
นํ้าท่วมได้ในอนาคต
สาเหตุการปล่อยการเรือนกระจกจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาที่สำคัญ อีกประการหนึ่ง โดย
มีคัวแปรที่สำคัญ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ การเพิ่ม ขึ้น ของก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์
(C02) ซึ่งเป็น ก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งและจะส่งผลกระทบการละลายของนํ้าแข็งบริเวณชั้วโลก ความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ การเกิด ภัย พิบ ัต ิท างธรรมชาติ ซึ่งปัญ หาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากจะส่งผลกระทบทาง
สิ่ง แวดล้อ มแล้วยังส่งผลกระทบต่อ สิ่งมิช ีวิต ทุก ชนิด ชั้วโลก สภาพภูม ิอ ากาศโดยมิอ ุณ หภูม ิเฉลี่ย ของผิวโลกและใน
มหาสมุทรเพิ่มมากขึ้นเกิดจากสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในปริมาณ
ที่ส ูงทำให้ก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์เก็บ ความร้อนจากแสงอาทิต ย์ท ำให้อ ุณ หภูม ิเฉลี่ยของโลกเพิ่ม สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพอนามัยของมนุษย์ชั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การสูญเสียนํ้าในร่างกาย ภาวะเครียด และ
Heat stroke นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งมิชีวิตอื่นในสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิทำให้การกระจายหรือการระบาดโรค
มากขึ้น การเปลี่ย นแปลงทางชีวภาพของสัต ว์น ้าโรค รวมชั้งคุณ ค่าทางสารอาหารในพืช ซึ่งต้อ งใช่แสงอาทิตย์ในการ
สังเคราะห์อาหาร [1] โดยในส่วนของประเทศไทยซึ่งเป็นในส่วนของประเทศที่กำลังพัฒนาที่มิปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไม่มากนักหากเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิปี 2557-2558
อุณ หภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงประมาณ 0.85 องศาเซลเซีย ส มิปริมาณความเข็ม ข้นของก๊าซเรือนกระจก 401 พิพิเอ็ม (ppm)
และจากการายงานปี 2554 ประเทศไทยมิป ริมาณการปล่อ ยก๊าซเรือ นกระจกประมาณจากกิจกรรมภาคของเสียเพียง
ร้อยละ 3.74 แด,อย่างไรก็ตามกิจกรรมในภาคของเสียต้องอาศัยพลังงานสนับสนุนจึงจะสำเร็จซึ่งพลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกมามากที่สุดมาจากการผลิตไฟฟ้ารองลงมาการขนส่ง [2, 3] จากการประเมินภาวะเรือนกระจกประเภทก๊าซ
คาร์บ อน ไดออกไซด์ข องโรงพ ยาบ าลโชคชัย พบว่า กิจ กรรมการขนส่ง ขยะมูล ฝอยที่ส ามารถปล่อ ยก๊า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 28.32 KgC02e/year (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) ซึ่งน้อยกว่ากิจกรรมการฝังกลบ
ขยะมูล ฝอยพัวไปที่สามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใต้ถึง 24,252.48 KgC02e/year [4] ด้วยสภาพการณ์ต่าง ๆ
ด้งกล่าวการบรรเทาปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืนได้จึงต้องกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เริ่มจากสร้างขยะมูลฝอยให้น้อย
ที่สุด เช่น ไม่ใช่ก ล่อ งโฟ้ม (การผลิต โฟ้ม ก่อ สารซีเอฟ้ซ ี) เลือกใช่สินค้าที่ใช่บรรจุภัณ ฑ์น้อย เช่น ซื้อสบู่เหลวแบบเติม
เลือ กใช่ข องที่ไม่บ รรจุในกล่อ งหรือ ขวดพลาสติก เลือ กซ่อ มแซมเครื่อ งใช่แ ทนที่จ ะทิ้ง แล้วซื้อ ใหม่ และใช่ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก เป็นต้น
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บทคัดย่อ
งานวิจ้ยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ของวิสาหกิจ
ชุม ชนโสมวัน ทร์อ ำเภออู่ท อง วังหวัด สุพ รรณบุรี มิขั้นตอนการดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ตอน คือขั้นตอนแรกเป็น
รวบรวมข้อมูลความต้องการและศึกษาเงื่อนไขการอบกล้วยม้วน ขั้นตอนที่สองเป็นการออกแบบและติดขั้งระบบควบคุม
อุณหภูมิภายในห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง โดยเก็บ
ข้อมูลอุณหภูมิภายในห้องอบ จำนวน 4 ตำแหน่งตามตำแหน่งการอบกล้วยจริง แบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 7 ชั่วโมง
ผลของงานวิวัย พบว่า อุณหภูมิก่อนการปรับปรุงมิอุณภูมิระหว่าง 42.66 - 73.24 องศาเซลเซียส และหลังจาก
ติดขั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและระบบควบคุมการไหลของอากาศแล้ว ช่วยให้อุณหภูมิภายในห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์
มิอุณหภูมิระหว่าง 54.44 - 57.66 องศาเซลเซีย สโดยอุณ หภูม ิในตำแหน่งการอบกล้วยม้ว นขั้ง 4 ตำแหน่ง มิอุณหภูมิ
ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมินัยสำคัญทางสถิติ
คำสำคัญ : ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบการควบคุมอุณหภูมิอัดโนม้ต

Abstract
The objective of this research has been increasing the efficiency of solar power baking room of
Somchan Community Enterprise, uthong District, Suphan Buri Province. It had 3 steps to the operation, the first
step was to collect information on requirements and studied the conditions for baking banana roll, the second
steps were to designed and install the temperature control system in the solar baking room and the finally step
JEET 2020 ; 7(1) : 38 - 48
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was to comparison the operating results before and after the improvement, by the collecting temperature data in
solar power baking room for 4 positions according to the position of real banana baking continuously for during
7 hours.
This research was found that the temperature before the adjustment was has between 42.66 - 73.24
degrees Celsius and after installation temperature measurement systems and adding the air flow control system
could be help to control the temperature inside the solar power baking room had the temperatures between 54.44
- 57.66 degrees Celsius., by the temperature in all 4 banana baking positions will had not significant difference
temperature.
Keywords: Solar Drying Rooms, Automatic Temperature Control System.

