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โครงการสร้างเครื่องก้าจัดขยะพลาสติกขนาดเล็กส้าหรับเปลี่ยนพลาสติกให้เป็นน้้ามันดิบนี้ใช้หลักการแปรสภาพ
ขยะพลาสติกให้เป็นน้้ามันโดยใช้กระบวนการเผาไหม้แบบไพโรไลซิส ซึ่งเป็นการเผาไหม้ภายใต้สภาวะที่ไร้ออกซิเจนรวมทั้งท้า
การควบแน่นไอของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนให้คืนสภาพกลับเป็นของเหลว พร้อมท้าบริสุทธิ์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผสม
ในไอสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เหลือจากการควบแน่นด้วยวิธีการดูดซึมด้วยน้้าปูนใส ซึ่งเครื่องก้าจัดขยะพลาสติกขนาด
เล็กส้าหรับเปลี่ยนพลาสติกให้เป็นน้้ามันดิบนี้ประกอบด้วย ถังเร่งปฏิกิริยาจ้านวน 1 ถัง ถังหล่อเย็นจ้านวน 1 ถัง หอควบแน่น
ไอของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจ้านวน 2 หอ และหอท้าบริสุทธิ์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ้านวน 1 หอ
จากการทดสอบการท้างานของเครื่องก้าจัดขยะพลาสติกขนาดเล็กส้าหรับเปลี่ยนพลาสติกให้เป็นน้้ามันดิบที่สร้าง
ขึ้นพบว่าสามารถแปรสภาพขยะพลาสติกแบบถุง บางที่ มีน้า หนัก 1 กิโลกรัม ให้เป็นน้้ามันดิบ 600 กรัม และก๊าซผสมที่
สามารถติดไฟได้จ้านวนหนึ่ง โดยในขณะท้าการทดสอบจะควบคุมอุณหภูมิถังเร่งปฏิกิริยาไว้สูงสุด 400 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิที่หอควบแน่นต่้าสุด 25 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งทดสอบที่ความดันบรรยากาศ
ค้าหลัก : ประเภทขยะพลาสติก, เทคโนโลยีการก้าจัดขยะ, เครื่องก้าจัดขยะพลาสติกส้าหรับเปลี่ยนพลาสติกให้เป็นมันดิบ
Abstract
The project to build a disposal waste plastic machine small for transforming waste plastic into
crude oil is based on transforming plastic waste into oil by the combustion process of pyrolysis. This is
burning under anaerobic conditions, including the condensation of vapor hydrocarbons into liquid to
restore it. Pure carbon dioxide mixture in vapor hydrocarbons remaining after condensation by mix lime
water absorption. Disposal waste Plastic machine small for transforming waste plastic into crude oil
consists of Catalyst chassis number 1 cylinder, condensing tower vapor number 2 towers, and the
absorption tower for pure carbon dioxide number 1 tower.
The test run of a disposal waste plastic machine small for transforming waste plastic into crude
oil that. It can be converted into a plastic garbage bag certain, weight one kilogram into oil 600 grams
and Methane gas mixture, it can be flammable number one. While the test is controlled catalytic tank to
a maximum of 400 degrees Celsius and the minimum temperature at which condensation tower 25
degrees Celsius and at atmospheric pressure test.
Keyword: Types of plastic waste, technology for the degradation of polymer by heat and waste disposal,
disposal Waste Plastic Machine small for transforming waste plastic into crude oil
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ความเป็นมาของและความส้าคัญของปัญหา
เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้จัดท้าการเรียน
การสอนเกี่ยวกับการสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพื่อฝึกให้นักเรียนช่างฝีมือ
ทหารเกิด ความคิด ริ เ ริ่ มในการน้า องค์ ค วามรู้ ที่ ได้ เ รี ย นมาสร้ า ง
ชิ้นงานที่ส ามารถใช้ง านได้จริง ซึ่งในภาคเรียนที่ผ่านมามีนักเรียน
ช่างฝีมือทหารกลุ่มหนึ่งได้สร้างเครื่องเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็น
น้้ามัน จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องดังกล่าวสามารถท้าการเปลี่ยน
ขยะพลาสติกให้เป็นน้้ามันได้จริงแต่เครื่องเปลี่ยนขยะพลาสติกให้
เป็นน้้ามันที่นักเรียนช่างฝีมือทหารสร้างขึ้นมานั้นยังมีประสิทธิภาพ
ต่้าท้า ให้น้า มันที่ผ ลิตได้ ต่อ หน่ วยยัง นับว่า ต่้าหากเทีย บกับเครื่อ ง
เปลี่ยนขยะพลาสติก เป็นน้้า มันที่ขายตามท้องตลาดประกอบกั บ
ปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี
แม้ จ ะมี ก ารตื่ น ตั ว ในการน้ า ขยะพลาสติ ก ที่ ใ ช้ แ ล้ ว กลั บ มาใช้ ซ้ า
หลายๆ ครั้ง แต่ก็ยัง ไม่ค่อยได้รับความนิยมเนื่องจากคุณภาพของ
พลาสติกรวมทั้ง ความสะอาดและความปลอดภัยมักจะเสื่อมตาม
ระยะเวลา เมื่อเทียบสัดส่วนการน้าขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่กับ
ขยะพลาสติ ก ที่ ถู ก ทิ้ ง ในแต่ ล ะวั น จะพบว่ า สั ด ส่ ว นการน้ า ขยะ
พลาสติ กกลั บ มาใช้ ใ หม่ อีก ครั้ ง มีเ พี ย งเล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น ส่ ง ผลให้
ปริมาณขยะพลาสติ กที่ตกค้างในระบบมีจ้านวนมากที่ต้อ งน้าไป
ก้าจัดทิ้งด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยจะนิยมใช้การฝัง
กลบและการเผาเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วรวมทั้งมีค่าใช้จ่าย
ถูกแต่สองวิธีดังกล่าวกลับมีผลเสียกับสภาพแวดล้อมเช่น ควันไอเสีย
จากการเผาท้ า ลายขยะพลาสติ ก จะก่ อ ให้ เ กิ ดมลภาวะและเป็ น
อันตรายอย่างมากต่อสภาพแวดล้อม ประกอบกลับปัจ จุบันชุมชน
บ้า นพั ก อาศั ยข้ า ราชการโรงเรี ยนช่ างฝี มือ ทหาร มี ป ริม าณขยะ
เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ๆปี โดยเฉลี่ ย แล้ ว ในแต่ ล ะวั น ขยะที่ เ กิ ด จากการใช้
ชีวิ ต ประจ้ า วั น ของประชากรที่ พัก อาศั ย อยู่ ภ ายในเขตโรงเรี ย น
ช่างฝีมือทหารจะมีขยะเกิดขึ้นเกิดขึ้ นประมาณวันละ 1.5 ตันต่อวัน
หากแยกขยะออกมาแล้วจะพบว่ามีขยะพลาสติกมากถึง ถึงร้อยละ
80 ของปริมาณขยะทั้ง หมด ส่วนขยะที่เหลือจะเป็นขยะสดและ
ขยะที่เป็นโลหะรวมทั้งวัสดุอื่นๆ จากการวิจัยพบว่าขยะพลาสติกใช้
ระยะเวลาในการย่อยสลายเองตามธรรมชาติประมาณ 400 – 500
ปี จึง ส่ ง ผลให้ขยะดัง กล่าวตกค้างตามธรรมชาติเป็นภาระในการ
ก้าจัดหรือท้าลาย โดยมากแล้วขยะที่เกิดจากชุมชนโรงเรียนช่างฝีมือ
ทหารจะถู ก ส่ ง ไปก้ า จั ด โดยวิ ธี ก ารฝั ง กลบด้ ว ยรถขนขยะของ
ส้านักงานเขตจตุจักรซึ่งโรงเรียนช่างฝีมือทหารจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการด้าเนินการเก็บขยะเหล่านี้ แม้ว่า ขยะอาจถูกคัดแยกแล้วน้า
กลับไปรีไซเคิล เป็นเม็ดพลาสติกเพื่อน้ากลับมาใช้ง านใหม่อีกครั้ง
แต่หากเราวิเคราะห์ถึงโครงสร้างพื้นฐานของขยะพลาสติกเหล่านี้จะ
พบว่ามีพลาสติกเกิดจากการรวมตัวของพันธะสารไฮโดรคาร์บอน
ซึ่ง เป็นองค์ป ระกอบหลัก ประเภทเดี ยวกับน้้ ามัน เชื้ อเพลิง คณะ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการจึ ง มี แ นวคิ ด ว่ า จะน้ า ขยะพลาสติ ก ที่ มี อ ยู่
ปริมาณมากเหล่านี้มาแปรรูปให้เปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง โดย
ผ่านกระบวนการเปลี่ยนขยะเป็นน้้ามันด้วยกรรมวิธีการไพโรไลซิส

