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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีเ้ ป็นการพัฒนาพัดลมระบายอากาศผลิตพลังงานไฟฟ้าส�ำหรับโรงเรือนเลีย้ งไก่เนือ้ ใช้หลักการระบบสะสมพลังงาน
จากฟลายวีล หรือล้อตุนก�ำลัง (Flywheel Energy Storage System--FESS) จากพัดลมระบายอากาศขนาดใบพัด 50 นิ้ว
ปริมาณลม 18,500 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที มีโครงสร้างขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 108 x 137 x 40 เซนติเมตร ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนสายพานเพื่อดึงพูเล่ย์ให้ใบพัดสร้างแรงลม บนแกนเพลาติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าขนาดก�ำลัง
15 kVA ท�ำงานร่วมกับระบบสะสมพลังงาน เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าจะดึงสายพานด้วยความเร็วคงที่ 1,500 รอบต่อนาที ผลิต
พลังงานไฟฟ้าให้กบั ภาระโหลดหลอดแสงสว่างแอลอีดใี นโรงเรือนเลีย้ งไก่ดว้ ยแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์, 50 เฮิรตซ์
การทดลองเพื่อหาความเหมาะสมมอเตอร์ไฟฟ้าใช้ขนาด 1 และ 3 แรงม้า มีความเร็วรอบ 1,450 และ 2,830 รอบต่อนาที
ตามล� ำ ดั บ วั ด ความเร็ ว รอบจากแรงดึ ง ให้ เ พลาหมุ น เปรี ย บเที ย บพลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต ได้ จ ากระบบสะสมพลั ง งาน
ผลการทดลองพบว่า การค�ำนวณอัตราการหมุนล้อตามเท่ากับ 790 รอบต่อนาที ให้หมุนล้อขับแกนหมุนเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นที่ความเร็วรอบ 1,550 รอบต่อนาที ผลการเปรียบเทียบการมอเตอร์ไฟฟ้าใช้ขนาด 3 แรงม้า ท�ำให้เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้าจากระบบสะสมพลังงานสูงสุด 1.2 กิโลวัตต์ เมื่อท�ำงานร่วมกับล้อตุนก�ำลังขณะไม่ใช้ใบพัดลมมอเตอร์ไฟฟ้า
ทั้งสองขนาด พบว่า มีอัตราความเร็วมอเตอร์ต่างกันคิดเป็นร้อยละ 50 และการต่อสายพานร่วมกับใบพัดลมส่งผลท�ำให้มี
ความเร็วลม 7.5 เมตรต่อวินาที ผลการวิจัยพบว่า เมื่อถูกน�ำมาสร้างเป็นแนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายใน
โรงเรือนเลี้ยงไก่ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,000 บาท
ค�ำส�ำคัญ: พลังงานไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ โรงเรือนเลี้ยงไก่
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Abstract
This research is on ventilation fans to generate electricity for broiler houses using the principle of an
energy storage system from the Flywheel Energy Storage System--FESS. The tunnel ventilator operates
on a 50-inch rotor of which dimension 108 cm (W) x 137 cm (L) x 40 cm (H). It uses a motor to drive
a belt pulling the pulley to drive the wind generators. Generator power size 15 kVA is installed on
the shaft to work with energy from the flywheel. The generator belt is pulled at a constant speed of
1,500 rpm. It supplies electric power to an LED light load in the broiler with a voltage of 220V, 50Hz.
Experiment to find the right size of a motor on 1 and 3 HP with speeds of 1,450 and 2,830 rpm,
respectively. The research compared the speed of rotation from the pulling force of the shaft with
the electricity generated from the power wheel system. The results found that the wheel rotation
rate was 790 rpm, to drive generator motor on 3 HP wheel at 1,550 rpm, making the maximum power
at 1.2 kVA. While working with flywheels without fan blades, both electric motors sizes, it was found
that the motor speed was 50% different. When the belt was connected to the flywheel fan blade,
it resulted in a wind speed of 7.5 m/s. The research compared the electricity generated from the
power wheel system. The results show that when used to create a way to conserve electricity in the
chicken house, it can reduce the monthly cost of 10,000 baht.
Keywords: electrical energy, tunnel ventilator, chicken broiler house

