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บทคัดย่อ 

สมการคณิตศาสตร์ท่ีอธิบายอตัราการลดลงของความเข้มข้นก๊าซในระหว่างการรมยาถกูพิสจูน์ด้วยการ

ทดลองเชิงปฏิบติัจริง   สมการดงักลา่วอยู่ในรูป first-order kinetic และมีค่าคงที่ชื่อวา่ ระยะเวลาท่ีความเข้มข้น

ของก๊าซลดลงคร่ึงหนึง่ (half-loss time ; HLT) เป็นตวัแสดงถงึอตัราการลดลงของความเข้มข้นก๊าซ   ทําการ

ทดลองรมยาในไซโลจําลองขนาด 228.5 และ 2,160 l โดยใช้ก๊าซ CO2 เป็นก๊าซตวัแทนสารรม   การร่ัวไหลของ

ก๊าซ CO2 ตลอดระยะเวลาการทดลองถูกจาํลองให้คงท่ี โดยใช้ป๊ัมป้อนอากาศ   ทําการทดลองที่อตัราการป้อน

อากาศต่างๆ กัน (8.33×10-6–83.3×10-6 m3/s)   concentration decay curve (เส้นโค้งการลดลงของความ

เข้มข้น) ท่ีได้จากการทดลองถกูฟิตเคอร์ฟ (fit curve) ด้วยสมการคณิตศาสตร์ข้างต้น เพื่อหาค่า HLTa (ค่า HLT 

จากการทดลอง)   ค่า HLTa จะถกูเปรียบเทียบกบัค่า HLTc (ค่า HLT ทางทฤษฎี) ซึง่ถกูคํานวณจากอตัราสว่น

ระหว่างปริมาตรของถงัและอตัราการป้อนอากาศเข้าสูถ่ัง   ค่า HLTa ของถังขนาด 228.5 และ 2,160 l มีค่าอยู่

ระหว่าง 5.02–17.88 h และระหว่าง 4.72–27.45 h ตามลาํดบั   เมื่อเปรียบเทียบกบัค่า HLTc ผลการทดลอง

เกือบทัง้หมดมี % error ไม่เกิน 20%   ดงันัน้ การสญูเสยีก๊าซในระหว่างการรมยาเป็นกระบวนท่ีสามารถอธิบาย

ได้ด้วยสมการ first-order kinetic และค่า HLT เป็นสดัสว่นโดยตรงกับปริมาตรของโครงสร้างการรมยา และเป็น

สดัส่วนผกผนักบัอตัราการร่ัวไหลของอากาศภายนอกเข้าสูโ่ครงสร้างการรมยา ตามทฤษฎีจริง 
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ABSTRACT 

The objective of the present study was to experimentally validate the first-order kinetic 

equation that describes the characteristics of gas concentration decay during structural fumigation. 

The decay rate is governed by the constant called half-loss time (HLT). Fumigation experiments were 

conducted in two mockup silos with volumes of 228.5 and 2,160 l. During each experiment, fresh air 

was pumped into the silo at a constant rate (8.33×10-6–83.3×10-6 m3/s) to simulate leakage. The 

resulting concentration decay curves were fitted with the previously mentioned equation to determine 

the actual HLTs. These actual HLTs (i.e., HLTa) were compared to their corresponding theoretical 

values (i.e., HLTc). It has been analytically shown elsewhere that the theoretical HLT is proportional to 

the silo’s volume and inverse-proportional to the leakage rate. The fumigations in the 228.5l and 

2,160l silos yielded the values of HLTa in ranges of 5.02–17.88 h and 4.72–27.45 h, respectively. The 

actual HLTs differed from their theoretical counterparts no more than 20%. As a result, the analytical 

equations that describe fumigant leakage characteristics were considered validated based on these 

results. 
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คาํนํา 

สาเหตสุาํคญัที่ทําให้คณุภาพของวตัถุดิบทางการเกษตร เช่น ข้าว, มนัสาํปะหลงั, หรือเมลด็ข้าวโพด 

ลดลงคือ ความเสยีหายท่ีเกิดจากแมลงศตัรูในโรงเก็บ (post-harvest insect pest)   วิธีกําจดัแมลงศตัรูในโรงเก็บ

