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บทคัดย่ อ
งำนวิจยั นี้ศึกษำสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งระหว่ำงกำกตะกอนน้ ำเสี ยกับซังข้ำวโพดในกำรขึ้นรู ปเป็ นเชื้อเพลิง
อัดแท่ง เพื่อหำสัดส่ วนที่ เหมำะสมระหว่ำงซังข้ำวโพด ถ่ำนซังข้ำวโพดและกำกตะกอนจำกอุตสำหกรรมพลำสติ ก
เพื่อศึ กษำต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยในกำรผลิต และศึกษำควำมคิดเห็ นของผูใ้ ช้งำนต่อสมรรถนะของเชื้อเพลิงอัดแท่ง
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรทดสอบทำงด้ำนสมบัติทำงกำยภำพ คือ กรณี แบบเติ มผงถ่ำนร้อยละ 10 ผลกำรศึ กษำพบว่ำที่
อัตรำส่ วนของกำกตะกอนต่อซังข้ำวโพด 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6 สำมำรถอัดเป็ นแท่ง และ กรณี แบบไม่เติมถ่ำนผง
ถ่ำนกำรศึกษำพบว่ำที่อตั รำส่ วนของกำกตะกอนต่อซังข้ำวโพด 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5 สำมำรถอัดเป็ นแท่ง กำรทดสอบ
สมบัติของถ่ำนอัดแท่งเชื้อเพลิงที่ได้ประสิ ทธิภำพของค่ำควำมร้อนสู งสุดที่ 3770 กิโลแคลอรี่ ต่อกิโลกรัม ในอัตรำส่วน
ที่ 4:6 ขนำดผ่ำนศูนย์กลำงที่ 25 มิ ลลิเมตรต่อควำมยำว 70 มิลลิเมตร เมื่อเพิ่มปริ มำณอัตรำส่ วนของซังข้ำวโพดบด
ต้นทุนต่อหน่ วยกำรผลิตจะเพิ่มขึ้นตำมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9.393-9.408 บำทต่อกิ โลกรัม ผลจำกกำรประเมินควำมคิดเห็ น
และข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้งำนด้ำนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ให้ควำมร้อนได้ดี อยู่ในระดับมำกที่ สุด คิดเป็ นค่ำเฉลี่ย 4.80
และด้ำนรำคำเหมำะสมกับรู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในระดับมำกคิดเป็ นค่ำเฉลี่ย 4.20 จำกคะแนนเต็ม 5.00
ABSTRACT
The purpose of this study was to study the properties of fuel briquette between the sludge and the corn cob in
forming as a stoker fuel. To determine the optimal ratio between the corn cob and sludge from the plastics industry for the
production of fuel briquette. To study the cost of production per unit of rod production. To study the opinions of experts and
users on the performance of fuel briquettes. The results of this research are as follows: For charcoal formulation, the results
showed that the ratio 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6 can be pressed into bars of fuel briquette. For non-charcoal formulation the
ration 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5 can be pressed into bars of fuel briquette. Testing the properties of the fuel briquettes the highest
thermal efficiency was 3770 kilocalories per kilogram. The ratio of the fuel briquette was 4:6, 25 mm. in diameter and 70
mm. in length. (3) When increasing the amount of corn cobs, the cost per unit of production will increase by 9.393-9.408
baht / kg on average. The results of the evaluation of user’s opinions and suggestions on the products are at the highest
level. The average price was 4.80 and the price was very high with the average of 4.20 from the total score of 5.00.
คาสาคัญ: เชื้อเพลิงอัดแท่ง ซังข้ำวโพด ถ่ำนซังข้ำวโพด
Keywords: Fuel rods, Corn cobs, Fuel briquette
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บทนา
