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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี ้เพื่อทาการศึกษาและพัฒนากากตะกอนเปี ยกจากน ้าเสียของกระบวนการผลิตเอทา
นอลมาใช้ ในรู ปแบบเชื ้อเพลิงอัดแท่งและทาการเพิ่มคุณภาพโดยการนาไปผสมกับชีวมวล 3 ชนิด (เปลือกมังคุด เปลือก
ทุเรี ยนและกะลามะพร้ าว) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณสมบัติของเชื ้อเพลิงอัดแท่ง โดยงานวิจยั นี ้แบ่งเป็ น 3 ส่วนหลัก คือ
การศึกษาและการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากกากตะกอนเปี ยกผสมร่ วมกับชีวมวลในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ต่อไปทาการ
วิเคราะห์หาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกที่มีคุณภาพมากที่สดุ โดยที่มีกากตะกอน
เปี ยกเป็ นส่วนผสมหลักและสุดท้ ายคือวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตของเชื ้อเพลิงอัดแท่งและวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐ์
ศาสตร์ โดยจากการวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติทางด้ านพลังงานของเชือ้ เพลิงจากตะกอนเปี ยกบริ สทุ ธิ์ มีค่าความร้ อน 3,851.3
cal/g ปริ มาณเถ้ า 34.3% คาร์ บอนคงตัว 30.2% สารที่ระเหยได้ 33.2% และมีความชื ้น 5.3% ซึ่งถือว่ายังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
จัดว่าเป็ นคุณสมบัติทางด้ านเชื ้อเพลิงที่ดีจึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยก
ให้ ม ากขึน้ เพื่ อ น าไปใช้ ท ดแทน ถ่ า นและฝื น โดยในงานวิ จัย นี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ น าชี ว มวล (เปลือ กมัง คุด เปลือ กทุเ รี ย นและ
กะลามะพร้ าว)เข้ ามาผสมร่ วมเพื่อเพิ่มคุณภาพของเชื ้อเพลิงอัดแท่ง ใน 5 อัตราส่วน 9:1, 8:2, 7:3, 6:4 และ 5:5 ทัง้ 3
ตัวอย่าง โดยจากผลวิเคราะห์ทาให้ ทราบว่าอัตราส่วนผสมที่ดีที่สดุ โดยที่มีกากตะกอนเปี ยกเป็ นตัวผสมหลักคือ 5:5 ทัง้ 3
ตัวโดยมีคา่ ความร้ อนและปริ มาณคาร์ บอนคงตัวเพิ่มมากขึ ้นแปรผันตรงตามอัตราส่วนผสมของชีวมวลที่เพิ่มขึ ้น และยังทา
ให้ ปริ มาณเถ้ าและสารระเหยน้ อยลงตามอันดับ โดยเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกผสมร่ วมกับกะลามะพร้ าวให้ ค่า
ความร้ อนสูงสุด เปลือกมังคุด และเปลือกทุเรี ยน ตามอันดับ
วิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตของเชื ้อเพลิงอัดแท่งและวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐ์ ศาสตร์ ของเชื ้อเพลิงอัดแท่ง
จากตะกอนเปี ยกผสมร่ วมกับชีวมวลในอัตราส่วน 5:5 ที่เป็ นอัตราส่วนที่เชื ้อเพลิงอัดแท่งมีคณ
ุ สมบัติทางด้ านเชื ้อเพลิงดี
ที่สดุ ทาให้ ทราบว่าตะกอนเปี ยกมีความคุ้มค่าในการลงทุนสูงและสามารถคืนทุนในระยะเวลาอัน จากผลการวิจยั นี ้สามารถ
นาไปส่งเสริ มและพัฒนาการนาวัสดุของเสียเหลือทิ ้งจากการผลิตและการบริ โภคทางการเกษตรนามาใช้ ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าและเป็ นอีกหนึง่ ทางที่ช่วยลดปั ญหาสิง่ แวดล้ อมได้ อีกทางหนึง่

คาสืบค้ น
กากตะกอนเปี ยก, เชื ้อเพลิงอัดแท่ง, ชีวมวล

43

44

10

3(

–

2556
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ABSTRACT
This objective of this research was to study and develop the biofuel or briquette fuel
from wet cake of the wastewater in ethanol industrial and improve the quality of briquette
fuel by adding the other biomass that come from the hard shell of fruit (mangosteen shell,
durian shell and coconut shell) to improve the efficiency and property of briquette fuel. This
research was separated in to 3 parts. The first was study and make the briquette fuel coproduction from wet cake of ethanol industrial and fruit shell in different ratio. The second
part was analyzing the produced briquette fuel that have the best quality with the wet cake are
the main component. And the last was economy analysis. From the result, The briquette fuel
from 100% wet cake from wastewater of ethanol industrial has the heating value 3,851.3
cal/g, Ash 34.3% Fixed carbon 30.2%, Volatile matter 33.2% and moisture 5.3% with this
parameter the wet cake does not meet the quality standard, it need to improve and develop to
meet standard for the makeup of coal and firewood. In this research, the researcher was added
the biomass (mangosteen shell, durian shell and coconut shell) to the briquette fuel from wet
cake in 5 ratios (9:1, 8:2, 7:3, 6:4 and 5:5) of 3 samples. From the results, show the best ratio
was the 5:5 all three samples with the highest heating value and fixed carbon with the addition
biomass in the sample and also decreases the ash content and volatile matter. The highest
heating value was briquette fuel co-production with coconut shell and follow with
mangosteen shell and durian shell. From the economic analyze the briquette fuel at ration 5:5
that it have the value of investment and a payback in less time. The results of this research can
contribute to the promotion and development of the waste materials from the production and
consumption of agricultural utilized cost-effectively and is another way to reduce the
environmental problems the other way.
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1. บทนา
งานวิจยั นี ้ศึกษาการนากากตะกอนเปี ยกจากน ้าเสียโรงงานเอทานอลมาผลิตเป็ นเชื ้อเพลิงอัดแท่งและทาการเพิ่ม
คุณภาพโดยการผสมร่วมกับชีวมวลชนิดอื่น และวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐ์ ศาสตร์ ของเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอน
เปี ยก จากที่มกี ารใช้ เอทานอลในส่วนผสมของการผลิตน ้ามันแก๊ ซโซฮอลในปั จจุบนั ทาให้ มีการเติมโตของอุตสาหกรรมเอทา
นอลอย่างรวดเร็วจากการใช้ พลังงานที่สงู ขึ ้นทุกๆปี อีกทังจากมติ
้
ยกเลิกการใช้ น ้ามันเบนซิน 91 ทาให้ มกี ารใช้ น ้ามันแก๊ ซโซ
ฮอลเพิ่มขึ ้นมากในแต่ละวัน
ส่งผลให้ มีการผลิตเอทานอลในปริ มาณที่สงู ขึ ้นส่งผลให้ มีของเสียจากการผลิตในปริมาณ
มหาศาลและจะเพิม่ ขึ ้นเรื่ อยๆตามความต้ องการพลังงานที่สงู ขึ ้นในอนาคต โดนปั จจุบนั ยังไม่มกี ารนากากตะกอนเปี ยกไป
ใช้ ประโยขน์เท่าไหร่นกั จะมีเพียงนาไปผลิตเป็ นปุ๋ยหรื ออาหารสัตว์เท่านัน้ ทาให้ เกิดปั ญหาในการกาจัดตะกอนเปี ยกจาก
กระบวนการผลิตเอทานอล ทาให้ กากตะกอนเปี ยกมีคณ
ุ สมบัตใิ นการนามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงทดแทนหรื อเชื ้อเพลิงจาชีวมวล
เป็ นอย่างดีจากปริมาณที่มมี ากและต้ นทุนที่ต่า โดยในงานวิจยั นี ้จะทาการศึกษาและพัฒนาการนากากตะกอนเปี ยกจาก
น ้าเสียเอทานอลมาผลิตเป็ นเชื ้อเพลิงอัดแท่งโดยทาการเพิม่ คุณภาพของเชื ้อเพลิงอัดแท่งด้ วยการผสมร่วมกับ
เปลือก
ทุเรี ยน, เปลือกมังคุด และกะลามะพร้ าว ที่เป็ นของเสียเหลือจากการกระบวนการแปรรูปของอุสาหกรรมเกษตรที่มีปริ มาณ
มากตลอดทังปี
้
อีกทังยั
้ งมีคณ
ุ สมบัติทางด้ านเชื ้อเพลิงเป็ นอย่างดี โดยจากการที่นาของเสียมาแปรรูปเป็ นเชื ้อเพลิงจะ
สามารถช่วยลดค่าใช้ จา่ ยในการกาจัดของเสียจากอุตสาหกรรมเอทานอลและอุตสาหกรรมเกษตรได้ อีกทางหนึง่ รวมไปถึง
เพิ่มมูลค่าและประโยชน์ให้ กบั ของเสียที่เป็ นปั ญหาในการกาจัดทิ ้งและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และยัง่ ยืน

