
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รางวัลนี้เกิดจากแนวความคิดของ ศาสตราจารย ดร.กนก วงษตระหงาน อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ขอนแกน ไดมองเห็นวามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนแหลงเรียนรู แหลงผลิตงานวิจัย พัฒนาองคความรูที่สําคัญที่เปนที่พึ่ง

ทางความคิดและการแกปญหาของคนอีสาน งานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งถือไดวาเปนงานวิจัยสวนใหญของ

มหาวิทยาลัยนาจะไดรับการพัฒนามาเปนงานวิจัยที่มีการกําหนดปญหาหรือโจทยวิจัยจากปญหาจริงในพื้นที่ เพื่อนําองค

ความรูที่ไดจากการวิจัยไปพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติใหมากข้ึน เพื่อที่จะสนับสนุนสงเสริมและ

สรางแรงจูงใจใหนักศึกษาไดพัฒนาผลงานวิทยานพินธใหมีคุณภาพบนพื้นฐานของแนวคิดของงานวิจัยเพื่อแกไขปญหาและ 

พัฒนาประเทศ จึงไดเสนอใหมีการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดนที่มีลักษณะดังกลาวขางตนปละหนึ่งเร่ือง โดย ศาสตราจารย 

ดร.กนก วงษตระหงาน ไดสนับสนุนรางวัลเร่ืองละ 100,000 บาท เปนเวลา 10 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2552 เปนตนไป  
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โจทยและแนวคิดของงานวิจัย 

 

ประเทศไทยข้ึนชื่อวาเปนประเทศเกษตรกรรม ซ่ึงผลผลิตทางการเกษตรจําพวก ขาวเปลือก มันสับปะหลัง 

ออย ปาลมน้ํามัน และยางพารา ถือวาเปนสินคาสงออกเปนอันดับตนๆท่ีชวยหลอเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยเรา โดยวัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตร เชน ฟางขาวและแกลบ เหงาและลําตนมันสับปะหลัง ใบและยอดออย 

ทะลายปาลมและกานปาลม หรือใบยางพารา เปนสิ่งของเหลือท้ิงตามทองไรทองนาท่ีมีปริมาณมหาศาลซ่ึงไมมีการ

จัดการอยางเปนระบบ ปจจุบันเกษตรกรไทยอาศัยการเผาทําลายวัสดุเหลานี้ท้ิงเพ่ือใหงายตอการเก็บเก่ียวผลผลิต

และเพ่ือใหงายตอการจัดการ ซ่ึงการเผาทําลายท้ิงนอกจากจะเปนการสรางมลพิษทางอากาศแลว ยังเปนการ

กระทําท่ีผิดกฏหมายอีกดวย โดยวัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตรในประเทศไทยถูกประเมินวามีศักยภาพในการ

นํามาใชเปนพลังงานทดแทนไดอยางมีประสิทธิภาพในการนํามาใชเปนเชื้อเพลิงเผาไหมเพ่ือสรางพลังงานความ

รอนทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยประเมินวาแตละปประเทศไทยมีวัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตรมากกวา 200 ลาน

ตัน ซ่ึงมีพลังงานความรอนเทียบเทากับน้ํามันดิบประมาณ 20 ลานตัน หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของปริมาณน้ํามันดิบท่ี

มีการนําเขามาใชภายในประเทศ ดังนั้นหากมีระบบหรืออุปกรณท่ีชวยแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตรใหเปน

น้ํามันเชื้อเพลิงไดก็จะสามารถสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรหันมาเอาใจใสกับวัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตร จากเดิม

เปนการเผาทําลายท้ิงมาเปนการรวบรวมมาผลิตเปนพลังงานเพ่ือใชเองหรือขายได ซ่ึงนอกจากสามารถเพ่ิมรายได

ใหเกษตรกรแลว ยังชวยเพ่ิมทางเลือกในการจัดการชีวมวลบานเรามีความหลากหลายและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 



 



รองศาสตราจารย ดร.รัชพล สันติวรากร  ในฐานะอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธกลาวถึง

จุดเริ่มตนของการศึกษาวิจัยและทิศทางการนําผลการศึกษาวิจัยน้ีไปใชในอนาคตเพ่ือใหเกิดเปน

รูปธรรมวา “ประเทศไทยใหความสนใจในการสงเสริมและสนับสนุนในการนําชีวมวลมาแปรรูป

เปนพลังงานทดแทนมาอยางยาวนานซึ่งนําโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานแหงชาติ โดย

ใหความสนใจในการนําชีวมวลมาผลิตเปนเช้ือเพลิงในหลากหลายรูปแบบ เชน เอทานอล ไบโอ

ดีเซล กาซชีวภาพ หรือการแมแตการนําชีวมวลแหงมาอัดเม็ดเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงในหมอไอนํ้า 

แตการนําชีวมวลมาแปรรูปเปนเช้ือเพลิงเหลวดวยกระบวนการไพโรไลซิสน้ันยังไมไดรับการ

ศึกษาวิจัยในประเทศไทยมากนัก หรือแทบจะกลาวไดวาในชวงสิบปท่ีแลวประเทศไทยไมมีองค

ความรูหรือผลงานวิจัยเก่ียวกับการแปรรูปชีวมวลเปนเช้ือเพลิงเหลวดวยกระบวนการไพโรไลซิสหรือท่ีเรียกวา “ไบโอออย” เลย ซึ่ง

แตกตางกับตางประเทศ เชน แคนนาดา สหรัฐอเมริกา จีน บราซิล หรืออังกฤษ ท่ีมีการพัฒนาตอยอดระบบผลิตไบโอออยจากชีว

มวลอยางกวางขวางจนถึงข้ันนําไบโอออยน้ีมาผลิตเปนกระแสไฟฟาท่ีมีกําลังการผลิตสูงถึง 200 MW ซึ่งขอดีของการใช

กระบวนการไพโรไลซิสมาแปรรูปเปนไบโอออยน้ันมีอยูมากมาย เชน สามารถแปรรูปชีวมวลไดทุกชนิด ใชระยะเวลาใน

กระบวนการผลิตท่ีส้ันมาก ไมตองใชสารเคมีอ่ืนมาชวยสกัดหรือผลิตซึ่งแตกตางกับการผลิตเอทานอล เปนตน โดยงานวิจัยน้ีเริ่มข้ึน

เมื่อชวงป พ.ศ. 2551 โดยชวงเวลาดังกลาวไดทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับตนทุน ประสิทธิภาพการผลิต ประสิทธิภาพการแปรรูป

พลังงานและแนวทางการใชประโยชน จากการนําใบออยมาแปรรูปเปนเช้ือเพลิงแข็งในรูปแบบของการอัดเม็ด แปรรูปเปนเช้ือเพลิง

เหลวดวยกระบวนการไพโรไลซิส และแปรรูปเปนเช้ือเพลิงแกสดวยกระบวนการแกสซิฟเคช่ัน ซึ่งผลการวิจัยระบุวาเช้ือเพลิงแข็งมี

