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 งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการน าชีวมวล ได้แก่ ผักตบชวา ธูปฤาษี เปลือกไม้
ยูคาลิปตัส มาใช้ทดแทนแกลบที่ซึ่งเป็นชีวมวลที่ใช้อยู่ทั่วไป โดยได้ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและ
เคมี ได้แก่ ค่าความร้อน ปริมาณความชื้น ปริมาณสารระเหย ปริมาณเถ้า และปริมาณคาร์บอนคงตัว 
และศึกษาการระบายมลพิษเมื่อมีการเผาไหม้ชีวมวล ได้แก่ ฝุ่นละอองและโลหะในฝุ่น รวมถึง
วิเคราะห์ต้นทุนของผักตบชวาในการผลิตเป็นเชื้อเพลิงในระดับชุมชนทดแทนการใช้แกลบ ผลการ
ทดลองพบว่าผักตบชวามีค่าความร้อน 12.06 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ปริมาณความชื้น ปริมาณสาร
ระเหย ปริมาณเถ้า และปริมาณคาร์บอนคงตัวร้อยละ 9.57 68.93 11.92 และ 10.08 ตามล าดับ 
ธูปฤาษีมีค่าความร้อน 16.01 เมกะจูลต่อกิโลกรัม มีค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับชีวมวลชนิดอ่ืน ๆ ใน
งานวิจัย ปริมาณความชื้น ปริมาณสารระเหย ปริมาณเถ้า และปริมาณคาร์บอนคงตัวร้อยละ 6.51 
65.98 9.56 และ 17.95 ตามล าดับ เปลือกไม้ยูคาลิปตัสมีค่าความร้อน 15.21 เมกะจูลต่อกิโลกรัม 
ปริมาณความชื้น ปริมาณสารระเหย ปริมาณเถ้า และปริมาณคาร์บอนคงตัวร้อยละ 8.42 65.19 
13.57 และ 12.83 ตามล าดับ และแกลบมีค่าความร้อน 15.63 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ปริมาณความชื้น 
ปริมาณสารระเหย ปริมาณเถ้า และปริมาณคาร์บอนคงตัวร้อยละ 7.77 63.50 12.42 และ 16.30 
ตามล าดับ ผลการทดลองในส่วนของการปลดปล่อยมลพิษพบว่า ผักตบชวาก่อให้เกิดปริมาณฝุ่น
ละอองมากท่ีสุดที่ 27.6376 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือเปลือกไม้ยูคาลิปตัส ธูปฤาษี และ
แกลบ ซึ่งเกิดปริมาณฝุ่น เท่ากับ 16.8527 16.3914 และ 13.6843 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ตามล าดับ ส าหรับปริมาณโลหะหนักต่าง ๆ ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสี พบว่า แกลบ
ก่อให้เกิดแคดเมียมมากที่สุดที่ 0.0047 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และธูปฤาษีก่อให้เกิดน้อยที่สุดที่ 
0.0002 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เปลือกไม้ยูคาลิปตัสก่อให้เกิดตะกั่วมากที่สุด 5.4407 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร และธูปฤาษีก่อให้เกิดปริมาณน้อยที่สุดที่ 0.0037 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วน
ปริมาณสังกะสีพบว่าเปลือกไม้ยูคาลิปตัสก่อให้เกิดค่ามากที่สุดที่ 27.3875 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
และธูปฤาษีก่อให้เกิดน้อยที่สุดที่ 1.2445 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส าหรับผลการวิเคราะห์ต้นทุน
การน าผักตบชวามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในระดับชุมชนพบว่ามีต้นทุนเท่ากับ 1.16 บาทต่อ
กิโลกรัมซึ่งมตี้นทุนต่ ากว่าแกลบ 
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                 TITI RUJICHAO : FEASIBILITY STUDY OF BIOMASS UTILLZATION AS FUEL FOR 
REPLACING RICE HUSK. THESIS ADVISOR :  ASST. PROF. RATTAPON ONCHANG, Ph.D. 67 pp. 
 This research is focused on a feasible of introducing biomass, i.e., water 
hyacinth, cattail, and eucalyptus bark, to replace a conventional biomass fuel - 
paddy husk. Analysis of physical and chemical properties, i.e., heating value, moisture 
content, volatile matters, ash and fixed carbon were included in this study. Emission 
of particulate matter (PM) and its metals, as well as cost analysis for substitution 
water hyacinth for paddy husk were also studied. The results found that water 
hyacinth had the heating value of 12.06 MJ/kg, with its moisture content, volatile 
matters, ash and fixed carbon of 9.57%, 68.93%, 11.92% and 10.08%, respectively. 
Cattail contained the heating value of 16.01 MJ/kg the highest one as compared to 
the other types of biomass studied and its moisture content, volatile matters, ash 
and fixed carbon of 6.51%, 65.98%, 9.56% and 17.95%, respectively. Eucalyptus bark 
had the heating value of 15.21 MJ/kg with its moisture content, volatile matters, ash 
and fixed carbon of 8.42%, 65.19%, 13.57% and 12.83%, respectively. Paddy husk 
contained the heating value of 15.63 MJ/kg, and having its moisture content, volatile 
matters, ash and fixed carbon of 7.77%, 63.50%, 12.42% and 16.30%, respectively. 
The results of pollution emission study found that water hyacinth had the highest PM 
emission of 27.6379 mg/m3, followed by eucalyptus bark, cattail and paddy husk, 
with the values of 16.8527, 16.3914 and 13.6843 mg/m3, respectively. For heavy 
metals, cadmium, lead and zinc, paddy husk had the highest cadmium quantity of 
0.0047 mg/m3, while those in cattail had the least one of 0.0002 mg/m3. Eucalyptus 
bark had the highest lead concentration of 5.4407 mg/m3, while those contained in 
cattail had the least one of 0.0037 mg/m3. As for zinc, eucalyptus bark contained the 
highest quantity of 27.3875 mg/m3, while those found in cattail was the lowest one 
of 1.2445 mg/m3. The cost analysis indicated that introducing water hyacinth for 
producing biomass as in a community level had a cost of 1.16 Baht/kg, lower than 
those in paddy husk.   
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 

พลังงานเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่มีความส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ในอดีตพลังแหล่งพลังงานส่วนใหญ่จะมาจากพลังงานจากธรรมชาติเป็นหลักซึ่งได้แก่ 
แสงอาทิตย์ น้ า หรือลม ท าให้ต่อมาได้มีการน าเอาเทคโนโลยีขึ้นมาพัฒนาในการน าพลังงานมาใช้
ประโยชน์ให้มากขึ้น เพ่ือพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม การขนส่ง การสื่อสารและด้านอ่ืน ๆ อีก
มากมาย ท าให้การด ารงชีวิตของมนุษย์พัฒนาขึ้นมากตามไปด้วยและยังมีแนวโน้มที่การพัฒนาด้าน
พลังงานยังคงด าเนินต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุดในอนาคต โดยในปัจจุบันเชื้อเพลิงที่มีการน ามาใช้มากท่ีสุด 
3 ประเภทแรก ได้แก่ น้ ามัน แก๊สธรรมชาติและถ่านหิน (กระทรวงพลังงาน, 2558) โดยเชื้อเพลิงทั้ง 3 
ชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มของเชื้อเพลิงที่เรียกว่า เชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์หรือเชื้อเพลิงฟอสซิล หมายความ
ว่าเป็นเชื้อเพลิงที่มาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งมีชีวิตในยุคต่ าง ๆ โดยเกิด
กระบวนการทางธรณีเคมีและธรณีวิทยา เช่น น้ ามัน แก๊สธรรมชาติ หินน้ ามัน และถ่านหิน  

ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีการใช้พลังงานฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงหลักในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม การขนส่ง และด้านอื่น ๆ ในประเทศเป็นหลัก แต่เนื่องจากพลังงานฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิง
ที่มีวันหมดไปจากโลกหรือมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้งานของคนทั้งโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย
ของเราที่มีความสามารถในการผลิตเชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่ต่ า แหล่งพลังงานส ารองของประเทศมี
ปริมาณน้ ามันอยู่ที่ 17 พันล้านลิตรเทียบเท่าน้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ 356.6 พันล้านลิตรเทียบเท่า
น้ ามันดิบ และถ่านหิน 1,676.2 พันล้านลิตรเทียบเท่าน้ ามันดิบ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับการใช้
พลังงานของประเทศต่อปี มีการใช้น้ ามัน 39.5 พันล้านลิตรเทียบเท่าน้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ 354 
พันล้านลิตรเทียบเท่าน้ ามันดิบ และถ่านหิน 1,676 พันล้านลิตรเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 2559) ซึ่งจากตัวเลขจะท าให้เห็นว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลส ารอง
ในประเทศไทยมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้งานแต่อย่างใด ซึ่งหากไม่เพียงพอต่อการใช้งานจะท าให้
เกิดการน าเข้าของเชื้อเพลิงมีแนวโน้มที่ราคาของเชื้อเพลิงจะสูงขึ้นตามความต้องการและปริมาณที่
ลดลงอย่างแน่นอน ท าให้ทางภาครัฐและเอกชนต่างก็มองเห็นปัญหาในด้านนี้ ส่งผลให้เริ่มมีการหันมา
สนใจการใช้พลังงานทางเลือกจากวัชพืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือที่เรียกกันว่าชีวมวล มา
เพ่ือใช้เป็นพลังงานทางเลือก เพ่ือเป็นการป้องกันในกรณีที่เชื้อเพลิงฟอสซิลอาจหมดไปหรือมีราคาที่
สูง  
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พลังงานชีวมวล (biomass) เป็นพลังงานที่ได้มาจากสัตว์และพืช รวมถึงองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต 
สารอินทรีย์ต่าง ๆ ทั้งวัสดุที่เหลือใช้จากกระบวนการเกษตร การปศุสัตว์ มาเผาไหม้โดยตรงและน า
ความร้อนที่ได้ไปใช้เป็นพลังงาน หรืออาจน ามาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางชีวเคมีโดยการอาศัยจุลินทรีย์ ชีวมวลแต่ละชนิดต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป บางชนิด
สามารถน ามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงได้โดยตรง แต่บางชนิดก็ไม่เหมาะที่จะน ามาเผาไหม้โดยตรงเพ่ือน าไป
ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า เช่น กากมันส าปะหลัง และส่าเหล้า ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศทาง
การเกษตร ที่มีความสามารถในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก เช่น ข้าว ยางพารา 
น้ าตาล น้ ามันปาล์ม เป็นต้น ผลผลิตส่วนหนึ่งยังสามารถน าส่งออกสู่ตลาดโลก สร้างรายได้มหาศาล
แก่ประเทศ อย่างไรก็ตามการที่มีการผลิตผลผลิตทางการเกษตรอย่างมากมายในแต่ละปี ย่อมเกิดวัสดุ
เหลือใช้จากการผลิตผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้อีกจ านวนหนึ่งอีกด้วย ตัวอย่างดังตารางที่ 1.1  

ตำรำงท่ี 1.1 อัตราส่วนชีวมวลเหลือใช้ต่อผลผลิตของประเทศไทย 

  หน่วย : ร้อยละ 
ชนิดของพืช ชนิดของชีวมวล อัตราส่วนวัสดุเหลือใช้ต่อ

ผลผลิต 
ข้าว ล าต้น 1.19 
 แกลบ 0.226 
อ้อย ชานอ้อย 0.303 
 ยอดและใบ 0.204 
ปาล์มน้ ามัน ทะลายปาล์มเปล่า 0.215 
 เส้นใยปาล์ม 0.149 
 กะลาปาล์ม 0.129 
ข้าวโพด ล าต้น 0.892 
 ซัง 0.189 
มันส าปะหลัง เหง้ามันส าปะหลัง 0.121 
 ล าต้นมันส าปะหลัง 0.091 

ที่มา : พงษ์ศิริ (2558) 

ผักตบชวาเป็นพืชน้ าที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงและทนทานต่อสภาวะแวดล้อมได้เป็น
อย่างดี มีลักษณะคล้ายทุ่นลอยอยู่บนน้ า สามารถอยู่ได้ทั้งในน้ าที่มีการไหลและน้ านิ่ง ที่ส าคัญ
ผักตบชวาสามารถขยายพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถขยายพันธ์ได้ทั้งทางเมล็ดและการแตกหน่อ 
ท าให้เกิดปัญหาอย่างมากมายในแหล่งน้ าต่าง ๆ และก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก 
หากปล่อยผักตบชวาเพียง 500 กรัมน้ าหนักสดต่อตารางเมตร จะใช้เวลาเพียง 3 เดือนครึ่ง ขยายพันธุ์
ได้สูงถึง 40,580 กรัมน้ าหนักสดต่อตารางเมตร ทั้งนี้การที่มีผักตบชวาในแหล่งน้ ามากเกินไปจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ต่อแหล่งน้ า ผักตบชวาสามารถลดการไหลของน้ าลงถึงประมาณร้อยละ 



3 
 

 

40 ท าให้การระบายของฝาย ประตูระบายน้ า เกิดการอุดตันมีการชะลอของน้ าระบาย ทางเดินของน้ า
เกิดการตื้นเขินอย่างรวดเร็วกว่าปกติ ท าให้เกิดน้ าท่วม แย่งน้ าและแร่ธาตุอาหารจากการปลู กพืชที่
ควรจะได้รับเมื่อท าการเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ที่ไม่มีผักตบชวาอยู่ในแหล่งน้ า ทั้งยังท าให้น้ าเกิดการเน่า
เสียอย่างรวดเร็วจากการขาดออกซิเจน ท าให้สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ไม่เพียง
เท่านั้นยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ร้าย เช่น งูพิษ หรือหนู  อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนที่อาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียงได้ (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6, 2559) 

จากปัญหาการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีวันหมดไปท าให้มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับการน า      
ชีวมวลเข้ามาใช้เป็นพลังงานทดแทนให้มากท่ีสุด ท าให้ผู้วิจัยมีแนวความคิดที่จะน าวัชพืชน้ าหรือวัสดุ
ทางการเกษตรที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและยังคงเป็นปัญหาในเรื่องของการขวางทางเดินน้ า 
ท าให้น้ าเน่าเสียอย่างผักตบชวา มาใช้เป็นพลังงานทางเลือก เพ่ือลดปัญหาเกี่ยวกับการก าจัดวัชพืชน้ า
ชนิดนี้อย่างยั่งยืนและยังสามารถน าไปเป็นพลังงานทางเลือกให้แก่ประเทศต่อไป ทั้งนี้การน า
ผักตบชวามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนยังสามารถท าการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมในชุมชน ท าให้
สามารถเพ่ิมอาชีพของชาวบ้านและยังท าให้พ้ืนที่ในบริเวณโดยรอบ มีอัตราการลดลงของผักตบชวา
อีกด้วย ท าให้การศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการน าผักตบชวามาผลิตเป็น
เชื้อเพลิงชีวมวลเพ่ือใช้เป็นพลังงานทางเลือก นอกจากนี้ได้น าเอาชีวมวลชนิดอ่ืน ๆ เข้ามาท าการ
ทดสอบ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ประกอบไปด้วย เปลือกไม้ยูคาลิปตัส และ
ธูปฤาษี และทดสอบเปรียบเทียบกับแกลบซึ่งเป็นชีวมวลที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม         
โดยจุดมุ่งหมายส าคัญในงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนรวมถึงปัญหาใน
การจัดหาชีวมวลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้มีความหลากหลายในการเลือกใช้ชีวมวล ทั้งยังสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีแก่ชุนชนโดยรอบ ส่วนในชุมชนก็จะเป็นการเพ่ิมรายได้และเป็นการลดปัญหาวัชพืชน้ าอย่างยั่งยืน 

1.2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

 1.2.1 เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณความร้อนของชีวมวลที่ศึกษา (ผักตบชวา ธูปฤาษี และ
เปลือกไม้ยูคาลิปตัส) กับแกลบ 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพและการปลดปล่อยมลพิษของชีวมวลที่
ศึกษา 

 1.2.3 เพ่ือศึกษาความต้นทุนส าหรับผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากผักตบชวาในอุตสาหกรรม
ระดับชุมชน 

1.3 สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 

 1.3.1 ผักตบชวา ธูปฤาษีและเปลือกไม้ยูคาลิปตัส สามารถน ามาเป็นพลังงานทางเลือกท่ีมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานทัดเทียมกับแกลบ 
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 1.3.2 ผักตบชวา ธูปฤาษีและเปลือกไม้ยูคาลิปตัส มีคุณสมบัติทางเคมี กายภาพและการ
ปลดปล่อยมลพิษแตกต่างจากแกลบ 

 1.3.3 การผลิตเชื้อเพลิงจากผักตบชวามีต้นทุนต่ ากว่าแกลบ 

1.4 ขอบเขตในกำรศึกษำ 

1.4.1 ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกชีวมวล  4 ชนิด ได้แก่ ผักตบชวา ธูปฤาษีและเปลือกไม้ยู
คาลิปตัส โดยท าการเปรียบกับแกลบ ซึ่งชีวมวลส าหรับการวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้การสับ (ไม่ใช้การอัด
แท่ง) มาท าการทดลอง ชีวมวลที่ได้จากการสับมีขนาด 0.3 – 0.4 เซนติเมตร 

1.4.2 วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของชีวมวล ได้แก่ ปริมาณความชื้น 
ปริมาณความร้อน ปริมาณคาร์บอนคงตัว ปริมาณสารระเหย และปริมาณเถ้า  

1.4.3 วิเคราะห์การระบายมลพิษ ได้แก่ ปริมาณฝุ่นละออง และปริมาณโลหะหนัก 
(แคดเมียม ตะกั่วและสังกะสี) ในฝุ่น โดยชนิดของโลหะหนักที่วิเคราะห์ดังกล่าวจากการค้นคว้าใน
งานวิจัยการวิเคราะห์โลหะหนักในบริเวณแม่น้ าท่าจีน โลหะหนัก 3 ชนิดนี้สามารถพบได้ในปริมาณ
ปานกลางและยังสามารถปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายอีกด้วย (ทิพย์วัลย์, 2531) อนึ่งโลหะหนักที่
วิเคราะห์ไม่รวมไอระเหยของโลหะหนัก 

1.4.4 เตาเผาที่ใช้ เป็นแบบประดิษฐ์ขึ้นมาเอง  โดยอ้างอิงการท างานเตาเผาแบบ 
Combustion มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร  

1.4.5 วิเคราะห์ต้นทุนในการน าผักตบชวามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงในระดับชุมชน 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.5.1 ทราบถึงปริมาณความร้อนของชีวมวลที่ศึกษาแต่ละชนิดเพ่ือน ามาสนับสนุนการใช้
ชีวมวลในประเทศ 

 1.5.2 ทราบถึงคุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และการปลดปล่อยมลพิษของชีวมวล 

 1.5.3 ทราบถึงต้นทุนในการน าผักตบชวามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงในระดับชุมชน มาใช้
ส าหรับสนับสนุนการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลในระดับชุมชน
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บทที่ 2 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 2.1 ชีวมวล (Biomass)  
 
ประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในประเทศครัวโลก เนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศ

ที่ดี อากาศที่เหมาะสมส าหรับการเพาะปลูก ท าให้สามารถท าการเกษตรได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้
สามารถส่งออกสินค้าเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายชนิด สร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่าง
มหาศาล อย่างไรก็ตามการที่มีการส่งออกผลผลิตสูง ย่อมท าให้เกิดวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการต่าง 
ๆ  โดยในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดของเหลือ
จากกระบวนการทางการเกษตร เช่น แกลบ ฟางข้าว เปลือกไม้ กากอ้อย เป็นต้น  ชีวมวลทั้งหลายที่
เหลือจากกระบวนการเหล่านี้ บางส่วนได้น าไปใช้ท าเป็นปุ๋ย เชื้อเพลิง หรือวัตถุดิบบางชนิด และก็มี
บางส่วนที่ถูกเผาอย่างไร้ประโยชน์ใด ๆ เช่น ฟางข้าว รากไม้ยางพารา เป็นต้น ซึ่งพลังงานชีวมวลที่
เกิดขึ้นในแต่ละปีมีความสามารถเทียบเท่ากับถ่านลิกไนท์ถึง 54 ล้านตัน (มูลนิธิพลังงานเพ่ือ-
สิ่งแวดล้อม, 2559) ดังนั้นการน าชีวมวลในประเทศมาใช้ประโยชน์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดย   
ชีวมวลที่มาจากพืชนั้นสามารถแบ่งได้ตามแหล่งที่มา 3 ประเภทด้วยกันคือ 

 ชีวมวลที่หาได้จากตามโรงงานแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ชีวมวลประเภทนี้เป็นที่
ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม เพราะสามารถรวบรวมได้ง่าย เช่น แกลบ เศษไม้           ซัง
ข้าวโพด เปลือกไม้ยูคาลิปตัส เป็นต้น 
 ชีวมวลที่หาได้จากตามไร่ สวน และนาข้าว ชีวมวลประเภทนี้ส่วนใหญ่จะถูกเผาอย่างไร้
ประโยชน์หลังกระบวนการ เนื่องจากการจะรวบรวมชีวมวลประเภทนี้มาใช้งานต้องผ่าน
กระบวนการเตรียม การเก็บรวบรวม ท าให้ราคาต่อความร้อนเมื่อเปรียบเทียบกับชนิดแรก
แล้วสูงกว่า ท าให้ไม่ได้รับความนิยมในการใช้งานเป็นเชื้อเพลิง เช่น ฟางข้าว ปลายไม้ รากไม้ 
ใบและยอดอ้อย ทางปาล์มหรือใบปาล์ม เป็นต้น 
 ชีวมวลที่ปลูกใหม่เพ่ือใช้เป็นพลังงานโดยเฉพาะ ชีวมวลประเภทนี้ ถูกผลิตมาเพ่ือเป็น
เชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว อาจเนื่องมาจากการส่งเสริมพลังงานทางเลือกหรือการลดการใช้
พลังงานประเภทอ่ืน แต่เนื่องจากมีราคาที่สูงในประเทศไทยของเราจึงยังไม่เป็นที่นิยม เช่น 
การปลูกต้นไม้โตเร็วเพ่ือน ามาเป็นเชื้อเพลิง 

 2.2 ผักตบชวำ  

2.2.1 ชื่อและลักษณะของผักตบชวำ 

ผักตบชวามีชื่ อทางวิทยาศาสตร์ ว่ า  Eichhornia Crassipe (Mart) Solms วงศ์  : 
Pontederiaceae ชื่อสามัญ : Water Hyacinth , Java Weed ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  : เป็น
วัชพืชน้ าที่มีอายุยืนหลายปี มีล าต้นสั้นแกน โดยรากจะแตกออกจากล าต้นบริเวณข้อและรากมักมีสี
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ม่วงด าซึ่งเกิดจากสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) มีการขยายพันธุ์โดยล าต้นแตกไหล
ออกจากต้นหลักเกิดเป็นล าต้นใหม่ ลักษณะของใบจะออกเป็นกลุ่มรอบล าต้น (Rosettes) มีขนาดใบ
กว้างใหญ่ รูปร่างค่อนข้างกลม ปลายใบมน ขนาดของใบและความยาวของก้านใบขึ้นกับสภาความ
อุดมสมบูรณ์ในบริเวณที่เจริญเติบโตอยู่ ก้านใบจะพองออกภายในมีรูพรุนลักษณะคล้ายฟองน้ า ช่วย
พยุงให้ล าต้นลอยน้ าได้ ดอก ออกเป็นช่อออกดอกได้ตลอดปี ในช่อหนึ่ง ๆ มีดอกย่อย 6-30 ดอก ก้าน
ช่อดอกยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกหลอมรวมกัน (Perianth) มีสีม่วง มี
ส่วนฐานกลีบดอกหลอมรวมกันเป็นรูปกรวย ส่วนปลายแยกเป็น 6 กลีบ ผลมีลักษณะเป็นแคปซูล 
แบ่งเป็น 3 พู ภายในมีเมล็ดจ านวนมาก เมล็ดมีรูปร่างกลม พบขึ้นตามล าคลอง คลองชลประทาน 
หนองน้ า และท่ีชื้นแฉะมีน้ าขัง ขยายพันธุ์โดยอาศัยเมล็ด และส่วนของล าต้น (สุรชัย, 2538) 

 2.2.2 ประโยชน์ของผักตบชวำ 

  2.2.2.1 อาหารสัตว์ สามารถใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้อย่างเช่น วัว ควาย แพะ 
แกะ หมู เป็นต้น แล้วแต่ผู้เลี้ยงจะน ามาแปรรูปเป็นอาหารให้สัตว์เลี้ยงในแบบใด ซึ่งสัตว์เหล่านี้
สามารถช่วยก าจัดผักตบชวาให้ลดน้อยลงได้ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ควรปลูกเลี้ยง
ผักตบชวาในที่สาธารณะ เพราะผักตบชวาเป็นพืชที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมาก หากเข้าสู่แหล่ง
น้ าสาธารณะอาจท าให้เกิดการแพร่พันธ์อย่างรวดเร็ว จนยากที่จะควบคุม  โดยในปัจจุบัน ในรัฐ
ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา มีการน าผักตบชวาไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์โดยการบดเอาน้ าออก อบให้แห้ง 
แล้วอัดเป็นเม็ดแบบเดียวกับมันส าปะหลังเม็ดผักตบชวาแห้งซึ่งมีโปรตีนร้อยละ 11.15 ซึ่งนับว่าสูง
พอควร 
      2.2.2.2 ปุ๋ย ผักตบชวามีโปแตสเซียมอยู่มากเป็นพิเศษซึ่งเราอาจจะจ าแนกน า
ผักตบชวาเพ่ือสามารถน าไปท าปุ๋ยได้ท้ังหมดด้วยกัน 3 วิธี คือ  

 ท าเป็นปุ๋ยหมักโดยกองสลับชั้นกับดิน ปุ๋ยคอก ขยะ ฯลฯ ซึ่งจะเน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
หมักจากผักตบชวา (ผสมดิน) มีองค์ประกอบคือ ไนโตรเจนร้อยละ 2.05 ฟอสฟอรัสร้อยละ 
1.1 โปแตสเซียมร้อยละ 2.5 ธาตุทั้งสามอย่างน้ าเป็นอาหารธาตุที่จ าเป็นแก่การเจริญเติบโต
ของพืชทุกชนิดในดิน ป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้นได้อีก และจากนั้นเมื่อเกิดการสลายตัว ก็จะ
กลายเป็นอินทรียวัตถุและปุ๋ยให้แก่พืช 
 ปล่อยให้แห้งแล้วเผาเพ่ือเก็บขี้เถ้าซึ่งมีโปแตสเซียมอยู่ถึงร้อยละ 20 เอาไปใส่ให้แก่พืช 
และยังมีอินทรียวัตถุท่ีพืช ต้องการจากผักตบชวาดังเดิม 
 ท าวัสดุคลุมดิน โดยการน าผักตบชวาไปคลุมพืชปลูก เพ่ือช่วยรักษาความชุ่มชื้นไว้ในดิน 
ป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้น และเม่ือสลายตัว ก็กลายเป็นอินทรียวัตถุและปุ๋ยให้แก่พืชปลูก 

  2.2.2.3 เพาะเห็ด ผักตบชวาที่ตากแดดจนแห้งดีแล้ว สามารถน ามาเพาะเห็ดฟาง
ได้ โดยใช้ผักตบชวาผสมกับฟางข้าวจากนั้นท าเป็นลังไม้ส าหรับเพาะเห็ด โดยที่ซากผักตบชวาและฟาง
ข้าวที่เก็บเห็ดไปหมดแล้ว ใช้เป็นปุ๋ยหมักหรือวัสดุคลุมดินได้เป็นอย่างดี 

2.2.2.4 ช่วยท าให้น้ าสะอาดขึ้น เนื่องจากสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ถูกพัดจาก
แหล่งน้ าต่าง ๆ เช่น จากสิ่งสกปรกโสโครก และสิ่งขับถ่ายของมนุษย์ และสัตว์ตลอดจนของเสียจาก
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โรงงานอุตสาหกรรม หากไม่มีผักตบชวาขึ้นอยู่ในน้ าคอยดูดธาตุอาหาร เหล่านี้ไว้น้ าก็จะมีความ
สกปรกเพ่ิมขึ้น รวมไปถึงแร่ธาตุต่าง ๆ อาจถูกน้ าพัดพาไปและจะกลายเป็นตะกอนตกสู่ใต้พ้ินน้ าใน
แหล่งน้ า 

2.2.2.5  ช่วยท าให้อากาศบริสุทธิ์ พืชทุกชนิดมีคุณสมบัติพิเศษคือ ช่วยคายก๊าซ
ออกซิเจน ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์แสง และช่วยลดอุณหภูมิของอากาศที่เกิดจาก
กระบวนการคายน้ า (Transpiration) ซ่ึงผักตบชวาเป็นพืชที่เจริญเติบโตเร็วกว่าพืชอ่ืน ๆ จึงท าให้เกิด
ก๊าซออกซิเจนมากกว่า และลดอุณหภูมิของอากาศได้ดีกว่าพืชอ่ืน ๆ       

2.2.2.6 ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากวัชพืชใต้น้ า ผักตบชวาลดปริมาณของวัชพืชใต้น้ า
ลงอย่างมากทั้งนี้เพราะผักตบชวาลอยอยู่เหนือน้ า จึงไปบดบังแสงแดด และดูดธาตุอาหารส่วนใหญ่ใน
น้ าไป หากก าจัดผักตบชวาจนหมดสิ้นไป วัชพืชใต้น้ าจะเจริญเติบโตขึ้นแทนที่ และเป็นปัญหาที่แก้
ยากกว่าผักตบชวามากมาย 

2.2.2.7 เป็นที่อยู่ของปลาและสัตว์น้ า สภาพใต้แพผักตบชวาเหมาะส าหรับการด ารง
ชีพของปลาและสัตว์น้ าอ่ืน ๆ เป็นอย่างมาก โดยมีการท าพุ่มกล่ า ในบางจังหวัดในประเทศไทย เป็น
ตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของผักตบชวาอย่างดี เช่น ในจังหวัดลพบุรี อ าเภอบ้านหมี่ เป็นต้น  
 
                    2.2.2.8 ช่วยท าให้เกิดทัศนียภาพที่เจริญตา แม้ว่าแพผักตบชวาจะเป็นที่ร าคาญตา 
แต่ผักตบชวาที่ขึ้นอยู่ในคลองที่ไม่ได้มีการสัญจรทางน้ า และการใช้ประโยชน์อ่ืนใด ก็เป็นทัศนียภาพที่
สวยสดงดงาม มีสีเขียวที่สดใส และมีดอกสีฟ้าที่งดงามท าให้เกิดความเจริญตาเจริญใจ ดีกว่าปล่อยให้
เห็นพื้นน้ าคร าด าสกปรกส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนหรือมีหญ้าอย่างอ่ืนขึ้นรกรุงรัง (สุรชัย, 2538) 

2.2.3 ปัญหำของผักตบชวำ 

ผักตบชวามีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก มีการสะสมมวลชีวภาพได้สูงถึง 20 กรัมน้ าหนัก
แห้งต่อตารางเมตรต่อวัน โดยมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.50 ต่อวัน ถ้าปล่อยให้
ผักตบชวาเติบโตในแหล่งน้ าโดยเริ่มต้นจาก 500 กรัมน้ าหนักสดต่อตารางเมตร ในระยะเวลาเพียง 3 
เดือนครึ่ง ผักตบชวาสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ให้มวลชีวภาพสูงถึง 40 ,580 กรัมน้ าหนักสด
ต่อตารางเมตร ในระยะเวลา 1 ปี ผักตบชวาสามารถเจริญเติบโตให้มวลชีวภาพสูงอยู่ในช่วง 717 ตัน 
น้ าหนักแห้งต่อไร่ ผักตบชวาจะเจริญเติบโตสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน และมีการเจริญเติบโตต่ าสุด
ในช่วงเดือนมกราคมโดยได้มีการท าวิจัยและสรุปปัญหาของผักตบชวามาเป็นข้อดังนี้ (สายฝนและสุ
พัชรา, 2554) 

 

 



8 
 

 

 

1) ลดการไหลของน้ าลงประมาณร้อยละ 40 
2) ส่วนต่างๆ ของผักตบชวาที่จมลงใต้น้ าก่อให้เกิดอุปสรรคกับการระบายน้ าของฝาย 
ประตู ระบาย และอ่ืนๆ ท าให้ทางเดินของน้ าเกิดการตื้นเขินเร็วกว่าปกติ และท าให้เกิด
น้ าท่วมในหน้าน้ า 
3) ปริมาณที่เพ่ิมข้ึนของผักตบชวา ท าให้พื้นที่ในอ่างเก็บน้ าลดลง 
4) ผักตบชวาที่ขึ้นหนาแน่นเป็นอุปสรรคแก่การเจริญเติบโตของปลาและการจับปลา 
ผักตบชวาไม่เพียงแต่ลดผลผลิตของปลาเท่านั้น แต่ปลาที่จับได้ยังมีขนาดเล็กลงด้วย 
5) พ้ืนน้ าที่มีผักตบชวาขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและน้ าไม่มีการไหล จะมีปลาหรือสัตว์น้ า
อาศัยอยู่น้อยกว่าปกติ 
6) ผักตบชวาหากขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นจะท าให้การก าจัดหอย (ซึ่งเป็นพาหะส าคัญใน
การน าโรค) โดยการใช้ยาก าจัดเป็นไปได้โดยยากและสิ้นเปลืองมาก เนื่องจากผักตบชวา
จะดูดซับยาไว้ส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือมีน้อยจนไม่สามารถจะท าอันตรายกับหอยได้ 
นอกจากนั้น ผักตบชวายังเป็นตัวกันไม่ให้ยาถูกพ่นลงในน้ าได้สะดวก ดังนั้นการใช้ยาใน
การก าจัดหอยจึงต้องเพ่ิมปริมาณมากข้ึน ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่คนและสัตว์อ่ืนๆ 
7) เป็นที่อาศัยสัตว์ร้าย เช่น งูพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อราษฎร เมื่อแพผักตบชวาลอยไป
ติดเรือนแพ หรือท่าน้ าหรือในการพัฒนาแหล่งน้ าโดยการใช้แรงงานดึงขึ้นจากน้ า 
นอกจากนั้นหนูที่อาศัยอยู่บนแพผักตบชวา ก็อาจแพร่เชื้อโรคกาฬโรคได้ 
8) ผักตบชวาเป็นอุปสรรคส าคัญที่กีดขวางการสัญจรทางน้ าในแม่น้ าท าให้การเดินทาง
เป็นไปด้วยความล าบาก 

9) เป็นแหล่งสะสมของสารในกลุ่มโลหะหนัก เช่น Mn Zn Pb Cu Mi Cr Hg และ 
Cd ซึ่งหากอยู่ในบริเวณแม่น้ าหรือล าครองที่มีการสะสมของโลหะหนักที่มากก็จะท าให้
ผักตบชวาดูดซับโลหะหนักมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นในแหล่งน้ าที่มีปริมาตรโลหะหนักเยอะ 
จึงไม่ควรน าผักตบชวาไปใช้เป็นอาหารสัตว์อย่างแน่นอน (เกษมและคณะ, 2532) 
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2.3 ธูปฤำษ ี 

  ธูปฤาษีมีชื่อทางวิทยาศาสตร์: (Typha Angustifolia) ชื่ออ่ืน ๆ คือ กกช้าง กกธูป เฟื้อ ปรือ 
หญ้าสลาบหลวง ชื่อสามัญว่า Cattail Elephant Grass Lesser Reedmace Narrow-Leaved 
Cattail มีถิ่นก าเนิด ในทวีปยุโรป และอเมริกา มีลักษณะทั่วไป คือเป็นวัชพืชล้มลุกมีอายุประมาณ 2 
ปี ความสูงประมาณ 1.5 - 2 เมตร สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ชุ่มน้ าและมีการออกดอกตลอดปี 
การขยายพันธุ์มีเมล็ดที่มีขนอ่อนนุ่มปลิวไปตามลม แม้ธูปฤาษีจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของวัชพืชกลุ่มชาย
ตลิ่ง แต่ธูปฤาษีสามารถน ามาใช้ประโยชนได้อย่างหลากหลาย เช่น ในส่วนของใบและล าต้นสามารถ
น ามาใช้เป็นวัสดุท าตะกร้า มุงหลังคา ท าเชือกรวมไปถึงเครื่องจักสานมากมาย เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้น
ธูปฤาษียังเป็นวัชพืชที่ความสามารถในการดูดซับโลหะหนักและบ าบัดน้ าเสีย รวมไปถึงช่วยป้องกัน
การพังทลายของดินชายน้ า สามารถน ามาใช้เป็นวัสดุคลุมผิวดินในไม้ยืนต้น สวนไม้ผลต่างๆ เพ่ือลด
การสูญเสียความชื้นออกจากผิวดิน ลดการชะล้างหน้าดินจากน้ าฝนได้อีกด้วย แต่เนื่องจากธูปฤาษีมี
การเจริญเติบโตที่ดีเยี่ยม ท าให้เกิดปัญหาตามมาไม่น้อยกว่าผักตบชวา (สุชาดา, 2530) 

 จากการศึกษาของ Boyde (1970) ที่กล่าวไว้ว่าธูปฤาษีมีความสามารถในการดูดซับธาตุ
อาหารไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในน ้าเสียค่อนข้างสูงและยังมีความสามารถในการดูดซับโลหะหนักที่
ค่อนข้างสูง โดยจากงานวิจัยในเรื่องศึกษาศักยภาพการใช้ธูปฤาษีในการบ าบัดน ้าเสียพบว่าปริมาณ
ธาตุอาหารในธูปฤาษีประกอบไปด้วยปริมาณ N P K Ca Mg Na Mn Zn Cu เป็นส่วนใหญ่ (สุภาพร
และพิสบุษ์, 2532) และยังสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมความเป็นกรดเป็นด่างและความเค็มได้   
ป้องกันการกัดเซาะของตลิ่ง และป้องกันการชะล้างพังทลาย มีความสามารถในการสะสมธาตุอาหาร
ได้สูง นอกจากนี้ยังพบว่าธูปฤาษีสามารถน าไปใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ 
 
