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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากขยะย่อยสลายได้ผสมกับกากไขมัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนารูปแบบและศึกษาสมบัติของผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากขยะย่อยสลายได้ผสมกับกาก
ไขมัน ด้วยวิธีการอัดแท่งที่ไม่ผ่านความร้อนให้เป็นแท่งเชื้อเพลิง ทาการศึกษาระยะเวลาในการอบแท่งเชื้อเพลิง
ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เวลา 20 40 และ 60 นาที และทาการศึกษาอัตราส่วนของกากไขมัน และ ขยะ
ย่อยสลาย ได้แก่ เศษผักและเศษผลไม้ เศษอาหาร และเศษหญ้าและเศษใบไม้ และทาการศึกษาคุณสมบัติของ
แท่งเชื้อเพลิง ได้แก่ ค่าความร้อน ความชื้น สารระเหย ปริมาณคาร์บอนคงตัว และเถ้า พบว่า อัตราส่วนที่
เหมาะสมที่มีสมบัติด้านเชื้อเพลิงโดยรวมเหมาะสมที่สุดเมื่อทาการพิจารณา ร่วมด้วย คือ กากไขมัน : เศษหญ้า
และเศษใบไม้ (75:25) ที่ให้ค่าความร้อน 6,892 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ความชื้นร้อยละ 3.39 คาร์บอนคงตัวร้อย
ละ 14.47 สารระเหยร้อยละ 70.42 และเถ้าร้อยละ 3.21 โดยแท่งเชื้อเพลิงที่พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถใช้ทดแทน
เชื้อเพลิงประเภทฟืน ถ่านไม้ หรือวัสดุอื่นๆที่เป็นวัสดุ เชื้อเพลิง เนื่องจากมีค่าความร้อนที่ใกล้เคียงกับวัส ดุ
เหล่านั้น และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน (มผช. 238/254) และมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
คาสาคัญ: แท่งเชื้อเพลิง ขยะย่อยสลายได้ กากไขมัน
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DEVELOPMENT OF A PRODUCTION MODEL FOR FUEL RODS FROM BIODEGRADABLE WASTE
MIXED WITH FAT RESIDUE
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Abstract
This research was the development of a production model for fuel rods from
biodegradable waste mixed with fat residue. The objective of this study was to study, develop
model, and study properties of biodegradable waste fuel rods mixed with fat residue by the
method of compressing the non-heated rods. The drying of fuel rods at the temperature of 105
° C was studied for 20, 40, and 60 minutes and the ratio of fat and decomposed waste such as
vegetable and fruit, food and grass and leaf litter was studied. The properties of the fuel rods,
namely heat, humidity, volatile matter, stable carbon and ash were studied as well. It was found
that the optimum ratio, when the most appropriate overall fuel properties were considered,
was the ratio between fat residues: grass and leaf litter (75: 25) providing 6,892 kcal / kg of heat,
3.39 percent of moisture, 14.47 percent of stable carbon, 70.42 percent of volatile matter, and
3.21 percent of ash. The fuel rod developed can be used as a substitute for firewood, wood
charcoal or other fuel materials due to the similar calorific value to those aforementioned
materials and meet the standard properties (PPP 238/ 254) and standards of the Department of
Industrial Works.
Keywords: Fuel rods, Biodegradable waste, Fat residue
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บทนา
ในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรทาให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วในภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งมีการเพิ่มกระบวนการการผลิตเพื่อให้ตอบสนองต่อการอุปโภคและบริโภคของ ประชากร ส่งผลให้ความ
ต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น และมีการเพิ่มปริมาณกากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559)
รวมทั้งส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะน้ามันเชื้อเพลิง ทาให้มีราคาแพงมาก ทาให้เกิดการหาแหล่ง
พลังงานทดแทนเพื่อเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งและเพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ รวมทั้งมีราคาที่
เหมาะสม และมีคุณภาพที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกั บความต้องการของผู้ใช้ในการใช้พลังงานของแต่ละภาคธุรกิจ
ทั้งนี้ปัญหาทางด้านพลังงานจะเห็นได้ว่าการขาดแคลนพลังงานที่จะให้เชื้อเพลิงของคนชนบทและคนเมืองที่มี
รายได้ น้ อ ยก็ มี เ พิ่ ม มากขึ้ น และจากปั ญ หานี้ เ องรั ฐ บาลจึ ง มี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ พ ลั ง งานทดแทน
ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558–2579 (กระทรวง
พลังงาน, 2558) นอกจากจะได้พลังงานทดแทนไว้ใช้ให้เพียงพอภายในประเทศแล้วยังเป็นการลดปริมาณของ
เสีย โดยอ้างอิงการศึกษาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม
และลดปริมาณกากที่ต้องฝังกลบ โดยรูปแบบการดาเนินงานมุ่งเน้นส่งเสริมการน้าของเสียที่เกิดจากภาคการผลิต
ไปแปรรูปเพื่อนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณของเสียที่จะต้องถูกบาบัด
และกาจัดให้เหลือน้อยที่สุด เป็นไปตามนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555)
