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	2. ค่าความร้อนต่ำ (Low heating value หรือ LHV) คือค่าความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอัดแท่งเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าความร้อนแฝงที่ทำให้ความชื้นในเชื้อเพลิงอัดแท่งระเหยเป็นไอน้ำ

	3.1.2 ปริมาณสารระเหยได้ : ในชีวมวลนั้นจะมีสารระเหยได้เป็นองค์ประกอบ ดังนั้นเมื่อนำชีวมวลมาขึ้นรูปเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง ตัวเชื้อเพลิงอัดแท่งนี้จะมีองค์ประกอบของสารระเหยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการเผาไหม้เชื้อเพลิงอัดแท่ง สารระเหยได้จะระเหยออกจากเช...
	3.1.3 ปริมาณคาร์บอนคงตัว : ปริมาณคาร์บอนคงตัว คือ ปริมาณคาร์บอนที่เหลือจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยสารระเหยได้ระเหยออกไปหมดแล้วจากการเผาไหม้ที่ 750 องศาเซลเซียส
	3.1.4 ปริมาณกำมะถัน : ชีวมวลนั้นโดยมากจะมีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นเชื้อเพลิงอัดแท่งจึงมีกำมะถันอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเมื่อเกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดแท่งในสภาวะที่มีอากาศ กำมะถันจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศได้เป็นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซ...
	3.1.5 เถ้า : เนื่องจากเชื้อเพลิงอัดแท่งมีส่วนประกอบของสารอนินทรีย์ที่อยู่ในชีวมวล เช่นซิลิกาแคลเซียมออกไซด์แมกนีเซียมออกไซด์ เมื่อเกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ 950 องศาเซลเซียส แล้วสารอนินทรีย์เหล่านี้จะยังคงอยู่ในรูปของแข็งเป็นเถ้า ซึ่งหากมีป...

	3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของยางพารา
	3.3 ทฤษฎีการขึ้นรูปแม่งชีวมวล
	3.3.1 กระบวนการอัดร้อนเป็นกระบวนการขึ้นรูปแท่งชีวมวลโดยมีการให้ความร้อนแก่ชีวมวลที่อุณหภูมิประมาณ 300-350 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของชีวมวลที่ใช้ ซึ่งวิธีการขึ้นรูปแบบอัดร้อนนั้นใช้หลักการสำคัญคือการให้ความร้อนแก่สารเคมีอินทรีย์ที่...
	3.3.2 กระบวนการอัดเย็นเป็นกระบวนการที่ง่ายและสามารถทำได้ที่อุณหภูมิต่ำ อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้ตัวประสานที่สามารถยึดเนื้อชีวมวลเข้าเป็นเนื้อเดียวกันและสามารถคงรูปอยู่ได้หลังการอัดขึ้นรูป ทั้งนี้กระบวนการอัดเย็นอาจต้องใช้ความดันสูงระหว่างก...

	3.4 ทฤษฎีค่าความชื้นภายในวัสดุ
	1. ความชื้นมาตรฐานเปียก (Wet basis moisture content) คือ อัตราส่วนของน้ำหนักของน้ำในผลิตภัณฑ์ต่อน้ำหนักผลิตภัณฑ์ชื้น โดยแสดงดังสมการที่ 3.1 [19]
	2. ความชื้นมาตรฐานแห้ง (Dry basis moisture content) คือ อัตราส่วนน้ำหนักของน้ำในผลิตภัณฑ์ต่อน้ำหนักผลิตภัณฑ์แห้ง โดยแสดงดังสมการที่ 3.2 [19]
	3. อัตราการทำแห้ง (Drying rate) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าความชื้นมาตรฐานแห้งเมื่อเวลาผ่านไป โดยแสดงดังสมการที่ 3.3