2.4 ไม้ยูคำลิปตัส  

  ยู ค า ลิ ป ตั ส มี ชื่ อ ท า ง วิ ท ย าศ าสตร์  : Eucalyptus Globulus  Labill. (Eucalyptus 
Citriodora Hook.) เป็นไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศออสเตรเลียมีจ านวนมากกว่า 700 ชนิด ลักษณะ
เป็นไม้โตเร็ว รูปทรงล าต้นตรง สามารถเจริญเติบโต สามารถตัดต้นเพ่ือใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่อายุ 3-5 
ปี และยังสามารถแตกหน่อได้ดี ไม่ต้องปลูกใหม่ เจริญเติบโตได้เร็ว มีความทนต่อสภาพแห้งแล้ง 
สามารถขึ้นได้ทั้งพ้ืนที่ดินเสื่อมโทรมและดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทราย แต่
จะไม่ทนทานต่อดินที่มีหินปูนสูง  ลักษณะล าต้นเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  มีความสูง            
24-28  เมตร บางชนิดสูงถึง 50 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางอาจถึง 1-2 เมตรได้ส่วนของใบออกเป็นคู่ตรง
ข้ามเรียงสลับ  ลักษณะเป็นใบรูปหอก  มีขนาด 2.5 – 12 x 0.3 – 0.8  นิ้ว ก้านใบยาว ใบสีเขียวอ่อน
ทั้งสองด้าน บางครั้งมีสีเทาใบบาง เส้นใบมองเห็นชัด เปลือกไม้มีลักษณะเรียบเป็นมัน  สีเทาสลับขาว
และน้ าตาลแดงเป็นบางแห่ง  เปลือกนอกจะแตกร่อนเป็นแผ่นหลุดออกจากผิวของล าต้นเมื่อแห้ง ยัง
ลอกออกได้ง่ายขณะยังสดหลังการตัดฟัน ความหนาของเปลือกนอกอยู่ที่ประมาณ 0.5 เซนติเมตร 
ส่วนของช่อดอกจะเกิดที่ข้อต่อระหว่างกิ่งกับใบ ออกดอกเกือบตลอดปีขึ้นกับความสมบูรณ์ของต้น
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บางครั้งมีทั้งดอกตูมดอกบาน  ผลอ่อนและผลแก่ในกิ่งเดียวกัน ออกดอกปีละ 7-8 เดือน ในขณะที่ผล
มีลักษณะครึ่งวงกลมหรือรูปถ้วย ขนาด 0.2 - 0.3 x 0.2 - 0.3 นิ้ว   ผิวนอกแข็ง เมื่อยังอ่อนจะมีสี
เขียว และเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเมื่อแก่ โดยปลายผลจะแตกแยกออก ท าให้เมล็ดร่วงลงมาลักษณะของ
เมล็ดมีขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร สีเหลือง น้ าหนักเมล็ด 1 กิโลกรัม จึงมีจ านวนเมล็ดได้ถึงสองแสน
เมล็ด 

 ไม้ยูคาลิปตัสจัดว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ เนื่องจากสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้หลากหลาย และเป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิตเยื่อกระดาษ จากรายงานการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมเกษตรครั้งที่ 13 (สวกท., 2555) พบว่ามีพ้ืนที่ในการปลูกต้นยูคาลิปตัสทั้งสิ้น 2,408,780 ไร่ 
แยกเป็นสวนป่าในเขตป่าสงวน 754,332 ไร่และสวนป่าเอกชนจ านวน 1,654,448 ไร่ซึ่งสามารถผลิต     
ไม้ยูคาลิปตัสประมาณ 6 ล้านตัน โดยน ามาใช้ผลิตเป็นเยื่อกระดาษร้อยละ 60 รองลงมา คือน ามาใช้
เป็นชิ้นไม้สับเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตความร้อนในอุตสาหกรรมต่างๆ 3.5 ล้านตันต่อปี และ
อ่ืนๆ เช่น ไม้เสาเข็ม ไม้ค ้ายัน ฯลฯ อีก 1 ล้านตันต่อปี โดยขณะนั้นปริมาณผลผลิตของไม้ยูคาลิปตัส
ในประเทศไทยมีประมาณ 10-11 ล้านตันต่อปี มีพ้ืนที่ปลูก 4.5-5.0 ล้านไร่ และมีแนวโน้มที่จะเกิด
การขาดแคลนไม้เกิดขึ้น ท าให้บริษัทเอกชนที่ใช้ไม้ยูคาลิปตัสเพ่ือผลิตเยื่อกระดาษได้มีโครงการ
ส่งเสริมการปลูกไม้ยูคาลิปตัสออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบัน ปี 2553 เกิดการขยายพ้ืนที่การ
เพาะปลูกไม้ยูคาลิปตัสอย่างรวดเร็ว จากเดิม 5 ล้านไร่ เป็น 10 ล้านไร่ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี 
ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตไม้ยูคาลิปตัสได้มากถึงปีละ 25 ล้านตัน เพียงพอและรองรับต่อการ
ขยายตัวของภาค อุตสาหกรรมได้อย่างเต็มที่ (พินิจและคณะ, 2555)  

2.5 แกลบ 

 แกลบคือส่วนเปลือกแข็งที่หุ้มเมล็ดข้าว ได้จากกระบวนการกะเทาะเปลือกข้าวเปลือกให้เป็น
ข้าว โดยโรงสีสามารถน าแกลบมาใช้ประโยชน์ได้หลายลักษณะ เช่น เป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อน
หม้อต้มไอน้ าเพ่ือน าไอน้ ามาใช้ใน เครื่องอบข้าวเปลือก และผลิตไฟฟ้า โดยแกลบมีองค์ประกอบทาง
เคมีส่วนใหญ่ คือ เส้นใยหยาบ และแร่ธาตุหลัก คือ ซิลิกา ซึ่งมีราคาและมูลค่าสูง เนื่องจากเป็น
สามารถใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ใช้เป็นสารช่วยเพ่ิมแรงตึงผิว และการกระจาย
ตัวของยาชนิดที่เป็นของเหลว เป็นสารช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมีในอุตสาหกรรมน้ ามันและปิโตรเคมี ใช้เป็น
ฉนวนกันความร้อน ใช้เป็นสารดูดจับความชื้น ซึ่งจะช่วยในการเก็บรักษาอาหารแห้ง หรืออาหาร
กรอบให้คงทน ใช้ดูดซับสารเคมีอันตราย ใช้กรองน้ าดื่มกรองอากาศที่มีสารพิษ หรือฝุ่นละอองขนาด
เล็ก เป็นต้น (แสนสุรีย์, 2552) 
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 เนื่องจากกระบวนการผลิตข้าวจะให้สัดส่วนแกลบประมาณร้อยละ 0.21 (กระทรวงพลังงาน, 
2559) ท าให้มีการน าแกลบไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะในส่วนของการ
น าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้พลังงานในโรงงานอุตสหกรรม การผลิตไฟฟ้า โดยแกลบมีความชื้นเฉลี่ยร้อย
ละ 12 และค่าความร้อนเฉลี่ย 13.52 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม (กระทรวงพลังงาน, 2559) ท าให้แกลบ
ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีความส าคัญกับการผลิตทั้งไฟฟ้าและขับเคลื่อนระบบอุตสาหกรรมใน
ประเทศอย่างมาก โดยตารางที่ 2.1 บ่งบอกถึงความต้องการในการใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงส าหรับการ
ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในประเทศไทย 

ตำรำงท่ี 2.1 รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอโครงการผลิตไฟฟ้ารายเล็กและเชื้อเพลิงที่ใช้ ปี พ.ศ. 2557 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ เชื้อเพลิง/ 
พลังงาน 

พลังไฟฟ้า
ขายเข้าระบบ 
(เมกกะวัตต์) 

1 บริษัท เอ็น. วาย. ชูการ์ จ ากัด ชานอ้อย 3.0 
2 บริษัท วี.โอ.กรีน เพาเวอร์ (นครปฐม) จ ากัด แกลบ 8.5 
3 บริษัท อาร์.วี.กรีน เพาเวอร์ จ ากัด แกลบ 8.5 
4 บริษัท ไบโอ-แมส เพาเวอร์ จ ากัด แกลบ 16.0 
5 บริษัท เซ็นทรัลเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด แกลบ 55.0 
6 บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จ ากัด (มหาชน) เปลือกไม้/กะลาปาล์ม 20.0 
7 บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จ ากัด (มหาชน) เปลือกไม้ 20.0 
8 บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จ ากัด ชานอ้อย 8.0 
9 บริษัท เซ็นทรัลเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด แกลบ 55.0 
10 บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จ ากัด แกลบ 20.0 
11 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลังน้ า 8.0 
12 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลังน้ า 10.0 
13 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลังน้ า 14.0 
14 บริษัท ที พี เค สตาร์ช จ ากัด เหง้ามันส าปะหลัง 22.0 
15 บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จ ากัด แกลบ 20.0 
16 บริษัท พีอาร์จี พืชผล จ ากัด แกลบ 5.0 
17 บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จ ากัด แกลบ 20.0 

รวม 17 โครงการ 313  
 ที่มา : กรมการส่งเสริมการใช้พลังงานจากชีวมวลของประเทศไทย (2558) 

 จากข้อมูลในตารางที่ 2.1 พบว่าใน 17 โครงการมีการใช้เชื้อเพลิงจากแกลบถึง 9 โครงการ 
คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 53  เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศทางการเกษตรท าให้สามารถมีก าลัง
ผลิตข้าวได้สูง เฉลี่ยถึง 34 ล้านตันข้าวเปลือกต่อปี (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2559) แกลบเป็นส่วน
หนึ่งในวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตข้าว  
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2.6 คุณสมบัติทำงเชื้อเพลิง 

2.6.1 ค่ำควำมร้อน  

คือปริมาณความร้อนที่ เกิดจากเชื้อเพลิงถูกเผาไหม้และเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ค่าความร้อนสูง ค่าความร้อนต่ า ซ่ึงมีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัม (kJ/kg) 
หรือ กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม (kcal/kg) ของเชื้อเพลิงนั้น ๆ  

2.6.1.1 ค่าความร้อนสูง (High Heating Value) เป็นปริมาณของความร้อน
ทั้งหมด ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซ่ึงไปรวมถึงปริมาณความร้อนแฝงที่ถูกปล่อยออกมาจากไอน้ า
ที่เกิดจากการเผาไหม้ โดยน้ าทีเ่กิดข้ึนนั้นมาจากไอน้ าของเชื้อเพลิงทีเ่กิดการควบแน่น        

2.6.1.2 ค่าความร้อนต่ า (Low Heating Value) เป็นค่าความร้อนที่เกิดจากการ
เผาไหม้ ของเชื้อเพลิงที่ไม่รวมค่าความร้อนแฝง    

โดยทั้งค่าความร้อนสูงและค่าความร้อนต่ านั้นสามารถตรวจวัดในเชื้อเพลิงแต่ละชนิดและ
จะมีค่าแตกต่างกันเสมอ โดยความแตกต่างจะขึ้นอยู่กับความชื้นหรือปริมาณน้ าที่อยู่ในเชื้อเพลิง 
ดังนั้นในกรณีที่เชื้อเพลิงมีความชื้นมาก อาจใช้วิธีการผึ่งลมหรือตากแดดเพ่ือเป็นการลดความชื้นใน
เชื้อเพลิงได้อีกด้วย เนื่องจากความชื้นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้ความร้อนของชีวมวล เพราะ
ความร้อนจะสูญเสียไปในกระบวนการระเหยความชื้นที่อยู่ในเชื้อเพลิงก่อน ท าให้ค่าความร้อนที่ได้
ต่ าลง 

2.6.2 ปริมำณสำรระเหย (Volatile Matters)  

คือองค์ประกอบในเชื้อเพลิงที่จะสามารถระเหยได้หากได้รับความร้อน เชื้อเพลิงที่มี
ปริมาณของสารระเหยสูง จะมีแนวโน้มของค่าความร้อนสูงตามไปด้วย โดยสารระเหยบางชนิดอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาต่ออุปกรณ์ วัสดุ ที่น าเชื้อเพลิงไปใช้งานได้ เช่น สารอัลคาไลน์ที่เกิดจากของทะลาย
ปาล์มกลายเป็นยางเหนียวสามารถติดอยู่ท่อน้ าในห้องเผาไหม้ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของหม้อ
น้ าลดลง  

2.6.3 ปริมำณควำมชื้น (Moisture Content)  

เป็นปริมาณน้ าที่เหลืออยู่หลังจากการตากแห้งเชื้อเพลิงหรือชีวมวล ซึ่งความชื้นของ
เชื้อเพลิงมีผลต่อค่าความร้อนโดยตรง หากเชื้อเพลิงหรือชีวมวลมีความชื้นมากจะท าให้การเผาไหม้
สูญเสียความร้อนไปกับการระเหยความชื้นที่อยู่ในเชื้อเพลิงหรือชีวมวล ท าให้ค่าความร้อนที่ได้ต่ าลง  
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2.6.4 ปริมำณคำร์บอนคงตัว (Fixed Carbon)  

เป็นปริมาณของสารประกอบคาร์บอนที่ระเหยได้ยาก โดยจะคงเหลืออยู่ในเชื้อเพลิง
หลังจากที่เผาสารระเหยออกไปที่อุณหภูมิประมาณ 750 องศาเซลเซียส หากเชื้อเพลิงที่มีปริมาณ
คาร์บอนคงตัวสูงจะมีช่วงเวลาในการลุกไหม้นาน 

2.6.5 ก ำมะถันรวม (Total Sulfur)    

หากก ามะถันท าปฏิกิริยาสันดาปกับออกซิเจนแล้วกลายเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ดังนั้น
หากเชื้อเพลิงมีก ามะถันเป็นองค์ประกอบในปริมาณมากจะไม่เหมาะกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงเนื่องจาก
จะท าให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสารมลพิษจากการเผาไหม้ในปริมาณมากตามมาด้วย  

2.6.6 เถ้ำ (Ash)  

เป็นส่วนของสารอนินทรีย์คงเหลือจากการสันดาปที่อยู่ภายในเตาเผาที่อุณหภูมิประมาณ 
950 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างต่ า 6 ชั่วโมง โดยเถ้าที่เกิดขึ้นนั้นจะประกอบด้วย แมกนีเซียม
ออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์และซิลิกา ถือเป็นส่วนที่มาจากการเผาไหม้ไม่ได้ ดังนั้นหากเชื้อเพลิงมี
ปริมาณขี้เถ้ามาก ก็จะเกิดความยุ่งยากในการก าจัดเถ้าที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาในการเผาไหม้       
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555) 

2.7 กำรเผำไหม้ 
 การเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการคายความร้อนร่วมกับการเกิดความร้อนสูงและแสง 
เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง เมื่อมีชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยมี ออกซิเจน 
คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลฟอร์และมีไนโตรเจนที่อยู่ในชีวมวลเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนเรียกว่า การเผา
ไหม้ ซึ่งกระบวนการเผาไหม้จะเกิดข้ึนโดยปฏิกริยาในเฟสแก๊สหรือปฏิกิริยาบนพื้นที่ผิวหรือเกิดท้ังสอง
ปฏิกิริยา ตามด้วยกระบวนการหลอมเหลว การระเหยและไพโรซิส ซึ่งในปฏิกิริยาการเผาไหม้ที่เกิดขึ้น
จริงจะมีปฏิกิริยาการเกิดค่อนข้างซับซ้อนและหลายปฏิกิริยา อย่างเช่น การแพร่ การระเหย การน า
ความร้อน การพาความร้อน การผสม การแผ่รังสี และการเกิดเปลวไฟที่อุณหภูมิสูง เป็นต้น 
 

2.7.1 รูปแบบกำรเผำไหม้ 
การเผาไหม้ชีวมวลจะมีรูปแบบของการเผาไหม้เกิดขึ้น 4 แบบดังนี้ 

2.7.1.1 การเผาไหม้แบบเชื้อเพลิงระเหย (Evaporation Combustion) จะ
ประกอบด้วยสารประกอบพ้ืนฐานที่โครงสร้างของโมเลกุลต่ าท าให้ระเหยได้ง่าย เมื่อมีการให้ความ
ร้อนก็จะเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนในเฟสก๊าซ และเกิดการเผาไหม้ 

2.7.1.2 การเผาไหม้แบบเชื้อเพลิงสลายตัว (Decomposition Combustion) จะ
มีก๊าซและไอน้ าเกิดขึ้นจากกระบวนการให้ความร้อน (H2 CO CmHn H2O และ CO2) และท าปฏิกิริยา
กับออกซิเจนเกิดขึ้นในเฟสก๊าซและเกิดเปลวไฟจากนั้นก็จะเกิดการเผาไหม้ 
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2.7.1.3 การเผาไหม้ที่พ้ืนผิว (Surface Combustion) เกิดขึ้นจากกรณีที่สารที่มี
องค์ประกอบของคาร์บอนที่มีสารระเหยได้สะสมอยู่เล็กน้อยเท่านั้น เช่น ถ่านหิน คาร์บอนไดออกไซด์
และออกซิเจนหรือไอน้ าจะแพร่หรือแทรกผ่านเข้าไปในรูที่มีอยู่ในพ้ืนผิวของของแข็งหรือชีวมวลนั้น
และเกิดการเผาไหม้บนพ้ืนที่ผิว 

2.7.1.4 การเผาไหม้อย่างช้า ๆ ที่ไม่มีไฟแต่มีควัน (Smoldering Combustion) 
เป็นปฏิกิริยาการสลายตัวด้วยความร้อนที่อุณหภูมิต่ ากว่าอุณหภูมิที่จุดไฟติดของสารระเหยของ
เชื้อเพลิง เช่น ไม้ เป็นต้น 

รูปแบบของการเผาไหม้หลักในการเผาไหม้ชีวมวลของอุตสาหกรรม ได้แก่ การเผาแบบ
เชื้อเพลิงสลายตัวและการเผาไหม้ที่พ้ืนผิว แต่ในการเผาชีวมวลหากมีการเติมอากาศสูงเกินไปจะท าให้
อุณหภูมิในการเผาไหม้ลดต่ าลงประสิทธิในการเผาไหม้ก็จะลดต่ าลงด้วย จึงต้องมีการเผาไหม้ใน
รูปแบบของชีวมวลเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่  

 การเผาไหม้แบบตะกรับ มี 2 แบบคือ แบบนิ่ง (Fixed Grate) และแบบเคลื่อนไหว 
(Moving Grate) 
 การเผาไหม้แบบฟลูอิไซด์เบด (Fluidized Bed Combustion) 
 การเผาไหม้แบบเตาเผา (Burner Combustion) 
 การเผาไหม้แบบเตาฮาร์ทแบบหมุน (Rotary Hearth Furnace Combustion) 

โดยรูปแบบของการเผาไหม้ชีวมวลแต่ละชนิดจะสรุปไว้ในตารางที่ 2.2 
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ตำรำงท่ี 2.2 รูปแบบและชนิดการเผาไหม้ของชีวมวล 

รูปแบบการเผาไหม้ ลักษณะส าคัญ 
การเผาไหม้แบบ Fixed Grate เป็นการเผาไหม้ของชีวมวลที่พ้ืนผิวใช้ในเตาเผาแบบ 

batch ขนาดเล็กเหมาะส าหรับชีวมวลที่มีปริมาณเถ้า
น้อย 

การเผาไหม้แบบ Moving Grate ตะกรับจะสามารถเคลื่อนที่และมีการแบ่งโซนเผาไหม้
และหลังเผาไหม้เนื่องจากจะมีการปล่อยขี้เถ้าอย่าง
ต่อเนื่องท าให้ตัวตะกรับมีขนาดใหญ่เพื่อจะได้ลดการ  กีด
ขวางของขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาเหมาะส าหรับชีวมวล
ต้ังแต่ขนาดเล็กจ าพวกเศษไม้จนถึงขนาดบล็อค 

การเผาไหม้แบบ Fluidized Bed จะใช้ทรายเป็น Bed โดยจะให้ทรายและเชื้อเพลิงที่อยู่ใน
เตาหลอมเกิดสภาวะเดือดและมีความดันอากาศในการ
เผาไหม้สูงท าให้เกิดการเผาไหม้ผ่านความร้อนที่กักอยู่ใน
ทรายเหมาะสมหรับชีวมวลที่มีความชื้นสูงและมีคุณภาพ
ต่ า 

การเผาไหม้แบบ Burner เหมาะส าหรับการเผาไหม้ชีวมวลที่มีปริมาณความชื้นสูง 
ได้แก่ เศษอาหาร กากตะกอนต่างๆ เป็นต้น 

