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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพอื่ ศึกษาการประยุกต์ใชง้ านระบบท�ำความเย็นแบบท่อใตด้ นิ ร่วมกับระบบพ่นหมอกและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ เพอื่ ช่วยควบคุมอุณหภูมแิ ละความชนื้ ภายในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า วิธกี ารในการศึกษาเริม่ จากการศึกษา
อุณหภูมใิ ต้ดนิ ทีร่ ะดับความลึก 3 ระดับ ของกลุม่ ดิน 3 ประเภท ในเขตจังหวัดอุดรธานี ต่อมาจะท�ำการค�ำนวณออกแบบระบบ
ความเย็นแบบท่อใต้ดิน และสร้างระบบจริงพร้อมกับโรงเรือนเพาะเห็ดขนาด 2.25 เมตร × 2.25 เมตร สูง 2.4 เมตร จากนั้น
จะท�ำการศึกษาสมรรถนะการท�ำงานของระบบ พรอ้ มทัง้ มีการทดลองน�ำเห็ดนางฟ้ามาเพาะเลีย้ งจริงในระบบเปรียบเทียบกับ
โรงเรือนเพาะเห็ดแบบดั้งเดิม ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิใต้ดินในเขตจังหวัดอุดรธานีมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 27–30
องศาเซลเซียส ซึ่งมีศักยภาพในการใช้ระบบท�ำความเย็นแบบท่อใต้ดิน โดยความลึกที่เหมาะสมในการวางระบบอยู่ท่ี
1.5–2 เมตร เนื่องจากมีอุณหภูมิคงที่ และไม่ได้รับอิทธิพลภายนอกอื่นๆ เมื่อทดลองติดตั้งระบบท�ำความเย็นใต้ดินที่ความลึก
ดังกล่าวพบว่า ระบบสามารถช่วยลดอุณหภูมิอากาศให้ต�่ำกว่าอากาศภายนอกประมาณ 5 องศาเซลเซียส ในช่วงกลางวัน
ทีอ่ ากาศร้อนจัด โดยหากเพิม่ ความเร็วลมในท่อจะมีผลเล็กนอ้ ยในการช่วยอุน่ อากาศในช่วงทีอ่ ณ
ุ หภูมอิ ากาศต�่ำกว่าอุณหภูมิ
ใต้ดิน และเมื่อน�ำระบบดังกล่าวไปใช้ร่วมกับโรงเรือนเพาะเห็ดที่สร้างขึ้นมาผลที่ได้พบว่า ที่ความเร็วลม 5.4 เมตรต่อวินาที
จะสามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้ต�่ำกว่าอากาศภายนอกได้ประมาณ 4 องศาเซลเซียส และสูงกว่าอุณหภูมิใต้ดิน
เพียง 0.5 องศาเซลเซียส เนื่องจากที่ความเร็วลมดังกล่าวจะมีอัตราการถ่ายเทความร้อนของอากาศในโรงเรือนสูงที่สุด และ
เมื่อมีการติดตั้งระบบพ่นหมอกพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงเรือนเพิ่มเติม จะสามารถช่วยรักษาความชื้นสัมพัทธ์
อากาศในโรงเรือนใหส้ งู กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ไดต้ ลอดเวลา ซึง่ เหมาะต่อการเพาะเห็ดนางฟ้าอย่างมาก ซึง่ เมอื่ ท�ำการทดลองน�ำ
เห็ดนางฟ้าจ�ำนวน 400 ก้อน มาเพาะจริงเป็นเวลา 1 เดือน ในระบบเทียบกับการเพาะในโรงเรือนเพาะเห็ดแบบดั้งเดิมพบว่า
ปริมาณดอกเห็ดที่ได้มีจ�ำนวนมากกว่าโรงเรือนเพาะเห็ดแบบดั้งเดิมถึง 23 เปอร์เซ็นต์ และลดเหลือ 12 เปอร์เซ็นต์
เมื่อพิจารณาต้นทุนในการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดร่วมกับเทคโนโลยีท�ำความเย็นแบบท่อใต้ดินที่เพิ่มขึ้นจากโรงเรือนดั้งเดิม
นอกเหนือไปจากนี้ยังพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้มีศักยภาพสูงที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเพาะเห็ดนอกฤดูกาลในช่วงที่
อากาศร้อนได้อีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ: ระบบท�ำความเย็นแบบท่อใต้ดิน โรงเรือนเพาะเห็ด เห็ดนางฟ้า อุณหภูมิใต้ดิน พลังงานความร้อนใต้พิภพ
การอ้้างอิิงบทความ: ปรีีชา ทุุมมุุ, ธนากร กองบาง, คมสััน มููลเพีีย และ วีีรชาติิ คงทวีี, “การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีทำำ�ความเย็็นแบบท่่อใต้้ดิินเพื่่อ�
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Abstract
The purpose of this research is to study the application of an earth-air heat exchanger system to control
temperature and humidity in a Pleurotus aajor-caju mushroom house. Firstly, this research conducted
measurements of underground temperatures at three depth levels for three soil groups in Udon Thani.
Secondly, the calculation of the earth-air heat exchanger system was implemented for a 2.25 m × 2.25 m
and 2.4 m high mushroom house and the real system was constructed. Finally, experiments on the performance
test of the system were conducted, including mushroom cultivation experiments. The results of this research
show that the underground temperature in Udon Thani is around 27–30°C and is a great potential use for
the earth-air heat exchanger system at 1.5–2 m deep. The performance test of the system shows that the
temperature can be reduced by 5°C from ambient temperature during warm temperature in the daytime. At the
air supply speed of 5.4 m/s and underground temperature at 29°C, the mushroom house temperature
can be reduced by 4°C, and the temperature gap between the air supply outlet and the underground was only
0.5°C because the air supply speed possesses the highest heat transfer rate. After installing a fogging system,
including an automatic control system, the system can maintain relative humidity in the mushroom house
above 80 percent, which is suitable for mushroom cultivation. Apart from that, the cultivation test of 400
mushroom cubes was conducted in the mushroom house compared with a traditional mushroom house.
It is found that mushroom quantity received is higher than that of the cultivation in the conventional
mushroom for 23 percent. However, it is reduced to 12 percent when considering installation cost of the
underground temperature system. In conclusion, the use of the earth-air heat exchanger system with the
mushroom house can help farmers in mushroom cultivation during the off-season.
Keywords: Earth–air Heat Exchanger, Mushroom Houses, Pleurotus sajor-caju, Underground Temperature,
Geothermal Energy
Please cite this article as: P. Tummu, T. Kongbang, K. Mulper, and W. Kongthawee, “Applications of an earth-air heat
exchanger system for temperature and humidity control in a Pleurotus sajor-caju mushroom house,” The Journal of
KMUTNB, vol. 31, no. 4, pp. 624–637, Oct.–Dec. 2021 (in Thai).
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1. บทน�ำ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยมีรายงานว่า
มีการจา้ งงานในภาคเกษตรกรรมคิดเป็นประมาณร้อยละ 40
ของการจ้างงานทัง้ ประเทศในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2550-2559
และผลผลิตทางการเกษตรของไทยมีมูลค่าคิดเป็นประมาณ
ร้ อ ยละ 10 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product; GDP) [1] โดยผลผลิตหลักทางการเกษตร
3 อันดับแรก คือ อ้อย ข้าว และมันส�ำปะหลัง ในปัจจุบัน
เกษตรกรบางส่วนได้มีการท�ำการเกษตรรูปแบบผสมผสาน
เพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปีในช่วงที่รอผลผลิตทางการเกษตร
หลัก ซึง่ การเพาะเห็ดเป็นหนึง่ ในอาชีพเสริมทีไ่ ด้รบั ความนิยม
จากเกษตรกร โดยปัจจุบนั มีวสิ าหกิจเพาะเห็ดในประเทศไทย
มากถึ ง 1,547 แห่ ง [2] โดยเห็ ด ที่ นิ ย มเพาะเลี้ ย งใน
ประเทศไทย ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว-ขอนด�ำ เห็ดบด
เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮือ้ เห็ดฮังการี เห็ดหูหนู เห็ดตีนแรด และ
เห็ดโคนญี่ปุน เป็นต้น [3] ซึ่งวิธีการเพาะปลูกเห็ดที่ได้รับ
ความนิยม คือ การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ซึง่ มีกระบวนการ
หลักทั้งหมด 5 ขั้นตอน โดยเริ่มจากขั้นตอนการท�ำก้อน
เชอื้ เห็ด ซึง่ จะเป็นการน�ำวัสดุเพาะ ได้แก่ ขีเ้ ลื่อยหรือฟางข้าว
มาผสมกับส่วนผสมอื่นๆ แล้วน�ำไปบรรจุลงถุงพลาสติก
ทนร้อน จากนั้นน�ำก้อนเห็ดไปท�ำการนึ่งด้วยชุดเครื่องนึ่ง
เป็นเวลาประมาณ 3–4 ชั่วโมง แล้วท�ำการถ่ายหัวเชื้อลงใน
ถุงก้อนเชือ้ จากนัน้ น�ำกอ้ นเห็ดทีไ่ ดไ้ ปบ่มในโรงเรอื นทีส่ ะอาด
และอากาศถ่ายเทสะดวกประมาณ 30 วัน แล้วย้ายก้อนเห็ด
ไปที่โรงเพาะเห็ดเพื่อเปิดดอกตัดจ�ำหน่ายและบ�ำรุงรักษา
ดังที่แสดงดังรูปที่ 1
ซึ่งในขั้นตอนเปิดดอกเห็ดจะมีปัญหาที่ส�ำคัญมากคือ
เห็ดจะไม่สามารถออกดอกได้ในช่วงที่อากาศร้อนเกินไป
เนื่องจากเห็ดส่วนใหญ่จะชอบอากาศที่ค่อนข้างเย็น ซึ่งมี
งานวิจัยที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า (Pleurotus sajor-caju) ควร
ต�่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ค่าความชืน้ สัมพัทธ์ควรอยูร่ ะหว่าง
70–90 เปอร์เซ็นต์ และความสว่างประมาณ 200 ลักซ์ [4]–[8]
และหากอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส จะท�ำให้เชื้อเห็ด
หยุดการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ [9]

