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การผลิตน้ํามันและถานชีวภาพจากวัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตรภายใตแนวทางการจัดการแบบไมมีของเสียเหลือท้ิง
Bio-oil and Bio-char Production from Agricultural Residue under A Concept of Zero Waste Management
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บทคัดยอ
บทความน้ีนําเสนอแนวทางการนําวัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตร มาผลิตเปนเชื้อเพลิงชีวภาพ ซ่ึงเปนแนวทางหน่ึงในการจัดการแบบไมมีของเสีย

เหลือท้ิง วัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตร เชน เมล็ดมะเยาหิน เมล็ดปาลมนํ้ามัน หลังจากหีบเพ่ือสกัดนํ้ามันแลว จะถูกนํามาบดละเอียด ตากแหง และ
นําไปผลิตนํ้ามัน และถานชีวภาพ ภายใตกระบวนการไพโรไลซิส ในกรณีท่ีมีความตองการนํ้ามันชีวภาพปริมาณสูงจะใชกระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็ว
กรณีท่ีมีความตองการปริมาณถานสูง และคุณภาพดีจะใชกระบวน การไพโรไลซิสแบบชา สําหรับสวนใบหรือกิ่งหรือทะลายปาลม แมกระท่ังกากท่ี
เหลือจากการหีบนํ้ามัน ท่ีไมผานการไพโรไลซิส จะนํามาบดละเอียด ตากแหงและอัดขึ้นรูปเพ่ือนําไปผลิตแทงเชื้อเพลิง (RDF-5) ซ่ึงสามารถนําไปใชใน
การหุงตม หรือเปนวัตถุดิบในการผลิตแกสสังเคราะห โดยผานกระบวนการแกสซิฟเคชั่น แกสสังเคราะหดังกลาวสามารถนําไปใชเดินเครื่องกําเนิด
ไฟฟา จายไฟฟาไปใชประโยชนได เถาท่ีเกิดในกระบวนการแกสซิฟเคชัน สามารถนําไปปรับความเปนกรด-ดางของดิน หรือใชผสมซีเมนต เพ่ือผลิต
คอนกรีต สําหรับนํ้ามันพืชดิบหลังการหีบเมล็ดนํ้ามัน ท่ีผานกระบวนการทรานสเอสเตอริฟเคชัน เพ่ือผลิตไบโอดีเซล จะไดกลีเซอรีน  ซ่ึงสามารถนํามา
เปนตัวประสานในการผลิตแทงเชื้อเพลิง (RDF-5) ซ่ึงจะชวยเพ่ิมคาความรอนในเชื้อเพลิง นอกจากน้ีในบทความน้ียังนําเสนอวิธีการจับฝุนขนาดเล็กท่ี
เกิดจากการเผาไหม โดยการใชสนามไฟฟารวมอนุภาคฝุนขนาดเล็กใหมีขนาดท่ีใหญขึ้น สามารถดักจับไดงายขึ้นโดยเครื่องดักเก็บฝุนดวยสนามไฟฟา
เทคนิคขางตนสามารถนําไปประยุกตใชในชุมชน เปนแนวทางหน่ึงในการจัดการบริหารท่ีไมมีของเสียหรือวัสดุเหลือท้ิง หรือใหมีอยางนอยท่ีสุด
คําสําคัญ: เชื้อเพลิงชีวภาพ, การจัดการแบบไมมีของเสีย, วัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตร

1. ท่ีมาและความสําคัญ
ในกระบวนการทางเกษตรกรรม มักจะมีวัสดุเหลือท้ิง ซ่ึงมักจะถูกนําไปผลิตเปนปุย หรือไปทําเปนวัสดุอื่นเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม เชน การผลิต

แอลกอฮอลจากมันสําปะหลัง การผลิตวัสดุกอผนัง การผลิตไมเฟอรนิเจอรจากไมยางพารา การสกัดสารอินทรีย เพ่ือใชในอุตสาหกรรมเคมี และ
อุตสาหกรรมยา เปนตน อยางไรก็ตามยังคงมีของเสียเหลือท้ิงอยูเปนจํานวนมาก และมักจะถูกนํามาเผาทําลาย ซ่ึงกอใหเกิดการปลดปลอยแกสเรือน
กระจก หมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก โดยมีขอมูลวา ในการเผาเศษวัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตร 1,000 kg จะมีการปลอยฝุนละอองขนาด PM
10 ในปริมาณ 7 kg [1] ดังน้ันการนําวัสดุเหลือท้ิงดังกลาวนํามาเปนวัตถุดิบ ในการผลิตนํ้ามันและถานชีวภาพ ก็จะเปนขั้นตอนหน่ึงซ่ึงจะนําให
กระบวนการท้ังหมด ไมมีของเสียเหลือท้ิงสูส่ิงแวดลอม หรือมีของเสียเหลือท้ิงใหนอยท่ีสุด

การผลิตพลังงานจากชีวมวล จะตองคํานึงถึงความเหมาะสมทางดานเทคโนโลยีใหสอดคลองกับชนิด และปริมาณของชีวมวล ความคุมคาดาน
พลังงานและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การวางแผน และออกแบบกระบวนการผลิตเพ่ือลดตนทุน วัตถุดิบ และพลังงานใหสามารถนําของเหลือท้ิง
กลับมาใชประโยชนใหมากท่ีสุด