	3.5 ทฤษฎีการอบแห้ง

	บทที่ 4  การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแท่งชีวมวลด้วยพลังงานไมโครเวฟ  กระบวนการผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล และวิธีการทดลอง
	4.1 การออกแบบกระบวนการขึ้นรูปและอบแห้งแท่งชีวมวลด้วยพลังงานไมโครเวฟ
	4.1.1 การออกแบบเครื่องอบแห้งแท่งพลังงานชีวมวลด้วยพลังงานไมโครเวฟ
	4.1.2 การออกแบบระบบสายพานลำเลียง
	4.1.3 การออกแบบโครงสร้างรองรับน้ำหนัก

	4.2 การสร้างกระบวนการขึ้นรูปและอบแห้งแท่งชีวมวลด้วยพลังงานไมโครเวฟ
	4.2.1 การสร้างเครื่องอัดขึ้นรูปและตัดแท่งชีวมวล
	4.2.2 การสร้างเครื่องอบแห้งแท่งชีวมวลด้วยพลังงานไมโครเวฟ
	1. ส่วนโครงสร้างรองรับน้ำหนัก ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้สำหรับรับน้ำหนักทั้งหมดของตัวเครื่อง โดยวัสดุที่ใช้ในการทำโครงสร้างใช้วัสดุเป็นสแตนเลสกล่องตามที่ได้ออกแบบไว้ ดังแสดงในรูปที่ 4.19 นอกจากนี้คณะผู้จัดทำได้คำนึงถึงความสะดวกสบายสำหรับการเคลื่อนย้ายเครื่องอ...
	2. สายพานลำเลียง เป็นส่วนที่ใช้สำหรับลำเลียงแท่งชีวมวลภายในบริเวณอบแห้ง ซึ่งสายพานลำเลียงที่ถูกใช้เป็นสายพานลำเลียงที่ทนต่อความร้อนได้สูงเพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอบแห้งด้วยพลังงานไมโครเวฟ โดยสายพานมีระยะความกว้างอยู่ที่...
	3. ส่วนบริเวณอบแห้งแท่งชีวมวล (ส่วนบนของเครื่องอบแห้งแท่งชีวมวล) โดยส่วนนี้จะประกอบไปด้วย 5 ส่วนคือ ส่วนผนังครอบด้านบนสายพาน (สำหรับกำหนดพื้นที่บริเวณอบแห้ง) ส่วนท่อนำคลื่น ส่วนช่องลำเลียงแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลเข้า ส่วนทางลำเลียงแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลออก ...

	4.2.3 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า และติดตั้งตู้ควบคุมการทำงานเครื่องอบแห้งแท่งชีวมวลด้วยพลังงานไมโครเวฟ

	4.3 การสร้างกระบวนการขึ้นรูปและอบแห้งแท่งชีวมวลด้วยพลังงานไมโครเวฟ
	4.3.1 การสร้างเครื่องอัดขึ้นรูปและตัดแท่งชีวมวล
	4.3.2 กระบวนการบดละเอียดใบอ้อย
	4.3.3 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบและการขึ้นรูปและตัดแท่งชีวมวล
	1. เติมน้ำแป้งมันที่เตรียมไว้ดังแสดงในรูปที่ 4.34 ลงไปยังภาชนะที่เตรียมใบอ้อยบดละเอียด ดังแสดงในรูปที่ 4.35
	2. คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน ดังแสดงในรูปที่ 4.36
	3. นำน้ำยางธรรมชาติที่เตรียมไว้เทลงไปยังภาชนะที่คลุกเคล้าใบอ้อยบดละเอียดกับน้ำแป้งมัน ดังแสดงในรูปที่ 4.37
	4. คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน ดังแสดงในรูปที่ 4.38
	5. นำส่วนผสมที่คลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วไปเทยังภาชนะรองรับสำหรับอัดขึ้นรูป ดังแสดงในรูปที่ 4.39
	6. นำส่วนผสมลงสู่ช่องลำเลียงอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำการขึ้นรูปและตัดแท่งชีวมวล
	7. จะได้แท่งชีวมวลสำหรับเตรียมเข้าสู่กระบวนการอบแห้ง ดังแสดงในรูปที่ 4.40