ท่ีนิยมใช้กนัอยา่งแพร่หลายและมีประสทิธิภาพวิธีหนึง่คือ การรมยา (fumigation)   ในระหว่างการรมยา สสารซึง่

อยู่ในรูปของก๊าซเช่น เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) หรือ ฟอสฟีน (phosphine) จะถกูปลอ่ยเข้าไปใน

โครงสร้างการรมยา (fumigation enclosure)   ก๊าซนีจ้ะมีคุณสมบติัเป็นพิษต่อแมลง และเม่ือแมลงได้รับก๊าซพษิ

เป็นเวลานานมากพอ แมลงก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้   ปัจจยัสําคญัท่ีทําให้การรมยาประสบความสําเร็จคือ 

ความเข้มข้นของสารรมระหว่างการรม และระยะเวลาการรม (Kenaga, 1961; Bell, 1992)   ในระหว่างการรมยา

ในไซโล หากสารรมร่ัวไหลออกจากไซโลท่ีอตัราสงูผิดปกติจะทําให้ระดบัความเข้มข้นอยู่ท่ีระดบัท่ีต่ํากว่าค่าความ

เป็นพิษ และเป็นผลให้การรมยานัน้ไม่มีประสิทธิภาพ   ดงันัน้ความสามารถในการทํานายอตัราการสญูเสียก๊าซ

ในระหว่างการรมยาจะชว่ยเพิม่ประสิทธิภาพการกําจดัแมลงของกระบวนการรมยาได้   อตัราการลดลงของความ

เข้มข้นของก๊าซในโครงสร้างการรมในระหว่างการรมสามารถอธิบายได้โดยใช้สมการ first-order kinetic ต่อไปนี ้

(Cryer and Barnekow, 2006) 
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โดยที่ C t คือ ความเข้มข้นของก๊าซ (g/m3) ท่ีเวลา t (h) ใดๆ, C i คือ ความเข้มข้นเร่ิมต้น (g/m3) และ HLT คือ 

half-loss time (h) ซึง่เป็นระยะเวลาท่ีความเข้มข้นของก๊าซลดลงคร่ึงหนึ่ง   ดงันัน้การทํานายอตัราการสญูเสยี

ก๊าซก็คือ ความสามารถในการทํานายค่า HLT ได้อย่างถกูต้อง   Chayaprasert (2007) ใช้ computational fluid 

dynamics (CFD) model ทํานาย HLT ของการรมยาในโครงสร้างตึกขนาด 40,210 m3 แต่โมเดล (model) 

ดงักลา่วมีความซบัซ้อนและใช้เวลาคํานวณมากกว่า 7 d ต่อการจําลองสถานการณ์ (simulation) แต่ละครัง้ จงึ

ไม่เหมาะสําหรับการใช้งานในทางปฏิบติั   อย่างไรก็ตาม Chayaprasert (2007) ได้ทําการพิสจูน์ทางทฤษฎีโดย

ใช้สมการการนําพาสปีชส์ี (species transport equation) และแสดงให้เห็นว่า 

 
V ln(2)

HLT=
Q 3600

 (2) 

โดยที่ V คือ ปริมาตรของโครงสร้างการรมยา (m3) และ Q คือ อตัราการร่ัวไหลของอากาศภายนอกเข้าสู่

โครงสร้างการรมยา (infiltration rate, m3/s)   จากสมการที่ 2 จะเห็นได้ว่า หากเราสามารถทํานายค่าของอตัรา

การร่ัวไหลของอากาศภายนอกเข้าสูโ่ครงสร้างการรม, Q, ได้ล่วงหน้า เราจะสามารถทํานายค่า HLT ได้ก่อนการ

รมยาจริง   วธิีการรวมผล (superposition method) เป็นวิธีสาํหรับการทํานายอตัราการแลกเปลีย่นปริมาตรท่ี

นิยมใช้กนัในงานออกแบบระบบปรับอากาศภายในอาคาร   วิธีการดงักลา่วกําหนดให้อตัราการแลกเปลีย่น

ปริมาตรรวมระหว่างอากาศภายในอาคารและอากาศนอกอาคารเกิดจาก อตัราการแลกเปลีย่นปริมาตรท่ีเกิดจาก