2. วัสดุ อุปกรณ์ และขัน้ ตอนในการวิจัย
2.1ขันตอนในการศึ
้
กษาและวิเคราะห์อตั ราส่วนในการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่ง
ขันตอนที
้
่1
1) ศึกษาและค้ นคว้ าข้ อมูลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2) ทาการศึกษาและวิเคราะห์วตั ถุดิบที่ใช้ ในการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่ง
3) ออกแบบอัตราส่วนทีเ่ หมาะในการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่ง โดยในงานวิจยั นี ้ได้ ทาการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอน
เปี ยกผสมร่วมกับเปลือกผลไม้ ทงั ้ 3 ชนิด โดยแต่ละชนิดที่อตั ราส่วนที่กาหนด 5 อัตราส่วนที่ 9:1, 8:2, 7:3, 6:4 และ 5:5
โดยผู้วิจยั ได้ ทาการเลือกอัตราส่วนดังต่อไปนี ้เพราะต้ องการให้ กากตะกอนเปี ยกเป็ นวัตถุดิบหลักตามความต้ องการของ
งานวิจยั ทีต่ ้ องการนากากตะกอนเปี ยกมาใช้ ประโยชน์สงู สุด ซึง่ หากมีการผสมอัตราส่วนของเปลือกผลไม้ มากกว่านี ้จะ
กลายทาเป็ นกากตะกอนเปี ยกกลายเป็ นวัตถุดิบตัวรอง
ขันตอนที
้
่2
1) นาวัตถุดิบหลักทัง้ 4 ชนิดมาเผาเป็ นผงถ่านและทาการผสมตามอัตราส่วนที่ออกแบบ และนาไปขึ ้นรูปเป็ นแท่งด้ วย
เครื่ องอัดไฮโดรลิคเพื่อผลิตเป็ นเชื ้อเพลิงอัดแท่ง
2) นาตัวอย่างเชื ้อเพลิงอัดแท่งไปวิเคราะห์และหาค่าความร้ อน
ค่า Heating Value ตามมาตรฐาน ASTM 5865-04 (Gross Calorific Value)
ค่า Proximate Analysis ตามมาตรฐาน ASTM D 31202-31205
3) ศึกษาระยะเวลาในการมอดดับในการใช้ งานจริ งด้ วยเตาปิ ้งย่างโดยมีการควบคุมจานวนปริ มาณการใช้ งานและใน
สภาวะแวดล้ อมเดียว
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ขันตอนที
้
่3
1) ศึกษาความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ และต้ นทุนต่อหน่วยของเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากกากตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับเปลือก
ผลไม้ ทงั ้ 3 ชิ ้นที่อตั ราส่วน 5:5

2.2 วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่ง
1) กากตะกอนจากน ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล บริ ษัท ทรัพย์ทิพย์ จากัด จังหวัดลพบุรี
2) เปลือกมังคุด จากมังคุดและเปลือกมังคุดที่ถกู คัดทิ ้งจากตลาดสีม่ มุ เมือง จ.ปทุมธานี
3) เปลือกทุเรี ยนจาก จากกองวัสดุเหลือทิ ้งจากแหล่งขายทุเรี ยน ตลาดสีม่ มุ เมือง จ.ปทุมธานี
4) กะลามะพร้ าวจากอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้ าวกะทิ จ.กรุงเทพ
5) แป้งมันสาปะหลัง
6) น ้า

2.3 อุปกรณ์และเครื่ องจักรในการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่ง
1) ถัง 200 ลิตรมีฝาปิ ด
2) เครื่ องตีบดถ่าน ทางานด้ วยมอเตอร์ ขนาด 5.5 แรงม้ า กาลังการผลิต 800 กิโลกรัม/ชัว่ โมง
3) เครื่ องผสม โดยในงานวิจยั นี ้ได้ ทาการผสมวัตถุดิบด้ วยมือโดยใช้ ภาชนะผสมเป็ นถังและใช้ มือในการผสมให้ เข้ ากัน
4) เครื่ องอัดแท่ง ทางานด้ วยมอเตอร์ แบบขนาด 10 แรงม้ า กาลังการผลิต 300 กิโลกรัม/ชัว่ โมง
5) เตาอบสาหรับไล่ความชื ้นที่สามารถตังอุ
้ ณหภูมิและเวลาได้