ในปัจจุบันจะพบว่าสถานการณ์ทางด้านพลังงานได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์
การหาแหล่ ง พลั ง งานทดแทนในรู ป แบบต่ า ง ๆ มาทดแทนและสามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ส ะดวกเกิ ด
ประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ที่สาคัญช่วยประหยัดและช่วยลดค่าใช้จ่าย คือการนา
ขยะย่อยสลายได้ที่มีอยู่ในปริมาณที่มาก ได้แก่ เศษอาหาร เศษผักและผลไม้ และเศษหญ้าและใบไม้ รวมทั้งวัสดุ
ที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน ยางพารา และวัสดุ
อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งบางส่วนได้ถูกนาไปใช้เป็นพลังงานแล้ว เช่น แกลบจะถูกนาไปเผาเพื่อผลิตไอน้าเพื่อนาไปหมุน
กังหันใช้งานกับโรงสีข้าว แต่อย่างไรก็ตาม พลังงานที่ได้เหล่านนั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ สาหรับถ่าน
และฟืนเป็นเชื้อเพลิงที่ยังใช้กันอย่างกว้างขวางในชนบทและชุมชนเมืองบางส่วน เนื่องจากเกษตรขาดแคลนการ
ส่งเสริมจัดการทรัพยากรและการใช้พลังงานจากชีวมวลอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดการสูญเสียพลังงานใน
กิ จ กรรมต่ า งๆ รวมทั้ งแนวโน้ ม ที่ แ หล่ งทรั พ ยากรจะใช้ อ ย่ า งไม่ เ หมาะสมในการใช้ พ ลั งงาน (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2555)
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง เป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศที่ได้
ก่อตั้งมาเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 80 ปี ในปัจจุบันเปิดทาการสอนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดั บ
บัณฑิตศึกษาทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ รวมทั้งยังมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปิดทาการสอนใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยู่ภายในกากับอีกด้วย ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯได้
จัดให้มีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชา
ต่าง ๆ มากมายหลายสาขาวิชา มี คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นจานวนมาก และมีจานวนนักศึกษา
รวมทั้งสิ้ นประมาณ 10,000 คน นอกจากนี้ยั งมีนั กเรี ยนในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึก ษารวมกั นอี ก
ประมาณ 1,000 คน ซึ่งจากจานวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เข้า
มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยอยู่เป็นประจาพบได้ว่ามีจานวนมาก ส่งผลให้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีปริมาณ
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มากขึ้นตามไปด้วย โดยขยะเหล่านี้จะนาไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมาคือ เกิดการเน่าเหม็นและส่งกลิ่นรบกวน อันจะ
เป็นการสร้างความเดือดร้อนราคาญรวมทั้งทาให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงามภายในมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นได้
ขยะจาพวกเศษอาหาร เศษผักและผลไม้ และเศษหญ้าและใบไม้ จัดเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ซึ่งเกิดขึ้น
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ เช่น จากร้านค้าจาหน่ายอาหาร เศษใบไม้และเศษหญ้าจากการตัดแต่ง
สวนและสนามหญ้าภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งยังไม่มีมาตรการดาเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม โดยในสภาพ
ความเป็นจริงขยะเหล่านี้ โดยเฉพาะเศษอาหารรวมทั้งเศษผักและผลไม้ซึ่งมีจานวนมากในแต่ละวันจะถูกรวบรวม
และเก็บขนไปยังที่พักขยะเพื่อรอการนาไปกาจัดโดยรถเก็บขยะของเทศบาล
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากชีวมวลเป็นพลังงานทางเลือกที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เป็นการนาขยะจาพวก
เศษอาหาร เศษผักและผลไม้ และเศษหญ้าและใบไม้ กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดต้นทุนในการ
จัดการของเสียทั้งเศรษฐศาสตร์และการกาจัดขยะตามหลักวิศวกรรม (Jittabut et al, 2015) เชื้อเพลิงอัดแท่ง
สามารถผลิตได้จากวัสดุหลายประเภท เช่น ฟางข้าว ขยะจาพวกเศษอาหาร เศษผักและผลไม้ และเศษหญ้าและ
ใบไม้ ขี้เลื่อย และทางมะพร้าว เป็นต้น (Mitchual et al., 2013; Ward et al., 2014) การอัดแท่งเชื้อเพลิงมี
กรรมวิธีทั้งแบบอัดร้อนและแบบอัดเย็น และในกระบวนการอัดจาเป็นต้องมีวัสดุประสานที่มีคุณภาพ หรือมีวัสดุ
อื่น ๆ ที่มีคุณสบัติในการทาให้วัสดุอื่น ๆ ผสมเข้ากันได้และยึดติดกันโดยมีงานวิจัยที่ผ่านมาได้นากากไขมันจาก
น้ าเสี ย ประเภทต่ า ง ๆ มาผสมกั บ วั ส ดุ อื่ น ๆ เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง อั ด แท่ ง ซึ่ ง ให้ ค่ า ความร้ อ นสู ง
(Pongthornpruek & Sasitharanuwat, 2019) ซึ่งขยะจากกระบวนการภายในมหาวิทยาลัยจะเกี่ยวข้องกับ
เศษอาหาร เศษผักและผลไม้ และเศษหญ้าและใบไม้ ทาให้เกิดน้าเสียและกากไขมันจากน้าเสียเป็นจานวนมาก
เช่นกัน หากปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้าสาธารณะจะก่อให้เกิดมลพิษทางน้า เกิดน้าเน่าเสียได้ กากไขมัน ดังกล่าว
สามารถนามาเป็นวัสดุเพื่อเพิ่มความร้อนให้แก่เชื่อเพลิงอัดแท่งและเป็นตัวประสานที่ดีในการนามาทาเชื้อเพลิง
อัดแท่งที่สามารถนาไปใช้ได้สะดวก