สําหรับการผลิตนํ้ามันและถานชีวภาพจากวัสดุทางเกษตร มักจะใชกระบวนการไพโรไลซิส ซ่ึงเปนการใหความรอนท่ีอุณหภูมิสูงเพ่ือใหเกิดการ
แตกของพันธะโมเลกุลในวัสดุท่ีเปนสารอินทรีย จากสายโซพันธะเคมียาวๆ กลายเปนสายโซส้ันๆ ภายใตสภาวะท่ีไมมีแกสออกซิเจน จะไดไอนํ้ามันท่ี
สามารถควบแนนได และควบแนนไมได และถาน ไอนํ้ามันท่ีสามารถควบแนนจะนําไปลดอุณหภูมิเพ่ือผลิตเปนนํ้ามันเหลวตอไป กระบวนการไพโรไลซิส
อาจจําแนกเปนกระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็ว (Fast Pyrolysis) แบบชา (Slow Pyrolysis) และแบบทอรรีแฟคชั่น (Torrefaction) โดยใน
กระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็ว อุณหภูมิของชีวมวลภายในปฏิกรณจะอยูท่ี 500-600oC และเวลาท่ีชีวมวลอยูในปฏิกรณจะประมาณ 1 วินาที ขณะท่ี
แบบชา การคงอยูของชีวมวลจะมากกวา 1 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิประมาณ 400-500oC ขณะท่ีแบบทอรรีแฟคชั่นจะคลายกับแบบชา แตอุณหภูมิจะ
ประมาณ 300oC ท้ังน้ีผลผลิตท่ีไดจะเปนนํ้ามันชีวภาพ และถานชีวภาพ ประมาณ 60-70 % และ 10-15 %, 30-35 % และ 30-40 %, 5 % และ 8
% ตามลําดับ
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ในประเทศไทยไดมีการนําวัตถุดิบเหลือท้ิงจากการเกษตรมาผลิตนํ้ามันและถานชีวภาพ เชน ทะลายปาลม [2] เหงามันสําปะหลัง [3] รวมถึง
สาหราย [4] ชานออย และผักตบชวา [5] ภายใตกระบวนการไพโรไลซิส ในกรณีท่ีอุณหภูมิสูง จะไดปริมาณนํ้ามันมาก และปริมาณถานนอย และ
กลับกัน เม่ือปฏิกิริยาเกิดขึ้นท่ีอุณหภูมิตํ่า คุณภาพและโครงสรางของถานภายใตกระบวนการไพโรไลซิสแบบชาจะดีกวา ในกรณีของไพโรไลซิสแบบ
เร็ว นอกจากน้ียังมีการนําของเสีย เชน กิ่งไม ใบไม มาผสมกับวัสดุเหลือท้ิงอื่น มาผลิตเปนแทงเชื้อเพลิงชีวมวลในรูป RDF-5 [6, 7] รวมถึงการนําแทง
เชื้อเพลิง RDF-5 ไปเปนเชื้อเพลิงในเตาแกสซิไฟเออร ผลิตแกสสังเคราะหใหแกเครื่องปนไฟฟา [8]

ในบทความน้ีไดนําเสนอแนวคิดในการนําวัสดุเหลือใช หรือเหลือท้ิงจากการเกษตร  เชน การผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลจากพืชนํ้ามัน เชนมะเยาหิน
และปาลมนํ้ามัน เมล็ดมะเยาหิน เมล็ดปาลมนํ้ามัน หลังจากหีบเพ่ือสกัดนํ้ามันแลว จะถูกนํามาบดละเอียด ตากแหง และนําไปผลิตนํ้ามันและถาน
ชีวภาพ ภายใตกระบวนการไพโรไลซิส  สําหรับสวนใบหรือกิ่งจากตนมะเยาหิน ทะลายปาลม หรือแมกระท่ังกากท่ีเหลือจากการหีบนํ้ามัน จะนํามา
บดละเอียด ตากแหงและอัดขึ้นรูปเพ่ือนําไปผลิตแทงเชื้อเพลิง (RDF-5) ซ่ึงสามารถนําไปใชในการหุงตม หรือเปนวัตถุดิบในการผลิตแกสสังเคราะห
โดยผานกระบวนการแกสซิฟเคชั่น แกสสังเคราะหดังกลาวสามารถนําไปใชเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา จายไฟฟาไปใชประโยชนได เถาท่ีเกิดใน
กระบวนการแกสซิฟเคชัน สามารถนําไปปรับความเปนกรด-ดางของดิน หรือใชผสมซีเมนต เพ่ือผลิตคอนกรีต สําหรับนํ้ามันพืชดิบหลังการหีบเมล็ด
นํ้ามัน และผานกระบวนการทรานสเอสเตอริฟเคชัน เพ่ือผลิตไบโอดีเซล จะไดกลีเซอรีน  ซ่ึงสามารถนํามาเปนตัวประสานในการผลิตแทงเชื้อเพลิง
(RDF-5) ซ่ึงจะชวยเพ่ิมคาความรอนในเชื้อเพลิง เทคนิคขางตนสามารถนําไปประยุกตใชในชุมชน เปนแนวทางหน่ึงในการจัดการบริหารท่ีไมมีของเสีย
หรือวัสดุเหลือท้ิง หรือใหมีอยางนอยท่ีสุด
2. วิธีการศึกษา

รูปท่ี 1 แสดงรูปแบบแนวทางการศึกษา การผลิตนํ้ามันและถานจากชีวภาพ ภายใตการจดัการแบบไมมีของเสียเหลือท้ิง จากกระบวนการผลิต
นํ้ามันไบโอดีเซล จากพืชนํ้ามัน คือ มะเยาหิน และปาลมนํ้ามัน