1. บทนำ
ประเทศไทยมีค วามโชคดีท ี่ม ีท รัพ ยากรธรรมชาติท ี่ม ีค วามหลากหลายตามท้อ งถิ่น ตามสภาพแวดล้อ ม
ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการสร้างรายได้ และการพึ่งตนเองของชุมชน โดยการนำทุนที่มีอยู่ในชุมชน อันได้แก่ ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรท้องถิ่นอื่นๆ ฯลฯ ผนวกกับการบริหารการจัดการสมัยใหม่ เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู้ของชุมชนมาสร้างประโยชน์ สร้างโอกาสและรายได้ของชุมชนฐาน
รากให้ส ามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน หลักการส่งเสริม วิส าหกิจ ชุม ชนหลัก การส่งเสริม วิส าหกิจ ชุม ชนคือ การทำให้
สินทรัพย์ของชุมชนกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า และทำให้เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำไปสู่สินค้าของชุมชนทำให้เกิด
รายได้ และกลายเป็นสินทรัพย์ของชุมชน เพื่อให้รากฐานเศรษฐกิจมั่นคง ดังเช่น การรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนโสม
จัน ทร์ ของชุม ชนสระยายโสม หมู่ที่ 3 ตำบลระยายโสม อำเภออู่ทอง จัง หวัด สุพ รรณบุร ี ได้ด ำเนิน การในรูป แบบ
คณะกรรมการอย่างเป็นระบบ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาชีพเกษตรกรรม หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตรทำให้มีเวลาว่าง จึงเกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว อีกนั้งยังสร้างความสามัคคี
และความเข้มแข็งในชุมชน
การดำเนิน การของวิสาหกิจชุม ชนโสมจัน ทร์ม ีวัต ถุป ระสงค์เพื่อนำวัต ถุต ิบ ที่ม ีอ ยู่ในท้องถิ่น คือ กล้วยนํ้าว้า
สายพันธ์กาบขาวสุพรรณ เป็นสายพันธ์ผสมระหว่างสายพันธ์มะลิอ่องและสายพันธ์เพชรบุรี มีจุดเด่นที่สีเหลืองสวย เนื้อ
หนา หอม หวาน นุ่ม เหมาะกับการอบแห้ง (ไม่เหมาะกับการเชื่อม) เกษตรกรในพื้นที่จึงนำมาทำการแปรรูปเป็นกล้วยอบ
ม้ว นโสมจัน ทร์เพื่อ เพิ่ม มูล ค่าให้ก ับ ผลผลิต ทางการเกษตรจากแนวคิด ในการถนอมอาหารแบบไทยๆโดยใช้พ ลังงาน
ความร้อนจากแสงอาทิตย์ แด,ด้วยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นั้งรูปแบบและรสชาติที่ดีจึงทำให้สินค้าเป็นที่นิยม ทางกลุ่มฯ จึง
ได้นำเทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์มาช่วยในการผลิต เช่นเครื่องทับกล้วย เตาอบพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น และในปี พ.ศ.
2554ไต้รับการสนับสนุนห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ จากโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแบบยังยีนในชุมชน วัด และ
โรงเรีย น เพื่อ เป็น การลดต้น ทุน ค่า พลังงานในการอบกล้วยอบม้วน แต่เนื่อ งจากกรรมวิธีก ารอบด้วยห้อ งอบพลังงาน
แสงอาทิตย์เติมใช้หลักการอบด้วยการพาความร้อนจากแสงอาทิตย์ ยังต้องอาศัยช่วงเวลาและความร้อนจากแสงแดด ซึ่ง
ไม่สามารถควบคุมแสงแดดที่มาจากธรรมชาติไต้ ส่งผลให้ใม่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์
ไต้โดยจากการศึกษาอุณหภูมิภายในห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ของวิสาหกิจชุมชนโสมจันทร์ พบว่าอุณหภูมิจำนวน 4
ตำแหน่ง ตามระดับความสูงของการอบกล้วย ตำแหน่งที่ 1 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 62.05 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ
73.24 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิดํ่าสุด เท่ากับ 46.61 องศาเซลเซียส (ผันแปรตามความร้อนที่สะสมจากแสงอาทิตย์ใน
ช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป) ,ตำแหน่งที่ 2 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 59.29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 69.61 องศาเซลเซียส
และอุณหภูมิตํ่าสุด เท่ากับ 45.09 องศาเซลเซีย ส ,ตำแหน่งที่ 3 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 57.00 องศาเซลเซีย ส อุณหภูมิสูงสุด
เท่ากับ 66.63 องศาเซลเซีย ส และอุณหภูมิตํ่าสุด เท่ากับ 43.70 องศาเซลเซีย ส ,ตำแหน่งที่ 4 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 55.31
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บทคัดย่อ
งานวิลัยนี้เป็นการศึกษาความเข้มข้นของกรดฮาโลอะซิติก (HAAs) ในนี้าประปาชุมชนเพื่อใช้ประเมินความ
เสี่ยงทางสุขภาพของการได้รับสัมผัสกรดฮาโลอะซิติกจากการอุปโภค-บริโภคนี้าประปาชุมชน โดยใช้สมการการทำนาย
จาก 3 ปัจจัย คือ ค่า pH ค่าสารอินทรีย์ละลายนี้า (DOC) และค่าคลอรีนอิสระคงด้าง พบว่า ระบบการผลิตนี้าประปา
ชุม ชนทํ่งํ๋ 3 แห่ง ได้แก่ บ้านมะค่าเหนือ บ้านเนินสมบูรณ์และบ้านลำดวนมิคุณ ลักษณะของนี้าเบื้องด้นมิค่า pH เป็น
กลาง มิค่า DOC อยู่ในช่วง 7.81-12.33 มิลลิกรัมต่อลิตร และมิค่าคลอรีนอิสระคงด้างอยู่ในช่วงเฉลี่ยเท่ากับ 0.06-0.28
มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับกรดฮาโลอะซิติก (HAAg) ในนี้าประปาชุมชนทํ่ง์ 3 เส้นทางการจ่ายนี้าประปา พบ ปริมาณความ
เข้มข้นของ HAA5 ในปริมาณที่สูงทํ่งในทุกจุดมิค่าเฉลี่ยเท่ากับ 433.41 ไมโครกรัมต่อลิตร โดยการประเมินความเสี่ยงทาง
สุข ภาพจากการอุป โภค-บริโภค ผ่านทางการดื่ม-กิน และผ่านทางผิวหนัง ไม่พ บความเสี่ยงทางสุข ภาพที่ไม่ก่อให้เกิด
มะเร็งของสารกลุ่มกรดฮาโลอะซิติกในนี้าประปาชุมชน (มิค่า HI > 1) และความเสี่ยงทางสุขภาพที่ก่อให้เกิดมะเร็งของ
สารกลุ่มกรดฮาโลอะซิติกในนี้าประปาชุมชนของระบบการผลิตนี้าประปาชุมชนของ 3 แห่ง อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (มิค่า
CR น้อยกว่า 10'6 แต่'ไม่เกิน10'4)
คำสำคัญ: การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ, กรดฮาโลอะซิติก, ระบบผลิตนี้าประปา

