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บทคัดย่อ 

 

 งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ด จากกากของเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มพร้อม
ทาน ได้แก่ กากชาเขียว กากวุ้นมะพร้าว และกากดอกเก๊กฮวย โดยไม่ใช้ตัวประสาน ท าการอัดเม็ดโดยใช้
เครื่องอัดไฮโดรลิกด้วยแรงขนาด 5 ตัน ได้เม็ดเชื้อเพลิงจากกากชาเขียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 และ 
10 mm ความยาว 10 mm ส่วนกากวุ้นมะพร้าวและกากดอกเก๊กฮวยสามารถอัดได้ที่ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 10 mm เท่านั้น ภายหลังการอัดเม็ด เชื้อเพลิงมีความหนาแน่นรวมเพ่ิมสูงขึ้นจาก 30–115 
kg/m3 เป็น 586–659 kg/m3 โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ด, ความยาวของเม็ด, ความหนาแน่นของ
เม็ด, ความหนาแน่นรวม, ปริมาณความชื้น, ปริมาณเถ้า, ค่าความร้อน และดัชนีความคงทน เป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวมวลแข็งอัดเม็ดประเภทไม่ได้ท าจากไม้ของไทยและยุโรป 
จากนั้น น าเชื้อเพลิงอัดเม็ดที่ได้มาปรับปรุงสมบัติทางพลังงานด้วยกระบวนการทอรีแฟคชั่น ที่อุณหภูมิ 
200, 250 และ 300°C เวลา 0.5, 1, 1.5 และ 2 ชั่วโมง พบว่า สภาวะที่ดีที่สุดในการทอรีไฟด์กากชาเขียว
และกากวุ้นมะพร้าวอัดเม็ดที่ท าให้ลักษณะของเม็ดยังคงสภาพ แน่น ไม่แตกหัก คือ ที่อุณหภูมิ 200°C 
เวลา 0.5 ชั่วโมง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ด 10 mm โดยมีค่าความร้อนเพ่ิมขึ้นจาก 19.86 และ 
15.99 MJ/kg เป็น 20.08 และ 16.36 MJ/kg ตามล าดับ และมีร้อยละผลได้ 93.92% และ 97.87% 
ตามล าดับ แต่ส าหรับกากดอกเก๊กฮวยอัดเม็ดไม่สามารถทอรีไฟด์ที่สภาวะเหล่านี้ได้ โดยมีการเสียรูปร่าง 
ขยายตัวออกมา ท าให้ไม่แน่น นอกจากนั้น ภายหลังการทอรีแฟคชั่น เชื้อเพลิงอัดเม็ดมีปริมาณคาร์บอน
คงตัวเพ่ิมสูงขึ้น มีความหนาแน่นของเม็ดและความหนาแน่นรวมลดต่ าลง และมีดัชนีความคงทนของเม็ด
ลดลงเพียงเล็กน้อย เมื่อท าการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า ค่าความร้อนที่เพ่ิมสูงขึ้นของ
เม็ดเชื้อเพลิงทอรีไฟด์น้อยกว่าค่าความร้อนที่ใช้ในกระบวนการทอรีแฟคชั่น ดังนั้น จึงไม่มีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ แตอ่ย่างไรก็ตาม การทอรีแฟคชั่นช่วยลดปริมาณสารระเหยให้กับเชื้อเพลิง ทั้งนี้ การอัดเม็ด
วัตถุดิบเริ่มต้นเพียงอย่างเดียว ยังคงมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
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ABSTARCT 

 

 This research studied the production of solid fuel pellet from waste of ready-to-
drink industry (green tea, coconut jelly and chrysanthemum) without binder. Pelletization 
was done by a single 5-ton hydraulic press unit to obtain fuel pellets with 7 and 10 mm 
in diameter and 10 mm in length for green tea waste. However, for coconut jelly and 
chrysanthemum wastes, they could be compressed as pellets only with diameter of 10 
mm and length of 10 mm. After pelletization, the bulk density of fuel increased from 30–
115 kg/m3 to 586–659 kg/m3. Moreover, diameter of pellet, length of pellet, pellet density, 
bulk density, moisture content, ash content, higher heating value and pellet durability 
complied with Thai and European standards of the solid biofuel pellet for non-woody 
materials. Then, energy properties of obtained fuel pellets were improved by torrefaction 
process at 200, 250 and 300°C for 0.5, 1, 1.5 and 2 h. It was found that the optimum 
conditions to torrefied green tea and coconut jelly pellets were pellet diameter of 10 mm, 
temperature of 200°C and time of 0.5 h. At these conditions, the higher heating values 
increased from 19.86 and 15.99 MJ/kg to 20.08 and 16.36 MJ/kg and the mass yield was 
93.92% and 97.87% for green tea and coconut jelly pellets, respectively. For 
chrysanthemum pellets, they could not be torrefied at the temperature and time used in 
this study because the torrefied pellets were deformed. In addition, pellets had higher 
fixed carbon content, lower pellet density and bulk density, and slightly lower in the 
durability after torrefaction. In economic evaluation, it was shown that the increasing in 
heating value of torrefied pellet was less than the energy used in the torrefaction process. 



Therefore, the torrefaction process was not economic feasibility. However, the torrefaction 
improved solid fuel in term of lower volatile matters. Therefore, the pelletization of raw 
material still can consider as economic feasibility.     
 