	4.3.4 กระบวนการอบแห้งแท่งชีวมวล

	4.4 วิธีการทดลองค่าคุณสมบัติแท่งชีวมวลและประสิทธิภาพการอบแห้งของเครื่องอบแห้งแท่งชีวมวลด้วยพลังงานไมโครเวฟ
	4.4.1 วิธีการทดลองหาค่าคุณสมบัติที่สำคัญของเชื้อเพลิงชีวมวลจากกาบใบอ้อยที่มีน้ำยางธรรมชาติเป็นตัวผสาน
	4.4.2 วิธีการทดลองประสิทธิภาพการอบแห้งของเครื่องอบแห้งแท่งชีวมวลด้วยพลังงานไมโครเวฟ


	บทที่ 5  ผลการทดลองประสิทธิภาพการอบแห้ง  และการวิเคราะห์คุณสมบัติและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
	5.1 ผลการวิเคราะห์ค่าคุณสมบัติสำคัญของแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ
	5.1.1 ผลการศึกษาของสัดส่วนการเติมน้ำยางธรรมชาติในส่วนผสมของกาบใบอ้อยต่อค่าความร้อน (Heating Value)
	5.1.2 ผลการศึกษาของสัดส่วนการเติมน้ำยางธรรมชาติในส่วนผสมของกาบใบอ้อยต่อร้อยละความชื้น (% Moisture (%M)) ร้อยละเถ้า (% Ash) ร้อยละสารระเหย (% Volatile Matter (%VM)) และร้อยละของคาร์บอนคงตัว (% Fixed Carbon Content (%FC)) จากวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบโด...

	5.2 ผลการทดลองประสิทธิภาพการอบแห้งของเครื่องอบแห้งแท่งชีวมวลด้วยพลังงานไมโครเวฟ
	5.2.1 ผลการทดลองกระบวนการอบแห้งในการทดลองที่ 1
	5.2.2 ผลการทดลองกระบวนการอบแห้งในการทดลองที่ 2
	5.2.3 ผลการทดลองกระบวนการอบแห้งในการทดลองที่ 3
	5.2.4 ผลการทดลองกระบวนการอบแห้งในการทดลองที่ 4
	5.2.5 การเปรียบเทียบผลการทดลอง

	5.3 ผลการทดสอบความสามารถในการรับแรงกดในแนวแกนของแท่งชีวมวล
	5.3.1 วิธีการทดสอบความสามารถในการรับแรงกดในแนวแกนของแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
	รูปที่ 5.24 เครื่อง Universal testing machine ยี่ห้อ COMETECH Model QC-506 Type M2F ที่ใช้ในการทดสอบความสามารถในการรับแรงกดในแนวแกนของแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
	5.3.2 ผลการทดสอบความสามารถในการรับแรงกดในแนวแกนของแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลตัวอย่างในแต่ละสูตรผสม

	5.4 ผลการวิเคราะห์ค่าคุณสมบัติสำคัญของแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลในสูตรผสมที่ศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละรูปแบบการให้พลังงานในการอบแห้ง
	5.5 ผลการวิเคราะห์ค่าพลังงานการใช้ไฟฟ้าที่ถูกใช้ในการทดลองในแต่ละรูปแบบการให้พลังงานในการอบแห้ง
	5.6 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาของการอบแห้ง ค่าพลังงานการใช้ไฟฟ้าของการอบแห้ง ค่าความชื้นคงเหลือ และค่าความร้อนสุทธิของแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลตัวอย่างทั้ง 4 รูปแบบการอบแห้ง
	5.7 ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยเครื่องอบแห้งแท่งชีวมวลด้วยพลังงานไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง
	5.7.1 ตัวอย่างการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรฐศาสตร์ของการผลิตแท่งชีวมวลสูตร 1
	1. หาปริมาณพลังงานที่ต้องใช้ในการระเหยน้ำในแท่งชีวมวล
	2. หาปริมาณการผลิตแท่งชีวมวลสูงสุดที่เป็นไปได้


	5.8 การศึกษาและประเมินด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

	บทที่ 6  สรุปผลการศึกษา
	สรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 (สำหรับประชาสัมพันธ์)