Abstract
The aims to study concentration and health risk assessment of HAAs from consumption in water tap
community and the result found that all of water supply system include Maka village, Nernsombun village and
Lamduan village have neutral of pH, เท the range was 7.81-12.33 mg/L of DOC and เท the average range was
0.06-0.28 mg/L of residual chlorine. The HAA5 เท water tap to all of 3 villages and water distribution found that
maximum concentration average equal to 433.41 pg/L. The health risk assessment of water tap consumption
through ingestion and through dermal absorption found not health risk non potential of carcinogenic เท water
supply (HI >1) and accept of health risk potential of carcinogenic (CR = >10"6 - 10"4).
Keywords: Health Risk Assessment, Haloacetic acids, Water supply system
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1. บทนำ
นี้าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เนื่องจากที่สภาวะสมดุลในร่างกายประกอบด้วยนี้าร้อยละ 70
ซึ่ง การปรับ ปรุง คุณ ภาพนํ้าสำหรับ ใช้ในการอุป โภคบริโภคจึง เป็น สิ่ง สำคัญ และนํ้าสะอาดย่อมส่งผลต่อสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อุปโภคบริโภคด้วย ปัจจุปนในเขตชุมชนของประเทศไทยส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าเพื่ออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สะอาดและปลอดภัย ปราศจากการปนเบื้อนของสารพิษและเชื้อโรคด้วย
ระบบผลิตนํ้าประปาโดยใช้กระบวนการสร้างตะกอน-รวมตะกอน และลดการปนเบื้อนของเชื้อโรคในนี้าด้วยการเติมสาร
คลอริน (Coagulation-flocculation process) [1]
สารคลอรินที่มากเกินพอจากจะฆ่าเชื้อโรคในนํ้ายังสามารถทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในนํ้าที่หลงเหลือจากการ
ปรับ ปรุง ‘นา (Natural Organic Matters, NOMs) จนเกิด สารพลอยได้จ ากการฆ่า เชื้อ โรค (Disinfecting By-Products,
DBPs) เช่น สารไตรฮาโลมีเทน (THMs) กรดฮาโลอะซิติก (HAAs) เป็นต้น โดยความเข้มข้นของกรดฮาโลอะซิติกที่พบจะ
มีค่ามากกว่าสารไตรฮาโลมีเทนถึงร้อยละ 50 [2] ที่งนี้สารกลุ่มกรดฮาโลอะซีติกมิศักยภาพก่อมะเร็งในอุปโภคบริโภคได้
จากการศึกษาที่ผ่านมาระบบผลิตนี้าประปาชุมชนที่ใช้คลอรินเป็นสารฆ่าเชื้อโรคส่วนใหญ่มีค่าคลอรินอิสระคงด้างเกินกว่า
ที่กำหนดโดยกำหนดไวใม่ตํ่ากว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร [3] พบว่า นี้าประปาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมามีค่าคลอรินอิสระคงด้างระหว่างช่วง 1.22-1.81 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลทำให้เกิดกรดฮาโลอะซิติกมากกว่า 300
ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน US. EPA. (2012) ที่กำหนดไวัใม่เกิน 60 ไมโครกรัมต่อลิตร [4] นอกจากนี้จาก
รายงานการศึก ษาพบการปนเบื้อ นของสารไตรฮาโลมีเทนสูงในพื้น ที่จ ังหวัด นครราชสีม า (60.09 ไมโครกรัม ต่อ ลิต ร)
รองลงมาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (33.89 ไมโครกรัมต่อลิตร) [5]
การปรับปรุงคุณภาพนี้าประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคในชุมชมของจังหวัดบุรีรัมย์ยังขาดการตรวจคุณภาพ
โดยเฉพาะกรดฮาโลอะซิติกเนื่องจากการตรวจสอบมีค่าใช้จ่ายสูง งานวิจัยนี้จึงให้สนใจในการตรวจสอบระดับความเข้มข้น
ของกรดฮาโลอะซิต ิก ด้ว ยสมการทำนายทางคณิต ศาสตร์ด ้ว ยปัจ จัย ของการเกิด คือ pH คลอรินอิสระคงด้าง และ
สารอินทรีย์คาร์บอนละลายนี้า ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนตํ่า ที่งนี้ความเข้มข้นของกรดฮาโลอะซีติกที่ศึกษาได้สามารถนำไป
ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้อุปโภคบริโภคต่อไป2