2.4 สถานที่ในการทดลองและทาการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่ง
1) บริ ษัท แม่กลองไทยเอ็นจิเนียริ่ง จากัด ที่อยู่ 99/9 หมูท่ ี่ 12 ตาบลบางขันแตก อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
2) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ิ นธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ศูนย์รังสิตปทุมธานี

2.5 ขันตอนในการผลิ
้
ตเชื ้อเพลิงอัดแท่ง
1) เตรี ยมวัตถุดิบ เครื่ องมือและสถานที่ในการทดลอง
2) นากะลามะพร้ าว เปลือกทุเรี ยนและเปลือกมังคุดที่ผา่ นการคัดแยกเศษวัสดุที่ไม่จาเป็ นออกและจึงนาไปทาการตากแดด
ไล่ความชื ้นให้ แห้ งสนิท
3) นาเปลือกผลไม้ เข้ าสูก่ ระบวนการเผาเพื่อให้ อยูใ่ นรูปถ่านคาร์ บอนและรอให้ เย็นลงโดยมีขนตอนในการเผาถ่
ั้
าน
ดังต่อไปนี ้
3.1 เตรี ยมถังน ้ามันขนาด 20 ลิตร
3.2 คัดแยกหรื อใช้ ตะแกรงร่อนวัสดุอื่นๆออกจากวัตถุดิบเช่น กรวด ดิน ทราย ถุงพลาสติกและเศษขยะอื่นๆให้
เหลือเพียงวัตถุดิบที่ต้องการใช้ ในการผลิตถ่าน
3.3 ใส่วตั ถุดิบลงไปที่ก้นถังประมาณ 1/4 ของถังและเว้ นที่ตรงกลางไว้ ประมาน 20 เซนติเมตร เพื่อไว้ สาหรับจุด
ไฟและเผาจนวัตถุดิบเกิดควันและติดไฟ จึงนาวัตถุดิบทีเ่ หลือใส่จนเต็มถังและคอยสังเกตจากเนื ้อกะละที่เป็ นสีแดงและมี
ควันน้ อยลงจึงใช้ กระสอบป่ านชุบน ้าเปี ยกๆคลุมปากถังแล้ วปิ ดทับด้ วยไม้ ที่ฝาถังให้ แน่นสนิทและใช้ ทรายปิ ดบนกระสอบ
ป่ านอีกชันเพื
้ ่อป้องกันการเข้ าไปของอากาศโดยทิ ้งไว้ 1 คืน
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3.3 ทาการเผาเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง และปล่อยให้ ถา่ นเย็นตัวลงอีก 12 ชัว่ โมง เพื่อให้ ถา่ นดับสนิท
4) ทาการบดถ่านเปลือกผลไม้ ให้ เป็ นผงละเอียดด้ วยเครื่ องตีหรื อบด โดย
5) ทาการผสมวัตถุดิบตามอัตราส่วนผสมต่างๆโดยมีน ้าและแป้งมันสาปะหลังเป็ นตัวประสาน
6) นาส่วนผสมที่ทาการผสมแล้ วเข้ าสูเ่ ครื่ องอัดแท่งและทาการตัดออกให้ ได้ ขนาดที่ต้องการ
7) นาเชื ้อเพลิงอัดแท่งไปอบในตู้อบไล่ความชื ้นที่อณ
ุ หภูมิ 90 องศาเซลเซียส
8) วิเคราะห์ข้อมูลและคุณสมบัตทิ างด้ านพลังงานที่ห้องปฏิบตั กิ าร

รูปที่ 1 เปลือกมังคุดและเปลือกทุเรี ยนที่ถกู เผากลายเป็ นถ่าน

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการทดลองขันตอนที
้
่1
ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยก 100%
วัตถุดิบ

เชื ้อเพลิงอัดแท่งจาก
กากตะกอนเปี ยก
100%

มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ถ่านอัดแท่ง*

มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนถ่านไม้ หงุ
ต้ ม**

ความชื ้น
เถ้ า
สารที่ระเหยได้
คาร์ บอนคงตัว
ค่าความร้ อน

3.3 %
33.3 %
33.2 %
30.2 %
3,851.3cal/g

น้ อยกว่า 8 %
ค่าความร้ อนต้ องไม่
น้ อยกว่า5,000 cal/g

น้ อยกว่า 10 %
น้ อยกว่า 8 %
น้ อยกว่า 25 %
ค่าความร้ อนต้ องไม่
น้ อยกว่า6,000
cal/g

*,** สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นว่าเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกบริ สทุ ธิ์นนมี
ั ้ คา่ ความร้ อนอยูใ่ น
เกณฑ์ทใี่ ช้ ได้ ใกล้ เคียงกับชีวมวลประเภทอื่นๆสามารถนามาใช้ ทดแทนฟื นและถ่านได้ เป็ นอย่างดี เมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับ
คุณสมบัติชองเชื ้อเพลิงทีด่ ี
พบกว่าเชื ้อเพลิงที่ได้ จากตะกอนเปี ยกไม่ได้ มคี ณ
ุ ภาพถึงขันเป็
้ นเชื ้อเพลิงคุณภาพดีที่ ให้ คา่
ความร้ อนสูงและคุณสมบัติทางกายภาพที่ดเี ทียบเท่ากับเชื ้อเพลิงคุณภาพสูงจึงจาเป็ นต้ องมีการศึกษาและพัฒนาเชื ้อเพลิง
อัดแท่งให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นโดยในงานวิจยั ได้ ทาการเพิ่มประสิทธิของเชื ้อเพลิงอัดแท่งโดยการผสมร่วมกับชีวมวลชนิด
อื่นๆที่มีคา่ ความร้ อนสูงกว่าและเป็ นของเสียที่มใี นปริ มาณมาก
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุดิบก่อนนามาผลิตเป็ นเชื ้อเพลิงอัดแท่ง

วัตถุดิบ

เปลือกทุเรี ยน

เปลือกมังคุด

กะลามะพร้ าว

ความชื ้น (% Moisture)

3.13

2.3

5.6

เถ้ า (% Ash content)

2.87

5.64

0.7

ความร้ อน (Heating Value)

4,100 cal/g

4,105 cal/g

4,830 cal/g

ที่มา: สถาบันวิจยั พลังงานและกรมพัฒนาและส่งเสริ มพลังงาน

3.2 ผลการทดลองขันตอนที
้
่2
ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์เชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับเปลือกทุเรี ยน
กากตะกอนเปี ยก : เปลือกทุเรี ยน
ความชื ้น (%)
เถ้ า(%)
สารระเหย(%)
คาร์ บอนคงตัว(%)
ค่าความร้ อนcal/g

