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บทคัดยอ
การพัฒนาเครื่องฆาเชื้อจุลินทรียในดินสอพองดวยพลังงานแสงอาทิตย มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาการ
สรางเครื่องฆาเชื้อจุลินทรียในดินสอพองดวยพลังงานแสงอาทิตย และการปรับใชพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย
มาใชควบคุมการทํางานของอุปกรณการฆาเชื้อจุลินทรียในดินสอพองดวยพลังงานแสงอาทิตย
การศึกษา สรางแบบปูนรูปโคงพาราโบลาแลวฉาบดวยไฟเบอรกลาส เสริมโครงสรางดวยเหล็ก ตกแตง
ผิวใหเรียบและเคลือบผิวดวยโครเมียมเพื่อใหสะทอนแสงจากดวงอาทิตยมายังภาชนะบรรจุดินสอพองที่จุดโฟกัส
ซึ่งทําดวยทองเหลือง หมุนรอบตัวเองไดเพื่อกระจายความรอนใหกับดินสอพองไดทั่วถึง จานรับแสงเคลื่อนที่ตาม
ดวงอาทิตยไดตลอดเวลา และการปรับใชพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย ใชเซลลแสงอาทิตย เครื่องควบคุมการ
ประจุ แบตเตอรี่ เครื่องแปลงกระแสไฟฟา นํามาใชควบคุมการทํางานมอเตอรขนาด 6 วัตต จํานวน 2 ตัว
ผลการศึกษาพบวา จานโคงพาราโบลารับแสงมีเสนผานศูนยกลาง 2.30 เมตร ทางยาวโฟกัสของจานรับ
แสงเทากับ 0.40 เมตร ภาชนะบรรจุดินสอพองวางไวที่ตําแหนงจุดโฟกัสที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.20 เมตร จะ
ใหปริมาณความรอนที่เหมาะสมในการฆาเชื้อจุลินทรีย เงื่อนไขในการฆาเชื้อจุลินทรียจะใช อุณหภูมิ 200 องศา
เซลเซียส เวลา 20 นาที ทําใหดินสอพองปลอดเชื้อ ชวงเวลาที่ใชเครื่องฆาเชื้อไดตั้งแต 9.00-15.00 น. สามารถ
ปรับใชพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย มาควบคุมการทํางานของมอเตอรในการหมุนรอบตัวเองของภาชนะบรรจุ
ดินสอพอง และควบคุมการทํางานของมอเตอรใหจานรับแสงเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตยได
คําสําคัญ : การฆาเชื้อจุลินทรีย ดินสอพอง พลังงานแสงอาทิตย

ABSTRACT
This research aims to develop the construction of the equipment for marl sterilization using
solar energy and adapt using electric energy from sun through solar module, charge controller,
battery and inverter to control the performance of the two 6 watts motor equipment. The parabola
shaped plaster model was conduction, polished with fiberglass and strengthened by adding iron to
the structure, then the plaster was constructed, polished with fiberglass and strengthened by adding
iron to the structure then the plaster was removed and the surface was smoothed and coated with
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chromium to make it reflect the sunlight to the focus point which was wade of brass. The brass vessel
which contained the marl will continuously rotate itself to disperse the heat to the marl thoroughly. The
solar receiving plate will continuously follow the sun.
The findings showed that the curved parabola used to receive light must 2.30 meter diameter. The
focus rage of the receiving plate is 0.4 meter. The container containing marl was placed at the focus point
0.20 meter diameter which will yield the appropriate heat for killing all germs in marl at the condition of 200 ํC
within 20 minutes. The suitable time spent is from 9 a.m. to 3 p.m. this was performed through using electric
energy from the sun to control the motor performance in rotating itself of the brass container, which
contained marl and marl and make the solar receiving plate continuously follow the sun.
Keywords : Sterilization, marl, Solar Energy
E-mail : Dungtm2@yahoo.com