2. วิธ ีก ารดำเนิน การวิจ ัย
2.1 ขอบเขตประชากรคัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พื้นที่ที่ทำการศึกษาตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย นี้าติบนาประปาจากระบบผลิตนี้าประปาชุมชนจำนวน 3 แห่ง และนี้าประปาจากบ้านผู้ใช้นี้าประปาจำนวน 45 หลังคาเรือน คือ
ระบบผลิตนี้าประปาบ้านมะค่า ระบบผลิตนี้าประปาเนินสมบูรณ์ และระบบผลิตนี้าประปาบ้านลำดวน สำหรับใช้วิเคราะห์
ระดับความเข้มข้นของกรดฮาโลอะซิติกเป็นข้อมูลเบื้องต้น
กลุ่มคัวอย่างเป็นนี้าติบแห่งละ 1 คัวอย่าง และนํ้าประปาจากระบบผลิตนี้าประปาชุมชนแห่งละ 15 คัวอย่าง
โดยการกำหนดขนาดของกลุ่มคัวอย่างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบด้วยจุดต้นท่อจ่ายนี้า จุด
กลางท่อจ่ายนี้า และจุดปลายท่อจ่ายนี้า รวมจำนวนคัวอย่างที่งสิ้น 48 คัวอย่าง
2.2 ขอบเขตการวิจัย
1) การสำรวจเพื่อวิเคราะห์ทางเคมีโดยสุ่มเก็บคัวอย่างนี้าดิบเพื่อวิเคราะห์สารอินทรีย์ละลายนี้า 3 คัวอย่าง
และนี้าประปาเพื่อวิเคราะห์ pH คลอรินอิสระคงด้าง และสารอินทรีย์คาร์บอนละลายนี้า สำหรับทำนายค่ากรดฮาโลอะซิติก
45 คัวอย่าง คัวอย่างนี้าจะทำการรักษาสภาพคัวอย่างนี้าที่อุณ หภูม ิ 4-10 องศาเซลเซีย ส และนำส่งตรวจวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบ้ติการ [6, 7]
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งานวิลัยนี้เป็น การศึกษาเพื่อ ทำการประเมิน ความเสี่ยงต่อ การเกิดมะเร็งจากการรับ สัม ผัสสารฟอร์ม ัลดีไฮด์
ทางการหายใจของนักศึกษาทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขณะเรียนปฏิปตการกายวิภาคศาสตร์ในห้องปฏิป้ตการ
กายวิภ าคศาสตร์โดยใช้ว ิธ ีก ารประเมิน ความเสี่ย งของ United States Environmental Protection Agency (U.S.EPA)
การดำเนินงานวิลัยใช้วิธีการเก็บดัวอย่างสารฟอร์มัลดีไฮด้ในอากาศตามวิธีของ NIOSH Method 2016 โดยทำการติดตํ่ง์
อุปกรณ์และเก็บดัวอย่างในระดับหายใจ โดยใช้ห ลอดเก็บ ต์วอย่างชนิด 2,4-dinitrophenylhydrazine และวิเคราะห์หา
ปริมาณของสารฟอร์มัลดีไฮด์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) จากนั้นนำผลการวิเคราะห์
ความเข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด้ใปประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง จากผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยความเข้มข้น
ของสารฟอร์มัลดีไฮด้ในห้องปฏิปตการกายวิภาคศาสตร์ มิค่าเท่ากับ 0.155 ppm (0.126 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และ
จากการประเมินค่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตลอดช่วงอายุ (78 ปี) พบว่า มิค่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง เท่ากับ
2.16 X 10"7 ซึ่ง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ต ามข้อกำหนดของ U.S.EPA คือ น้อยกว่า 1 X 1 0"6 หรือความเสี่ยงต่อการเกิด
มะเร็งมิน้อยกว่า 1 คนต่อประชากรหนึ่งล้านคน
คำสำคัญ: ฟอร์มัลดีไฮด์, ห้องปฏิปตการกายวิภาค, การประเมินความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง

Abstract
This research is a study to assess the risk of cancer of formaldehyde exposure via inhalation among
dental students in a university during gross anatomy laboratory. The cancer risk assessment was determined
according to the United States Environmental Protection Agency (บ.ร. EPA). The concentration of formaldehyde
(FA) in the gross anatomy laboratory ambient air was collected by following the NIOSH Method 2016. The air
sample were collected เท the breathing zone using 2,4-dinitrophenylhydrazine coated silica gel tubes, and the
concentration was analyzed by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). The average of FA
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concentrations in the anatomy laboratory room was 0.155 ppm (0.126 ทาg/m3). For the lifetime cancer risk (78
years), the average cancer risk among dental students was 2.16 X 10"7. The result was within the acceptable
level of the EPA criteria, which defined as 1 X 10"6 indicating the risk of cancer less than 1 person per one million
people.
Keywords: Formaldehyde, Gross Anatomy Laboratory, Cancer Risk Assessment