บทน�ำ
ไก่เนือ้ เป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศทีส่ ำ� คัญ ผลิต
รวมรายปี พ.ศ. 2560-2563 มีการผลิตไก่เนือ้ จ�ำนวน 1,425
ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 17.8 หรือคิดเป็นน�้ำหนักเนื้อไก่
1.95 ล้านตันต่อปี ไก่เนื้อเป็นสินค้าปศุสัตว์มีแนวโน้มสูงใน
การส่งออกไปยังตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
เพราะการรวมตัวดังกล่าวนั้นท�ำให้เกิดการแข่งขันทางการ
ตลาดในภูมภิ าคซึง่ มีประชากรรวมกันประมาณ 600 ล้านคน
ส่งผลให้ความต้องการบริโภคโปรตีนจากเพิ่มขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ไก่เนื้อยังเป็นสินค้าปศุสัตว์ที่มีแนวโน้มในการส่ง
ออกไปยังตลาดต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2559 มีมลู ค่าส่งออก
20 ล้านบาท (Office of Agricultural Economics, 2017)
เกษตรกรจึงนิยมเลี้ยงไก่เนื้อในลักษณะแบบปศุสัตว์ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพโรงเรือนเลี้ยงให้เพียงพอในการผลิต และ
มีคุณภาพสามารถป้องกันการเกิดโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยง
โดยอาศั ย รู ป แบบกระบวนการเพาะเลี้ยงไก่ใ นโรงเรือน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-เมษายน 2565

ระบบปิด (chicken house) ฟาร์มเลี้ยงเกิดความน่าเชื่อ
ถือต่อผลผลิตไก่เนื้อที่มีระบบควบคุมสภาพอากาศ (Salas,
Orden & Orden, (2016) จากการศึกษาโรงเรือนระบบปิด
มาตรฐานจะมีขนาดความกว้าง x ความยาว เท่ากับ 12x120
เมตร พบว่า มีการระบายอากาศภายในโรงเรือนอย่างเพียงพอ
ด้ ว ยพั ด ลมระบายอากาศที่ มี ใ บพั ด ขนาดใหญ่ 50 นิ้ ว
จ�ำนวนอย่างน้อย 4-8 เครื่อง (McGahan, Davis & Poad,
2012) โดยท�ำหน้าที่ดูดอากาศร้อนในโรงเรือนออก ในขณะ
เดียวกันก็จะดูดอากาศเย็นผ่านการลดอุณหภูมิจากน�้ำไหล
ซึมที่ชุดแผ่นรังผึ้งท�ำความเย็น (cooling pad) เข้ามาใน
โรงเรือนแทนที่อากาศที่ดูดออกไป ท�ำให้อุณหภูมิภายใน
โรงเรือนลดลง โดยใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน
พัดลมระบายอากาศจะต้องใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง คิดเป็น
พลังไฟฟ้า 0.75 วัตต์ต่อชั่วโมง หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อ
เดือนประมาณ 13,000 บาท (Tabler, 2007) สอดคล้อง
กับรายงานว่า การประหยัดพลังงานในการผลิตสัตว์จึงมี
ความส�ำคัญมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อากาศและการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานจนส่งผลต่อราคา
การผลิต (Rajaniemi & Ahokas, 2012) เพื่อหาศักยภาพ
ในการประหยัดพลังงาน เมื่อใช้การเคลื่อนที่แบบหมุนของ
พัดลมระบายอากาศ แรงดึงที่ได้นั้นอาจถูกน�ำไปใช้งานเพื่อ
เปลีย่ นเป็นพลังเสริมได้ ยกตัวอย่าง เช่น การศึกษาความเร็ว
ของมอเตอร์มีผลต่อการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังกล
เป็นต้น ส�ำหรับการน�ำพลังงานทางกลทีไ่ ด้จากเครือ่ งก�ำเนิด
ไฟฟ้า (generator) โดยใช้แกนมอเตอร์ต่อกับเพลาหน้าของ
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ท�ำให้ความเร็วของมอเตอร์มีผลต่อ
การผลิตพลังไฟฟ้าด้วยความเร็วรอบต�ำ่ สุด 250 รอบต่อนาที
แต่โดยส่วนใหญ่ประสิทธิภาพเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า จะอาศัย
การขับแกนหมุนจากเครือ่ งยนต์ซงึ่ ท�ำให้เกิดเสียงดังรบกวน
และสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน�้ำมัน
จากแนวคิดดังกล่าว การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาพัดลมระบายอากาศผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้สำ� หรับ
โรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิด ด้วยหลักการสะสมพลังงานจาก
ฟลายวีล (ล้อตุนก�ำลัง) โดยน�ำหลักการหมุนของมอเตอร์
ของพัดลมระบายอากาศมาพัฒนาออกแบบ และติดตั้ง
ร่วมกับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า เพื่อควบคุมการแปลงกระแส
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ใช้ส�ำหรับหลอดแสงสว่างแอลอีดี
ภายในโรงเรือนและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เป็นพลังงานแบบ
หมุนเวียน ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ต้องการศึกษาหลักการของพลังงาน
หมุนเวียนที่ได้จากพัดลมระบายอากาศ เพื่อพัฒนาพัดลม
ระบายอากาศเป็ น แนวทางการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า ให้
เกษตรกรหรือผูป้ ระกอบการเลีย้ งไก่เนือ้ ในโรงเรือนระบบปิด