บทนํา
การปนเป อนจุ ลิ นทรี ย ในส วนประกอบของอาหารและเครื่ อ งสํ าอาง ทํ าให ผู บริ โภคเกิ ดอั นตรายได
นอกจากนี้ การฆาเชื้อจุลินทรียโดยทั่วไปจะใชพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงที่เปนฟอสซิลทําใหเกิดกาซคารบอน
ไดออกไซค ซึ่งกอใหเกิดภาวะเรือนกระจก ทําใหเกิดภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง (Climate Change) เปนปญหาใหญของโลกเราในปจจุบัน สาเหตุหลักของปญหามาจากการเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องของกาซคารบอนไดออกไซด (ธวัชชัย สุขลอย, 2551) เนื่องจากการใชพลังงานเชื้อเพลิงที่ไดจากฟอส
ซิล เชน ถานหิน น้ํามัน และกาซ ทําใหระดับปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด สูงขึ้น เพิ่มการกักเก็บความรอนไวใน
โลกของเรามากขึ้นจนเปนเหตุใหเกิดภาวะโลกรอน นอกจากนี้แหลงพลังงานถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ มี
ราคาสูงขึ้นหลายเทาตัวและปริมาณใกลหมดสิ้น
ดวง ทองคําซุย. (2549) ดิน สอพองเปน สิน คา ที่เ ปน เอกลัก ษณข องจัง หวัด ลพบุรี ที่มีก ารผลิต ดิน สอ
พอง บริเวณหมูบานหินสองกอน ที่ครอบคลุมหมูที่ 4 และหมูที่ 5 ตําบลทะเลชุบศร และหมูที่ 1 ตําบลถนนใหญ
อําเภอเมือง จัง หวัด ลพบุรี (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2551) จากการตรวจสอบดิน สอพองที่นํา มาใชเ ปน
สวนประกอบของเครื่องสําอาง ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยกองเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย ดานจุล
ชีววิทยาพบวามีการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียในปริมาณสูงตั้งแต 7,800 - 1,200,000 โคโลนีตอกรัม ซึ่งเกิน
เกณฑมาตรฐาน และตรวจพบเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค เชน กลุม คลอสตริเดียม ซึ่งทําใหเกิดโรคอาหารเปน
พิษ (มาตรฐานเครื่องสําอางกําหนดใหปริมาณเชื้อจุลินทรียตองนอยกวา 1,000 โคโลนีตอกรัม)
การฆาเชื้อจุลินทรียดวยพลังงานแสงอาทิตย จึงเปนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานความรอน
มาใชฆาเชื้อจุลินทรีย และไดศึกษาเงื่อนการฆาเชื้อโดยตรวจสอบการปนเปอนจุลินทรีย ในการวิจัยนี้เปนการวิจยั เชิง
ปฏิบัติการในชุมชน (Action Research) ในการผลิตเครื่องมือ ดานพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
สิ่งแวดลอมลักษณะการวิจัยเปนการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) ระหวางผูวิจัยกับชุมชนผูผลิตดินสอพอง บานหิน
สองกอน ตําบลถนนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งทําใหชุมชนมีการพัฒนากระบวนการผลิตดินสอพองที่มี
คุณภาพสินคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหมีความสามารถในการแขงขันในทองตลาด นอกจากนี้ตัวเทคโนโลยีเองสามารถใช
พลังงานแสงอาทิตยมาเปนประโยชนไดจริงที่มีความสอดคลองเหมาะสมกับการใชงานและสถานการณวิกฤต
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พลังงาน ซึ่งทําใหสิ่งแวดลอมดีขึ้นจากเดิมที่มีการฆาเชื้อในกระทะทําใหเกิดการฟุงกระจายจาการคั่วดินสอพอง ซึ่ง
ในการศึกษาครั้งนี้ไดฆาในภาชนะทีเปนระบบปด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการสรางเครื่องฆาเชื้อจุลินทรียในดินสอพองดวยพลังงานแสงอาทิตย
2. เพื่อปรับใชพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยมาใชควบคุมการทํางานของเครื่องฆาเชื้อจุลินทรียในดินสอ
พองดวยพลังงานแสงอาทิตย
ขอบเขตของการวิจัย
สรางอุปกรณการฆาเชื้อจุลินทรียดวยพลังงานแสงอาทิตย ปรับใชพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย
ตรวจสอบการปนเปอนและศึกษาเงื่อนไขการอบฆาเชื้อจุลินทรียในดินสอพองดวยพลังงานแสงอาทิตย
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การสรางโคงพาราโบลาโดยใชสมการสมการ สมการ y2 = 4fx ที่มีจุดยอด อยูที่ (0,0) แกนของ
พาราโบลาอยูที่แกน y ทางยาวโฟกัสเทากับ 0.40 เมตร ความกวางในการรับแสงตามแนวแกน x เทากับ 1.15
เมตร

