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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงการผลิตเชื้อเพลิงถานอัดแทง จากชีว
มวลโดยอาศัยเทคนิคเอ็กซทรูชั่นแบบอัดรีดเย็น และใชแปงเปยกเปนตัว
ประสาน วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับขี้เถาแกลบโดยการนํามาผสม
วัตถุดิบอื่นเพื่อผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทง วัตถุดิบหลักที่ใชในการศึกษา
ไดแกขี้เถาแกลบที่ไดจากกระบวนการอบขาวเปลือก ในโรงสีขาว โดย
การนํามาบดผสมกับผงถานซังขาวโพดและผงถานกะลามะพราว โดยมี
สัดสวนการผสมอยูที่ 30:70 40:60 และ 50:50 ตามลําดับ สวนแปง
มันจะมีสัดสวนการผสมตอน้ําหนักวัตถุดิบเทากับ 1 : 10 จากการศึกษา
พบวาคาความหนาแนนและความตานทานแรงกด จะแปรผันตามสัดสวน
การผสมของผงซังขาวโพดและผงกะลามะพราวแตจะแตกตางกันไมมาก
นัก การทดสอบคาความรอนเชื้อเพลิงพบวา โดยเฉลี่ยมีคาอยูระหวาง
6,048 - 6,943 kcal/kg ซึ่งสูงกวาคามาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชน
ความชื้นอยูระหวาง 5.7 - 5.83 % โดยน้ําหนัก อัตราการผลิตแทง
เชื้อเพลิงเฉลี่บ 2.5 kg/min ความหนาแนนอยูในชวง 800 - 833
kg/m3 คาความตานทานแรงกดของแทงเชื้อเพลิงจะอยูในชวง 1.07 1.23 MPa ซึ่งมีคาสูงกวาคาที่ยอมรับไดในเชิงพาณิชย จุดคุมทุนของการ
ผลิตถานเชื้อเพลิงประมาณ 9,448 kg จากการศึกษาพบวามีความ
เปนไปไดในการนําไปใชในครัวเรือนหรือผลิตและจําหนายในเชิงพาณิชย
คําสําคัญ : เชื้อเพลิงอัดแทง, เอ็กซทรูชั่น, ขี้เถาแกลบ, ซังขาวโพด ,
กะลามะพราว

Abstract
This research is a study of production of bar-shaped fuel
from biomass by means of extrusion technique in cold compression
which employs cassava paste as a joiner. With this research, it is
intended for adders value to husk ashes easy mixing them us the
other materials so as to produce the bar-shaped fuel. Main raw
materials used in this study include husk ashes derived from

baking process in the rice mill. The processed husk ashes are
later ground and mixed with the corn-cob and coconut shell powder
in proportion of 30:70, 40:60 and 50:50 respectively. The
proportion of cassava flour, per raw material weight is at 1:10.
According to this study, it is found that the density rate against
pressure resistance slightly varies according to the proportion of
corn-cob powder and coconut shell powder. Moreover, under the
standard heat rate test, it is found that the average heat is more or
less 6048 - 6,943 kcal/kg which is lighter than the standard rate
of community products. The moisture rate is about 5.7-5.83 % in
weight. The rate of bar-shaped fuel production average is 2.5
kg/min, the density is about 800-833 kg/m3 and the resistance rate
toward bar-shaped fuel is 1.07-1.23 MPa which is higher than the
standard point in terms of commerce. The break- even point of the
bar-shaped fuel in about 9.448 kg under this research, There is
highly potential to take it for household use and produce or sell it in
trading area.
Keywords : bar-shaped fuel, extrusion , husk ashes, corn-cob,
coconut shell

