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แผน เพิ่ มปร ะสิ ทธิ ภ ำพ
กำร ใช ้พ ลั งงำน

แบบจ�ำลองกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำเสริมจำกกำรเคลื่อนที่
ของยวดยำนในพ้ืนท่ีโรงงำนอุตสำหกรรม

 นำงสำวศุภพจี	พรพงษ์เมตตำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 ผศ.ดร.มณฑล	ฐำนุตตมวงศ์	 2557

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบกระบวนการสร้างแบบจ�าลองเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าเสริมจากการ

เคลื่อนที่ของยวดยานในพื้นท่ีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามหลักการเก็บเก่ียวพลังงาน โดยประยุกต์

แนวคิดการพัฒนาโครงงานอย่างมีเหตุผลร่วมกับการวิเคราะห์สวอต ประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศด้วยวิธี

การประเมินด้านการเงินร่วมกับคาร์บอนฟุตพร๊ินท์ของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแบบจ�าลอง และประเมินการ

ยอมรับของผู้ขับขี่ยวดยานภายในพื้นที่โรงงานที่มีต่อแบบจ�าลอง โดยวิธีสอบภามผู้ขับขี่ยวดยานประเภทตั้งแต่  

4 ล้อข้ึนไป จ�านวน 174 ราย

ผลการออกแบบกระบวนการสร้างแบบจ�าลอง ได้เกณฑ์การออกแบบท่ีครอบคลุมตลอดวัฎจักรชีวิตของ

ผลิตภัณฑ์ 5 มิติ ได้แก่ เกณฑ์ทางด้านวิศวกรรม ด้านพื้นที่ ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการเงิน และด้านสังคม กลไก

การท�างานของแบบจ�าลองเป็นระบบความดันอากาศร่วมกับความดันน�้า โดยแบ่งระบบการท�างานเป็นชุดผลิต

ไฟฟ้าและชุดปูพื้นถนน เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานจากการเคล่ือนที่ของยวดยานตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป มีปริมาณไฟฟ้าที่

ผลิตได้สูงสุดเท่ากับ 20 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวัน ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศดีท่ีสุดของแบบจ�าลองประกอบด้วย

ชุดผลิตไฟฟ้า 1 ชุด ชุดปูพื้นถนนระยะทาง 34 เมตร ติดตั้งบนเส้นที่ 3 ของพื้นที่โรงงานนี้ ซ่ึงมีต้นทุนการผลิต

ไฟฟ้าเท่ากับ 18.18 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง มีค่าคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 0.0917 กิโลกรัม

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง ส�าหรับการยอมรับของกลุ่มผู้ขับขี่ยวดยาน พบว่าร้อยละ 89 มี

ความรู้เกี่ยวกับแบบจ�าลองในระดับดีถึงดีเย่ียม (คะแนนเฉล่ีย 3.75 จากคะแนนเต็ม 4.00) โดยผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดสนใจให้มีการติดตั้งแบบจ�าลองนี้ในพื้นท่ีโรงงาน
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กำรพัฒนำแบตเตอร่ีข้ัวสังกะสีชนิดอัดประจุซ�้ำได้
เพ่ือลดกำรเกิดเดนไดรต์

 นำงสำวณัฐพร	ชะบำ	 มหำวิทยำลัยขอนแก่น
	

	 ผศ.ดร.สุธำสินี	เนรมิตตกพงศ์	 2557

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมขั้วสังกะสีเพื่อใช้เป็นขั้วลบของเซลล์แบตเตอรี่ ขั้วสังกะสีบนแผ่น

ทองแดงถูกเตรียมขึ้นด้วยวิธีการชุบโลหะ กระแสที่ใช้ในการชุบอยู่ที่ 0.02 – 0.1 A/cm2 เวลา 1 ช่ัวโมง โดยใช้ 

ZnSO
4
 เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ความเข้มข้น 0.1 -1 M เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมขั้วสังกะสี 

พบว่า ความเข้มข้นของ ZnSO
4
 1 M ร่วมกับกระแสท่ีใช้ในการชุบสังกะสี 0.06 - 0.10 A/cm2 ให้ค่าประสิทธิภาพ

ของกระแสสูงถึงร้อยละ 90.90 – 97.09 ลักษณะของผลึกและอสัณฐานของขั้วสังกะสีถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 

XRD ลักษณะโครงสร้างภายในของขั้วสังกะสีถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM พบว่า ความเข้มข้นของสารละลาย 

อเิลก็โทรไลต์และกระแสทีใ่ช้ในการชบุสงักะสมีผีลต่อการจดัเรยีงตวัโครงสร้างภายในของขัว้สงักะส ีหลงัจากนัน้น�า

ขั้วสังกะสีที่เตรียมไปทดสอบประสิทธิภาพเซลล์แบตเตอร่ีร่วมกับข้ัวแมงกานีสไดออกไซด์ (MnO
2
) และข้ัวนิกเกิล

ไฮดรอกไซด์ Ni(OH)
2
 ถูกใช้เป็นข้ัวไฟฟ้าบวก และใช้สารละลายโปรแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ความเข้มข้น 

6 โมลลาร์ ร่วมกับซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ความเข้มข้น 0.5 โมลลาร์ เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งขั้วไฟฟ้าบวก

ถูกขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีอัดด้วยแรงดันและให้ความร้อน จากการทดสอบประสิทธิภาพของเซลล์แบตเตอร่ี Zn  

anode/MnO
2
 cathode และ เซลล์แบตเตอรี่ Zn anode/ Ni(OH)

2
 cathode จ�านวน 100 รอบ ที่ %DOD 

แตกต่าง พบว่า การอัดและคายประจุที่ค่า %DOD ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานของเซลล์

แบตเตอรี่ และพบว่าประสิทธิภาพของเซลล์แบตเตอรี่ Zn anode/ Ni(OH)
2
 cathode มีความเสถียรส�าหรับการ

อัดและคายประจุมากกว่าเซลล์แบตเตอรี่ Zn anode/ MnO
2
 cathode นอกจากนั้นขั้วสังกะสีหลังการทดสอบ

ประสิทธิภาพเกิดการงอกกิ่งก้านสาขาของสังกะสีเป็นจ�านวนมาก ซ่ึงกิ่งก้านของสังกะสีที่งอกออกมานั้นมีโอกาส

ที่จะไปสัมผัสกับขั้วบวก ซึ่งจะท�าให้เกิดการลัดวงจรและส่งผลท�าให้อายุการใช้งานของเซลล์แบตเตอรี่ส้ันลง

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของการควบคุมการงอกกิ่งก้านสาขาของสังกะสีท่ีขั้วลบของเซลล์

แบตเตอรี่ Zn anode/Ni(OH)
2
 cathode เพื่อป้องกันการเกิดการลัดวงจรของเซลล์แบตเตอรี่ด้วยวิธีการดังนี้  

คือ ผลของการควบคุมการงอกกิ่งก้านสาขาของขั้วสังกะสีโดยการห่อขั้วสังกะสีด้วยกระดาษแก้วเกรดทั่วไป และ

ผลของการเติมเพคตินลงในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ต่อการควบคุมการงอกกิ่งก้านสาขาของขั้วสังกะสี การควบคุม

การงอกกิ่งก้านสาขาของขั้วสังกะสีด้วยวิธีการห่อด้วยกระดาษแก้วเกรดทั่วไป หรือการเติมเพคตินลงในสารละลาย 

อิเล็กโทรไลต์ เมื่อน�ามาทดสอบประสิทธิภาพของเซลล์แบตเตอรี่นั้นพบว่า การห่อขั้วสังกะสีด้วยกระดาษแก้ว 

เกรดทั่วไปจ�านวน 3 รอบ หรือการเติมเพคตินลงในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ปริมาณ 0.5 กรัม ส่งผลท�าให้

ประสิทธิภาพของเซลล์แบตเตอรี่สูงถึงร้อยละ 80 ซ่ึงลดลงจากเดิมเพียงเล็กน้อย แต่สามารถควบคุมการงอกกิ่ง

ก้านสาขาของขั้วสังกะสีได้เป็นอย่างดี ขั้วไฟฟ้าที่ถูกทดสอบประสิทธิภาพของเซลล์แบตเตอรี่แล้วจะถูกวิเคราะห์

ลักษณะทางกายภาพด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น ลักษณะของผลึกและอสัณฐานวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD โครงสร้าง

ลักษณะภายในถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM และหมู่ฟังก์ช่ันของขั้วไฟฟ้าถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTIR
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ผลกระทบของควำมสูญเสียด้ำนไฟฟ้ำและควำมน่ำเชื่อถือเมื่อเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้ำแบบกระจำยเชื่อมโยงกับระบบจ�ำหน่ำยของ กฟภ.

 นำยสำมำรถ	เข่ือนแปด	 สถำบันเทคโนโลยี
	 	 พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

	 รศ.ดร.อรรถพล	เง่ำพิทักษ์กุล	 2558

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการศึกษาผลกระทบของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย (Distributed generator 

: DG) ท่ีมีต่อดัชนีความเชื่อถือได้และการสูญเสียก�าลังไฟฟ้าในระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

ในรูปแบบของดัชนีค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง (System Average Interruption Frequency Index 

: SAIFI) ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง (System Average Interruption Duration Index : 

SAIDI) มูลค่าความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับ (Expected Interruption Cost : ECOST หรือ Outage Cost) 

ค่าการสูญเสียก�าลังไฟฟ้าจริง (Active power loss : Ploss) ค่าการสูญเสียก�าลังไฟฟ้าเสมือน (Reactive  

power loss : Qloss) ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discount Payback Period : DPB) และอัตราผลตอบแทนภายใน 

(Internal Rate of Return : IRR) โดยท�าการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อระบุต�าแหน่ง ขนาด และประเภทของเครื่อง

ก�าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย (DG) ที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory เพื่อสร้างแบบ

จ�าลองระบบจ�าหน่ายท่ีมีเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย (DG) เช่ือมต่อในระบบจ�าหน่าย และใช้วิธีการวิวัฒนาการ

โดยใช้ผลต่าง (Differential Evolution Algorithm : DE) ซ่ึงเป็นเครื่องมือด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial  

Intelligence : AI) ในโปรแกรม MATLAB มาช่วยในการระบุต�าแหน่งและขนาดที่เหมาะสมที่สุดของเครื่องก�าเนิด

ไฟฟ้าแบบกระจาย (DGs) ซึ่งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย (DG) ภายใต้การศึกษานี้เชื่อมต่อเข้ากับระบบ

จ�าหน่าย 22 กิโลโวลต์ สถานีไฟฟ้าธัญบุรี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบจ�าหน่ายใน

ประเทศไทย

ผลโดยรวมสามารถสรุปได้โดยมุ่งเน้นไปที่ต�าแหน่ง ขนาด และประเภทของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย 

(DG) ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อค่าดัชนีความเชื่อถือได้ การสูญเสียก�าลังไฟฟ้า และดัชนีด้านเศรษฐศาสตร์ 

นอกจากนี้ผลที่ได้ทางเทคนิคเป็นที่น่าพอใจมากในแง่มุมของการปรับปรุงความเชื่อถือได้และการลดความสูญเสีย

ก�าลังไฟฟ้าลง โดยดัชนีค่าเฉลี่ยความถี่ท่ีระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ปรับปรุงดีขึ้น 83.90 % ดัชนีค่าเฉลี่ย

ระยะเวลาที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ปรับปรุงดีข้ึน 83.92 % มูลค่าความเสียหายเน่ืองจากไฟฟ้าดับ (ECOST) 

ปรับปรุงดีขึ้น 78.54 % ค่าการสูญเสียก�าลังไฟฟ้าจริง (Ploss) ปรับปรุงดีขึ้น 81.67 % และค่าการสูญเสียก�าลัง

ไฟฟ้าเสมือน (Qloss) ปรับปรุงดีขึ้น 80.79 %
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กำรประยุกต์ระบบสะสมพลังงำนแบบแบตเตอร่ีเก็บพลังงำนเพ่ือลด
ควำมผันผวนก�ำลังกำรผลิตจำกระบบเซลล์แสงอำทิตย์ขนำดใหญ่

 นำยบริรัตน์	จินตนำสมบัติ	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
	

	 รศ.ดร.สุทธิชัย	เปรมฤดีปรีชำชำญ	 2557

ปัญหาเรื่องความผันผวนหรือการเปลี่ยนแปลงก�าลังการผลิตอย่างเฉียบพลันมักจะเกิดกับแหล่งผลิตพลังงาน

หมุนเวียนที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ ท�าให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ 

ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหาเทคโนโลยี ขนาดก�าลังและความจุพลังงานของแบตเตอรี่เก็บพลังงาน

ที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะลงทุนติดตั้ง เพื่อลดความผันผวนก�าลังการผลิตร่วมกับระบบเซลล์แสงอาทิตย ์

ขนาดใหญ่ 2 MW ณ อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์ความ

เหมาะสมด้วยโปรแกรมเกมส์ (GAMS) ที่ใช้ชุดการแก้ปัญหาเชิงเส้น CPLEX เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเทคโนโลยี

แบตเตอรี่เก็บพลังงาน 4 ชนิด คือ แบตเตอรี่ตะก่ัว-กรด (Adv.LA) แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-ion) แบตเตอรี่

โซเดียมนิกเกิลคลอไรด์ (NaNiCl) และแบตเตอรี่โซเดียมซัลเฟอร์ (NaS) 

จากการศึกษาพบว่าการติดตั้งระบบแบตเตอร่ีเก็บพลังงานสามารถลดปัญหาเรื่องความผันผวนก�าลัง 

การผลิตระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ได้ และแบตเตอร่ีโซเดียมนิกเกิลคลอไรด์มีความเหมาะสมที่จะน�ามา 

ติดตั้งให้กับพ้ืนที่เป้าหมาย โดยมีระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่า 5 ปี ด้วยการประเมินจากรายรับท่ีได้สูงสุดจากการ

ขายไฟฟ้าของผู้ประกอบการที่มีการลงทุนติดตั้งระบบแบตเตอรี่เก็บพลังงาน ท�าให้งานวิจัยน้ีสามารถน�ามาใช้เป็น

แนวทางในการน�าเสนอจากมุมมองของหน่วยงานการไฟฟ้า ส�าหรับการวางแผนออกมาตรการก�าหนด บังคับจ�ากัด

อัตราความผันผวน และสร้างแรงจูงใจ หรือขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจแหล่งพลังงานหมุนเวียน  

เพื่อท่ีจะท�าให้โครงข่ายไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากขึ้น
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กำรปรับปรุงระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกระบบไฟฟ้ำแบบรัศมีเป็นแบบวงรอบ
เพ่ือลดกำรสูญเสียในสำยส่ง รักษำระดับแรงดันไฟฟ้ำและเพิ่มควำมเชื่อถือได้

 นำงสำวปัทมำพร	บุญชู	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
	

	 ผศ.ดร.พีรพล	จิรำพงศ์	 2557

งานวิจัยฉบับนี้น�าเสนอการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างของสายป้อนหลักในระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแบบ

รัศมีให้เป็นแบบวงรอบ ประสิทธิภาพของระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย ก�าลังไฟฟ้าสูญเสียที่ลดลง การจ่าย

โหลดในแต่ละสายป้อนของระบบ การปรับปรุงโพรไฟล์แรงดันไฟฟ้า และการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบ ได้ถูก

ประเมินและวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม DIgSILENT PowerFactory ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงแบบรัศมี 2 วงจร 

ระดับแรงดัน 115 kV ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ถูกใช้เป็น

กรณีศึกษา ข้อมูลของระบบจ�าหน่ายจากฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศทางไฟฟ้าได้ถูกน�าไปใช้ร่วมกับโปรแกรม 

PowerFactory ในรูปแบบไฟล์ DIgSILENT-GIS-SCADA (DGS) เง่ือนไขที่แตกต่างกันของสภาวะการจ่ายโหลด

ของหม้อแปลงในแต่ละสถานีไฟฟ้า และโครงสร้างของสายป้อนหลัก ได้ถูกศึกษาและประเมินประสิทธิภาพรวม

ถึงความสามารถในการจ่ายไฟของระบบ

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การปรับปรุงโครงสร้างของระบบจ�าหน่ายแบบรัศมีให้เป็นแบบวงรอบ ท�าให้

สามารถลดก�าลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบ ปรับปรุงโพรไฟล์แรงดันไฟฟ้า และท�าให้ความเช่ือถือได้ของระบบ 

เพิ่มสูงขึ้น
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Performance Studying of Gasohol PFI Engine
in Long-Tailed Boat Applications

	 Mr.	Kittichart	Tumaiam	 King	Mongkut’s	Institute	of	
	 	

Technology	Ladkrabang
	

	 Asst.	Prof.	Dr.	Chaiwat	Nuthong	 2015

Nowadays, human realize to the environment pollution cause from old engine and use 

the engine misapply. These engines will cause the problem such as air pollution and cannot 

use the engine to work at the high efficiency. Using new development technologies and  

renewable oxygenated fuels are considered the most suitable solution for sustainable future. 

Optimization of electronic control unit (ECU) makes an engine to work in high efficiency and 

decrease the environment pollution. In this research, gasoline port-fuel injection spark ignition 

engine is use as the boat engine. To use car engine as boat engine, the control system has to 

be modify and tune up for proper condition. The goal is to modify the control system and 

optimization for use in boat application to reduce the emission of greenhouse gas and environment 

pollution. For the method, the parameters that used to control and optimization are the  

boat’s running condition to tune up injection duration, ignition timing, and also the engine 

special function. Performances of the engine were invested in the point of brake specific fuel 

consumption, brake specific energy consumption and break thermal efficiency. And the exhaust 

gas pollution were invested in the point of carbon dioxide, carbon monoxide and hydro carbon 

concentration.

The advantage of this study can serve as the reduction of exhaust gas emissions and 

improving performances from gasoline port-fuel injection spark ignition engine by using ethanol.
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กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจ่ำยก�ำลังไฟฟ้ำกลับคืนสู่ระบบด้วยระบบ
พลังงำนทดแทนท่ีเช่ือมต่อกับระบบแสงสว่ำงไฟถนน

 นำยสัณฐิติ	อยู่มำก	 สถำบันเทคโนโลยี
	 	 พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

	 รศ.ดร.อรรถพล	เง่ำพิทักษ์กุล	 2557

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีน�าเสนอการศึกษาประสิทธิภาพของระบบแสงสว่างไฟถนน โดยท�าการศึกษาคุณภาพ

แสงสว่างไฟถนนระหว่างการใช้โคมไฟถนนหลอดโซเดียมความดันไอสูง และโคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง 

ด้วยการจ�าลองระบบแสงสว่างไฟถนนจากโปรแกรม DIALux ในล�าดับต่อมาท�าการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพ

ไฟฟ้าจากการใช้งานโคมไฟถนนหลอดโซเดียมความดันไอสูง และโคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง ร่วมกับระบบ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ชุดทดลองถูกสร้างแบบเพื่อใช้ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าของระบบแสงสว่าง 

ไฟถนนทั้งหมด 3 กรณีศึกษา จากนั้นน�าเสนอความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างระบบแสงสว่างไฟถนน

พลังงานแสงอาทิตย์กับระบบแสงสว่างไฟถนนแบบเก่า ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโคมไฟถนนหลอดไดโอด

เปล่งแสงที่ถูกออกแบบให้มีการกระจายแสงที่เหมาะสม สามารถเพิ่มค่าความสว่างเฉล่ีย ค่าความสม�่าเสมอแสง 

และช่วยลดค่าแสงจ้าแยงตาได้ จึงมีความเป็นไปได้ในการน�าโคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสงขนาด 120 วัตต์ 

มาใช้แทนโคมไฟถนนหลอดโซเดียมความดันไอสูงขนาด 250 วัตต์ ผลการการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า

จากการใช้โคมทั้ง 2 ชนิด ร่วมกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พบว่าการใช้โคมไฟถนนหลอดไดโอด

เปล่งแสงร่วมกับระบบแสงอาทิตย์มีคุณภาพไฟฟ้าดีกว่าโคมไฟถนนหลอดโซเดียมความดันไอสูง เช่น มีค่ากระแส

ฮาร์มอนิกต�่า ค่าตัวประกอบก�าลังสูง และมีพลังงานสูญเสียภายในโคมไฟถนนต�่า 

จากการศึกษาผลกระทบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบจ�าหน่าย พบว่าระบบสามารถ

จ่ายพลงังานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจ�าหน่ายผ่านเครือ่งแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงเป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัขนาดพิกดัเล็ก 

(ไมโครอินเวอร์เตอร์) ได้ในทุกช่วงของค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ แต่ในช่วงเวลาที่มีค่าความเข้มรังสี 

แสงอาทิตย์น้อย (ช่วงเวลาเช้าและเย็น) คุณภาพไฟฟ้ามีค่าต�่าลง จากการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์พบว่าระบบ 

แสงสว่างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโคมไฟถนนหลอดไดโอดเปล่งแสง สามารถให้ระยะเวลาคืนทุนและ

ผลตอบแทนภายในดีกว่า เนื่องจากประสิทธิภาพของโคมไฟถนนและการประหยัดพลังงาน
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กำรสังเครำะห์ฟิสเชอร์-ทรอปช์ บนตัวเร่งปฏิกิริยำโคบอลต์มีโซพอร์รัสซิลิกำ
ที่เตรียมพร้อมด้วยเทคนิคพลำสมำเย็น

	 นำงสำวธัชพรรณ	อัจจิมำรังษี	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
	

	 รศ.ดร.ประเสริฐ	เรียบร้อยเจริญ	 2559

งานวิจัยนี้ศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ท่ีใช้ซิลิกาทรงกลมแบบกลวงเป็นตัวรองรับในการสังเคราะห์ 

ฟิสเชอร์-ทรอปช์ เน่ืองจากปกติโดยท่ัวไปปัญหาหลักของการสังเคราะห์ฟิสเชอร์-ทรอปช์ บนตัวเร่งปฏิกิริยา

โคบอลต์บนตัวรองรับซิลิกาทางการค้าทั่วไปให้ผลิตภัณฑ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มักมีช่วงกว้าง  

งานวิจัยน้ีจึงมีความสนใจเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากตัวรองรับซิลิกาทรงกลมแบบกลวงมีผนังของช่องว่าง

ตรงกลางในตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีช่วยให้เกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตของสายโซ่ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดย

น�ามาผ่านวิธีการโหลดโลหะโคบอลต์บนตัวรองรับซิลิกาด้วยวิธีการเอิบชุ่ม (Wetness Impregnation Method) 

เพื่อใช้ในการเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิสเชอร์-ทรอปช์ โดยเตรียมตัวรองรับซิลิกาแบบทรงกลมกลวงด้วยวิธี

อิมัลชัน (Emulsion) ของน�้าในชั้นน�้ามัน และในช้ันน�้า (W/O/W) ซึ่งใช้โซเดียมซิลิเกต (Sodium Silicate) เป็น

แหล่งของซิลิกา และใช้แอมโมเนียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NH4HCO3) ส�าหรับรูพรุนชนิดเมโซพอร์รัสของตัว

รองรับซิลิกาแบบทรงกลมกลวง และได้ลักษณะของตัวรองรับชนิดซิลิกาแบบทรงกลมกลวงที่เหมาะสมคือ มีพื้นที่

ผิวจ�าเพาะมากกว่า 500 ตารางเมตรต่อกรัมของตัวรองรับ และมีพื้นท่ีผิวของรูพรุนขนาดไมโครเมตรน้อยกว่า 20 

ตารางเมตรต่อกรัมของตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่าให้ค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่สูงมากกว่า

ร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ค่าการเลือกเกิดสารประกอบไฮโดร์คาร์บอนมากกว่าหรือเท่ากับ 12 ที่ต�่า และให้

ค่าการกระจายของผลิตภัณฑ์สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ช่วงแคบกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาทางการค้า นอกจากนี้ได้

ศึกษาการเคลือบซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 บนตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ที่รองรับด้วยตัวรองรับซิลิกาแบบทรงกลมกลวง

ด้วย 2 วิธี ได้แก่ วิธีไฮโดรเทอร์มอล (Hydrothermal Synthesis) และวิธีการใช้ไอน�า้ช่วยในการตกผลึก 

(Steam-Assisted Crystallization; SAC) พบว่าให้ผลิตภัณฑ์ในช่วงที่แคบเพิ่มมากขึ้น และเกิดผลิตภัณฑ์ของ 

ไอโซพาราฟิน และโอเลฟินเพิม่ขึน้ เนือ่งจากซโีอไลต์มคีวามเป็นกรดช่วยท�าให้เกดิปฏกิริยิาไอโซเมอไรเซชนัเพิม่ขึน้ 

แต่อย่างไรก็ตามวิธีการปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยการเคลือบซีโอไลต์บนตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่ายังมีปัญหาต่างๆ 

เช่น การสลายตัวของตัวรองรับซิลิกา การหลุดออกของโลหะโคบอลต์บนตัวรองรับซิลิกา และการที่ซีโอไลต์ไม่

เคลือบบนตัวเร่งปฏิกิริยาท�าให้ค่าร้อยละของการเปล่ียนแปลงคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่ต�่า
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แบบจ�ำลองคณิตศำสตร์เพ่ือบริหำรกำรตลำดพลังงำนเอทำนอล

 นำยกฤษณ์	เกล้ียงช่วย	 สถำบันเทคโนโลยี
	 	 พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

	 ผศ.ดร.ชลิดำ	อู่ตะเภำ	 2558

งานวิจัยนี้เป็นการสร้างแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ประเมินค่าที่เหมาะสมของปริมาณการผลิต 

เอทานอลจากอ้อย และมนัส�าปะหลงั ต่อ 9 ล้านลิตรต่อวนั โดยค�านงึถึงขอบเขตเรือ่งวตัถุดบิ โรงงานผลิต ราคาขาย 

และต้นทุนการผลิตของน�้าตาล แป้ง เอทานอล และก�าไรจากการผลิตและขายเอทานอล ผลจากการศึกษาสามารถ

ผลิตเอทานอลได้ท่ี 2.85 ล้านลิตรต่อวัน โดยใช้วัตถุดิบประเภท กากน�้าตาลมากที่สุด มันส�าปะหลัง และอ้อย  

ตามล�าดับ ดังนั้นผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการตัดสินใจ และผู้วางนโยบายทางด้านพลังงาน สามารถน�าเอาไปใช้เป็น

แนวทางในการแนะน�าให้เกษตรกรเลือกปลูกพืช เลือกขาย โรงงานอุตสาหกรรมสามารถตัดสินใจผลิตเอทานอล 

อีกทั้งเป็นการตอบรับนโยบายทางด้านพลังงานรวมของประเทศ
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กำรศึกษำกำรใช้พลังงำนและกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน
ในกำรก่อสร้ำงอำคำรพักอำศัย 2 ชั้น

	 นำยฐำนิต	กรีแสง	 สถำบันเทคโนโลยี
	 	 พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

	 ผศ.ดร.ชลิดำ	อู่ตะเภำ	 2558

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้น�าเสนอการศึกษาและการวิเคราะห์การใช้พลังงานในการก่อสร้างอาคารพักอาศัย  

2 ช้ัน จากการส�ารวจและเก็บข้อมูลโครงการก่อสร้างพบว่า ใช้ค่าจ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.486 % เม่ือ

เทียบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ท�าการวิเคราะห์จากแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย  

2 ช้ัน พบว่าพลังงานท่ีใช้ในการก่อสร้างเท่ากับ 127.51 กิโลวัตต์-ช่ัวโมงต่อตารางเมตร ซ่ึงคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงานอยู่ที่ 535 บาทต่อตารางเมตร ถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานในการก่อสร้างจะอยู่ประมาณ 4 % 

ของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ช้ันทั้งหมด โดยทั้งหมดจะแบ่งเป็นปริมาณไฟฟ้า 5,993 หน่วย 

ปริมาณน�้ามันดีเซลและน�้ามันหล่อลื่นเท่ากับ 765 ลิตร โดยการใช้พลังงานท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างจะมี

ปริมาณที่มากกว่าการใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดยตรง ส่วนการบริหารจัดการพลังงานอาคาร 

พักอาศัย 2 ช้ัน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้เป็น 1.6 % ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด จากนั้นผลที่ได้จากการ

ศึกษาพลังงานในการก่อสร้างอาคารพักอาศัย 2 ช้ัน สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน แนวทางการประเมินค่า

ต้นทุนการใช้พลังงานการก่อสร้าง ทั้งยังน�าแนวทางการบริหารจัดการพลังงานเพ่ือช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานใน

การก่อสร้างอาคารพักอาศัยได้ และยังสามารถน�าข้อมูลการศึกษาวิจัยนี้ไปต่อยอดในการประเมินการใช้พลังงาน

จากการก่อสร้างโดยวิธีต่างๆ ของโครงสร้างหลายรูปแบบ
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กำรศึกษำกำรใช้พืชเป็นม่ำนกรอบอำคำรโดยมีผลกระทบ
ด้ำนควำมเข้มของแสงสว่ำงน้อยที่สุด

 นำงสำวจุฑำรัตน์	แก้วงำม	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
	
	 ผศ.ดร.เกื้ออนันต์	เตชะโต	 2558

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้พืชเป็นม่านกรอบอาคาร โดยค�านึงถึงผลกระทบความเข้มของแสงสว่าง 

เนื่องจากผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่บนอาคารส�านักงาน จะได้รับแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบลงบนช่องเปิดรับแสงของอาคาร 

คือ กระจก และใช้แสงสว่างในการท�างาน แม้การปลูกพืชเป็นม่านกรอบอาคารสามารถบังเงา และป้องกันแสงแดด

เข้าสู่อาคารได้ แต่ก็ต้องไม่บดบังจนกระทั่งส่งผลกระทบต่อระดับความเข้มแสงสว่าง การทดลองนี้ใช้ระยะเวลา  

6 เดือน (เดือนมีนาคม-เดือนสิงหาคม) โดยน�าพืชที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 2 ชนิด ได้แก่ สร้อยอินทนิล และ 

อมรเบิกฟ้า มาปลูกในลักษณะเป็นม่านกรอบอาคาร พบว่า ความเข้มของแสงสว่างหน้าม่าน และหลังม่านของต้น

สร้อยอินทนิล ในช่วงเวลา 9.00 น. คือ 52% - 63% เวลา 12.00 น. คือ 57% - 62% เวลา 15.00 น. คือ 57% 

- 68% ส่วนต้นอมรเบกิฟ้า ในช่วงเวลา 9.00 น. คอื 45% - 61% เวลา 12.00 น. คอื 56% - 61% เวลา 15.00 น.  

คือ 55% - 64% ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของกระทรวงแรงงาน (2549) ซ่ึงค่าเฉล่ียความ 

เข้มของแสงสว่างในห้องอาคารส�านักงาน ในช่วงเวลา 9.00 น. คือ 310-366 ลักซ์ เวลา 12.00 น. คือ 328-389 

ลักซ์ และเวลา 15.00 น. คือ 349-405 ลักซ์ ตามล�าดับ พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 300 ลักซ์ บนโต๊ะท�างาน

ทั้งหมด มีข้อสังเกตว่าในช่วงเวลา 15.00 น. จะมีร้อยละส่วนต่างและค่าเฉล่ียในห้องอาคารส�านักงาน มีความเข้ม

ของแสงสว่างมากกว่าเวลา 12.00 น. และเวลา 9.00 น. ตามล�าดับ เพราะในช่วงบ่ายถึงเย็นแสงแดดค่อนข้างมาก 

ท�าให้อาคารในทิศนี้ได้รับแสงแดดมาก จากการศึกษาค่าร้อยละสัดส่วนดัชนีพ้ืนที่ใบ (LAI) ต้นสร้อยอินทนิล  

พบว่าค่าร้อยละสัดส่วนดัชนีพ้ืนท่ีใบ อยู่ในช่วง 7.30% - 11.16% ส่วนต้นอมรเบิกฟ้า อยู่ในช่วง 6.30% - 14.73% 

มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นตามล�าดับ ด้วยค่าดัชนีพื้นที่ใบดังกล่าวแนะน�าให้ใช้พืชเป็นม่านกรอบอาคารได้ โดยดัชนี

พื้นที่ใบไม่ควรเกินกว่า 15%
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กำรศึกษำศักยภำพกำรลดรังสีอำทิตย์รวม
โดยใช้พืชอำกำศส�ำหรับหลังคำเขียว

	 นำยศุภศักดิ์	หนูมำก	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
	

	 ผศ.ดร.เก้ืออนันต์	เตชะโต	 2558

ประเทศไทย มีปริมาณรังสีอาทิตย์ (Solar Radiation) ค่อนข้างสูง ท�าให้อาคารพาณิชย์ต้องอาศัย 

เครื่องปรับอากาศเป็นหลัก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่หลังคาเขียว 

(Green Roof) โดยการปลูกพืชบนหลังคาดาดฟ้าจะท�าให้อุณหภูมิภายในอาคารพาณิชย์ลดลงได้ ผู้วิจัยจึงศึกษา

โดยใช้ต้น Tillandsia Cotton Candy ซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในวงศ์สับปะรด (Bromeliaceae) สกุล Tillandsia 

ที่มีคุณสมบัติเป็นพืชอากาศ ทนแล้ง ดูแลรักษาง่าย น�้าหนักเบา ไม่อาศัยดินในการเจริญเติบโต มีวิธีการสังเคราะห์

แสงแบบ Crassulacean Acid Metabolism (CAM) นอกจากนั้นยังเป็นพืชที่มีไตรโคม (Trichome) ปกคลุม 

ทั่วทั้งต้น โดยท�าหน้าที่ในการดูดซับความช้ืน และธาตุอาหารในอากาศ โดยงานวิจัยตั้งสมมติฐานว่า หลังคาเขียว

สามารถลดรังสีอาทิตย์บนหลังคาดาดฟ้าได้ การทดลองใช้ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี เริ่มจากเดือนเมษายน  

พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 วัดรังสีอาทิตย์โดยใช้เครื่อง Solarimeter จากนั้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง

รังสีอาทิตย์กับดัชนีพื้นท่ีผิวใบ และน�้าหนักต้น Tillandsia Cotton Candy เปรียบเทียบรังสีอาทิตย์ระหว่างพ้ืนที่

ดาดฟ้าอาคาร และพื้นที่ใต้หลังคาเขียวบนดาดฟ้า จากผลการศึกษาพบว่ารังสีอาทิตย์พื้นที่ดาดฟ้าอาคารรายเดือน

มีค่าอยู่ในช่วง 1,086.2 - 1,261.1 W/m2 พบรังสีอาทิตย์มีค่ามากท่ีสุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 และน้อยที่สุด

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 หลังคาเขียวสามารถลดรังสีอาทิตย์รายเดือนเฉล่ียเท่ากับ 907.7 W/m2 คิดเป็น 

ร้อยละ 78.20 และพบว่ารังสีอาทิตย์มีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับดัชนีพื้นท่ีผิวใบ (r2 = 0.84, p < 0.001) 

และน�้าหนักต้น Tillandsia Cotton Candy (r2 = 0.89, p < 0.001)



กำรศึกษำอิทธิพลของรูปแบบหิ้งแสงและฝ้ำเพดำนเพื่อกำรส่องสว่ำง
ที่เหมำะสมในอำคำรจ�ำหน่ำยสินค้ำห้ำงสรรพสินค้ำ: กรณีศึกษำอำคำร CDS 
(Central Festival Samui)

 นำงสำวสุฑำลักษณ์	ตันติวงศ์	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
	

	 ดร.นวลวรรณ	ทวยเจริญ	 2558

ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเลวร้ายลง โดยส�าหรับในประเทศไทยนั้นมีการ

ใช้พลังงานมากเป็นอันดับท่ีสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออก (ซึ่งรวมประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมาเลเชีย) รอง

จากประเทศจีน (กระทรวงพลังงาน, 2558) ซ่ึงหากพิจารณาสัดส่วนการใช้พลังงานในประเทศไทยพบว่า การใช้

พลังงานในอาคารนั้นมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานในส่วนอื่น โดยเมื่อเปรียบเทียบกับอาคารประเภท

อ่ืนๆ แล้วนั้น อาคารที่ดูเหมือนจะมีอัตราส่วนการใช้พลังงานที่อยู่อันดับต้นๆ คือ อาคารห้างสรรพสินค้า (กระทรวง

พลังงาน, 2558) อาคารห้างสรรพสินค้าเป็นอาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะจ�าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าจ�านวนมาก

ในพื้นท่ีชุมชนและจังหวัด ซึ่งเป็นอาคารที่มีการใช้งานค่อนข้างสูง คือ ตั้งแต่เวลา 8.00 -18.00 น. จึงท�าให้อาคาร

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีความจ�าเป็นอย่างมากในเร่ืองความต้องการปริมาณแสงสว่างค่อนข้างมาก ซ่ึงยังมีผล

ท�าให้เกิดการใช้พลังงานในส่วนไฟฟ้าแสงสว่างอย่างมากเช่นกัน โดยส่วนใหญ่แล้วกรอบอาคารห้างสรรพสินค้าจะ

เป็นคอนกรีต กระจก และอลูมิเนียมคอมโพสิต ซึ่งมิได้มีการค�านึงถึงอิทธิพลของแสงแดดที่เข้าไปในอาคาร ซึ่งมี

ผลไม่เพียงแต่การเพิ่มปริมาณความร้อนและภาระการท�าความเย็นให้กับอาคารดังกล่าว แต่ยังก่อให้เกิดแสงสว่าง

ที่ไม่เหมาะสมทั้งในแง่ของปริมาณและความสม�่าเสมอของแสงในพื้นที่ภายในอาคาร การศึกษาครั้งนี้ได้ท�าการ

ศึกษาอิทธิพลของฝ้าเพดานและหิ้งแสงต่อการน�าแสงธรรมชาติเข้ามาในอาคารห้างสรรพสินค้า โดยท�าการจ�าลอง

อาคาร CDS (Central Festival Samui) โดยใช้โปรแกรม DIALux 4.10 ผลการศึกษาได้สรุปรูปแบบแผงกันแดด

แบบหิ้งแสงและฝ้าเพดานท่ีเหมาะสมต่ออาคาร CDS เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในแง่ความเหมาะสมของการ

ส่องสว่างในอาคาร คือ รูปแบบห้ิงแสงที่มีระยะยื่นภายนอก 1.5 เมตร และมีการเอียงจากแนวระนาบ 0 องศา ใช้

ควบคู่กับฝ้าเพดานที่มีมุมเอียงจากแนวระนาบ 10 องศา ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับอาคาร

ห้างสรรพสินค้าและอาคารอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานและสภาวะโลกร้อนที่

เป็นปัญหาส�าคัญในปัจจุบันต่อไป

แผนเพ่ิมประสิทธิภำพ
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กำรลดใช้พลังงำนโดยเครื่องท�ำน�้ำเย็นแบบ Centrifugal Magnetic 
Oil-Free Compressor ของระบบปรับอำกำศในอำคำร

	 นำยอรรถวิทย์	ดีนำง	 มหำวิทยำลัยขอนแก่น
	

	 รศ.ดร.ธนำกร	วงศ์วัฒนำเสถียร	 2557

เคร่ืองท�าน�้าเย็น CH1 และ CH2 (เครื่องเดิม) แบบระบายความร้อนด้วยน�้า คอมเพรสเซอร์ชนิด  

Centrifugal Constant Speed ในระบบปรับอากาศของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขนาดท�าความเย็นเครื่องละ 

490 ตัน/ชั่วโมง เดินเครื่องตลอด 24 ช่ัวโมง โดยส่วนมากเครื่องจะท�างานในสภาวะโหลดไม่เต็มพิกัด ท�าให้เกิด

การใช้พลังงานสูงเกินความจ�าเป็น ทางโรงพยาบาลฯ จึงท�าการติดตั้งเครื่องท�าน�้าเย็น CH3 (เครื่องใหม่) คอมเพรสเซอร์

ชนิด Oil Free Magnetic Bearing VSD Centrifugal Chiller ขนาดท�าความเย็น 400 ตัน/ชั่วโมง ซ่ึงเป็น

เทคโนโลยีใหม่ท�างานได้ดีที่สภาวะโหลดไม่เต็มพิกัด ท�าให้สามารถเลือกเดินเคร่ืองท�าน�้าเย็นให้เหมาะสมกับโหลด

ที่ใช้งานในอาคารโรงพยาบาลฯ การศึกษานี้ท�าการตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องท�าน�้าเย็นทั้งเครื่องเดิมและ

เครื่องใหม่ เพ่ือวิเคราะห์โหลดความเย็นและค�านวณสมรรถนะของเครื่องเพื่อน�าข้อมูลไปบริหารจัดการเดินเครื่อง

ให้เกิดการลดใช้พลังงาน ผลการตรวจวัดพบว่าภาระโหลดความเย็นสูงสุดแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ 870 ตัน และ 350 ตัน 