เพื่อก้าจัดขยะและแปรรูปขยะให้สามารถน้ากลับมาใช้งานอีกครั้งใน
รูปน้้ามันดิบ
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น คณะผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการจึ ง มี
แนวคิดที่จ ะพัฒนาและออกแบบสร้างเครื่องก้าจัดขยะที่ส ามารถ
เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นน้้ามันดิบให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการออกแบบสร้างเครื่องก้าจัดขยะและเปลี่ยน
ขยะพลาสติกให้เป็นน้้ามันดิบที่มีขนาดเล็ก
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประเภทพลาสติก
2.1.1 เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) พอลิเมอร์ป
ระเภทนี้จ ะมีโ ครงสร้างโมเลกุล ของสายโซ่ พอลิเมอร์เป็นแบบ
เส้นตรงหรือแบบกิ่งสั้นๆสามารถละลายได้ดีในตัวท้าละลายบางชนิด
เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และหลอมเหลวเป็นของเหลวหนื ด
เนื่องจากโมเลกุลของพอลิเมอร์ที่พันกันอยู่สามารถเคลื่อนที่ผ่านกัน
ไปมาได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนและเมื่อเย็นตัวลงก็จะแข็งตัว ซึ่งการ
หลอมเหลวและเย็นตั วจะสามารถกลับไปกลับมาได้โ ดยไม่ท้าให้
สมบั ติ ท างเคมี แ ละทางกายภาพ หรื อ โครงสร้ า งของพอลิ เ มอร์
เปลี่ยนไปมากนัก พลาสติกประเภทนี้สามารถน้ากลับมารีไซเคิลได้
โดยการบด และหลอมด้วยความร้อนเพื่อขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
อีก แต่พลาสติกประเภทนี้มีข้อเสียและขีดจ้ากัดของการใช้งาน คือ
ไม่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ เพราะอาจเกิดการบิดเบี้ยวหรือ
เสียรูปทรงไป ได้แก่ PE, PP, PET, Nylon, และ PMMA เป็นต้น [3]
2.1.2 เทอร์ โ มเซตติ้ ง (Thermosetting) พอลิ เ มอร์
ประเภทนี้จ ะมีโ ครงสร้างเป็นแบบร่างแห ซึ่ง จะหลอมเหลวได้ใน
ขั้นตอนการขึ้นรูปครั้งแรกเท่านั้น ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีปฏิกิริยาเคมี
เกิดขึ้นท้าให้เกิดพันธะเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุล ท้าให้พอลิเมอร์มี
รูปร่างที่ถาวร ไม่สามารถหลอมเหลวได้อีกเมื่อได้รับความร้อน ได้แก่
ฟินอลิคเรซิน อิพอกซี และโพลิยูรีเทน เป็นต้น [3]
2.2 กระบวนการเสื่อมสลายของพอลิเมอร์ด้วยความร้อน
การเสื่อมสลายของพอลิเมอร์หนึ่งตัวเกิดจากการที่พันธะที่
ต่างกันหลายพันธะแตกตัวและพันธะแต่ละชนิดจะมีก ารแตกตัวได้
หลายพันธะ โดยจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีสายโซ่ของพอลิเมอร์หลายสาย
แต่ถ้ามีสายโซ่ของพอลิเมอร์เพียงสายเดียวการแตกตัวของพอลิเมอร์
ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะทันทีที่พันธะของพอลิเมอร์สายใดสายหนึ่งแตก
ตัวน้้าหนักโมเลกุลของสายโซ่พอลิเมอร์ก็จะเริ่มลดลงการเสื่อมสลาย
ของพอลิเมอร์ก็จะเริ่มเกิดขึ้น โดยการเสื่อมสลายของพอลิเมอร์ด้วย
ความร้อนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
2.2.1 การก้าจัดหมู่ข้าง(Side group elimination ) การ
ก้าจัดหมู่ข้างจะเกิดขึ้น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการก้าจัดหมู่
ข้างๆสายโซ่หลัก ( Back bone) ของพอลิเมอร์ออกให้เหลือไว้แต่

พอลิเมอร์หลักของ Polyene ที่ไม่เสถียร โดยโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่
จะท้ า ปฏิ กิ ริ ย าต่ อ เป็ น ขั้ น ตอนที่ สอง จะเกิ ด โมเลกุ ล ที่ เ ป็ น วง
(Aromatic molecules) การขาดออกของ (Scission) ของโมเลกุล
ท้าให้มีขนาดเล็กกว่าเดิมที่เรียก Char [2]

วิธีด้าเนินการวิจัย
3.1 การออกแบบเครื่ องก้ าจั ด ขยะพลาสติก ส้ า หรั บ เปลี่ ยนขยะ
พลาสติ ก ให้ เ ป็ น น้้ า มั น ดิ บ มี ส่ ว นประกอบหลั ก 4 ส่ ว นดั ง นี้
ส่วนที่ 1 เตาเผาขยะแบบไพโรไลซิส
ส่วนที่ 2 ถังหล่อเย็นด้วยน้้า
ส่วนที่ 3 หอควบแน่นและหอท้าบริสุทธิ์ก๊าซด้วยน้้าปูนใส
ส่วนที่ 4 ชุดควบคุมและเซ็นเซอร์ตรวจจับ
3
1

4
1

2
1

รูปที่1 แสดงการเสื่อมสลายของพอลิเมอร์ แบบการก้าจัดหมู่ข้าง
(Side-group elimination) [2]
2.2.2 การแตกแบบสุ่ม (Random Scission)
การขาดออกจากกันของสายโซ (Chain Scission) จะท้า
ให้พันธะต่างๆ ของพอลิเมอร์ หลักจะขาดออกจากกันบางจุดแบบ
สุ่ม ซึ่ง ในการขาดออกจากกั น นั้น จะท้า ให้เ กิ ด อิเ ล็ กตรอนอิ ส ระ
(Free radicals) ที่มีคาร์บอนไม่เท่ากันในการแตกออกของ PE จะ
ท้าให้เกิดโมเลกุลที่มีพันธะคู่อยู่ที่ปลายข้างหนึ่ง ปกติพอลิเมอร์ที่ไม่
แตกตัวเป็นมอโนเมอร์เท่า PE จะสามารถสลายตัวด้วยการดึงให้ขาด
ด้วยความร้อน (Thermal Stress) ออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่สามารถ
แตกตัวอีกเป็นทอดๆ จนเป็นมอโนเมอร์ที่มีขนาดเล็กสุดของมัน[2]

รูปที่2 แสดงการเสื่อมสลายของพอลิเมอร์ แบบการแตกแบบสุ่ม
(Random Scission)[2]
2.2.3การหลุดออกเป็นมอโนเมอร์ (Depolymelyzation)
การหลุดออกของมอโนเมอร์จากปลายของสายโซ่พอลิเมอร์นั้นเป็น
กลไกย้อนกลับ(Revers mechanism) ของปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไร
เซชั่น กลไกการหลุดออกของมอโนเมอร์อีกครั้ง จะเกิดขึ้นได้เมื่ อ
ได้รับอุณหภูมิร้อนสูงเหมือนกับการสลายเศษส่วนไม่เท่ากันในเชิง
สถิติ [2]

รูปที่3 แสดงการเสื่อมสลายของพอลิเมอร์ แบบการหลุดออกเป็นมอ
โนเมอร์ (Depolymelyzation) [2]
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รูปที่ 4 แสดงอุปกรณ์และวงจรควบคุมเครื่องก้าจัดขยะ
พลาสติกส้าหรับเปลี่ยนพลาสติกให้เป็นน้้ามันดิบ
คุณสมบัติของเครื่องก้าจัดขยะพลาสติกส้าหรับเปลี่ยนขยะพลาสติก
ให้เป็นน้้ามันดิบ
ตารางที่ 1

3.2 หลัก การท้างานของเครื่องก้าจัดขยะพลาสติ กส้าหรับเปลี่ยน
พลาสติกให้เป็นน้้ามันดิบมีดังนี้
ขั้นตอนแรก กระบวนการจะแยกโมเลกุลขยะ
พลาสติ ก ให้ ก ลายสภาพเป็ น ไอด้ ว ยอุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด 400 องศา
เซลเซียส โดยใช้ความร้อนจากฮีตเตอร์ขนาด 3,000 วัตต์ สองชุด
เป็นตัวก้าเนิดความร้อน เมื่อขยะพลาสติกสัมผัสความร้อนจะเริ่ม
เปลี่ยนรูปทรงและแตกตัวกลายเป็นไอสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ขั้นตอนที่สอง ไอสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่แตกตัวจะ
ไหลไปตามท่อทางผ่านถังหล่อเย็นด้วยน้้าที่บรรจุน้า ซึ่งภายในถัง
หล่ อเย็น ด้ วยน้้า จะมี เซนเซอร์ ตรวจจับ อุ ณหภู มิ น้า หล่อ เย็ นหาก
พบว่าน้้ามีอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส ไฟที่ไปเลี้ยงฮีตเตอร์
ให้ความร้อนต่อถังเร่งปฏิกิริยาชุดที่สองจะถูกตัดวงจรท้าให้อุณหภูมิ
ที่ท่อส่งก๊าซลดลงส่งผลให้อุณหภูมิน้าหล่อเย็นลดลงด้วยตามล้าดับ
ณ จุดที่ถัง น้้าหล่อเย็นนี้ไอของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีจุด
ควบแน่ นสู ง กลุ่ มแรกจะเริ่ ม กลั่ นตั ว กลายเป็ น ของเหลวเรี ย กว่ า
น้้ามันดิบ
ขั้นตอนที่สาม ไอของไอสารประกอบไฮโดรคาร์บอนส่วนที่
เหลือจากขั้นตอนที่สองจะไหลไปตามท่อเข้าสู่หอควบแน่น หอที่ 1
โดยหอควบแน่นนี้จ ะถูกควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ระหว่าง 250 -350
องศาเซลเซียส เมื่อไอสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไหลผ่านหอชุดนี้
จะเกิดการควบแน่นและกลั่นตัวเป็นของเหลว เรียกว่าน้้ามันดีเซล
ขั้นตอนที่สี่ ไอของไอสารประกอบไฮโดรคาร์บอนส่วนที่
เหลือจากขั้นตอนที่สามจะไหลไปตามท่อเข้าสู่หอควบแน่น หอที่ 2

