
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.
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1. บทนำ
“พลังงาน” เป็นปัจวัยสำคัญหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจ เนื่องจากว่าพลังงานเป็นต้นทุนหลักและส่งผลต่อการ 

เติบโตทางภาคอุตสาหกรรม รวมถึงพลังงานและการเข้าถึงพลังงานก็ถือว่าเป็นปัจลัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ติฃึ้นของ 
ประชากร และด้วยความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นนั้น ‘ไฟฟ้า” ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานซึ่งมีความจำเป็นอย่าง 
ยิ่งยวดต่อการดำรงชีวิตประจำวันในปัจจุป้น แต่ด้วยการตื่นดัวในสภาวะวิกฤตทางพลังงาน รัฐบาลในหลายประเทศทัวโลก 
จึงไต้มีการรณรงค์และออกนโยบายเพื่อสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากพลังงาน 
หมุนเวียนนั้น ไต้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม และพ้ืนท่ีอยู่อาศัย การสนับสนุนให้เกิดโรงไฟฟัาพลังงานหมุนเวียนให้ 
มีการขยายดัวตามความต้องการใช้พลังงานจึงเป็นไปไต้ยาก ดังนั้นการบริหารลัดการพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ไฟฟ้าอย่าง 
มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีความจำเป็นในการดำเนินการในระดับเร่งด่วน

การบริหารโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid เป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารมาบริหารลัดการควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่ง 
พลังงานทางเลือกที่สะอาดที่กระจายอยู่ทัวไป (Distributed Energy Resource : DER) ในระดับผู้ผลิตและผู้ใช้ (Prosumer) 
ที่มีการติดนั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาก่อนจะนำจ่ายพลังงานส่วนที่เหลือใช้กลับเข้าสู่กริด ซึ่งในปัจจุบันอังมี 
กำแพงอย่างปัญหานั้งในต้านของสเถึยรภาพของพลังงานไฟฟ้าในระบบ การที่มีพลังงานจ่ายกลับและเกินพิกัดของสายส่ง 
เป็นต้น ดังน ั้นแล้วการใช้เทคโนโลยีเพ ื่อต ิดตามการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการใช้งานของแต่ละหน่วยอาคารจึงม ี 
ความสำคัญเพื่อให้สามารถบริหารลัดการการผลิตไฟฟ้าไต้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถลัดการกับความผันผวนของ 
พลังงานเนื่องจากสภาพแวดล้อมไต้อ ีกด้วย ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย ์เองก ็ไต ้ร ับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพแวดล้อมอย่างเห็นไต้ชัด

อย่างไรก็ติ การผันผวนของพลังงานแสงอาทิตย์มีการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีระบบพยากรณ์ที่อาศัย 
ข้อมูลเวลาจริง (real time) ก็ไม่อาจตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทิวงทิเนื่องจากจะเกิดผลกระทบต่อพลังงาน 
แสงอาทิตย์ในบริเวณกว้าง ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานเพื่อให้ระบบตอบสนองต่อความ 
ต้องการพลังงานไฟฟ้าในขณะนั้นไต้ และสามารถลัดสรรเพื่อเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันไต้มี 
การนำระบบสะสมพลังงานมาใช้ในการลดความผันผวนของกำลังไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน อาทิ พลังงาน 
แสงอาทิตย์ และพลังงานลมกันมากขึ้น [1] รวมนั้งมีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าต้านความถี่ และแรงดัน 
ตลอดจนใช้ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า โดยการเก็บพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่ความต้องการพลังงานไฟฟ้าน้อย (off-peak) ท่ีมี 
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] นอกจากนี้อังมีงานวิวัยที่กล่าวถึงวิธีการควบคุมแบบตอบสนองต่อการแยกความถี่ ย่านความถี่
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บทคัดย่อ

บทความฉปับนื้ใด้ทำการศึกษาการระบายความร้อนพื้นผิวร้อนด้วยหัวฉีดออริฟิสที่มีลักษณะด่างกัน 3 แบบ 
หัวฉีดออริฟิส, 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-to- 
plate 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 
และมิร้านสะดวกซ้ือ ร้านกาแฟ ผลการวิลัยพบว่าปริมาณอนุภาคฝ่นที่มิขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนที่มิค่าความเข้มข้นมาก 
ที่สุดเท่ากับ 0.00125 ทาg/m3 และน้อยท่ีสุด มิค่าเท่ากับ 0.00025 mg/m3 เมื่อนำมาวิเคราะห์หาการกระจายขนาดโดยการใช้ 
กล้องจุลทรรศน์แบบการเทียบขนาด พบว่าเป็นฝ่นขนาด 2 -3 .5  ไมครอนมิปริมาณมากที่สุด ซึ่งฝ่นใหญ่ที่สุดมิขนาด 10 
ไมครอนและเล็กที่สุดมิขนาด 1.53 ไมครอนจากนั้นนำมาประเมินความเสี่ยงในการรับสัมผัสของพนักงานพบว่าผลการ 
ประเมินระดับความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นของฝ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน กับระดับความถี่การ 
ได้รับสัมผัสรั้งหมดจำนวน 7 จุด มิค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ซึ่งลัดอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นระดับที่ไม่ 
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถานะสุขภาพ ไม่เพิ่มอัตราปวยหรือตาย ไม่มิผลต่อการผลิต รั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมิค่าไม่เกินมาตรฐาน 
แต่ก็อาจจะมิแนวโมที่จะสูงขึ้นเนื่องจากมิการจราจรของรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นจึงควรลัดใหัมิการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
อย่างต่อเนื่อง ลัดสรรสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมิสุขภาพที่ติ มิการลัดการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลของพนักงานในการให้ 
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฝ่นละอองที่มิผลต่อสุขภาพรวมถึงการปัองกันอันตรายจากฝ่นละออง ลัดให้มิอุปกรณ์ปัองกันอันตราย 
ท่ีมิคุณภาพ และเพียงพอต่อการใช้งานของพนักงาน