รูปท่ี 1: การนําวัสดุเหลือท้ิงจากการผลิตไบโอดีเซลท่ีใชวัตถุดิบจากมะเยาหินและปาลมนํ้ามัน

เมล็ดมะเยาหิน และเมล็ดปาลมนํ้ามัน จะถูกอบใหมีอุณหภูมิ 80-100oC และอุณหภูมิ 140oC โดยใชเวลาประมาณ 30 และ 20 นาที
ตามลําดับ แลวมาหีบอัดโดยเครื่องอัดรีดแบบเกลียว ดังรูปท่ี 2 จะไดนํ้ามันพืชดิบราว 30-33 % โดยนํ้าหนัก

ในประเทศไทยไดมีการนําวัตถุดิบเหลือท้ิงจากการเกษตรมาผลิตนํ้ามันและถานชีวภาพ เชน ทะลายปาลม [2] เหงามันสําปะหลัง [3] รวมถึง
สาหราย [4] ชานออย และผักตบชวา [5] ภายใตกระบวนการไพโรไลซิส ในกรณีท่ีอุณหภูมิสูง จะไดปริมาณนํ้ามันมาก และปริมาณถานนอย และ
กลับกัน เม่ือปฏิกิริยาเกิดขึ้นท่ีอุณหภูมิตํ่า คุณภาพและโครงสรางของถานภายใตกระบวนการไพโรไลซิสแบบชาจะดีกวา ในกรณีของไพโรไลซิสแบบ
เร็ว นอกจากน้ียังมีการนําของเสีย เชน กิ่งไม ใบไม มาผสมกับวัสดุเหลือท้ิงอื่น มาผลิตเปนแทงเชื้อเพลิงชีวมวลในรูป RDF-5 [6, 7] รวมถึงการนําแทง
เชื้อเพลิง RDF-5 ไปเปนเชื้อเพลิงในเตาแกสซิไฟเออร ผลิตแกสสังเคราะหใหแกเครื่องปนไฟฟา [8]

ในบทความน้ีไดนําเสนอแนวคิดในการนําวัสดุเหลือใช หรือเหลือท้ิงจากการเกษตร  เชน การผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลจากพืชนํ้ามัน เชนมะเยาหิน
และปาลมนํ้ามัน เมล็ดมะเยาหิน เมล็ดปาลมนํ้ามัน หลังจากหีบเพ่ือสกัดนํ้ามันแลว จะถูกนํามาบดละเอียด ตากแหง และนําไปผลิตนํ้ามันและถาน
ชีวภาพ ภายใตกระบวนการไพโรไลซิส  สําหรับสวนใบหรือกิ่งจากตนมะเยาหิน ทะลายปาลม หรือแมกระท่ังกากท่ีเหลือจากการหีบนํ้ามัน จะนํามา
บดละเอียด ตากแหงและอัดขึ้นรูปเพ่ือนําไปผลิตแทงเชื้อเพลิง (RDF-5) ซ่ึงสามารถนําไปใชในการหุงตม หรือเปนวัตถุดิบในการผลิตแกสสังเคราะห
โดยผานกระบวนการแกสซิฟเคชั่น แกสสังเคราะหดังกลาวสามารถนําไปใชเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา จายไฟฟาไปใชประโยชนได เถาท่ีเกิดใน
กระบวนการแกสซิฟเคชัน สามารถนําไปปรับความเปนกรด-ดางของดิน หรือใชผสมซีเมนต เพ่ือผลิตคอนกรีต สําหรับนํ้ามันพืชดิบหลังการหีบเมล็ด
นํ้ามัน และผานกระบวนการทรานสเอสเตอริฟเคชัน เพ่ือผลิตไบโอดีเซล จะไดกลีเซอรีน  ซ่ึงสามารถนํามาเปนตัวประสานในการผลิตแทงเชื้อเพลิง
(RDF-5) ซ่ึงจะชวยเพ่ิมคาความรอนในเชื้อเพลิง เทคนิคขางตนสามารถนําไปประยุกตใชในชุมชน เปนแนวทางหน่ึงในการจัดการบริหารท่ีไมมีของเสีย
หรือวัสดุเหลือท้ิง หรือใหมีอยางนอยท่ีสุด
2. วิธีการศึกษา

รูปท่ี 1 แสดงรูปแบบแนวทางการศึกษา การผลิตนํ้ามันและถานจากชีวภาพ ภายใตการจดัการแบบไมมีของเสียเหลือท้ิง จากกระบวนการผลิต
นํ้ามันไบโอดีเซล จากพืชนํ้ามัน คือ มะเยาหิน และปาลมนํ้ามัน

รูปท่ี 1: การนําวัสดุเหลือท้ิงจากการผลิตไบโอดีเซลท่ีใชวัตถุดิบจากมะเยาหินและปาลมนํ้ามัน

เมล็ดมะเยาหิน และเมล็ดปาลมนํ้ามัน จะถูกอบใหมีอุณหภูมิ 80-100oC และอุณหภูมิ 140oC โดยใชเวลาประมาณ 30 และ 20 นาที
ตามลําดับ แลวมาหีบอัดโดยเครื่องอัดรีดแบบเกลียว ดังรูปท่ี 2 จะไดนํ้ามันพืชดิบราว 30-33 % โดยนํ้าหนัก
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รูปท่ี 2: เครื่องหีบอัดเมล็ดนํ้ามันพืช
รูปท่ี 3 แสดงตัวอยาง กากเมล็ดมะเยาหินหลังการหีบ และนํ้ามันทะเยาหินดิบท่ีได นํ้ามันพืชท่ีหีบอัดไดจะถูกนําไปกรองเพ่ือทําความสะอาด