ที่ถูกควบคุมอุณหภูมิไว้ร ะหว่าง 25 -140 องศาเซลเซียส เมื่อไอ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนไหลผ่านหอชุดนี้จะเกิดการกลั่นตัวเป็น
ของเหลว เรียกว่า น้้ามันเบนซิน
ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อไอสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจะไหล
ผ่ า นห อที่ ส ามซึ่ ง ภ ายใ นบ ร รจุ น้ า ปู นใ ส ไว้ เ พื่ อ ดั ก จั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่หลงเหลือจากการควบแน่นไม่ให้รั่วไหลออกสู่
บรรยากาศ เมื่อไอสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไหลผ่านหอดั กจับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หอที่ส ามแล้วก๊าซที่ได้จ ะมีคุณสมบัติเป็น
ก๊าซผสมที่สามารถติดไฟได้และมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่
ในปริมาณต่้า
การทดสอบ
การทดสอบเครื่องก้าจัดขยะพลาสติกส้าหรับเปลี่ยนขยะ
พลาสติกให้เป็นน้้ามันดิบนั้นจะทดสอบ 2 กรณีดังนี้
-กรณีท1ี่ ท้าการทดสอบการเปลี่ยนขยะให้เป็นน้้ามันดิบที่
อุณหภูมิเตาเผาสูงสุด 400 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิหอควบแน่น
ต่้าสุดที่ 25 องศาเซลเซียส โดยใช้ร ะยะเวลาทดสอบ 60 นาที
ภายใต้สภาวะความดันบรรยากาศ วัตถุดิบที่ใช้ทดสอบมี 3 ชนิดคือ
ถุงพลาสติกใสบางน้้า ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกขุ่นขาว แต่ล ะ
ชนิดมีหนักรวมเท่ากับ 1,000 กรัม
-กรณีท2ี่ ท้าการทดสอบการเปลี่ยนขยะให้เป็นน้้ามันดีเซล
และเบนซิ น ที่ อุ ณหภู มิเ ตาเผาสู ง สุ ด 400 องศาเซลเซี ย สและ
อุณหภูมิหอควบแน่นต่้าสุด25 องศาเซลเซียสส้าหรับการทดลองการ
เปลี่ยนขยะเป็นน้้ามันเบนซิน และอุณหภูมิหอควบแน่นต่้าสุด 250
องศาเซลเซียสส้าหรับการทดลองการเปลี่ยนขยะเป็นน้้ามันดีเซล
โดยใช้ ร ะยะเวลาทดสอบ 60 นาที ภายใต้ ส ภาวะความดั น
บรรยากาศ วัตถุดิบที่ใช้ทดสอบมี 3 ชนิดคือ ถุงพลาสติกบางใส ขวด
พลาสติ ก ใส ขวดพลาสติ ก ขุ่ น ขาว แต่ ล ะชนิ ด มีห นั ก รวมเท่ า กั บ
1,000 กรัม
ผลการทดสอบ
จากการทดสอบพบว่าเครื่ องก้าจัดขยะพลาสติกส้าหรับ
เปลี่ยนพลาสติกให้เป็นน้้ามันดิบ
ตารางที่ 2

กร ณี ที่ 1พบ ว่ า สามารถเป ลี่ ย นขยะพล าส ติ ก ชนิ ด
ถุงพลาสติกใสบางให้เป็นน้้ามัน ดิบ ได้ดีกว่าขยะพลาสติกชนิดแบบ
ขวดโดยพบว่าขยะชนิดถุง พลาสติก ใสบาง 1,000 กรัม สามารถ
เปลี่ยนเป็นน้้ามันดิบได้ถึง 600 กรัม โดยไม่ เหลือเศษพลาสติกใน
เตาเผาส่วนพลาสติกชนิดขวดทั้งแบบใสและขุ่นจะมีเศษพลาสติกที่
ไม่หลอมละลายคงเหลือตกค้างภายในถัง เร่งปฏิกิริยาจ้านวนหนึ่ง
เนื่องมาจากเครื่องก้าจัดขยะพลาสติกส้าหรับเปลี่ยนพลาสติกให้เป็น
น้้ า มั น ดิ บ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ท้ า อุ ณ หภู มิ ไ ม่ ถึ ง จุ ด หลอมละลายของเนื้ อ
พลาสติกแบบขวดใสและขุ่น
ตารางที่ 3

กรณีที่ 2 พบว่าเครื่องก้าจัดขยะพลาสติกส้าหรับเปลี่ยน
พลาสติ ก ให้ เ ป็ น น้้ า มั น ดิ บ สามารถเปลี่ ย นขยะพลาสติ ก ชนิ ด
ถุงพลาสติกบางให้เป็นน้้ามันเบนซินได้ดีกว่าพลาสติกแบบขวด ส่วน
พลาสติ ก แบบขวดนั้ น จะให้ ป ริ ม าณน้้ า มั น ดิ บ และน้้ า มั น ดี เ ซล
มากกว่าพลาสติกแบบถุงบาง
สรุปผลการทดสอบ
จากผลการทดสอบการท้ า งานของเครื่ อ งก้ า จั ด ขยะ
พลาสติก ขนาดเล็ กส้ าหรับ เปลี่ย นขยะพลาสติก ให้ เป็ นน้้ ามั นดิ บ
สามารถแปรสภาพขยะถุ ง พลาสติ กใสบางให้เ ป็น น้้า มัน ได้ ดีก ว่ า
พลาสติก แบบขวดโดยพบว่า ขยะถุง พลาสติก ใสบางน้้า หนั ก รวม
1,000 กรัม สามารถเปลี่ยนเป็นน้้ามันเบนซินได้ 600 กรัม และก๊าซ
ผสมที่สามารถติดไฟได้จ้านวนหนึ่ง ส่วนพลาสติกชนิดขวดทั้งแบบใส
และแบบขุ่นนั้น เครื่องก้าจัดขยะพลาสติกขนาดเล็กส้าหรับเปลี่ยน
พลาสติกให้เป็นน้้ามันดิบสามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกชนิดขวดให้
เป็นน้้ามันดิบและน้้ามันดีเซลได้ดีกว่าน้้ามันเบนซินแต่จะมีเศษขวด
พลาสติกบางส่วนที่ไม่หลอมละลาย เพียงแค่หดตัวเสียรูปและจับตัว
เป็นก้อนขนาดเล็ก สาเหตุเนื่องมาจากเครื่องก้าจัดขยะพลาสติก
ขนาดเล็กที่สร้างขึ้นท้าความร้อนไม่ถึงจุดที่จะท้าลายแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลของพลาสติกชนิดขวดจึงท้าให้ขดพลาสติกดังกล่าว
ไม่หลอมละลาย
ข้อเสนอแนะ
เครื่องก้าจัดขยะพลาสติกขนาดเล็กที่สร้างขึ้น สามารถท้า
ความร้อนได้ไม่สูง มากส่ง ผลไห้ไม่ส ามารถหลอมละลายหรือแปร
สภาพเนื้อขยะพลาสติกชนิดขวดได้ หมด หากจะพัฒนาหรือต่อยอด
ควรเปลี่ยนขนาดของ ฮีตเตอร์ให้มีก้าลังวัตต์ที่สูงขึ้นให้เหมะสมกับ
ขนาดของ ถัง เร่ง ปฏิกิ ริ ยาเพื่ อให้ ส ามารถท้า การหลอมละลาย
พลาสติกได้ดียิ่งขึ้น
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เครื่องมือสนับสนุนการฝึกวิชาทหาร ของนักเรียนช่างฝีมือทหาร
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ในแต่ละปีจะเปิดรับสมัคบุคคลพลเรือนส้าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) อายุ 15 18 ปีบริบูรณ์ เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบด้วยภาคปกติจ้านวน และภาคสมทบจ้านวน เมื่อนักเรียน
ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกก่อนเปิดการศึกษาทางโรงเรียนจะจัดเตรียมความพร้อมในการด้าเนินโครงการส่งเสริมพฤติกรรม
นักเรียนใหม่ โดยเข้ารับการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นในระหว่างเดือน เมษายน และพฤษภาคม ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดู
ร้อนของประเทศ จากการเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ของศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ในห้วงเดือน เมษายน อุณหภูมิอยู่
ระหว่าง 35 – 46 องศาเซลเซียส เฉลี่ยประมาณ 38.3 องศาเซลเซียส ท้าให้ส่งผลกระทบต่อการฝึกของนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร (พลตรีพิสัณห์ ปฐมเอม) มีนโยบายจัดท้าแผนป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคลมร้อน (Heat
Stroke) และให้กองการฝึกและศึกษาพัฒนาเครื่องมือในการป้องกันและสนับสนุนการฝึกของนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ประกอบด้วย ป้ายแสดงผลสนับสนุนการฝึกวิชาทหาร เพื่อควบคุมการฝึกอย่างมีมาตรฐาน และ อุโมงค์ม่านน้้าลดอุณหภูมิ เพื่อ
การป้องกันโรคลมแดดในเรื่องการพา และน้า
วัตถุประสงค์การวิจัย
- เพื่อสร้างเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคลมร้อน (Heat Stroke) ในการฝึกของบุคคลพลเรือนใน
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนใหม่โรงเรียนนักเรียนช่างฝีมือทหาร
- จัดท้าต้นแบบเครื่องสนับสนุนการฝึกทางทหาร เพื่อสนับสนุนกองทัพ ร่วมถึงพัฒนาน้าผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ
ครู-อาจารย์ และ นชท. น้าไปสู่การใช้งาน
โรคลมร้อน (Heat stroke)
ปกติคนเรามีกลไกในการปรับอุณหภูมิของร่างกาย ให้อยู่ประมาณ 37 องศาเซลเซียส (98.6 องศาฟาเรนไฮต์) อยู่
ตลอดเวลา ถ้าร่างกายมีการสะสมความ ร้อนมาก เช่น การเผาผลาญอาหาร การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อร่างกายก็จะก้าจัดความ
ร้อนออกจากร่างกายโดยการแผ่รังสี คือ การกระจายความร้อนออกจากร่างกายไปยังอากาศที่อยู่รอบๆ ร่างกายซึ่งเย็นกว่า แต่
ถ้าอากาศภายนอกร้อนเกิน 35 องศาเซลเซียส หรือร้อนกว่าอุณหภูมิของร่างกาย ร่างกายก็ไม่สามารถแผ่รังสีความร้อนออกไป
ข้างนอกร่างกายได้ นอกจากนี้ ร่างกายยังสามารถระบายความร้อนออกทางเหงื่อ ซึ่งเป็นกลไกที่เกิดขึ้นเมื่ออากาศภายนอก ร้อน
กว่าภายในร่างกาย หรือขณะออกกาลังกาย แต่ถ้าอากาศภายนอกมีความชื้นสูง ก็จะท้าให้ความสามารถในการระบายความร้อน
ออกทางเหงื่อนั้นน้อยลงไป ดังนั้น การก้าจัดความร้อนของร่างกายจะเป็นไปได้ยาก เมื่ออยู่ในอากาศที่ร้อนและชื้น ปกติร่างกาย
มีการเผาผลาญพลังงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อใช้ในการด้ารงชีวิต ทั้งนี้ตัวควบคุมระดับอุณหภูมิในร่างกาย คือ สมองส่วนไฮโปธา
ลามัส/Hypothalamus (สมองใหญ่ส่วนอยู่ลึก) ส่วนอวัยวะอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกาย คือ
ประสาท อัตโนมัติที่ควบคุม การเต้นของหัวใจ การหดและขยายตัวของหลอดเลือด ซึ่งเป็นตัวนาพา (Convection) ความร้อน
ให้กระจายไปทั่วตัว และผ่านความร้อนออกทางผิวหนังเป็นหลัก โดยการระเหย (Evaporation) คือทางเหงื่อ นอกจากนั้น ความ
ร้อนบางส่วนออกไปกับลมหายใจ นอกจากการพา ดังกล่าวแล้ว เราเองยังช่วยระบายความร้อนจากร่างกายออกได้โดย
- การน้า (Conduction) เช่น การอาบน้้า การวางกระเป๋าน้้าแข็ง
- การพา (Convection) เช่น การพัด การใช้พัดลม
- การแพร่กระจาย (Radiation) เช่น การสวมใส่เสื้อผ้าสีขาว หรือสีอ่อนเพื่อช่วยสะท้อนแสง อาทิตย์ออกไป
- การระเหย (Evaporation) เช่น การสวมใส่เสื้อผ้าหลวมๆ และใช้เนื้อผ้าที่ความร้อนระเหยได้ดี เช่น ผ้าฝ้าย 100%