ภาพที่ 1 โคงพาราโบลา
การคํานวณพื้นที่รับแสงอาทิตย เนื่องจากประเทศไทยอยูใกลเสนศูนยสูตรรับแสงอาทิตยเฉลี่ยทั้งป
ประมาณ 4,000-5,000 วัตตตอตารางเมตร (ซึ่งปกติแสงจะมีความเขมเฉลี่ยประมาณ 1,350 วัตตตอตารางเมตร
กวาจะลงมาถึงพื้นโลก พลังงานบางสวนตองสูญเสียไปประมาณรอยละ 70) ถาหากสามารถปรับจานรับแสงให
เคลื่อนที่ตามแสงอาทิตยไดตลอดเวลา จะรับแสงไดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1.3-1.5 เทา ซึ่งความจุความรอนของ
ภาชนะบรรจุดินสอพองเทากับ 0.00357 กิโลจูลตอกิโลกรัม มวล 2.02940 กิโลกรัม และดินสอพองมีความจุ
ความรอนจําเพาะเทากับ 0.00378 กิโลจูลตอกิโลกรัม มวล 4.500 กิโลกรัม เมื่อคํานวณจากอุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เปนอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 170 องศาเซลเซียส จะใชพลังงานความรอน
ทั้งหมดเทากับ 4426.800 กิโลจูล เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณสะทอนแสงเทากับรอยละ 44-45 จะใชใช
พื้นที่รับแสง 4.1 ตารางเมตร สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเปนความรอนได 9840.00 กิโลจูล (4.1×4.000×600)
ฉะนั้นจะใชรัศมีของพื้นที่รับแสงที่เปนวงกลมเทากับ 1.15 เมตร

500

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

ภาชนะบรรจุดินสอ

มอเตอรหมุนรอบตัวเอง
ของภาชนะบรรจุดนิ สอ
มอเตอรหมุนตามดวงอาทิตย

ภาพที่ 2 การออกแบบเครื่องฆาเชื้อจุลินทรียในดินสอพองดวยพลังงานแสงอาทิตย
การคํานวณจํานวนรอบของการมหุนจานรับแสงอาทิตย
สมการคํานวณรอบของเฟองทดรอบ

=
หรือ

=

r1 r2 ⋅ ⋅ ⋅ rn
R1 R2 ⋅ ⋅ ⋅ Rn
r
H 1
R1
H

เนื่องจากการตามดวงอาทิตยตองใชรอบที่ชามากเราใชเฟองทดรอบรัศมี 1.00 เมตร จํานวนระยะทางที่
หมุนไดจะเทากับ 0.004365 เมตร/นาที จึงตองใชอุปกรณลดรอบมอเตอรเขาชวย
ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจัยเชิงทดลอง ที่ใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) ระหวางผูวิจัยกับชุมชนผูผลิตดินสอพอง บาน
หินสองกอน ตําบลถนนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โครงการ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวางนักวิจัยกับผูผลิตดินสอพอง ซึ่งมีกรอบแนวความคิด
ของโครงการวิจัย ดังนี้
สํารวจความตองการของชมชนทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องการฆาเชื้อจลินทรียในดินสอพองดวยพลังงานแสงอาทิตย
ปรับใชพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย
ทดสอบอุปกรณการฆาเชื้อจุลินทรียในดินสอพองดวยพลังงานแสงอาทิตย