การเผาไหม้แบบ Rotary Hearth 
Furnace 

เหมาะส าหรับการเผาชีวมวลจ าพวกผงไม้หรือผงขนาด
ละเอียด เป็นต้น 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2555) 

2.7.2 กำรประยุกต์ใช้ 

การเผาไหม้ชีวมวลเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดในการผลิตพลังงานอีกทั้งยังเป็นที่นิยมอย่าง
กว้างขวาง โดยข้อดีของชีวมวลคือสามารถเผาไหม้และเกิดเปลวไฟได้ดีซึ่งส่วนใหญ่จะน าความร้อนไป
ผลิตกระแสไฟฟ้าและการผลิตความร้อนโดยการกู้ความร้อนคืนผ่านการถ่ายเทความร้อนของตัวกลาง 
เช่น ไอน้ าและน้ าร้อนโดยใช้หม้อต้มไอน้ า (Boilor) และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (กรมโรงงาน-
อุตสาหกรรม, 2555) 

2.7.3 ปริมำณฝุ่นละอองท่ีเกิดจำกกำรเผำชีวมวล 

การเผาชีวมวลนั้นสามารถปลดปล่อยมลพิษขึ้นสู่อากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กที่
สามารถลอยตัวอยู่ในบรรยากาศได้เป็นเวลานาน และจะถูกพัดพาเป็นระยะทางไกลจากแหล่งก าเนิด
ท าให้เกิดมลพิษและปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน เป็นต้น ท าให้ต้องมีการตรวจวัด
ปริมาณฝุ่นละอองเมื่อมีการเผาก่อนปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศเพ่ือเป็นลดปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้ น
ต่อไป ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนดมาตรฐานการระบายฝุ่นละอองออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมดังตารางที่ 2.3 
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ตำรำงท่ี 2.3 มาตรฐานการระบายฝุ่นละอองออกจากโรงงานอุตรสารหกรรม 

หน่วย : มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ค่าปริมาณสารเจือปนใน
อากาศ (ส่วนในล้านส่วน) 

ค่าปริมาณสารเจือปนใน
อากาศ (ส่วนในล้านส่วน) 

ค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศ      
(ส่วนในล้านส่วน) 

  ไม่มีการเผาไหม้
เชื้อเพลิง 

มีการเผาไหม้
เชื้อเพลิง 

ทั่วไป แหล่งก าเนิดความร้อนที่ใช้
เชื้อเพลิง 

 

 - น้ ามันหรือน้ ามันเตา 500 950 

 - ถ่านหิน  700 

 - ชีวมวล  60 

 - เชื้อเพลิงอื่น ๆ   60 

 การผลิตทั่วไป   

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม (2549)  

2.8 ค่ำสัมประสิทธิ์กำรระบำยมลพิษ (Emission Factor)  

ค่าสัมประสิทธิ์การระบายมลพิษเป็นตัวเลขหรือค่าที่ก าหนดขึ้น โดยพัฒนามาจากการ
ตรวจวัดปริมาณของมลพิษที่ถูกระบายจากกิจกรรม กระบวนการผลิต หรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ค่าสัมประสิทธิ์การระบายมลพิษจึงมักแสดงในรูปของอัตราส่วนของปริมาณการปลดปล่อยสารมลพิษ
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม เครื่องจักร อุปกรณ์ กระบวนการผลิตต่าง ๆ ที่มีการปลดปล่อยมลพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อม หรืออาจแสดงในรูปของน้ าหนักของสารที่ปลดปล่อยน ามาหารด้วยน้ าหนัก ระยะทาง 
ระยะเวลาของกิจกรรม หรือปริมาตรที่กิจกรรมมีการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม การคาดประมาณการ
ปลดปล่อยโดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์การระบายมลพิษทีเ่หมาะส าหรับการปลดปล่อยที่มีปริมาณค่อนข้าง
น้อย เช่น ปริมาณของฝุ่นที่ระบายออกมาเป็นมิลลิกรัมจากการเผาไหม้ถ่านหิน ซึ่งค่าที่ได้จากกินกรรม
เหล่านี้จะท าให้สามารถน าไปค านวณค่าสัมประสิทธิ์การระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ทางอากาศ ค่าจากการค านวณท่ีได้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยของกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด 
ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถน าค่าจากการค านวณไปคิดปริมาตรเฉลี่ยในระยะยาวของกิจกรรมนั้น ๆ ได้  
(United States Environmental Protection Agency, 2017) โดยมีวิธีการค านวณดังสมการที่ 2.1 
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              E = A x EF X (1 - ER)                                สมการที่ 2.1 
100 

โดยที่ 
E  = อัตราการระบายมลพิษ 

A  = กิจกรรมที่เกิดมลพิษ 

EF = ค่าสัมประสิทธิ์การระบายมลพิษ   

ER = ประสิทธิภาพโดยรวมของการลดการปล่อยก๊าซ, % 

 

2.9 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 สมสกุล (2529) ท าการศึกษาศักยภาพการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากวัชพืชเป็นอุตสาหกรรม
เพ่ือใช้ทดแทนฟืนและถ่านในชนบท ใช้วัชพืช 7 ชนิดในการทดสอบ คือ ต้นไมยราพ เสือหมอบ หนาม
พงดอ สบู่เลือด หญ้าจรจบ กกธูปฤาษีและผักตบชวา การทดลองจะท าการเปรียบเทียบการตากแห้ง
เชื้อเพลิง 3 วิธี ได้แก่ การตากในตู้อบไฟฟ้า การตากบนพ้ืนปูนซีเมนต์ การตากในตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ และทดสอบคุณสมบัติการใช้เป็นเชื้อเพลิงของวัชพืชเทียบกับฟืนและถ่านไม้มะขามเทศ 
ผลการทดลองปรากฏว่า การตากแห้งเชื้อเพลิง 3 วิธีสามารถท าให้ความชื้นในเชื้อเพลิงเหลือประมาณ
ร้อยละ 30.3 ได้ทั้งหมด โดยแตกต่างกันที่เวลาที่ใช้ การตากในตู้อบไฟฟ้าใช้เวลา 2 วัน การตากใน
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เวลา 5-6 วัน และการตากบนฟ้ืนปูนซีเมนต์ใช้เวลา 6-7 วัน ส่วนผลการ
วิเคราะห์สมบัติทั่วไปของเชื้อเพลิงพบว่า ฟืนและถ่านไม้มะขามเทศให้ค่าความร้อนเฉลี่ยประมาณ 
30.13 เมกะจูลต่อกิโลกรัม เชื้อเพลิงชีวมวลให้ความร้อนเฉลี่ยที่ 17.57 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ซึ่งยังมี
คุณสมบัติที่สู้ถ่านไม้ไม่ได้ แต่หากน าไปทดสอบในด้านของประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อน  
เชื้อเพลิงชีวมวลให้ค่าสูงถึงร้อยละ 30 ซึ่งใกล้เคียงกับถ่านไม้ที่ให้ค่าอยู่ที่ร้อยละ 30.2 และส าหรับการ
วิเคราะห์ในเรื่องของความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลในรูปแบบอุตสาหกรรม
ชุมชนพบว่าให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ในส่วนของพารามิเตอร์ด้านอ่ืนส าหรับผักตบชวามีค่าความชื้น
เฉลี่ยร้อยละ 5 ปริมาณเถ้าร้อยละ 12.1 ปริมาณสารระเหยร้อยละ 62.2 ปริมาณคาร์บอนคงตัว 16.7   

สุนันทา (2549) ได้ศึกษาการพัฒนาเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร งานวิจัยนี้ได้ศึกษาคุณภาพของแท่งเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานเปรียบเทียบกับถ่านและ
แท่งเชื้อเพลิงเขียวชนิดธรรมดา โดยเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจะต่างจากเชื้อเพลิงเขียวธรรมดาคือ
เชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานมีการห่อหุ้มแท่งเชื้อเพลิงเขียวด้วยถ่านโดยรอบ โดยในการผลิตเชื้อเพลิง
เขียวแบบผสมผสานจะใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 3 ชนิดคือ ซังข้าวโพด กากอ้อยและขุยมะพร้าว 
ใช้กากส่าเหล้าเป็นตัวเชื่อมประสาน แล้วอัดแท่งด้วยเครื่องอัด จากนั้นน ามาตากและวิเคราะห์
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คุณสมบัติเปรียบเทียบกับถ่านและแท่งเชื้อเพลิงเขียวธรรมดา 3 ชนิด ที่ไม่มีการหุ้มด้วยผงถ่าน พบว่า 
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานอยู่ระหว่าง 20.50 – 23.85 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ซึ่ง
ใกล้เคียงกับถ่านที่มีค่าความร้อน 21.03 เมกะจูลต่อกิโลกรัม และมีค่าความร้อนสูงกว่าเชื้อเพลิงเขียว
ชนิดธรรมดา ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 16.74 – 18.83 เมกะจูลต่อกิโลกรัม สรุปได้ว่าเชื้อเพลิงเขียวแบบ
ผสมผสานชนิดซังข้าวโพดและขุยมะพร้าวเป็นเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพทดแทนถ่านไม้ได้ 

 พิเชฐ (2553) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด ในอ าเภอ
ลอง จังหวัดแพร่ โดยได้ท าการศึกษาใน 4 ด้านด้วยกันได้แก่ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการ
จัดการ และด้านการเงิน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มร้านหมูกระทะและร้าน
เนื้อย่างเกาหลีในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่จ านวน 10 ราย และกลุ่มลูกค้าแผงลอยในร้านค้าในตลาด
และบริเวณใกล้เคียงที่ใช้ถ่านไม้ และถ่านอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารจ านวน 27 ราย 
และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดจ านวน 2 ราย ภายใต้สมมติฐานการ
ยอมรับโครงการเมื่ออัตราผลตอบแทนในการลงทุนมากกว่าร้อยละ 10.0 และมีระยะเวลาคืนทุนอยู่
ระหว่าง 6 เดือนถึง 4 ปี ผลการศึกษาพบว่าปริมาณความต้องการถ่านและแท่งพลังงานเพ่ิมมากขึ้น
และหากผลิตภัณฑ์มีค่าความร้อนสูงกว่า 26.36 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ปริมาณควันขณะเผาต่ า ปริมาณ
ขี้เถ้าน้อย ขณะเผาถ่านไม่แตกประทุนั้นจะเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้า ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ 
ราคา รองลงมาคือช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  โดยในโครงการนี้ได้ท าการขาย
ปลีกถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดอยู่ที่ 9 บาท/กิโลกรัม ขายส่งที่ 7 บาท/กิโลกรัม มีการลงทุนที่
ประมาณ 1.2 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปีและมีการคืนทุนใน 3.76 ปีด้วยกัน 

อาทิตย์ (2532) ได้ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากผักตบชวาและผักตบชวาผสมถ่านลิกไนต์ 
ในการทดลองครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการอัดแท่งเชื้อเพลิงเขียวจากผักตบชวาและผักตบชวา
ผสมถ่านลิกไนต์ ที่มีอัตราส่วนที่แตกต่างกันตลอดจนศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและทางฟิสิกส์ของแท่ง
เชื้อเพลิงเขียว เพ่ือเป็นการน าเอาผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืชน้ าที่ส าคัญมาใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับหุงต้ม
และกิจกรรมในครัวเรือน ทดแทนฟืนและถ่าน โดยอัตราส่วนที่ท าการศึกษาคืออัตราส่วนผสมระหว่าง
ผักตบชวา : ถ่านลิกไนต์ที่ 20:80 30:70 50:50 70:30 80:20 90:10 และผักตบชวาล้วน พบว่า
อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือ ผักตบชวา : ถ่านลิกไนต์ที่ 20:80 เนื่องจากมีประสิทธิภาพการใช้ความร้อนที่
ร้อยละ 27.57 มีค่าความร้อน 14.87 เมกะจูลต่อกิโลกรัม การจุดติดไฟง่ายปริมาณเถ้าน้อยกว่าอัตรา
ส่วนผสมที่มีถ่านลิกไนท์เพียงชนิดเดียว ส าหรับพารามิเตอร์อื่นในส่วนของผักตบชวา  อัดแท่งพบว่า มี
ปริมาณความชื้นร้อยละ 7.39 ปริมาณเถ้าร้อยละ 11.92 ปริมาณสารระเหยร้อยละ 61.05 ปริมาณ
คาร์บอนคงตัวร้อยละ 19.65  
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เสริฐและพัฒนสุข (2544) ท าการศึกษาในเรื่องของการเปรียบเทียบพลังงานของถ่านไม้กับ
ผักตบชวา โดยได้ท าการเปรียบเทียบพลังงานของถ่านไม้  5 ชนิดกับผักตบชวา โดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์หาค่าความร้อน ท าให้ทราบว่าถ่านไม้มีช่วงความร้อนที่ 15.37 – 28.88 เมกะจูลต่อกิโลกรัม 
ส่วนผักตบชวาจะอยู่ในช่วง 9.45 – 15.84 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ถ่านไม้ที่ทดสอบมีด้วยกัน 5 ชนิด 
ได้แก่ ไม้สักทอง ไม้สะแก ไม้มะขาม ไม้ยางและไม้รัง พบว่าไม้ยางให้ค่าพลังงานความร้อนมากที่สุด 
(28.88 เมกะจูลต่อกิโลกรัม) รองลงมาคือไม้สะแก ไม้รัง ไม้สักทองและไม้มะขามตามล าดับ ส าหรับใน
ส่วนของผักตบชวาใบให้ค่าความร้อนมากท่ีสุด (15.84 เมกะจูลต่อกิโลกรัม) รองลงมาคือ รากและล า
ต้นตามล าดับ (12.93 และ 9.46 เมกะจูลต่อกิโลกรัม) ต่อมาท าการเปรียบเทียบระหว่างผักตบชวา
และถ่านไม้ทั้ง 5 ชนิด พบว่าถ่านไม้ยังคงมีค่าพลังงานความร้อนที่มากกว่าการใช้ผักตบชวา มีเพียงใน
ส่วนของไม้มะขามที่มีค่าพลังงานความร้อนน้อยกว่าใบของผักตบชวาเพียงชนิดเดียว อนึ่งในการ
ทดลองครั้งนี้ได้ใช้ผักตบชวาชนิดตากแห้งมาท าการทดลองไม่ได้ผ่านกระบวนการอัดแท่งแต่อย่างใด 

วรพันธ์ (2532) ท าการศึกษาปริมาณโลหะหนักในน้ า ดินตะกอน และผักตบชวาใน           
บึงมักกะสันโดยท าการศึกษาความเข้มข้นของโลหะหนักด้วยวิธีอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโตรเม
ตรี โลหะหนักที่ท าการศึกษา ได้แก่ สังกะสี ทองแดง แมงกานีส โครเมียม ตะกั่ว แคดเมียม นิกเกิล
และปรอท โดยผลการวิจัยพบว่าความเข้มข้นรวมของโลหะหนักในบึงมักกะสันนั้นไม่เกินค่ามาตรฐาน 
(มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรม) จากงานวิจัยได้ท าการทดสอบโดยใช้ผักตบชวาในส่วนของล าต้นและราก ล าต้นของ
ผักตบชวาจะมีความเข้มข้นของสังกะสีเฉลี่ย 70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และในส่วนของรากจะมีความ
เข้มข้นเฉลี่ย 301 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในส่วนของแมงกานีสในผักตบชวาและล าต้น มีความเข้มข้น
ของแมงกานีสเฉลี่ย 169 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และในส่วนของรากจะมีความเข้มเข้นเฉลี่ย 1 ,708 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และในส่วนของทองแดงในผักตบชวาและล าต้น มีความเข้มข้นของทองแดงเฉลี่ย 
15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และในส่วนของรากจะมีความเข้มเข้นเฉลี่ย 18 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และเมื่อ
น าไปเปรียบเทียบกับดินตะกอนพบว่าความเข้มข้นของโลหะหนักในผักตบชวามีปริมาณมากกว่า
โดยเฉพาะในส่วนของรากผักตบชวา 

ทิพย์วัลย์ (2531) ท าการศึกษาโลหะหนักในผักตบชวาจากแหล่งน้ าในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศไทย โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผักตบชวาจากแหล่งน้ าต่าง  ๆ ในบริ เวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพ่ือน ามาวิเคราะห์โลหะหนัก 10 ชนิดคือ แมงกานีส เหล็ก 
ทองแดง สังกะสี โครเมียม แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท สารหนู และนิกเกิล โดยใช้วิธีอะตอมมิคแอบ
ซอร์พชันสเปกโตรเมตรี โดยได้แยกเป็นส่วนใบ ล าต้น และราก ผลการศึกษาพบว่ามีปริมาณของเหล็ก
และแมงกานีสค่อนข้างสูงโดยในรากจะมีเหล็กที่สูงกว่าส่วนอื่น ๆ ส าหรับตะกั่ว สังกะสี แคดเมียมและ
ทองแดงมีปริมาณปานกลาง ส่วนโครเมียมและนิกเกิลพบในปริมาณที่น้อยมาก แต่จะไม่พบสารหนู
เลย จากการทดลองได้สรุปไว้ว่านอกจากเหล็กและแมงกานีสแล้ว  ปริมาณโลหะหนักในแหล่งน้ าใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ไม่มีโลหะหนักที่ก่อให้เกิดมลภาวะทีเ่ป็นพิษอยู่ 
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Murnira and Mohd (2012) ได้ศึกษาคุณภาพอากาศในอาคาร โดยเก็บตัวอย่างฝุ่นและก๊าซ
จากการเผาไหม้พีท (Peat) ในเตาเผาขนาดเล็ก โดยมีการวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) และ
โลหะหนัก (ได้แก่ สังกะสี เหล็ก อะลูมิเนียม ตะกั่ว โครเมียม ทองแดง นิกเกิลและแคดเมียม) และ
ปริมาณก๊าซ SO2 NO2 และ O3 ในส่วนของโลหะหนักได้วิเคราะห์ด้วยวิธี  Inductively Couple 
Plasma-Mass Spectroscopy (ICP-MS) โดยท าการเก็บตัวอย่างระยะห่าง 0.3 เมตรจากเตาเผา 
การเก็บตัวอย่างได้ใช้กระดาษกรองใยแก้วจากนั้นเก็บไว้ในเดซิเคเตอร์เป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้วจึง
น าไปวิเคราะห์ จากผลการทดลองพบปริมาณโลหะเรียงล าดับดังนี้ สังกะสี > อะลูมิเนียม > เหล็ก > 
โครเมียม > ตะกั่ว > ทองแดง > นิกเกิล > แคดเมียม 

 Pham et al. (2013) ได้ท าการศึกษาปัจจัยในการปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ที่ใช้ในภาคบริการ (การประกอบอาหาร) โดยได้ท าการวิเคราะห์ปริมาณ SO2 NOx CO TSP และ 
PM10 ในเชื้อเพลิงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศเวียดนาม ได้แก่ น้ ามัน ก๊าซหุงต้ม (LPG) ถ่านหิน 
ฟืนและแกลบ ในการทดลองได้ท าการสร้างเตาเผาจ าลองขึ้นมาเพ่ือท าการเผาไหม้เชื้อเพลิงส าหรับ
การน ามาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ จากผลการทดลองพบว่า ฟืนมีปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) สูงที่สุด 
(7.08 กรัมต่อกิโลกรัม) รองลงมาคอื แกลบ ถ่านหินและน้ ามันตามล าดับ 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรทดลอง 

 งานวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้ชีวมวลทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ 
ผักตบชวา แกลบ ธูปฤาษี และเปลือกไม้ยูคาลิปตัส โดยทดสอบสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและการ
วิเคราะห์หาปริมาณมลพิษที่ปลดปล่อย วัสดุอุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