ศักยภาพท้ังดานตนทุน ประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิภาพการแปรรูปพลังงานท่ีดีท่ีสุด รองลงมาคือ เช้ือเพลิงแกสและ

เช้ือเพลิงเหลว ตามลําดับ แมวาเช้ือเพลิงเหลวหรือไบโอออยจะมีตนทุนการผลิตจากผลงานวิจัยชวงแรกสูงถึง 4,700 บาทตอลิตร 

และมีประสิทธิภาพการผลิตท่ีต่ํา กลาวคือ ใบออย 4 กิโลกรัมสามารถผลิตเปนไบโอออยไดเพียง 1 กิโลกรัม แตเมื่อพิจารณาดาน

การขนสงเช้ือเพลิง การเก็บรักษาและความหลากหลายดานการใชงานพบวา ไบโอออยมีศักยภาพท่ีโดดเดนท่ีสุด ดวยเหตุน้ีจึงมีการ

ศึกษาวิจัยตอเน่ืองในระยะท่ีสอง เก่ียวกับการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกระบบไบโอออยจากชีวมวลเพ่ือใหสามารถ

แขงขันกับเช้ือเพลิงเหลวอ่ืนๆใหได หลังจากการใชระยะเวลาทําวิจัยอยู 6 ป ในการคนควาวิจัยเชิงลึกและเปรียบเทียบเทคโนโลยี

กับงานวิจัยตางประเทศเพ่ือใหแนใจวาเทคโนโลยีท่ีคิดคนข้ึนน้ีมีประสิทธิภาพการผลิตระดับสูง ในขณะท่ีมีตนทุนการผลิตท่ีต่ํา รวม

ไปถึงศึกษาผลกระทบดานตัวแปรตางๆเพ่ือท่ีจะเปนขอมูลใหผูท่ีสนใจสามารถนําตนแบบเครื่องจักรจากงานวิจัยระยะสองน้ีไป

พัฒนาตอยอดไดในอนาคต ซึ่งผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากงานวิจัยระยะสองน้ีสามารถผลิตไบโอออยจากชีวมวลตางๆ เชน ชานออย ใบ

ออย หญาเนเปยร ใบยางพารา และใบไมท่ัวไป ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีตนทุนการผลิตต่ํา (ลิตรละ 11.09 บาท) ซึ่งมีคาท่ีติด

อันดับตนๆจากงานวิจัยท่ัวโลกท้ังในดานตนทุนการผลิต ประสิทธิภาพการใชพลังงาน และประสิทธิภาพในการแปรรูปจากชีวมวล

มาเปนนํ้ามันเช้ือเพลิงชีวภาพ อยางไรก็ตามการท่ีคิดคนระบบผลิตไบโอออยท่ีมีประสิทธิภาพสูงน้ันยังคงเปนกาวแรกในการสราง

ระบบบูรณาการในการผลิตและใชประโยชนจากไบโออย โดยยอมรับวาไบโอออยคอนขางท่ีจะมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกับนํ้ามัน

เช้ือเพลิงจากฟอสซิลอยูมาก ดังน้ันจึงมีการวิจัยตอเน่ืองในระยะสามควบคูกันในหลายดาน ไดแก การพัฒนาดานระบบอุปกรณท่ีใช

ในการผลิตไบโอออยท่ีมีมาตรฐาน การวิจัยดานการปรับปรุงคุณภาพไบโอออยใหสามารถใชงานไดในเครื่องยนตดีเซล และการวิจัย

ในดานการนําไบโอออยไปใชเผาไหมตรงในหองเผาไหมของหมอไอนํ้าและเครื่องยนตกังหันแกสเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟาเหมือนท่ีทํา

กันอยางแพรหลายในตางประเทศ ซึ่งคาดวางานวิจัยท่ีกําลังพัฒนาตอเน่ืองท้ังหมดในระยะสามน้ีจะประสบผลสําเร็จอยางเปน

รูปธรรมในไมชาน้ี ซึ่งหากเรามีผลงานวิจัยพรอมท้ังหมดน้ีทางกระผมในฐานะหัวหนาผูวิจัยและมหาวิทยาลัยขอนแกน จะเปนผูนํา



องคความรูท้ังหมดท่ีไดไปเผยแพรสูชุมชนและอุตสาหกรรมในการสรางโรงงานตนแบบในการผลิตไบโออยจากชีวมวลท่ีมีการบริหาร

จัดการดานการผลิตและใชประโยชนท่ีสามารถหลอเล้ียงหรือสรางอาชีพในชุมชนหรือองคกรเองได ซึ่งนอกจากจะเปนการเพ่ิม

รายไดจากการสรางอาชีพแลว ยังเปนการชวยเหลือประชาชนหรืออุตสาหกรรมดานตนทุนพลังงานท่ีมีราคาสูงข้ึนทุกๆป อีกท้ังเปน

การสงเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกนในการชวยเหลือชุมชนและคนในชาติใหเกิดความมั่นคงดานพลังงานท่ีสามารถผลิต

พลังงานใชเองไดจากเทคโนโลยีท่ีคิดคนข้ึนจากคนในประเทศ สรางความมั่งคั่งจากตนทุนพลังงานท่ีลดลงซึ่งทําใหมีรายจายในการ

ใชชีวิตลดลง และกอใหเกิดความยั่งยืนในการใชระบบหรือเทคโนโลยีท่ีบริหารจัดการเองภายในชุมชนและองคกร”  

กระบวนการในการศึกษา 

1. เริ่มตนจากการศึกษาจุดแข็ง-จุดออนจากงานวิจัยในระยะแรกเพ่ือวิเคราะหหาส่ิงท่ีบกพรองและส่ิงท่ีตองปรับปรุงรวมไปถึง

คนควากับงานวิจัยจากตางประเทศเพ่ือใชเปนขอมูลเสริมในการพัฒนาระบบผลิตไบโอออยท่ีมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งในชวง 5 ปท่ี

ผานมาระบบผลิตไบโอออยมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีคอนขางลํ้าสมัยมากและคอนขางเปนความลับ ดังน้ันจึงตอง

อาศัยการรวบรวมขอมูลเล็กๆนอยๆจากงานวิจัยท่ัวโลกมาประกอบการออกแบบเพ่ือใหไดระบบท่ีสมบูรณแบบในการไดมาซึ่ง

ระบบเครื่องจักรท่ีทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      

  
 

 

 

การนําวัสดุไปหาคาคุณสมบัติเพ่ือใชในการออกแบบและการใชคอมพิวเตอรในการคํานวนและออกแบบระบบ 



2. ทําการคํานวนและออกแบบระบบผลิตไบโอออยโดยอาศัยเครื่องมือทดสอบเพ่ือหาคาตัวแปรในการออกแบบและใช