ปั จจุบนั กำกตะกอนในโรงงำนอุตสำหกรรมยังเป็ นปั ญหำที่ ส่งกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมภำยในประเทศไทย
อย่ำงต่อเนื่ องจำกข้อมูลกำกอุตสำหกรรม ปี 2549-2551 พบว่ำมีกำรนำกำกตะกอนของเสี ยไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ
ประมำณ 7-10 % ในขณะที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรมได้ส่งเสริ มกำรนำของเสี ยจำกกำกตะกอนมำใช้ประโยชน์ใน
รู ปแบบต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง แต่พบว่ำยังมีปริ มำณกำกตะกอนของเสี ยกว่ำล้ำนตันที่ยงั มีศกั ยภำพในกำรนำกลับมำใช้
ประโยชน์ ประกอบกับภำยหลังจำกกำรเก็บเกี่ ยวผลผลิตทำงกำรเกษตรในประเทศไทย จะมีเศษวัสดุเหลือทิ้งใน
พื้นที่เพำะปลูกเป็ นจำนวนมำก เช่น ต้นข้ำวโพด ซังข้ำวโพด ซึ่ งเกษตรกรส่ วนใหญ่จะทำกำรเผำทำลำย ก่อให้เกิ ด
ปั ญหำคุณภำพอำกำศที่ไม่ได้มำตรฐำน อีกทั้งประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบจำกปั ญหำกำรขำดแคลนพลังงำน
ภำยในประเทศอย่ำงต่อเนื่ อง โดยเฉพำะกำรขำดแคลนเชื้ อเพลิงที่ ใช้ในกำรหุ งต้มแทนกำรใช้ฟืนจำกไม้แทนถ่ำน
และกำซหุ งต้ม ส่ งผลให้มีกำรน ำเข้ำเพื่อให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรภำยในประเทศซึ่ งมี สูงถึ งร้อยละ 30 ของ
ปริ มำณควำมต้องกำรใช้กำซหุงต้มทั้งหมดของประเทศไทย
งำนวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนำกำกตะกอนน้ ำเสี ยมำผสมกับซังข้ำวโพดและผงถ่ำนจำกซังข้ำวโพดเพื่อ
ขึ้นรู ปเป็ นเชื้อเพลิงอัดแท่ง เพื่อนำมำใช้เป็ นเชื้อเพลิงและเป็ นแนวทำงในกำรใช้ประโยชน์จำกกำกตะกอนน้ ำเสี ยอีก
ทำงหนึ่ง
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษำสมบัติของเชื้อเพลิงแท่งระหว่ำงกำกตะกอนน้ ำเสี ยกับซังข้ำวโพด
2. เพื่อหำสัดส่วนที่เหมำะสมระหว่ำงซังข้ำวโพด ถ่ำนซังข้ำวโพดและกำกตะกอนในกำรผลิตเป็ นเชื้อเพลิง
แท่ง
3. เพื่อศึกษำต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยในกำรผลิตเชื้อเพลิงแท่ง
4. เพื่อศึกษำประเมินควำมคิดเห็นของผูใ้ ช้งำนต่อสมรรถนะของเชื้อเพลิงแท่งที่เหมำะสม
วิธีการวิจยั
งำนวิ จัย นี้ น ำกำกตะกอนน้ ำเสี ย ชี ว ภำพของโรงงำนผลิ ต พลำสติ ก มำผสมกับ ชี ว มวล ซัง ข้ำวโพด ที่
อัตรำส่ วน 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8 และ 1:9 เชิ งน้ ำหนัก (กรัม) โดยกำรทดลองแบ่ งออกเป็ น 4 ขั้นตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ทดสอบสมบัติทำงกำยภำพ เช่น กำรทดสอบควำมหนำแน่น ทดสอบควำมทนแรงอัด ทดสอบดัชนี
กำรแตกร่ วน ทดสอบควำมต้ำนทำนกำรดู ดซึ มน้ ำ ของสมบัติกำยภำพของเชื้ อเพลิ งอัดแท่ งแบบไม่เติ มผงถ่ำนและ
สมบัติกำยภำพของเชื้อเพลิงอัดแท่งแบบเติมผงถ่ำน โดยเติมผงถ่ำนร้อยละ 10 เท่ำๆกันในทุกสัดส่วน
ตอนที่ 2 ทดสอบสมบัติทำงด้ำนเชื้อเพลิง คือ กำรหำค่ำควำมร้อน กำรหำค่ำปริ มำณคำร์ บอนคงตัว กำรหำค่ำ
ปริ มำณเถ้ำ กำรหำค่ำปริ มำณสำรระเหย กำรหำค่ำปริ มำณควำมชื้น ของเชื้อเพลิงอัดแท่งแบบเติมผงถ่ำน
ตอนที่ 3 กำรศึกษำต้นทุนกำรผลิตต่อหน่ วย ดังนี้ คือ กำรวิเครำะห์ตน้ ทุนคงที่ เช่น ค่ำเครื่ องจักรในกำรผลิต
กำรวิเครำะห์ตน้ ทุนแปรผันของสำธำรณู ปโภคต่ำงๆ เช่น ค่ำไฟฟ้ ำ ค่ำน้ ำ กำรวิเครำะห์หำต้นทุนวัตถุดิบต่อหน่วยกำร
ผลิ ตของกำกตะกอนและซังข้ำวโพดรวมถึงกำรวิเครำะห์ ค่ำแรงต่อกำลังกำรผลิ ตต่อวัน/ปี ตำมแต่ละอัตรำส่ วนของ
เชื้อเพลิงอัดแท่ง
ตอนที่ 4 กำรศึ กษำควำมคิ ดเห็ นของผูใ้ ช้งำน ซึ่ งแบ่ งแยกระดับควำมพึ งพอใจออกเป็ น 5 ระดับ โดยจะ
ประเมิน 2 ด้ำน คือ ควำมพึงพอใจด้ำนผลิตภัณฑ์และด้ำนรำคำของเชื้อเพลิงอัดแท่ง
