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  YUSHI OZONIC 

     เคร่ืองก ำจดักล่ินและฆ่ำเช้ือโรคอเนกประสงค ์
 

กลุ่มบริษัทยูชิฯ ไดท้ ำกำรพฒันำเคร่ือง
ก ำจดักล่ิน ฆ่ำเช้ือโรค และกรองฝุ่ น ข้ึนโดยได้
ร่วมมือกบั ผศ.ดร.ศิศีโรจน์ เกตุแกว้ อำจำรยภ์ำค
คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง พฒันำผลิตภณัฑ ์เพื่อใช้
งำนในภำครัฐและเอกชนข้ึน ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ี
สำมำรถช่วยใหก้ำรก ำจดัเช้ือโรค ไวรัส กล่ิน และ
ฝุ่ นสำมำรถควบคุมและลดลงได ้ดว้ยควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำง “Active Oxygen” หรือก๊ำซโอโซน 

(O3 ) และประจุไฟฟ้ำไอโอนิค (Ionic) ข้ึนพร้อมกนั เพื่อจดักำรปัญหำฝุ่ น ควนั เช้ือโรคและส่ิงแปลกปลอมท่ี
ท ำใหเ้กิดกล่ินอนัไม่พึงประสงคท์ั้งกล่ินท่ีมำจำกสำรอินทรียแ์ละสำรสังเครำะห์ทำงเคมีภณัฑ ์

 
 

โดยกลุ่มบริษทัยชิูฯ ไดท้ ำกำรผลิตและจ ำหน่ำยออกไป
แลว้จ ำนวน 3 รุ่น ไดแ้ก่ YSDO-35B ,YSDO-02 และ 
YSDO-03 โดยแต่ละรุ่นมีลกัษณะกำรท ำงำนและฟังคช์ัน่
ท่ีต่ำงกนั รวมทั้งควำมเขม้ขน้ของโอโซน (O3 ) และ

ประจุไฟฟ้ำไอโอนิค (Ionic) ท่ีแต่ละรุ่นสำมำรถท ำได ้ก็
จะแตกต่ำงกนัไป ข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีกำรใชง้ำนและลกัษณะ
กำรใชง้ำนของแต่ละพื้นท่ี เพื่อใหเ้กิดควำมครอบคลุมใน
ทุกกิจกรรมและทุกสถำนท่ีในกำรใชง้ำน และจดัจ ำหน่ำย
ไปแลว้ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และ
ภำคเอกชน ครอบคลุมพื้นท่ีต่ำง ๆ ทัว่ประเทศ 
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 หลกัการท างานของเคร่ือง 

  

 

 

 

 

 

กำรสร้ำงก๊ำซโอโซนของเคร่ืองใชห้ลกักำรของกำรปล่อยประจุไฟฟ้ำแรงดนัสูงโคโรน่ำ ท่ีเกิดจำกกำร
แตกตวัของอำกำศหรือของไหลผำ่นวสัดุท่ีเป็นตวัน ำไฟฟ้ำซ่ึงมีพลงังำนไฟฟ้ำอยู ่กำรปล่อยพลงังำนไฟฟ้ำใน
รูปแบบน้ีจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีสนำมแรงดนัไฟฟ้ำอยู ่ตวัน ำกระแสไฟฟ้ำสูงมำกพอท่ีจะสร้ำงยำ่นกำรน ำไฟฟ้ำ
โดยรอบ แต่ตอ้งไม่มำกพอท่ีจะท ำใหเ้กิดกำรพงัทลำย (Breakdown) หรือกำรประกำยไฟฟ้ำ (Arcing) กบัวตัถุ
ใกลเ้คียง แสงทำงไฟฟ้ำท่ีไดจ้ะเป็นสีฟ้ำหรือน ้ำเงินอ่อน (Bluish) จึงท ำใหเ้กิดประจุไฟฟ้ำ (+) และ (-) รวมทั้ง
ท ำใหเ้กิดก๊ำซโอโซน (O3 ) ดว้ย 
          โคโรนา เป็นกระบวนกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกระแสท่ีไหลจำกขั้วไฟฟ้ำท่ีมีศกัยไ์ฟฟ้ำสูงไดก้ระจำยตวัไปยงัของ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ไหลท่ีอยูแ่วดลอ้ม ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้มกัจะเป็นอำกำศ ผำ่นกำรไอออเซชัน่ (Ionization) ซ่ึงจะสร้ำงยำ่น
พลำสมำรอบๆ ขั้วไฟฟ้ำ ในท่ีสุดไอออนท่ีเกิดข้ึนก็จะผำ่น
ไปยงัพื้นท่ีท่ีมีศกัยต์  ่ำ แลว้ไอออนก็จะรวมตวัเป็นกลำงอีก
คร้ัง 