1. บทนำ
ฟอร์ม ัล ดีไฮต์ (Formaldehyde) เป็น สารเคมีท ี่ม ีกลิ่น ฉุน รุน แรง นิย มใช้อ ย่างแพร่ห ลายในการเป็น สารรั้งต้น
หรือวัตถุดิบในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้แ ละการผลิตไม้อัด และอุต สาหกรรมการผลิต เรซิน สัง เคราะห์ต ลอดจนถูก นำมาใช้ป ระโยชน์ในด้า นการแพทย์[1]
ในทางการแพทย์ ฟอร์ม ้ล ดีไฮด้ในรูป ของสารละลายที่เป็น ของเหลวหรือ เรีย กว่า ฟอร์ม าลิน (Formalin) ที่ม ีการใช้ใน
ปริมาณสูงในห้องปฏิป้ดิการทางการแพทย์เช่น การคงสภาพศพในงานนิติเวชวิทยา นอกจากนี้อังใช้ในการคงสภาพสิ่งส่ง
ตรวจหรือชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจหาพยาธิสภาพของโรคต่างๆ ของหน่วยงานด้านพยาธิวิทยาและปรสิตวิทยาในโรงพยาบาล
ใช้เป็น นํ้า ยาฆ่า เชื้อ โรค และใช้ในแช่ดองร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อ ศึกษาในวิชากายวิภาคศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์ห รือ
พยาบาล ด้งนั้นพื้นที่ในบริเวณห้องปฏิปติการทางการแพทย์ เช่น ห้องปฏิปติการนิติเวชวิทยา ห้องปฏิป้ติการพยาธิและ
ปรสิตวิทยา และห้องปฏิปติการกายวิภาคศาสตร์จึงมิโอกาสที่จะมิการปนเปีอนฟอร์ม้ล ดีไฮด้ในอากาศซึ่งนอกจากจะ
ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอาคารแล้ว อังอาจส่งผลกระทบต่อบุคลากรหรือบุคคลที่ต้องไปปฏิป้ติงานในห้องปฏิป้ติการ
ด้งกล่าว เช่น พนักงานรักษาศพ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบศพ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ แพทย์ พยาบาล อาจารย์และนักศึกษา
แพทย์หรือพยาบาล ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการสัมผัสสารฟอร์ม้ลดีไฮต์ที่ระเหยปะปนอยู่ในอากาศ
ภายในห้องปฏิปติการ [2]
มีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสฟอร์ม้ลดีไฮด้ในกลุ่มนักศึกษาแพทย์ เจ้าหน้าที่ และ
คนงานที่ป ฏิอ ัต ิงานในห้อ งปฏิอ ัต ิก ารกายวิภ าค ของมหาวิท ยาลัย อเล็ก ซานเดริย ประเทศอีย ิป ต์พ บว่ากลุ่ม ต้ว อย่าง
มีอาการคันในตา ระคายเคืองตา นํ้าตาไหล แสบจมูก ผิวหนังแห้งผิดปกติ เป็นผื่น แพ้ ผิวหนังอักเสบ ระคายเคืองระบบ
ทางเดินหายใจ และมีอาการของโรคหอบหืด [3] นอกจากนี้อังมีการศึกษายิน อันว่าฟอร์ม ้ลดีไฮต์เป็นสาเหตุทำให้เกิด
โรคมะเร็ง ในในมนุษ ย์[4] จากการศึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปฏิปติงานกับสารฟอร์ม้ลดีไฮต์ของ
บุคลากรห้องปฏิป้ติการทางการแพทย์จำนวน 33 คน ที่ปฏิปติงานในห้องปฏิป้ติการพยาธิวิทยา ห้องปฏิป้ติการกายวิภาค
ศาสตร์ห ้อ งปฏิบ ัต ิก ารปรสิต วิท ยา และห้องปฏิป้ติการนิติเวชวิทยา พบว่าเมื่อพิจารณาความรุนแรงด้านการก่อให้เกิด
โรคมะเร็ง บุคลากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.6 มิความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง [2] นอกจากนี้ จากการประเมินความเสี่ยงการเกิด
มะเร็ง จากการรับ สัม ผัส ฟอร์ม ้ล ดีไ ฮต์ท างการหายใจของเจ้า หน้า ที่ผ ่า และรัก ษาศพ ของโรงพยาบาลรัฐ บาลใน
กรุง เทพมหานคร จำนวน 42 คน โดยใช้ห ลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารประเมิน ความเสี่ย งตามแนวทางของ United States
Environmental Protection Agency (U.S.EPA) จากการประเมินระดับความเสี่ยงปัจจุบัน เมื่อคิดระยะเวลาการสัมผัสตาม
อายุงานของผู้ปฏิปติงานพบว่า ระดับความเสี่ยงเฉลี่ยเท่ากับ 1.97 X 10"4±2.18 X 10'4หรือมิความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
2 คน ต่อประชากร 10,000 คน และหากผู้ปฏิปติงานท่างานในตำแหน่งเติมและในสภาพแวดล้อมเดินจนเกษียณ (อายุ 60
ปี) จะมิระดับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเท่ากับ 5.05 X 10"4±4.88 X 10'4หริอมิความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง 5 คน ต่อ
ประชากร 10,000 คน ซึ่ง อยู่ใ นระดับ ที่ย อมรับ ไม่ไ ด้[5] และจากผลการศึกษาความเสี่ยงการเกิดมะเร็งจากการได้รับ
สัมผัสฟอร์ม้ลดีไฮต์ของนักศึกษาแพทย์ที่เรียนภาคปฏิป้ติทางกายวิภาคส่วนหลัง รยางค์ส่วนบนและรยางค์ส่วนล่าง ใน
ระยะเวลา 1 ปี และการท่านายความเสี่ยงเมื่อได้รับระยะเวลา 2, 5 และ 10 ปี มิระดับความเสี่ยงเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 X 10"7,
7.67 X 10"7, 1.92 X 10'6และ 3.84 X 10'6ตามลำดับซึ่งจะเห็นว่าถ้านักศึกษาได้รับสัมผัสฟอร์ม้ลดีไฮค์ทางการหายใจใน
62

JEET 2020 ; 7(1)

ISSN 2392 - 5701

Journal of Energy and Environment Technology

Research Article

http://jeet.sia mtech น.net

ระบบจำแนกทัศ นคติก ารท่อ งเที่ย วโดยเทคนิค นาอีพ เบย์
TOURISM ATTITUDE CLASSIFICATION SYSTEM USING NAIVE BAYES
TECHNIQUE
ธีระพล ลิ้มศรัทธา 1 ทรงพล นคเรศเรื่อ งศัก ดิ 2* สุท ธิลักษณ์ ชุนประวัต 3
Theerapol Limsatta 1 Songpon Nakharacruangsak2* Suttilug Choonprawat3
1' 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
3 คณวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
‘ Corresponding author, E-mail: songpon@southeast.ac.th