รูปที่ 1 กระบวนการเพาะเห็ดแบบดั้งเดิม
ในประเทศไทยไดม้ กี ารศึกษาการควบคุมสภาพภายใน
โรงเห็ดโดยใช้ระบบการท�ำความเย็นด้วยการระเหยของน�้ำ
(Evaporative Cooling Systems) ซึ่งผลที่ได้พบว่า การใช้
ระบบดังกล่าวร่วมกับระบบระบายอากาศต่อเนื่องสามารถ
ช่วยลดอุณหภูมใิ นโรงเรือนให้ต�่ำกว่าการระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติได้ประมาณ 2–3 องศาเซลเซียส และขณะเดียวกัน
ก็สามารถช่วยเพิม่ ความชืน้ สัมพัทธ์ได้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
และการไหลเวียนอากาศที่เหมาะสมอยู่ท่ี 10 จ�ำนวนรอบ
การไหลเวียนอากาศ (Air Change per Hour; ACH) [10]
เทคโนโลยีการท�ำความเย็นด้วยการระเหยของน�้ำส่วนใหญ่
จะถูกใชใ้ นประเทศทีอ่ ณ
ุ หภูมอิ ากาศค่อนขา้ งสูง โดยจะถูกใช้
ส�ำหรับการลดอุณหภูมิในโรงเรือนเพาะปลูกพืช ซึ่งในบาง
ประเทศสามารถช่วยลดอุณหภูมไิ ดส้ งู สุดถึง 20 องศาเซลเซียส
และช่วยเพิม่ ความชืน้ สัมพัทธ์ได้สงู สุดประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์
[11]–[13] นอกเหนือจากเทคโนโลยีดังกล่าว มีอีกหนึ่ง
เทคโนโลยี ก ารท� ำ ความเย็ น ซึ่ ง มี ศั ก ยภาพในการน� ำ มา
ประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมสภาพภายในโรงเรือน นั่นคือ ระบบ
การท�ำความเย็นแบบท่อใตด้ นิ (Earth–air Heat Exchanger;
EAHE) โดยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการน�ำท่อฝังไว้ใต้ดิน
แล้วน�ำอากาศไหลผ่านท่อเพื่อแลกเปลีย่ นอุณภูมิ ซึง่ ในหลาย
ประเทศรวมถึ ง ประเทศไทยจะมี อุ ณ หภู มิ ใ ต้ ดิ น ที่ ต�่ำ กว่ า
อากาศภายนอกเกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเวลา
กลางวัน โดยการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า อุณหภูมิใต้ดินของ
ประเทศไทยจะคงที่อยู่ที่ประมาณ 28–30 องศาเซลเซียส
ตลอดทั้งปี แต่ที่ความลึกมากๆ อุณหภูมิใต้ดินจะสูงขึ้นตาม
อุณหภูมขิ องแกนโลก [14] ส�ำหรับประเทศไทยไดม้ กี ารศึกษา
การน�ำเทคโนโลยีดงั กล่าวมาประยุกต์ใชใ้ นโรงเรอื นเพาะปลูก
พืชในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า
ที่ความลึกระดับ 1 เมตร อุณหภูมิใต้ดินในพื้นที่ดังกล่าวมี
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อุณหภูมปิ ระมาณ 29 องศาเซลเซียส และเมอื่ น�ำระบบการท�ำ
ความเย็นแบบท่อใตด้ นิ แบบตัวยู (U-tube Heat Exchanger)
ซึ่งใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.08 เมตร และ
ความยาวท่อรวม 15.4 เมตร ไปติดตั้ง จะสามารถช่วยลด
อุณหภูมิให้ต่ำ� กว่าอุณหภูมิภายนอกได้สูงสุดประมาณ 4
องศาเซลเซียส โดยช่วงอุณหภูมิขณะท�ำการทดลองจะอยู่ท่ี
ประมาณ 25–35 องศาเซลเซียส [15] นอกเหนือไปจากนี้
ได้มีการศึกษาการน�ำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ร่วมกับระบบ
ปรับอากาศและระบบฮีตปั๊ม (Heat Pump) โดยใช้การ
แลกเปลี่ยนความร้อนใต้ดินช่วยในการระบายความร้อน
ซึ่งพบว่า สามารถช่วยลดพลังงานได้มากถึง 18 เปอร์เซ็นต์
[16], [17] ส� ำ หรั บ ในต่ า งประเทศได้ มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยี ดั ง กล่ า วนี้ ไปใช้ ใ นการสร้ า งความสบายเชิ ง
อุณหภาพในบ้านที่อยู่อาศัย โดยผลการศึกษาพบว่า ระบบ
ดังกล่าวสามารถช่วยลดอุณหภูมิในบ้านที่อยู่อาศัยได้เกือบ
10 องศาเซลเซียส ในสภาพอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน [18]
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพอื่ ศึกษาการประยุกต์ใชง้ าน
ระบบท�ำความเย็นแบบท่อใต้ดนิ ร่วมกับระบบพ่นหมอกและ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพอื่ ช่วยควบคุมอุณหภูมแิ ละความชนื้
ภายในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า วิธีการในการศึกษาเริ่มจาก
การศึกษาอุณหภูมใิ ต้ดนิ ทีร่ ะดับความลึก 3 ระดับ ของกลุม่ ดิน
3 ประเภท ในเขตจังหวัดอุดรธานี จากนั้นค�ำนวณออกแบบ
ระบบความเย็นแบบท่อใต้ดินและสร้างระบบจริงพร้อมกับ
โรงเรือนเพาะเห็ด แล้วจะท�ำการศึกษาสมรรถนะการท�ำงาน
ของระบบ พร้อมทั้งมีการทดลองน�ำเห็ดนางฟ้ามาเพาะเลี้ยง
จริงในโรงเรือนที่ติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้นมา
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
2.1 การศึกษาอุณหภูมิใต้ดินในเขตจังหวัดอุดรธานี
ในขัน้ ตอนนีจ้ ะเป็นการศึกษาอุณหภูมใิ ต้ดนิ ของกลุม่ ดิน
ชนิดต่างๆ ทีค่ วามลึก 3 ระดับ ในเขตจังหวัดอุดรธานี โดยชนิด
ของดินในจังหวัดอุดรธานีแบ่งออกเป็น 29 ประเภท [19]
โดยในงานวิจยั นีจ้ ะท�ำการศึกษาอุณหภูมใิ ต้ดนิ ของดิน 3 กลุม่
คืือ กลุ่่�มดิินที่่� 35 กลุ่่�มดิินร่่วนหยาบ กลุ่่�มดิินที่่� 40 กลุ่่�มดิินทราย
และกลุ่่�มดิินที่่� 49 กลุ่่�มดิินตื้้�นถึึงลููกรััง โดยชนิิดกลุ่่�มดิินทั้้�ง