ดังนั้น คณะผู้วิจัยได้ทาศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสม และค่าพลังงานความร้อนที่ได้จากการผสมกาก
ไขมัน กับขยะย่อยสลายได้ ซึ่งได้แก่ เศษผักและเศษผลไม้ เศษอาหาร เศษหญ้าและเศษใบไม้ เพื่อผลิตเป็น
เชื้อเพลิง รวมทั้งศึกษาการพัฒนารูปแบบการผลิตแท่งเชื้อเพลิงอัดแท่ง เพื่อเป็นพลังงานทดแทนชนิดใหม่ ที่
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการกาจัดกากไขมันและเป็นการนาขยะและของเสียมาใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการผลิตแท่งเชื้อจากขยะย่อยสลายได้ผสมกับกากไขมัน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากขยะย่อยสลายได้ผสมกับกากไขมัน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัสดุที่ใช้ในการผลิตแท่งเชื้อเพลิงในครั้งนี้ ได้แก่
1.1 ขยะย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษผักและเศษผลไม้ เศษอาหาร เศษหญ้าและเศษใบไม้
1.2 กากไขมันได้มาจากบ่อดักไขมันซึ่งติดตั้งตามร้านค้าจาหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยฯ
โดยทาการตักแยกน้าออกไปให้หมดได้มากที่สุด และแยกขยะชิ้นใหญ่ออกไป ทาการปั่นส่วนผสมให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน เก็บไว้ ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สาหรับรอนามาใช้ในการทดลอง กากไขมันมีปริมาณ 68.1
เปอร์เซ็นต์
2. ศึกษาการพัฒนารูปแบบการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากขยะย่อยสลายได้ผสมกับกากไขมัน
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2.1 นาวัสดุขยะย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษผักและเศษผลไม้ เศษอาหาร เศษหญ้าและเศษใบไม้
แตกแห้ง และนามาทาการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลง หรือเป็นผง โดยใช้เครื่องบดย่อย และทดสอบเพื่อหาค่าความ
ร้อนของวัสดุแต่ละชนิด
2.2 ทาการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตแท่งเชื้อเพลิงเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม
สาหรับการใช้งานจริง โดยในการทดลองได้ปรับอัตราส่วนต่าง ๆ ของวัตถุดิบ ได้แก่ กากไขมัน เศษผักและ
เศษผลไม้ เศษอาหาร และเศษหญ้าและเศษใบไม้ โดยใช้อัตราส่วนของกากไขมันที่ 25, 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์
ทาการผสมระหว่างกากไขมันและขยะย่อยสลายได้โดยทาการคลุกเคล้าส่วนผสมต่าง ๆ ให้เข้ากันโดยทั่ว และ
นาไปอัดด้วยวิธีการอัดแท่งด้วยกระบวนการที่ไม่ผ่านความร้อนให้เป็นแท่งเชื้อเพลิง นอกจากนี้ทาการทดลองอบ
ก้อ นตั วอย่า งเพื่ อให้แ ห้งกาหนดเป็ น 3 ช่ว งเวลา คื อ 20, 40 และ 60 นาที ที่ อุณ หภู มิ 105 องศาเซลเซี ย ส
ทาการทดสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการจุดติดไฟ เพื่อเลือกระยะเวลาในการอบที่เหมาะสมเพื่อนาไปทดสอบสมบัติ
อื่น ๆ ของก้อนเชื้อเพลิงอัดแท่ง ได้แก่ ค่าความร้อน ความชื้น สารระเหย ปริมาณคาร์บอนคงตัว และเถ้า
3. การทดสอบคุณสมบัติของแท่งเชื้อเพลิงจากขยะย่อยสลายได้ผสมกับกากไขมัน
ทาการทดสอบคุณสมบัติของแท่งเชื้อเพลิงจะทาการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความร้อน (วิธีการวิเคราะห์
ASTM D 5865) ความชื้ น (วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ASTM D 3173) สารระเหย(วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ASTM D 3173)
ปริมาณคาร์บอนคงตัว (วิธีการวิเคราะห์ ASTM D 3175) และเถ้า (วิธีการวิเคราะห์ ASTM D 3174)
ผลการวิจัยและอภิปราย
ค่าความร้อนของขยะย่อยสลาย
ในการทดลองนี้ ใ ช้ ข ยะที่ ย่ อ ยสามารถสลายได้ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ซึ่ งได้ แ ก่ เศษผั ก และผลไม้
เศษอาหาร เศษหญ้าและเศษใบไม้ และกากไขมัน และเมื่อนาไปทดสอบเพื่อหาค่าความร้อนของขยะย่อยสลาย
แต่ละชนิดที่จะนามาผสมกับกากไขมันเพื่อผลิตเป็น แท่งเชื้อเพลิง พบว่าขยะย่อยสลายได้มีค่าความร้อนดังนี้
เศษผักและผลไม้ มีค่าความร้อนเท่ากับ 3,256 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม เศษอาหาร ค่าความร้อนเท่ากับ 4,903
กิโลแคลอรี/กิโลกรัม เศษหญ้าและเศษใบไม้ ค่าความร้อนเท่ากับ 4,826 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม และกากไขมัน ค่า
ความร้อนเท่ากับ 6,985 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ๆ เช่น แกลบ 3,229 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม
ชานอ้อย 3,936 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม และกะลามะพร้าว 4,282 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน, 2563)
ระยะเวลาในการอบแท่งเชื้อเพลิงที่เหมาะสม
จากการทดสอบระยะเวลาในการอบแท่งเชื้อเพลิงที่เหมาะสมโดยทาการทดลองอบแท่งเชื้อเพลิงเพื่อให้
แห้งกาหนดเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 20, 40 และ 60 นาที ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส แสดงตามตารางที่ 1
พบว่า แท่งเชื้อเพลิงตัวอย่างที่อัตราส่วนต่าง ๆ อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เวลา 20 นาที แท่งเชื้อเพลิงมีค่า
ความชื้นสูง ติดไฟได้ยาก สามารถจุดติดไฟได้ประมาณ 1-2 นาที ที่เวลา 40 นาที ติดไฟได้ สามารถจุดติดไฟได้
ประมาณ 3-4 นาที และที่เวลา 60 นาที ติดไฟได้ง่าย สามารถจุดติดไฟได้ประมาณ 1-2 นาที
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ณพัฐอร บัวฉุน