และตรวจหาคา Free fatty acid โดยไมใหเกิน 5 % จากน้ันนําไปผสมกับเมทานอล และ Potassium Hydroxide เพ่ือผลิตไบโอดีเซล ภายใต
กระบวนการ Transesterification ซ่ึงในงานวิจัยน้ีใชวิธีผลิตภายใตสนามไฟฟา ท่ีมีปฏิกรณลักษณะ ดังรูปท่ี 4

ก. กากมะเยาหินหลังการหีบ ข. นํ้ามันมะเยาหินดิบ
รูปท่ี 3: กากเมล็ดมะเยาหินและนํ้ามันดิบ หลังการหีบ (เมล็ดมะเยาหิน 6 kg จะหีบนํ้ามันดิบไดราว 2 ลิตร)

รูปท่ี 4: ปฏิกรณในการผลิตไบโอดีเซลภายใตสนามไฟฟา [9]

วัตถุดิบจะถูกอุนมาท่ีอุณหภูมิประมาณ 40-50 oC แทนท่ีจะเปน 60oC ดังวิธีใหความรอนท่ัวไป กอนนํามาปอนใหปฏิกรณ และการแยกกลีเซ
อริน จะเกิดขึ้นทันทีท่ีมีการปอนสนามไฟฟา เวลาท่ีใชในการทําปฏิกิริยา จะอยูประมาณ 5-10 นาที ในการผลิต ไบโอดีเซล แทนท่ีจะเปน 4-6 ชั่วโมง
ตามวิธีปกติ ซ่ึงจะไดไบโอดีเซลและกลีเซอริน โดยใชปริมาณพลังงานไฟฟาตอลิตรนอยกวา 0.02 kWh/lit น่ันคือการผลิตไบโอดีเซล ดวยวิธีใหมน้ี จะ
ประหยัดพลังงานและรวดเร็วกวาวิธีท่ัวไปมาก

สําหรับกากเมล็ดมะเยาหิน และกากเมล็ดปาลม จะถูกนําไปตากแหงและบดเปนผง ดังรูปท่ี 5 เพ่ือนํามาผลิตนํ้ามันชีวภาพ และถานชีวภาพ
ภายใตกระบวนการไพโรไลซิส ท้ังแบบชาและแบบเร็ว ซ่ึงในแบบแรกจะไดปริมาณถานในปริมาณมาก และแบบหลังจะไดปริมาณนํ้ามันมาก

รูปท่ี 2: เครื่องหีบอัดเมล็ดนํ้ามันพืช
รูปท่ี 3 แสดงตัวอยาง กากเมล็ดมะเยาหินหลังการหีบ และนํ้ามันทะเยาหินดิบท่ีได นํ้ามันพืชท่ีหีบอัดไดจะถูกนําไปกรองเพ่ือทําความสะอาด

และตรวจหาคา Free fatty acid โดยไมใหเกิน 5 % จากน้ันนําไปผสมกับเมทานอล และ Potassium Hydroxide เพ่ือผลิตไบโอดีเซล ภายใต
กระบวนการ Transesterification ซ่ึงในงานวิจัยน้ีใชวิธีผลิตภายใตสนามไฟฟา ท่ีมีปฏิกรณลักษณะ ดังรูปท่ี 4

ก. กากมะเยาหินหลังการหีบ ข. นํ้ามันมะเยาหินดิบ
รูปท่ี 3: กากเมล็ดมะเยาหินและนํ้ามันดิบ หลังการหีบ (เมล็ดมะเยาหิน 6 kg จะหีบนํ้ามันดิบไดราว 2 ลิตร)

รูปท่ี 4: ปฏิกรณในการผลิตไบโอดีเซลภายใตสนามไฟฟา [9]

วัตถุดิบจะถูกอุนมาท่ีอุณหภูมิประมาณ 40-50 oC แทนท่ีจะเปน 60oC ดังวิธีใหความรอนท่ัวไป กอนนํามาปอนใหปฏิกรณ และการแยกกลีเซ
อริน จะเกิดขึ้นทันทีท่ีมีการปอนสนามไฟฟา เวลาท่ีใชในการทําปฏิกิริยา จะอยูประมาณ 5-10 นาที ในการผลิต ไบโอดีเซล แทนท่ีจะเปน 4-6 ชั่วโมง
ตามวิธีปกติ ซ่ึงจะไดไบโอดีเซลและกลีเซอริน โดยใชปริมาณพลังงานไฟฟาตอลิตรนอยกวา 0.02 kWh/lit น่ันคือการผลิตไบโอดีเซล ดวยวิธีใหมน้ี จะ
ประหยัดพลังงานและรวดเร็วกวาวิธีท่ัวไปมาก

สําหรับกากเมล็ดมะเยาหิน และกากเมล็ดปาลม จะถูกนําไปตากแหงและบดเปนผง ดังรูปท่ี 5 เพ่ือนํามาผลิตนํ้ามันชีวภาพ และถานชีวภาพ
ภายใตกระบวนการไพโรไลซิส ท้ังแบบชาและแบบเร็ว ซ่ึงในแบบแรกจะไดปริมาณถานในปริมาณมาก และแบบหลังจะไดปริมาณนํ้ามันมาก