เมื่ออุณหภูมิในสิ่งแวดล้อม (อากาศ) สูงขึ้น จะส่งผลให้ร่างกายเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงาน (Metabolic rate) ให้สูงขึ้นตาม
ไปด้วย โดยมีการศึกษาพบว่า ร่างกายจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานเพิ่มสูงขึ้น 10% เมื่ออุณหภูมิของอากาศเพิ่มขึ้นทุกๆ 0.6
องศาเซลเซียส ดังนั้นร่างกายจึงต้องมีการปรับตัว และเราเองต้องช่วยระบายความร้อนด้วยวิธีการดังกล่าวแล้ว ซึ่งถ้า
กระบวนการระบายความร้อนทั้งหมดดังกล่าวแล้วท้าได้ไม่ดี จะส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นจนก่อให้เกิดอาการ หรือโรคลม
ร้อน ตามมาในที่สุด โรคลมร้อน อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุดังนี้
1. เกิดจากการเผชิญกับอากาศร้อน เช่น การเกิดคลื่นความร้อนมากกว่า 39.2 องศาเซลเซียส (102.5 องศาฟา
เรนไฮต์) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมร้อน ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี คน
อ้วน ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง (เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคคอพอกเป็นพิษ โรคพาร์กินสัน เป็นต้น) รวมทั้งผู้ที่กินยาบางชนิดที่
ขัดขวางกลไกการกาจัดความร้อนออกจากร่างกาย (เช่น ยารักษาโรคจิต ยาแก้แพ้ ยา ที่ออกฤทธิ์แอนติโคลิ -เนอร์จิก) ผู้
ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้ติดยาเสพติด
2. เกิดจากการออกก้าลังกายหรือท้างานใช้แรงกายอย่างหนัก ท่ามกลางอากาศที่ร้อนและชื้น หรือในห้องที่ร้อน
และปิดมิดชิด ท้าให้ร่างกายสร้างความร้อนมากเกินกว่าที่สามารถก้าจัดออกไปได้ สาเหตุที่มักพบในคนหนุ่มสาวที่มี
ร่างกายแข็งแรง เช่น นักกีฬา นัก-วิ่งไกล คนงาน ทหาร เป็นต้น สาเหตุดังกล่าวท้าให้ร่างกายไม่สามารถก้าจัดความร้อน
เป็นเหตุให้มีอุณหภูมิแกนของร่างกาย (โดยการ วัดทางทวารหนัก) ขึ้นสูงเกิน 41 องศาเซลเซียส (106 องศาฟาเรนไฮต์)
ความร้อนจะท้าให้อวัยวะต่างๆ ถูกท้าลายจนท้าหน้าที่ผิดเพี้ยนไป และเกิดปฏิกิริยาการอักเสบของร่างกาย ก่อให้เกิด
อาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้นได้
อาการของผู้ป่วยโรคลมร้อน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงจัด ร่วมกับอาการทางสมอง เช่น เดินเซ สับสน มีพฤติกรรมแปลกๆ
ประสาทหลอน เพ้อคลั่ง ชัก หมดสติ บางคนอาจมีอาการอื่นๆ น้ามาก่อน เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ตา
พร่ามัว คลื่นไส้ อาเจียน ปวดตามกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเป็นตะคริว กระสับกระส่าย เป็นต้น ผู้ป่วยมักมีไข้สูง อุณหภูมิวัดทาง
ทวารหนักมากกว่า 41 องศาเซลเซียส (ยกเว้นในรายที่ได้รับการปฐมพยาบาลด้วยการลดอุณหภูมิมาก่อน ก็อาจตรวจไม่พบไข้
หรือไข้ไม่สูงมาก) ชีพจรเต้นเร็ว หายใจหอบลึก ผิวหนังร้อนและมักมีเหงื่อออก (อาจพบผิวหนังแห้งไม่มีเหงื่อออกในระยะท้าย
ของโรค ซึ่งมักพบในกลุ่มที่เกิดจากคลื่นความร้อน มากกว่ากลุ่มที่ออกก้าลังกายมาก)
แนวทางการป้องกันและรักษาโรคลมร้อน การป้องกันโรคลมร้อน ได้แก่ การดูแลตนเองในเรื่อง ซึ่งที่ส้าคัญ คือ อย่าอยู่กลางแดด
ควรอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดี สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี มีเครื่องป้องกันเมื่อต้องออกแดด เช่น กางร่ม และต้องดื่มน้้า
สะอาดให้ได้เพียงพอกับน้้าที่สูญเสียทางเหงื่อ คือ อย่างน้อย วันละ 8-10 แก้ว ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับอากาศร้อน แต่ต้องออกกาลัง
อย่างต่อเนื่องในอากาศร้อน เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยโดยเฉพาะในระยะ 1-2 สัปดาห์แรก หลังจากนั้น สภาพร่างกาย
ก็มีการปรับตัวทางสรีระและสามารถทนต่อการออกกาลังในความร้อนได้ดีขึ้น อันตรายจากการเจ็บป่วยอาจลดลงได้มากถ้า
ค่อยๆ เพิ่มระยะเวลาการออกกาลังในความร้อนทีละน้อย ร่วมกับการจัดให้ดื่มน้้าและเกลือแร่ในปริมาณที่เหมาะสม การเตรียม
สภาพร่างกายให้ชินกับการออกก้าลังกายในความร้อน ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ตามหลักสากลมีการก้าหนดตารางการออก
ก้าลังส้าหรับผู้ที่มิได้คุ้นกับความร้อนมาก่อนตามที่แสดงในตารางที่ 1 และส้าหรับการฝึกทางทหารใช้ธงสัญญาณเพื่อป้องกันการ
เจ็บป่วยจากโรคลมร้อน ตามตารางที่ 2
ส้าหรับการรักษา คือ การช่วยให้ร่างกายระบายความร้อนออกได้โดยเร็วที่สุด เช่น ประคบเย็นทั้งตัว และให้น้าและ
เกลือแร่ชดเชยจากที่เสียไปกับเหงื่อ อาจโดยการดื่ม หรือ ทางหลอดเลือดขึ้นกับความรุนแรงของอาการ และการรักษา
ประคับประคองตามอาการ เช่น ยาแก้ปวดศีรษะ เป็นต้น การด้าเนินการที่ถูกต้องและการป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อน
อาจท้าได้โดยวัดดัชนีความร้อนและแจ้งให้ครูฝึกทราบ จัดให้มีการฝึกชินกับความร้อนในระยะ 1-2 สัปดาห์แรก และก้ากับดูแล
ให้ทหารได้มีน้าดื่มที่มากพอ

ตารางที่ 1 การจัดการฝึก/ออกกาลังเพื่อเตรียมสภาพร่างกายให้ชินกับการออกกาลังในความร้อน
วันที่ของการฝึก/ออกกาลัง
ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
1
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
2
1.5 ชั่วโมง
1.5 ชั่วโมง
3
2 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
4
2.5 ชั่วโมง
2.5 ชั่วโมง
5
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
6
4 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
สัญญาณ/ระดับความ
ปลอดภัย
ธงขาว/ ระดับ1
ธงเขียว/ ระดับ2
ธงเหลือง/ ระดับ3
ธงแดง/ ระดับ4
ธงด้า/ ระดับ5

ตารางที่ 2 การใช้ธงสัญญาณเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน
ดัชนีความร้อน
ความชืนสัมพัทธ์ น้าดื่ม อย่างน้อย เวลาฝึก/เวลาพัก
(องศาเซลเซียส)
(%)
(ลิตร/ชั่วโมง)
<27
55 - 60
½
ท้าได้ต่อเนื่อง
27-28.9
60 - 65
½
50/10 นาที
29-30.9
65 - 70
1
45/15 นาที
31-31.9
70 - 75
1
30/30 นาที
≥32
>75
1
20/40 นาที

ป้ายแสดงผลสนับสนุนการฝึกวิชาทหาร
เป็นการแสดงผลค่าของ วัน, เดือน, ปี, เวลา(ชั่วโมงและนาที), ค่าอุณหภูมิ, ค่าความชื้นสัมพัทธ์ และ ไฟแสดงสัญญาณ
หรือระดับความปลอดภัยในการฝึกแสดงในรูปที่ 1 เพื่อให้ผู้ฝึกและผู้ได้รับการฝึก สามารถมองเห็นได้ระยะไกลภายในบริเวณ
พื้นที่ที่ท้าการฝึก ภายในระบบมีไมโครคอนโทรลเลอร์อ่านค่าและแสดงผลของค่า วันเวลา (Real Time Clock) และเซนเซอร์วัด
อุณหภูมิกับความชื้นสัมพัทธ์พร้อมค้านวณค่าเพื่อแสดงระดับความปลอดภัยในการฝึก, เสียงสัญญาณการฝึกและการพัก รวมถึง
ค้านวณค่าเวลาในการฝึก ค่าเวลาในการพัก แบบอัตโนมัติแปรผันตามความสัมพันธ์กับตารางที่ 2 ท้าให้ได้มาตรฐานในการฝึก
และสอดคล้องกับป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน

รูปที่ 2 ป้ายแสดงผลสนับสนุนการฝึกวิชาทหาร
ส่วนประกอบภายในระบบป้ายแสดงผลสนับสนุนการฝึกวิชาทหาร จากรูปที่ 3 เป็นระบบภายในซึ่งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูล AVR เบอร์ ATMEGA2560 เป็นตัวควบคุมหลัก ต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆดังนี้

โมดูล DHT22 ซึ่งเป็นเซนเซอร์ส้าหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature & Relative Humidity
Sensor) แสดงในรูปที่ ข้อมูลเชิงเทคนิค (Technical details) ดัวนี้
- ใช้แรงดันไฟเลี้ยงได้ในช่วง 3.3V ถึง 5.5V DC
- วัดอุณหภูมิได้ในช่วง -40 to 80 °C (±0.5 °C accuracy)
- วัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ในช่วง: 0 - 100 RH% (2 - 5% accuracy)
- อัตราการวัดสูงสุด: 0.5Hz

รูปที่ โมดูล DHT22
ในการอ่านข้อมูลจากไอซีนั้นจะใช้ขาสัญญาณเพียงเส้นเดียวคือ DATA (หรือ SDA) แบบสองทิศทางและในสถานะปกติสัญญาณ
DATA จะเป็น HIGH ในการอ่านข้อมูลแต่ละครั้ง ไมโครคอนโทรลเลอร์จะต้องก้าหนดให้ขา DATA เป็นเอาต์พุต และสร้างบิต
START ซึ่งจะต้องเป็น LOW อย่างน้อย 800 ไมโครวินาทีจากนั้นจึงให้เป็น HIGH อย่างน้อย 20 ไมโครวินาที หลังจากนั้นเป็น
การรอการตอบกลับ (response) และจากไอซี ขา DATA จะถูกเปลี่ยนเป็นอินพุต ส้าหรับการเริ่มต้นของการตอบกลับไอซี จะ
ดึงสัญญาณลงเป็น LOW และปล่อยให้เป็น HIGH ช่วงละ 80 ไมโครวินาที โดยประมาณ (เรียกว่า Response Bit) จากนั้นจึงจะ
เป็นการส่งข้อมูลทีละบิต รวม 40 บิต (ช่วง LOW ตามด้วยช่วง HIGH) ช่วง LOW ของแต่ละบิต จะกว้างเท่ากัน แต่จะต่างกัน
ในช่วง HIGH ส้าหรับบิตที่มีค่าเป็น 0 หรือ 1 (ใช้ความกว้างช่วง HIGH ในการจ้าแนกค่าของบิต) การท้างานที่กล่าวมาแสดงดัง
รูปที่

รูปที่ แสดงล้าดับของข้อมูลบิตในการอ่านค่าจากไอซีทั้งหมด 5 ไบต์ (40 บิต) สองไบต์แรกส้าหรับความชื้น สองไบต์ต่อมา
ส้าหรับอุณหภูมิ และไบต์สุดท้ายเป็น checksum หรือ parity bits

รูปที่ แสดงล้าดับของข้อมูลบิตในการอ่านค่าจากไอซีและความกว้างของช่วง LOW และ HIGH
การใช้งาน RTC (Real Time Clock) ด้วย DS1307
ระบบฐานเวลา เป็นสิ่งส้าคัญที่สามารถน้าไปใช้ในอุปกรณ์อีเล็กโทรนิกส์ได้หลากหลาย ภายในไมโครคอนโทรเลอร์เองก็มีไทเมอร์
เพื่อใช้ในการจับเวลา หรือน้าไปใช้เป็นฐานเวลาจริงได้เช่นกัน แต่เนื่องจากไมโครคอนโทรเลอร์สามารถท้างานได้ต่อเมื่อมีไฟเลี้ยง
เท่านั้น ดังนั้นการใช้ไทเมอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้างฐานเวลาจริงจึงไม่ เหมาะสมในบางแอปพลิเคชัน
DS1307 เป็น IC ฐานเวลาของดัลลัสเซมิคอนดักเตอร์ (Dallas Semiconductor) มีบัสรับส่งข้อมูลแบบ I2C ซึ่งเป็นแบบ 2
wire สามารถสื่อสารได้ 2 ทิศทาง (bi-direction bus) ฐานเวลาของ DS1307 นั้นสามารถเก็บข้อมูล วินาที, นาที, ชั่วโมง, วัน,
วันที่, เดือน และปี ได้ ระบบเวลาสามารถท้างานโหมดรูปแบบ 24 ชั่วโมง หรือ 12 ชั่วโมง AM/PM ก็ได้ ภายมีระบบตรวจจับ
แหล่งจ่ายไฟ โดยถ้าแหล่งจ่ายไฟหลักถูกตัดไป DS1307 สามารถสวิตซ์ไปใช้ไฟจากแบตเตอรี่ และท้างานต่อไป โดยที่ยังสามารถ
รักษาข้อมูลไว้ได้ โครงสร้างมีขาทั้งหมด 8 ขาดังแสดงในรูปที่ 1 และมีรายละเอียดการท้างานของขาต่าง ๆ ดังนี้

รูปที่ 1 ต้าแหน่งขาไอซี RTC DS1307
VCC: ใช้ต่อไฟเลี้ยง +5V
GND: ใช้ต่อกราวด์
VBAT: ใช้ต่อกับแบตเตอรี่ 3V เพื่อรักษาการท้างาน ในกรณีที่ไม่มีไฟเลี้ยงจ่าย
SDA: ขารับส่งข้อมูลด้วยระบบบัส I2C
SCL: ขาสัญญาณนาฬิกาส้าหรับการรับส่งข้อมูลด้วยระบบบัส I2C
SQW/OUT: ขาเอาต์พุตสัญญาณ Square Wave สามารถเลือกความถี่ได้
X1, X2: ใช้ต่อกับคริสตอลความถี่มาตรฐาน 32.768 kHz เพื่อสร้างฐานเวลาจริงให้กับ IC
ระบบบัสข้อมูลแบบ I2C (Inter-IC Communication) ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทฟิลิปส์ (Phillips) การรับส่งข้อมูลใช้
สายสัญญาณเพียงแค่ 2 เส้น คือสายสัญญาณข้อมูล SDA (Serial Data line) และสายสัญญาณนาฬิกา SCL (Serial Clock
line) มีการท้างานเป็นแบบ Master, Slave โดยอุปกรณ์ที่ท้าหน้าที่เป็น Master (ไมโครคอนโทรลเลอร์) จะควบคุมการรับส่ง
ข้อมูล และควบคุมสัญญาณนาฬิกาบน SCL ส่วนอุปกรณ์ Slave (DS1307) นั้นจะท้างานภายใต้การควบคุมของอุปกรณ์
Master
การต่อใช้งานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยระบบบัส I2C นั้นสามารถท้าได้โดยต่อตัวต้านทาน Pull up ดังแสดงในรูปที่ 2
ในกรณีที่ต้องการต่อร่วมกับอุปกรณ์ Slave หลายตัว ก็สามารถท้าได้โดยต่ออุปกรณ์ Slaveขนานกันไป การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างอุปกรณ์ Master กับ Slave แต่ละตัวนั้น จะถูกแยกโดย Address ของอุปกรณ์ Slave ซึ่งจะถูกส่งจากอุปกรณ์ Master
ไปยังอุปกรณ์ Slave ก่อนเริ่มการรับส่งข้อมูล
การรับส่งข้อมูลแบบ I2C นั้นมีข้อก้าหนดอยู่ 2 ประการด้วยกันคือ
การรับส่งข้อมูลจะเริ่มขึ้นได้เมื่อบัสมีสถานะว่างเท่านั้น

ในช่วงที่ท้าการรับส่งข้อมูลอยู่ สายสัญญาณ SDA ต้องไม่เปลี่ยนสถานะในช่วงที่ SCL มีสถานะเป็นลอจิก “1” ถ้า SDA มีการ
เปลี่ยนสถานะในช่วงที่ SCL เป็นลอจิก “1” จะถือว่าเป็นสัญญาณควบคุมการรับส่งข้อมูล
สถานะของการรับส่งข้อมูลแบบ I2C สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 สถานะด้วยกันดังแสดงในรูปที่ 3 และมีรายละเอียดดังนี้
สถานะว่าง (Bus not busy): สัญญาณ SDA และ SCL มีระดับสัญญาณเป็น High
เริ่มส่งข้อมูล (Start data transfer): มีการเปลี่ยนระดับสัญญาณของ SDA จาก High เป็น Low ในขณะที่ SCL มีระดับ
สัญญาณเป็น High ค้างไว้
หยุดส่งข้อมูล (Stop data transfer): มีการเปลี่ยนระดับสัญญาณของ SDA จาก Low เป็น High ในขณะที่ SCL มีระดับ
สัญญาณเป็น High ค้างไว้
รับส่งข้อมูล (Data valid): มีการรับส่งข้อมูลผ่านสายสัญญาณ SDA โดยข้อมูลแต่ละบิตจะถูกส่งในช่วงที่ SCL มีระดับเป็น High
โดยในช่วงที่ SCL มีสถานะเป็น High อยู่นั้น SDA จะต้องไม่เกิดการเปลี่ยนระดับสัญญาณ
SDA จะเปลี่ยนระดับของสัญญาณ ในช่วงที่ SCL มีระดับสัญญาณเป็น Low เท่านั้น ตามมาตรฐานการส่งข้อมูล แบบ I2C นี้
สามารถส่งข้อมูลด้วยความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงสุด 100 kHz ที่โหมดการท้างานธรรมดา และ 400 kHz ที่โหมดการท้างานแบบ
เร็ว แต่ส้าหรับ DS1307 สามารถท้างานได้ในโหมดธรรมดาเท่านั้น
ตอบรับ (Acknowledge): เกิดขึ้นหลังจากที่มีการรับส่งข้อมูลครบแล้ว โดยอุปกรณ์ Master ต้องสร้างสัญญาณ Clock บน SCL
เพิ่มอีกลูก อุปกรณ์ที่เป็นตัวรับข้อมูลจะดึงระดับสัญญาณบน SDA ให้เป็น Low เพื่อให้ตัวส่งรับรู้ว่าตัวรับได้รับข้อมูลครบแล้ว