คำสำคัญ: ฝ่นขนาดเล็กกว่า 10ไมครอน

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,
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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
ฝ่นละอองเป็นสารที่มีความหลากหลายทางด้านกายภาพและองค์ประกอบ อาจมีสภาพเป็นของแข็งหรือ 

ของเหลวก็ได้ ฝ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศรอบ  ๆ ด้วเรามี'ขนาดท่ังแต่ 0.02 ไมครอน ไปจนถึงฝ่นที่ขนาดใหญ่กว่า 500 
ไมครอน ซึ่งฝ่นละอองที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานจะเป็นฝ่นละอองที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากมีความเร็วในการตกด้วดํ่า 
และจะแขวนลอยอยู่ในอากาศ และกระแสลมได้นานมากขึ้น เป็นด้น ซึ่งฝ่นละอองที่มีขนาดใหญ่อาจแขวนลอยอยู่ใน 
บรรยากาศได้เพียง 2 -3นาที แต่ฝ่นละอองที่มีขนาดเล็กโดยเฉพาะขนาดเล็กกว่า 0.5ไมครอน อาจแขวนลอยอยู่ในอากาศ 
ได้นานเป็นปี ฝ่นละอองในบรรยากาศอาจแยกได้เป็นฝ่นละอองซึ่งเกิดขึ้นภายหลังโดยปฏิกิริยาต่าง  ๆ ในบรรยากาศ เช่น 
การรวมด้วด้วยปฏิกิริยาทางฟิสิกส์หรือปฏิกิริยาทางเคมี หรือปฏิกิริยาเคมีแสง (Photochemical reaction) ฝ่นละออง 
ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการรวมต์วของฝ่นละออง เช่น ควัน (Smoke) ฟูม (Fume) หมอก 
นี้าค้าง (mist) เป็นด้น ฝ่นละออง อาจเกิดจากธรรมชาติ เช่น ฝ่นตินทราย หรือเกิดจากควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ 
การจราจร และการอุตสาหกรรม ซึ่งฝ่นที่ถูกสูดเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ รบกวนการ 
มองเห็น และทำให้สิ่งต่าง  ๆ สกปรกเสียหายได้ ในบริเวณที่เป็นที่พักอาศัยมีปริมาณฝ่นละออง 30% เกิดจากกิจกรรมของ 
มนุษย์ ส่วนบริเวณที่อยู่อาศัยใกล้ถนน มีฝ่นละออง 70-90% เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และพบว่า ฝ่นละอองมีสารตะก่ัว 
เมื่อแยกตามขนาดพบว่า 60%โดยปริมาณจะเป็นฝ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10ไมครอน[1] ฝ่นประเภทนี้เกิดจากรถประจำทาง 
และรถบรรทุกที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล บางส่วนมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนมากจะพบอยู่ทั่วไปในเขตเมือง 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 พ้ืง๋ํ 19 หมู่บ้าน ในปี 2562 มิการเกิดขยะมูลฝอย 
จำนวนรวม 3,725.73 Kg/day พบปริมาณขยะย่อยสลายได้มากที่สุด รองลงมาคือ ขยะทํวไป ขยะอันตราย และขยะ 
รีไซเคืล ตามลำดับ ซึ่งขยะมูลฝอยชุมชนทงํ๋ 4 ประเภท มิการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณรวม 6,093.11 
KgC02e/day โดยปริมาณของประเภทขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นมิความสัมพันธ์กันกับปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์อย่างมินัยสำคัญทางสถิติ (< Sig. 0.05) และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยจาก 
กิจกรรมการรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนด้วยเครื่องยนต์ซึ่งการเผาไหม้ของนํ้าเชื้อเพลิงประเภทนํ้ามันดีเซลพบการ 
ปลดปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 439.11 KgC02e/week โดยใช้ปริมาณนํ้ามันดีเซล 160 lite/week ซึ่ง 
ปริมาณนํ้ามันดีเซลที่ใช้เผาไหม้ในเครื่องยนต์มิความสัมพันธ์กันกับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกอย่าง 
มินัยสำคัญทางสถิติ (sig. = 0.017) ทำให้ในรอบการทำงานของระบบการลัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านยาง 
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
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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
โลกของเรามีก๊าซต่าง  ๆ ในชั้นบรรยากาศห่อหุ้มอยู่โดยรอบทำหน้าที่คล้ายเรือนกระจก หรือกรืนเฮาส์เป็น 

