วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2020.12.003
บทความวิจัย

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร
ชนิ กานต์ ขาประไพ ณัชชา บุญถนอม ธัญชนก โรจนานนท์ และ จารุวรรณ วงค์ทะเนตร*
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม, คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
*
ผูป้ ระสานงานเผยแพร่ (Corresponding Author), E-mail: jaruwan.won@mahidol.ac.th
วันทีร่ บั บทความ: 1 กรกฎาคม 2563; วันทีท่ บทวนบทความ: 18 สิงหาคม 2563; วันทีต่ อบรับบทความ: 19 กันยายน 2563
วันทีเ่ ผยแพร่ออนไลน์: 12 ธันวาคม 2563

บทคัดย่อ: การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรหลายชนิด ทาการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกับตัวประสาน และ
เปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่ง จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ดาเนินการ
ทดลองโดยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ กากอ้อย (BG) ขีเ้ ลื่อยยางพารา (WS) ซังข้าวโพด (CC) ฟางข้าว
(RS) ใบไม้ยางพารา (LP) และเศษไม้ยางพารา (RC) ผสมกับตะกอนแป้ งมันสาปะหลัง แห้ง (CS) เสมือนเป็ นตัว
ประสาน ที่อตั ราส่วนของ 0.25:0.75, 0.50:0.50 และ 0.75:0.25 กิโลกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ และขึน้ รูป
เชือ้ เพลิงอัดแท่งด้วยกระบวนการอัดเย็น จากนัน้ ศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมีของเชือ้ เพลิงอัดแท่ง คือ ค่าความร้อน
ปริมาณความชื้น และปริม าณเถ้า และคุ ณสมบัติท างกายภาพคือ ความหนาแน่ น และดัชนี แตกร้าว รวมทัง้
ประสิทธิภาพการใช้งานของเชือ้ เพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลการศึกษาพบว่า เชือ้ เพลิงอัดแท่ง
ของเศษไม้ย างพาราผสมกับ ตะกอนแป้ งมัน สาปะหลัง ที่อ ัต ราส่ว น 0.50:0.50 เป็ น เชื้อ เพลิง ทางเลือ กที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (ค่าความร้อน 4,136.9728 แคลอรีต่ ่อกรัม ปริมาณความชืน้ และปริมาณเถ้า 7.33 และ 5.33
ร้อยละโดยน้ าหนัก ตามลาดับ ความหนาแน่ น 0.47 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร และดัชนีแตกร้าว 0.78) และ
สามารถประยุกต์เป็ นแนวทางของการผลิต เชือ้ เพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสาหรับใช้เป็ นแหล่ง
พลังงานทางเลือกของชุมชน
คาสาคัญ: เชือ้ เพลิงอัดแท่ง; วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร; ตะกอนแป้ งมันสาปะหลัง
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Abstract: The objectives of this research were to study the feasibility of fuel briquettes from various
types of agricultural wastes, to study the optimal ratios of agricultural wastes and binder and to compare
the efficiency of chemical and physical properties on fuel briquettes from agricultural wastes. The
experiment was conducted by the agricultural wastes such as bagasse (BG), rubber wood sawdust
(WS), corn cobs (CC), rice straw (RS), leaves of para rubber (LP) and rubber wood chips (RC) that
were mixed with dry cassava starch sediment (CS) as a binder at the ratios of 0.25:0.75, 0.50:0.50 and
0.75:0.25 kg:kg, respectively. Also, the fuel briquettes were formed by a cold pressed process. Then,
study of chemical properties of fuel briquettes were heating value, moisture content, and ash content
and their physical properties were density and drop shatter test including performance of fuel briquettes
from agricultural wastes. Results showed that the fuel briquette from rubber wood chips mixed with
cassava starch sediment was at 0.50:0.50 was the most effective alternative fuel (heating value was
4,136.9728 cal/g, moisture content and ash content was 7.33 and 5.33 % w/w respectively, density of
0.47 g/cm3 and drop shatter of 0.78) and it can be applied as a guideline of fuel briquettes from
agricultural wastes for using alternative energy source in community.
Keyword: Fuel briquette; Agricultural waste; Cassava starch sediment
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1. บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง พลัง งานถื อ เป็ นปั จจั ย ส าคัญ ในการ
ดารงชีวิต ทุ ก ภาคส่ ว นทัง้ ภาคการคมนาคมขนส่ ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคครัวเรือน
มีความต้องการใช้พลังงานเพิม่ ขึน้ แต่ด้วยทรัพยากร
พลัง งานที่มีอ ย่ า งจ ากัด ท าให้ เ กิด การขาดแคลน
พลัง งาน ทุ ก หน่ ว ยงานจึ ง มี ก ารจัด ท ามาตรการ
แผนพัฒนา รวมไปถึงมีการสนับสนุ นให้ใช้พลังงาน
ทางเลือก และการหาแหล่งพลังงานทดแทน ซึ่งเป็ น
พลังงานทีไ่ ม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และเป็ นแหล่ง
พลังงานทีม่ อี ยู่ในท้องถิน่ [1]
เนื่ องจากประเทศไทยเป็ น ประเทศเกษตรกรรม
มีศกั ยภาพในการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยผล
พลอยได้ท่ไี ด้จากผลผลิตทางการเกษตร คือ ชีวมวล
หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในอดีตชีวมวลส่วน
ใหญ่ จ ะถู ก ทิ้ง เป็ น ปุ๋ ยอิน ทรีย์ หรือ ก าจัด โดยการเผา
ทาลาย เป็ นการสร้างมลพิษให้กบั สิง่ แวดล้อม แต่อนั ที่
จริงแล้ว ชีวมวลเหล่านี้มีสมบัติในการเป็ นเชื้อเพลิง
อย่างดีและให้ค่าพลังงานความร้อนในระดับทีส่ ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ ชีวมวลจึงเป็ นเป้ าหมายสาคัญที่
ถูกพิจารณาเพื่อเป็ นทางเลือกของแหล่งพลังงานใหม่
การใช้ประโยชน์จากพลังงานชีว มวล [2] แต่ผใู้ ช้ส่วน
ใหญ่จะนาชีวมวลมาใช้ทนั ที โดยไม่ผ่านกระบวนการ
แปรรู ป อื่ น ซึ่ ง ลัก ษณะของการใช้ ชี ว มวลมาเป็ น
เชื้อ เพลิง รูป แบบนี้ ม ัก จะเกิด ปั ญ หาเกี่ย วกับ การใช้
หลายประการ ได้แ ก่ ปั ญ หาความชื้น ถ้า ชีว มวลมี
ปริมาณความชื้นของชีวมวลมากจะต้องใช้ปริมาณของ
ชีวมวลมาก เนื่องจากความร้อนส่วนหนึ่งของชีวมวลถูก