สามารถออกแบบการเดินเครื่องตามช่วงเวลา คือช่วง 8.00-18.00 น. เดินเครื่องท�าน�้าเย็น CH1 คู่กับ CH3  

ขนาดท�าความเย็นรวม 890 ตัน/ชั่วโมง และช่วง 18.00-8.00 น. เลือกเดินเครื่อง CH3 เพียงเครื่องเดียวขนาด

ท�าความเย็น 400 ตัน/ช่ัวโมง ใช้พลังงานรวม 8,002 kWh/วัน ซ่ึงสามารถลดการใช้พลังงานในส่วนของเครื่องท�า

น�้าเย็นของระบบปรับอากาศลงคิดเป็น 24.59 %
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กำรออกแบบวัสดุกรอบอำคำรเพ่ือลดกำรถ่ำยเทควำมร้อนเข้ำสู่อำคำร
ด้วยเศษวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

	 นำงสำวเสำวนีย์	ศึกษำ	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
	

	 ผศ.ดร.ธำนัท	วรุณกูล	 2557

งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัสดุมวลรวมในการพัฒนาคอนกรีตมวลเบา

ผสมต้นข้าวโพด เพื่อให้ได้น�้าหนักเบาแต่มีความแข็งแรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมคอนกรีตมวลเบาแบบเติม 

ฟองอากาศ (มอก.2601-2556) และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อน ซ่ึงต้นข้าวโพดเป็นเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตรที่มีมากทางภาคเหนือของประเทศไทย การน�าต้นข้าวโพดกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่

ช่วยลดการเผาท�าลายอันเป็นสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันได้ งานวิจัยน้ีใช้อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์

กับวัสดุมวลรวมอยู่ที่ 1:1 โดยน�้าหนักของปูนซีเมนต์ ก�าหนดอัตราส่วนน�้าต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ ร้อยละ 30, 40, 

50, 60 และ 70 อัตราส่วนการแทนที่ทรายด้วยต้นข้าวโพดร้อยละ 0, 3, 6 และ 9 ซ่ึงท�าการทดสอบความต้าน

แรงอัดของคอนกรีตมวลเบาผสมต้นข้าวโพด ขนาด 7x7x7 ซม. ที่อายุครบ 28 วัน และท�าการทดสอบประสิทธิภาพ

การป้องกันความร้อนด้วยระบบปิดในห้องปฏิบัติการ

ผลการทดสอบพบว่า อัตราส่วนน�้าต่อปูนซีเมนต์ที่เหมาะสม คือ ร้อยละ 50 ผลการทดสอบคุณสมบัติ

เชิงกล พบว่าอัตราส่วนการแทนที่ทรายด้วยต้นข้าวโพดที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้านแรงอัดและค่าความ 

หนาแน่นลดลง โดยอัตราส่วนที่ผ่านมาตรฐาน มอก. 2601-2556 ได้แก่ การแทนท่ีทรายด้วยต้นข้าวโพดร้อยละ 

0, 3 และ 6 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันความร้อน พบว่าการเพิ่มปริมาณข้าวโพดช่วยให้ประสิทธิภาพ

การป้องกันความร้อนเพิ่มขึ้น โดยประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนที่ดีที่สุดได้แก่ การแทนที่ทรายด้วยต้นข้าวโพด

ร้อยละ 9, 6, 3 และ 0 ตามล�าดับ โดยที่อัตราส่วนร้อยละ 6 มีประสิทธิภาพต�่ากว่าร้อยละ 9 เพียงเล็กน้อย  

จึงสรุปได้ว่าอัตราส่วนคอนกรีตผสมข้าวโพดที่มีคุณสมบัติเชิงกลผ่านมาตรฐาน มอก.2601-2556 และมีคุณสมบัติ

ประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนได้เหมาะสมท่ีสุด คือ การแทนที่ทรายด้วยต้นข้าวโพดร้อยละ 6
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ผลของจ�ำนวนช้ันของเย่ือไม้ไผ่ต่อควำมต้ำนทำนควำมร้อน
ของผนังไม้ไผ่อัดสำน

	 นำยจิรชำติ	ใคร้มำ	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
	

	 รศ.ดร.อิทธิชัย	ปรีชำวุฒิพงศ์	 2558

งานวิจัยนี้กล่าวถึงผลของจ�านวนช้ันของเยื่อไม้ไผ่ต่อความต้านทานความร้อนของผนังไม้ไผ่อัดสาน 

วัตถุประสงค์งานวิจัยเพื่อศึกษาผลของจ�านวนชั้นของเยื่อไม้ไผ่ของผนังไม้ไผ่สานอัดที่มีผลต่อค่าการน�าความร้อน 

และเพื่อศึกษาจ�านวนแผ่นของผนังไม้ไผ่อัดสานต่อค่าความต้านทานความร้อนรวมของผนังไม้ไผ่อัดสานในรูปแบบ

ผนังซ้อน ซ่ึงในงานวิจัยนี้ใช้ผนังไม้ไผ่อัดสานท่ีมีขายตามท้องตลาด ในส่วนของการทดสอบได้ด�าเนินการหาค่า

ความหนาแน่นทั้งก้อนตามมาตรฐาน ASTM D2395-93 วิธี B และหาค่าสัมประสิทธิ์การน�าความร้อนตามมาตรฐาน 

ASTM C177 ให้ความร้อนกับผนังไม้ไผ่อัดสานที่ 22 วัตต์ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเม่ือความหนาแน่น 

ทั้งก้อนเพิ่มขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์การน�าความร้อนจะเพิ่มขึ้นในลักษณะสมการโพลิโนเมียลก�าลังสอง โดยผนังไม้ไผ่

อัดสานที่ความหนา 3 มิลลิเมตร ประกอบด้วยเนื้อเยื่อไม้ไผ่ 2 ช้ัน มีค่าการน�าความร้อนท่ีต�่าที่สุดที่ 0.34 วัตต์ต่อ

เมตร•เคลวิน และในการศึกษาจ�านวนแผ่นของผนังไม้ไผ่อัดสานต่อค่าความต้านทานความร้อนรวมของผนังไม้ไผ่

สานอัดในรูปแบบผนังซ้อนใช้มาตรฐาน ASTM C177 โดยเพิ่มจ�านวนแผ่นไม้ไผ่อัดสานต้ังแต่ 1 แผ่น ถึง 5 แผ่น 

เพ่ือบันทึกค่าความแตกต่างของอุณหภูมิด้านให้ความร้อนและด้านคายของผนังไม้ไผ่อัดสาน ส่วนการค�านวณใช้

โปรแกรม MATLAB ในการค�านวณ และใช้สมการแบบวิธีโดยปริยาย เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองและการ

ค�านวณ พบว่าค่าความแตกต่างของอุณหภูมิมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อเพิ่มจ�านวนชั้นของผนังไม้ไผ ่

อัดสาน ค่าความต้านทานความร้อนจะเพ่ิมขึ้นและค่อนข้างคงท่ีเม่ือซ้อนผนังไม้ไผ่อัดสานตั้งแต่ 3 แผ่นข้ึนไป
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กำรพัฒนำแผงเซลล์แสงอำทิตย์ชนิดซิลิกอนแบบกึ่งโปร่งใส
เพ่ือใช้ร่วมกับอำคำร

	 นำยปิยะวัชร์	แข่งขัน	 มหำวิทยำลัยแม่โจ้
	

	 ผศ.ดร.อัครินทร์	อินทนิเวศน์	 2558

แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบก่ึงโปร่งใสเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สามารถใช้ติดตั้งแทนวัสดุประกอบอาคาร โดยแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติที่ส่องผ่านพื้นที่

ส่วนโปร่งใสได้ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในคร้ังนี้มีเพื่อพัฒนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอนแบบกึ่งโปร่งใสใน

การใช้ประโยชน์ทั้งจากพลังงานไฟฟ้าและแสงธรรมชาติภายในอาคาร โดยมีรูปแบบของการเว้นระยะห่างระหว่าง

เซลล์มค่ีาเท่ากบั 1 2.5 และ 4 cm (แผงท่ี 1-3) ตามล�าดบั เซลล์แสงอาทิตย์เหล่านีถู้กต่อแบบอนกุรมบนกระจกใส

ขนาด 78 × 88 cm2 โดยคิดเป็นอัตราส่วนพ้ืนที่ต่อผนังอาคารเท่ากับ 28.6 % ท�าการติดตั้งแผงดังกล่าวบน 

ผนังของอาคารแบบจ�าลอง ในแนวตั้งฉากและหันส่วนของผนังด้านที่ท�าการติดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปยังทิศใต้ 

จากการทดสอบการใช้งานภายใต้สภาวะแวดล้อม ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่าแผง

เซลล์แสงอาทิตย์หมายเลข 1-3 มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ  

7.27 7.00 และ 6.78 % ตามล�าดับ และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 64.6 50.8 และ 43.8 Wh/day ส่วนผล

การทดสอบทางด้านแสงสว่างจากธรรมชาติในอาคารแบบจ�าลอง โดยใช้งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์หมายเลข 1-3 

ร่วมกับอาคาร พบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์หมายเลข 3 ที่มีพ้ืนที่ส่วนโปร่งใสสูงท่ีสุดมีค่าความส่องสว่างเฉลี่ยสูงสุด 

2,964 Lux ในขณะท่ีแผงเซลล์แสงอาทิตย์หมายเลข 1 และ 2 ที่มีพื้นที่ส่วนโปร่งใสน้อยลง มีค่าความส่องสว่าง

ภายในอาคารเพียง 1,049 และ 1,330 Lux ตามล�าดับ 

ส�าหรับการประเมินการใช้พลังงานสุทธิของอาคารที่ท�าการทดสอบจะพิจารณาพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก

แผงเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้ส�าหรับแสงสว่างในช่วงเวลาท่ีมีค่าความส่องสว่างภายในอาคาร

มีค่าน้อยกว่า 500 Lux ผลการทดสอบพบว่าการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์หมายเลข 1 มีพลังงานไฟฟ้าสุทธิ

เท่ากับ 25.6 Wh/day ในขณะที่กรณีของแผงหมายเลข 2 และ 3 มีพลังงานไฟฟ้าสุทธิใกล้เคียงกัน 43.1 และ 

41.6 Wh/day ซึ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์หมายเลข 2 มีพลังงานไฟฟ้าสุทธิสูงที่สุด จึงถือได้ว่าการติดตั้งแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอนแบบผลึกรวมจ�านวน ที่มีการเว้นระยะห่างระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์เท่ากับ 2.5 cm  

เหมาะสมกับการติดตั้งร่วมกับอาคารในส�าหรับกรณีที่พิจารณาปริมาณไฟฟ้าสุทธิจากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และปริมาณการใช้พลังงานด้านแสงสว่างร่วมกัน
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กำรศึกษำสมรรถนะเคร่ืองแลกเปลี่ยนควำมร้อน
ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำนในระบบปรับอำกำศแบบแยกส่วน

	 นำยพิเชษฐ์	เนื้อนวล	 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรีุ
	

	 รศ.ทวีวัฒน์	สุภำรส	 2557

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาสมรรถนะเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานในระบบ

ปรับอากาศแบบแยกส่วนร่วมกับระบบพลังงานความร้อนทิ้งเหลือใช้ ระบบประกอบด้วยเคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วนชนิดอัดไอ คอมเพรสเซอร์แบบสโครลติดต้ังอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ และระบายความร้อนด้วยอากาศ 

ขนาดความสามารถในการท�าความเย็น 26,000 Btu/h ใช้สารท�าความเย็น R-22 เป็นสารท�างาน พร้อมทั้งติดตั้ง

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเพลท แบบเปลือกและท่อ และแบบขดท่อ ระหว่างคอมเพรสเซอร์และ

คอนเดนเซอร์ การทดลองปรับตั้งภาระการปรับอากาศ 4.6, 5.6, 6.6 และ 7.6 kW ท่ีอุณหภูมิความร้อนเหลือทิ้ง

เท่ากับ 87, 91 และ 95˚C อัตราการไหลน�้าร้อนจากน�้าร้อนเหลือทิ้ง 10, 15 และ 20 LPM โดยควบคุมอุณหภูมิ

ห้องปรับอากาศคงที่ 25 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ 60-65 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์

การถ่ายเทความร้อนรวม (UA) ของอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนแบบแผ่นเพลท มีค่าเท่ากับ 182.454 W/ ºC 

มากกว่าแบบเปลือกและท่อ และแบบขดท่อ เฉล่ีย 32.97 % และ 47.05 % ตามล�าดับ ส�าหรับความสามารถใน

การท�าความเย็นและความสามารถในการระบายความร้อน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.548 kW และ 9.395 kW ซึ่งมีค่า

ใกล้เคียงกันกับระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนปกติแตกต่างกันเฉล่ีย 0.95 % และ 1.16 % ตามล�าดับ ส�าหรับ

ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะการท�าความเย็น (COP) และค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) ของระบบปรับ

อากาศแบบแยกส่วนร่วมกับระบบพลังงานความร้อนทิ้งเหลือใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเพลทม ี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.312 และ 14.712 สูงกว่าแบบเปลือกและท่อเท่ากับ 17.28 % แบบขดท่อเท่ากับ 19.11 % และ

แบบปกติเท่ากับ 22.17 % โดยค่าก�าลังไฟฟ้าของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนร่วมกับระบบพลังงานความร้อน

ทิ้งเหลือใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเพลทมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.702 kW ซ่ึงต�่ากว่าแบบเปลือกและ

ท่อเท่ากับ 1.44 % แบบขดท่อเท่ากับ 2.48 % และแบบปกติเท่ากับ 15.06 % ส�าหรับค่าพลังงานไฟฟ้าและค่า

ใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า พบว่าระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนร่วมกับระบบพลังงานความร้อนทิ้งเหลือใช้อุปกรณ์

แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเพลท ประหยัดพลังงานมากกว่าแบบเปลือกและท่อ แบบขดท่อ และแบบปกติ 

เฉลี่ย 12.89 %, 13.81 % และ 15.05 % และที่ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 13.93 %, 14.83 % และ 16.06 % 

ตามล�าดับ เมื่อวิเคราะห์ความคุ้มทุนด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่าเมื่อระบบมีชั่วโมงการท�างาน 24 ชั่งโมงต่อวัน  

ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนร่วมกับระบบพลังงานความร้อนทิ้งเหลือใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

เพลทมีระยะเวลาคืนทุนต�่าท่ีสุดเท่ากับ 1.91 ปี แบบเปลือกและท่อมีระยะเวลาคืนทุน 2.31 ปี และแบบขดท่อมี

ระยะเวลาคืนทุน 1.93 ปี เมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนปกติ
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กำรจ�ำลองกำรพำควำมร้อนแบบธรรมชำติและบังคับภำยในโรงงำน
ด้วยพลศำสตร์ของไหลเชิงค�ำนวณ

	 นำยธตรัฐ	สุวรรณพุ่ม	 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรีุ
	

	 รศ.ดร.ภูริต	ธนะกิจเกษม	 2557

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากชนิดและขนาดของช่องเปิดระบายอากาศท่ีมีผลต่อ

การระบายความร้อนภายในโรงเรือน โดยใช้วิธีการค�านวณทางพลศาสตร์ของไหล แบบจ�าลองที่พิจารณาเป็นแบบ 

2 มิติ ภายใต้การพาความร้อนแบบธรรมชาติ และการพาความร้อนแบบบังคับ โดยในการสร้างแบบจ�าลองจะมี

การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการลู่เข้าสู่ค�าตอบของแบบจ�าลอง ได้แก่ รูปร่างและความละเอียดของเอลิเมนต์ 

ประเภทตัวหาผลเฉลยที่ใช้ในการค�านวณ และตัวประกอบการหน่วงเพ่ือหาค่าต่างๆ ที่เหมาะสมมาใช้ ใน 

แบบจ�าลองที่สร้างขึ้นจะมีการน�าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบความแม่นย�ากับงานของ G. DE VAHL DAVIS (1983) 

จากนั้นในงานวิจัยนี้ยังมีการวิเคราะห์เชิงมิติ การเปรียบเทียบแบบจ�าลองแบบสามมิติกับแบบจ�าลองสองมิติ  

การเปรียบเทียบแบบจ�าลองแบบสี่เหลี่ยมกับแบบจ�าลองแบบมีจั่ว เพื่อหารูปทรงและขนาดที่เหมาะสมไปใช้ใน

แบบจ�าลองเพื่อการประยุกต์ต่อไป โดยในการศึกษานี้ จะศึกษากรณีมีเฉพาะช่องเปิดด้านบน หรือ ช่องเปิด 

ด้านข้างอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าน้ัน จากการศึกษาพบว่าเพื่อให้แบบจ�าลองสามารถลู่เข้าสู่ค�าตอบได้เร็วท่ีสุดควรใช้

เอลิเมนต์แบบสี่เหล่ียม และตัวหาผลเฉลยแบบ PARDISO ซ่ึงจากผลการจ�าลองที่การพาความร้อนแบบธรรมชาติ

เมื่อช่องเปิดด้านบนมีขนาดใหญ่ขึ้น จะท�าให้อุณหภูมิเฉลี่ยภายในแบบจ�าลองลดลง ท�านองเดียวกันที่ช่องเปิดด้าน

ข้างเมื่อช่องเปิดมีขนาดใหญ่ขึ้น อุณหภูมิเฉล่ียภายในจะลดลง ขณะที่การพาความร้อนแบบบังคับที่มีเฉพาะช่อง

เปิดด้านบนที่ความเร็วลมเท่ากันแต่ขนาดช่องเปิดต่างกัน จะส่งผลต่อการระบายความร้อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

ส่วนเมื่อช่องเปิดด้านข้างมีขนาดใหญ่ขึ้น จะส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยภายในแบบจ�าลองลดลง แต่เมื่อเปรียบเทียบ

ทั้งสองกรณี ช่องเปิดด้านบนยังคงระบายความร้อนได้ดีกว่า
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กำรเพ่ิมควำมสำมำรถถ่ำยเทควำมร้อนของเจ็ทพุ่งชน
จำกท่อหน้ำตัดสี่เหลี่ยมที่มีกำรปรับแต่งปำกทำงออก

	 นำยอภิชิต	ศรีไชยรัตนำ	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
	

	 ผศ.ดร.ชยุต	นันทดุสิต	 2557

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวที่เจ็ทอากาศพุ่งชนจากท่อหน้า

ตัดสี่เหลี่ยมที่มีการติดตั้งแท่งขวางการไหลทรงกระบอก ในงานวิจัยก�าหนดให้หน้าตัดท่อเจ็ทมีขนาดความกว้าง 

W = 40 mm และความสูง 170 mm ที่ต�าแหน่งปากทางออกเจ็ทได้ติดตั้งแท่งขวางการไหลทรงกระบอกที่มีขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง d = 0.125W, 0.25W และ 0.5W ส�าหรับระยะจากปากทางออกเจ็ทถึงพื้นผิวที่เจ็ทพุ่งชน

ก�าหนดให้อยู่ในช่วง H = 2W, 4W, 6W และ 8W ในทุกการทดลองก�าหนดให้อัตราการไหลของเจ็ทคงท่ี โดย

เทียบกับค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์ของเจ็ทกรณีที่ไม่มีการติดตั้งแท่งขวางการไหลท่ี Re = 21,800 ในการศึกษาลักษณะ

การถ่ายเทความร้อนของพื้นผิวได้ใช้กล้องอินฟราเรดบันทึกข้อมูลอุณหภูมิที่กระจายบนพื้นผิวที่เจ็ทพุ่งชน และ

ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ภาพเพื่อหานัสเซิลต์นัมเบอร์ที่กระจายตัวบนพื้นผิว จากผลการทดลองพบว่า ผลของแท่ง

ขวางการไหลที่มีขนาดใหญ่ (d = 0.5W) ให้อัตราการถ่ายเทความร้อนสูงกว่ากรณีของแท่งขวางการไหลที่ม ี

ขนาดเล็ก (d = 0.125W และ 0.25W) โดยที่เงื่อนไข H = 2W, d = 0.5W ให้นัสเซิลต์นัมเบอร์เฉลี่ยบนพื้นผิวสูงสุด
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กำรศึกษำผลของกำรกระตุ้นนำโนซิลิกำและแคลเซียมคำร์บอเนต
ด้วยคลื่นไมโครเวฟต่อสมบัติของไดแคลเซียมซิลิเกต

	 นำงสำวเกศินี	สวัสด์ิแพทย์	 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรีุ
	

	 รศ.ดร.สุวิมล	อัศวพิศิษฐ	 2558

งานวิจัยนี้สังเคราะห์นาโนซิลิกาจากเถ้าแกลบด้วยวิธีการตกตะกอน จากนั้นกระตุ้นนาโนซิลิกาสังเคราะห์

และแคลเซียมคาร์บอเนตด้วยคลื่นไมโครเวฟท่ี 100, 400 และ 700 วัตต์ เป็นเวลา 0, 5, 10, 15, 30 และ  

60 นาที ก่อนน�าไปเผาที่อุณหภูมิ 800 และ 1,000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่า  

การสกัดนาโนซิลิกาจากเถ้าแกลบด้วยวิธีการตกตะกอน ท�าให้มีปริมาณซิลิกาในรูปแบบอสัณฐาน (Amorphous) 

มากถึงร้อยละ 97.10 มีขนาดอนุภาคส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20-50 นาโนเมตร และพื้นที่ผิว 211.3 ตารางเมตรต่อกรัม 

เมื่อท�าการกระตุ้นด้วยเทคนิคไมโครเวฟที่ 700 วัตต์ เป็นเวลา 60 นาที พบว่าเกิดเฟสไดแคลเซียมซิลิเกตที ่

อุณหภูมิ 800 และ 1,000 องศาเซลเซียส ร้อยละ 23.24 และ 50.9 ตามล�าดับ โดยปริมาณวัตต์และระยะเวลา

ในการกระตุ้นท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการสลายตัวของแคลเซียมคาร์บอเนต และการเกิดเฟสของไดแคลเซียมซิลิเกตที่

เพ่ิมมากขึ้น พบว่าเฟสของไดแคลเซียมซิลิเกตเกิดสูงสุด เมื่อกระตุ้นด้วยไมโครเวฟที่ 700 วัตต์ 60 นาที  

โดยสูงกว่าร้อยละ 40.26 เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่มีการกระตุ้น
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ผลของอุณหภูมิต่อกำรสังเครำะห์ไดแคลเซียมซิลิเกตจำกนำโนซิลิกำที่สกัด
จำกแกลบข้ำวและสำรประกอบแคลเซียม

	 นำยชยุตพงศ์	ทองพระไชยนำม	 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรีุ
	

	 รศ.ดร.สุวิมล	อัศวพิศิษฐ	 2558

งานวิจัยนี้ท�าการศึกษาสภาวะในการสังเคราะห์ไดแคลเซียมซิลิเกตจากนาโนซิลิกาที่สกัดจากเถ้าแกลบ

และสารประกอบแคลเซียมที่อุณหภูมิต�่า โดยอุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์คือ 800 900 1,000 และ 1,100 องศา

เซลเซียส และสารประกอบแคลเซียมท่ีใช้เป็นสารตั้งต้น ได้แก่ แคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมไนเตรท จาก

ผลการทดลองพบว่านาโนซิลิกาที่สกัดจากเถ้าแกลบด้วยเทคนิคการตกตะกอนทางเคมี มีลักษณะสีขาว โครงสร้าง

มคีวามอสนัฐาน มพ้ืีนทีผ่วิเฉล่ีย 2.113 x 102 ตารางเมตรต่อกรมั และมีขนาดอนภุาคเฉล่ียในช่วง 20 – 50 นาโนเมตร 

และเมื่อน�านาโนซิลิกาที่สกัดได้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ไดแคลเซียมซิลิเกตเฟสที่อุณหภูมิแตกต่างกัน  

โดยมีสารประกอบแคลเซียมตั้งต้นเป็นแคลเซียมไนเตรทและแคลเซียมคาร์บอเนต พบว่าปรากฏพีคของไดแคลเซียม

ซิลิเกตเฟสที่ต�าแหน่ง 2  ประมาณ 30 ถึง 35 องศา ตั้งแต่อุณหภูมิในการสังเคราะห์ที่ 800 และ 900  

องศาเซลเซียส และเมื่อน�าตัวอย่างท่ีมีส่วนผสมแคลเซียมไนเตรท (CN) ที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

ไปตรวจวัดค่าแคลเซียมออกไซด์อิสระ พบว่ามีปริมาณร้อยละ 8.86 ในขณะที่ตัวอย่างที่มีส่วนผสมแคลเซียม

คาร์บอเนต (CC) ที่สังเคราะห์ท่ีอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส มีสูงถึงร้อยละ 27.50
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สำธิตระบบ Demand Response ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสำหกรรม

	 นำยศุภสิทธิ์	อัมรำลิขิต	 สมำคมพันธมิตรไทยเพ่ือส่งเสริม

	 	
กำรใช้พลังงำนแบบกระจำยศูนย์

	 30,129,250	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษาศักยภาพของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ในการระบุสถานะปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยี  

Demand Response ที่เหมาะสมและสามารถน�าไปปรับใช้งานได้จริง โดยจะพิจารณาท้ังประเด็นใน

ด้านความน่าเชื่อถือและมูลค่าผลตอบแทน

2. เพือ่เพิม่ความสามารถในการขยายผลท่ีได้จากการท�าโครงการสาธติไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในระดบัประเทศ

สรุปผลกำรวิจัย
1. โรงงานท่ีจะเข้าร่วมโครงการสาธิต จ�านวน 2 บริษัท คือ บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จ�ากัด และบริษัท 

ไทย มารูจูน จ�ากัด เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบ Demand Response เข้ากับระบบในบริษัท  

จ�านวน 3 ระบบ

2. ออกแบบและจ�าลองสถานการณ์เพ่ือทดสอบระบบ Demand Response จ�านวน 2 รูปแบบ คือ  

รูปแบบ DR Event และรูปแบบ Dynamic Pricing และได้ผลทดสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ศักยภาพในการด�าเนินการ Demand Response

 บริษัท ค่าความต้องการ ไฟฟ้าท่ีลดลงได้ในรูปแบบ ไฟฟ้าท่ีลดลงได้ในรูปแบบ
  ไฟฟ้าสูงสุด DR Event Dynamic Pricing

บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จ�ากัด 1,500 kW 109 kW 30 kW

บริษัท ไทย มารูจูน จ�ากัด 2,000 kW 95 kW 53 kW

3. การขยายผลการด�าเนินการด้าน Demand Response ในภาคอุตสาหกรรมนั้น ควรจะเริ่มต้นจาก

โรงงานที่มีลักษณะดังนี้ โรงงานที่มีการใช้ไฟฟ้าในระบบสาธารณูปโภคในปริมาณที่สูง โรงงานอุตสาหกรรม

ทีม่กีารใช้พลงังานไม่ต่อเนือ่งตลอดเวลา และโรงงานท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีเป็นลักษณะเป็นระบบกกัเก็บ

4. ระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับการด�าเนินการ Demand Response ในนิคมอุตสาหกรรม

ควรจะต้องรองรับมาตรฐาน OpenADR เน่ืองจากเป็นมาตรฐานการควบคุมที่แพร่หลาย และเป็น

มาตรฐานเปิด (Open Source)

5. รูปแบบในการสนับสนุนด้านการเงินของการขยายผลการด�าเนินงาน Demand Response หาก 

ภาครัฐต้องการสนับสนุนให้เกิดการด�าเนินการอย่างรวดเร็วในช่วงระยะสั้น ภาครัฐอาจจะช่วยเหลือ

ในส่วนของผู้รวบรวมโหลดและผู้ประกอบการในแง่ของการร่วมลงทุน 20% แต่ในด้านของผลตอบแทน

กระจายให้แต่เพียงผู้รวบรวมโหลดและโรงงานเท่าน้ัน น่ันคือให้ผลตอบแทนของผู้รวบรวมโหลด 

และโรงงานเป็น 50% แทน ซ่ึงจะส่งผลให้ระยะเวลาการคืนทุนของผู้รวมรวมโหลดและโรงงานลดลง

เหลือ 3.2 ปี
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เสริมสร้ำงศักยภำพบริษัทจัดกำรพลังงำนในอุตสำหกรรมเหล็ก
และเหล็กกล้ำของประเทศไทย

 นำยหิน	นววงศ์	 สถำบันเหล็กและ

	 	
เหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย

	 7,996,120	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แบบองค์รวมในรูปแบบความร่วมมือและการพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ (Knowledge Sharing) และการฝึกอบรมในงาน (On the job training) ในด้านการจัดการ

พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของบริษัทจัดการพลังงานในการพัฒนาและด�าเนินโครงการ

3. เพื่อเสริมสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถให้ค�าแนะน�าด้านการจัดการพลังงานใน

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินโครงการด้านการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม

เหล็กและเหล็กกล้า

5. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการน�าเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงมาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ของกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

6. เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายการด�าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานระหว่างภาคอุตสาหกรรม บริษัทจัดการ

พลังงาน และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

สรุปผลกำรวิจัย
1. กระบวนการท�างานในโครงการท�าให้เกิดการร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน

ด้านการอบรมด้านกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็ก การแลกเปลี่ยนความรู้กับบริษัทจัดการ

พลังงานในด้านกระบวนการผลิตและด้านเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก

2. โครงการได้เปิดโอกาสให้บริษัทจัดการพลังงานได้เข้าไปด�าเนินการกับอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งเป็น

อุตสาหกรรมเฉพาะทางซ่ึงยากต่อการเข้าถึงลูกค้าของบริษัทจัดการพลังงานได้ รวมทั้งได้ให้มุมมอง

ใหม่ในด้านการบริหารจัดการพลังงานให้กับอุตสาหกรรมเหล็กที่มีความหลากหลายมากขึ้น

3. การน�าเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง มาศึกษาความเป็นไปได้ส�าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้

พลังงานและใช้รูปแบบ ESCO ในการช่วยลดภาระด้านการลงทุน และช่วยสนับสนุนโรงงานด้านเทคนิค

และการบริหารโครงการ

4. ระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับการด�าเนินการ Demand Response ในนิคมอุตสาหกรรม

ควรจะต้องรองรับมาตรฐาน OpenADR เน่ืองจากเป็นมาตรฐานการควบคุมที่แพร่หลาย และเป็น

มาตรฐานเปิด (Open Source)
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ศึกษำวิจัยและประยุกต์ใช้กำรประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อจัดท�ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในภำคขนส่งตำมแผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี

	 รศ.ดร.จ�ำลอง	โพธ์ิบุญ	 สถำบันบัณฑติพัฒนบรหิำรศำสตร์	(นด้ิำ)
	

	 20,019,444	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษาหาปริมาณการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานตลอดวัฏจักร

ชีวิตของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ประหยัดพลังงาน-พลังงานทางเลือก ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ  

การแปรรูปวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งผลิตภัณฑ์มาถึงร้านค้าปลีก การใช้ และการก�าจัดใน

ขั้นสุดท้าย

2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางการลดการใช้พลังงานในแต่ละกระบวนการตลอดวัฏจักรชีวิตของรถยนต์นั่ง 

ส่วนบุคคล ที่ประหยัดพลังงาน-พลังงานทางเลือก ในมุมของผู้ผลิตและผู้บริโภค

3. เพ่ือจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ที่ประหยัดพลังงานต�่าและรักษา 

สิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์และภาคการขนส่ง 

โดยน�าเสนอผลกระทบที่เกิดข้ึนทั้งด้านเศรษฐกิจ-สังคม-ส่ิงแวดล้อม

4. เพื่อจัดท�าแนวทางที่เหมาะสมของการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง (ด้านยานยนต์ทางเลือก) ให้สามารถ

บรรลุตามเป้าประสงค์ของแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปผลกำรวิจัย
1. กระบวนการที่ใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

มากที่สุดคือ กระบวนการใช้งาน รองลงมาคือ กระบวนการผลิตชิ้นส่วนและกระบวนการประกอบ

รถยนต์ กระบวนการขนส่ง กระบวนการก�าจัดซาก และกระบวนการจ�าหน่ายและซ่อมบ�ารุง ตามล�าดับ

2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงาน ประกอบด้วย เน้นรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานหรือ

รถยนต์ที่สามารถใช้พลังงานทางเลือกได้ ภาครัฐต้องใช้กลไกสนับสนุนทางด้านราคาเป็นหลัก และต้อง

อาศัยกลไกการดึงนักลงทุนจากต่างชาติมาเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าภายในประเทศเพื่อ 

เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่

3. มาตรการส�าคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่ง 

ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก ได้แก่

 3.1 มาตรการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ได้แก่ มาตรการด้านกฎหมาย และมาตรการ 

 ด้านภาษี

 3.2 มาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ได้แก่ มาตรการด้านภาษี

 3.3 มาตรการส่งเสริมการจัดการซากรถยนต์ในประเทศไทย ได้แก่ มาตรการด้านการเงิน และมาตรการ 

 ด้านประชาสัมพันธ์
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ศึกษำแนวทำงและกลไกเพ่ือกำรจัดท�ำค่ำกำรใช้พลังงำนจ�ำเพำะ 
(Specific Energy Consumption ; SEC) ของภำคขนส่ง

	 นำยวัชระ	ลอยสมุทร	 มหำวิทยำลัยรังสิต
	

	 14,968,800	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาหาแนวทาง กลไก และขั้นตอน ที่ใช้ในการจัดท�าค่าการใช้พลังงานจ�าเพาะของภาคขนส่ง

2. เพื่อเสนอแนะแนวทาง ขั้นตอน และแผนการจัดท�าค่าการใช้พลังงานจ�าเพาะ ของภาคขนส่ง

สรุปผลกำรวิจัย
1. ในปัจจุบันทุกประเทศจะใช้แนวทางและกลไกการจัดท�าดัชนีประสิทธิภาพพลังงานในภาคขนส่งของ 

International Energy Agency (IEA) โดยจัดท�าค่าดัชนีประสิทธิภาพพลังงานในภาคขนส่งที่เหมาะ

สมไว้ 2 แนวทาง คือ การหาดัชนีประสิทธิภาพพลังงานในรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกสินค้าเน่ืองจาก

เป็นภาคขนส่งที่มีการใช้พลังงานสูงท่ีสุด ด้วยการหาค่าการใช้พลังงานจ�าเพาะ (Specific Energy 

Consumption, SEC) ของรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกเป็นประจ�าทุกปี

2. กลไกการหาค่าข้อมูลที่จะใช้หาค่า SEC ตามข้อเสนอแนะของ IEA มีข้อก�าหนด วิธีการ ขั้นตอน

มาตรฐาน 4 แนวทางคือ การบันทึกของหน่วยงาน (Administrative Data) การส�ารวจ (Surveying) 

การตรวจวัด (Measuring) และการค�านวณแบบจ�าลอง (Modeling)

3. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อน�าไปหาค่า SEC ที่จะใช้เป็นดัชนี

ประสิทธิภาพพลังงานส�าหรับติดตามประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งได้อย่างสม�่าเสมอ

ทกุปี ประกอบด้วย จ�านวนยานพาหนะรวม ระยะทางวิง่เฉล่ียต่อคัน อตัราส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเฉล่ียต่อคนั 

อัตราบรรทุกสินค้าหรือผู้โดยสารเฉลี่ยต่อคัน ระบบสารสนเทศเพื่อส่งและรับข้อมูลมายังศูนย์รวมข้อมูล 

(Data Center) และจัดท�าโปรแกรมประยุกต์ (Application) เพื่อวิเคราะห์และประมวลค่า SEC  

ของรถยนต์แต่ละประเภทในแต่ละปีต่อไป

4. น�าข้อก�าหนดและแนวทางไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประเมินค่า SEC โดย

โปรแกรมดังกล่าวจะค�านวณค่า SEC ของรถยนต์ได้ทุกประเภทหากมีข้อมูลตามท่ีระบุในข้อ ป้อนเข้า

สู่โปรแกรม ปัจจุบันโปรแกรมอยู่ที่หน้าเวปไวต์ www.sec.rsu.ac.th

5. ผลการทดลองหาค่า SEC ของรถยนต์นั่งที่ใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 มีค่าเท่ากับ 0.588, 0.068, 0.700, 

0.770 และ 0.088 ลิตร/กม. ในแต่ละจังหวัดคือ จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.พะเยา จ.นครราชสีมา 

และกรุงเทพฯ ตามล�าดับ

6. ผลการทดลองหาค่า SEC ของรถบรรทุก 10 ล้อใช้น�้ามันดีเซล ขนส่งสินค้าไปยัง จ.เชียงใหม่ จ.อุบลราชธานี 

และ จ.สงขลา มีค่าเท่ากับ 0.2890, 0.2542 และ 0.1896 ตามล�าดับ ขณะที่รถบรรทุก 4 ล้อใช้น�้ามัน

ดีเซลขนส่งกระจายสินค้าใน จ.ตราด มีค่าเท่ากับ 0.1076 ลิตร/กม.
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ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตอำกำศอัดของ
เครื่องอัดอำกำศขนำดเล็กด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ

	 ผศ.ญำณวุฒิ	สุพิชญำงกูร	 มหำวิทยำลัยรังสิต
	

	 14,944,600	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอากาศอัดของเครื่องอัดอากาศขนาดเล็กด้วยระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศขนาดเล็ก

2. เพ่ือออกแบบ สร้าง และติดต้ังระบบควบคุมอัตโนมัติเข้ากับเคร่ืองอัดอากาศขนาดเล็กที่มีการใช้งาน

จริงอยู่ในปัจจุบัน ในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารของภาคเอกชนหรือราชการ

สรุปผลกำรวิจัย
1. ระบบควบคุมอัตโนมัติที่มีการใช้ในเคร่ืองอัดอากาศ เช่น ระบบ PID arithmetic ท�างานควบคู ่

กับ Pressure Sensor เพ่ือปรับความดันอากาศ ระบบ System Controller ท�างานควบคู่กับ  

Frequency Inverter และหัววัดชนิดต่างๆ เพ่ือปรับเปล่ียนความถี่ในการควบคุมเคร่ืองอัดอากาศ

แบบลูกสูบ และการใช้ Programmable Logic Controller (PLC) ท�างานควบคู่กับ Transducer 

เพื่อควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์เครื่องอัดอากาศ ด้วยการปรับความถี่ เป็นต้น

2. ใช้ตัวประมวลผล (Programmable Logic Controller : PLC) มาใช้เป็นตัวควบคุมระบบอัตโนมัติ 

เน่ืองจากตัวประมวลผล PLC สามารถโปรแกรมข้อมูล สร้างและพัฒนาเพื่อทดแทนวงจรรีเลย์ สามารถ

ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ และสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย

3. จากการส�ารวจกลุ่มเป้าหมายจ�านวนท้ังสิ้น 620 แห่ง พบว่ามีการใช้เครื่องอัดอากาศจ�านวน 460 แห่ง 

มีจ�านวนเคร่ืองอัดอากาศรวมทั้งสิ้น 858 เครื่อง และพบว่าเป็นเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ 701 เครื่อง 

และ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท�าการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการท่ีจะท�าการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ 

25 แห่ง โดยคัดเลือกจากความหลากหลายของขนาดและย่ีห้อ และการกระจายกลุ่มผู้ใช้อุตสาหกรรม

4. ก่อนการติดตั้ง สถานประกอบการท้ัง 25 แห่ง มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 230,049.36 kWh/ปี  

และหลังการติดตั้งพบว่ามีประสิทธิภาพดีขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.97 และมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 

205,407.11 kWh/ปี

5. ในการลงทุนติดต้ังระบบควบคุมอัตโนมัติ ส�าหรับเครื่องอัดอากาศขนาดน้อยกว่า 11 กิโลวัตต์ มีระยะ

การคืนทุนช้าและไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน และเครื่องอัดอากาศขนาด 11 กิโลวัตต์ มีระยะการ 

คืนทุนที่ 4.63 ปี และมีค่า FIRR อยู่ที่ร้อยละ 34.53 ซ่ึงมีความคุ้มค่าในการลงทุน

6. มีการจัดท�าเว็บไซต์ http://www.rsu.ac.th/engineer/researchproject เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 

และเพื่อถ่ายทอดให้กับประชาชนที่สนใจงานวิจัย
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ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำในอำคำรส�ำนักงำนและบ้ำนท่ีอยู่อำศัยด้วย
ระบบกำรตรวจวัดกำรใช้ไฟฟ้ำแบบออนไลน์และกำรควบคุมโหลดไฟฟ้ำ

	 ผศ.ดร.อนุชำ	พรมวังขวำ	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
	

	 11,994,145	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษาวิจัย พัฒนา สร้าง และทดสอบระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและก�าลังไฟฟ้าของ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าในอาคารส�านักงานและบ้านท่ีอยู่อาศัย

2. เพื่อพัฒนาระบบศูนย์จัดการพลังงาน (Energy Management System, EMS)

3. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมระยะไกลแบบไร้สาย (Wireless Remote Control) ที่สามารถควบคุม 

การท�างานของอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าในอาคารส�านักงานและบ้านที่อยู่อาศัย

4. เพ่ือศึกษาเชิงนโยบายและประเมินศักยภาพของมาตรการการตอบสนองความต้องการไฟฟ้า  

(Demand Response)

สรุปผลกำรวิจัย
1. การศึกษาผลการจ�าลองภาวะฉุกเฉินวิกฤติพลังงานไฟฟ้า และการทดสอบมาตรการการตอบสนอง

ความต้องการไฟฟ้าแบบต่างๆ และพัฒนาโปรแกรมการตอบสนองความต้องการไฟฟ้า (Demand 

Response Program) รูปแบบของโปรแกรมมีทั้งสิ้น 11 โปรแกรม โดยแต่ละรูปแบบโปรแกรมมี

ลักษณะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมการตอบสนองความต้องการไฟฟ้า (Customers) 

ประเภทและขนาดต่างๆแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม ดังนี้ โปรแกรมงดจ่ายไฟฟ้าได้ (Base  

Interruptible Program, BIP), โปรแกรมอัตราในภาวะฉุกเฉิน (Critical Peak Pricing, CPP),  

Capacity Bidding Program (CBP), Demand Bidding Program (DBP), Summer Program, 

Scheduled Load Reduction Program (SLRP), Optional Binding Mandatory Curtailment 

(OBMC), Permanent Load Shifting (PLS), Technology Incentives Program, Automated 

Demand Response Incentive (ADR) และ Agricultural and Pumping Interruptible (PA-I)

2. การด�าเนินงานมาตรการการตอบสนองความต้องการไฟฟ้า มีล�าดับขั้นตอนดังนี้

 2.1 รัฐบาลคัดเลือกและท�าสัญญากับบริษัทผู้รวบรวม (Aggregators)

 2.2 Aggregators รวบรวมข้อมูลจากผู้ร่วมตอบสนองความต้องการไฟฟ้า (Customers)

 2.3 Aggregators สรุปข้อมูลจาก Customers ส่งให้รัฐบาล

 2.4 รัฐบาลก�าหนดมาตรการและคัดเลือกโปรแกรม

 2.5 Aggregators ประสานงานโดยตรงกับ Customers ในการปฏิบัติตามมาตรการ โปรแกรมการ 

 ตอบสนองความต้องการไฟฟ้า (Demand Response Program)
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ศึกษำระบบโลจิสติกส์เพ่ือกำรจัดกำรกำรขนส่งในภำคกำรเกษตร

	 รศ.ดร.กำญจนำ	เศรษฐนันท์	 มหำวิทยำลัยขอนแก่น
	

	 14,971,000	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในสินค้าเกษตร จ�านวน 4 ประเภท ได้แก่ อ้อย มันส�าปะหลัง 

ปาล์มน�้ามัน และไก่ไข่

2. เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบขนส่งสินค้าเกษตร 4 ประเภท ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. เพ่ือพัฒนาหน่วยธุรกิจ (Business Model) ในการบริหารจัดการด้านการขนส่งในระดับฟาร์ม และ

จากฟาร์มไปยังโรงงานแปรรูป และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรูปแบบธุรกิจ

สรุปผลกำรวิจัย
1. ในการศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในสินค้าเกษตร จ�านวน 4 ประเภท ได้แก่ อ้อย มันส�าปะหลัง 

ปาล์มน�้ามัน และไก่ไข่ โดยในแต่ละกลุ่มสินค้าทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาระบบเพื่อการขนส่ง

สินค้าเกษตรจากไร่หรือฟาร์มไปสู่โรงงานท่ีจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการ

ขนส่งลง

2. ในการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบขนส่งสินค้าเกษตร 4 ประเภท ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เพื่อสนับสนุนการบริหารการระบบการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

โดยโปรแกรมมีหน้าที่ ดังนี้

 2.1 ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการหาต�าแหน่งและจัดสรรจุดรวบรวมผลผลิต

 2.2 ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดเส้นทางเดินรถ

 2.3 ช่วยสนับสนุนการติดสินใจในการเก็บเกี่ยวของรถตัด

 2.4 เป็นระบบฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

3. พัฒนาหน่วยธุรกิจ (Business Model) ในการบริหารจัดการด้านการขนส่งในระดับฟาร์ม และจาก

ฟาร์มไปยังโรงงานแปรรูป

4. จากการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในสินค้าเกษตรและทดลองใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นกับธุรกิจสินค้าเกษตร 

และด�าเนินการทดลองด�าเนินธุรกิจโดยใช้โปรแกรมช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจ พบว่าหากด�าเนิน

การตามโปรแกรมที่ มข. พัฒนาขึ้นจะมีศักยภาพในการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงรวมไม่น้อยกว่า 

118,285.99 ลิตรต่อปี หรือคิดเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง 3,547,396.75 บาทต่อปี และ

สามารถช่วยลดปริมาณ CO
2
 ในภาคขนส่งลงไม่น้อยกว่า 324,647.72 kgCO

2
 ต่อปี
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กำรศึกษำวิจัยกำรพัฒนำยำงหล่อดอกส�ำหรับรถบรรทุกโดยใช้ยำงธรรมชำติ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรขนส่ง

	 ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์	รอดขวัญ	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
	

	 12,480,930	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนายางหล่อดอกส�าหรับรถบรรทุกท่ีใช้งานในภาคขนส่ง

2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของยางหล่อดอกส�าหรับรถบรรทุกที่ใช้งานในภาคขนส่ง

สรุปผลกำรวิจัย
1. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design, CAD) เพื่อช่วยในการเขียนแบบ  

3 มิติของแผ่นลายดอกยาง และยางหล่อดอก และได้มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม  

(Computer Aided Engineering, CAE) เพ่ือช่วยในการจ�าลองและวิเคราะห์การใช้งาน รวมไปถึง

การหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของแต่ละลายดอกยาง ผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าว จะน�าไปสู่การใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (Computer Aided Manufacturing, CAM) เพื่อผลิตแผ่นลายดอกยาง

ส�าหรับใช้ในกระบวนการผลิตยางหล่อดอก

2. ได้ด�าเนินการออกแบบลายดอกยางใหม่จ�านวน 3 ลาย ด้วยหลักการออกแบบและใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

ในการจ�าลองการปรับประสิทธิภาพพลังงานของยางหล่อดอก จากนั้นได้ท�าการผลิตยางหล่อดอกท่ีใช้

แผ่นลายดอกยางที่ได้พัฒนาใหม่ มาท�าการทดสอบเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในภาคสนาม และการ

ทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงานในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังได้มีการทดสอบวัสดุยางคอมพาวด ์

ที่ใช้ในการขึ้นรูปแผ่นลายดอกยาง

3. ลายดอกยางท่ีได้พัฒนาใหม่ท่ีได้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าลายดอกยางท่ีใช้

เป็นกรณีเปรียบเทียบ (BF) และจากผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานการหมุนของยาง 

หล่อดอกกรณศีกึษา (BF) และยางหล่อดอกลายทีไ่ด้พัฒนาขึน้ใหม่ พบว่ายางหล่อดอกลายทีไ่ด้พัฒนาใหม่

นั้นมีค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานการหมุนน้อยกว่าลายดอกยางกรณีศึกษา (BF) ซึ่งหมายถึงมี

ประสิทธิภาพพลังงานที่ดีกว่า โดยลายดอกยาง BSD-3 มีประสิทธิภาพพลังงานดีที่สุด

4. ลายดอกยางท่ีได้พัฒนาใหม่ท่ีได้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าลายดอกยางท่ีใช้

เป็นกรณีเปรียบเทียบ โดยมีปริมาณการใช้น�้ามันเฉล่ีย 0.59 ลิตรต่อกิโลเมตร

5. ยางหล่อดอกลายที่ได้พัฒนาใหม่นั้นมีค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานการหมุนน้อยกว่าลายดอกยางกรณี

ศึกษา ซึ่งหมายถึงมีประสิทธิภาพพลังงานที่ดีกว่า โดยลายดอกยาง BSD-3 มีประสิทธิภาพพลังงาน 

ดีที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานการหมุน (RRC) 7.22 kg/ton
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กำรศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงระบบไฟสัญญำณจรำจร
บนเส้นทำงคมนำคมสำยหลักเพ่ือลดกำรใช้พลังงำนในภำคขนส่ง

	 ผศ.ดร.รัฐพล	ภู่บุบผำพันธ์	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
	

	 14,928,650	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส�ารวจและคัดเลือกทางแยกบนเส้นทางคมนาคมสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 

ภาคตะวันออก ท่ีมีศักยภาพในการปรับปรุงการควบคุมจราจร

2. เพื่อวิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพของการปรับปรุงการควบคุมจราจรที่ทางแยกจากการประยุกต์

ใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรแบบกระตุ้น และแบบอ่ืนๆ ที่เป็นไปได้ ทั้งในแง่ของการประหยัดพลังงาน 

การส่งเสริมความความปลอดภัย และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

3. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมให้มีการตระหนักถึงความส�าคัญของการควบคุมจราจรท่ีทางแยก 

ให้มีความเหมาะสมต่อบริบทของแต่ละพื้นที่

สรุปผลกำรวิจัย
1. เลือกทางแยกที่สังเกตพบว่าการควบคุมโดยระบบสัญญาณไฟจราจรแบบต้ังเวลาคงที่นั้นไม่เหมาะสม

และไม่สอดคล้องกับสภาพจราจร ซ่ึงมักจะเป็นทางแยกท่ีเกิดจากการตัดกันของถนนสายหลักกับถนน

สายรองและตั้งอยู่ในเขตนอกเมืองในจังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 42 ทางแยก ซึ่งทางแยกดังกล่าว 

จะมีศักยภาพในการพัฒนาและปรับปรุงโดยการประยุกต์ใช้ระบบสัญญาณไฟแบบกระตุ้นหรือแบบ 

VA ได้

2. รูปแบบของแบบจ�าลองสภาพจราจร ได้แก่ แบบจ�าลองสัญญาณไฟจราจรปัจจุบัน (Existing) แบบ

จ�าลองสัญญาณไฟจราจรคงท่ี (Fixed-Time Control) แบบจ�าลองสัญญาณไฟจราจรก่ึงกระตุ้น (Semi 

Actuated Control) และแบบจ�าลองสัญญาณไฟจราจรกระตุ้นเต็มที่ (Full Actuated Control)

3. ตัววัดผลประสิทธิท่ีภาพท่ีใช้ คือ Flow (อัตราการไหลเข้าของทางแยก) และ Stime (เวลาสูญเสีย

เนื่องจากการหยุด) ซึ่งผลของแบบจ�าลองจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือเร่งด่วนเช้า (AM Peak 7.00-

9.00) กลางวัน (OFF Peak 11.00-13.00) และเร่งด่วนเย็น (PM Peak 15.00-18.00)

4. การปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรที่ทางแยกเดี่ยวให้เป็นแบบกระตุ้นเต็มท่ี (Fully Actuated Control) 

สามารถลดระยะเวลาเฉลี่ยของการหยุดรถบริเวณทางแยกได้เป็นอย่างดี และการปรับปรุงสัญญาณ

ไฟจราจรที่กลุ่มของทางแยกซึ่งอยู่ติดกันให้เป็นแบบเชื่อมโยง (Traffic Signal Coordination)  

สามารถลดระยะเวลาเดินทางบนโครงข่ายถนนลงจากระบบสัญญาณไฟที่เปิดใช้ในปัจจุบัน

5. การปรับใช้ระบบ VA จะสามารถลดมูลค่าความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุรายปีบนทางแยกศึกษา

ได้ในช่วง 16- 18 ล้านบาท

6. ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า ทางแยกที่ควรปรับปรุงเร่งด่วนเนื่องจาก 

ผลประโยชน์สงูสดุ จ�านวน 22 ทางแยก ทางแยกท่ีควรปรบัปรุงระยะปานกลางกลางจ�านวน 19 ทางแยก 

และทางแยกที่ไม่มีการปรับปรุง เนื่องจากผลประโยชน์น้อยกว่าค่าใช้จ่าย จ�านวน 1 ทางแยก
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กำรศึกษำศักยภำพกำรประหยัดพลังงำนในตู้แช่เย็นแสดงสินค้ำ

	 ผศ.ดร.สมชำย	พัฒนำ	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
	

	 4,399,780	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารวบรวมเรื่องมาตรฐานวิธีการทดสอบตู้แช่เย็นแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อศึกษารวบรวมห้องทดสอบที่มีอยู่ในประเทศ และศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับห้องทดสอบ

ปัจจุบันในกรณีที่ต้องปรับปรุงเพื่อรองรับการทดสอบแบบใหม่

3. เพื่อประเมินศักยภาพในการประหยัดพลังงานของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าที่ใช้คอมเพรสเซอร์ชนิดปรับ

อัตราการไหลของสารท�าความเย็น

4. เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ในกรณีน�าตู้แช่เย็นแสดงสินค้าที่ใช้คอมเพรสเซอร์ชนิดปรับ

อัตราการไหลของสารท�าความเย็นมาใช้ทดแทน

สรุปผลกำรวิจัย
1. ออกแบบตู้แช่เย็นแสดงสินค้าขนาด 5x2.2x2.2 เมตร จ�านวน 3 ตู้ เพื่อท�าการทดสอบการท�างานของ

ระบบท�าความเย็นแต่ละเทคโนโลยี ภายใต้เง่ือนไขและสภาวะอากาศเดียวกัน มีช้ันวางสินค้า 5 ชั้น 

จ�านวน 18 ชุด ขนาด 0.6x0.75x1.90 เมตร ใช้คอนเดนซ่ิงยูนิตที่มีเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ชนิดสาร

ท�าความเย็นไหลด้วยอัตราคงที่ (Fix Speed) และคอนเดนซิ่งยูนิตที่มีเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ชนิด

ปรับอัตราการไหลของสารท�าความเย็น แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ คอมเพรสเซอร์ชนิดดิจิตอลสโครล 

(Digital Scroll) และคอมเพรสเซอร์ชนิดอินเวอร์เตอร์ (Inverter)

2. ภายในห้องปรับอากาศประกอบด้วยโครงเหล็ก ไม้อัดขนาด 10 มิลลิเมตร พัดลมดูดอากาศจ�านวน  

2 ตัว หลอดไฟฟ้าขนาด 36 วัตต์ จ�านวน 6 หลอด ฮีทเตอร์จ�านวน 3 ตัว และเครื่องปรับอากาศจะ

ท�าหน้าท่ีร่วมกันในการรักษาอุณหภูมิและความชื้นของห้องปรับอากาศให้มีสภาวะที่ 25 องศา ความชื้น

อยู่ที่ 50-60% และได้ติดต้ังระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติ ใช้ระบบ PLC เข้ามาควบคุมการท�างานของ

ประตูทุกบานของตู้แช่เย็นแสดงสินค้าให้ท�างานตามโปรแกรมท่ีก�าหนดไว้

3. ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้หลักการพ้ืนฐานของ Simple Linear Regression สร้างเป็นสมการ

เส้นตรง โดยแยกตามช่วงเวลาและแยกตามชนิดของคอมเพรสเซอร์ แล้วใช้ข้อมูลสภาวะอากาศ 

(Weather data) ในรูปแบบ TMY (Typical Meteorological Year) เพ่ือใช้ค�านวณหาผลการใช้

พลังงานทั้งปีของคอมเพรสเซอร์ทั้ง 3 ชนิด

4. คอมเพรสเซอร์ชนิดดิจิตอลสโครลและคอมเพรสเซอร์ชนิดอินเวอร์เตอร์ สามารถให้ผลการประหยัด

พลังงานได้ 3,308 และ 4,718 kWhต่อปี ตามล�าดับ หรือมีผลการประหยัดพลังงานร้อยละ 20 และ 

29 ต่อปี ตามล�าดับ คิดเป็นผลประหยัดด้านค่าไฟฟ้าได้ 14,625 และ 20,861 บาทต่อปี ตามล�าดับ

5. หากมีการส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนไปใช้คอมเพรสเซอร์ชนิดดิจิตอลสโครลและคอมเพรสเซอร์ชนิด 

อินเวอร์เตอร์ทดแทนคอมเพรสเซอร์เดิมจะสามารถท�าให้เกิดศักยภาพในการประหยัดไฟฟ้าได้ปีละ

ประมาณ 20,000,000 kWh
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กำรศึกษำแนวทำงกำรอนุรักษ์พลังงำนในภำคอุตสำหกรรมแต่ละภูมิภำค

	 นำยวีรศักด์ิ	โฆสิตไพศำล	 สถำบันพลังงำนเพ่ืออุตสำหกรรม

	 	
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

	 9,316,550	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมจากหน่วยงานต่างๆ  

ทั่วประเทศ

2. เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ และประสิทธิภาพพลังงานของผู้ประกอบการทั่วประเทศ

สรุปผลกำรวิจัย
1. สถาบันพลังงานฯ ได้ให้ศูนย์วิจัยในแต่ละพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ จ�านวน 75 จังหวัด รวมทั้ง

กรุงเทพมหานคร ด�าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละพื้นท่ี

2. สรุปผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศพบว่ามีหน่วยงานต่างๆ ให้

ความร่วมมือแล้วท้ัง 18 กลุ่มจังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งส้ิน 348 แห่ง ท้ังนี้กลุ่มเครือข่าย

สามารถจัดส่งบุคลากรเข้าส�ารวจโรงงาน และให้ค�าแนะน�าด้านการประหยัดพลังงานแก่ผู้ประกอบการ

ทั้งหมด 3 เครือข่าย เป็นการเข้าร่วมส�ารวจโรงงานรวมทั้งหมด 19 แห่ง คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

4 แห่ง สถาบันการศึกษาพ้ืนที่ 10 แห่ง และส�านักงานพลังงานจังหวัด 5 แห่ง

3. ผลการประเมินสถานการด�าเนินการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานในปัจจุบัน พบว่ามีโรงงานที่มีการ

จัดการพลังงานอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่อง ร้อยละ 57 โรงงานท่ีมีการจัดการไม่สม�่าเสมอหรือมีการจัดการ

พลังงานไม่ต่อเน่ือง ร้อยละ 28 และโรงงานที่ไม่มีระบบการจัดการพลังงาน ร้อยละ 15

4. ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือในการด�าเนินการอนุรักษ์พลังงานทั้งในระดับประเทศ และ

กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการอนุรักษ์พลังงาน ปัญหาด้านพนักงาน ปัญหา

ด้านกระบวนการผลิต ปัญหาด้านเครื่องจักร ปัญหาด้านการตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงาน ความ

ต้องการด้านช่องทางการรับข้อมูลด้านพลังงาน และความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ

5. แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมี 3 แนวทางการส่งเสริมฯ เพื่อตอบสนองผู้ประกอบการ คือ 

การสนับสนุนเงินลงทุน การสนับสนุนเครื่องมือตรวจวัดพร้อมผู้เช่ียวชาญเข้าตรวจวัดและให้ค�าแนะน�า 

และการสนับสนุนการจัดงานสัมมนาให้ความรู้

6. ผลการจัดสัมมนาเผยแพร่แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมใน

อนาคต ทาง ส.อ.ท. ได้จัดสัมมนาเผยแพร่ฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน�าไปประยุกต์ใช้

7. ภายในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งส้ิน 164 คน และให้ความสนใจ

สื่อคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน 12 ระบบ เช่น ระบบไอน�้า (Boiler) ระบบอากาศอัด ระบบน�้าเย็น 

(Chiller) ระบบท�าความเย็น (Freezer) เป็นต้น ที่ทาง ส.อ.ท. จัดท�าข้ึน
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ระบบโลจิสติกส์เพ่ือกำรลดพลังงำนในกระบวนกำรผลิตและกำรกระจำยสินค้ำ
ของอุตสำหกรรมผลิตน�้ำแข็ง

	 รศ.ดร.กำญจนำ	เศรษฐนันท์	 มหำวิทยำลัยขอนแก่น
	

	 3,819,640	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างรูปแบบการประหยัดพลังงานโดยการลดของเสียจากการผลิตและการลดพลังงานในภาคขนส่ง

ของอุตสาหกรรมการผลิตน�้าแข็ง

2. เพื่อสร้างต้นแบบจัดการการกระจายสินค้าในลักษณะ Hub and Spoke ที่หาจุดกระจายน�้าแข็ง พร้อม

ทั้งการก�าหนดการ Stock สินค้าและการกระจายสินค้าที่เหมาะสม ร่วมกับระบบ GPS เพื่อลดต้นทุน

พลังงานการขนส่งและการสูญเสียสินค้า

สรุปผลกำรวิจัย
1. มาตรการการลดการสูญเสียพลังงานในระบบการผลิตน�้าแข็ง ประกอบด้วย 1)การน�าน�้าทิ้งอุณหภูมิ

ต�่ามาลดอุณหภูมิน�้าก่อนเข้าเครื่องผลิตน�้าแข็งเพื่อลดการใช้พลังงาน 2) การหุ้มฉนวนอ่างน�้าด้านล่าง

ของเคร่ืองผลิตน�้าแข็ง 3) การหุ้มฉนวนท่อสารท�าความเย็น/ท่อน�้าเย็นเพื่อลดการสูญเสียความเย็น 4) 

การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนโดยการบ�ารุงรักษาชุดระบายความร้อน 5) การลดการรั่ว

ของบ่อน�้าเกลือ 6) การลดการสูญเสียพลังงานในมอเตอร์ 7) การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ 

มอเตอร์ปั้มน�้าเย็น และ 8) การลดการใช้พลังงานจากปัญหาถังน�้าดิบติดตั้งในที่โล่งโดนแดด

2. มาตรการการลดการสูญเสียวัตถุดิบและความเสียหายของผลิตภัณฑ์น�้าแข็ง ประกอบด้วย 1) การลด

การสูญเสียบริเวณไส้กรองไมครอนหน้าเครื่องผลิตน�้าแข็ง 2) การลดการสูญเสียบริเวณการใช้น�้า 

โดยรวมของโรงงาน และ 3) การลดการสูญเสียและการปนเปื้อนระหว่างการบรรจุ

3. การพัฒนาตัวแบบเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการผลิตและการจัดเส้นทางการขนส่ง รวมถึงการ

หาจุดกระจายสินค้าท่ีเหมาะสม โดยใช้งานการติดตามข้อมูลของลูกค้า และสถานการณ์การเดินรถ

ของพนักงานขับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือการพัฒนาและรวบรวมระบบฐานข้อมูลผ่านระบบปฏิบัติการ

บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Application)

4. ใช้เทคนิควิธีการหาค่าค�าตอบที่เหมาะสม (Optimization Techniques) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

หาที่ตั้งจุดรวบรวมและกระจายสินค้าน้าแข็ง รวมถึงการจัดเส้นทางการเดินรถให้มีระยะทางที่สั้นลง

ภายใต้ข้อจ�ากัดด้านกรอบเวลา สามารถลดต้นทุนและระยะทางได้เฉล่ียถึง 13.24% - 26.13% และ 

22.90% - 35.58% ตามล�าดับ

5. การหาต�าแหน่งจุด Hub ของรถพ่วงเทรลเลอร์มีการเปล่ียนแปลง 2 แนวทาง โดยแนวทางที่ 1 รองรับ

ความต้องการของลูกค้ารายเดิม สามารถลดต้นทุนค่าน�้ามันเชื้อเพลิงเหลือเฉลี่ยโดยประมาณ  

275,000 บาทต่อเดือน และแนวทางที่ 2 ขยายตลาดเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งรายเก่า

และรายใหม่ มีต้นทุนค่าน�้ามันเช้ือเพลิงเฉล่ียโดยประมาณ 289,000 บาทต่อเดือน
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ศึกษำและคำดกำรณ์โครงสร้ำงกำรใช้พลังงำนในภำคครัวเรือน

	 ผศ.วงกต	วงศ์อภัย	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
	

	 8,646,000	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือทราบแหล่งท่ีมาของพลังงานในภาคครัวเรือน รวมทั้งวิธีการจัดหา ราคา และค่าใช้จ่ายพลังงาน 

ของครัวเรือนในเขตภาคเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ท้ังในรูปพลังงานทดแทนและพลังงาน 

สิ้นเปลือง

2. เพื่อทราบปริมาณการใช้พลังงานในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ แยกรายอุปกรณ์ แยกรายเช้ือเพลิงใน

ภาคครัวเรือน เช่น การพักผ่อน การประกอบอาหาร แสงสว่าง การผิงไฟกันหนาว ตลอดจนการใช้

พลังงานต่อหน่วยในรูปแบบต่างๆ

3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในเขตภาคเหนือ กรุงเทพฯ 

และปริมณฑล ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรของเศรษฐกิจและสังคมและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผล

ต่อการใช้พลังงานในภาคครัวเรือน เช่น รายได้ของครัวเรือน ระยะทางในการจัดหาพลังงาน เป็นต้น

4. เพ่ือใช้ข้อมูลที่ได้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท�าฐานข้อมูลพลังงานในภาคครัวเรือนของประเทศ เพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจ และการบริหารจัดการข้อมูล

5. เพื่อจัดท�าแบบจ�าลองในการพยากรณ์การใช้พลังงานในภาคครัวเรือนของประเทศในอนาคตให้สอดคล้อง

ตามกรอบแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการวิเคราะห์ผลเพื่อน�าไปก�าหนดนโยบายหรือมาตรการทั้งด้าน

อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคครัวเรือนได้

สรุปผลกำรวิจัย
1. ภาคเหนือมีผลการใช้พลังงานไฟฟ้าราวๆ 5,604.1 GWh และเมื่อพิจารณาในอุปกรณ์ท่ีใช้พลังงาน

ไฟฟ้ามากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ ของการใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังหมดของภาคเหนือ มีทั้งหมด 9 อุปกรณ์ ส่วน

กรุงเทพและปริมณฑล มีผลการใช้พลังงานไฟฟ้าราวๆ 11,487.8 GWh และเม่ือพิจารณาในอุปกรณ์

ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของกรุงเทพและปริมณฑล 

มีทั้งหมด 10 อุปกรณ์

2. ภาคเหนือมีผลการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป 4,674.37 ล้านลิตร ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีผลการใช้น�้ามัน

ส�าเร็จรูปราวๆ 2,593.4 ล้านลิตร

3. ภาคเหนือมีผลการใช้พลังงานทดแทน 914 พันตัน ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีผลการใช้พลังงาน 

ทดแทนราวๆ 54.3 พันตัน

4. การพยากรณ์การใช้พลังงานของภาคเหนือ พบว่าอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานสูงของภาคเหนือ อุปกรณ์

ที่มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเฉลี่ยต่อปี จากปี พ.ศ.2559-2579 จ�านวน 7 อุปกรณ์ ส่วนกรุงเทพและปริมณฑล 

อุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานสูงของกรุงเทพและปริมณฑลใน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอุปกรณ์เฉล่ียต่อปี จากปี 

พ.ศ.2559-2579 จ�านวน 8 อุปกรณ์
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กำรลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในอำคำรของรัฐด้วยกำรใช้เคร่ืองปรับอำกำศ
แบบอินเวอร์เตอร์แทนเคร่ืองปรับอำกำศแบบฟิกซ์สปีด

	 ผศ.ดร.อนุชำ	พรมวังขวำ	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
	

	 4,301,000	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิจัยรูปแบบของการท�านายความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศกับ

สภาวะอากาศในห้องปรับอากาศ และความสามารถในการลดการใช้พลังงานและความต้องการพลัง

ไฟฟ้าสูงสุดของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งแบบกลุ่ม 

2. เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ จ�านวนไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง ทดแทนเครื่องปรับอากาศ

ชนิดฟิกซ์สปีดในอาคารภาครัฐที่ได้รับการคัดเลือก แล้วท�าการวิเคราะห์และประเมินผลก่อน-หลัง  

ติดตั้งในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า ด้านสภาวะความสบายทางความร้อน (Thermal 

Comfort) และด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุน แล้วจะท�าการติดตามผลการใช้พลังงานและสมรรถนะ

การท�างานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลารวม 5 ปี

3. เพื่อศึกษาการจัดการการท�าลายเครื่องปรับอากาศตามแนวทางการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ของกรมควบคุมมลพิษ โดยจะท�าการเก็บข้อมูลการแยกชิ้นส่วนอย่างละเอียด แล้ว

สรุปปัญหาและอุปสรรคพร้อมท�าการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์

4. เพ่ือศึกษาและจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่อง 

ปรบัอากาศแบบแยกส่วนในอาคาร โดยแบ่งกลุม่เป็นอาคารภาครฐั อาคารภาคเอกชน และบ้านทีอ่ยูอ่าศัย

สรุปผลกำรวิจัย
1. ผลการประหยัดจากการลดลงของการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์

เตอร์แทนเครื่องปรับอากาศชนิดฟิกซ์สปีดทั้ง 7 คู่เทียบ จ�านวนเครื่องปรับอากาศที่เปลี่ยนทั้งหมด  

10 เครื่อง สามารถเกิดผลประหยัดในด้านค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 55,321 บาท/ปี 

2. ต้นทุนจากการลงทุนเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศจากชนิดฟิกซ์สปีดเป็นชนิดอินเวอร์เตอร์รวม  

491,480 บาท (ไม่คิดมูลค่าซากเครื่องปรับอากาศ) 

3. ข้อมูลจากการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์มาค�านวณหาระยะเวลาคืนทุนเฉล่ียของท้ัง 7 คู่ เทียบ 

รวมกัน พบว่ามีระยะเวลาคืนทุนภายใน (Payback Period) กว่า 11 ปี

4. ข้อมูลราคาซากเครื่องปรับอากาศแบบขายยกชุดราคา 8 บาท/กิโลกรัม หากท�าการขายแบบขาย 

ยกชุด จะมีราคาขายเฉลี่ยท่ี 3.2 สตางค์/Btu 

5. ราคาขายซากเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกประเภทวัสดุโดยคิดค่าจ้างเหมาของช่างเทคนิคในการคัดแยก

ซากเครื่องปรับอากาศจะมีราคาขายเฉลี่ยที่ 8.3 สตางค์/Btu ซึ่งราคาประเมินการขายแบบแยกประเภท

วัสดุจะมีราคามากกว่าการขายแบบยกชุดประมาณ 3 เท่า
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ศึกษำและพัฒนำแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ
(Electric Vehicles)

	 ผศ.ดร.ภูรี	สิรสุนทร	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
	

	 6,561,500	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือประเมินถึงผลกระทบทางบวกและลบต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระดับมหภาค (Macro Level)

2. เพ่ือประเมินผลกระทบด้านพลังงานในภาคขนส่งจากการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

สรุปผลกำรวิจัย
1. ผลกระทบจากการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าท่ีมีต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ 

ได้แก่ ความแตกต่างด้านกายภาพและการท�างาน การใช้งาน การเติมเช้ือเพลิงและการประจุไฟฟ้า 

แรงจูงใจและผู้มีส่วนได้เสียในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และ 

ชิ้นส่วน

2. ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมยานยนต์กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมจากแบบจ�าลองปัจจัยการผลิต

และผลผลิต ที่ประกอบด้วย แบบจ�าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต และแบบจ�าลองปัจจัยการผลิต

และผลผลิตจากข้อมูลบัญชีปัจจัยการผลิตและผลผลิต

3. การประเมินผลกระทบทางบวกและลบต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระดับมหภาค (Macro Level) จะ

อาศัยแบบจ�าลองการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time-Series Analysis Model) พบว่าการส่งออกสินค้า

กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับยานยนต์มีอัตราการเพิ่มขึ้นระหว่างร้อยละ 0.7 – 1.4 ต่อปี โดยที่กลุ่มสินค้ายาง 

เคร่ืองแก้ว เคร่ืองจักรเคร่ืองใช้กล เครื่องจักรไฟฟ้ามีอัตราการเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 1 ต่อปี ใน 

ขณะทีเ่ครือ่งเหลก็และของเบด็เตล็ด อปุกรณ์วดัและเฟอร์นเิจอร์มีอตัราการเตบิโตต�า่กว่าร้อยละ 1 ต่อปี

4. กรณีที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสามารถปรับตัวเพ่ือเข้าร่วมในห่วงโซ่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้ใน

ระดับหนึ่ง (เพียงร้อยละ 2.80 – 3.50 ของท้ังอุตสาหกรรม) จะสามารถลดทอนผลกระทบจากการ

เข้ามาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าต่อภาคการผลิตต่างๆ ของประเทศได้แทบทั้งหมด รวมไปถึง 

ผลกระทบต่อภาพรวมของผลผลิตมวลรวมในประเทศด้วย

5. การใช้แบบจ�าลองแบบผสมผสานระหว่างโครงข่ายประสาทเทียมและฟัซซีโลจิกส์ พบว่าหากมีการใช้

ยานยนต์ไฟฟ้าตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ใน “แผนการขับเคล่ือนภารกิจด้านพลังงานเพ่ือส่งเสริมการ

ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย” ในระหว่างปี พ.ศ. 2559-2579 จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถ

ประหยัดพลังงาน โดยเฉลี่ย 8,759,060.3 กิกะจูลต่อปี (2,433 กิกะวัตต์-ช่ัวโมง) ซึ่งคิดเป็นปริมาณ

การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ลดลง 349 ล้านลิตรต่อปี

6. ปัจจัยสู่ความส�าเร็จในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบด้วย ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งเสริมการใช้

ยานยนต์ไฟฟ้า และการด�าเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐ โดยคณะผู้วิจัยได้จัดท�าข้อเสนอแนะ

ในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ มาตรการด้านอุปสงค์ มาตรการด้านอุปทาน มาตรการด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
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ศึกษำกำรก�ำหนดเกณฑ์ประสิทธิภำพพลังงำนข้ันต�่ำในภำคอุตสำหกรรม

	 รศ.ดร.อภิชำติ	เทอดโยธิน	 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรีุ
	

	 8,000,000	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดท�าเกณฑ์ที่เหมาะสมในการก�ากับควบคุมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 

ตามกฎหมาย

2. เพื่อให้ได้แผนการบังคับใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพขั้นต�่าตามกฎหมาย

3. เพื่อให้ได้อัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมและมีข้อมูลสนับสนุน

สรุปผลกำรวิจัย
1. วิธีการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานท่ีเหมาะสม คือ วิธีการใช้งานค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต�่า  

ตามแนวทางการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษที่โครงการเสนอให้ใช้แนวคิด Energy Budget คือ  

การเปรียบเทียบระหว่างปริมาณการใช้พลังงานท่ีควรจะเป็นของโรงงานนั้นๆ (Ebudget) กับปริมาณ

การใช้พลังงานจริงของโรงงาน (Eactual) ส่วนต่างระหว่าง Ebudget กับ Eactual คือ การใช้พลังงาน

ที่สิ้นเปลือง (หน่วยเป็น MJ) และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเฉพาะส่วนต่างนี้

2. อัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม คือ 0.6198 บาท/MJ และเห็นควรให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมน้ีกับ 

ทุกประเภทอุตสาหกรรมเป็นอัตราเดียวกัน และไม่แยกตามชนิดของเชื้อเพลิง เพื่อให้เกิดความ 

เท่าเทียมกันในทุกอุตสาหกรรม

3. แนวคิดท่ีจะให้โรงงานรายงานข้อมูลที่จ�าเป็นต้องใช้มาในรายงานการจัดการพลังงานที่ทางโรงงาน

ควบคุมต้องจัดท�าและส่งให้ พพ. ทุกมีนาคมของปี โดยต้องมีการปรับปรุง แก้ไขแบบฟอร์มรายงาน

การจัดการพลังงาน ประกอบด้วย การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลการผลิต ข้อมูล

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ข้อมูลปริมาณการใช้เช้ือเพลิง ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า และข้อมูล

สัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน

4. แนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมกฎหมายเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้เกณฑ์ฯ และค่าธรรมเนียม

พิเศษในการประกอบด้วยแนวทางการด�าเนินการ 3 แนวทาง เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ 

พพ. ดังนี้ ด�าเนินการตามกรอบของกฎหมายที่มีอยู่ แก้ไขข้อจ�ากัดบางประการ และบังคับใช้เกณฑ์ฯ 

และค่าธรรมเนียมพิเศษแบบที่โครงการน�าเสนอ รวมถึงท�าการแก้ไขกฎหมายต่างๆ เพื่อให้สามารถ

บังคับใช้ได้

5. แผนการบังคับใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต�่า และค่าธรรมเนียมพิเศษที่จัดท�าขึ้นในโครงการนี้ 

ดังนี้

 5.1 ระยะเวลาด�าเนินการ 5 ปี โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะน�าร่อง และระยะ 

 ด�าเนินการครอบคลุมทั้งหมด

 5.2 แผนงาน ประกอบด้วย 3 แผนงานหลัก คือ แผนงานด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และให ้

 ความรู้ แผนงานด้านการบริหารจัดการ และแผนงานด้านการยกระดับประสิทธิภาพพลังงาน
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ศึกษำพัฒนำเทคโนโลยีกำรออกแบบและผลิตแม่พิมพ์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้พลังงำนในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต

	 นำยจิรศักด์ิ	เยำว์วัชสกุล	 สถำบันไทย-เยอรมัน
	

	 10,192,000	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต

สรุปผลกำรวิจัย
1. แนวทางการพัฒนาออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ชุดใหม่ คือ การใช้เทคนิคการออกแบบวิเคราะห์แม่พิมพ์

โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้แก่

 1.1 การออกแบบต�าแหน่งของระบบหล่อเย็นสามารถขยับท่อน�้าหล่อเย็นให้เข้าไปใกล้กับช้ินงาน และ 

 ต้องท�าการเพิ่มระบบ Fountain Cooling (ระบบหล่อเย็นแบบน�้าพุ) เข้าไปท่ีช้ินงาน

 1.2 การออกแบบวิเคราะห์แม่พิมพ์ ด้วยวิธีการเพ่ิมและลดอุณหภูมิแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ว (RHCM)

 1.3 เทคนิคการออกแบบแม่พิมพ์ด้วยกระบวนการวิศวกรรมดิจิตอล (CAD/CAM/CAE) ซ่ึงมีสมมติฐาน 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านพลังงานโดยปรับลดจ�านวนชิ้น และลดการประกอบชิ้นงานในกระบวน 

 การผลิต

 1.4 เทคโนโลยีแม่พิมพ์รูปแบบการหล่อฉีดโลหะระบบความดันต�่าวัตถุดิบ โดยการใช้เทคนิคการ 

 ออกแบบวิเคราะห์แม่พิมพ์ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ (CAE) กระบวนการหล่อฉีด 

 โลหะ เพื่อลดเวลาในกระบวนการหล่อ ฉีด และลดการเกิดครีบที่บริเวณช้ินงาน เพื่อลดขั้นตอน 

 กระบวนการขัดแต่งผิวส�าเร็จ

2. การพัฒนาออกแบบแม่พิมพ์ที่ค�านึงถึงประสิทธิภาพด้านพลังงาน ส่วนนี้จะเป็นการลดเวลาในการผลิต

ลงท�าให้เวลาในการเดินเครื่องจักรลดลง และสามารถลดการใช้พลังงานได้ เพื่อลดของเสียที่เกิดใน

กระบวนการผลิตและพัฒนาวิธีการออกแบบแม่พิมพ์ที่จะใช้ส�าหรับวิธีการดังกล่าว ซ่ึงสมมติฐานการ

เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานจะวิเคราะห์ทั้งกระบวนการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จ

3. นักวิจัยได้ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

การผลิต ลดการใช้พลังงานและประหยัดพลังงานได้จึงส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม

4. ได้ต้นแม่พมิพ์จ�านวน 10 ชุด เป็นแม่พมิพ์ส�าหรบัข้ึนรปูพลาสตกิ 5 ชุด แม่พมิพ์ส�าหรบัข้ึนรปูโลหะ 5 ชุด

5. การออกแบบพัฒนาแม่พิมพ์โดยค�านึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน มีผลท่ีได้รับจากการปรับปรุง

สามารถลดการใช้พลังงานโดยเฉลี่ยได้ ร้อยละ 25.71 คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงเฉล่ีย 

80,433.09 บาทต่อปีต่อโรงงาน

6. สามารถน�าเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAE มาใช้พิจารณาด�าเนินการ

กับเครื่องฉีดพลาสติกเคร่ืองอื่นๆ ในโรงงานหรือในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้

7. สามารถน�าเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะมาใช้งานเน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีมีความส�าคัญในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ประเภทงานโลหะ ได้แก่ อุตสาหกรรมการประกอบยานพาหนะ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่อง

ใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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ศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรใช้รถประจ�ำทำงไฟฟ้ำ 
ส�ำหรับกำรขนส่งมวลชนในระยะไกล