เม่ือสนำมไฟฟ้ำ ณ จุดใดจุดหน่ึงในของไหลแวดลอ้ม
มีค่ำสูงพอ ของไหล ณ จุดนั้นก็จะแตกตวัเป็นไอออนและ
มนัก็จะกลำยเป็นส่ือกระแสไฟฟ้ำ เม่ืออำกำศกลำยเป็นส่ือตวัน ำจะมีผลใหเ้ปรียบเสมือนมีกำรเพิ่มขนำดของ
ตวัน ำไฟฟ้ำ ดงันั้นยำ่นของกำรน ำไฟฟ้ำใหม่จะไม่ปรำกฏขอบเขตชดัเจน กำรแตกตวัของไอออนอำจจะไม่ขยำย
ขอบเขตไปไกลมำกนกั ดำ้นนอกของขอบเขตดงักล่ำวจะมีประจุตรงขำ้มกบัภำยในตวัน ำเคล่ือนท่ีอยำ่งชำ้ๆ ท ำ
ใหมี้สภำพเป็นกลำง 

 

 

คุณสมบัติของเคร่ือง 

   ฆ่ำเช้ือโรค ไวรัส และแบคทีเรียท่ีลอยอยูใ่นอำกำศ  
   ก ำจดัเช้ือรำ เช้ือโรคท่ีตกคำ้งบริเวณพื้นผิวของวสัดุ  
   ช่วยใหอ้ำกำศบริสุทธิท ำใหรู้้สึกสดช่ืน 
   ก ำจดัและลดกล่ินคำว กล่ินเหมน็ ไดทุ้กชนิด 
   ยดือำยสิุนคำ้ท่ีใหส้ดใหม่อยูเ่สมอหลงักำรแช่แขง็  
   ดกัจบัฝุ่ น PM 2.5 อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
   ท ำลำยสำรภูมิแพท่ี้เกิดจำกไรฝุ่ น 
   ลบลำ้งแก๊สท่ีเป็นอนัตรำยในอำกำศ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2_(%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
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   อ่ืน ๆ  
 
 

ภำพแสดงประสิทธิภำพกำรท ำลำยอะตอมของวตัถุหรือส่ิงมีชีวิตแปลกปลอมในอำกำศ 

 

 
                         ประโยชน์ของก๊าซโอโซนและการน ามา
ประยุกต์ใช้ 
ปัจจุบนัมีกำรประยกุตน์ ำก๊ำซโอโซนมำใชใ้นหลำยภำค
ส่วนโดยเฉพำะในอุตสำหกรรมทั้งขนำดเลก็ กลำงและ
ใหญ่ โดยเนน้ไปในดำ้นกำรก ำจดัเช้ือโรคและแบคทีเรีย 

ทั้งในน ้ำและในอำกำศ 

 
อำทิ ใชก้ ำจดักล่ินอบั , เป็นส่วนประกอบของเคร่ืองกรอง
น ้ำเพื่อฆ่ำเช้ือโรค , ก ำจดักล่ินหมึกพิมพ ์, ใชใ้นลำนจอด
รถเพื่อก ำจดัไอเสียของรถยนต ์, ก ำจดัเช้ือโรคในแหล่ง

เพำะเช้ือโรค  
แต่กม็ีข้อสงสัยมากมายเกีย่วกบัการน าก๊าซโอโซนมาใช้ 
 
ความปลอดภัย ? 
แน่นอนวำ่ก๊ำซโอโซน (O3 ) เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์และสำมำรถ
น ำมำใชไ้ดห้ลำกหลำย แต่ถำ้มนุษยห์รือส่ิงมีชีวิตไดรั้บในปริมำณ
มำกจนเกินไป ก็จะเกิดอำกำรระคำยเคืองไดแ้ต่ไม่ถึงกบัเป็น