9:1
3.6
33.3
32.4
30.7
3,950.3

8:2
3.1
32.5
30.7
33.7
3,950.2

7:3
2.9
34.2
24.6
38.3
4,015.1

6:4
6.2
27.4
32.2
34.2
4119.4

5:5
5.1
28.1
26.9
39.9
4,273.1

จากผลของการวิเคราะห์เชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับเปลือกทุเรี ยนใน 5 อัตราส่วน 9:1, 8:2, 7:3, 6:4
และ 5:5 ตามตารางที่ 3 แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของปริ มาณเปลือกทุเรี ยนที่เพิม่ ในอัตราส่วนส่งผลให้ เชื ้อเพลิงอัดแท่ง
มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้น โดยมีคา่ ความร้ อนและปริ มาณคาร์ บอนคงตัวสูงขึ ้นจากการเพิ่มปริมาณของเปลือกทุเรี ยนเข้ าไปในอัตรา
ส่วนผสม และมีปริ มาณสารระเหยค่อนข้ างสูงแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการติดไฟได้ ง่าย และในส่วนของปริมาณเถ้ า
และความชื ้นมีปริมาณทีใ่ กล้ เคียงกันทัง้ 5 อัตราส่วน โดยอัตราส่วนที่มีคณ
ุ สมบัติทางด้ านพลังงานดีที่สดุ คืออัตราส่วนของ
ตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับเปลือกทุเรี ยนที่อตั ราส่วน 5:5 ที่มีคา่ ความร้ อนสูงสุดเฉลีย่ ที่ 4,273.1 cal/g ปริ มาณเถ้ า 28.1%
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ปริ มาณคาร์ บอนคงตัว 39.9% ปริ มาณสารระเหย 26.9% และมีปริ มาณความชื ้น 5.1% โดยเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอน
เปี ยกผสมร่วมกับเปลือกทุเรี ยนให้ คา่ ความร้ อนปานกลางสามารถใช้ ทดแทนเป็ นเชื ้อเพลิงได้
ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์เชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับเปลือกมังคุด
กากตะกอนเปี ยก : เปลือกมังคุด
ความชื ้น (%)
เถ้ า(%)
สารระเหยได้ (%)
คาร์ บอนคงตัว(%)
ค่าความร้ อนcal/g

9:1
3.5
30.7
34.8
31
4,063.0

8:2
4.2
31.9
31.4
32.5
4,071.6

7:3
4.2
32.5
25.4
37.9
4,240.5

6:4
4.6
27.6
30.6
37.2
4,301.3

5:5
4.2
25.4
30.8
39.6
4,518.7

ผลของการวิเคราะห์เชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับเปลือกมังคุดใน 5 อัตราส่วน 9:1, 8:2, 7:3, 6:4 และ 5:5
แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของปริ มาณเปลือกมังคุดที่เพิม่ ในอัตราส่วนส่งผลให้ เชื ้อเพลิงอัดแท่งมีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้น โดยมีคา่
ความร้ อนอยูใ่ นช่วง 4,063 – 4,518.7 cal/g และแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของปริมาณของเปลือกมังคุดที่เพิม่ ขึ ้นใน
อัตราส่วนผสมมีผลทาให้ คา่ ความร้ อนของเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากกากตะกอนเปี ยกสูงขึ ้น โดยค่าความร้ อนตา่ สุด 4,063cal/g
ที่อตั ราส่วน 9:1 และค่าความร้ อนสูงสุดเฉลีย่ ที่ 4,518.7cal/g ที่อตั ราส่วน 5:5 ปริ มาณคาร์ บอนคงตัวตา่ สุด 31 % ที่
อัตราส่วน 9:1 และมีปริ มาณคาร์ บอนคงตัวสูงสุดที่ 39.6 % ที่อตั ราส่วน 5:5 โดยทัง้ 5 อัตราส่วนมีปริ มาณสารระเหยและ
ความชื ้นอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของถ่านอัดแท่งชุมชน โดยอัตราส่วนของเชื ้อเพลิงอัดแท่งที่มีคณ
ุ สมบัติทางด้ านการเป็ น
เชื ้อเพลิงที่ดีที่สดุ คือ อัตราส่วนผสมที่ 5:5 ซึง่ ให้ คา่ ความร้ อนมากที่สดุ 4,518cal/g สอดคล้ องกับการมีปริ มาณคาร์ บอนคง
ตัวสูงที่สดุ 39.6% มีปริ มาณความชื ้น 4.2%
ตารางที่ 5 ผลวิเคราะห์เชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับกะลามะพร้ าว
กากตะกอนเปี ยก : กะลามะพร้ าว
ความชื ้น (%)
เถ้ า (%)
สารระเหย (%)
คาร์ บอนคงตัว (%)
ค่าความร้ อนcal/g

9:1
4.4
34.3
28.8
32.5
3,969

8:2
4.3
32.4
30
33.3
4,026.9

7:3
4.1
30.4
29.6
35.9
4,277.1

6:4
4
24.7
30.4
40.9
4,532.2

5:5
4.7
23
32.4
39.9
4,665.2

จากการทดสอบและวิเคราะห์คา่ ความร้ อนของเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากกากตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับกะลามะพร้ าวตามตาราง
ที่ 5 เชื ้อเพลิงอัดแท่งมีคา่ ความร้ อนอยูร่ ะหว่าง 3,969.7 – 4,665.2 cal/g และแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของปริ มาณของ
กะลามะพร้ าวทีเ่ พิ่มขึ ้นในอัตราส่วนผสมมีผลทาให้ คา่ ความร้ อนและปริ มาณคาร์ บอนของเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากกากตะกอน
เปี ยกสูงขึ ้น โดยมีคา่ ความร้ อนสูงสุดเฉลีย่ ที่ 4,665.2cal/g ที่อตั ราส่วน 5:5 และปริ มาณคาร์ บอน 40.9% ที่อตั ราส่วน 6:4
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ปริ มาณของสารระเหยและความชื ้นมีคา่ ใกล้ เคียงกันทัง้ 5 อัตราส่วน
กะลามะพร้ าวที่สงู ขึ ้นที่ 23%