	 รศ.ดร.สุชำติ	เซี่ยงฉิน	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

	 	
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

	 3,593,700	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้รถประจ�าทางไฟฟ้าเพ่ือการขนส่งสาธารณะ

2. เพื่อส�ารวจและรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการใช้รถประจ�าทางไฟฟ้า 

มาใช้เพื่อการขนส่งสาธารณะ

3. เพื่อส�ารวจและรวบรวมข้อมูลเส้นทางการเดินรถประจ�าทางระหว่างจังหวัดของบริษัทขนส่งรายใหญ่

ในประเทศ

4. เพื่อศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้รถประจ�าทางไฟฟ้าในการขนส่งมวลชนระหว่างจังหวัด

5. เพื่อจัดท�ารายงานความเป็นไปได้ของการใช้รถประจ�าทางไฟฟ้าส�าหรับการขนส่งมวลชนในระยะไกล

สรุปผลกำรวิจัย
1. ผลการศึกษาด้านพลังงานและเทคโนโลยีรถประจ�าทางไฟฟ้า ประกอบด้วย

 1.1 ผลกระทบด้านบวกและข้อดี ได้แก่ สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ลดการพ่ึงพาและการน�าเข้า 

 น�้ามันจากต่างประเทศ มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 1.2 กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อกิโลเมตร  

 สามารถบริหารจัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะสูงกว่า 

 เครื่องยนต์ที่ใช้น�้ามันดีเซล และการบ�ารุงรักษาต�่ากว่าเครื่องยนต์ปรกติ

 1.2 ผลกระทบด้านลบและข้อเสีย ได้แก่ มีการสูญเสียจากการแปรสภาพจากก๊าชเช้ือเพลิงเหลว  

 หรือเชื้อเพลิงแข็ง ไปเป็นไฟฟ้าสูงกว่า มีข้อจ�ากัดที่สามารถวิ่งได้ระยะทางได้ประมาณ  

 250-300 กิโลเมตรต่อการประจุแบตเตอรี่ 1 ครั้ง ต้องใช้เวลาในการประจุแบตเตอรี่มากกว่า  

 30 นาที ไม่เหมาะส�าหรบเส้นทางที่มีความลาดชันสูง และต้นทุนของรถยนต์สาธารณะไฟฟ้ามี 

 ต้นทุนท่ีสูง ท�าให้ไม่มีภาคเอกชนสนใจลงทุน

2. ผลการศึกษาด้านอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

 2.1 ผลกระทบด้านบวกและข้อดี ได้แก่ เกิดการเปล่ียนถ่ายจากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ที่ใช ้

 น�้ามันดีเซล และ NGV เป็นเช้ือเพลิง ไปเป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบและผลิตรถยนต์ท่ีใช้ไฟฟ้า 

 ในการขับเคลื่อน เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า และต้องมีการวิจัยแบตเตอร่ี 

 ชนิดใหม่ที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับแบตเตอรี่ลิเธียม จึงจะสามารถผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในเชิง 

 อุตสาหกรรมเพ่ือส่งออกได้

 2.2 ผลกระทบด้านลบและข้อเสีย ได้แก่ ความต่อเนื่องของนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

 การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนที่ที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน จะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 อย่างจริงจัง และต้องน�าเข้าวัตถุดิบ อาทิ แบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นมูลค่ามากกว่า  

 80 % ของตัวรถ เป็นการขาดดุลการค้าอย่างมาก
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กำรวิจัยและพัฒนำกำรจัดตั้งเครือข่ำยผลิตน�้ำเย็น (District Cooling) 
ส�ำหรับอำคำรในพ้ืนท่ีคณะวิศวกรรมศำสตร์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน

	 ผศ.ดร.เกรียงไกร	อัศวมำศบันลือ	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
	

	 3,700,000	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินผลประหยัดและศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานทั้งด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ ของ

การจัดท�าระบบปรับอากาศแบบเครือข่ายผลิตน�้าเย็น (District Cooling) ส�าหรับใช้เป็นแนวทางใน

การจัดท�ามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาคารพาณิชย์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โครงการบ้านจัดสรร

หรือบ้านพักอาศัยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจัดต้ังเครือข่ายผลิตน�้าเย็นเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานในระบบ

ปรับอากาศ

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายผลิตน�้าเย็นส�าหรับป้อนน�้าเย็นให้กับระบบปรับอากาศของอาคาร 

โดยใช้อาคารภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้นแบบในการศึกษา

3. เพ่ือออกแบบและประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งระบบเครือข่ายผลิตน�้าเย็นเพื่อป้อนน�้าเย็นให้กับระบบ

ปรับอากาศแต่ละอาคารภายในคณะวิศวกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยระบบผลิตน�้าเย็น ระบบกระจาย 

น�้าเย็น และระบบเป่าลมเย็น

สรุปผลกำรวิจัย
1. สร้างอาคารและจ�าลองปริมาณการใช้พลังงานของอาคารโดยใช้โปรแกรม EnergyPlus V.8.4.0 ร่วม

กับ SketchUp Make 2016 และ OpenStudio 1.13.0

2. ระบบเครือข่ายผลิตน�้าเย็นมีค่าไฟฟ้าต่อปีน้อยที่สุดเท่ากับ 9,947,457 บาทต่อปี ในขณะที่การใช้เครื่อง

ปรับอากาศแบบแยกส่วนค่าไฟฟ้าถึง 39,013,217 บาทต่อปีตามล�าดับ ปัจจัยหลักมาจากประสิทธิภาพ

เครื่องที่สูงกว่า สามารถควบคุมการเดินเครื่องได้เดินที่จุดที่มีสมรรถนะสูงสุด สามารถลดค่าความ

ต้องการไฟฟ้าสูงสุด และลดขนาดขีดความสามารถท�าความเย็นติดตั้งได้อีกด้วย

3. กรณีที่เปลี่ยนจากเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเดิมเป็นระบบเครือข่าย พบว่ามีระยะเวลาคืนทุน 

7.2 ปี และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เท่ากับ 10.9 % หากเป็นกรณีสร้างใหม่ ระบบเครือข่ายจะ

มีระยะเวลาคืนทุนเพียง 4.67 ปี และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) สูงถึง 20.0 %

4. ระบบเครือข่ายผลิตน�้าเย็นเป็นระบบที่มีปริมาณการใช้พลังงานต�่ามาก เมื่อเทียบกับระบบด้ังเดิมแบบ

ใช้เครื่องปรับแบบแยกส่วน

5. ระบบเครือข่ายเหมาะส�าหรับอาคารหรือกลุ่มอาคารที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน มีรูปแบบภาระโหลดของ

อาคารที่แตกต่างกัน ซ่ึงจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินโครงข่ายท่อน�้าเย็นระหว่างอาคาร และ

ขนาดขีดความสามารถท�าความเย็นติดตั้งได้ เช่น กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มอาคารในสถาบันการศึกษา 

กลุ่มบ้านจัดสรร กลุ่มอาคารส่วนราชการในพื้นที่เดียวกัน และกลุ่มอาคารเอกชนที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน 

เป็นต้น
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กำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนในกลุ่มผู้ประกอบกำร 
SMEs ภำยใต้รูปแบบบริษัทจัดกำรพลังงำน (ESCO)

	 นำยอำทิตย์	เวชกิจ	 สมำคมบรษัิทจัดกำรพลงังำนไทย	(ESCO)
	

	 3,700,000	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้แบบองค์รวมในรูปแบบความร่วมมือและการพัฒนาโดยการฝึกอบรม  

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) และการด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึก ระหว่าง 

ผู้ร่วมพัฒนาทั้งสองฝ่าย ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย  

ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในรูปแบบโครงการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO Project)

2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาและด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 

โดยการเพิ่มบทบาทของบริษัทจัดการพลังงาน และด�าเนินโครงการภายใต้รูปแบบการจัดการพลังงาน 

(ESCO Project) ผ่านความร่วมมือการให้ความรู้และความร่วมมือในระยะยาว

3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินโครงการด้านการจัดการพลังงานในกลุ่ม 

ผู้ประกอบการ SMEs

4. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการน�าเทคโนโลยีที่มีศักยภาพมาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ของกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบการจัดการพลังงาน (ESCO Project) เพ่ือ

ช่วยผู้ประกอบการในด้านการลงทุน และการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการด�าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานระหว่างภาคผู้ประกอบการ SMEs และ

บริษัทจัดการพลังงาน และสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

สรุปผลกำรวิจัย
1. หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ประกอบด้วย การ

บรรยายแนะน�ากลไกการจัดการพลังงานด้วยระบบ Energy Service Company (ESCO) การบรรยาย

มาตรการการอนุรักษ์พลังงานในระบบต่างๆ และการบรรยายมาตรฐานการจัดการพลังงาน (Energy 

Management System – Requirements with Guidance for Use) หรือ ISO 50001

2. การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ SMEs ที่มีมาตรการที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า 15 % จ�านวน 

4 โรงงาน ได้แก่ บริษัท แซนด์แอนด์ซอยล์ อุตสาหกรรม จ�ากัด บริษัท ยูเนี่ยนลิงค์ จ�ากัด บริษัท 

อุตสาหกรรมอ�านวยไชย จ�ากัด และบริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จ�ากัด

3. แผนแม่บท ESCO-SMEs Master Plane มุ่งเน้นเฉพาะในส่วนกลยุทธ์และแผนงานที่อาจมีส่วนเก่ียวข้อง

สัมพันธ์กับการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการใช้พลังงาน  

ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงการลดต้นทุนการผลิต 

การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เป็นปัจจัยส�าคัญ
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กำรสังเครำะห์แอลพีจีโดยตรงจำกแก๊สสังเครำะห์บนตัวเร่งปฏิกิริยำลูกผสม
ของคอปเปอร์/ซิงก์ออกไซด์และเส้นใยซิลิกำเคลือบด้วย ZSM-5

	 นำยวิทวัส	รัตนถำวร	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	
	

	 ผศ.ดร.ประเสริฐ	เรียบร้อยเจริญ	 2558

การสังเคราะห์แอลพีจีสามารถด�าเนินการโดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาลูกผสมของคอปเปอร์/ซิงก์ออกไซด์-

เซอร์โคเนีย-อลูมิน่า และเส้นใยซิลิเคลือบด้วย ZSM-5 ตัวเร่งปฏิกิริยาสังเคราะห์เมทานอลที่เป็นคอปเปอร์/ 

ซิงก์ออกไซด์-เซอร์โคเนีย-อลูมิน่า  ถูกเตรียมด้วยวิธีการตกตะกอนร่วมและเส้นใยซิลิเคลือบด้วย ZSM-5 ถูกเตรียม

ด้วยวธิโีซลเจลและโดยกระบวนการอเิล็กโทรสปินนงิ ตามด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลเตตระเอทลิออโธซลิเิกต

และอลูมิเนียมไนเตรท ถูกใช้เป็นแหล่งของซิลิกอนและอลูมิเนียมตามล�าดับ และใช้เตตระโพรพิลแอมโมเนียม 

ไฮดรอกไซด์เป็นเบสอินทรีย์  เส้นใยซิลิกาเคลือบด้วย ZSM-5  ถูกสังเคราะห์ที่เวลาในการเกิดผลึกต่างๆ (24 48 

72 และ 120 ชั่วโมง) ที่ค่ากรด-เบสของสารละลายในช่วงต่างๆ (8 9 และ 10) และสัดส่วนโดยซิลิกอนต่อ 

อะลูมิเนียม Si/Al (20 40 และ 60) ที่ภาวะเหมาะสมในการเตรียม ZSM-5 บนเส้นใยซิลิกา คือ การเตรียมโดย

ใช้เวลาในการเกิดผลึก 48 ชั่วโมง อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ที่ค่ากรด-เบสเท่ากับ 9 โดยมีพื้นที่ผิวเท่ากับ 

322.02 ตารางเมตร/กรัม  เส้นใยซิลิกาเคลือบด้วย ZSM-5  มีข้อได้เปรียบมากกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาในรูปแบบอื่นๆ 

เช่น แบบผงและแบบเม็ด คือ โดยมีความยืดหยุ ่นสามารถจัดเรียงตัวเข้าไปในช่องการไหลได้อย่างดี  

ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาของเส้นใยซิลิกาเคลือบด้วย ZSM-5 ถูกทดสอบโดยการผสมกับตัวเร่งปฏิกิริยา

คอปเปอร์/ซิงก์ออกไซด์-เซอร์โคเนีย-อลูมิน่า ในเตาปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งส�าหรับกระบวนการสังเคราะห์แอลพีจี

จากแก๊สสังเคราะห์  และด�าเนินการเปรียบเทียบกับตัวเร่งปฏิกิริยารูปแบบผงที่เป็นรูปแบบดั้งเดิม ค่าร้อยละการ

เปลี่ยนคาร์บอนมอนอกไซด์ที่สูงที่สุดได้จากการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาลูกผสมของคอปเปอร์/ซิงก์ออกไซด์-เซอร์โคเนีย-

อลูมิน่า และเส้นใยซิลิกาเคลือบด้วย ZSM-5 ที่ภาวะความดัน 2 เมกะพาสคาล อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส  

ที่สัดส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยาต่ออัตราการไหลของแก็สป้อนเท่ากับ 40 กรัมชั่วโมงต่อโมล ซึ่งให้ค่าร้อยละการเปลี่ยน

คาร์บอนมอนอกไซด์และร้อยละการเลือกเกิดแอลพีจีเท่ากับร้อยละ 59.3 และ ร้อยละ 79 ตามล�าดับ
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กำรเพ่ิมผลผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจำกน�้ำทิ้งโรงงำนสกัดน�้ำมันปำล์มดิบ
ด้วยกำรย่อยสลำยแบบไร้อำกำศสองข้ันตอนที่อุณหภูมิสูง

	 นำงสำวชลธิชำ		มำมิมิน	 มหำวิทยำลัยทักษิณ	
	

	 ผศ.ดร.สมพงศ์	โอทอง	 2558

งานวิจัยน้ีศึกษาการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากน�้าทิ้งโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มโดยเชื้อ Themoanaero-

bacterium  thermosaccharolyticum PSU-2 ภายใต้สภาวะอุณหภูมิเทอร์โมฟิลิก  น�้าทิ้งจากกระบวนการ

ผลิตไฮโดรเจนถูกน�ามาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตมีเทนที่อุณหภูมิเทอร์โมฟิลิก  มีการพัฒนากระบวนการผลิต

ไฮโดรเจนที่อุณหภูมิเทอร์โมฟิลิก และกระบวนการผลิตมีเทนที่อุณหภูมิเมโซฟิลิกแบบการย่อยสลายไร้อากาศสอง

ขั้นตอน ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์ในระบบการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและมีเทนแบบ 

สองขั้นตอนด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล ศึกษาการหมักร่วมน�้าทิ้งโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มกับกากตะกอนดีแคนเตอร์ 

การหมักร่วมน�้าทิ้งโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มและกากตะกอนดีแคนเตอร์ 5 กรัมต่อลิตร ให้ผลผลิตไฮโดรเจน  

2.6 ลติรไฮโดรเจนต่อลติรน�า้ทิง้ และในการหมักน�า้ท้ิงโรงงานสกดัน�า้มันปาล์มให้ผลผลติ 1.7 ลติรไฮโดรเจนต่อลติร

น�้าทิ้ง การหมักร่วมน�้าทิ้งโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มและกากตะกอนดีแคนเตอร์ส่งเสริมการผลิตไฮโดรเจน การเติม

เชื้อ Tbm. thermosaccharolyticum PSU-2 ร้อยละ 20 โดยปริมาตร มีประสิทธิภาพในการเร่ิมระบบการผลิต

ไฮโดรเจนแบบต่อเน่ืองจากการหมักร่วมน�้าทิ้งโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มร่วมกับกากตะกอนดีแคนเตอร์ สามารถ

หยุดการเจริญของแบคทีเรียประจ�าถิ่นในน�้าทิ้งโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม และกากตะกอนดีแคนเตอร์ช่วยเพิ่มแหล่ง

ไนโตรเจนและเพิ่มผลผลิตไฮโดรเจน 7.2 ลิตรไฮโดรเจนต่อลิตรน�้าทิ้ง และอัตราการผลิตไฮโดรเจน 18.1 มิลลิโมล

ไฮโดรเจนต่อลิตรต่อชั่วโมง และ สามารถควบคุมแบคทีเรียไม่พึงประสงค์ในระบบการผลิตไฮโดรเจน ประชากร

จุลินทรีย์มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อระบบมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิจากอุณหภูมิเทอร์โมฟิลิกเป็นอุณหภูมิเมโซฟิลิก 

โดยให้ผลผลิตไฮโดรเจน 2.5 และ 0.015 ลิตรไฮโดรเจนต่อลิตรน�้าทิ้งโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม

ในการศึกษากระบวนการหมักสองขั้นตอนที่อุณหภูมิเทอร์โมฟิลิก และกระบวนการเมทาโนจีนิกที่อุณหภูมิ

เมโซฟิลิกด้วยระบบน�้าทิ้งจากกระบวนการเมทาโนจีนิกแบบหมุนเวียนในถังหมักไฮโดรเจนส�าหรับการผลิตไบโอ

ไฮเทนจากน�้าทิ้งโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม ผลผลิตไฮโดรเจน (4.1 ลิตรไฮโดรเจนต่อลิตรน�้าทิ้ง) และมีเทนสูงสุด 

(16.6 ลิตรมีเทนต่อลิตรน�้าทิ้ง) จากน�้าท้ิงโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มในการหมักแบบกะท่ีสัดส่วนการหมุนเวียนน�้า

ทิ้งจากกระบวนการเมทาโนจีนิกต่อน�้าทิ้งโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม 1:2.3  ซ่ึงให้ผลผลิตไฮโดรเจนสูงและควบคุม

พีเอชให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม ผลผลิตไฮโดรเจนในระบบต่อเนื่องในช่วงที่ไม่มีการหมุนเวียนน�้าและมีการหมุนเวียน

น�้าทิ้งอยู่ที่ 2.2 และ 3.8 ลิตรไฮโดรเจนต่อลิตรน�้าทิ้ง ตามล�าดับ  ในขณะที่ผลผลิตมีเทนในระบบต่อเนื่องในช่วง

ท่ีไม่มีการหมุนเวียนน�้าและมีการหมุนเวียนน�้าทิ้งอยู่ที่ 12.2 และ 14 ลิตรมีเทนต่อลิตรน�้าทิ้ง ตามล�าดับ ให้ผลผลิต

ไฮโดรเจนเพิ่มขึ้น 2 เท่า องค์ประกอบของก๊าซไบโอไฮเทนประกอบด้วย ก๊าซไฮโดรเจนร้อยละ 13.3 ก๊าซมีเทน

ร้อยละ 54.4 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 32.2
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กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตเอทำนอลจำกล�ำต้นปำล์มน�้ำมัน

	 นำยวิศ์พรรฒณ์	ศุขพิพรรฒณ์	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
	
	 รศ.ดร.พูนสุข	ประเสริฐสรรพ์	 2557

การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากล�าต้นปาล์มน�้ามันเริ่มจากการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมต่อ

การย่อยล�าต้นปาล์มน�้ามัน (OPT) ด้วยกรดและไมโครเวฟ โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง (RSM) พบว่าสภาวะที่เหมาะสม

คือการใช้กรดซัลฟูริก 2 เปอร์เซ็นต์ (โดยปริมาตร) ให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ 700 วัตต์ เป็นเวลา 10 นาที  

ได้น�า้ตาลทั้งหมด 59.51 กรัมต่อลิตร (ดี-กลูโคส 40.4 กรัมต่อลิตร ดี-ไซโลส 15.0 กรัมต่อลิตร และแอลอราบิโนส 

4.6 กรัมต่อลิตร) เฟอร์ฟูรอล 0.89 กรัมต่อลิตร 5-ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรอล (5-HMF) 1.08 กรัมต่อลิตร และ

กรดอะซิติก 7.96 กรัมต่อลิตร น�ากากล�าต้นปาล์มน�้ามันที่เหลือไปย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลส ไซลาเนสและเบต้า

กลูโคซิเดส ไฮโดรไลเสทที่ได้มีน�้าตาลท้ังหมด 2.83 กรัมต่อลิตร จากน้ันท�าการหมักเอทานอลจากไฮโดรไลเสท

ล�าต้นปาล์มน�้ามันทั้งสองชนิด โดยใช้เช้ือร่วมของ Saccharomyces cerevisiae TISTR5088 และ Candida 

shehatae TISTR5843 พบว่าสามารถผลิตเอทานอลได้ 27.18 กรัมต่อลิตร และ 1.23 กรัมต่อลิตร ตามล�าดับ 

ผลผลิตใกล้เคียงกันที่ 0.49 กรัมต่อกรัมน�้าตาลทั้งหมด และอัตราการผลิตสูงสุดเท่ากับ 1.13 กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง 

และ 0.05 กรัมต่อลิตรต่อช่ัวโมง ตามล�าดับ

สภาวะที่เหมาะสมการเติมแหล่งไนโตรเจนราคาถูกและสารหมักร่วมในไฮโดรไลเสทล�าต้นปาล์มน�้ามัน  

พบว่าการเติมแอมโมเนียมซัลเฟต 1.56 กรัมต่อลิตร (แทนสารสกัดจากยีสต์ 3 กรัมต่อลิตร) และกากน�้าตาล 

ความเข้มข้น 300 กรัมต่อลิตร (เพิ่มความเข้มข้นของน�้าตาล) ภายใต้การกวนท่ี 150 รอบต่อนาที ในถังหมักขนาด 

3 ลิตร สามารถเพิ่มการผลิตเอทานอลจากการหมักแบบเชื้อร่วมระหว่าง S. cerevisiae TISTR5088 และ  

C. shehatae TISTR5843 โดยได้เอทานอล 101.83 กรัมต่อลิตร ผลผลิต 0.50 กรัมต่อกรัมน�้าตาล และอัตรา

การผลิตที่ 2.83 กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง หลังการหมัก 36 ช่ัวโมง การเติมน�้าตาลในไฮโดรไลเสทล�าต้นปาล์มน�้ามัน

ที่ผ่านการแปรสภาพได้เอทานอลมากกว่าการที่ไม่เติมน�้าตาล 3.7 เท่า และอัตราการผลิตเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า  

เมือ่เปรยีบเทียบกบัชดุควบคมุ (27.18 กรมัต่อลิตร และ 1.13 กรมัต่อลิตรต่อช่ัวโมง ตามล�าดบั) การ Pervaporation 

เอทานอลสามารถเพ่ิมความเข้มข้นของเอทานอลเป็น 47 เปอร์เซนต์ ซ่ึงสูงกว่าการเก็บเก่ียวเอทานอลโดยวิธีการ 

กลั่นตามปกติ (37 เปอร์เซนต์)

เชื้อยีสต์ S. cerevisiae IF4-1 ท่ีผ่านการปรับปรุงสายพันธุ์ สามารถหมักเอทานอลจากน�้าตาลห้าคาร์บอน

เหล่านี้ได้ โดยสามารถใช้น�้าตาลดี-ไซโลสและแอล-อราบิโนส ได้ 60 เปอร์เซ็นต์ และ 35 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ 

และมีผลผลิตเอทานอลเท่ากับ 0.50 กรัมต่อกรัมดี-ไซโลส และ 0.50 กรัมต่อแอล-อราบิโนส และอัตราการผลิต

เอทานอลเท่ากับ 0.28 กรัมต่อลิตรต่อช่ัวโมง 
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กำรประเมินศักยภำพของกำรผลิตพลังงำนทดแทนจำกอ้อยและมันส�ำปะหลัง
ตำมแบบจ�ำลองสมดุลคำร์บอนเพื่อกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน

	 นำยธนกฤต	เนียมหอม	 มหำวิทยำลัยมหิดล
	

	 ผศ.ดร.จงจินต์	ผลประเสริฐ	 2557

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อประเมินปริมาณค่าพลังงานและค่าสมมูลคาร์บอนในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตพลังงาน

ทดแทนที่ใช้อ้อยและมันส�าปะหลังเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต โดยการศึกษาเร่ิมต้นตั้งแต่กระบวนการปลูก

จนกระท่ังการผลิตผลิตภัณฑ์ข้ันสุดท้าย รวมไปถึงการสร้างสภาวการณ์เพื่อการด�าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

อุตสาหกรรมท้ังสอง ภายใต้การลดการปล่อยระบายคาร์บอน และบรรลุแนวทางการผลิตตามนโยบายผลิตพลังงาน

ทางเลือก ปัจจุบันโรงงานมักจะน�าของเสียจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลักกลับมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ กาก

น�้าตาล ชานอ้อย และกากตะกอนหม้อกรอง ซึ่งช่วยลดการปล่อยระบายคาร์บอนแล้ว สามารถน�ามาใช้ประโยชน์

ในการผลิตพลังงานทดแทนได้ ได้แก่ การผลิตเอทานอลจากกากน�้าตาล การผลิตไฟฟ้าจากชานอ้อย และการผลิต

วัสดุปรับปรุงดินจากกากตะกอนหม้อกรอง ซึ่งท�าให้มีการลดการปล่อยระบายคาร์บอนได้ ส่งผลให้กลุ่มโรงงาน

อุตสาหกรรมจากอ้อยทั้งหมดยังคงมีค่าการปล่อยระบายเท่ากับ 148.2 กก.สมมูลคาร์บอนต่อแฮกแตร์ต่อปี โรงงาน

ผลิตมันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมันส�าปะหลัง มีอัตราการปล่อยระบายคาร์บอน เท่ากับ 137.5 135.2 และ  

189.6 กก. สมมูลคาร์บอนต่อแฮกแตร์ต่อปี ในขณะที่โรงงานผลิตเอทานอล สามารถช่วยลดการปล่อยระบายได้

ในอัตรา 596.4 กก. สมมูลคาร์บอนต่อแฮกแตร์ต่อปี ในการประเมินค่าพลังงาน พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมจากอ้อย 

และมันส�าปะหลัง ซึ่งประกอบด้วย โรงงานผลิตมันเส้น มันอัดเม็ด ผลิตแป้งมันส�าปะหลัง และผลิตเอทานอล  

มีค่าพลังงานสุทธิ เท่ากับ 118.8 104.7 104.7 187.3 และ 30.5 จิกกะจูลต่อแฮกแตร์ต่อปี ตามล�าดับ ในการ

ประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมจากอ้อย สามารถท�าก�าไรได้ถึง 3,071.0 ดอลลาร์ต่อแฮกแตร์

ต่อปี และในกลุ่มอุตสาหกรรมจากมันส�าปะหลัง พบว่าโรงงานผลิตแป้งมันส�าปะหลังสามารถท�าผลก�าไรได้มาก

ที่สุด เท่ากับ 1,472.6 ดอลลาร์ต่อแฮกแตร์ต่อปี ในขณะที่โรงงานผลิตมันเส้น มันอัดเม็ด และ เอทานอล ท�าได้

เท่ากับ 1,101.6 1,141.6 และ 292.7 ดอลลาร์ต่อแฮกแตร์ต่อปี

จากผลการศึกษาแนวทางการลดการปล่อยระบายคาร์บอนของกลุ่มอุตสาหกรรมจากอ้อย และมันส�าปะหลัง  

ภายใต้นโยบายการผลิตพลังงานทดแทน จะต้องท�าการเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยและมันส�าปะหลัง จากการค�านวณโดย

หลักการไม่ปล่อยระบายคาร์บอน พบว่าพ้ืนที่ปลูกอ้อยควรจะขยายเท่ากับ 1.4 ล้านแฮกแตร์ และมันส�าปะหลัง

ต้องเท่ากับ 0.6 ล้านแฮกแตร์ และผลก�าไรเม่ือเพิ่มก�าลังการผลิตดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 2,779.8 ล้านดอลลาร์ต่อปี
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กำรประเมินผลกระทบทำงเศรษฐนิเวศของกำรผลิตไฟฟ้ำในประเทศไทย
โดยแนวคิดเอ็กเซอร์จีฟุตพริ้นท์

	 นำยสุรัตน์	เศษโพธิ์	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
	

	 รศ.ดร.เศรษฐ์	สัมภัตตะกุล	 2557

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะมุ่งเน้นการประเมิน  

ผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร โดยใช้วิธีการพื้นฐานทางวิศวกรรมตามกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์หรือ

เอ็กเซอร์จี ในการแปลงหน่วยของทรัพยากรต่างๆ ให้อยู่ในหน่วยเดียวกัน คือ หน่วยของเอ็กเซอร์จี ซึ่งในงานวิจัย

นี้ได้น�าเสนอการประเมินผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากรไว้ 2 วิธี คือ การประเมินเอ็กเซอร์จีตลอดวัฏจักรชีวิต

หรือเอ็กเซอร์จีฟุตพริ้นท์และการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐนิเวศ ในงานวิจัยนี้จึงได้ท�าการพัฒนาค่าการให้น�้า

หนักความส�าคัญของการประเมินทรัพยากร ในกลุ่มทรัพยากรต่างๆ ด้วย จากนั้นได้น�าวิธีการประเมินผลกระทบ

ทั้ง 2 วิธีการไปประยุกต์ใช้ในการประเมินระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศ

ค่าการให้น�้าหนักความส�าคัญของป่าดิบแล้งมีค่าเท่ากับ 70.19 เมกกะจูลต่อตารางเมตรปี และค่าการให้

น�้าหนักความส�าคัญของป่าเบญจพรรณมีค่าเท่ากับ 29.30 เมกกะจูลต่อตารางเมตรปี ค่าการให้น�้าหนักความส�าคัญ

ของเงินลงทุนหาได้จากปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนภายในประเทศกับค่าเอ็กเซอร์จีที่ใช้ในรอบปีนั้นๆ ซ่ึงค่าการให ้

น�้าหนักความส�าคัญของเงินลงทุนที่ได้มีค่าเท่ากับ 1.103 เมกกะจูลต่อบาท โรงไฟฟ้าในกลุ่มที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

จะมีค่าเอ็กเซอร์จีฟุตพริ้นท์อยู่ระหว่าง 8.20 – 14.45 เมกกะจูลต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง ซ่ึงมากกว่าระบบผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียนที่มีค่าระหว่าง 0.07-1.23 เมกกะจูลต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง

การประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐนิเวศของระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย จะประเมินการทรัพยากรทั้งหมด  

4 กลุ่ม คือ วัตถุดิบ พลังงาน พื้นที่ดินและเงินลงทุน พบว่า โรงไฟฟ้าที่มีผลกระทบเชิงเศรษฐนิเวศมากท่ีสุด คือ 

โรงไฟฟ้าพลังงานน�้ามีค่าเท่ากับ 17.33 เมกกะจูลต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ตามด้วย โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าระบบความร้อน โรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานลม และโรงไฟฟ้าชีวมวล 

โดยมีผลกระทบเชิงเศรษฐนิเวศเท่ากับ 16.18, 14.91, 14.70, 10.54, 6.565 และ 4.44 เมกกะจูลต่อกิโลวัตต์

ชั่วโมง ตามล�าดับ

การน�าเทคโนโลยีวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ (Organic Rankine Cycle: ORC) มาช่วยในผลิตไฟฟ้าจาก

ขยะ นอกจากจะช่วยในการผลิตไฟฟ้าจากขยะแล้วยังสามารถลดพื้นที่ในการฝังกลบขยะได้อีกด้วย ผลกระทบเชิง

เศรษฐนิเวศจากการน�าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ไปช่วยในการก�าจัดขยะของเทศบาล เมืองแม่ฮ่องสอนพบว่า การ

ติดตั้งวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ ขนาด 20 กิโลวัตต์ สามารถช่วยลดค่าผลกระทบเชิงเศรษฐนิเวศได้ 17 เปอร์เซ็นต์ 

และเมื่อติดตั้งวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ ขนาด 70 กิโลวัตต์ จะสามารถลดผลกระทบเชิงเศรษฐนิเวศได้ถึง  

56 เปอร์เซ็นต์
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กำรเพ่ิมพิกัดก�ำลังของคอนเวอร์เตอร์
ฝั่งระบบส่งในระบบแปลงผันพลังงำนลมด้วยวิธีกำรขนำน

	 นำยจิรวุฒิ	เบญจนรำสุทธิ์	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

	 	
พระนครเหนือ

	 รศ.ดร.บัลลังก์	เนียมมณี	 2557

ในระบบแปลงผันพลังงานลมที่ต้องการระบบพีดับบิวเอ็มคอนเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ มีความจ�าเป็นที่จะต้อง

ใช้การขนานพีดับบิวเอ็มคอนเวอร์เตอร์เพื่อก�าจัดข้อจ�ากัดทางด้านขนาดพิกัดอุปกรณ์ และเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับ

การจัดการความร้อน และราคา ในปัจจุบันขนาดคอนเวอร์เตอร์แบบแยกโดดเป็นที่นิยม เนื่องจากมีข้อได้เปรียบ

คือ สามารถควบคุมพีดับบิวเอ็มคอนเวอร์เตอร์แต่ละตัวได้อย่างอิสระจากกัน แต่ต้องมีการเพิ่มอุปกรณ์ เช่น 

หม้อแปลง หรือมีการแยกขดลวดของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า อีกทางเลือกหน่ึงคือ การขนานโดยตรง ซ่ึงเป็นวิธีท่ีท�าได้

ง่ายโดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ แต่มขี้อเสียคือ พีดับบิวเอ็มคอนเวอร์เตอร์แต่ละตัวต้องจ่ายกระแสเท่ากัน มิเช่นนั้นแล้ว

จะเกิดกระแสสูงไหลวนผ่านระหว่างคอนเวอร์เตอร์ และท�าให้เกิดความสูญเสียขึ้น

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอเทคนิคใหม่ในการควบคุมพีดับบิวเอ็มคอนเวอร์เตอร์เพื่อท�าให้กระแสไหลวน

ระหว่างพีดับบิวเอ็มคอนเวอร์เตอร์มีค่าน้อยที่สุด โดยปราศจากความต้องการการแบ่งกระแสเท่ากันระหว่าง 

พีดับบิวเอ็มคอนเวอร์เตอร์ที่น�ามาขนาน ท�าให้ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบสูงขึ้น นอกเหนือจากนี้ วิธีที่น�า

เสนอสามารถขยายผลต่อไปเพ่ือจัดการการจ่ายกระแสของแต่ละคอนเวอร์เตอร์ที่น�ามาขนานกันโดยตรงเพื่อ

วัตถุประสงค์ คือ ท�าให้ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบมีค่าสูงสุดตลอดทั้งย่านการท�างาน วิธีที่น�าเสนอสามารถ

ยืนยันด้วยการจ�าลองการท�างานและการทดสอบการขนานกันโดยตรงโดยใช้พีดับบิวเอ็มคอนเวอร์เตอร์ ขนาด  

6 kVA จ�านวน 3 ตัว ผลการทดสอบแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเทคนิคการควบคุมแบบที่น�าเสนอสามารถลดกระแส

ไหลวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท�าให้ประสิทธิภาพของระบบสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผลที่ได้รับจากการขนาน 

คอนเวอร์เตอร์ทั่วๆ ไป โดยใช้หลักการแบ่งกระแสเท่ากัน
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กำรเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยำคอปเปอร์/ซิงก์ออกไซด์ขนำดนำโนเมตร 
โดยอัลตรำโซนิกสเปรย์ไพโรไลซิสส�ำหรับกำรสังเครำะห์แอลพีจี

	 นำงสำวสุดำรัตน์	ชัยวัฒน์โยธิน	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
	

	 ศ.ดร.ธรำพงษ์	วิทิตศำนต์	 2557

การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์/ซิงก์ออกไซด์ขนาดนาโนเมตรโดยอัลตราโซนิกสเปรย์ไพโรไลซิสส�าหรับ

การสังเคราะห์แอลพีจี ซ่ึงเตรียมได้จากสารละลายคอปเปอร์ไนเตรท (Cu(NO
3
)36H

2
O) และซิงก์ไนเตรท 

(Zn(NO
3
)33H

2
O) ที่ความเข้มข้น 0.05 0.1 และ 0.5 โมลาร์ ภายใต้อุณหภูมิการไพโรไลซิส 600 700 และ  

800 องศาเซลเซียส โดยหมอกถูกผลิตขึ้นจากสารละลายด้วยเครื่องอัลตราโซนิกที่ความถี่ประมาณ 1.7 เมกะเฮิรตซ์ 

อนุภาคที่ได้มีลักษณะเป็นทรงกลมกลวง และวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ และทางเคมีด้วย X-ray diffraction, 

Temperature - programmed reduction, Scanning electron microscope, Nitrogen adsorption - 

desorption และ  Energy dispersive X-ray spectrometer  พบว่าเม่ือความเข้มข้นของสาระลายเพ่ิมขึ้น 

ส่งผลให้ขนาดอนุภาคมีขนาดใหญ่ข้ึน และการกระจายตัวของขนาดอนุภาคอยู่ระหว่าง 0.63 ถึง 1.21 ไมโครเมตร 

อนุภาคที่เตรียมท่ีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส มีการกระจายของขนาดและรูปร่างท่ีความสม�่าเสมอสุดเม่ือเทียบ

กับภาวะอื่นๆ ส�าหรับการสังเคราะห์แอลพีจีโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Cu/ZnO-Pd-β ในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดคงที ่

อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ความดัน 3.0 MPa และสัดส่วนของก๊าซสังเคราะห์ H
2
:CO:CO

2
:Ar เท่ากับ 60:32:5:3 

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้อยู่ในสถานะก๊าซและถูกวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี พบว่า ร้อยละการเปลี่ยนก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์สูงในช่วงแรกและลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาในการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น โดยตัวเร่งปฏิกิริยา

คอปเปอร์/ซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมได้จากการตกตะกอนร่วมให้ค่าร้อยละการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เท่ากับ 

3.118 เปอร์เซ็นต์ และค่าการเลือกเกิดของแอลพีจี (C3+C4) เท่ากับ 56.00 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ตัวเร่งปฏิกิริยา

คอปเปอร์/ซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมได้จากอัลตราโซนิกสเปรย์ไพโรไลซิสให้ค่าร้อยละการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

เท่ากับ 6.27 เปอร์เซ็นต์ และค่าการเลือกเกิดของแอลพีจี (C3+C4) เท่ากบ 61.65 เปอร์เซ็นต์
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กำรเตรียมตวัเร่งปฏิกริยิำ Cu/ZnO-ZSM-5 โดยอัลตรำโซนกิสเปรย์ไพโรไลซสิ
และกำรสังเครำะห์แบบไฮโดรเทอร์มอล ส�ำหรับกำรผลิตแอลพีจี

	 นำงสำวนฤมล		ทองขำว	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
	

	 ศ.ดร.ธรำพงษ์	วิทิตศำนต์	 2557

ในงานวิจัยนี้แนวคิดเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา CuO/ZnO-ZSM-5 โดยอัลตราโซนิกสเปรย์ไพโรไลซิส 

การตกตะกอนร่วมและการสังเคราะห์แบบไฮโดรเทอร์มอล โดยการผสมตัวเร่งปฏิกิริยา CuO/ZnO ที่เตรียมจาก

การอัลตราโซนิกสเปรย์ไพโรไลซิสและการตกตะกอนร่วมลงในการสังเคราะห์แบบไฮโดรเทอร์มอล แล้ววิเคราะห์

เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค SEM XRD N2-physisorption EDX และ NH3-TPD ซึ่งทั้งเทคนิค XRD และ SEM  

บ่งบอกค่าความเป็นผลึกและขนาดผลึกท่ีใหญ่ขึ้นตามเวลาที่ใช้ในการเกิดผลึก โดยที่เวลาและอุณหภูมิเป็นปัจจัย

ส�าคัญท่ีมีผลต่อขนาดและความเป็นผลึกของ ZSM-5 แต่อย่างไรก็ตามการสังเคราะห์แบบไฮโดรเทอร์มอลนั้นส่ง

ผลให้ CuO/ZnO มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาลดลง การวิเคราะห์สัดส่วนของ Si/Al โดยเทคนิค EDX วิเคราะห์หา

พื้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วย N2-Physisorption และวิเคราะห์ความเป็นกรดของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วย  

NH3-TPD ซึ่งความเป็นกรดจะสัมพันธ์กับปริมาณของ Al ที่อยู่ในตัวเร่งปฏิกิริยา แล้วทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยา

สังเคราะห์แก๊สแอลพีจีจากแก๊สสังเคราะห์ท่ีเกิดผ่านเมทานอลและไดเมทิลอีเทอร์ในเตาปฏิกรณ์แบบเบดน่ิงอุณหภูมิ 

260 องศาเซลเซียส ความดัน 30 บาร์ อัตราการไหลของขาเข้า 20 มิลลิลิตรต่อนาที พบว่าค่าร้อยละการเปล่ียน