เกราะกำบังกรองความร้อนที่จะผ่านลงมายังพื้นผิวโลกและเก็บกักความร้อนบางส่วนเอาไว้ทำให้โลกมิอุณหภูมิพอเหมาะ 
สำหรับการดำรงชีวิต แต่ในปัจจุบันมนุษย์กำลังเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกอย่างร้ายแรงโดยการก่อและใช้สารเคมีบาง 
ชนิดในกิจกรรมต่าง  ๆ ที่สามารถทำลายเกราะปัองกันของโลก และก๊าซบางชนิดยังก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
(Greenhouse effect) โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจนหนาแน่นขึ้นทำให้เก็บกักความร้อนได้มากขึ้น 
ตามไปด้วย ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิอากาศของโลกสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศต่าง  ๆ และมหาสมุทรจะขยายคัวจนเกิด 
นํ้าท่วมได้ในอนาคต

สาเหตุการปล่อยการเรือนกระจกจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่ง โดย 
มีคัวแปรที่สำคัญทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ การเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(C02) ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งและจะส่งผลกระทบการละลายของนํ้าแข็งบริเวณชั้วโลก ความแปรปรวนของ 
สภาพอากาศ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากจะส่งผลกระทบทาง 
สิ่งแวดล้อมแล้วยังส่งผลกระทบต่อสิ่งมิชีวิตทุกชนิดชั้วโลก สภาพภูมิอากาศโดยมิอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและใน 
มหาสมุทรเพิ่มมากขึ้นเกิดจากสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในปริมาณ 
ที่สูงทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพอนามัยของมนุษย์ชั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การสูญเสียน้ําในร่างกาย ภาวะเครียด และ 
Heat stroke นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งมิชีวิตอื่นในสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิทำให้การกระจายหรือการระบาดโรค 
มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของสัตว์น้าโรค รวมชั้งคุณค่าทางสารอาหารในพืช ซึ่งต้องใช่แสงอาทิตย์ในการ 
สังเคราะห์อาหาร [1] โดยในส่วนของประเทศไทยซึ่งเป็นในส่วนของประเทศที่กำลังพัฒนาที่มิปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกไม่มากนักหากเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วกิจกรรมต่าง  ๆ ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิปี 2557-2558 
อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงประมาณ 0.85 องศาเซลเซียส มิปริมาณความเข็มข้นของก๊าซเรือนกระจก 401 พิพิเอ็ม (ppm) 
และจากการายงานปี 2554 ประเทศไทยมิปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณจากกิจกรรมภาคของเสียเพียง 
ร้อยละ 3.74 แด,อย่างไรก็ตามกิจกรรมในภาคของเสียต้องอาศัยพลังงานสนับสนุนจึงจะสำเร็จซึ่งพลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกออกมามากที่สุดมาจากการผลิตไฟฟ้ารองลงมาการขนส่ง [2, 3] จากการประเมินภาวะเรือนกระจกประเภทก๊าซ 
ค าร ์บ อน ได ออ ก ไซด ์ของโรงพ ย าบ าล โชค ช ัย  พบว่า ก ิจกรรมการขนส ่งขยะม ูลฝอยท ี่สามารถปล ่อยก ๊าซ  
คาร์บอนไดออกไซด์ 28.32 KgC02e/year (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) ซึ่งน้อยกว่ากิจกรรมการฝังกลบ 
ขยะมูลฝอยพัวไปที่สามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใต้ถึง 24,252.48 KgC02e/year [4] ด้วยสภาพการณ์ต่าง  ๆ
ด้งกล่าวการบรรเทาปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืนได้จึงต้องกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เริ่มจากสร้างขยะมูลฝอยให้น้อย 
ที่สุด เช่น ไม่ใช่กล่องโฟ้ม (การผลิตโฟ้มก่อสารซีเอฟ้ซี) เลือกใช่สินค้าที่ใช่บรรจุภัณฑ์น้อย เช่น ซื้อสบู่เหลวแบบเติม 
เลือกใช่ของที่ไม่บรรจุในกล่องหรือขวดพลาสติก เลือกซ่อมแซมเครื่องใช่แทนที่จะทิ้งแล้วซื้อใหม่ และใช่ถุงผ้าแทน 
ถุงพลาสติก เป็นต้น
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บทคัดย่อ

งานวิจ้ยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ของวิสาหกิจ 
ชุมชนโสมวันทร์อำเภออู่ทอง วังหวัดสุพรรณบุรี มิขั้นตอนการดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 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 องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิในตำแหน่งการอบกล้วยม้วนขั้ง 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
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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
ประเทศไทยมีความโชคดีที่ม ีทรัพยากรธรรมชาติที่ม ีความหลากหลายตามท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อม 

ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการสร้างรายได้ และการพึ่งตนเองของชุมชน โดยการนำทุนที่มีอยู่ในชุมชน อันได้แก่ ความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรท้องถิ่นอื่นๆ ฯลฯ ผนวกกับการบริหารการจัดการสมัยใหม่ เพ่ือ 
ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู้ของชุมชนมาสร้างประโยชน์ สร้างโอกาสและรายได้ของชุมชนฐาน 
รากให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน หลักการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหลักการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนคือ การทำให้ 
สินทรัพย์ของชุมชนกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า และทำให้เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำไปสู่สินค้าของชุมชนทำให้เกิด 
รายได้ และกลายเป็นสินทรัพย์ของชุมชน เพื่อให้รากฐานเศรษฐกิจมั่นคง ดังเช่น การรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนโสม 
จันทร์ ของชุมชนสระยายโสม หมู่ที่ 3 ตำบลระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการในรูปแบบ 
คณะกรรมการอย่างเป็นระบบ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาชีพเกษตรกรรม หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง 
การเกษตรทำให้มีเวลาว่าง จึงเกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว อีกนั้งยังสร้างความสามัคคี 
และความเข้มแข็งในชุมชน

การดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนโสมจันทร์มีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัตถุติบที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือ กล้วยนํ้าว้า 
สายพันธ์กาบขาวสุพรรณ เป็นสายพันธ์ผสมระหว่างสายพันธ์มะลิอ่องและสายพันธ์เพชรบุรี มีจุดเด่นที่สีเหลืองสวย เน้ือ 
หนา หอม หวาน นุ่ม เหมาะกับการอบแห้ง (ไม่เหมาะกับการเชื่อม) เกษตรกรในพื้นที่จึงนำมาทำการแปรรูปเป็นกล้วยอบ 
ม้วนโสมจันทร์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรจากแนวคิดในการถนอมอาหารแบบไทยๆโดยใช้พลังงาน 
ความร้อนจากแสงอาทิตย์ แด,ด้วยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นั้งรูปแบบและรสชาติที่ดีจึงทำให้สินค้าเป็นที่นิยม ทางกลุ่มฯ จึง 
ได้นำเทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์มาช่วยในการผลิต เช่นเครื่องทับกล้วย เตาอบพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น และในปี พ.ศ. 
2554ไต้รับการสนับสนุนห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ จากโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแบบยังยีนในชุมชน วัด และ 
โรงเร ียน เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าพลังงานในการอบกล้วยอบม้วน แต่เนื่องจากกรรมวิธีการอบด้วยห้องอบพลังงาน 
แสงอาทิตย์เติมใช้หลักการอบด้วยการพาความร้อนจากแสงอาทิตย์ ยังต้องอาศัยช่วงเวลาและความร้อนจากแสงแดด ซึ่ง 
ไม่สามารถควบคุมแสงแดดที่มาจากธรรมชาติไต้ ส่งผลให้ใม่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ 
ไต้โดยจากการศึกษาอุณหภูมิภายในห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ของวิสาหกิจชุมชนโสมจันทร์ พบว่าอุณหภูมิจำนวน 4 
ตำแหน่ง ตามระดับความสูงของการอบกล้วย ตำแหน่งที่ 1 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 62.05 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 
73.24 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิด่ําสุด เท่ากับ 46.61 องศาเซลเซียส (ผันแปรตามความร้อนที่สะสมจากแสงอาทิตย์ใน 
ช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป) ,ตำแหน่งที่ 2 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 59.29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 69.61 องศาเซลเซียส 
และอุณหภูมิตํ่าสุด เท่ากับ 45.09 องศาเซลเซียส ,ตำแหน่งที่ 3 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 57.00 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
เท่ากับ 66.63 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุด เท่ากับ 43.70 องศาเซลเซียส ,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 
ชุมชนทํ่งํ๋ 3 แห่ง ได้แก่ บ้านมะค่าเหนือ บ้านเนินสมบูรณ์และบ้านลำดวนมิคุณลักษณะของนี้าเบื้องด้นมิค่า 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 
สุขภาพจากการอุปโภค-บริโภค ผ่านทางการดื่ม-กิน และผ่านทางผิวหนัง ไม่พบความเสี่ยงทางสุขภาพที่ไม่ก่อให้เกิด 
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 

ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพนํ้าสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญ และนํ้าสะอาดย่อมส่งผลต่อสุขภาพและ 
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อุปโภคบริโภคด้วย ปัจจุปนในเขตชุมชนของประเทศไทยส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการ 
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าเพื่ออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สะอาดและปลอดภัย ปราศจากการปนเบื้อนของสารพิษและเชื้อโรคด้วย 
ระบบผลิตนํ้าประปาโดยใช้กระบวนการสร้างตะกอน-รวมตะกอน และลดการปนเบื้อนของเชื้อโรคในนี้าด้วยการเติมสาร 
คลอริน (Coagulation-flocculation process) [1]

สารคลอรินที่มากเกินพอจากจะฆ่าเชื้อโรคในนํ้ายังสามารถทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในนํ้าที่หลงเหลือจากการ 
ปรับปรุง‘นา (Natural Organic Matters, NOMs) จนเกิดสารพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรค (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 
รายงานการศึกษาพบการปนเบื้อนของสารไตรฮาโลมีเทนสูงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (60.09 ไมโครกรัมต่อลิตร) 
รองลงมาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (33.89 ไมโครกรัมต่อลิตร) [5]