อนัตรำยต่อร่ำงกำยและชีวิต โดยเรำสำมำรถนัง่อยูก่บัเคร่ืองท่ีก ำเนิดโอโซนได ้แต่ตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีสำมำรถ
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ควบคุมปริมำณโอโซนให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ปลอดภยั หรือหำกรู้สึกวำ่มีกล่ินฉุนจำกโอโซนมำกเกินไป ก็ควรหยดุ

เคร่ืองประมำณ 15-30 นำที เพื่อท้ิงระยะเวลำใหโ้อโซนแตกตวั (Ionization) ในอำกำศ  ตำมมำตรฐำนสำกล
แลว้ปริมำณโอโซนไม่ควรเกิน 0.05 PPM เพรำะอำจจะเกิดกำรระคำยเคืองได ้ในภำวะน้ีจะแตกต่ำงกนัไป
ตำมแต่ละบุคคล แต่เน่ืองดว้ยคุณสมบติัของก๊ำซโอโซน (O3 ) หรือ  Active Oxygen เป็นก๊ำซท่ีเกิดกำรรวมตวั
กนัอยำ่งหลวม ๆ ของออกซิเจน และจะแตกตวัอยำ่งรวดเร็วในอำกำศ กลำยเป็น Oxygen (O2) อยำ่งรวดเร็ว 
ดงันั้นเม่ือเกิดกำรระคำยเคือง เพียงแค่เปิดระบบระบำยอำกำศใหถ่้ำยเทหรือออกจำกนอกพื้นท่ีชัว่ครำว อำกำร
ดงักล่ำวก็จะหำยไป โดยธรรมชำติแลว้ก๊ำซโอโซนมีอยูท่ ัว่ไปในอำกำศและโลกท่ีเรำอำศยัอยู ่เช่น ในชั้น
บรรยำกำศสตรำโทสเฟียร์ ท ำหนำ้ท่ีป้องกนัรังสียวีูจำกนอกโลก , ชำยทะเล , ภูเขำสูง และแหล่งป่ำธรรมชำติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำรำ
ง
ดงัก
ล่ำว 
อำ้งอิ
งจำก
เอกส
ำร
คู่มือกำรปฏิบติังำนเพื่อกำรตรวจประเมินคุณภำพอำกำศในอำคำรของกรมอนำมยั กระทรวงสำธำรณะสุข โดยอำ้งอิงจำกกำรสูดดมโอโซนเขำ้
ไปอยำ่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำ 8 ชัว่โมง และเป็นมำตรฐำนในกำรตรวจวดัในบรรยำกำศทัว่ไป 
 

ดงันั้นหำกวดัปริมำณโอโซนในอำคำรหรือส่วนกำรผลิต จึงไม่เหมำะสมหำกจะน ำประกำศขำ้งตน้มำใชเ้ทียบ
ผล เน่ืองจำกเป็นมำตรฐำนในบรรยำกำศโดยทัว่ไป ทั้งน้ีค่ำมำตรฐำน และกำรตรวจวดัของ Ozone จะสำมำรถ
ตรวจวดัไดอี้ก 2 แบบคือ 1.ตรวจวดัแบบ Method NIOSH/OSHA = 0.1 ppm (ไม่มีมำตรฐำนในไทย) หรือ 2.

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ตรวจวดัแบบ Indoor Air Singapore  = 0.05 ppm ซ่ึงสวนใหญ่จะใชต้รวจวดัภำยในอำคำรส ำนกังำนหรือหำก
เป็นของไทยปัจจุบนัจะมีร่ำง กำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศภำยในอำคำร * ตำรำงท่ี 2.3 

 
ก๊าซโอโซนอยู่ได้นานแค่ไหน ? 