รูปที่ 3 การรับส่งข้อมูลผ่านบัส I2C
ในการรับส่งข้อมูลผ่านบัส I2C อุปกรณ์ Master จะเป็นผู้สร้างสัญญาณ Clock บน SDA และเป็นตัวควบคุมสถานะ Start และ
Stop เพื่อควบคุมการรับส่งข้อมูลทั้งหมด
การส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ DS1307 ดังแสดงในรูปที่ 4 ไมโครคอนโทรลเลอร์ต้องสร้างสภาวะ Start ก่อน จากนั้นต้องส่ง
Address ของDS1307 ขนาด 7 บิตซึ่งมีค่าเป็น 1101000 และตามด้วยบิตระบุทิศทางของข้อมูล ในกรณีที่เป็นการเขียนข้อมูล
ลง DS1307 จะต้องเป็น “0” จากนั้นไมโครคอนโทรเลอร์จะต้องส่งต้าแหน่ง Address ภายในรีจิสเตอร์ของ DS1307 ที่ต้องการ
เขียนข้อมูลลง แล้วจึงค่อยเขียนข้อมูลลง โดยในการส่งข้อมูลแต่ละไบต์จะต้องรอบิต Ack จาก DS1307 ทุกไบต์ เมื่อส่งจนครบ
แล้ว ถึงจะสร้างสภาวะ Stop เพื่อกลับสู่สถานะว่าง

รูปที่ 4 การเขียนข้อมูลอุปกรณ์ Slave ผ่านบัส I2C
การรับข้อมูลจากอุปกรณ์ Slave ดังแสดงในรูปที่ 5 เริ่มแรกไมโครคอนโทรลเลอร์ต้องสร้างสภาวะ Start ก่อน จากนั้นต้องส่ง
Address ของ DS1307 ขนาด 7 บิตซึ่งมีค่าเป็น 1101000 และตามด้วยบิตระทิศทางของข้อมูล ในกรณีที่เป็นการอ่านข้อมูล
จาก DS1307 จะต้องเป็น “1” จากนั้นจึงค่อยรับข้อมูลจากอุปกรณ์ Slave ทีละไบต์ โดยต้าแหน่งที่อ่านเข้ามาจะขึ้นอยู่กับ
ต้าแหน่งรีจิสเตอร์พอยท์เตอร์ ซึ่งจะเป็นต้าแหน่งท้ายสุดที่ได้ท้าการเขียนข้อมูลไว้ เมื่ออ่านข้อมูลครบแต่ละไบต์อุปกรณ์ Master

ต้องส่ง Acknowledge บิตกลับไปให้อุปกรณ์ Slave ด้วย ในกรณีที่เป็นไบต์สุดท้าย อุปกรณ์ Master ต้องส่ง “not
acknowledge” กลับไป

รูปที่ 5 การอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ Slave ผ่านบัส I2C
ภายใน DS1307 มีรีจิสเตอร์ภายในใช้เก็บข้อมูลเวลาขนาด 7 ไบต์ 00H-06H ดังแสดงในรูปที่ ข้อมูลค่าเวลา และวันที่จะถูกเก็บ
อยู่ในรูปของเลขฐาน 10 สามารถเลือกได้ว่าให้ท้างานแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง โดยก้าหนดที่บิตที่ 6 ที่แอดเดรส 02H
โดยถ้าเป็น “1” จะเป็นการท้างานในโหมด 12 ชั่วโมง และเมื่อเลือกแบบ 12 ชั่วโมง ที่บิต 5 ในแอดเดรส 02H นั้นจะใช้แสดง
ค่า AM/PM โดยถ้าบิตนี้เป็น “1” จะเป็น PM ในกรณีที่แสดงแบบ 24 ชั่วโมง บิตนี้จะใช้ในการแสดงค่าของหลักสิบในของ
หน่วยชั่วโมงด้วย

รูปที่ 6 รีจิสเตอร์ภายในไอซีฐานเวลา DS1307
ที่แอดเดรส 07H เป็นรีจิสเตอร์ควบคุมการท้างานของ SQW/OUT โดยมีรายละเอียดดังนี้
OUT (Out control): ใช้ควบคุมเอาต์พุต
SQWE (Square Wave Enable): ใช้ควบคุมออสซิลเลเตอร์ภายใน DS1307 โดยถ้าบิตนี้เป็น “1” จะเป็นการเปิด
ออสซิลเลเตอร์
RS (Rate Select): ใช้ควบคุมความถี่ของ Square Wave เมื่อเปิดการท้างานของออสซิเลเตอร์ โดยสามารถปรับเปลี่ยนความถี่
ได้ 4 ความถี่ด้วยกันดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การควบคุมความถี่ออสซิลเลเตอร์ด้วยการเซตบิต RS1, RS0
RS1
RS0
SQW OUTPUT FREQUENCY
0
0
1 Hz
0
1
4.096 kHz
1
0
8.192 kHz
1
1
32.768 kHz

ในการทดลองได้ต่อ DS1307 กับไมโครคอนโทรลเลอร์ P89V51RD2 โดยใช้พอร์ต P2.5 และ P2.6 ของไมโครคอนโทรเลอร์เป็น
บัส I2C ต่อกับ SCL และ SDA ของ DS1307 ดังแสดงในรูปที่ 7 ส่วนขาสัญญาณ SQW/OUT นั้นไม่ได้ใช้สร้างสัญญาณให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แต่ใช้การวนลูปคอยตรวจสอบค่าภายในรีจิสเตอร์ของ DS1307 แทน
ในการควบคุมการท้างานของโปรแกรม และแสดงผล ได้ใช้โปรแกรม HyperTerminal เป็นโปรแกรมติดต่อผ่านพอร์ตอนุกรม
ด้วยอัตราข้อมูล 9600 bps ดังแสดงในรูปที่ 7

รูปที่ 7 วงจรใช้งาน DS1307 ที่ใช้ในการทดลอง
ในส่วนโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบ ได้เขียนให้ไมโครคอนโทรลเลอร์คอยตรวจสอบพอร์ตอนุกรม และรีจิสเตอร์ภายใน DS1307
ในกรณีที่มีข้อมูล “r” เข้ามาทางพอร์ตอนุกรมไมโครคอนโทรลเลอร์จะเขียนข้อมูลเวลา, วันที่, เดือน และปี ที่เก็บอยู่ใน Flash
memory ลงในรีจิสเตอร์ของ DS1307 รวมทั้งตั้งให้ DS1307 ท้างานในโหมด 24 ชั่วโมง ส่วนในกรณีที่มีข้อมูล “s” เข้ามาทาง
พอร์ตอนุกรม ไมโครคอนโทรลเลอร์จะแสดงข้อมูลเวลา, วันที,่ เดือน และปี ออกมาทางพอร์ตอนุกรมดังแสดงในรูปที่ 8
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะคอยวนตรวจสอบรีจิสเตอร์ภายใน DS1307 ที่ต้าแหน่ง 01H ซึ่งใช้เก็บค่าเวลาหน่วยนาที เมื่อค่าภายใน
รีจิสเตอร์นี้เปลี่ยนไป ไมโครคอนโทรลเลอร์จะอ่านข้อมูลเวลา ชั่วโมง และนาที ภายในรีจิสเตอร์ของ DS1307 ขณะนั้นออกมา
และส่งข้อมูลนั้นออกมาแสดงผลทางพอร์ตอนุกรมดังแสดงในรูปที่ 8

ข้อปรับปรุงแก้ไข
ระบบฐานเวลาจริงจากเดิมอ่านค่าจากไอชีประเภท Real Time Clock ซึ่งจะต้องมีแหล่งจ่ายไฟส้ารองเพื่อท้าให้วงจรภายใน
ท้างานรักษาเวลา หากแล่งจ่ายไฟส้ารองหมดจะต้องมีการตั้งค่าเวลาใหม่ ท้าให้ไม่สะดวกต่อผู้ใช้ หรือแม้สร้างความสะดวก
สะดวกโดยการออแบบปุ่มกดเพื่ออ้านวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานแต่ก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคขึ้นได้ จึงควรออกแบบ
ระบบฐานเวลาจากโมดูล GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานมากกว่าได้ค่าจากฐานเวลาจริงเพราะรับสัญญาณค่าฐานเวลาจากดาวเทียม แต่
ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้จาก GPS เมื่อรับดาวเทียมไม่ได้
ยกระดับมาตรฐานการฝึก
อุโมงค์ม่านน้าลดอุณหภูมิ

เอกสารอ้างอิง
1. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกัน ภาวะวิกฤติจากความร้อนในกองทัพเรือ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรม
สนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ
2. คู่มือป้องกันโรคลมร้อน (Heat Stroke) ส้าหรับการฝึกทางทหาร กรมแพทย์ทหารบก