และมีปริ มาณเถ้ าลดลงตามอัตราส่วนของ

จากผลการวิเคราะห์เชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับเปลือกผลไม้ 3 ชนิด อัตราส่วนผสมที่มีคณ
ุ สมบัติการ
เป็ นเชื ้อเพลิงที่ดีที่สดุ คือ 5:5 ในทุกชนิดของวัตถุดิบหลักทีใ่ ช้ ในการทดลอง โดยการเพิ่มวัตถุดิบที่เป็ นเปลือกผลไม้ เข้ าไป
ผสมกับกากตะกอนเปี ยกทาให้ เชื ้อเพลิงที่ได้ มีคณ
ุ สมบัติทางด้ านเชื ้อเพลิงที่ดขี ึ ้น โดยกะลามะพร้ าวเป็ นวัตถุดิบที่นามา
ผสมกับกากตะกอนเปี ยกแล้ วให้ คา่ ความร้ อนสูงที่สดุ โดยมีคา่ ความร้ อนที่ 4,665.2 cal/g และเมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับฟื น
ไม้ ทวั่ ไป โดยฟื นไม้ ทวั่ ไปมีคา่ ความร้ อน 4,390 cal/g และสอดคล้ องกับปริ มาณคาร์ บอนคงตัวที่มปี ริ มาณมากที่สดุ ในอัตรา
ส่วนผสม 5:5 ในขณะที่มีปริมาณเถ้ าต่าที่สดุ ในทุกอัตราส่วนผสมและมีในขณะผลวิเคราะห์ความชื ้นของเชื ้อเพลิงอัดแท่ง
ทุกส่วนผสมมีคา่ ไม่แตกต่างกันมากนักจากการที่มกี ารอบไล่ความชื ้นในขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่ง

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบการนาเชื ้อเพลิงอัดแท่งไปใช้ งานในเตาปิ ง้ ย่างในสภาวะแวดล้ อมเดียวกัน
วัตถุดบิ /อัตราส่ วนผสม
กากตะกอนเปี ยก
เปลือกผลไม้
10
0
กากตะกอนเปี ยก
กะลามะพร้ าว
9
1
กากตะกอนเปี ยก
กะลามะพร้ าว
8
2
กากตะกอนเปี ยก
กะลามะพร้ าว
7
3
กากตะกอนเปี ยก
กะลามะพร้ าว
6
4
กากตะกอนเปี ยก
กะลามะพร้ าว
5
5
กากตะกอนเปี ยก
เปลือกมังคุด
9
1
กากตะกอนเปี ยก
เปลือกมังคุด
8
2
กากตะกอนเปี ยก
เปลือกมังคุด
7
3
กากตะกอนเปี ยก
เปลือกมังคุด
6
4
กากตะกอนเปี ยก
เปลือกมังคุด
5
5
กากตะกอนเปี ยก
เปลือกทุเรียน
9
1

ค่ าความร้ อน (cal/g)
3,851.3

ระยะเวลาในการมอดดับ (นาที)
242

3,969

240

4,026.9

254

4,277.1

265

4,532.2

279

4,665.2

285

4,063

235

4,071.6

253

4,240.5

249

4,301.3

261

4,518.7

277

3,950.3

230
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กากตะกอนเปี ยก
8
กากตะกอนเปี ยก
7
กากตะกอนเปี ยก
6
กากตะกอนเปี ยก
5

เปลือกทุเรียน
2
เปลือกทุเรียน
3
เปลือกทุเรียน
4
เปลือกทุเรียน
5

3,950.2

233

4,015.1

247

4,119.4

247

4,243.1
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จากผลการวิเคราะห์เชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับเปลือกผลไม้ 3 ชนิด ตามตารางที่ 6 แสดงให้ เห็นว่า
อัตราส่วนผสมที่มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นเชื ้อเพลิงทีด่ ีที่สดุ คือ 5:5 ในทุกชนิดของวัตถุดิบหลัก โดยการเพิ่มวัตถุดิบที่เป็ นเปลือก
ผลไม้ เข้ าไปผสมกับกากตะกอนเปี ยกทาให้ เชื ้อเพลิงที่ได้ มคี ณ
ุ สมบัติทางด้ านเชื ้อเพลิงที่ดีขึ ้นและมีระยะเวลามอดดับ
ยาวนานมากขึ ้นตามอัตราส่วนของเปลือกผลไม้ ที่เพิ่มเข้ าไป ส่งผลให้ มีอตั ราส่วนของส่วนทีเ่ ผาไหม้ ได้ ตอ่ ส่วนที่เผาไหม้
ไม่ได้ มีคา่ สูงขึ ้น เชื ้อเพลิงอัดแท่งจากกากตะกอนเปี ยกทุกอัตราส่วนมี คา่ ความชื ้นที่ไม่แตกต่างกันและจากการผสมของ
เปลือกผลไม้ ไม่มีผลต่อค่าความชื ้นเนื่องจากมีการเผาให้ เป็ นถ่านในขันตอนผลิ
้
ตและการไล่ความชื ้นในขันตอนสุ
้
ดท้ ายก่อน
นาไปใช้ งาน โดยกะลามะพร้ าวเป็ นวัตถุดิบที่นามาผสมกับกากตะกอนเปี ยกแล้ วให้ คา่ ความร้ อนสูงที่สดุ โดยมีคา่ ความร้ อน
ที่ 4,665.2 cal/g มีระยะเวลาในการมอดดับ 285 นาทีเมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับฟื นไม้ ทวั่ ไป โดยฟื นไม้ ทวั่ ไปมีคา่ ความร้ อน
4,390 cal/gและสอดคล้ องกับปริมาณคาร์ บอนคงตัวทีม่ ีปริ มาณมากที่สดุ ในอัตราส่วนผสม 5:5 ในขณะที่มีปริ มาณเถ้ าตา่
ที่สดุ ในทุกอัตราส่วนผสม