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วัสดุและเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
วัสดุทใี่ ช้ ในการศึกษา
1. ซังข้ำวโพด วิธีกำรเตรี ยมซังข้ำวโพด โดยกำรนำซังข้ำวโพดมำเข้ำเครื่ องบดละเอียดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ ำขนำด
220 โวลต์ ซึ่งจะได้ซงั ข้ำวโพดที่เป็ นผงละเอียดขนำดเล็กพอเหมำะกับกำรนำไปผสมกับกำกตะกอนน้ ำเสี ย
2. ถ่ำนซังข้ำวโพด นำซังข้ำวโพดมำเผำเป็ นเวลำประมำณ 5-8 ชัว่ โมง ที่ อุณหภูมิเฉลี่ยที่ 120 องศำเซลเซี ยส ปิ ด
ฝำด้วยดินเหนี ยวทิ้งไว้ 4-5 ชัว่ โมงจนเตำเย็นลงแล้วจึงนำถ่ำนซังข้ำวโพดออกมำได้จำกนั้นนำมำบดละเอียดด้วยเครื่ อง
บดมอเตอร์ไฟฟ้ ำนำมำร่ อนด้วยตะแกรงลวดอีกครั้งได้ขนำดเท่ำกับ 0.9 มิลลิเมตร
3. กำกตะกอน ทำหน้ำที่เป็ นตัวประสำนกับชีวมวล ทำโดยกำรนำกำกตะกอนน้ ำเสี ยจำกโรงงำนพลำสติก ที่ผ่ำน
กำรบำบัดแบบชีวภำพ โดยนำมำจำกลำนตำกตะกอนหลังจำกผ่ำนกำรบำบัดโดยเครื่ องรี ดตะกอน (Filter Press) มำตำก
แห้ง 2-3 วันเพื่ อไล่ ควำมชื้ นและสำรระเหยออกไปโดยเกลี่ ยตะกอนให้กระจำยทั่วพื้ นลำนตำกแดด และน ำมำ
บดละเอียดด้วยเครื่ องบดมอเตอร์ไฟฟ้ ำให้เป็ นผงละเอียดขนำดเล็กเท่ำกับ 0.297 มิลลิเมตร
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. เครื่ องอัดขึ้นรู ปด้วยเครื่ องอัดแบบลูกสู บแบบอัดเย็น (Piston press) อัดเชื้อเพลิงอัดแท่งโดยใช้แรงกดดันไฮ
ดรอลิ ค ที่ 1.5 ตัน ที่ น้ ำหนั ก ของเชื้ อ เพลิ งอัด แท่ งเท่ ำกับ 35 กรั ม ต่ อ แท่ ง ก้อ นเชื้ อ เพลิ งที่ ได้มี ล ัก ษณะเป็ นรู ป
ทรงกระบอกขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ที่ 25 มิลลิเมตร สูง 70 มิลลิเมตร
2. เครื่ องบดไฟฟ้ ำ เป็ นเครื่ องบดชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ ำขนำด 220 โวลต์
3. เครื่ องชัง่ น้ ำหนัก เป็ นเครื่ องชัง่ ละเอียดสเกลระหว่ำง 0 - 0.5 กิโลกรัม
4. เครื่ อง Automatic Bomb Calorimeter Gross Calorimeter ASTM D 5865 ใช้หำค่ำควำมร้อน โดยนำตัวอย่ำง
ของสำรมำทำกำรเผำไหม้อย่ำงสมบูรณ์ในเครื่ อง Bomb ที่มีออกซิเจนอยูป่ ริ มำณมำกเกินพอ
5. เครื่ อง Macro Thermo gravimetric Analyzer ท ำกำรวิ เครำะห์ ตำมวิ ธี ม ำตรฐำน Proximate Analysis ตำม
มำตรฐำนASTM D 7582-15 ใช้หำค่ ำปริ มำณคำร์ บอนคงตัว หำค่ ำปริ มำณเถ้ำ หำค่ ำปริ มำณสำรระเหย และ หำค่ ำ
ปริ มำณควำมชื้น
6. กำรทดสอบควำมหนำแน่ น ทำกำรชัง่ น้ ำหนักและวัดขนำดเชื้ อเพลิงอัดแท่ง แล้วคำนวณตำมสู ตรควำม
หนำแน่นของวัตถุ = มวล ÷ ปริ มำตร
7. กำรทดสอบดัชนี กำรแตกร่ วน ทำกำรปล่อยเชื้ อเพลิงอัดแท่งตกลงมำกระทบพื้นในระยะควำมสู ง 1 เมตร
แล้วคำนวณตำมสูตร ดัชนีกำรแตกร่ วน = กำรชัง่ น้ ำหนักเชื้อเพลิงอัดแท่งก่อน - ชัง่ น้ ำหนักของเชื้อเพลิงอัดแท่งหลัง
8.กำรทดสอบควำมต้ำนทำนกำรดูดซึ มน้ ำ น้ ำในเวลำ 0.5 ชัว่ โมงและชัง่ น้ ำหนักก่อนและหลังของเชื้อเพลิง
อัดแท่งแล้วคำนวณตำมสูตร เปอร์เซ็นต์กำรดูดซึมน้ ำ W-Ws*100
Ws
เมื่อ Ws =น้ ำหนักอบแห้ง(กรัม)
เมื่อ W = น้ ำหนักแท่งถ่ำนหลังจำกแช่น้ ำ ½ ชัว่ โมง
9. ควำมทนแรงอัดใช้เครื่ องอัดไฮดรอลิคเพื่อใช้ในกำรกดอัดเชื้อเพลิงอัดแท่ง แล้วคำนวณตำมสูตรน้ ำหนัก
ที่กดลงแท่งถ่ำน (kg) หำรด้วยพื้นที่หน้ำตัดของเชื้อเพลิงอัดแท่งถ่ำนทั้ง 2 ด้ำน
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ผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ทดสอบสมบัติกำยภำพของเชื้ อเพลิงอัดแท่ง ผลกำรศึกษำกำรขึ้นรู ปของเชื้ อเพลิงอัดแท่งกับอัตรำส่ วน