รูปท่ี 2: เครื่องหีบอัดเมล็ดนํ้ามันพืช
รูปท่ี 3 แสดงตัวอยาง กากเมล็ดมะเยาหินหลังการหีบ และนํ้ามันทะเยาหินดิบท่ีได นํ้ามันพืชท่ีหีบอัดไดจะถูกนําไปกรองเพ่ือทําความสะอาด

และตรวจหาคา Free fatty acid โดยไมใหเกิน 5 % จากน้ันนําไปผสมกับเมทานอล และ Potassium Hydroxide เพ่ือผลิตไบโอดีเซล ภายใต
กระบวนการ Transesterification ซ่ึงในงานวิจัยน้ีใชวิธีผลิตภายใตสนามไฟฟา ท่ีมีปฏิกรณลักษณะ ดังรูปท่ี 4

ก. กากมะเยาหินหลังการหีบ ข. นํ้ามันมะเยาหินดิบ
รูปท่ี 3: กากเมล็ดมะเยาหินและนํ้ามันดิบ หลังการหีบ (เมล็ดมะเยาหิน 6 kg จะหีบนํ้ามันดิบไดราว 2 ลิตร)

รูปท่ี 4: ปฏิกรณในการผลิตไบโอดีเซลภายใตสนามไฟฟา [9]

วัตถุดิบจะถูกอุนมาท่ีอุณหภูมิประมาณ 40-50 oC แทนท่ีจะเปน 60oC ดังวิธีใหความรอนท่ัวไป กอนนํามาปอนใหปฏิกรณ และการแยกกลีเซ
อริน จะเกิดขึ้นทันทีท่ีมีการปอนสนามไฟฟา เวลาท่ีใชในการทําปฏิกิริยา จะอยูประมาณ 5-10 นาที ในการผลิต ไบโอดีเซล แทนท่ีจะเปน 4-6 ชั่วโมง
ตามวิธีปกติ ซ่ึงจะไดไบโอดีเซลและกลีเซอริน โดยใชปริมาณพลังงานไฟฟาตอลิตรนอยกวา 0.02 kWh/lit น่ันคือการผลิตไบโอดีเซล ดวยวิธีใหมน้ี จะ
ประหยัดพลังงานและรวดเร็วกวาวิธีท่ัวไปมาก

สําหรับกากเมล็ดมะเยาหิน และกากเมล็ดปาลม จะถูกนําไปตากแหงและบดเปนผง ดังรูปท่ี 5 เพ่ือนํามาผลิตนํ้ามันชีวภาพ และถานชีวภาพ
ภายใตกระบวนการไพโรไลซิส ท้ังแบบชาและแบบเร็ว ซ่ึงในแบบแรกจะไดปริมาณถานในปริมาณมาก และแบบหลังจะไดปริมาณนํ้ามันมาก



ไฟ
ฟ
้าช

ุมช
น

698

ก. ผงจากกากเมล็ดมะเยาหิน ข. ผงจากเมล็ดปาลม
รูปท่ี 5: ผงจากเมล็ดพืชนํ้ามัน หลังการหีบนํ้ามันออกแลว [9]

ในงานวิจัยน้ี กระบวนการไพโรไลซิสแบบชา จะกระทําในเตาแบบเบดน่ิง ดังรูปท่ี 6 และกระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็วจะดําเนินการใน
ปฏิกรณแบบฟลูอิดไดซเบด ดังรูปท่ี 7 เพ่ือศึกษา สัดสวนและสมบัติของนํ้ามัน และถานชีวภาพท่ีได
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จากกากเมล็ดมะเยาหิน ท่ีอุณหภูมิตางๆกัน เม่ือเวลาทํางาน 1 ชั่วโมง สําหรับกระบวนการไพโรไลซิสแบบเรว็ จะไดผลผลิตเปนนํ้ามันสวนใหญ ผลดังแสดงใน
ตารางท่ี 3

ตารางท่ี 1: องคประกอบทางเคมีและคาความรอนของกากเมล็ดมะเยาหินและกากเมล็ดปาลม หลังจากการหีบนํ้ามันออกแลว

Crop Residue Tung Oil Seed Cake Palm Oil Kernel Cake
Proximate Analysis (%) Moisture NA NA

Volatile 86.17[*] 79.57[9] - 80.01[*]

Fixed C 10.41[*] 16.74[9] - 9.85[*]

Ash 3.42[*] 3.69[9] - 10.14[*]

Ultimate Analysis (%) Carbon 37.42 - 46.7[*] 47.19[9] - 55.3

Hydrogen 4.32 - 6.4[*] 6.38[9] - 8.5[*]

Nitrogen 2.71 - 3.7[*] 3.15[9] - 1.6[*]

Oxygen 25.73 - 42.9[*] 43.28[9] - 34.4[*]

Sulphur 1.38 - 0.2[*] NA[9] - 0.2[*]

HHV (MJ/kg) 14.54 - 18.6[*] 21.91[9] - 20.6[*]

[*] Present study.