บทนํา
ปจจุบันพลังงานเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และความ
มั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน
ซึ่งตองอาศัยพลังงานเปนปจจัยหลักในการดําเนินการ ดังนั้นการลดการ
ใชพลังงานหรือเปลี่ยนมาใชพลังงานทดแทนในรูปอื่น จะชวยทําใหเกิดผล
ดีตอภาพรวมของประเทศเปนอยางมาก และปจจุบันไดมีการคนควาวิจัย
เกี่ยวกับพลังงานทดแทนในหลายๆ รูปแบบเพื่อนํามาประยุกตใชซึ่งจะ
ทําใหเกิดเทคโนโลยีใหมๆ ที่เหมาะสม และเปนการลดการใชพลังงาน
ของประเทศลงได
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ยึดเกาะวัตถุดิบใหคงรูปขณะขึ้นรูปแทงเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย
อีกมากมายที่ใชกระบวนการอัดรีดเย็นผลิตแทงเชื้อเพลิง จากวัตถุดิบ
ชนิดตาง ๆ เชน กะลาปารม [4] ไมยางพาราผสมกะลามะพราวและกะลา
ปาลม [1] เครื่องผลิตแทงเชื้อเพลิงจะมีลักษณะเปนสกรูหมุนอัดอาศัย
ตนกําลังจากมอเตอร 3 เฟส ขนาด 10 แรงมา สกรูหมุนดวยความเร็ว
ประมาณ 140 รอบตอนาที แทงเชื้อเพลิงที่ผานการอัดรีดจะมีลักษณะ
ทรงกระบอกกลวง มีเสนผานศูนยกลางภายนอกและภายในประมาณ 15
mm และ 40 mm ตามลําดับ สําหรับความยาวสามารถตัดไดตามตองการ
ลักษณะของเครื่องอัดรีดแสดงในรูปที่ 1

โครงการวิจัยนี้ เปนการนําขี้เถาแกลบที่เปนของเสียจากการเผา
แกลบเพื่อนําไอความรอนไปใชสําหรับอบขาวเปลือกสด ซึ่งเปนขั้นตอน
หนึ่งในการลดความชื้นใหขาวเปลือกกอนที่จะนําไปเขากระบวนการสีเปน
ขาวสาร ขั้นตอนการผลิตแทงเชื้อเพลิงจะคํานึงถึงความเปนไปไดในการ
ผลิตที่ไมยุงยากซับซอนจนเกินไป และใชวัตถุดิบที่เปนสวนผสมที่หางาย
ราคาถูก เพื่อใหตนทุนการผลิตต่ําประโยชนที่ไดจากการวิจัยนี้นอกจากจะ
เปนการเพิ่มมูลคาใหกับขี้เถาแกลบแลว ยังเปนการสงเสริมใหมีการผลิต
ถานจากขี้เถาแกลบ หรือจากวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อใชในครัวเรือนหรืออาจ
ขยายผลไปในเชิงพาณิชย และยังเปนการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงทีใช
ในครัวเรือน ผลของการศึกษานี้สามารถนําไปใชกับกลุมอุตสาหกรรมหรือ
เกษตรกรรม ที่มีของเสียจากกระบวนการผลิตในลักษณะใกลเคียงกันได
อีกดวย

วัตถุประสงคการศึกษา
1) เพิ่มมูลคาใหกับขี้เถาแกลบ
2) ศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมของการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง ที่ใช
สวนผสมจากขี้เถาแกลบเปนหลัก
3) ศึกษาและผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง ใหเปนไปตามมาตรฐาน [3]
สําหรับ นําไปใชในเชิงพาณิชยและในครัวเรือน
4) สงเสรมใหมีการนําขี้เถาแกลบกลับมาใชประโยชน

รูปที่ 1 เครื่องผลิตแทงเชื้อเพลิง

วัตถุดิบและอุปกรณการศึกษา

ขั้นตอนการศึกษา

ในการศึกษาจะใชวัตถุดิบและอุปกรณหลัก สําหรับการผลิตแทง
เชื้อเพลิงดังนี้
1. ขี้เถาแกลบ
ดวยโครงสรางของแกลบที่มีสารประกอบซิลิเกต (Silicates :SiO2)
อยูมากทําใหมีภาระในดานการกําจัดขี้เถา แตก็มีการนําเอาขี้เถาแกลบไป
ทําประโยชนอื่น ๆ เชน เปนสวนผสมของวัสดุกอสราง ทําผงขัดทําความ
สะอาด ฯลฯ ซึ่งจากการทดสอบคุณสมบัติของขี้เถาแกลบตามมาตรฐาน
ASTM D3172 D3177 และ D5865 ซึ่งไดผลทดสอบแสดงในตารางที่
1 พบวาขี้เถาแกลบยังมีคาความรอนเชื้อเพลิง (Heating Value) ที่สูง
อยูสามารถนํากลับมาใชประโยชนได