หลงัจำกท่ีเคร่ืองท ำกำรปล่อยก๊ำซโอโซน (O3 ) และประจุไฟฟ้ำ (Ionic) ออกมำจำกท่อปล่อยอำกำศ ก๊ำซและ
ประจุจะแปรสภำพเป็นอ๊อกซิเจน Oxygen (O2) ทนัที เหตุผลเพรำะวำ่อะตอมของโอโซนเป็นก๊ำซท่ีรวมตวักนั

อยำ่งหลวม ๆ ท่ีเกิดจำกกระบวนของโคโรน่ำ คลชัเตอร์ (Corona Cluster) ซ่ึงขั้นตอนดงักล่ำวจะท ำปฏิกิริยำ
จำกอ๊อกไซดข์องกล่ิน สำรเคมี โดยจะถูกโอโซนยำ้ยและแทรกแซงในโมเลกุล และจะแตกตวักลำยเป็น
ออกซิเจน Oxygen (O2) ในท่ีสุด โดยกระบวนกำรดงักล่ำวจะใชเ้วลาประมาณ 15-30 นาที ในกำรแตกและ
สลำยตวั โดยใชก้ฎของกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ ท่ีลดจ ำนวนทีละคร่ึงเท่ำ อำทิ 16,8,4,2 และ 1 ตำมทฤษฎี 
ส่วนในภำคปฏิบติัจริง คร่ึงหน่ึงของวงจรกำรคงอยูข่องโอโซนมกันอ้ยกวำ่ 30 นำที ของเช้ือโรคและแบคทีเรียท่ี
อยูใ่นอำกำศ แต่โอโซนก็คุณสมบติักำรคงตวัมำกพอท่ีจะท ำใหเ้กิดกำรสลำยตวัของส่ิงแปลกปลอมได ้
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คู่มือการใช้งานเคร่ือง YUSHI OZONIC | YSDO-03 
เคร่ืองก ำจดักล่ิน กรองฝุ่ น และก ำจดัเช้ือโรค 

 
 
 
 

 
 
 

วิธีการใช้งานเคร่ือง มีดังนี ้

o ใชก้บัระบบไฟฟ้ำ 220 โวลต ์50 เฮิร์ต (ไฟฟ้ำท่ีใชท้ัว่ไป) 
o ก ำลงัไฟฟ้ำ 150 วตัต ์
o ใชก้บัพื้นท่ีไม่เกิน 100 - 250 ตำรำงเมตร 
o ขนำดเคร่ือง กวำ้ง 80 ซม. ยำว 100 ซม. หนำ 16 ซม. 
o น ้ำหนกั 35 กิโลกรัม 
o สวิตซ์ท่ี 1 คือ สวิตซ์เปิด-ปิดของเคร่ือง 
o จอแสดงผล 1 คือ แสดงกำรตั้งเวลำเปิดและพกัเคร่ืองอตัโนมติั 
o จอแสดงผล 2 คือ แสดงระดบักำรท ำงำนของเคร่ืองก ำจดักล่ิน หำกเคร่ืองท ำงำนปกติตวัเลข 
แสดงอยู่ระหว่ำง 18.5 – 20.5 แต่ถำ้หำกตวัเลขมีค่ำน้อยกว่ำ 18.5 แปลว่ำอุปกรณ์ภำยในมีกำรช ำรุดให้รับ

โทรแจง้ แต่ถำ้หำกตวัเลขมีค่ำมำกกวำ่ 20.5 มีควำมหมำยวำ่เซลลภ์ำยในถึงเวลำท่ี ตอ้งท ำควำมสะอำด  
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ลกัษณะการใช้งานทั่วไป 

• ใชก้บัพื้นท่ีไม่เกิน 250 ตำรำงเมตร 
• เคร่ืองก ำจดักล่ินน้ี สำมำรถเปิดใชง้ำนไดโ้ดยอตัโนมติั เพรำะมีระบบตั้งเวลำ โดยจะท ำงำนคร้ังละ 30 

นำที และพักเคร่ือง 10 นำที แล้วจะเร่ิมท ำงำนใหม่ เพรำะจะท ำให้เคร่ืองฯ สำมำรถท ำงำนได้เต็ม
ประสิทธิภำพ และสำมำรถยดือำยกุำรใชง้ำนของอุปกรณ์ขำ้งในไดเ้ป็นอยำ่ง 