คาร์บอนมอนอกไซด์และการเลิกเกิดแก๊สแอลพีจีมีค่าสูงสุดบนตัวเร่งปฏิกิริยา CuO/ZnO-ZSM-5 ท่ีสังเคราะห์

ผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เวลา 13 ช่ัวโมง
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ผลของสำรตั้งต้นต่อโครงสร้ำงและกัมมันตภำพเชิงเร่งปฏิกิริยำ
ของอนุภำคคอปเปอร์/ซิงก์ออกไซด์ ระดับนำโนเมตร
ที่เตรียมด้วยอัลตรำโซนิกสเปรย์ไพโรไลซิส

	 นำงสำวปำนจิตต์		แซ่ปุน	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
	

	 ผศ.ดร.ประเสริฐ	เรียบร้อยเจริญ	 2557

การสังเคราะห์แก๊สปิโตรเลียมเหลวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์-ซิงก์ออกไซด์และซีโอไลต์ชนิดเบต้า 

ตัวเร่งปฏิริริยาคอปเปอร์-ซิงก์ออกไซด์เตรียมด้วยเทคนิคอัลตราโซนิกสเปรย์ไพโรไลซิส โดยใช้สารตั้งต้นและ

อุณหภูมิท่ีแตกต่างกัน สารละลายคอปเปอร์และซิงก์ตั้งต้นที่ใช้ประกอบด้วย ไนเตรท อะซิเตต ซัลเฟตและ 

คลอไรด์ สารละลายจะถูกท�าให้เป็นละอองด้วยเครื่องอัลตราโซนิกแล้วผ่านเข้าสู่เคร่ืองปฏิกรณ์ในการไพโรไลซิส 

ตัวเร่งปฏิกิริยาจะออกมาในรูปของโลหะออกไซด์ การใช้สารตั้งต้นและอุณหภูมิที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อขนาด

และรูปร่างของอนุภาคที่ได้ การใช้สารประกอบไนเตรทและอะซิเตทจะท�าให้ขนาดผลึกใหญ่ข้ึนเมื่อใช้อุณหภูมิสูง 

แต่เมื่อใช้สารตั้งต้นคลอไรด์จะแปรผกผันกัน อนุภาคส่วนใหญ่ที่ได้จะมีลักษณะเป็นทรงกลมที่มีขนาดเล็กและใหญ่

ปะปนกัน ข้อดีของการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิคอัลตราโซนิกสเปรย์ไพโรไลซิสคือ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ 

เตรียมได้จะมีอัตราส่วนโดยโมลของคอปเปอร์ออกไซด์และซิงก์ออกไซด์ใกล้เคียงอัตราส่วนที่เตรียมจริง ตัวเร่ง

ปฏิกิริยาคอปเปอร์-ซิงก์อกไซด์ที่เตรียมได้สามารถดูลักษณะทางสัณฐานวิทยา ขนาดผลึกองค์ประกอบของตัวเร่ง

ปฏิกิริยาและโครงสร้างผลึกได้จากการทดสอบด้วยเทคนิค SEM XRD EDX TPR และ BET ตามล�าดับ การทดสอบ

ประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์-ซิงก์ออกไซด์ด้วยการสังเคราะห์แก๊สปิโตรเลียมเหลว ในเครื่องปฏิกรณ์

แบบฟิกซ์เบด ภายใต้อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ความดัน 3 เมกะปาสคาล อัตราการไหลของแก๊สสังเคราะห์

เท่ากับ 20 มิลลิลิตรต่อนาที ตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-ZnO/Pd-β น�้าหนัก 0.25 กรัม จาการทดสอบจะพบว่าตัวเร่ง

ปฏิกิริยาคอปเปอร์-ซิงก์ออกไซด์เกิดการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว โดยมีสาเหตุหลักมาจากตัวเร่งปฏิกิริยา 

คอปเปอร์-ซิงก์ออกไซด์เกิดการชินเทอริง
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กำรผลิตเชื้อเพลิงแข็งจำกผลผลิตพลอยได้
จำกกระบวนกำรผลิตน�้ำตำลจำกอ้อย

	 นำงสำวอัญชลี	อุตตมะเวทิน	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

	 	
พระจอมเกล้ำธนบุรี

	 รศ.ดร.อนวัช	สังข์เพ็ชร	 2558

โรงงานน�้าตาลในประเทศไทยมีมากกว่า 40 โรงงาน มีปริมาณของผลผลิตพลอยได้มากถึง 4 ล้านตันต่อปี 

ผลผลิตพลอยได้เหล่านี้มีมูลค่าต�่า งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์ท่ีจะเปลี่ยนผลผลิตพลอยได้คือกากชานอ้อยและกาก

ตะกอนหม้อกรองให้เป็นแท่งเชื้อเพลิงแข็ง เปอร์เซ็นต์โดยมวลของกากชานอ้อยที่น�ามาผลิตเป็นแท่งเช้ือเพลิงคือ 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 และ 100 โดยท�าการอัดผลผลิตพลอยได้ด้วยเครื่องอัดไฮดรอริกที่ความดัน 5 

10 15 และ 20 MPa รูปทรงของแท่งเชื้อเพลิงแข็งคือทรงกระบอกตันและทรงกระบอกกลวง ผลการทดลองช้ีให้

เห็นว่าค่าความร้อนของแท่งเชื้อเพลิงแข็งสูงขึ้นเมื่อแท่งเชื้อเพลิงแข็งมีอัตราส่วนของกากชานอ้อยที่มากข้ึน  

ค่าความร้อนของแท่งเชื้อเพลิงแข็งอยู่ระหว่าง 2,600 – 4,300 แคลอรีต่อกรัม แท่งเช้ือเพลิงแข็งมีความหนาแน่น

เพ่ิมขึ้นเมื่อความดันที่ใช้ในการอัดมากข้ึน แต่รูปทรงและความหนาแน่นไม่มีผลต่อค่าความร้อนของแท่งเชื้อเพลิง

แข็ง จาการทดสอบการต้มน�้าเดือดพบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการจุดติดไฟและท�าให้น�้าเดือดของแท่งเชื้อเพลิงแข็งที่

ผลิตจากการชานอ้อยอย่างเดียวคือ 30 – 100 วินาที และ 3 - 5 นาที ตามล�าดับ ในขณะที่ระยะเวลาในการจุด

ติดไฟและท�าให้น�้าเดือดของแท่งเชื้อเพลิงแข็งที่ผลิตจากกากตะกอนหม้อกรองอย่างเดียวคือ 8 - 22 นาที และ 

20 – 50 นาที ตามล�าดับ ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ�าเพาะของแท่งเชื้อเพลิงแข็งที่ผลิตจากกากชานอ้อยอย่าง

เดียวและกากตะกอนหม้อกรองอย่างเดียวมีค่าเท่ากับ 0.80 และ 2.03 กรัมของแท่งเช้ือเพลิงแข็งต่อกรัมของน�้า

ตามล�าดับ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และระยะเวลาคืนทุน (PB) ของการผลิตแท่ง

เชื้อเพลิงแข็งจากกากตะกอนหม้อกรองอย่างเดียวเพ่ือใช้ทดแทนเช้ือเพลิงชีวมวลอื่นภายในบริษัท ด่านช้าง  

ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด มีค่าเท่ากับ 51.2 ล้านบาท 27.20% และ 3.53 ปี ตามล�าดับ



แผนพลังงาน
ทดแทน

66

วิจ
ัย

พ
ลั

งง
าน

ไท
ย

 เ
พ

ื่อ
ก

้า
วท

ี่ย
ั่ง

ยื
น

กำรผลิตเชื้อเพลิงแข็งจำกล�ำต้นของต้นปำล์มน�้ำมันยืนต้นตำย
และกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำเชิงเศรษฐศำสตร์

	 นำงสำวพิชญำ	แซ่จัง	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

	 	
พระจอมเกล้ำธนบุรี

	 รศ.ดร.อนวัช	สังข์เพ็ชร	 2559

ปาล์มน�้ามันอายุประมาณ 25 - 30 ปี ที่ยืนต้นตายมักถูกโค่นทิ้งและปล่อยให้ค่อยๆ ผุพังไปเองตามธรรมชาติ 

ท�าให้ซากปาล์มเหล่าน้ีถูกทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์ งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแท่งเช้ือเพลิงแข็งจากล�าต้น

ปาล์มน�้ามันยืนต้นตายแบบไม่ใช้ตัวประสาน การทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าล�าต้นปาล์มน�้ามันมี

คุณสมบัติที่เหมาะสมส�าหรับการน�ามาผลิตเป็นแท่งเช้ือเพลิง เช่น มีค่าความร้อนอยู่ระหว่าง 3,656 ถึง  

4,041 แคลอรีต่อกรัม มีซัลเฟอร์เพียง 0.21 % และมีระดับการเกิดควันสูงสดุเพียง 1 จากการวัดด้วยวิธี True Spot 

การเพิ่มขึ้นของความดันท่ีใช้ขึ้นรูปแท่งเช้ือเพลิงแข็งซ่ึงมีค่าตั้งแต่ 2.5 ถึง 15 เมกะปาสคาล ส่งผลให้ระยะเวลา

การจุดติดไฟและระยะเวลาการติดไฟเพิ่มขึ้น ระยะเวลาการจุดติดไฟเพิ่มขึ้นตามรูปทรงของแท่งเชื้อเพลิงแข็งดังนี้ 

คือ ทรงกระบอกกลวง ทรงสี่เหล่ียม และทรงกระบอกตัน ซ่ึงเป็นไปตามพื้นที่ผิวสัมผัสอากาศต่อปริมาตรที่ลดลง

ของแท่งเชื้อเพลิงแข็ง แท่งเช้ือเพลิงแข็งรูปทรงส่ีเหล่ียมมีระยะเวลาติดไฟนานที่สุดและแท่งเช้ือเพลิงแข็งรูปทรง

กระบอกกลวงมีระยะเวลาติดไฟสั้นที่สุด เมื่อน�าแท่งเชื้อเพลิงแข็ง 120 กรัม มาทดสอบการให้ความร้อนกับน�้า

ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ในระบบเปิด พบว่าแท่งเช้ือเพลิงแข็งรูปทรงกระบอกตันสามารถท�าให้น�้าบางส่วนเดือด

ได้เป็นระยะเวลาท่ีนานกว่าแท่งเชื้อเพลิงแข็งรูปทรงกระบอกกลวง ส่วนแท่งเชื้อเพลิงแข็งทรงสี่เหลี่ยมไม่สามารถ

ท�าให้น�้าเดือดได้ จากการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากล�าต้นปาล์มน�้ามันยืนต้นตายมี

ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 4.19 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนภายใน 

(IRR) เท่ากับ 21 % และระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 4.25 ปี
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กำรพัฒนำเครื่องอบแห้งยำงพำรำแผ่นขนำดเล็ก
โดยใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ร่วมกับเตำเผำชีวมวล

	 นำงสำวหทัยชนก	เนตรค�ำ	 มหำวิทยำลัยนเรศวร
	

	 ผศ.ดร.ศิรินุช	จินดำรักษ์	 2557

ประเทศไทยได้มีการปลูกยางพารา และมีการขยายพื้นที่การปลูกยางพาราไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

ส่งผลให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ท�าให้มีผลกระทบต่อราคายางพารา ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร

รายย่อย ดังนั้นงานวิจัยนี้ท�าการพัฒนาเคร่ืองอบแห้งยางพาราแผ่นขนาดเล็กโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ

เตาเผาชีวมวลให้เหมาะส�าหรับเกษตรกรรายย่อย โดยท�าการออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งยางพาราแผ่นที่

สามารถอบแห้งยางพาราครั้งละ 20 แผ่น ซึ่งเคร่ืองอบแห้งแบบเรือนกระจกนี้มีขนาด 2.5×2.5×2.5 m3 คลุมด้วย

แผ่นโพลิคาร์บอเนต แหล่งพลังงานความร้อนเสริมเป็นเตาเผาไหม้ชีวมวลมีขนาดความกว้าง 0.75×0.8×0.8 m3 

ผนังท�าด้วยอิฐทนความร้อน มีพ้ืนที่แลกเปล่ียนความร้อน 2.5 m2 โดยท�าการเปรียบเทียบอบแห้งยางพาราแผ่น 

3 กรณี คือ 1) อบแห้งด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว 2) อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ในตอนกลางวันและใช้พลังงานชีวมวลเสริมในช่วงกลางคืน และ 3) ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเตาเผาชีวมวล

โดยควบคุมอุณหภูมิในห้องอบแห้ง ให้อยู่ในช่วง 55 – 60 ๐C ตลอดช่วงเวลาการอบ ความชื้นเร่ิมต้นของยางพารา 

50 % มาตรฐานแห้ง และได้ท�าการอบแห้งจนเหลือความช้ืนสุดท้ายของยางพาราแผ่น 3 % มาตรฐานแห้ง 

จากการทดลองพบว่า กรณีที่ 1 ใช้ระยะเวลาในการอบแห้ง 128 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงาน 18 MJ/kg 

น�้าระเหย ระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 10.69 ปี กรณีที่ 2 ใช้ระยะเวลาในการอบแห้ง 84 ช่ัวโมง อัตราการใช้พลังงาน 

145.29 MJ/kg น�้าระเหย ระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 10.08 ปี และกรณีที่ 3 ใช้ระยะเวลาในการอบแห้ง 60 ช่ัวโมง 

อัตราการใช้พลังงาน 167.5 MJ/kg น�้าระเหย ระยะเวลาคืนทุนอยู่ท่ี 9.95 ปี
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ออกแบบ สร้ำง และทดสอบสมรรถนะเคร่ืองอบแห้งข้ำวเปลือก
แบบมัสท์โฟลว์โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

	 นำยพงศ์สถิตย์	ศรภักดี	 มหำวิทยำลัยแม่โจ้
	

	 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ	ดุษฎี	 2559

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสร้าง และทดสอบสมรรถนะเครื่ออบแห้งข้าวเปลือกแบบมัสท์โฟลว์ 

โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ด้วยเงื่อนไขในการออกแบบเครื่องอบแห้งส�าหรับชุมชนที่ต้องการก�าลังผลิตประมาณ 

2 ton/day หรือประมาณ 250 kg/hr และสามารถลดความช้ืนข้าวเปลือกเริ่มต้นประมาณ 27% wb ให้เหลือ

ความชื้นสุดท้ายประมาณ 18% wb โดยใช้ความร้อนจากการเผาซังข้าวโพดในเตาชีวมวลเป็นแหล่งพลังงาน และ

ใช้ข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในการทดลองด้วยเงื่อนไขการทดสอบในช่วงความเร็วของ

ระยะยกห้องอบแห้ง 100 – 120 RPM อัตราการไหลของอากาศ 0.05 – 0.3 m3/s ความสูงเบด 1-5 cm อุณหภูมิ

ในการอบแห้ง 160-180 oC และอัตราการป้อนเช้ือเพลิงที่ 7-9 kg/hr

จากการออกแบบเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบมัสท์โฟลว์โดยใช้เชื้อพลิงชีวมวล พบว่าพื้นที่หน้าตัดของ

อบแห้งมีขนาด 0.625 m2  ใช้พัดลมดูดอากาศร้อนเข้าสู่ห้องอบแห้งท่ีมีปริมาณลมประมาณ 883 CFM และ

ปริมาตรห้องเผาไหม้เตาชีวมวล 0.049 m2   จากการทดสอบพบว่าเงื่อนไขการท�างานที่ดีที่สุดคือ สภาวะการ 

อบแห้งด้วยความเร็วรอบระยะยกห้องอบแห้ง 115 RPM ระยะห้องอบแห้ง 5.5 cm ความสูงเบด 3 cm อัตรา

การไหลของอากาศ 0.2 m3/s และอุณหภูมิในการอบแห้ง 180 oC  สามารถอบแห้งข้าวเปลือกที่ความช้ืน 

เริ่มต้น 27.8% wb เหลือความชื้นสุดท้าย 18.8% wb ในเวลาการอบแห้ง 3.42 min เครื่องอบมีก�าลังการผลิต

ในการอบแห้งประมาณ 245.2 kg/hr และสามารถระเหยน�้าออกจากข้าวเปลือกได้ 27.15 kg/hr โดยมีการใช้

พลังงานในกระบวนการอบแห้งทั้งหมด 147.22 MJ/hr ความส้ินเปลืองพลังงานจ�าเพาะในกระบวนการอบแห้ง

เฉลี่ย 5.57 MJ/kgwater evap    มีประสิทธิภาพรวมของการอบแห้ง 41.68% และค่าคงท่ีการอบแห้ง 0.4131 

min–1  ในส่วนของการทดสอบเตาชีวมวลพบว่า เตาชีวมวลประสิทธิภาพทางความร้อนสูงสุด 20% ที่อัตราส่วน

อากาศต่อเชื้อเพลิง 3.31 kgair/kgfuel ขนาดของเช้ือเพลิง 1.5 inch ที่อัตราการป้อนซังข้าวโพด 7 kg/hr ในรูป

แบบการเผาไหม้แบบแก๊สซิฟิเคชั่นท่ีอัตราส่วนสมมูลเท่ากับ 0.637 จากการประเมิน จากการประเมินทาง

เศรษฐศาสตร์ พบว่าเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบมัสท์โฟลว์ โดยใช้เช้ือพลิงชีวมวลสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

และมีระยะเวลาคืนทุนที่ 3.57 years
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กำรผลิตมีเทนและปุ๋ยหมักจำกชีวมวลปำล์มน�้ำมันโดยกระบวนกำร
ย่อยสลำยไร้อำกำศสถำนะของแข็ง

	 นำงสำวศรีสุดำ	ไชยกิจแก้ว	 มหำวิทยำลัยทักษิณ
	

	 ผศ.ดร.สมพงศ์	โอทอง	 2557
 

การศึกษาศักยภาพการผลิตมีเทนและปุ๋ยหมักจากชีวมวลปาล์มน�้ามัน (ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใยปาล์ม 

กากตะกอนดีแคนเตอร์ ต้นปาล์ม และทางปาล์ม) โดยกระบวนการย่อยสลายไร้อากาศสถานะของแข็ง ผสม 

ชีวมวลปาล์มน�้ามันกับกล้าเชื้อที่อัตราส่วน F/I เท่ากับ 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 และ 6:1 บนพื้นฐานของของแข็งระเหย

ได้พบว่า อัตราส่วน F/I เท่ากับ 2:1 ให้ผลได้และผลิตมีเทนสูงสุด ทะลายปาล์มเปล่าให้ผลได้มีเทนสูงสุด รองลงมา

คือ เส้นใยปาล์ม กากตะกอนดีแคนเตอร์ ทางปาล์ม และต้นปาล์ม ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใยปาล์ม กากตะกอน

ดีแคนเตอร์ ทางปาล์ม และต้นปาล์ม ให้ผลได้มีเทนอยู่ที่ 144, 140, 130, 116 และ 75 มิลลิลิตรต่อกรัมของแข็ง

ระเหยได้ ท่ีอัตราส่วน F/I เท่ากับ 2:1 ทะลายปาล์มเปล่าให้ผลผลิตมีเทนสูงสุดรองลงมาคือ เส้นใยปาล์ม กาก

ตะกอนดีแคนเตอร์ ทางปาล์ม และต้นปาล์ม ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใยปาล์ม กากตะกอนดีแคนเตอร์ ทางปาล์ม 

และต้นปาล์ม ให้ผลผลิตมีเทนอยู่ที่ 55, 54, 46, 44 และ 26 ลูกบาศก์เมตรต่อตันวัตถุดิบ ตามล�าดับ จากการ

ศึกษาการหมักร่วมชีวมวลปาล์มน�้ามัน กับเถ้าปาล์ม ของเสียกลีเซอรอล และน�้าทิ้งโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม โดย

ใช้การออกแบบการทดลองด้วยโปรแกรม Mixture Design เพื่อวิเคราะห์ส่วนผสมที่เหมาะสมในการย่อยร่วม  

พบว่าการผสมชีวมวลปาล์มน�้ามันร้อยละ 70 กับวัตถุดิบท่ีมีความเป็นด่างร้อยละ 20 (เถ้าปาล์ม และของเสีย 

กลีเซอรอล) และน�้าทิ้งโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มร้อยละ 10 ให้ผลผลิตมีเทนสูงกว่าการย่อยชีวมวลแต่ละชนิดแบบ

เดี่ยว 2 เท่า การทดลองพบว่า กากตะกอนดีแคนเตอร์ร้อยละ 70 หมักร่วมกับเถ้าปาล์มร้อยละ 18 ของเสีย 

กลีเซอรอลร้อยละ 2 และน�้าทิ้งโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มร้อยละ 10 ให้ผลได้มีเทนสูงสุด 248 มิลลิลิตรมีเทนต่อ

กรัมของแข็งระเหยได้ การทดสอบศักยภาพความเป็นปุ๋ยหมักเชิงคุณภาพของกากตะกอนที่เหลือจากกระบวนการ

หมักไร้อากาศสถานะของแข็งจากชุดการทดลองที่ให้ผลผลิตมีเทนดีท่ีสุด 4 ชุดการทดลอง พบว่ากากตะกอน  

ดีแคนเตอร์ร้อยละ 70 หมักร่วมกับเถ้าปาล์มร้อยละ 18 ของเสียกลีเซอรอลร้อยละ 2 น�้าทิ้งโรงงานสกัดน�้ามัน

ปาล์มร้อยละ 10 และกากตะกอนดีแคนเตอร์ร้อยละ 70 เถ้าปาล์มร้อยละ 20 และน�้าทิ้งโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม

ร้อยละ 10 มีศักยภาพในการเป็นปุ๋ยหมักมากที่สุด เนื่องจากมีปริมาณของฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูง แต่ยัง

มีปริมาณของไนโตรเจนท่ีต�่า อีกท้ังเมื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แล้ว การหมักกากตะกอนดีแคนเตอร์

ร้อยละ 70 ร่วมกับเถ้าปาล์มร้อยละ 18 ของเสียกลีเซอรอลร้อยละ 2 น�้าทิ้งโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มร้อยละ 10  

มีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
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กำรใช้วัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรร่วมกับมูลสัตว์เพ่ือผลิตพลังงำนหมุนเวียน
ในพื้นที่อ�ำเภอบำงระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก

	 นำยสุรฤกษ์		จันทร์แจ้ง	 มหำวิทยำลัยนเรศวร
	

	 รศ.สมชำย	กฤตพลวิวัฒน์	 2557

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุทางการเกษตรและมูลสัตว์ ได้แก่ ฟางข้าว  

หญ้าเนเปียร์และมูลโค โดยใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพขนาด 200 ลิตร ใช้วัสดุทางการเกษตรผสมในสัดส่วนโดยมวล 

ฟางข้าว:หญ้าเนเปียร์:มูลโค ดังนี้ คือ 0:0:1,  0:1:0,  1:0:0,  1:1:1,  2:2:1, 3:3:1,  1:0:1, 0:1:1,  2:0:1, 0:2:1, 

3:0:1 และ 0:3:1 โดยมีมวลรวมเท่ากับ 100  กิโลกรัม และผสมกับน�้า 100 กิโลกรัม ท�าการย่อยสลายในท่ีสภาวะ

ไม่ใช้ออกซิเจนเป็นระยะเวลา 37 วัน พบว่าอัตราส่วนท่ีผลิตปริมาณก๊าซชีวภาพได้สูงสุดคืออัตราส่วนผสมที่ 0:2:1 

(ฟางข้าว:หญ้าเนเปียร์:มูลโค) คิดเป็นปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้เท่ากับ 22.4 กิโลกรัม และมีปริมาณก๊าซมีเทน

ในก๊าซชีวภาพได้สูงสุดร้อยละ 64 การค�านวณค่าความร้อนของก๊าซชีวภาพทั้งหมดเท่ากับ 716.8 เมกะจูล ค่า pH  

ของของเหลวในถังหมักอยู่ในช่วง 6.4 - 7.6 อุณหภูมิภายในถังหมักอยู่ในช่วง 28 - 34 องศาเซลเซียส การประเมิน

ค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยเทียบเท่ากับก๊าซ LPG  จะได้ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี  ผลการวิจัยสรุปได้ว่าในงาน

วิจัยนี้อัตราส่วนผสมที่ 0:2:1 (ฟางข้าว: หญ้าเนเปียร์:มูลโค) เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ
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กำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำกวัสดุเหลือทิ้งของข้ำวโพดหวำน
โดยกำรย่อยสลำยแบบไร้อำกำศแบบแห้ง

	 นำงสำวโสภี	พันอินทร์	 มหำวิทยำลัยแม่โจ้
	

	 ดร.ณัฐต์ณิชำ		สุขเกษม	 2559

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งของข้าวโพดหวานร่วมกับมูลสัตว์ โดยการ 

ย่อยสลายในสภาวะไร้อากาศแบบหมักแห้ง ภายใต้อุณหภูมิ 37 ±2 ºC ที่ค่าของแข็งทั้งหมดเท่ากับ (TS) 25 % 

และมีค่า pH 6.8 - 7.2 โดยงานวิจัยศึกษา (1) ปัจจัยความแตกต่างของชนิดมูลสัตว์ (2) อัตราส่วนระหว่างมูลสัตว์

และเปลือกข้าวโพดที่เหมาะสม (3) อัตราส่วนผสมของข้าวโพดหวานที่เหมาะสมโดยท�าการผลิตในถังขนาดหมัก 

1 L (4) ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพแบบกะและแบบก่ึงต่อเนื่องในถังหมัก ขนาด 30 L 

ผลการวิจัยพบว่า มูลแพะให้ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพดีที่สุด โดยการหมักร่วมระหว่างเปลือกข้าวโพดกับ 

มูลแพะที่อัตราส่วน 1:1 และให้อัตราการผลิตก๊าซมีเทนของจุลินทรีย์ที่ 0.038 ml CH
4
/gCODremoved  

ความเข้มข้นของก๊าซมีเทนเท่ากับ 46.13 % จากผลการศึกษาอัตราส่วนระหว่างเปลือกข้าวโพดและมูลแพะ  

(100:0, 75:25, 50:50, 25:75 และ 0:100) พบว่าอัตราส่วนที่ 25:75 มีอัตราการผลิตก๊าซมีเทนของจุลินทรีย์ที่ 

0.068 ml CH
4
/gCODremoved และความเข้มข้นของก๊าซมีเทนเท่ากับ 60.37% จากนั้นได้ท�าการศึกษาอัตราส่วน

วัสดุเหลือทิ้งของข้าวโพดทั้งหมด 4 กลุ่ม (ซัง+เปลือก, ซัง+เมล็ด, เปลือก+เมล็ด และ ซัง+เปลือก+เมล็ด)  

โดยหมักร่วมกับมูลแพะที่อัตราส่วน 25:75 พบว่าการหมักร่วมมูลแพะกับซัง+เปลือก+เมล็ด ให้อัตราการผลิตก๊าซ

มีเทนของจุลินทรีย์ที่ 0.084 ml CH
4
/gCODremoved ความเข้มข้นก๊าซมีเทนเท่ากับ 67.93 % นอกจากน้ัน  

จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพการแบบเติมก่ึงต่อเนื่องและแบบกะ โดยการหมักร่วมเปลือก

ข้าวโพดหวานกับมูลแพะที่อัตราส่วน 25:75 พบว่าการหมักแบบเติมกึ่งต่อเน่ืองให้ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซ

ชีวภาพสูงกว่าแบบกะ ให้ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซมีเทนเท่ากับ 58.87 % อัตราการผลิตก๊าซมีเทนของจุลินทรีย์ 

0.87 ml CH
4
/gCODremoved ความเข้มข้นก๊าซมีเทนสูงสุดเท่ากับ 77.20 % โดยการเติมกึ่งต่อเนื่องสามารถ

ผลิตก๊าซมีเทนค่อนข้างคงท่ี ขณะท่ีการหมักแบบกะมีก๊าซมีเทนลดลงในวันที่ 93 ของการหมักแบบแห้ง  ส่งผล

เฉลี่ยความเข้มข้นของ  ก๊าซมีเทนเท่ากับ 53.18 %  อัตราการผลิตก๊าซมีเทนของจุลินทรีย์ ที่ 0.67 ml  

CH
4
/gCODremoved และ ความเข้มข้นของก๊าซมีเทนสูงสุดเท่ากับ 76.35 % ซึ่งจากการเติมก่ึงต่อเน่ืองกับแบบ

กะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพ 2.39 กับ 1.97 L/day ตามล�าดับ ท้ังน้ีการผลิตก๊าซมีเทนด้วยระบบการเติมก่ึง 

ต่อเนื่องกับแบบกะให้ค่าความร้อนสูง (HHV) ที่ 30.78 MJ/m3 และการเติมก่ึงต่อเนื่องกับแบบกะมีระยะคืนทุน 

3.56 ปี  ดังนั้นวัสดุเหลือท้ิงข้าวโพดมีศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนท้ังแบบกะและแบบเติมก่ึงต่อเนื่อง  ผลงานวิจัย

ถือเป็นต้นแบบการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งจากไร่ข้าวโพดหลังการเก็บเก่ียว  และพัฒนาการผลิตพลังงานชีวภาพ

ในระดับชุมชน
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ไพโรไลซิสของน�้ำมันปำล์มในเคร่ืองปฏิกรณ์แบบช่องจุลภำค

	 นำงสำวกชกร	ขันอำสำ	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
	

	 ผศ.ดร.ประเสริฐ	เรียบร้อยเจริญ	 2559

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาภาวะที่เหมาะสมของการแตกตัวของน�้ามันปาล์มในเครื่องปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค

โดยการศึกษาผลของอุณหภูมิที่ช่วง 400 ถึง 500 องศาเซลเซียส  อัตราการไหลของน�้ามันปาล์มในช่วง 2 – 6 

มิลลิลิตรต่อชั่วโมง บนตัวเร่งปฏิกิริยาอลูมิน่าและแมกนีเซียมออกไซด์ ในขั้นต้นได้มีการศึกษาไพโรไลซิสของน�้ามัน

ปาล์มโดยไพโรไลซิสแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปคสเปคโทมิเตอร์ โดยพบว่าเมื่อท�าการเพิ่มอุณหภูมิจาก 400 ถึง 

500 องศาเซลเซียส พบว่าปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสูงขึ้น ปริมาณไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลง ในการเติม 

ตวัเร่งปฏกิริยิาพบว่าการเตมิตวัเร่งปฏกิริยิาแมกนเีซยีมออกไซด์และตวัเร่งปฏกิริยิาอลมูน่ิาสามารถเพิม่ปรมิาณการ

แตกตัวของไตรกลีเซอร์ไรด์เม่ือเปรียบเทียบกับภาวะที่ไม่เติมตัวเร่งปฏิกิริยา ในส่วนของเคร่ืองปฏิกรณ์แบบช่อง

จุลภาค ในการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจะมีการข้ึนรูปตัวเร่งปฏิกิริยาลงในพื้นผิวของเครื่องปฏิกรณ์จึงมีการทดสอบการ

ยึดติดของตัวเร่งปฏิกิริยา โดยพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแมกนีเซียมออกไซด์และอลูมิน่ามีการยึดติดกับพื้นผิวของเครื่อง

ปฏิกรณ์ได้ดี เมื่อท�าการไพโรไลซิส โดยไม่เติมตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทุกอุณหภูมิที่ท�าการทดลองมีร้อยละการเปลี่ยนแปลง

ของไตรกลีเซอร์ไรด์มากกว่าร้อยละ 99 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเพิ่มอุณหภูมิมากเกินไปจะส่งผลต่อการสลายตัวของ

สารโมเลกุลใหญ่กลายเป็นแก๊ส โดยอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 450 องศาเซลเซียส อัตราการไหล 2 มิลลิลิตรต่อ

ชั่วโมง ให้ร้อยละผลได้ของของเหลว ร้อยละ 80.84  และร้อยละผลได้ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 34.63 ใน

ส่วนภาวะที่เติมตัวเร่งปฏิกิริยาพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแมกนีเซียมที่น�้าหนัก 0.21 กรัม สามารถส่งเสริมการเกิด

ปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชั่นและปฏิกิริยาดีคาร์บอนิลเลชั่นให้ปริมาณสารประกอบโฮโดรคาร์บอนมากที่สุด โดย 

ร้อยละผลได้ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนร้อยละ 42.91 ร้อยละผลได้ของของเหลวร้อยละ 85.79 นอกจากนี้

ยังได้ท�าการศึกษาการน�าตัวเร่งปฏิกิริยาแมกนีเซียมไซด์มาใช้ใหม่ โดยพบว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพของตัวเร่ง

ปฏิกิริยาที่ลดลงเนื่องจากของแข็งที่เกาะอยู่บนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา
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กำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตเอทำนอลจำกชำนอ้อย
โดยเทคนิคกำรปรับสภำพแบบผสมผสำน

	 นำยนิธิป	ไชยมงคล	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

	 	
พระจอมเกล้ำธนบุรี

	 ผศ.ดร.จิรศักด์ิ	คงเกียรติขจร	 2557

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพชานอ้อย ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง 

ทางการเกษตร โดยใช้กระบวนการปรับสภาพในสภาวะที่เหมาะสมร่วมกัน เพื่อให้ได้น�้าตาลรีดิวซ์และกลูโคสใน

ปริมาณสูง และเพิ่มผลผลิตเอทานอล โดยพัฒนาการปรับสภาพส�าหรับการแปรรูปเป็นน�้าตาลของชานอ้อยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตน�้าตาลส�าหรับการน�าไปใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล รวมถึงศึกษาปัจจัยต่างๆ ในการ

ปรับสภาพเพื่อให้น�้าตาลดังกล่าวมีประสิทธิภาพส�าหรับการหมักเพื่อผลิตเป็นเอทานอลในระบบการหมักแบบ  

simultaneous saccharification and fermentation (SSF)

วิธีการวิจัยท�าได้โดยน�าชานอ้อยซ่ึงเป็นวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีแห้ง ท�าการบดละเอียด และคัดแยก

ขนาดให้ได้ขนาดต่างกัน เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องโดยปราศจากความช้ืนก่อนท่ีจะน�าไปวิเคราะห์ จากนั้นน�าไปปรับ

สภาพด้วยด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ กรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ และ 

กรดซัลฟูริก ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ร่วมกับการปรับสภาพโดยไม่ผ่านความร้อนด้วยเครื่อง orbital shaker  

ที่ 100 รอบ/นาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส, การปรับสภาพด้วย autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส, 

การปรับสภาพด้วย microwave, การปรับสภาพด้วยสารละลายแอมโมเนีย ความเข้มข้น 10% และสารไอออนิก 

1-Butyl-3-methylimidazolium chloride ความเข้มข้น 10%, 1-Ethyl-3 methylimidazolium chloride 

ความเข้มข้น 10% และ 1-Ethyl-3 methylimidazolium hydrogen sulfate ความเข้มข้น 10% ในระยะเวลา

ที่ต่างกัน รวมทั้งการใช้เอนไซม์ทางการค้า MAX BIO CP2 และ MAX BIO A1500 ในการย่อยสลายหลังจากการ

ปรับสภาพ น�าไปวิเคราะห์หาปริมาณน�้าตาลรีดิวซ์ และน�้าตาลกลูโคส โดยวิธี NDS ความยาวคลื่น 540  

นาโนเมตร และ GOD-PAP ความยาวคล่ืน 500 นาโนเมตร จากนั้นพิจารณาปริมาณน�้าตาลรีดิวซ์ และน�้าตาล

กลูโคสสูงสุดจากชานอ้อย ขนาด 180 ไมโครเมตร ที่ได้จากการปรับสภาพโดยใช้ด่าง และกรดเจือจาง รวมถึงการ

ปรับสภาพโดยใช้สารละลายแอมโมเนีย และสารละลายไอออนิก ที่ได้ปริมาณน�้าตาลดังกล่าวสูงสุด น�ามาเป็น

ขนาดเริ่มต้นของการหมักในระบบ SSF 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ปริมาณน�้าตาลรีดิวซ์ และน�้าตาลกลูโคสที่มีปริมาณสูงสุด พบในการไฮโดรไลซิสด้วย

ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ในการปรับสภาพโดยไม่ผ่านความร้อนด้วยเครื่อง Orbital 

Shaker คือ 0.393 กรัม/ลิตร และ 0.033 กรัม/ลิตร ตามล�าดับ (2) ปริมาณน�้าตาลรีดิวซ์ และน�้าตาลกลูโคสที่มี

ปริมาณสูงสุด พบในการไฮโดรไลซิสด้วยด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ในการปรับสภาพด้วย 

Autoclave คือ 0.408 กรัม/ลิตร และ 0.049 กรัม/ลิตร ตามล�าดับ (3) ปริมาณน�้าตาลรีดิวซ์ และน�้าตาลกลูโคส

ที่มีปริมาณสูงสุด พบในการไฮโดรไลซิสด้วยด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ในการปรับสภาพ

ด้วย Microwave คือ 0.595 กรัม/ลิตร และ 0.067 กรัม/ลิตร ตามล�าดับ (4) ปริมาณน�้าตาลรีดิวซ์ และน�้าตาล

กลูโคสที่มีปริมาณสูงสุดในการปรับสภาพด้วยสารละลายแอมโมเนีย ความเข้มข้น 10 % คือ 0.440 กรัม/ลิตร 

และ 0.050 กรัม/ลิตร ตามล�าดับ (5) ปริมาณน�้าตาลรีดิวซ์ และน�้าตาลกลูโคสที่มีปริมาณสูงสุด พบในการปรับ

สภาพด้วยสารไอออนิก 1-Butyl-3-Methylimidazolium Chloride ความเข้มข้น 10 % คือ 0.355 กรัม/ลิตร 

และ 0.027 กรัม/ลิตร ตามล�าดับ (6) ปริมาณน�้าตาลรีดิวซ์ และ น�้าตาลกลูโคสที่มีปริมาณสูงสุดในการปรับสภาพ

ด้วยการใช้สารละลายแอมโมเนีย และสารไอออนิกร่วมกัน พบในการปรับสภาพด้วยการใช้สารละลายแอมโมเนีย
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ร่วมกับสารไอออนิก 1-Butyl-3-Methylimidazolium Chloride ความเข้มข้น 10 % คือ 0.745 กรัม/ลิตร และ 

0.127 กรัม/ลิตร ตามล�าดับ (7) ปริมาณน�้าตาลรีดิวซ์ และน�้าตาลกลูโคสที่พบสูงสุดในการใช้เอนไซม์ในการย่อย

สลาย พบในการไฮโดรไลซิสด้วยด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ และการใช้เอนไซม์ MAX BIO 

CP2 คือ 1.677 กรัม/ลิตร และ 0.258 กรัม/ลิตร ตามล�าดับ และผลการทดลองการหมักในระบบ SSF พบผลการ

ทดลองสูงสุดในการใช้สารไอออนิก 1-Butyl-3-Methylimidazolium Chloride ความเข้มข้น 10 % ในการ 

ปรับสภาพ และย่อยด้วยเอนไซม์ MAX BIO CP2 ดังนี้ ปริมาณเอทานอลสูงสุด (Pmax) คือ 10.348 กรัม/ลิตร, 

CE (g(g-biomass)-1) มีค่า 0.157 และ Y p/s (glucose) และ Y p/s (glucose) (g(g-total sugar)-1)  

มีค่า 0.071 และ 0.012 ตามล�าดับ ซึ่งจากผลการวิจัย สามารถสรุปได้ว่าการปรับสภาพชานอ้อยด้วย 

ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ ร่วมกับการใช้ Microwave รวมถึงการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับการใช้เอนไซม์

ทางการค้าในการย่อยสลาย มีปริมาณน�้าตาลรีดิวซ์ และกลูโคสสูงสุด และการใช้สารละลายแอมโมเนียร่วมกับ

สารไอออนิก 1-Butyl-3-Methylimidazolium Chloride ในการหมักแบบ SSF ร่วมกับการใช้เอนไซม์  

MAX BIO CP2 มีปริมาณเอทานอลสูงสุด

 



แผนพลังงาน
ทดแทน

75

วิจัย
พ

ลังงาน
ไท

ย
 เพ

ื่อ
ก

้าวที่ยั่งยืน

กำรท�ำเอทำนอลให้บริสุทธิ์ด้วยกระบวนกำรเพอร์แวปพอเรชัน
ที่ใช้คำร์บอนเมมเบรนที่ผ่ำนกำรดัดแปลง

	 นำงสำวทัศนีย์	แย้มชื่น	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

	 	
พระจอมเกล้ำธนบุรี

	 รศ.ดร.อนวัช	สังข์เพ็ชร	 2557

คาร์บอนเมมเบรนเตรียมจากสารต้ังต้นพอลิอิมมิดที่รู้จักในชื่อการค้า Kapton® ด้วยกระบวนการท�าให้

เป็นคาร์บอนที่อุณหภูมิ 873.15 K ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน และน�ามาทดสอบสมรรถนะด้วยเพอแวปพอเรชัน

โดยมีสารป้อน คือ น�้าบริสุทธิ์ เอทานอลบริสุทธิ์และสารละลายเอทานอลเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์โดยน�้าหนัก  