ระหว่ำงกำกตะกอนต่อซังข้ำวโพดบด ของเชื้อเพลิงอัดแท่ง แสดงในตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 สมบัติกำยภำพของเชื้อเพลิงอัดแท่ง
เชื้อเพลิงอัดแท่ งแบบไม่ เติมผงถ่ าน
เชื้อเพลิงอัดแท่ ง แบบเติมผงถ่ าน
สัดส่ วน
ลักษณะทีป่ รากฏ
สัดส่ วน
ลักษณะทีป่ รากฏ
9:1
ผิวเรี ยบอัดแท่งได้ดี
9:1
ผิวเรี ยบอัดแท่งได้ดี
8:2
ผิวเรี ยบอัดแท่งได้ดี
8:2
ผิวเรี ยบอัดแท่งได้ดี
7:3
ผิวเรี ยบอัดแท่งได้ดี
7:3
ผิวเรี ยบอัดแท่งได้ดี
6:4
ผิวเริ่ มขรุ ขระเล็กน้อยอัดแท่งได้ดี
6:4
ผิวเรี ยบอัดแท่งได้ดี
5:5
ผิวเริ่ มขรุ ขระเล็กน้อยอัดแท่งได้ดี
5:5
ผิวเริ่ มขรุ ขระเล็กน้อยอัดแท่งได้ดี
4:6
ไม่สำมำรถอัดแท่งได้
4:6
ผิวเริ่ มขรุ ขระเล็กน้อยอัดแท่งได้ดี
จำกผลกำรทดสอบพบว่ำ อัตรำส่ วนของกำกตะกอนต่อซังข้ำวโพดส่ งผลต่อสมบัติกำยภำพและลักษณะ
รู ปร่ ำงของเชื้อเพลิงอัดแท่ง คือ สัดส่ วนของกำกตะกอนมำกกว่ำซังข้ำวโพดจะมีลกั ษณะที่ มีควำมหนำแน่ น ดัชนี
กำรแตกร่ วน ควำมต้ำนทำนกำรดูดซึมของน้ ำ จะมีค่ำเฉลี่ยที่ดีกว่ำ โดยข้อมูลจำกกำรทดสอบควำมหนำแน่น วัดค่ำ
ได้อยูร่ ะหว่ำง 0.87-0.88 (g/cm3) ทุกๆอัตรำส่ วน ค่ำมำตรฐำนที่กำหนดคือ 0.5-1.0 (g/cm3) ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
ชุ ม ชน (มผช.238/2557) กำรทดสอบควำมต้ำนทำนกำรดู ด ซึ ม น้ ำ วัดค่ ำได้อยู่ระหว่ำง 10-17 % ค่ ำมำตรฐำนที่
กำหนดคือ 10-17 % ตำมมอก. 77-2531 และ มอก 77-2554 กำรทดสอบดัชนี กำรแตกร่ วน วัดค่ำได้อยูร่ ะหว่ำง
0.50-1.0 ค่ำมำตรฐำนที่ กำหนดคือ 0.20-1.0 ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.238/2557) ที่ เป็ นเช่นนี้ เพรำะว่ำ
ตัวประสำนที่ เป็ นกำกตะกอนมีอนุ ภำคควำมหนำแน่ นที่ ดีกว่ำซังข้ำวโพดและลักษณะกำรคงรู ปของเชื้ อเพลิงอัด
แท่งในอัตรำส่วนของกำกตะกอนที่มีมำกกว่ำซังข้ำวโพดเมื่ออัดแท่งแล้วผิวจะเรี ยบอัดแท่งได้ดีกว่ำ
ผลกำรศึ กษำค่ำควำมหนำแน่ น ของเชื้ อเพลิ งอัด แท่ งกับ อัตรำส่ วนระหว่ำงกำกตะกอนต่อซังข้ำวโพดบด ของ
เชื้ อเพลิงอัดแท่งที่ อตั รำส่ วน 9:1 8:2 7:3 6:4 และ 5:5 แสดงในภำพที่ 1 จำกผลกำรทดสอบพบว่ำ ปริ มำณควำม
หนำแน่ นของเชื้อเพลิงอัดแท่งอยูร่ ะหว่ำง 0.87-0.88 (g/cm3) โดยใช้กำรอัดเย็นแรงกดของกระบอกอัดไฮดรอลิกที่
1.5 ตัน ซึ่งเป็ นสภำวะที่พอเพียงในกำรอัดแท่งเชื้อเพลิงซึ่ งสำมำรถประสำนกันได้ดี เพรำะกำรอัดเชื้อเพลิงชนิ ดอัด
เย็นโดยควำมชื้นที่ 50-60 % เนื่องจำกกำกตะกอนผสมกับน้ ำจะมีควำมหนืดค่อนข้ำงสู งจึงทำให้ซงั ข้ำวโพดเกำะตัว
ได้ดี
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ภาพที่ 1 กรำฟแสดงค่ำควำมหนำแน่นของเชื้อเพลิงอัด
แท่งกำกตะกอนน้ ำเสี ยผสมซังข้ำวโพดบด

ภาพที่ 2 กรำฟแสดงค่ำกำรดูดซึมน้ ำของเชื้อเพลิง
อัดแท่งกำกตะกอนน้ ำเสี ยผสมซังข้ำวโพดบด

ผลกำรวิเครำะห์ ค่ำกำรดู ดซึ มน้ ำของเชื้ อเพลิ งอัดแท่ งกับ อัตรำส่ วนระหว่ำงกำกตะกอนต่อซังข้ำวโพดบด ของ
เชื้อเพลิงอัดแท่งที่อตั รำส่ วนที่ 9:1 8:2 7:3 6:4 และ 5:5 แสดงในภำพที่ 2 จำกกำรทดสอบพบว่ำเมื่อสัดส่ วนของ
กำกตะกอนที่ เป็ นตัวประสำนที่ ลดลงจะมี ค่ำกำรดู ดซึ มน้ ำที่ เพิ่มขึ้ น โดยเชื้ อเพลิงอัดแท่งที่ มีค่ำกำรดู ดซึ มน้ ำสู ง
แสดงว่ำโครงสร้ำงของเชื้อเพลิงอัดแท่งมีรูพรุ นมำกในขณะที่เชื้อเพลิงอัดแท่งที่มีกำรอัดตัวแน่นจะมีค่ำกำรดูดซึ ม
น้ ำต่ำและจะมีควำมแข็งแรงสูง โดยรู พรุ นในเชื้อเพลิงอัดแท่งแสดงในภำพที่ 3

ก) รู พรุ นในก้อนเชื้อเพลิงที่มีปริ มำณกำกตะกอนมำก
ข)รู พรุ นในก้อนเชื้อเพลิงที่มีปริ มำณกำกตะกอนน้อย
เฉลี่ยที่ 0.089-0.0116 mm.