3.1 วัสดุอุปกรณ์ 

1. เครื่องสับชีวมวล  
2. เครื่องชั่งความละเอียด 4 ต าแหน่ง ยี่ห้อ Mettler รุ่น AB204 
3. เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณความร้อน (Auto Bomb – Automatic – Adiabatic  Bomb 

Calorimeter) ยี่ห้อ PARR รุ่น 1351 
4. เตาเผา ยี่ห้อ Carbolite Furnaces รุ่น CSF 1100 
5. ตู้อบ ยี่ห้อ Heraeus รุ่น T6420 
6. ปิเปต (Pipette) 
7. กระดาษกรอง (Filter paper) ชนิด Quartz Fiber ยี่ห้อ Advantec ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

47 มิลลิเมตร 
8. เดสิคเคเตอร์ (Desiccator) 
9. เตาเผาชีวมวลประดิษฐ์ 
10. เครื่องวัดความดันอากาศที่ระบายจากปล่อง ยี่ห้อ CEM รุ่น DT8920 
11. ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่อง ประกอบด้วย ปั๊มดูดอากาศ ยี่ห้อ Gilian ตลับใส่

กระดาษกรอง สายยาง หัวเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่อง ชุดดักจับฝุ่นละอองและแก๊สด้วย
น้ า (รูปที่ 3.1) 

12. เครื่องวัดอุณหภูมิก๊าซที่ระบายจากปล่อง ยี่ห้อ Fluke รุ่น 54 IIB 
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ถ้าค่าความช้ืนสูง
กว่า 15 % น าไป
ตากแห้งใหม ่

 

รูปที่ 3.1 ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่อง 

3.2 วิธีกำรศึกษำ 

วิธีการทดลองมีรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            รูปที่ 3.2 วิธีการศึกษา 

 

ท าการเก็บตัวอย่างชีวมวลที่ท าการศึกษา  
 
 

 

วิเคราะหค์ุณสมบตัิทางเคมีและกายภาพ 

น าชีวมวลที่ผ่านการเตรียมไปตากแห้งเป็นเวลา 7 วัน 
จากนั้นสับให้ละเอียดด้วยเครื่องสบัชีวมวล 

วิเคราะหป์ริมาณความชื้น 

เก็บตัวอย่างปริมาณฝุ่นจากการเผาไหม ้

วิเคราะหป์ริมาณความร้อน ปริมาณ
สารระเหย ปริมาณคาร์บอนคงตัว 

ปริมาณเถ้า  

วิเคราะหห์าปรมิาณฝุ่นละอองรวม 
(Total Suspended Particulate) 

และปรมิาณโลหะหนัก (สังกะสี 
ตะกั่ว และแคดเมียม)  

สรุปผลการวิเคราะห ์
 

วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร ์

วิเคราะหต์้นทุนของผักตบชวา
ส าหรับการน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง 
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3.3 ขั้นตอนกำรศึกษำ 

3.3.1 กำรเตรียมตัวอย่ำงชีวมวล 
ผักตบชวาและธูปฤาษีใช้วิธีท าการติดต่อกับทางเทศบาลเนินมะกอก อ าเภอพยุหะคีรี 

จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือประสานงานขอจ้างรถขุดลอกคลองบริเวณที่มีผักตบชวาและธูปฤาษีหนาแน่น
ท าให้ได้ปริมาณผักตบชวาและธูปฤาษีต่อการเก็บครั้งหนึ่งคือประมาณ 1 ตัน แกลบได้รับจากชาวนา
ในบริเวณเดียวกัน และเปลือกไม้ยูคาลิปตัสท าการซื้อจากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ บริเวณ ถนน        
สรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผู้ทดลองได้ท าการน าชีวมวลทั้งหมดมาท าการตากแดด
เป็นเวลา 7 วัน โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 08.00 น. – 17.00 น. เป็นเวลา 7 ชั่วโมงต่อวัน (ระหว่างวันที่ 
3 - 10 กุมภาพันธ์ 2557) จากนั้นท าการสับชีวมวลด้วยเครื่องสับ ชีวมวลที่ได้จะมีขนาดเล็กลักษณะ
เป็นชิ้นบาง ๆ ขนาดประมาณ 0.3 – 0.4 เซนติเมตร น้ าหนักเบา สามารถฟุ้งกระจายได้ อนึ่งเนื่องจาก
เป็นการตากแห้งโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ดังนั้นจึงมีปัจจัยที่ควรพิจารณาดังนี้ 

1) การจัดเรียงชีวมวลที่ท าการตาก ต้องไม่ชิดกันมากเกินไปจนแสงแดดไม่สามารถ
ถ่ายเทความร้อนเข้าไปได้ 

2) อุณหภูมิในการตากชีวมวลส าหรับการทดลองครั้งนี้อยู่ในช่วง 34-37 องศาเซลเซียส 
ท าการตรวจวัดในเวลา 12.30 น. ของวันที่ท าการตากชีวมวล   

3.3.2 กำรวิเครำะห์หำค่ำควำมชื้น (Moisture Content) 
การวิเคราะห์ปริมาณความชื้นใช้วิธี ASTM D 3173-73 (Moisture in the Analysis 

Sample of Coal and Coke) (ASTM, 1978) โดยน าครูซิเบิล (Crucible) เผาในเตาเผาที่อุณหภูมิ 
750 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น ชั่งน้ าหนักครูซิเบิล เผาครูซิเบิลซ้ าจนกระทั่งได้
น้ าหนักคงที่หรือลดน้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัม แล้วใส่ตัวอย่างเชื้อเพลิงที่เตรียมลงในครูซิเบิลประมาณ 
1±0.005 กรัม น าไปอบในตู้อบโดยครูซิเบิล ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง น าครู
ซิเบิลออกมาทิ้งไว้ให้เย็นในเดสิคเคเตอร์ 1 ชั่วโมง น าไปชั่งน้ าหนักแล้วน าไปอบช้ าอีกจนกระทั่ง
น้ าหนักลดลงน้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัม ค านวณหาปริมาณความชื้นของตัวอย่างของเชื้อเพลิงระหว่าง
สองตัวอย่างท่ีท าซ้ า ตามสมการที่ 3.1  

 
ปริมาณความชื้น (%) = A – B x 100                    สมการที่ 3.1 

               A 
โดยที่ 

A = น้ าหนักผึ่งแห้ง (Air – Dry Weight) ของเชื้อเพลิง (กรัม) 
B = น้ าหนักอบแห้ง (Oven – Dry Weight) ของเชื้อเพลิง (กรัม) 

 
 
 
 



24 
 

 

3.3.3 วิเครำะห์ทำงเคมีและทำงกำยภำย 

3.3.3.1 กำรวิเครำะห์ปริมำณควำมร้อน (Heating Value) 

การวิ เคราะห์ปริมาณความร้อน ใช้ วิ ธี  ASTM D 2015-66 (Standard Test 
Method for Gross Calorific Value of Coal and Coke from Coal by the Adiabatic Bomb 
Calorimeter) (ASTM, 1978) ท าการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Adiabatic Oxygen Bomb Calorimeter 
โดยน าเชื้อเพลิงแต่ละชนิด น าไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ชั่งตัวอย่าง
เชื้อเพลิงที่ผ่านการอบแล้วประมาณ 1 กรัม ใส่ใน Oxygen Bomb พันลวดยาวประมาณ 10 
เซนติเมตร เข้ากับ Oxygen Bomb เติมน้ าลงไป Oxygen Bomb 1 มิลลิลิตร ปิดปากกระบอก 
Oxygen Bomb น าไปอัดออกซิเจนที่ความดัน 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว น า Oxygen Bomb ใส่ใน
เครื่อง Adiabatic Oxygen Bomb Calorimeter อ่านค่าความร้อนของตัวอย่างเชื้อเพลิงที่ได้จาก
เครื่องควบคุม ซึ่งค่าความร้อนของตัวอย่างเชื้อเพลิงที่ได้นี้จะเป็นค่าในขณะที่ท าการเผา ท าการหาค่า
ความร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละชนิดซ้ ากัน 3 ครั้ง 

 
3.3.3.2 กำรค ำนวณอัตรำส่วนของผักตบชวำต่อชีวมวลชนิดอื่น 

การค านวณอัตราส่วนของผักตบชวาต่อชีวมวลชนิดอ่ืน ใช้วิธีการค านวณจาก
สมการที่ 3.2 เพ่ือหาอัตราส่วนที่ผักตบชวาสามารถผสมกับชีวมวลชนิดอ่ืนในการผลิตเป็นเชื้ อเพลิง
ทางเลือกได้   

 
       อัตราส่วนของชีวมวล = (F x H) + (G x 100-H)                 สมการที่ 3.2 

          100 

โดยที่   F = ค่าความร้อนของผักตบชวา (เมกกะจูลต่อกิโลกรัม) 

G = ค่าความร้อนของชีวมวลที่ผสม (เมกกะจูลต่อกิโลกรัม) 

H = อัตราส่วนชีวมวลที่ท าการผสม 
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3.3.3.3 กำรวิเครำะห์ปริมำณสำรระเหย ( Volatile Matters ) 

การวิ เคราะห์ปริมาณสารระเหย ใช้วิธี  ASTM D 3175-77 (Standard Test 
Method for Volatile Matter in the Analysis Sample of Coal and Coke from Coal) 
(ASTM,1978) โดยการน าตัวอย่างเชื้อเพลิงจ านวน 1 กรัม บรรจุในครูซิเบิลใส่เข้าไปในเตาเผาท าการ
ไล่อุณหภูมิจนถึง 900 องศาเซลเซียส จะกลายเป็นถ่านสีด า แล้วน าไปค านวณหาปริมาณสารระเหย 
ระหว่างสองตัวอย่างที่ท าซ้ า ดังสมการที่ 3.3 

 
ปริมาณสารระเหย (%) = B – C x 100                         สมการที่ 3.3 

     100 
โดยที่   B = น้ าหนักอบแห้งของเชื้อเพลิง (กรัม) 

C = น้ าหนักของตัวอย่างเชื้อเพลิงหลังจากเผาที่อุณหภูมิ 900 องศา
เซลเซียส 

 
3.3.3.4 กำรวิเครำะห์ปริมำณเถ้ำ (Ash) 
การวิเคราะห์ปริมาณเถ้าใช้วิธี ASTM D 3174-73 (Standard Test Method for 

Ash in the Analysis Sample of Coal and Coke from Coal) (ASTM, 1978) โดยน าตั วอย่ า ง
เชื้อเพลิงจ านวน 1 กรัม บรรจุในครูซิเบิลใส่เข้าไปในเตาเผาที่ตั้งอุณหภูมิไว้ 750 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 6 ชั่วโมง แล้วน าครูซิเบิลออกมาทิ้งไว้ให้เย็นในเดสิคเคเตอร์ 1 ชั่วโมง ชั่งน้ าหนักครูซิเบิลแล้ว
น าไปเผาซ้ าที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียสอีกเป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยน้ าหนั กลดลงไม่เกิน 0.5 
มิลลิกรัม จึงถือว่าใช้ได้ จากนั้นหาปริมาณเถ้าระหว่างสองตัวอย่างที่ท าซ้ ากัน ปริมาณเถ้าสามารถ
ค านวณจากสมการที่ 3.4 

    ปริมาณเถ้า (%) = D x 100                         สมการที่ 3.4 
       100 

 
โดยที่   B = น้ าหนักอบแห้งของเชื้อเพลิง (กรัม) 

D = น้ าหนักของตัวอย่างเชื้อเพลิงที่เหลือหลังจากเผาที่อุณหภูมิ 750 องศา
เซลเซียส (กรัม) 
 
3.3.3.5 กำรวิเครำะห์ปริมำณคำร์บอนคงตัว 

การวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนคงตัว (สมสกุล, 2529) สามารถค านวณได้ดังสมการที่ 3.5  
 
  ปริมาณคาร์บอนคงตัว = 100 - %ความชื้น - %สารระเหย - %เถ้า        สมการที่ 3.5 
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3.3.4 กำรเก็บตัวอย่ำงและวิเครำะห์ปริมำณฝุ่นและโลหะหนัก 

3.3.4.1 กำรเก็บและวิเครำะห์ปริมำณฝุ่นละออง 

ใช้วิธีการเผาตัวอย่างในเตาเผาตามวิธีการที่ประยุกต์จาก (Pham, 2013) ที่
ดัดแปลงขึ้นมาส าหรับการจ าลองการเผาชีวมวล (ดังรูปที่ 3.3) โดยเริ่มจากชั่งน้ าหนักชีวมวลที่ท าการ
วิเคราะห์จ านวน 5 กิโลกรัม น าเข้าสู่เตาเผา ท าการจุดไฟให้ชีวมวลถูกเผาไหม้ ทิ้งไว้ 2 นาที จากนั้น
เริ่มท าการเก็บตัวอย่างด้วยชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองที่มีกระดาษกรองที่ผ่านการปรับสภาพ (ใส่ในเดส
สิคเคเตอร์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง) และชั่งน้ าหนักไว้แล้ว โดยก าหนดอัตราการดูดอากาศที่ 3 ลิตรต่อ
นาที (ดังรูปที่ 3.4) เก็บตัวอย่างเป็นเวลา 5 นาที และวัดอัตราการไหล ความดันและอุณหภูมิใน
ช่วงเวลาเดียวกัน โดยท าการวัดทุก ๆ 1 นาที เป็นเวลา 5 นาที ภายหลังเสร็จสิ้นการเก็บตัวอย่างฝุ่น 
น ากระดาษกรองมาปรับสภาพ (ใส่ในเดสสิคเคเตอร์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง) จากนั้นน าไปชั่งน้ าหนักและ
ค านวณหาปริมาณฝุ่นละอองดังสมการในภาคผนวก ข 2 และตัวอย่างการค านวณในภาคผนวก ข 3 
ทั้งนีก้ารเก็บตัวอย่างได้ด าเนินการทั้งหมด 3 ซ้ า ในแต่ละชีวมวล  
 

 
 

รูปที่ 3.3 การเผาชีวมวลในเตาเผาที่ประดิษฐ์ขึ้น 
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รูปที่ 3.4 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดมลพิษที่เตาเผาชีวมวล 

 
 

3.3.4.2 กำรวิเครำะห์ปริมำณโลหะหนัก 

กระดาษกรองที่ได้จากการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในขั้นตอนที่ 3.3.4.1 ที่ผ่านการ
ปรับสภาพ ได้น ามาวิเคราะห์โลหะหนักโดยส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยขั้นตอนในการวิเคราะห์ได้น ากระดาษกรองที่ได้จากการเก็บตัวอย่าง 
มาท าการย่อยด้วยสารละลายกรด (กรดไนตริก : กรดเปอร์คลอริกในอัตราส่วน 4:2) จากนั้นกรองด้วย
กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 5 ส าหรับการวิเคราะห์ แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว (Pb) ได้วิเคราะห์
ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) วิธี Graphite Furnace ส่วนการวิเคราะห์ 
สังกะสี (Zn) ได้ท าโดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง AAS ด้วยเทคนิค Flame Atomization 
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3.3.4.3 กำรค ำนวณสัมประสิทธิ์กำรระบำยมลพิษ (Emission factor, EF) 

จากสมการที่ 2.1 ในการค านวนค่าสัมประสิทธิ์การระบายมลพิษสามารถค านวณได้ดัง

สมการที่ 3.6 และมีตัวอย่างการค านวณในภาคผนวก ข 4 

       EF (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) = E                               สมการที่ 3.6 
            A 

 
โดยที่   E = อัตราการระบายมลพิษ (มิลลิกรัมต่อนาที) 

A = กิจกรรมที่เกิดมลพิษ (กิโลกรัมต่อนาที) 
โดยมีรายละเอียดในการค านวณดังแสดงในภาคผนวก ข 4 
 
3.3.5 กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ 

เนื่องจากผักตบชวาไม่สามารถน ามาใช้งานได้ในทันที จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการก่อน
น าไปเป็นเชื้อเพลิง ท าให้ต้องพิจารณาความเหมาะสมส าหรับต้นทุนในการผลิตผักตบชวาที่จะน าไปใช้
เป็นเชื้อเพลิงในรูปแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กระดับชุมชน  โดยมีขั้นตอนในการผลิตและการ
ด าเนินการดังรูปที่ 4.8 การศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนของการน าผักตบชวามาใช้เป็น
เชื้อเพลิง โดยพิจารณาในขั้นตอนตั้งแต่การเก็บผักตบชวาจนไปถึงการท าการเทกองผักตบชวา แต่ไม่
รวมข้ันตอนการขนส่ง (ตามกรอบเส้นประในรูปที่ 3.5) 
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      ท าการเก็บผักตบชวา 

 

ขนส่ง 

 

น าผักตบชวาเข้าสู่โรงเรือน 

 

ตากแห้งบนพ้ืนปูนซีเมนต์เป็นเวลา 7 วัน 

 

สับให้ละเอียดด้วยเครื่องสับชีวมวล 

 

ท าการเทกองผักตบชวา 

 

ขนส่งสู่ลูกค้า 

 

รูปที่ 3.5 ขั้นตอนการน าผักตบชวาเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการจ าหน่าย  

หมายเหตุ : กรอบเส้นประ คือ ขอบเขตในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการศึกษาครั้งนี้
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บทที่ 4 

ผลกำรทดลองและอภิปรำยผลกำรทดลอง 

4.1 ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของเชื้อเพลิง 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติของชีวมวลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงดังนี้ ปริมาณ
ความชื้น (Moisture) ค่าความร้อน (Calorific Value) ปริมาณสารระเหย (Volatile Matters) 
ปริมาณเถ้า (Ash) และปริมาณคาร์บอนคงตัว (Fixed Carbon) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 ปริมำณควำมชื้น (Moisture) 

จากการน าชีวมวลทั้ง 4 ชนิด ไปวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 3173-73 ผลการ
วิเคราะห์ปริมาณความชื้นของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด แสดงดังรูปที่ 4.1 และตารางในภาคผนวก ค 1 

 

รูปที่ 4.1 ความชื้นเฉลี่ยของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

ผลการทดลองการหาค่าความชื้นพบว่า ผักตบชวามีปริมาณความชื้นสูงที่สุดซึ่งมีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 9.57 ส่วนเปลือกไม้ยูคาลิปตัส แกลบและธูปฤาษี มีปริมาณความชื้นรองลงมาตามล าดับที่ร้อย
ละ 8.42 7.77 และ 6.51 เหตุผลที่ผักตบชวามีความชื้นที่สูงที่สุด อาจเป็นเพราะโครงสร้างภายใน
ผักตบชวาจะมีลักษณะเป็นช่องอากาศคล้ายฟองน้ าท าให้สามารถลอยในน้ าได้ดีและสามารถดูดซับน้ า
ได้ดีเช่นกัน  
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4.1.2 ค่ำควำมร้อน (Calorific Value) 
จากการน าชีวมวลทั้ง 4 ชนิด ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Adiabatic Oxygen Bomb 

Calorimeter ท าการหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละชนิดซ้ ากัน 3 ครั้ง ได้ผลดังรูปที่ 4.2 และ
ตารางในภาคผนวก ค 2 

รูปที่ 4.2 ปริมาณความร้อนของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