3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขันตอนที
้
่3
ในการวิเคราะห์ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ ของการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากกากตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับเปลือกผลไม้ จะทา
การวิเคราะห์เฉพาะ เชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับเปลือกผลไม้ 3 ชนิดในอัตราส่วน 5 : 5 เท่านัน้ เนื่องจาก
เป็ นอัตราส่วนทีม่ ีคณ
ุ สมบัติทางด้ านเชื ้อเพลิงดีที่สดุ
3.3.1 ข้ อมูลเบื ้องต้ นของวัตถุดิบในการการผลิตถ่าน
ตะกอนเปี ยก
: ราคา 250 บาท/ตัน
กะลามะพร้ าว : ราคา 2,000 บาท/ตัน
3.3.2 ข้ อมูลเบื ้องต้ นของอุปกรณ์เครื่ องจักรในการผลิต
เครื่ องบดวัตถุดิบ ราคา 70,000 บาท กาลังการผลิต 100กิโลกรัม/ชัว่ โมง
เครื่ องอัดแท่งแบบเกลียวหนอน ราคา 80,000บาท กาลังการผลิต 100กิโลกรัม/ชัว่ โมง
ถังน ้ามันขนาด 200 ลิตร จานวน 15 ถัง ราคา 7,500 บาท
3.3.3 ข้ อมูลเบื ้องต้ นค่าใช้ จา่ ยในการขนส่งวัตถุดิบ
รถบรรทุก 10 ล้ อบรรทุกได้ 15,000 กิโลกรัม/เที่ยว และมีคา่ ใช้ จ่าย 13,000 บาท/เที่ยว
ค่าขนส่งวัตถุดิบ 0.86 บาท/ กิโลกรัม
*ค่าใช้ จ่ายในการเผาถ่านไม่มีเนือ่ งจากตัววัตถุดิบเป็ นเชื ้อเพลิงด้ วยตัวเอง
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้ านเศรษฐ์ ศาสตร์ และต้ นทุนต่อหน่วยการผลิตของเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยก
ผสมร่วมกับเปลือกมังคุดหรื อเปลือกทุเรี ยน
ค่าต้ นทุนวัตถุดิบ
ปริ มาณเชื ้อเพลิงอัดแท่งทีต่ ้ องการต่อวัน
ต้ องใช้ เชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยก
ต้ องใช้ เชื ้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด,เปลือกทุเรี ยน
% คาร์ บอไนเซชัน่ ปกติ
ตะกอนเปี ยกราคา
ตะกอนเปี ยกมีความชื ้น
ต้ องการตะกอนเปี ยกแห้ ง
ดังนัน้ ต้ องการตะกอนเปี ยกจากโรงงาน
เปลือกมังคุดหรื อเปลือกทุเรี ยนราคา
ต้ องการใช้ เชื ้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด,เปลือกทุเรี ยน
ดังนัน้ ต้ องการเปลือกมังคุด,เปลือกทุเรียนจากตลาด
ค่าใช้ จา่ ยวัตถุดิบ (ตะกอนเปี ยก+เปลือกมังคุด,เปลือกทุเรี ยน)
เชื ้อเพลิงอัดแท่งแบบอัดเย็น
ตะกอนเปี ยก 500 กก.ผสมร่วมกับเปลือกมังคุด,เปลือกทุเรี ยน 500 กก.
สามารถผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่งโดยการอัดเย็นได้ จานวน
อัตราการป้อนเครื่ องอัดแท่ง
ทางาน
ผลิตชิ ้นงานวันละ (อัดแบบเย็น)
ต้ นทุนเชือ้ เพลิงอัดแท่ งต่ อก้ อน
ต้ นทุนขนส่งเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับเปลือกมังคุด,เปลือก
ทุเรี ยนต่อก้ อน
ค่าแรงของเชื ้อเพลิงอัดแท่งต่อก้ อน
ค่าไฟฟ้ าของเชื ้อเพลิงอัดแท่งต่อก้ อน
ค่าน ้าของเชื ้อเพลิงอัดแท่งต่อก้ อน
ค่าแป้งมันสาปะหลังของเชื ้อเพลิงอัดแท่งต่อก้ อน
ดังนันต้
้ นทุนแปรผันของเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับเปลือก
มังคุด,เปลือกทุเรี ยน
N* จานวนการผลิตที่จดุ คุ้มทุน
F ต้ นทุนคงที่
p ราคาขายต่อหน่วย

305,000 บาท
1.7 บาท/ก้ อน

500
250
250
33.33
0.25
50
750
~1,500
0
250
~750
375
0.1
10,000

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
%
บาท/กิโลกรัม
%
กิโลกรัม
กิโลกรัม
บาท/กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
บาท
กิโลกรัม/ก้ อน
ก้ อน

100
8
8,000
0.0468
0.2446

กิโลกรัม/ชัว่ โมง
ชัว่ โมง/วัน
ก้ อน
บาท/ก้ อน
บาท/ก้ อน

0.075
0.01
0.001
0.005
0.3824

บาท/ก้ อน
บาท/ก้ อน
บาท/ก้ อน
บาท/ก้ อน
บาท/ก้ อน
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v ต้ นทุนแปรผันต่อหน่วย
N* จานวนการผลิตที่จดุ คุ้มทุน

0.3824บาท/ก้ อน
231,482 ชิ ้น

ใช้ ระยะเวลาผลิตที่จะคุ้มทุน
N* จานวนการผลิตที่จดุ คุ้มทุน
N จานวนการผลิตต่อปี
ใช้ ระยะเวลาผลิตที่จะคุ้มทุน

231,482 ชิ ้น
2,000,000 ชิ ้น/ปี
0.11 ปี

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้ านเศรษฐ์ ศาสตร์ และต้ นทุนต่อหน่วยการผลิตของเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยก
ผสม ร่วมกับกะลามะพร้ าว
ต้ นทุนแปรผันของเชื ้อเพลิงอัดแท่งแบบอัดเย็นต่อก้ อน (v)
ปริ มาณเชื ้อเพลิงอัดแท่งทีต่ ้ องการต่อวัน
ต้ องใช้ เชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยก
ต้ องใช้ เชื ้อเพลิงอัดแท่งจากกะลามะพร้ าว
% คาร์ บอไนเซชัน่ ปกติ
ตะกอนเปี ยกราคา
ตะกอนเปี ยกมีความชื ้น
ต้ องการตะกอนเปี ยกแห้ ง
ดังนัน้ ต้ องการตะกอนเปี ยกจากโรงงาน
เปลือกมังคุดราคา
ต้ องการใช้ เชื ้อเพลิงอัดแท่งจากกะลามะพร้ าว
ดังนัน้ ต้ องการเปลือกกะลามะพร้ าวจากตลาด
ค่าใช้ จา่ ยวัตถุดิบ (ตะกอนเปี ยก+กะลามะพร้ าว)
เชื ้อเพลิงอัดแท่งแบบอัดเย็น
ตะกอนเปี ยก 500 กก.ผสมร่วมกับกะลามะพร้ าว500 กก.
สามารถผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่งโดยการอัดเย็นได้ จานวน
อัตราการป้อนเครื่ องอัดแท่ง
ทางาน
ผลิตชิ ้นงานวันละ (อัดแบบเย็น)
ต้ นทุนเชือ้ เพลิงอัดแท่ งต่ อก้ อน
ต้ นทุนขนส่งเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับ
กะลามะพร้ าวต่อก้ อน
ค่าแรงของเชื ้อเพลิงอัดแท่งต่อก้ อน

500
250
250
33.33
0.25
50
750
~1,500
2
250
~750
(1500*0.25)+(750*2)
=1,875
0.1
10,000

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
%
บาท/กิโลกรัม
%
กิโลกรัม
กิโลกรัม
บาท/กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
บาท