ตารางที่ 1 ค่าความชื้นของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่อบที่ อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 20, 40 และ 60 นาที
ความชื้น (ร้อยละ)
20 นาที
40 นาที
60 นาที
กากไขมัน : เศษผักและผลไม้ (25:75)
36.73
22.65
4.07
กากไขมัน : เศษผักและผลไม้ (50:50)
40.21
24.32
6.33
กากไขมัน : เศษผักและผลไม้ (75:25)
42.76
25.59
8.48
กากไขมัน : เศษอาหาร (25:75)
35.39
22.44
4.89
กากไขมัน : เศษอาหาร (50:50)
36.90
23.51
6.21
กากไขมัน : เศษอาหาร (75:25)
38.08
25.39
7.38
กากไขมัน : เศษหญ้าและเศษใบไม้ (25:75)
34.05
21.59
4.21
กากไขมัน : เศษหญ้าและเศษใบไม้ (50:50)
36.49
22.98
3.85
กากไขมัน : เศษหญ้าและเศษใบไม้ (75:25)
37.39
25.02
3.39
จากตารางที่ 1 จะพบว่าทุกอัตราส่วนของแท่งเชื้อเพลิงที่ทาการหาค่าความชื้นที่ อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซี ย ส เวลา 20 นาที มี ค่ า ความชื้ น สู ง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนอั ด แท่ ง (มผช.238/2547)
(ธนิยา เกาศล และคณะ, 2562) ซึ่งตามเกณฑ์กาหนดให้ความชื้นของถ่านอัดแท่งมีค่าความชื้นไม่เกินร้อยละ 8
ส่วนที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เวลา 60 นาที มีค่าความชื้นสูงเกินมาตรฐานเนื่องจากมีกากไขมันเพิ่มมากขึน้
ร้อยละของอัตราส่วนผสม