คอมพิวเตอรมาชวยในข้ันตอนออกแบบคํานวน ซึ่งคอมพิวเตอรจะคํานวนผลกระทบตางๆเพ่ือนํามาใชเปนขอบเขตในการ

กําหนดความปลอดภัย เชน อุณหภูมิเครื่องจักรขณะทํางาน ความดันท่ีเกิดข้ึนในระบบ รวมไปถึงการใชซอรฟแวรเพ่ือเขียน

โปรแกรมคอมพิเตอรมาใชในการควบคุมและเก็บขอมูลการทํางานของระบบขณะทําการผลิตไบโอออย 

3. การสรางอุปกรณท่ีไดรับการออกแบบมาเองเพ่ือใหแนใจวาส่ิงท่ีออกแบบมาถูกสรางข้ึนไดอยางถูกตองเหมาะสม ซึ่งในระหวาง

การสรางเครื่องจักรท้ังหมดจะทําการทดสอบความปลอดภัยตางๆอยูตลอดเวลาท้ังในสวนของความสามารถในการรับแรงดัน

และอุณหภูมิ รวมไปถึงการติดตั้งเซ็นเซอรตางๆเพ่ือควบคุมการทํางานของระบบใหทํางานดวยความปลอดภัยและเกิด

เสถียรภาพขณะทํางานมากท่ีสุด โดยเครื่องจักรท้ังหมดน้ีติดตั้งท่ีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   

  

 

 

4. การทดสอบผลิตไบโอออยเพ่ือนําส่ิงท่ีผลิตมาไดไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะหคุณสมบัติไบโอออยตอไป นอกจากน้ี

ยังทําการเก็บขอมูลตางๆ เชน ตนทุนพลังงานไฟฟาท่ีใช การปลดปลอยมลพิษขณะทําการผลิต เพ่ือประกอบผลการศึกษา 

การสรางทดสอบและการติดตั้งเซ็นเซอรใหแกเครื่องจักรเพ่ือใหมั่นใจวาระบบตางๆสามารถทํางานไดตามท่ีออกแบบ 

และการทดสอบผลิตไบโอออยและเก็บขอมูลตางๆประกอบการศึกษาวิจัย 



ผลจากการศึกษา 

จากผลการศึกษาคนควา ดร.วศกร ตรีเดช กลาววา “การศึกษาการผลิตนํ้ามันเช้ือเพลิงชีวภาพ

หรือท่ีเรียกวา “ไบโอออย” ในประเทศไทยมีการศึกษาท่ีนอยมากในชวงตนป พ.ศ.2550 แต

ในชวงหลังประมาณป พ.ศ. 2558 จนถึงปจจุบัน นักวิจัยคนไทยมีการศึกษาเก่ียวกับการผลิตไบ

โอออยมากยิ่งข้ึนและมีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับโลกมากยิ่งข้ึน ซึ่งก็เปนเรื่องท่ีนาภูมิใจใหแก

คนไทยเราวามีความสามารถในการพัฒนาระบบน้ีดวยฝมือของคนไทยเราเอง อยางไรก็ตาม

การวิจัยของคนไทยเรามุงเนนไปท่ีความหลากหลายของชีวมวลท่ีนํามาผลิตและการใชเทคนิคท่ี

ซับซอนในการผลิตซะสวนใหญ ซึ่งยังไมตอบโจทยกับการท่ีจะสามารถพัฒนาระบบผลิตไบโอ

ออยในเชิงอุตสาหกรรมได ดวยเหตุน้ีทางตนและอาจารยท่ีปรึกษาจึงมุงเนนงานวิจัยเก่ียวกับ

ระบบผลิตไบโอออยท่ีมีกําลังการผลิตสูงในขณะท่ีมีตนทุนการผลิตต่ําและมีประสิทธิภาพสูง” 

 

 

 

 

แผนผังอุปกรณของระบบผลิตไบโอออยจากงานวิจัยน้ี 



นอกจากน้ี ดร.วศกร ตรีเดช ยังกลาวอีกวา ปจจุบันระบบผลิตไบโอออยในตางประเทศมีการพัฒนาระบบใหมี

ประสิทธิภาพท่ีสูงมาก และมีกําลังการผลิตท่ีใหญมาก ซึ่งบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกาและแคนนาดา ไดสรางระบบผลิตไบโอ

ออยท่ีมีกําลังการผลิตสูงถึง 2,000 ตันตอวัน โดยระบบดังกลาวไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศในเรื่องตางๆ 

เชน พ้ืนท่ีตั้งโรงงาน วัตถุดิบในการผลิต และการนําไบโอออยไปใชในเครื่องยนตกังหันแกสท่ีมีกําลังผลิตไฟฟาสูงถึง 200 MW ซึ่ง

ตนในฐานะนักวิจัยจึงมีความตองการท่ีจะพัฒนาระบบผลิตพลังงานน้ีเพ่ือใหเปนทางเลือกหน่ึงใหแกคนในชาติในการผลิตพลังงานใช

เอง แตถาหากประเทศไทยเรายังไมมีระบบท่ีความเสถียรภาพเพียงพอ ก็เปนเรื่องยากท่ีจะไดรับความสนใจจากหนวยงานตางๆใน

การสนับสนุนระบบผลิตไบโอออยใหมีการเติบโตภายในประเทศได ดังน้ันจึงมีความสนใจมุงมั่นในการศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนา

ระบบดังกลาวใหมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะแขงขันกับเช้ือเพลิงเหลวอ่ืนๆท่ีมีจําหนายในประเทศ จากการศึกษาคนความารวมเกือบ 

10 ป ก็ประสบผลสําเร็จในการออกแบบและพัฒนาระบบผลิตไบโอออยท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในดานการผลิต การแปรรูปพลังงาน 

และมีตนทุนการผลิตต่ํา โดยผลการวิจัยการผลิตไบโอออยจากชานออยท่ีมีกําลังการผลิต 1 ตันตอวัน (ซึ่งเปนกําลังการผลิตท่ีสูง

ท่ีสุดสําหรับการผลิตไบโอออยจากชีวมวลในประเทศไทย) สามารถผลิตไบโอออยไดสูงถึง 78 เปอรเซ็นตโดยมวล (หรือคิดเปน ชาน

ออย 1 กิโลกรัม สามารถผลิตไบโอออยได 0.78 กิโลกรัม) โดยไบโอออยดังกลาวมีคาพลังงานความรอนประมาณ 1 ใน 3 เทาของ

พลังงานความรอนท่ีไดจากนํ้ามันดีเซล หรือเทียบเทานํ้ามันเตาเกรดซี มีประสิทธิภาพในการแปรรูปพลังงานเทากับ 32.94% ซึ่งมี

คามากกวาประสิทธิภาพการแปรรูปพลังงานจากผลการวิจัยระบบผลิตไบโอออยขนาด 3 ตันตอช่ัวโมง จากประเทศจีนท่ีมีคาเทากับ 