ตารางท่ี 2: รอยละของเชื้อเพลิงชีวภาพท่ีไดจากกระบวนการไพโรไลซิสแบบชา ระยะเวลาทํางาน 1 ชั่วโมง

Material Pyrolysis Temperature (°C)
Tung Oil Seed Cake 400 500 600
Bio-char
Bio-Oil

53.33 (HHV 35.83 MJ/kg)
30       (HHV 21.74
MJ/kg)

22.33 (HHV 21.66 MJ/kg)
56.58 (HHV 29.92MJ/kg)

16.83 (HHV 19.74 MJ/kg)
52.69 (HHV 33.92 MJ/kg)

400oC 500oC

600oC
รูปท่ี 8: ถานและนํ้ามันชีวภาพ จากกากเมล็ดมะเยาหิน ภายใตกระบวนการไพโรไลซิสแบบชา ท่ีอุณหภูมิทํางานตาง ๆ

ตารางท่ี 3: รอยละของเชื้อเพลิงชีวภาพท่ีไดจากกระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็ว อุณหภูมิไพโรไลซิสท่ี 500 oC

Material Percentage of Products
Tung Oil Seed Cake Oil 72.1 Char 15.7 Gas 12.2

Palm Oil Kernel Cake Oil 60.7 Char 30.3 Gas 9.0
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ลักษณะของถาน และนํ้ามันชีวภาพท่ีไดจากกระบวนการไพโรไลซิส แบบเร็ว แสดงในรูปท่ี 9 คาสมบัติทางความรอนของนํ้ามันท่ีได จะตํ่ากวา
นํ้ามันเตา สวนถานจะมีคาความรอนคอนขางสูง ท้ังน้ีในกระบวนการไพโรไลซิสแบบชา สัดสวนนํ้ามันจะนอย และสัดสวนถานจะมาก เทียบกับ
กระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็ว รวมไปถึงโครงสรางของถานท่ีไดจากกระบวนการไพโรไลซิสแบบชา จะมีโครงสรางท่ีแข็งแรงกวา

ถานชีวภาพ นํ้ามันชีวภาพ
รูปท่ี 9: ถานและนํ้ามันชีวภาพจาก กากเมล็ดมะเยาหิน ภายใตกระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็ว

ใบและกิ่ง ของมะเยาหิน ทะลายปาลมและสวนตางๆ พบวามีปริมาณในจํานวนท่ีมาก ดังแสดงในตารางท่ี 4

ตารางท่ี 4: สัดสวนวัสดุเหลือท้ิงจากพืชพลังงาน [9]

พืชพลังงาน วัสดุเหลือท้ิง
(กก./ไร)

รอยละ

มะเยาหิน
- เศษกิ่งไมจากการตัดแตง
- เปลือก
- กาก

500
1,263
960

18.36
46.38
35.26

รวม 2,723 100

ปาลมน้ํามัน
- ทะลายปาลมเปลา
- กากเสนใย
- กะลาและเมล็ด

160
96
104

44.44
26.67
28.89

รวม 360 100

องคประกอบตางๆและคาความรอน จากวัตถุดิบเหลาน้ีบางสวน แสดงในตารางท่ี 5 วัสดุเหลือท้ิงเหลาน้ี จะถูกนํามาตากหรืออบใหแหง และตี
ปนใหเปนชิ้นเล็กๆ สามารถนํามาผสมกับกากเมล็ดนํ้ามันหลังการหีบเอานํ้ามันออกแลว  จากน้ันนํามาอัดเปนแทงเชื้อเพลิง RDF-5 ดังแสดงในรูปท่ี 10
สําหรับแทงเชื้อเพลิงดังกลาว อาจนํากลีเซอรีนท่ีไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมาเปนตัวประสาน โดยสัดสวนโดยนํ้าหนัก ไมตํ่ากวา 10 % โดย
นํ้าหนัก นอกจากน้ีกลีเซอรีนยังชวยในการเพ่ิมคาความรอนในแทงเชื้อเพลิง แทงเชื้อเพลิงดังกลาว ไดนําไปทดสอบเปนเชื้อเพลิงในเตาแกสซิไฟเออร
เพ่ือผลิตแกสสังเคราะห พบวาแกสสังเคราะหท่ีได มีคาความรอน 4,406-5,168 kJ/m3 ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 3.13-3.33 kg/h เม่ือใชกลีเซอรีน
เปนตัวประสาน 30 % โดยนํ้าหนัก  แกสดังกลาวสามารถนําไปใชในการผลิตไฟฟาผานเครื่องปนไฟฟาได สวนเถาท่ีไดอาจนําไปผสมดิน เพ่ือปรับ
สภาพความเปนกรด-ดาง หรือนําไปผสมซีเมนตเพ่ือผลิตคอนกรีตได

ตารางท่ี 5: องคประกอบและคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุเหลือท้ิงจากมะเยาหินและปาลม [9]

Energy crop Residue เปลือกผล
มะเยาหิน

ก่ิงไมจาก
การตัดแตง
ก่ิง

ทางใบ
ปาลม
น้ํามัน

ทะลาย
ปาลมน้ํามัน

เสนใย
ปาลม
น้ํามัน

Proximate
Analysis (%)