ใช้ไปกับการระเหยน้ าออก ปั ญหาการจัดเก็บชีวมวล
ส่วนมากจะมีขนาดใหญ่ทาให้ต้องเปลืองพืน้ ทีส่ าหรับ
การจัดเก็บ ปั ญหาการขนส่ง หากชีวมวลมีขนาดใหญ่
น้ าหนักจะมาก รวมทัง้ รูปร่างของชีวมวลอาจมีความ
ยาวและขนาดแตกต่างกันทาให้ขนย้ายได้น้อย ส่งผล
ให้สน้ิ เปลืองเวลาการขนส่งเป็ นอย่างมาก และปั ญหา
การออกแบบห้องเผาไหม้ ปั ญหาของการใช้ชวี มวล
มาเป็ นเชือ้ เพลิงดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นสามารถแก้ปัญหา
ได้โ ดยการอัด แท่ ง โดยการอัด แท่ ง จะท าได้โ ดยน า
ชีวมวลทีผ่ ่านการลดขนาดจนเป็ นผงละเอียดมาอัดขึน้
รูปเป็ นแท่งด้วยเครื่องอัดแท่งเชือ้ เพลิงแท่ง ซึง่ การอัด
แท่งนี้จะช่วยลดปริมาตรชีวมวลให้เล็กลงได้เพื่อช่วย
ลดพืน้ ทีข่ องการจัดเก็บเชือ้ เพลิงและจานวนเทีย่ วของ
การขนส่งเคลื่อนย้ายอีกด้วย [3]
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จึงมีแนวความคิดในการนาวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรที่ต้องเป็ น ขยะ มาทาให้เกิด
ประโยชน์ โดยมีก ารนาของเสีย จากโรงงานแปรรูป
มั น ส าปะหลั ง คื อ ตะกอนแป้ งมั น ส าปะหลั ง มา
เป็ นตัวประสานกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึง่ จะ
ช่ ว ยลดปั ญหาการจั ด การขยะ ลดปั ญหามลพิ ษ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ลดปั ญหาการขาดแคลนพลั ง งาน
ลดปั ญหาการใช้ฟืนและถ่านไม้จากธรรมชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความเป็ นไป
ได้ในการนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็ น
เชือ้ เพลิงอัดแท่ง 2) เพื่อศึกษาอัตราส่วนทีเ่ หมาะสม
ระหว่างวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกับตัวประสานของ
การผลิต เป็ น เชื้อ เพลิง อัด แท่ ง และ 3) เพื่อ
เปรียบเทียบสมบัตทิ างกายภาพและเคมีของเชือ้ เพลิง
อัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
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2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิ ธีการวิ จยั
2.1 การเตรียมวัตถุดิบและตัวประสาน
การนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ กากอ้อย
ขีเ้ ลื่อยยางพารา ซังข้าวโพด ฟางข้าว ใบไม้ยางพารา
และเศษไม้ยางพารา ตากแดดเป็ นเวลา 3-5 วัน และ
นาไปบดให้มีขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร โดยใช้
เครื่อง Hammer mill ขนาด 3 แรงม้า แล้วทาการชัง่
น้ า หนัก แห้ง ส่ ว นตัว ประสานใช้ ต ะกอนแป้ ง มัน
สาปะหลังมาจากโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรใน
จังหวัดนครปฐม ซึง่ มีคุณสมบัตทิ างเคมีและกายภาพ
ดังนี้ pH 4.12, TS 126.31 g/L, VS 125.32 g/L,
COD 24 g/L, TOC 2.55 g/L, TNK 0.92 g/L และ
C/N ratio 2.77 โดยทาการตักตะกอนแป้ งจากถังดัก
ตะกอนแป้ งจานวน 4 ถัง ปริมาณถังละ 5 กิโลกรัม
จากนัน้ น ามาบดเป็ น ผงและท าการแผ่ ก ระจายตาก
แดดเป็ นเวลา 5 วัน แล้วจึงเก็บรักษาไว้ในทีแ่ ห้ง