ปรับปรุงแกไข

ตรวจสอบการปนเปอนจุลินทรีย

ภาพที่ 3 กรอบแนวโครงการวิจัย

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
รายงานการวิจัย
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อุปกรณและวิธีการ
การสรางอุปกรณการฆาเชื้อจุลินทรียในดินสอพองดวยพลังงานแสงอาทิตย การออกแบบจานรับแสง
รูป พาราโบลา ใหม ีพื ้น ที ่เ ทา กับ 4.1 ตารางเมตร ในลัก ษณะเปน พื ้น ที ่ว งกลมสร างแบบปู นซี เมนต รู ปโค ง
พาราโบลาที่มีโฟกัส 40 เซนติเมตร แลวฉาบดวยไฟเบอรกลาสเสริมโครงเหล็ก เมื่อไฟเบอรกลาสแข็งตัวแกะออก
ภายในตกแตงใหเรียบแลวพนทับดวยสีโครเมียมสําหรับสะทอนแสง
อุปกรณในการทําไฟเบอรกลาส
1. เรซิ่น
2. ตัวเรงปฏิกิริยา (โคบอลท) เปนสารเคมีเพื่อเรงปฏิกิริยาระหวาง เรซิ่นกับตัวทําปฏิกิริยา
3. ตัวทําแข็ง (ฮารท) เปนตัวทําใหเรซิ่นแข็ง แตตองใชรวมกับโคบอลท โดยตองใสโคบอลทในเรซิ่นแลว
กวนใหเขากันกอน ถึงจะใสตัวทําแข็งลงไป มีลักษณะเปนของเหลว มีกลิ่นฉุนใชประมาณรอยละ 1-2 ของ
น้ําหนักเรซิ่น
4. ใยแกว เปนแผนใสสําหรับงานไฟเบอร ใชรับกําลังและขึ้นรูปทรงตางๆ มี 3 ขนาดคือ 300, 450, 600
มิลลิเมตร
5. โมโน เปนตัวเจือจางเรซิ่น เพื่อใหทํางานงายและสะดวกขึ้น ใชประมาณรอยละ 10-15 ของน้ําหนักเร
ซิ่น มีลักษณะเหลวใส มีกลิ่นเหม็น
6. อะซิโตน เปนน้ํายาลางเครื่องมือ มีลักษณะเหลวใสมีกลิ่นฉุน
วิธีการทําไฟเบอรกลาส
1. ตัดใยแกวขนาด 12.5×12.5 เซนติเมตร
2. ลงเทียนไขบนผิวแมแบบใหทั่ว แลวขัดออก ใหผิวหนาแมแบบมีลักษณะเปนเงา
3. ผสมตัวโคบอลท ลงในเจลโคท ตามอัตราสวนรอยละ 0.5-1 แลวกวนใหเขากัน ถาจะเริ่มทํางานถึงใส
ดวยตัวทําแข็ง (ฮารท) ลงไปตามอัตราสวน รอยละ1-2 คนใหเขากัน แลวใชลูกกลิ้งกลิ้งไปบนผิวแมแบบใหทั่ว เสร็จ
แลวทิ้งไวใหแหง
4. นําใยแกวปูทับน้ํายาเรซิ่น ใหไดตามขนาด
5. นําเรซิ่น ที่ผสมตัวโคบอลท กับฮารท ไวแลวกลิ้งน้ํายาลงไปบนใยแกวอีกชั้นหนึ่ง รอใหแหง (แข็งตัว)
ถาตองการความหนามากขึ้น ใหวางใยแกวทับลงไปบนเรซิ่น ขณะที่เรซิ่นยังไมแหง และทําตาม
ขั้นตอนที่ 4-5 ตอไปจนไดความหนาตามความตองการ ในการผลิตจานโคงพาราโบลาเปนการเรียนรูรวมกัน โดย
ผูวิจัยทําใหชุมชนดู ทํารวมกับชุมชน และใหชุมชนทําเอง
การปรับใชพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย
เซลลแสงอาทิตยจะผลิตไฟฟากระแสตรง จะตองนําไปใชกับมอเตอรกระแสสลับ และเก็บสะสมพลังงาน
ในแบตเตอรี่ไวใชเมื่อมีแสงนอยที่ตองใชอุปกรณเขารวมกับอุปกรณอื่นๆ ไดแก
1. แผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Module) ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา
ซึ่งเปนไฟฟากระแสตรง

502

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

2. เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller) ทําหนาที่ประจุกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงเซลล
แสงอาทิตยเขาสูแบตเตอรี่ และควบคุมการประจุกระแสไฟฟาใหมีปริมาณเหมาะสมกับแบตเตอรี่ เพื่อยืดอายุการ
ใชงานของแบตเตอรี่ รวมถึงการจายกระแสไฟฟาออกจากแบตเตอรี่
3. แบตเตอรี่ (Battery) ทําหนาที่เปนตัวเก็บพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยไวใช
เวลาที่ตองการ เชน เวลาที่ไมมแี สงอาทิตย เวลากลางคืน หรือนําไปประยุกตใชงานอื่นๆ
4. เครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) ทําหนาที่แปลงพลังงานไฟฟาจากกระแสตรง (DC) ที่ผลิตได
จากแผงเซลลแสงอาทิตย ใหเปนพลังงานไฟฟากระแสสลับ (AC) เพื่อใหสามารถใชไดกับอุปกรณไฟฟา
กระแสสลับ