ผลการทดลองการวิเคราะห์ปริมาณความร้อนพบว่า ธูปฤาษีให้ความร้อนสูงที่สุดคือที่ 
16.01 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม ส่วนแกลบ เปลือกไม้ยูคาลิปตัสและผักตบชวา ให้ปริมาณความร้อน
เท่ากับ 15.63 15.22 และ 12.06 เมกะจูลต่อกิโลกรัมตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเปลือกไม้ยูคาลิปตัส 
และธูปฤาษีมีปริมาณความร้อนใกล้เคียงกับแกลบ ส่วนผักตบชวามีปริมาณความร้อนต่ าที่สุดในชีว
มวลที่สนใจทั้ง 4 ชนิด เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ พบว่าปริมาณความร้อนของ
ผักตบชวามีความแตกต่างกัน สมสกุล (2529) พบปริมาณความร้อนของผักตบชวาอยู่ที่ 17.64        
เมกะจูลต่อกิโลกรัม ในขณะที่เสริฐและพัฒนสุข (2544) พบปริมาณความร้อนเท่ากับ 12.96 เมกะจูล
ต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ในส่วนของการทดลองของงานวิจัยสมสกุลเป็นเชื้อเพลิงที่ผ่านการอัดแท่งแล้ว
แตกต่างจากการทดลองครั้งนี้และงานวิจัยของเสริฐและพัฒนสุข ที่เชื้อเพลิงเป็นชนิดสับย่อย 

นอกจากนี้เสริฐและพัฒนสุข (2544) ได้ท าการทดสอบการใช้ผักตบชวาแบบแยกส่วนกัน
คือ ใบ ล าต้น และราก ผลปรากฏว่า ใบให้ความความร้อนสูงที่สุด ล าต้นและรากน้อยลงตามล าดับ 
เนื่องจากในงานวิจัยชิ้นนี้น าทุกส่วนของผักตบชวามาใช้ในการทดสอบท าให้ปริมาณความร้อนเฉลี่ย
ของผักตบชวาน้อยกว่าการใช้เพียงใบหรือล าต้นเท่านั้น เมื่อน ามาเปรียบเทียบกันสามารถสรุป       ดัง
ตารางที่ 4.1 
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ตำรำงท่ี 4.1 เปรียบเทียบการน าผักตบชวาไปวิเคราะห์ค่าความร้อนในรูปแบบที่แตกต่างกัน           

ประเภทผักตบชวา ค่าความร้อน                 
(เมกะจูลต่อกิโลกรัม) 

อ้างอิง 

1. ผักตบชวาชนิดอัดแท่ง 13.53 อาทิตย์ (2532) 
2. ผักตบชวาที่ผ่านการตากแห้งและสับ
ละเอียด (ไม่อัดแท่ง) 

  

   2.1 ใบ 15.84 เสริฐและพัฒนสุข (2544) 
   2.2 ราก 12.93 เสริฐและพัฒนสุข (2544) 
   2.3 ล าต้น 9.46 เสริฐและพัฒนสุข (2544) 
   2.4 สับรวม (ใบ ราก ล าต้น) 12.96 เสริฐและพัฒนสุข (2544) 
3. งานวิจัยครั้งนี้ (ชนิดสับรวม) 12.06 - 

ปริมาณความร้อนและค่าความชื้นของชีวมวลมีความสัมพันธ์กันแบบผกผัน กล่าวคือหาก
ค่าความร้อนสูงชีวมวลที่ได้จะมีค่าความชื้นที่ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Reed and Byant 
(1978) ดังแสดงในรูปที่ 4.3 จากผลการวิเคราะห์ผักตบชวามีความร้อนที่ต่ าและมีความชื้นสูงกว่า
แกลบและชีวมวลชนิดอื่น 

จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผักตบชวาเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก
ในการทดแทนการใช้แกลบ แต่จากผลการทดลองท าให้พบว่า เมื่อพิจารณาค่าความร้อนผักตบชวายัง
ไม่สามารถทดแทนการใช้แกลบ ด้วยเหตุนี้จึงท าการค านวณอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้ผักตบชวา
ผสมกับแกลบและชีวมวลชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการใช้ผักตบชวาตามสมการที่ 3.2 โดยมี
ตัวอย่างวิธีการค านวณดังภาคผนวก ข 1 และมีผลดังตารางที ่4.2 
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ตำรำงท่ี 4.2 อัตราส่วนส าหรับการใช้ผักตบชวากับชีวมวลชนิดต่าง ๆ 

หน่วย : เมกะจูลต่อกิโลกรัม 
ล าดับ ผักตบชวา : ธูปฤาษี ผักตบชวา : เปลือกไม้ยู

คาลิปตัส 
ผักตบชวา : แกลบ 

100 : 0 12.06 12.06 12.06 
90 :10 12.45 12.37 12.41 
80 : 20 12.85 12.69 12.77 
70 : 30 13.24 13.00 13.13 
60 : 40 13.64 13.32 13.49 
50 : 50 14.03 13.64 13.84 
40 : 60 14.43 13.95 14.20 
30 : 70 14.82 14.27 14.56 
20 : 80 15.22 14.58 14.92 
10 : 90 15.61 14.90 15.27 
0 : 100 16.01 15.22 15.63 

อนึ่งเมื่อท าการน าผักตบชวาผสมกับชีวมวลชนิดอ่ืนทั้ง 3 ชนิด พบว่าสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้ความร้อนที่สูงขึ้น อนึ่งผลจากตารางที่ 4.4 นี้ได้มาจากการค านวณเท่านั้น ยัง
ไม่ได้มีการทดลองหาปริมาณความร้อนที่แท้จริง 

4.1.3 ปริมำณสำรระเหย (Volatile Matters) 

จากการน าชีวมวลทั้ง 4 ชนิด ไปวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 3175-77 ผลการ
วิเคราะห์ปริมาณสารระเหยของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด แสดงดังรูปที่ 4.3 และตารางในภาคผนวก ค 3 
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รูปที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารระเหยของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

ผลการทดลองการหาปริมาณสารระเหยพบว่า ผักตบชวามีปริมาณสารระเหยสูงสุดที่ร้อย
ละ 68.93  ธูปฤาษี เปลือกไม้ยูคาลิปตัส แกลบ มีปริมาณสารระเหยรองลงมาตามล าดับที่ ร้อยละ 
65.98 65.19 และ 63.50  

ปริมาณสารระเหยของชีวมวล เป็นส่วนของสารที่ระเหยออกมาเป็นไอจากกระบวนการ
เผาไหม้ชีวมวล ผักตบชวากับแกลบและชีวมวลชนิดอ่ืนจะให้ปริมาณสารระเหยที่ใกล้เคียงกัน คืออยู่
ในช่วงร้อยละ 63.50 – 68.93 โดยมีผักตบชวามีปริมาณสารระเหยมากที่สุดและแกลบมีปริมาณสาร
ระเหยน้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากแกลบเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการสีข้าวท าให้ปริมาณสารระเหยมี
น้อยที่สุด เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยชิ้นอ่ืนที่พบปริมาณสารระเหยของผักตบชวามีค่าร้อยละ 
61.05 (อาทิตย์, 2532) และ 62.2 (สมสกุล, 2529) จะเห็นได้ว่าปริมาณสารระเหยที่ได้จากการศึกษา
ครั้งนี้มีค่าสูงกว่า ทั้งนี้อาจมาจากงานวิจัยทั้งสองชิ้นได้ท าการอัดแท่งชีวมวลก่อนการทดสอบท าให้ มี
ปริมาณสารระเหยน้อยลง  

4.1.4 ปริมำณเถ้ำ (Ash) 

จากการน าชีวมวลทั้ง 4 ชนิด ไปวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 3174-73 ผลการ
วิเคราะห์ปริมาณเถ้าของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด แสดงดังรูปที่ 4.4 และตารางในภาคผนวก ค 4 
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รูปที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ปริมาณเถ้าของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

จากผลการวิเคราะห์ปริมาณเถ้าพบว่า เปลือกไม้ยูคาลิปตัสมีปริมาณเถ้าสูงสุดร้อยละ 
13.57 รองลงมาคือ แกลบ ผักตบชวา และธูปฤาษี ที่มีปริมาณเถ้าอยู่ที่ร้อยละ 12.42 11.92 และ 
9.56 ตามล าดับ  

จากผลการทดลองปริมาณเถ้าของผักตบชวากับแกลบและชีวมวลชนิดอ่ืน พบว่าปริมาณ
เถ้าของผักตบชวากับแกลบและชีวมวลชนิดอ่ืน ๆ มีค่าใกล้เคียงกันโดยอยู่ในช่วงร้อยละ 12.42 – 
13.57 มีเพียงธูปฤาษีที่มีปริมาณเถ้าร้อยละ 9.56 ทั้งนี้อาจเนื่องจากองค์ประกอบภายในเซลล์ 
(Karchesy and Koch, 1979) รวมถึงค่าความหนาแน่นของชีวมวลที่ท าการทดสอบด้วยเช่นกัน 
(สุนันทา, 2549) แต่ในงานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้ท าการทดสอบความหนาแน่นท าให้ในส่วนของปริมาณเถ้ายัง
ไม่ชัดเจน เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยชิ้นอ่ืนพบว่าในส่วนของผักตบชวามีปริมาณเถ้าใกล้เคียง
กัน คือ อยู่ที่ร้อยละ 12.1 (สมสกุล, 2529)  และ 11.92 (อาทิตย์, 2532)   

4.1.5 ปริมำณคำร์บอนคงตัว (Fixed Carbon) 

จากการน าชีวมวลทั้ง 4 ชนิด ไปค านวณปริมาณคาร์บอนคงตัว ดังสมการที่ 3.5  ได้ผลดัง
รูปที่ 4.5 และตารางในภาคผนวก ค 5 
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รูปที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนคงตัวของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

ผลการวิเคราะห์ปปริมาณคาร์บอนคงตัวพบว่า ธูปฤาษีมีปริมาณคาร์บอนคงตัวสูงสุดที่
ร้อยละ 17.95  รองลงมาคือ แกลบ เปลือกไม้ยูคาลิปตัสและผักตบชวา โดยมีปริมาณคาร์บอนคงตัวที่
ร้อยละ 16.30 12.83 และ 10.08  ตามล าดับ 

ปริมาณคาร์บอนคงตัวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่าความร้อน กล่าวคือหากมีปริมาณ
คาร์บอนคงตัวที่สูงเชื้อเพลิงจะให้ค่าความสูงที่สูงด้วยเช่นกัน เหตุผลเพราะว่าปริมาณคาร์บอนคงตัว
เป็นส่วนของเชื้อเพลิงที่อยู่ในรูปของสารประกอบคาร์บอน  (สุนันทา, 2549) ซึ่งเมื่อคาร์บอนถูกเผา
ไหม้จะให้พลังงานความร้อน ซึ่งจากการทดลองพบว่าผักตบชวามีปริมาณคาร์บอนคงตัว เฉลี่ยร้อยละ 
10.08 มีค่าความร้อนที่ 12.06 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับแกลบและชีวมวลชนิดอ่ืน
พบว่ามีค่าน้อยที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่าองค์ประกอบของชีวมวลแต่ละชนิดแตกต่างกัน โดยธูปฤาษี  
แกลบ และเปลือกไม้ยูคาลิปตัสมีสารประกอบคาร์บอนที่มากกว่าจึงท าให้มีปริมาณคาร์บอนคงตัวและ
ค่าความร้อนมากกว่าผักตบชวา 
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4.1.6 สรุปคุณสมบัติของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

ตำรำงท่ี 4.3 คุณสมบัติทั่วไปของผักตบชวาเปรียบเทียบกับชีวมวลชนิดต่าง ๆ  

  หมายเหตุ : ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้สองเส้นและหนึ่งเส้นหมายถึงค่าสูงสุดและต่ าสุดตามล าดับ 

 จากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปคุณสมบัติทั่วไปของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด ดัง
ตารางที่ 4.3 ซึ่งพบว่าหากพิจารณาถึงความสามารถในการเป็นเชื้อเพลิงของชีวมวลนั้น ค่าความร้อน
คือค่าที่จ าเป็นต้องพิจารณาเป็นล าดับแรก ผลการทดลองของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด พบว่าธูปฤาษีมีค่า
ความร้อนสูงที่สุดที่ 16.01 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ส่วนผักตบชวาให้ค่าความร้อนน้อยที่สุดที่ 12.06     
เมกะจูลต่อกิโลกรัม ดังนั้นเมื่อพิจาณาในล าดับต่อไปพบว่า ผักตบชวามีปริมาณความชื้นสูงที่สุด    
ร้อยละ 9.57 และธูปฤาษีมีค่าน้อยที่สุดที่ร้อยละ 6.51 ปริมาณสารระเหยผักตบชวามีค่ามากที่สุดที่
ร้อยละ 68.93 และแกลบมีปริมาณสารระเหยน้อยที่สุดที่ร้อยละ 63.50 ปริมาณเถ้าเปลือกไม้ยูคา -
ลิปตัสมีค่ามากท่ีสุดที่ร้อยละ 13.57 และธูปฤาษีมีค่าน้อยที่สุดที่ร้อยละ 9.56 และปริมาณคาร์บอนคง
ตัวธูปฤาษีมีปริมาณมากท่ีสุดที่ร้อยละ 17.95 และผักตบชวามีค่าน้อยท่ีสุดที่ร้อยละ 10.08  

ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากข้อมูลในพารามิเตอร์ในส่วนการวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคมี 
พบว่าธูปฤาษีมีความสามารถที่เป็นเชื้อเพลิงที่ทดแทนการใช้แกลบได้ดีที่สุดเนื่องจากมีทั้ง ค่าความ
ร้อนและปริมาณคาร์บอนคงตัวที่สูง ท าให้เหมาะกับการน าไปเป็นเชื้อเพลิง และยังมีปริมาณความชื้น
และปริมาณเถ้าที่ต่ า ดังนั้นเมื่อพิจารณาข้อมูลจากตารางนี้ท าให้พบว่าธูปฤาษีมีศักยภาพเพียงพอต่อ
การทดแทนการใช้แกลบ 

ในส่วนของผักตบชวาพบว่ามีปริมาณสารระเหยสูงที่สุด ดังนั้นอาจน ามาพิจารณาเป็น
วัตถุดิบในการผลิตเป็นเชื้อเพลิงด้วยกระบวนการแก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier) 

 

 

 

ชนิดเชื้อเพลิง พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 
ค่าความร้อน 
(เมกะจูลต่อ
กิโลกรัม) 

ปริมาณ
ความชื้น 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ
สารระเหย 
(ร้อยละ) 

ปริมาณเถ้า 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ
คาร์บอนคงตัว 

(ร้อยละ) 
ผักตบชวา 12.06 9.57 68.93 11.92 10.08 
ธูปฤาษี 16.01 6.51 65.98 9.56 17.95 
เปลือกไม้ยูคา
ลิปตัส 

15.22 8.42 65.19 13.57 12.83 

แกลบ 15.63 7.77 63.50 12.42 16.30 
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4.2 ปริมำณฝุ่นละออง 

จากการน าชีวมวลทั้ง 4 ชนิด ไปท าการวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละออง ตามขั้นตอนในหัวข้อ 3.3.4.1  
ผลการวิเคราะห์แสดงดังรูปที่ 4.6 และตารางในภาคผนวก ค 6 

 

รูปที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองพบว่า ผักตบชวามีปริมาณสูงสุดเท่ากับ 27.6379 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ เปลือกไม้ยูคาลิปตัส ธูปฤาษี และแกลบ มีปริมาณฝุ่นละอองเท่ากับ  
16.8527 16.3914 และ 13.6843 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามล าดับ จากการสังเกตพบว่าผลของ
ฝุ่นละอองรวมเป็นไปตามปริมาณควันขณะที่มีการเผาชีวมวล โดยผักตบชวามีปริมาณควันมากที่สุด 
ควันมีสีเทาขาวและมีกลิ่นค่อนข้างฉุน เปรียบเทียบกับแกลบและเปลือกไม้ยูคาลิปตัสที่มีควันน้อยกว่า
และมีกลิ่นคล้ายการเผาไม้ปกติ ส่วนธูปฤาษีแม้จะมีควันน้อยกว่าผักตบชวาแต่มีกลิ่นฉุนเช่นกัน 

ปริมาณฝุ่นละอองรวมของผักตบชวากับแกลบและชีวมวลชนิดอ่ืนพบว่า ไม่เกินค่ามาตรฐานการ
ระบายมลพิษตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมาตรฐานได้ก าหนดไว้ที่ 320 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร กรณกีารเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2549)  

4.3 ปริมำณโลหะหนัก 

เมื่อน าฝุ่นที่เก็บอากาศเผาชีวมวลทั้ง 4 ชนิด มาท าการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักได้แก่ 
แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) และสังกะสี (Zn) ตามขั้นตอนในหัวข้อที่ 3.3.4.2 ได้ผลการวิเคราะห์ดัง
รูปที่ 4.7 และตารางในภาคผนวก ค 7 ส่วนสัดส่วนปริมาณโลหะหนักในฝุ่นแสดงดังตารางที่ 4.4 
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ก. ปริมาณแคดเมียม 

 

ข. ปริมาณตะกั่ว 
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ค. ปริมาณสังกะสี 

รูปที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด  

ตำรำงท่ี 4.4 ร้อยละของปริมาณโลหะหนักต่อปริมาณฝุ่นละออง 

หน่วย : ร้อยละ 

 ผักตบชวา ธูปฤาษี 
เปลือกไม้ยูคา

ลิปตัส 
แกลบ  

แคดเมียม : ปริมาณฝุ่น 0.0017 0.0002 0.0016 0.0058  

ตะกั่ว      : ปริมาณฝุ่น 0.2187 0.0037 5.3267 1.1733  

สังกะสี    : ปริมาณฝุ่น 1.9333 1.2200 28.6600 5.7200  

 

จากการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ ผักตบชวา แกลบ เปลือกไม้ยูคา-
ลิปตัสและธูปฤาษี ดังรูปที่ 4.7 และตารางในภาคผนวก ค 7 พบว่า ในส่วนของปริมาณแคดเมียม 
แกลบมีปริมาณแคดเมียมมากท่ีสุด (0.0047 มิลลิกรัมกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) รองลงมาคือ ผักตบชวา
เปลือกไม้ยูคาลิปตัส และธูปฤาษีมีปริมาณแคดเมียม 0.0029 0.0016 และ 0.0002 มิลลิกรัมกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ส่วนตะกั่วเปลือกไม้ยูคาลิปตัสมีปริมาณสูงที่ (5.4407 มิลลิกรัมกรัมต่อ
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ลูกบาศก์เมตร) รองลงมาคือ แกลบ ผักตบชวา และธูปฤาษีมีปริมาณตะกั่วเท่ากับ 0.9163 0.3603 
และ 0.0037 มิลลิกรัมกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ และปริมาณของสังกะสีพบว่าเปลือกไม้ยูคา
ลิปตัสสูงที่สุด (27.3875 มิลลิกรัมกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) รองลงมาคือ แกลบ ผักตบชวา และธูปฤาษี
มีปริมาณ สังกะสีเท่ากับ 27.3875 3.3021 และ 1.2445 มิลลิกรัมกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

ส่วนร้อยละของปริมาณโลหะหนักในฝุ่น (ดังตารางที่ 4.4) พบว่า ร้อยละของแคดเมียมในฝุ่น
พบว่า แกลบมีปริมาณแคดเมียมมากที่สุด (ร้อยละ 0.0058) รองลงมาคือ ผักตบชวา เปลือกไม้ยูคา
ลิปตัส และธูปฤาษีมีร้อยละของแคดเมียมในฝุ่นที่ร้อยละ 0.0017 0.0016 และ 0.0002 ตามล าดับ 
ส่วนปริมาณตะกั่วในฝุ่นพบว่า เปลือกไม้ยูคาลิปตัสมีปริมาณมากที่สุด (ร้อยละ 5.3267) รองลงมาคือ 
แกลบ ผักตบชวา และธูปฤาษีค่าร้อยละ 1.1733 0.2187 และ 0.0037 ตามล าดับ และปริมาณสังกะสี
พบว่า เปลือกไม้ยูคาลิปตัสมีค่ามากที่สุด (ร้อยละ 28.6600) รองลงมาคือ แกลบ ผักตบชวา และ
ธูปฤาษีมีค่าร้อยละ 5.7200 1.9333 และ 1.2200 ตามล าดับ 