20.86% (ประสิทธิภาพการแปรรูปพลังงาน คือ อัตราสวนระหวางพลังงานจากไบโอออยท่ีผลิตไดตอพลังงานท่ีใสเขาไปในระบบ

ท้ังหมดซึ่งรวมไปถึงพลังงานจากชีวมวลท่ีใสเขาไปดวย) โดยมีตนทุนการผลิตไบโอออยเทากับ 0.353 USD/lite ซึ่งถือวาอยูใน

ระดับกลางๆ ในขณะท่ีตนทุนการผลิตท่ีต่ําท่ีสุดเทาท่ีผลิตไดในตางประเทศเทากับ 0.108 UDS/lite นอกจากระบบผลิตไบโอออย

จะสามารถไดมาซึ่งไบโอออยท่ีมีปริมาณมากแลว ถานชารยังเปนอีกหน่ึงผลผลิตท่ีไดจากระบบน้ีดวย โดยถานชารท่ีไดมีสัดสวนของ

คารบอนท่ีสูงซึ่งสามารถนําถานชารน้ีไปพัฒนาตอยอดเพ่ือเพ่ิมมูลคาไดอีกมากมาย เชน นําไปแปรรูปเปนคารบอนบริสุทธ์ิใน

อุตสาหกรรมกรองสารพิษ หรือนําไปเปนสารตั้งตนในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง เปนตน 

 

 ผลวิเคราะหคุณสมบัติของไบโอออยและถานชารจากงานวิจัยน้ี 



 

 

 

ตัวแปรหรือส่ิงท่ีทําใหงานวิจัยน้ีประสบความสําเร็จในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพดานการแปรรูป

พลังงานและมีตนทุนการผลิตต่ํา คือ การสรางระบบใหความ

รอนท่ีมีตนทุนต่ํา, การใสระบบนําความรอนท้ิงกลับมาใช และ

การทําใหระบบมีการใชกาซออกซิเจนใหต่ําท่ีสุดโดยไมใชกาซ

ตัวกลางอ่ืนท่ีมีราคาแพง เชน กาซไนโตเจน, กาซอารกอน 

หรือกาซฮีเลียม เปนตน ปกติแลวโดยหัวใจสําคัญในการใช

กระบวนการไพโรไลซิสเพ่ือแปรรูปชีวมวลเปนไบโอออยคือ

การใหความรอนโดยตรงไปสูชีวมวลท่ีอุณหภูมิประมาณ 500 

– 600 องศาเซลเซียส ท่ีสภาวะไมมีกาซออกซิเจน หรือกลาว

ไดวาเปนการเผาไหมชีวมวลโดยไมใชอากาศ  

 

 

โดยท่ัวไปการเผาไหมจะใชอากาศเปนสวนประกอบหน่ึงในกระบวนการ หากไรซึ่งอากาศแลวจะทําใหกระบวนเผาไหมหยุดลงทันที 

ดังน้ันการออกแบบระบบไพโรไลซิสจึงเปนเรื่องท่ีทาทาย กระบวนไพโรไลซิสชีวมวลโดยท่ัวไปจะใชกาซไนโตรเจนเปนตัวกลางใน

การพาความรอนไปใชเพ่ือเผาไหมชีวมวลภายในเตาปฏิกรณและใชฮีตเตอรไฟฟาเปนแหลงพลังงานความรอนเพ่ือถายเทไปสูกาซ

ไนโตรเจนหรือถายเทไปสูเตาปฏิกรณโดยตรง ซึ่งวิธีการน้ีเปนวิธีการท่ีส้ินเปลืองพลังงานและตนทุนเปนอยางมาก ถึงแมวาจะได

ผลผลิตเปนไบโอออยท่ีมีคุณภาพและปริมาณสูง แตตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจึงเปนการยากท่ีจะใชระบบดังกลาวในเชิงอุตสาหกรรมท่ีผลิตไบ

ตนทุนการผลิตไบโอออยของงานวิจัยน้ีเมื่อเทียบกับตางประเทศ 

ผลวิเคราะหสวนประกอบเคมีท่ีอยูในไบโอออยจากงานวิจัยน้ี 



โอออยเปนปริมาณมาก ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงคิดคนและออกแบบหองเผาไหมท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับหองเผาไหมท่ีใชในเครื่องยนต

เจทของเครื่องบิน (หรือท่ีเรียกวา Can combustor) โดยหองเผาไหมจะใชกาซแอลพีจีเปนเช้ือเพลิงในการเผาไหมเพ่ือสรางกาซ

รอนเพ่ือสงตรงไปยังเตาปฏิกรณฟลูอิดไดซเบดแบบหมุนเวียน ซึ่งกาซรอนท่ีผลิตไดน้ีมีสัดสวนองคประกอบกาซออกซิเจนท่ีต่ํามาก 

(นอยกวา 0.1 %Vol) ถูกใชเปนของไหลตัวกลางท่ีสรางความเร็วพุงภายในเตาปฏิกรณ (Superficial velocity) ดังน้ันดวยอุปกรณ

น้ีจึงทําใหงานวิจัยน้ีประสบความสําเร็จในการสรางระบบท่ีมีสมรรถนะสูงได 

การใชประโยชนจากผลงานวิจัยและการตอยอดงานวิจัย 

 

การใชประโยชนจากงานวิจัย 

ไดมีการนําไบโอออยมาทดสอบใชงานเบ้ืองตนดวยวิธีการเผาตรง

เพ่ือทดสอบความสามารถในการนํามาใชเปนเช้ือเพลิงในหองเผา

ไหมของระบบหมอไอนํ้า ซึ่งผลการทดสอบระบุวา การนําไบโอ

ออยมาทดสอบในหองเผาไหมแบบ Can combustor สามารถ

สรางอุณหภูมิการเผาไหมไดประมาณ 1,200 องศาเซลเซียส มี

ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซตและซัลเฟอรไดออกไซตท่ี

ปลดปลอยออกมาจากไอเสียนอยกวา 50 ppm โดยความรอนท่ี

ไดสามารถตมนํ้าเดือนได 5.5 กิโลกรัมตอไบโอออย 1 ลิตร หรือ 

       คิดเปนตนทุนการผลิตนํ้ารอนเทากับ 2 บาทตอนํ้า 1 กิโลกรัม 

ซึ่งมีตนทุนต่ํากวาการใชกาซแอลพีจีและนํ้ามันดีเซลซึ่งมีตนทุนอยูท่ี 2.14 และ 2.75 บาทตอนํ้า 1 กิโลกรัม ตามลําดับ และท่ีสําคัญ

การใชไบโอออยในการเผาไหมเพ่ือใหไดความรอนมีการปลดปลอยกาซพิษต่ํากวากาซแอลพีจีและนํ้ามันดีเซลอยูเปนจํานวนมาก 

ปจจุบันไดมีผูประกอบการเอกชนในกลุมอุตสาหกรรมโรงงานผลิตนํ้าตาล โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตผงชูรส อุตสาหกรรม