ภาพที่ 4 โครงสรางและอุปกรณในการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย

การหาปริมาณจุลนิ ทรีย
อุปกรณและสารเคมี
1. จานเพาะเชื้อ 2. ปเปต 3. ขวดเตรียมอาหาร 4. หลอดทดลอง 5. ที่วางหลอดทดลอง 6.
ตะเกียง 7. แอลกอฮอล 8.ชอนตักสาร 9. ถุงพลาสติก 10. น้ํายา สารละลายเจือจาง (diluents) Nacl รอย
ละ 0.85 11. อาหารเลี้ยงเชื้อ Standard Plate Count Agar (PCA)
การบมเชือ้
นําไปบมใน Incubator ที่อุณหภูมิ 35±1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48±2 ชัว่ โมง
เครื่องนับจํานวน Colony
เครื่องนับ colony ประกอบดวยใยแกวนําแสงและเลนสสํ าหรับชวยขยาย เวลานับควรทําเครื่องหมาย
บนจานตรงตําแหนง colony ที่นับ เพื่อกันการนับซ้ํา
การนับจํานวนโคโลนี
จํานวนแบคทีเรียในตัวอยางที่นํามาตรวจนับสามารถนํามาคํานวณไดดังนี้
จํานวนแบคทีเรีย ( 1 ml. )
=
จํานวน colony บนจาน
ความเจือจางของตัวอยางที่นํามทดสอบ
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เชน ถาน้ํา 1 ml. นําไปทําใหเจือจาง 10,000 เทา ( 1: 104 ) เมื่อนําไปผสมกับอาหารวุนในจานและเมื่อ
นําไปเพาะปรากฏวามี colony เกิดขึ้น 250 colony
จํานวนแบคทีเรียในน้ํา 1 ml. =
250 =
2,500,000 เซลล
1/104

ผลการทดลองและวิจารณผล
ผลการทดลอง
การพัฒนาเครื่องฆาเชื้อจุลินทรียดวยพลังงานแสงอาทิตย ไดรวมกับชุมชนทําแบบปูนซีเมนตรูปโคง
พาราโบลา ฉาบดวยไฟเบอรกลาส ตกแตงผิวใหเรียบ พนดวยสีโครเมียม หลอภาชนะบรรจุดินสอพอง ประกอบ
เขากับโครงสราง โดยใหจานรับแสงอาทิตยหมุนตามดวงอาทิตยไดและภาชนะบรรจุสารตัวอยางหมุนรอบตัวเอง
โดยใชพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยมาควบคุมการทํางานของเครื่องมือทั้งหมด
พลังงานความรอนที่ภาชนะบรรจุสารตัวอยางเทากับ 4,123.343 กิโลจูล การคํานวณพื้นที่รับ
แสง 4.1 ตารางเมตร สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเปนความรอนได 9,840.000 กิโลจูล ซึ่งเปนขนาดพื้นที่ที่
รับ แสงอาทิต ยแ ลว เปลี่ย นพลัง งานความรอ นที่เ หมาะสมกับ การฆา เชื้อ จุลิน ทรีย และสามารถดํา เนิน การ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดได (200 องศาเซลเซียส เวลา 20 นาที) การวัดอุณหภูมิจะใชเทอรมิเตอรแบบอินฟราเรด
โดยไมสัมผัสกับอุปกรณของเครื่องฆาเชื้อจุลินทรียในดินสอพองดวยพลังงานแสงอาทิตย
การปรับ ใชพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิต ยม าใชควบคุมการทํางานของเครื่อ งฆา เชื้อจุลินทรียใ น
ดินสอพองดวยพลังงานแสงอาทิตย โดยการนําเซลลแสงอาทิตยขนาด 50 วัตต มาใชควบคูกับแบตเตอรี่และ
อินเวอรเตอร ใหพลังงานไฟฟากับมอเตอรกระแสสลับ 2 ตัว ตัวละ 6 วัตต ในการหมุนตามดวงอาทิตยและหมุน
ภาชนะบรรจุสารตัวอยางโดยการทดรอบ
ผลการตรวจสอบการปนเปอนและศึกษาเงื่อนไขการอบฆาเชื้อจุลินทรียในดินสอพองดวยพลังงาน
แสงอาทิตยไดดังแสดงในตารางที่1 และภาพที่ 5
ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในการฆาเชื้อ กับปริมาณจุลินทรีย ในเวลา 20 นาที
อุณหภูมิ
(°C)
กอน
170
180
190
200