• เซลลก์ ำจดักล่ินท่ีอยูภ่ำยในเคร่ือง มีอำยกุำรใชง้ำน 6 เดือน ถึง 1 ปี ข้ึนอยูก่บัควำมสกปรก (ปริมำณฝุ่ น) 
ของสถำนท่ีท่ีน ำเคร่ืองไปใชง้ำน (ดงันั้นพอครบระยะเวลำแลว้ ผูใ้ชง้ำนสำมำรถถอดแผ่นกรองเบ้ืองตน้
และเซลลก์รองอำกำศภำยในมำท ำควำมสะอำดได ้แต่ถำ้ทำงผูใ้ชง้ำนตอ้งกำรให้ผูผ้ลิตมำลำ้งท ำควำม
สะอำดเซลลภ์ำยในสำมำรถติดต่อท่ีเบอร์โทร (ไม่รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง) หรือสำมำรถซ้ือเปล่ียน
เซลลภ์ำยในใหม่ได ้ในหำกส้ินอำยกุำรรับประกนั มีอุปกรณ์บำงชนิดเส่ือมสภำพ สำมำรถจดัส่งมำซ่อม
หรือเปล่ียนอุปกรณ์นั้นๆ ได)้ 

• ลดควนัพิษ ลดก๊ำซพิษ ก ำจดักล่ินเหมน็ทุกชนิด ก ำจดัเช้ือแบคทีเรียในอำกำศ 
• ระบบควำมปลอดภยัทำงไฟฟ้ำ YUSHI OZONIC ใช้วสัดุในกำรผลิตท่ีป้องกนัไฟฟ้ำสถิตท่ีผ่ำนกำร

ทดสอบดำ้นควำมปลอดภยั และมีระบบกำรตดักำรท ำงำนของไฟเกินในกรณีฉุกเฉิน 
 

YUSHI OZONIC ท ำงำนอย่ำงไร ? 

 

ดบั “ กล่ินก ำจดัเช้ือโรค “ ดว้ยเทคโนโลยสีะอำด 

 ไม่วำ่จะเป็นกล่ินหอมหรือกล่ินเหมน็  เหล่ำน้ีคืออนุภำคทำงเคมี (Particle Chemical) ท่ีกระจำยตวัอยูใ่น

อำกำศท่ีเรำหำยใจ โดยเรำสำมำรถรับรู้ไดโ้ดยกำรสัมผสักบัอวยัวะรับกล่ิน นัน่ก็คือ “ จมูก “ นัน่เอง กล่ินเหล่ำน้ี
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จะส่งผลต่อควำมพึงพอใจของทั้งมนุษยแ์ละสัตว ์ ในปัจจุบนัมีกำรน ำประโยชน์ของกล่ินมำใชใ้นอุตสำหกรรม

มำกมำย เช่น อุตสำหกรรมอำหำร เคร่ืองด่ืม กำรแพทย ์ น ้ำมนัหอมระเหย หรือแมแ้ต่อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว  

 

โดยในอุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืมกล่ินจะมีบทบำทส ำคญั และจะใชส้ำรเติมแต่งเพื่อแต่งกล่ินให้กบั

อำหำร ใหมี้กล่ินหอมน่ำรับประทำน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ กล่ินผลไม ้, กล่ินอำหำร และกล่ิน

เฉพำะ เช่น กล่ินถัว่ กล่ินพืชหอม เป็นตน้ 

นัน่คือกล่ินท่ีพึงประสงค ์กล่ินท่ีมนุษยอ์ยำ่ง “ เรำ “ ตอ้งกำร 

แต่กล่ินอีกลกัษณะหน่ึงก็คือ “ กล่ินไม่พึงประสงคห์รือกล่ินเหมน็ “ ท่ีมนุษยอ์ยำ่งเรำไม่ตอ้งกำรอีกมำกมำย และ

ไม่เป็นท่ีปรำรถนำ ท่ีเกิดจำกกิจกรรมของมนุษย ์ทั้งในบำ้น ท่ีท ำงำน โรงพยำบำล หรือแมแ้ต่ในโรงงำน

อุตสำหกรรม โมเลกุลของกล่ิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสำรอินทรียจ์ะอยูใ่นสภำวะแก๊ส เม่ือเขำ้สู่ประสำทรับกล่ินของ