1. การกําหนดสัดสวนของแทงเชื้อเพลิง
ในการผลิตแทงเชื้อเพลิงจะกําหนดไวสองกรณีคือ กรณีที่หนึ่งเปน
การผสมผงขี้เถาแกลบรวมกับผงถานซังขาวโพด กรณีที่สองคือผงขี้เถา
แกลบกับถานกะลามะพราว จะใชแปงเปยกเปนตัวประสาน สัดสวนการ
ผสมแปงมันสําปะหลังตอน้ําหนักวัตถุดิบประมาณ 1:10 โดยกําหนดให
ใชความเร็วรอบเครื่องรีดประมาณ 140 รอบตอนาที อัตราสวนผสมของ
ผงวัตถุดิบเปนดังนี้
1) สัดสวนการผสมผงขี้เถาแกลบกับผงถานซังขาวโพด 30 : 70
2) สัดสวนการผสมผงขี้เถาแกลบกับผงถานซังขาวโพด 40 : 60
3) สัดสวนการผสมผงขี้เถาแกลบกับผงถานซังขาวโพด 50 : 50
4) สัดสวนการผสมผงขี้เถาแกลบกับผงถานกะลามะพราว 30 : 70
5) สัดสวนการผสมผงขี้เถาแกลบกับผงถานกะลามะพราว 40 : 60
6) สัดสวนการผสมผงขี้เถาแกลบกับผงถานกะลามะพราว 50 : 50
สําหรับกรรมวิธีการผสม เริ่มจากนําวัตถุดิบในอัตราสวนที่กําหนด
ขางตนรวมทั้งแปงมันที่ผสมกับน้ํารอน อุณหภูมิ 80-85 oC นําทั้งหมดมา
ผสมและคลุกเคลากัน
หลังจากนั้นจึงนําเขาเครื่องอัดรีดใหเปนแทง
เชื้อเพลิงและตัดตามขนาดที่ตองการ และนําไปตากแดดประมาณ 1 วัน
เพื่อลดความชื้นจะไดแทงเชื้อเพลิงแสดงในรูปที่2

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใชศึกษา (ขอมูลจาก วว.)
วัตถุดิบ
ขี้เถา
ถาน
ถาน
คุณสมบัติ
แกลบ
ซังขาวโพด กะลามะพราว
สารระเหย (%)
35.4
76.1
15.2
ถานคงตัว (%)
29.9
21.8
82.4
เถา (%)
34.7
2.1
2.40
คาความรอน (kcal/kg) 3,530
7,970
7,760
สําหรับถานกะลามะพราวและถานซังขาวโพด ถือวาเปนวัตถุดิบ
รองที่นํามาใชผสมกับขี้เถาแกลบ เมื่อนํามาทดสอบคุณสมบัติจะไดผล
แสดงในตารางที่ 1
2. เครื่องผลิตแทงเชื้อเพลิง
ในการผลิตแทงเชื้อเพลิงจะใชเครื่องอัดรีดดวยกระบวนการเอ็กซ
ทรูชั่นแบบรีดเย็นซึ่งจากการที่ไดมีการศึกษาที่ผานมา
[2]
พบวา
กระบวนการเอ็กซทรูชั่นแบบรีดเย็นจะใชพลังงานจําเพาะต่ํา เพราะไม
ตองการความรอนในระหวางการอัด แตตองใชตัวประสานเพื่อทําหนาที่
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รูปที่ 2 ลักษณะของแทงเชื้อเพลิงที่ผลิตได
2. การทดสอบแรงกด
ในการทดสอบแรงกดโดย เครื่อง UTM (universal testing
machine) ซึ่งเปนการทดสอบแบบทําลาย โดยการเพิ่มแรงกดไป
จนกระทั่งแทงเชื้อเพลิงแตกหัก
และประมวลผลของแรงสูงสุดจาก
โปรแกรมของเครื่อง และนําคาที่ไดมาเปรียบเทียบกับคาที่ยอมรับไดใน
เชิงพาณิชย [5] ซึ่งแรงกดที่ไดกอนแทงเชื้อเพลิงจะแตกหักจะตองมีคาไม
ต่ํากวา 0.375 MPa วิธีการทดสอบแรงกดของแทงเชื้อเพลิงแสดงอยูใน
รูปที่ 3

(3)

C = F+VN

โดยที่ C คือ คาใชจายในการผลิต F คือ ตนทุนคงที่ V คือ ตนทุน
แปรผันตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผลิต เชน คาแรง คาไฟฟา เปนตน N
คือ จํานวนผลผลิต
รายไดจากการขายแทงเชื้อเพลิงคํานวณจาก
สมการที่ 4
R = IN
(4)
โดยที่ R คือ รายไดจากการขายแทงเชื้อเพลิง I คือ ราคาขายตอ
กิโลกรัม จุดคุมทุนจะเกิดขึ้นเมื่อสมการที่ 3 เทากับสมการที่ 4 และ N
ที่ไดจะเปนปริมาณการผลิตที่ทําไหเกิดจุดคุมทุน

ผลการทดลอง
1. ความหนาแนน

Density (kg/m3)