รูปที่ 2 สัดส่วนของชนิดกลุ่มดินในจังหวัดอุดรธานี

รููปที่่� 3	วิิ ธีี ก ารวัั ด อุุ ณ หภูู มิิ ใ ต้้ดิิ น ที่่� ค วามลึึ ก ระดัั บ ต่่ า งๆ
3 ประเภท คิดเป็น 54 เปอร์เซ็นต์ของชนิดกลุ่มดิน
ทั้งหมด ดังที่แสดงในรูปที่ 2
3 ประเภท คิิดเป็็น 54 เปอร์์เซ็็นต์์ของชนิิดกลุ่่�มดิินทั้้�งหมด
ดัังแสดงในรููปที่่� 2
โดยจะทำำ�การวััดอุุณหภููมิใิ ต้้ดิินที่่�ความลึึก 3 ระดัับ คืือ ที่่�
ระดับความลึก 1 เมตร 1.5 เมตร และ 2 เมตร ดังที่แสดงใน
รูปที่ 3 ซึ่งจะท�ำวัดอุณหภูมิใต้ดินโดยใช้เทอร์โมคัปเปิล
(Thermocouple Type T) โดยจะท�ำการฝังหัววัดลงไปใน
ดินจุดใต้สุดของหลุม [รูปที่ 4 (ก)] ซึ่งสายเทอร์โมคัปเปิลจะ
เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องบันทึกข้อมูลยี่ห้อ GRAPHTEC รุ่น
GRAPHTEC Midi Logger GL840 [รูปที่ 4 (ข)] ซึ่งเมื่อ
ติดตัง้ เครอื่ งมอื วัดเสร็จแลว้ จะมีการน�ำฉนวนหนามาปิดหลุม
เพื่ อ ป้ อ งกั น อิ ท ธิ พ ลจากแสงแดดและอุ ณ หภู มิ ภ ายนอก
และจะทำำ�การบัันทึึกข้้อมููลเป็็นรายนาทีีต่่อเนื่่�อง 24 ชั่่�วโมง
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วินาที

(ก)

(ข)

รูปที่ 4 วิธีการติดตั้งเทอร์โมคัปเปิลและเครื่องบันทึกข้อมูล

D

คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ, เมตร
คืือ ความหนาแน่่ น ของอากาศ, กิิ โ ลกรัั ม ต่่ อ
ลูกบาศก์เมตร
V คือ ความเร็วลมในท่อ, เมตรต่อวินาที
จากนั้นน�ำอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่ได้มา
ท�ำการค�ำนวณหาอัตราการถ่ายเทความรอ้ นของท่อ (Qtube)
ได้จากสมการที่ (2) ซึ่งเป็นความร้อนที่อากาศต้องถ่ายเท
ให้แก่ระบบท�ำความเย็นแบบท่อใต้ดิน
(2)
โดย

รูปที่ 5 รูปแบบโรงเรือนเพาะเห็ดและระบบท�ำความเย็นแบบ
ท่อใต้ดินที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ในการทดลองแต่่ละครั้้�ง
2.2 การคำำ�นวณขนาดระบบทำำ�ความเย็็นด้้วยท่่อใต้้ดิิน
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการค�ำนวณหาขนาดของระบบ
ท�ำความเย็นแบบท่อใต้ดนิ ส�ำหรับใช้รว่ มกับโรงเรือนเพาะเห็ด
ขนาด 2.25 เมตร x 2.25 เมตร สูง 2.4 เมตร ดังที่แสดงใน
รูปที่ 5
โดยจะค�ำนวณโดยใช้วิธีตามหลักการถ่ายเทความร้อน
ของของไหลภายในท่อ เมื่อพิจารณาอุณหภูมพิ นื้ ผิวมีคา่ คงที่
[20] และวิธกี ารทีใ่ ชใ้ นงานวิจยั ที่ผา่ นมา [21] ซึง่ เริม่ จากการ
ค�ำนวณหาอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศทีไ่ หลในท่อใตด้ นิ
โดยใช้จากสมการที่ (1)
(1)
โดย