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ พัฒนาพัดลมระบายอากาศผลิตพลังงานไฟฟ้า
ใช้ส�ำหรับโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิด ด้วยหลักการสะสม
พลังงานจากฟลายวีล (ล้อตุนก�ำลัง) ในการผลิตแรงดัน
ไฟฟ้าส�ำหรับโรงเรือนเลี้ยงผลิตไก่เนื้อ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ศึกษาหลักการท�ำงานพัดลมระบายอากาศเพื่อ
เป็นการเปรียบเทียบชุดมอเตอร์ความเร็วต่างกัน และใช้หลัก
การออกแบบล้อตุนก�ำลังในการสร้างพัดระบายอากาศผลิต
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แรงดันไฟฟ้าให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ ใช้เครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟ้าผลิตแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ และ
ผลิตความถี่ 50 เฮิรตซ์ หลักการท�ำงานของพัดลมระบาย
อากาศในโรงเรือน คือ การดูดอากาศจากด้านในออกไป
ด้านนอก เพื่อช่วยการหมุนเวียนของอากาศโดยมีหลักการ
ติดตั้ง คือ ให้ติดตั้งตรงข้ามกับช่องลมเข้า เช่น โรงเรือนที่มี
การติดตัง้ แผ่นรังผึง้ ไว้ทดี่ า้ นหน้า มีลมเข้าได้เพียงด้านเดียวก็
จะไม่สามารถระบายอากาศและกลิ่นได้ การออกแบบและ
สร้างพัดลมระบายอากาศ
การศึกษาระบบพัดลมระบายอากาศส�ำหรับโรงเรือน
เลี้ยงไก่ผลิตพลังไฟฟ้าส�ำหรับโรงเรือนระบบปิดเลี้ยงไก่
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบอิสระ (flywheel free
energy) เป็นเครื่องที่สร้างขึ้นโดยอาศัยหลักการหมุนของ
พัดลมด้วยพลังงานจลน์จากการหมุนของมอเตอร์ท�ำให้เกิด
พลังงานกลที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบเป็นหมุนเวียนกลับมา
ใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้อกี Geidtruad, Simma, Chaiammarit
& Wisawapat Thanatorn, (2017) จากการศึกษา พบว่า
พลังงานจลน์ได้จากการหมุนของมอเตอร์สามารถน�ำมา
เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ผลิต
พลังงานไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับมอเตอร์พัดลม ซึ่งจะ
เปลี่ยนแรงหมุนของมอเตอร์พัดลมเป็นพลังงานทดแทน
และใช้หม้อแปลงปรับระดับสัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแส
สลับ (AC) ให้คงทีเ่ ท่ากับ 220 โวลต์ การออกแบบให้การหมุน
ของพูเล่ย์มีความเหมาะสมต่อการหมุนของเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้า ผู้วิจัยมีแนวคิดเริ่มจากการออกแบบพัดลมระบาย
อากาศส�ำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า (ภาพ 1) ส่วนประกอบ
มีดังนี้ (1) พัดลมระบายอากาศมี 6 ใบ มีขนาดใบพัด 50 นิ้ว
ด้านบนมุมของโครงเหล็กมีช่องส�ำหรับติดตั้ง (2) มอเตอร์
ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนสายพานที่ดึงกับพูเล่ย์แกนหมุน
พัดลมสร้างแรงดึงให้แกนเพลาเหวี่ยง (3) ล้อตุนก�ำลัง
(flywheel) เกิดการสระสมพลังงานสร้างแรงบิดสามารถ
ดึงสายพานที่ยึดหมุน (4) เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าขนาด 1.5 kVA
มีความเร็วอย่างน้อย 1,500 รอบต่อนาที และรักษาแรงดัน
ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ด้วย
หม้อแปลงไฟฟ้า และ (5) ตู้ควบคุมวงจรการจ่ายไฟฟ้าจะ
แสดงหน่วยวัดค่าพลังงานที่ผลิตได้จ่ายไปยังโหลดหลอด
ไฟฟ้าให้แสงสว่างภายในโรงเรือน