ตัวประสาน และเชื้อเพลิงอัดแท่งอัตราส่วนเหล่านี้ มี
คุ ณ สมบัติ ท างเคมี ค่ า ใกล้ เ คี ย งกับ มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง [4] จากนัน้ ทาการผสม
ในอัตราส่วนต่างๆ ด้วยเครื่องผสมขนาด 3 แรงม้า
จากนั ้น น าไปขึ้ น รู ป เป็ นเชื้ อ เพลิ ง อั ด แท่ ง โดย
กระบวนการอัดเย็นด้วยเครื่องขึน้ รูปเชือ้ เพลิงอัดแท่ง
แบบสกรูขนาด 5 แรงม้า และทาการตัดเชือ้ เพลิงอัด
แท่งเป็ นแท่งขนาด 6-12 เซนติเมตร นาไปตากแดดให้
แห้ง เป็ น เวลา 3-5 วัน แล้ว จึง ท าการชัง่ น้ า หนั ก
เชือ้ เพลิงอัดแท่งดังกล่าว
2.2.1 การวิ เ คราะห์ คุ ณ สมบัติ ทางเคมี ข อง
เชื้อเพลิ งอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของเชื้อเพลิงอัด
แท่ ง วิเ คราะห์ต ามมาตรฐาน ASTM (American
Society for Testing and Materials) โดยดาเนินการ
ทดลองชุดละ 3 ซ้า ดังนี้
1. ค่าความร้อนเชือ้ เพลิง (Heating Value)
การวิเคราะห์ค่าความร้อนเชือ้ เพลิงอัดแท่งจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทาตามมาตรฐาน ASTM
D5865 [5] โดยใช้เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน
(Bomb Calorimeter) ซึง่ นาตัวอย่างของเชือ้ เพลิงอัด
แท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปทาการอัดเม็ด
และชังน
่ ้าหนัก ใส่ในถ้วยใส่ตวั อย่าง จับลวดขดเป็ นรูป
ตัวยู โดยให้ลวดสัมผัสกับตัวอย่างเท่านัน้ จากนัน้
นาไปใส่ลงในลูกบอมบ์และอัดก๊าซออกซิเจนความดัน
ประมาณ 30 บรรยากาศ หลังจากนัน้ นาไปวางในถัง
บรรจุ บ อมบ์ แ ละเติ ม น้ า กลัน่ 2
ลิต ร ลงในถั ง
ดาเนินการจุดระเบิดเข้ากับตัวบอมบ์ และจึงบันทึกผล

2.2 วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ในระดับห้องปฏิบตั กิ าร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
การผลิต เชื้อ เพลิง อัด แท่ ง จากวัส ดุ เ หลือ ใช้ท าง
การเกษตร โดยนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่
กากอ้อย ขีเ้ ลื่อยยางพารา ซังข้าวโพด ใบยางพารา
ฟางข้าว และเศษไม้ยางพารา ผสมกับตัวประสานของ
ตะกอนแป้ งมันสาปะหลัง แห้ง 3 อัตราส่วน ได้แก่
0.75:0.25, 0.50:0.50 และ 0.25:0.75 กิโลกรัมต่ อ
กิโลกรัม ซึง่ อัตราส่วน 0.75:0.25 แสดงถึงอัตราส่วนที่
มีวสั ดุเ หลือใช้ทางการเกษตรที่มากกว่ าตัวประสาน
อัตราส่วน 0.50:0.50 แสดงถึงอัตราส่วนทีม่ วี สั ดุเหลือ
ใช้เท่ากับตัวประสาน และอัตราส่วน 0.25:0.75 แสดง
ถึงอัตราส่วนทีม่ วี สั ดุเหลือใช้ทางการเกษตรทีน่ ้อยกว่า
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2. ปริมาณความชืน้ (Moisture content)
การวิเ คราะห์ป ริม าณความชื้น ของตัว อย่ า ง
เชื้อ เพลิง อัด แท่ ง จากวัส ดุ เ หลือ ใช้ท างการเกษตร
ทาตามมาตรฐาน ASTM D3173 [6] โดยนาถ้วย
กระเบื้อ งที่ส ะอาดไปอบในเตาอบที่อุ ณ หภู มิ 105
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที จากนัน้ นาไปใส่ใน
โถดูดความชื้น 15 นาที และใส่ตัวอย่างประมาณ
1 กรัม ในถ้วยกระเบื้อง แล้วทาการชังน
่ ้ าหนัก (W1)
และนาเข้า เตาอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซีย ส
ประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องใน
โถดูดความชืน้ 15 นาที และนาไปชังน
่ ้ าหนัก (W2)
จากนัน้ คานวณปริมาณความชืน้ โดยใช้สตู ร [6] ดังนี้
M = (W1–W2)/W * 100

M = (W3– W4)/W * 100

(2)

โดยที่ M คือ ร้อยละของปริมาณความชืน้
W3 คือ น้าหนักถ้วยและตัวอย่างก่อนเผา (กรัม)
W4 คือ น้าหนักถ้วยและตัวอย่างหลังเผา (กรัม)
W คือ น้าหนักตัวอย่าง (กรัม)
2.2.2 การวิ เคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของ
เชื้อเพลิ งอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร
1. การทดสอบดัชนีแตกร้าว (Drop Shatter Test)
การทดสอบโดยนาก้อนเชื้อเพลิงอัดแท่ง จาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรใส่ถุงพลาสติก ปล่อยจาก
ที่สูง 2 เมตร ลงสู่พ้นื คอนกรีต จากนัน้ นาก้อ น
เชื้อ เพลิง อัด แท่ ง ส่ว นที่เ หลือ ดัง กล่ า วไปชัง่ น้ า หนั ก
และใช้สตู รการวิเคราะห์ดชั นีแตกร้าว [8] ดังนี้