Qtube

คือ อัตราการถ่ายเทความร้อนของท่อ, วัตต์
Cp คือ ค่ า ความจุ ค วามร้ อ นจ� ำ เพาะของอากาศ,
กิโลจูลต่อกิโลกรัมต่อเคลวิน
Ti คือ อุณหภูมิอากาศขาเข้าท่อ, องศาเซลเซียส
Te คือ อุณหภูมิอากาศขาออกท่อ, องศาเซลเซียส
ต่อมาท�ำการค�ำนวณหาเรย์โนลด์นัมเบอร์ (Reynolds
Number) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการไหลของอากาศโดยใช้
สมการที่ (3) โดยหากค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์สูงกว่า 2,300
จะเป็นการไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent Flow) จากนั้นให้
ค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวท่อและ
อากาศ (f ) โดยในการศึกษานีไ้ ด้กำ� หนดให้การไหลในท่อเป็น
แบบปั่นป่วนเพื่อให้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนระหว่างผิวท่อและอากาศในท่อสูงจึงใช้สมการที่ (4) และ
ค�ำนวณหา Nusselt Number (Nu) โดยใช้สมการที่ (5)
(3)
โดย
วินาที

Re

คือ Reynolds number
μ คือ Dynamic Viscosity, กิโลกรัมต่อเมตรต่อ
v

คือ Kinematic Viscosity, ตารางเมตรต่อวินาที

คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ, กิโลกรัมต่อ

(4)
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โดย f คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวท่อและ
อากาศ

โดย As คืือ พื้้�นที่่�ผิิวภายในของท่่อทั้้�งหมด, ตารางเมตร
(10)

(5)

โดย L คือ ความยาวท่อ, เมตร
โดย Nu คือ Nusselt Number
ซึ่งค่าตัวแปรทั้งหมดที่ใช้ในการค�ำนวณขนาดระบบ
Pr คือ Prandtl Number
ท�ำความเย็นแบบท่อใต้ดินของงานวิจัยนี้แสดงดังตารางที่ 1
จากนั้นค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การน�ำความร้อน โดยผู้วิจัยก�ำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อเป็น 0.1 เมตร
ของอากาศ (kair) โดยใช้สมการที่ (6) แล้วค�ำนวณหาค่า เนื่ อ งจากเป็ น ขนาดที่ เ หมาะสมที่ จ ะได้ อั ต ราการไหลที่
สัมประสิทธิก์ ารพาความร้อนของอากาศ (h) โดยใช้สมการที่ (7) เพี ย งพอต่ อ การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ภ ายในโรงเรื อ นและได้
ความยาวท่ อ และขนาดพั ด ลมที่ เ หมาะสม และเลื อ กใช ้
(6) ความเร็วลมในท่อเป็น 1 เมตรต่อวินาที เนื่องจากเป็น
ความเร็วลมต�่ำที่สุดที่เกิดการไหลแบบปั่นป่วนในท่อ และ
ก�ำหนดอุณหภูมิขาเข้าท่อเป็น 40 องศาเซลเซียส เนื่องจาก
โดย Ta คือ อุณหภูมิอากาศ, องศาเซลเซียส
เป็นอุณหภูมอิ ากาศสูงสุดในหน้าร้อน และใช้อณ
ุ หภูมขิ าออก
(7) ท่อเป็น 29 องศาเซลเซียส เนื่องจากเป็นอุณหภูมิท่เี ท่ากับ
อุณหภูมิใต้ดินที่วัดได้ซ่ึงเป็นอุณหภูมิอากาศต�่ำที่สุดที่ระบบ
โดย h คือ สัมประสิทธิ์การพาความร้อนของอากาศ วัตต์ต่อ จะท�ำได้ และใช้อุณหภูมิผิวภายในท่อเท่ากับอุณหภูมิใต้ดิน
เนื่องจากผนังท่อบางมากจึงท�ำให้การน�ำความร้อนระหว่าง
ตารางเมตร ต่อองศาเซลเซียส
ต่อมาค�ำนวณหาค่าความแตกต่างของอุณหภูมลิ อ็ กมีน ดิ น และผิ ว ท่ อ สู ง จนสามารถรั ก ษาอุ ณ หภู มิ ผิ ว ท่ อ ให้ค งที่
(Log-mean Temperature Difference; LMTD) โดยใช้ เท่ากับอุณหภูมิใต้ดิน
สมการที่ (8)
ตารางที่ 1 ตั ว แปรที่ ใ ช ้ ใ นการค� ำ นวณขนาดระบบท� ำ
ความเย็นแบบท่อใต้ดิน
(8)
โดย ∆TIm คือ Log-mean Temperature Difference
∆Te = Te – Ts
∆Ti = Ti – Ts
Ts คือ อุณหภูมิผิวของท่อ, องศาเซลเซียส
จากนั้นค�ำนวณหาพื้นที่ผิวภายในของท่อทั้งหมด (As)
โดยใช้สมการที่ (9) และจะสามารถค�ำนวณหาความยาวที่
เหมาะสมของระบบทำำ�ความเย็็นแบบท่่อใต้้ดิิน (L) ได้้โดยใช้้
สมการที่่� (10)
(9)

ตัวแปร
ความเร็วลมในท่อ (V)
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ (D)
อุณหภูมิอากาศขาเข้าท่อ (Ti)

ค่า
1
0.1
40

หน่วย
m/s
m
°C

อุณหภูมิอากาศขาออกท่อ (Te)

29

°C

ใช้ค่าอุณหภูมิใต้ดิน

°C

อุณหภูมิผิวของท่อ (Ts)

2.3 การศึกษาสมรรถนะระบบท�ำความเย็นด้วยท่อใต้ดิน
การศึกษาสมรรถนะของระบบท�ำความเย็นแบบท่อ
ใต้ดินจะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้
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รูปที่ 6 การศึกษาอิทธิพลของความเร็วลมในท่อต่ออุณหภูมิ
อากาศขาออกท่อ
2.3.1 การศึกษาอิทธิพลของความเร็วลมในท่อต่อ
อุณหภูมิอากาศขาออกท่อ
ซึง่ จะเป็นการศึกษาเพื่อหาความเร็วลมทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
ที่ท�ำให้อุณหภูมิขาออกจากระบบท�ำความเย็นด้วยท่อใต้ดิน
มีอุณหภูมิต่ำ� ที่สุด โดยวิธีการทดลองแสดงดังรูปที่ 6 ซึ่งจะ
มีการทดลองที่ความเร็วลม 3 ระดับ คือ 2, 3 และ 5.4 เมตร
ต่อวินาที ซึ่งเป็นความเร็วลมสูงสุดที่พัดลมสามารถท�ำได้
โดยจะมีการติดตัง้ เครอื่ งมอื วัดความเร็วลมในท่อ พรอ้ มทัง้ วัด
อุณหภูมิและความชื้นอากาศเข้าและออกจากระบบโดยใช้
เทอร์โมคัปเปิลและเครื่องบันทึกข้อมูล
2.3.2 การศึกษาสมรรถนะของระบบท�ำความเย็นด้วย
ท่อใต้ดิน
ซึง่ จะเป็นการวัดอุณหภูมภิ ายในโรงเพาะเห็ดเมอื่ มีการ
ติดตั้งระบบท�ำความเย็นด้วยท่อใต้ดิน ดังที่แสดงในรูปที่ 7
และจะมีการแปรความเร็วลม 3 ระดับ เช่นเดียวกับหัวข้อ
2.3.1 โดยจะมี ก ารติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ วั ด อุ ณ หภู มิ ค วามชื้ น
ภายนอกและภายในโรงเห็ด และเซนเซอร์วัดความเร็วลม
ในท่อ
2.3.3 การศึกษาสมรรถนะของระบบท�ำความเย็นด้วย
ท่อใต้ดินร่วมกับระบบพ่นหมอกและระบบควบคุมอัตโนมัติ
ซึ่งจะเป็นการศึกษาในรูปแบบเดียวกับหัวข้อ 2.3.2
แต่จะมีการติดตัง้ ระบบพ่นหมอกพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ
เพิ่มเข้ามาในระบบดังที่แสดงในรูปที่ 8 โดยระบบควบคุม
อัตโนมัติจะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น โดยหาก
อุณหภูมภิ ายในโรงเรอื นสูงกว่าทีก่ ำ� หนด (30 องศาเซลเซียส)