100
8
8,000
0.2343
0.2446

กิโลกรัม/ชัว่ โมง
ชัว่ โมง/วัน
ก้ อน
บาท/ก้ อน
บาท/ก้ อน

0.075

บาท/ก้ อน

กิโลกรัม/ก้ อน
ก้ อน
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ค่าไฟฟ้ าของเชื ้อเพลิงอัดแท่งต่อก้ อน
ค่าน ้าของเชื ้อเพลิงอัดแท่งต่อก้ อน
ค่าแป้งมันสาปะหลังของเชื ้อเพลิงอัดแท่งต่อก้ อน
ต้ นทุนแปรผันของเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับ
กะลามะพร้ าว

0.01
0.001
0.005
0.57

บาท/ก้ อน
บาท/ก้ อน
บาท/ก้ อน
บาท/ก้ อน

N* จานวนการผลิตที่จดุ คุ้มทุน
F ต้ นทุนคงที่
p ราคาขายต่อหน่วย
v ต้ นทุนแปรผันต่อหน่วย
N* จานวนการผลิตที่จดุ คุ้มทุน

305,000 บาท
1.7 บาท/ก้ อน
0.57 บาท/ก้ อน
269,911 ชิ ้น

ใช้ ระยะเวลาผลิตที่จะคุ้มทุน
N* จานวนการผลิตที่จดุ คุ้มทุน
N จานวนการผลิตต่อปี
ใช้ ระยะเวลาผลิตที่จะคุ้มทุน

269,911 ชิ ้น
2,000,000 ชิ ้น/ปี
0.13 ปี

จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยและการระยะเวลาในการคืนทุนในเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกผสม
ร่วมกับ กะลามะพร้ าว, เปลือกทุเรี ยน และเปลือกมังคุด ในอัตราส่วน 5:5 ทัง้ 3 ชนิด โดยอัตราส่วน 5:5 เป็ นอัตราส่วนที่ให้
คุณสมบัติทางด้ านพลังงานทีดีทสี่ ดุ ที่มีกากตะกอนเปี ยกเป็ นส่วนผสมหลัก และในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ต้ องการนากากตะกอน
เปี ยกมาใช้ ประโยชน์ให้ มากที่สดุ และเป็ นส่วนผสมหลักในการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่ง โดยในทุกตัวอย่างจะมีต้นทุนเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ในการผลิตอยูท่ ี่ 305,000 บาท และมีกาลังการผลิตสูงสุดที่ 800 กิโลกรัม/วัน มีการทางาน 250 วัน/ปี และ
เปรี ยบเทียบกับต้ นทุนราคาขายส่งของเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากกะลามะพร้ า วบริ สทุ ธิ์ในท้ องตลาด โดยผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ผลิตต่อหน่วยและความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ ดงั ต่อไปนี ้
1) เชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับเปลือกมังคุด ในอัตราส่วนผสม 5:5 มีคา่ ใช้ จ่ายคงที่ 305,000
บาท และมีต้นทุนการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่งต่อก้ อนที่ราคา 0.3824 บาท/ก้ อน จะใช้ ระยะเวลาทีจ่ ะถึงจุดคุ้มทุนที่ 0.11 ปี
2) เชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับเปลือกทุเรียน ในอัตราส่วนผสม 5:5 มีคา่ ใช้ จ่ายคงที่ 305,000
บาท และมีต้นทุนการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่งต่อก้ อนที่ราคา 0.3824 บาท/ก้ อน จะใช้ ระยะเวลาทีจ่ ะถึงจุดคุ้มทุนที่ 0.11 ปี
3) เชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกผสมร่วมกับกะละมะพร้ าวในอัตราส่วนผสม 5:5 มีคา่ ใช้ จ่ายคงที่ 305,000
บาท และมีต้นทุนการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่งต่อก้ อนที่ราคา 0.57 บาท/ก้ อน จะใช้ ระยะเวลาที่จะถึงจุดคุ้มทุนที่ 0.13 ปี
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4. อภิปรายและสรุ ป
ผลจากการวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติด้านพลังงานและค่าความร้ อนของเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากกากตะกอนเปี ยกผสม
ร่วมกับชีวมวล 3 ชนิด ใน 5 อัตราส่วน 9:1, 8:2, 7:3, 6:4 และ 5:5 ทัง้ 3 ตัวอย่าง แสดงให้ เห็นว่าเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากกาก
ตะกอนเปี ยกมีคา่ ความร้ อนสูงขึ ้นแปรพันตามอัตราส่วนของชีวมวลที่ถูกเพิม่ ขึ ้น โดยอัตราส่วนที่มคี า่ ความร้ อนสูงที่สดุ ใน
ทัง้ 3 ตัวอย่าง ที่มีกากตะกอนเปี ยกเป็ นตัวผสมหลักคืออัตราส่วน 5:5 จากการเพิ่มอัตราส่วนผสมของชีวมวลจะส่งผลให้ ทา
ให้ เชื ้อเพลิงอัดแท่งมีคา่ ความร้ อนที่สงู ขึ ้น ปริ มาณคาร์ บอนคงตัวสูงขึ ้น รวมทังมี
้ ปริ มาณเถ้ าตา่ ลง ซึ่ งเป็ นการเพิม่ คุณภาพ
ของเชื ้อเพลิงอัดแท่ง โดยทัง้ 3 ตัวอย่างนันมี
้ คา่ ความชื ้นที่ตา่ กว่า 8 % ทัง้ 3 ชนิด โดยเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยก
ผสมร่วมกับกะลามะพร้ าวมีคา่ ความร้ อนสูงสุดที่ 4,665.2 cal/g เปลือกมังคุด 4,518.7 cal/g และเปลือกทุเรี ยน 4,273.1
cal/g ตามอันดับ โดยทัง้ 3 ตัวอย่างมีปริ มาณของสารระเหยทีใ่ กล้ เคียงกันในช่วง 24.6 – 34.8 %
จากผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐ์ ศาสตร์ ทาให้ เห็นว่าเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนมีความคุ้มทุนสูงมากสามารถคืน
ทุนได้ ในระยะเวลาอันสันเนื
้ ่องจากตัวตะกอนเปี ยกในปั จจุบนั มีราคาที่ตา่ และยังไม่มี การนามาใช้ อย่างแพร่หลายอีกทังยั
้ ง
เป็ นของเสียที่เกิดจากการผลิตและเกิดขึ ้นในปริ มาณมากทุกวันและชีวมวลที่นามาใช้ เพิ่มคุณภาพของเชื ้อเพลิงอัดแท่งยัง
เป็ นของเหลือทิ ้งจากการบริ โภคซึง่ ทาให้ ต้นทุนของวัตถุดิบในการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่ง มีต้นทุนที่ตา่ ทาให้ สามารถคืนทุนใน
ระยะสัน้
โดยลักษณะและคุณภาพของเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยกนันจะมี
้ ลกั ษณะใกล้ เคียงกับเชื ้อเพลิงอัดแท่งจาก
ชีวมวลชนิดอื่นๆ มีสดี าสมา่ เสมอ ผิวเรี ยบ ไม่แตกหักง่าย และมีคา่ ความร้ อนที่คงที่ จึงเหมาะในการทาตลาดชันล่
้ าง เช่น
หมูกระทะหรื อร้ านปิ ง้ ย่างได้ เป็ นอย่างดีเนื่องจากมีราคาที่ถกู กว่าถ่านทัว่ ไปและไม่จาเป็ นต้ องใช้ ความร้ อนที่สงู มาก
การนาตะกอนเปี ยกจากน ้าเสียของกระบวนการผลิตเอทานอลมาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงจัดว่าเป็ นแนวทางหนึง่ ในการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าให้ กบั ของเสียที่เหลือทิง้ รวมไปถึงสามารถกาจัด
วัสดุเหลือทิ ้งจากการบริ โภคและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมโดยการนาของเสียมาใช้ ใหม่ได้ อย่างยัง่ ยืนและมีประสิทธิภาพ