ณ อุณหภูมิของสารป้อน 70 องศาเซลเซียส เม่ือสารป้อนเป็นสารองค์ประกอบเดียว ฟลักซ์ของน�้าและอัตราส่วน

การซึมผ่านอุดมคติน�้าต่อเอทานอลของคาร์บอนเมมเบรนที่ไม่ผ่านการปรับสภาพมีค่าเท่ากับ 294.99 g/(m2 h)  

และ  90 ตามล�าดับ โดยอัตราส่วนการซึมผ่านเพิ่มขึ้นเป็น 2875 ส�าหรับการแยกน�้าออกจากเอทานอลที่มีความ

เข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์โดยน�้าหนัก นอกจากนี้ยังท�าการเตรียมคาร์บอนเมมเบรนจากสารตั้งต้นที่ปรับสภาพด้วย

สารไม่ท�าละลายได้แก่ เมทานอล เอทานอล โพรพานอล และบิวทานอล ก่อนน�าไปผ่านกระบวนการท�าให้เป็น

คาร์บอน จากการศึกษาคาร์บอนเมมเบรนท่ีผ่านการปรับสภาพด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์พบว่า ค่าระยะ

ห่างระหว่างระนาบอยู่ในช่วง 5.28-5.71 อังสตรอม ซึ่งต�่ากว่าค่าดังกล่าวของคาร์บอนเมมเบรนท่ีไม่ผ่านการ 

ปรับสภาพซึ่ง คือ 5.79 อังสตรอม คาร์บอนเมมเบรนที่ผ่านการปรับสภาพมีค่าฟลักซ์ต�่าลงแต่มีความสามารถใน

การเลือกผ่านน�้าสูงขึ้นเช่นคาร์บอนเมมเบรนผ่านปรับสภาพด้วยเอทานอลมีอัตราส่วนการซึมผ่านเพิ่มขึ้นเป็น 

4994 แต่มีฟลักซ์ของน�้าลดลงจาก 74.76 g/(m2 h) เป็น 36.72 g/(m2 h) เม่ือน�าคาร์บอนเมมเบรนที่ปรับสภาพ

ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์มาตรวจสอบด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปคโตรสโคปีที่ใช้วิธีการ

เก็บข้อมูลแบบการรวมแสงสะท้อนพบว่าเมมเบรนมีหมู่ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเพิ่มมากขึ้นและค่าระยะ

ห่างระหว่างระนาบเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามเมมเบรนให้ฟลักซ์และอัตราส่วนค่าการซึมผ่านต�่า  

การปรับสภาพด้วยสารไม่ท�าละลายคือเอทานอลร่วมกับการปรับสภาพด้วย 30 % ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไม่ช่วย

เพิ่มสมรรถนะของเมมเบรน
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กำรแยกน�้ำออกจำกเอทำนอลและฟูเซลออยล์ด้วยคำร์บอนเมมเบรน
โดยวิธีเวเปอเพอมิเอชัน

	 นำยจเร	ยำหอมทอง	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

	 	
พระจอมเกล้ำธนบุรี

	 รศ.ดร.อนวัช	สังข์เพ็ชร	 2558

คาร์บอนเมมเบรนเตรียมจากตัวตั้งต้นพอลิอิมมิดที่รู้จักในช่ือการค้า Kapton® ด้วยวิธีการท�าให้เป็น 

คาร์บอน 3 วิธี ซึ่งท�าให้ได้เมมเบรนท่ีมีขนาดรูพรุนและโครงสร้างที่แตกต่างกัน เม่ือน�ามาทดสอบสมรรถนะด้วย

เวเปอเพอมิเอชันและเพอแวปพอเรชันโดยใช้สารป้อนอุณหภูมิ 70 °C คือ น�้าปราศจากไอออน เอทานอล สารละลาย

เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95 โดยมวล และฟูเซลออยล์สังเคราะห์ ค่าฟลักซ์น�้าจากเวเปอเพอมิเอชันอยู่ใน

ช่วง 84 ถึง 184 g/(m2•h) ขณะท่ีค่าที่ได้จากเพอแวปพอเรชันอยู่ในช่วง 152 ถึง 364 g/(m2•h) โดยเมมเบรน

ที่มีขนาดรูพรุนเล็กให้ค่าฟลักซ์ต�่ากว่า และเมมเบรนที่มีโครงสร้างอสัณฐานให้ค่าฟลักซ์สูงกว่า อัตราส่วนการ 

ซึมผ่านน�้าบริสุทธ์ิต่อเอทานอลบริสุทธิ์จากเวเปอเพอมิเอชันและเพอแวปพอเรชันมีค่าไม่แตกต่างกันอย่าง 

มีนัยส�าคัญ โดยอยู่ในช่วง 6.5 ถึง 10.8 ขณะที่อัตราส่วนการซึมผ่านเมื่อสารป้อนเป็นสารละลายเอทานอล 

ความเข้มข้นร้อยละ 95 โดยมวลเพิ่มข้ึนเป็น 2297-24230 และ 152-605 ส�าหรับเวเปอเพอมิเอชันและ 

เพอแวปพอเรชันตามล�าดับ เมื่อน�ามาใช้ในการแยกน�้าออกจากฟูเซลออยล์สังเคราะห์ เมมเบรนให้ค่าการเลือก

ผ่านน�้า/เอทิลแอลกอฮอล์มากกว่า 8500 และ 7680 ส�าหรับเวเปอเพอมิเอชันและเพอแวปพอเรชันตามล�าดับ
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กำรศึกษำกระบวนกำรไบโอเอทำนอลรีฟอร์มมิ่ง
โดยใช้เตำปฏิกรณ์แบบตัวเร่งปฏิกิริยำ

	 นำงสำวภทรณัฐ		พรหมมำศ	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

	 	
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

	 ผศ.ดร.กัมปนำท	เทียนน้อย	 2557

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฮโดรเจนภายใต้กระบวนการไบโอเอทานอลรีฟอร์มมิ่ง สารตั้งต้นที่ใช้

ในการท�าปฏิกิริยาประกอบด้วยไบโอเอทานอลและออกซิเจน โดยกระบวนการมีปฏิกิริยาออกซิเดชั่นบางส่วน 

(Partial Oxidation, POx) เป็นปฏิกิริยาหลัก ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นชนิดแพลตทินัมเคลือบบนวัสดุรองรับอลูมินา 

(Pt/Al
2
O

3
) ท�าการทดลองโดยใช้อากาศเป็นแหล่งของออกซิเจน อัตราการไหลของอากาศท่ีเข้าท�าปฏิกิริยามีค่า 

GHSV เท่ากับ 4,000, 6,000 และ 8,000 h-1 อัตราการฉีดไบโอเอทานอลเข้าสู่เตาปฏิกรณ์เท่ากับ 30, 40, 50 

และ 60 mL/h ทดลองท่ีความดันคงที่ 0.5 bar อุณหภูมิเริ่มต้นในการท�าปฏิกิริยาเท่ากับ 250 และ 350 ºC จาก

การทดลองพบว่าสามารถผลิตไฮโดรเจนสูงสุดร้อยละ 13.55 ของปริมาตรแก๊สผลิตภัณฑ์ ซ่ึงได้จากการทดลองที่

มีอุณหภูมิเริ่มต้นการท�าปฏิกิริยา 250 ºC อัตราการฉีดไบโอเอทานอล 50 mL/h และ GHSV 6,000 h-1  เมื่อ

ท�าการผสมน�้าลงในไบโอเอทานอลในสัดส่วนน�้าร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 ของปริมาตรสารละลาย และท�าการ

ทดลองโดยฉีดสารละลายไบโอเอทานอลเข้าสู่เตาปฏิกรณ์ ในอัตรา 50 mL/h GHSV 6,000 h-1 และอุณหภูมิเริ่ม

ต้นการท�าปฏิกิริยา 350 ºC พบว่าการผสมน�้าในสัดส่วนร้อยละ 5 ของปริมาตรสารละลาย สามารถผลิตไฮโดรเจน

ได้สูงสุดร้อยละ 18.106 ปริมาตรแก๊สผลิตภัณฑ์ และจากการใช้โปรแกรม STANJAN เพื่อค�านวณหาสัดส่วนของ

แก๊สผลิตภัณฑ์ โดยไบเอทานอลเป็นสารตั้งต้นร่วมกับออกซิเจนและน�้า ซึ่งได้จากไอเสียการเผาไหม้เชื้อเพลิง 

ไบโอดีเซล (B100) และไบโอดีเซลผสมไบโอเอทานอล (BE10, BE20 และ BE30) ในเครื่องยนต์ดีเซล พบว่าไอเสีย

จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง BE10 สามารถผลิตไฮโดรเจนได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 13.60 ของปริมาตรแก๊สผลิตภัณฑ์
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กำรประเมินศักยภำพกำรผลิตไบโอดีเซลจำกน�้ำทิ้งโรงงำน
สกัดน�้ำมันปำล์มระหว่ำงปฏิกิริยำสองข้ันตอนที่เร่งด้วยเบส
และปฏิกิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชันที่เร่งด้วยเอนไซม์

	 นำงสำวเสำวคนธ์	สุวรรณโณ	 มหำวิทยำลัยทักษิณ
	

	 ผศ.ดร.กนกพร	สังขรักษ์	 2559

การสกัดน�้ามันจากตะกอนจะให้ปริมาณน�้ามันและไขมันสูงกว่าของเหลว น�้ามันจากน�้าทิ้งโรงงานสกัด

น�้ามันปาล์มมีปริมาณกรดไขมันสูง (ร้อยละ 21.73) จึงต้องปรับสภาพด้วยกรดซัลฟูริกเพื่อลดปริมาณกรดไขมัน

อิสระในน�้ามัน หลังจากกระบวนการปรับสภาพแล้วพบว่าตัวอย่างน�้ามันจะมีปริมาณกรดไขมันเท่ากับ ร้อยละ 

2.56 ซึ่งเหมาะต่อการน�าไปผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 

การผลิตไบโอดีเซลจากน�้ามันที่สกัดได้จากตะกอนและของเหลว พบว่าน�้ามันจากของเหลวให้ร้อยละ 

ผลผลิตไบโอดีเซลสูงที่สุด (ร้อยละ 62.50) สูงกว่าผลผลิตที่ได้จากน�้ามันจากตะกอนถึง 1.09 เท่า แต่เมื่อวิเคราะห์

ความคุ้มค่าเทียบกับปริมาณน�้ามันที่สกัดได้จึงเลือกใช้ตะกอนน�้าท้ิงในการทดลองต่อไป สภาวะท่ีเหมาะสมในการ

ผลิตไบโอดีเซลจากตะกอนโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา คือ อัตราส่วนโมลเมทานอลต่อน�้ามัน 

9:1 โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 1 โดยน�้าหนัก ความเร็วในการกวน 800 รอบต่อนาที ภายใต้อุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส เวลา 60 นาที จะให้ผลผลิตไบโอดีเซลเท่ากับร้อยละ 78.82 และมีร้อยละการเปล่ียนไปของกรดไขมัน

อิสระเป็นกรดไขมันเมทิลเอสเทอร์ (Conversion of FFA to FAME) ร้อยละ 98.41 เม่ือใช้เอนไซม์ไลเปสเป็น 

ตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซลภายใต้สภาวะเดียวกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ พบว่าจะได้ผลผลิตไบโอดีเซลที่สูง

กว่าการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยจะได้ผลผลิตสูงถึงร้อยละ 82.10 เมื่อท�าการผลิตไบโอดีเซล

ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมส�าหรับเอนไซม์ คือ อัตราส่วนโมลเมทานอลต่อน�้ามัน 6:1 เอนไซม์ไลเปสร้อยละ 1 โดย

น�้าหนัก ความเร็วในการกวน 250 รอบต่อนาที ภายใต้อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เวลา 12 ช่ัวโมง จะได้ผลผลิต

ไบโอดีเซลสูงสุดคือ ร้อยละ 92.32 และมีร้อยละ การเปล่ียนไปของกรดไขมันอิสระเป็นกรดไขมันเมทิลเอสเทอร์ 

เท่ากับร้อยละ 97.16

หลังผ่านกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชันคุณภาพของไบโอดีเซลท่ีผลิตได้ (B100) พบว่า ไบโอดีเซล

จากตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์มีค่าความเป็นกรด 0.78 มิลลิกรัมโพแทสเซียม ไฮดรอกไซด์ต่อกรัม  

จุดขุ่น 12 องศาเซลเซียส จุดไหลเท 10 องศาเซลเซียส เถ้า 0.003 ร้อยละโดยน�้าหนัก ปริมาณซัลเฟอร์ 0.001 

ร้อยละโดยน�้าหนัก และค่าความหนืด 8.58 เซนติสโตรก ตามล�าดับ ในขณะที่ตัวเร่งปฏิกิริยาไลเปสมีค่าความ

เป็นกรด 1.40 มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อกรัม จุดขุ่น 15 องศาเซลเซียส จุดไหลเท 11 องศาเซลเซียส 

เถ้า 0.005 ร้อยละโดยน�้าหนัก ปริมาณซัลเฟอร์ 0.001 ร้อยละโดยน�้าหนัก และค่าความหนืด 9.72 เซนติสโตรก 

เมื่อท�าการปรับปรุงคุณภาพไบโอดีเซลโดยการผสมกับดีเซลในอัตราส่วน 20:80 พบว่าไบโอดีเซล B20 จะมีค่า

ความเป็นกรดลดลงทั้งในตัวอย่างที่เร่งด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ และเอนไซม์ไลเปส เหลือเพียง 0.56 และ 0.62 

มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อกรัม ตามล�าดับ
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กำรผลิตเอทำนอลจำกทำงใบต้นจำกโดยใช้กำรตรึงเซลล์ 
Clostridium xylanolyticum

	 นำงสำวธรำวี	ทวีกำญจน์	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
	

	 ดร.อรมำศ	สุทธินุ่น	 2557

ต้นจาก (Nypa fruticans) เป็นพืชตระกูลปาล์มที่ส�าคัญบริเวณเขตร้อนและเจริญได้ดีบริเวณชายฝั่งที่มี

น�้ากร่อยหรือดินเค็ม วัสดุเศษเหลือจากต้นจากมีปริมาณมากและมีองค์ประกอบทางเคมีที่สามารถน�ามาใช้เป็น

วัตถุดิบทางเลือกส�าหรับผลิตเอทานอล งานวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ส่วนต่างๆ ของทางใบต้นจาก 

ได้แก่ ก้านทางใบและใบเป็นสับสเตรทในการผลิตเอทานอลโดย Clostridium xylanolyticum ที่ถูกตรึงไว้ใน 

โพลไิวนลิแอลกอฮอล์ (PVA) และเมโซพอรสัซิลิกา หลังจากการย่อยสลายด้วยกรดซัลฟริูกเจอืจาง พบว่าไฮโดรไลเซต

ของก้านทางใบที่ไม่ผ่านการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ปริมาณน�้าตาลรวม สูงที่สุดเท่ากับ 11.43  

กรัมต่อลิตร รวมท้ังการผลิตเอทานอลปริมาณความเข้มข้นสูงสุดเท่ากับ 0.07 กรัมต่อลิตร ในวันที่ 7 ของการ

ทดลองซึง่มคีวามแตกต่างกบัชดุตัวอย่างอืน่ๆ อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิต ิ(p ≤ 0.05) น�า้ตาลท่ีพบสูงสุด ได้แก่ ไซโลส 

รองลงมา คือ กลูโคส อะราบิโนส กาแลกโตส และแรมโนส ในขณะเดียวกันพบสารยับยั้งในไฮโดรไลเซต ได้แก่ 

กรดแอซิติก (1.10-2.87 กรัมต่อลิตร) สารเฟอร์ฟูรัล (0.13-0.22 กรัมต่อลิตร) 5-ไฮดรอกซีเมทธิลเฟอร์ฟูรัล 

(0.02-0.04 กรัมต่อลิตร) และกลุ่มสารประกอบฟีนอลิก (0.02-0.12 กรัมต่อลิตร) การตรึงแบคทีเรียแบบกักขัง

ใน PVA ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับกรดบอริก 7 เปอร์เซ็นต์โดยน�้าหนักต่อปริมาตร และน�าเม็ดบีท PVA 

แช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟตบัฟเฟอร์เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ได้เม็ดบีทที่ฟอร์มตัวเป็นเม็ดกลม แยกออกจากกัน 

ได้ดี ไม่บวมน�้าและมีความแข็งแรงสูง อย่างไรก็ตามกระบวนการตรึงดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณแบคทีเรียลดลงจาก

หัวเชื้อเริ่มต้นเล็กน้อย ในขณะท่ีการตรึงแบคทีเรียในซิลิกาอาศัยเทคนิคการเกาะติดบนพื้นผิวของวัสดุท่ีมีพื้นท่ีผิว

และรูพรุนสูง ท�าให้มีปริมาณแบคทีเรียเจริญเพิ่มข้ึนในวัสดุได้ดีกว่าการตรึงใน PVA จึงส่งผลต่อการผลิตเอทานอล

ได้ความเข้มข้น 0.76 กรัมต่อลิตร และผลผลิตเอทานอล 0.07 กรัมเอทานอลต่อกรัมน�้าตาล สูงกว่าแบคทีเรีย 

ตรงึรูปใน PVA (0.51 กรมัต่อลติร หรอื 0.04 กรมั เอทานอลต่อกรมัน�า้ตาล) อย่างไรกต็ามแบคทีเรยีตรึงรปูท้ัง 2 ชนดิ 

สามารถผลิตเอทานอลได้ดีกว่าแบคทีเรียเซลล์อิสระที่พบปริมาณความเข้มข้นเอทานอลเท่ากับ 0.45 กรัมต่อลิตร 

และผลผลิตเอทานอลเท่ากับ 0.03 กรัมเอทานอลต่อกรัมน�้าตาล หลังจากการหมักด้วยแบคทีเรียตรึงในซิลิกา  

ตรวจไม่พบน�้าตาลและสารยับยั้ง ยกเว้นสารประกอบฟีนอลิกโดยกลไกหลักในการลดลงของสารยับยั้ง ได้แก่ การ

ดูดซับไว้ในวัสดุตรึงซิลิกา นอกจากนี้แบคทีเรียตรึงในซิลิกาสามารถน�ากลับมาใช้ซ�้าอย่างต่อเนื่องได้ อย่างน้อย  

10 ครั้ง โดยเซลล์ตรึงมีประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของการใช้งานครั้งแรก
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กำรคัดเลือกและกำรหำสภำวะท่ีเหมำะสม
ในกำรเพำะเลี้ยงยีสต์ไขมันสูงในวัสดุเศษเหลืออุตสำหกรรม

	 นำงสำวอัมพร	มะลิซ้อน	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
	

	 รศ.ดร.เบญจมำส	เชียรศิลป์	 2558

งานวิจัยน้ีศึกษาการคัดเลือกยีสต์ไขมันสูงที่สามารถเจริญเติบโตและสะสมไขมันได้สูงเมื่อเลี้ยงโดยใช้วัสดุ

เศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ กากน�้าตาล กลีเซอรอลดิบ และเวย์แลคโตส จากการเพาะเลี้ยงยีสต ์

ไขมันสูง 4 สายพันธุ์ คือ Trichosporonoides spathulata JU4-57, Kluyveromyces marxianus X32,  

Candida tropicalis X37 และ Rhodotorula mucilaginosa G43 ในกากน�้าตาลที่มีความเข้มข้นร้อยละ 4  

พบว่ายีสต์สายพันธุ์ C. tropicalis X37 ให้น�้าหนักเซลล์แห้งและผลิตไขมันได้สูงสุดเท่ากับ 4.40±0.05 กรัมต่อลิตร 

และ 1.86±0.10 กรัมต่อลิตร ตามล�าดับ ในขณะที่ยีสต์ R. mucilaginosa G43 ให้น�้าหนักเซลล์แห้งและผลิต 

ไขมันได้รองลงมาคือเท่ากับ 2.71±0.07 กรัมต่อลิตร และ 1.15±0.20 กรัมต่อลิตร ตามล�าดับ ส�าหรับการ 

เพาะเลี้ยงยีสต์ในกลีเซอรอลดิบและเวย์แลคโตส พบว่ายีสต์มีการเจริญและการผลิตไขมันน้อยกว่าการเล้ียงใน 

กากน�้าตาล เมื่อศึกษาการเติมแอมโมเนียมซัลเฟตเป็นแหล่งไนโตรเจนที่ความเข้มข้นไนโตรเจน 1 กรัมต่อลิตรใน

กากน�้าตาล ต่อการเจริญและการสะสมไขมันของเช้ือยีสต์สองสายพันธุ์นี้ พบว่าการเติมแอมโมเนียมซัลเฟตช่วย

ส่งเสริมให้เชื้อมีการเจริญเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่มีการเติมแหล่งไนโตรเจน โดยที่ยีสต์ C. tropicalis 

X37 เจริญเติบโตได้ดีในกากน�้าตาลที่มีการเติมแอมโมเนียมซัลเฟต และให้น�้าหนักเซลล์แห้งเท่ากับ 6.73±0.10 

กรัมต่อลิตร แต่ให้ปริมาณไขมันเท่ากับ 0.9±0.22 กรัมต่อลิตร ซึ่งน้อยกว่าชุดควบคุมที่ไม่มีการเติมแหล่งไนโตรเจน 

เช่นเดียวกับ R. mucilaginosa G43 ท่ีสามารถเจริญได้ดีในกากน�้าตาลที่มีการเติมแอมโมเนียมซัลเฟตโดยให ้

น�้าหนักเซลล์แห้งเท่ากับ 5.25±0.17 กรัมต่อลิตร แต่ให้ปริมาณไขมันลดลงเล็กน้อยเป็น 1.08±0.10 กรัมต่อลิตร

การเตมิแอมโมเนยีมซลัเฟตทีค่วามเข้มข้นของไนโตรเจนเท่ากบั 0.5 กรมัต่อลิตร ในกากน�า้ตาล ความเข้มข้น

ร้อยละ 8 ท�าให้ยีสต์สายพันธุ์ C. tropicalis X37 มีการเจริญและให้ค่าน�า้หนักเซลล์แห้งสูงสุดเท่ากับ 8.30  

กรัมต่อลิตร แต่ให้ปริมาณไขมันเท่ากับ 1.20±0.07 กรัมต่อลิตร ซึ่งน้อยกว่าชุดควบคุม ท่ีไม่เติมแอมโมเนียมซัลเฟต 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในการเลี้ยงยีสต์ C. tropicalis X37 ในกากน�้าตาลเพื่อผลิตไขมันไม่จ�าเป็นต้องเติม 

แอมโมเนียมซัลเฟต ขณะที่การเพาะเลี้ยงยีสต์สายพันธุ์ R. mucilaginosa G43 พบว่าให้ค่าน�้าหนักเซลล์แห้ง

เท่ากับ 7.7 กรัมต่อลิตร และมีการผลิตไขมันสูงสุดเท่ากับ 1.9 กรัมต่อลิตร ซ่ึงสูงกว่าชุดควบคุมที่ไม่มีการเติม

แอมโมเนียมซัลเฟต ยีสต์สายพันธุ์ C. tropicalis X37 สามารถเจริญได้ดีในความเข้มข้นของกากน�้าตาล  

ร้อยละ 10 ซึ่งให้ค่าน�้าหนักเซลล์แห้งเท่ากับ 5.70±0.20 กรัมต่อลิตร และมีการผลิตไขมันสูงสุดเท่ากับ  

2.02±0.18 กรัมต่อลิตร ในขณะที่การเพาะเลี้ยงยีสต์สายพันธุ์ R. mucilaginosa G43 พบว่าการเพิ่มความเข้มข้น

ของกากน�้าตาลไม่ได้ท�าให้ยีสต์มีการเจริญหรือการผลิตไขมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ  โดยพบว่าการใช้กากน�้าตาล

ความเข้มข้นร้อยละ 4 และเติมแอมโมเนียมซัลเฟตที่ความเข้มข้นไนโตรเจนเท่ากับ 0.25 กรัมต่อลิตร ท�าให้ 

เชื้อผลิตไขมันสูงสุดเท่ากับ 2.23±0.20 กรัมต่อลิตร
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กำรสกัดน�้ำมันจำกกำกผลปำล์มของกระบวนกำรหีบแบบแห้ง
ด้วยตัวท�ำละลำย

	 นำงสำวเจริญพร	ถำวรประเสริฐ	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
	

	 ผศ.ดร.กฤช	สมนึก	 2559

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อสกัดน�้ามันจากกากผลปาล์ม (Oil 

Palm Meal, OPM) แบบหมุนวน ซึ่งกากผลปาล์มเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการหีบน�้ามันปาล์มดิบ หีบรวม 

(Mixed Crude Palm Oil, MCPO) ด้วยเครื่องหีบน�้ามันแบบเกลียวอัดเดี่ยว และหาสภาวะที่เหมาะสมของการ

สกัดน�้ามันจากกากผลปาล์ม ด้วยพื้นผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology, RSM) ในขั้นตอนแรก

ได้ศึกษาหาขนาดอนุภาคของกากผลปาล์มแห้ง (Dried Oil Palm Meal, DOPM) หลังอบ ที่อุณหภูมิ 104 ºC 

เป็นเวลา 24 hr ซึ่งในกากผลปาล์มแห้งมีปริมาณน�้ามันและปริมาณโปรตีน เท่ากับ 15.63 wt.% และ 8.38 wt.% 

ตามล�าดับ กากผลปาล์มแห้งที่ผ่านตะแกรงสแตนเลสขนาดความละเอียด เท่ากับ 2000 µm มีปริมาณผลได้ของ

น�้ามันกากผลปาล์มสูงสุด เท่ากับ 13.80 wt.% เงื่อนไขที่แนะน�าของตัวท�าละลายเฮกเซน คือ ที่อัตราส่วนระหว่าง

ตัวท�าละลายต่อกากผลปาล์มแห้ง เท่ากับ 19.6:1 g/g เวลาในการสกัด เท่ากับ 10.5 min และความเร็วรอบใน

การสกัด เท่ากับ 300 rpm มีปริมาณผลได้ของน�้ามันกากผลปาล์ม เท่ากับ 11.80 wt.% และเง่ือนไขท่ีแนะน�า

ของตัวท�าละลายเอทานอล คือ ที่อัตราส่วนระหว่างตัวท�าละลายต่อกากผลปาล์มแห้ง เท่ากับ 20.1:1 g/g เวลา

ในการสกัด เท่ากับ 10.9 min และความเร็วรอบในการสกัด เท่ากับ 300 rpm มีปริมาณผลได้ของน�้ามันกากผล

ปาล์ม เท่ากับ 10.27 wt.% ตัวท�าละลายเอทานอลถูกเลือกมาใช้ในกระบวนการสกัดน�้ามันจากกากผลปาล์มด้วย

มิสเซลลา (Miscella) วนซ�้า โดยไม่ควรใช้มิสเซลลาวนซ�้าเกิน 3 รอบ เพราะจะท�าให้มีปริมาณน�้ามันตกค้างอยู่ใน

กากผลปาล์มสูงเกินก�าหนด เครื่องแยกกะลาปาล์มจากกากผลปาล์ม มีก�าลังการผลิตกากผลปาล์มท่ีแยกกะลา

ออกแล้วสูงสุด เท่ากับ 8.03 kg/hr ที่ความเร็วรอบของมอเตอร์ เท่ากับ 50 rpm และมีอัตราการป้อนกากผล

ปาล์ม เท่ากับ 16.10 kg/hr หลังจากผ่านกระบวนการแยกกะลาปาล์ม กากผลปาล์มที่แยกกะลาออกแล้วถูกน�า

มาอบและเข้าสู่กระบวนการสกัดน�้ามันด้วยระบบหมุนวน ด้วยเงื่อนไขที่แนะน�าของตัวท�าละลายเอทานอล พบว่า

ในการสกัด 1 รอบ จะใช้ตัวท�าละลายเอทานอล เท่ากับ 100/500 g ต่อกากผลปาล์มแห้ง เท่ากับ 5000 g สามารถ

สกัดน�้ามันมีปริมาณผลได้ของน�้ามันกากผลปาล์ม เท่ากับ 17.37 wt.% ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกระบวนการนี้ คือ  

กากผลปาล์มไขมันต�่า และน�้ามันกากผลปาล์ม ซึ่งมีราคาต้นทุนเท่ากับ 12.93 บาท/kg และ 174.78 บาท/kg 

ตามล�าดับ มีค่าความร้อน เท่ากับ 19,063 kJ/kg และ 35,111.3 kJ/kg ตามล�าดับ
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กำรผลิตไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเทอร์จำกน�้ำมันพืชใช้แล้ว 
และกำรท�ำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ด้วยเรซินแลกเปลี่ยนไอออน

	 นำงสำวสุรีรัตน์		นำมวงศ์	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
	

	 รศ.ดร.วิทยำ	ปั้นสุวรรณ	 2558

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันของน�้ามันพืชใช้แล้วกับ 

เอทานอล และมีโซเดียมเมทอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการตอบสนองทางพื้นผิว  

(Response Surface Methodology: RSM) ที่เลือกการออกแบบคอมโพสิตกลาง (Central Composite  

Design: CCD) 5 ระดับ 4 ตัวแปร เพื่อใช้ในการพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อปริมาณการเกิด 

เอทิลเอสเทอร์ไบโอดีเซล ซึ่งเลือกใช้แบบจ�าลองสมการก�าลังสองด้วยการวิเคราะห์ ค่าความแปรปรวน (ANOVA) 

สามารถท�านายปริมาณเอทิลเอสเทอร์ไบโอดีเซลที่สภาวะเหมาะสมจะได้ร้อยละ 84 จากการใช้ปริมาณตัวเร่ง

ปฏิกิริยา ร้อยละ 4 โดยปริมาตร อัตราส่วนเอทานอลต่อน�้ามันพืชใช้แล้วร้อยละ 35.61 โดยปริมาตร อุณหภูมิที่

ใช้ท�าปฏิกิริยา 43.70 องศาเซลเซียส และเวลาที่ใช้ในการท�าปฏิกิริยา 75.45 นาที หลังจากน้ันไบโอดีเซลจะถูก

ท�าให้บริสุทธิ์ด้วยการผ่านคอลัมน์ของเรซินแลกเปลี่ยนไอออน (Amberlite BD10 DRY®) เพื่อก�าจัดตัวเร่งปฏิกิริยา

และสิ่งเจอปนอื่นๆ ที่คงค้างอยู่ในไบโอดีเซล ก่อนจะน�ามาวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆ โดยพบว่าคุณสมบัติไบโอดีเซล

ท่ีได้ผ่านมาตรฐานระดับสากล ยกเว้นค่าความเป็นกรดที่ค่อนข้างสูง จึงน�าไปสู่การพิจารณาคุณสมบัติของ 

ไบโอดีเซลที่ผสมผสานกับปิโตรดีเซล ซ่ึงสามารถลดค่าความเป็นกรดให้อยู่ในมาตรฐานได้
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กำรปรับสภำพฟำงข้ำวด้วยสำรละลำยกรดและด่ำง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรย่อยสลำยด้วยเอนไซม์ส�ำหรับ
กระบวนกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรหมักแบบแยกกระบวนกำรผลิต

	 นำงสำวอภิสรำ		แซ่จันทร์	 มหำวิทยำลัยแม่โจ้
	

	 ดร.ณัฐต์ณิชำ		สุขเกษม	 2559

ฟางข้าวเป็นวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลสที่เหลือทิ้งทางการเกษตรที่สามารถน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับ

การผลิตเอทานอล เนื่องจากวัสดุเหล่านี้หาได้ง่าย ราคาถูก และมีศักยภาพในการผลิตเอทานอลด้วยยีสต์  

Saccharomyces cerevisiae โดยงานวจิยันีมุ่้งศกึษาคัดเลือกสภาวะท่ีเหมาะสมในการปรบัสภาพฟางข้าว เพือ่เพิม่

การผลิตน�้าตาลจากการย่อยฟางข้าวด้วยเอนไซม์ ซ่ึงองค์ประกอบของฟางข้าวท่ีใช้ประกอบด้วยเซลลูโลส 43.21% 

เฮมิเซลลูโลส 23.00% และลิกนิน 4.30% ในการศึกษาจะเปรียบเทียบ การปรับสภาพฟางข้าวในกรดอะซิติก 

และกรดซัลฟูริกที่ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 2.5 และ 5.0% (v/v) โดยผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 120 oC เป็น

เวลา 120 นาที ด้วยตู้อบลมร้อน และที่อุณหภูมิ 121 oC  ความดัน 15 lb/in2 เป็นเวลา 15 นาที ด้วยหม้อนึ่ง 

ฆ่าเชื้อความดันไอน�้า พบว่าการปรับสภาพฟางข้าว ด้วยกรดซัลฟูริกเข้มข้น 2.5% (v/v) ด้วยหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 

ความดนัไอน�า้ ให้ความเข้มข้นน�า้ตาลทัง้หมดสงูสดุเท่ากบั 20.11 g/L น�า้ตาลรีดิวซ์เท่ากบั 9.50 g/L ซึง่เป็นความเข้มข้น

ของน�้าตาลกลูโคสและไซโลสเท่ากับ  3.70 และ 4.21 g/L ตามล�าดับ โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 15% (w/v) 

ให้ความเข้มข้นน�้าตาลทั้งหมดสูงสุดเท่ากับ 40.61 g/L น�้าตาลรีดิวซ์เท่ากับ  23.11 g/L ซ่ึงมีความเข้มข้มของ

น�้าตาลกลูโคสและไซโลสเท่ากับ 20.10 และ 0.15 g/L ตามล�าดับ โดยหลังการปรับสภาพด้วยสารละลายกรดและ

ด่าง พบว่าเซลลูโลสเพิ่มขึ้นสูงถึง 90.92% ขณะที่ลิกนินลดลงเหลือ 1.83% ความเข้มข้นน�้าตาลทั้งหมดหลัง 

การย่อยด้วยเอนไซม์เท่ากับ 202.11 g/L ซ่ึงมีปริมาณน�้าตาลท่ีได้มากกว่า 29.94 เท่าของฟางข้าวท่ีไม่ได้ผ่านการ

ปรับสภาพการตรึงรูปเซลล์ยีตส์ด้วยเทคนิค Adsorption บนฟางข้าวปริมาณ 3 g ที่อุณหภูมิ 37 oC เวลา 24 ชั่วโมง 

ให้ผลการเกาะติดของเซลล์ดีที่สุด โดยมีจ�านวนเซลล์ท่ีถูกตรึงเท่ากับ 2.97x107 cell/ml การหมักเทานอลแบบ 

Repeated Batch ที่ใช้เซลล์ยีสต์ตรึงรูปสามารถหมักซ�้าเป็นจ�านวน 11 รอบ มีความเข้มข้นเทานอลที่เกิดขึ้นเฉลี่ย

โดยรวม 14.23% (v/v) คิดเป็นผลได้เอทานอลเท่ากับ 0.56 g/g และจ�านวนเซลล์ยีสต์ท่ีเหลือหลังการหมัก 

เอทานอลเฉลี่ยโดยรวม 1.90x107 cell/ml การผลิตเอทานอลด้วยการตรึงรูปเซลล์ยีสต์บนฟางข้าวที่ผ่านการ

ปรับสภาพด้วยสารกรดและด่าง จะส่งผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่คุ้มค่ากว่าการผลิตเอทานอลแบบเซลล์อิสระ และ 

ประเทศไทยจะมีศักยภาพในการผลติเอทานอลจากฟางข้าวได้ประมาณ 24.54 ล้านลิตรต่อวนั ซึง่มปีริมาณมากพอ

และเป็นไปตามที่คาดการณ์ส�าหรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใน พ.ศ. 2558 - 2579  

ดงันัน้ การผลิตเอทานอลจากฟางข้าวด้วยเทคนคิการตรงึรปูเซลล์ จงึเป็นอกีแนวทางหนึง่ท่ีสามารถน�าไปประยกุต์ใช้

และพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มผลได้ในการผลิตเอทานอล ส�าหรับพัฒนาพลังงานทดแทนท่ียั่งยืนในประเทศไทย
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กำรควบคุมเชิงเวคเตอร์ของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำเหน่ียวน�ำ
ป้อนด้วยเมตริกคอนเวอร์เตอร์ส�ำหรับแหล่งพลังงำนหมุนเวียน

	 นำยประจักษ์	บุญภักดี	 มหำวิทยำลัยมหิดล
	

	 ผศ.ดร.ชัชวำลย์	เยรบุตร	 2557

งานวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานลมและพลังงานน�้าในปัจจุบันได้รับความสนใจเป็น

อย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนและยั่งยืน ในวิทยานิพนธ์น้ีได้น�าเสนอการศึกษา การควบคุมเชิง

เวกเตอร์ของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวน�าป้อนด้วยเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ขับเคลื่อนด้วย แหล่งพลังงานหมุนเวียน 

หลักการท�างานของเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ และวิธีการม็อดดูเลตชั่นเชิงสเปซเวกเตอร์ทางอ้อม การวิเคราะห์การ

ควบคุมเชิงเวกเตอร์ของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า รายละเอียดการท�างานของระบบควบคุมที่น�าเสนอได้ถูกจ�าลองด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ PSIM และผลการจ�าลองการท�างานยืนยันความเป็นไปได้ของวิธีการควบคุมที่น�าเสนอวงจร

ต้นแบบเมตริกคอนเวอร์เตอร์พิกัด 3kVA / 230V / 3Ø ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ TMS320-F28096  

ได้รับการพัฒนาและทดสอบในห้องปฏิบัติการ ผลการทดสอบยืนยันได้ว่าเมตริกคอนเวอร์เตอร์สามารถน�ามาใช้

ควบคุมเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวน�า น�ามาเช่ือมโยงเข้ากับระบบไฟฟ้าและเหมาะสมส�าหรับแหล่งพลังงานหมุนเวียน
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สมรรถนะทำงควำมร้อนของกระชัง
เลี้ยงปลำเรือนกระจกร่วมกับกำรเติมควำมร้อน

	 นำยปิยะพงษ์		ยงเพชร	 มหำวิทยำลัยแม่โจ้
	

	 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ		ดุษฎี	 2558

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะทางความร้อนของกระชังเลี้ยงปลาเรือนกระจกร่วมกับการเติมอากาศ

ร้อนและไม่เติมอากาศร้อนเปรียบเทียบกับกระชังเลี้ยงปลาแบบทั่วไปของเกษตรกร รวมทั้งมีการพัฒนาแบบจ�าลอง

ทางคณิตศาสตร์ส�าหรับท�านายอุณหภูมิน�้าในกระชังเลี้ยงปลาที่มีการเติมอากาศร้อนและไม่มีการเติมอากาศร้อน 

และมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบกระชังเล้ียงปลาเรือนกระจกร่วมกับการเติมอากาศร้อน 

ได้ออกแบบและพัฒนาระบบกระชังเลี้ยงปลาที่มีฉนวนกันการสูญเสียความร้อนสู่ภายนอกขนาด 2.1 3.2 1.5 m3 

โรงเรือนพลาสติกโค้งรูปพาราโบลาปิดคลุมรอบด้านด้วยแผ่นโพลีเอทิลีน (0.15 mm, UV 7%) โดยท�าการทดสอบ

เลี้ยงปลา 2 ชนิด ได้แก่ ปลาหมอไทยและปลาทับทิมในสระน�้า เพื่อการเกษตร (18 ° 53 '24' 'N 99 ° 2' 16 "E) 

ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวซึ่งมีอุณหภูมิแวดล้อมต�่า ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลา ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ 

แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

การเลี้ยงปลาในกระชังเลี้ยงปลาเรือนกระจกหุ้มฉนวนลดการสูญเสียความร้อนสู่ภายนอกด้วยโฟมที่ห่อหุ้ม

ด้วยไม้ไผ่มีอุณหภูมิน�้าในกระชังเลี้ยงปลาเฉล่ีย 30.24±0.68 °C และ 27.58±0.81 °C ทดสอบในช่วงฤดูฝนหนาว 

ตามล�าดับ ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าการเลี้ยงปลาในกระชังแบบปกติเท่ากับ 1.23 °C คิดเป็น 4.09 % และ 0.81 °C 

คิดเป็น 2.99 % ตามล�าดับ

ที่ระดับความลึกจากผิวน�้า 0.8 m เปรียบเทียบกระชังเล้ียงปลาเรือนกระจกที่ไม่เติมอากาศร้อนและเติม

อากาศร้อนมีประสิทธิภาพของระบบเฉล่ีย 23.66 % และ 32.65 % ตามล�าดับ น�้าในกระชังเล้ียงปลามีอุณหภูมิ

เฉลี่ย 29.94±0.23 °C และ 31.82±0.68 °C ตามล�าดับ 

แบบจ�าลองที่พัฒนาในงานวิจัยน้ี สามารถใช้ท�านายอุณหภูมิน�้าในระบบกระชังเล้ียงปลา โดยค่าอุณหภูมิ