เวลา
(นาที)

ปริมาณ
จุลินทรีย

20
20
20
20

110000
17.8
0.78
0
0
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ปริมาณจุลืน ทรีย (โคโลนี/กรัม)

120000
100000
80000
60000
40000

27

170 180 190 200

20000
0
อุณ หภูมิ (องศาเซลเซียส)

ภาพที่ 5 ความสัมพันธของอุณหภูมิในการฆาเชื้อ ในเวลา 20 นาที กับปริมาณจุลินทรีย
จากเงื่อนไขในการฆาเชื้อจุลินทรียในดินสอพองพบวาเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะทําใหปริมาณจุลินทรียจะลดลง
ที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส เวลา 20 นาที จะไมมีการปนเปอนของจุลินทรีย ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยและเพื่อ
ความแนใจจึงใชเงื่อนไขที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เวลา 20 นาที ในการฆาเชื้อจุลินทรียของเครื่องมือนี้
การวิจารณผล
จากผลการทดลองใชพลังงานแสงอาทิตยจะมีผลดีกวางานวิจัยเครื่องสตุและรอนดินสอพอง (ดวง
ทองคําซุย: 2549) ที่ใชแก็สเปนตัวสรางความรอนใหกับเครื่องสตุฆาเชื้อจุลินทรีย ในเงื่อนไขเดี่ยวกันที่ใชอุณหภูมิ
200 องศาเซลเซียส เวลา 20 นาทีขอ ดีการฆาเชื้อในดินสอพองดวยพลังงานแสงอาทิตย ไมมีฝุนละอองฟุงกระจาย
เนื่องจากเปนระบบปด และใชพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมด ขอเสียเครื่องนี้ไมสามารถฆา
เชื้อจุลินทรียไดเมื่อไมมีแสงอาทิตยหรือแสงอาทิตยลดลง และสอดคลองกับการฆาเชื้อขององคการอาหารและยา จุ
ลินทรีย จะตายที่ความรอนแหง อุณหภูมิ 181องศาเซลเซียส ณ ความดัน 1 บรรยากาศ

สรุปผลและขอเสนอแนะ
สรุปผล
สามารถพัฒนาเครื่องฆาเชื้อจุลินทรียดวยแสงอาทิตยได โดยการสรางจานรับแสงรูปพาราโบลา
เพื่อใหแสงมารวมที่จุดโฟกัสแลวเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานความรอน การปรับใชพลังงานไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยโดยใชเซลลแสงอาทิตย นํามาใชควบคุมการหมุนตามดวงอาทิตยและการหมุนรอบตัวเอง
ของภาชนะบรรจุดินสอพองได ที่ไมมีการปนเปอนของจุลินทรียในดินสอพอง ทําใหผูผลิตและผูบริโภคปลอดภัย
สามารถนําไปเปนสวนประกอบของเครื่องสําอางได เงื่อนไขการอบฆาเชื้อจุลินทรียในดินสอพองดวยพลังงาน
แสงอาทิตยจะใชอุณหภูมิที่ 200๐C เวลา 20 นาที จะทําใหสารตัวอยางปลอดเชื้อจุลินทรีย และไมไหมดํา
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ขอเสนอแนะ
เนื่องจากเครื่องฆาเชื้อจุลินทรียเปนการใชพลังงานจากดวงอาทิตยทั้งหมดหากไมมีแสงอาทิตยหรือมีแสง
นอยเครื่องมือนี้ก็ไมสามารถทํางานได ฉะนั้นในการใชเครื่องจะตองใหทองฟาแจมใสไมมีเมฆบัง โดยใชในชวง เวลา
9.00 น. ถึง 15.00 น. หากมีเมฆมาบังแสงจะทําใหปริมาณแสงลดลง จึงทําใหอุณหภูมิของเครื่องมือสูงไมถึง 185
องศาเซลเซียส จึงไมสามารถฆาเชื้อได หรือตองใชเวลามากกวาเงื่อนไขที่กําหนดไว เชนที่ 185 องศาเซลเซียส ตองใช
เวลาถึง 25 นาที
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