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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
         การใชพลังงานในปจจุบันมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสามารถแสดงดังรูปที่ 1 โดยใน
ระยะเวลา 20 ปที่ผานมาต้ังแตป พ.ศ. 2533 ถึง 2553 การใชพลังงานของประเทศไทยเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ 4.4 ตอป การเติบโตดังกลาวเกิดข้ึนควบคูกับอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจซึ่งมีคาเฉลี่ยรอยละ 4.5 ตอป โดยการใชพลังงานสวนใหญจะถูกใชในภาคการขนสงและ
ภาคอุตสาหกรรม และแนวโนมความตองการพลังงานในอนาคตในระยะเวลา  20 ปขางหนา ความ
ตองการใชพลังงานจะมีแนวโนมที่สูงข้ึนอยางตอเนื่องที่อัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 3.9 ตอป 

 
รูปที ่1.1 แนวโนมความตองการพลงังานในอนาคต ที่มา:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ

พลังงาน ๒๕๕๓ http://www.dede.go.th/dede/index. 

จากสถานการณการใชพลังงานที่เพิ่มข้ึน อาจสงผลตอความตองการพลังงานในอนาคต ดังน้ันจึง
จําเปนตองมีการหาพลังงานทดแทนเพ่ือรองรับความตองการพลังงานในอนาคต ซึ่งพลังงานทดแทนมี
หลายดาน เชน พลังงานจากแสงอาทิตย พลังงานจากนํ้า พลังงานจากลม พลังงานจากชีวมวล 
พลังงานจากความรอนใตพิภพ และพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร เปนตน แตสําหรับประเทศไทย
เปนประเทศเกษตรกรรม จึงทําใหมีปริมาณชีวมวลที่เหลือใชเปนจํานวนมากท่ียังไมไดนํามาใชใหเกิด
ประโยชน ไดแก เหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม เปนตน ดังน้ันการนํา
พลังงานจากชีวมวลมาใชจึงเปนทางเลือกหน่ึงที่นาสนใจเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําชีว
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มวลมาใชเปนเช้ือเพลิงจะไมกอใหเกิดมลภาวะทางดานสิ่งแวดลอมและปรากฎการณเรือนกระจก 
เนื่องจากกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดข้ึนจะถูกนําเขาสูวัฏจักรคารบอน ทําใหไมปลดปลอยมลพิษสู
อากาศ แตอยางไรก็ตามการนําพลังงานจากชีวมวลมาใชประโยชนยังมีขอจํากัดหลายประการ เชน 
ปริมาณความช้ืนสูง คาความรอนและความหนาแนนของพลังงานตํ่า แตสามารถปรับปรุงขอดอยน้ีได
ดวยกระบวนการตางๆ เชน กระบวนการคารบอไนเซชันหรือ เปนที่รูจักกันโดยท่ัวไปคือ การทําถาน 
ซึ่งเปนกระบวนการที่ใชอุณหภูมิและพลังงานสูง แตยังมีอีกกระบวนการหนึ่งที่ใชอุณหภูมิต่ํากวาการ
ทําถาน แตสามารถปรับปรุงคาความรอนไดเชนกัน ซึ่ ง เรียกวา กระบวนการทอรีแฟคชัน 

(Torrefaction) เปนกระบวนการปรับปรุงทางความรอยที่ชวงอุณหภูมิ 200-300 องศาเซลเซียส ทํา
ใหชีวมวลมีปริมาณความช้ืนตํ่า และคาความรอนสูงข้ึน แตในกรณีที่ชีวมวลที่มีความหนาแนนพลังงาน
ต่ํา สามารถปรับปรุงไดโดยกระบวนการข้ึนรูปอัดแทง ทําใหชีวมวลมีความหนาแนนพลังงานเพ่ิมข้ึน 
จากการปรับปรุงขางตนจะทําใหชีวมวลมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพท่ีดีข้ึน และสะดวกตอ
การใชงาน การจัดเก็บ และการขนสง ซึ่งจะชวยลดคาใชจายในบางกระบวนการเม่ือเปรียบเทียบกับ
ชีวมวลที่ไมไดผานกระบวนการปรับปรุงทางความรอน ดังนั้นจําเปนจะตองพิจารณาถึงเศรษฐศาสตร
ในการลงทุนและการดําเนินการของข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลจนไดผลิตภัณฑสุดทาย 

              จากการศึกษาจากรายงานงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของพบวา การข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลที่
ผานกระบวนการทอรีแฟคชันยังไมมีการศึกษาท่ีแพรหลาย ดังนั้นในงานวิจัยน้ีจะศึกษาการข้ึนรูปอัด
แทงชีวมวลท่ีผานกระบวนการทอรีแฟคชัน โดยกระบวนการในการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลที่ผาน
กระบวนการทอรีแฟคชัน สามารถแบงออกไดเปนสองแบบ คือ กระบวนการทอรรีไฟร-อัดแทง และ
กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร พรอมศึกษาคุณสมบัติ ผลไดของชีวมวล และวิเคราะหการใชพลังงาน
กระบวนการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีแฟคชันทั้งกระบวนการ โดยชีวมวลที่ใช
ไดแก เหงามัน ทางปาลม ใบและยอดออย ซังขาวโพด และฟางขาว 
 
1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

   1.2.1 ศึกษาการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชันท้ังสองแบบ คือ กระบวนการทอรรี
ไฟร-อัดแทง และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 

   1.2.2 ศึกษาคุณสมบัติของการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชัน ไดแก คาความรอน คา
ความหนาแนนบัคก และคาความทนทาน 

   1.2.3 ศึกษาผลไดของชีวมวลในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทง 
   1.2.4 ศึกษาคาความหนาแนนของพลังงาน 
   1.2.5 ศึกษาพลังงานท่ีใชในการข้ึนรูปอัดแทง 
   1.2.6 วิเคราะหคาใชจายดานพลงังานในการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทั้งกระบวนการ  
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1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
          1.3.1 เม่ืออุณหภูมิของกระบวนการทอรีแฟคชันสูงข้ึน ทําใหคาความรอนสงูข้ึน แตคา
ความหนาแนนบัคก ความทนทาน และผลไดชีวมวลนอยลง  
          1.3.2 เม่ือขนาดของอนุภาคของชีวมวลใหญข้ึน ทําใหคาความหนาแนนบัคก คาความ
ทนทาน ผลไดของชีวมวลในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทง และพลังงานที่ใชในการข้ึนรปูอัดแทงเพิม่ขึ้น 
 

1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 
   1.4.1 ข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชัน ทั้งสองแบบ คือ กระบวนการทอรรีไฟร-อัดแทง 

และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร โดยใชเครื่องข้ึนรูปอัดแทงชนิด ไดนแบบหมุน (Rotary Flat Die) 

   1.4.2 ข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชันที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส 
ที่เวลาทอรีแฟคชัน 1 ช่ัวโมง 
   1.4.3 ใชตะแกรงสําหรับคัดแยกขนาดในการข้ึนรูปอัดแทง 3 ขนาด ไดแก 2, 5 และ 9 

มิลลิเมตร 
   1.4.4 ชีวมวลที่ใชในการข้ึนรูปอัดแทง 5 ชนิด ไดแก เหงามนั ทางปาลม ใบและยอดออย 
ซังขาวโพด และฟางขาว 
   1.4.5 วิเคราะหคาใชจายในการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวล ไดแก คาใชจายการลดขนาด 
กระบวนการทอรีแฟคชัน และการข้ึนรูปอัดแทง  
 
1.5 ขั้นตอนของการวิจัย 
   1.5.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อหาเงื่อนไขและวิธีการที่ใชในการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวล
ทอรีแฟคชัน 

   1.5.2 ทําการศึกษาผลของอุณหภูมิทอรีแฟคชัน และขนาดชีวมวลที่มผีลตอคุณสมบัติชีว
มวล ผลไดของชีวมวล และพลังงานท่ีใชในการข้ึนรปูอัดแทงของชีวมวล 5 ชนิดไดแก เหงามัน(พันธุ 
M. esculenta) ทางปาลม(พันธุ Elaeis quineensis) ใบและยอดออย(พันธุ Saccharum 

spontaneum L.)  ซังขาวโพด(พันธุ Z.mays) และฟางขาว(พันธุ Oryza sativa L.) 

   1.5.3 ทําการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชันทัง้สองแบบ คือ กระบวนการทอรรีไฟร-
อัดแทง และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร ของชีวมวลทัง้ 5 ชนิด ที่ขนาด 2, 5 และ 9 มิลลเิมตร และ
อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส เวลาในการทอรีแฟคชัน 1 ช่ัวโมง   

  1.5.4 ทําการศึกษาคุณสมบัต ิผลไดของชีวมวล และพลงังานในการการข้ึนรูปอัดแทงชีว
มวลทอรีแฟคชันของชีวมวลทั้ง 5 ชนิด ที่ขนาด 2, 5 และ 9 มิลลเิมตร และอุณหภูมทิอรีแฟคชัน 
230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส เวลาในการทอรีแฟคชัน 1 ช่ัวโมง 
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  1.5.5 ทําการศึกษาคาใชจายในการข้ึนรปูอัดแทงชีวมวลทั้งกระบวนการ ไดแก คาใชจาย
การลดขนาด กระบวนการทอรีแฟคชัน และการข้ึนรปูอัดแทง 

  1.5.6 สรุปผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชัน 
พรอมเขียนรายงานสรุปการวิจัย 

 

1.6 ขอตกลงเบ้ืองตนของการวิจัย 
   1.6.1 แทงเช้ือเพลิงชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีแฟคชัน 5 ชนิดไดแก เหงามัน ทาง
ปาลม ใบและยอดออย ซังขาวโพด และฟางขาว จะไดจากการผลิตของหองปฏิบัติการวิจัยของ
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
   1.6.2 วิเคราะหคุณสมบัต ิผลไดของชีวมวล และพลังงานท่ีใชในการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวล
ทอรีแฟคชัน 

   1.6.3 วิเคราะหคาใชจายในการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทั้งกระบวนการ ของกระบวนการ
ทอรรีไฟร-อัดแทง และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 
  

1.7 ความจํากัดของการวิจัย 
          ทําการศึกษาคุณสมบัติ ผลไดของชีวมวล พลังงานที่ใชในการข้ึนรูปอัดแทง และคา
คาใชจายในการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทั้งกระบวนการ ของชีวมวล 5 ชนิด ไดแก เหงามัน ทางปาลม 
ใบและยอดออย ซังขาวโพด และฟางขาว 
 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ 
   1.8.1 เช้ือเพลงิแทงตะเกียบ (Pellet) คือ ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําเศษวัสดเุหลือใชทาง
การเกษตร หรอื วัสดุธรรมชาติอื่น ๆ มายอยละเอียด แลวนํามาข้ึนรูปอัดแทงดวยความรอนกบัหัวอัด
ที่มีลกัษณะเปนรูเล็ก ๆ โดยที่ความขนาดของรูเทากับขนาดของแทงตะเกียบ 

   1.8.2 การข้ึนรูปอัดแทง (Pelletization) คือ การข้ึนรปูอัดแทงชีวมวลใหเปนแทง 
  1.8.3 เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร คือ วัสดุชีวมวลที่เหลอืจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทางการเกษตร ไดแก เหงามัน ทางปาลม ใบและยอดออย ซังขาวโพด และฟางขาว เปนตน 

  1.8.4 ขนาดอนุภาค (Particle size) คือ ขนาดของวัสดุที่เลก็มาก ซึ่งไดมาจากการ
ลดทอนขนาดของวัสดุ 

  1.8.5 ความช้ืน (Moisture) คือ ปริมาณน้ําทีม่ีอยูในไมและวัชพืช มีความสัมพันธตอ
คุณสมบัติของไมและวัชพืชในดานตาง ๆ 
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  1.8.6 คาความหนาแนนของเช้ือเพลิง (Bulk density) คือ น้ําหนักตอหน่ึงหนวย
ปริมาตร จะข้ึนกบัขนาดของอนุภาค โดยสัมพันธกบัปริมาตรของชองวางระหวางอนุภาค 

  1.8.7 คาความรอน (Heating value) คือ พลังงานความรอนที่ไดจากการเผาเช้ือเพลงิ
หนัก 1 กรัม มหีนวยเปนแคลอรี่ตอกรัม หรือ เมกะจูลตอกิโลกรมั 
  1.8.8 ขนาดเสนผาศูนยกลางแทงเช้ือเพลงิ (Diameter) คือ ขนาดความโตของหนาตัด
แทงเช้ือเพลงิตามแนวขวาง 
  1.8.9 ปริมาณเถา (Ash content) คือ รอยละของปรมิาณสารท่ีเหลอืจาการเผา
เช้ือเพลิง 

 1.8.10 สิ่งปน (Fine) คือ รอยละของเศษวัสดุทีผ่านตะแกรงรอนมาตรฐาน 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 ชีวมวล 
 ชีวมวล (Biomass) คือ สารอินทรียที่เปนแหลงกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ และ
สามารถนํามาใชเปนเช้ือเพลิงผลิตพลังงานได เชน เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เศษไม มูลสัตว 
และกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร [2] ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเปนพลังงาน
ได เพราะในข้ันตอนของการเจริญเติบโตพืชใชคารบอนไดออกไซดและนํ้า  เปลี่ยนพลังงานจาก
แสงอาทิตยโดยผานกระบวนการสังเคราะหแสงไดเปนแปงและนํ้าตาล กักเก็บไวตามสวนตาง ๆ ของ
พืช ดังนั้นเมื่อนําพืชมาเปนเช้ือเพลิง เราก็จะไดพลังงานออกมา เม่ือนําชีวมวลมาเผาไหม เกิดพลังงาน
ความรอนสามารถนําไปใชประโยชนไดตอไป 

 
2.2  องคประกอบท่ัวไปของชีวมวล 

 องคประกอบทั่วไปของชีวมวล [3] ประกอบดวย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน แปง 
โปรตีน และสารอื่นๆ (อินทรียและอนินทรีย) ดังแสดงตอไปนี้ 
         2.2.1 เซลลูโลส  

         โพลีแซคคาไรดที่ดีกลูโคสถูกเช่ือมตอกันดวยพันธะเบตากลูโคซิดิกซึ่งมีสูตร
โมเลกุลเปน (C6H12O6)nn คือดีกรีของโพลิเมอรไรเซช่ันซึ่งมีความกวางตั้งแตหลายพันจนถึงหลายหม่ืน 
จํานวนผลลัพธของการไฮโรไลซิสเซลลูโลสคือ ดีกลูโคส(โมโนแซคคาไรด) แตบางสวนใหผลลัพธเปนได
แซคคาไรด (เซลลูไบโอส) และโพลีแซคคาไรดซึ่งมีลําดับ n = 3 ถึง10 เซลลูโลสมีโครงสรางเปนผลึก
และตานทานตอกรดและดาง  
  2.2.2 เฮมิเซลลูโลส  

   โพลีแซคคาไรดซึ่งมีจํานวนยูนิตคารบอนเทากับ 5 โมโนแซคคาไรดรวมถึง      
ดีไซโลสและดีอะราไบโนส และคารบอนเทากับ 6 โมโนแซคคาไรดรวมถึง ดีแมนโนส ดีกาแลคโตส
และดีกลูโคส โมโนแซคคาไรดที่มีคารบอนเทากับ 5 มีจํานวนมากกวา โมโนแซคคาไรดที่มีคารบอน
เทากับ 6 สูตรโมเลกุลโดยเฉลี่ยคือ (C5H8O4)n เน่ืองจากดีกรีโพลิเมอรไรเซช่ันของเฮมิเซลลูโลสเทากับ 
50-200 โดยมีขนาดเล็กกวาเซลลูโลส จึงสามารถสลายพันธะไดงายกวาเซลลูโลส และ เฮมิเซลลูโลส
เปนจํานวนมากสามารละลายไดในสารละลายเบส เฮมิเซลลูโลสท่ัวไปคือไซแลน ซึ่งประกอบดวย
ไซโลสดวยพันธะ1,4  
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         2.2.3 ลิกนิน  
   สารประกอบท่ีประกอบดวย ยูนิตฟนิลโพรเพนและอนุพันธ ซึ่งเช่ือมกันเปน

สามมิติ โครงสรางนั้นซับซอนและยังไมมีการเขาใจอยางแทจริง โครงสรางสามมิตินั้นยากท่ีจะสลาย
โดยจุลทรียและสารเคมี นอกจากนั้นยังมีความแข็งแรงทางกลและการปองกันรวมดัวย เซลลูโลส เฮมิ
เซลลูโลสและลิกนินถูกพบอยางสากลในสารชีวมวลชนิดตางๆ และแหลงคารบอนธรรมชาติจํานวน
มากมายบนโลก 
       2.2.4 แปง  

   โพลีแซคคาไรดที่ประกอบดวยยูนิตของดีกลูโคส แตถูกเช่ือมกันโดยพันธะ
แอลฟากลูโคไซดิก เนื่องจากความตางของโครงสรางพันธะ เซลลูโลสมะลายนํ้า แตบางสวนของแปง 
จะละลายในนํ้ารอน (อะไมโลสที่มีน้ําหนักโมเลกุลตั้งแต 10,000 จนถึง 50,000 ประมาณ 10%-20%
ของแปง) และบางสวนที่ไมละลาย แปงถูกพบในเมล็ด ราก และลําตน ซึ่งถือเปนอาหาร 
          2.2.5 โปรตีน  
   เปนสารประกอบโมเลกุลขนาดใหญซึ่งกรดอะมิโนหลายตัวถูกโพลิเมอรไรซ
เขาดวยกัน คุณสมบัติตางกันข้ึนกับชนิดของกรดอะมิโนและอัตราสวนขององคประกอบของกรดอะมิ
โนและลําดับของโพลิเมอรไรเซช่ัน โปรตีนไมใชสารประกอบพ้ืนฐานของสารชีวมวลและมีสัดสวนนอย
กวาสามสารขางตนที่กลาวมา 
          2.2.6 สารอื่นๆ (อินทรียและอนินทรีย)  
   ปริมาณของสารประกอบอินทรียอื่ นๆมีไดหลากหลายข้ึนกับชนิด 
สารอินทรียที่มีจํานวนมากไดแก กลีเซอรอล(ตัวอยาง เชน น้ํามันผักกาดกานขาว น้ํามันปาลม และ
น้ํามันจากพืชชนิดตางๆ) และซูโครสในออย  
 

2.3 การศึกษาคุณสมบัตแิทงชีวมวลทอรีแฟคชัน 
 การศึกษาคุณสมบัติแทงชีวมวลทอรีแฟคชัน เปนการรวมกันระหวางกระบวนการทอรี

แฟคชัน และกระบวนการข้ึนรูปอัดแทง ดังน้ันคุณสมบัติที่ถูกปรับปรุงไดแก คาความรอน ความ
หนาแนนบัค  ความไมชอบน้ํา และความทนทาน จะอธิบายรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 2.3.1 คาความรอน 
        คาความรอนเปนคุณสมบัติที่สําคัญมากเมื่อนําชีวมวลไปใชเปนเช้ือเพลิงในการเผา

ไหมโดยตรงและการเผารวม ซึ่งคาความรอนจะแบงการรายงานออกเปนสองแบบคือ HHV และ LHV 

วิธีการหาคาความรอนดวยการเผาไหมโดยตรงสามารถทําไดดวยการใช อะไดอะแบติก บอมบคาลอริ
มิเตอร ดังแสดงดังรูปที่ 2.1 ซึ่งเปนการวัดการเปลี่ยนแปลงเอนโทรประหวางสารตั้งตนและผลิตภัณฑ
[4] ดวยมาตราฐาน ASTM –E 711 [5], NBR 8633/84 standard [6]  
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รูปที่ 2.1 เครือ่งอะไดอะแบติก บอมบคาลอริมเิตอร 
 

   2.3.1.1 การคํานวณคาความรอน 
   การคํานวณอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นท่ีแทจริง ไดดังสมการ 
 

)21 bcrabrttt ac                                  (1) 
 
เมื่อ  a    คือ เวลาของการจุดระเบิด 
 b    คือ เวลาเม่ืออุณหภูมิถึง 60% ของที่เพิ่มข้ึนทั้งหมด 
 c    คือ เวลาที่เริ่มตนของคาบ (หลังจากอุณหภูมิเพิ่มข้ึน)ซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลง       
อุณหภูมิกลายเปนคงที่   
 t    คือ อุณหภูมิเพิ่มข้ึนที่ถูกตอง (องศาเซลเซียส) 
 ct   คือ อุณหภูมิเริ่มตนที่อานที่เวลาจุดระเบิด 
 at   คือ อุณภูมิสุดทายที่อานได 
 1r    คือ อัตรา (องศาเซลเซียสตอนาที) ที่อุณหภูมิเพิ่มข้ึนระหวาง 5 นาทีกอนจุด
ระเบิด 

 2r    คือ อัตรา (องศาเซลเซียสตอนาที) ที่อุณหภูมิเพ่ิมข้ึนระหวาง 5 นาทีหลังจากเวลา
ที่เริ่มตนของคาบ c  

   
   คาความรอนกรอสของการเผาไหม 

 

m
eeetWHg

321                                         (2) 
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เมื่อ gH    คือ คาความรอนรวมจากการเผาไหม (จูลตอกรัม) 
 W     คือ คาความจุความรอนของบอมคาลอริมิเตอร ( แคลอรีตอองศาเซลเซียส) 
 m     คือ มวลของตัวอยางเปน (กรัม) 
 1e   คือ คาแกไข สําหรับ ความรอนในการเกิดของ (HNO3)  23.9 แคลอรี 
 2e    คือ คาแกไข สําหรับ ความรอนในการเกิดของ (H2SO4) 13.7 แคลอรี 
 3e    คือ คาแกไข สําหรับ ความรอนในการเผาไหมลวด (2.3 แคลอรี/เซนติเมตร เมื่อ
ใช Parr 45C10 สายฟวนิกเกิลโครม) 
 

   คามาตราฐานคาลอริมิเตอร 
 

t
eeHW m 31                                            (3) 

 
เมื่อ W    คือ คาความจุความรอนของบอมคาลอริมิเตอร ( แคลอรีตอองศาเซลเซียส) 
 H    คือ Heat of combustion of Standard benzoic acid (ใหพลังงาน 6318 
แคลอรีตอกรัม) 
 m    คือ มวลของตัวอยางเปนกรัม 
 t     คือ ผลรวมของอุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึน (องศาเซลเซียส) 
 1e    คือ คาแกไข สําหรับ ความรอนในการเกิดของ (HNO3)  23.9 แคลอรี 
 3e    คือ คาแกไข สําหรับ ความรอนในการเผาไหมลวด (2.3 แคลอรี/เซนติเมตร เมื่อ
ใช Parr 45C10 สายฟวนิกเกิลโครม) 
 

 2.3.2 ความหนาแนนบัคก       
        คาความหนาแนนบัคก คือน้ําหนักตอหน่ึงหนวยปริมาตร มาตราฐานที่ใชในการ

ทดสอบคือ ASTM E-873 [7, 8] ดวยการบรรจุลงในกลองกวาง 305 mm ยาว 305 mm สูง 305 

mm โดยปลอยเช้ือเพลิงดวยความสูงจากปากของกลอง 610 mm จากนั้นเอากลองกระแทกพ้ืนจาก
ความสูง 150 mm จํานวน 5 ครั้งพรอมกับเติมเช้ือเพลิงจนกวาจะเต็ม จากน้ันนําไปช่ังนํ้าหนักและ
คํานวณคา ความหนาแนนบัคก 

 

b

bf
bulk v

mm
                                           (4) 

 
เมื่อ   bulk  คือ ความหนาแนนบัคก ( กรัมตอลิตร) 
 fm    คือ มวลของวัตถุที่ตองการวัด (กรัม) 
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 bm    คือ มวลของกลอง (กรัม) 
 bv     คือ ปริมาตรของกลอง (ลิตร) 

 
รูปที่ 2.2 เครือ่งทดสอบคาความหนาแนนบัคก 

 2.3.3 ความไมชอบน้ํา 
        เปนการศึกษาปริมาณความช้ืนที่ชีวมวลดูดเขาไป ซึ่งจะทําใหชีวมวลเนาสลายและ

ผุผังไดงาย เมื่อเก็บไวเปนระยะเวลานาน ๆ เม่ือนําชีวมวลมาผานการทอรีไฟลจะทําใหมีคุณสมบัติไม
ชอบน้ํา ความรอนจะทําลาย OH-groups ที่อยูในชีวมวล ทําใหมีโครงสรางที่ไมอิ่มตัว ไมมีข้ัว [9] 
และ lignin กลายเปนสารพลาสติกธรรมชาติที่เคลือบอยูในชีวมวล ทําให ชีวมวลทอริไฟร มีคุณสมบัติ
ที่ไมชอบน้ํา ทําใหระยะเวลาการจัดเก็บเพ่ือใชงานนานข้ึน  และทนทานตอการสลายตัวตอ
สภาพแวดลอม วิธีการทดสอบคุณสมบัติความไมชอบน้ําของชีวมวลทอริไฟรแทงตะเกียบ โดยการจุม
น้ํา 15 ช่ัวโมงและทําการวัดคาความช้ืนดวยการช่ังนํ้าหนัก ซึ่ง  Sokhansanj et al.[10] ไดทําการ
เปรียบเทียบความช้ืนที่ดูดเขาไปใน เช้ือเพลองทอริไฟรแทงตะเกียบ กับชีวมวลดิบพบวา มีการดูด
ความช้ืนลดลง 25% ในการดูดน้ํากลับเมื่อเทียบกับตัวที่ควบคุม สามารถแสดงไดรูปที่ 2.3 

 
รูปที ่2.3 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของความไมชอบน้ําของชีวมวลทอริไฟรแทงตะเกียบและ 
ชีวมวลดิบ ที่มา: Tumuluru J.S., and others “Review on Biomass Torrefaction Process 

and Product  Properties”. S-1041 Symposium on Thermochemical Conversion, 

Oklahoma State  University, Stillwater, (August 2nd 2011). 
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 2.3.4 ความทนทาน 

        การวัดคาความทนทาน (Durability) โดยนําตัวอยางจํานวน 0.5 กิโลกรัมใสใน
เครื่องวัดความทนทานดังแสดงในรูปที่ 2.4 จากน้ันเดินเครื่องใหหมุนดวยความเร็ว 50 รอบตอนาที 
เปนเวลา 10 นาที เมื่อครบเวลานําตัวอยางมารอนผานตะแกรงขนาด 1/8 นิ้ว เศษผงและสวนที่แตก
ออกจะรวงผานตะแกรง ในขณะที่เพลเลตที่สมบูรณจะอยูบนตะแกรง นําเพลเลตที่อยูบนตะแกรงไป
ช่ังน้ําหนัก และนําคาที่ไดไปคํานวณคาความทนทานจากสมการ [12] 

 

IW
WPWxPDI 100      (5) 

 
เมื่อ   PDI    คือ คาความทนทานแทงเช้ือเพลิง 
 WPW    คือ น้ําหนักแทงชีวมวลที่สมบูรณไมแตกหัก 
 IW    คือ น้ําหนักแทงชีวมวลเริ่มตน 
 

 
รูปที ่2.4 เครือ่งวัดความทนทาน 

 
2.4 การวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐศาสตรของการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวล 

 การวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐศาสตรของการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวล ประกอบดวย 
คาใชจายตนทุน และคาใชจายการดําเนินการ โดยคาใชจายตนทุน ประกอบดวย คาใชจายที่ดิน , 
อาคาร, อุปกรณ, การติดต้ัง และการซอมบํารุง และคาใชจายการดําเนินการ ประกอบดวย คาใชจาย
วัตถุดิบ คาใชจายพลังงานความรอน คาใชจายไฟฟา และคาใชจายบุคลากร [13] การวิเคราะหขอมูล
ทางเศรษฐศาสตรเปนการวิเคราะหตนทุนการผลิตทั้งกระบวนการจนไดผลิตภัณฑที่ตองการ ซึ่งจาก
การศึกษางานวิจัยของ Mani et al. (2006) [14] ไดแสดงสมการที่ใชในการคํานวณคาใชจายทั้งหมด
ของกระบวนการข้ึนรูป ดังสมการที่ 6 
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     opcT CCC      (6) 
 
 เมื่อ  TC   คือ คาใชจายทั้งหมด ($/y) 

 cC   คือ คาใชจายตนทุนทั้งหมด ($/y)  

 opC   คือ คาใชจายการดําเนินการ ($/y) 
 
   คาใชจายตนทุนทั้งหมด cC สามารถหาไดจากสมการที่ 7 
 

     cqc eCC       (7) 
 
เมื่อ  e   คือ ปจจัยกูคืนตนทุน 
 cqC    คือ คาใชจายของอุปกรณ ($) 
 

   ปจจัยกูคืนตนทุน ( e ) หาไดจากสมการที่ 8 
 

     
11

1
N

N

i
iie      (8) 

 
เมื่อ  i      คือ อัตราดอกเบี้ย (ทศนิยม) 

  N   คือ อายุการใชงานของอุปกรณ (ป) 
 

   คาใชจายของอุปกรณ ( eqC ) หาไดจากสมการที่ 9 
 

                                   eqn
eqeq PC                                   (9) 

 
เมื่อ   eq   คือ หนวยคาใชจายอุปกรณ ($) 
 eqn   คือ Factor มาตราสวนของอุปกรณ 
 P   คือ ลักษณะตัวแปรของอุปกรณ  

 
 ในกรณีที่คาใชจายของอุปกรณสําหรับความสามารถในการผลิตเฉพาะไมสามารถหาได 

สมการที่ 10 ไดมาจากความสัมพันธคาใชจายกับ ความสามารถในการผลิตที่ใช เพื่อหาคาใชจาย
อุปกรณ 
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g

eqeq C
CCC

2

1
21

     (10) 

เมื่อ  1C , 2C  คือ ความสามารถในการผลิตของอุปกรณ 
  g    คือ เลขช้ีกําลังชวง 0.4-0.8  
 

  สุดทายจะไดคาใชจายการผลิตการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวล  pC  ($/kg) ดังสมการท่ี 
11 

pop

T
p Gt

CC      (11) 

เมื่อ  TC   คือ คาใชจายทั้งหมด($/y)  
       opt   คือ ช่ัวโมงการดําเนินการท้ังหมดของโรงงานตอป (h/y) 

 pG   คือ อัตราการผลิต (kg/h) 

 

  ผลของการวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐศาสตรของคาใชจายการผลิตการข้ึนรูปอัด
แทงชีวมวลทั้งหมด สามารถสรุปคาใชจายตางๆ ในตารางที่ 2.1 

ตาราง 2.1 แสดงคาใชจายการผลิตการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวล  

ที่มา: Sylvia H. and others, “Effects of moisture content, torrefaction temperature, and 
die temperature in pilot scale pelletizing of torrefied Norway spruce”. Applied Energy 

103, (February 2013):827-832. 