การปรับปรุงคุณภาพนี้าประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคในชุมชมของจังหวัดบุรีรัมย์ยังขาดการตรวจคุณภาพ 
โดยเฉพาะกรดฮาโลอะซิติกเนื่องจากการตรวจสอบมีค่าใช้จ่ายสูง งานวิจัยนี้จึงให้สนใจในการตรวจสอบระดับความเข้มข้น 
ของกรดฮาโลอะซิติกด้วยสมการทำนายทางคณิตศาสตร์ด้วยปัจจัยของการเกิด คือ pH คลอรินอิสระคงด้าง และ 
สารอินทรีย์คาร์บอนละลายนี้า ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนตํ่า ที่งนี้ความเข้มข้นของกรดฮาโลอะซีติกที่ศึกษาได้สามารถนำไป 
ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้อุปโภคบริโภคต่อไป 2

2. วิธีการดำเนินการวิจัย
2.1 ขอบเขตประชากรคัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พื้นที่ที่ทำการศึกษาตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย นี้าติบ- 

นาประปาจากระบบผลิตนี้าประปาชุมชนจำนวน 3 แห่ง และนี้าประปาจากบ้านผู้ใช้นี้าประปาจำนวน 45 หลังคาเรือน คือ 
ระบบผลิตนี้าประปาบ้านมะค่า ระบบผลิตนี้าประปาเนินสมบูรณ์ และระบบผลิตนี้าประปาบ้านลำดวน สำหรับใช้วิเคราะห์ 
ระดับความเข้มข้นของกรดฮาโลอะซิติกเป็นข้อมูลเบื้องต้น

กลุ่มคัวอย่างเป็นนี้าติบแห่งละ 1 คัวอย่าง และนํ้าประปาจากระบบผลิตนี้าประปาชุมชนแห่งละ 15 คัวอย่าง 
โดยการกำหนดขนาดของกลุ่มคัวอย่างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบด้วยจุดต้นท่อจ่ายนี้า จุด 
กลางท่อจ่ายน้ีา และจุดปลายท่อจ่ายน้ีา รวมจำนวนคัวอย่างที่งสิ้น 48 คัวอย่าง

2.2 ขอบเขตการวิจัย
1) การสำรวจเพื่อวิเคราะห์ทางเคมีโดยสุ่มเก็บคัวอย่างนี้าดิบเพื่อวิเคราะห์สารอินทรีย์ละลายนี้า 3 คัวอย่าง 

และนี้าประปาเพื่อวิเคราะห์ pH คลอรินอิสระคงด้าง และสารอินทรีย์คาร์บอนละลายนี้า สำหรับทำนายค่ากรดฮาโลอะซิติก 
45 คัวอย่าง คัวอย่างนี้าจะทำการรักษาสภาพคัวอย่างนี้าที่อุณหภูมิ 4-10 องศาเซลเซียส และนำส่งตรวจวิเคราะห์ใน 
ห้องปฏิบ้ติการ [6, 7]
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บทคัดย่อ

งานวิลัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากการรับสัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮด์ 
ทางการหายใจของนักศึกษาทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขณะเรียนปฏิปตการกายวิภาคศาสตร์ในห้องปฏิป้ตการ 
กายวิภาคศาสตร์โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงของ United States Environmental Protection Agency (U.S.EPA) 
การดำเนินงานวิลัยใช้วิธีการเก็บดัวอย่างสารฟอร์มัลดีไฮด้ในอากาศตามวิธีของ NIOSH Method 2016 โดยทำการติดตํ่ง์ 
อุปกรณ์และเก็บดัวอย่างในระดับหายใจ โดยใช้หลอดเก็บต์วอย่างชนิด 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 ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามข้อกำหนดของ U.S.EPA คือ น้อยกว่า 1 X 1 0"6 หรือความเสี่ยงต่อการเกิด 
มะเร็งมิน้อยกว่า 1 คนต่อประชากรหนึ่งล้านคน

คำสำคัญ: ฟอร์มัลดีไฮด์, ห้องปฏิปตการกายวิภาค, การประเมินความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง 
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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
ฟอร์มัลดีไฮต์ (Formaldehyde) เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นฉุนรุนแรง นิยมใช้อย่างแพร่หลายในการเป็นสารรั้งต้น 

หรือวัตถุดิบในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
ไม้และการผลิตไม้อัด และอุตสาหกรรมการผลิตเรซินสังเคราะห์ตลอดจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์[1] 
ในทางการแพทย์ ฟอร์ม้ลดีไฮด้ในรูปของสารละลายที่เป็นของเหลวหรือเรียกว่าฟอร์มาลิน (Formalin) ที่มีการใช้ใน 
ปริมาณสูงในห้องปฏิป้ดิการทางการแพทย์เช่น การคงสภาพศพในงานนิติเวชวิทยา นอกจากนี้อังใช้ในการคงสภาพสิ่งส่ง 
ตรวจหรือชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจหาพยาธิสภาพของโรคต่างๆ ของหน่วยงานด้านพยาธิวิทยาและปรสิตวิทยาในโรงพยาบาล 
ใช้เป็นนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค และใช้ในแช่ดองร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อศึกษาในวิชากายวิภาคศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์หรือ 
พยาบาล ด้งนั้นพื้นที่ในบริเวณห้องปฏิปติการทางการแพทย์ เช่น ห้องปฏิปติการนิติเวชวิทยา ห้องปฏิป้ติการพยาธิและ 
ปรสิตวิทยา และห้องปฏิปติการกายวิภาคศาสตร์จึงมิโอกาสที่จะมิการปนเปีอนฟอร์ม้ลดีไฮด้ในอากาศซึ่งนอกจากจะ 
ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอาคารแล้ว อังอาจส่งผลกระทบต่อบุคลากรหรือบุคคลที่ต้องไปปฏิป้ติงานในห้องปฏิป้ติการ 
ด้งกล่าว เช่น พนักงานรักษาศพ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบศพ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ แพทย์ พยาบาล อาจารย์และนักศึกษา 
แพทย์หรือพยาบาล ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการสัมผัสสารฟอร์ม้ลดีไฮต์ที่ระเหยปะปนอยู่ในอากาศ 
ภายในห้องปฏิปติการ [2]

มีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสฟอร์ม้ลดีไฮด้ในกลุ่มนักศึกษาแพทย์ เจ้าหน้าที่ และ 
คนงานที่ปฏิอัติงานในห้องปฏิอัติการกายวิภาค ของมหาวิทยาลัยอเล็กซานเดริย ประเทศอียิปต์พบว่ากลุ่มต้วอย่าง 
มีอาการคันในตา ระคายเคืองตา นํ้าตาไหล แสบจมูก ผิวหนังแห้งผิดปกติ เป็นผื่น แพ้ ผิวหนังอักเสบ ระคายเคืองระบบ 
ทางเดินหายใจ และมีอาการของโรคหอบหืด [3] นอกจากนี้อังมีการศึกษายินอันว่าฟอร์ม้ลดีไฮต์เป็นสาเหตุทำให้เกิด 
โรคมะเร็งในในมนุษย์[4] จากการศึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปฏิปติงานกับสารฟอร์ม้ลดีไฮต์ของ 
บุคลากรห้องปฏิป้ติการทางการแพทย์จำนวน 33 คน ที่ปฏิปติงานในห้องปฏิป้ติการพยาธิวิทยา ห้องปฏิป้ติการกายวิภาค 
ศาสตร์ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา และห้องปฏิป้ติการนิติเวชวิทยา พบว่าเมื่อพิจารณาความรุนแรงด้านการก่อให้เกิด 
โรคมะเร็ง บุคลากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.6 มิความเส่ียงอยู่ในระดับสูง [2] นอกจากนี้ จากการประเมินความเสี่ยงการเกิด 
มะเร็งจากการรับส ัมผ ัสฟอร์ม ้ลด ีไฮต ์ทางการหายใจของเจ ้าหน ้าท ี่ผ ่าและรักษาศพ ของโรงพยาบาลรัฐบาลใน 
กรุงเทพมหานคร จำนวน 42 คน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของ 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 ซ ึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับไม ่ได ้[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 3.84X 10'6ตามลำดับซึ่งจะเห็นว่าถ้านักศึกษาได้รับสัมผัสฟอร์ม้ลดีไฮค์ทางการหายใจใน
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บทคัดย่อ
การวิลัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาโปรแกรมระบบจำแนกทัศนคติการท่องเที่ยวใน”รั้วบวกและลบ โดยใช้ 

เทคนิคนาอีฟเบย์ และประเมินประสิทธิภาพของระบบทัศนคติการท่องเที่ยวโดยใช้เมตริกของความแม่นยำ การระลึกได้ 
ค่าทดสอบเอฟ (F-measure) และค่าความถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลวิจารณ์การท่องเที่ยวในประเทศจาก Google Map และ 
จากเว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ของนักท่องเที่ยวไทย ผลการพัฒนาโปรแกรมระบบจำแนกทัศนคติการท่องเที่ยวพบว่า 
โปรแกรมสามารถวิเคราะห์เพื่อจำแนกความรู้สึกจากข้อความจากข้อความทั่วไปได้แต่อาจจะมิปัญหากับประโยคที่มิ 
ความหมายกำกวม ไม่แน่ชัด เช ่นไม ่ถ ึงก ับไม ่ด ี ไม่ถ ึงกับไม่แย่ เป็นปัญหาต่อการกัดค่าและความเข้าใจของโปรแกรม 
ท่าให้การให้คะแนนผิดพลาดไป ผลการประเม่นประสิทธิภาพของระบบจำแนกทัศนคติการท่องเที่ยวด้วยเอกสารทดสอบ 
ที่แตกต่างเอกสารที่ใช้ในการสร้างโมเดล จำนวน 120 เอกสาร ให้ค่าการระลึก ค่าความแม่นยำ และค่าทดสอบเอฟ มีค่า 
80, 100, และ 120 ตามลำดับได้ผลกังเฉลี่ยจากทั่ง 3 โมเดล ด้งน ี้การระลึกม ีค ่าเฉล ี่ยท ี่0.86 ความแม่นยำมีค่าเฉลี่ย 
ท่ี 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
JEET 2020 ; 7(1) : 69 - 74

http://jeet.sia
mailto:songpon@southeast.ac.th


ระบบจำแนกทศนคติการท่องเที่ยวโดยเทคนิคนาอีพเบย์ ธีระพล ลิ้มศรัทธา และคณะ
http://jeet.sia mtech น. net