ผลขององศาการฉีดน้ามันต่อสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ามันพร้าวที่ผลิตจากสารเร่ง
ปฏิกริยาต่างชนิด
Effect of Injection Timing onto Performance and Emission of Diesel Engine using Coconut Oil
Produced from different Catalyst
พิพัฒน์พงศ์ ปรีเปรม¹, อานนท์ บ้ารุงพืช2
บทคัดย่อ
ปัจจุบันพลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในประเทศและทั่วโลกเริ่มมีปริมาณที่น้อยลง เนื่องจากมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นเห็นได้
จากการเจริญเติบโตของประเทศทั้งด้านคมนาคมและขนส่งจึงมีความจ้าเป็นที่จะใช้เชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์และเรือเพื่อการขนส่งสินค้าสินค้า
ส่วนมากจะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลที่ให้พลังงาน
และก้าลังสูงเพราะเป็นเชื้อเพลิงที่มีปริมาณไฮโดรคาร์บอนมากเนื่องจากปริมาณ
ไฮโดรคาร์บอนในน้้ามันสูง แต่เมื่อมีความต้องการใช้เชื้อเพลิงดีเซลมากขึ้นส่งผลท้าให้ปริมาณเชื้อเพลิงลดลง จึงได้มีการศึกษาพัฒนาการใช้
พลังงานทดแทนที่ได้จากพืชและสัตว์มีหลายวิธีเช่น การกลั่น การหมัก การบีบอัด การสกัด เพื่อน้าผลผลิตที่ได้มาผสมกับสารตั้งต้นและเติมสารเร่ง
ปฏิกิริยา และยังน้าน้้ามันพืชและน้้ามันสัตว์ที่ใช้แล้วมาผสมโดยเติมสารตัวเร่งปฏิกิริยาจากน้้ามันพืชที่ผ่านกระบวนการกรองกากหรือสิ่ง สกปรก
เรียกว่าไบโอดีเซล โดยพืชที่นิยมใช้ในการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลส่วนใหญ่จะเป็นน้้ามันพืชที่ได้จากวัตถุดิบ เช่น ปาล์ม ถั่วเหลือง มะพร้าว ซึ่งเป็นพืช
ที่นิยมท้าการเพาะปลูกมากภายในประเทศไทย ได้มีการอุปโภคบริโภค แต่การที่จะน้าน้้ามันจากพืชจ้าพวกนี้มาใช้ประโยชน์โดยตรงอาจเป็นไปได้
ยากเมื่อเกิดเป็นไขได้ง่ายที่อุณหภูมิต่้า จึงได้มีการน้าน้้ามันพืชที่ได้จากการผลิตมาเติมสารตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกระบวนการทางเคมี เพื่อป้องกันการ
เกิดเป็นไขน้้ามันเมื่ออุณหภูมิต่้าสารเคมีที่ใช้เติมคือเบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธ์ มีสถานะเดียว กับสารตั้งต้นซึ่งมีสถานะเป็น ของเหลวตัวเร่ง
ปฏิกิริยาเบสที่ใช้อยู่ทั่วไปได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์(NaOH) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) แคลเซียมออกไซด์
(CaO) แคลเซียมไฮดรอกไซด์ Ca(OH)2ซึ่งเป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่นิยมใช้และมีคุณภาพสูง และน้ามาท้าการศึกษาทดสอบกับเครื่องยนต์ดีเซลเล็กสูบ
เดียว 4จังหวะเพื่อหาสมรรถนะเครื่องยนต์ ต่างๆ อาทิ เช่น แรงม้า แรงบิด อัตราการสิ้นเปลืองน้้ามันเชื้อเพลิง อุณหภูมิความร้อนของไอเสีย เพื่อ
เปรียบเทียบเมื่อท้าการเปลี่ยนองศาการจุดระเบิด
ค้าส้าคัญ : น้้ามันมะพร้าว, สารเร่งปฏิกริยา, องศาการฉีดน้้ามัน

1,2 แผนกช่างยานยนต์, กองการฝึกและศึกษา, โรงเรียนช่างฝีมือทหาร, อีเมล์ pipatpong.preprem@hotmail.com

Abstract
Coconut oil can be used to produce the biodiesel using as alternative fuel for diesel engine. However the variation
of the catalysts in the biodiesel production process can affect to the biodiesel properties and performance. Moreover the
injection timing of the diesel engine can also affect the engine performance and emissions. Therefore this research
objective is to study the effect of injection timing of the coconut biodiesel produced from the different catalysts onto the
engine performance and emissions. For engine testing, the coconut biodiesel made from KOH 0.5%wt and NaOH 0.5%wt
catalysts were tested in the 12 kW single cylinder diesel engine to compare the engine performance and emissions with
the diesel fuel at 10, 15 and 20 BTDC of injection timing.
As a result, for the engine performance, both 0.5% KOH and 0.5% NaOH coconut biodiesel fuels can produce power and
torque output higher than diesel fuel at any injection timing. Furthermore the 0.5% KOH coconut biodiesel produced the
highest output around 10.7 kW@2100 rpm at 15 BTDC. For the emissions, both coconut biodiesels produced emissions
such as carbon monoxide, nitrogen oxide and PM less than diesel fuel.
Keywords : Biodiesel, Catalyst, Injection Timing, Engine Testing

coconut biodiesel

1. บทน้า

0.5%(KOH)

เนื่อ งด้ วยโรงเรียนช่า งฝี มือ ทหาร สถาบั นวิ ช าการ
ป้ อ งกั น ประเทศได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข องพลั ง งาน
ทดแทน โดยน้้ามันมะพร้าวสามารถใช้ในการการผลิตไบ
โอดีเซลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน เพื่อใช้ทดแทนน้้ามัน
ดีเซลที่ได้จากกระบวนการปิโตเลียมได้ อย่างไรก็แล้วแต่
ในกระบวนการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลผลของชนิดตัวเร่ง
ปฏิกริ ยามี ผ ลท้ าให้ป ระสิ ทธิ์ภ าพของเครื่องยนต์ ดีเซล
เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงองศาการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงใน
เครื่ อ งยนต์ ดั ง นั้ น ในบทความนี้ จึ ง ได้ ท้ า การศึ ก ษา
ผลกระทบขององศาการฉี ด น้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิ์ภาพและมลพิษที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์เพื่อให้มี
ประสิ ทธิ์ ภ าพสู ง สุ ดในการใช้ ง านน้้ ามั น ไบโอดี เซลกั บ
เครื่องยนต์ดีเซลได้อย่างเหมาะสม

coconut biodiesel

4.69

9233

4.2

9339

0.5%(NaOH)

ส้าหรับงานวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่งยนต์ดีเซลสูบเดียว 4 จังหวะ
ระบายความร้อนด้วยน้้า ระบบการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงเป็น
แบบฉี ดตรง โดยข้อ มูล ของเครื่ องยนต์ต ามตารางที่ 2
ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลของเครื่องยนต์
Engine Specification
YANMAR

TF 90 DI-L

TYPE

1cylinder, 4 stroke

Combustion chamber

Direction injection

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

Bore x Stroke

85 x 87

เพื่อศึกษาผลกระทบขององศาการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง
ของน้้ า มั น ไบโอดี เ ซลต่ อ สมรรถนะและมลพิ ษ ของ
เครื่องยนต์ดีเซล

Capacity

493 cc

Power

12(kw)@2400rpm

Compression ratio

16.6:1

Timing injection

20º bTDC

Pressure of injection

200 bar

injecter

Bosch type

3. ขันตอนและวิธีการทดลอง
3.1

ขันตอนการเตรียมน้ามัน
ในกระบวนการผลิ ตน้้ ามั นมะพร้ าวโดยใช้ตั วเร่ ง
ปฎิกริยาต่างชนิดกันคือ NaOH และ KOH โดยในการ
วิจัยครั้ง นี้ใช้ตัวเร่ง ปฎิกริ ยา 5% โดยน้้าหนัก ต่อน้้ามั น
มะพร้าว 100 ml ผสมกับ 20% โดยปริมาตรของเมธา
นอล 95% [2] เมทานอลและตัวเร่งปฏิกิริยาถูกผสมด้วย
วิธีการกวนที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที โดยใช้เวลา
ในการกวนประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นท้าการเทน้้ามัน
ปาล์มมาผสมกับเมทานอลที่ผผสมกับตัวเร่งปฎิกริยา โดยให้
อุณหภูมิในขณะท้าการผสมที่ 60 องศาเซลเซียส ท้าการกวน
ให้ผสมกันโดยใช้แท่งกวนแม่เหล็กที่ความเร็วรอบ 600 รอบ

ต่อนาที เมื่อทุกส่วนผสมเข้ากันได้แล้วปล่อยส่วนผสมทิ้ง
ไว้ 30 นาทีและท้าการแยกชั้นกรีเซอรี นออก คุณสมบัติ
น้้ามันได้แสดงไว้ในตารงที่ 1 ด้านล่าง
ตารางที่ 1 แสดงค่าคุณสมบัติน้ามัน
Type of Fuel

Viscosity(cst)

Heating Value(cal/g)

Diesel

3.3

11127

โดยหัวฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงท้าการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงที่ 20
องศาก่อนศูนย์ตายบนที่แรงดัน 200 บาร์ โดยเครื่องยต์ที่
ใช้ ใ นการทดสอบถู ก ต่ อ พ่ ว งด้ ว ยไดนาโมมิ เ ตอรรุ่ น
ANAKA TYPE P-1.5 เพื่อใช้ในการทดสอบก้าลัง ของ
เครื่องยนต์ ดังแสดงในรูปที่ 1 ส้าหรับอุณหภูมิไอเสียของ
เครื่องยนต์ในการวิจัยนี้ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดชนิด K-tpye
และท้าการวัดแก๊สคารบอนมอนอกออกไซค์ (CO),คา
รบอนไดออกไซค์ (CO2), ไนโตรเจนออกไซค์
(NOX),สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC), ด้วยเครื่อ ง
วิเคราะห์แก๊ส HORIBA MEXA-584L
3.2 ขันตอนการทดลอง
ขั้นตอนการทดลองในงานวิ จัยนี้ ท้าการทดลอง
โดยท้าการทอสอบประสิทธิ์ภาพเครื่องยนต์ตั้ง แต่ 1200
ถึง 2400 รอบต่อนาที ที่องศาการฉีด 10º, 15º และ 20º
ก่อนศูนย์ตายบน ด้วยน้้ามันมะพร้าวที่ใช้ตัวเร่งปฎิกริยา

ต่ า งชนิ ด กั น เที ย บกั บ น้้ า มั น ดี เ ซล คื อ น้้ า มั น มะพร้ า ว
0.5% (KOH) และ 0.5% (NaOH) โดยเริ่มต้นท้าการ
ทดสอบที่อ งศาการฉี ดมาตรฐาน 20º bTDC (ค่ า
มาตรฐานจากโรงงาน) โดยความเร็วรอบเริ่มต้นคือ 1200
รอบต่อนาที และท้าการปรับเพิ่มขึ้นครั้งละ 300 รอบต่อ
นาที ภายใต้เงื่อนไขภาระของเครื่องยนต์สูงสุด (เร่งสุด)
เมื่อท้าการทดสอบที่ 20º bTDC (ค่ามาตรฐานจาก
โรงงานผลิ ต ) ท้ า การปรั บ แผ่ น ชิ ม รองปั๊ ม ฉี ด น้้ า มั น
เชื้อเพลิงเพื่อเปลี่ยนองศาการฉีดของน้้ามันเชื้อเพลิงไปที่
10 bTDC และ 15 bTDC ตามล้าดับและท้าการทดลอง
ภายใต้ ส ภาวะเดี ย วกั บ องศาการฉี ด มาตรฐานเพื่ อ
เปรีย บเทีย บสมถนะของน้้ามั นต่างชนิดที่ องศาการฉี ด
ต่างกัน