อัตราส่วนที่เหมาะสมในการพัฒนาแท่งเชื้อเพลิงจากขยะย่อยสลายได้ผสมกับกากไขมัน
จากการหาระยะเวลาในการอบแท่ งเชื้ อเพลิงที่ เหมาะสม พบว่า ที่ เวลา 60 นาที ที่อุ ณ หภู มิ 105
องศาเซลเซียส มีความเหมาะสม จึงนามาทาการทดสอบคุณสมบัติแท่ งเชื้อเพลิงจะทาการวิเคราะห์ ได้แก่
ค่าความร้อน ความชื้น สารระเหย ปริมาณคาร์บอนคงตัว และเถ้า แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คุณสมบัติต่างๆ ของแท่งเชื้อเพลิงจากขยะย่อยสลายได้ผสมกับกากไขมัน

ร้อยละของอัตราส่วนผสม
กากไขมัน : เศษผักและผลไม้ (25:75)
กากไขมัน : เศษผักและผลไม้ (50:50)
กากไขมัน : เศษผักและผลไม้ (75:25)
กากไขมัน : เศษอาหาร (25:75)
กากไขมัน : เศษอาหาร (50:50)
กากไขมัน : เศษอาหาร (75:25)
กากไขมัน : เศษหญ้าและเศษใบไม้ (25:75)