EAU HERITAGE JOURNAL

Science and Technology

Vol. 16 No. 1 January-April 2022

ภาพ 1 ส่วนประกอบพัดลมระบายอากาศส�ำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า
ส�ำหรับพัดลมระบายอากาศที่มีจ�ำหน่ายทั่วไปมี
คุณลักษณะตามความต้องการของผู้ใช้ควรจึงค�ำนึงถึงการ
เลือกมอเตอร์ทมี่ ภี าระการท�ำงานเหมาะสม โดยการหาภาระ
ของมอเตอร์โดยการวัดด้วยวิธี Slip Method ภาระหรือ
โหลด ยกตัวอย่างคือ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับการค�ำนวณหาโหลดจะใช้สมการในการค�ำนวณหา
อัตราการทด และการหมุนของพู่เล่ย์อัตราการทดรอบ ดังนี้
I

=

n1

=

n2

d1

(1)

d2

อัตราการหมุนของล้อตาม
n1

=

d1 × n1

(2)

d2

อัตราการหมุนของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
N3

=

d2 × n2

(3)

d3

เมื่อ

วิธีการทดสอบพัดลมระบายอากาศ
1) เปิดเครื่องเพื่อให้พัดลมระบายอากาศเริ่มหมุน
ท�ำงาน วัดความเร็วในการหมุนของขนาดมอเตอร์ 1 และ
3 แรงม้า ด้วยเครื่อง Tachometer เพื่อศึกษาความเร็ว
ในการหมุนของมอเตอร์ของพัดลมระบายอากาศ และวัด
ปริมาตรลมด้วยเครือ่ ง Anemometer ในระยะห่าง 1 เมตร
2) ใช้ Clamp meter ยี่ห้อ Fluke 323 ค่าความ
แม่นย�ำคลาดเคลื่อน 1.5% ส�ำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าใน
วงจร เพื่อศึกษาการใช้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรควบคุม
พัดลม และค�ำนวณหาอัตราการหมุนของเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า
ในระบบการสะสมพลังงาน
3) การค�ำนวณหาภาระของมอเตอร์ด้วยวิธีการ
หาภาระของมอเตอร์ (slip Method) โดยการวัดด้วยวิธี
ภาระ หรือโหลด คือ อุปกรณ์ทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
วัดกระแสไฟฟ้าจากเฟสเข้าส�ำหรับค�ำนวณหาก�ำลังไฟฟ้า
จากกระแสและแรงดันไฟฟ้าด้วยสมการ (4)
P = IV

(4)

เมื่อ
d1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางพูเล่ย์ล้อขับ (mm)
d2 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางพูเล่ย์ล้อตาม (mm)
n1 คือ ความเร็วระบบของล้อขับ (RPM)