ผลิตพลังงาน สถาบันการศึกษาอ่ืน เจาหนาท่ีจากกระทรวงพลังงานรวมไปถึงองคการปกครองสวนทองถ่ิน ใหความสนใจมาดูงาน

และสอบถามความเปนไปไดในการลงทุนนําเครื่องจักรดังกลาวน้ีไปใชงานท่ีสถานประกอบการ แตยังอยูระหวางการสรุปแนวทาง

ดานเทคโนโลยีเครื่องจักรและการใชประโยชน ซึ่งกลุมผูประกอบการไดยื่นความประสงคท่ีจะรอการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ

นําไปใชงานจริงในสถานประกอบการ นอกจากน้ียังมีสถาบันการศึกษาจาก National Kaohsuing University Science and 

Technology ประเทศไตหวัน นําโดย Dr.Syue-Sunn Leu อธิการบดีมหาวิทยาลัยมารวมดูงานวิจัยเก่ียวกับระบบผลิตและใช

ประโยชนจากไบโอออย ซึ่งจากการดูงานดังกลาวทางผูบริหารมหาวิทยาลัยมีความสนใจท่ีจะรวมวิจัยเพ่ือท่ีจะนํางานวิจัยน้ีไป

เผยแพรและขยายผลท่ีประเทศไตหวัน โดยขณะน้ีอยูระหวางการปรึกษาหารือเก่ียวกับการทํา MOU เพ่ือแลกเปล่ียนองคความรู

จากงานวิจัยน้ีไปยังมหาวิทยาลัย National Kaohsuing University Science and Technology ตอไป 

ชานออย, ถานชาร และไบโอออย ท่ีผลิตไดจากงานวิจัยน้ี 



  
 

 

 

  
 

 

  

อยางไรก็ตามไดเริ่มมีการนําไบโอออยท่ีผลิตไดจากเครื่องตนแบบของงานวิจับน้ีไปทดสอบใชงานจริงแลวในบางสวนบาง

หนวยงาน เชน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดทดลองนําไบโอออยไปใชในหมอไอนํ้าขนาด 

500 กิโลกรัมตอช่ัวโมง รวมกับนํ้ามันดีเซล โดยไอนํ้าท่ีผลิตไดจากหมอไอนํ้าท่ีใชไบโอออยรวมกับนํ้ามันดีเซลน้ีถูกจายไปยัง

เครื่องจักรตางๆ เชน หอกล่ันลําดับสวน หอกล่ันเอทานอลภายในอาคารปฏิบัติการเพ่ือใชสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผล

การใชงานไบโอออยรวมกับนํ้ามันดีเซลพบวา สามารถลดการใชนํ้ามันดีเซลไดประมาณ 20% หรือคิดเปนตนทุนนํ้ามันดีเซลท่ีลดลง

เทากับ 300 บาทตอช่ัวโมง โดย ดร.อธิป เหลืองไพโรจน อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมี ใหความเห็นวา “การใชไบโอออย

รวมกับนํ้ามันดีเซลในหมอไอนํ้าเบ้ืองตนน้ันพบวา สามารถใชงานไดจริง แตยังไมสามารถนํามาใชงานไดเต็ม 100% เน่ืองจากไบโอ

ออยท่ีใชทดสอบในครั้งน้ีเปนไบโอออยดิบๆท่ีมีส่ิงเจือปนไดแก ความช้ืนและสารแขวนลอยคอนขางสูง จึงทําใหความสามารถในการ

เผาไหมไมคอยมีความเสถียรเทาท่ีควร ดังน้ันจึงควรมีการปรับปรุงคุณภาพเบ้ืองตนเพ่ือใหเกิดความเสถียรขณะใชงาน อยางไรก็ตาม

เมื่อเทียบกับตนทุนนํ้ามันดีเซลท่ีลดลงอยางมากจึงควรมีการตอยอดและนํามาใชงานตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จควบคูกัน 2 สวน

ไดแก สวนแรกเปนการลดตนทุนท่ีใชในการเรียนการสอนของคณะ และสวนท่ี 2 เปนการทําวิจัยตอเน่ืองเก่ียวกับผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจากการใชไบโอออยเปนเช้ือเพลิงในหมอไอนํ้า ซึ่งทางภาควิชามีความยินดีท่ีจะนําไบโอออยมาใชใหเกิดเปนรูปธรรม” 

Dr.Syue-Sunn Leu อธิการบดีมหาวิทยาลัย National Kaohsuing University Science and Technology มาศึกษาดูงาน

เพ่ือหารือเก่ียวกับการแลกเปล่ียนองคความรูในการนํางานวิจัยเก่ียวกับการผลิตและใชประโยชนจากไบโอออย 

ผูประกอบการดานการขนสงและขายนํ้ามันเช้ือเพลิงขอเขาพบเพ่ือพูดคุยกับคณะผูวิจัยเก่ียวกับการขยายผลงานวิจัยเพ่ือผลิต

และจําหนายไบโอออยในเชิงพาณิชย 



   
 

 

 

นอกจากน้ียังมีการนําไบโอออยท่ีผานการปรับปรุงคุณภาพเบ้ืองตนไปทดลองใชงานท่ีหมอไอนํ้าขนาด 2,000 กิโลกรัมตอช่ัวโมง ท่ี

ติดตั้งประจํา ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการใชงานไดทําการฉีดไบโอออยไปเผาไหมรวมกับนํ้ามันเตา

เกรดซี ซึ่งผลการใชงานพบวา สามารถลดการใชนํ้ามันเตาได 30% มีการปลดปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซคลดลงมากกวา 50% 

โดยการทดลองใชงานไบโอออยในหมอไอนํ้าน้ีอยูในชวงทดสอบเบ้ืองตนเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการใชไบโอออยเปนเช้ือเพลิงเผา

ไหมรวมกับนํ้ามันเตา เกรดซี ซึ่งขณะน้ียังคงจะทําการทดสอบตอเน่ืองเพ่ือใหไดมาซึ่งองคความรูในการใชงานไบโอออยตอไป 

  
 

 

 

 

 

การทดสอบการใชไบโอออยในหมอไอนํ้าท่ีภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

โดยมี ดร.อธิบ เหลืองไพโรจน เขารวมสังเกตุการณ 

การทดสอบการใชไบโอออยในหมอไอนํ้าท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 



การตอยอดงานวิจัย 

ผลลัพธท่ีไดจากการทดลองผลิตไบโอออยจากชีวมวล เชน ชานออย ใบออย หญาเนเปยร ใบยางพารา และใบไมท่ัวไป 

ถูกนํามาบันทึกไวเปนฐานขอมูลท่ีสําคัญของประเทศในการคํานวณหาศักยภาพการผลิตไบโอออยจากชีวมวลชนิดตางๆ และการ

ทดลองใชงานเบ้ืองตนเก่ียวกับการใชไบโอออย อยางไรก็ตามการทดลองผลิตและใชงานไบโอออยจริงจะยังคงทําการทดลองตอไป