ผลประสิทธิ์แรงบิดเครื่องยนต์ในงานวิจัยชิ้นนี้ ที่ความเร็ว
รอบเครื่องยนต์ต่้าแรงบิดเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อความเร็ว
รอบศูง ขึ้นโดยที่ค วามเร็วรอบ 1500 รอบต่อนาที คือ
ความเร็วรอบที่ท้าให้แรงบิดของเครื่องยนต์มีค่าสูงสุดทุก
ชนิดของน้้ามัน ค่าแรงบิดสูงสุดของน้้ามันดีเซล น้้ามัน
มะพร้าว 0.5%(KOH) และ ไบโอดีเซล 0.5% (NaOH) ที่
20° ก่อนศูนย์ตายบน คือ 4.95, 5.02 และ 4.95
กิโลกรัม-เมตร
โดยที่ อ งศาที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ส้ า หรั บ น้้ า มั น มะพร้ า ว
0.5%(KOH), น้้ามันมะพร้าว 0.5%(NaOH) และน้้ามัน
ดีเซลที่ให้ค่าแรงบิดสูง คือ 15° bTDC โดยค่าแรงบิด
สูงสุดที่ได้คือ 5.02, 5.02 และ 5.02 kg.m ตามล้าดับ
โดยที่น้ามันมะพร้าว 0.5%(NaOH) ให้ค่าแรงบิดที่สูงสุด
โดยมากกว่าน้้ามันดีเซลคิดเป็นร้อยละ 1.4%. [3] แม้ว่า
ค่าความร้อนจ้าเพาะของเชื้อเพลิงของดีเซลจะสูงกว่าไบ
โอดีเซล แต่ด้วยค่าความหนาแน่ของน้้ามันเชื้อเพลิงของ
น้้ามันมะพร้าวสูง กว่า ท้าให้น้ามันไบโอดีเซลถูกฉีดเข้า
ห้องเผาไหม้ได้สูงกว่า

รูปที่ 1 แสดงภาพแผ่นชิมปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิง

(a)

รูปที่ 2 แสดงภาพขั้นตอนปรับตั้งองศาฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง

4. ผลการทดลอง
4.1. ผลวิเคราะห์ประสิทธิ์ภาพเครื่องยนต์
4.1.1. แรงบิดเครื่องยนต์

(b)

(c)
รูปที่ 3. ค่าของแรงบิดที่สภาวะเร่งสุด (full load) (a)
น้้ามันดีเซล (b) น้้ามันไบโอดีเซล 0.5% (KOH) (c)
น้้ามันไบโอดีเซล 0.5% (NaOH)

รูปที่ 4 แสดงแผนผังการเคตรียมเครื่องทดสอบและอุปกรณ์ตรวจวัด

4.1.2. แรงม้าเบรค
แรงม้าเบรคคือการค้านวณความสัมพันธ์ร ะหว่างแรงบิด
และความเร็ วรอบ โดยค่ าแรงม้ า ที่ ได้ แ สดงในรู ปที่ 5 แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงม้าที่ได้ออกมาจากการทดสอบและแรงบิด
โดยแนวโน้ ม ของแรงม้ า จะมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ตามจ้ า นวนรอบของ
เครื่องยนต์และสูง สุดที่ร อบ ประมาณ 2400 รอบต่อนาที โดยที่
องศาการฉีดมาตรฐาน 20 (องศาก่อนศูนย์ตายบน) ให้แรงม้าที่
10.1, 10.4, และ 10.1 กิโลวัตถ ของน้้ามัน ดีเซล, น้้ามันมะพร้าว
0.5% (KOH), และ น้้ามันมะพร่าว 0.5% (NaOH) ตามล้าดับ
อย่างไรก็ตามที่องศาการฉีด 15 องศาก่อนศูนย์ตายบน ให้ก้าลัง ที่
สูง สุด คือ 8.1, 10.7, และ 10.4 ส้าหรับน้้ามันดีเซลม น้้ามัน
มะพร้ า ว 0.5% (KOH) และน้้ า มัน มะพร้ าว 0.5% (NaOH)
ตามล้าดับ

รูปที.่ 5. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงม้ากับความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ (a) น้้ามันดีเซล (b) น้้ามันมะพร้าว 0.5% (KOH) (c)
น้้ามันมะพร้าว 0.5% (NaOH).

4.2 อัตราการสินเปลืองเชือเพลิงจ้าเพาะเบรก
อัตราการสิ้นเปลืองจ้าเพาะเบรก คือ อัตราส่วนระหว่างอัต ราการ
สิ้นเปลืองน้้ามันเชื้อเพลิงต่อก้าลังเครื่องยนต์ โดยจากการวิจัยพบว่า
ค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้ อเพลิง จ้าเพาะเบรก ที่อ งศาการฉีด 15
องศาก่อนศูนย์ตายบน ให้ค่าประสิทธิ์ภาพสูงสุด คือ 373, 360.2,
และ 366.8 กรัมต่อกิโลวัตถ์ ชั่วโมง ของน้้ามันดีเซล, น้้ามันมะพร้าว
0.5% KOH , น้้ามันมะพร้าว 0.5% NaOH ตามล้าดับ โดยค่าเฉลี่ย
ของน้้ามันมะพร้าว 0.5% KOH ต่้ากว่าน้้ามันดีเซล 3.55% และ
น้้ามันมะพร้าว 0.5% NaOH ต่้ากว่า 1.69% ซึ่ง สอดคล้องกับ
Herchel et al. [5] ซึ่งให้เหตุผลไว้ว่า แม้ว่าค่าความร้อนจ้าเพาะ
ของเชื้อเพลิงของน้้ามันดีเซลจะสูงกว่าน้้ามันมะพร้าวทั้ง 2 ชนิด แต่
ด้วยความหนาแน่นของน้้ามันมะพร้าวที่สูงกว่าน้้ามันดีเซลจึงท้าให้
ค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ้าเพาะเบรกสูงกว่าน้้ามันดีเซล

(a)
รูปที่ 6 แสดงค่าอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ้าเพาะเบรกที่องศาการฉีด
15 องศาก่อนศูนย์ตายบน

4.3 ผลการวิเคราะห์แก๊สไอเสีย

(b)

(c)

ผลการวิเคราะห์แก๊สไอเสียของน้้ามันดีเซล น้้ามันมะพร้าว
0.5% KOH, น้้ามันมะพร้าว 0.5% NaOH บว่าค่าแก๊ส CO, HC จะ
ลดลงเมื่อความเร็วรอบสูงขึ้น
ส้าหรับค่า NOX มีแนวโน้มสูง ขึ้น โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย
ของแก๊ส CO, HC, NOx ของน้้ามันมะพร้าวทั้ง สองประเภทมี
แนวโน้มน้อยกว่าน้้ามันดีเซล
4.3.1 แก๊สไนโตรเจนออกไซค์
ผลของแก๊ ส ไนโตรเจนออกไซค์ ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบ
เครื่องยนต์ของน้้ามันทุกชนิดที่สภาวะเร่งสุด แสดงผลตามรูปที่ 7
จากกราฟแสดงค่า ไนโตรเจนออกไซค์ โดยค่ า จะเพิ่ ม สูง ขึ้ น เมื่ อ
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกันกับน้้ามันทุกชนิด
และไนโตรเจนออกไซค์มีแนวโน้มลดลงเมื่อปรับองศาการฉีดลดลง

(a)

(a)

(b)
(b)

(c)
รูปที่ 7 แสดงค่าแก๊สไนโตรเจนออกไซค์ที่ความเร็วรอบต่างๆที่
สภาวะเร่งสุด (a) 20º (b) 15º and (c) 10º ก่อนศูนย์ตายบน
4.3.2 แก๊สคาร์บอนมอนอกไซค์
ส้ า หรั บ ค่ า แก๊ ส คาร์ บ อนมอนอกไซค์ ข องน้้ า มั น แต่ ล ะ
ประเภทแสดงไว้ ในรูป ที่ 8 ค่ าคาร์ บอนมอนอกไซค์เ กิด จากการ
สันดาปของคาร์บอนอะตอมและออกซิเจนที่ไม่เพียงพอ โดยปริมาณ
ค่าคาร์บอนมอนอกไซค์ถูกก้าหนดด้วยค่าอัตราส่วนระหว่างอากาศ
ต่อน้้ามัน

(c)
รูปที่ 8 แสดงค่าแก๊สคารบอนมอนอกไซค์ที่ความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ต่างๆ
4.3.3 แก๊สไฮโดรคาร์บอน
แก๊ ส ไฮโดรคาร์ บ อนเกิ ด จากการสั น ดาปของเครื่ อ งยนต์ แ ละ
คุ ณ สมบั ติ ข องน้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ตามรู ป ที่ 9 แสดงค่ า แก๊ ส
ไฮโดรคาร์ บอนของน้้า มันทุ กประเภทที่ค วามเร็ว รอบต่า งๆ โดย
แนวโน้มของแก๊สไฮโดรคาร์บอนมีแนวโน้มลดลงเมื่อความเร็วรอบ
เพิ่มสูงขึ้น

6. อ้างอิง

(a)

(b)

(c)
รูปที่ 9 แสดงค่าแก๊สไฮโดรคาร์บอนที่ความเร็วรอบต่างๆของ
เครื่องยนต์ที่องศาการฉีดน้้ามัน (a) 20º (b) 15º and (c) 10º
ตามล้าดับ

5 สรุป
จากผลการวิจัยสรุปว่าน้้ามันมะพร้าวทั้ง 2 ชนิ คือ น้้ามัน
มะพร้าว 0.5% KOH และน้้ามันมะพร้าว 0.5% NaOH ให้ก้าลัง
แรงม้าที่สูง กว่าน้้ามันดีเซล โดยน้้ามันมะพร้าวที่ให้ก้าลังแรงม้าสูง
ที่สุดคือ น้้ามันมะพร้าว 0.5% KOH โดยให้ก้าลังแรงม้าที่ 10.7 KW
ที่รอบเครื่องยนต์ 2100 รอบต่อนาที ที่องศาการฉีด 15 องศาก่อน
ศูนย์ตายบน ส้าหรับค่ามลพิษน้้ามันมะพร้าวมีแนวโน้มค่ามลพิษ ที่
น้อยกว่าน้้ามันดีเซล
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