P = ก�ำลังไฟฟ้า (electric power)
V = แรงดันไฟฟ้า (voltage)
I = กระแสไฟฟ้า (current)

n2 คือ ความเร็วรอบของล้อตาม (RPM)
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ผลการวิจัย
ผลการออกแบบและสร้างพัดลมระบายอากาศผลิต
พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน เมื่อต่อแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
220 โวลต์ (ภาพ 2) หลักการท�ำงานของพัดลมระบายอากาศ
ส�ำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าท�ำให้มอเตอร์พดั ลมระบายอากาศ
เกิดแรงหมุนเป็นพลังงานจลน์จึงต้องแปลงพลังงานกลให้
เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าขนาด 1.5 kVA
ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที ใช้ก�ำลังไฟฟ้า 750 วัตต์
ติดตั้งหม้อแปลงปรับระดับแรงดันไฟฟ้า (step up) เพื่อ
เพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้มีระดับคงที่ 220 โวลต์ โดยมีสัญญาณ

แรงดันเอาต์พุตรูปคลื่นไซด์เวฟ จากการทดสอบแบบไม่มี
โหลด ท�ำให้ได้ค่าที่สามารถน�ำไปใช้งานซึ่งมีความเร็วอยู่ที่
1,550 รอบต่อนาที แรงดันไฟฟ้า 239 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
และได้รูปคลื่นสัญญาณ (wave from) เป็นรูปไซน์ (Sine
wave) เทียบกับรูปคลื่นมาตรฐานไฟฟ้ากระแสสลับใกล้
เคียงกันแรงดันไฟฟ้าในส่วนนี้จะผ่านอุปกรณ์ควบคุมการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ใช้กบั มอเตอร์
หมุนใบพัดลมขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า และ (2) ใช้กับ
โหลดภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ เช่น หลอดแสงสว่าง

ภาพ 2 หลักการท�ำงานของพัดลมระบายอากาศผลิตพลังงานไฟฟ้า
ตาราง 1
เปรียบเทียบก�ำลังไฟฟ้าจากการหมุนของมอเตอร์ต่อร่วมกับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
มอเตอร์
(แรงม้า)
1
3

ความเร็วรอบ
ความเร็วรอบ
มอเตอร์ (RPM) เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (RPM)
1,450
1,466
2,830
1,550

ความเร็วลม
(m/s)
3.1
7.5

ค่าเฉลี่ยก�ำลัง
ไฟฟ้า (วัตต์)
684
1,200

แรงดันไฟฟ้า
(โวลต์)
75
239

ตาราง 2
ทดสอบมอเตอร์ร่วมกับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าขณะยังไม่ใช้กับชุดระบบพัดลมระบายอากาศ
มอเตอร์
(แรงม้า)
1
3
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พัดลมระบายอากาศ
กระแสไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า
(I Input)
(V Input)
4.5
220
13.0
220

เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า
(Io Output)
(Vo Output)
3.8
205
11.2
220
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จากตาราง 1 เมื่อความเร็วรอบสูงขึ้นความเร็ว
ลมจะมีปริมาตรสูงขึ้นตาม ความเร็วรอบของมอเตอร์ใน
พัดลมระบายอากาศส�ำหรับโรงเรือนพลังงานหมุนเวียน
เมื่อเริ่มทดสอบวัดความเร็วลมระบายอากาศจะเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ ง ในการทดสอบหาอัตราความเร็วลม และความเร็ว
รอบมอเตอร์ พบว่า มอเตอร์ขนาด 1 และ 3 แรงม้า ได้
อัตราความเร็วลมเท่ากับ 3.1 และ 7.5 เมตรต่อวินาที ตาม
ล�ำดับ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 50 ของความเร็วที่ลดลงจน
ส่งผลต่อปริมาณลมที่ผลิตในโรงเรือนระบบปิดได้ แต่จาก
ปัญหาดังกล่าวจึงต้องอาศัยหลักการสะสมก�ำลังจากล้อตุน
ก�ำลัง คือ อุปกรณ์เชิงกลทีห่ มุนได้ใช้ในการเก็บพลังงานหรือ
การถ่ายทอดก�ำลังหมุนที่เกิดขึ้น จากการแรงหมุนเหวี่ยง
น�้ำหนัก 50 กิ โ ลกรั ม จนเกิ ด เป็ น ปริ ม าณพลั ง งานที่ ถู ก
เก็ บ ไว้ ใ นล้ อ ตุนก�ำลังเป็นสัดส่วนของก�ำลังส่งเป็นสองเท่า
ของความเร็วในการหมุน เมื่อล้อตุนก�ำลังหมุนตามพูเล่ย์
พลังงานจะถูกถ่ายโอนไปยังล้อตุนก�ำลังได้โดยใส่แรงบิดให้
กับตัวมันเอง เพื่อเป็นการเพิ่มความเร็วในการหมุนด้วยจึง
เป็นการสะสมพลังงาน นอกจากนีล้ อ้ ต้นก�ำลังจะปลดปล่อย
พลังงานที่เก็บได้โดยการให้แรงบิดต่อโหลดหรือภาระทาง
กลให้กับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า 15 kVA โดยมีความเร็วพิกัด
ของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า 1,550 รอบต่อนาที ท�ำให้ค่าเฉลี่ย
ก�ำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เท่ากับ 1.2 กิโลวัตต์ และรักษาระดับ
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
จากตาราง 2 ผลทดสอบกระแสไฟฟ้าพัดลมระบาย
อากาศขณะยังไม่ใช้กับชุดใบพัดลม จากผลการทดลองการ