เพ่ือหาศักยภาพในการผลิตและใชประโยชนจากไบโอออยจากชีวมวลอ่ืนๆท่ีมีศักยภาพตอไป โดยการประยุกตใชขอมูลท่ีไดจาก

ผลงานวิจัยเดิมเพ่ือตอยอดงานวิจัยใหมีความสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึนเพ่ือใหเกิดการบูรณาการดานการผลิตและใชประโยชนจากไบ

โอออยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปจจุบันทางกลุมวิจัยวิศวกรรมฟารมและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน

เปนหนวยงานท่ีรับชวงตอในการดําเนินการวิจัยตอยอด โดยไดดําเนินการวิจัยควบคูกันอยู 3 แนวทาง ดังน้ี 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาตอยอดระบบการผลิตไบโอออยใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนท้ังในดานคุณภาพเช้ือเพลิงท่ีผลิตไดและ

ความทนทานของวัสดุอุปกรณท่ีนํามาผลิตเครื่องจักร ซึ่งในปจจุบันไดนําเอาระบบ Wet Scrubber ท่ีทํามาจากวัสดุสแตนเลสมาใช

ในการเพ่ิมความสามารถในการผลิตไบโอออย โดยไดติดตั้งอุปกรณดังกลาวเพ่ิมเติมในสวนของกระบวนการควบแนนเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการดักจับสายระเหยตางๆและไบโอออยท่ียังกล่ันตัวไมหมดใหสามารถกล่ันตัวออกมาไดปริมาณสูงท่ีสุด โดย

ผลการวิจัยเบ้ืองตนระบุวาการนําเอาระบบ Wet Scrubber มาใชในการควบแนนและใชสารดักจับคือ ตัวไบโอออยและเอทานอล

สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไบโอออยไดประมาณ 5 และ 15 เปอรเซ็นตตามลําดับ โดยไบโอออยท่ีไดมีคุณสมบัติดานคาความรอน

เพ่ิมข้ึนประมาณ 10-50 เปอรเซ็นต ซึ่งผลท่ีไดจากงานวิจัยตอยอดน้ีนอกจากจะไดขอมูลเพ่ือใชในการตีพิมพในบทความวิชาการ

ระดับนานาชาติแลว ยังไดระบบผลิตไบโอออยท่ีมีสมรรถนะการผลิตท่ีดีกวาเดิมและสามารถขยายผลไปใชในการสรางระบบผลิตไบ

โอออยจากชีวมวลในเชิงอุตสาหกรรมไดตอไป 

แนวทางท่ี 2 การศึกษาวิจัยดานการปรับปรุงคุณภาพของไบโอออย โดยการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนไปได

ในการแปรรูปไบโอออยใหมีคุณสมบัติคลายคลึงกับนํ้ามันดีเซลเพ่ือท่ีจะสามารถนําไบโอออยท่ีปรับปรุงคุณภาพแลวไปใชทดแทนกับ

นํ้ามันดีเซลโดยตรงโดยท่ีไมตองทําการดัดแปลงเครื่องยนตใดๆท้ังส้ิน ซึ่งปจจุบันผลการวิจัยเบ้ืองตนระบุวา สามารถแปรรูปไบโอ

ออยใหมีความคลายคลึงกับนํ้ามันดีเซลได ซึ่งมีอัตราสวนการแปรรูปจากไบโอออยเปนนํ้ามันดีเซลอยูท่ีประมาณ 5- 10 เปอรเซ็นต 

โดยขณะน้ีอยูระหวางการวิจัยตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุงคุณภาพ ศึกษาตนทุนในการปรับปรุงคุณภาพ และ

ผลกระทบดานสมรรถนะและการปลดปลอยมลพิษหจากการใชไบโอออยท่ีผานการปรับปรุงคุณภาพแลวในเครื่องยนตดีเซลจริง 

ท้ังน้ีขอมูลผลงานวิจัยท่ีไดจากแนวทางท่ีสองน้ีจะสามารถนํามาใชเปนขอมูลประกอบความเปนไปไดในการขยายผลดานการใช

ประโยชนจากไบโอออยเพ่ือตอบโจทยดานการชวยเหลือประชาชนตามชุมชนหมูบานท่ีใชนํ้ามันดีเซลในการประกอบอาชีพตอไป 

แนวทางท่ี 3 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการนําไบโอออยไปใชเผาไหมโดยตรงในหองเผาไหมของหมอไอนํ้าและหองเผาไหม

ของเครื่องยนตกังหันแกส โดยวัตถุประสงคในการดําเนินการในแนวทางน้ีเพ่ือศึกษาสมรรถนะและการปลดปลอยมลพิษทางอากาศ

จากการใชไบโอออยเปนเช้ือเพลิงเผาไหมโดยตรงโดยท่ีไมผานการปรับปรุงคุณภาพใดๆท้ังส้ิน ซึ่งผลลัพธจากงานวิจัยในหองเผาไหม

แบบ Can Combustor เบ้ืองตนระบุวา ไบโอออยสามารถนํามาใชเปนเช้ือเพลิงโดยตรงในหองเผาไหมแบบตอเน่ืองได โดยสามารถ

ปลดปลอยพลังงานความรอนจากการเผาไหมไดสูงถึง 1,200 องศาเซลเซียส ท่ีอัตราสวนอากาศเช้ือเพลิงเบ้ืองตนอยูท่ี 8 ตอ 1 มี

การปลดปลอยมลพิษจําพวกกาซคารบอนมอนอกไซต, ซัลเฟอรไดออกไซต นอยกวา 50 ppm และมีการปลดปลอยไนโตรออกไซต

นอยกวา 300 ppm โดยงานวิจัยน้ียังอยูในชวงดําเนินการตอเน่ืองเพ่ือศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีเหมาะสมท่ีใชในการเผา

ไหมไบโอออยโดยตรงใหเกิดเสถียรภาพสูงท่ีสุดและไดสมรรถนะการเผาไหมท่ีดีท่ีสุด จากน้ันจะนําผลลัพธท่ีไดจากงานวิจัยในหอง

เผาไหมจําลองน้ีไปใชงานจริงในเครื่องยนตกังหันแกสเพ่ือทดสอบการนําไบโอออยไปผลิตเปนกระแสไฟฟาตอไป โดยผลลัพธท่ีได



จากงานวิจัยน้ีจะสามารถตอบโจทยแนวทางในการใชงานไบโอออยในเชิงอุตสาหกรรมจําพวกอุตสาหกรรมดานความรอนและ

อุตสาหกรรมดานการผลิตกระแสไฟฟาใหกับผูประกอบการ ซึ่งแนวทางดังกลาวน้ีไดนําไปประยุกตใชงานในหมอไอนํ้าเพ่ือศึกษา

ผลกระทบจริงท่ีเกิดข้ึนจากการใชไบโอออยในงานอุตสาหกรรมจริงแลวในบางสวนตามท่ีระบุไวในการใชประโยชนในงานวิจัย 