(1)

โดยที่ M คือ ร้อยละของปริมาณความชืน้
W1 คือ น้าหนักถ้วยและตัวอย่างก่อนอบ (กรัม)
W2 คือ น้าหนักถ้วยและตัวอย่างหลังอบ (กรัม)
W คือ น้าหนักตัวอย่าง (กรัม)

R = W/Wf

(3)

โดยที่ R คือ ดัชนีแตกร้าว W คือ น้าหนักก่อนทดสอบ
(กิโลกรัม) และ Wf คือ น้าหนักหลังทดสอบ (กิโลกรัม)
2. ความหนาแน่น (Density)
การทดสอบโดยนาก้อนเชื้อเพลิงอัดแท่ง จาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรชังน
่ ้าหนัก และวัดปริมาตร
ของก้ อ นเชื้อ เพลิง อัด แท่ ง ดัง กล่ า ว จากนั น้ น าไป
คานวณจากสูตรการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่ น [8]
ดังนี้
P = M/V
(4)

3. ปริมาณเถ้า (Ash Content)
การวิเ คราะห์ป ริม าณความชื้น ของตัว อย่ า ง
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทา
ตามมาตรฐาน ASTM D3174 [7] โดยนาถ้ว ย
กระเบือ้ งทีส่ ะอาดไปเผาในเตาเผาเป็ นเวลา 2 ชัวโมง
่
ทีอ่ ุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส จากนัน้ นาไปใส่ใน
โถดูดความชื้น 15 นาที และใส่ตัวอย่างประมาณ
1 กรัม ในถ้วยกระเบื้อง แล้วทาการชังน
่ ้ าหนัก (W3)
และนาไปเผาในเตาเผาทีอ่ ุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา 2 ชัวโมง
่
ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมหิ ้องใน
โถดูดความชืน้ 15 นาที และนาไปชังน
่ ้ าหนัก (W4)
จากนัน้ คานวณปริมาณเถ้าโดยใช้สตู ร [7] ดังนี้

โดยที่ P คือ ความหนาแน่ นของเชื้อเพลิงอัดแท่ ง
(กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) M คือ มวลของเชือ้ เพลิง
อัดแท่ง (กรัม) และ V คือ ปริมาตรของเชื้อเพลิงอัด
แท่ง (ลูกบาศก์เซนติเมตร)
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2.2.3 การทดสอบการใช้งาน
การจุดติดไฟการนาเชื้อเพลิงอัดแท่ง จากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรแต่ละอัตราส่วนทีข่ น้ึ รูปได้ดีไป
เ ผ า แ ล ะ ด า เ นิ น กา ร จั บ เ ว ล า แ ล้ ว จึ ง ท า ก า ร
เปรีย บเทีย บระยะเวลาการติด ไฟในชุ ด การทดลอง
โดยน าเชื้ อ เพลิ ง อั ด แท่ ง จากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท าง
การเกษตรปริมาณ 200 กรัม มาจุดไฟให้ตดิ การต้ม
น้าในหม้อน้าให้เดือดปริมาตร 0.7 ลิตร และจดบันทึก
ระยะเวลาตั ง้ แต่ เ มื่ อ เชื้ อ เพลิ ง อั ด แท่ ง เริ่ ม ติ ด ไฟ
จนกระทังไฟดั
่ บ
การทดสอบระยะเวลาการเกิดควันโดยการนา
เชือ้ เพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแต่ละ
อัตราส่วนที่ขน้ึ รูปได้ดีไปเผา และดาเนินการจับเวลา
แล้วจึงทาการเปรียบเทียบระยะเวลาการเกิดควัน โดย
นาเชื้อเพลิงอัดแท่งแต่ละอัตราส่วนมาจุดไฟให้ติดทา
การจับ เวลาและจดบัน ทึก ระยะเวลาตัง้ แต่ เ กิด ควัน
จนกระทังควั
่ นหมด

แท่งจากเปลือกสับปะรดซึง่ มีค่าความชืน้ ร้อยละ 8 โดย
น้าหนัก ค่าปริมาณเถ้าร้อยละ 15 โดยน้ าหนัก และค่า
ความร้อนเชือ้ เพลิง 3,920.41 แคลอรีต่ ่อกรัม [9] และ
ผลงานวิจยั ของเชือ้ เพลิงอัดแท่งจากเมล็ดผสมเปลือก
ลาไยมีค่าปริมาณความชื้น 7.93 ร้อยละฐานแห้ง ค่า
ปริมาณเถ้า 88.48 ร้อยละฐานแห้ง และค่าความร้อน
เชื้อเพลิง 3,788.26 แคลอรี่ต่อ กรัม [10] ดัง นัน้ วัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรดังกล่าวข้างต้นมีความเป็ นไป
ได้ในการนาไปผลิตเป็ นเชือ้ เพลิงอัดแท่ง

3. ผลการวิ จยั
3.1 ส ม บั ติ ข อ ง เ ชื้ อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง จ า ก วั ส ดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร
จากผลการศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมีของเชื้อเพลิง
อัดแท่งที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่
กากอ้อย (BG) ขีเ้ ลื่อยยางพารา (WS) ซังข้าวโพด
(CC) ใบไม้ยางพารา (LP) ฟางข้าว (RS) และเศษไม้
ยางพารา (RC) พบว่าปริมาณความชืน้ ของวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตรร้อยละ 6.00 - 8.33 โดยน้ าหนัก
และปริมาณเถ้าร้อยละ 2.67 - 12.67 โดยน้ าหนัก
ส่ว นค่ า ความร้อ นเชื้อเพลิง อยู่ใ นช่ว ง 2,876.11 4,210.40 แคลอรีต่ ่อกรัม ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึง่ มี
ค่าใกล้เคียงกับผลงานวิจยั ที่ผ่านมาของเชื้อเพลิงอัด