เฉลี่ยที่ 0.15-0.16 mm
ภาพที่ 3 แสดงรู พรุ นในก้อนเชื้อเพลิงอัดแท่ง
ผลกำรวิเครำะห์ค่ำดัชนี กำรแตกร่ วนของเชื้อเพลิงอัดแท่งกับอัตรำส่ วนระหว่ำงกำกตะกอนต่อซังข้ำวโพดบดของ
เชื้ อเพลิงอัดแท่งที่ อตั รำส่ วน 9:1, 8:2, 7:3, 6:4 และ 5:5 แสดงในภำพที่ 4 จำกผลกำรทดลองพบว่ำเมื่อสัดส่ วนใน
กำรใช้กำกตะกอนที่เป็ นตัวประสำนเพิ่มขึ้นส่งผลให้ดชั นี กำรแตกร่ วนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยมีค่ำเท่ำกับ 1, 1, 1,
0.5 และ 0.2 ตำมลำดับ โดยเชื้อเพลิงอัดแท่งที่มี่อตั รำส่วนที่ 9:1, 8:2, 7:3 และ 6:4 คุณสมบัติเหมำะสมที่จะนำไปใช้
งำนเนื่ องจำกค่ำดัชนี กำรแตกร่ วนมีค่ำอยู่ในระหว่ำง 0.5- 1 ค่ำดัชนี กำรแตกร่ วนจะเพิ่มขึ้นตำมสัดส่ วนของกำก
ตะกอนที่ทำหน้ำที่เป็ นตัวประสำนทำให้ ช่วยยึดเกำะซังข้ำวโพดบดของแท่งเชื้อเพลิงไม่ให้แตกร่ วนได้ง่ำย
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ภาพที่ 4 กรำฟแสดงค่ำดัชนีกำรแตกร่ วนของ
ภาพที่ 5 กรำฟแสดงค่ำควำมต้ำนทำนแรงกดของ
เชื้อเพลิงอัดแท่งกำกตะกอนน้ ำเสีย
เชื้อเพลิงอัดแท่งกำกตะกอนน้ ำเสียผสมซังข้ำวโพด
ผสมซังข้ำวโพดบด
ผลกำรวิเครำะห์ค่ำควำมต้ำนทำนแรงกดของเชื้อเพลิงอัดแท่งระหว่ำงกำกตะกอนต่อซังข้ำวโพดบด ของเชื้อเพลิง
อัดแท่งที่อตั รำส่วน 9:1, 8:2, 7:3, 6:4 และ 5:5 แสดงในภำพที่ 5 จำกผลกำรทดลองพบว่ำเมื่อสัดส่ วนในกำรใช้กำก
ตะกอนที่ เพิ่ ม ขึ้ น ควำมต้ำนทำนแรงกดจะมี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น โดยมี ค่ ำเท่ ำกับ 2.96, 2.46, 2.24, 1.88, และ 1.41
ตำมลำดับ ซึ่ งแท่งเชื้ อเพลิงมีควำมแข็งแรง ง่ำยต่อกำรขนส่ งและกำรเก็บรักษำที่ สะดวก ที่ เป็ นเช่นนั้นเพรำะกำก
ตะกอนมี ควำมหนำแน่ นเท่ ำกับ 0.88 (g/cm3) มำกกว่ำซังข้ำวโพดบดซึ่ งมี ควำมหนำแน่ นเท่ ำกับ 0.3 (g/ cm3) จึ ง
รวมตัวกันได้ดี
ตอนที่ 2 ทดสอบสมบัติทำงด้ำนเชื้อเพลิง ผลกำรวิเครำะห์ค่ำควำมร้อนของเชื้อเพลิงอัดแท่งระหว่ำงกำกตะกอนต่อ
ซังข้ำวโพดบดแบบเติมผงถ่ำนของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่อตั รำส่ วน 9:1, 8:2, 7:3, 6:4 และ 5:5 แสดงในภำพที่ 6 พบว่ำ
ในอัต รำส่ ว น 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5 และ 4:6 มี ค่ ำ ควำมร้ อ นเฉลี่ ย ที่ 2500 kcal/kg, 2680 kcal/kg, 3220 kcal/kg,
3370 kcal/kg, 3660 kcal/kg และ 3770 kcal/kg ตำมล ำดับ โดยสัด ส่ วนของซังข้ำวโพดเพิ่ ม ขึ้ น ค่ำควำมร้ อ นจะ
เพิ่มขึ้น โดยมี ส่วนผสมผงถ่ำนคงที่ ในทุ กๆอัตรำส่ วน เพรำะปริ มำณซังข้ำวโพดที่ เพิ่มขึ้ น หมำยถึ งปริ มำณของ
เซลลูโลสซึ่งเป็ นสำรประกอบไฮโดรคำร์บอนซึ่งเป็ นเชื้อเพลิงในกำรเผำไหม้เพิ่มมำกขึ้น จึงทำให้เชื้อเพลิงอัดแท่งมี
ปริ มำณควำมร้อนเพิ่มขึ้นนัน่ เอง (อรรถกร ฤกษ์วริ ี . 2549)

ภาพที่ 6 กรำฟแสดงค่ำควำมร้อนเชื้อเพลิงอัดแท่งกำก
ตะกอนน้ ำเสี ยต่อซังข้ำวโพดบดผสมผงถ่ำน

ภาพที่ 7 กรำฟแสดงค่ำถ่ำนคงตัวเชื้อเพลิงอัดแท่ง
กำกตะกอนน้ ำเสี ยต่อซังข้ำวโพดบดผสมผงถ่ำน

150

PMO8-7
ผลกำรวิเครำะห์ค่ำปริ มำณถ่ำนคงตัวของเชื้อเพลิงอัดแท่งระหว่ำงกำกตะกอนต่อซังข้ำวโพดบดแบบเติม
ผงถ่ ำน ของเชื้ อ เพลิ งอัด แท่ งที่ อตั รำส่ วน 9:1, 8:2, 7:3, 6:4 และ 5:5 แสดงในภำพที่ 7 ผลกำรวิเครำะห์ พ บว่ำ
ปริ มำณถ่ำนคงตัวค่ำเฉลี่ยที่ 15.7-18.3 % โดยอัตรำส่วนที่ 8:2 มีค่ำถ่ำนคงตัวที่เหมำะสมในกำรนำไปใช้งำน เพื่อให้