มนุษยก็์จะท ำใหเ้กิดกำรแยกกล่ินโดยระบบประสำทกำรรับกล่ิน 

องคป์ระกอบของกล่ิน 

o กล่ินจำกอุตสำหกรรมมีหลำยชนิดส่วนใหญ่เป็นสำรอินทรียร์ะเหยง่ำย และกล่ินแต่ละชนิดมี

ลกัษณะเฉพำะตวั โดยกำรรับรู้ของกล่ินจะเพิ่มมำกข้ึนตำมควำมเขม้ขน้ของตน้ก ำเนิดกล่ิน 

o อุตสำหกรรมท่ีท ำใหเ้กิดปัญหำกล่ินมกัเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีกำรใชส้ำรอินทรียเ์ขำ้มำร่วมใน

กระบวนกำร เช่น ปิโตรเคมี อำหำร พลำสติกและยำงพำรำ 

o กำรรับรู้ถึงกล่ินจะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละบุคคล ข้ึนอยูก่บัควำมไวต่อกำรรับรู้ 
 

ตารางแสดงลกัษณะเฉพาะของกลิน่ในอุตสาหกรรม 

 

  ลกัษณะเฉพาะของกลิน่ แหล่งก าเนิด 

กล่ินยำทำเลบ็   กำรผลิตสี กำรพ่นสี 

กล่ินปลำ   ขบวนกำรท่ีใชป้ลำเป็นวตัถุดิบ โรงฟอกหนงั 
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กล่ินแอสฟัลต ์   โรงผลิตแอสฟัลต ์

กล่ินพลำสติก   โรงงำนผลิตพลำสติก 

กล่ินไข่เน่ำ   น ้ำเสีย โรงบ ำบดัน ้ำเสีย 

กล่ินขยะ   พื้นท่ีฝังกลบ (Land fill) บริเวณหลุมฝังกลบขยะ 

ยำฆ่ำหญำ้   โรงงำนเคมี โรงงำนผลิตยำฆ่ำแมลง 

กล่ินน ้ำมนัเบนซิน ซลัเฟอร์   โรงกลัน่ 

กล่ินก๊ำซหุงตม้   ท่อก๊ำซร่ัว 

 

อุตสำหกรรมท่ีท ำใหเ้กิดกล่ินเหมน็และเป็นปัญหำมลภำวะทำงอำกำศ ไดแ้ก่ อุตสำหกรรมพลำสติก กำรผลิต
ยำง เคมีและปิโตรเคมี อำหำรและเคร่ืองด่ืมบำงชนิด ฟำร์มเล้ียงสัตว ์โรงพิมพ ์โรงงำนผลิตสุรำ โรงงำน
กระดำษ โรงงำนเคร่ืองฟอกหนงั โรงงำนท่ีใชไ้ขมนัของสัตวใ์นกระบวนกำรผลิต เหล่ำน้ีก็เป็นแหล่งท่ีมำของ
กล่ินท่ีไม่พึงประสงค ์

กำรแกไ้ขหรือบ ำบดักล่ินก็มีหลำกหลำยวิธี ข้ึนอยูก่บัชนิดของกล่ิน ควำมเหมำะสมของพื้นท่ีและกำรลงทุน 

รวมทั้งส่วนประกอบอ่ืน อำทิ 

ตวัอยำ่งโรงงำนผลิตสี ตวัท ำละลำย หรือตม้กลัน่ตวัท ำละลำย 

 

 

 

  

แผนผงักระบวนกำรผลิตสีน ้ ำมนัและกำรใชสี้ 

• กำรผลิตสีน ้ำมนัและกำรใชสี้ ปัญหำกล่ินมกัจะเกิดจำกสำรท่ีระเหยไดใ้นสี กำรใชสี้แบบพ่นจะสูญเสีย
มำกกวำ่กำรทำดว้ยแปรง กำรพ่นสีรถ 1 คนั จะส้ินเปลืองสีท่ีไม่ติดวตัถุและกลำยเป็นกำกสีประมำณ 2 
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กิโลกรัม และตวัท ำละลำยอีก 0.5 กิโลกรัม ควรรวบรวมกำกสีและตวัท ำละลำยเหล่ำน้ีเพื่อส่งบ ำบดั
ต่อไป 

 

 

 

 

 

                

 