3.2 อัตราส่วนที่ เหมาะสมระหว่างวัสดุเหลือใช้ ทาง
การเกษตรกับตัวประสานในการผลิ ตเชื้อเพลิ งอัด
แท่ง
จากการศึกษาเชื้อเพลิง อัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรกั บ ตะกอนแป้ งมั น ส าปะหลั ง ใน
อัตราส่วน 0.25:0.75, 0.50:0.50 และ 0.75:0.25
กิโลกรัมต่อกิโลกรัม พบว่า เชือ้ เพลิงอัดแท่งจากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรสามารถขึน้ รูปได้เกือบทุกชนิด
ยกเว้นเชื้อ เพลิง อัด แท่ งของ RS:CS ที่อตั ราส่ว น
0.75:0.25 ซึง่ ไม่สามารถขึน้ รูปเป็ นเชือ้ เพลิงอัดแท่งได้
ส าหรั บ เชื้ อ เพลิ ง อั ด แท่ ง จากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท าง
การเกษตรที่สามารถขึน้ รูปได้ คือ BG:CS, RC:CS
และ RS:CS ทีอ่ ตั ราส่วน 0.25:0.75, 0.50:0.50 ส่วน
การขึน้ รูปของ WS:CS, LP:CS สามารถขึน้ รูปได้ทุก
อัตราส่วน และการขึ้นรูปของ CC:CS ที่อตั ราส่วน
0.25:0.75 ทัง้ นี้ อ ัต ราส่ ว นที่ส ามารถขึ้น รู ป เป็ น
เชื้ อ เพลิ ง อั ด แท่ ง ที่ ดี ท่ี สุ ด จากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท าง
การเกษตรแต่ละชนิด คือ อัตราส่วนที่ 0.50:0.50 ของ
WS:CS (รูปที่ 1) RC:CS (รูปที่ 2) และ LP:CS (รูปที่ 3)
และอัตราส่วนที่ 0.25:0.75 ของ BG:CS (รูปที่ 4)
CC:CS (รูปที่ 5) และ RS:CS (รูปที่ 6) ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 คุณสมบัตทิ างเคมีของเชือ้ เพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ชนิ ดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
กากอ้อย
ขีเ้ ลื่อยยางพารา
ซังข้าวโพด
ใบไม้ยางพารา
ฟางข้าว
เศษไม้ยางพารา

ปริมาณความชื้น
(ร้อยละโดยน้าหนัก)
8.33
7.50
8.33
6.00
7.67
7.00

รูปที่ 1 WS:CS
(0.50:0.50)

รูปที่ 2 RC:CS
(0.50:0.50)

รูปที่ 3 LP:CS
(0.50:0.50)

รูปที่ 4 BG:CS
(0.25:0.75)

รูปที่ 5 CC:CS
(0.25:0.75)

ปริมาณเถ้า
(ร้อยละโดยน้าหนัก)
2.67
4.33
2.67
12.67
12.33
2.67

ค่าความร้อนเชื้อเพลิ ง
(แคลอรี่/กรัม)
2,876.11
4,210.40
4,038.30
4,156.66
3,673.33
4,122.27

ดังนัน้ อัตราส่วนระหว่างวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่อ
ตัวประสานทีเ่ หมาะสมในการผลิตเชือ้ เพลิงอัดแท่ง คือ
อัตราส่วนที่ 0.25:0.75 และ 0.50:0.50 ในขณะที่
อัตราส่วน 0.75:0.25 สามารถขึน้ รูปได้ แต่มขี นาดและ
ความแข็งแรงไม่ได้ตามมาตรฐานของงานวิจยั นี้ และ
การทีอ่ ตั ราส่วน 0.25:0.75 และ 0.50:0.50 ขึน้ รูปเป็ น
เชื้อ เพลิง อัด แท่ ง ได้ดี เนื่ อ งจากอัต ราส่ ว นของตัว
ประสานมากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท าง
การเกษตร ทาให้เชือ้ เพลิงอัดแท่งจับตัวกันได้ดี ส่งผล
ให้ส ามารถขึ้น รู ป เป็ น เชื้อ เพลิง อัด แท่ ง ได้ดีม ากขึ้น
โดยสามารถขึน้ รูปเป็ นทรงกระบอก มีค วามแข็งแรง
พื้นผิวเรีย บสม่ า เสมอ มีข นาดเส้นผ่ านศูน ย์ก ลาง 5
เซนติเมตร และความยาวประมาณ 6-12 เซนติเมตร
ซึง่ มีความสอดคล้องและใกล้เคียงกับผลงานวิจยั ทีผ่ ่าน
มาของการนาเปลือกทุ เ รีย นและเปลือกมัง คุด มาใช้
ประโยชน์ในรูปเชือ้ เพลิงอัดแท่งซึง่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
5 เซนติเมตร และความยาว 12 เซนติเมตร [11]
3.3 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเชื้อเพลิ ง
อัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเชื้อเพลิงอัด
แท่งที่สามารถขึ้นรูปได้ดีจากอัตราส่วนระหว่างวัสดุ