รูปที่ 7 การศึกษาสมรรถนะของระบบท�ำความเย็นด้วยท่อ
ใต้ดิน

รูปที่ 8 การศึกษาสมรรถนะของระบบท�ำความเย็นด้วยท่อ
ใต้ดินร่วมกับระบบพ่นหมอกอัตโนมัติ
ระบบจะสัง่ การใหพ้ ดั ลมของระบบท�ำความเย็นแบบท่อใตด้ นิ
ท�ำงาน และหากความชืน้ สัมพัทธ์ในโรงเรือนต�่ำกว่าทีก่ ำ� หนด
(80 เปอร์เซ็นต์) ระบบจะสั่งการให้ระบบพ่นหมอกท�ำงาน
โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้จะมีการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณ
เห็ดที่ได้จากโรงเห็ดที่ติดตั้งระบบท�ำความเย็นแบบท่อใต้ดิน
พร้อมระบบพ่นหมอกอัตโนมัติ กับโรงเพาะเห็ดแบบดั้งเดิม
ทีใ่ ชว้ ธิ กี ารรดน�ำ้ บนกอ้ นเห็ด และพนื้ โรงเห็ดเพอื่ ลดอุณหภูมิ
และเพิ่มความชื้นในโรงเห็ด
3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการศึกษาอุณหภูมิใต้ดิน
จากการเก็บข้อมูลอุณหภูมิใต้ดินของ 3 กลุ่มดิน ที่
ความลึก 3 ระดับ ในเขตจังหวัดอุดรธานี ตามขั้นตอนที่ได้
กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 2.1 พบว่า อุณหภูมิใต้ดินของกลุ่มดิน
ที่ 49 กลุ่มดินตื้นถึงลูกรัง ที่ระดับความลึก 1 เมตร 1.5 เมตร
และ 2 เมตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30.72, 30.08 และ 29.77
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องศาเซลเซียส ตามล�ำดับ ซึ่งที่ความลึกแต่ละระดับจะมีค่า
ค่อนข้างคงที่ตลอดเวลา ไม่แปรตามปัจจัยภายนอก เช่น
อุณหภูมอิ ากาศภายนอก และรังสีอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวัน
โดยมีคา่ เบีย่ งเบนมาตรฐานอยูท่ ป่ี ระมาณ 0.07 องศาเซลเซียส
ดังที่แสดงในรูปที่ 9 และยังพบว่า ที่ระดับความลึกที่มากขึ้น
จาก 1 เมตร เป็น 2 เมตร จะมีอุณหภูมิท่ีต�่ำลงประมาณ
1 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาซึ่งพบว่า
อุณหภูมิใต้ดินจะลดลงเรื่อยๆ ที่ระดับความลึกที่มากขึ้น
แล้ ว จะกลั บ สู ง ขึ้ น อี ก ครั้ ง ที่ ค วามลึ ก มากกว่ า 20 เมตร
เนอื่ งจากความร้อนของแกนกลางโลก [14] ส�ำหรับกลุม่ ดินที่
35 กลุม่ ดินร่วนหยาบ พบว่า ทีร่ ะดับความลึก 3 ระดับดังกล่าว
จะมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิใต้ดิน 26.45, 27.25 และ 27.47
องศาเซลเซียส ตามล�ำดับ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่
ประมาณ 0.11 องศาเซลเซียส และจะมีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่า
กลุ่มดินที่ 49 ประมาณ 2 องศาเซลเซียส ดังที่แสดงในรูปที่
10 และจะเห็นได้ว่าจะมีอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นที่ระดับความลึก
ที่มากขึ้นเล็กน้อย ซึ่งตรงกันข้ามกับผลที่ได้จากกลุ่มดินตื้น
ถึงลูกรัง ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มดินร่วนหยาบจะ
มีช่องว่างน้อยกว่ากลุ่มดินตื้นถึงลูกรัง ท�ำให้มีค่าสัมประสิทธิ์
การน�ำความร้อนที่สูงกว่า ขณะท�ำการเก็บผลการทดลอง
อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศอยู่ที่ 22.31 องศาเซลเซียส ซึ่ง
ค่อนข้างเย็น ดังนัน้ ทีร่ ะดับความลึกทีน่ อ้ ยกว่า อุณหภูมใิ ต้ดนิ
จึงยังไดร้ บั อิทธิพลของอากาศทีเ่ ย็นภายนอกท�ำให้มอี ณ
ุ หภูมิ
ใต้ดินที่ต�่ำกว่าระดับที่ลึกกว่า และส�ำหรับกลุ่มดินที่ 40 กลุ่ม
ดินทราย ซึ่งกลุ่มดินนี้จะมีการวัดอุณหภูมิใต้ดินที่ความลึก
เดียวที่ 1.5 เมตร เนื่องจากข้อจ�ำกัดในการขุดและการวัด
โดยค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิใต้ดินอยู่ท่ี 27.81 องศาเซลเซียส
และมีคา่ เบีย่ งเบนมาตรฐานอยูท่ ป่ี ระมาณ 0.09 องศาเซลเซียส
ดั ง ที่ แ สดงในรู ป ที่ 11 ซึ่ ง ผลจากการวั ด ส� ำ หรั บ ทุ ก ชนิ ด
ดิ น ที่ ก ล่ า วมาจะมี ค ่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ อุ ณ หภู มิ ใ ต้ ดิ น ของ
ประเทศไทยมี ไ ด ้ มี ก ารศึ ก ษามาก่ อ นหน ้ า นี้ ใ นหลาย
ภูมิภาคของประเทศไทย [14] โดยในงานวิจัยนี้จะเลือกใช้
ระดับความลึก 1.5 เมตร ในการวางระบบท�ำความเย็น
แบบท่อใต้ดิน เนื่องจากมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม และเผื่อ
ส�ำหรับการติดตั้งระบบอื่นๆ เพิ่มเติมบนผิวดินในอนาคต
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รูปที่ 9 อุณหภูมิใต้ดินส�ำหรับกลุ่มดินที่ 49 กลุ่มดินตื้นถึง
ลูกรัง