ค่าความ
ร้อน
(กิโล
แคลอรี/
กิโลกรัม)
4,194
5,938
6,256
4,119
6,011
6,301
4,200

ค่าคุณสมบัติต่างๆ (ร้อยละ)
ความชื้น
สาร
ปริมาณ
เถ้า
ระเหย คาร์บอน
คงตัว
4.07
6.33
8.48
4.89
6.21
7.38
4.21

76.21
74.09
73.91
75.92
73.92
72.98
75.01

8.20
11.45
13.11
8.99
12.34
14.21
9.48

4.11
3.96
3.68
4.01
3.90
3.71
3.91
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ตารางที่ 2 คุณสมบัตติ ่างๆ ของแท่งเชื้อเพลิงจากขยะย่อยสลายได้ผสมกับกากไขมัน (ต่อ)

ร้อยละของอัตราส่วนผสม
กากไขมัน : เศษหญ้าและเศษใบไม้ (50:50)
กากไขมัน : เศษหญ้าและเศษใบไม้ (75:25)

ค่าความ
ร้อน
(กิโล
แคลอรี/
กิโลกรัม)
5,590
6,892

ค่าคุณสมบัติต่างๆ (ร้อยละ)
ความชื้น
สาร
ปริมาณ
เถ้า
ระเหย คาร์บอน
คงตัว
3.85
3.39