ผลต่างระหว่างอณุหภมูิภายในโครงสร้างกบัอณุหภมิูบรรยากาศภายนอก   ∆t (K) บวกรวมกบัอตัราการ

แลกเปลีย่นปริมาตรท่ีเกิดจากความเร็วลม U (m/s) ท่ีกระทําต่ออาคาร ดงัสมการต่อไปนี ้(ASHRAE, 2001) 
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Q= C t+C U
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∆  (3) 

โดยที่ Cs คือ สมัประสทิธิ์ความลอยตวั (stack coefficient, (L/s)2/cm4-K), Cw คือ สมัประสทิธิ์ลม (wind 

coefficient, (L/s)2/cm4-(m/s)2) และ AL คือ พืน้ที่รอยร่ัวเสมือน (effective leakage area, cm3)   สงัเกตวา่ 

Chayaprasert (2007) แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างสมการท่ี 1 และ 2 ด้วยการวเิคราะห์ทางทฤษฎี แต่ยงัไม่เคยมี

นกัวิจยักลุม่ใดพสิจูน์ความสมัพนัธ์ดงักลา่วด้วยการทดลองเชิงปฏิบติัจริงมาก่อน   ดงันัน้ วตัถปุระสงค์ของ

การศกึษาครัง้ปัจจบุนันีคื้อ การพิสจูน์ความสมัพนัธ์ระหว่างสมการท่ี 1 และ 2 ด้วยการทดลองเชิงปฏิบติัจริง ซึง่

เป็นจดุเร่ิมต้นที่สาํคญัของการทํานายอตัราการสญูเสียก๊าซในระหว่างการรมยาด้วยวิธีรวมผล (สมการท่ี 1–3) 

สาํหรับการศึกษาในอนาคต 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ทําการพสิจูน์ความสมัพนัธ์ระหว่างสมการท่ี 1 และ 2 ด้วยการทดลองคล้ายกับการรมยาในไซโลจําลอง 

ซึง่มีการติดตัง้อปุกรณ์ต่างๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 1   อปุกรณ์หลกัประกอบด้วยถังไซโลจําลอง, ป๊ัมป้อนอากาศ

ไฟฟ้า (manufacturer unknown), Thorpe tube flow meter (โฟล์วมิเตอร์แบบลกูลอย) พร้อมวาล์วปรับอตัรา

การไหล (FR2000, Key Instruments Co. Ltd., Trevose, PA, USA) และ CO2 data logger (อปุกรณ์บนัทกึค่า

ความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) (CO210, Extech Instrument Corp., Nashua, NH, USA)   ถงัไซโล

จําลองเป็นถังพลาสติก polyethylene (PE) ทรงกระบอก   ในการศึกษาครัง้นี ้ทําการทดลองกบัถัง 2 ขนาดคือ

228.5 และ 2,160 l โดยแต่ละถังมีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 0.56 m สงู 0.93 m และเส้นผ่าศนูย์กลาง 4.11 m สงู 

1.61 m ตามลาํดบัและถงัพลาสติกมีเสถังแต่ละขนาดถกูเจาะรูจํานวน 2 รู เพื่อติดตัง้ข้อต่อท่อลม (tubing quick 

connect)   รูท่ี 1 ถกูเจาะบริเวณด้านล่างของถงั ซึ่งสงูจากก้นถัง 10 cm   รูท่ี 2 ถกูเจาะที่ฝ่ังตรงกนัข้ามกบัรูท่ี 1 

บริเวณด้านบนของถัง ซึง่ต่ําจากขอบบนของถงั 10 cm โดยการกําหนดการเจาะรูจะกําหนดให้เจาะ   เชื่อมต่อป๊ัม

ป้อนอากาศและ flow meter เข้ากบัถงัไซโลท่ีตําแหน่งรูท่ี 1 โดยใช้ท่อลม polyurethane (PU) ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6 mm   รูท่ี 2 จะถกูเปิดให้ก๊าซไหลผ่านได้   ภายในถงั ที่บริเวณก้นถงัติดตัง้พดัลม