1000

รูปที่ 3 การทดสอบแรงกดแทงเชื้อเพลิงโดย UTM
3. การทดสอบคาความรอนเชื้อเพลิง
การทดสอบหาคาความรอนเชื้อเพลิง โดยใชอุปกรณ oxygen
bomb calorimeter [6] โดยการนําคาอุณหภูมิที่ไดจากการทดลอง มา
คํานวณหาคาความรอนเชื้อเพลิงโดยอาศัยสมการที่ 1 ดังนี้
Qเชื้อเพลิง = (mw+meq ) Cp ∆T – Q1 – Q2 – Q3

(1)
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รูปที่ 4 ความหนาแนนของแทงเชื้อเพลิง
จากรูปที่ 4 แสดงใหเห็นถึงความหนาแนนของแทงเชื้อเพลิงใน
อัตราสวนผสมตาง ๆ กัน และพบวาสวนผสมของถานกะลามะพราวเมื่อ
ผสมลงในขี้เถาแกลบจะใหคาความหนาแนนสูงกวาซังขาวโพด ในทุก ๆ
อัตราสวนผสมแตจะตางกันไมมากนัก
สาเหตุอาจเปนเพราะความ
หนาแนนปรากฎ (bulk density) ของผงกะลามะพราวมีคามากกวาผง
ถานซังขาวโพด
2 . ความตานทานแรงกด
หลังจากผลิตแทงเชื้อเพลิงตามอัตราสวนผสมตาง ๆ และไดนํามา
ทดสอบแรงกดจนไดผลการทดสอบตามอัตราสวนตาง ๆ แสดงในรูปที่ 5
จากรูปความตานทานแรงกดของแทงเชื้อเพลิงที่ผสมถานกะลาจะมีคา
มากกวาซังขาวโพดเปนเพราะผงถานกะลา จะมีอนุภาคใหญและแขงแรง
กวาซังขาวโพด สําหรับขี้เถาแกลบจะมีผลตอแรงกดนอยมากเพราะคา
ถานคงตัว (fixed carbon) ในตัวขี้เถาแกลบมีคานอยจึงทําใหรับแรงกดได
นอย แตจากการทดลองพบวาทุกอัตราสวนจะมีคาสูงกวาคาที่ยอมรับได
ในเชิงพาณิชย

โดยที่ Qเชื้อเพลิง คือ ปริมาณความรอนจากแทงเชื้อเพลิง mw คือ มวล
ของน้ําใน bucket meq คือ water equivalent ของ bomb calorimeter
Cp คือ ความรอนจําเพาะของน้ํา ∆T คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง Q1 คือ
ความรอนที่เกิดจากขดลวดไฟฟา Q2 คือ ความรอนที่เกิดจากกรดไน
ตริก และ Q3 คือ ความรอนที่เกิดจากกรดซัลฟูริก
ในทางปฎิบัติคา Q2 และ Q3 จะมีคานอยมากดังนั้นสมมติให
เทากับศูนยและเพื่อใหอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง (∆T) มีคาความถูกตอง
มากขึ้นจึงหาคา ∆T จากสมการที่ 2 ดังนี้
∆T = T c – Ta – r1(b-a) – r2(c-b)

800

(2)

โดยที่ a คือ เวลาที่ใชในการเผาไหม b คือ เวลาตั้งแตอุณหภูมิเริ่ม
สูงขึ้นจนถึง 60% ของอุณหภูมิทั้งหมด c คือ เวลาตัง้ แตมีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจนกระทั่งคงที่(สูงสุด – ต่ําสุด) Ta คือ อุณหภูมิเริ่ม
การเผาไหม Tc คือ อุณหภูมิทจี่ ุดองศาเซลเซียส r1 คือ อุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลงกอนการเผาไหม r2 คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงหลังการจุด
บอมบ
4.จุดคุมทุน
เปนระดับการผลิตหรือการขายระดับใดระดับหนึ่ง
ที่กอใหเกิด
รายไดรวม (Total revenues) เทากับ ตนทุนรวม (total cost) นั่นคือ จุดที่
ไมมีผลกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน ประเมินจากสมการที่ 3 ดังนี้
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สรุปผล

Com pression (MPa)