แผนผงักระบวนกำรผลิตท่ีท ำใหเ้กิดกล่ินในกระบวนกำรกลัน่แยกตวัท ำละลำย 

• ในระหวำ่งกำรบรรจุขนถ่ำยใส่ถงั หรือรถบรรทุกจะมีกำรระเหยไดอี้กส่วนหน่ึง 

• ปัญหำกล่ินมกัจะเกิดจำกกำรผสมสำรท่ีระเหยไดใ้นกระบวนกำรผลิต กำรเก็บ กำรขนส่ง เน่ืองจำกกำร
ระบำยไอของสำร ไฮโดรคำร์บอน ซ่ึงมีควำมดนัท่ีเปล่ียนไปตำมอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลง โดยสรุปแลว้
ปัญหำกล่ินจำกโรงงำนประเภทน้ีเกิดจำกกำรระเหยของตวัท ำละลำย ซ่ึงเป็นสำรประเภท
ไฮโดรคำร์บอน 

• กำรลำ้งถงัท่ีใชง้ำนแลว้ จะมีสำรท่ีตกคำ้งเหลือและออกมำกบัน ้ำ หรือสำรเคมีท่ีใช ้

กำรป้องกนัและแกไ้ข 

• ปิดคลุมบริเวณท่ีเป็นแหล่งก ำเนิดกล่ินใหมิ้ดชิด 

• กำรลำ้งถงัท่ีใชง้ำนแลว้ จะมีสำรท่ีตกคำ้งเหลือและปนออกมำกบัน ้ำหรือสำรเคมีท่ีใช ้จึงควรท ำใน
อำคำรท่ีปิดมิดชิด และตอ้งรวบรวมน ้ำท่ีปนเป้ือนสำรเคมีเพื่อส่งบ ำบดัต่อไป 
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• ดูดอำกำศท่ีมีกล่ินมำบ ำบดั โดยเลือกใชวิ้ธีบ ำบดัตำมควำมเหมำะสม ไดแ้ก่ กำรใชส้ำรกลบกล่ิน วิธีกำร
ควบแน่น ระบบกำรเผำไหมโ้ดยตรง ระบบกำรเผำไหมโ้ดยมีตวัเร่งปฏิกิริยำหรือกำรเผำท่ีอุณหภูมิต ่ำ 
ระบบดูดซบั และระบบชีวภำพ 

ซ่ึงน่ีเป็นหน่ึงตวัอยำ่งของกล่ินรบกวนท่ีเกิดจำกกระบวนกำรและกิจกรรมของมนุษย ์และสร้ำงปัญหำร ำคำญ

และปัญหำท่ีเกิดกบัสุขภำพโดยเฉพำะระบบทำงเดินหำยใจ ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตในท่ีสุด 

ท่ีมำ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

นัน่เป็นท่ีมำของปัญหำน ำมำสู่กำรพฒันำผลิตภณัฑอ์นัเป็นนโยบำยบำยหลกัในกำรวิจยัและพฒันำสินคำ้

ในประเทศ โดยผลิตเคร่ืองก ำจดักล่ิน ฆ่ำเช้ือโรค และฝุ่ น “ YUSHI OZONIC “ ข้ึนในประเทศไทย โดยกำรวิจยั

และพฒันำผลิตภณัฑ ์ร่วมกบั ผศ.ดร.ศิศรีโรจน์ เกตุแกว้ พฒันำผลิตภณัฑเ์คร่ืองก ำจดักล่ิน 3 IN 1 ท่ีสำมำรถลด

ปัญหำกล่ิน ฝุ่ น และเช้ือโรคข้ึนมำในขั้นตอนเดียว ในรูปแบบของเชิงพำณิชย ์เพื่อแกไ้ขปัญหำกล่ินเหมน็และ

กล่ินไม่พึงประสงคใ์นพื้นท่ีต่ำง ๆ เช่น โรงงำนอุตสำหกรรม หอ้งแลบ็ โรงพยำบำล ร้ำนอำหำร หอ้งน ้ำ

สำธำรณะ โรงภำพยนตร์และอ่ืน ๆ  

 