รูปที่ 10 อุณหภูมิใต้ดินส�ำหรับกลุ่มดินที่ 35 กลุ่มดินร่วน
หยาบ

รูปที่ 11 อุณหภูมิใต้ดินส�ำหรับกลุ่มดินที่ 40 กลุ่มดินทราย
3.2 ผลการค�ำนวณขนาดระบบท�ำความเย็นด้วยท่อใต้ดิน
โรงเรือนเพาะเห็ดขนาด 2.25 เมตร × 2.25 เมตร
สูง 2.4 เมตร ได้ถูกสร้างจริงโดยใช้ผนังและหลังคาเมทัลชีท
(Metal Sheet) ซึง่ มีฉนวนหนา 1 นิว้ และภายในมีการติดตัง้
สมาร์ตบอร์ดหนา 0.9 เซนติเมตร เพื่อป้องกันความร้อน
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(ก)

(ข)

รูปที่ 12 โรงเรือนเพาะเห็ดและระบบท�ำความเย็นแบบท่อ
ใต้ดินที่สร้างจริง
เข้าสู่โรงเห็ด ดังแสดงในรูปที่ 12 (ก) ณ พื้นที่ด้านหลัง
อาคารวิศวกรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี (ศูนย์การศึกษาสามพร้าว) ซึง่ ชนิดดินในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
เป็นกลุม่ ดินที่ 49 กลุม่ ดินตนื้ ถึงลูกรัง และมีการสรา้ งระบบท�ำ
ความเย็นด้วยท่อใต้ดิน ดังแสดงในรูปที่ 12 (ข) โดยระบบ
ดังกล่าวสร้างตามวิธีการค�ำนวณในหัวข้อ 2.2 โดยก�ำหนด
ตัวแปรตามตารางที่ 1 และผลที่ได้จากการค�ำนวณแสดง
ดังตารางที่ 2 โดยจะท�ำการขุดดินลึก 1.5 เมตร ตามที่ได้
กล่าวไปแล้วในผลการศึกษาในหัวข้อ 3.1 เพื่อวางท่อพีวีซี
ขนาด 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร จ�ำนวน 6 เส้น และใช้พัดลมขนาด
4 นิ้ว 70 วัตต์ ในการส่งลมผ่านท่อ
ตารางที่ 2 ผลการค�ำนวณขนาดระบบท�ำความเย็นแบบท่อ
ใต้ดิน
ตัวแปร
สัญลักษณ์
Reynolds Number
Re
ค่าสัมประสิทธิค์ วามเสียดทาน
f
ระหว่างผิวท่อและอากาศ
Nusselt Number
Nu
ค่าสัมประสิทธิก์ ารน�ำความรอ้ น
kair
ของอากาศ
สัมประสิทธิ์การพาความร้อน
h
ของอากาศ
ความยาวท่อ
L
ความลึกในการวางท่อ
ระยะห่างระหว่างท่อ
-

ค่า
5,946

หน่วย
-

0.021

-

10.77

-

0.027 W/(m2•°C)
2.894 W/(m2•°C)
24.6
1.5
0.6

m
m
m

รูปที่ 13 อุณหภูมขิ าเข้าของระบบท�ำความเย็นด้วยท่อใต้ดนิ
ที่ความเร็วลมต่างๆ และความเร็วลมเฉลี่ย
3.3 ผลการศึกษาสมรรถนะของระบบท�ำความเย็นด้วย
ท่อใต้ดิน
3.3.1	ผลการศึกษาอิทธิพลของความเร็วลมในท่อต่อ
อุณหภูมิอากาศขาออกท่อ
ขั้ น ตอนนี้ จ ะเป็ น การทดสอบสมรรถนะของระบบ
ท�ำความเย็นด้วยท่อใต้ดินตามขั้นตอนในหัวข้อ 2.3.1 โดย
ท�ำการทดลองในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งอากาศ
ช่วงกลางคนื ค่อนขา้ งหนาว โดยช่วงทีท่ ำ� การทดลองจะอยูใ่ น
ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ท�ำให้อุณหภูมิอากาศขาเข้าระบบ
ท�ำความเย็นด้วยท่อใต้ดินมีค่าใกล้เคียงกันดังที่แสดงใน
รูปที่ 13 โดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 35 องศาเซลเซียส
และอุณหภูมิต�่ำสุดอยู่ท่ีประมาณ 20 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิใต้ดินที่ระดับความลึก 1.5 เมตร มีค่าค่อนข้างคงที่
ที่ประมาณ 30 องศาเซลเซียส
เมื่ อ ท� ำ การเปรี ย บเที ย บอุ ณ หภู มิ ข าออกของระบบ
ท�ำความเย็นแบบท่อใต้ดินเมื่อแปรความเร็วลมทั้ง 3 ระดับ
พบว่า ในช่วงกลางวันทีอ่ ณ
ุ หภูมอิ ากาศสูงกว่าอุณหภูมใิ ตด้ นิ
(ช่วงเวลา 09:00–17:00 น.) อุณหภูมิขาออกของระบบ
ท�ำความเย็นของความเร็วลมทั้ง 3 ระดับ จะมีค่าใกล้เคียง
กันมาก โดยจะมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิใต้ดิน และต�่ำกว่า
อุณหภูมอิ ากาศภายนอกได้สงู สุดถึง 5 องศาเซลเซียส ดังแสดง
ในรูปที่ 14 (จากกราฟอุณหภูมิขาท่อในช่วงเวลา 10:00–
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รูปที่ 14 การเปรียบเทียบอุณหภูมขิ าออกของระบบท�ำความ
เย็นแบบท่อใต้ดินที่ความเร็วลมต่างๆ

รูปที่ 15 อัตราการถ่ายเทความร้อนระหว่างผิวภายในท่อ
และอากาศที่ความเร็วลมต่างๆ

17:00 น. จะต�่ำกว่าอุณหภูมใิ ตด้ นิ เล็กนอ้ ยประมาณ 0.2–0.5
องศาเซลเซียส เป็นผลจากค่าความแม่นย�ำของเครอื่ งมอื วัดทีม่ ี
ความแม่นย�ำ ± 1 องศาเซลเซียส) แต่หากพิจารณาในช่วงที่
อุณหภูมอิ ากาศต�่ำกว่าอุณหภูมใิ ตด้ นิ (ช่วงกลางคนื ) จะพบว่า
ทีค่ วามเร็วลมทีส่ งู ขึน้ จะท�ำใหอ้ ณ
ุ หภูมขิ องอากาศขาออกมีคา่
ที่สูงขึ้นเล็กน้อยโดยจะมีค่าเข้าใกล้อุณหภูมิใต้ดิน ซึ่งจะเป็น
การช่วยอุ่นอากาศ
เมอื่ พิจารณาทีค่ วามเร็วลม 2, 3 และ 5.4 เมตรต่อวินาที
พบว่า จะได้อัตราการไหลเชิงมวลอยู่ที่ 0.018, 0.027 และ
0.049 กิโลกรัมต่อวินาที ซึ่งเมื่อน�ำไปค�ำนวณหาอัตราการ
ถ่ายเทความร้อนระหว่างผิวภายในท่อและอากาศ ซึง่ ค�ำนวณ
โดยใช้สมการที่ (2) ผลที่ได้พบว่า ที่ความเร็วลมที่สูงขึ้นจะมี
อัตราอัตราการถ่ายเทความร้อนที่สูงขึ้นด้วย ดังที่แสดงใน
รูปที่ 15 โดยในช่วงที่อุณหภูมิอากาศต�่ำกว่าอุณหภูมิใต้ดิน
อัตราการถ่ายเทความรอ้ นจะเป็นลบเนอื่ งจากอุณหภูมขิ าเขา้
ต�่ำกว่าขาออก และจะมีคา่ เป็นบวกเมอื่ อุณหภูมใิ ตด้ นิ สูงกว่า
อุณหภูมิอากาศ
3.3.2	ผลการศึกษาสมรรถนะของระบบท�ำความเย็น
ด้วยท่อใต้ดินในการควบคุมสภาวะโรงเห็ด
ในหัวข้อนี้จะเป็นการต่อระบบท�ำความเย็นแบบท่อ
ใต้ดนิ เข้ากับโรงเรือนเพาะเห็ดดังทีก่ ล่าวไปแล้วในหัวข้อ 2.3.2
และจะมีการแปรความเร็วลม 3 ระดับ ผลจากการวัดอุณหภูมิ