วัดกระแสไฟฟ้า อินพุต และเอาต์พุต โดยใช้มอเตอร์ 1
แรงม้า ความเร็วรอบของมอเตอร์ 1,450 รอบต่อนาที ใช้
กระแสอินพุต เท่ากับ 4.5 แอมแปร์ ส่วนกระแสเอาต์พุต
ลดลงใกล้เคียงกัน 3.8 แอมแปร์ และมอเตอร์ 3 แรงม้า ที่
มีความเร็วรอบสูงสุด 2,830 รอบต่อนาที ใช้กระแสอินพุต
13.0 แอมแปร์ ส่วนกระแสเอาต์พุตลดลงใกล้เคียงกัน 11.2
แอมแปร์ ตามล�ำดับ แต่ผลดังกล่าวจากการที่ความเร็วที่
เกิดจากพูเล่ย์ขนาดใหญ่ เพื่อฉุดแรงดึงท�ำให้ในช่วงแรก
มอเตอร์ 1 แรงม้า มีความเร็วรอบพิกัดต�่ำกว่าเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้าท�ำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าต�่ำ
จากภาพ 3 เมื่อแรงดันไฟฟ้า Vo (output) และ
กระแสไฟฟ้า Io (output) ส่งสัญญาณไฟฟ้ามายังตู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้า เพือ่ จ่ายไฟแสงสว่างในโรงเรือน จากนัน้ อุปกรณ์
แมกเนติกคอนแทคเตอร์ จะท�ำหน้าที่สั่งตัดต่อระบบวงจร
ไฟฟ้าหลัก V (input) ให้สวิทช์ยกเลิกการท�ำงานโดยแสดง
ผลแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจากโวลต์มิเตอร์ แต่รูปแบบ
การใช้พลังงานหมุนเวียนลักษณะนี้ท�ำให้ความเร็วลมต�่ำ
เนื่องจากอุณหภูมิแวดล้อมภายนอกแตกต่างกันในช่วงฤดู
หนาวและฤดูร้อน อาจมีผลต่ออัตราการระบายอุณหภูมิ
ความร้อนเกิดการสูญเสียความร้อนหลักที่ผ่านเข้าโรงเรือน
ระบบปิด (Rajaniemi et al., 2012) ซึ่งสามารถค�ำนวณ
หาอัตราการระบายอุณหภูมิความร้อนที่เหมาะสมได้จาก
สมการ 5 (Mannfors & Hautala, 2011)

ภาพ 3 บล็อกไดอะแกรมการท�ำงานมอเตอร์ร่วมกับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
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P = Ci . ρi . qv

. (Tin- Tout)

(5)