มีช่วงเวลำในกำรลุกไหม้นำน ซึ่งในตัวอย่ำงที่ 4:6 มีผลกำรทดลองที่ไม่ตรงกับที่คำดกำรณ์ไว้อำจจะเกิดจำกกำรอบ
และอุณหภูมิเผำไหม้ที่ไม่เพียงพอ ที่ เป็ นเช่นนั้นเพรำะปริ มำณสำรคำร์ บอนที่ ระเหยได้ยำกโดยจะคงเหลืออยู่ใน
เชื้ อ เพลิ งอัด แท่ งหลังจำกที่ เผำสำรระเหยออกไปแล้วที่ อุณ หภู มิ 80-100 องศำเซนเซี ยส จึ งไม่ เพี ยงพอ เพรำะ
เชื้อเพลิงอัดแท่งที่มีปริ มำณถ่ำนคงตัวสูงจึงมีช่วงเวลำในกำรลุกไหม้นำน (ลดำวัลย์ วัฒนะจีระและคณะ. 2559)
ผลกำรวิเครำะห์ค่ำปริ มำณสำรระเหย ของเชื้ อเพลิงอัดแท่งระหว่ำงกำกตะกอนต่อซังข้ำวโพดบดแบบ
เติมผงถ่ำนของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่อตั รำส่ วน 9:1, 8:2, 7:3, 6:4 และ 5:5 แสดงในภำพที่ 8 พบว่ำ ปริ มำณซังข้ำวโพด
บดในสัดส่ วนเพิ่มขึ้นปริ มำณสำรระเหยจะสูงขึ้นตำมสัดส่วนที่เป็ นเช่นนั้นเพรำะว่ำองค์ประกอบของกำรสันดำปที่
เกิ ด จำกกำรเผำไหม้ของซังข้ำวโพดเมื่ อได้รับ ควำมร้ อน เมื่ อซังข้ำวโพดที่ มี ป ริ มำณมำกขึ้ น ค่ ำสำรระเหยจะมี
แนวโน้มที่มีค่ำควำมร้อนสูงด้วย (นฤภัทร ตั้งมัน่ คงวรกูล. 2557)
ผลกำรวิเครำะห์ค่ำปริ มำณเถ้ำ ของเชื้อเพลิงอัดแท่งระหว่ำงกำกตะกอนต่อซังข้ำวโพดบดแบบเติมผงถ่ำน
ของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่อตั รำส่ วน 9:1, 8:2, 7:3, 6:4 และ 5:5 แสดงในภำพที่ 9 ผลกำรวิเครำะห์ค่ำปริ มำณปริ มำณเถ้ำ
พบว่ำปริ มำณในอัตรำส่ วน 4:6 และ 5:5 เถ้ำจะลดลงที่ 16.1 % และ 20.1% (ไม่ควรเกินร้อยละ 20) ซึ่ งในของกำก
ตะกอนที่ เป็ นสำรอนิ นทรี ยท์ ี่ เผำไหม้อยูใ่ นรู ปของดิ นตะกอนก็จะเกิ ดปริ มำณของเถ้ำมำกขึ้นตำมสัดส่ วน ที่ เป็ น
เช่นนั้นเพรำะกำรอัดเชื้อเพลิงแท่ง เป็ นส่ วนของสำรอนินทรี ยท์ ี่เหลือจำกกำรสันดำปภำยในเตำที่อุณหภูมิ 950องศำ
เซนเซี ยส เป็ นเวลำ 1 ชัว่ โมง ซึ่ งประกอบด้วยสำรที่เผำไหม้ไม่ได้นนั่ เอง (เอกสำรคู่มือกรมโรงงำนอุตสำหกรรม.
2553)

ภาพที่ 8 กรำฟแสดงค่ำสำรระเหยเชื้อเพลิงอัดแท่งกำก
ตะกอนน้ ำเสี ยต่อซังข้ำวโพดบดผสมผงถ่ำน

ภาพที่ 9 กรำฟแสดงค่ำเถ้ำเชื้อเพลิงอัดแท่งกำก
ตะกอนน้ ำเสี ยต่อซังข้ำวโพดบดผสมผงถ่ำน

151

PMO8-8
ผลกำรวิเครำะห์ปริ มำณควำมชื้น ของเชื้ อเพลิงอัดแท่งระหว่ำงกำกตะกอนต่อซังข้ำวโพดบดแบบเติมผง
ถ่ำนของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่อตั รำส่วน 9:1, 8:2, 7:3, 6:4 และ 5:5 แสดงในภำพที่ 10 พบว่ำ ปริ มำณควำมชื้นโดยเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 14.3%-16.3 % ซึ่งควำมชื้นมำกจะมีผลกระทบในขณะที่เริ่ มต้นจุดติดไฟจะมีควันบ้ำงเล็กน้อยซึ่งเกิดจำกเวลำ
ในกำรอบหรื อตำกแดดที่ไม่พอเพียง ที่เป็ นเช่นนั้นเพรำะกำรอัดเชื้อเพลิงแท่ง โดยเฉพำะกำรอัดเปี ยกแบบชนิ ดอัด
เย็นโดยไม่ใช้ควำมร้อนจะทำให้เชื้ อเพลิงอัดแท่งที่ ได้มีควำมชื้ นสู ง มีผลทำให้ค่ำควำมร้อนของเชื้ อเพลิงอัดแท่ง
ลดลง
(พุทธิ ธร แสงรุ่ งเรื องและคณะ. 2549) (มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.238/2557 กำหนดไม่เกิ น
ร้อยละ10)

ภาพที่ 10 กรำฟแสดงค่ำควำมชื้นเชื้อเพลิงอัดแท่งกำกตะกอนน้ ำเสียต่อซังข้ำวโพดบดผสมผงถ่ำน
ตอนที่ 3 กำรศึกษำต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วย