น�้าที่ท�านายได้มีค่าความคลาดเคลื่อนจากผลการทดลองไม่เกิน 5 % ทั้ง 2 ระบบ

โรงเรือนที่พัฒนามีการลงทุนประมาณ 10,400 บาท และมีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนพบว่ามีระยะเวลา 

คืนทุนอยู่ที่ 1 ปี 7 เดือน 14 วัน มีอัตราผลตอบแทนของระบบ (IRR) เท่ากับ 56.99 % สรุปได้ว่าการลงทุนสร้าง

กระชังเลี้ยงปลาเรือนกระจก ผลตอบแทนของระบบน่าลงทุน

จากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ระบบกระชังเลี้ยงปลาโรงเรือนแสงอาทิตย์รวมกับการเติมอากาศมีค่า

สมรรถนะและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่าระบบการเล้ียงปลาในกระชังเล้ียงปลาของเกษตรกรทั่วไป มีความ

เหมาะสมที่จะส่งเสริมการใช้งานและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรต่อไป
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กำรพัฒนำประสิทธิภำพและกำรทดสอบกำรท�ำงำน
ภำยใต้สภำพแวดล้อมจริงของเซลล์แสงอำทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

	 นำยสำมำรถ		มูลน้อย	 มหำวิทยำลัยแม่โจ้
	

	 ผศ.ดร.อัครินทร์		อินทนิเวศน์	 2558

งานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การทดลองในห้องปฏิบัติการ และการทดลองภายใต้สภาพแวดล้อมจริง 

โดยการทดลองในห้องปฏิบัติการจะเป็นการหาปัจจัย และเง่ือนไขที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

ชนิดสีย้อมไวแสง โดยใช้สารกึ่งตัวน�าโลหะเป็น ZnO และใช้สารย้อมสีชนิด N719 และ Z907 จากการศึกษาใน

ระดับห้องปฏิบัติการพบว่า เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการแช่สีย้อมไวแสงคือ 2 ช่ัวโมง  ที่อุณหภูมิ 25 oC และใช้

ชั้นของ ZnO จ�านวน 1 ชั้น โดยในเง่ือนไขนี้จะได้เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส�าหรับเซลล์ที่ใช้สีย้อม

ชนิด N719 และ Z907 เท่ากับ 2.20 % และ 1.03 % ตามล�าดับ และเม่ือพิจารณาเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สีย้อม

ไวแสงชนิดผสม N719/Z907 พบว่ามีประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 0.89 % ซึ่งต�่ากว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สีย้อมชนิด

เดียว ส�าหรับการทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมจริงจะเป็นการทดสอบ การท�างานเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อม 

ไวแสงที่มีจ�าหน่ายในท้องตลาดตามสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง 3 ลักษณะที่แตกต่างกันคือ ไม่มีเมฆ มีเมฆ 

บางส่วน และมีเมฆมาก การทดสอบจะใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงขนาด 0.5 W ต่ออนุกรมจ�านวน  

2 แผง จากการทดสอบพบว่าการท�างานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจะดีที่สุดในวันที่มีความเข้มแสงต�่า 

โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ 5.8 % ส่วนวันที่มีเมฆบางส่วนจะเท่ากับ 4 % และประสิทธิภาพจะมีค่าต�่าสุดใน

วันท่ีไม่มีเมฆซ่ึงเท่ากับ 2.87 % จากการศึกษายังพบอีกว่าระหว่างการใช้งานจะมีอุณหภูมิแผงอยู่ระหว่าง  

25-60 oC อุณหภูมิจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้ การด�าเนินงานวิจัยนี้สามารถน�าไป 

ต่อยอดในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้งานกับอาคาร

หรือพื้นผิวที่มีลักษณะโค้ง ท�าให้เกิดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน�าข้อมูล 

การทดสอบไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีส�าคัญส�าหรับการวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้เพ่ือให้มีความ

เหมาะสมในการใช้งานต่อไป
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กำรศึกษำผลกระทบของระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ
จำกกำรเช่ือมต่อระบบเซลล์แสงอำทิตย์ขนำดเล็กท่ีติดตั้งบนหลังคำ 
กรณีปริมำณติดตั้งสะสมรวมในระดับเมกะวัตต์

 ผศ.ดร.นิพนธ์	เกตุจ้อย	 มหำวิทยำลัยนเรศวร
	

	 18,000,000	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าจากการเชื่อมต่อระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่ 

ติดตั้งบนหลังคา เมื่อมีปริมาณติดตั้งสะสมรวมในระดับเมกะวัตต์

2. เพื่อพัฒนาชุดปฏิบัติการเพื่อใช้ในการจ�าลองสภาพปัญหาของระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าจากการเชื่อมต่อ

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่ติดต้ังบนหลังคา

3. เพ่ือจ�าลองสภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในระบบจ�าหน่าย ด้วยชุดปฏิบัติการท่ี 

พัฒนาข้ึน

4. เพื่อก�าหนดแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบของระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าจากการเชื่อมต่อระบบเซลล ์

แสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่ติดตั้งบนหลังคา

สรุปผลกำรวิจัย
1. ผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ต่อระบบจ�าหน่าย ได้แก่ ผลกระทบแบบเฉียบพลัน 

(Transient Study) ผลกระทบที่เกิดขึ้นระยะสั้น (Dynamic Study) และผลกระทบที่เกิดข้ึน 

ระยะยาว (Steady - State Study)

2. ชุดปฏิบัติการจริงในการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ประกอบด้วย 

เซลล์แสงอาทิตย์ขนาดรวม 156 kW เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กขนาด 3 kW และขนาด  

20 kW ทั้งหมด 11 เครื่อง 

3. ระบบท่ีมีการประยุกต์มาใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย ระบบ PV Micro grid ขนาด 120 kW ระบบ 

PV Grid Connected System ขนาด 10 kW และระบบ PV Roof connected system ขนาด  

6 kW

4. ผลการตรวจวัดไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้และเชื่อมต่อกับระบบจ�าหน่าย 

พบว่า Total Harmonics มีค่าเท่ากับ 2.2 % ซ่ึงไม่เกินมาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ 

การไฟฟ้านครหลวงก�าหนดไว้ ผลกระทบของ Flicker ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดย Long–Term 

Severity มีค่าดังนี้ Phase 1 มีค่าเท่ากับ 0.34 Phase 2 มีค่าเท่ากับ 0.13 และ Phase 3 มีค่าเท่ากับ 

0.15 ส่วน Short –Term severity มีค่าดังน้ี Phase 1 มีค่าเท่ากับ 0.07 Phase 2 มีค่าเท่ากับ 0.07 

และ Phase 3 มีค่าเท่ากับ 0.08

5. แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบของระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าจากการเชื่อมต่อระบบเซลล์แสงอาทิตย ์

ขนาดเล็กที่ติดตั้งบนหลังคา ควรมีการศึกษาความสามารถในการรับการเชื่อมต่อระบบเซลล์แสงอาทิตย์

ในแต่ละพื้นที่ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบเช่ือมต่อเข้าสายส่งต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน 

และควรมีระบบสะสมพลังงานส�าหรับระบบจ�าหน่าย
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กำรศึกษำออกแบบเครื่องท�ำน�้ำร้อนพลังงำนแสงอำทิตย์
โดยใช้ควำมร้อนใต้กระเบื้องมุงหลังคำ

	 ผศ.ดร.วิทยำ	พวงสมบัติ	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

	 	
รำชมงคลรัตนโกสินทร์

	 6,334,040	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบเคร่ืองท�าน�้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ความร้อนใต้กระเบื้องมุงหลังคา

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องท�าน�้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ความร้อนใต้กระเบื้องมุงหลังคา

3. เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน โดยการใช้เครื่องท�าน�้าร้อนพลังงาน 

แสงอาทิตย์โดยใช้ความร้อนใต้กระเบื้องมุงหลังคา

สรุปผลกำรวิจัย
1. ตัวเก็บรังสีที่ได้จะมีลักษณะเป็นกล่องส่ีเหล่ียมผืนผ้าท�าจากแผ่นเหล็กพับมีขนาด 30 cm x 20 cm 

และมีพื้นที่ดูดกลืนรังสี 0.06 m2 และมีท่อส�าหรับน�้าไหลผ่านท�าจากท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

18 mm โดยผิวภายในของตัวเก็บรังสีและท่อทางเดินของน�้าพ่นสีด�าเพื่อช่วยในการดูดกลืนรังสี  

ที่กล่องมีปีกขนาด 30 cm x 3 cm ส�าหรับวางระหว่างแป

2. อุณหภูมิของแผงเก็บรังสีอาทิตย์ที่มีการพ่นสีด�าที่พื้นผิวด้านใต้แผงเก็บรังสีอาทิตย์ มีอุณหภูมิสูงกว่า

แผงเก็บรังสีอาทิตย์ท่ีไม่มีการพ่นสีด�าที่พื้นผิวด้านใต้แผงเก็บรังสีอาทิตย์ กรณีกระเบื้องแบบเรียบ  

มีค่าประมาณ 6.3 °C และกรณีกระเบ้ืองแบบลอน มีค่าประมาณ 5.8 °C ตามล�าดับ 

3. อุณหภูมิห้องบ้านทดสอบที่ติดต้ังเคร่ืองท�าน�้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ฯ มีค่าต�่ากว่าอุณหภูมิห้องบ้าน 

ทดสอบท่ีไม่มีการติดตั้งเครื่องท�าน�้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในช่วงประมาณ 0.5-2.0 °C

4. ค่าความร้อนส่งผ่านฝ้าเพดานบ้านทดสอบที่ติดตั้งเครื่องท�าน�้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ มีค่าน้อยกว่า

บ้านทดสอบที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องท�าน�้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และมีค่าแปรผันไปตามค่ารังสีอาทิตย์

ที่ตกกระทบบนหลังคาบ้านทดสอบ โดยมีค่าความร้อนส่งผ่านอยู่ในช่วง 5-35 W/m2 ในช่วงเวลา 

กลางวัน และมีค่า ต�่ากว่า 5 W/m2 ในช่วงเวลากลางคืน

5. ประสิทธิภาพของเครื่องท�าน�้าร้อนมีค่าอยู่ในช่วง 15-55% และประสิทธิภาพของเครื่องท�าน�้าร้อนมี

ค่าสูงสุดประมาณ 55-65% ที่ค่ารังสีอาทิตย์ตกกระทบสูงสุดประมาณ 550-900 W/m2 ซึ่งประสิทธิภาพ

ของเครื่องท�าน�้าร้อนมีค่าเปล่ียนแปลงไปตามค่ารังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบบนหลังคา

6. สามารถน�าพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 100-400 W/m2 ท่ีรังสีอาทิตย์ตกกระทบ

บนหลังคา ประมาณ 200-1000 W/m2 หรือประมาณ 40-50% ของพลังงานท่ีตกกระทบบนหลังคา
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กำรศึกษำสถำนภำพ (Positioning) และแนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของเครือข่ำยชีวมวลเพ่ือพลังงำนในกลุ่มประเทศ ACMECS 
(ลำว กัมพูชำ เมียนมำร์ เวียดนำม และไทย)

	 ดร.มะลิวัลย์	หฤทัยธนำสันติ์	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
	

	 19,332,280	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษาศักยภาพและวางต�าแหน่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Positioning) ของการพัฒนาชีวมวลเพื่อ

พลังงานในกลุ่มประเทศ ACMECS

2. เพื่อหาแนวทางการสร้างเครือข่ายชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ่มประเทศ ACMECS ให้เป็นกลไกการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานชีวมวลแบบครบวงจรในระดับภูมิภาค

3. เพื่อจัดท�าเขตการใช้ที่ดินของหญ้าเนเปียร์ (Zoning Map) ซึ่งเป็นพืชท่ีมีศักยภาพในการเป็นเช้ือเพลิง

ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ และจะเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่กลุ่มประเทศ ACMECS ต่อไป

สรุปผลกำรวิจัย
1. การศึกษาศักยภาพและวางต�าแหน่งเชิงกลยุทธ์ของการพัฒนาชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ่มประเทศ 

ACMECS ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสถานการเบื้องต้นเกี่ยวกับศักยภาพและ

นโยบายการพัฒนาพลังงานชีวมวล ส�ารวจพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลชีวมวลที่มีศักยภาพ จัดท�าแบบสอบถาม

และก�าหนดกลุ่มและขนาดตัวอย่าง จัดประชุมระดมสมองเพื่อจัดท�าและพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์

เพื่อการพัฒนาพลังงานชีวมวลทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ตามวิธีวิเคราะห์แบบล่างขึ้นบน 

(Bottom-Up  Approach) และจัดท�าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพชีวมวลเพื่อพลังงาน

และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานชีวมวลในกลุ่มประเทศ ACMECS ผ่านการประสานงานกับผู้

ประสานงานในแต่ละประเทศ 

2. การจัดท�าแนวทางการสร้างเครือข่ายชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ่มประเทศ ACMECS ประกอบด้วย 

ด�าเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท�าเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศใน

กลุ่ม ACMECS ตลอดจนกรอบการท�างานและการขับเคล่ือนการท�างานของเครือข่าย และด�าเนินการ

จัดท�าเอกสารเผยแพร่และ Website ของเครือข่ายชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ่มประเทศ ACMECS

3. การจัดท�าเขตการใช้ท่ีดินของหญ้าเนเปียร์และพืชพลังงานในกลุ่มประเทศ ACMECS ประกอบด้วย 

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชพลังงานและหญ้าเนเปียร์ วิเคราะห์ข้อมูลท้ังในด้าน

พื้นที่และเศรษฐกิจที่เข้าถึงได้ ตลอดจนนโยบายด้านเศรษฐกิจและการใช้พลังงานชีวมวล รวมถึง

สถานการณ์การใช้ชีวมวลเพื่อก�าหนดพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกหญ้าเนเปียร์และพืชพลังงาน และ

ด�าเนินการจัดท�าร่างแผนส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์และพืชพลังงานในกลุ่ม ACMECS ตามความ

เหมาะสมของพื้นที่ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และความสอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์

การใช้พลังงานชีวมวลในปัจจุบัน
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กำรศึกษำและจัดท�ำฐำนข้อมูลของชีวมวลจำกสวนยำงพำรำ
เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงทำงเลือก

	 ดร.วรำวุฒิ	ศุภมิตรมงคล	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
	

	 9,501,800	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและจัดท�าฐานข้อมูลของชีวมวลจากสวนยางพารา ซ่ึงเป็นระบบฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการ

ปรับปรุงข้อมูลได้

2. เพื่อประเมินศักยภาพและระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานชีวมวล

3. เพื่อวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการในการจัดการชีวมวลจากสวนยางพาราแบบครบวงจรอย่างเป็น

ระบบ โดยเฉพาะแผนการจัดการในพื้นท่ีที่มีศักยภาพและความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง

4. เพื่อประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

สรุปผลกำรวิจัย
1. ท�าการลงพื้นที่จังหวัดสงขลา และสุราษฏร์ธานี เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรธุรกิจไม้ยางพารา 

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทเพียวพาราวู๊ดในการให้ข้อมูลการแปรรูปไม้ ตั้งแต่การโค่นล้มแปลง

ปลูกจนถึงโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส�านักงานเกษตรจังหวัดต่างๆ ส�านักงาน

กองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสถาบันวิจัยยาง เป็นต้น เพื่อ

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยางพารา

3. ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ีจากข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เช่น แผนท่ีการใช้

ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกร ภาพถ่ายดาวเทียม และอื่นๆ

4. ได้ระบบฐานข้อมูลในแบบ GIS โดยแสดงผลพื้นที่ปลูกยางพาราแยกตามระดับอายุ ที่สามารถประเมิน

ศักยภาพและระบุพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการลงทุนด้านพลังงานชีวมวล

5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ชุมชน และเอกชน

6. มีการน�าไม้ยางพารามาใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการน�าไม้ยางพารามาท�าเป็นเชื้อเพลิง

ทางเลือก



แผนพลังงาน
ทดแทน

91

วิจัย
พ

ลังงาน
ไท

ย
 เพ

ื่อ
ก

้าวที่ยั่งยืน

กำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำกหญ้ำเนเปียร์
ด้วยกำรหมักย่อยร่วมกับสำหร่ำย

	 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ	ดุษฎี	 มหำวิทยำลัยแม่โจ้
	

	 9,000,000	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเพิ่มศักยภาพภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้สาหร่ายทดแทนน�้าเสียจากฟาร์มปศุสัตว์

2. เพ่ือประเมินศักยภาพการการพัฒนาก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ร่วมกับสาหร่ายอย่างครบวงจร

3. เพ่ือประเมินศักยภาพการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพโดยใช้สาหร่าย

4. ประเมินสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เหมาะสมส�าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนปียร์ร่วมกับสาหร่าย

5. เพ่ือศึกษาการเพิ่มมูลค่ากากเหลือก๊าซชีวภาพทดแทนโปรตีนในอาหารสัตว์น�้า

6. เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนระบบการหมักย่อยระหว่างหญ้าเนเปียร์กับสาหร่ายเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ 

ระดับชุมชน

สรุปผลกำรวิจัย
1. หญ้าเนเปียร์มีองค์ประกอบของปริมาณสารอินทรีย์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และเยื่อใย 

รวมเท่ากบั 8.37, 2.67, 1.07 และ 8.22% โดยน�า้หนกั ตามล�าดับ ส่วนสาหร่ายมีคณุค่าทางโภชนาการสงู 

โดยมีโปรตีน 6-70 % คาร์โบไฮเดรต 8-64 % ไขมัน 2-29 % และเยื่อใย 5-8 % 

2. ก๊าซผสมของหญ้าเนเปียร์ สาหร่าย Chlorella sp. และสาหร่าย Spirogyra sp. มีองค์ประกอบของ

ก๊าซมีเทนสูงถึง 48.38, 44.92 และ 48.00 % ตามล�าดับ ซึ่งหมายความว่าสารอินทรีย์สามารถ 

ย่อยสลายและผลิตก๊าซชีวภาพได้ 290.27, 269.54 และ 288.02 L/kg ตามล�าดับ

3. การผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับหญ้าเนเปียร์ จะได้ปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพได้ 108.8 -142.10  

L/kg VS และแนวโน้มของการเกิดก๊าซมีเทนของหญ้าเนเปียร์หมักร่วมกับสาหร่าย Chlorella sp.  

มีค่าสูงสุด โดยมีปริมาณก๊าซมีเทนสูงสุดเท่ากับ 0.1583 m3/kgCOD

4. ค่าที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพโดยใช้สาหร่ายคือเวลาที่อยู่ในช่วง 60-90 นาที อัตรา

การไหลของก๊าซชีวภาพผ่านสาหร่ายเท่ากับ 10 liter/min และอัตราส่วนโดยปริมาตรระหว่างก๊าซ

ชีวภาพกับสาหร่ายเท่ากับ 2:1

5. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายร่วมกับหญ้าเนเปียร์ ต้นแบบสามารถผลิตก๊าซชีวภาพ ได้ในปริมาณ

เทียบเท่าทางความร้อนของก๊าซหุงต้มเท่ากับ 0.84 kg/วัน คิดเป็นความสามารถในการประหยัด 

ก๊าซหุงต้มได้ 21.30 บาท/วัน และคิดเป็นต้นทุนในการผลิตก๊าซ เท่ากับ 22.24 บาท/kg หรือ  

25.57 บาท/m3

6. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากที่ใช้สาหร่ายร่วมกับหญ้าเนเปียร์มีอัตราการคืนผลเฉลี่ย 7.31% และสามารถ

คืนทุนได้ที่ 13.68 ปี
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พัฒนำต้นแบบกำรจัดเก็บก๊ำซไบโอมีเทนด้วย
กระบวนกำรดูดซับบนสำรดูดซับ

	 รศ.ประเสริฐ	ฤกษ์เกรียงไกร	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
	

	 19,189,400	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความดัน อุณหภูมิ และพื้นที่ผิวจ�าเพาะของสารดูดซับต่อปริมาณการดูดซับก๊าซ

ไบโอมีเทน 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บก๊าซไบโอมีเทนในการบรรจุและปล่อยของการดูดซับบนสารดูดซับ 

3. เพื่อพัฒนาต้นแบบในการจัดเก็บก๊าซไบโอมีเทนด้วยกระบวนการดูดซับบนสารดูดซับเป็นพลังงาน

ทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในเชิงพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรม 

4. เพื่อประเมินต้นทุน และวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดเก็บก๊าซไบโอมีเทนด้วย

กระบวนการดูดซับบนสารดูดซับ

สรุปผลกำรวิจัย
1. การน�าก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) มาใช้เป็นเช้ือเพลิงทางเลือกเพื่อทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาค

ครัวเรือนโดยตรง ที่อัตราการใช้งานน้อยกว่า 30 กก.ต่อเดือน พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า

น้อยกว่าศูนย์ อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าต�่ากว่าอัตราดอกเบ้ียกู้ยืมก�าหนดในอัตราร้อยละ7 

และระยะเวลาคืนทุน (PBP) มีค่ามากกว่าร้อยละ 50 ของอายุโครงการ ท�าให้ยังไม่คุ้มค่าในการลงทุน

2. การน�าเทคโนโลยีการจัดเก็บก๊าซไบโอมีเทนด้วยกระบวนการดูดซับบนสารดูดซับ (ABG) มาใช้พบว่า 

ที่อัตราการใช้ก๊าซไบโอมีเทนเทียบเท่าอัตราการใช้ก๊าซ LPG มากกว่า15 kg/เดือน พบว่ามูลค่า 

ปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่ามากกว่าศูนย์ อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม

ก�าหนดในอัตราร้อยละ 7 และระยะเวลาคืนทุน (PBP) มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของอายุโครงการ  

มีความคุ้มค่าในการลงทุน

3. การจัดเก็บก๊าซไบโอมีเทนด้วยกระบวนการดูดซับบนสารดูดซับ (ABG) ของถ่านกัมมันท์ มาใช้เป็น 

เชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมเซรามิก) ของ

เตาขนาดต่างๆ ที่อัตราการใช้ก๊าซไบโอมีเทนเทียบเท่าอัตราการใช้ก๊าซ LPG มากกว่า 48 kg/วัน 

สามารถคืนทุนได้ก่อนระยะเวลา 2 ปี หรือต�่ากว่าร้อยละ 50 ของอายุโครงการ

4. หากโครงการได้รับการอุดหนุนการลงทุนจะยิ่งลดระยะเวลาคืนทุนให้ส้ันลงไปอีก อันมีส่วนดึงดูดให้ผู้

ประกอบการสนใจในการลงทุนการใช้ก๊าซไบโอมีเทนโดยการจัดเก็บก๊าซไบโอมีเทนด้วยกระบวนการ

ดูดซับบนสารดูดซับ (ABG)
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ศึกษำโครงสร้ำงรำคำและตลำดผู้ใช้ไบโอมีเทนในภำคอุตสำหกรรม
เพ่ือทดแทนเช้ือเพลิงควำมร้อน

	 ผศ.ดร.กุลยศ	อุดมวงศ์เสรี	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
	

	 10,000,000	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาการส่งเสริมตลาดการใช้ไบโอมีเทนเชิงพ้ืนที่ ส�าหรับผู้ใช้ในรูปแบบความร้อนในภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมในการพัฒนาการผลิตไบโอมีเทนจากพืชพลังงาน

2. ศึกษาโครงสร้างราคาที่เหมาะสมของการใช้ไบโอมีเทนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนเชื้อเพลิง 

ความร้อน โดยค�านึงถึงกลไกในการบริหารจัดการราคาก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน

3. น�าเสนอแนวทางการก�าหนดนโยบายการส่งเสริมตลาดการใช้ไบโอมีเทนเชิงพื้นที่ พร้อมท้ังแนวทาง

การก�าหนดโครงสร้างราคาที่เหมาะสมของไบโอมีเทนเพื่อทดแทนเช้ือเพลิงความร้อนส�าหรับผู้ใช้ใน

ภาคอุตสาหกรรม

4. จัดท�ากรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการใช้ไบโอมีเทนเพ่ือทดแทนเชื้อเพลิง 

ความร้อนในภาคอุตสาหกรรม

สรุปผลกำรวิจัย
1. จัดท�ากรอบนโยบายการส่งเสริมการใช้ไบโอมีเทนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนเช้ือเพลิงความร้อน

2. จัดท�ากรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการใช้ไบโอมีเทนเพ่ือทดแทนเชื้อเพลิง 

ความร้อนในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ แนวทางในการคัดเลือกโรงงานกรณีศึกษา และการวิเคราะห์

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการใช้ไบโอมีเทนเพ่ือทดแทนเช้ือเพลิงความร้อนในภาคอุตสาหกรรม

3. โครงสร้างราคาและกลไกที่ใช้ในการบริหารจัดการราคาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่

โครงสร้างการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติของไทยส�าหรับผู้ใช้แต่ละ

ประเภท กลไกการบริหารจัดการราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติของไทย แนวโน้มของความต้องการใช้

ก๊าซธรรมชาติในอนาคตและแนวโน้มราคาก๊าซธรรมชาติที่น�าเข้า และแนวโน้มราคาก๊าซธรรมชาติท่ี

น�าเข้าจากต่างประเทศ (LNG) ภายใต้สถานการณ์ราคาน�้ามันในปัจจุบันจากต่างประเทศ

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้งานไบโอมีเทนและโครงสร้างอุตสาหกรรมไบโอมีเทนในอนาคต ได้แก่

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้งานไบโอมีเทน และแนวโน้มโครงสร้างอุตสาหกรรมไบโอมีเทนในอนาคต

5. โครงสร้างราคาและกลไกท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมการใช้ไบโอมีเทน ได้แก่ โครงสร้างการก�าหนด

ต้นทุนราคารับซื้อไบโอมีเทน และกลไกการบริหารจัดการเพื่อชดเชยราคาต้นทุนการผลิตไบโอมีเทน 
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กำรศึกษำต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรเชื้อเพลิงขยะพลำสติก
ส�ำหรับใช้ในกำรผลิตน�้ำมันจำกขยะพลำสติกแบบครบวงจร

	 ผศ.ดร.	วีรชัย	อำจหำญ	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
	

	 27,002,800	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. เพื่อมุ่งเน้นการจัดการเชื้อเพลิงขยะพลาสติกให้ได้มาตรฐานส�าหรับกระบวนการไพโรไลซิส

2. เพื่อพัฒนาสร้างต้นแบบระบบกลั่นขนาดเล็ก เพื่อศึกษาการเพิ่มช่องทางปรับปรุงคุณภาพน�้ามันจาก

ขยะพลาสติกให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าน�้ามันเชิงพาณิชย์จากโรงกล่ัน

สรุปผลกำรวิจัย
1. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวัตถุดิบเชื้อเพลิงขยะให้ได้คุณภาพมีความเหมาะสมที่จะไปใช้เป็น

วัตถุดิบในกระบวนการไพโรไลซิสได้ (ต้นทุน 6,000 บาท/ตัน) และระบบนี้สามารถน�าไปใช้กับขยะ

จากแหล่งอื่นๆ อาทิ ขยะจากหลุมฝังกลบ และขยะจากระบบ MBT แบบเทกอง

2. การพัฒนาและออกแบบระบบกลั่นน�้ามันจากขยะพลาสติกจะใช้เทคโนโลยีแบบการกลั่นล�าดับส่วน 

(Fractional Distillation) ขนาดก�าลังการผลิต 1000 ลิตรต่อวัน และผลิตภัณฑ์ท่ีได้นั้นจะประกอบ

ด้วย 3 ส่วน คือ น�้ามันหนัก หรือ Wax น�้ามันส่วนกลาง เช่น น�้ามันดีเซล และน�้ามันส่วนที่เบากว่า 

(Lighter Fractions) เช่น น�้ามันเบนซิน และพาราฟิน (Paraffin)

3. การทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลกับน�้ามันเชิงพาณิชย์กับน�้ามันจากขยะพลาสติก ส่งผลให้ก�าลังลดลง

ประมาณ 10% ประสิทธิภาพทางความร้อนของเครื่องยนต์เมื่อใช้น�้ามันดีเซลจากขยะพลาสติกมีค่า

น้อยกว่าน�้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์เพียง 1.6-3.0% เท่านั้น

4. การทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองยนต์เบนซิน โดยใช้น�้ามันเบนซินเชิงพาณิชย์กับน�้ามันเบนซินจากขยะ

ผสม ให้ผลใกล้เคียงกันมากทั้งแรงบิด และก�าลังเบรก แต่เม่ือพิจารณาอัตราการส้ินเปลืองน�้ามันและ

ประสิทธิภาพทางความร้อน พบว่าน�้ามันจากขยะพลาสติกมีค่าน้อยกว่าน�้ามันเชิงพาณิชย์เล็กน้อย

5. การทดสอบการปลดปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ทั้ง 2 ประเภท พบว่าเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อมีการใช้

น�้ามันดีเซลจากขยะพลาสติกจะมีการปลดปล่อย CO CO
2
 NOx และ HC มากกว่าการทดสอบโดยใช้

น�้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ แต่มีแนวโน้มลดลงเมื่อใช้แรงบิดมากขึ้น ส�าหรับเครื่องยนต์เบนซิน พบว่าการ

ผสมน�้ามันเบนซินจากขยะพลาสติกท�าให้การปลดปล่อยมลพิษลดลงทุกตัว ยกเว้น HC ที่มีปริมาณ

มากกว่าน�้ามันเบนซินเชิงพาณิชย์เล็กน้อย

6. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

ไนโตรเจนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ฝุ่นละอองรวม ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย ปริมาณตะกั่ว 

ปริมาณปรอท มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547
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ศึกษำและวิจัยเพ่ือพัฒนำต้นแบบอุปกรณ์ดักจับพลังงำนคล่ืน 10 กิโลวัตต์

	 ผศ.ดร.ยอดชำย	เตียเปิ้น	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
	

	 2557

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือส�ารวจพื้นท่ีส�าหรับติดตั้งต้นแบบอุปกรณ์ดักจับพลังงานคล่ืนส�าหรับประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ดักจับพลังงานคลื่น “KUWave” ขนาด 10 kW ที่มีความ 

เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย

3. เพ่ือติดตั้ง ทดสอบ และเก็บข้อมูล ต้นแบบอุปกรณ์เปล่ียนพลังงานคล่ืน “KUWave”

4. เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนจากทะเล ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ

สรุปผลกำรวิจัย
1. ค่าความสูงคลื่นเฉลี่ยมีค่าไม่เกิน 1 เมตร โดยที่บริเวณชายฝั่งปากน�้าและทิศตะวันออก ซึ่งความผันผวน

น้อย มีความเหมาะในการพิจารณาเป็นพื้นที่ติดตั้ง ในแง่ของระบบดูดซับพลังงานคล่ืนที่ท�าการติดตั้ง

สามารถท�าได้ด้วยระบบที่มีความซับซ้อนน้อยกว่า ท�าให้การท�างานมีเสถียรภาพมากขึ้น

2. เง่ือนไขการออกแบบ สาหรับคล่ืนที่มีคาบคล่ืน 3.5 วินาที และความสูงคล่ืน 0.6 เมตร เม่ือสมมุติให้

อุปกรณ์มีประสิทธิภาพที่ 50% อุปกรณ์ดักจับพลังงานคล่ืนจะมีความกว้างตามหน้าคล่ืนไม่น้อยกว่า 

32.4 เมตร ติดตั้งบริเวณพื้นท่ีใกล้แนวชายฝั่ง วางตัวในแนวคลื่นขวางการเคลื่อนที่ของคลื่น และมี

กลไกการท�างานแบบหมุนกลับไปกลับมา

3. อุปกรณ์ดักจับพลังงานคลื่นประกอบด้วยทุ่น 2 ทุ่น คือ ทุ่นสถานี (Stationary Buoy) มีความยาว  

13 เมตร จ�านวน 9 ทุ่น ซึ่งท�าหน้าท่ีรองรับจุดหมุนของทุ่นรับภาระคลื่น และทุ่นรับภาระคลื่น 

(Wave-Capture Buoy) ซึ่งมีรูปร่างเป็นส่วนของวงกลม แบ่งออกเป็น 8 ชุด แต่ละชุดยาว 5 เมตร  

มีความยาวรวมเท่ากับ 40 เมตร โดยบริเวณใกล้จุดหมุนของทุ่นรับภาระคลื่นแต่ละชุดจะติดตั้ง 

กระบอกไฮดรอลิค 2 ชุด ส�าหรับท�าหน้าที่เปล่ียนพลังงานกลท่ีเกิดจากพลังงานคล่ืนส่งถ่ายพลังงาน

ให้กับน�้ามันไฮดรอลิคให้มีความดันสูงและไหลไปสะสมรวมกันท่ีถังเก็บความดันสูง และจะไหลผ่าน

วาล์วควบคุมอัตราการไหลเข้าสู่มอเตอร์ไฮดรอลิคที่ต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าชนิด Brushless 

Synchronous Generator (BSG) ส�าหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า

4. จากการด�าเนินการติดตั้งและทดสอบการท�างานของอุปกรณ์ดักจับพลังงานคลื่น สภาวะคลื่นทะเล

บริเวณอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี มีความสูงอยู่ในช่วง 0–0.3 เมตร ซ่ึงต�่ากว่าค่าความสูงคล่ืนออกแบบ โดย

อุปกรณ์ดักจับพลังงานคลื่นสามารถดักจับพลังงานจากคล่ืนได้ดี พลังงานคล่ืนที่อยู่ในรูปของความสูง

ของคลื่นถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานกล ส่งผลท�าให้คล่ืนบริเวณด้านท้ายอุปกรณ์ดักจับพลังงานคล่ืน 

ค่อนข้างราบเรียบ จากสภาพความสูงคลื่นท่ีจ�ากัดส่งผลให้ก�าลังผลิตจากพลังงานคลื่นมีค่าสูงสุดประมาณ 

4,900 W
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ศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนชีวภำพ
ด้วยระบบผลิตไฟฟ้ำและควำมร้อนร่วมขนำดเล็กมำก

	 นำงปัทมำวดี	จีรังสวัสด์ิ	 ส�ำนักนโยบำยไฟฟ้ำ/ส�ำนักงำนนโยบำย

	 	
และแผนพลังงำน

	 10,000,000	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาแนวทางที่เป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและ

ความร้อนร่วมขนาดเล็กมาก

2. ศึกษาและวิเคราะห์ และน�าเสนอรูปแบบการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพด้วยระบบผลิต

ไฟฟ้าและความร้อนร่วมขนาดเล็กมากเพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงานหมุนเวียนของไทย

สรุปผลกำรวิจัย
1. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสามารถน�าไปเป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน ตลอด

จนการให้การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐต่อไป ได้แก่ เทคโนโลยี High Pressure Boiler and 

Steam Turbine Generator (HP&STG) ที่ใช้เช้ือเพลิงชีวมวล (Biomass) และเทคโนโลยี Biogas & 

Gas Engine Generator (Biogas & GEG) ที่ใช้เช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas)

2. สัดส่วนงบประมาณการลงทุน Total Investment Cost (TIC) ของโรงไฟฟ้า VSPP-CHP เม่ือเปรียบ

เทียบกับก�าลังไฟฟ้าและความร้อนท่ีผลิตและสามารถจ่ายได้ หน่วย: ล้านบาทต่อเมกกะวัตต์ (MB/

MW) เท่ากับ 117 MB/MW มีค่าสูงกว่าโรงไฟฟ้า VSPP-CHP ขนาด 10 MW ซึ่งมีมูลค่า 75 MB/MW 

อันเป็นผลมาจากการประหยัดต่อขนาด (Economic of Scale)

3. ประสิทธิภาพไฟฟ้า ประสิทธิภาพความร้อน และประสิทธิภาพรวมเม่ือเปรียบเทียบระหว่างโรงไฟฟ้า 

VSPP และโรงไฟฟ้า VSPP-CHP ที่ 60% Load Thermal พบว่าการจัดท�าโรงไฟฟ้า VSPP-CHP  

ส่งผลให้ค่าประสิทธิภาพรวมของโรงไฟฟ้าสูงขึ้น เป็น 54.71 % ส�าหรับเทคโนโลยี HP&STG และ 

54.79 % ส�าหรับเทคโนโลยี Biogas GEG

4. โรงไฟฟ้า VSPP-CHP ประเภท HP&STG ท่ีใช้เชื้อเพลิงชีวมวลขนาด 3 MW และ 10 MW มีผลตอบแทน

การลงทุน (IRR) คือ 8.5 % และ 11.8 % ตามล�าดับ และประเภท Biogas GEG ขนาด 1.95 MW มี

ผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับ 7.5 %

5. รูปแบบการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนร่วมทางตรง ได้แก่ สิทธิประโยชน์ทางภาษี

และที่ไม่เกี่ยวกับภาษี เงื่อนไขการรับซ้ือไฟฟ้า โครงสร้างสัญญา อัตรารับซ้ือ และการก�าหนดอัตราค่า

เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในอัตรา NG Cogeneration Rate

6. รูปแบบการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนร่วมทางอ้อม ได้แก่ การก�าหนดค่าความ

ต้องการพลังงานไฟฟ้าส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้า (Demand Charge) การปรับปรุงแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า

ของประเทศไทย การปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาต และการควบคุมการด�าเนินงานของ 

โรงไฟฟ้า
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ศึกษำแนวทำงกำรผสำนพลังงำนหมุนเวียนกับระบบไฟฟ้ำ
และพัฒนำนโยบำยกำรกักเก็บพลังงำนไฟฟ้ำขนำดใหญ่

	 นำงปัทมำวดี	จีรังสวัสด์ิ	 ส�ำนักนโยบำยไฟฟ้ำ/ส�ำนักงำนนโยบำย

	 	
และแผนพลังงำน

	 15,000,000	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาแนวทางการผสานพลังงานหมุนเวียนสัดส่วนสูงกับระบบไฟฟ้าก�าลัง

2. ศึกษาแนวทางการน�าเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานในการผสมผสานพลังงานหมุนเวียนสัดส่วนสูง 

3. ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานเพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงาน

สรุปผลกำรวิจัย
1. ปัญหาของการผสานพลังงานหมุนเวียนสัดส่วนสูงกับระบบไฟฟ้าก�าลัง ได้แก่ ด้านแรงดันเกิน ด้าน 

Harmonic ด้าน Tap Change ท�างานบ่อย ด้านจ่ายก�าลังเกินสัญญา และด้านสายส่งคับคั่ง

2. แนวทางการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย การใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) การจ�ากัดการเชื่อมต่อ 

(Curtailment) การขยายสายส่ง การฉีดก�าลังรีแอกทีฟ การแก้ไข Grid Code และการใช้วงจร 

กรองก�าลัง

3. ผลกระทบของพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มเข้ามาในระบบจ�านวนมาก หากเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีความ

ไม่แน่นอนสูง ก่อให้เกิดปัญหาความผันผวนของความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบเป็นอย่างมาก และมี

อัตราการเพิ่มขึ้นของก�าลังการผลิตไฟฟ้า (Ramp Rate) ที่สูงข้ึน

4. การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเพื่อแก้ปัญหาความผันผวนของไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเนื่องจากไม่สามารถควบคุมความผันแปรได ้

พบว่าการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเข้าบริเวณโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถลดความผันผวน

ของกาลังการผลิตไฟฟ้าได้

5. ต้นทุนในส่วนที่เพ่ิมเติมของการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานที่ได้ท�าการประเมินที่ต้นทุนของการติดต้ัง

ระบบกักเก็บพลังงาน ณ ปัจจุบัน มีค่าสนับสนุนเพ่ิมเติม 1.19 บาทต่อหน่วย ซ่ึงมีความคุ้มค่ากว่าการ

เดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ตอบสนองได้รวดเร็วที่มีต้นทุนในส่วนที่เพ่ิมขึ้น 1.58-3.75 บาทต่อหน่วย  

เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการติดต้ังระบบกักเก็บพลังงานท่ีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

เพ่ือแก้ปัญหาความผันผวนของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีความคุ้มค่าและเป็นทางเลือกที ่

เหมาะสมในการแก้ปัญหานี้

6. ต้นทุนของการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ที่บริเวณสถานีไฟฟ้าที่ได้ท�าการประเมินมาแล้ว 

ส�าหรับกรณีใช้งานระบบกักเก็บพลังงานอย่างน้อยวันละ 1 คร้ัง ครั้งละ 1 ช่ัวโมง ตลอดระยะเวลา

โครงการ 10 ปี จะมีต้นทุนของการติดตั้งประมาณ 28.89 บาทต่อหน่วย

7. การติดต้ังระบบกักเก็บพลังงานเพื่อแก้ปัญหาความผันผวนท่ีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและการติด

ตั้งระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือเป็นแหล่งพลังงานส�ารองที่บริเวณสถานีไฟฟ้า มีความคุ้มค่าในการลงทุน

ทั้งในด้านการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าและด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
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ศึกษำกลยุทธ์กำรขับเคลื่อนกำรใช้พลังงำนทดแทน
และพลังงำนทำงเลือกตำมแผน AEDP (พ.ศ. 2555-2564)

	 ผศ.ดร.วีรชัย	อำจหำญ	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
	

	 15,971,800	บำท	 2557

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การขับเคลื่อนการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานอย่าง

กว้างขวาง

2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การขับเคล่ือนการปรับมาตรการจูงใจส�าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสม

กับสถานการณ์

3. เพื่อศึกษากลยุทธ์การขับเคล่ือนการแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาพลังงาน

ทดแทน

4. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การขับเคลื่อนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของการผลิตไฟฟ้าของประเทศ เช่น 

ระบบสายส่ง สายจ�าหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid

5. เพื่อศึกษากลยุทธการขับเคล่ือนการประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน

6. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การขับเคลื่อนการส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน

ทดแทนแบบครบวงจร

7. เพ่ือจัดท�าแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อน การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี 

ตามแผน AEDP (พ.ศ. 2555-2564)

8. เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 

10 ปี ตามแผน AEDP (พ.ศ. 2555-2564) โดยเน้นการปฏิบัติจริงในพื้นที่น�าร่อง

สรุปผลกำรวิจัย
1. กรอบปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ส�าหรับจัดท�ากลยุทธ์การขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน 

ทางเลือกตามแผน AEDP (พ.ศ. 2558-2579) มีทั้งส้ิน 2 กรอบหลัก ได้แก่ กรอบที่ใช้ในการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายใน และกรอบที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

2. กรอบกลยุทธ์การขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกตามแผน AEDP (พ.ศ. 2558-

2579) ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อน�าไปสู่เป้าหมาย และกรอบกลยุทธ์ และมาตรการเพื่อ

น�าไปสู่เป้าหมาย

3. การขับเคลื่อนการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์การขับเคล่ือนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทาง

เลือกตามแผน AEDP (พ.ศ. 2558-2579) ประกอบด้วย ทดสอบการขับเคล่ือนการด�าเนินงานตามแผน

กลยุทธ์ โจทย์วิจัยด้านพลังงานทดแทนเชิงพื้นที่ และการขับเคล่ือนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
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กำรแปรรูปชีวมวลไม่เชิงพำณิชย์ประเภทยอดและใบอ้อยเป็นไบโอออยล์ 
โดยกำรไพโรไลซิสเพ่ือกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพในอุตสำหกรรม

	 ศ.ดร.ธรำพงษ์	วิทิตศำนต์	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
	

	 7,502,005	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีในการน�าชีวมวลไม่เชิงพาณิชย์ประเภทยอดและใบอ้อยไปใช้ประโยชน์

2. เพ่ือค้นคว้า วิจัย พัฒนา และสาธิตการแปรรูปชีวมวลไม่เชิงพาณิชย์ประเภทยอดและใบอ้อยเป็น 

ไบโอออยล์ (เช้ือเพลิงเหลว) ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส

3. เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องปฎิกรณ์ขนาดก�าลังการผลิตไบโอออยล์ 100 ลิตรต่อวัน

4. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการน�าไบโอออยล์ที่ผลิตได้ไปใช้ทดแทนน�้ามันเตาในโรงงานอุตสาหกรรม

5. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบการขนส่งพลังงานจากยอดและใบอ้อยในรูปของ

ไบโอออยล์

สรุปผลกำรวิจัย
1. รูปแบบที่เหมาะสมส�าหรับการรวบรวมยอดและใบอ้อย จ�าเป็นต้องประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 

การย่อย และการเพิ่มความหนาแน่น

2. การสลายตัวทางความร้อนของชีวมวลอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 200-400 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นการ 

สลายตัวของ เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส และ ลิกนินที่อุณหภูมิช่วง 200-315 315-400 และ 160-900 

องศาเซลเซียส ตามล�าดับ

3. ผลได้ของน�้ามันชีวภาพหรือไบโอออยล์จะแตกต่างกันไปข้ึนกับรูปแบบของเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิส โดย

เตาปฏิกรณ์แบบตกอิสระและฟลูอิไดซ์เบดให้ผลได้น�้ามันชีวภาพที่สูงกว่าเตาปฏิกรณ์แบบสกรู ค่า

ความร้อนของน�้ามันชีวภาพท่ีได้มีค่าประมาณ 22 เมกกะจูล/กิโลกรัม

4. ค่าการลงทุนส�าหรับกระบวนการแปรรูปในเบื้องต้นใช้ค่าประมาณการอย่างคร่าวส�าหรับรองรับปริมาณ

ชีวมวลที่ 900 กิโลกรัม/วัน (ความช้ืนประมาณการท่ี 10 % โดยน�้าหนัก) ที่ 3 ล้านบาท โดยจะก�าหนด

ให้ค่าการลงทุนไม่เปลี่ยนแปลงตามอัตราเงินเฟ้อและภาษีซ่ึงอาจจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี

5. ค่าการลงทุนเคร่ืองปฏิกรณ์จาก 3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 % (คิดเป็นเงิน 3.75 ล้านบาท) และ 50 % 

(คิดเป็นเงิน 4.5 ล้านบาท) ต้นทุนต่อลิตรชีวมวลจะเพิ่มขึ้นจาก 29 บาทต่อลิตร เป็น 32 และ 35 บาท

ต่อลิตร ตามล�าดับ ส่วนระยะเวลาคืนทุนจะเพิ่มขึ้นจาก 2 ปี เป็น 2.6 และ 3.2 ปี ตามล�าดับ

6. ผลการทดสอบการผลิตน�้ามันจากเตาไพไรไลซิสท่ีอัตราการป้อนใบอ้อยท่ีแตกต่างกัน 4 อัตราการป้อน 

ได้แก่ 15 20 25 และ 40 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง พบว่าอัตราการป้อนที่เหมาะสมคือ 25 กก./ชม.