	กิตติกรรมประกาศ
	การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแท่งชีวมวลด้วยพลังงานไมโครเวฟ กระบวนการผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล และวิธีการทดลอง
	ผลการทดลองประสิทธิภาพการอบแห้ง และการวิเคราะห์คุณสมบัติและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

	เนื้อหา
	บทที่ 1  บทนำและความสำคัญของปัญหา
	1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา
	1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	1.2.1 เพื่อพัฒนาส่วนผสมระหว่างกาบใบอ้อยและน้ำยางธรรมชาติที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นแท่งพลังงานชีวมวลเพื่อให้ได้แท่งชีวมวลที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ ค่าความแข็งแรง และค่าความร้อนที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นทางเชื้อเพลิงในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
	1.2.2 เพื่อส่งเสริมและสร้างนวัตกรรมเครื่องอบแห้งและพัฒนากระบวนการขึ้นรูปแท่งพลังงานชีวมวลจากกาบใบอ้อยที่มีน้ำยางธรรมชาติเป็นตัวประสานด้วยกระบวนการอบแห้งโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานคลื่นไมโครเวฟ
	1.2.3 เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมการทำงานและจัดเก็บข้อมูลสำหรับเครื่องต้นแบบที่ทำการออกแบบ
	1.2.4 เพื่อลดปริมาณขยะและเพิ่มมูลค่าให้กับกาบใบอ้อยซึ่งเป็นขยะหรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางธรรมชาติ เพื่อให้เกิดต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

	1.3 แผนการทำโครงการวิจัย
	1. ปริมาณคาร์บอนคงตัว (Fixed carbon) ตามมาตรฐาน ASTM D7582-15
	2. ปริมาณเถ้า (Ash) ตามมาตรฐาน ASTM E3174
	3. ค่าความร้อน (Heating value) ตามมาตรฐาน ASTM D240
	4. ค่าความชื้น (Moisture content) ตามมาตรฐาน ASTM D3173
	5. ค่าความหนาแน่น (Bulk density) ตามมาตรฐาน ASTM E75
	6. ค่าแรงกดอัด (Compression force) ตามมาตรฐาน ASTM EL78-0060
	1.3.1 ทำการศึกษาและพัฒนาส่วนผสมระหว่างกาบใบอ้อยและน้ำยางธรรมชาติที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นแท่งพลังงานชีวมวล
	1.3.2 ทำการสร้างเครื่องและพัฒนากระบวนการขึ้นรูปแท่งพลังงานชีวมวลจากกาบใบอ้อยที่มีน้ำยางธรรมชาติเป็นตัวประสานด้วยกระบวนการอบแห้งโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานคลื่นไมโครเวฟ
	1.3.3 ทำการทดสอบและวิเคราะห์การทดสอบเครื่องการขึ้นรูปแท่งพลังงานชีวมวลจากกาบใบอ้อยที่มีน้ำยางธรรมชาติเป็นตัวประสานด้วยกระบวนการอบแห้งโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานคลื่นไมโครเวฟ
	1.3.4 ทำการทดลองและเก็บข้อมูล
	1.3.5 ทำการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ เช่น ส่วนผสมระหว่างกาบใบอ้อยและน้ำยางธรรมชาติที่เหมาะสม กำลังไมโครเวฟที่ป้อน และระยะเวลาในการทำความร้อน ที่ส่งผลต่อรูปแบบการกระจายตัวของอุณหภูมิ และสมบัติต่าง ๆ ของแท่งพลังงานชีวมวล
	1.3.6 ทำการวิเคราะห์และสรุปผล

	1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	1.4.1 ด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้จากการทำวิจัย
	1. สามารถลดปริมาณขยะที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรได้อย่างน้อยร้อยละ 60
	2. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กาบใบอ้อยซึ่งเป็นขยะหรือของเหลือทิ้งทางการเกษตรและน้ำยางธรรมชาติ โดยสามารถเพิ่มมูลค่าการขายให้กับผลิตภัณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 10
	3. สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับกาบใบอ้อยและน้ำยางธรรมชาติ
	4. สามารถสร้างรายได้-ลดรายจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและยางพารา
	5. สามารถเพิ่มอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการเกษตรในการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนั้นอาจเป็นการช่วยลดจำนวนบุคลากรในการทำงาน เนื่องจากเครื่องต้นแบบสามารถทำงานในระบบอัตโนมัติได้
	6. สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร พลังงานและวัสดุชีวภาพ)
	7. สามารถเพิ่มสัดส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองต่อการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเพิ่มขึ้น