ผลกำรวิเครำะห์ตน้ ทุนคงที่ที่เกิดจำกค่ำเครื่ องจักรในกำรผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยจำนวนเงินรวม เท่ำกับ
7,300 บำท ต้นทุนต่อปี เท่ำกับ 1,460 บำท ต้นทุนต่อวันเท่ำกับ 4.0 บำท ผลกำรวิเครำะห์ ตน้ ทุนแปรผันของ ใน
กำรผลิตเฉลี่ยหน่ วย ต่อวัน (44 ชิ้นต่อวัน) ซึ่ งคิดเป็ นค่ำเฉลี่ยต่อชิ้นได้รำคำเท่ำกับชิ้นละ 9.36 บำทต่อชิ้นและใน
กำรผลิตต่อวันเท่ำกับ 44 ชิ้น รวมค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อวันเท่ำกับ 412 บำทต่อจำนวน 44 ชิ้น
ผลกำรวิเครำะห์ตน้ ทุนวัตถุดิบต่อหน่วยอัตรำส่วนกำรผลิต ในตัวอย่ำงของเชื้อเพลิงอัดแท่ง พบว่ำต้นทุนวัตถุดิบต่อ
หน่ วยกำรผลิต(ชิ้น)/วัน ในกำรผลิตทั้งหมดโดยเฉลี่ยของตัวอย่ำงที่ 1 ถึง 6 จะเท่ำกับ 9.393 บำทต่อชิ้น ถึง 9.408
บำทต่อชิ้น ตำมลำดับ ผลกำรวิเครำะห์ ตน้ ทุนวัตถุดิบต่อหน่ วยกำรผลิต(ชิ้น)/ปี กำลังกำรผลิต/ปี 16,060 ชิ้นกำลัง
กำรผลิต/ปี 11,440 ชิ้น
ตอนที่ 4 กำรศึกษำควำมคิดเห็นของผูใ้ ช้งำน
กำรประเมินควำมคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้งำน กำรประเมินควำมคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของ
ผูใ้ ช้งำนด้ำนคุณลักษณะและสมรรถนะทำงควำมร้อนสำหรับอัตรำส่ วนผสมถ่ำนอัดแท่ง พบว่ำเพศชำยมีจำนวน 20
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 40 และเพศหญิ งมี จ ำนวน 30 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 60 ค่ ำเฉลี่ ย ของระดับ ควำมพึ ง พอใจของ
ผูบ้ ริ โภค พบว่ำระดับควำมเห็ นสู งสุ ด คือ ผลิตภัณฑ์ให้ควำมร้อนได้ดีอยู่ในระดับมำกที่ สุด คิดเป็ นค่ำเฉลี่ย 4.80
ค่ำเฉลี่ ยของระดับควำมพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค จำแนกตำมรำคำ พบว่ำ ระดับควำมเห็ น ด้ำนรำคำเหมำะสมกับ
รู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และคุณภำพของผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นค่ำเฉลี่ย 4.20 ระดับมำก จำกคะแนนเต็ม 5.00
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ลักษณะสมบัติของกำกตะกอนระบบบำบัดน้ ำเสี ยที่นำมำผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจำกอุตสำหกรรมพลำสติก มี
ดังต่อไปนี้ กำกตะกอนน้ ำเสี ยบำบัดแบบชีวภำพ (Bio-Sludge) เป็ นอินทรี ยส์ ำรซึ่ งมีคำร์ บอนและไฮโดรเจนเป็ น
องค์ประกอบซึ่ งในกำกตะกอนที่ แห้งจะมีสำรโพลีเมอร์ 0.2 พีพีเอ็ม ต่อตะกอน 200 กิโลกรัม ใช้เป็ นตัวเพิ่มควำม
เข้มข้นของตะกอนในกำรแยกน้ ำออกจำกตะกอนผ่ำนเครื่ องรี ดตะกอนแห้ง(Cake) ขนำดของตะกอนเท่ำกับ 0.5
มิลลิเมตรโดยกำกตะกอนที่ นำมำแปรรู ปเป็ นก้อนเชื้ อเพลิงอัดแท่งปรำศจำกสำรอันตรำยดังนี้ เช่น สำรออกซิ ได
เซอร์ สำรที่ก่อให้เกิดกำรระเบิดเมื่อถูกทำให้ร้อน(สำรประกอบแอมโมเนี ย) สำรกัดกร่ อนที่เป็ น Strong Oxidizing
Agent
ตอนที่ 1 ผลกำรทดสอบสมบัติท ำงกำยภำพทำงด้ำนเชิ งกล กำรทดสอบควำมหนำแน่ น วัดค่ ำได้อ ยู่ระหว่ำง
0.87-0.88 (g/cm3) ทุ ก ๆอัต รำส่ ว น ค่ ำ มำตรฐำนที่ ก ำหนดคื อ 0.5-1.0 g/cm3 ตำมมำตรฐำนผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชน
(มผช.238/2557) กำรทดสอบปริ มำณกำรดูดซึมน้ ำ วัดค่ำได้อยูร่ ะหว่ำง 10-17 % ค่ำมำตรฐำนที่กำหนดคือ 10-17 %
ตำมมอก. 77-2531 และ มอก 77-2545 กำรทดสอบควำมต้ำนทำนแรงกดวัดค่ำได้อยูร่ ะหว่ำง 1.41-2.96 kg/cm2 โดย