7. น�้ามันชีวภาพสามารถน�ามาใช้ทดแทนการใช้น�้าเตาได้ แต่ต้องมีปริมาณการใช้ท่ีสูงกว่าการใช้น�้ามัน

เตาทั่วไปประมาณ 2 เท่า และแก๊สที่ได้จากเตาไพโรไลซิสสามารถน�ามาใช้เป็นแก๊สเช้ือเพลิงได้ดีกว่า
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พัฒนำมำตรฐำนโครงข่ำยระบบท่อก๊ำซชีวภำพและศึกษำศักยภำพ
กำรน�ำไปใช้ในชุมชน/นิคมอุตสำหกรรม (Local Gas Grid)

	 ผศ.ดร.สิริชัย	คุณภำพดีเลิศ	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

	 2,567,496	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินมาตรฐานที่เหมาะสมในการใช้ส่งก๊าซไบโอมีเทนในแนวท่อส�าหรับประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ของท่อส่งก๊าซไบโอมีเทนในประเทศไทย

3. เพื่อการประยุกต์ใช้ในครัวเรือน/นิคมอุตสาหกรรม ส�าหรับวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ส�าหรับประเมิน

ค่าใช้จ่ายและช่วยในการตัดสินใจนักลงทุนในการประเมินโครงการ

สรุปผลกำรวิจัย
1. ความเหมาะสมของการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซไบโอมีเทน ควรมีจ�านวนครัวเรือนอยู่หนาแน่นใน

บริเวณใกล้เคียงระยะห่างไม่เกิน 5 กิโลเมตร โดยคัดเลือกเฉพาะสถานประกอบการที่มีขนาดของระบบ

ก๊าซชีวภาพมากกว่า 2,000 ลบ.ม. ขึ้นไป

2. มีจ�านวนสถานประกอบการท่ีมีศักยภาพในการจัดส่งก๊าซชีวภาพด้วยระบบท่อส่งก๊าซจากระบบก๊าซ

ชีวภาพท่ีผลิตจากน�้าเสีย/ของเสียโรงงาน ท่ีมีขนาดมากกว่า 2,000 ลบม. ข้ึนไป จ�านวน  

348 แห่ง จากท้ังหมด 1,672 แห่ง

3. ผลตอบแทนสูงสุด โดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 50,993,260 บาท อัตราส่วนของผลตอบแทน

ต่อต้นทุน (B/C) เท่ากับ 3.42 เท่า มีระยะเวลาการคืนทุน (PP) 8.05 ปี และผลตอบแทนภายใน 

ทางการเงิน (FIRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 12.55 % ซ่ึงสูงกว่าอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ก�าหนด

ร้อยละ 6.5

4. ระบบการผลิตเพื่อป้อนครัวเรือนจ�านวน 2,500 ยูนิต และมีระยะห่างกัน 20 เมตร มีผลตอบแทนสูงสุด 

โดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 69,018,881 บาท อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C) 

เท่ากับ 3.91 เท่า ระยะเวลาการคืนทุนเท่ากับ (PP) 4.68 ปี และผลตอบแทนภายในทางเศรษฐศาสตร์ 

(EIRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 24.68 ซ่ึงสูงกว่าอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ก�าหนดร้อยละ 12.0

5. กรณีท่ีมีระบบการผลิตเพ่ือป้อนครัวเรือนขนาดเท่าเดิมแต่มีระยะห่างระหว่างท่อย่อยระหว่างบ้าน

มากกว่า 50 เมตรขึ้นไป จะไม่มีความคุ้มค่าทางการเงิน หรือไม่น่าลงทุน หากไม่มีการสนับสนุนทาง 

การเงิน (Subsidies) ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าทางการเงิน หรือน่าลงทุนมากข้ึน

และส่งเสริมให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นได้
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พัฒนำแนวทำงกำรผลิตและประยุกต์ใช้
ถ่ำนชีวภำพจำกวัสดุกำรเกษตรเพื่อเป็นเช้ือเพลิงร่วมกับถ่ำนหิน

	 รศ.ประเสริฐ	ฤกษ์เกรียงไกร	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

	 10,783,340	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดสร้างต้นแบบระบบผลิตถ่านชีวภาพอัดเม็ดค่าความร้อนสูงจากวัสดุทางการเกษตรแบบ 

เคลื่อนที่ได้

2. เพ่ือศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุทางการเกษตรและการน�ามาใช้ประโยชน์

ในรูปของเชื้อเพลิงอัดเม็ด

3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสมบัติด้านเชื้อเพลิงของเชื้อเพลิงถ่านชีวภาพอัดเม็ดค่าความร้อนสูง

จากจากวัสดุทางการเกษตรกับถ่านหิน

4. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตเชื้อเพลิงถ่านชีวภาพอัดเม็ด 

ค่าความร้อนสูงจากวัสดุทางการเกษตรในเชิงพาณิชย์

สรุปผลกำรวิจัย
1. ใช้กระบวนการไพโรไลซิสเป็นกระบวนการสลายตัวของสารด้วยความร้อนในสภาวะไร้อากาศหรือ 

อับอากาศ ในช่วงอุณหภูมิสูง เช่น 500 - 800 °C ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์หลัก คือถ่านชีวภาพอัดเม็ด  

(Biocoal Pellets) ขนาดรองรับชีวมวล 50 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง ซ่ึงชีวมวลที่ใช้ในการทดสอบ 3 ชนิด

ประกอบด้วย ซังข้าวโพด กิ่งและรากไม้ยางพารา และเหง้ามันส�าปะหลัง

2. ค่าความร้อนระหว่างชีวมวลที่ผ่านระบบไพโรไลซีสไปเป็นถ่านชีวภาพซึ่งมีค่าความร้อนเพ่ิมขึ้นถึง  

49-99 % และค่าสัดส่วนของคาร์บอนเพิ่มขึ้นถึง 240 – 400 %

3. น�้าส้มควันไม้มีสารประกอบท่ีส�าคัญได้แก่ น�้า ประมาณ 85 % กรดอินทรีย์ ประมาณ 3 % และสาร

อินทรีย์อื่นๆ อีกประมาณ 12 % มีค่าความเป็นกรด (pH) ประมาณ 3 ความถ่วงจ�าเพาะประมาณ 

1.012 –1.024 แตกต่างกันไปตามชนิดของไม้

4. ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ของถ่านชีวภาพอัดเม็ดเทียบกับ

ถ่านหินจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ค่าความร้อนระหว่างถ่านชีวภาพอัดเม็ดมีค่าความร้อนสูงกว่าถ่านหิน ประมาณ 

11 % ส�าหรับถ่านชีวภาพอัดเม็ดจากซังข้าวโพดและไม้สับยางพารา ส่วนถ่านชีวภาพอัดเม็ดจากเหง้า

มันส�าปะหลังเพ่ิมขึ้น 1.9 % และค่าสัดส่วนของคาร์บอนมีมากกว่าถ่านหิน ถึง 11.4 – 21.7 % ข้อดี

ของถ่านชีวภาพอัดเม็ดคือสัดส่วนซัลเฟอร์แทบจะไม่มีเลย

5. การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 3,204,925.03 บาท อัตราส่วน

ของผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.386 เท่า ระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 4 เดือน และผลตอบแทนภายในทาง

เศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 22.37 ซึ่งสูงกว่าอัตราคิดลดท่ีก�าหนดร้อยละ 12.0 ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความ

คุ้มค่าทางการเงินและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และมีความเหมาะสมต่อการน�าไปต่อยอดเชิง

พาณิชย์ต่อไปได้
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ปรับปรุงคุณภำพก๊ำซชีวภำพท่ีแหล่งก�ำเนิด

 รศ.ประเสริฐ	ฤกษ์เกรียงไกร	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
	

	 5,78,020	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลของอัตราการไหลของน�้าเสียเข้าสู่ถังคายก๊าซ และอัตราการเป่าอากาศต่อประสิทธิภาพ

ของกระบวนการไล่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากน�้าเสียในถังคายก๊าซ

2. เพื่อศึกษาอัตราการเวียนน�้าเสียจากถังหมักก๊าซชีวภาพมายังถังคายก๊าซต่อประสิทธิภาพการบ�าบัด

สารอินทรีย์ของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

สรุปผลกำรวิจัย
1. อตัราส่วน L/G เท่ากบั 2.92 ท่ีอัตราการไหลน�า้เสีย 1.75, 2.5 และ 3.3 ลิตรต่อนาที เป็นค่าท่ีเหมาะสม 

ในการน�าไปศึกษาในขั้นต่อไป โดยมีอัตราการคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 0.208, 0.170 และ 

0.195 ลิตรคาร์บอนไดออกไซด์ต่อลิตรอากาศ และความเข้มข้นของก๊าซมีเทนเท่ากับ 2.3, 1.5 และ 

2.6 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ

2. ที่อัตราการเวียนน�้าเสีย 230 % ของปริมาตรระบบก๊าซชีวภาพเป็นสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการเพิ่ม

สัดส่วนของก๊าซมีเทนในระบบผลิตก๊าซชีวภาพเมื่อใช้น�้าเสียฟาร์มไก่ไข่เป็นวัตถุดิบ มีประสิทธิภาพใน

การก�าจัด TS VS และ COD มีค่าเท่ากับ 72.68 79.89 และ 96.98 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ เม่ือใช ้

น�้าเสียจากโรงงานแป้งมันเป็นวัตถุดิบ มีประสิทธิภาพในการก�าจัด TS VS และ COD เท่ากับ 94.6 

77.35 และ 98.76 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ และเมื่อใช้น�้าเสียจากโรงงานปาล์มเป็นวัตถุดิบ มีประสิทธิภาพ

ในการก�าจัด TS VS และ COD เท่ากับ 62.89 79.57 และ 96.46 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ

3. ที่อัตราการเวียนน�้าเสีย 330 % ของปริมาตรระบบก๊าซชีวภาพเป็นสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการเพิ่ม

สัดส่วนของก๊าซมีเทนในระบบผลิตก๊าซชีวภาพเม่ือใช้น�้าเสียจากโรงงานเอทานอลเป็นวัตถุดิบ มีความ

สามารถก�าจัด TS VS และ COD ได้ 69.58 78.47 และ 85.63 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ

4. ประสิทธิภาพในการก�าจัด TS และ VS โดยวิธีวิเคราะห์แบบ One-Way ANOVA ที่ระดับความเช่ือมั่น 

90% พบว่าระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่มีและไม่มีการติดตั้งระบบคายก๊าซมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญ (P < 0.10) แต่ประสิทธิภาพในการก�าจัด COD ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ (P < 0.10)

5. ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพแบบเมมเบรนที่ใช้ถังคายก๊าซสามารถประหยัดเงินลงทุนได้มากถึง

ร้อยละ 22.27 – 23.57 และสามารถประหยัดเงินลงทุนได้มากถึงร้อยละ 45.84 – 60.72 เม่ือเปรียบ

เทียบกับระบบดูดซึมด้วยน�้า

6. การติดตั้งถังคายก๊าซ (Desorber) ช่วยลดต้นทุนการผลิตก๊าซไบโอมีเทนและท�าให้ผลตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตร์ดีข้ึนอย่างชัดเจน โดยมีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return, IRR)  

อยู่ในช่วงร้อยละ 31.48 – 58.89 และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period, PB) อยู่ในช่วง  

1.81 – 3.59 ปี
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ลดแอมโมเนียในมูลไก่ด้วยเทคนิคกำรไล่แบบสุญญำกำศ
เพ่ือกำรเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ

	 รศ.ดร.อิทธิชัย	ปรีชำวุฒิพงศ์	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
	

	 3,256,930	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษาอุณหภูมิ ความเร็วในการกวน และเวลาในการดูดต่อประสิทธิภาพการลดแอมโมเนียใน 

มูลไก่เนื้อ

2. เพ่ือศึกษาผลของอัตราการเจือจางมูลไก่เน้ือที่ผ่านการลดแอมโมเนียต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ

3. เพ่ือศึกษาผลของระยะเวลากักเก็บน�้าที่เหมาะสมต่ออัตราการผลิตก๊าซชีวภาพ ตลอดจนประเมินความ

คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

สรุปผลกำรวิจัย
1. อิทธิพลร่วมระหว่างอุณหภูมิและเวลาในการดูด มีผลต่อการก�าจัดแอมโมเนียอย่างมีนัยส�าคัญ โดยมี

ค่า P-Value เท่ากับ 0.000, 0.000 และ 0.002 ตามล�าดับ โดยสภาวะที่เหมาะสมท่ีสุดเพื่อการลด

แอมโมเนียในปริมาณท่ีมากที่สุด คือ การไล่แอมโมเนียด้วยเทคนิคสุญญากาศที่อุณหภูมิ 142 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการลดแอมโมเนียในมูลไก่เนื้อมีค่าเท่ากับ 94.8 

เปอร์เซ็นต์

2. อัตราการเจือจางมูลไก่ด้วยน�้าที่เหมาะสมที่สุดคือ 1:3 เนื่องจากมีอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพสูงที่สุด 

คือ 0.348 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมของแข็งระเหยที่ป้อนเข้าระบบ และอัตราการผลิตก๊าซมีเทน 

0.172 ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมของแข็งระเหยที่ป้อนเข้าระบบ

3. ประสิทธิภาพการท�างานของระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบแห้งจากมูลไก่เนื้อที่ผ่านการลดแอมโมเนียที่

ระยะเวลากักเก็บ 30 45 และ 60 วัน มีอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพเท่ากับ 0.201, 0.215 และ 0.244 

ลูกบาศก์เมตรมาตรฐานต่อกิโลกรัมของแข็งระเหยที่ป้อนเข้าระบบ ตามล�าดับ โดยมีอัตราการผลิต

ก๊าซมีเทนเท่ากับ 0.103, 0.103 และ 0.126 ลูกบาศก์เมตรมาตรฐานต่อกิโลกรัมของแข็งระเหยที่ป้อน

เข้าระบบ ตามล�าดับ

4. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบแห้งส�าหรับมูลไก่เนื้อที่ผ่านการลดแอมโมเนียด้วยการไล่แบบสุญญากาศที่

อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2.5 ช่ัวโมง พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: 

NPV) เท่ากับ 9,462,130 บาท มีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: B/C) เท่ากับ 

1.46 มีอัตราผลตอบแทนทางการเงินภายในโครงการ (Financial Internal Rate of Return: FIRR) 

เท่ากับ 21.02 เปอร์เซ็นต์ และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period, PB) เท่ากับ 3 ปี 11 เดือน

5. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบแห้งส�าหรับมูลไก่เนื้อที่ไม่ผ่านการลดแอมโมเนีย พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

เท่ากับ 885,272 บาท มีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ 1.03 มีอัตราผลตอบแทนทางการเงิน

ภายในโครงการ เท่ากับ 7.83 เปอร์เซ็นต์ และมีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 6 ปี 9 เดือน
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กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรก�ำจัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน�้ำเสียชนิดซัลเฟตสูง
เพ่ือปรับปรุงคุณภำพก๊ำซชีวภำพ

	 รศ.ดร.อิทธิชัย	ปรีชำวุฒิพงศ์	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

	 4,476,600	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน�้าเสียชนิดซัลเฟตสูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 

ก๊าซชีวภาพ

2. เพ่ือศึกษา ส�ารวจ และรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการลดหรือก�าจัดสารไฮโดรเจนซัลไฟด์จากวัตถุดิบ

ส�าหรับกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยเทคนิคทางด้านเคมีและเทคนิคทางชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์

3. เพื่อคัดเลือกสารเคมีกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความน่าสนใจ และคัดกรองสายพันธุ์จุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพและ

มีบทบาทในการก�าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากส่ิงแวดล้อม

4. เพือ่ออกแบบชดุถงัปฏกิริยิาและเลอืกรปูแบบของเทคโนโลยเีพ่ือน�าไปใช้ในการศึกษาก�าจดัไฮโดรเจนซลัไฟด์

ในระดับปฏิบัติการ

5. เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์

สรุปผลกำรวิจัย
1. วิธีการทางเคมีมีประสิทธิภาพสูงในการก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และมีประสิทธิภาพในการลดก๊าซ

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้อย่างรวดเร็ว มีความเสถียรและควบคุมได้ง่าย เหมาะสมที่จะน�าไปทดสอบในระบบ

ระดับน�าร่อง (Pilot scale)

2. การก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยกระบวนการทางเคมี ด้วยการเติม FeCl
3
 ที่อัตราส่วน Fe:S (w/w) 

เท่ากับ 0.86:1 ทุกวัน สามารถลดค่าความเข้มข้นก๊าซ H2S ได้อยู่ในช่วง 40-320 ppmv โดยมีค่าเฉลี่ย 

152.50 ppmv และมีประสิทธิภาพในการก�าจัดเฉล่ีย 86.94%

3. ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากถัง Control มีปริมาณก๊าซชีวภาพเฉล่ีย 1,841.22 Liter/day ซึ่งมี

ค่าสูงกว่าถัง FeCl3 โดยมีปริมาณก๊าซชีวภาพเฉล่ีย 1,758.08 Liter/day

4. วิธีการก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยกระบวนการทางเคมีที่ใช้ FeCl
3
 มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 5.337 บาท

ต่อลบ.ม.ก๊าซ โดยก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้สามารถน�าไปผลิตไฟฟ้าคิดเป็นมูลค่า 7.96 บาทต่อลบ.ม.ก๊าซ 

มีต้นทุนอยู่ที่ 2.22 บาท/kWh มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period; PBP) 5.20 ปี อัตราผลตอบแทน

ภายในทางการเงิน (Financial Internal Rate of Return, FIRR) เท่ากับ 19.12% และ 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV) เท่ากับ 53,514,110 บาท

5. กระบวนการทางชีวภาพมีระยะเวลาคืนทุน 4.80ปี อัตราผลตอบแทนภายในทางการเงิน 20.74%  

และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 62,042,935 บาท ในขณะที่วิธีการใช้ Bioscrubber มีระยะเวลา 

คืนทุน 4.87 ปี อัตราผลตอบแทนภายในทางการเงิน เท่ากับ 20.59% และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 

64,775,607 บาท
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ระบบผลิตไบโอดีเซลจำกกรดไขปำล์มแบบต่อเน่ืองด้วยเคร่ืองปฏิกรณ์
ท่อผสมแบบสถิตร่วมกับคลื่นเสียงอัลตรำโซนิก

	 ดร.กฤช	สมนึก	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
	

	 2,222,200	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้ท่อผสมแบบสถิตร่วมกับคล่ืนเสียงอัลตราโซนิก

2. เพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสมของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาล์ม

สรุปผลกำรวิจัย
1. การผลิตไบโอดีเซลจากส่วนกลั่นกรดไขปาล์มแบบต่อเน่ืองด้วยเคร่ืองปฏิกรณ์ท่อผสมสถิตร่วมกับ 

คลื่นเสียงอัลตราโซนิก มีก�าลังการผลิตประมาณ 20 ลิตร/ช่ัวโมง ใช้ท่อผสมแบบสถิตชนิดขดเกลียว

ความยาว เท่ากับ 5 เมตร ช่วยผสม PFAD เมทานอล และกรดซัลฟิวริก ก่อนเข้าเครื่องปฏิกรณ์ 

อัลตราโซนิก

2. สภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากส่วนกลั่นกรดไขปาล์มแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์ 

ท่อผสมสถิตร่วมกับคล่ืนเสียงอัลตราโซนิกท่ีมีความถี่ 20 กิโลเฮิรตซ์ และก�าลัง 400 วัตต์ (ต่อ 1  

อัลตราโซนิกโพรบ)

3. กระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เมทานอลเป็นสารตัวกลาง ขั้นตอนที่ 1 สามารถผลิตเมทิลเอสเทอร์

ได้ความบริสุทธิ์ 60.24 % โดยน�้าหนัก ขั้นตอนที่ 2 ได้ความบริสุทธิ์ 94.22 % โดยน�้าหนัก และ 

ขั้นตอนที่ 3 ได้ความบริสุทธิ์ 97.11 % โดยน�้าหนัก

4. กระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เอทานอลเป็นสารตัวกลาง ข้ันตอนที่ 1 สามารถผลิตเมทิลเอสเทอร์

ได้ความบริสุทธ์ิ 76.49 % โดยน�้าหนัก ขั้นตอนที่ 2 ได้ความบริสุทธิ์ เท่ากับ 88.44 % โดยน�้าหนัก 

และขั้นตอนที่ 3 ได้ความบริสุทธิ์ เท่ากับ 96.59 % โดยน�้าหนัก

5. ต้นทุนในการผลิตไบโอดีเซล ในการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจาก PFAD ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสม

แบบสถิตร่วมกับคลื่นเสียงอัลตราโซนิก ด้วยกระบวนการแบบ 3 ขั้นตอน มีต้นทุนในการผลิตเมทิล

เอสเทอร์ทั้งหมด เท่ากับ 39.34 บาท/กิโลกรัม (34.45 บาท/ลิตร)

6. กรณีใช้เอทานอล ต้นทุนในการผลิตเอทิลเอสเทอร์สามารถค�านวณได้จากต้นทุนสารเคมี และพลังงาน

ไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต พบว่าเอทิลเอสเทอร์จาก PFAD จะมีต้นทุน เท่ากับ 78.51 บาท/กิโลกรัม 

(68.18 บาท/ลิตร)
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กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำกมูลฝอยและน�้ำชะขยะมูลฝอย
ด้วยถังหมักไร้อำกำศร่วมกับถังปฏิกรณ์ชีวภำพเมมเบรนไร้อำกำศ

	 ดร.วัสสำ	คงนคร	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
	

	 2,623,220	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบ�าบัดมูลฝอยและน�้าชะขยะมูลฝอยจากระบบผสมผสานแบบสองขั้นตอน

ระหว่าง Anaerobic Screw Digester และ Anaerobic Membrane Bioreactor; AnMBR

สรุปผลกำรวิจัย
1. แบคทีเรียที่มีบทบาทต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

แบคทีเรียกลุ่มผลิตกรด (Acid Forming Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มผลิตก๊าซมีเทน (Methane 

Producing Bacteria)

2. อุณหภูมิที่เหมาะสมส�าหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่อุณหภูมิไซโครฟิลิก 

(Psychorophilic) ประมาณ 10–30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิมีโซฟิลิก (Mesophilic) ประมาณ 

30–40 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเทอร์โมฟิลิก (Thermophilic) ประมาณ 50–60 องศาเซลเซียส

3. อัตราการเกิดก๊าซชีวภาพจะสูงขึ้นเมื่อระยะเวลากักพักสั้นที่ HRT 19 วัน แต่ความเข้มข้นก๊าซมีเทน

ของก๊าซชีวภาพจะสูงขึ้นท่ี HRT ยาวนานที่ 27 วัน

4. อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพที่ ISR เท่ากับ 2 มีประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพได้สูงที่สุดที่ 0.728 

m3CH
4
/kgVSadded โดยอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพส�าหรับถังปฏิกรณ์สร้างกรดมีก๊าซชีวภาพเกิดขึ้น

ในปริมาณน้อย และไม่พบก๊าซมีเทน โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่ของก๊าซชีวภาพที่พบเป็นก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ และประสิทธิภาพในการก�าจัดซีโอดี 74.56%

5. ถังปฏิกรณ์สร้างกรด สามารรถรองรับปริมาณกรดไขมันระเหยง่ายได้สูงถึง 12000 mg/L ไม่มีผลต่อ

การสะสมกรดไขมันระเหยง่ายที่จะท�าลายการเจริญเติบโตของกลุ่มจุลินทรีย์ Methanogenersis)

6. การสร้างกรดที่ดีควรควบคุมให้ค่า ORP อยู่ในช่วง – 156.54 และค่า pH ควรอยู่ในช่วง 5.12

7. เงื่อนไขที่เหมาะสมในการเดินระบบของการก�าจัดมูลฝอยกลุ่มสารอินทรีย์และน�้าชะขยะมูลฝอย คือ 

ที่อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ 8 กิโลกรัมซีโอดีต่อลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่ระยะเวลากักพักทาง 

ชลศาสตร์ 120 ช่ัวโมง และระยะเวลากักพักตะกอนแบบยาวนาน

8. การเดินระบบที่เหมาะสมส�าหรับถังปฏิกรณ์สร้างกรด คือ ค่า pH อยู่ระหว่าง 4.5-5.0 ค่า ORP อยู่

ระหว่าง -142 ถึง -243 มิลลิโวลต์ และค่า VFA/Alkalinity อยู่ระหว่าง 0.9 – 1.2 โดยค่า VFA สูงสุด

ที่ระบบสามารถรองรับได้ไม่เกิน 14000 มิลลิกรัมต่อลิตร



แผนพลังงาน
ทดแทน

107

วิจัย
พ

ลังงาน
ไท

ย
 เพ

ื่อ
ก

้าวที่ยั่งยืน

กำรศึกษำและพัฒนำต้นแบบระบบผลิตพลังงำนจำกฟำงข้ำวแบบ 
Cyclone Gasifier ขนำด 10 kWe
 

 ผศ.ดร.วรพจน์	งำมชมภู	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
	
	 3,151,473	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาต้นแบบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล โดยใช้เทคโนโลยี Cyclone Gasifier และ

ทดสอบสมรรถนะเพ่ือประเมินศักยภาพของระบบ

2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบ

สรุปผลกำรวิจัย
1. กรณีใช้ฟางข้าวเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตก๊าซ สภาวะการจ่ายอากาศเข้าเตาผลิตก๊าซที่เหมาะสม คือ 

300 lpm (ER=0.29) ซึ่งก๊าซชีวมวลที่ผลิตได้มีค่าความร้อนสูง (HHV) เท่ากับ 4.23 MJ/N•m3 ส่วน

กรณีการใช้ใบอ้อยและยอดอ้อยเป็นเช้ือเพลิง สภาวะการจ่ายอากาศเข้าเตาผลิตก๊าซที่เหมาะสม คือ 

350 lpm (ER=0.34) และ 300 lpm (ER=0.29) ตามล�าดับ โดยก๊าซชีวมวลที่ผลิตได้มีค่าความร้อน

สูงเท่ากับ 4.51 MJ/N•m3 และ 4.95 MJ/N•m3 ตามล�าดับ

2. การทดสอบระบบผลิตไฟฟ้า 

 2.1 กรณีการใช้น�้ามันดีเซลร่วมกับก๊าซชีวมวลที่ผลิตได้จากฟางข้าว ใบอ้อย และยอดอ้อยระบบ 

 สามารถผลิตก�าลังไฟฟ้าได้สูงสุด 10 kWe เท่าๆ กัน โดยอัตราการทดแทนน�้ามันดีเซล มีค่าอยู ่

 ระหว่าง 52.57-63.92% ประสิทธิภาพของชุดเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า มีค่าอยู่ระหว่าง 8.79-18.49%  

 และประสิทธิภาพรวมของระบบผลิตไฟฟ้า มีค่าอยู่ระหว่าง 12.45-14.84 %

 2.2 กรณีการใช้ก๊าซชวีมวลเป็นเชือ้เพลิงหลักอย่างเดยีว พบว่าการใช้ก๊าซชวีมวลท่ีผลิตได้จากฟางข้าว  

 ใบอ้อย และยอดอ้อย ระบบสามารถผลิตก�าลังไฟฟ้าได้สูงสุด 10 kWe เท่าๆ กัน โดยอัตรา 

 การใช้เชื้อเพลิง มีค่าอยู่ระหว่าง 31.44-36.27 kg/h ประสิทธิภาพของชุดเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า  

 มีค่าอยู่ระหว่าง 10.24-32.13% และประสิทธิภาพรวมของระบบผลิตไฟฟ้า มีค่าอยู่ระหว่าง  

 6.38-21.11% ตามล�าดับ

3. การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุน

 3.1 กรณีการตดิตัง้ระบบเพือ่ผลติความร้อนโดยใช้ยอดอ้อยเป็นเชือ้เพลงิจะเป็นโครงการท่ีน่าลงทนุท่ีสดุ  

 ซึ่งโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการลงทุน เท่ากับ 17,948 บาท และมีอัตรา 

 ผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 20.78% โดยมีระยะเวลาคืนทุน 4.08 ปี (เม่ือเทียบกับมูลค่า 

 การทดแทนก๊าซ LPG)

 3.2 กรณีการติดตั้งระบบเพ่ือผลิตไฟฟ้าพบว่า จ�าเป็นต้องพิจารณาเพ่ิมก�าลังการติดตั้งระบบเป็นขนาด  

 50 kWe และ 100 kWe โครงการจึงจะมีความคุ้มค่าในการลงทุน
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โครงกำรวิจัยและพัฒนำถังปฏิกรณ์ไฮโดรไดนำมิคคำวิเทชั่น
ส�ำหรับระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเน่ืองระยะท่ี 2

	 ผศ.ดร.ประชำสันติ	ไตรยสุทธิ์	 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
	

	 1,385,520	บำท	 2558

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือออกแบบระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเน่ืองขนาดก�าลังการผลิตไม่น้อยกว่า 50 ลิตรต่อชั่วโมง 

จ�านวน 2 แบบ

สรุปผลกำรวิจัย
1. ระบบการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องเมื่อใช้ถังปฏิกรณ์แบบไฮโดรไดนามิคคาวิเทชั่น ชนิดแผ่น 

ขอบคมหลายชั้น

 1.1 ไบโอดีเซลที่ผลิตได้โดยมีค่าร้อยละของเมทิลเอสเทอร์ 97% ผ่านตามเกณฑ์ข้อก�าหนดตาม 

 มาตรฐาน

 1.2 มอีตัราการสิน้เปลอืงพลังงานเฉพาะกระบวนการทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคช่ัน เท่ากบั 37.25 W-h/kg  

 ซ่ึงต�่ากว่าถังปฏิกรณ์แบบไฮโดรไดนามิคคาวิเทชั่นชนิดแผ่นขอบคม 1 รู อยู ่ 4.9 เท่า  

 และมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานทั้งระบบ เท่ากับ 129.87 W-h/kg

2. ระบบการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องเม่ือใช้ถังปฏิกรณ์แบบไฮโดรไดนามิคคาวิเทช่ันชนิดโรเตอร์

 2.1 ไบโอดีเซลที่ผลิตได้โดยมีค่าร้อยละของเมทิลเอสเทอร์ 98% ผ่านตามเกณฑ์ข้อก�าหนด 

 ตามมาตรฐาน

 2.2 มอีตัราการสิน้เปลอืงพลังงานเฉพาะกระบวนการทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคช่ัน เท่ากบั 20.85 W-h/kg  

 ซ่ึงต�่ากว่าถังปฏิกรณ์แบบไฮโดรไดนามิคคาวิเทช่ันชนิดแผ่นขอบคม 1 รู อยู่ 8.77 เท่า  

 และมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานทั้งระบบ เท่ากับ 71.0 W-h/kg
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กำรศึกษำศักยภำพกำรผลิตเชื้อเพลิงเอทำนอลจำก
กำกมันส�ำปะหลังในระดับโรงงำนต้นแบบ

	 รศ.ดร.อภิชำติ	บุญทำวัน	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
	

	 3,251,000	บำท	 2559

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกากมันส�าปะหลัง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการหมักเอทานอล

สรุปผลกำรวิจัย
1. วัตถุดิบจ�าพวกเซลลูโลสจ�าเป็นต้องมีการพรีทรีตเมนท์เพ่ือสกัดแยกลิกนินออก และเพ่ือให้เอนไซม์ใน

ข้ันตอน Saccharification เข้าท�าปฏิกิริยาได้ง่ายขึ้น และสามารถย่อยได้น�้าตาลออกมาได้ผลผลิต 

ดีขึ้น

2. กากมันส�าปะหลังที่ผ่านของเหลวไอออนิก [Ch][Gly] และ [Ch][Arg] สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการย่อยเซลลูโลสได้ผลผลิตกลูโคสได้เป็นอย่างดี และสามารถแยกลิกนินออกจากกากมันส�าปะหลัง

ได้มากกว่า 80% เทียบจากลิกนินเร่ิมต้นในกากมันส�าปะหลัง

3. ของเหลวไอออนิก คอลิเนียม-ไกลซิเนท (Cholinium- glycinate; [Ch][Gly]) และคอลิเนียม-อาจิเนท 

(Cholinium-arginate; [Ch][Arg]) ช่วยเพ่ิมผลผลิตน�้าตาลกลูโคสและไซโลสได้ โดย [Ch][Gly] สามารถ

ช่วยให้ได้ผลผลิตกลูโคส 75.72 % และไซโลส 14.42 % ขณะที่ [Ch][Arg] ให้ผลผลิตกลูโคสและ 

ไซโลสเป็น 45.22 และ 10.75 % ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับกากใยมันส�าปะหลังที่ไม่ผ่านการ 

พรีทรีตเมนท์ พบว่าให้ผลผลิตกลูโคสและไซโลสต�่ากว่า ประมาณ 5 เท่า เม่ือเทียบกับการผ่านด้วย 

[Ch][Gly] โดยการย่อยกากใยมันส�าปะหลังด้วยเอนไซม์พบผลผลิตกลูโคส และไซโลสเพียง 14.93 

และ 1.88 % เท่านั้น 

4. การพรีทรีตเมนท์กากใยมันส�าปะหลังด้วยของเหลวไอออนิกท้ังสองชนิดนี้ สามารถช่วยเข้ามาเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้เอนไซม์เข้าถึงโครงสร้างคาร์โบไฮเดรตได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งผลดังกล่าวมีความสอดคล้อง

ตามปริมาณการแยกลิกนินออกจากกากใยมันส�าปะหลังหลังจากการบ่มใน [Ch][Gly] ที่พบค่าการแยก

ลิกนิน 83.44%

5. อตัราการก�าจดัน�า้ทีร่วดเร็ว เป็นผลสบืเนือ่งมาจากการทีค่วามเข้มข้นของน�า้ในสารละลายเอทานอลมสีงู 

ส่งผลท�าให้ค่าฟลักซ์ของน�้านั้นมีสูงตามไปด้วย แต่หลังจากที่ความเข้มข้นของน�้าลดลงมากกว่าจุดนี้ 

อัตราการก�าจัดน�้าจะลดต�่าลงเรื่อยๆ จนกระทั่งความเข้มข้นของน�้าลดลงถึงร้อยละ 0.5 โดยน�้าหนัก 

ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่ได้มาตรฐานของเชื้อเพลิงเอทานอล รวมการใช้เวลาในการก�าจัดน�้าออกจาก

สารละลายเอทานอลเริ่มต้นทั้งส้ิน 10 ช่ัวโมง

6. อิทธิพลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการแยกน�้าออกจากไอผสมของเอทานอลก็คือ อุณหภูมิของไอที่ผ่าน

โมดูลของเยื่อแผ่น พบว่าค่าฟลักซ์โดยรวมของเพอร์มิเอทมีค่าสูงสุด ที่ 10.24 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ต่อชั่วโมง ณ อุณหภูมิ 145 องศาเซลเซียส ซ่ึงมากกว่า 3 เท่าหรือ 300% ของค่าที่วัดได้จากการท�าการ

ทดลอง ณ 85 องศาเซลเซียส
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