คาใชจายการผลิตการขึ้น
รูปอัดแทงชีวมวล 

คาใชจาย
ตนทุน ($/t) 

คาใชจายการ
ดําเนินการ 

($/t) 

คาใชจาย
ทั้งหมด ($/t) 

สัดสวนคาใชจาย
ทั้งหมด (%) 

Raw material 0.34 19.39 19.73 39.02 

Drying operation 2.46 7.84 10.3 20.37 

Hammer mill 0.25 0.7 0.95 1.88 

Pellet mill 1.43 1.88 3.31 6.55 

Pellet cooler 0.13 0.21 0.34 0.67 

Screening 0.11 0.05 0.16 0.32 

Packing 0.56 1.37 1.93 3.82 

Pellet Storage 0.07 0.01 0.08 0.16 

Miscellaneous 
equipment 

0.43 0.33 0.76 1.5 

Personnel cost 0 12.74 12.74 25.19 

Land use and building 0.21 0.05 0.26 0.51 

Total cost 5.99 44.58 50.57 100 
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 จากตารางที่ 2.1 คาใชจายที่มากที่สุด คือคาใชจายของวัตถุดิบ รองลงมา คือ คาใชจาย
สําหรับบุคลากร การอบแหง การอัดแทง และการเก็บบรรจุ แตอยางไรก็ตามชีวมวลที่ผานการทอรี
แฟคชันเปนเทคโนโลยีที่ใหม ซึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการข้ึนรูปอัดแทงของชีวมวลที่ผานการ
ทอรีแฟคชันยังไมแพรหลาย แตชีวมวลที่ผานการข้ึนรูปอัดแทงมีการใชมานานแลว ดังแสดงในสมการ
ที่ 5-10 ซึ่งเปนการหาคาใชจายการผลิตของทั้งกระบวนการ แตอยางไรก็ตาม กระบวนการทอรีแฟค
ชันเปนกระบวนการหน่ึงที่สามารถนํามาพิจารณาในคาใชจายการผลิตทั้งหมดได  

 
2.5 รายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2.5.1 กระบวนการทอรีแฟคชัน 

          กระบวนการทอรีแฟคชัน คือ กระบวนการปรับปรุงชีวมวลดวยความรอนทางเคมี 
ซึ่งเปนกระบวนการไพโรไลซิสออน ชวงอุณหภูมิการดําเนินการอยูในชวง 200-300 องศาเซลเซียส 
อัตราการใหความรอนตํ่าภายใตสภาวะกาซเฉ่ือย โดยกระบวนการปรับปรุงชีวมวลดวยความรอนทาง
เคมี ทําใหเกิดการสลายตัวขององคประกอบในชีวมวลที่ประกอบไปดวย เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลสและ
ลิกนิน ซึ่งเฮมิเซลลูโลสเปนองคประกอบท่ีมีความวองไวในการสลายตัวมากที่ชวงอุณหภูมิ 225-235 

องศาเซลเซียส, เซลลูโลส ที่ชวงอุณหภูมิ 305-375 องศาเซลเซียส และ ลิกนินคอยๆ สลายตัวที่ชวง
อุณหภูมิ 250-500 องศาเซลเซียส ทําใหผลิตภัณฑที่ไดมีคาความหนาแนนของพลังงานสูง ความช้ืน
ต่ํา ความสามารถในการบดดีข้ึน และมีความไมชอบนํ้า เมื่อเปรียบเทียบกับ ชีวมวลท่ีไมไดผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติ [16-18] 
  สําหรับหลักการทํางานของกระบวนการทอรีแฟคชันน้ัน มีข้ันตอนการทํางานดัง
แสดงในรูปที่ 2.5 โดยเริ่มแรกเปนข้ันตอนการทําความรอน ทําใหมีอุณหภูมิสูงข้ึนจนถึงชวงอุณหภูมิ
ของการอบแหงท่ีอุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียส จากน้ันไดมีการใหความรอนเพ่ิมข้ึนจนถึง
ชวงของการทอรีแฟคชันที่อุณหภูมิ 200-300 องศาเซลเซียส และสุดทายชวงการระบายความรอน
ทําใหอุณหภูมิเย็นลงจนถึงอุณหภูมิสิ่งแวดลอม [19] 

 
รูปที ่2.5 ข้ันตอนการดําเนินการของกระบวนการทอรีแฟคชัน ที่มา:Bergman, Boersma P.C.A., 

and others “Torrefaction for Entrained-Flow Gasification of Biomass”. Energy research 
Centre of the Netherlands. (2004) 
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 2.5.2 กระบวนการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชัน 

  ในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลปจจัยที่สําคัญของการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวล 
คือ ปริมาณความช้ืนของชีวมวล [20] โดยกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวล ชีวมวลถูกอัดผาน
แมพิมพโดยใชลูกกลิ้งในการอัดเพื่อทําใหชีวมวลเปนเม็ดทรงกระบอก โดยการอัดจะทําใหเกิดแรง
เสียดทานระหวางอนุภาคและผนัง ทําใหอุณหภูมิชีวมวลเพิ่มข้ึน 70-100 องศาเซลเซียส เปนผลให
สวนประกอบลิกนินออนตัวลง กลายเปนตัวประสานยึดติดธรรมชาติ ในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงชีว
มวลข้ึนอยูกับ อุณหภูมิแมพิมพ และปริมาณความช้ืน เปนปจจัยสําคัญในการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวล 
เมื่ออุณหภูมิแมพิมพสูงข้ึนสงผลใหเม็ดชีวมวลแข็งแรงข้ึน ในขณะท่ีปริมาณความช้ืนสูงข้ึน สงผลให
เม็ดชีวมวลออนตัวลงเนื่องจากการเพ่ิมความช้ืนสงผลใหแรงเสียดทานระหวางอนุภาคและผนังลดลง 
[21] โดยกระบวนการการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลแยกออกเปน 4 กระบวนการหลัก ไดแก การอบแหง 
การลดขนาด การข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลและการหลอเย็น [22] จากการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลของ 
Samuelsson et al. (2009) [23] ไดสรางชุดการทดลองไดแก เครื่องโม หรือ เครื่องบดเพ่ือลดขนาด
ชีวมวล เครื่องอัดแทงข้ึนรูป และเครื่องอบแหง ซึ่งรายละเอียดของกระบวนทั้งหมดของการข้ึนรูปอัด
แทงชีวมวล ดังแสดงไดในรูปที่ 2.6 

 
รูปที่ 2.6 กระบวนการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลท้ังกระบวนการ ที่มา: Samuelsson R., and others 
“Effect of biomaterial characteristics on pelletizing properties and biofuel pellet 

Quality” Fuel Processing Technology 90 (2009): 1129–34. 

 
  จากรูปที่ 2.6 แสดงกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวล โดยชีวมวลจะถูกอบแหง 

และมาช่ังน้ําหนักจากนั้นถูกลําเลียงไปตามสายพานพักอยูหองเก็บ และผานกรวยมาเขาเครื่องบดอัด
ใหมีขนาดเล็ก และผานทออบแหงใหมีอุณหภูมิสูง ไปเขาเครื่องข้ึนรูปอัดแทงชีวมวล และถูกทําใหเย็น
ตัวลง 

  จากกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลขางตน เปนกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงชีว
มวลที่ยังไมผานกระบวนการทอรีแฟคชัน ซึ่งกรณีการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรี
แฟคชัน มีกระบวนการที่คลายกันกับกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลที่ไมผานกระบวนการทอรีแฟค
ชัน ตางกันตรงท่ีมีกระบวนการทอรีแฟคชันพิ่มเขามากอนการลดขนาด  ดังแสดงในรูป 2.7 [24] 
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ก. กระบวนการข้ึนรปูอัดแทงชีวมวล 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ข. กระบวนการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชัน 

รูปที ่2.7 แสดงกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวล และกระบวนการข้ึนรูปอัดแทง 
ชีวมวลทอรีแฟคชัน 

 

  Li et al. (2012) [25] ไดทําการข้ึนรูปอัดแทงข้ีเลื้อยที่ทอรีแฟคชันในเครื่อง
ปฏิกรณแบบ fluidizer bed ที่อุณหภูมิ 260, 270, 280, 290 และ 300 องศาเซลเซียส ซึ่งพบวา ไม
สามารถข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลไดที่อุณหภูมิแมพิมพเดียวกันกับการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลที่ไมผาน
กระบวนการทอรีแฟคชันที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จําเปนตองเพ่ิมอุณหภูมิแมพิมพในการข้ึนรูป
อัดแทงเปน 170 องศาเซลเซียส จึงจะทําใหข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีแฟคชันได 
Larsson et al. (2012) [26] ไดทําการข้ึนรูปอัดแทงไมสนที่ทอรีแฟคชันระดับหองปฏิบัติการ(pilot 

scale) โดยควบคุมปริมาณความช้ืนที่ 11 และ 15 เปอรเซ็นต อุณหภูมิทอรีแฟคชันที่ 270 และ 300 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิแมพิมพที่ชวง 60-105 องศาเซลเซียส พบวา การข้ึนรูปอัดแทงของไมสน
ที่ทอรีแฟคชัน มีการใชพลังงานท่ีสูงกวาการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลที่ไมผานการทอรีแฟคช่ัน เม็ดชีวมวล
มีความทนทานตํ่าจําเปนตองเพ่ิมอุณหภูมิแมพิมพใหสูงข้ึนในการข้ึนรูปอัดแทง และตองการสวนผสม

Drying Size reduction Densification 

Cooling 

Biomass 

Pellet 

Drying Size reduction 

Densification Cooling 

Biomass Torrefaction 

Torrefied Pellet 
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สิ่งเจือปนสูงที่ชวง 10-30 เปอรเซ็นต ในการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวล Wolfgang et al. (2011) [27] 

และ Wolfgang et al. (2012) [28] ไดทําการข้ึนรูปอัดแทงไมสนทอรีแฟคชันที่อุณหภูมิ 250, 275 

และ 300 องศาเซลเซียส และฟางขาวสาลีทอรีแฟคชัน ที่อุณหภูมิ 150 และ 300 องศาเซลเซียส 
ตามลําดับ โดยศึกษาคุณสมบัติของการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลโดยใชเครื่องกดอัดแทงชีวมวลแบบเดี่ยว 
(Single pellet press) และคาความทนทานของแทงชีวมวลโดยใชเครื่องทดสอบการอัด 
(Compression testing) จากงานวิจัยพบวา การเปลี่ยนแปลงทางความรอนมีผลกระทบตอการข้ึน
รูปอัดแทงชีวมวล และคุณสมบัติของชีวมวลมาก โดยที่เมื่ออุณหภูมิทอรีแฟคชันเพ่ิมข้ึน สงผลใหคา
ความรอนสูงข้ึนและการดูดซับน้ํานอยลง แตแรงเสียดทานชองกดของเครื่องข้ึนรูปอัดแทงสูงข้ึน ซึ่งทาํ
ใหการใชพลังงานในการข้ึนรูปอัดแทงสูงข้ึน และแทงชีวมวลมีความแข็งแรงต่ํา Felfli et al. (2005) 

[29] รายงานถึงคุณสมบัติของไมที่ผานการอัดเปนกอน (Briquette) แลวนําไปผานกระบวนการทอรี
แฟคช่ัน ที่อุณหภูมิ 220 – 270 องศาเซลเซียส จากนั้นนําตัวอยางไปวัดความซับนํ้า และคาความรอน 
จากการวิจัยพบวาการผลิตชีวมวลทอรีไฟรในลักษณะนี้ทําใหชีวมวลมีความทนทานตอนํ้าไดดี และชีว
มวลไมแตกยุยเมื่อจมลงในนํ้าเปนเวลานาน ในขณะที่คาความรอนมีคาเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับชีวมวลดิบ 

นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหคาใชจายของกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงชี วมวลทอรีแฟคชัน โดย 
Pirraglia et al. (2013) [30] ศึกษาคาใชจายตนทุนสําหรับการผลิตแทงชีวมวลทอรีแฟคชัน ไดแก 
คาใชจายการจัดสงชีวมวล แรงงาน และการใชพลังงาน พบวา คาใชจายการจัดสงชีวมวลเปน
คาใชจายสูงสุดที่มีผลตอคาใชจายตนทุนสําหรับการผลิตแทงชีวมวลทอรีแฟคชัน  

  จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา มีการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชันที่
อุณหภูมิตางๆ ศึกษาคุณสมบัติ และวิเคราะหคาใชจายของกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทั้งชีว
มวลดิบ และชีวมวลทอรีแฟคชัน ซึ่งการวิเคราะหคาใชจายของกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรี
แฟคชัน มีการศึกษาท่ีไมแพรหลาย และยังไมมีการศึกษาเปรียบเทียบคาใชจายดานพลังงานระหวาง 
กระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง กับ กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร ดังนั้น ในงานวิจัยน้ีจะศึกษาการข้ึน
รูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชัน ไดแก กระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบเศรษฐศาสตรดานการใชพลังงานของกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรี
แฟคชัน และศึกษาคุณสมบัติของชีวมวล โดยชีวมวลที่ทําการศึกษา ไดแก เหงามัน ทางปาลม ใบและ
ยอดออย ซังขาวโพด และฟางขาว ซึ่งชีวมวลเหลาน้ียังไมเคยถูกนํามาศึกษา 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “คาใชจายในการผลิตและคุณสมบัติทางกายภาพของชีวมวลทอรีไฟรอัด

แทง” มีรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 3.1 วัตถุดิบและเครื่องมือสําหรับงานวิจัย 

 3.2 สถานที่ทําการทดลอง 

 3.3 ระยะเวลาการทดลอง 

 3.4 งบประมาณการวิจัย 

 3.5 การวางแผนการทดลอง 

 3.6 ข้ันตอนการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชัน 

 3.7 ข้ันตอนการทดสอบคุณสมบัติ ผลไดชีวมวล พลังงานในการข้ึนรูปอัดแทง และ

คาใชจายในการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชันทั้งกระบวนการ 

 3.8 การวิเคราะหผลการทอลองและการสรุปการวิจัย 

 

3.1 วัตถุดิบและเคร่ืองมือสําหรับงานวิจัย 

 ในการดําเนินการวิจัยน้ี ผูวิจัยไดใชวัตถุดิบและเครื่องมือสําหรบัการวิจัย ดังน้ี 

 3.1.1 วัตถุดิบ คือ เหงามัน ทางปาลม ใบและยอดออย ซังขาวโพด และฟางขาว 

 3.1.2 เครื่องมอืสําหรบัการวิจัย 

  3.1.2.1 อุปกรณที่ใชในการเตรียมชีวมวล 

  3.1.2.1.1 เครื่องสับหยาบเปนอุปกรณที่ใชในการลดขนาดชีว

มวลใหมีขนาดเล็กลง โดยชีวมวลที่ผานเครื่องสับหยาบจะมีขนาดในชวง 1 – 5 เซนติเมตร เครื่องสับ

หยาบที่ใชงานเปนดังแสดงในรูปที่ 3.1 
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รูปที่ 3.1 เครือ่งสับหยาบ 

 

  3.1.2.1.2 เครื่องสับละเอียดเปนอุปกรณที่ใชสําหรับเตรียมชีว

มวลดิบที่ผานการสับหยาบ หรือชีวมวลทอรีไฟรใหมีขนาดเล็กลง โดยตะแกรงท่ีใชคัดขนาดในเครื่อง

สับละเอียดมีสามขนาดคือ 2, 5 และ 9 มิลลิเมตรเครื่องสับละเอียดที่ใชงานเปนดังแสดงในรูปที่ 3.2 

 

 
รูปที ่3.2 เครือ่งสับละเอียด 

  

   3.1.2.1.3 เครื่องผสม เปนอปุกรณที่ใชสําหรบัผสมชีวมวลดิบ

หรือชีวมวลทอรีไฟรทีผ่านการสบัละเอียดแลว เขากบันํ้าเพือ่ปรบัความช้ืนใหเหมาะสมกอนข้ึนรูปแทง 
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  3.1.2.2 เตาปฏิกรณทอรีแฟคช่ันใชสําหรับทอรีไฟรชีวมวลดิบ และชีวมวล

ที่ผานการอัดข้ึนรปูแทงแลว โดยเตาปฏิกรณทอรีแฟคช่ันที่ใชเปนเตาปฏิกรณที่พฒันาข้ึนดังแสดงใน

รูปที่ 3.3 

 

 
รูปที ่3.3 เตาปฏิกรณทอรีแฟคช่ัน 

 

  3.1.2.3 อุปกรณที่ใชในการทดลองในงานวิจัยน้ี 

  3.1.2.3.1 เครื่องข้ึนรูปอัดแทง (Pellet Mill) ใชสําหรบัข้ึนรปู

อัดแทงชีวมวลดิบ และชีวมวลทอรีไฟร โดยใชเครื่องข้ึนรูปอดัแทงชนิดไดนแบบหมุน (Rotary Flat 

Die) ดังแสดงในรปูที่ 3.4 
 

 
รูปที ่3.4 เครือ่งอัดข้ึนรปูแทงขนาดเลก็ชนิดไดนแบบหมุน (Rotary Flat Die) 
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3.2 สถานท่ีทําการวิจัย 

 หองป ฏิบั ติการทาง วิศวกรรม เครื่ อ งกล  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล  คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

 

3.3 ระยะเวลาการวิจัย 

 เริ่มการทดลองเก็บขอมูลสําหรับการวิจัยต้ังแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ 

2557 และการสรุปผลการทดลองพรอมเขียนรายงานการวิจัยจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2557 

ซึ่งการดําเนินการตลอดระยะเวลาการวิจัยสามารถเขียนเปนตารางสรุปไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาของการดําเนินการวิจัย 

รายการการดําเนินการวิจัย 
ระยะเวลาของการ

ดําเนินการวิจัย 

1. รวบรวมขอมูลเพื่อหาเงื่อนไขที่ใชในการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลที่ผาน

กระบวนการทอริแฟคช่ัน  

ต.ค. 2556 

2. ทดลองข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลและหาเงื่อนไขในการข้ึนรูปอัดแทง ต.ค. 2556 

3. ข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีแฟคชันพรอมเก็บพลังงาน 

และผลไดชีวมวล 

พ.ย. 2556 

4. ศึกษาคุณสมบัติของแทงเช้ือเพลิงทอรีแฟคชัน ไดแก คาความรอน คา

ความหนาแนนบัคก ความไมชอบนํ้า และคาความทนทาน 

พ.ย. 2556 

5. วิเคราะหคาใชจายในการข้ึนรูปอัดแทงทัง้กระบวนการ ธ.ค. 2556 – ม.ค. 2557 

6. วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย ก.พ. 2557 

7. เขียนรายงานการวิจัย ก.พ.- ม.ีค. 2557 

 

3.4 งบประมาณการวิจัย 

 สําหรับการวิจัยน้ีจะใชงบประมาณเพื่อดําเนินการศึกษาและวิจัยเปนจํานวนเงิน

โดยประมาณ 1,800,000 บาท (หน่ึงลานแปดแสนบาทถวน)  

 

3.5 การวางแผนการทดลอง 
 การวางแผนการวิจัยสามารถแบงออกเปนแผนการดําเนินงานโดยรวมของงานวิจัยน้ีและ

แผนการทดลอง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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 3.5.1 แผนการดําเนินงาน 

  3.5.1.1 จัดหาเช้ือเพลิงชีวมวลที่ตองการศึกษาจํานวน 5 ชนิด คือ เหงามัน 

ทางปาลม ใบและยอดออย ซังขาวโพด และฟางขาว 

  3.5.1.2 กําหนดตัวแปรของการวิจัยที่ตองการศึกษา คือ อุณหภูมิทอรีแฟค

ชันและขนาดอนุภาคของชีวมวล โดยคาของตัวแปรของการวิจัยจะมีการปรับใหแตกตางกันตัวแปรละ 

3 คา คือ อุณหภูมิทอรีแฟคชันที่ 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลา 1 ช่ัวโมง และขนาด

อนุภาคของชีวมวล ที่ 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร  

  3.5.1.3 ดําเนินการทอรีแฟคช่ัน ชีวมวล 5 ชนิด คือ เหงามัน ทางปาลม ใบ

และยอดออย ซังขาวโพด และฟางขาว ตามเงื่อนไขในขอ 3.5.1.2 

  3.5.1.4 นําชีวมวลที่ไดจากการทอรีแฟคช่ัน มาข้ึนรูปอัดแทง 

 3.5.1.5 เก็บคาผลไดชีวมวล และพลังงานในการข้ึนรูปอัดแทง 

 3.5.1.6 วิเคราะหคุณสมบัติของแทงเช้ือเพลิงทอรีแฟคชัน ไดแก คาความ

รอน คาความหนาแนนบัคก ความไมชอบนํ้า และคาความทนทาน 

 3.5.1.7 วิเคราะหคาใชจายในการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลที่ผานกระบวนการ

ทอรีแฟคชันทั้งกระบวนการ ของกระบวนการทอรรีไฟร-อัดแทง และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 

 

3.5.2 แผนการทดลอง 

      แผนการทดลองข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชัน ของชีวมวลทั้ง 5 ชนิด ไดแก เหงา

มัน ทางปาลม ใบและยอดออย ซังขาวโพด และฟางขาว แบงออกเปนสองกระบวนการ คือ 

กระบวนการทอรรีไฟร-อัดแทง และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร โดยกรณีกระบวนการทอรีไฟร-อัด

แทง ชีวมวลจะถูกลดขนาด ทอรีไฟร และข้ึนรูปอัดแทง กรณีกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร ชีวมวลจะ

ถูกลดขนาด ข้ึนรูปอัดแทง และทอรีไฟร ดังแสดงในรูปที่ 3.5 
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ก. กระบวนการทอรรีไฟร-อัดแทง 
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ข. กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 

รูปที่ 3.5 แผนการทดลองกระบวนการทอรรีไฟร-อัดแทง และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 
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3.6 ขั้นตอนการขึ้นรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชัน 

 สําหรับการข้ึนรูปอัดเม็ดชีวมวลทอรีแฟคชัน จะดําเนินการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟค

ชันของชีวมวล 5 ชนิด คือ เหงามัน ทางปาลม ใบและยอดออย ซังขาวโพด และฟางขาว โดยข้ันตอน

ของการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชัน แบงออกเปน 2 กระบวนการ คือ กระบวนการทอรรีไฟร-

อัดแทง และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร ดังตอไปน้ี 

 3.6.1 กระบวนการทอรรีไฟร-อัดแทง 

 3.6.1.1 การสับหยาบ 

           นําชีวมวลมาทําการลดขนาดดวยเครื่องสับหยาบเพื่อลดขนาด โดย

ชีวมวลที่ผานการสับหยาบจะมีขนาดยาวประมาณ 1-5 เซนติเมตร 

 3.6.1.2 การสับละเอียด 

           นําชีวมลที่ผานการสับยอยแลวมาสับละเอียดดวยเครื่องสับ

ละเอียดเพื่อลดขนาด โดยชีวมวลที่สับละเอียดใชขนาดตะแกรง 2, 5 และ 9 มิลิเมตร 

 3.6.1.3 การทอรีแฟคชัน 

           นําชีวมวลที่ ไดจากการสับหยาบ และสับละเอียด มาเขาสู

กระบวนการทอรีแฟคชัน ที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส และเวลาในกระบวนการทอ

รีแฟคชัน 1 ช่ัวโมง 

 3.6.1.4 การผสมน้ําตามอัตราสวน 

           การผสมน้ํากับชีวมวลจะทําการผสมดวยอัตราสวนรอยละโดยมวล

ของชีวมวลที่นํามาทดลอง ซึ่งในการผสมจะพิจารณาถึงการข้ึนรูปอัดเม็ดเช้ือเพลิงไดเปนสําคัญ ถา

หากอัตราสวนผสมของนํ้าใดที่นํามาผสมกับเช้ือเพลิงชีวมวลแลวทําใหสามารถข้ึนรูปอัดเม็ดได กจ็ะถือ

อัตราสวนของนํ้าอัตราสวนน้ันเหมาะสมสําหรับการผสมกับชีวมวลเพื่ออัดแทงเช้ือเพลิงแบบตะเกียบ 

ซึ่งชีวมวลแตละชนิดจะมีอัตราสวนผสมของนํ้าที่แตกตางกัน 

 3.6.1.5 การข้ึนรูปอัดแทง 

           การข้ึนรูปอัดแทงจะอัดโดยใชเครื่องแบบไดนแบบหมุน (Rotary 

Flat Die) ซึ่งกอนการข้ึนรูปอัดแทง จะตองทําการเดินเครื่องเพ่ือใหแผนรังผึ้งสําหรับการอัดข้ึนรูปมี

ความรอนที่อุณหภูมิประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส เน่ืองจากชวงอุณหภูมิดังกลาวจะมีผลทําให

ลิกนินในชีวมวลละลายมาเช่ือมประสานอนุภาคของชีวมวลเขาดวยกัน และทําใหสามารถข้ึนรูปอัด

แทงได สําหรับการเดินเครื่องเพื่อใหแผนรังผึ้งรอนจะใชรําขาวผสมกับนํ้ามันพืชเทใสลงไปและ

หมุนเวียนจนกวาแผนรังผึ้งจะมีอุณหภูมิดังที่กลาวมาแลวขางตน จึงนําชีวมวลที่ผสมนํ้าแลวเทลงไป

เพื่อข้ึนรูปอัดแทงเช้ือเพลิง 
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 3.6.1.6 การผึ่งใหเย็น 

           หลังจากที่แทงเช้ือเพลิงออกจาเครื่องข้ึนรูปอัดเม็ดแลว จะตอง

นํามาผึ่งใหเย็นเพื่อใหแทงเช้ือเพลิงแข็งข้ึนและไมแตกหักงายขณะบรรจุหรือเคลื่อนยาย ซึ่งการผึ่งเย็น