Received 23 April 2020
Revised : 20 Jun 2020
Accepted : 28 Jun 2020

บทคัดย่อ
การวิลัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาโปรแกรมระบบจำแนกทัศนคติการท่องเที่ยวใน”รั้วบวกและลบ โดยใช้
เทคนิคนาอีฟเบย์ และประเมินประสิทธิภาพของระบบทัศนคติการท่องเที่ยวโดยใช้เมตริกของความแม่นยำ การระลึกได้
ค่าทดสอบเอฟ (F-measure) และค่าความถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลวิจารณ์การท่องเที่ยวในประเทศจาก Google Map และ
จากเว็บ ไซต์ท ริป แอดไวเซอร์ข องนัก ท่อ งเที่ย วไทย ผลการพัฒ นาโปรแกรมระบบจำแนกทัศนคติการท่องเที่ยวพบว่า
โปรแกรมสามารถวิเคราะห์เพื่อ จำแนกความรู้สึกจากข้อความจากข้อความทั่วไปได้แ ต่อ าจจะมิป ัญ หากับ ประโยคที่มิ
ความหมายกำกวม ไม่แ น่ช ัด เช่น ไม่ถ ึง กับ ไม่ด ี ไม่ถ ึง กับ ไม่แ ย่ เป็นปัญ หาต่อการกัดค่าและความเข้าใจของโปรแกรม
ท่าให้การให้คะแนนผิดพลาดไป ผลการประเม่นประสิทธิภาพของระบบจำแนกทัศนคติการท่องเที่ยวด้วยเอกสารทดสอบ
ที่แตกต่างเอกสารที่ใช้ในการสร้างโมเดล จำนวน 120 เอกสาร ให้ค่าการระลึก ค่าความแม่นยำ และค่าทดสอบเอฟ มีค่า
80, 100, และ 120 ตามลำดับ ได้ผ ลกังเฉลี่ย จากทั่ง 3 โมเดล ด้ง นี้ก ารระลึก มีค ่า เฉลี่ย ที่0.86 ความแม่นยำมีค่าเฉลี่ย
ที่ 0.80 ค่าทดสอบเอฟ มีค่าเฉลี่ยที่ 0.80 และมีค่าความถูกต้อง 0.80
คำสำคัญ : ทัศนคติการท่องเที่ยวม, นาอีพเบย์

Abstract
The purposes of this research study are to develop the program for distinguishing the positive and
negative tourism attitudes by using the Naive Bayes technique and to evaluate the efficiency of the tourism
attitude system by using accuracy matrices, recognitions, F-measure and correctness. The data were Thai tourists'
reviews about domestic tourism from Google Map and TripAdvisor website. It was found that the program could
analyze and distinguish the feelings from general texts. However, there might be problems about sentences with
unclear sentences and phrases such as not really bad. These texts were problematic for cutting words and
interpreting by the program. Consequently, scores are incorrect. By evaluating the efficiency of the system with
120 different documents for creating models; the recognition, accuracy and F-measure values are 80, 100 and
120, respectively. The averages from the three models are as follows. The average recognition is 0.86. The
average accuracy is 0.80. The average F-measure is 0.80. The average correctness is 0.80.
Keyword : tourism attitudes, naive bayes
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ธีระพล ลิ้มศรัทธา และคณะ

1. บทนำ
อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อสื่อสารสำคัญสำหรับสังคมยุคใหม่ ทำให้ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ
การใช้ชีวิตในสังคมออนไลน้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) ยูทูป (YouTube) เป็นด้น เว็บไซด์ต่าง ๆ เป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ที่สำคัญมากในปัจจุบัน รวมทั่งยังเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่มีผู้ใช้จำนวนมาก และ
ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นผู้ที่สร้างข้อมูลในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ หรือรูปภาพ ต่างทำให้มีข้อมูลอย่างมากมาย
มหาศาลบน'โลกอินเทอร์เ‘แด ที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่จะเรียกว่า บิ๊กดาด้า ซึ่งข้อ มูล เหล่านี้ส ามารถนำไปใช้ป ระโยชน์ในด้านการวิเคราะห์ค วามรู้ส ึก (sentiment
analysis) โดยอาศัย เทคนิค ต่าง ๆ ของการประมวลภาษาธรรมชาติ (natural language processing) ในการระบุทั่ว
ความรู้สึก (sentiment polarity) ของข้อความซึ่งมักจำแนกออกเป็น 2 ทั่ว คือทั่วบวก (positive) และทั่วลบ (negative)
งานวิสัยนี้สนใจศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความรู้สึกเนื่องจากการวิเคราะห์ความรู้สึกนี้ เป็นประโยชน์มากต่อ
การประกอบการในยุคปัจจุบัน ซึ่งสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ มักมีผู้ใช้จำนวนมาก ทำให้มีปริมาณข้อมูลการวิจารณ์เพิ่มมาก
ขึ้นบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ตามไปด้วย การวิเคราะห์ความรู้สึกนี้ จึงเป็นเครื่องมีอที่สามารถใช้สรุปความคิดเห็นที่นํกท่องเที่ยว
มีต่อสถานที่นั้น ๆ ได้โดยอัต โนมัต ิ ซึ่ง จะเป็น ประโยชน์ต ่อ ทั่ง นัก ท่อ งเที่ย วและผู้ป ระกอบการนั้น ๆ กล่าวคือ หาก
นัก ท่อ งเที่ย วอยากรู้ว่าสถานที่ท ี่ตนสนใจมีค ุณ ภาพดีม ากแค่ไหนก่อ นจะต์ดสึน ใจไปท่อ งเที่ย ว ก็สามารถค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ บนอิน เทอร์เนิด ได้ และเมื่อไปท่องเที่ยวแล้ว ก็อาจเขียนค่าวิจารณ์ของสถานที่นั้นไว้สำหรับผู้ที่
ต้องการท่องเที่ยวคนอื่น ๆ ส่วนสถานประกอบการก็สามารถนำบทวิจารณ์ด้านลบ กลับมาปรับปรุงสถานที่ของตนเองให้ดี
ขึ้น ได้ หรืออาจนำบทวิจารณ์ด้านบวกมาใช้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำการตลาดต่อไปได้ในอนาคต