Moisture 12.43 6.43 78.40 3.30 40

Volatile 21.88 20.26 16.60 83.94 45.8

Fixed C 49.68 68.29 4.6 5.68 9.6

Ash 16.01 5.2 0.7 7.08 4.6

ลักษณะของถาน และนํ้ามันชีวภาพท่ีไดจากกระบวนการไพโรไลซิส แบบเร็ว แสดงในรูปท่ี 9 คาสมบัติทางความรอนของนํ้ามันท่ีได จะตํ่ากวา
นํ้ามันเตา สวนถานจะมีคาความรอนคอนขางสูง ท้ังน้ีในกระบวนการไพโรไลซิสแบบชา สัดสวนนํ้ามันจะนอย และสัดสวนถานจะมาก เทียบกับ
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ปนใหเปนชิ้นเล็กๆ สามารถนํามาผสมกับกากเมล็ดนํ้ามันหลังการหีบเอานํ้ามันออกแลว  จากน้ันนํามาอัดเปนแทงเชื้อเพลิง RDF-5 ดังแสดงในรูปท่ี 10
สําหรับแทงเชื้อเพลิงดังกลาว อาจนํากลีเซอรีนท่ีไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมาเปนตัวประสาน โดยสัดสวนโดยนํ้าหนัก ไมตํ่ากวา 10 % โดย
นํ้าหนัก นอกจากน้ีกลีเซอรีนยังชวยในการเพ่ิมคาความรอนในแทงเชื้อเพลิง แทงเชื้อเพลิงดังกลาว ไดนําไปทดสอบเปนเชื้อเพลิงในเตาแกสซิไฟเออร
เพ่ือผลิตแกสสังเคราะห พบวาแกสสังเคราะหท่ีได มีคาความรอน 4,406-5,168 kJ/m3 ท่ีอัตราการปอนเชื้อเพลิง 3.13-3.33 kg/h เม่ือใชกลีเซอรีน
เปนตัวประสาน 30 % โดยนํ้าหนัก  แกสดังกลาวสามารถนําไปใชในการผลิตไฟฟาผานเครื่องปนไฟฟาได สวนเถาท่ีไดอาจนําไปผสมดิน เพ่ือปรับ
สภาพความเปนกรด-ดาง หรือนําไปผสมซีเมนตเพ่ือผลิตคอนกรีตได

ตารางท่ี 5: องคประกอบและคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุเหลือท้ิงจากมะเยาหินและปาลม [9]

Energy crop Residue เปลือกผล
มะเยาหิน

ก่ิงไมจาก
การตัดแตง
ก่ิง

ทางใบ
ปาลม
น้ํามัน

ทะลาย
ปาลมน้ํามัน

เสนใย
ปาลม
น้ํามัน

Proximate
Analysis (%)

Moisture 12.43 6.43 78.40 3.30 40

Volatile 21.88 20.26 16.60 83.94 45.8

Fixed C 49.68 68.29 4.6 5.68 9.6

Ash 16.01 5.2 0.7 7.08 4.6
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Energy crop Residue เปลือกผล
มะเยาหิน

ก่ิงไมจาก
การตัดแตง
ก่ิง

ทางใบ
ปาลม
น้ํามัน

ทะลาย
ปาลมน้ํามัน

เสนใย
ปาลม
น้ํามัน

Ultimate
Analysis (%)

Carbon 37.42 43.54 42.1 53.1 17.7

Hydrogen 4.32 5.8 5.46 4.37 4.4

Nitrogen 2.71 0.86 0.7 0.35 0.08

Oxygen 25.73 38.86 47.46 41.5 33.2

Ultimate
Analysis (%)

Sulphur 1.38 1.49 0.13 0.8 0.02

HHV
(MJ/kg)

14.54 15.92 15.56 17.02 11.1

รูปท่ี 10: แทงเชื้อเพลิงในรูป RDF-5

เม่ือมีการนําเชื้อเพลิงดังกลาว ไปใชในกระบวนการเผาไหม เพ่ือผลิตความรอน ปญหาท่ีตามมาคือ มลพิษท่ีเกิดจากการเผาไหม ตัวการหน่ึงท่ี
มักจะถูกละเลยคือ ฝุนขนาดเล็กท่ีออกไปกับไอเสีย โดยเฉพาะฝุนในระดับซับไมครอน ซ่ึงระบบดักเก็บฝุนดวยไฟฟาสถิต (Electrostatic
Precipitator) โดยท่ัวไป ไมสามารถดักจับไดอยางมีประสิทธิผล สําหรับในงานวิจยัน้ีไดพัฒนา เครื่องรวมอนุภาคขนาดเล็กดวยสนามไฟฟา ดังรูปท่ี 11
โดยสรางสนามพลาสมาในบริเวณปลองไอเสีย ทําใหอากาศหรือแกสท่ีไหลผานแตกตัวเปนประจุไฟฟาท่ีตางขั้วกัน [10] ฝุนขนาดเล็กท่ีอยูในไอเสีย เม่ือ
ไหลผานสนามพลาสมา จะถูกชารจใหมีประจุท่ีแตกตางกัน ทําใหเกิดการรวมตัวของประจุใหมีขนาดโตขึ้น เม่ืออนุภาคเหลาน้ีไหลผานในเครื่องดักจับ
ฝุนไฟฟาสถิต จะถูกดักจับไดงายขึ้น จากรูปท่ี 12 จํานวนอนุภาคฝุนขนาดเล็กขนาดนอยกวา 5 ไมครอน พบวาเม่ือไหลผานสนามพลาสมา จํานวนฝุน
ขนาดเล็กจะลดลงอยางชัดเจน และไปเพ่ิมจํานวนฝุนท่ีมีขนาดโตกวา 5 ไมครอน  อยางไรก็ตาม เม่ือความเร็วแกสไอเสียเพ่ิมขึ้น สมรรถนะจะลดลง

รูปท่ี 11: เครื่องรวม อนุภาคขนาดเล็ก ดวยสนามไฟฟา
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รูปท่ี 12: การลดลงของฝุนขนาดเล็กมาก โดยการใชเครื่องรวม อนุภาคขนาดเล็ก ซ่ึงจะไปเพ่ิมจํานวนอนุภาคขนาดใหญ

4. สรุป
วัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตร สามารถนํามาผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ในรูปนํ้ามันและถานชีวภาพ ซ่ึงเปนแนวทางหน่ึงในการจัดการแบบไมมีของ