ค่ำมำตรฐำนที่กำหนดคือ 3.569 kg/cm2 กำรทดสอบดัชนีกำรแตกร่ วน วัดค่ำได้อยูร่ ะหว่ำง 0.50 – 1.0 ค่ำมำตรฐำน
ที่กำหนดคือ 0.20-1.0 ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.238/2557) ผลกำรทดสอบสมบัติที่ผ่ำนค่ำมำตรฐำนที่
กำหนด คือ กำรทดสอบดัชนี กำรแตกร่ วน กำรทดสอบปริ มำณกำรดูดซึมน้ ำ กำรทดสอบดัชนี กำรแตกร่ วน สมบัติ
ที่ไม่ผำ่ นมำตรฐำนที่กำหนด คือ กำรทดสอบควำมต้ำนทำนแรงกด เพรำะกำกตะกอนที่เป็ นตัวประสำนที่เพิ่มขึ้นทำ
ให้เกิดควำมหนำแน่นของเชื้อเพลิงอัดแท่งเพรำะกำกตะกอนมีควำมหนำแน่นมำกกว่ำซังข้ำวโพดบดจึงรวมตัวกัน
ได้ดีดว้ ยควำมชื้นของกำกตะกอนดังนั้นมีควำมต้ำนทำนแรงกดที่มีแนวโน้มมำกขึ้นด้วย
ตอนที่ 2 ทดสอบสมบัติทำงด้ำนเชื้ อเพลิง สรุ ปได้วำ่ เมื่อเพิ่มอัตรำส่ วนของซังข้ำวโพดบดจะมีค่ำควำมร้อนสู งขึ้น
ตำมอัตรำส่ วนซึ่ งค่ำควำมร้อนไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั ตัวเชื่อมประสำนคือกำกตะกอนน้ ำเสี ยแต่ตวั แปรที่มีผลกับค่ำควำม
ร้อนคือซังข้ำวโพดผสมผงถ่ำนโดยอัตรำส่วนที่ 4:6 ค่ำควำมร้อนสูงได้เท่ำกับ 3,770 กิโลแคลอรี /กก.เป็ นเชื้อเพลิงที่
มีค่ำควำมร้อนสู ง ผลกำรทดสอบสำรระเหยจะมีค่ำน้อยเนื่ องจำกกำรสันดำปของซังข้ำวโพดที่มีปริ มำณที่นอ้ ยกว่ำ
และ ค่ำเถ้ำจะมี มำกกว่ำเนื่ องจำกกำรเผำไหม้ของเชื้ อ เพลิ งอัดแท่ งที่ มี อตั รำส่ วนของกำกตะกอนที่ ม ำกกว่ำจะ
หลงเหลือในรู ปของเถ้ำ ส่วนกำรคงรู ปของเชื้อเพลิงอัดแท่งสำมำรถอัดแท่งได้ดีในอัตรำส่วนผสมของกำกตะกอนที่
มีมำกกว่ำซังข้ำวโพด
ตอนที่ 3 กำรศึกษำต้นทุนกำรผลิตต่อหน่ วย พบว่ำ เมื่อเพิ่มปริ มำณอัตรำส่ วนของซังข้ำวโพดบดต้นทุนต่อหน่ วย
กำรผลิตจะเพิ่มขึ้นตำมโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 9.393-9.408 บำทต่อกิโลกรัม
ตอนที่ 4 กำรศึกษำควำมคิดเห็ นของผูใ้ ช้งำน พบว่ำระดับควำมเห็ นสู งสุ ด คือ ผลิตภัณฑ์ให้ควำมร้อนได้ดีอยู่ใน
ระดับมำกที่ สุด คิดเป็ นค่ำเฉลี่ย 4.80 ค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค จำแนกตำมรำคำ พบว่ำ ระดับ
ควำมเห็ นด้ำนรำคำเหมำะสมกับรู ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และคุณภำพของผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นค่ำเฉลี่ย 4.20 ระดับ
มำก
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กิตติกรรมประกาศ
กำรวิจัย ครั้ งนี้ สำมำรถด ำเนิ น กำรได้ส ำเร็ จ ด้ว ยดี โดยกำรได้รั บ ควำมกรุ ณ ำช่ ว ยเหลื อ อย่ำ งดี ยิ่ ง จำก
อำจำรย์ ดร.แววบุ ญ แย้ม แสงสังข์ ที่ ป รึ กษำสำรนิ พ นธ์ และกรรมกำรสอบ ผศ.ดร.ศิ ริน ทร ทองแสง ที่ กรุ ณ ำ
สละเวลำอันมีค่ำ ให้กำรช่วยเหลือและแนะนำในกำรทำสำรนิพนธ์ จนกำรศึกษำนี้สำเร็ จลงได้ดว้ ยดี
นอกจำกนี้ ข้ำ พเจ้ ำ ขอขอบพระคุ ณ โรงงำนผลิ ต พลำสติ ก จ ำกั ด (มหำชน) คุ ณ โสรั ช ธร วงษ์ ดี
หัวหน้ำส่ วนฝ่ ำยปฏิ บตั ิกำรโรงงำน รวมทั้งบริ ษทั น่ ำนเพรี ยว ที่ เอื้อเฟื้ อสถำนที่ ทำกำรทดลอง และ ผูอ้ ำนวยกำร
ศูนย์เชี่ยวชำญนวัตกรรมพลังงำนสะอำดและสิ่ งแวดล้อม สถำบันวิจยั วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถำนที่ทดสอบสมบัติเชื้อเพลิงอัดแท่ง ที่มีส่วนได้ให้กำรสนับสนุน ช่วยเหลือในกำรทำกำรศึกษำครั้งนี้เป็ นอย่ำงดี
จนเสร็ จสิ้น
เอกสารอ้ างอิง
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