จะผึ่งดวยการวางตากลม หรืออาจใชพัดลมเปาใหเย็นก็ไดตามความเหมาะสม 

  3.6.2 กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 

                         กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร เปนกระบวนการที่นําชีวมวลมาอัด

แทงจากน้ันนําไปทอรีไฟล ซึ่งมีข้ันตอนเหมือนกับกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทงดังขางตน แตจะ

แตกตางกันตรงที่ข้ันตอนของกระบวนการทอรีแฟคชัน อยูข้ันตอนสุดทายของกระบวนการ 

 

3.7 ขั้นตอนการทดสอบคุณสมบัติ ผลไดชีวมวล พลังงานในการขึ้นรูปอัดแทง และคาใชจายใน
การขึ้นรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชันท้ังกระบวนการ 
 ในข้ันตอนการทดสอบคุณสมบัติ ผลไดชีวมวล พลังงานในการข้ึนรูปอัดแทง และ

คาใชจายในการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชันทั้งกระบวนการ สามารถหาไดดังตอไปน้ี 

 3.7.1 การทดสอบคุณสมบัติแทงเช้ือเพลิงทอรีแฟคชัน 

   การทดสอบคุณสมบัติแทงเช้ือเพลิงทอรีแฟคชัน ประกอบไปดวย คาความรอน คา

ความหนาแนนบัคก และคาความทนทาน ดังแสดงตอไปน้ี 

  3.7.1.1 การหาคาความรอนดวยบอมบคาลอริมิเตอร 

   3.7.1.1.1 ข้ันตอนการเตรียมตัวอยาง  

    3.7.1.1.1.1 ช่ังตัวอยางชีวมวลใหมี นํ้าหนัก

แนนอนประมาณ 1 กรัม  

    3.7.1.1.1.2 นําตัวอยางชีวมวลที่จะบรรจุในลูก

บอมบมาวางในที่วางของบอมบเฮด ตัดสายลวด ยาว 10 เซนติเมตร นําไปสอดในรูเล็ก ๆ โดยเลื่อน

แคปข้ึนเมื่อสอดเสร็จแลวทั้งสองขางใหดึงแคปลง ข้ันตอนน้ีตองระวังอยาใหลวดแตะโดนขอบของลูก

บอมบ แตตองใหลวดแตะบนตัวอยาง  

   3.7.1.1.2 ข้ันตอนการทําการทดลอง (ตามมาตรฐาน ASTM 

D3286-85) 

     3.7.1.1.2.1 นําบอมเฮดใสออกซิเจนบอมบปดฝา  

     3.7.1.1.2.2 เติมออกซิเจนในบอมบโดยการเปด

วาลวของถังแกสออกซิเจนต้ังความดันเกจไวที่ 200 พีเอสไอ 
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     3.7.1.1.2.3 เติมนํ้าลงในกระบอกสแตนเลส 

(bucket) ประมาณ 2000 มิลลิลิตร แลวนําเขาเครื่องบอมบ จากน้ันนําลูกบอมบที่อัดอากาศแลวตอ

สายไฟที่ใชในการจุดระเบิดใหกับลูกบอมบ จากน้ันปดฝาถังที่มีใบกวนติดอยูบนฝา เพื่อใชในการกวน

ใหอุณหภูมิของนํ้ากระจายทั่วถึงกัน  

     3.7.1.1.2.4 ใสเทอรโมมิเตอรลงไปในถังเพื่อใช

ในการดูการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จับเวลา โดยปลอยใหเครื่องทํางานประมาณ 5 นาที จากน้ันจุด

ระเบิด และบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทุกๆ 1 นาที จนกวาอุณหภูมิจะเริ่มคงที่ 

     3.7.1.1.2.5 เมื่อเครื่องทํางานเสร็จ ใหเปดฝา นํา

ออกซิเจนบอมบ ออกมา ไลกาซออก เปดฝา นําหัวบอมบวางบนขาต้ัง วัดความยาวของลวดที่เหลือ

จากการเผาไหม และทําการช่ังนํ้าหนักชีวมวลที่เหลือจากน้ันนําผลที่ไดจากการทดลองพล็อตกราฟ

ความสัมพันธระหวางเวลากับอุณหภูมิจะไดดังรูป 3.6 

 
รูปที่ 3.6 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงกับเวลา 

ของบอมบคาลอริมเิตอร 

 

   3.7.1.1.3 การคํานวณคาความรอน 

                              การคํานวณอุณหภูมิเพิ่มข้ึนที่แทจริง ไดดังสมการ 

 

   )21 bcrabrttt ac                                  (11) 

 

เมื่อ  a    คือ เวลาของการจุดระเบิด 

 b    คือ เวลาเมื่ออุณหภูมิถึง 60% ของที่เพิม่ข้ึนทั้งหมด 
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 c    คือ เวลาที่เริ่มตนของคาบ (หลังจากอุณหภูมเิพิ่มข้ึน)ซึ่งอัตราการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมกิลายเปนคงที่   

 t    คือ อุณหภูมิเพิ่มข้ึนที่ถูกตอง (องศาเซลเซียส) 

 ct   คือ อุณหภูมิเริม่ตนที่อานทีเ่วลาจุดระเบิด 

 at   คือ อุณภูมิสุดทายที่อานได 

 1r    คือ อัตรา (องศาเซลเซียสตอนาที) ที่อุณหภูมิเพิม่ข้ึนระหวาง 5 นาทีกอน

จุดระเบิด 

 2r    คือ อัตรา (องศาเซลเซียสตอนาที) ที่อุณหภูมิเพิม่ข้ึนระหวาง 5 นาที

หลงัจากเวลา c  

 

   3.7.1.1.4 คาความรอนกรอสของการเผาไหม 

 

m
eeetWH g

321 
                                        (12) 

 

เมื่อ gH    คือ คาความรอนรวมจากการเผาไหม (จลูตอกรัม) 

 W     คือ คาความจุความรอนของบอมคาลอริมิเตอร ( แคลอรีตอองศาเซลเซียส) 

 m     คือ มวลของตัวอยางเปน (กรมั) 

 1e   คือ คาแกไข สําหรับ ความรอนในการเกิดของ (HNO3)  23.9 แคลอร ี

 2e    คือ คาแกไข สําหรับ ความรอนในการเกิดของ (H2SO4) 13.7 แคลอร ี

 3e    คือ คาแกไข สําหรับ ความรอนในการเผาไหมลวด (2.3 แคลอร/ีเซนติเมตร 

เมื่อใช Parr 45C10 สายฟวนิกเกลิโครม) 

 

   3.7.1.1.5 คามาตรฐานคาลอรมิิเตอร 

 

t
eeHW m 31 

                                           (13) 

 

เมื่อ W    คือ คาความจุความรอนของบอมคาลอริมิเตอร (แคลอรีตอองศาเซลเซยีส) 

 H    คือ Heat of combustion of Standard benzoic acid (ใหพลงังาน 

6318 แคลอรีตอกรัม) 

 m    คือ มวลของตัวอยางเปนกรัม 
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 t     คือ ผลรวมของอุณหภูมทิี่เพิม่ข้ึน (องศาเซลเซียส) 

 1e    คือ คาแกไข สําหรับ ความรอนในการเกิดของ (HNO3)  23.9 แคลอร ี

 3e    คือ คาแกไข สําหรับ ความรอนในการเผาไหมลวด (2.3 แคลอร/ีเซนติเมตร 

เมื่อใช Parr 45C10 สายฟวนิกเกลิโครม) 

  3.7.1.2 การทดสอบคาความหนาแนนบัคก (ตามมาตราฐาน ASTM E 

711) 

             โดยชีวมวลจะถูกนําไปใสลงในกลองที่มีขนาด 305x305x305 

ลูกบาศกเมตร เพื่อหาคาความหนาแนนบัคก จากสมการ 

 
 

b

bf
bulk v

mm 
                                            (14) 

 

เมื่อ   bulk  คือ ความหนาแนนบัคก (กรัมตอลิตร) 

 fm    คือ มวลของวัตถุที่ตองการวัด (กรัม) 

 bm    คือ มวลของกลอง (กรัม) 

 bv     คือ ปริมาตรของกลอง (ลิตร) 

 

  3.7.1.3 คาความทนทาน 

            การวัดคาความทนทาน (Durability) โดยนําตัวอยางจํานวน 0.5 

กิโลกรัมใสในเครือ่งวัดความทนทานดังแสดงในรูปที่ 3.7 จากน้ันเดินเครื่องใหหมุนดวยความเร็ว 50 

รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที เมื่อครบเวลานําตัวอยางมารอนผานตะแกรงขนาด 1/8 น้ิว เศษผง

และสวนที่แตกออกจะรวงผานตะแกรง ในขณะท่ีเพลเลตทีส่มบูรณจะอยูบนตะแกรง นําเพลเลตที่อยู

บนตะแกรงไปช่ังนํ้าหนัก และนําคาที่ไดไปคํานวณคาความทนทานจากสมการ 

 

IW
WPWxPDI 100      (15) 

 

เมื่อ   PDI    คือ คาความทนทานแทงเช้ือเพลิง 

 WPW    คือ นํ้าหนักแทงชีวมวลทีส่มบูรณไมแตกหัก 

 IW    คือ นํ้าหนักแทงชีวมวลเริ่มตน 
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รูปที ่3.7 เครือ่งวัดความทนทาน 

 

 3.7.2 ผลไดของชีวมวล 

   หาไดจากการช่ังนํ้าหนักเริ่มตนและนํ้าหนักสุดทาย ซึ่งหาไดจากสมการ 

 

 100o

i

MMassYield x
M

     (16) 

 

เมื่อ MassYield  คือ ผลไดของชีวมวล  %  

 oM  คือ มวลสุดทาย  Kg  

 iM  คือ มวลเริม่ตน  Kg  

 

 3.7.3 คาพลังงานในการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชัน 

         ในการเก็บคาพลังงานในการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการประกอบไปดวย การสบั

หยาบ การสับละเอียด การทอรีแฟคชัน และการข้ึนรูปอัดแทง โดยการสับหยาบ การสับละเอียด และ

การข้ึนรูปอัดแทง ใชกิโลวัตตมิเตอรในการวัดพลังงาน โดยเครื่องกิโลวัตตมิเตอรดังแสดงในรูป 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.8 เครือ่งกิโลวัตตมิเตอร 
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 และคาพลังงานการทอรีแฟคชัน หาไดโดยการคํานวณจากสมการท่ีแสดงดังน้ี 

 

 HHVLPGQin                   (17) 
 
เมื่อ

 inQ   คือ คาความรอนที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน  MJ  

 LPG  คือ ผลตางระหวางปริมาณของแกสที่ใชเริ่มตน กับ แกสที่เหลืออยู  Kg  

 HHV    คือ คาความรอนของเช้ือเพลิงที่ใช  KgMJ /  

          คือ ประสิทธิภาพของเตาแกส  65.0  

 

 3.7.4 คาใชจายในการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชันทั้งกระบวนการ 

         ในข้ันตอนหาคาใชจายในการข้ึนรูปอัดแทงชีวมวลทอรีแฟคชันทั้งกระบวนการ 

สามารถหาไดจากสมการ  

 

  FPPP pellettorrefiedtotal           (18) 

โดยที่ 

321 PPPPpellet                       (19) 

28.0 intorrefied QP         (20) 
 
เมื่อ 1P     คือ พลังงานที่ใชในการบดหยาบ  kWh  

 2P  คือ พลังงานที่ใชในการบดละเอียด  kWh  

 3P   คือ พลังงานที่ใชในการข้ึนรูป  kWh  

 torrefiedP  คือ พลังงานที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน  kWh  

 pelletP  คือ พลังงานที่ใชในการข้ึนรูป  kWh  

 totalP  คือ คาใชจายที่ใชในกระบวนการทัง้หมด 

 F  คือ คาไฟฟา  kWhBath/  

 inQ  คือ คาความรอนที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน  MJ  
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บทท่ี 4 
ผลและอภิปรายผล 

 
 จากการทดลอง เพื่อศึกษากระบวนการผลิตทอรีไฟรเพลเลต คุณสมบัติ ผลไดของชีว
มวล และการใชพลังงานการผลิตของทอรีไฟรเพลเลต ทั้ง 2 กระบวนการผลิต คือ กระบวนการทอรี
ไฟร-อัดแทง และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร ที่ขนาดอนุภาคชีวมวล 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร และ
อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลาทอรีแฟคชัน 1 ช่ัวโมง สามารถ
อภิปรายผลผลไดดังตอไปนี้ 

4.1 กรณีกระบวนการทอรีไฟร– อัดแทง 
  รูปที่ 4.1 แสดงแผนภูมิการข้ึนรูปแทงไดของเหงามัน โดยแกนตั้งแสดงอุณหภูมิทอรี
แฟคช่ัน (องศาเซลเซียส) และแกนนอนแสดงเวลาที่ใชในการทอรีไฟรชีวมวล (นาที) จากรูปจะพบวา
เหงามันทอรีไฟลสามารถข้ึนรูปไดที่อุณหภูมิ 230, 250, และ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลาที่ใชใน
กระบวนการทอรีแฟคช่ันเทากับ 30 นาที แตถาหากเวลาในการทอรีไฟรเทากับ 60 นาที เหงามันทอ
รีไฟรที่เงื่อนไขของอุณหภูมิทอรีแฟคช่ันไมเกิน 250 องศาเซลเซียส จะสามารถข้ึนรูปไดเชนกัน และ 
ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก ที่อุณหภูมิ และเวลาในการทอรีแฟคช่ันมากกวาคาขางตน ลิกนินที่เปน
สารสําคัญในการเช่ือมประสานอนุภาคเขาดวยกันเปนแทง จะสลายและเปลี่ยนคุณสมบัติไปจนมี
ปริมาณไมเพียงพอที่จะยึดอนุภาคเขาดวยกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Stelte et al. [27] ที่
ทําการศึกษากระบวนการข้ึนรูปอัดแทงของฟางขาวสาลีที่ผานกระบวนการทอรีแฟคชัน ที่อุณหภูมิ
ทอรีแฟคช่ันเทากับ 150, 200, 250 และ 300 องศาเซลเซียส จากการศึกษาการข้ึนรูปพบวาเม่ือชีว
มวลท่ีผานการทอรีไฟรที่อุณหภูมิสูงกวา 250 องศาเซลเซียส เม่ือนํามาข้ึนรูปอัดแทงพบวาไมเกิดการ
เกาะติด และการรวมตัวกันระหวางอนุภาค เม่ือทําการอัดแทง ซึ่งสงผลคุณสมบัติที่ไดมีความเสถียร
เชิงกลท่ีแย และคาความหนาแนนต่ํา 
   นอกจากน้ียังพบวาไมสามารถอัดแทงชีวมวลทอรีไฟรจาก ฟางขาว ใบยอดออย ซัง
ขาวโพด และทางปาลม โดยใชเครื่องอัดแทงไดนแบบหมุน (Rotary Flat Die) ซึ่งเปนเครื่องที่
เหมาะสมในระดับชุมชน  
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 ดังนั้นสรุปไดวาการผลิตทอรีไฟรเพลเลตดวยกระบวนการทอรีไฟร– อัดแทง โดยการใช
เครื่องอัดแทงไดนแบบหมุน (Rotary Flat Die) ซึ่งเปนเครื่องที่เหมาะสมในระดับชุมชน สามารถข้ึน
รูปอัดแทงเหงามันในชวงที่อุณหภูมิทอรีแฟคช่ันเทากับ 230, 250, และ 280 องศาเซลเซียสที่เวลา 
30 นาที และสามารถข้ึนรูปไดถาเงื่อนไขของอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันไมเกิน 250 
องศาเซลเซียสท่ีเวลาในการทอรีไฟรเทากับ 60 นาที และไมสามารถอัดแทงชีวมวลทอรีไฟรจาก ฟาง
ขาว ใบยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม ดังน้ันกระบวนการนี้จึงไมเหมาะสมสําหรับการผลิตใน
ระดับชุมชน 
 

 
รูปที่ 4.1 แสดงแผนภูมิการข้ึนรูปแทงไดของเหงามัน 
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4.2 กรณีกระบวนการอัดแทง - ทอรีไฟร 
  4.2.1 กระบวนการผลิตทอรีไฟรเพลเลต ดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร 
  4.2.1.1 กรณีเหงามัน 
    รูปท่ี 4.2 แสดงแผนภูมิกระบวนการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากเหงา
มัน ดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร เหงามันดิบจะถูกสับหยาบ จากน้ันเหงามันสับหยาบจะถูก
สับละเอียดผานตะแกรงท่ีกําหนดขนาด 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร เม่ือไดเหงามันสับละเอียดแลวจะผสม
น้ําเพื่อปรับสภาพความช้ืน ซึ่งรายละเอียดสัดสวนการผสมเปนดังแสดงในรูปที่ 4.2 เมื่อปรับสัดสวน
ความช้ืนแลว จะนําสวนผสมเขาเครื่องอัดแทงเพื่อข้ึนรูป สําหรับกรณีเหงามันพบวาสามารถข้ึนรูป
แทงไดโดยผานเครื่องข้ึนรูปเพียงรอบเดียว จากนั้นนําชีวมวลแทงไปเขาเครื่องทอรีแฟคช่ัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.2 แสดงแผนภูมิกระบวนการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน 
ดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร 

 
 
 
 
 

เหงามัน 

สับหยาบ 

สับละเอียดผานตะแกรง 

ข้ึนรูปอัดแทง 
ผสมนํ้า 10 เปอรเซ็นต 

ทอรีแฟคช่ัน 

ทอรีไฟรเพลเลตจาก 
เหงามัน 
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 4.2.1.2 กรณีฟางขาว 
     รูปท่ี 4.3 แสดงแผนภูมิกระบวนการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากฟาง

ขาว ดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร ฟางขาวดิบจะถูกสับละเอียดผานตะแกรงท่ีกําหนดขนาด 2, 
5 และ 9 มิลลิเมตร เมื่อไดฟางขาวสับละเอียดแลวจะผสมน้ําเพื่อปรับสภาพความช้ืน ซึ่งรายละเอียด
สัดสวนการผสมเปนดังแสดงในรูปที่ 4.3 เมื่อปรับสัดสวนความช้ืนแลว จะนําสวนผสมเขาเครื่องอัด
แทงเพื่อข้ึนรูป สําหรับกรณีฟางขาวพบวาสามารถข้ึนรูปแทงไดโดยผานเครื่องข้ึนรูปเพียงรอบเดียว 
จากนั้นนําชีวมวลแทงไปเขาเครื่องทอรีแฟคช่ัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.3 แสดงแผนภูมิกระบวนการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากฟางขาว 
ดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฟางขาว 

สับละเอียดผานตะแกรง 

ข้ึนรูปอัดแทง 
ผสมน้ํา 10 เปอรเซ็นต 

ทอรีแฟคชั่น 

ทอรีไฟรเพลเลตจากฟางขาว 
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 4.2.1.3 กรณีใบยอดออย 
                            รูปท่ี 4.4 แสดงแผนภูมิกระบวนการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากใบ
ยอดออย ดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร ใบยอดออยดิบจะถูกสับละเอียดผานตะแกรงท่ีกําหนด
ขนาด 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร เมื่อไดใบยอดออยสับละเอียดแลวจะผสมน้ําเพื่อปรับสภาพความช้ืน ซึ่ง
รายละเอียดสัดสวนการผสมเปนดังแสดงในรูปที่ 4.4 เม่ือปรับสัดสวนความช้ืนแลว จะนําสวนผสมเขา
เครื่องอัดแทงเพื่อข้ึนรูป สําหรับกรณีใบยอดออยพบวาสามารถข้ึนรูปแทงไดโดยตองผานเครื่องข้ึนรูป 
5 รอบ จากนั้นนําชีวมวลแทงไปเขาเครื่องทอรีแฟคช่ัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.4 แสดงแผนภูมิกระบวนการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากใบยอดออย 
ดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร 

 
 
 
 
 

ใบยอดออย 

สับละเอียดผานตะแกรง 

ข้ึนรูปอัดแทงรอบที่ 1 
ผสมนํ้า 25 เปอรเซ็นต 

ทอรีแฟคช่ัน 

ทอรีไฟรเพลเลตจาก 
ใบยอดออย 

ข้ึนรูปอัดแทงรอบที่ 2 
ผสมน้ํา 0 เปอรเซ็นต 

ข้ึนรูปอัดแทงรอบที่ 3 
ผสมน้ํา 0 เปอรเซ็นต 

ข้ึนรูปอัดแทงรอบที่ 4 
ผสมนํ้า 5 เปอรเซ็นต 

ข้ึนรูปอัดแทงรอบที่ 5 
ผสมนํ้า 0 เปอรเซ็นต 



37 

 

 
 

 4.2.1.4 กรณีซังขาวโพด 
               รูปท่ี 4.5 แสดงแผนภูมิกระบวนการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากซัง

ขาวโพด ดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟรซังขาวโพดดิบจะถูกสับละเอียดผานตะแกรงที่กําหนด
ขนาด 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร เมื่อไดซังขาวโพดสับละเอียดแลวจะผสมน้ําเพื่อปรับสภาพความช้ืน ซึ่ง
รายละเอียดสัดสวนการผสมเปนดังแสดงในรูปที่ 4.5 เม่ือปรับสัดสวนความช้ืนแลว จะนําสวนผสมเขา
เครื่องอัดแทงเพื่อข้ึนรูป สําหรับกรณีซังขาวโพดพบวาสามารถข้ึนรูปแทงไดโดยตองผานเครื่องข้ึนรูป 
8 รอบ จากนั้นนําชีวมวลแทงไปเขาเครื่องทอรีแฟคช่ัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.5 แสดงแผนภูมิกระบวนการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากซังขาวโพด 
ดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร 

 

ซังขาวโพด 

สับละเอียดผานตะแกรง 

ข้ึนรูปอัดแทงรอบที่ 1 
ผสมนํ้า 15 เปอรเซ็นต 

ทอรีแฟคช่ัน 

ทอรีไฟรเพลเลตจาก 
ซังขาวโพด 

ข้ึนรูปอัดแทงรอบที่ 2 
ผสมนํ้า 15 เปอรเซ็นต 

ข้ึนรูปอัดแทงรอบที่ 3 
ผสมนํ้า 15 เปอรเซ็นต 

ข้ึนรูปอัดแทงรอบที่ 4 
ผสมนํ้า 15 เปอรเซ็นต 

ข้ึนรูปอัดแทงรอบที่ 5 
ผสมนํ้า 15 เปอรเซ็นต 

ข้ึนรูปอัดแทงรอบท่ี 6 
ผสมนํ้า 15 เปอรเซ็นต 

ทิ้งไวใหเย็น 

ข้ึนรูปอัดแทงรอบท่ี 7 
ผสมนํ้า 15 เปอรเซ็นต 

ข้ึนรูปอัดแทงรอบท่ี 8 
ผสมนํ้า 15 เปอรเซ็นต 
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 4.2.1.5 กรณีทางปาลม 
    รูปท่ี 4.6 แสดงแผนภูมิกระบวนการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากทาง
ปาลม ดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร ทางปาลมดิบจะถูกสับหยาบ จากน้ันทางปาลมสับหยาบ
จะถูกสับละเอียดผานตะแกรงท่ีกําหนดขนาด 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร เม่ือไดทางปาลมสับละเอียดแลว
จะผสมกับน้ําเพ่ือปรับสภาพความช้ืน และซังขาวโพดสับละเอียดเพื่อลดแรงเสียดทานในขณะอยูใน
เครื่องอัดแทง และปองกันเครื่องติด ทําใหสามารถปอนชีวมวลตอเนื่องได ซึ่งรายละเอียดสัดสวนการ
ผสมเปนดังแสดงในรูปที่ 4.6 เมื่อปรับสัดสวนความช้ืนแลว จะนําสวนผสมเขาเครื่องอัดแทงเพื่อข้ึนรูป 
สําหรับกรณีทางปาลมพบวาสามารถข้ึนรูปแทงไดโดยผานเครื่องข้ึนรูป 2 รอบ จากนั้นนําชีวมวลแทง
ไปเขาเครื่องทอรีแฟคช่ัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.6 แสดงแผนภูมิกระบวนการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากทางปาลม 

ดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร 
 
 
 
 
 

ทางปาลม 

สับหยาบ 

สับละเอียดทางปาลม 

ข้ึนรูปอัดแทง 1  
ผสมนํ้า 10 เปอรเซ็นต 

ทอรีแฟคช่ัน 

ทอรีไฟรเพลเลตจาก 
ทางปาลม 

สับละเอียดทางซังขางโพด 
2 mm. 