เสียเหลือท้ิง ในบทความน้ี เมล็ดมะเยาหิน เมล็ดปาลมนํ้ามัน หลังจากหีบเพ่ือสกัดนํ้ามันแลว จะถูกนํามาบดละเอียด ตากแหง และนําไปผลิตนํ้ามัน
และถานชีวภาพ ภายใตกระบวนการไพโรไลซิส ในกรณีท่ีมีความตองการนํ้ามันชีวภาพปริมาณสูงจะใชกระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็ว กรณีท่ีมีความ
ตองการปริมาณถานสูง และคุณภาพดีจะใชกระบวนการไพโรไลซิสแบบชา นอกจากน้ี สวนใบหรือกิ่งหรือทะลายปาลม แมกระท่ังกากท่ีเหลือจากการ
หีบนํ้ามัน ท่ีไมผานการไพโรไลซิส จะนํามาบดละเอียด ตากแหงและอัดขึ้นรูปเพ่ือนําไปผลิตแทงเชื้อเพลิง (RDF-5) ซ่ึงสามารถนําไปใชในการหุงตม
หรือเปนวัตถุดิบในการผลิตแกสสังเคราะห โดยผานกระบวนการแกสซิฟเคชั่น  นําไปใชเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา จายไฟฟาไปใชประโยชน สวนเถาท่ีเกิด
ในกระบวนการแกสซิฟเคชัน สามารถนําไปปรับความเปนกรดของดิน หรือใชผสมซีเมนต เพ่ือผลิตคอนกรีต สําหรับกลีเซอรีน ท่ีไดจากการผลิตไบโอ
ดีเซล สามารถนํามาเปนตัวประสานในการผลิตแทงเชื้อเพลิง (RDF-5) ซ่ึงจะชวยเพ่ิมคาความรอนในเชื้อเพลิง นอกจากน้ีในบทความน้ียังนําเสนอ
วิธีการจับฝุนขนาดเล็กท่ีเกิดจากการเผาไหม โดยการใชสนามไฟฟารวมอนุภาคฝุนขนาดเล็กใหมีขนาดท่ีใหญขึ้น สามารถดักจับไดงายขึ้นโดยเครื่องดัก
เก็บฝุนดวยสนามไฟฟา

เทคนิคขางตนสามารถนําไปประยุกตใชในชุมชน เปนแนวทางหน่ึงในการจัดการบริหารท่ีไมมีของเสียหรือวัสดุเหลือท้ิง หรือใหมีอยางนอยท่ีสุด

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ภายใตโครงการความรวมมือไทย-จีน และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
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รูปท่ี 12: การลดลงของฝุนขนาดเล็กมาก โดยการใชเครื่องรวม อนุภาคขนาดเล็ก ซ่ึงจะไปเพ่ิมจํานวนอนุภาคขนาดใหญ

4. สรุป
วัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตร สามารถนํามาผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ในรูปนํ้ามันและถานชีวภาพ ซ่ึงเปนแนวทางหน่ึงในการจัดการแบบไมมีของ

เสียเหลือท้ิง ในบทความน้ี เมล็ดมะเยาหิน เมล็ดปาลมนํ้ามัน หลังจากหีบเพ่ือสกัดนํ้ามันแลว จะถูกนํามาบดละเอียด ตากแหง และนําไปผลิตนํ้ามัน
และถานชีวภาพ ภายใตกระบวนการไพโรไลซิส ในกรณีท่ีมีความตองการนํ้ามันชีวภาพปริมาณสูงจะใชกระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็ว กรณีท่ีมีความ
ตองการปริมาณถานสูง และคุณภาพดีจะใชกระบวนการไพโรไลซิสแบบชา นอกจากน้ี สวนใบหรือกิ่งหรือทะลายปาลม แมกระท่ังกากท่ีเหลือจากการ
หีบนํ้ามัน ท่ีไมผานการไพโรไลซิส จะนํามาบดละเอียด ตากแหงและอัดขึ้นรูปเพ่ือนําไปผลิตแทงเชื้อเพลิง (RDF-5) ซ่ึงสามารถนําไปใชในการหุงตม
หรือเปนวัตถุดิบในการผลิตแกสสังเคราะห โดยผานกระบวนการแกสซิฟเคชั่น  นําไปใชเดินเครื่องกําเนิดไฟฟา จายไฟฟาไปใชประโยชน สวนเถาท่ีเกิด
ในกระบวนการแกสซิฟเคชัน สามารถนําไปปรับความเปนกรดของดิน หรือใชผสมซีเมนต เพ่ือผลิตคอนกรีต สําหรับกลีเซอรีน ท่ีไดจากการผลิตไบโอ
ดีเซล สามารถนํามาเปนตัวประสานในการผลิตแทงเชื้อเพลิง (RDF-5) ซ่ึงจะชวยเพ่ิมคาความรอนในเชื้อเพลิง นอกจากน้ีในบทความน้ียังนําเสนอ
วิธีการจับฝุนขนาดเล็กท่ีเกิดจากการเผาไหม โดยการใชสนามไฟฟารวมอนุภาคฝุนขนาดเล็กใหมีขนาดท่ีใหญขึ้น สามารถดักจับไดงายขึ้นโดยเครื่องดัก
เก็บฝุนดวยสนามไฟฟา

เทคนิคขางตนสามารถนําไปประยุกตใชในชุมชน เปนแนวทางหน่ึงในการจัดการบริหารท่ีไมมีของเสียหรือวัสดุเหลือท้ิง หรือใหมีอยางนอยท่ีสุด
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