	1.4.2 ด้านสร้างองค์ความรู้ใหม่
	1. สร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาส่วนผสมระหว่างกาบใบอ้อยและน้ำยางธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิงพลังงานชีวมวลคุณภาพสูง
	2. สร้างพื้นฐานองค์ความรู้ความเข้าใจ ในการออกแบบและเครื่องต้นแบบเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนากระบวนการอบแห้งแท่งเชื้อเพลิงพลังงานชีวมวลจากกาบใบอ้อยและน้ำยางธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีจากพลังงานคลื่นไมโครเวฟ
	3. สร้างพื้นฐานองค์ความรู้ความเข้าใจ ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบการควบคุมการทำงาน การส่งผ่าน และการจัดเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ
	4. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยสามารถนำไปต่อยอดเพื่อเผยแพร่ให้กับนักวิจัยหรือบุคคลอื่นที่มีความสนใจได้
	5. สามารถเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยและศูนย์วิจัยในระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ
	6. เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมด้านการวิจัยและสามารถผลิตนักศึกษาหรือผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมจากองค์ความรู้ที่ได้รับ

	1.4.3 ด้านสังคมและสุขภาพ ช่วยตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
	1.4.4 ผู้ใช้ประโยชน์/ผู้ที่จะได้รับผลกระทบ
	1. เกษตรกรผู้ผลิตอ้อยและยางพาราในภาคการเกษตร
	2. อาจารย์ผู้วิจัย นักวิจัยและความมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางการวิจัย
	3. หน่วยงานที่สังกัด และมหาวิทยาลัย
	4. กลุ่มบริษัททางด้านวิศวกรรม ที่นำเทคโนโลยีไปใช้ เพื่อการพัฒนาอุปกรณ์ระบบการให้ความร้อนในการอบแห้งด้วยพลังงานไมโครเวฟ และระบบเซนเซอร์การตรวจวัดอุณหภูมิ


	1.5 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
	1.6 สถานที่ดำเนินงาน
	1. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
	2. ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	1. ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ Center of Excellence in Electromagnetic Energy Utilization in Engineering (CEEE) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
	2. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
	3. บริษัทภาคอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือ


	บทที่ 2
	การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	3.1 ทฤษฎีคุณสมบัติสำคัญของแท่งเชื้อเพลิง
	3.1.1 ค่าความร้อน (Heating Value) : ค่าความร้อนคือปริมาณความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอัดแท่งอย่างสมบูรณ์ ต่อหนึ่งหน่วนกิโลกรัมของเชื้อเพลิงอัดแท่ง นิยมใข้หน่วยเป็น kJ/kg หรือ kcal/kg ซึ่งค่าความร้อนมี 2 รูปแบบได้แก่
	1. ค่าความร้อนสูง (High heating value หรือ HHV) เป็นปริมาณความร้อนรวมทั้งหมดที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอัดแท่ง เป็นค่าความร้อนสูงสุดของเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยค่าความร้อนทั้งหมดได้แก่ค่าความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้และค่าความร้อนแฝงที่ทำให้ความชื้นในเช...
	2. ค่าความร้อนต่ำ (Low heating value หรือ LHV) คือค่าความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอัดแท่งเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าความร้อนแฝงที่ทำให้ความชื้นในเชื้อเพลิงอัดแท่งระเหยเป็นไอน้ำ