ผสมสวนผสม 
ซังขาวโพด 18 เปอรเซ็นต 

ข้ึนรูปอัดแทง 2  
ผสมนํ้า 0 เปอรเซ็นต 
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 4.2.2 ผลของอุณหภูมิท่ีมีตอคุณสมบัติคาความรอน คาความทนทาน และความ
หนาแนนบัคก ของชีวมวลท้ัง 5 ชนิด ไดแก เหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และ
ทางปาลม 
  รูปที่ 4.7 แสดงความสมัพันธระหวางอุณหภูมิในการทอรีแฟคช่ันที่มีผลตอ
คาความรอน ของทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม 
แกนนอนแสดงอุณหภูมิทอรีแฟคชัน (องศาเซลเซียส) แกนต้ังแสดงคาความรอน (เมกะจลูตอกโิลกรัม) 
จากรปูพบวา ทีอุ่ณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส สําหรับเหงามันจะมีคา
ความรอนเทากับ 20.49, 24.07 และ27.49 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ ฟางขาวจะมีคาความรอน
เทากับ 20.09, 22.10 และ 24.06 เมกะจูลตอกิโลกรมั ตามลําดับ ใบและยอดออยจะมีคาความรอน
เทากับ 21.00, 22.37 และ 23.74 เมกะจลูตอกโิลกรัม ตามลําดับ ซังขาวโพดจะมีคาความรอนเทากบั 
22.50, 25.00 และ 29.70 เมกะจลูตอกโิลกรัม ตามลําดับ และทางปาลมจะมีคาความรอนเทากบั 
24.77, 26.25 และ 27.78 เมกะจูลตอกิโลกรมั ตามลําดับ ซึ่งเห็นไดวาเม่ืออุณหภูมิทอรีแฟคชัน
เพิ่มข้ึน สงผลใหคาความรอนมีแนวโนมเพิม่ขึ้นทุกชนิดของชีวมวล ซึ่งการเพ่ิมข้ึนของคาความรอนของ
เหงามันทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส เม่ือเทียบกบัเหงามันดิบ คิดเปน 
20.39, 41.45 และ 61.56 เปอรเซ็นต การเพิม่ขึ้นของคาความรอนของฟางขาวทอรีไฟรที่อุณหภูม ิ
230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกบัฟางขาวดิบ คิดเปน 26.22, 38.88 และ 51.19  
เปอรเซ็นต ตามลําดับ การเพ่ิมข้ึนของคาความรอนของใบและยอดออยทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 230, 250 
และ 280 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับใบและยอดออยดิบ คิดเปน 21.05, 28.95 และ 36.84 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ การเพ่ิมข้ึนของคาความรอนของซงัขาวโพดทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 
280 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับซังขาวโพดดิบ คิดเปน 40.33, 55.92 และ 85.23 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ และการเพ่ิมขึ้นของคาความรอนของทางปาลมทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 
องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกบัทางปาลมดิบ คิดเปน 32.11, 40.03 และ 48.18 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  

  ที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากกระบวนการทอรีแฟคช่ันเปนกระบวนการกระทาํดวย
ความรอน ซึ่งความรอนจะถูกใหกับชีวมวลเพื่อทําการสลายพันธะทางเคมี (พันธะโควาเลนต) ของ
โครงสรางของชีวมวลไดแก เฮมิเซลลูโลส เซลลูโลส และลิกนิน ดวยปฏิกิริยาดีไฮเดช่ัน และปฏิกิริยา
ดีคารบอกซิเลช่ัน ทําใหสัดสวนของออกซิเจนตอคารบอน และสัดสวนของไฮโดรเจนตอคารบอน
ลดลงอยางมาก เมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันเพ่ิมข้ึนทําใหคาความรอนมีคาเพิ่มข้ึน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Prins et al. [18] ที่ไดศึกษาคุณสมบัติของคาความรอนของมะเด่ือทอรี
ไฟรที่อุณหภูมิ 230, 250, 270 และ 300 องศาเซลเซียส ซึ่งจากการทดลองแสดงใหเห็นวา เมื่อ
อุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันเพ่ิมข้ึน สัดสวนของไฮโดรเจนตอคารบอนจะลดลง ซึ่งเปน
สาเหตุที่ทําใหคาความรอนมีแนวโนมเพิ่มข้ึน สอดคลองกับการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ 
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  ดังนั้นสรุปไดวาสําหรับทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน ฟางขาว ใบและยอด
ออย ซังขาวโพด และทางปาลม ที่ผลิตดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร เมื่ออุณหภูมิทอรีแฟคชัน
เพิ่มข้ึน สงผลใหคาความรอนมีคาเพิ่มข้ึนทุกชนิดชีวมวล 

 

 
รูปที่ 4.7 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในการทอรีแฟคช่ันกับคาความรอน 

ของทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพดและ ทางปาลม  
ที่ขนาด 9 มิลลิเมตร 

 
  รูปที่ 4.8 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในการทอรีแฟคช่ันกับคา

ความทนทาน ที่ขนาดอนุภาค 9 มิลลิเมตร ของทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน ฟางขาว ใบและยอด
ออย ซังขาวโพด และทางปาลม แกนนอนแสดงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) แกนต้ังแสดงคาความ
ทนทาน (เปอรเซ็นต) จากรูปจะพบวาทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซัง
ขาวโพด และทางปาลม ทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส สําหรับเหงามันมีคา
ความทนทานเทากับ 98.10, 97.0 และ 95.20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ฟางขาวมีคาความทนทาน
เทากับ 97.40, 96.20 และ 95.10 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ใบและยอดออยมีคาความทนทานเทากับ 
96.60, 95.70 และ 95.20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซังขาวโพดมีคาความทนทานเทากับ 96.10, 94.90 
และ 91.50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และทางปาลมมีคาความทนทานเทากับ 97.80, 96.60 และ 94.90 
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เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งเห็นไดวาเมื่ออุณหภูมิทอรีแฟคชันเพิ่มข้ึน สงผลให คาความทนทานมี
แนวโนมลดลงทุกชนิดของชีวมวล สําหรับคาความทนทานที่ลดลงของเหงามันทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 250 
และ 280 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับคาความทนทานของเหงามันทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 230 องศา
เซลเซียส คิดเปน 1.12 และ 2.36 เปอรเซ็นต คาความทนทานที่ลดลงของฟางขาวทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 
250 และ 280 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับคาความทนทานของฟางขาวทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 230 
องศาเซลเซียส คิดเปน 1.23 และ 2.36 เปอรเซ็นต คาความทนทานที่ลดลงของใบและยอดออยทอรี
ไฟรที่อุณหภูมิ 250 และ 280 องศาเซลเซียส เม่ือเทียบกับคาความทนทานของใบยอดออยทอรีไฟรที่
อุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส คิดเปน  0.93 และ 1.45 เปอรเซ็นต คาความทนทานท่ีลดลงของซัง
ขาวโพดทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 250 และ 280 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับคาความทนทานของซัง
ขาวโพดทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส คิดเปน 1.25 และ 4.79 เปอรเซ็นต คาความทนทาน
ที่ลดลงของทางปาลมทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 250 และ 280 องศาเซลเซียส เม่ือเทียบกับคาความทนทาน
ของทางปาลมทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส คิดเปน 1.23 และ 2.96 เปอรเซ็นต  

   สําหรับสาเหตุของการลดลงนี้เนื่องจากการกระทําทางความรอนของ
กระบวนการทอรีแฟคชันที่ทําใหเกิดการสลายตัวของ เฮมิเซลลูโลซ และลิกนินบางสวน ทําใหชีวมวล
ที่ถูกทอรีไฟรมีความพรุน สงผลใหพื้นที่หนาตัดของเช้ือเพลิงนอยลง เปนผลใหสามารถรับแรง
กระแทกไดนอยลง และเมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคชันเพิ่มข้ึนความพรุนก็จะเพ่ิมข้ึน 
สงผลใหสามารถรับแรงกระแทกไดนอยลงดวย จึงสงผลใหคาความทนทานมีคาลดลงเมื่ออุณหภูมิที่ใช
ในกระบวนการทอรีแฟคชันเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย Shang et al. [31] ที่ทําการศึกษา
อิทธิพลของอุณหภูมิที่สงผลตอคาความทนทานของชีวมวลแทงตะเกียบจากสนสกอตทอรีไฟร ที่
อุณหภูมิ 230, 250 และ 270 องศาเซลเซียส จากผลการศึกษาพบวาเมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการ
ทอรีแฟคชันสูงข้ึน คาความทนทานจะมีคาลดลง   
  ดังนั้นสามารถสรุปไดวา คาความทนทานของทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน 
ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม มีคาความทนทานลดลงเม่ืออุณหภูมิที่ใชใน
กระบวนการทอรีแฟคชันเพิ่มข้ึนทุกชนิดชีวมวล  
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รูปที ่4.8 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในการทอรีแฟคช่ันกับคาความทนทาน ที่ขนาดอนุภาค 
9 มิลลิเมตร ของทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซงัขาวโพด และทางปาลม 

 
    รูปที่ 4.9 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในการทอรีไฟรกับคาความ
หนาแนนบัคก ที่ขนาดอนุภาค 9 มิลลิเมตร ของทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน ฟางขาว ใบและยอด
ออย ซังขาวโพด และทางปาลม แกนนอนแสดงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) แกนต้ังแสดงคาความ
หนาแนนบัคก (กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร) จากรูปพบวา เหงามันที่ไมผานกระบวนการทอรีแฟคชัน 
และผานกระบวนการทอรีแฟคชันที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส มีคาความหนาแนน
บัคก 623.79, 561.65,  544.88 และ 507.24 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ฟางขาวที่ไมผาน
กระบวนการทอรีแฟคชัน และผานกระบวนการทอรีแฟคชันที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศา
เซลเซียส มีคาความหนาแนนบัคก 639.16, 541.91, 530.44  และ514.54  กิโลกรัมตอลูกบาศก
เมตร ตามลําดับ ใบและยอดออยที่ไมผานกระบวนการทอรีแฟคชัน และผานกระบวนการทอรีแฟคชัน
ที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส มีคาความหนาแนนบัคก 599.51, 538.75, 502.66 
และ 471.72 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ซังขาวโพดที่ไมผานกระบวนการทอรีแฟคชัน และ
ผานกระบวนการทอรีแฟคชันที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส มีคาความหนาแนนบัคก 
586.24, 529.19, 517.79 และ 444.87 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ และทางปาลมที่ไมผาน
กระบวนการทอรีแฟคชัน และผานกระบวนการทอรีแฟคชันที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศา
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เซลเซียส มีคาความหนาแนนบัคก 701.79, 595.75, 546.87 และ 508.96 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
ตามลําดับ จากขอมูลดังกลาวพบวาเมื่ออุณหภูมิทอรีแฟคชันเพิ่มข้ึน สงผลใหคาความหนาแนนบัคก
ลดลงทุกชนิดชีวมวล สําหรับเหงามันทอรีไฟรที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศา
เซลเซียส มีคาความหนาแนนบัคกลดลงเม่ือเทียบกับเหงามันดิบ คิดเปน 11.24, 13.89 และ 19.84 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับฟางขาวทอรีไฟรที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศา
เซลเซียส มีคาความหนาแนนบัคกลดลงเม่ือเทียบกับฟางขาวดิบ คิดเปน 15.21, 17.01 และ 19.49  
เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับใบและยอดออยทอรีไฟรที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 
องศาเซลเซียส มีคาความหนาแนนบัคกลดลงเม่ือเทียบกับใบและยอดออยดิบ คิดเปน 10.13, 16.15 
และ 21.31 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สําหรับซังขาวโพดทอรีไฟรที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 
280 องศาเซลเซียส มีคาความหนาแนนบัคกลดลงเม่ือเทียบกับซังขาวโพดดิบ คิดเปน  9.37, 11.67 
และ 24.11 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และทางปาลมทอรีไฟรที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 
องศาเซลเซียส มีคาความหนาแนนบัคกลดลงเม่ือเทียบกับทางปาลมดิบ คิดเปน 15.11, 22.07 และ 
27.48  เปอรเซ็นต ตามลําดับ   

   สําหรับการลดลงของความหนาแนนบัคก เกิดจากกระบวนการทางความ
รอนในกระบวนการมอรีแฟคชัน ทําใหเช้ือเพลิงมีรูพรุน สงผลใหคาความหนาแนนบัคกลดลง และเม่ือ
อุณในกระบวนการทอรีแฟคชันสูงข้ึน สงผลใหคาความหนาแนนบัคกลดลงมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Li et al. [25] ที่ไดศึกษาความหนาแนนของชีวมวลแทงตะเกียบที่ทําการทอรีไฟรที่
อุณหภูมิ 260, 270, 280, 290 และ 300 องศาเซลเซียส จากผลการทดลองเสดงใหเห็นวาคาความ
หนาแนนของชีวมวลจะมีคาลดลงเมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคชันเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการ
สูญเสียมวลของชีวมวลเพิ่มข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ 
  ดังนั้นสามารถสรุปไดวาทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน ฟางขาว ใบและยอด
ออย ซังขาวโพด และทางปาลม มีคาความหนาแนนบัคกลดลงเม่ืออุณหภูมิทอรีแฟคชันเพ่ิมข้ึน 
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รูปที ่4.9 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในการทอรีไฟรกับคาความหนาแนนบัคก  
ที่ขนาดอนุภาค 9 มิลลเิมตร ของทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามนั ฟางขาว ใบและยอดออย  

ซังขาวโพด และทางปาลม 
 

  4.2.3 ผลของขนาดอนุภาคท่ีมีตอคุณสมบัติคาความรอน คาความทนทาน ความ
หนาแนนบัคก และ ผลไดชีวมวล ของชีวมวลท้ัง 5 ชนิด ไดแก เหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย 
ซังขาวโพด และทางปาลม 
                   รูปที่ 4.10 แสดงความสัมพันธระหวางขนาดอนุภาคของชีวมวลที่มีผลตอคา
ความรอนของทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามันฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม ที่
อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส แกนนอนแสดงขนาดอนุภาค (มิลลิเมตร) แกนต้ังแสดงคาความรอน (เม
กะจูลตอกิโลกรัม) จากรูปพบวา ที่ขนาดอนุภาคของชีวมวล 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร สําหรับเหงามันจะ
มีคาความรอนเทากับ 23.74, 24.16 และ 24.07 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ ฟางขาวจะมีคา
ความรอนเทากับ 21.91, 22.37 และ 22.10 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ ซังขาวโพดจะมีคาความ
รอนเทากับ 24.80, 24.90 และ 25.00 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ และทางปาลมจะมีคาความ
รอนเทากับ 25.00, 26.25 และ 26.25 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งเห็นไดวาเม่ือขนาดอนุภาค
เพิ่มข้ึน ไมสงผลตอคาความรอนเมื่อขนาดอนุภาคเพ่ิมข้ึน สําหรับทุกชนิดชีวมวล 
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  ที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากชีวมวลดิบซึ่งผานเครื่องสับละเอียดมีขนาดขนาด 2, 5 
และ 9 มิลลิเมตร จะถูกนํามาเขาสูกระบวนการข้ึนรูปอัดแทง ซึ่งรูปรางและความหนาแนนของแทงชีว
มวลท่ีผานกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงมีลักษณะแตกตางกันเล็กนอย ดังน้ันเมื่ อนําชีวมวลมาเขาสู
กระบวนการทอรีแฟคช่ัน จึงทําใหเกิดการสูญเสียนํ้าหนักตางกันเพียงเล็กนอย สงผลใหคาความรอนมี
ความแตกตางกันเพียงเล็กนอย โดยไมมีแนวโนมของการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงท่ีชัดเจนเม่ือขนาดอนุภาค
เพิ่มข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ Peng et al. [10] ทีไดศึกษาชีวมวลทอรีไฟรที่ขนาด 0.23, 0.67 
และ 0.81 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิทอรีไฟรเทากับ 250 องศาเซลเซียส ที่เวลา 15 นาที  จากน้ันนํามา
ศึกษาคาความรอน ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเมื่อขนาดของอนุภาคเพ่ิมข้ึน คาความรอนที่ไดจะมี
คา 20.53, 21.25 และ 20.57 เมกะจูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ ที่อุณหภูมิทอรีไฟรเทากับ 250 องศา
เซลเซียส ที่เวลา 15 นาที จึงสรุปไดวาเม่ือขนาดอนุภาคเพิ่มข้ึนจะไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคา
ความรอน 
  ดังนั้นสรุปไดวาสําหรับทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน ฟางขาว ใบและยอด
ออย ซังขาวโพด และทางปาลม ที่ผลิตดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร เมื่อขนาดอนุภาคเพิ่มข้ึน 
จะไมมีผลตอคาความรอนสําหรับทุกชนิดชีวมวล 

 

 
รูปที่ 4.10 แสดงความสัมพันธระหวางขนาดอนุภาคกับคาความรอนของทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน 

ฟางขาว ใบและยอดออย ซงัขาวโพด และทางปาลม ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส 
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  รูปที่ 4.11 แสดงความสัมพันธระหวางขนาดอนุภาคกับคาความทนทาน ที่
อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส ของทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด 
และทางปาลม แกนนอนแสดงขนาดอนุภาค (มิลลิเมตร) แกนต้ังแสดงคาความทนทาน (เปอรเซ็นต) 
จากรูปจะพบวาทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม ที่
ขนาดอนุภาค 2, 5 และ9 มิลลิเมตรสําหรับเหงามันมีคาความทนทานเทากับ 98.80, 97.20 และ 
97.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ฟางขาวมีคาความทนทานเทากับ 96.90, 96.40 และ 95.10 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ใบและยอดออยมีคาความทนทานเทากับ 96.40, 95.90 และ 95.70 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซังขาวโพดมีคาความทนทานเทากับ 95.60, 95.10 และ 94.90 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ และทางปาลมมีคาความทนทานเทากับ 97.30, 96.80 และ 94.90 เปอรเซ็นต  
  จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาเม่ือขนาดของอนุภาคเพิ่มข้ึนจะสงผลใหคา
ความทนทานมีคาลดลงเพียงเล็กนอย ที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากชีวมวลที่มีขนาด 2 มิลลิเมตร เม่ือนํามาข้ึน
รูปอัดแทงจะทําใหมีการยึดเกาะกันระหวางอนุภาคไดดี และมีความหนาแนนสูงกวาชีวมวลที่มีขนาด
อนุภาค 5 และ 9 มิลลิเมตร เพียงเล็กนอย ดังน้ันเมื่อนําชีวมวลมาเขาสูกระบวนการทอรีแฟคช่ัน 
ความรอนที่ใหกับชีวมวลจะแทรกเขาตัวเขาไปบริเวณชองวางระหวางอนุภาคที่ยึดเกาะกันของชีวมวล
ขนาดอนุภาค 2 มิลลิเมตร ไดยากกวาชีวมวลขนาดอนุภาค 5 และ 9 มิลลิเมตร จึงสงผลใหชีวมวลที่
ข้ึนรูปดวยชีวมวลขนาดอนุภาค 5 และ 9 มิลลิเมตร มีความเปราะกวาชีวมวลที่ข้ึนรูปดวยชีวมวล
ขนาดอนุภาค 2 มิลลิเมตร เล็กนอย ซึ่งทําใหคาความทนทานมีคาลดลงเพียงเล็กนอยซึ่งถือไดวาไม
ตาง เมื่อขนาดอนุภาคเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Peng et al. [10] ทีไดศึกษาชีวมวลทอรี
ไฟรที่ขนาดอนุภาค 0.23 และ 0.81 มิลลิเมตร จากนั้นนํามาข้ึนรูปอัดแทงและทําการศึกษาคาความ
ทนทาน พบวาชีวมวลขนาดอนุภาค 0.23 และ 0.81 มิลลิเมตร ที่ผานการทอรีไฟร ที่อุณหภูมิ 250 
องศาเซลเซียส ที่เวลา 15 นาที และ อัดแทงจะมีความทนทานเทากับ 4.57 และ 5.09 นิวตันตอ
ตารางมิลลิเมตร ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาคาความทนทานจะมีความแตกตางกันเล็กนอยเม่ือ
ขนาดของอนุภาคเพิ่มข้ึน 
  ดังนั้นสามารถสรุปไดวาทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน ฟางขาว ใบและยอด
ออย ซังขาวโพด และทางปาลม เมื่อขนาดของอนุภาคเพิ่มข้ึน ไมสงผลตอคาดัชนีความแข็งแรง
ทนทาน 
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รูปที ่4.11 แสดงความสัมพันธระหวางขนาดอนุภาคกับคาความทนทาน  

ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส ของทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย  
ซังขาวโพด และทางปาลม 

 
   รูปที่ 4.12 แสดงความสัมพันธระหวางขนาดอนุภาคกับคาความหนาแนน
บัคก ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส ของทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซัง
ขาวโพด และทางปาลม แกนนอนขนาดอนุภาค (มิลลิเมตร) แกนต้ังแสดงคาความหนาแนนบัคก 
(กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร) จากรูปพบวา เหงามัน ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร จะมีคาความ
หนาแนนบัคกเทากับ 523.82, 542.34 และ 544.88 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ฟางขาว
คาความหนาแนนบัคกเทากับ 532.71, 530.39 และ 514.54 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 
ใบและยอดออย คาความหนาแนนบัคกเทากับ 533.23, 505.08 และ 502.66 กิโลกรัมตอลูกบาศก
เมตร ตามลําดับ ซังขาวโพด คาความหนาแนนบัคกเทากับ 517.80, 517.80 และ 517.80 กิโลกรัม
ตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ทางปาลม  และคาความหนาแนนบัคกเทากับ 526.61, 540.55 และ 
546.87 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ  
             จากขอมูลดังกลาวพบวาเม่ือขนาดอนุภาคเพิ่มข้ึน จะไมสงผลใหคาความ
หนาแนนบัคกเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยางชัดเจนสําหรับทุกชนิดชีวมวล ที่เปนเชนน้ีเนื่องจากชีวมวลที่มี
ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร ถูกนํามาทอรีไฟรที่อุณหภูมิและเวลาเดียวกัน ดังนั้นนํ้าหนักของ
ชีวมวลที่สลายตัวไปจึงมีคาแตกตางกันเล็กนอย ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของคาความหนาแนน
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บัคก สอดคลองกับงานวิจัยของ Peng et al. [10] ที่ไดศึกษาผลของขนาดอนุภาคที่มีตอคาความ
หนาแนนบัคก สําหรับขนาดอนุภาค 0.23, 0.67 และ 0.81 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส 
ที่เวลา 15 นาที จะมีคาความหนาแนนบัคกเทากับ 157, 197 และ 165 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่ง
ไมสามารถบอกแนวโนมไดวาเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ตามการเพ่ิมข้ึนของขนาดอนุภาคได 
  ดังนั้นสามารถสรุปไดวาทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน ฟางขาว ใบและยอด
ออย ซังขาวโพด และทางปาลม เมือ่ขนาดของอนุภาคเพ่ิมข้ึน จะไมสงตอคาความหนาแนนบัคก 
 

 
รูปที ่4.12 แสดงความสัมพันธระหวางขนาดอนุภาคกับคาความหนาแนนบัคก  

ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส ของทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย  
ซังขาวโพด และทางปาลม 
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 4.2.4 ผลของอุณหภูมิท่ีมีตอคุณสมบัติผลไดของชีวมวล ท้ัง 5 ชนิด ไดแก เหงามัน 
ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม 

  จากรูปที่ 4.13 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรี
แฟคช่ัน กับผลไดของชีวมวลของเหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม ที่
ขนาด 9 มิลลิเมตร แกนนอนแสดงอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (องศาเซลเซียส) แกนตั้ง
แสดงผลไดของชีวมวล (เปอรเซ็นต) จากรูปพบวา เหงามันที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 
280 องศาเซลเซียส จะมีคาผลไดของชีวมวลเทากับ 92.62, 87.63 และ 78.04 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
ฟางขาวท่ีอุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส จะมีคาผลไดของชีวมวลเทากับ 
89.87, 85.06 และ 81.63 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ใบและยอดออยที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 
และ 280 องศาเซลเซียส จะมีคาผลไดของชีวมวลเทากับ  95.4, 89.2และ 82.00 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ ซังขาวโพดที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส จะมีคาผลไดของชีว
มวลเทากับ 86.00, 71.66 และ 48.85 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และทางปาลมที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 
230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส จะมีคาผลไดของชีวมวลเทากับ 86, 77.2 และ 71.7 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ จากขอมูลขางตนพบวา เมื่ออุณหภูมิทอรีแฟคชันเพิ่มข้ึนสงผลใหผลไดของชีวมวลมี
แนวโนมลดลงทุกชนิดชีวมวล ซึ่งที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 250 และ 280 องศาเซลเซียส มีผลไดของ
เหงามันทอรีไฟรต่ํากวาที่เหงามันทอรีไฟรอุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230 องศาเซลเซียส คิดเปน 5.38 
และ 15.74 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 250 และ 280 องศาเซลเซียส มีผลไดของ
ฟางขาวทอรีไฟรต่ํากวาฟางขาวทอรีไฟรที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230 องศาเซลเซียส คิดเปน 5.35 
และ 9.17 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ ที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 250 และ 280 องศาเซลเซียส มีผลไดของ
ใบและยอดออยทอรีไฟรต่ํากวาใบและยอดออยทอรีไฟรที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230 องศาเซลเซียส 
คิดเปน 6.49 และ 14.05 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ ที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 250 และ 280 องศา
เซลเซียส มีผลไดของซังขาวโพดทอรีไฟรต่ํากวาซังขาวโพดทอรีไฟรที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230 องศา
เซลเซียส คิดเปน 16.67 และ 43.19 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ และท่ีอุณหภูมิทอรีแฟคชัน 250 และ 
280 องศาเซลเซียส มีผลไดของทางปาลมทอรีไฟรต่ํากวาทางปาลมทอรีไฟรที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 
230 องศาเซลเซียส คิดเปน 10.97 และ 17.30 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ  

       จากการศึกษาผลอุณหภูมิที่มีผลตอผลไดของชีวมวลของทั้งกระบวนการ 
จะเห็นไดวา เมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึนจะทําใหผลไดของชีวมวลของท้ังกระบวนการมีคาลดลง เนื่องจาก
ผลไดของชีวมวลที่กลาวถึงในการทดลองน้ีไดรวมผลไดของชีวมวลของกระบวนการลดขนาด 
กระบวนการข้ึนรูปอัดแทง และกระบวนการทอรีแฟคชัน ซึ่งผลไดของกระบวนการลดขนาดและ
กระบวนการข้ึนรูปอัดแทงจะมีคาเปน 100 เปอรเซ็นต ในขณะที่ผลไดของชีวมวลที่ผานกระบวนการ
ทอรีแฟคช่ันมีคาลดลงเมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากในกระบวนการทอรีแฟคชัน 
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ทําใหเกิดการสูญเสียมวลของสารระเหยบางสวน สงผลใหผลไดเชิงมวลมีคาลดลง และเม่ืออณุหภูมทิอ
รีแฟคชันสูงข้ึน ทําใหเกิดการสูญเสียมวลของสารระเหยบางสวนมากข้ึน ซึ่งสงผลใหผลไดเชิงมวลมีคา
ลดลงย่ิงขึ้น 

   ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาเมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน
เพิ่มข้ึนจะสงผลใหผลไดของชีวมวลมีคาลดลง ทุกชนิดของชีวมวล 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.13 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในกระบวนการทอรีแฟคช่ันกับผลไดของชีวมวล

ของเหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม  
ที่ขนาดอนุภาค 9 มิลลเิมตร 
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 4.2.5 ผลของขนาดอนุภาคท่ีมีตอผลไดชีวมวล ของชีวมวลท้ัง 5 ชนิด ไดแก เหงามัน 
ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม 

        จากรูปที่ 4.14 แสดงความสัมพันธระหวางขนาดอนุภาคกับผลไดของชีว
มวล ของเหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม ที่อุณหภูมิ 250 องศา
เซลเซียส แกนนอนแสดงขนาดอนุภาค (มิลลิเมตร) แกนต้ังแสดงผลไดของชีวมวล (เปอรเซ็นต)จากรูป
พบวา เหงามันที่ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร จะมีคาผลไดของชีวมวลเทากับ 91.40, 87.80 
และ 87.63 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ฟางขาวที่ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร จะมีคาผลไดของ
ชีวมวลเทากับ 79.22, 84.49 และ 85.06 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ใบและยอดออยที่ขนาดอนุภาค 2, 5 
และ 9 มิลลิเมตร จะมีคาผลไดของชีวมวลเทากับ 85.20, 89.70 และ 89.20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
ซังขาวโพดที่ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร จะมีคาผลไดของชีวมวลเทากับ 72.58, 72.21 และ 
71.66 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และทางปาลมที่ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร จะมีคาผลไดของ
ชีวมวลเทากับ 76.70, 81.00 และ 77.20 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จากขอมูลขางตนพบวา เมื่อขนาด
อนุภาคเพิ่มข้ึนจะไมสงผลตอผลไดของชีวมวล   

              จากการศึกษาผลของขนาดอนุภาคที่มีผลตอผลไดของชีวมวลของท้ัง
กระบวนการซึ่งดําเนินการที่อุณหภูมิทอรีแฟคช่ัน 250 องศาเซลเซียส  จะเห็นไดวาเมื่อขนาดของ
อนุภาคเพิ่มข้ึนจะทําใหผลไดของชีวมวลของท้ังกระบวนการไมมีความแตกตางกัน เน่ืองจากผลไดของ
ชีวมวลที่กลาวถึงในการทดลองนี้ไดรวมผลไดของชีวมวลของกระบวนการลดขนาด กระบวนการข้ึน
รูปอัดแทง และกระบวนการทอรีแฟคช่ัน ซึ่งผลไดของกระบวนการลดขนาดและกระบวนการข้ึนรูป
อัดแทงจะมีคาเปน 100 เปอรเซ็นต ในขณะที่ผลไดของชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีแฟคช่ันมีคาต่ํา
กวา 100 เปอรเซ็นต (ผลไดของชีวมวลจะมีคาลดลง เมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการเพ่ิมข้ึน ) แตที่
ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร ผลไดเชิงมวลมีคาไมตางกันเน่ืองจาก ที่ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 
9 มิลลิเมตร ถูกมอรีไฟรที่อุณหภูมิเดียวกัน สงผลใหผลไดเชิงมวลมีคาไมตางกันเมื่อขนาดอนุภาค
เพิ่มข้ึน 
     ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาเม่ือขนาดอนุภาคเพิ่มข้ึนที่จะไมสงผลตอผลได
ของชีวมวล ทุกชนิดของชีวมวล 
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รูปที่ 4.14 แสดงความสัมพันธระหวางขนาดอนุภาคกับผลไดของชีวมวล ของเหงามัน ฟางขาว  
ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส 

 
 4.2.6 ผลของอุณหภูมิท่ีมีตอคุณสมบัติคาความหนาแนนพลังงาน ของชีวมวลท้ัง 5 
ชนิด ไดแก เหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม 