เมื่อ
= การสูญเสียพลังงานความร้อนผ่าน
ระบายอากาศ (Watt)
Ci
= ความจุจ�ำเพาะของอากาศ (kJ/kgK)
ρi
= ความหนาแน่นของอากาศ (kg/m3)
qv
= ปริมาณลมการระบายอากาศ (m/s)
Tin
= อุณหภูมิภายใน (ºC)
Tout
= อุณหภูมิภายนอก (ºC)
P

การออกแบบและสร้างพัดลมระบายอากาศส�ำหรับ
โรงเรือนผลิตพลังงานไฟฟ้า ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาระบบการท�ำงาน
พัดลมระบายอากาศภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ พบว่า ปัญหา
ภายในโรงเรือนคือค่าใช้จ่ายสูงจากการใช้พลังงานสูญเสีย
ไปอย่างสิ้นเปลืองกับพัดลมระบายอากาศ 80 เปอร์เซ็นต์
(McGahan et al., 2014) ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงพัฒนาระบบ
การหมุนของพัดลมระบายอากาศให้สามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าได้เอง จากการค�ำนวณหาอัตราการระบายอุณหภูมิ
ความร้อนที่เหมาะสมได้เท่ากับ 35 วัตต์ โดยการติดตั้ง
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าเพื่อแปลงพลังงานกลให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าด้วย
หลักการระบบสะสมพลังงานจากล้อตุนก�ำลัง จาก
การหมุนของมอเตอร์ท�ำให้เกิดพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ
เพือ่ ใช้สำ� หรับหลอดแสงสว่างแอลอีดี LED (8 Watt) จ�ำนวน
120 หลอด เมื่อคิดค�ำนวณอัตราการใช้ไฟฟ้าส�ำหรับเปิด
หลอด LED จ�ำนวน 1 หลอด ใช้งานวันละ 16 ชั่วโมง ใน
ระยะเวลา 1 เดือน จะช่วยลดค่าไฟฟ้าต่อหลอดประมาณ
15 บาทต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่า เมื่อถูกน�ำมาสร้างเป็น
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่
ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,000 บาท
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จากผลการทดลองพัดลมระบายอากาศส�ำหรับ
โรงเรือนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการหมุนของมอเตอร์ต่อ
ร่วมกับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า พบว่า มอเตอร์พัดลมระบาย
อากาศขนาด 1 แรงม้าความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 75 โวลต์ และมอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า
ความเร็วรอบ 2,830 รอบต่อนาที แรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 239
โวลต์ สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ Rajaniemi et al.,
(2012) พบว่า ผลกระทบต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในฟาร์ม
แต่ละแห่งคือปัจจัยทีส่ ำ� คัญ นอกจากนีเ้ มือ่ มีการเลีย้ งไก่อายุ
เพิม่ ขึน้ ในแต่ละฤดูการต้องใช้เชือ้ เพลิงส�ำหรับท�ำความร้อน
แตกต่างกันด้วยส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นพลังงานทีค่ วามจ�ำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมความ
ส�ำคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าไม่เป็นเพียงแค่เอื้อ
ประโยชน์ส�ำหรับอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเท่านั้น
หากแต่ ยั ง มี ค วามจ� ำ เป็ น และความส� ำ คั ญ ต่ อ เศรษฐกิ จ
โดยรวมของประเทศ (Makpoon, Veeravatnanond &
Nilkham, 2016)

ข้อเสนอแนะ
พัดลมระบายอากาศส�ำหรับโรงเรือนเลีย้ งไก่ระบบ
ปิดผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยเป็นแนวทาง
การลดต้นทุน โดยการน�ำพลังงานกลที่สร้างขึ้นจากพัดลม
ระบายอากาศเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าน�ำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ แทนการใช้ระบบส�ำรองไฟฟ้ากรณีฉุกเฉินจะ
ต้องออกแบบให้ระบบสะสมพลังงานจ�ำนวน 2 ชุด ให้เพียง
พอต่อพลังงานไฟฟ้าในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ นอกจากนี้ชุด
อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น สายพาน ตลับลูกปืน และวงจรควบคุม
ไฟฟ้าควรมีการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ เมื่อใช้งานเป็น
ระยะเวลานานติดต่อกันอาจเกิดการช�ำรุดจนเกิดเสียงดัง
รบกวนไก่
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