	3.1.2 ปริมาณสารระเหยได้ : ในชีวมวลนั้นจะมีสารระเหยได้เป็นองค์ประกอบ ดังนั้นเมื่อนำชีวมวลมาขึ้นรูปเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง ตัวเชื้อเพลิงอัดแท่งนี้จะมีองค์ประกอบของสารระเหยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการเผาไหม้เชื้อเพลิงอัดแท่ง สารระเหยได้จะระเหยออกจากเช...
	3.1.3 ปริมาณคาร์บอนคงตัว : ปริมาณคาร์บอนคงตัว คือ ปริมาณคาร์บอนที่เหลือจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยสารระเหยได้ระเหยออกไปหมดแล้วจากการเผาไหม้ที่ 750 องศาเซลเซียส
	3.1.4 ปริมาณกำมะถัน : ชีวมวลนั้นโดยมากจะมีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นเชื้อเพลิงอัดแท่งจึงมีกำมะถันอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเมื่อเกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดแท่งในสภาวะที่มีอากาศ กำมะถันจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศได้เป็นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซ...
	3.1.5 เถ้า : เนื่องจากเชื้อเพลิงอัดแท่งมีส่วนประกอบของสารอนินทรีย์ที่อยู่ในชีวมวล เช่นซิลิกาแคลเซียมออกไซด์แมกนีเซียมออกไซด์ เมื่อเกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ 950 องศาเซลเซียส แล้วสารอนินทรีย์เหล่านี้จะยังคงอยู่ในรูปของแข็งเป็นเถ้า ซึ่งหากมีป...

	3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของยางพารา
	3.3 ทฤษฎีการขึ้นรูปแม่งชีวมวล
	3.3.1 กระบวนการอัดร้อนเป็นกระบวนการขึ้นรูปแท่งชีวมวลโดยมีการให้ความร้อนแก่ชีวมวลที่อุณหภูมิประมาณ 300-350 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของชีวมวลที่ใช้ ซึ่งวิธีการขึ้นรูปแบบอัดร้อนนั้นใช้หลักการสำคัญคือการให้ความร้อนแก่สารเคมีอินทรีย์ที่...
	3.3.2 กระบวนการอัดเย็นเป็นกระบวนการที่ง่ายและสามารถทำได้ที่อุณหภูมิต่ำ อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้ตัวประสานที่สามารถยึดเนื้อชีวมวลเข้าเป็นเนื้อเดียวกันและสามารถคงรูปอยู่ได้หลังการอัดขึ้นรูป ทั้งนี้กระบวนการอัดเย็นอาจต้องใช้ความดันสูงระหว่างก...

	3.4 ทฤษฎีค่าความชื้นภายในวัสดุ
	1. ความชื้นมาตรฐานเปียก (Wet basis moisture content) คือ อัตราส่วนของน้ำหนักของน้ำในผลิตภัณฑ์ต่อน้ำหนักผลิตภัณฑ์ชื้น โดยแสดงดังสมการที่ 3.1 [19]
	2. ความชื้นมาตรฐานแห้ง (Dry basis moisture content) คือ อัตราส่วนน้ำหนักของน้ำในผลิตภัณฑ์ต่อน้ำหนักผลิตภัณฑ์แห้ง โดยแสดงดังสมการที่ 3.2 [19]
	3. อัตราการทำแห้ง (Drying rate) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าความชื้นมาตรฐานแห้งเมื่อเวลาผ่านไป โดยแสดงดังสมการที่ 3.3

	3.5 ทฤษฎีการอบแห้ง

	บทที่ 4  การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแท่งชีวมวลด้วยพลังงานไมโครเวฟ  กระบวนการผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล และวิธีการทดลอง
	4.1 การออกแบบกระบวนการขึ้นรูปและอบแห้งแท่งชีวมวลด้วยพลังงานไมโครเวฟ
	4.1.1 การออกแบบเครื่องอบแห้งแท่งพลังงานชีวมวลด้วยพลังงานไมโครเวฟ
	4.1.2 การออกแบบระบบสายพานลำเลียง
	4.1.3 การออกแบบโครงสร้างรองรับน้ำหนัก

	4.2 การสร้างกระบวนการขึ้นรูปและอบแห้งแท่งชีวมวลด้วยพลังงานไมโครเวฟ
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