  

 

 

ผศ.ดร.ปุริมพัฒน สุจํานงคโตกุล  ผูเช่ียวชาญดานการจัดการพลังงาน กลาววา “นอกจากนําใบออยมาผลิตเปนนํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือ

เปนพลังงานทางเลือกไดแลวยังจะสงผลดีตออุตสาหกรรมออยโดยตรง กลาวคือ ชาวไรสามารถ

สรางรายไดจากการขายใบออยและจะไมตองเผาไร ซึ่งการเผาไรเปนสาเหตุตนๆของปญหา PM 

2.5 ของประเทศ ไมเพียงเทาน้ันการเผาไรออยจะทําใหจุลินทรียในดินตายและจะไมสามารถ

ปรับสภาพดินใหกลับมาสมบูรณ ทําใหตองใชสารเคมีเพ่ิมข้ึนในการปลูกออยซึ่งเปนภาระ

คาใชจายของชาวไรออย และโดยรวมผลิตออยตอไรออยลดลงกวาท่ีควรจะเปนตามธรรมชาติ” 

การตอยอดงานวิจยัดวยการนําไบโอออยมาทดสอบหองเผาไหมจําลอง, เครื่องยนตกังหันแกส และเครื่องยนตดีเซล 



นายอนุรักษ หอสูงเนิน พลังงานจังหวัดหนองบัวลําภู กลาววา “แนวคิดเก่ียวกับการผลิตไบโอออย

จากชีวมวลดวยกระบวนการไพโรไลซิสเปนแนวคิดท่ีสรางผลกระทบตอหนวยงานดานพลังงานเปน

อยางมากเพราะในปจจุบันกระทรวงพลังงานไดมีการนํานโยบายดานการผลิตและใชนํ้ามันไพโรไล

ซิสผานทางแผน AEDP ของสํานักนโยบายและแผนพลังงานมาบรรจุลงในแผนมากข้ึน แตแผน

ดังกลาวยังมุงเนนไปยังนํามันไพโรไลซิสท่ีผลิตไดจากขยะพลาสติกซึ่งยังไมเก่ียวของกับการผลิตและ

ใชนํ้ามันไพโรไลซิสจากชีวมวล ซึ่งทางคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถประดิษฐและ

คิดคนเครื่องผลิตนํ้ามันไพโรไลซิสจากชีวมวลท่ีมีตนทุนต่ําท่ีสามารถแขงขันกับเช้ือเพลิงอ่ืนท่ีใชงาน

ในปจจุบันไดน้ันถือเปนเรื่องท่ีดี เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีชีวมวลเหลือท้ิงอยูมหาศาล

ตามไรนา น่ันหมายความวาประเทศไทยเรามีวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตอยูเหลือเฟอ ขาดแตไมมีองคความรูท่ีจะใชนํามาผลิต บัดน้ีเรา

มีองคความรูน้ันแลว ทางผมสามารถเปนตัวกลางในการผลักดันโครงการนํารองในการผลิตและใชประโยชนนํ้ามันไพโรไลซิสจากชีว

มวลไดผานทางกองทุนอนุรักษพลังงาน สํานักงานพลังงานจังหวัด ซึ่งโครงการน้ีหากมีการนํามาปฏิบัติงานจริงผมคิดวาเปนเรื่องท่ีดี

ท้ังในแงของการสงเสริมพันธกิจดานจัดหาพลังงาน พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียนของกระทรวงพลังงานไดแลว ยังเปน

การสรางกิจกรรมระหวางหนวยงานการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และชุมชน ในการรวมมือกันผลิตและใชพลังงานกันเองภายใน

ชุมชนท่ีจะชวยสรางรายได ลดรายจายใหแกชุมชนครัวเรือนดานพลังงานได โดยในปจจุบันทางเรารอความพรอมจากทาง

คณะผูวิจัยในการประสานความรวมมือกันในการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือสรางชุมชนนํารองในการผลิตและใชนํ้ามันไพโรไลซิสจาก

ชีวมวล ซึ่งคาดวาจะเกิดข้ึนในเร็ววันน้ี” 

นายรัชภูมิ วอศิริ  ตําแหนงหัวหนาแผนกวางแผน บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด 

กลาววา “เปนเรื่องท่ีดีหากมีการนํานํ้ามันเช้ือเพลิงจากชีวมวลมาใชเผาไหมในระบบหมอไอนํ้าได 

เพราะจะเปนการเพ่ิมความสามารถผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือขายของโรงงาน และยังเปนการทํา 

CSR กับชุมชนรอบขางท้ังในสวนของการรับซื้อชีวมวลและการรณรงควาโรงงานใชพลังงาน

สะอาดในการผลิตกระกระแสไฟฟา ซึ่งแนวคิดในการนําระบบผลิตนํ้ามนัเช้ือเพลิงจากชีวมวลมา

ไวในโรงงานถือวาเปนความคิดท่ีดีมากเน่ืองจาก ปจจุบันโรงงานประสบปญหาในการจัดการฝุน

ชานออยท่ีฟุงกระจายตามระบบสายพานลําเลียงชานออยจากลานกองชานออยจนถึงบริเวณ 

Boiler house โดยฝุนเหลาน้ีกระจายและกองตัวกันอยูเปนจํานวนมากท่ัวโรงงานและท่ีสําคัญมี

วิธีการกําจัดท่ียากมากเน่ืองจาก ฝุนมีขนาดเล็กมาก นํ้าหนักเบา สงผลตอทางเดินหายใจ และเมื่อมีลมพัดก็จะฟุงกระจายอยางมาก 

ปจจุบันโรงงานใชวิธีการฉีดนํ้าลางฝุนทุกๆเดือน ซึ่งฝุนเหลาน้ีเมื่อถูกนํ้าก็จะกลายเปนโคลนเหนียวติดตามพ้ืนและสวนตางๆท่ีกําจัด

ไดยาก และหากจะทําการกองรวมกันแลวปอนเขาสูหมอไอนํ้าก็ทําไดยากเน่ืองจากฝุนมีนํ้าหนักเบามาก ทําใหฟุงกระจายกอนไหล

เขาสูหองเผาไหมของระบบหมอไอนํ้า หากมีเครื่องจักรในการแปรรูปฝุนชานออยใหกลายเปนเช้ือเพลิงไดก็จะสามารถแกไขปญหา

ฝุนชานออยภายในโรงงานได โดยหากมีผลการศึกษาท่ีชัดเจนเก่ียวกับแนวทางการผลิตและใชนํ้ามันเช้ือเพลิงจากชีวมวลภายใน

หมอไอนํ้าอยางสมบูรณครบถวน ผมก็ยินดีท่ีจะนําผลการศึกษาดังกลาวเสนอใหผูมีอํานาจภายในโรงงานเพ่ือลงทุนสรางระบบผลิต