ไฟฟ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8.9 cm (manufacturer unknown) 

 
ภาพที่ 1  การติดตัง้ชดุอปุกรณ์ทดลอง ประกอบด้วย (1) ป๊ัมป้อนอากาศไฟฟ้า, (2) flow meter พร้อมวาล์วปรับ

อตัราการไหล, (3) CO2 data logger ภายในถงั, (4) พดัลมไฟฟ้า, (5) ถงัไซโลจําลอง, และ (6) CO2 data 

logger ภายนอกถงั   เส้นทบึหนาแสดงท่อลมซึง่เชื่อมต่อระหว่างอปุกรณ์ต่างๆ 
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ก๊าซ CO2 ถูกใช้เป็นก๊าซตวัแทนสารรม (tracer gas)   ตลอดระยะเวลาการทดลอง พดัลมไฟฟ้าขนาด 

12 VDC จะทํางานอยู่ตลอดเวลา เพื่อชว่ยให้ก๊าซ CO2 ภายในถงักระจายตวัอย่างทัว่ถึงกัน   ช่องเปิดท่ีใช้สาํหรับ

นําพดัลมและ CO2 data logger เข้าติดตัง้ภายในถงัไซโลถกูซีลด้วยกระดาษกาว 

การทดลองแต่ละครัง้เร่ิมต้นจาก การเติมก๊าซ CO2 เข้าสูถ่งัไซโลให้มีความเข้มข้นเร่ิมต้น (C i ในสมการท่ี 

1) ไม่เกิน 10,000 ppm (part per million)   ก๊าซทีถ่กูเติมเข้าสูถ่งัเป็นก๊าซ CO2 ท่ีความเข้มข้นประมาณ 100% 

ซึง่ได้จากถงัก๊าซ CO2 อดัความดัน (pressurized CO2 cylinder)   การร่ัวไหลของก๊าซ CO2 จะถกูจําลองด้วยป๊ัม

ป้อนอากาศ   ตลอดระยะเวลาการทดลอง ป๊ัมป้อนอากาศจะทํางานท่ีความเร็วคงที่ ทําให้อตัราการร่ัวไหลของ

อากาศภายนอกเข้าสูถ่งัไซโล (Q ในสมการท่ี 2) คงที่ตลอดเวลา   CO2 data logger ท่ีติดตัง้ไว้ทัง้ 2 ตวั จะบนัทกึ

ค่าความเข้มข้นก๊าซ CO2 ทกุๆ 30 s   การทดลองแต่ละครัง้จะใช้ระยะเวลาการรม (exposure time) 10–48 h   

ทําการทดลองท่ีอตัราการป้อนอากาศของป๊ัม (Q ในสมการท่ี 2) เท่ากบั 8.33×10-6, 5.00×10-6, 3.33×10-6, 

2.67×10-6, และ 2.00×10-6 m3/s สาํหรับถงัขนาด 228.5 l และเท่ากบั 83.3×10-6, 50.0×10-6, 33.3×10-6, 

26.7×10-6, และ 20.0×10-6 m3/s สาํหรับถงัขนาด 2,160 l   ท่ีแต่ละอตัราการป้อนอากาศ ทําการทดลอง 3 ซํา้ 

เมื่อเสร็จสิน้การทดลองรมยาแต่ละครัง้ ค่าความเข้มข้นก๊าซ CO2 ในถงัจะถกูหกัลบด้วยค่าความเข้มข้น

ก๊าซ CO2 นอกถงั เพื่อให้ได้ concentration decay curve (เส้นโค้งการลดลงของความเข้มข้นก๊าซ)   

concentration decay curve นีจ้ะถกูผ่านกระบวนการ normalization คือ ค่าความเข้มข้นก๊าซ CO2 ท่ีทกุจดุ

เวลา (C t ในสมการท่ี 1) จะถกูหารด้วยค่าความเข้มข้นก๊าซ CO2 เร่ิมต้น (C i ในสมการท่ี 1)   concentration 

decay curve ท่ีถกู normalize แล้วจะถกูฟิตเคอร์ฟ (fit curve) โดยใช้สมการท่ี 1 เพื่อคํานวณหาค่า HLT จาก