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 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์ความรู้สึก (sentiment 
analysis) โดยอาศัยเทคนิคต่าง  ๆ ของการประมวลภาษาธรรมชาติ (natural language processing) ในการระบุทั่ว 
ความรู้สึก (sentiment polarity) ของข้อความซึ่งมักจำแนกออกเป็น 2 ท่ัว คือท่ัวบวก (positive) และท่ัวลบ (negative)

งานวิสัยนี้สนใจศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความรู้สึกเนื่องจากการวิเคราะห์ความรู้สึกนี้ เป็นประโยชน์มากต่อ 
การประกอบการในยุคปัจจุบัน ซึ่งสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ มักมีผู้ใช้จำนวนมาก ทำให้มีปริมาณข้อมูลการวิจารณ์เพิ่มมาก 
ขึ้นบนเว็บไซต์ต่าง  ๆ ตามไปด้วย การวิเคราะห์ความรู้สึกนี้ จึงเป็นเครื่องมีอที่สามารถใช้สรุปความคิดเห็นที่นํกท่องเที่ยว 
มีต่อสถานที่นั้น  ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ซ ึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั่งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการนั้น  ๆ กล่าวคือ หาก 
นักท่องเที่ยวอยากรู้ว่าสถานที่ที่ตนสนใจมีคุณภาพดีมากแค่ไหนก่อนจะต์ดสึนใจไปท่องเที่ยว ก็สามารถค้นหาข้อมูล 
เกี่ยวกับสถานที่นั้น  ๆ บนอินเทอร์เนิดได้ และเมื่อไปท่องเที่ยวแล้ว ก็อาจเขียนค่าวิจารณ์ของสถานที่นั้นไว้สำหรับผู้ที่ 
ต้องการท่องเที่ยวคนอื่น  ๆ ส่วนสถานประกอบการก็สามารถนำบทวิจารณ์ด้านลบ กลับมาปรับปรุงสถานที่ของตนเองให้ดี 
ขึ้นได้ หรืออาจนำบทวิจารณ์ด้านบวกมาใช้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำการตลาดต่อไปได้ในอนาคต

2. วัตถุประสงค์การวิวัย
1. เพื่อจำแนกความรู้สึกจากความเห็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในบทวิจารณ์ออนไลน์ด้วยเทคนิคนาอิฟ

เบย์
2. สร้างส่วนปฏิสัมพันธีให้สามารถใช้งานเพื่อการจำแนกความรู้สึกได้สะดวก 3

3. เอกสารและงานวิวัยที่เกี่ยวข้อง
[1] ได้ทำวิสัยเรื่องการวิเคราะห์ความรู้สึกแบบอัดโนมีดจากข้อความแสดงความคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

วิเคราะห์ความรู้ส ึกของนักท่องเที่ยวที่ม ีการเขียนในรูปแบบของข้อความบนโซเชียลมีเดียเปน 2 กลุ่มความรู้สึก คือ 
นักท่องเที่ยวความรู้สึกที่ดี และนักท่องเที่ยวที่ความรู้สึกที่ไม่ดีด,อสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้เข้าชมโดยงานวิสัยได้พัฒนา 
โมเดลเพื่อการวิเคราะห์ความรู้ส ึก โดยทำการสัดกลุ่มเอกสารแบบนาอิฟเบย์ และทำการทดสอบด้วยการวัดค่าเอฟ 
ผลลัพธ์ที่ได้มานั้นได้แสดงว่าวิธีที่ที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถวิเคราะห์เนื้อหา จากความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต์วอย่างในแต่ละจุดขึ้า 2 คร้ัง เมื่อเก็บต์วอย่างครบตามกำหนดเวลา หลอดเก็บต์วอย่างจะลูกบรรจุอยู่ในถุงซิปล๊อคและ 
เก็บรักษาอุณหภูมิตามที่วิธีมาตรฐานกำหนดจนมาถึงห้องปฏิปติการเพื่อทำการวิเคราะห์

[2] ได้ทำวิสัยเรื่อง การวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทยเกี่ยวกับการริวิวสินค้าออนไลน์โดยใช้ทั่นตอนวิธี 
ซัพพอร์ต เวกเตอธ์แมทชีนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการจำแนกความ คิดเห็นโดยการวิเคราะห์ความคิดเห็น 
ภาษาไทย เกี่ยวกับการริวิวสินค้าออนไลน์ด้านการบริการห้องพักโรงแรมริสอธ์ท จาก Agoda Thailand และ Twitter 
Thailand ที่จดทะเบียนหลักทรัพย์โดยเก็บข้อมูลจำนวน 2,890 ข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อความ วิเคราะห์ความ 
คิดเห็นภาษาไทยเกี่ยวกับการริวิว สินค้าออนไลน์ และสร้างแบบจำลองด้วยอัลกอริทึม 4 ว ิธ ีได ้แก ่ ซัพพอร์ตเวกเตอร์ 
แมทชีน ต้นไม้วัดสินใจ นาอิฟเบย์ และเคเนิยเรสเนเบอร์ เพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธ์ภาพการวิเคราะห์ความคิดเห็น
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การออกแบบและหาประสิทธิภาพเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลง โดยใช้วัสดุเหลือทิ้ง 
จากกระบวนการแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นเซิอเพลิง 
DESIGN AND EFFICIENCY OF DOWNDRAFT GASIFIER USING WASTE FROM 
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บทคัดย่อ
การนำเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานติไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตา เผาก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ หาก 