2.00

การศึกษาถึงการผลิตเชื้อเพลิงถานอัดแทงจากชีวมวล โดยอาศัย
เทคนิคเอ็กซทรูชั่นแบบอัดรีดเย็นโดยใชแปงเปยกเปนตัวประสานวัตถุดิบ
หลักที่ใชไดแกขี้เถาแกลบที่ไ ดจากการเผาแกลบในกระบวนการอบ
ขาวเปลือกในโรงสีขาว โดยการนํามาบดผสมกับผงถานซังขาวโพด และ
ผงถานกะลามะพราวมีอัตราสวนผสมอยูที่ 50:50 40:60 และ 30:70 โดย
น้ําหนัก สวนแปงมันจะนําไปผสมกับน้ํารอนที่อุณหภูมิ 80 - 85 oC โดย
มีสัดสวนการผสมตอน้ําหนักวัตถุดิบเทากับ 1:10
จากการศึกษาพบวาคาความหนาแนน ความตานทานแรงกด จะ
แปรผันตามสัดสวนการผสมของผงซังขาวโพดและผงกะลามะพราวที่
เปลี่ยนแปลงแตจะแตกตางกันไมมากนักพบวามีคาคาความรอนเชื้อเพลิง
เฉลี่ยอยูระหวาง 6,048 - 6,943 kcal/kg ความชื้นอยูระหวาง 5.7 - 5.83
% (ขอมูลการทดสอบจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย) ซึ่งมีคาอยูในมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชน อัตราการผลิต
แทงเชื้อเพลิงเฉลีบ่ 2.5 kg/min ที่ความเร็วรอบ 140 RPM ความ
หนาแนนอยูในชวง 800 - 833 kg/m3 คาความตานทานแรงกดของ
แทงเชื้อเพลิงจะอยูในชวง 1.07 - 1.23 MPa ซึ่งมีคาสูงกวาคาที่ยอมรับ
ไดในเชิงพาณิชย จุดคุมทุนของการผลิตแทงเชื้อเพลิงอยูที่ 9,448 kg
อัตราการติดไฟของถานอยูที่ 1.5 – 2.5 ชม. จากขอสรุปขางตนพบวามี
ความเปนไปไดในการนําไปใชในครัวเรือนหรือผลิตและจําหนายในเชิง
พาณิชย
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รูปที่ 5 ผลการทดสอบแรงกดของแทงเชื้อเพลิง
3. คาความรอนเชื้อเพลิง
การทดสอบคาความรอนของแทงเชื้อเพลิงโดย oxygen bomb
calorimeterพบวาคาความรอนแทงเชื้อเพลิงนั้นจะมีคาเปลี่ยนไปตามสัดสวน
การผสมของผงถ า นซั ง ข า วโพด และผงถ า นกะลามะพร า วที่เ พิ่ ม ขึ้ น
เพราะค า ความร อ นของผงถ า นซั ง ข า วโพดและผงถ า นกะลามะพราว
จะมีคาสูงกวาขี้เถาแกลบและการทดลองทําใหเห็นวา ทุก ๆ อัตรา
สวนผสมของแทงเชื้อเพลิงมีคาความรอนสูงกวาเกณฑของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (5,000 kcal/kg) มีเพียงอัตราสวนผสมของขี้เถาแกลบ
กับซังขาวโพดในอัตราสวนผสม 50:50 ที่ไดคาความรอนต่ํากวามาตรฐาน
รูปที่ 6 แสดงคาความรอนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตามสัดสวนการผสมของซัง
ขาวโพดและถานกะลามะพราว
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รูปที่ 6 ผลการทดสอบหาคาความรอนเชื้อเพลิง
4. การวิเคราะหจุดคุมทุน
ขอมูลที่ใชในการการวิเคราะหจุดคุมทุนประกอบดวย ราคาเครื่อง
รีดแทงเชื้อเพลิง(ราคาเครื่องเกา) 30,000 บาท กําลังการผลิตที่ 150 kg/ชม.
ราคาขายแทงเชื้อเพลิง 7 บาท/kg คาไฟฟาในการผลิตแทงเชื้อเพลิง
0.173 บาท/kg ตนทุนวัตถุดิบ 3.5 บาท/kg ชั่วโมงการผลิต 8 ชม./วัน
คาแรงงานขั้นต่ํา 175 บาท/วัน คาแรงในการผลิต 0.15 บาท/kg
จากขอมูลประกอบขางตน ซึ่งเปนสวนผสมของขี้เถาแกลบกับถาน
กะลามะพราวอัตราสวน 50: 50 สามารวิเคราะหหาจุดคุมทุนโดยอาศัย
สมการที่ 3 และ 4 จะไดปริมาณการผลิตที่คุมทุนที่ 9,448 kg สําหรับ
อัตราสวนผสมอื่นจุดคุมทุนจะแตกตางกันไมมากนัก
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