ขั้นตอนกำรท ำงำนของเคร่ือง YUSHI OZONIC  

 ขั้นท่ี 1 กรองฝุ่ นอนุภำค PM 0.1 โดยเม่ือเคร่ืองท ำงำนจะท ำกำรดูดอำกำศท่ีมีฝุ่ นและกล่ินส่ิงเจอปนเขำ้

มำในระบบ โดยจะถูกกรองชั้นแรกโดยกำรกรองหยำบดว้ยแผน่กรอง (Pre – Filter) ท่ีจะท ำหนำ้ท่ีดกัจบัฝุ่ น

อนุภำคขนำดใหญ่ก่อน จำกนั้นอำกำศท่ีผำ่นกำรกรองแลว้จะผำ่นเขำ้ไปยงัชุดอิเลก็ตรอน และจะท ำใหอ้ำกำศ

เกิดกำรแตกตวับริเวณรอบแผงขดลวดโคโรนำ (Corona Coil) ฝุ่ นละอองเหล่ำน้ีจะไดรั้บกำรอดัประจุไฟฟ้ำ โดย

กำรป้อนพลงังำนไฟฟ้ำท่ีมีควำมเขม้ขน้สูงใหก้บัตะแกรงโคโรนำ และอำกำศท่ีไดรั้บกำรอดัประจุแลว้ จะ

เคล่ือนท่ีผำ่นไปยงัแผงดกัฝุ่ นท่ีมีอนุภำคขนำดเลก็ ซ่ึงมีหนำ้ท่ีดึงฝุ่ นท่ีมีประจุไฟฟ้ำตรงกนัขำ้มใหม้ำติดกบัแผง

ดกัฝุ่ น และเคร่ืองยงัสร้ำงประจุไฟฟ้ำทั้งบวกและลบออกมำ ดกัจบัฝุ่ นท่ีเหลือใหมี้น ้ำหนกัมำกข้ึน (ฝุ่ นเป็น

ของแขง็) และร่วงลงสู่พื้น ท ำใหอ้ำกำศท่ีผำ่นกระบวนกำรน้ีมีควำมสะอำดบริสุทธ์ิข้ึน 

 ขั้นท่ี 2 เม่ือฝุ่ นถูกกรองออกไปแลว้ ในขณะเดียวกนัเม่ืออำกำศ (O2) ผำ่นตวัท ำสนำมพลงัไฟฟ้ำโคโรนำ 

จะเกิดปฏิกิริยำในกำรสร้ำงอะตอมของอำกำศข้ึนมำใหม่ โดยสนำมพลงัจะสร้ำงอะตอมของออกซิเจน (O) 

ข้ึนมำอีก 1 อะตอม และผสำนเขำ้กบัอำกำศท่ีไหลผ่ำนเขำ้มำ ท ำใหเ้กิดกระบวนกำร Active Oxygen (O3) ข้ึน 
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 Active Oxygen ดงักล่ำวจะถูกปล่อยออกมำจำกเคร่ืองไปสู่อำกำศ และไปท ำปฏิกิริยำกบัอำกำศเดิมใน

พื้นท่ี ในกำรลด ก ำจดัและฆ่ำเช้ือโรค และยบัยั้งกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรีย กล่ินอบั กล่ินอำหำร และยบัยั้ง

กล่ินไม่พึงประสงค ์เหมำะส ำหรับโรงงำน  ร้ำนอำหำร  สถำนท่ีรำชกำร โรงพยำบำล หอ้งปฏิบติักำร โรง

ภำพยนตร์ และสถำนท่ีท่ีมีกล่ินอบัช้ืน ไม่เป็นอนัตรำยต่อทั้งคนและสัตวเ์ล้ียง Active Oxygen สำมำรถสลำยตวั

ไดต้ำมธรรมชำติ ก ำจดักล่ิน ฝุ่ น ควนัและเช้ือโรคไดใ้นขั้นตอนเดียว 

รางวัลการันตีระดับนานาชาติด้านนวัตกรรม 

1. รำงวลัเหรียญทอง (Gold Medal) Korea Cyber International Genius Inventor Fair (CIGIF 2015) เกำหลีใต ้

2. รำงวลัเหรียญทอง (Gold Medal), 2015 TCIYIE, Taiwan   

3. Honor of Invention (WIIPA), 2015 TCIYIE, Taiwan    
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