ภายในโรงเรือนเพาะเห็ดแสดงดังรูปที่ 16 โดยพบว่า ที่ความ
เร็วลม 5.4 เมตรต่อวินาที เป็นความเร็วลมที่เหมาะสมที่สุด
โดยสามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเห็ดในช่วงกลางวันที่
อุณหภูมิอากาศสูงกว่าอุณหภูมิใต้ดิน (ช่วงเวลา 10:00–
17:00 น.) ได้สูงสุดถึง 4 องศาเซลเซียส และสูงกว่าอุณหภูมิ
ใต้ดินประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัย
ที่ผ่านมา [15] และในช่วงที่อุณหภูมิอากาศต�่ำกว่าอุณหภูมิ
ใต้ดินจะพบว่า ที่ความเร็วลมดังกล่าวจะช่วยท�ำให้โรงเห็ด
ไม่เย็นจนเกินไป โดยสามารถท�ำใหอ้ ากาศในโรงเรอื นอุน่ กว่า
อากาศภายนอกประมาณ 5–6 องศาเซลเซียส และส�ำหรับที่
ความเร็วลม 2 และ 3 เมตรต่อวินาที พบว่า ยังไม่สามารถช่วย
ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนได้ดีเพียงพอ ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
ที่อัตราการไหลต�่ำจะท�ำให้อัตราการถ่ายเทความร้อนต�่ำ
ลงด้วย จึงไม่สามารถจัดการกับภาระการท�ำความเย็นของ
โรงเรือนเพาะเห็ดได้ดเี ท่าทีค่ วร ดังทีแ่ สดงในรูปที่ 17 ซึง่ แสดง
ให้เห็นว่า ที่ความเร็วลมที่สูงขึ้นจะช่วยให้อัตราการถ่ายเท
ความร้อนของอากาศในโรงเรือนเพาะเห็ดสูงขึ้น ทั้งในช่วงที่
อุณหภูมิอากาศภายนอกต�่ำกว่าและสูงกว่าอุณหภูมิใต้ดิน
โดยที่ความเร็วลม 5.4 เมตรต่อวินาที ในช่วงเวลา 10:30–
16:00 น. อั ต ราการถ่ า ยเทความร ้ อ นจะค่ อ นข ้ า งคงที่
เนื่องมาจากระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิในโรงเห็ดได้ต่ำ�
และคงที่ จึงมีอตั ราการถ่ายเทความรอ้ นต�่ำกว่าความเร็วลม 2
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รูปที่ 16 การเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ด
ที่ความเร็วลมจากระบบท�ำความเย็นด้วยท่อใต้ดิน
ต่างๆ

รูปที่ 17 อัตราการถ่ายเทความร้อนของอากาศในโรงเรือน
เพาะเห็ดที่ความเร็วลมต่างๆ
และ 3 เมตรต่อวินาที ในบางช่วงเวลา
นอกไปจากนีย้ งั พบว่า ความชนื้ สัมพัทธ์ภายในโรงเรอื น
เพาะเห็ดทีจ่ ะมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 50–70 เปอร์เซ็นต์ ดังทีแ่ สดงใน
รูปที่ 18 ซึ่งที่สภาวะดังกล่าวยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควรในการ
เพาะเห็ดเมื่อพิจารณาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [5]–[9], [22]
3.3.3	ผลการศึกษาสมรรถนะของระบบท�ำความเย็น
ด้วยท่อใต้ดินร่วมกับระบบพ่นหมอกอัตโนมัติ
ในหัวข้อนี้จะเป็นการทดลองเช่นเดียวกับหัวข้อ 3.3.2

รูปที่ 18 การเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือน
เพาะเห็ดที่ความเร็วลมจากระบบท�ำความเย็นด้วย
ท่อใต้ดินต่างๆ กัน
แต่จะมีการติดตัง้ ระบบพ่นหมอกและระบบควบคุมอัตโนมัติ
เพิ่มเติมในโรงเรือน โดยระบบควบคุมอัตโนมัติจะมีเซนเซอร์
วัดอุณหภูมิและความชื้น และหากค่าอุณหภูมิภายโรงเรือน
สูงกว่าค่าที่ก�ำหนด (งานวิจัยนี้ก�ำหนดที่ 30 องศาเซลเซียส)
ระบบควบคุมจะสั่งให้พัดลมของระบบท�ำความเย็นใต้ดิน
ท�ำงานเพอื่ ช่วยลดอุณหภูมิ และหากความชนื้ สัมพัทธ์ต่ำ� กว่า
ค่าทีก่ ำ� หนด (งานวิจยั นีก้ ำ� หนดที่ 80 เปอร์เซ็นต์) ระบบควบคุม
จะสั่งให้ปั๊มน�้ำและวาล์วน�้ำของระบบหัวพ่นหมอกภายใน
โรงเรือนท�ำงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งผลจาก
การใช้ระบบดังกล่าวพบว่า นอกจากจะสามารถควบคุม
อุ ณ หภู มิ ภ ายในโรงเห็ ด ให้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ อุ ณ หภู มิ ใ ต้ ดิ น ที่
ประมาณ 30 องศาเซลเซียส แล้วยังสามารถช่วยรักษา
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศในโรงเรือนเพาะเห็ดได้สูงกว่า
80 เปอร์เซ็นต์ ตลอดเวลา ดังที่แสดงในรูปที่ 19
เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นที่ได้จากการทดลอง
ดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการเพาะเห็ดแลว้ จึงมีการทดลอง
น�ำก้อนเห็ดนางฟ้าที่พร้อมเปิดดอกมาทดลองเพาะจริงใน
โรงเรือนเพาะเห็ดทีต่ ดิ ตัง้ ระบบท�ำความเย็นแบบท่อใต้ดนิ พร้อม
ระบบพ่นหมอกอัตโนมัติจ�ำนวน 200 ก้อน และน�ำก้อนเห็ด
จากแหล่งผลิตและรอบผลิตเดียวกันอีก 200 กอ้ น ไปทดลอง
เพาะในโรงเรือนเพาะเห็ดแบบดั้งเดิม ดังที่แสดงในรูปที่ 20
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รูปที่ 19 อุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ภายในโรงเรือนเพาะ
เห็ดเมื่อมีระบบท�ำความเย็นด้วยท่อใต้ดินร่วมกับ
ระบบพ่นหมอกอัตโนมัติ