4.4 ค่ำสัมประสิทธิ์กำรระบำยมลพิษ (Emission factor) 

ผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์การระบายมลพิษของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด ตามวิธีการในหัวข้อที่ 
3.3.4.3 ได้ผลดังตารางที่ 4.5 โดยค่าสัมประสิทธิ์การระบายมลพิษจากฝุ่นผักตบชวามีปริมาณที่มาก
ที่สุด (33.980000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) รองลงมาคือ ธูปฤาษี เปลือกไม้ยูคาลิปตัส และแกลบ มีค่า
สัมประสิทธิ์การระบายมลพิษจากฝุ่นที่ 20.136000  19.824000 และ 16.250000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์การระบายมลพิษจากปริมาณแคดเมียมแกลบมีปริมาณมากที่สุด 
(0.000014 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) รองลงมาคือผักตบชวา เปลือกไม้ยูคาลิปตัส และธูปฤาษี มีค่า
เท่ากับ 0.000009 0.000005 และ 0.000001 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์
การระบายมลพิษจากปริมาณตะกั่วเปลือกไม้ยูคาลิปตัสมีปริมาณมากที่สุด (0.016322 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) รองลงมาคือแกลบ ผักตบชวาและธูปฤาษีมีค่าสัมประสิทธิ์การระบายมลพิษจากปริมาณ
ตะกั่วที่ 0.002751 0.001081 และ 0.000011 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ และค่าสัมประสิทธิ์
การระบายมลพิษจากปริมาณสังกะสีเปลือกไม้ยูคาลิปตัสมีปริมาณมากที่สุด (0.082162 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) รองลงมาคือแกลบ ผักตบชวา และธูปฤาษีมีค่าสัมประสิทธิ์การระบายมลพิษจากปริมาณ
สังกะสีที่ 0.014577 0.009906 และ 0.003734 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 

อนึ่งวิธีการในการศึกษานี้แตกต่างจากการตรวจวัดในงานวิจัยของ Pham et al. (2013) โดยต้อง
ท าการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการเผาไหม้ แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในการใช้
อุปกรณ์การทดสอบที่แตกต่างกันท าให้การทดลองครั้งนี้มีการวิเคราะห์เพียง 5 นาทีเท่านั้น      
(Pham et al., 2013) ใช้เครื่อง Microdust-pro ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดปริมาณฝุ่นแบบต่อเนื่อง แต่
งานวิจัยชิ้นนี้ท าการเก็บตัวอย่างฝุ่นเป็นครั้ง ๆ ด้วยกระดาษกรอง)  
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ตำรำงท่ี 4.5 ค่าสัมประสิทธิ์การระบายมลพิษ 

หน่วย : มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของชีวมวล 

 ผักตบชวา ธูปฤาษี เปลือกไม้ยูคาลิปตัส แกลบ  

ปริมาณฝุ่น 33.980000 20.136000 19.824000 16.250000  

ปริมาณแคดเมียม 0.000009 0.000001 0.000005 0.000014  

ปริมาณตะกั่ว 0.001081 0.000011 0.016322 0.002751  

ปริมาณสังกะสี 0.009906 0.003734 0.082162 0.014577  

หมายเหตุ : ค่าที่ได้เป็นค่าจากการค านวณ ไม่ได้พิจารณาความละเอียดของเครื่องชั่ง ซึ่งมีความ
ละเอียดในระดับ 0.0 มิลลิกรัม 

4.5 ต้นทุนของผักตบชวำส ำหรับกำรน ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนของผักตบชวา ส าหรับการน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงแสดงดังตารางที่ 4.6 ซึ่ง
พบว่าผักตบชวามีต้นทุนต่อกิโลกรัมที่ 1.9 บาท เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับแกลบและเปลือกไม้ยูคา-
ลิปตัสที่มีราคาต้นทุนที่ 1.5 และ 1.2 บาทต่อกิโลกรัมตามล าดับ (มูลนิธิพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม, 
2559) ท าให้พบว่าผักตบชวายังคงมีราคาในการผลิตที่สูงกว่าชีวมวลทั้งสองชนิด ท าให้ยังไม่เหมาะสม
ส าหรับการน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทดแทนการใช้แกลบ 

อย่างไรก็ตามหากก าหนดวิธีการในการลดต้นทุน เช่น การใช้แรงงานคนเพ่ือเก็บผักตบชวาแทน
การใช้เครื่องมือ โดยเมื่อเพ่ิมแรงงาน 1 คนส าหรับเก็บผักตบชวา จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 0.47 บาทต่อ
กิโลกรัม เมื่อเทียบกับต้นทุนในการเก็บจากเดิมที่มากถึง 1.25 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้ราคาผักตบชวา
จาก 1.9 บาทต่อกิโลกรัม เหลือเพียง 1.16 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังตารางที่ 4.7 หรือหากขอความ
ร่วมมือกับทางภาครัฐชี้ปัญหาเกี่ยวกับการมีผักตบชวาในแหล่งน้ าให้ท าการเข้ามาจ ากัดผักตบชวาใน
แหล่งน้ า แตกต่างตรงที่ปกติแล้วจะน าผักตบชวาขึ้นมาบริเวณริมแหล่งน้ าหรือน าไปทิ้งในบริเวณอ่ืน 
กลายเป็นการที่ทางชุมชนเข้าไปท าการเก็บเข้าสู่โรงเรือน ซึ่งขั้นตอนนี้จะตัดค่าใช้จ่ายในการจ้างเก็บ
ผักตบชวา 800 บาทต่อตันลง เท่ากับว่าจากต้นทุนที่กิโลกรัมละ 1.9 บาท จะเหลือเพียง 0.69 บาทต่อ
กิโลกรัม (ยังไม่รวมค่าขนส่ง) เท่านั้น ดังตารางที่ 4.8 

จากข้อมูลด้านบนความเป็นไปได้สูงสุดของการน าผักตบชวามาท าการผลิตเป็นเชื้อเพลิง คือการ
จ้างแรงงานส าหรับเก็บผักตบชวาเพ่ิม ท าให้ต้นทุนของผักตบชวาจะอยู่ที่ 1.16 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อ
น าไปเปรียบเทียบกับราคาของแกลบที่ 1.5 บาทต่อกิโลกรัม ผักตบชวามีราคาน้อยกว่า 0.34 บาทต่อ
กิโลกรัม  
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4.5.1 กรณีศึกษำที่ 1 กำรเก็บผักตบชวำโดยใช้บริกำรรถลอกคลอง 

ใช้วิธีการคิดต้นทุนของผักตบชวาโดยอ้างอิงจากราคาค่าจ้างในการใช้บริการรถขุดลอก
คลอง 

ตำรำงท่ี 4.6 ตารางการแจกแจงต้นทุนในการผลิตผักตบชวาเพ่ือใช้ส าหรับเป็นเชื้อเพลิงกรณีท่ี 1 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ต้นทุน  
        ต้นทุนคงท่ี  
           โรงเรือนขนาด 3x2 เมตร1 21,000 
           เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์  20,000 
                                    รวมต้นทุนคงที่ 41,000 
        ต้นทุนผันแปร   
           ค่าบ ารุงรักษาร้อยละ 5 ต่อปี2 2,050 บาท/ปี 
           ค่าแรงงาน 1 คนต่อปี 
             (300/วันx151วันx1คน) 

45,300 บาท/ปี 

           ค่าเชื้อเพลิงในการสับ (น้ ามันดีเซล)3 
             (24.59 บาท/ลิตร : 3 ลิตร/1,000 กิโลกรัม) 

11,139 บาท/ปี 

                                    รวมต้นทุนผันแปร 58,489 บาท/ปี 
       ต้นทุนผักตบชวา   
          ค่าเก็บเกี่ยววัชพืชสดความชื้นสูง (60-70%)4 

  (วันละ 1 ตัน เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 0.8 บาท) 
800 บาท/ตัน 

          การขนส่งผักตบชวาเข้าสู่โรงเรือน5 ขึ้นอยู่กับระยะทาง 
          เชื้อเพลิงจากผักตบชวาที่ผลิตได้เท่ากับปีละ 97 ตัน6 1.25 บาท/กิโลกรัม 
          ต้นทุนคงท่ีคิดจากอายุการใช้งาน 5 ปี7 0.085 บาท/กิโลกรัม 
          ต้นทุนผันแปร8 0.60 บาท/กิโลกรัม 
                                    รวมต้นทุนผักตบชวา 1.935 บาท/กิโลกรัม 

ตารางที่ 4.6 ได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตผักตบชวาเพ่ือน ามาเป็นเชื้อเพลิงภายใต้
เงื่อนไขต่อไปนี้ 

1) โรงเรือนขนาด 3x2 เมตร วัสดุท าจากไม้อัด อ้างอิงจากงานวิจัยของอาทิตย์ (2532) 

2) ค่าบ ารุงการรักษาร้อยละ 5 ต่อปี คิดจากการบ ารุงรักษาเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ และโรงเรือน 
โดยคิดถึงความเสื่อมสภาพในอนาคตท าให้ต้องมีการบ ารุงและรักษา ค านวณจาก ราคาของโรงเรือน
บวกด้วยเครื่องสับจะเท่ากับ 21,000 + 20,000 เท่ากับ 41,000 บาท ดังนั้นร้อยละ 5 ของ 41,000 
บาท จะเท่ากับ 2,050 บาทต่อปี 
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3) เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ รุ่น KT9 ยี่ห้อ คิงทองไทย ใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงโดยมีต้นทุนอยู่
ที่ 24.59 บาทต่อลิตร (บริษัทปตท., 2559) เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์มีการใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ย 3 ลิตร
ต่อการสับชีวมวล 1 ตัน ดังนั้นใน 1 วันจะใช้เชื้อเพลิงในการสับ 24.59 บาท x 3 ลิตร เท่ากับ 73.77 
บาท ใน 1 ปี มีการท างาน 151 วัน ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงใน 1 ปี จะเท่ากับ 73.77 บาท x 151 วัน 
เท่ากับ 11,139.27 บาทต่อปี หรือประมาณ 11,137 บาทต่อปี 

4) ต้นทุนค่าเก็บเกี่ยววัชพืชสดความชื้นสูงอ้างอิงจากการใช้บริการของเทศบาลเนินมะกอก อ าเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือประสานงานขอจ้างรถขุดลอกคลองเก็บวัชพืชโดยมีต้นทุนอยู่ที่ 800 
บาทต่อชั่วโมง เฉลี่ย 1 ชั่วโมงเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 1 ตัน แต่เมื่อน าผักตบชวา 5 กิโลกรัมโดยน้ าหนัก
เปียก ท าการตากแห้งเป็นเวลา 7 วัน จะเหลือเพียงประมาณ 3.2 กิโลกรัมโดยน้ าหนักแห้ง ดังนั้น
ต้นทุนที่แท้จริงของผักตบชวาที่ 1 กิโลกรัมจะเท่ากับประมาณ 1.25 บาท 

5) เนื่องจากสถานที่เก็บในการทดลองครั้งนี้อยู่ไม่ไกลจากสถานที่เก็บผักตบชวา ท าให้ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในการขนส่ง 

6) เนื่องจากใน 1 ปี มีวันท างาน 151 วัน (ไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถเก็บ
ผักตบชวาได้วันละ 1 ตัน เมื่อน าไปตากแห้งจะเหลือวันละ 0.64 ตัน ท าให้ใน 1 ปี สามารถผลิตชีว
มวลจากผักตบชวาขายได้ 96.64 ตันหรือประมาณ 97 ตันต่อปี โดยค านวณจากผักตบชวาที่ผ่านการ
ตากแห้งต่อวันวันละ 0.64 ตัน และจ านวนวันที่ท าการผลิต 151 วัน จะเท่ากับ 0.64  x 151 เท่ากับ 
96.64 ตันต่อป ี

7) ต้นทุนคงที่คิดจากอายุการใช้งาน 5 ปี อ้างอิงจากการรับประกันเครื่องยนต์ของเครื่องสับย่อย
อเนกประสงค์ รุ่น KT9 ยี่ห้อ คิงทองไทย และอายุของโรงเรือน ดังนั้นเมื่อต้นทุนคงที่ใน 5 ปี เท่ากับ 
41,00 บาท ใน 1 ปีจะเท่ากับ 8,200 บาทต่อปี 1 ปี มีการผลิตผักตบชวาทั้งหมด 97 ตัน ดังนั้นในการ
ผลิตผักตบชวา 1 กิโลกรัมจะเท่ากับ ((8,200 ÷ 97) ÷1,000) เท่ากับประมาณ 0.085 บาทต่อกิโลกรัม 

8) ต้นทุนผักแปรมีต้นทุนต่อปีเท่ากับ 58,489 บาท ดังนั้น1 ปี มีการผลิตผักตบชวาทั้งหมด 97 ตัน 
ดังนั้นในการผลิตผักตบชวา 1 กิโลกรัมจะเท่ากับ ((58,489 ÷ 97) ÷1,000) เท่ากับประมาณ 0.60 
บาทต่อกิโลกรัม 
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4.5.2 กรณีศึกษำที่ 2 กำรเก็บผักตบชวำโดยใช้แรงงำนคน 

ใช้วิธีการคิดต้นทุนของผักตบชวา โดยอ้างอิงจากค่าจ้างในการใช้แรงงานคน เก็บ
ผักตบชวาสด เฉลี่ยใน 1 ตันต่อวัน 

ตำรำงท่ี 4.7 ตารางการแจกแจงต้นทุนในการผลิตผักตบชวาเพ่ือใช้ส าหรับเป็นเชื้อเพลิงกรณีท่ี 2 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ต้นทุน  
        ต้นทุนคงท่ี  
           โรงเรือนขนาด 3x2 เมตร 21,000 
           เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์  20,000 
                                    รวมต้นทุนคงที่ 41,000 
        ต้นทุนผันแปร   
           ค่าบ ารุงรักษาร้อยละ 5 ต่อปี 2,050 บาท/ปี 
           ค่าแรงงาน 1 คนต่อปี 
             (300/วันx151วันx1คน) 

45,300 บาท/ปี 

           ค่าเชื้อเพลิงในการสับ (น้ ามันดีเซล) 
             (24.59 บาท/ลิตร : 3 ลิตร/1,000 กิโลกรัม) 

11,139 บาท/ปี 

                                    รวมต้นทุนผันแปร 58,489 บาท/ปี 
       ต้นทุนผักตบชวา   
          ค่าเก็บเกี่ยววัชพืชสดความชื้นสูง (60-70%)1 

           (วันละ 1 ตัน เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 0.3 บาท) 
300 บาท/ตัน 

          การขนส่งผักตบชวาเข้าสู่โรงเรือน ขึ้นอยู่กับระยะทาง 
          เชื้อเพลิงจากผักตบชวาที่ผลิตได้เท่ากับปีละ 97 ตัน 0.47 บาท/กิโลกรัม 
          ต้นทุนคงท่ีคิดจากอายุการใช้งาน 5 ปี 0.085 บาท/กิโลกรัม 
          ต้นทุนผันแปร 0.60 บาท/กิโลกรัม 
                                    รวมต้นทุนผักตบชวา 1.155 บาท/กิโลกรัม 

ตารางที่ 4.7 ได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตผักตบชวาเพ่ือน ามาเป็นเชื้อเพลิงภายใต้
เงื่อนไขต่อไปนี้ 

1) ค่าเก็บเกี่ยวผักตบชวาจะคิดจากการเพ่ิมแรงงานคน 1 คน ท าให้มีค่าจ้างแรงงาน 300 บาท
ต่อวัน เฉลี่ย 1 ตันต่อวัน ต้นทุนของผักตบชวาจึงอยู่ที่ 300 บาทต่อตัน หรือ 0.3 บาทต่อ
กิโลกรัม เมื่อน ามาผักตบชวามาตากแห้งจะเหลือวันละ 0.64 ตัน ดังนั้น 1 ปี มีการผลิต
ผักตบชวาทั้งหมด 97 ตัน ต้นทุนค่าจ้างพนักงานเก็บผักตบชวาเท่ากับ 45 ,300 บาทต่อปี 
ดังนั้นผักตบชวา 1 กิโลกรัมจะเท่ากับ ((45,300 ÷ 97) ÷1,000) เท่ากับประมาณ 0.47 บาท
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ต่อกิโลกรัม ดังนั้นต้นทุนผักตบชวาจะเหลือเท่ากับ 1.155 บาทต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 
1.16 บาทต่อกิโลกรัม 

4.5 กรณีศึกษำที่ 3 กำรเก็บผักตบชวำโดยขอควำมอนุเครำะห์จำกหน่วยงำนรัฐ 

เนื่องจากหากขอความอนุเคราะห์จากทางหน่วยงานของรัฐในการเก็บเกี่ยวผักตบชวา ท า
ให้ต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผักตบชวาเท่ากับ 0 บาทต่อกิโลกรัม 

ตำรำงท่ี 4.8 ตารางการแจกแจงต้นทุนในการผลิตผักตบชวาเพ่ือใช้ส าหรับเป็นเชื้อเพลิงกรณีท่ี 3 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ต้นทุน  
        ต้นทุนคงท่ี  
           โรงเรือนขนาด 3x2 เมตร 21,000 
           เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์  20,000 
                                    รวมต้นทุนคงที่ 41,000 
        ต้นทุนผันแปร   
           ค่าบ ารุงรักษาร้อยละ 5 ต่อปี 2,050 บาท/ปี 
           ค่าแรงงาน 1 คนต่อปี 
             (300/วันx151วันx1คน) 

45,300 บาท/ปี 

           ค่าเชื้อเพลิงในการสับ (น้ ามันดีเซล) 
             (24.59 บาท/ลิตร : 3 ลิตร/1,000 กิโลกรัม) 

11,139 บาท/ปี 

                                    รวมต้นทุนผันแปร 58,489 บาท/ปี 
       ต้นทุนผักตบชวา   
          ค่าเก็บเกี่ยววัชพืชสดความชื้นสูง (60-70%)1 

           (วันละ 1 ตัน เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 0 บาท) 
0 บาท/ตัน 

          การขนส่งผักตบชวาเข้าสู่โรงเรือน ขึ้นอยู่กับระยะทาง 
          เชื้อเพลิงจากผักตบชวาที่ผลิตได้เท่ากับปีละ 97 ตัน 0.00 บาท/กิโลกรัม 
          ต้นทุนคงท่ีคิดจากอายุการใช้งาน 5 ปี 0.085 บาท/กิโลกรัม 
          ต้นทุนผันแปร 0.60 บาท/กิโลกรัม 
                                    รวมต้นทุนผักตบชวา 0.685 บาท/กิโลกรัม 

ตารางที่ 4.8 ได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตผักตบชวาเพ่ือน ามาเป็นเชื้อเพลิงภายใต้
เงื่อนไขต่อไปนี้ 

1) ค่าเก็บเกี่ยวผักตบชวาจะไม่ถูกคิด เนื่องจากขอความอนุเคราะห์จากทางเทศบาล ท าให้ต้นทุนของ
การเก็บเกี่ยวผักตบชวาเท่ากับ 0 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นจะเหลือต้นทุนส าหรับการตากแห้ง การสับ 
และกระบวนการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้คิดเพียงต้นทุนคงที่และต้นทุนผักแปรเพียงเท่ านั้น ต้นทุน
ของผักตบชวาจึงเท่ากับ 0.685 บาทต่อกิโลกรัมหรือประมาณ 0.69 บาทต่อกิโลกรัม เท่านั้น
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บทท่ี 5 

สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 

การศึกษาความเป็นไปได้ของการน าชีวมวลเพ่ือเป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้แกลบ โดยทดสอบ
กับชีวมวล 4 ชนิด ได้แก่ ผักตบชวา ธูปฤาษี เปลือกไม้ยูคาลิปตัส และแกลบ โดยได้ท าการศึกษา
คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและการปลดปล่อยมลพิษ รวมไปถึงต้นทุนในการน าชีวมวลแต่ละชนิด
มาใช้งานเพ่ือเปรียบเทียบกับแกลบ ที่เป็นหนึ่งในชีวมวลที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดย
มีผลสรุปดังนี้ 

5.1.1 ประสิทธิภำพกำรให้ควำมร้อนของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

ผลจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้ความร้อนของชีวมวลทั้ง 3 ชนิดเปรียบเทียบ
กับแกลบพบว่า ผักตบชวายังไม่สามารถให้ประสิทธิภาพการให้ความร้อนได้ทัดเทียมกับแกลบใน
อัตราส่วนที่เท่ากัน โดยให้ค่าความร้อนเฉลี่ยที่ 12.06 เมกะจูลต่อกิโลกรัม และแกลบมีค่าความร้อน
อยู่ที่ 15.63 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ส่วนธูปฤาษีและเปลือกไม้ยูคาลิปตัสมีประสิทธิภาพในการให้ความ
ร้อนได้ทัดเทียมกับแกลบโดยมีค่าความร้อนอยู่ที่ 16.01 และ 15.22 เมกะจูลต่อกิโลกรัมตามล าดับ 
ท าให้สรุปได้ว่าผักตบชวายังไม่ใช่ตัวเลือกท่ีดีในด้านของประสิทธิภาพการให้ความร้อน 

5.1.2 คุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมีของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

ผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของชีวมวลทั้ง 3 ชนิดเปรียบเทียบ
กับแกลบพบว่า ปริมาณความชื้นและปริมาณสารระเหยพบว่าผักตบชวาที่มีค่ามากท่ีสุด (ร้อยละ 9.57 
และ ร้อยละ 68.93 ตามล าดับ) ปริมาณเถ้าเปลือกไม้ยูคาลิปตัสให้ค่ามากที่สุด (ร้อยละ 13.57) และ
ธูปฤาษีมีปริมาณคาร์บอนคงตัวมากที่สุด (ร้อยละ 17.95) จากพารามิเตอร์ทั้งหมดพบว่าธูปฤาษีมี
ประสิทธิภาพในการเป็นเชื้อเพลิงมากที่สุด เนื่องจากมีการให้ความร้อนที่สูง ความชื้นต่ า ปริมาณเถ้า
ต่ า และมีปริมาณคาร์บอนคงตัวที่สูง ในการเปรียบเทียบชีวมวลทั้งหมด 

5.1.3 กำรปลดปล่อยมลพิษของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

ผลการเปรียบเทียบการปลดปล่อยมลพิษของชีวมวลทั้ง 3 ชนิดเปรียบเทียบกับแกลบ
พบว่า ในส่วนของปริมาณฝุ่นละอองผักตบชวามีปริมาณมากที่สุด 27.6379 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
และแกลบมีค่าน้อยที่สุดที่ 13.6843 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากนั้นท าการน าปริมาณฝุ่นละอองที่
ได้วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสี พบว่า ปริมาณ
แคดเมียมแกลบมีมากที่สุดที่ 0.0047 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และธูปฤาษีมีน้อยที่สุดที่ 0.0002 
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มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณตะกั่ว เปลือกไม้ยูคาลิปตัสมีปริมาณตะกั่วมากที่สุด 5.4407 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และธูปฤาษีมีปริมาณน้อยที่สุดที่ 0.0037 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณสังกะสีพบว่าเปลือกไม้ยูคาลิปตัสมีค่ามากที่สุดที่ 27.3875 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ
ธูปฤาษีมีปริมาณน้อยที่สุดที่ 1.2445 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อน าผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานในการปลดปล่อยมลพิษพบว่าชีวมวลทั้ง 4 ชนิด มีปริมาณของฝุ่นละอองไม่เกินกว่า
ค่ามาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ก าหนดไว้ 

5.1.4 ต้นทุนส ำหรับผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจำกผักตบชวำ 

ผลการศึกษาในการน าผักตบชวามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือทดแทนการใช้แกลบ โดยมี
รูปแบบการผลิตในระดับอุตสาหกรรมในระดับชุมชนพบว่า หากขั้นตอนการเก็บผักตบชวาใช้แรงงาน
จัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ท าการเก็บผักตบชวาจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงอยู่ที่ 1.935 บาทต่อ
กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับแกลบที่มีราคาอยู่ที่ 1.5 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้ยังมีต้นทุนยังสูงอยู่ จึงท า
การลดต้นทุนด้วยการใช้แรงงานคนในการเก็บจะท าให้ต้นทุนของผักตบชวาเหลือเพียง 1.16 บาทต่อ
กิโลกรัม ซึ่งถูกกว่าราคาแกลบ 0.34 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นหากเปรียบเทียบในเรื่องของราคาแล้ว
ผักตบชวาสามารถน ามาเป็นเชื้อเพลิงได้โดยมีต้นทุนที่ถูกกว่า  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการส่งเสริมการน าผักตบชวามาเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก เนื่องจากเมื่อพิจารณาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ผักตบชวามีต้นทุนในการผลิต 1.16 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ผักตบชวายังเป็นพืช
ที่มีอัตราเจริญเติบโตที่รวดเร็ว แม้ค่าความร้อนที่ได้จากผักตบชวายังมีน้อยเมื่อเทียบกับชีวมวลอีก 
3 ชนิด แต่หากมีการน าผักตบชวาไปผสมกับชีวมวลชนิดอ่ืน ๆ ก็จะสามารถมีศักยภาพในการให้
ความร้อนที่มากขึ้น ดังนั้นหากมีการส่งเสริมในการน าผักตบชวามาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในอนาคต 
ก็จะท าให้ประเทศไทยมีชีวมวลทดแทนเพ่ิมขึ้นอีก 1 ชนิด และยังสามารถลดปัญหาที่เกิดจาก
ผักตบชวาได้อย่างยั่งยืน 
2. ควรมีการพัฒนารูปแบบเตาเผาส าหรับงานวิจัยเพ่ิมเติม เนื่องจากปริมาณฝุ่นละอองที่ได้จาก

การทดลองของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด เกินค่ามาตรฐานก าหนดทั้งหมด ท าให้เป็นสิ่งที่น่าสนใจหากเพ่ิม
ระบบในการลดปริมาณฝุ่นจากการเผาไหม้ลง 
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ภำคผนวก  
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ภำคผนวก ก 

ภำพชีวมวลและวิธีกำรทดลอง 
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รูปที่ ก 1 ผักตบชวา 

 

 

รูปที่ ก 2 ธูปฤาษี 

 

 



54 
 

 

 

 

 

รูปที่ ก 3 ขั้นตอนการตากแห้ง 
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รูปที่ ก 4 ขนาดชีวมวลหลังการสับ 

 

 

รูปที่ ก 5 ลักษณะชีวมวลที่ผ่านการอบที่ 105 องศาเซลเซียส 
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รูปที่ ก 6 ลักษณะชีวมวลหลังจากผ่านการอบที่ 900 องศาเซลเซียส 

 

 

รูปที่ ก 7 เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณความร้อน (Auto Bomb – Automatic – Adiabatic  Bomb 
Calorimeter) ยี่ห้อ PARR รุ่น 1351 
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ภำคผนวก ข 

วิธีกำรค ำนวณและตัวอย่ำงกำรค ำนวณ 
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ภำคผนวก ข 1 ตัวอย่างการค านวนอัตราส่วนส าหรับการใช้ผักตบชวากับชีวมวลชนิดต่าง ๆ  

ตัวอย่างการค านวณผักตบชวาต่อธูปฤาษีในอัตราส่วน 50 : 50  

วิธีการค านวณ 

จากสมการที่ 3.2  อัตราส่วนของชีวมวล = (F x H) + (G x 100 - H)                        
                     100 

โดยที่   F = ค่าความร้อนของผักตบชวา (เมกกะจูลต่อกิโลกรัม) 

G = ค่าความร้อนของชีวมวลที่ผสม (เมกกะจูลต่อกิโลกรัม) 

H = อัตราส่วนชีวมวลที่ท าการผสม 

   อัตราส่วนของชีวมวล = (12.06 x 50) + (16.01 x 50) 
                                               100 

                                                          = 14.03 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม 

ตัวอย่างการค านวณผักตบชวาต่อธูปฤาษีในอัตราส่วน 70 : 30  

   อัตราส่วนของชีวมวล = (12.06 x 70) + (16.01 x 30) 
                                               100 

                                                          = 13.24 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม 

ตัวอย่างการค านวณผักตบชวาต่อธูปฤาษีในอัตราส่วน 100 : 0  

   อัตราส่วนของชีวมวล = (12.06 x 100) + (16.01 x 00) 
                                                100 

                                                          = 12.06 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม 
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ภำคผนวก ข 2 การหาความเข้มข้นของฝุ่นละอองและโลหะหนักในฝุ่นของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด สามารถ
ค านวณได้จากสมการ ข 1  

   C = W2 – W1                                 สมการที่ ข 1 
     Vr 

โดยที่   C   = ความเข้มข้นของฝุ่นและหรือโลหะหนัก (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
W1 = น้ าหนักของกระดาษกรองก่อนการเก็บตัวอย่าง (มิลลิกรัม) 
W2 = น้ าหนักของกระดาษกรองหลังการเก็บตัวอย่าง (มิลลิกรัม) 
Vr  = ปริมาตรอากาศที่สภาวะอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (25 องศา

เซลเซียส และความดันบรรยากาศ 1013.25 มิลลิบาร์) (ลูกบาศก์เมตร) 
ซ่ึง Vr สามารถค านวณได้จากสมการ ข 2  

         Vr = Va x Pa x Tr                                สมการที่ ข 2 
                       Pr     Ta 

โดยที่   Va = ปริมาตรอากาศที่อุณหภูมิและความดันขณะเก็บตัวอย่าง (ลูกบาศก์-
เมตร) 

Pr = ความดันอากาศที่ 1013.25 (มิลลิบาร์) 
Pa = ความดันอากาศขณะเก็บตัวอย่าง (มิลลิบาร์) 
Tr = อุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส เท่ากับ 298 (เคลวิน) 
Ta = อุณหภูมิขณะเก็บตัวอย่าง (เคลวิน) 

ซ่ึง Va สามารถค านวณได้จากสมการ ข 3 
         Va = อัตราการดูดอากาศของปั๊ม x ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่าง     สมการที่ ข 3 
 
ภำคผนวก ข 3 ตัวอย่างการค านวณหาความเข้มข้นของฝุ่นละอองของผักตบชวา 

วิธีการค านวณ 

ค านวณ Va จากสมการ ข 3 

  Va = 3 (ลิตรต่อนาที) x 5 (นาท)ี 

    Va = 15 ลิตร 

แปลงหน่วยลิตรเป็นลูกบาศก์เมตร      

    Va = 15 x 10-3 

        Va = 0.015 ลูกบาศก์เมตร 
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x 

ค านวณ Vr จากสมการ ข 2  

Vr = 0.015 (ลูกบาศก์เมตร) x 1045.66 (มิลลิบาร์) x 298 (เคลวิน) 
     1013.25 (มิลลิบาร์) x 750 (เคลวิน) 

Vr = 0.0062 (ลูกบาศก์เมตร) 

ค านวณ C จากสมการ ข 1 

C =   169.90 (ไมโครกรัม) 
                0.0062 (ลูกบาศก์เมตร) 

C = 2763.24  (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
 

ดังนั้นความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นจากผักตบชวาเท่ากับ 2763.24  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร หรือเท่ากับ 27.63 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 
ภำคผนวก ข 4 การหาความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นของชีวมวล 
 

Cโลหะ = M x W      1                                    สมการที่ ข 4 
                                                    1 x 106     Vr 
      Cโลหะ= ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นของชีวมวล (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

 M   = ปริมาณโลหะหนักในฝุ่น (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
 W   = น้ าหนักของฝุ่นบนกระดาษกรอง (มิลลิกรัม) 

                       1x106 = แปลงหน่วยจากกิโลกรัมเป็นมิลลิกรัม 
      Vr  = ปริมาตรอากาศที่สภาวะอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (25 องศา
เซลเซียส และความดันบรรยากาศ 1013.25 มิลลิบาร์) (ลูกบาศก์เมตร) 

    
ภำคผนวก ข 5 ตัวอย่างการค านวณค่าสัมประสิทธิ์การระบายมลพิษของฝุ่นละอองในผักตบชวา 
สามารถค านวณได้จากสมการที่ 3.6  

         EF = E                                          สมการที่ 3.6 
                                 A 

โดยที่   E = อัตราการระบายมลพิษ (มิลลิกรัมต่อนาที) 
A = กิจกรรมที่เกิดมลพิษ (กิโลกรัมต่อนาที) 
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ค านวณ E จากสมการ ข 4 

E = C x        Vr                                สมการที่ ข 4  
            เวลาที่ตรวจวัด (นาท)ี 

                  
โดยที่   C = ความเข้มข้นของฝุ่น (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

Vr = ปริมาตรอากาศ (ลูกบาศก์เมตร) 
 

E = 27.6233 (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) x 0.0062 (ลูกบาศก์เมตร) 
                                                            5  (นาที) 
E = 0.0340 (มิลลิกรัมต่อนาที) 

ค านวณ A จากสมการที่ ข 5 

 
A = น้ าหนักของชีวมวลที่น าไปเผา (กิโลกรัม)                   สมการที่ ข 5  

                  เวลาที่ใช้ในการเผา (นาที) 

A =  5 (กิโลกรัม) 
                   5 (นาท)ี 

A = 1 (กิโลกรัมต่อนาที) 

หมายเหตุ : ในการศึกษานี้ใช้เวลาที่ตรวจวัด (5 นาท)ี แทนเวลาที่ใช้ในการเผาซึ่งมีเวลานานกว่าตาม
สมการที่ 3.6 

ค านวณ EF จากสมการที่ 3.6  

   EF = E                                                     สมการที่ 3.6 
        A 

 EF = 0.0340 (มิลลิกรัมต่อนาที) 

             1 (กิโลกรัมต่อนาที) 

 EF = 0.0340 (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
 

 ดังนั้นค่าสัมประสิทธิ์การระบายมลพิษของฝุ่นละอองในผักตบชวาจะเท่ากับ 0.0340 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
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ภำคผนวก ค 

ตำรำงแสดงผลกำรวิเครำะห์ 
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ภำคผนวก ค 1 ผลกำรวิเครำะห์ปริมำณควำมชื้นของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

ตำรำง ค 1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด  

หน่วย : ร้อยละ 
ครั้งที่ ผักตบชวา ธูปฤาษี เปลือกไม้ยูคา

ลิปตัส 
แกลบ 

1 9.78 6.24 8.25 7.14 
2 9.49 6.36 8.29 7.81 
3 9.48 6.41 8.41 7.88 
4 9.38 6.31 8.36 7.90 
5 9.44 6.82 8.58 7.93 
6 9.84 6.91 8.61 7.94 

เฉลี่ย 9.57 6.51 8.42 7.77 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
0.19 0.28 0.15 0.31 

หมายเหตุ แต่ละครั้งท าการวิเคราะห์จ านวน 3 ซ้ า 

ภำคผนวก ค 2 ผลกำรวิเครำะห์ปริมำณควำมร้อนของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

ตำรำง ค 2 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณความร้อนของของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

หน่วย : เมกะจูลต่อกิโลกรัม 
ครั้งที่วิเคราะห์ ผักตบชวา ธูปฤาษี เปลือกไม้ยูคา

ลิปตัส 
แกลบ 

1 12.09 15.97 15.25 15.39 
2 12.15 15.97 15.22 15.84 
3 12.02 16.00 15.23 15.62 
4 11.97 16.02 15.11 15.78 
5 12.10 16.07 15.25 15.60 
6 12.02 16.03 15.24 15.57 

เฉลี่ย 12.06 16.01 15.22 15.63 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
0.07 0.04 0.05 0.16 
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ภำคผนวก ค 3 ผลกำรวิเครำะห์ปริมำณสำรระเหยของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

ตำรำงท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารระเหย 

หน่วย : ร้อยละ 
ครั้งที่ ผักตบชวา ธูปฤาษี เปลือกไม้ยูคา

ลิปตัส 
แกลบ 

1 68.00 66.63 65.85 63.73 
2 68.88 66.19 65.50 63.91 
3 68.05 65.96 65.58 63.21 
4 68.04 65.98 65.57 63.24 
5 68.92 65.74 64.51 63.51 
6 68.70 65.40 64.13 63.43 

เฉลี่ย 68.93 65.98 65.19 63.50 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
0.45 0.41 0.69 0.27 

 

ภำคผนวก ค 4 ผลกำรวิเครำะห์ปริมำณเถ้ำของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

ตำรำง ค 4 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณเถ้าของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

หน่วย : ร้อยละ 
ครั้งที่ ผักตบชวา ธูปฤาษี เปลือกไม้ยูคา

ลิปตัส 
แกลบ 

1 11.95 9.20 13.65 12.39 
2 11.84 9.82 13.09 12.85 
3 11.98 9.26 13.68 12.21 
4 11.94 9.60 13.65 12.36 
5 11.84 10.00 13.68 12.46 
6 11.98 9.48 13.66 12.29 

เฉลี่ย 11.92 9.56 13.57 12.42 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
0.07 0.31 0.23 0.22 
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ภำคผนวก ค 5 ผลกำรวิเครำะห์ปริมำณคำร์บอนคงตัวของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

ตำรำง ค 5 ผลการวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนคงตัวของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

หน่วย : ร้อยละ 
ล าดับ ผักตบชวา ธูปฤาษี เปลือกไม้ยูคา

ลิปตัส 
แกลบ 

1 10.27 17.93 12.25 16.74 
2 9.79 17.63 13.12 15.43 
3 10.47 18.37 12.33 16.70 
4 10.64 18.11 12.42 16.50 
5 9.80 17.44 13.23 16.10 
6 9.48 18.21 13.60 16.34 

เฉลี่ย 10.08 17.95 12.83 16.30 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
0.45 0.36 0.56 0.49 

 

ภำคผนวก ค 6 ผลกำรวิเครำะห์ปริมำณฝุ่นละอองของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

ตำรำง ค 6 ผลการวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

  หน่วย: มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ครั้งที่วิเคราะห์ 
ปริมาณฝุ่นละออง 

ผักตบชวา ธูปฤาษี เปลือกไม้ยูคาลิปตัส แกลบ 

1 28.3565 16.3458 16.9445 13.585 

2 26.7876 16.2204 17.3662 13.1605 

3 27.7696 16.6079 16.2474 14.3075 

เฉลี่ย 27.6379 16.3914 16.8527 13.6843 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
0.7927 0.1977 0.565 0.5799 
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ภำคผนวก ค 7 ผลกำรวิเครำะห์ปริมำณโลหะหนักในฝุ่นละอองจำกกำรเผำของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

ตำรำง ค 7 ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นละอองจากการเผาของชีวมวลทั้ง 4 ชนิด 

หน่วย : มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

โลหะหนัก ผักตบชวา ธูปฤาษี เปลือกไม้ยูคาลิปตัส แกลบ 

แคดเมียม 0.0029 0.0002 0.0016 0.0047 

ตะกั่ว 0.3603 0.0037 5.4407 0.9168 

สังกะสี 3.3021 1.2445 27.3875 4.8591 
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