การทดลอง ซึง่กําหนดให้เป็น HLTa   ค่า HLT จากการทดลองจะถกูเปรียบเทียบกบัค่า HLT ทางทฤษฎี ซึง่

กําหนดให้เป็น HLTc   สงัเกตวุา่ ผู้วิจยัทราบปริมาตรของถงัไซโลจาํลอง และทราบอตัราการป้อนอากาศภายนอก

เข้าสู่ถงั ทําให้สามารถคํานวณค่า HLTc ได้โดยใช้สมการท่ี 2   ดงันัน้ การศึกษาครัง้นีจ้ะสนบัสนุนผลการ

วิเคราะห์ทางทฤษฎีของ Chayaprasert (2007) เม่ือ HLTa มค่ีาใกล้เคียงกบั HLTc 

ผลและวิจารณ์ 

ภาพที่ 2a แสดงตวัอย่าง normalized concentration decay curve ซึง่เป็นผลการทดลอง 1 ซํา้ในถัง

ขนาด 228.5 l ท่ีอตัราการป้อนอากาศต่างๆ   ภาพที่ 2b แสดงตวัอย่างผลการทดลองของถงัขนาด 2,160 l ใน

ลกัษณะเดียวกบัภาพท่ี 2a   ค่า HLT ของทัง้ 2 ถงั เปลีย่นแปลงไปในทิศทางเดียวกนั   เมื่ออากาศภายนอก

ร่ัวไหลเข้าสู่ถงัไซโลในอตัราท่ีสงูขึน้ ความเข้มข้มก๊าซ CO2 ในถงัจะลดลงเร็วขึน้   ในถงัขนาด 228.5 l เมื่ออตัรา

การป้อนอากาศเพิ่มขึน้จาก 2.00×10-6 ไปเป็น 8.33×10-6 m3/s ค่า HLT ลดลงจาก 16.85 ไปเป็น 5.00 h   ในถงั

ขนาด 2,160 l เมื่ออตัราการป้อนอากาศเพิม่ขึน้จาก 20.0×10-6 ไปเป็น 83.3×10-6 m3/s ค่า HLT ลดลงจาก 26.67 

ไปเป็น 4.70 h   ค่าเฉลี่ยของ HLT ท่ีได้จากการฟิตเคอร์ฟ normalized concentration decay curve ของทกุซํา้

การทดลองด้วยสมการท่ี 1 (i.e., HLTa) ถกูสรุปอยู่ในตารางท่ี 1   ในการศึกษาครัง้นี ้ค่า r2 (coefficient of 

determination หรือ สมัประสทิธ์ิการอธิบาย) ของการฟิตเคอร์ฟ normalized concentration decay curve ของ

ทกุซํา้การทดลอง มีค่าไม่ต่ํากวา่ 0.995   ค่า HLTa ของถังขนาด 228.5 และ 2,160 l มีค่าอยู่ระหว่าง 5.02–17.88 

h และระหว่าง 4.72–27.45 h ตามลาํดบั   ในขณะเดียวกนั % error (สมการท่ี 4) ของผลการทดลองในถงัขนาด 

228.5 และ 2,160 l มีค่าอยู่ระหว่าง 4.92–21.04% และระหว่าง 5.6–32.0% ตามลาํดบั 
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 ×c a

c

HLT -HLT
% error = 100

HLT
 (4) 

อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองเกือบทัง้หมดมี % error ไม่เกิน 20%   สงัเกตวา่ % error มีแนวโน้มเพิม่ขึน้เม่ืออตัรา

การป้อนอากาศลดลง   คณะผู้ วิจยัคาดวา่ค่า % error สงูผิดปกติ (i.e., สงูกวา่ 20%) เกิดขึน้จากสาเหตหุลกัคือ 

1) ท่ีอตัราการไหลต่ําๆ สเกล (scale) อ่านค่าอตัราการไหลของ flow meter มีความละเอียดต่ํา ทําให้

ปรับตัง้อตัราการป้อนอากาศได้ไม่เท่ียงตรง 

2) เมื่อป๊ัมป้อนอากาศถกูใช้งานเป็นเวลานาน (i.e., เกินกว่า 10 h) ประสทิธิภาพการทาํงานของป๊ัมไม่