รูปที่ 6 RS:CS
(0.25:0.75)
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เหลือใช้ทางการเกษตรแต่ละชนิดกับตัวประสานพบว่า
ค่าปริมาณความชืน้ ร้อยละ 7.33 - 8.67 โดยน้ าหนัก
ค่าปริมาณเถ้าร้อยละ 1.67 - 8.67 โดยน้ าหนัก ค่า
ความร้อนเชือ้ เพลิง 3,705.67- 4,136.97 แคลอรีต่ ่อ
กรัม ค่าความหนาแน่ น 0.46 - 0.68 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร และค่าดัชนีแตกร้าว 0.76 - 0.98 ดังแสดง
ในตารางที่ 2
น อ กจ า ก นี้ ยั ง พ บ ว่ า เชื้ อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพดีท่สี ุด คือ เชื้อเพลิงอัดแท่งขึน้ รูปของ
RC:CS ทีอ่ ตั ราส่วน 0.50:0.50 เนื่องจากมีค่าปริมาณ
ความชืน้ ร้อยละ 7.33 โดยน้ าหนัก และค่าปริมาณเถ้า
ร้อยละ 5.33 โดยน้ าหนัก อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
ผลิต ภัณฑ์ชุมชนถ่ า นอัด แท่ง [12] และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านไม้หุงต้ม [13] ตามลาดับ ซึง่ ได้
ระบุ ค่ า มาตรฐานของค่ า ปริ ม าณความชื้ น และค่ า
ปริมาณเถ้า ไม่ เ กิน ร้อยละ 8 โดยน้ า หนัก อย่ า งไรก็
ตามพบว่ามีค่าความร้อนเชื้อเพลิง 4,136.79 แคลอรี่

ต่อกรัม ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ชุมชนถ่านอัดแท่ง [12] ซึง่ ระบุค่าความร้อนเชื้อเพลิง
ไว้ไม่น้อยกว่า 5,000 แคลอรีต่ ่อกรัม ทัง้ นี้อาจเกิดจาก
เชื้ อ เพลิ ง อั ด แท่ ง ในการศึ ก ษาครั ง้ นี้ ไ ม่ ไ ด้ ผ่ า น
กระบวนการคาร์บอไนเซชัน (Carbonization) ทาให้มี
ปริมาณสารระเหยคงเหลืออยู่ในเชือ้ เพลิงอัดแท่งและ
ความร้อ นเชื้อ เพลิง ต่ า เมื่อ เทีย บกับ มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง ซึง่ ผลการศึกษางานวิจยั
ค รั ้ง นี้ ก า ร ผ ลิ ต เ ชื้ อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง จ า ก RC:CS
(0.50:0.50) มีประสิทธิภาพดีท่สี ุด และมีค่าใกล้เคียง
กับ งานวิจ ัย อื่น ๆ (ตารางที่ 2) โดยเมื่อ เทีย บกับ
เชือ้ เพลิงอัดแท่งทีผ่ ลิตจากผัก ตบชวาผสมกับตะกอน
แป้ งมันสาปะหลัง(WH:CS) ทีอ่ ตั ราส่วน 50:50 โดย
น้ าหนักเปี ยก [4] พบว่า มีค่าความร้อนเชื้อเพลิงสูง
กว่า ปริมาณความชืน้ และปริมาณเถ้าต่ ากว่า ซึง่ ถือได้
ว่ า เ ป็ น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ดี

ตารางที่ 2 คุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมีของเชือ้ เพลิงอัดแท่งทีข่ น้ึ รูปได้ดขี องวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแต่ละ
ชนิดกับตัวประสาน
เชื้อเพลิ ง
อัดแท่ง

อัตรา ส่วน
(kg:kg)

WS:CS
RC:CS
LP:CS
BG:CS
CC:CS
RS:CS

0.50:0.50
0.50:0.50
0.50:0.50
0.25:0.75
0.25:0.75
0.25:0.75
50:50 (โดย
น้ าหนักเปี ยก)

WH:CS

ปริมาณ ปริมาณเถ้า ค่าความร้อน ความหนาแน่ น
ความชื้น (ร้อยละโดย เชื้อเพลิ ง (กรัม/ลูกบาศก์
(ร้อยละโดย น้าหนัก) (แคลอรี่/กรัม) เซนติ เมตร)
น้าหนัก)
8.67
2.00
3,976.95
0.68
7.33
5.33
4,136.97
0.47
8.00
8.67
4,026.47
0.57
8.33
1.67
3,705.67
0.49
8.33
2.33
3,834.43
0.55
8.00
4.33
3,837.32
0.46
7.74

10.90

3,484.71
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-

ดัชนี
แตกร้าว

อ้างอิ ง

0.85
0.78
0.98
0.97
0.76
0.97

งานวิจยั นี้
งานวิจยั นี้
งานวิจยั นี้
งานวิจยั นี้
งานวิจยั นี้
งานวิจยั นี้

-

[4]
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ตารางที่ 2 คุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมีของเชือ้ เพลิงอัดแท่งทีข่ น้ึ รูปได้ดขี องวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแต่ละ
ชนิดกับตัวประสาน (ต่อ)
เชื้อเพลิ งอัด
แท่ง

อัตรา
ส่วน
(kg:kg)

ใบยูคาลิปตัสผสม 50:50
ใบยางพารา
(กรัม:กรัม)
เชือ้ เพลิงอัดแท่ง
ขุ ย มะพร้ า วผสม 1:2 (โดย
กับแกลบ
น้ าหนัก)

