กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๑/๔

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโคราชเจ๋ง ประดิษฐ์เครื่องดักฝุ่น
ก้าจัด PM ๒.๕ เท่าต้นไม้ ๕๑๐ ต้น
(ข้อมูล : ไทยรัฐ)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - น้้าเสีย
มรดกโลก
EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ - ข่าว

๒/๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโคราชเจ๋ง ประดิษฐ์เครื่องดักฝุ่น กาจัด PM๒.๕ เท่าต้นไม้ ๕๑๐ ต้น

เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(มทส.) อ. เมือง จ. นครราชสีมา ร.ศ. ดร. อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนา
เทคโนโลยี มทส. พร้อมด้วย ร.ศ. ดร. ชาญชัย ทองโสภา หัวหน้าสถานวิจัย ส้านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ
ผศ. ดร. ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส้านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส.
ดร. ส้าราญ สันทาลุนัย อาจารย์ประจ้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส้านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส.
คณะนักวิจัย ได้ร่วมกันแถลงผลงานวิจัยเครื่องก้าจัดฝุ่น PM๒.๕ ด้วยประจุไฟฟ้าไอออน
ร.ศ. ดร. ชาญชัย ทองโสภา เปิดเผยว่า ผลงานวิจัยเครื่องก้าจัดฝุ่น PM๒.๕ ด้วยประจุไฟฟ้า
ไอออน เกิดจากแนวคิดในการแก้ปัญหา PM๒.๕ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมีหลักการท้างาน
คล้ายเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ในระบบปิด แต่คณะนักวิจัยได้ออกแบบให้เครื่องดังกล่าว สามารถใช้
ในระบบเปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค้านึงถึงการน้าไปใช้งานได้จริง การประหยัดพลังงาน และ
การออกแบบให้สวยงาม กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม โดยใช้หลักการปล่อยประจุไฟฟ้าลบ ที่สร้าง
จากวงจรทวี แ รงดั น หลายหมื่ น โวลต์ จากไฟฟ้ า ๒๒๐ Vac ขึ้น ไป เป็ น แรงดัน ไฟฟ้ า ประมาณ
๓๕,๐๐๐ Vdc ค่ากระแส ๑๘ mA (วงจรสร้างแรงดันสูง กระแสต่้า) และแรงดันไฟฟ้าสูง ๓๕,๐๐๐
Vdc เพื่อจ่ายประจุไฟฟ้าไอออนออกไปในอากาศ ผ่านปลายแหลมของแผ่นเพลททองแดง เพื่อดัก
จับอนุ ภาคของฝุ่ น PM๒.๕ ท้า ให้อนุ ภาคฝุ่ นเป็นกลางหล่ นลงสู่ พื้น คงเหลือแต่อากาศที่ส ะอาด
ปราศจากฝุ่นควันกลับสู่ธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ส้ า หรั บ เครื่ อ งก้ า จั ด ฝุ่ น PM๒.๕ ต้ น แบบนี้ สามารถก้ า จั ด ฝุ่ น ละอองได้ ๑๐๐,๐๐๐
ไมโครกรัม/ชั่วโมง เทียบเท่าประสิทธิภาพของต้นไม้ขนาดกลาง ที่มีพื้นที่ใบรวมประมาณ ๙ ตาราง
เมตร จ้านวน ๕๑๐ ต้น และค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณชั่วโมงละ ๑.๕๐ บาท สามารถช่วย
ป้องกันการกระจายของฝุ่น ลดความเสี่ยงของผู้ป่วยทางเดิน หายใจ และการเกิดภูมิแพ้ได้ ท้าให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ตัวเครื่องมีขนาด ๑๒๐ ซม. x ๑๒๐ ซม.
x ๑๒๐ ซม. ภายในบรรจุหม้อแปลงไฟฟ้า Step Up ขนาด ๕๕ ซม. x ๕๕ ซม. x ๗๒ ซม.
เสาปล่อยประจุไฟฟ้าทองแดงมีขนาด ๑๒๐ ซม. x ๑๒๐ ซม. x ๒๕๕ ซม. และมีต้นทุนการผลิตอยู่
ที่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อเครื่อง
(มีต่อ)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๓/๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีโคราชเจ๋ง ประดิษฐ์เครื่องดักฝุ่น กาจัด PM๒.๕ เท่าต้นไม้ ๕๑๐ ต้น (ต่อ)
"ที ม งานและนั ก วิ จั ย คาดหวั ง ว่ า เครื่ อ งก้ า จั ด ฝุ่ น PM๒.๕ ด้ ว ยระบบไฟฟ้ า ไอออนดั ง กล่ า ว
จะสามารถขยายผลและติดตั้งสู่ชุมชนเมือง ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ PM๒.๕ เพื่อลดมลพิษ ลดฝุ่นควัน
กลิ่น โดยสามารถออกแบบตัวเครื่อง ให้มีความสวยงาม กลมกลืนต่อสภาพแวดล้อม สามารถขยาย
ขนาดการใช้งานได้ตามขนาดพื้นที่ ทั้งในครัวเรือน ตัวอาคาร สถานประกอบการ หรือสร้างเป็น
เครื่ อ งก้ า จั ด ฝุ่ น PM ขนาดใหญ่ เที ย บเท่ า ตึ ก กว่า ๑๐ ชั้ น หรือ ปรั บ ให้ เ ข้ า กับ สภาพพื้ น ที่ แ ละ
สถาปัตยกรรมที่จะท้าการติดตั้งต่อไป
ที่มา : ไทยรัฐ
(https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/๑๗๒๕๓๔๕)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๔/๔