  จากรูปที่ 4.15 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรี
แฟคช่ัน กับคาความหนาแนนพลังงานของชีวมวลที่ผานกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร ที่ขนาดอนุภาค 
9 มิลลิเมตร แกนนอนแสดงอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (องศาเซลเซียส) แกนต้ังคา
ความหนาแนนพลังงาน (เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร) จากรูปพบวา ชีวมวลอัดแทง-ทอรีไฟรที่อุณหภูมิ
ทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส จะมีคาความหนาแนนพลังงานของฟางขาวเทากับ 
10885.87, 11372.75 และ 12381.44 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ เหงามันจะมีคาความ
หนาแนนพลังงานเทากับ 11508.01, 13118.10 และ 13948.13 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร 
ตามลําดับ ทางปาลมจะมีคาความหนาแนนพลังงานเทากับ 14755.23, 14356.05 และ 14138.53 
เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร ใบและยอดออยจะมีคาความหนาแนนพลังงานเทากับ 11314.3, 
11244.81 และ 11198.78 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร และซังขาวโพดจะมีคาความหนาแนนพลังงาน
เทากับ 11906.92, 12841.36 และ 13212.57 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร 
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  จากขอมูลขางตนพบวา เมื่ออุณหภูมิทอรีแฟคชันเพิ่มข้ึนสงผลใหคาความ
หนาแนนพลังงานของฟางขาว เหงามัน ใบและยอดออย และซังขาวโพด มีคาเพิ่มข้ึนตามการเพิ่มข้ึน
ของอุณหภูมิ ในขณะที่คาความหนาแนนพลังงานของทางปาลมจะมีคาลดลง ที่เปนเชนน้ีเนื่องจากคา
ความหนาแนนพลังงานหาไดจาก ผลคูณของคาความรอนกับคาความหนาแนนบัคก จากการศึกษาผล
ของอุณหภูมิที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคาความรอน ดังแสดงในรูปที่ 4.7 พบวาเมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึน 
คาความรอนของฟางขาว เหงามัน ใบและยอดออย และซังขาวโพด เพิ่มข้ึนมาก ในขณะท่ีคาความ
หนาแนนบัคกดังแสดงดังรูปที่ 4.9 มีคาความหนาแนนบัคกลดลงเพียงเล็กนอย ทําใหคาความ
หนาแนนของพลังงานของฟางขาว เหงามัน ใบและยอดออย และซังขาวโพด เพ่ิมข้ึนมากเมื่ออุณหภูมิ
เพิ่มข้ึน และในอีกแงหนึ่งพบวา กรณีคาความหนาแนนพลังงานของทางปาลม เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน คา
ความหนาแนนพลังงานมีคาลดลง เนื่องจากผลของอุณหภูมิที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคาความรอน 
ดังแสดงในรูปที่ 4.7 เมื่ออุณหภูมิทอรีแฟคชันเพ่ิมข้ึน สงผลใหคาความรอนเพิ่มข้ึนเล็กนอย ในขณะท่ี
คาความหนาแนนบักค ดังแสดงในรูปที่ 4.9 ลดลงอยางมาก เปนผลทําใหคาความหนาแนนของ
พลังงานของทางปาลมลดลงเมื่ออุณหภูมิทอรีแฟคชันเพิ่มข้ึน  
  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาเมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน
เพิ่มข้ึนจะสงผลใหคาความหนาแนนพลังงานของฟางขาว เหงามัน ใบและยอดออย และซังขาวโพดมี
คาเพิ่มข้ึน แตคาความหนาแนนพลังงานของทางปาลมจะมีคาลดลง  

 
รูปที่ 4.15 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในกระบวนการทอรีแฟคช่ันกับคาความหนาแนน

พลังงานของชีวมวลทีผ่านกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร ที่ขนาดอนุภาค 9 มิลลเิมตร 
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 4.2.7 ผลของขนาดอนุภาคท่ีมีตอคุณสมบัติคาความหนาแนนพลังงาน ของชีวมวล
ท้ัง 5 ชนิด ไดแก เหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม 

  จากรูปที่ 4.16 แสดงความสัมพันธระหวางขนาดอนุภาคที่ ใช ใน
กระบวนการทอรีแฟคช่ัน กับคาความหนาแนนพลังงานของชีวมวลที่ผานกระบวนการอัดแทง -ทอรี
ไฟร แกนนอนแสดงขนาดอนุภาคที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (มิลลิเมตร) แกนต้ังคาความ
หนาแนนพลังงาน (เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร) จากรูปพบวา ชีวมวลอัดแทง-ทอรีไฟรที่อุณหภูมิทอรี
แฟคชัน  250 องศาเซลเซียส ที่ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร จะมีคาความหนาแนนพลังงาน
ของฟางขาวเทากับ 11673.68, 11865.10 และ 11372.75 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 
เหงามันจะมีคาความหนาแนนพลังงานเทากับ 12435.53, 13102.30 และ 13118.1 เมกะจูลตอ
ลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ทางปาลมจะมีคาความหนาแนนพลังงานเทากับ 13165.88, 14190.08 
และ 14356.05 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร ใบและยอดออยจะมีคาความหนาแนนพลังงานเทากับ 
12031.19, 11270.26 และ 11244.81 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร และซังขาวโพดจะมีคาความ
หนาแนนพลังงานเทากับ 12841.36, 12893.14 และ 12944.92 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร 

   จากขอมูลขางตนพบวา เมื่อขนาดอนุภาคเพิ่มข้ึนจาก 2 มิลลิเมตร เปน 5 
มิลลิเมตร จะทําใหคาความหนาแนนพลังงานเพ่ิมข้ึน แตเมื่อขนาดอนุภาคเพ่ิมข้ึนจาก 5 มิลลิเมตร 
เปน 9 มิลลิเมตร คาความหนาแนนพลังงานกลับมีคาลดลง ของชีวมวลทุกชนิดจึงไมสามารถระบุ
แนวโนมที่ชัดเจนได ดังนั้นเมื่อขนาดอนุภาคเพิ่มข้ึนจะไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของคาความ
หนาแนนพลังงาน ที่เปนเชนนี้เนื่องจากการคํานวณคาความหนาแนนพลังงานเกิดจากคาความรอน
คูณดวยคาความหนาแนนบัคก ดังนั้นเม่ือคาความรอนและคาความหนาแนนบัคกสูงข้ึนก็จะสงผลให
คาความหนาแนนพลังงานสูงข้ึน แตจากการศึกษาคาความรอน (แสดงในรูปที่ 4.10) และคาความ
หนาแนนบัคก (แสดงในรูปที่ 4.12 ) แสดงใหเห็นวาขนาดอนุภาคไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของคา
ความรอนและคาความหนาแนนบัคก ดังนั้นเม่ือขนาดอนุภาคเพิ่มข้ึนจะไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคา
ความหนาแนนพลังงานเชนเดียวกัน     

   ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาเมื่อขนาดอนุภาคเพิ่มข้ึนจะไมสงผลตอคาความ
หนาแนนพลังงานของทุกชนิดชีวมวล  
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รูปที่ 4.16 แสดงความสัมพันธระหวางขนาดอนุภาคที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันกับ 

คาความหนาแนนพลังงานของชีวมวลทีผ่านกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร  
 
 4.2.8 ผลของอุณหภูมิท่ีมีตอพลังงานในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ังกระบวนการ 
ของชีวมวลท้ัง 5 ชีวมวล ไดแก เหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม 
  รูปที่ 4.17 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในการทอรีแฟคช่ันกับ
พลังงานท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ังกระบวนการ ที่ขนาดอนุภาค 9 มิลลิเมตร ของทอรีไฟร
เพลเลตจากเหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม แกนนอนแสดงอุณหภูมิทอ
รีแฟคชัน (องศาเซลเซียส) แกนต้ังแสดงพลังงานท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการ 
(กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอกิโลกรัม) จากรูปพบวา กรณีทอรีไฟรเพลเลตของเหงามันที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 
230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส มีพลังงานท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ังกระบวนการ 0.26, 
0.29 และ 0.33 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอกิโลกรัม ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลตของฟางขาวที่อุณหภูมิ
ทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส มีพลังงานท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้ง
กระบวนการ 0.31, 0.33 และ 0.35 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอกิโลกรัม ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลตของ
ใบและยอดออยที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส มีพลังงานที่ใชใน
กระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการ 0.65, 0.71 และ 0.80 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอกิโลกรัม 
ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลตของซังขาวโพดที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศา
เซลเซียส มีพลังงานท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ังกระบวนการ 0.29, 0.36 และ 0.54 กิโลวัตต-
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ช่ัวโมงตอกิโลกรัม ตามลําดับ และกรณีทอรีไฟรเพลเลตของทางปาลมที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 
250 และ 280 องศาเซลเซียส มีพลังงานท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ังกระบวนการ 0.41, 0.47 
และ 0.52 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอกิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งเห็นไดวาเมื่ออุณหภูมิทอรีแฟคชันเพ่ิมข้ึน สงผล
ใหพลังงานท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกชีวมวลทอรีไฟรเพล
เลต กรณีทอรีไฟรเพลเลตเหงามันที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 250 และ 280 องศาเซลเซียส มีพลังงานที่
ใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการเพ่ิมมากขึ้นเม่ือเทียบกับอุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส 
คิดเปน 8.72 และ 25.66 เปอรเซ็นต ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลตฟางขาวที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 
250 และ 280 องศาเซลเซียส มีพลังงานท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ังกระบวนการเพ่ิมมากขึ้น
เมื่อเทียบกับอุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส คิดเปน 6.70 และ 14.03 เปอรเซ็นต ตามลําดับ กรณีทอรี
ไฟรเพลเลตใบและยอดออยที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 250 และ 280 องศาเซลเซียส มีพลังงานท่ีใชใน
กระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเทียบกับอุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส คิด
เปน 9.83 และ 23.60 เปอรเซ็นต ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลตซังขาวโพดที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 
250 และ 280 องศาเซลเซียส มีพลังงานท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ังกระบวนการเพ่ิมมากขึ้น
เมื่อเทียบกับอุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส คิดเปน 22.12 และ 85.80 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และ
กรณีทอรีไฟรเพลเลตทางปาลมที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 250 และ 280 องศาเซลเซียส มีพลังงานท่ีใช
ในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการเพ่ิมมากขึ้นเม่ือเทียบกับอุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส คิด
เปน 12.91 และ 25.18 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เน่ืองจากในกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร ประกอบไป
ดวย 3 กระบวนการหลัก ไดแก การลดขนาด การข้ึนรูปอัดแทง และกระบวนการทอรีแฟคชัน ซึ่งใน
กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร ไดทําการลดขนาดและข้ึนรูปอัดแทงกอนเขาสูกระบวนการทอรีแฟคชัน
ซึ่งมีการใชพลังงานที่เทากัน แตในสวนพลังงานท่ีใชในกระบวนการทอรีแฟคชันที่ 230, 250 และ 
280 องศาเซลเซียส มีการใชพลังงานท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเมื่ออุณหภูมิทอรีแฟคชันสูงข้ึน จําเปนตองใช
พลังงานความรอนมากข้ึนเพื่อใหในไดชวงอุณหภูมิทอรีแฟคชันที่ตองการ สงผลใหการใชพลังงาน
สูงข้ึนเมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Chen and Kuo [32] ที่ทําการทอรีไฟรเสน
ใยปาลมและยูคาลิปตัส ที่อุณหภูมิ 250  และ 300 องศาเซลเซียส พบวาที่อุณหภูมิทอรีไฟร 300 
องศาเซลเซียส มีการใชพลังงานความรอนมากกวา 250 องศาเซลเซียส 
  ดังนั้นสรุปไดวาเม่ืออุณหภูมิทอรีแฟคชันเพ่ิมข้ึน สงผลใหพลังงานท่ีใชใน
กระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการเพ่ิมข้ึนทุกชนิดของชีวมวล 
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รูปที่ 4.17 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในการทอรีแฟคช่ันกับพลงังานท่ีใชใน

กระบวนการข้ึนรปูอัดแทงทั้งกระบวนการ ที่ขนาด 9 มิลลเิมตร 
 
 4.2.9 ผลของขนาดอนุภาคท่ีมีตอพลังงานในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ัง
กระบวนการ ท่ีอุณหภูมิทอรีแฟคชัน 250 องศาเซลเซียส ของทอรีไฟรเพลเลตเหงามัน ฟางขาว 
ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม 
  รูปที่ 4.18 แสดงความสัมพันธระหวางขนาดอนุภาคกับพลังงานท่ีใชใน
กระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการ ที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 250 องศาเซลเซียส ของทอรีไฟร
เพลเลตเหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม แกนนอนแสดงขนาดอนุภาค 
(มิลลิเมตร) แกนต้ังแสดงพลังงานท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการ (กิโลวัตต-ช่ัวโมง
ตอกิโลกรัม) จากรูปพบวา กรณีทอรีไฟรเพลเลตของเหงามันที่ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร มี
พลังงานท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ังกระบวนการ 0.36, 0.29 และ 0.29 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอ
กิโลกรัม ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลตของฟางขาวที่ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร มี
พลังงานท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ังกระบวนการ 0.47, 0.36 และ 0.33 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอ
กิโลกรัม ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลตของใบและยอดออยที่ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร 
มีพลังงานท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ังกระบวนการ 0.72, 0.71 และ 0.71 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอ
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กิโลกรัม ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลตของซังขาวโพดที่ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร มี
พลังงานท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ังกระบวนการ 0.39, 0.37 และ 0.36 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอ
กิโลกรัม ตามลําดับ และกรณีทอรีไฟรเพลเลตของทางปาลมที่ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร มี
พลังงานท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ังกระบวนการ 0.55, 0.47 และ 0.47 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอ
กิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งเห็นไดวาเมื่อขนาดอนุภาคเพ่ิมข้ึน สงผลใหพลังงานที่ใชในกระบวนการข้ึนรูป
อัดแทงทั้งกระบวนการมีแนวโนมลดลงทุกชีวมวลทอรีไฟรเพลเลต กรณีทอรีไฟรเพลเลตเหงามันที่
ขนาดอนุภาค 5 และ 9 มิลลิเมตร มีพลังงานท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการลดลง
เมื่อเทียบกับอุณหภูมิ 2 มิลลิเมตร คิดเปน 19.32 และ 20.18 เปอรเซ็นต ตามลําดับ กรณีทอรีไฟร
เพลเลตฟางขาวที่ขนาดอนุภาค 5 และ 9 มิลลิเมตร มีพลังงานท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้ง
กระบวนการลดลงเม่ือเทียบกับอุณหภูมิ 2 มิลลิเมตร คิดเปน 22.10 และ 29.56 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลตใบและยอดออยที่ขนาดอนุภาค 5 และ 9 มิลลิเมตร มีพลังงานท่ีใชใน
กระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการลดลงเม่ือเทียบกับอุณหภูมิ 2 มิลลิเมตร คิดเปน 1.42 และ 
1.82 เปอรเซ็นต ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลตซังขาวโพดที่ขนาดอนุภาค 5 และ 9 มิลลิเมตร มี
พลังงานท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ังกระบวนการลดลงเม่ือเทียบกับอุณหภูมิ 2 มิลลิเมตร คิด
เปน 6.57 และ 9.18 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และกรณีทอรีไฟรเพลเลตทางปาลมที่ขนาดอนุภาค 5 
และ 9 มิลลิเมตร มีพลังงานที่ใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการลดลงเมื่อเทียบกับ
อุณหภูมิ 2 มิลลิเมตร คิดเปน 15.25 และ 15.60 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เน่ืองจากในกระบวนการอัด
แทง-ทอรีไฟร ประกอบไปดวย 3 กระบวนการหลัก ไดแก การลดขนาด การข้ึนรูปอัดแทง และ
กระบวนการทอรีแฟคชัน เมื่อพิจารณาผลของการลดขนาด พบวาเม่ือขนาดอนุภาคเพิ่มข้ึนสงผลให
การใชพลังงานลดลง เนื่องจากในกระบวนการลดขนาด มีการใชขนาดตะแกรงเพื่อคัดแยกขนาด
อนุภาคใหไดตามที่กําหนด เมื่อขนาดตะแกรงในการคัดแยกอนุภาคใหญข้ึน สงผลใหชีวมวลที่ทําการ
ลดขนาดสามารถผานตะแกรงไดงายข้ึน เปนผลใหใชพลังงานในการลดขนาดลดลง ในขณะที่พลังงาน
ในการข้ึนรูปอัดแทงเพ่ิมข้ึน เมื่อขนาดอนุภาคเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากขนาดอนุภาคท่ีใหญ ทําใหยากตอการ
ข้ึนรูปอัดแทง สงผลใหใชพลังงานในการข้ึนรูปอัดแทงมากข้ึน เมื่อเทียบกับอนุภาคขนาดเล็ก ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Peng  et al. [10] ที่ทําการข้ึนรูปอัดแทงที่อนุภาคตางๆ พบวาเม่ือขนาด
อนุภาคเพิ่มข้ึนสงผลใหการใชพลังงานเพ่ิมข้ึน   แตเม่ือพิจาณาการใชพลังงานในการผลิตเช้ือเพลิงอัด
แทง-ทอรีไฟรทั้งกระบวนการ พบวาการใชพลังงานลดลงเม่ือขนาดอนุภาคเพิ่มข้ึน   
  ดังนั้นสรุปไดวาเ ม่ือขนาดอนุภาคเพิ่ม ข้ึน สงผลใหพลังงานที่ ใช ใน
กระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการลดลงทุกชนิดของชีวมวล 

 



59 

 

 
 

 
รูปท่ี 4.18 แสดงความสัมพันธระหวางขนาดอนุภาคกับพลังงานที่ใชในกระบวนการข้ึนรปูอัดแทงทั้ง

กระบวนการ ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส 
 
 4.2.10 ผลของอุณหภูมิท่ีมีตอคาใชจายในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ังกระบวนการ 
ของชีวมวลท้ัง 5 ชีวมวล ไดแก เหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม 
  รูปที่ 4.19 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในการทอรีแฟคช่ันกับ
คาใชจายที่ใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการ ที่ขนาดอนุภาค 9 มิลลิเมตร ของทอรีไฟร
เพลเลตจากเหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม แกนนอนแสดงอุณหภูมิทอ
รีแฟคชัน (องศาเซลเซียส) แกนต้ังแสดงคาใชจายที่ใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการ 
(บาทตอกิโลกรัม) จากรูปพบวา กรณีทอรีไฟรเพลเลตของเหงามันที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 
และ 280 องศาเซลเซียส มีคาใชจายที่ใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการ 1.19, 1.29 
และ 1.49 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลตของฟางขาวท่ีอุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 
250 และ 280 องศาเซลเซียส มีคาใชจายที่ใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการ 1.39, 
1.48 และ 1.58 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลตของใบและยอดออยที่อุณหภูมิทอรี
แฟคชัน 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส มีคาใชจายที่ใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้ง
กระบวนการ 2.90, 3.19 และ 3.59 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลตของซังขาวโพด
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ที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส มีคาใชจายที่ใชในกระบวนการข้ึนรูปอัด
แทงทั้งกระบวนการ 1.31, 1.59 และ 2.43 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ และกรณีทอรีไฟรเพลเลตของ
ทางปาลมที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส มีคาใชจายที่ใชในกระบวนการ
ข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการ 1.86, 2.10 และ 2.33 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งเห็นไดวาเมื่อ
อุณหภูมิทอรีแฟคชันเพิ่มข้ึน สงผลใหคาใชจายที่ใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนทุกชีวมวลทอรีไฟรเพลเลต กรณีทอรีไฟรเพลเลตเหงามันที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 250 
และ 280 องศาเซลเซียส มีคาใชจายที่ใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ังกระบวนการเพ่ิมมากข้ึนเมื่อ
เทียบกับอุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส คิดเปน 8.72 และ 25.66 เปอรเซ็นต ตามลําดับ กรณีทอรีไฟร
เพลเลตฟางขาวที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 250 และ 280 องศาเซลเซียส มีคาใชจายที่ใชในกระบวนการ
ข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการเพ่ิมมากขึ้นเม่ือเทียบกับอุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส คิดเปน 6.70 และ 
14.03 เปอรเซ็นต ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลตใบและยอดออยท่ีอุณหภูมิทอรีแฟคชัน 250 และ 
280 องศาเซลเซียส มีคาใชจายที่ใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ังกระบวนการเพ่ิมมากขึ้นเม่ือเทียบ
กับอุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส คิดเปน 9.83 และ 23.60 เปอรเซ็นต ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพล
เลตซังขาวโพดที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 250 และ 280 องศาเซลเซียส มีคาใชจายที่ใชในกระบวนการ
ข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเทียบกับอุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส คิดเปน 22.12 
และ 85.80 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และกรณีทอรีไฟรเพลเลตทางปาลมที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 250 
และ 280 องศาเซลเซียส มีคาใชจายท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ังกระบวนการเพ่ิมมากข้ึนเมื่อ
เทียบกับอุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส คิดเปน 12.91 และ 25.18 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
  ที่เปนเชนนี้เนื่องจากการคํานวณคาใชจายของกระบวนการอัดแทง-ทอรี
ไฟรสามารถคํานวณไดจากพลังงานท่ีใชในแตละกระบวนการ (ดังแสดงในหัวขอ 4.2.8) คูณกับคา
ไฟฟามีคาคงที่เทากับ 4.5 บาทตอกิโลวัตต-ช่ัวโมง ก็จะไดผลของคาใชจายของแตละกระบวนการ 
และเม่ือวิเคราะหผลของคาใชจายที่ใชทั้งกระบวนการจะแสดงใหเห็นวาคาใชจายรวมทั้งกระบวนการ
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของพลังงานท่ีใชเม่ืออุณหภูมิทอรีแฟคช่ันเพ่ิมข้ึน  
  ดังนั้นสรุปไดวาเม่ืออุณหภูมิทอรีแฟคชันเพิ่มข้ึน สงผลใหคาใชจายที่ใชใน
กระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการเพ่ิมข้ึนทุกชนิดของชีวมวล 
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รูปที่ 4.19 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในการทอรีแฟคช่ันกับคาใชจายท่ีใชใน

กระบวนการข้ึนรปูอัดแทงทั้งกระบวนการ ที่ขนาด 9 มิลลเิมตร 
 
 4.2.11 ผลของขนาดอนุภาคท่ีมีตอคาใชจายในกระบวนการขึ้นรูปอัดแทงท้ัง
กระบวนการ ท่ีอุณหภูมิทอรีแฟคชัน 250 องศาเซลเซียส ของทอรีไฟรเพลเลตเหงามัน ฟางขาว 
ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม 
  รูปที่ 4.20 แสดงความสัมพันธระหวางขนาดอนุภาคกับคาใชจายท่ีใชใน
กระบวนการข้ึนรปูอัดแทงทั้งกระบวนการ ที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 250 องศาเซลเซียส ของทอรีไฟร
เพลเลตเหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซงัขาวโพด และทางปาลม แกนนอนแสดงขนาดอนุภาค 
(มิลลิเมตร) แกนต้ังแสดงคาใชจายท่ีใชในกระบวนการข้ึนรปูอัดแทงทั้งกระบวนการ (บาทตอกิโลกรัม) 
จากรปูพบวา กรณีทอรีไฟรเพลเลตของเหงามันที่ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลเิมตร มีคาใชจายที่ใช
ในกระบวนการข้ึนรปูอัดแทงทั้งกระบวนการ 1.62, 1.30 และ 1.29 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ กรณี
ทอรีไฟรเพลเลตของฟางขาวที่ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลเิมตร มีคาใชจายท่ีใชในกระบวนการข้ึน
รูปอัดแทงทัง้กระบวนการ 2.10, 1.64 และ 1.48 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลต
ของใบและยอดออยที่ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร มีคาใชจายท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัด
แทงทั้งกระบวนการ 3.25, 3.20 และ 3.19 บาทตอกิโลกรมั ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลตของซัง
ขาวโพดที่ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลเิมตร มีคาใชจายท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้ง
กระบวนการ 1.76, 1.64 และ 1.59 บาทตอกโิลกรัม ตามลําดับ และกรณีทอรีไฟรเพลเลตของทาง
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ปาลมที่ขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร มีคาใชจายท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้ง
กระบวนการ 2.49, 2.11 และ 2.10 บาทตอกโิลกรัม ตามลาํดับ ซึ่งเห็นไดวาเม่ือขนาดอนุภาคเพ่ิมขึ้น 
สงผลใหคาใชจายที่ใชในกระบวนการข้ึนรปูอัดแทงทั้งกระบวนการมีแนวโนมลดลงทุกชีวมวลทอรีไฟร
เพลเลต กรณีทอรีไฟรเพลเลตเหงามันท่ีขนาดอนุภาค 5 และ 9 มิลลิเมตร มีคาใชจายที่ใชใน
กระบวนการข้ึนรปูอัดแทงทั้งกระบวนการลดลงเม่ือเทียบกบัอุณหภูมิ 2 มิลลเิมตร คิดเปน 19.32 
และ 20.18 เปอรเซ็นต ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลตฟางขาวที่ขนาดอนุภาค 5 และ 9 มิลลิเมตร 
มีคาใชจายท่ีใชในกระบวนการข้ึนรปูอัดแทงทั้งกระบวนการลดลงเม่ือเทียบกบัอุณหภูมิ 2 มิลลิเมตร 
คิดเปน 22.10 และ 29.56 เปอรเซ็นต ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลตใบและยอดออยที่ขนาด
อนุภาค 5 และ 9 มิลลิเมตร มีคาใชจายที่ใชในกระบวนการข้ึนรปูอัดแทงทั้งกระบวนการลดลงเม่ือ
เทียบกับอุณหภูมิ 2 มิลลเิมตร คิดเปน 1.42 และ 1.82 เปอรเซ็นต ตามลําดับ กรณีทอรีไฟรเพลเลต
ซังขาวโพดที่ขนาดอนุภาค 5 และ 9 มิลลเิมตร มีคาใชจายท่ีใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้ง
กระบวนการลดลงเมื่อเทียบกับอุณหภูมิ 2 มิลลเิมตร คิดเปน 6.57 และ 9.18 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
และกรณีทอรีไฟรเพลเลตทางปาลมที่ขนาดอนุภาค 5 และ 9 มิลลิเมตร มีคาใชจายที่ใชใน
กระบวนการข้ึนรปูอัดแทงทั้งกระบวนการลดลงเม่ือเทียบกบัอุณหภูมิ 2 มิลลเิมตร คิดเปน 15.25 
และ 15.60 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เน่ืองจากกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร ประกอบไปดวย 
กระบวนการลดขนาด กระบวนการข้ึนรูปอัดแทง และกระบวนการทอรีแฟคชัน ซึ่งคาใชจายท่ีใชใน
แตละกระบวนการจะข้ึนอยูกับพลังงานท่ีใชในแตละกระบวนการ (ซึ่งอธิบายวิธีการคํานวณไวในหัวขอ 
4.2.9) ของการอัดแทง-ทอรีไฟรดวย  ดังนั้นพลังงานท่ีใชในกระบวนการทัง้หมดสําหรบัการอัดแทง – 
ทอรีไฟร ของชีวมวลขนาด 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร จะถูกนาํมาพิจารณา จากผลการทดสอบแสดงให
เห็นวาพลงังานที่ใชในการอัดแทงทอรีไฟรของชีวมวลขนาด 2 มิลลเิมตร มีคามากทีสุ่ด รองลงมาคือ 5 
มิลลิเมตร และ 9 มิลลเิมตร ตามลําดับ ที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากถาตองการลดขนาดอนุภาคใหมีขนาด
เล็กลงมากๆ จําเปนจะตองใชพลังงานอยางมากในการลดขนาด จึงสงผลใหคาใชจายท่ีใชมีคาสูงข้ึน
ตามไปดวย  
  ดังนั้นสรุปไดวาเมื่อขนาดอนุภาคเพ่ิมข้ึน สงผลให คาใชจายท่ีใชใน
กระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการลดลงทุกชนิดของชีวมวล 
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รูปที่ 4.20 แสดงความสัมพันธระหวางขนาดอนุภาคกับคาใชจายที่ใชในกระบวนการข้ึนรปูอัดแทงทั้ง

กระบวนการ ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส 
 
4.3 การเปรียบเทียบอิทธิพลของอุณหภูมิท่ีมีผลตอคุณสมบัติของชีวมวล พลังงาน และคาใชจาย
ท่ีใชในกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 
 สําหรับการเปรียบเทียบคุณสมบัติของชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง และ
กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟรจะดําเนินการเปรียบเทียบที่เงื่อนไขของกระบวนการทอรีแฟคช่ันที่
อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที เน่ืองจากการศึกษาในหัวขอ 4.1 ชีวมวล
ทอรีไฟร-อัดแทงจะสามารถข้ึนรูปอัดแทงได ที่เงื่อนไขของอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน 
ไมเกิน 250 องศาเซลเซียส ที่เวลา 60 นาที แตในขณะที่ดําเนินการศึกษากระบวนการข้ึนรูปอัดแทง
ของชีวมวลทอรีไฟรที่เงื่อนไขของเวลาที่ใชในการทอรีไฟร 30 นาที จะพบวาชีวมวลทอรีไฟรที่
อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส สามารถข้ึนรูปได ดังน้ันเม่ือตองการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติของชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร จึงเลือก
ศึกษาท่ีอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที 
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 4.3.1 การเปรียบเทียบคาความรอนของชีวมวลท่ีไดจากกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง
และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 