ปริมาณ ปริมาณเถ้า ค่าความร้อน ความหนาแน่ น ดัชนี
ความชื้น (ร้อยละโดย เชื้อเพลิ ง (กรัม/ลูกบาศก์ แตกร้าว
(ร้อยละโดย น้าหนัก) (แคลอรี่/กรัม) เซนติ เมตร)
น้าหนัก)

อ้างอิ ง

-

-

-

1.09

0.72

[14]

-

-

-

-

0.5 - 1

[11]

-

-

4,043

1.52

0.99

[15]

สาหรับ ผลค่ า ดัช นี แ ตกร้า ว 0.78 มีค่ า สูง กว่ า
เชื้ อ เพลิ ง อัด แท่ ง ที่ผ ลิ ต จากใบยู ค าลิป ตั ส ผสมใบ
ยางพาราในอัตราส่วน 50:50 กรัมต่อกรัม ทีม่ คี ่าดัชนี
แตกร้าวเท่ากับ 0.72 [14] ทัง้ นี้ค่าดัชนีแตกร้าวควร
อยู่ระหว่าง 0.5-1.0 [11] และค่าความหนาแน่ น
เท่ากับ 0.47 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งต่ ากว่า
เชือ้ เพลิงอัดแท่งของประเทศบังคลาเทศทีผ่ ลิตจากขุย
มะพร้าวผสมกับแกลบในอัตราส่วน 1:2 พบมีค่าความ
หนาแน่น 1.52 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร [15] ทัง้ นี้
อาจเนื่ องจากอัตราส่ว นของตัว ประสานที่มีป ริม าณ
สูงขึน้ จะช่วยให้วสั ดุของเชือ้ เพลิงอัดแท่งยึดเกาะกัน
ได้ดี และอาจส่งผลให้ค่าความหนาแน่นมากขึน้ ด้วย
อย่างไรก็ตามผลการวิจยั ครัง้ นี้ยงั พบว่า เชือ้ เพลิง
อัดแท่ง ที่มคี ่าความร้อนสูงสุด 4,165.01 แคลอรี่ต่อ
กรัม ของเชื้ อ เพลิง อัด แท่ ง ที่ผ ลิต จาก
LP:CS
(0.75:0.25) ค่าปริมาณความชื้นต่ าสุดร้อยละ 7 โดย
น้ า หนั ก ของเชื้ อ เพลิ ง อั ด แท่ ง ที่ ผ ลิ ต จาก LP:CS
(0.25:0.75) ค่าปริมาณเถ้าต่ าสุดร้อยละ 1.67 โดย

น้ า หนัก ของเชื้อ เพลิง อัดแท่ง ที่ผลิต จาก BG:CS
(0.25:0.75) เชือ้ เพลิงอัดแท่งจาก LP:CS (0.25:0.75)
มีค่ า ความหนาแน่ นสูง สุด 0.73 กรัม ต่ อลูก บาศก์
เซนติ เ มตร และเชื้ อ เพลิ ง อั ด แท่ ง จาก WS:CS
(0.25:0.75) มีค่ า ดัช นี แ ตกร้า วสูง สุด 0.99 แต่ ผ ล
การศึกษาของเชือ้ เพลิงอัดแท่งข้างต้นดังกล่าวไม่ได้มี
ประสิท ธิภ าพดี เนื่ อ งจากบางอัต ราส่ ว นขึ้น รูป เป็ น
เชือ้ เพลิงอัดแท่งได้ไม่ดี นอกจากนี้คุณสมบัตทิ างเคมี
และกายภาพยังไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ดังนัน้ เชือ้ เพลิงอัดแท่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพดีในการใช้
งาน ควรมีปริมาณเถ้าน้อย และค่าความร้อนเชือ้ เพลิง
ความหนาแน่น และดัชนีการแตกร้าวมาก จากผลการ
ท ด ส อ บ กา ร ใ ช้ ง า น ข อ ง เ ชื้ อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ที่ มี
ประสิท ธิภ าพดีท่ีสุ ด คือ RC:CS
ที่อ ัต ราส่ ว น
0.50:0.50 พบว่า ระยะเวลาติดไฟนาน 23 นาที อยู่ใน
เกณฑ์ทด่ี ี และระยะการเกิดควัน 15 นาที ซึง่ เป็ นระยะ
การเกิดควัน น้ อ ยที่สุด เมื่อ เทีย บกับ ชุ ด ทดลองของ
เชือ้ เพลิงอัดแท่งในการศึกษาครัง้ นี้ และมีปริมาณเถ้า
ทีเ่ กิดจากการเผาไหม้น้อยด้วย จึงสรุปได้ว่าคุณสมบัติ
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ทางกายภาพและเคมีของเชื้อเพลิง อัดแท่งจากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรมีผลต่ อประสิทธิภาพการใช้
งานของเชือ้ เพลิงอัดแท่ง