คงที่ 

 

 

ภาพที่ 2  ตวัอย่าง normalized concentration decay curve ท่ีอตัราการป้อนอากาศต่างๆ จาก (a) ถงัขนาด 

228.5 l และ (b) ถงัขนาด 2,160 l 

 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบระหว่าง HLT ทางทฤษฎี (i.e., HLTc) และ HLT จากการทดลอง (i.e., HLTa) 
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volumn (l) Q×10-6 (m3/s) HLTc (h) 
HLTa (h) 

mean ±SD 
% error 

228.5 

8.33 5.28 5.02 ±0.08 4.92 

5.00 8.80 7.93 ±0.30 9.89 

3.33 13.21 10.43 ±0.51 21.04 

2.67 16.48 14.92 ±1.57 9.47 

2.00 22.00 18.35 ±0.13 18.35 

2,160 

83.3 5.0 4.72 ±0.03 5.6 

50.0 8.3 7.33 ±0.19 11.7 

33.3 12.5 13.33 ±0.53 6.64 

26.7 15.6 18.33 ±0.56 17.5 

20.0 20.8 27.45 ±1.31 32.0 

 

ค่า r2 ของการฟิตเคอร์ฟท่ีเข้าใกล้ 1 และ % error ท่ีไม่เกิน 20% แสดงให้เห็นว่าสมการท่ี 1 และ 2 

สามารถอธิบายอตัราการลดลงของความเข้มข้นก๊าซ CO2 ในถงัไซโลจําลองได้เป็นอย่างดี โดยไม่ขึน้กับขนาดของ

ถงั หรืออตัราการร่ัวไหลของอากาศภายนอกเข้าสูถ่งั   สงัเกตเุพิม่เติมว่า ในการศึกษานี ้ถังไซโลจาํลองทัง้ 2 

ขนาด มีขนาดต่างกนัประมาณ 10 เท่า และอตัราการป้อนอากาศต่างๆ ที่เลือกใช้ในการทดลองกบัถังใหญ่มีค่า

เป็น 10 เท่า ของอตัราการป้อนอากาศท่ีเลือกใช้กบัถงัเลก็ เชน่กนั   เม่ือพิจารณาสมการท่ี 2 จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่า

อตัราการป้อนอากาศจะสงูขึน้ ค่า HLT จะไม่เปลี่ยนแปลง หากปริมาตรของถงัไซโลมีค่าเพิ่มขึน้ในอตัราสว่น

เดียวกบัอตัราการป้อนอากาศ   จะเห็นได้ว่า ค่า HLTa ในตารางท่ี 1 แสดงแนวโน้มเป็นไปตามสมการท่ี 2 ใน

ลกัษณะดงักลา่ว   ยกตวัอยา่งเช่น ค่า HLTa ของถังขนาด 228.5 l ท่ีอตัราการป้อนอากาศ 5.0 m3/s มีค่า

ใกล้เคียงกบัค่า HLTa ของถัง 2,160 l ท่ีอตัราการป้อนอากาศ 50.0×10-6 m3/s (i.e., 7.93 และ 7.33 h 

ตามลาํดบั)   จากการวเิคราะห์ท่ีกล่าวมาทัง้หมดข้างต้น คณะผู้วิจยัสามารถสรุปได้ว่า 

1) การสญูเสยีก๊าซในระหว่างการรมยาเป็นกระบวนท่ีสามารถอธิบายได้ด้วยสมการ first-order kinetic 

(i.e., สมการท่ี 1) 

2) ค่า HLT เป็นสดัสว่นโดยตรงกับปริมาตรของโครงสร้างการรมยา และเป็นสดัสว่นผกผนักบัอตัราการ

ร่ัวไหลของอากาศภายนอกเข้าสูโ่ครงสร้างการรมยา ตามสมการท่ี 2 
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Comment [u1]: ค่าในตาราง ท่ีความเร็วลม 2.0 

และ 20.0 ผลการทดลองยงัไม่สอดคล้องกบัผลการ

ทดลองโดยรวม 

Ans ได้ตอบอยู่ด้านบนโดยมีสาเหตหุลกั 2 ข้อ  
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