  จากรูปที่ 4.21 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรี
แฟคช่ันกับคาความรอนของเหงามันที่ผานกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร และกระบวนการทอรีไฟร-
อัดแทง แกนนอนแสดงอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (องศาเซลเซียส) แกนต้ังคาความรอน 
(เมกะจูลตอกิโลกรัม) จากรูปพบวา เหงามันอัดแทง-ทอรีไฟรที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 
280 องศาเซลเซียส จะมีคาความรอนเทากับ 18.72±1.13, 20.54±1.13 และ 24.20±1.13 เมกะ
จูลตอกิโลกรัม ตามลําดับ เหงามันทอรีไฟร-อัดแทงท่ีอุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศา
เซลเซียส จะมีคาความรอนเทากับ 16.44±1.13, 19.63±1.13 และ 22.37±1.13 เมกะจูลตอ
กิโลกรัม ตามลําดับ จากขอมูลขางตนพบวา เม่ืออุณหภูมิทอรีแฟคชันเพิ่มข้ึนสงผลใหคาความรอนของ
ชีวมวลที่ผานกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร และกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตาม
การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ และในอีกแงหน่ึงพบวา คาความรอนของชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีไฟร-
อัดแทง และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร มีคาความรอนที่ไมแตกตางกันแบบมีนัยสําคํญ เน่ืองจากใน
กระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร เช้ือเพลิงจะถูกทอรีไฟรที่อณุหภูมทิอ
รีแฟคชันเดียวกัน สงผลใหคาความรอนของท้ังสองกระบวนการมีคาความรอนไมแตกตางกันแบบมี
นัยสําคัญ 

   ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาเมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน
เพิ่มข้ึนจะสงผลใหคาความรอนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน และคาความรอนของชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรี
ไฟร-อัดแทง และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร มีคาคาความรอนไมแตกตางกันแบบมีนัยสําคัญ 
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รูปที่ 4.21 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในกระบวนการทอรีแฟคช่ันกับคาความรอนของ

เหงามันทีผ่านกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร และกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง   
 

 4.3.2 การเปรียบเทียบคาความหนาแนนบัคกของชีวมวลท่ีไดจากกระบวนการทอรี
ไฟร-อัดแทงและกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร  

     จากรูปที่ 4.22 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรี
แฟคช่ัน กับคาความหนาแนนบัคกของเหงามันที่ผานกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร และกระบวนการ
ทอรีไฟร-อัดแทง แกนนอนแสดงอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (องศาเซลเซียส) แกนตั้งคา
ความหนาแนนบัคก (กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร) จากรูปพบวา เหงามันอัดแทง-ทอรีไฟรที่อุณหภูมิทอ
รีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส จะมีคาความหนาแนนบัคกเทากับ 583.26±38.97, 
559.68±15.98 และ 486.30±17.98 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ เหงามันทอรีไฟร-อัดแทง
ที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส จะมีคาความหนาแนนบัคกเทากับ 
777.28±20.15, 762.43±3.69 และ 739.69±5.76 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ จาก
ขอมูลขางตนพบวา เมื่ออุณหภูมิทอรีแฟคชันเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาความหนาแนนบัคกของชีวมวลที่ผาน
กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร และกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทงมีแนวโนมลดลงตามการเพิ่มข้ึนของ
อุณหภูมิ และคาความหนาแนนบัคกของชีวมวลที่ผานกระบวนการอัดแทง -ทอรีไฟร จะมีคาความ
หนาแนนบัคกนอยกวา ชีวมวลท่ีผานกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทงท่ีอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรี
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ไฟร 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส คิดเปน 24.96, 26.59 และ 34.26 เปอรเซ็นต ที่เปนเชนนี้
เนื่องจากกรณีกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง ชีวมวลถูกทอรีไฟรทําใหเกิดการสูญเสียมวลของสาร
ระเหยบางสวน สงผลใหเช้ือเพลิงมีรูพรุน แตจะถูกอัดใหแนนดวยกระบวนการอัดแทง ทําใหเช้ือเพลิง
มีคาความหนาแนนบักคสูง ในขณะที่กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร ชีวมวลจะถูกอัดแทง จากน้ันถูก
ทอรีไฟร ทําใหเช้ือเพลิงเกิดการสูญเสียมวลของสารระเหยบางสวน สงผลใหเช้ือเพลิงมีรูพรุน เปนผล
ใหเช้ือเพลิงมีคาความหนาแนนบักคลดลง และตํ่ากวากระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง   
  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาเมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน
เพิ่มข้ึนจะสงผลใหคาความหนาแนนบัคกมีคาลดลง และคาความหนาแนนบัคกของชีวมวลที่ผาน
กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟรจะมีคานอยกวาคาความหนาแนนบัคกของชีวมวลที่ผานกระบวนการทอ
รีไฟร-อัดแทง 

 

 
รูปที่ 4.22 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในกระบวนการทอรีแฟคช่ันกับคาความหนาแนน
บัคกของเหงามันทีผ่านกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร และกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง   
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 4.3.3 การเปรียบเทียบคาความทนทานของชีวมวลท่ีไดจากกระบวนการอัดแทง-ทอรี
ไฟร และกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง 

         จากรูปที่ 4.23 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรี
แฟคช่ัน กับคาความทนทานของเหงามันที่ผานกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร และกระบวนการทอรี
ไฟร-อัดแทง แกนนอนแสดงอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (องศาเซลเซียส) แกนต้ังคา
ความทนทาน (เปอรเซ็นต) จากรูปพบวา เหงามันอัดแทง-ทอรีไฟรที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 
และ 280 องศาเซลเซียส จะมีคาความทนทานเทากับ 96.81±0.36, 96.29±0.32 และ 
90.96±0.82 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เหงามันทอรีไฟร-อัดแทงท่ีอุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 
280 องศาเซลเซียส จะมีคาความรอนเทากับ 97.85±0.61, 97.79±0.48 และ 97.24±0.91 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ จากขอมูลขางตนพบวา เมื่ออุณหภูมิทอรีแฟคชันเพิ่มข้ึนสงผลใหคาความ
ทนทานของชีวมวลที่ผานกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร และกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทงมีแนวโนม
ลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ และอีกแงหนึ่งพบวา คาความทนทานของชีวมวลที่ผาน
กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร จะมีคาความทนทานนอยกวา ชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีไฟร-อัด
แทง ที่อุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีไฟร 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส คิดเปน 1.06, 1.52 
และ 6.45 เปอรเซ็นต เนื่องจากกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง ชีวมวลจะถูกทอรีไฟรทําใหเกิดการ
สลายตัวของเฮมิเซลลูโลซ และลิกนินบางสวน ทําใหชีวมวลสูญเสียมวลของสารระเหยบางสวน และ
เกิดรูพรุน แตจะถูกอัดใหแนนในกระบวนการอัดแทง ทําใหรูพรุนที่เกิดในพื้นที่หนาตัดของเช้ือเพลิง
นอยลง สงผลใหพื้นที่หนาตัดของเช้ือเพลิงเพิ่มมากขึ้นและสามารถรับแรงกระแทกไดมากข้ึนเมื่อเขา
เครื่องทดสอบ ในขณะที่กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร เช้ือเพลิงจะถูกอีดใหแนน และจะถูกทอรีไฟร
ทําใหเกิดการสลายตัวของเฮมิเซลลูโลซ และลิกนินบางสวน ทําใหชีวมวลสูญเสียมวลของสารระเหย
บางสวน และเกิดรูพรุน สงผลใหสามารถรับแรกกระแทกไดนอยลง และเปนผลใหคาความทนทาน
ของกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร ต่ํากวากระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง 

  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาเมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน
เพิ่มข้ึนจะสงผลใหคาความทนทานมีคาลดลง และคาความทนทานของชีวมวลที่ผานกระบวนการอัด
แทง-ทอรีไฟรจะมีคานอยกวาคาความทนทานของชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง 
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รูปที่ 4.23 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในกระบวนการทอรีแฟคช่ันกับคาความทนทาน

ของเหงามันทีผ่านกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร และกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง   
 
 4.3.4 การเปรียบเทียบคาความหนาแนนพลังงานของชีวมวลท่ีไดจากกระบวนการอัด
แทง-ทอรีไฟร และกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง 

           จากรูปที่ 4.24 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรี
แฟคช่ัน กับคาความหนาแนนพลังงานของเหงามันที่ผานกระบวนการอัดแทง -ทอรีไฟร และ
กระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง แกนนอนแสดงอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (องศา
เซลเซียส) แกนต้ังคาความหนาแนนพลังงาน (เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร) จากรูปพบวา เหงามันอัด
แทง-ทอรีไฟรที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส จะมีคาความหนาแนนบัคก
เทากับ 10917.60, 11498.20 และ 11766.76 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ เหงามันทอรี
ไฟร-อัดแทงที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส จะมีคาความหนาแนน
พลังงานเทากับ 13129.84, 14967.45 และ 16547.27 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ จาก
ขอมูลขางตนพบวา เมื่ออุณหภูมิทอรีแฟคชันเพิ่มข้ึนสงผลใหคาความหนาแนนพลังงานของชีวมวลที่
ผานกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร และกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามการเพิม่ข้ึน
ของอุณหภูมิ ซึ่งคาความหนาแนนพลังงานของชีวมวลที่ผานกระบวนการอัดแทง -ทอรีไฟร จะมีคา
นอยกวา คาความหนาแนนพลังงานของชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทงที่อุณหภูมิที่ใชใน
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กระบวนการทอรีไฟร 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส คิดเปน 16.85, 23.18 และ 28.89 
เปอรเซ็นต 

  ที่เปนเชนนี้เนื่องจากคาความหนาแนนพลังงานสามารถหาไดจากผลคูณ
ของคาความรอน และคาความหนาแนนบัคก จากการศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีผลตอคาความรอนดัง
แสดงในรูปที่ 4.21 พบวาคาความรอนของชีวมวลที่ไดจากกระบวนการอัดแทง -ทอรีไฟร และ
กระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง มีคาคาความรอนท่ีไมแตกตางกัน ในขณะท่ีคาความหนาแนนบัคกดัง
แสดงในรูปที่ 4.22 พบวาคาความหนาแนนบัคกของชีวมวลที่ไดจากกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร จะ
มีคานอยกวาคาความหนาแนนบัคกที่ไดจากกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทงมาก จึงสงผลใหคาความ
หนาแนนพลังงานของกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง มีคาสูงกวากระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร  
  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาเมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน
เพิ่มข้ึนจะสงผลใหคาความหนาแนนพลังงานมีคาเพิ่มข้ึน และคาความหนาแนนพลังงานของชีวมวลที่
ผานกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร จะมีคานอยกวาคาความหนาแนนพลังงานของชีวมวลที่ผาน
กระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง 

 

 
รูปที่ 4.24 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในกระบวนการทอรีแฟคช่ันกับคาความหนาแนน
พลังงานของเหงามันทีผ่านกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร และกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง 
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 4.3.5 การเปรียบเทียบพลังงานท่ีใชในกระบวนการทอรีไฟร -อัดแทง และ
กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร  
  จากรูปที่ 4.25 แสดงความสัมพันธระหวางคาพลังงาน (กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอ
กิโลกรัม) กับอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (องศาเซลเซียส) แกนต้ังแสดงคาพลังงานท่ีใช
ในกระบวนการ(กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอกิโลกรัม) แกนนอนแสดงอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน
(องศาเซลเซียส) จากรูปพลังงานท่ีใชจากกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทงท่ีอุณหภูมิ 230, 250 และ 280 
องศาเซลเซียส ที่เวลา 30 นาที จะมีคาเทากับ 1.18, 1.27 และ 1.36 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอกิโลกรัม 
ตามลําดับ พลังงานที่ไดจากกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศา
เซลเซียส ที่เวลา 30 นาที จะมีคาเทากับ 0.38, 0.40 และ 0.42 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอกิโลกรัมตามลําดับ 
จากขอมูลที่ไดแสดงในข้ันตนแสดงใหเห็นวาเมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการเพ่ิมข้ึนจะสงผลให
พลังงานท่ีใชในกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง และกระบวนการอัดแทงทอรีไฟรมีแนวโนมเพิ่มข้ึน  ซึ่ง
พลังงานที่ใชในกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทงจะมีคาสูงกวากระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร คิดเปน 
67.41, 68.17, และ 69.36  เปอรเซ็นต ของชีวมวลที่ทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศา
เซลเซียส 
  ที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากพลังงานท้ังหมดที่ใชในกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง 
และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร จะมีการศึกษาพลังงานท่ีใชในการลดขนาด กระบวนการทอรี
แฟคช่ัน และกระบวนการข้ึนรูปอัดแทง จากขอมูลการศึกษาพลังงานท่ีใชในกระบวนการตางๆ จะ
แสดงใหเห็นวาพลังงานท่ีใชในการลดขนาด และกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงมีคาใกลเคียงกัน ของทั้ง
สองกระบวนการมีคาใกลเคียงกัน แตพลังงานที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันของท้ัง 2 กระบวนการ
นั้นมีคาตางกันเน่ืองจากความหนาแนนของชีวมวลที่นํามาทอรีไฟรของแตละกระบวนการน้ันมีความ
แตกตางกัน เมื่อทําการวิเคราะหภาพรวมของพลังงานที่ใชของทุกกระบวนการพลังงานที่ใชใน
กระบวนการทอรีแฟคช่ันจะสงผลตอภาพรวมของพลังงานที่ใชมากที่สุด ซึ่งพลังงานที่ใชใน
กระบวนการทอรีแฟคช่ันจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ ดังนั้นเม่ือวิเคราะหผลของ
พลังงานที่ใชในกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟรจะแสดงใหเห็นวา
พลังงานท่ีใช ของทั้งสองกระบวนการน้ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ ซึ่งสอดคลองกบั
งานวิจัยของ Chen and Kuo [32] ที่ทําการทอรีไฟรเสนใยปาลมและยูคาลิปตัส ที่อุณหภูมิ 250  
และ 300 องศาเซลเซียส พบวาที่อุณหภูมิทอรีไฟร 300 องศาเซลเซียส มีการใชพลังงานความรอน
มากกวา 250 องศาเซลเซียส จากการศึกษาพลังงานท่ีใชในกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง และ
กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร พบวาพลังงานท่ีใชในกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทงมีคาสูง เน่ืองจากชีว
มวลท่ีนํามาทอรีไฟรมีคาความหนาแนนตํ่า เปนผลใหการใชพลังงานตอกิโลกรัมมีคามาก ในขณะท่ี
กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร ชีวมวลท่ีนํามาทอรีไฟรมีคาความหนาแนนสูง เปนผลใหการใชพลังงาน
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ตอกิโลกรัมนอย ทําใหการใชพลังงานของกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร มีคาต่ํากวากระบวนการทอรี
ไฟร-อัดแทง 
  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาเม่ืออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันเพิ่ม
สูงข้ึนจะสงผลใหพลังงานท่ีใชมีคาสูงข้ึน ซึ่งพลังงานท่ีใชในกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทงจะมคีาสงูกวา
กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 
 

 
รูปที่ 4.25 การเปรียบเทียบพลงังานท่ีใชในกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร และกระบวนการ 

ทอรีไฟร-อัดแทงท่ีอุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส 
 
 4.3.6 การเปรียบเทียบคาใชจายท่ีใชในกระบวนการทอรีไฟร -อัดแทง และ
กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร  

  จากรูปที่ 4.26 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรี
แฟคช่ัน กับคาใชจายของเหงามันที่ผานกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร และกระบวนการทอรีไฟร-อัด
แทง แกนนอนแสดงอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน (องศาเซลเซียส) แกนต้ังแสดงคาใชจาย 
(บาทตอกิโลกรัม) จากรูปพบวา เหงามันอัดแทง-ทอรีไฟรที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 
องศาเซลเซียส จะมีคาใชจายเทากับ 1.73, 1.81 และ 1.87 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ เหงามันทอรี
ไฟร-อัดแทงที่อุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส จะมีคาใชจายเทากับ 5.30, 
5.70 และ 6.12 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ จากขอมูลขางตนพบวา เม่ืออุณหภูมิทอรีแฟคชันเพ่ิมข้ึน
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สงผลใหคาใชจายของชีวมวลที่ผานกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร และกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทงมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ ซึ่งคาใชจายของชีวมวลที่ผานกระบวนการอัดแทง-ทอรี
ไฟร จะมีคานอยกวา คาใชจายของชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีไฟร -อัดแทงที่อุณหภูมิที่ใชใน
กระบวนการทอรีไฟร 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส คิดเปน 67.41, 68.17 และ 69.36 
เปอรเซ็นต สําหรับการคํานวณคาใชจายของกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟรสามารถคํานวณไดจาก
พลังงานท่ีใชในแตละกระบวนการ (ดังแสดงในหัวขอ 4.3.5) คูณกับคาไฟฟามีคาคงท่ีเทากับ 4.5 บาท
ตอกิโลวัตต-ช่ัวโมง ก็จะไดผลของคาใชจายของแตละกระบวนการ และเม่ือวิเคราะหผลของคาใชจาย
ที่ใชทั้งกระบวนการจะแสดงใหเห็นวาคาใชจายรวมทั้งกระบวนการมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามการเพิ่มข้ึน
ของพลังงานท่ีใชเมื่ออุณหภูมิทอรีแฟคช่ันเพ่ิมข้ึน ซึ่งสาเหตุที่ทําใหคาใชจายที่ใชในกระบวนการทอรี
ไฟร-อัดแทงมีคาสูงกวาคาใชจายที่ใชในกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร เน่ืองจากพลังงานท้ังหมดทีใ่ชใน
กระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร จะมีการศึกษาพลังงานที่ใชในการลด
ขนาด กระบวนการทอรีแฟคช่ัน และกระบวนการข้ึนรูปอัดแทง จากขอมูลการศึกษาพลังงานท่ีใชใน
กระบวนการตางๆ จะแสดงใหเห็นวาพลังงานท่ีใชในการลดขนาด และกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงมีคา
ใกลเคียงกัน แตพลังงานที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันนั้นแตกตางกัน เนื่องจากกรณีของ
กระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง ชีวมวลจากการลดขนาดจะถูกนํามาทอรีไฟรกอนข้ึนรูปอัดแทง ซึ่งชีว
มวลเหลานี้มีคาความหนาแนนต่ํา เปนผลใหการใชพลังงานตอกิโลกรัมมีคามาก ในขณะที่
กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร ชีวมวลจากการลดขนาดจะถูกนํามาอัดแทงกอนทอรีไฟร ซึ่งชีวมวล
เหลานี้มีคาความหนาแนนสูง เปนผลใหการใชพลังงานตอกิโลกรัมนอย ทําใหการใชพลังงานของ
กระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร มีคาตํ่ากวากระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง ซึ่งสงผลทําใหคาใชจายที่ใชใน
กระบวนการดังกลาวลดลงตามไปดวย  

   ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาเมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน
เพิ่มข้ึนจะสงผลใหคาใชจายมีคาเพิ่มข้ึน และคาใชจายที่ใชในกระบวนการอัดแทง -ทอรีไฟรจะมีคา
นอยกวาคาใชจายที่ใชในกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง 
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รูปที่ 4.26 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิในกระบวนการทอรีแฟคช่ันกับคาใชจายของเหงา

มันที่ผานกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร และกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง   
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บทท่ี 5 
สรุปผลการทดลอง 

 
 จากการทดลอง เพื่อศึกษากระบวนการผลิตทอรีไฟรเพลเลต คุณสมบัติ ผลไดของชีว
มวล การใชพลังงานและตนทุนในการผลิตของทอรีไฟรเพลเลต  ทั้ง 2 กระบวนการผลิต คือ 
กระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร ที่ขนาดอนุภาคชีวมวล 2, 5 และ 9 
มิลลิเมตร และอุณหภูมิทอรีแฟคชัน 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส ที่เวลาทอรีแฟคชัน 1 ช่ัวโมง 
สามารถสรุปผลผลไดดังตอไปนี้ 
 
5.1 กรณีกระบวนการทอรีไฟร– อัดแทง 
 สามารถสรุปไดวาการผลิตทอรีไฟรเพลเลตดวยกระบวนการทอรีไฟร– อัดแทง โดยการ
ใชเครื่องอัดแทงไดนแบบหมุน (Rotary Flat Die) ซึ่งเปนเครื่องที่เหมาะสมในระดับชุมชน สามารถ
ข้ึนรูปอัดแทงเหงามันในชวงที่อุณหภูมิทอรีแฟคช่ันเทากับ 230, 250, และ 280 องศาเซลเซียสที่เวลา 
30 นาที และสามารถข้ึนรูปไดถาเงื่อนไขของอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันไมเกิน 250 
องศาเซลเซียสท่ีเวลาในการทอรีไฟรเทากับ 60 นาที และไมสามารถอัดแทงชีวมวลทอรีไฟรจาก ฟาง
ขาว ใบยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม ดังน้ันกระบวนการนี้จึงไมเหมาะสมสําหรับการผลิตใน
ระดับชุมชน 
 
5.2 กรณีกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร 
 5.2.1 กระบวนการผลิตทอรีไฟรเพลเลต ดวยกระบวนการอดัแทง – ทอรีไฟร 
  5.2.1.1 กรณีเหงามันสําปะหลงั 
             เหงามันสําปะหลงัดิบจะถูกสับหยาบ สบัละเอียด ผสมน้ํา ข้ึนรูป
อัดแทงโดยผานเครื่องข้ึนรปูเพียงรอบเดียว จากนั้นนําชีวมวลแทงไปเขาเครือ่งทอรีแฟคช่ัน  
  5.2.1.2 กรณีฟางขาว 
    ฟางขาวจะถูกสบัละเอียด ผสมน้ํา ข้ึนรปูอัดแทงโดยผานเครือ่งข้ึน
รูปเพียงรอบเดียว จากนั้นนําชีวมวลแทงไปเขาเครือ่งทอรีแฟคช่ัน 



75 

 

 
 

  5.2.1.3 กรณีใบยอดออย 
     ใบยอดออยสับละเอียด ผสมน้ํา ข้ึนรปูอัดแทงโดยผานเครื่องข้ึน
รูป 5 รอบ จากนั้นนําชีวมวลแทงไปเขาเครือ่งทอรีแฟคช่ัน 

 5.2.1.4 กรณีซังขาวโพด 
    ซังขาวโพดสบัละเอียด ผสมน้ํา ข้ึนรปูอัดแทงโดยผานเครื่องข้ึนรูป 
8 รอบ จากนั้นนําชีวมวลแทงไปเขาเครื่องทอรีแฟคช่ัน 

 5.2.1.5 กรณีทางปาลม 
    ทางปาลมจะถูกสบัหยาบ สบัละเอียด ผสมน้ําและซงัขาวโพดสับ
ละเอียด ข้ึนรปูอัดแทงโดยผานเครื่องข้ึนรปู 2 รอบ จากนั้นนําชีวมวลแทงไปเขาเครื่องทอรีแฟคช่ัน 

 
 5.2.2 ผลของอุณหภูมิที่มีตอคุณสมบัติคาความรอน คาความทนทาน และความ
หนาแนนบัคก สําหรับขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร 
  ผลของอุณหภูมิที่มีตอคุณสมบัติคาความรอน คาความทนทาน และความ
หนาแนนบัคก สําหรับขนาดอนุภาค 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร ของเหงามัน ฟางขาว ใบยอดออย ซัง
ขาวโพด และทางปาลม พบวาเม่ืออุณหภูมิทอรีแฟคชันเพิ่มข้ึน สงผลใหคาความรอนมีคาเพิ่มข้ึน 
ในขณะที่คาความแข็งแรงทนทาน และคาความหนาแนนบัคกมีคาลดลงทุกชนิดชีวมวล 
 
 5.2.3 ผลของขนาดอนุภาคท่ีมีตอคุณสมบัติคาความรอน คาความทนทาน และความ
หนาแนนบัคก เมื่อทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส 
                    ผลของขนาดอนุภาคท่ีมีผลตอคุณสมบัติคาความรอน คาความทนทาน และ
ความหนาแนนบัคก เมื่อทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส ของเหงามัน ฟางขาว 
ใบยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม พบวาเม่ือขนาดอนุภาคเพ่ิมข้ึน จะไมมีผลตอคาความรอน คา
ความทนทาน และคาความหนาแนนบัคกสําหรับทุกชนิดชีวมวล 
 

 5.2.4 ผลของอุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันที่มีผลตอผลไดของชีวมวลในการ
ข้ึนรูปอัดแทง-ทอรีไฟร สําหรับชีวมวลขนาด 2, 5 และ 9 มิลลเิมตร   

  ผลของอุณหภูมทิี่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันที่มผีลตอผลไดของชีวมวล
ในการข้ึนรูปอัดแทง-ทอรีไฟร สําหรับชีวมวลขนาด 2, 5 และ 9 มิลลิเมตร ของเหงามันสําปะหลงั 
ฟางขาว ใบยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม พบวาเม่ืออณุหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ัน
เพิ่มข้ึน สงผลใหผลไดของชีวมวลมีคาลดลง ทุกขนาดอนุภาคของชีวมวล 
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 5.2.5 ผลของขนาดอนุภาคท่ีใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันที่มีผลตอผลไดของชีวมวลใน
การข้ึนรปูอัดแทง-ทอรีไฟร เมื่อทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส   

  ผลของขนาดท่ีใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันที่มผีลตอผลไดของชีวมวลใน
การข้ึนรปูอัดแทง-ทอรีไฟร เมื่อทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส ของเหงามัน 
ฟางขาว ใบยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม พบวา เม่ือขนาดของอนุภาคเพ่ิมข้ึน จะไมสงผลตอ
ผลไดของชีวมวล ทุกชนิดของชีวมวล 

 
 5.2.6 ผลของอุณหภูมิที่มีตอคุณสมบัติคาความหนาแนนพลงังาน ของชีวมวลทั้ง 5 ชนิด 

ไดแก เหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม 
  ผลของอุณหภูมทิี่มีตอคุณสมบัติคาความหนาแนนพลังงานของชีวมวลใน

การข้ึนรปูอัดแทง-ทอรีไฟร เมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันเพิม่ขึ้นจะสงผลใหคาความ
หนาแนนพลงังานของฟางขาว เหงามัน ใบและยอดออย และซังขาวโพดมีคาเพ่ิมข้ึน แตคาความ
หนาแนนพลงังานของทางปาลมจะมีคาลดลง 

 5.2.7 ผลของขนาดอนุภาคที่มีตอคุณสมบัติคาความหนาแนนพลังงาน ของชีวมวลทั้ง 5 
ชนิด ไดแก เหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม 

  ผลของขนาดอนุภาคท่ีมีตอคุณสมบัติคาความหนาแนนพลงังานของชีวมวล
ในการข้ึนรูปอัดแทง-ทอรีไฟร เมื่อขนาดอนุภาคเพ่ิมข้ึนจะไมสงผลตอคาความหนาแนนพลังงานของ
ทุกชนิดชีวมวล 

 
 5.2.8 ผลของอุณหภูมิที่มผีลตอพลังงานในกระบวนการข้ึนรปูอัดแทงทั้งกระบวนการข้ึน
รูปอัดแทง-ทอรีไฟร สําหรบัชีวมวลขนาด 2, 5 และ 9 มิลลเิมตร   

    ผลของอุณหภูมทิี่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันที่มผีลตอพลงัที่ใชใน
กระบวนการข้ึนรปูอัดแทง-ทอรีไฟร สําหรับชีวมวลขนาด 2, 5 และ 9 มิลลเิมตร ของเหงามัน ฟาง
ขาว ใบยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม พบวา เม่ืออุณหภูมิทอรีแฟคชันเพิ่มข้ึน สงผลใหพลังงาน
ที่ใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการเพ่ิมข้ึนทุกชนิดของชีวมวล 
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 5.2.9 ผลของขนาดอนุภาคท่ีใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันที่มีผลตอพลังงานที่ใชใน
กระบวนการข้ึนรปูอัดแทง-ทอรีไฟร เม่ือทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส   