5. กิ ตติ กรรมประกาศ

4. สรุปผลงานวิ จยั

6. เอกสารอ้างอิ ง

การน าวัส ดุ เ หลือ ใช้ท างการเกษตรมาผลิต เป็ น
เชื้ อ เพลิ ง อั ด แท่ ง ซึ่ ง อาจถื อ เป็ นอี ก หนึ่ ง พลัง งาน
ทางเลือ กที่จ ะช่ ว ยลดปั ญ หาการก าจัด ของเสีย ทาง
การเกษตรและอาจส่งผลกระทบต่อระบบสิง่ แวดล้อม
ซึ่ง เป็ นการน าของเสีย มาเปลี่ย นเป็ น พลัง งานและ
การใช้ ท รั พ ยากรให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด อี ก ด้ ว ย
สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ กากอ้อย ขี้เลื่อย
ยางพารา ซั ง ข้ า วโพด ฟางข้ า ว ใบยางพารา และ
เศษไม้ยางพารา สามารถนามาผลิตเป็ นเชือ้ เพลิงอัดแท่งได้
2. วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเศษไม้ยางพารา
ผสม กั บ ตะกอนแป้ งมั น (WS:CS) ที่ อ ั ต ราส่ ว น
0.50:0.50 สามารถขึ้น รู ป เป็ น เชื้อ เพลิง อัด แท่ ง ได้ดี
ทีส่ ุด เนื่องจากสามารถขึน้ รูปเป็ นรูปทรงกระบอก มี
ความแข็งแรง และพืน้ ผิวสม่าเสมอ
3. คุ ณ สมบั ติ ท าง กายภาพและเคมี มี ผ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพของเชื้ อ เพลิ ง อั ด แท่ ง ซึ่ ง ผลิ ต จาก
อัตราส่วนระหว่างวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรกับตะกอน
แป้ งมันสาปะหลังมีดงั นี้ ค่าความร้อนเชือ้ เพลิงสูงสุด
4,165.01 แคลอรี่ต่ อ กรัม (LP:CS 0.75:0.25)
ค่ า ปริ ม าณความชื้ น ต่ า สุ ด ร้ อ ยละ 7 โดยน้ า หนั ก
(LP:CS 0.25:0.75) ค่าปริมาณเถ้าต่ าสุดร้อยละ 1.67
โดยน้ าหนัก (BG:CS 0.25:0.75) ค่าความหนาแน่ น
สูงสุด 0.73 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (LP:CS
0.25:0.75) และดัชนีแตกร้าวสูงสุด 0.99 (WS:CS
0.25:0.75)

[1] T. Tantisattayakul, S. Phongkasem, P. Phooyar
and P. Taibangury, Community-Based
Renewable Energy from Biomass Briquettes
Fuel from Coconut Leaf, Thai Journal of
Science and Technology, 2015, 23(3),
418-431. (in Thai)
[2] http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/
default/ files/energy%20biomass.pdf.
(Accessed on 15 June 2020)
[3] http://elib.dede.go.th/mm-data /Bib15106_
finalreport.pdf. (Accessed on 15 June 2020)
[4] N. Photong and J. Wongthanate, Biofuel
Production from Bio-Waste by Biological and
Physical Conversion Processes, Waste
Management and Research, 2020, 38(1),
69-77.
[5] ASTM Standard D5865, Standard Test Method
for Gross Calorific Value of Coal and Coke,
ASTM International, West Conshohoc ken, PA,
2013.
[6] ASTM Standard D3173, Standard Test
Method for Moisture in the Analysis Sample
of Coal and Coke, ASTM International, West
Conshohocken, PA, 2013.

The Journal of Industrial Technology (2020) volume.16, issue 3.

http://j.cit.kmutnb.ac.th

งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ นจากคณะสิง่ แวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

37

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2020.12.003
บทความวิจัย

[7] ASTM Standard D3174, Standard Test
Method for Ash in the Analysis Sample of
Coal and Coke, ASTM International, West
Conshohocken, PA, 2013.
[8] N. Tanpaiboonkul and T. Budnumpetch,
Molding and Binding Method on Properties
of Fuel from Water Hyacinth, Veridian EJournal, Science and Technology Silpakorn
University, 2016, 3 (6), 86-100. (in Thai)
[9] R. Garcia, C. Pizarro, A. Gutiérrez Lavín and
L. Julio Bueno, Characterization of Spanish
biomass wastes for energy use, Bioresource
Technology, 2012, 103, 249 - 258.
[10] L. Wattanachira, A. Thanyacharoen,
N. Laa pan, and V. Chatchavarn,
Development of Biobriquettes from Mixed
Rice-straw and Longan Waste Residues,
Journal of Research and Development
Rajamangala University of Technology
Lanna, 2016, 39(2), 239-255. (in Thai)
[11] A. Ussawarujikulchai, C. Semsayun,
N. Prapakdee, N. Pieamsuwansiri and
N. Chuchat, Utilization of Durian and mangosteen Peels as Briquette Fuel, 49th Kasetsart
University Annual Conference, Proceeding,
2011, 162-168. (in Thai)

[12] Thai Industrial Standards Institute (TISI),
Ministry of Industry. Thai Community Product
Standards Charcoal Bar TCPS number
238/2547, 2004. (in Thai)
[13] Thai Industrial Standards Institute (TISI),
Ministry of Industry, Ministry of Industry, Thai
Community Product Standards Wood
Charcoal for Cooking TCPs 657/2547, 2004.
[14] S. Sunthararuk, D. Makmon and
W. Wongmalee, The Development of
Charcoal Fuel Briquettes from Eucalyptus
Leaves and Brasiliensis Leaves, 2nd National
and International Research Conference
2018, Proceeding, 2018, 339-348. (in Thai)
[15] K. Saha, M. Hossain, R. Ali, and M. Alam,
Feasibility Study of Coconut Coir Dust
Briquette, Journal of the Bangladesh
Agricultural University, 2014, 12(2), 369-376.

The Journal of Industrial Technology (2020) volume.16, issue 3.

http://j.cit.kmutnb.ac.th

38