2. วัต ถุป ระสงค์ก ารวิวัย
1. เพื่อจำแนกความรู้สึกจากความเห็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในบทวิจารณ์ออนไลน์ด้วยเทคนิคนาอิฟ
เบย์
2. สร้างส่วนปฏิสัมพันธีให้สามารถใช้งานเพื่อการจำแนกความรู้สึกได้สะดวก3

3. เอกสารและงานวิวัย ที่เกี่ย วข้อ ง
[1] ได้ทำวิสัยเรื่องการวิเคราะห์ความรู้สึกแบบอัดโนมีดจากข้อความแสดงความคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ค วามรู้ส ึก ของนัก ท่อ งเที่ย วที่ม ีก ารเขีย นในรูป แบบของข้อ ความบนโซเชีย ลมีเดีย เปน 2 กลุ่มความรู้สึก คือ
นัก ท่อ งเที่ย วความรู้ส ึก ที่ด ี และนักท่อ งเที่ยวที่ความรู้สึกที่ไม่ดีด,อสถานที่ท ่อ งเที่ย วที่ได้เข้า ชมโดยงานวิส ัย ได้พ ัฒ นา
โมเดลเพื่อ การวิเคราะห์ค วามรู้ส ึก โดยทำการสัด กลุ่ม เอกสารแบบนาอิฟ เบย์ และทำการทดสอบด้วยการวัดค่าเอฟ
ผลลัพ ธ์ท ี่ได้ม านั้น ได้แ สดงว่าวิธีท ี่ท ี่ใช้ในการนำเสนอ สามารถวิเคราะห์เนื้อหา จากความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
ต์วอย่างในแต่ละจุดขึ้า 2 ครั้ง เมื่อเก็บต์วอย่างครบตามกำหนดเวลา หลอดเก็บต์วอย่างจะลูกบรรจุอยู่ในถุงซิปล๊อคและ
เก็บรักษาอุณหภูมิตามที่วิธีมาตรฐานกำหนดจนมาถึงห้องปฏิปติการเพื่อทำการวิเคราะห์
[2] ได้ท ำวิส ัย เรื่อ ง การวิเคราะห์ค วามคิด เห็น ภาษาไทยเกี่ย วกับ การริว ิว สิน ค้า ออนไลน์โดยใช้ท ั่น ตอนวิธ ี
ซัพ พอร์ต เวกเตอธ์แมทชีน โดยมีวัต ถุป ระสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการจำแนกความ คิด เห็น โดยการวิเคราะห์ค วามคิด เห็น
ภาษาไทย เกี่ย วกับ การริว ิว สิน ค้า ออนไลน์ด ้า นการบริก ารห้อ งพัก โรงแรมริส อธ์ท จาก Agoda Thailand และ Twitter
Thailand ที่จ ดทะเบีย นหลัก ทรัพ ย์โดยเก็บ ข้อ มูล จำนวน 2,890 ข้อมูล โดยใช้เทคนิค เหมือ งข้อ ความ วิเคราะห์ความ
คิด เห็น ภาษาไทยเกี่ย วกับ การริวิว สิน ค้าออนไลน์ และสร้างแบบจำลองด้วยอัลกอริทึม 4 วิธ ีไ ด้แ ก่ ซัพ พอร์ต เวกเตอร์
แมทชีน ต้นไม้วัดสินใจ นาอิฟ เบย์ และเคเนิย เรสเนเบอร์ เพื่อ เปรีย บเทีย บ ประสิท ธ์ภ าพการวิเคราะห์ค วามคิด เห็น
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บทคัดย่อ
การนำเปลือ กเมล็ด มะม่ว งหิม พานติไปใช้เป็น เชื้อ เพลิง ในเตา เผาก่อให้เกิดปัญ หามลพิษ ทางอากาศ หาก
นำไปใช้กับเตาแก๊สซิไฟเออร์จะทำให้ใบพัดของเครื่องเปาลมและชุดวาล์วต่าง ๆ อุดตินํเสียหายได้ง่าย เนื่องจากในเปลือก
เมล็ดมะม่วงทิมพานติมีปริมาณนํ้ามัน CNSL จำนวนมาก จึงจำเป็น ต้อ งสกัด ‘นามัน CNSL ออกก่อนจะเหลือเป็นกาก
เปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานติ งานวิรัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและศึกษาประสีทธิภาพเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลง
ที่เหมาะสมกับการใช้กากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานติเป็นเชื้อเพลิง โดยใช้หลักการออกแบบเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหล
ลงชนิด V-Hearth มีขนาด 130 kW การสร้างและติด ตํ่งระบบแก๊สซิพ ิเคชั่น ประกอบด้วย เตาแก๊ส ซิไ ฟเออร์ไ ซโคลน
สครับเบอร์ และพัวเผา อาศัยแรงเหนี่ยวนำของสครับเบอร์แบบเวนจูรื่จำนวน 2 ชุด สร้างแรงดูดอากาศเข้าสู่เตาทดแทน
การใช้เครื่องเป่าลม พร้อมทํ่ง์ศึกษาความหนาแน่น องค์ประกอบ ค่าความร้อนของกากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานติ และ
วิเคราะห์ประสีทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สซิไฟเออร์
ผลการวิรัย พบว่า กากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานติมีความหนาแน่นเฉลี่ย 486 kg/m3 ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ
ได้แก่ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (0) และไนโตรเจน (N) มีสัดส่วนร้อยละ 54.09 6.08 38.35 1.38 ตามลำดับ
มีค่าความร้อนเท่ากับ 21,217 kJ/kg ในการศึกษาประสีทธิภาพเตาแก๊สซิไฟเออร์ สามารถวัดความเร็วอากาศที่ปัอนเข้า
สู่เตาได้ 2.6 ทา/ร มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงเท่ากับ 11.4 kg/hr คิดเป็นอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงเท่ากับ 2.22 วัดอัตราการ
ไหลของแก๊ส ได้26.79 ทา3/เาr องค์ประกอบของโปรติวเซอร์แก๊ส ที่ผลิตได้ป ระกอบด้วย แก๊ส คาร์บ อนมอนอกไซด์(CO)
แก๊สไฮโดรเจน (แ2) และแก๊สมีเทน (CH4) มีสัดส่วนร้อยละ 16 9.7 1.5 ค่าความร้อนของโปรติวเซอร์แก๊สเท่ากับ 3.605
MJ/Nm3 และระบบแก๊สซิพิเคชั่นที่ใช้กากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานติเป็นเชื้อเพลิง มีประสีทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากับ
39.92 เปอร์เซ็นต์
คำสำคัญ: เตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลงชนิด V-Hearth, กากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานติ
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Abstract
Using cashew nut as fuel เท gasifier causes air pollution problems. It will easily damage the blower
blades and valve sets of the gasifier. Since the cashew nut shell contains a large amount of CNSL oil, it is
necessary to firstly extract the CNSL oil so that it still remains as cashew nut shell waste. The objective of this
research is to design and study the efficiency of a downdraft gasifier suitable for using cashew nut shell waste
as fuel. The principle is to design a V-Hearth downdraft gasifier with a size of 130 kW. Construction and
installation of a gasification system consists of gasifier, cyclone, scrubber and burner by adopting the induction
force of 2 sets of Venturi scrubber เท order to produce air suction to the stove instead of using the blower. This
research also studies the density, composition, calorific value of cashew nut shell waste, as well as analyzes the
thermal efficiency of the gasifier.
The results significantly show that the cashew nut shell waste density has an average density of 486
kg/m3, with the percentage proportion of elements such as carbon (C), hydrogen (H), oxygen (O) and nitrogen
(N) of 54.09, 6.08, 38.35, 1.38, respectively, also calorific value is 21,217 kJ/kg. Furthermore, the outputs also
expose the efficiency of the gasifier can be able to measure the speed feeding air to the gasifier which is 2.6 m/s
with fuel consumption rate: 1.4 kg/hr, the air to fuel ratio: 2.22, the gas flow rate: 26.79 ทา3/เาท Compositions of
the gas producer are included carbon monoxide (CO), hydrogen (H2) and methane (CH4) with 16, 9.7, 1.5 percent
respectively. The heat value of the gas producer is 3.605 MJ/Nm3 while the thermal efficiency of the gasification
system using cashew nut shell is 39.92 percent.
Keywords: V-Hearth downdraft gasifier, Cashew nut shell waste