  ผลของขนาดอนุภาคท่ีมีผลตอพลังงานที่ใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทง-
ทอรีไฟร เมื่อทอรีไฟรที่อุณหภูมิ 230, 250 และ 280 องศาเซลเซียส ของเหงามันสํา ฟางขาว ใบยอด
ออย ซังขาวโพด และทางปาลม พบวา เม่ือขนาดอนุภาคเพิม่ขึ้น สงผลใหพลงังานท่ีใชในกระบวนการ
ข้ึนรูปอัดแทงทั้งกระบวนการลดลงทุกชนิดของชีวมวล 

 5.2.10 ผลของอุณหภูมิที่มีตอคาใชจายในกระบวนการข้ึนรปูอัดแทงทั้งกระบวนการ 
ของชีวมวลทั้ง 5 ชีวมวล ไดแก เหงามัน ฟางขาว ใบและยอดออย ซังขาวโพด และทางปาลม 

  ผลของอุณหภูมทิี่มีผลตอพลังงานที่ใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทง-ทอรี
ไฟร เมื่ออุณหภูมิทอรแีฟคชันเพิ่มข้ึน สงผลใหคาใชจายท่ีใชในกระบวนการข้ึนรปูอัดแทงทั้ง
กระบวนการเพ่ิมข้ึนทุกชนิดของชีวมวล 

 5.2.11 ผลของขนาดอนุภาคท่ีมีตอคาใชจายในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงทั้ง
กระบวนการ ที่อุณหภูมทิอรีแฟคชัน 250 องศาเซลเซียส ของทอรีไฟรเพลเลตเหงามัน ฟางขาว ใบ
และยอดออย ซงัขาวโพด และทางปาลม 
  ผลของขนาดอนุภาคท่ีมีผลตอพลังงานที่ใชในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทง-
ทอรีไฟร เมือ่ขนาดอนุภาคเพิ่มข้ึน สงผลใหคาใชจายที่ใชในกระบวนการข้ึนรปูอัดแทงทั้งกระบวนการ
ลดลงทุกชนิดของชีวมวล 
 
5.3 การเปรียบเทียบอิทธิพลของอุณหภูมิท่ีมีผลตอคุณสมบัติของชีวมวล พลังงาน และคาใชจาย
ท่ีใชในกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทงและกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 
 5.3.1 การเปรียบเทียบคาความรอนของชีวมวลที่ไดจากกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง
และกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 
  เมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันเพิ่มข้ึนจะสงผลใหคาความ
รอนมีคาเพ่ิมข้ึน และคาความรอนของชีวมวลท่ีผานกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร และกระบวนการ
ทอรีไฟร-อัดแทง มีคาความรอนท่ีไมแตกตางกันแบบมีนัยสําคัญ 
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 5.3.2 การเปรียบเทียบคาความหนาแนนบัคกของชีวมวลที่ไดจากกระบวนการทอรีไฟร-
อัดแทงและกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 
  เมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันเพิ่มข้ึนจะสงผลใหคาความ
หนาแนนบัคกมีคาลดลง และคาความหนาแนนบัคกของชีวมวลทีผ่านกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟรจะ
มีคานอยกวาคาความหนาแนนบัคกของชีวมวลท่ีผานกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง 
 5.3.3 การเปรียบเทียบคาความทนทานของชีวมวลที่ไดจากกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 
และกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง 
  เมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันเพิ่มข้ึนจะสงผลใหคาความ
ทนทานมีคาลดลง และคาความทนทานของชีวมวลทีผ่านกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟรจะมีคานอย
กวาคาความทนทานของชีวมวลที่ผานกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง 
 5.3.4 การเปรียบเทียบคาความหนาแนนพลงังานของชีวมวลที่ไดจากกระบวนการอัด
แทง-ทอรีไฟร และกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง 
  เมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันเพิ่มข้ึนจะสงผลใหคาความ
หนาแนนพลงังานมีคาเพิ่มข้ึน และคาความหนาแนนพลังงานของชีวมวลที่ผานกระบวนการอัดแทง-
ทอรีไฟร จะมีคานอยกวาคาความหนาแนนพลังงานของชีวมวลท่ีผานกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง 
 5.3.5 การเปรียบเทียบพลังงานท่ีใชในกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง และกระบวนการ
อัดแทง-ทอรีไฟร  
  เมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันเพ่ิมสูงข้ึนจะสงผลใหพลังงาน
ที่ใชมีคาสูงข้ึน ซึ่งพลังงานท่ีใชในกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทงจะมีคาสูงกวากระบวนการอัดแทง-ทอ
รีไฟร 
 5.3.6 การเปรียบเทียบคาใชจายท่ีใชในกระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง และกระบวนการ
อัดแทง-ทอรีไฟร 
  เมื่ออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการทอรีแฟคช่ันเพิ่มข้ึนจะสงผลใหคาใชจายมี
คาเพิ่มข้ึน และคาใชจายที่ใชในกระบวนการอัดแทง -ทอรีไฟรจะมีคานอยกวาคาใชจายที่ใชใน
กระบวนการทอรีไฟร-อัดแทง 
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ภาคผนวก ก 

ตารางคุณสมบัติและพลังงานในกระบวนการข้ึนรูปอัดแทงท้ังกระบวนการ 
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ตารางผนวก ก.1 ตารางแสดงผลของคาความรอนกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 

ชนิดชีวมวล 
อุณหภูมิทอรีไฟร
(องศาเซลเซียส) 

ขนาดอนุภาค
(มิลลิเมตร) 

คาความรอน 
(เมกะจลูตอกิโลกรัม) 

ฟางขาว 

230 

2 19.16 
5 19.17 
9 20.09 

เหงามัน 
2 19.79 
5 20.12 
9 20.49 

ทางปาลม 
2 24.57 
5 25.06 
9 24.77 

ใบและยอดออย 
2 20.89 
5 21.31 
9 21.00 

ซังขาวโพด 
2 21.91 
5 22.00 
9 22.50 
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ตารางผนวก ก.1 ตารางแสดงผลของคาความรอนกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร(ตอ) 

ชนิดชีวมวล 
อุณหภูมิทอรีไฟร
(องศาเซลเซียส) 

ขนาดอนุภาค
(มิลลิเมตร) 

คาความรอน 
(เมกะจลูตอกิโลกรัม) 

ฟางขาว 

250 

2 21.91 
5 22.37 
9 22.10 

เหงามัน 
2 23.74 
5 24.16 
9 24.08 

ทางปาลม 
2 25.00 
5 26.25 
9 26.25 

ใบและยอดออย 
2 22.56 
5 22.31 
9 22.37 

ซังขาวโพด 
2 24.80 
5 24.90 
9 25.00 
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ตารางผนวก ก.1 ตารางแสดงผลของคาความรอนกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร(ตอ) 

ชนิดชีวมวล 
อุณหภูมิทอรีไฟร
(องศาเซลเซียส) 

ขนาดอนุภาค
(มิลลิเมตร) 

คาความรอน 
(เมกะจลูตอกิโลกรัม) 

ฟางขาว 

280 

2 23.51 
5 23.86 
9 24.06 

เหงามัน 
2 26.89 
5 27.39 
9 27.50 

ทางปาลม 
2 27.30 
5 27.28 
9 27.78 

ใบและยอดออย 
2 24.65 
5 22.31 
9 23.74 

ซังขาวโพด 
2 29.28 
5 29.50 
9 29.70 
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ตารางผนวก ก.2 ตารางแสดงผลของคาความหนาแนนบัคกกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 

ชนิดชีวมวล 
อุณหภูมิทอรีไฟร
(องศาเซลเซียส) 

ขนาดอนุภาค
(มิลลิเมตร) 

คาความหนาแนนบัคก 
(กิโลกรมัตอลกูบาศกเมตร) 

ฟางขาว 

230 

2 552.89 
5 550.70 
9 541.92 

เหงามัน 
2 538.43 
5 550.75 
9 561.65 

ทางปาลม 
2 573.95 
5 590.58 
9 595.75 

ใบและยอดออย 
2 555.33 
5 520.91 
9 538.75 

ซังขาวโพด 
2 529.20 
5 529.20 
9 529.20 
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ตารางผนวก ก.2 ตารางแสดงผลของคาความหนาแนนบัคกกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร(ตอ) 

ชนิดชีวมวล 
อุณหภูมิทอรีไฟร
(องศาเซลเซียส) 

ขนาดอนุภาค
(มิลลิเมตร) 

คาความหนาแนนบัคก 
(กิโลกรมัตอลกูบาศกเมตร) 

ฟางขาว 

250 

2 532.71 
5 530.39 
9 514.54 

เหงามัน 
2 523.82 
5 542.34 
9 544.88 

ทางปาลม 
2 526.61 
5 540.55 
9 546.87 

ใบและยอดออย 
2 533.23 
5 505.08 
9 502.66 

ซังขาวโพด 
2 517.80 
5 517.80 
9 517.80 
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ตารางผนวก ก.2 ตารางแสดงผลของคาความหนาแนนบัคกกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร(ตอ) 

ชนิดชีวมวล 
อุณหภูมิทอรีไฟร
(องศาเซลเซียส) 

ขนาดอนุภาค
(มิลลิเมตร) 

คาความหนาแนนบัคก 
(กิโลกรมัตอลกูบาศกเมตร) 

ฟางขาว 

280 

2 502.41 
5 516.15 
9 514.54 

เหงามัน 
2 496.12 
5 506.99 
9 507.24 

ทางปาลม 
2 498.11 
5 502.29 
9 508.96 

ใบและยอดออย 
2 497.36 
5 473.34 
9 471.72 

ซังขาวโพด 
2 444.87 
5 444.87 
9 444.87 
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ตารางผนวก ก.3 ตารางแสดงผลของคาความทนทานกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 

ชนิดชีวมวล 
อุณหภูมิทอรีไฟร
(องศาเซลเซียส) 

ขนาดอนุภาค
(มิลลิเมตร) 

คาความทนทาน 
(เปอรเซ็นต) 

ฟางขาว 

230 

2 98.10 
5 97.60 
9 95.10 

เหงามัน 
2 98.80 
5 98.30 
9 98.10 

ทางปาลม 
2 98.50 
5 98.00 
9 94.90 

ใบและยอดออย 
2 97.30 
5 96.80 
9 96.60 

ซังขาวโพด 
2 96.80 
5 96.30 
9 96.10 
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ตารางผนวก ก.3 ตารางแสดงผลของคาความทนทานกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร(ตอ) 

ชนิดชีวมวล 
อุณหภูมิทอรีไฟร
(องศาเซลเซียส) 

ขนาดอนุภาค
(มิลลิเมตร) 

คาความทนทาน 
(เปอรเซ็นต) 

ฟางขาว 

250 

2 96.90 
5 96.40 
9 95.10 

เหงามัน 
2 98.80 
5 97.20 
9 97.00 

ทางปาลม 
2 97.30 
5 96.80 
9 94.90 

ใบและยอดออย 
2 96.40 
5 95.90 
9 95.70 

ซังขาวโพด 
2 95.60 
5 95.10 
9 94.90 
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ตารางผนวก ก.3 ตารางแสดงผลของคาความทนทานกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร(ตอ) 

ชนิดชีวมวล 
อุณหภูมิทอรีไฟร
(องศาเซลเซียส) 

ขนาดอนุภาค
(มิลลิเมตร) 

คาความทนทาน 
(เปอรเซ็นต) 

ฟางขาว 

280 

2 95.60 
5 95.10 
9 95.10 

เหงามัน 
2 95.90 
5 95.40 
9 95.20 

ทางปาลม 
2 95.60 
5 95.10 
9 94.90 

ใบและยอดออย 
2 95.90 
5 95.40 
9 95.20 

ซังขาวโพด 
2 92.20 
5 91.70 
9 91.50 
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ตารางผนวก ก.4 ตารางแสดงผลของผลไดของชีวมวลกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 

ชนิดชีวมวล 
อุณหภูมิทอรีไฟร
(องศาเซลเซียส) 

ขนาดอนุภาค
(มิลลิเมตร) 

ผลไดของชีวมวล 
(เปอรเซ็นต) 

ฟางขาว 

230 

2 81.92 
5 85.98 
9 89.87 

เหงามัน 
2 91.40 
5 93.70 
9 92.62 

ทางปาลม 
2 84.90 
5 87.20 
9 86.70 

ใบและยอดออย 
2 89.50 
5 95.30 
9 95.40 

ซังขาวโพด 
2 87.10 
5 86.66 
9 86.00 
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ตารางผนวก ก.4 ตารางแสดงผลของผลไดของชีวมวลกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร(ตอ) 

ชนิดชีวมวล 
อุณหภูมิทอรีไฟร
(องศาเซลเซียส) 

ขนาดอนุภาค
(มิลลิเมตร) 

ผลไดของชีวมวล 
(เปอรเซ็นต) 

ฟางขาว 

250 

2 79.22 
5 84.49 
9 85.06 

เหงามัน 
2 91.40 
5 87.80 
9 87.63 

ทางปาลม 
2 76.70 
5 81.00 
9 77.20 

ใบและยอดออย 
2 85.20 
5 89.70 
9 89.20 

ซังขาวโพด 
2 72.58 
5 72.21 
9 71.66 
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ตารางผนวก ก.4 ตารางแสดงผลของผลไดของชีวมวลกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร(ตอ) 

ชนิดชีวมวล 
อุณหภูมิทอรีไฟร
(องศาเซลเซียส) 

ขนาดอนุภาค
(มิลลิเมตร) 

ผลไดของชีวมวล 
(เปอรเซ็นต) 

ฟางขาว 

280 

2 72.56 
5 80.02 
9 81.63 

เหงามัน 
2 67.40 
5 77.60 
9 78.04 

ทางปาลม 
2 68.60 
5 73.90 
9 71.70 

ใบและยอดออย 
2 74.20 
5 80.40 
9 82.00 

ซังขาวโพด 
2 49.47 
5 49.22 
9 48.85 
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ตารางผนวก ก.5 ตารางแสดงผลของพลังงานในกระบวนการข้ึนรูปทั้งกระบวนการของกระบวนการ 
อัดแทง-ทอรีไฟร 

ชนิดชีวมวล 
อุณหภูมิทอรีไฟร
(องศาเซลเซียส) 

ขนาดอนุภาค
(มิลลิเมตร) 

พลังงาน 
(กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอกิโลกรัม) 

ฟางขาว 

230 

2 0.47 
5 0.35 
9 0.31 

เหงามัน 
2 0.32 
5 0.26 
9 0.26 

ทางปาลม 
2 0.49 
5 0.46 
9 0.41 

ใบและยอดออย 
2 0.68 
5 0.66 
9 0.65 

ซังขาวโพด 
2 0.32 
5 0.30 
9 0.29 
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ตารางผนวก ก.5 ตารางแสดงผลของพลังงานในกระบวนการข้ึนรูปทั้งกระบวนการของกระบวนการ 
อัดแทง-ทอรีไฟร(ตอ) 

ชนิดชีวมวล 
อุณหภูมิทอรีไฟร
(องศาเซลเซียส) 

ขนาดอนุภาค
(มิลลิเมตร) 

พลังงาน 
(กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอกิโลกรัม) 

ฟางขาว 

250 

2 0.47 
5 0.36 
9 0.33 

เหงามัน 
2 0.36 
5 0.29 
9 0.29 

ทางปาลม 
2 0.55 
5 0.47 
9 0.47 

ใบและยอดออย 
2 0.72 
5 0.71 
9 0.71 

ซังขาวโพด 
2 0.39 
5 0.37 
9 0.36 
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ตารางผนวก ก.5 ตารางแสดงผลของพลงังานในกระบวนการข้ึนรูปทั้งกระบวนการของกระบวนการ 
อัดแทง-ทอรีไฟร(ตอ) 

ชนิดชีวมวล 
อุณหภูมิทอรีไฟร
(องศาเซลเซียส) 

ขนาดอนุภาค
(มิลลิเมตร) 

พลังงาน 
(กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอกิโลกรัม) 

ฟางขาว 

280 

2 0.52 
5 0.39 
9 0.35 

เหงามัน 
2 0.45 
5 0.34 
9 0.33 

ทางปาลม 
2 0.63 
5 0.52 
9 0.52 

ใบและยอดออย 
2 0.84 
5 0.80 
9 0.80 

ซังขาวโพด 
2 0.59 
5 0.56 
9 0.54 
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ภาคผนวก ข 

ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลต
ดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร 
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ตารางผนวก ข.1 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากเหงา
มันสําปะหลังดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร 

ขนาด
อนุภาค 
(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน (kW-h/kg) กําลังการผลิต 
(kg/h) 

สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

2 230 สับหยาบ 0.0158 72.0 100 0.0711 
สับละเอียด 0.1320 22.2 100 0.5940 

ขึ้นรปูอัดแทง (ผสมน้ํา 
10% w/w) 

0.1176 122.4 100 
 

0.5292 

ทอรีแฟคชัน่ 0.845MJ/kg(ความรอน) 13.33 91.4  0.1026 
5 230 สับหยาบ 0.0158 72.0 100 0.0711 

สับละเอียด 0.09 30 100 0.405 
ขึ้นรปูอัดแทง (ผสมน้ํา 

10% w/w) 
0.1188 101 100 0.5346 

ทอรีแฟคชัน่ 0.845 MJ/kg(ความรอน) 13.33 93.7 0.1026 
9 230 สับหยาบ 0.0158 72.0 100 0.0711 

สับละเอียด 0.0420 57.14 100 0.189 
ขึ้นรปูอัดแทง (ผสมน้ํา 

10% w/w) 
0.1636 73.35 97.8 0.7362 

ทอรีแฟคชัน่ 0.845 MJ/kg(ความรอน) 13.33 94.7 0.1026 
2 250 สับหยาบ 0.0158 72.0 100 0.0711 

สับละเอียด 0.1320 22.2 100 0.5940 
ขึ้นรปูอัดแทง (ผสมน้ํา 

10% w/w) 
0.1176 122.4 100 

 
0.5292 

 
ทอรีแฟคชัน่ 1.105MJ/kg(ความรอน) 12.8 92.2 0.1342 

5 250 สับหยาบ 0.0158 72.0 100 0.0711 
สับละเอียด 0.09 30 100 0.4050 

ขึ้นรปูอัดแทง (ผสมน้ํา 
10% w/w) 

0.1188 101 100 0.5346 

ทอรีแฟคชัน่ 1.105 MJ/kg(ความรอน) 12.8 87.8 0.1342 
9 250 สับหยาบ 0.0158 72.0 100 0.0711 

สับละเอียด 0.0420 57.14 100 0.189 
ขึ้นรปูอัดแทง (ผสมน้ํา 

10% w/w) 
0.1636 73.35 97.8 0.7362 

ทอรีแฟคชัน่ 1.105 MJ/kg(ความรอน) 12.8 89.6 0.1342 
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ตารางผนวก ข.1 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากเหงา
มันสําปะหลังดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร (ตอ) 
ขนาด
อนุภาค 
(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน (kW-h/kg) กําลังการผลิต 
(kg/h) 

สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

2 280 สับหยาบ 0.0158 72.0 100 0.0711 
สับละเอียด 0.1320 22.2 100 0.594 

ขึ้นรปูอัดแทง (ผสมน้ํา 
10% w/w) 

0.1176 122.4 100 
 

0.5292 

ทอรีแฟคชัน่ 1.377 MJ/kg(ความรอน) 12.8 67.4 0.1672 
5 280 สับหยาบ 0.0158 72.0 100 0.0711 

สับละเอียด 0.09 30 100 0.405 
ขึ้นรปูอัดแทง (ผสมน้ํา 

10% w/w) 
0.1188 101 100 0.5346 

ทอรีแฟคชัน่ 1.377 MJ/kg(ความรอน) 12.8 77.6 0.1672 
9 280 สับหยาบ 0.0158 72.0 100 0.0711 

สับละเอียด 0.0420 57.14 100 0.1890 
ขึ้นรปูอัดแทง (ผสมน้ํา 

10% w/w) 
0.1636 73.35 97.8 0.7362 

ทอรีแฟคชัน่ 1.377 MJ/kg(ความรอน) 12.8 79.8 0.1672 
 
ตารางผนวก ข.1 ตารางสรุปกําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากเหงามัน
สําปะหลังดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร ที่ขนาดอนุภาคและอุณหภูมิทอรีแฟคช่ันตางๆ 

ขนาดอนุภาค 
(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กําลังการผลิต 
(kg/h) ฐานมวล

วัตถุดิบ 

สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคาดําเนินการ 
(บาท/kg) ฐานมวล

ผลิตภัณฑ 

กําลังการผลิต 
(kg/h) ฐานมวล

ผลิตภัณฑ 

2 230 122.4 91.40 1.4189 111.87 
5 230 101 93.70 1.1881 94.64 
9 230 73.35 92.62 1.1865 67.94 
2 250 122.4 82.20 1.6162 100.61 
5 250 101 87.80 1.3040 88.68 
9 250 73.35 87.63 1.2900 64.28 
2 280 122.4 67.40 2.0200 82.50 
5 280 101 77.60 1.5179 78.38 
9 280 73.35 78.04 1.4909 57.24 
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ตารางผนวก ข.2 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากฟาง
ขาวดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร 

ขนาด
อนุภาค 
(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน  
(kW-h/kg) 

กําลังการผลิต 
(kg/h) 

สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

2 230 สับละเอียด 0.2167 7.5 100 0.975 
ขึ้นรปูอัดแทง (ผสมน้ํา 

10% w/w) 
0.1207 66.27 99.4 0.543 

ทอรีแฟคชัน่ 1.122 MJ/kg (ความรอน) 10.67 79.4 0.1362 
5 230 สับละเอียด 0.154 10.34 100 0.693 

ขึ้นรปูอัดแทง (ผสมน้ํา 
10% w/w) 

0.1207 66.27 99.4 0.543 

ทอรีแฟคชัน่ 1.122 MJ/kg (ความรอน) 10.67 86.5 0.1362 
9 230 สับละเอียด 0.094 16.67 100 0.423 

ขึ้นรปูอัดแทง (ผสมน้ํา 
10% w/w) 

0.1531 39.2 98 0.689 

ทอรีแฟคชัน่ 1.122 MJ/kg (ความรอน) 10.67 91.7 0.1362 
2 250 สับละเอียด 0.2167 7.5 100 0.975 

ขึ้นรปูอัดแทง (ผสมน้ํา 
10% w/w) 

0.1207 66.27 99.4 0.543 

ทอรีแฟคชัน่ 1.224 MJ/kg (ความรอน) 10.67 79.7 0.1486 
5 250 สับละเอียด 0.154 10.34 100 0.693 

ขึ้นรปูอัดแทง (ผสมน้ํา 
10% w/w) 

0.1207 66.27 99.4 0.543 

ทอรีแฟคชัน่ 1.224 MJ/kg (ความรอน) 10.67 85 0.1486 
9 250 สับละเอียด 0.094 16.67 100 0.423 

ขึ้นรปูอัดแทง (ผสมน้ํา 
10% w/w) 

0.1531 39.2 98 0.689 

ทอรีแฟคชัน่ 1.224 MJ/kg (ความรอน) 10.67 86.8 0.1486 
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ตารางผนวก ข.2 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากฟาง
ขาวดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร (ตอ) 

ขนาด
อนุภาค 
(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน  
(kW-h/kg) 

กําลังการผลิต 
(kg/h) 

สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

2 280 สับละเอียด 0.2167 7.5 100 0.975 
ขึ้นรปูอัดแทง (ผสมน้ํา 

10% w/w) 
0.1207 66.27 99.4 0.543 

ทอรีแฟคชัน่ 1.489 MJ/kg (ความรอน) 10.67 73 0.1808 
5 280 สับละเอียด 0.154 10.34 100 0.693 

ขึ้นรปูอัดแทง (ผสมน้ํา 
10% w/w) 

0.1207 66.27 99.4 0.543 

ทอรีแฟคชัน่ 1.489 MJ/kg (ความรอน) 10.67 80.5 0.1808 
9 280 สับละเอียด 0.094 16.67 100 0.423 

ขึ้นรปูอัดแทง (ผสมน้ํา 
10% w/w) 

0.1531 39.2 98 0.689 

ทอรีแฟคชัน่ 1.489 MJ/kg (ความรอน) 10.67 83.3 0.1808 
 
ตารางผนวก ข.2 ตารางสรุปกําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากฟางขาวดวย
กระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร ที่ขนาดอนุภาคและอุณหภูมิทอรีแฟคช่ันตางๆ 

ขนาดอนุภาค 
(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กําลังการผลิต 
(kg/h) 

ฐานมวลวัตถุดิบ 

สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%)  

ตนทุนคาดําเนินการ 
(บาท/kg) ฐาน

ผลิตภัณฑ 

กําลังการผลิต 
(kg/h)  

ฐานผลิตภัณฑ 

2 230 66.27 78.92 2.0960 52.30 
5 230 66.37 85.98 1.5960 57.06 
9 230 39.2 89.87 1.3889 35.23 
2 250 66.27 79.22 2.1038 52.50 
5 250 66.27 84.49 1.6388 55.99 
9 250 39.2 85.06 1.4820 33.34 
2 280 66.27 72.56 2.3412 48.09 
5 280 66.27 80.02 1.7706 53.03 
9 280 39.2 81.63 1.5837 32.00 
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ตารางผนวก ข.3 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากใบ
ยอดออยดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร 
ขนาดอนุภาค 

(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน 

(kW-h/kg) 
กําลังการผลิต 

(kg/h) 
สัดสวนมวลผลิตภณัฑตอ

มวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

2 230 สับละเอียด 0.27 6.43 100 1.2150 
ขึ้นรปูอัดแทง 1 (ผสมน้ํา 

25% w/w) 
0.108  

 
 
 

27.7 

 
 
 
 

92.3 

0.4860 

ขึ้นรปูอัดแทง 2 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.072 0.3240 

ขึ้นรปูอัดแทง 3 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.069 0.3105 

ขึ้นรปูอัดแทง 4 (ผสมน้ํา 
5% w/w) 

0.022 0.0990 

ขึ้นรปูอัดแทง 5 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.036 0.1620 

ทอรีแฟคชัน่ 1.06 MJ/Kg 
(ความรอน) 

10.67 89.5 0.1287 

5 230 สับละเอียด 0.27 6.43 100 1.2150 
ขึ้นรปูอัดแทง 1 (ผสมน้ํา 

25% w/w) 
0.11  

 
 
 

20.4 

 
 
 
 

90.7 

0.4950 

ขึ้นรปูอัดแทง 2 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.0735 0.3308 

ขึ้นรปูอัดแทง 3 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.055 0.2475 

ขึ้นรปูอัดแทง 4 (ผสมน้ํา 
5% w/w) 

0.055 0.2475 

ขึ้นรปูอัดแทง 5 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.0368 0.1656 

ทอรีแฟคชัน่ 1.06 MJ/Kg 
(ความรอน) 

10.67 95.3 0.1287 
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ตารางผนวก ข.3 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากใบ
ยอดออยดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร (ตอ) 
ขนาดอนุภาค 

(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน 

(kW-h/kg) 
กําลังการผลิต 

(kg/h) 
สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

9 230 สับละเอียด 0.27 6.43 100 1.2150 
ขึ้นรปูอัดแทง 1 (ผสมน้ํา 

25% w/w) 
0.158  

 
 
 

19 

 
 
 
 

95.0 

0.7110 

ขึ้นรปูอัดแทง 2 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.0351 0.1580 

ขึ้นรปูอัดแทง 3 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.0702 0.3159 

ขึ้นรปูอัดแทง 4 (ผสมน้ํา 
5% w/w) 

0.0526 0.2367 

ขึ้นรปูอัดแทง 5 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.0351 0.1580 

ทอรีแฟคชัน่ 1.06 MJ/Kg 
(ความรอน) 

10.67 76.8 0.1287 

2 250 สับละเอียด 0.27 6.43 100 1.2150 
ขึ้นรปูอัดแทง 1 (ผสมน้ํา 

25% w/w) 
0.108  

 
 
 

27.7 

 
 
 
 

92.3 

0.4860 

ขึ้นรปูอัดแทง 2 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.072 0.3240 

ขึ้นรปูอัดแทง 3 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.069 0.3105 

ขึ้นรปูอัดแทง 4 (ผสมน้ํา 
5% w/w) 