635

รูปที่ 21 การเปรี ย บเที ย บปริ ม าณดอกเห็ ด ซึ่ ง เพาะจาก
โรงเห็ดที่ติดตั้งระบบท�ำความเย็นแบบท่อใต้ดิน
พร้อมระบบพ่นหมอกอัตโนมัติ กับโรงเพาะเห็ดแบบ
ดั้งเดิม

เมื่อพิจารณาต้นทุนในการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดร่วมกับ
เทคโนโลยีท�ำความเย็นแบบท่อใต้ดินที่เพิ่มขึ้นจากโรงเรือน
ดั้งเดิมประมาณ 35,000 บาท พิจารณาที่อายุการใช้งาน
โรงเรอื น 20 ปี เมอื่ คิดเฉลีย่ ค่าใชจ้ า่ ยเป็นรายเดอื นและเทียบ
เป็นปริมาณเห็ดทีล่ ดลงจะท�ำให้ปริมาณเห็ดทีไ่ ด้มากกว่ากว่า
โรงเรือนเพาะเห็ดแบบดัง้ เดิมเหลือ 12 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไร
ก็ตาม นอกเหนือจากการทีโ่ รงเรือนเพาะเห็ดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มานี้
ช่วยเพิ่มปริมาณดอกเห็ดที่เก็บได้แล้ว ยังพบอีกว่า โรงเรือน
รูปที่ 20 โรงเห็ดที่ติดตั้งระบบท�ำความเย็นแบบท่อใต้ดิน เพาะเห็ดที่ติดตั้งระบบท�ำความเย็นแบบท่อใต้ดินมีศักยภาพ
พร้อมระบบพ่นหมอกอัตโนมัติ และโรงเพาะเห็ด อย่างสูงทีจ่ ะช่วยเกษตรกรในการเพาะเห็ดให้ออกนอกฤดูกาล
ในช่วงอากาศร้อน ซึง่ โรงเรือนแบบดัง้ เดิมจะไม่สามารถเพาะ
แบบดั้งเดิมที่ใช้ในการทดลอง
ได้ในช่วงดังกล่าวเนื่องจากอุณหภูมิอากาศที่สูงเกินไป อีกทั้ง
ซึ่งได้ท�ำการทดลองเพาะเห็ดเปรียบเทียบกันในช่วง ยังจะช่วยให้จ�ำหน่ายดอกเห็ดได้ราคาสูงขึ้นอีกด้วย
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 โดย
ใช้เวลาในการทดลองประมาณ 1 เดือน และท�ำการเก็บ 4. อภิปรายผลและสรุป
ดอกเห็ดวันละ 3 ครัง้ คือ ช่วงเช้า ช่วงก่อนเทีย่ ง และช่วงเย็น
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ผลที่ได้พบว่า ปริมาณเห็ดที่ได้จากโรงเรือนเพาะเห็ดที่ติดตั้ง ท�ำความเย็นแบบท่อใต้ดินมาใช้ในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า
ระบบท� ำ ความเย็ น แบบท่ อ ใต ้ ดิ น พร ้ อ มระบบพ่ น หมอก ร่ ว มกั บ ระบบพ่ น หมอกและระบบควบคุ ม อั ต โนมั ติ เ พื่ อ
อัตโนมัติจะมีปริมาณมากกว่ากว่าโรงเรือนเพาะเห็ดแบบ ช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ผลจากการศึกษาพบว่า
ดั้งเดิมประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ ดังที่แสดงในรูปที่ 21 แต่ อุณหภูมิใต้ดินในเขตจังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพในการใช้
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ระบบท�ำความเย็นแบบท่อใต้ดิน โดยมีอุณหภูมิใต้ดินเฉลี่ย
อยู่ที่ประมาณ 27-30 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับชนิดของดิน
และความลึกทีเ่ หมาะสมในการวางระบบท�ำความเย็นแบบท่อ
ใต้ดินอยู่ที่ 1.5-2 เมตร เมื่อทดลองติดตั้งระบบท�ำความเย็น
ใต้ดินที่ความลึกดังกล่าว และแปรความเร็วลมที่ระดับต่างๆ
พบว่า เมื่อเพิ่มความเร็วลมภายในท่อซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตรา
การไหลเชิงมวล ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการถ่ายเทความร้อน
ระหว่างผิวภายในท่อและอากาศสูงขึน้ ดว้ ย และสามารถช่วย
ลดอุณหภูมิขาออกท่อให้ต่ำ� กว่าอากาศภายนอกได้ประมาณ
5 องศาเซลเซียส ในช่วงกลางวันที่อากาศร้อนจัด นอกจากนี้
การเพิม่ ความเร็วลมในท่อมีผลเล็กนอ้ ยในการช่วยอุน่ อากาศ
ในช่วงที่อุณหภูมิอากาศต�่ำกว่าอุณหภูมิใต้ดิน และเมื่อน�ำ
ระบบไปใช้ร่วมกับโรงเรือนเพาะเห็ดพบว่าที่ความเร็วลม
5.4 เมตรต่อวินาที จะสามารถช่วยลดอุณหภูมภิ ายในโรงเรือน
ให้ต�่ำกว่าอากาศภายนอกได้ประมาณ 4 องศาเซลเซียส และ
สูงกว่าอุณหภูมิใต้ดินเพียง 0.5 องศาเซลเซียส เนื่องจากที่
ความเร็วลมดังกล่าวจะมีอัตราการถ่ายเทความร้อนของ
อากาศในโรงเรื อ นสูงที่สุด และเมื่อเพิ่ม การติด ตั้งระบบ
พ่นหมอกพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติจะสามารถช่วยรักษา
ความชื้นสัมพัทธ์อากาศในโรงเรือนได้สูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
เมอื่ ทดลองน�ำเห็ดนางฟ้ามาเพาะจริงเป็นเวลา 1 เดอื น พบว่า
ปริ ม าณดอกเห็ ด ที่ ไ ด้ จ ะมากกว่ า เห็ ด ที่ ไ ด้ จ ากโรงเรื อ น
เพาะเห็ดแบบดั้งเดิมถึง 23 เปอร์เซ็นต์ และลดเหลือ 12
เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาตน้ ทุนในการสรา้ งโรงเรอื นเพาะเห็ด
ร่ ว มกั บ เทคโนโลยี ท� ำ ความเย็ น แบบท่ อ ใต้ ดิ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
จากโรงเรือนดัง้ เดิม และระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มานีย้ งั มีศกั ยภาพ
ในการช่วยเกษตรกรในการเพาะเห็ดนอกฤดูกาลได้อีกด้วย
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