72.45
70.42

12.21
14.47

3.65
3.21

จากตารางที่ 2 พบว่า คุณสมบัติของค่าความร้อนของแท่งเชื้อเพลิงจากขยะย่อยสลายได้ผสมกับกาก
ไขมันเมื่อนามาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอัดแท่ง (มผช.238/2547) (ธนิยา เกาศล และคณะ,
2562) ที่กาหนดไว้ว่าค่าความร้อนที่ดีควรไม่ต่ากว่า 5,000 กิโลแคลอรี/ กิโลกรัม ซึ่งผลจากการทดลองจะ
พบว่า แท่งเชื้อเพลิงจากขยะย่อยสลายได้ผสมกับกากไขมัน อัตราส่วนที่ให้ค่าความร้อนมากที่สุดคือ กากไขมัน :
เศษหญ้าและเศษใบไม้ (75:25) โดยให้ค่าพลังงานความร้อน 6,892 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม รองลงมาคือ กาก
ไขมัน : เศษอาหาร (75:25) โดยให้ค่าพลังงานความร้อน 6,301 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม กากไขมัน : เศษผักและ
ผลไม้ (75:25) โดยให้ค่าพลังงานความร้อน 6,256 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม เมื่อแท่งเชื้อเพลิงจากขยะย่อยสลายได้
ผสมกับกากไขมัน มีอัตราส่วนของกากไขมันตั้งแต่ร้อนละ 50 ขึ้นไป ค่าความร้อนจะสูงขึ้นอย่างชัดเจนและ
มากกว่าค่ามาตรฐาน (มผช. 238/2547) และค่าความร้อนทั่วไปตามกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ควรมีค่าความ
ร้อนไม่ต่ากว่า 3,000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555) นั่นหมายความว่า กากไขมันให้ค่า
ความร้อนสูง
ค่าความชื้นของแท่งเชื้อเพลิงจากขยะย่อยสลายได้ผสมกับกากไขมันจะพบว่าอัตราส่วนของกากไขมัน :
เศษผักและผลไม้ (75:25) มีค่าความชื้นสูงมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 8.48 และรองลงมาคือ อัตราส่วนของกาก
ไขมัน : เศษอาหาร (75:25) มีค่าความชื้นเท่ากับ ร้อยละ 7.38 โดยค่าความชื้นจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อกากไขมันมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะมีน้าอยู่มาก โดยค่าความชื้นที่ดีของแท่งเชื้อเพลิงควรมีค่าความชื้นไม่เกินกว่าร้อยละ
50 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555) แท่งเชื้อเพลิงที่ดี สามารถติดไฟได้ ง่าย เก็บได้เป็นเวลานนาน ค่าความชื้น
ควรมีค่าที่ต่า
ค่าคาร์บอนคงตัวของแท่งเชื้อเพลิงจากขยะย่อยสลายได้ผสมกับกากไขมันจะพบว่า อัตราส่วนของกาก
ไขมัน : เศษหญ้าและเศษใบไม้ (75:25) มีค่า คาร์บอนคงตัวสูงที่ สุดเท่ากับร้อยละ 14.47 และรองลงมา คื อ
อัตราส่วนของกากไขมัน : เศษอาหาร (75:25) มีค่าคาร์บอนคงตัวเท่ากับร้อยละ 14.21 และ อัตราส่วนของกาก
ไขมัน : เศษผักและผลไม้ (25:75) มีค่าคาร์บอนคงตัวต่าที่สุดเท่ากับร้อยละ 8.20 ซึ่งค่าคาร์บอนคงตัวที่ดีของแท่ง
เชื้อเพลิงนั้นควรมีค่าคาร์บอนคงตัวสูง เนื่องจากคาร์บอนคงตัวจะเป็นตัวบ่งชี้ในเรื่องของระยะเวลาในการเผาไหม้
ได้ยาวนาน ค่าคาร์บอนคงตัวโดยทั่วไปไม่ควรต่ากว่าร้อยละ 15 (นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล, 2562)
ปริมาณสารระเหยเป็นส่วนที่เมื่อแท่งเชื้อเพลิงได้รับความร้อนแล้วระเหยไป จากการทดลอง พบว่า
อัตราส่วนที่ให้ปริมาณสารระเหยมากที่สุด คืออัตราส่วนของกากไขมัน : เศษผักและผลไม้ (25:75) มีปริมาณสาร
ระเหยเท่ากับร้อยละ 76.21 และที่อัตราส่วนของกากไขมัน : เศษหญ้าและเศษใบไม้ (75:25) ที่ให้ปริมาณสาร
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ระเหยน้อยที่สุดเท่ากับร้อยละ 70.42 เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานของสารระเหยโดยทั่วไปควรมีค่าสูงกว่าร้อยละ
80 (นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล, 2562)
ปริมาณของเถ้าคือส่วนที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ การที่เชื้อเพลิงที่มีปริมาณเถ้ามากในจานวนมากนั้นจะ
ส่งผลให้เชื้อเพลิงนั้นเกิดการเผาไหม้ได้ยาก ดังนั้ นเชื้อเพลิงที่ดีควรมีปราณเถ้าไม่เกินร้อยละ 20 (นฤภัท ร
ตั้งมั่นคงวรกูล, 2562) อัตราส่วนของเชื้อเพลิงที่มีปริมาณเถ้ามากที่สุดคือ กากไขมัน : เศษผักและผลไม้ (25:75)
มีค่าปริมาณเถ้าร้อยละ 4.11 และอัตราส่วนของเชื้อเพลิงที่มีปริมาณเถ้าน้อยที่สุดคือ กากไขมัน : เศษหญ้าและ
เศษใบไม้ (75:25) มีค่าปริมาณเถ้าร้อยละ 3.21 ซึ่งจากผลการทดลองจะพบว่าปริมาณของเถ้าในทุกอัตราส่วนมี
ค่าที่ใกล้เคียงกันทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวัสดุที่ผสมนั้นมีการเผาไหม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์จึงทาให้เหลือปริมาณของเถ้า
ในปริมาณที่ต่ากว่ามาตรฐาน
สรุป
จากการศึกษาพัฒนารูปแบบและศึกษาสมบัติของผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากขยะย่อยสลายได้ผสมกับกาก
ไขมัน โดยนาไปอัดด้วยวิธีการอัดแท่งด้วยกระบวนที่ไม่ผ่านความร้อนให้เป็นแท่งเชื้อเพลิง โดยใช้กากไขมันเป็น
ตัวประสาน และทาการผสมกับขยะย่อยสลายได้แก่ เศษผักและเศษผลไม้ เศษอาหาร และเศษหญ้าและเศษ
ใบไม้ โดยใช้อัตราส่วนของกากไขมันที่แตกต่างกัน พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมที่มีสมบัติด้านเชื้อเพลิงโดยรวม
เหมาะสมที่สุดเมื่อทาการพิจารณาค่าความร้อน ความชื้น สารระเหย ปริมาณคาร์บอนคงตัว และเถ้า ร่วมด้วย
คือ กากไขมัน : เศษหญ้าและเศษใบไม้ (75:25) โดยสามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทฟืน ถ่านไม้ หรือวัสดุ
อื่นๆที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิง เนื่องจากมีค่าความร้อนที่ใกล้เคียงกับวัสดุเหล่านั้น และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน (มผช.
238/254) และมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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