ไนํ้ามันเช้ือเพลิงจากชีวมวลจากฝุนชานออยและใบออยท่ีรับซื้อมาจากชาวไรออยมาผลิตเปนเช้ือเพลิงใชในหมอไอนํ้าตอไป” 



นายธีรพงษ รุงจิราธนากูล  ตําแหนงวิศวกรประจําสวนพลังงาน บริษัท ฟนิคซ พัลพ แอนด เพ

เพอร จํากัด (มหาชน) กลาววา “จากการท่ีผมไดเคยมีโอกาสไปเยี่ยมชมตนแบบเครื่องผลิตไบโอ

ออยท่ีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนและไดหารือกับ

คณะผูวิจัยเก่ียวกับความเปนไปไดในการนําไบโอออยมาใชในเครื่องเผาปูนท่ีโรงงาน พบวา การ

ประยุกตใชไบโอออยกับเครื่องเผาปูนมีโอกาสเปนไปไดท่ีจะสามารถนํามาใชงานจริง ซึ่งขณะน้ี

อยูระหวางรอผลการศึกษาและคํายืนยันท่ีชัดเจนกับทางคณะผูวิจัยซึ่งคาดวาจะเกิดข้ึนเร็วๆน้ี 

โดยปจจุบันโรงงานมีเปลือกตนยูคาลิปตัสท่ีเปนของเหลือจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ ซึ่ง

เปลือกยูคาลิปตัสน้ีสวนหน่ึงถูกใชเปนเช้ือเพลิงเผาไหมในหมอไอนํ้าและสวนท่ีเหลือมีปริมาณอยู

ท่ีประมาณ 100 ตันตอวัน ถูกนํามากองรวมท่ีลานกองและจะตองใชนํ้าพรมเปลือกคูคาลิปตัสตลอดเวลาเพ่ือปองกันการลุกไหม 

โดยหากมีการแปรรูปหรือมีระบบจัดการเชนนําเปลือกยูคาลิปตัสน้ีมาผลิตเปนไบโอออยก็จะเกิดประโยชนเปนอยางมาก เพราะ

นอกจากโรงงานทําการผลิตเยื่อกระดาษแลว โรงงานยังมีผลิตภัณฑอีกสวนหน่ึงคือการผลิตปูนซีเมนตสําเร็จรูป โดยกระบวนการ

ผลิตปูนซีเมนตตองใชความรอนในการเผาปูนเพ่ือไลความช้ืนออกจากปูนในเครื่องเผาแบบ Rotary kiln ซึ่งปจจุบันใชเช้ือเพลิง

ประเภท Used oil เชน นํ้ามันเครื่องใชแลว เปนตน หรือบางครั้งใชนํ้ามันเตาเกรด C ท่ีราคาตนทุนประมาณ 16-18 บาทตอลิตร 

หากนําไบโอออยมาใชทดแทนเช้ือเพลิงเดิมไดน้ันก็จะสามารถลดตนทุนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนตสําเร็จรูปไดเปนอยางมาก

เน่ืองจากท้ังคาความรอนท่ีใกลเคียงกันแตราคาตนทุนท่ีต่ํากวาก็มีความนาสนใจในการลงทุนนําระบบผลิตไบโอออยโดยใชเปลือกยู

คาลิปตัสมาเปนวัตถุดิบในการผลิต” 

รางวัลท่ีไดรับจากงานวิจัย, การเผยแพรผลงานวิจัย และการจดอนุสิทธิบัตร 

ตนแบบเครื่องผลิตนํ้ามันเช้ือเพลิงชีวภาพหรือไบโอออยจากชีวมวล

ท่ีไดจากวิทยานิพนธฉบับน้ี ไดรับเลือกใหไดรับรางวัลจากสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รางวัลผลงานวิจัยระดับ “ดี” รวมจํานวนท้ังส้ิน 

2 ครั้ง ไดแก ครั้งท่ี 1 ไดรางวัลประจําป 2556 เรื่อง “การศึกษาออกแบบเตา

ปฏิกรณผลิตนํ้ามันเช้ือเพลิงจากใบออย” และครั้งท่ี 2 ไดรางวัลประจําป 

2562 เรื่อง “การศึกษาออกแบบและพัฒนาการผลิตนํ้ามันเช้ือเพลิงชีวมวล

จากชานออยโดยใชเตาปฏิกรณฟลูอิดไดซเบดแบบหมุนเวียน” 

    



ไดเปนตัวแทนประเทศไทยเพ่ือรวมประกวดรายการ “Seoul International Invention Fair 2014” ท่ีกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต 

ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 1 ธันวาคม 2557  ภายใตส่ิงประดิษฐ “Bio-oil production from cane trash in 

fluidized bed reactor” โดยไดรับรางวัล “Silver prize”  

 ไดรับการเผยแพรผลงานผานทางโทรทัศน รายการ “มองโลกมองเรา” ออกอากาศทางชอง 3 SD (ชอง 28) ณ วันท่ี 4 เมษายน 

2561และไดรับการเผยแพรผลงานทางส่ือหนังสือพิมพ

ออนไลน 

- https://epl.thairath.co.th/content/396030 

- https://www.postsod.com/oil-production 

ไดเขารวมแสดงผลงานวิจัยรายการ "IP Innovation and Technology 

EXPO 2014" ท่ีศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

ชวงวันท่ี 28 – 20 กรกฎาคม 2557 

และเขารวมแสดงผลงานวิจัยรายการ "วันนักประดิษฐ 2557" ท่ีอิมแพค 

อารีนา เมืองทองธานี ชวงวันท่ี 23 – 25 มิถุนายน 2557 

ไดรับรางวัลผูสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2557 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยรับมอบ ณ 

วันท่ี 27 มีนาคม 2557 เน่ืองดวยผูวิจัยไดรับรางวัลผลงานวิจัยระดับ “ดี” จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

   

ถูกคัดเลือกใหเขาบันทึกเทปรายการกาวไกลไปกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  “เรื่องนํ้ามันเช้ือเพลิง

ชีวภาพ” 



    

เขารอบ 10 ทีมสุดทายในการแขงขันดานโมเดลธุรกิจในโครงการ GEF Unido Cleantech Programme for SMEs in 

Thailand 2017 โดยสงผลงานเปนตนแบบเครื่องผลิตนํ้ามันเช้ือเพลิงชีวภาพจากชีวมวลชุมชนเพ่ือใหชุมชนผลิตและใชนํ้ามันเองได

อยางยั่งยืน และไดรับรางวัลท่ี 6 จากการแขงขันในครั้งน้ี 

   

จดอนุสิทธิบัตรจากผลงานวิจัยจาํนวน 2 เร่ือง ดังนี ้

1. ไดรับใบรับรองอนุสิทธิบัตรเลขท่ี 10103 เรื่องโรตารี่วาลว  วันยื่นเรื่องขอรับอนุสิทธิบัตรวันท่ี 8 ต.ค. 2558  ออกใหในวันท่ี 21 

ก.ย. 2559  หมดอายุในวันท่ี 9 ต.ค.2564      
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