0.022 0.0990 

ขึ้นรปูอัดแทง 5 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.036 0.1620 

ทอรีแฟคชัน่ 1.43 MJ/Kg 
(ความรอน) 

10.67 85.2 0.1736 
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ตารางผนวก ข.3 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากใบ
ยอดออยดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร (ตอ) 
ขนาดอนุภาค 

(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน 

(kW-h/kg) 
กําลังการผลิต 

(kg/h) 
สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

5 250 สับละเอียด 0.27 6.43 100 1.2150 
ขึ้นรปูอัดแทง 1 (ผสมน้ํา 

25% w/w) 
0.11  

 
 
 

20.4 

 
 
 
 

90.7 

0.4950 

ขึ้นรปูอัดแทง 2 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.0735 0.3308 

ขึ้นรปูอัดแทง 3 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.055 0.2475 

ขึ้นรปูอัดแทง 4 (ผสมน้ํา 
5% w/w) 

0.055 0.2475 

ขึ้นรปูอัดแทง 5 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.0368 0.1656 

ทอรีแฟคชัน่ 1.43 MJ/Kg 
(ความรอน) 

10.67 89.7 0.1736 

9 250 สับละเอียด 0.27 6.43 100 1.2150 
ขึ้นรปูอัดแทง 1 (ผสมน้ํา 

25% w/w) 
0.158  

 
 
 

19 

 
 
 
 

95.0 

0.7110 

ขึ้นรปูอัดแทง 2 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.0351 0.1580 

ขึ้นรปูอัดแทง 3 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.0702 0.3159 

ขึ้นรปูอัดแทง 4 (ผสมน้ํา 
5% w/w) 

0.0526 0.2367 

ขึ้นรปูอัดแทง 5 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.0351 0.1580 

ทอรีแฟคชัน่ 1.43 MJ/Kg 
(ความรอน) 

10.67 76.8 0.1736 
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ตารางผนวก ข.3 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากใบ
ยอดออยดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร (ตอ) 
ขนาดอนุภาค 

(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน 

(kW-h/kg) 
กําลังการผลิต 

(kg/h) 
สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

2 280 สับละเอียด 0.27 6.43 100 1.2150 
ขึ้นรปูอัดแทง 1 (ผสมน้ํา 

25% w/w) 
0.108  

 
 
 

27.7 

 
 
 
 

92.3 

0.4860 

ขึ้นรปูอัดแทง 2 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.072 0.3240 

ขึ้นรปูอัดแทง 3 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.069 0.3105 

ขึ้นรปูอัดแทง 4 (ผสมน้ํา 
5% w/w) 

0.022 0.0990 

ขึ้นรปูอัดแทง 5 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.036 0.1620 

ทอรีแฟคชัน่ 1.65 MJ/Kg 
(ความรอน) 

10.67 74.2 0.2004 

5 280 สับละเอียด 0.27 6.43 100 1.2150 
ขึ้นรปูอัดแทง 1 (ผสมน้ํา 

25% w/w) 
0.11  

 
 
 

20.4 

 
 
 
 

90.7 

0.4950 

ขึ้นรปูอัดแทง 2 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.0735 0.3308 

ขึ้นรปูอัดแทง 3 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.055 0.2475 

ขึ้นรปูอัดแทง 4 (ผสมน้ํา 
5% w/w) 

0.055 0.2475 

ขึ้นรปูอัดแทง 5 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.0368 0.1656 

ทอรีแฟคชัน่ 1.65 MJ/Kg 
(ความรอน) 

10.67 80.4 0.2004 
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ตารางผนวก ข.3 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากใบ
ยอดออยดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร (ตอ) 
ขนาดอนุภาค 

(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน 

(kW-h/kg) 
กําลังการผลิต 

(kg/h) 
สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

9 280 สับละเอียด 0.27 6.43 100 1.2150 
ขึ้นรปูอัดแทง 1 (ผสมน้ํา 

25% w/w) 
0.158  

 
 
 

19 

 
 
 
 

95.0 

0.7110 

ขึ้นรปูอัดแทง 2 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.0351 0.1580 

ขึ้นรปูอัดแทง 3 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.0702 0.3159 

ขึ้นรปูอัดแทง 4 (ผสมน้ํา 
5% w/w) 

0.0526 0.2367 

ขึ้นรปูอัดแทง 5 (ผสมน้ํา 
0% w/w) 

0.0351 0.1580 

ทอรีแฟคชัน่ 1.65 MJ/Kg 
(ความรอน) 

10.67 82.0 0.2004 

 
ตารางผนวก ข.3 ตารางสรุปกําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากใบยอดออยดวย
กระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร ที่ขนาดอนุภาคและอุณหภูมิทอรีแฟคช่ันตางๆ 

ขนาดอนุภาค 
(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กําลังการผลิต 
(kg/h) ฐานมวล

วัตถุดิบ 

สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคาดําเนินการ 
(บาท/kg) ฐานมวล

ผลิตภัณฑ 

กําลังการผลิต 
(kg/h) ฐานมวลผลิตภัณฑ 

2 230 27.7 89.5 3.0449 24.79 
5 230 20.4 95.3 2.9697 19.44 
9 230 19.0 76.8 3.8064 14.59 
2 250 27.7 85.2 3.2513 23.60 
5 250 20.4 89.7 3.2051 18.30 
9 250 19 89.2 3.3276 16.95 
2 280 27.7 74.2 3.7694 20.55 
5 280 20.4 80.4 3.6092 16.40 
9 280 19 82.0 3.6524 15.58 

 

 

 



109 
 

ตารางผนวก ข.4 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากซัง
ขาวโพดดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร 

ขนาดอนุภาค 
(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ 
การใชพลังงาน 

(kW-h/kg) 
กําลังการผลิต 

(kg/h) 
สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

2 230 สับละเอียด 0.053 50 100 0.239 
ขึ้นรปูอัดแทง 1 (ผสมน้ํา 

15% w/w) 
0.0380 

43.09 
 

98.75 
 

0.171 

ขึ้นรปูอัดแทง 2 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0253 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง 3 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0127 0.057 

ขึ้นรปูอัดแทง 4 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0127 0.057 

ขึ้นรปูอัดแทง 5 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0253 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง6 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0253 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง7 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0253 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง8 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0253 0.114 

ทอรีแฟคชัน่ 
1.352 MJ/kg 

(ความรอน) 
9.33 88.2 0.1642 
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ตารางผนวก ข.4 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากซัง
ขาวโพดดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร (ตอ) 
ขนาดอนุภาค 

(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน (kW-
h/kg) 

กําลังการผลิต 
(kg/h) 

สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

5 230 สับละเอียด 0.033 85.71 100 0.149 
ขึ้นรปูอัดแทง 1 (ผสมน้ํา 

15% w/w) 
0.0254 

36.28 98.25 

0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง 2 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0254 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง 3 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0127 0.057 

ขึ้นรปูอัดแทง 4 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0254 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง 5 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0254 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง6 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0254 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง7 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0254 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง8 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0254 0.114 

ทอรีแฟคชัน่ 1.352 MJ/kg 
(ความรอน) 

9.33 88.2 0.1642 
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ตารางผนวก ข.4 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากซัง
ขาวโพดดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร (ตอ) 
ขนาดอนุภาค 

(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน 

(kW-h/kg) 
กําลังการผลิต 

(kg/h) 
สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

9 230 สับละเอียด 0.009 200 100 0.041 
ขึ้นรปูอัดแทง 1 (ผสมน้ํา 

15% w/w) 
0.0256 

31.2 97.5 

0.115 

ขึ้นรปูอัดแทง 2 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0256 0.115 

ขึ้นรปูอัดแทง 3 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0385 0.173 

ขึ้นรปูอัดแทง 4 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0256 0.115 

ขึ้นรปูอัดแทง 5 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0128 0.058 

ขึ้นรปูอัดแทง6 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0256 0.115 

ขึ้นรปูอัดแทง7 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0256 0.115 

ขึ้นรปูอัดแทง8 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0256 0.115 

ทอรีแฟคชัน่ 1.352 MJ/kg 
(ความรอน) 

9.33 88.2 0.1642 
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ตารางผนวก ข.4 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากซัง
ขาวโพดดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร (ตอ) 
ขนาดอนุภาค 

(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน 

(kW-h/kg) 
กําลังการผลิต 

(kg/h) 
สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

2 250 สับละเอียด 0.053 50 100 0.239 
ขึ้นรปูอัดแทง 1 (ผสมน้ํา 

15% w/w) 
0.0380 

43.09 
 

98.75 
 

0.171 

ขึ้นรปูอัดแทง 2 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0253 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง 3 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0127 0.057 

ขึ้นรปูอัดแทง 4 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0127 0.057 

ขึ้นรปูอัดแทง 5 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0253 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง6 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0253 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง7 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0253 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง8 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0253 0.114 

ทอรีแฟคชัน่ 1.515 MJ/kg 
(ความรอน) 

8.33 73.50 0.1840 
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ตารางผนวก ข.4 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากซัง
ขาวโพดดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร (ตอ) 
ขนาดอนุภาค 

(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน 

(kW-h/kg) 
กําลังการผลิต 

(kg/h) 
สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

5 250 สับละเอียด 0.033 85.71 100 0.149 
ขึ้นรปูอัดแทง 1 (ผสมน้ํา 

15% w/w) 
0.0254 

36.28 98.25 

0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง 2 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0254 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง 3 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0127 0.057 

ขึ้นรปูอัดแทง 4 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0254 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง 5 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0254 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง6 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0254 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง7 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0254 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง8 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0254 0.114 

ทอรีแฟคชัน่ 1.515 MJ/kg 
(ความรอน) 

8.33 73.50 0.1840 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

ตารางผนวก ข.4 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากซัง
ขาวโพดดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร (ตอ) 
ขนาดอนุภาค 

(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน 

(kW-h/kg) 
กําลังการผลิต 

(kg/h) 
สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

9 250 สับละเอียด 0.009 200 100 0.041 
ขึ้นรปูอัดแทง 1 (ผสมน้ํา 

15% w/w) 
0.0256 

31.2 97.5 

0.115 

ขึ้นรปูอัดแทง 2 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0256 0.115 

ขึ้นรปูอัดแทง 3 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0385 0.173 

ขึ้นรปูอัดแทง 4 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0256 0.115 

ขึ้นรปูอัดแทง 5 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0128 0.058 

ขึ้นรปูอัดแทง6 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0256 0.115 

ขึ้นรปูอัดแทง7 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0256 0.115 

ขึ้นรปูอัดแทง8 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0256 0.115 

ทอรีแฟคชัน่ 1.515 MJ/kg 
(ความรอน) 

8.33 73.50 0.1840 
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ตารางผนวก ข.4 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากซัง
ขาวโพดดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร (ตอ) 
ขนาดอนุภาค 

(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน 

(kW-h/kg) 
กําลังการผลิต 

(kg/h) 
สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

2 280 สับละเอียด 0.053 50 100 0.239 
ขึ้นรปูอัดแทง 1 (ผสมน้ํา 

15% w/w) 
0.0380 

43.09 98.75 

0.171 

ขึ้นรปูอัดแทง 2 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0253 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง 3 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0127 0.057 

ขึ้นรปูอัดแทง 4 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0127 0.057 

ขึ้นรปูอัดแทง 5 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0253 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง6 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0253 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง7 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0253 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง8 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0253 0.114 

ทอรีแฟคชัน่ 1.865 MJ/kg 
(ความรอน) 

9.33 50.10 0.2265 
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ตารางผนวก ข.4 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากซัง
ขาวโพดดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร (ตอ) 
ขนาดอนุภาค 

(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน 

(kW-h/kg) 
กําลังการผลิต 

(kg/h) 
สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

5 280 สับละเอียด 0.033 85.71 100 0.149 
ขึ้นรปูอัดแทง 1 (ผสมน้ํา 

15% w/w) 
0.0254 

36.28 98.25 

0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง 2 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0254 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง 3 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0127 0.057 

ขึ้นรปูอัดแทง 4 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0254 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง 5 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0254 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง6 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0254 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง7 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0254 0.114 

ขึ้นรปูอัดแทง8 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0254 0.114 

ทอรีแฟคชัน่ 1.865 MJ/kg 
(ความรอน) 

9.33 50.10 0.2265 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

ตารางผนวก ข.4 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากซัง
ขาวโพดดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร (ตอ) 
ขนาดอนุภาค 

(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน 

(kW-h/kg) 
กําลังการผลิต 

(kg/h) 
สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

9 280 สับละเอียด 0.009 200 100 0.041 
ขึ้นรปูอัดแทง 1 (ผสมน้ํา 

15% w/w) 
0.0256 

31.2 97.5 

0.115 

ขึ้นรปูอัดแทง 2 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0256 0.115 

ขึ้นรปูอัดแทง 3 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0385 0.173 

ขึ้นรปูอัดแทง 4 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0256 0.115 

ขึ้นรปูอัดแทง 5 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0128 0.058 

ขึ้นรปูอัดแทง6 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0256 0.115 

ขึ้นรปูอัดแทง7 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0256 0.115 

ขึ้นรปูอัดแทง8 (ผสมน้ํา 
15% w/w) 

0.0256 0.115 

ทอรีแฟคชัน่ 1.865 
MJ/kgthermal 

9.33 50.10 0.2265 
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ตารางผนวก ข.4 ตารางสรุปกําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากซังขาวโพดดวย
กระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร ที่ขนาดอนุภาคและอุณหภูมิทอรีแฟคช่ันตางๆ 

ขนาดอนุภาค 
(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กําลังการผลิต 
(kg/h) ฐานมวล

วัตถุดิบ 

สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคาดําเนินการ 
(บาท/kg) ฐานมวล

ผลิตภัณฑ 

กําลังการผลิต 
(kg/h)  

ฐานมวลผลิตภัณฑ 

2 230 43.09 87.10 1.4445 37.53 
5 230 36.28 86.66 1.3480 31.44 
9 230 31.2 86.00 1.3095 26.83 
2 250 43.09 72.58 1.7608 31.27 
5 250 36.28 72.21 1.6452 26.20 
9 250 31.2 71.66 1.5992 22.36 
2 280 43.09 49.47 2.6693 21.32 
5 280 36.28 49.22 2.5000 17.86 
9 280 31.2 48.85 2.4330 15.24 
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ตารางผนวก ข.5 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากทาง
ปาลมดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร 
ขนาดอนุภาค 

(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน 

(kW-h/kg) 
กําลังการผลิต 

(kg/h) 
สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

2 230 สับหยาบ 0.0085 300 100 0.0383 
สับละเอียดทางปาลม 0.1375 17.14 100 0.6188 
สับละเอียดซังขาวโพด 0.053 50 100 0.2385 
ขึ้นรปูอัดแทง1 (ผสมน้ํา 

10% w/w) 
0.102  

75.43 
 

93.2 
0.4590 

ขึ้นรปูอัดแทง2 (ผสมน้ํา 0% 
w/w) 

0.091 
0.4095 

ทอรีแฟคชัน่ 1.02 MJ/Kg 
(ความรอน) 

10.67 91.1 0.1239 

5 230 สับหยาบ 0.0085 300 100 0.0383 
สับละเอียดทางปาลม 0.082 28.57 100 0.3690 
สับละเอียดซังขาวโพด 0.053 50 100 0.2385 

ขึ้นรปูอัดแทง1 (ผสมน้ํา 3% 
w/w) 

0.0959  
71.48 

 
88.0 

0.4316 

ขึ้นรปูอัดแทง2 (ผสมน้ํา 0% 
w/w) 

0.108 
0.4860 

ทอรีแฟคชัน่ 1.02 MJ/Kg 
(ความรอน) 

10.67 93.2 0.1239 

9 230 สับหยาบ 0.0085 300 100 0.0383 
สับละเอียดทางปาลม 0.046 40 100 0.2070 
สับละเอียดซังขาวโพด 0.053 50 100 0.2385 

ขึ้นรปูอัดแทง1 (ผสมน้ํา 5% 
w/w) 

0.094 

56.53 89.8 
0.4230 

ขึ้นรปูอัดแทง2 (ผสมน้ํา 0% 
w/w) 

0.13 
0.5850 

ทอรีแฟคชัน่ 1.02 MJ/Kg 
(ความรอน) 

10.67 96.6 0.1239 
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ตารางผนวก ข.5 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากทาง
ปาลมดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร (ตอ) 
ขนาดอนุภาค 

(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน 

(kW-h/kg) 
กําลังการผลิต 

(kg/h) 
สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

2 250 สับหยาบ 0.0085 300 100 0.0383 
สับละเอียดทางปาลม 0.1375 17.14 100 0.6188 
สับละเอียดซังขาวโพด 0.053 50 100 0.2385 
ขึ้นรปูอัดแทง1 (ผสมน้ํา 

10% w/w) 
0.102  

75.43 
 

93.2 
0.4590 

ขึ้นรปูอัดแทง2 (ผสมน้ํา 0% 
w/w) 

0.091 
0.4095 

ทอรีแฟคชัน่ 1.22 MJ/Kg 
(ความรอน) 

16 82.3 0.1481 

5 250 สับหยาบ 0.0085 300 100 0.0383 
สับละเอียดทางปาลม 0.082 28.57 100 0.3690 
สับละเอียดซังขาวโพด 0.053 50 100 0.2385 

ขึ้นรปูอัดแทง1 (ผสมน้ํา 3% 
w/w) 

0.0959  
71.48 

 
93.2 

0.4316 

ขึ้นรปูอัดแทง2 (ผสมน้ํา 0% 
w/w) 

0.108 
0.4860 

ทอรีแฟคชัน่ 1.22 MJ/Kg 
(ความรอน) 

16 86.9 0.1481 

9 250 สับหยาบ 0.0085 300 100 0.0383 
สับละเอียดทางปาลม 0.046 40 100 0.2070 
สับละเอียดซังขาวโพด 0.053 50 100 0.2385 

ขึ้นรปูอัดแทง1 (ผสมน้ํา 5% 
w/w) 

0.094  
56.53 

 
89.8 

0.4230 

ขึ้นรปูอัดแทง2 (ผสมน้ํา 0% 
w/w) 

0.13 
0.5850 

ทอรีแฟคชัน่ 1.22 MJ/Kg 
(ความรอน) 

10.67 86.0 0.1481 
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ตารางผนวก ข.5 ตารางการใชพลังงาน กําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากทาง
ปาลมดวยกระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร (ตอ) 
ขนาดอนุภาค 

(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กระบวนการ การใชพลังงาน 

(kW-h/kg) 
กําลังการผลิต 
(kg/h) 

สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคา
ดําเนินการ 
(บาท/kg) 

2 280 สับหยาบ 0.0085 300 100 0.0383 
สับละเอียดทางปาลม 0.1375 17.14 100 0.6188 
สับละเอียดซังขาวโพด 0.053 50 100 0.2385 
ขึ้นรปูอัดแทง1 (ผสมน้ํา 

10% w/w) 
0.102  

75.43 
 

93.2 
0.4590 

ขึ้นรปูอัดแทง2 (ผสมน้ํา 0% 
w/w) 

0.091 
0.4095 

ทอรีแฟคชัน่ 1.49 MJ/Kg 
(ความรอน) 

10.67 73.6 0.1809 

5 280 สับหยาบ 0.0085 300 100 0.0383 
สับละเอียดทางปาลม 0.082 28.57 100 0.3690 
สับละเอียดซังขาวโพด 0.053 50 100 0.2385 

ขึ้นรปูอัดแทง1 (ผสมน้ํา 3% 
w/w) 

0.0959  
71.48 

 
93.2 

0.4316 

ขึ้นรปูอัดแทง2 (ผสมน้ํา 0% 
w/w) 

0.108 
0.4860 

ทอรีแฟคชัน่ 1.49 MJ/Kg 
(ความรอน) 

10.67 79.3 0.1809 

9 280 สับหยาบ 0.0085 300 100 0.0383 
สับละเอียดทางปาลม 0.046 40 100 0.2070 
สับละเอียดซังขาวโพด 0.053 50 100 0.2385 

ขึ้นรปูอัดแทง1 (ผสมน้ํา 5% 
w/w) 

0.094 

56.53 89.8 
0.4230 

ขึ้นรปูอัดแทง2 (ผสมน้ํา 0% 
w/w) 

0.13 
0.5850 

ทอรีแฟคชัน่ 1.49 MJ/Kg 
(ความรอน) 

10.67 79.8 0.1809 
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ตารางผนวก ข.5 ตารางสรุปกําลังการผลิต และตนทุนการผลิตในการผลิตทอรีไฟรเพลเลตจากทางปาลมดวย
กระบวนการอัดแทง – ทอรีไฟร ที่ขนาดอนุภาคและอุณหภูมิทอรีแฟคช่ันตางๆ 

ขนาดอนุภาค 
(mm) 

อุณหภูม ิ
ทอรีแฟคชัน่ 

(
0C) 

กําลังการผลิต 
(kg/h) ฐานมวล

วัตถุดิบ 

สัดสวนมวลผลิตภณัฑ

ตอมวลต้ังตน (%) 

ตนทุนคาดําเนินการ 
(บาท/kg)  
ฐานผลิตภัณฑ 

กําลังการผลิต 
(kg/h) 

ฐานผลิตภัณฑ 

2 230 75.43 84.9 2.2238 64.04 
5 230 71.48 82.0 2.0577 58.61 
9 230 56.53 86.7 1.8636 49.01 
2 250 75.43 76.7 2.4931 57.85 
5 250 71.48 81.0 2.1130 57.90 
9 250 56.53 77.2 2.1242 43.64 
2 280 75.43 68.6 2.8353 51.74 
5 280 71.48 73.9 2.3604 52.82 
9 280 56.53 71.7 2.3329 40.53 
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ภาคผนวก ค 

กราฟคุณสมบัติ พลังงาน และคาใชจายของกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 
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ผลของอุณหภูมทิอรีแฟคชันท่ีมีตอคุณสมบัติคาความรอน 

 

ภาพผนวก ค.1 ผลของอุณหภูมิทอรีแฟคชันที่มีตอคุณสมบตัิคาความรอนของอนุภาคขนาด 2 มิลลิเมตร 

 

ภาพผนวก ค.2 ผลของอุณหภูมิทอรีแฟคชันที่มีตอคุณสมบตัิคาความรอนของอนุภาคขนาด 5 มิลลิเมตร 
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ภาพผนวก ค.3 ผลของอุณหภูมิทอรีแฟคชันที่มีตอคุณสมบตัิคาความรอนของอนุภาคขนาด 9 มิลลิเมตร 
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ผลของอุณหภูมทิอรีแฟคชันที่มีตอคุณสมบัติคาความทนทาน 

 

ภาพผนวก ค.4 ผลของอุณหภูมิทอรีแฟคชันที่มีตอคุณสมบตัิคาความทนทานของอนุภาคขนาด 2 มิลลเิมตร 

 

ภาพผนวก ค.5 ผลของอุณหภูมิทอรีแฟคชันที่มีตอคุณสมบตัิคาความทนทานของอนุภาคขนาด 5 มิลลเิมตร 
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ภาพผนวก ค.6 ผลของอุณหภูมิทอรีแฟคชันที่มีตอคุณสมบตัิคาความทนทานของอนุภาคขนาด 9 มิลลเิมตร 
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ผลของอุณหภูมทิอรีแฟคชันที่มีตอคุณสมบัติคาความหนาแนนบัคก 

 

ภาพผนวก ค.7 ผลของอุณหภูมิทอรีแฟคชันที่มีตอคุณสมบตัิคาความหนาแนนบัคกของอนุภาคขนาด 2 
มิลลิเมตร 

 
ภาพผนวก ค.8 ผลของอุณหภูมิทอรีแฟคชันที่มีตอคุณสมบตัิคาความหนาแนนบัคกของอนุภาคขนาด 5 

มิลลิเมตร 
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ภาพผนวก ค.9 ผลของอุณหภูมิทอรีแฟคชันที่มีตอคุณสมบตัิคาความหนาแนนบัคกของอนุภาคขนาด 9 
มิลลิเมตร 
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ผลของอุณหภูมทิอรีแฟคชันที่มีตอคาพลงังานในกระบวนการ อัดแทง-ทอรีไฟร 

 
ภาพผนวก ค.10 ผลของอุณหภูมทิอรีแฟคชันที่มีตอคาพลังงานในกระบวนการ อัดแทง-ทอรีไฟรของอนุภาค

ขนาด 2 มิลลเิมตร 

 
ภาพผนวก ค.11 ผลของอุณหภูมทิอรีแฟคชันที่มีตอคาพลังงานในกระบวนการ อัดแทง-ทอรีไฟรของอนุภาค

ขนาด 5 มิลลเิมตร 
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ภาพผนวก ค.12 ผลของอุณหภูมทิอรีแฟคชันที่มีตอคาพลังงานในกระบวนการ อัดแทง-ทอรีไฟรของอนุภาค
ขนาด 9 มิลลเิมตร 
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ผลของอุณหภูมทิอรีแฟคชันที่มีตอคาใชจายในกระบวนการ อัดแทง-ทอรีไฟร 

 
ภาพผนวก ค.13 ผลของอุณหภูมทิอรีแฟคชันที่มีตอคาใชจายในกระบวนการ อัดแทง-ทอรีไฟรของอนุภาค

ขนาด 2 มิลลเิมตร 

 
ภาพผนวก ค.14 ผลของอุณหภูมทิอรีแฟคชันที่มีตอคาใชจายในกระบวนการ อัดแทง-ทอรีไฟรของอนุภาค

ขนาด 5 มิลลเิมตร 
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ภาพผนวก ค.15 ผลของอุณหภูมทิอรีแฟคชันที่มีตอคาใชจายในกระบวนการ อัดแทง-ทอรีไฟรของอนุภาค
ขนาด 9 มิลลเิมตร 
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ภาคผนวก ง 

กราฟพลังงานที่ใชในแตละกระบวนการผลิตของกระบวนการอัดแทง-ทอรีไฟร 
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กราฟแสดงพลังงานในแตละกระบวนการผลิต 

 

ภาพผนวก ง.1 กราฟแสดงพลังงานในแตละกระบวนการผลติ ที่อุณหภูมิทอรีไฟร 230 องศาเซลเซียส  
ขนาดอนุภาค 2 มิลลิเมตร 

 
ภาพผนวก ง.2 กราฟแสดงพลังงานในแตละกระบวนการผลติ ที่อุณหภูมิทอรีไฟร 230 องศาเซลเซียส  

ขนาดอนุภาค 5 มิลลิเมตร 
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ภาพผนวก ง.3 กราฟแสดงพลังงานในแตละกระบวนการผลติ ที่อุณหภูมิทอรีไฟร 230 องศาเซลเซียส  

ขนาดอนุภาค 9 มิลลิเมตร 

 
ภาพผนวก ง.4 กราฟแสดงพลังงานในแตละกระบวนการผลติ ที่อุณหภูมิทอรีไฟร 250 องศาเซลเซียส  

ขนาดอนุภาค 2 มิลลิเมตร 
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ภาพผนวก ง.5 กราฟแสดงพลังงานในแตละกระบวนการผลติ ที่อุณหภูมิทอรีไฟร 250 องศาเซลเซียส  

ขนาดอนุภาค 5 มิลลิเมตร 

 
ภาพผนวก ง.6 กราฟแสดงพลังงานในแตละกระบวนการผลติ ที่อุณหภูมิทอรีไฟร 250 องศาเซลเซียส  

ขนาดอนุภาค 9 มิลลิเมตร 
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ภาพผนวก ง.7 กราฟแสดงพลังงานในแตละกระบวนการผลติ ที่อุณหภูมิทอรีไฟร 280 องศาเซลเซียส  

ขนาดอนุภาค 2 มิลลิเมตร 

 
ภาพผนวก ง.8 กราฟแสดงพลังงานในแตละกระบวนการผลติ ที่อุณหภูมิทอรีไฟร 280 องศาเซลเซียส  

ขนาดอนุภาค 5 มิลลิเมตร 
 
 
 



139 

 

 
ภาพผนวก ง.9 กราฟแสดงพลังงานในแตละกระบวนการผลติ ที่อุณหภูมิทอรีไฟร 280 องศาเซลเซียส  

ขนาดอนุภาค 9 มิลลิเมตร 
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