นำไปใช้กับเตาแก๊สซิไฟเออร์จะทำให้ใบพัดของเครื่องเปาลมและชุดวาล์วต่าง  ๆ อุดตินํเสียหายได้ง่าย เนื่องจากในเปลือก 
เมล็ดมะม่วงทิมพานติมีปริมาณนํ้ามัน CNSL จำนวนมาก จึงจำเป็นต้องสกัด‘นามัน CNSL ออกก่อนจะเหลือเป็นกาก 
เปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานติ งานวิรัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและศึกษาประสีทธิภาพเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลง 
ที่เหมาะสมกับการใช้กากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานติเป็นเชื้อเพลิง โดยใช้หลักการออกแบบเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหล 
ลงชนิด V-Hearth มีขนาด 130 kW การสร้างและติดตํ่งระบบแก๊สซิพิเคชั่น ประกอบด้วย เตาแก๊สซิไฟเออร์ไซโคลน 
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 
ไหลของแก๊สได ้26.79 ทา3/เาr องค์ประกอบของโปรติวเซอร์แก๊สที่ผลิตได้ประกอบด้วย แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) 
แก๊สไฮโดรเจน (แ2) และแก๊สมีเทน (CH4) มีสัดส่วนร้อยละ 16 9.7 1.5 ค่าความร้อนของโปรติวเซอร์แก๊สเท่ากับ 3.605 
MJ/Nm3 และระบบแก๊สซิพิเคชั่นที่ใช้กากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานติเป็นเชื้อเพลิง มีประสีทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากับ 
39.92 เปอร์เซ็นต์
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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 

เกิดเศษวัสดุที่เหลือทิ้ง คือเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นจำนวนมาก โดยมีสัดส่วนเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานด์ 
ต่อปริมาณผลผลิตเท่ากับ 0.74 ตันต่อด้นผลผลิต มีค่าความร้อน 5.49 MJ/kg ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงาน 
ชีวมวลทดแทนการใช้นํ้ามันดิบและไฟฟัาได้ [2] อย่างไรก็ตาม การนำเปลือกมะม่วงหิมพานตัใปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา 
ตรงจะเกิดปัญหาสิ่ง แวดล้อม กลิ่นเหม็นฉุน ฝ่นละออง และหมอกควันเป็นมลพิษทางอากาศหากนำไปใช้กับ เตาแก๊ส 
ซ ิไฟเออร์ (Gasifier) จะทำให้ชุดวาล์ว ใบพัดของเครื่องเปาลม และชื้นส่วนต่าง  ๆ อุดตันเสียหาย [3] เนื่องจากเปลือก 
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์มีนํ้ามันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (Cashew Nut Shell Liquid : CNSL) เป็นองค์ประกอบหลัก 
ร้อยละ 35.10 [4] นํ้ามัน CNSL มีลักษณะเป็น'ของเหลวสีน้ําตาลคล้ํา เหนียวข้น มีกลิ่นฉุน คุณสมปัดทนความร้อนที่เกิด 
จากแรงเสียดทานถึง 200 °c มีการนำ‘นามัน CNSL ไปประยุกตัใช ้ประโยชน์อย่างมากมายในทางการแพทย์และ 
อุตสาหกรรม [5] ด้งนั้นจึงควรสกัดแยกนํ้ามัน CNSL ออกจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ก่อน ด้วยเครื่องสกัดนํ้ามัน 
แบบเกลียวอัด (Screw Press) ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์นํ้ามัแที่สกัดได้ 22.08 [6] แล้วจึงนำกากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ใปใช้ 
เป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟเคชั่น (Gasification) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความ 
สนใจในการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส (Producer Gas)

เทคโนโลยีแก๊สซิฟเคชั่นเป็นเทคโนโลยีที่แปลงสภาพชีวมวลของแข็งโดยปฏิกิริยาออกซิเดชันบางส่วน (Partial 
Oxidation) ที่อุณหภูมิสูงด้วยอากาศ ออกซิเจน หรือไอนํ้า ทำให้เกิดการแตกตัวมาเป็นโปรดิวเซอร์แก๊สที่ประกอบด้วย 
CO H2 และ CH4 ปฏิกรณ์ของกระบวนการแก๊สซิฟเคชั่น เรียกว่า แก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier) ซึ่งภายในมิกระบวนการทาง 
เคมีและกายภาพที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ การทำแห้ง (Drying) ไพโรไลซ ิส (Pyrolysis) การเผาไหม้ (Combustion /
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