1. บทนำ
ปี 2561ประเทศไทยมีผลผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 21,058 ด้นต่อปี [1] เมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปจะทำให้
เกิดเศษวัส ดุท ี่เหลือทิ้ง คือ เปลือกเมล็ดมะม่วงหิม พานต์เป็น จำนวนมาก โดยมีส ัด ส่วนเปลือ กเมล็ด มะม่วงหิม พานด์
ต่อปริมาณผลผลิตเท่ากับ 0.74 ตันต่อด้นผลผลิต มีค่าความร้อน 5.49 MJ/kg ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงาน
ชีวมวลทดแทนการใช้นํ้ามันดิบและไฟฟัาได้ [2] อย่างไรก็ตาม การนำเปลือกมะม่วงหิมพานตัใปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา
ตรงจะเกิดปัญ หาสิ่ง แวดล้อม กลิ่น เหม็น ฉุน ฝ่นละออง และหมอกควัน เป็น มลพิษ ทางอากาศหากนำไปใช้ก ับ เตาแก๊ส
ซิไ ฟเออร์ (Gasifier) จะทำให้ชุดวาล์ว ใบพัดของเครื่องเปาลม และชื้นส่วนต่าง ๆ อุดตันเสียหาย [3] เนื่องจากเปลือก
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์มีนํ้ามันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (Cashew Nut Shell Liquid : CNSL) เป็นองค์ประกอบหลัก
ร้อยละ 35.10 [4] นํ้ามัน CNSL มีลักษณะเป็น'ของเหลวสีนํ้าตาลคลํ้า เหนียวข้น มีกลิ่นฉุน คุณสมปัดทนความร้อนที่เกิด
จากแรงเสีย ดทานถึง 200 °c มีการนำ‘นามัน CNSL ไปประยุก ตัใ ช้ป ระโยชน์อ ย่า งมากมายในทางการแพทย์แ ละ
อุตสาหกรรม [5] ด้งนั้นจึงควรสกัดแยกนํ้ามัน CNSL ออกจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ก่อน ด้วยเครื่องสกัดนํ้ามัน
แบบเกลียวอัด (Screw Press) ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์นํ้ามัแที่สกัดได้ 22.08 [6] แล้วจึงนำกากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ใปใช้
เป็น พลังงานที่เป็น มิตรกับ สิ่งแวดล้อมต่อ ไป โดยเทคโนโลยีแ ก๊ส ซิฟ เคชั่น (Gasification) เป็น เทคโนโลยีท ี่ได้รับ ความ
สนใจในการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส (Producer Gas)
เทคโนโลยีแก๊สซิฟเคชั่นเป็นเทคโนโลยีที่แปลงสภาพชีวมวลของแข็งโดยปฏิกิริยาออกซิเดชันบางส่วน (Partial
Oxidation) ที่อุณ หภูมิสูงด้วยอากาศ ออกซิเจน หรือ ไอนํ้า ทำให้เกิดการแตกตัวมาเป็นโปรดิวเซอร์แก๊ส ที่ประกอบด้วย
CO H2 และ CH4 ปฏิกรณ์ของกระบวนการแก๊สซิฟเคชั่น เรียกว่า แก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier) ซึ่งภายในมิกระบวนการทาง
เคมีและกายภาพที่แตกต่างกันออกไป ได้แ ก่ การทำแห้ง (Drying) ไพโรไลซิส (Pyrolysis) การเผาไหม้ (Combustion /
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