5. ข้ อเสนอแนะ
5.1 ตะกอนเปี ยกมีน ้าเป็ นอัตราส่วนที่สงู ถึง 50% หากมีการบีบอัดเพื่อลดปริ มาณของน ้าในตะกอนเปี ยกจะทาให้
ลดต้ นทุนในการขนส่งวัตถุดิบลงได้
5.2 การลดความชื ้นของวัตถุดิบในการผลิตเชื ้อเพลิงอัดแท่งก่อนการนามาเผาเป็ นผงถ่านโดยการนาไปตากแดด
ก่อนจะช่วยลดระยะเวลาในการเผาและต้ นทุนในการผลิตได้ มาก
5.3 ขันตอนการไล่
้
ความชื ้นถ้ าทาการอบแห้ งด้ วยเครื่ องอบแห้ งจะง่ายต่อการควบคุมและลดระยะเวลาในการ
อบแห้ งลงและทาให้ เชื ้อเพลิงอัดแท่งมีคณ
ุ ภาพที่สงู ขึ ้น

6. กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้สาเร็ จลุลว่ งได้ ด้วยดี โดยได้ รับความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริ ฐ
เรี ยบร้ อยเจริ ญ ผู้ซงึ่ รับหน้ าทีเ่ ป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่ได้ ให้ ความช่วยเหลือ ให้ คาแนะนา ให้ คาปรึกษาและ
ตรวจแก้ ไขในการดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์ จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง ณ โอกาสนี ้
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ขอขอบพระคุณคุณ วลัยรั ตน์ อุตมะปรากรม ที่คอยช่วยเหลือในทุกๆด้ าน ทัง้ ให้ ความรู้ ช่วยหาข้ อมูลในการ
ศึกษาวิจยั ช่วยแนะนาแนวทางการทาวิทยานิพนธ์ ช่ว ยตรวจสอบข้ อมูลจากการศึกษา ตลอดตังแต่
้ ต้นจนงานศึกษาวิจยั
ฉบับนี ้สาเร็ จ
ขอขอบพระคุณบริ ษัท แม่กลองไทยเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด จ.สมุทรสาคร ที่กรุณาให้ ใช้ พื ้นที่ในการทดลองและทาการ
ผลิตตัวอย่างเชื ้อเพลิงอัดแท่งจากตะกอนเปี ยก
ขอขอบพระคุณโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลบริ ษัท ทรัพย์ทิพย์ จากัด จ.ลพบุรีที่กรุ ณาให้ นาตะกอนเปี ยก
มาใช้ เป็ นวัตถุดิบสาคัญในงานวิจยั นี ้
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจยั จากสถาบันวิจยั พลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณานุกรม
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

[7]
[8]

ณัฐพงศ์ รัตนเดช และคณะ. 255. เชื ้อเพลิ งอัดแท่งจากเปลือกวัสดุเกษตร (กล้วยเล็บมื อนางและทุเรี ยน) ในจังหวัด
ชุมพร ว.วิทย. กษ. 43:3 (พิเศษ) 2555. : 216-219
ทิพาวรรณ รักษ์ วงศ์ และ อัญชริการ์ ไชยศรี หา. 2545. การศึกษาเชื ้อเพลิ งอัดแท่งจากถ่านเปลือกทุเรี ยนผสมกับ
กากตะกอนโรงงานอุตสาหกรรมผลิ ตเยือ่ กระดาษ สาขาวิชาเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้ อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
รุ่งโรจน์ พุทธีสกุล. 2553. การผลิ ตถ่านอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าวและถ่านเหง้ามันสาปะหลัง วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ลือพงษ์ ลือนาม, จรูญพงศ์ เทียบประทีบ. (2549). การศึกษาต้นแบบเตาเผาถ่านกะลามะพร้าวโดยการเผาแบบกึ่ง
ต่อเนือ่ ง .กรุงเทพฯ. ม.ป.พ.
วรวรรณ สังแก้ ว. 2554. การแปรรู ปเปลือกทุเรี ยนเป็ นวัสดุเชื ้อเพลิ ง: การศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะ คุณภาพ
ต้นทุนการผลิ ตและความคิ ดเห็นของผูใ้ ช้ถ่านทีผ่ ลิ ตจากเปลือกทุเรี ยน และเปลือกทุเรี ยนผสมผงถ่านและขี ้เลือ่ ย ปี ที่
7 (มกราคม-มิถนุ ายน 2554) :51-58
วีระ พันอินทร์ . 2553. การศึกษาความเป็ นไปได้ทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อมของเชื ้อเพลิ ง RDF-5 ทีม่ ี
ส่วนประกอบของขยะทีผ่ ่านกระบวนการบาบัดเชิ งกลชี วภาพ และกากตะกอนเปี ยก วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
บัญจรัตน์ โจลานันท์, อาทิตย์ พุทธรักชาติและจันสุดา คาตุ้ย. 2554. พลังงานทดแทนชุมชนจากเชื ้อเพลิ งแข็งอัด
แท่งไมยราบยักษ์ วารสารวิจยั มข. ปี ที่ : 16 ฉบับที่ : 1 เลขหน้ า : 20-31
อัจฉรา อัศวรุจิกลุ ชัย และคณะ. 2554. การนาเปลือกทุเรี ยน และ เปลือกมังคุดมาใช้ประโยชน์ในรูป เชื ้อเพลิ งอัด
แท่ง 162-168. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 49

