คูคมือ

แนวทางแลละเกณฑคุณสมบัติของเสีย
เพื่อการแปรรรูปเปนแทงเชื้อเพลิงและบล็อกประสาน

คํานํา
“คู่มือแนวทางและเกณฑ์คุณสมบัติของเสียเพื่อการแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิงและบล็อกประสาน”
ฉบับนี้ จัดทําขึ้นภายใต้กิจกรรมนําร่องการใช้ประโยชน์ของเสีย โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์
กากของเสีย ประจําปี 2554 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณานํา
ของเสียภายในโรงงานกลับมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะของเสียที่มีคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงและวัสดุปอซโซลาน
โดยเนื้อหาที่นําเสนอไว้ในคู่มือจะมีทั้งแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของเสีย และเกณฑ์คุณสมบัติที่
สามารถนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงและวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์สําหรับงานคอนกรีต รูปแบบที่เป็นไปได้ในการนํา
ของเสียกลุ่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม กรรมวิธีการนํามาใช้ประโยชน์ รวมถึงความเหมาะสม
ในการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลจากการดําเนินงานจัดทํา
ระบบสาธิตนําของเสียไปใช้ประโยชน์ในโรงงานนําร่อง 5 แห่งที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ ซึ่ง
คณะผู้จัดทําขอขอบคุณทุกโรงงานที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้
กรมโรงงานอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่
สนใจในการนํากากของเสียอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ หรือนํากลับมาใช้ใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่มีความสนใจ
รูปแบบการนํากากของเสียอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดียวกับการดําเนินงานภายใต้โครงการนี้
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กุมภาพันธ์ 2555

บทนํา
ในแต่ ล ะปี มี ป ริ ม าณของเสี ย ที่ ข ออนุ ญ าตนํ า ไปกํ า จั ด ด้ ว ยวิ ธี ฝั ง กลบในปริ ม าณมาก โดยที่
ของเสียหลายประเภทมีศักยภาพในการนํามาใช้ประโยชน์ได้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้มีการดําเนิน
โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมและลดปริมาณกากที่ต้องฝังกลบมาอย่างต่อเนื่อง โดย
รูปแบบการดําเนินงานมุ่งเน้นส่งเสริมการนําของเสียที่เกิดจากภาคการผลิตไปแปรรูปเพื่อนํากลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่ (Recycle) อันเป็นแนวทางหลักหนึ่งใน 3Rs โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณของเสียที่จะต้อง
ถูกบําบัด และกําจัดให้เหลือน้อยที่สุด
ในปีงบประมาณ 2554 นี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้
ประโยชน์กากของเสีย โดย“การนําร่องการใช้ประโยชน์ของเสีย” ซึ่งเป็น 1 ใน 2 กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ
ภายใต้โครงการนี้ โดยได้คัดเลือกของเสีย 5 ประเภทที่ยังมีการขออนุญาตนําออกไปกําจัดในปริมาณมาก
ได้แก่ กากตะกรันโลหะ เถ้าจากการเผาไหม้ กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพ กากตะกอน
จากระบบบําบัดน้ําเสียที่ปนเปื้อนน้ํามัน และเปลือก/เมล็ดผลไม้ มาทําการศึกษาเพื่อคัดเลือกแนวทางที่
เหมาะสมในการนําของเสียแต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์ จากนั้น ได้จัดทําระบบสาธิตเพื่อนําของเสียไปใช้
ประโยชน์ตามรูปแบบที่คัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ การผลิตเชื้อเพลิงแท่ง/อัดเม็ด และ
การผลิตบล็อกประสาน ซึ่งผลการนําของเสียไปใช้ประโยชน์ผ่านระบบสาธิตที่จัดทําขึ้น พบว่า มีความ
เหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในทั้ง 2 รูปแบบของการนําไปใช้ประโยชน์
ดังนั้น เพื่อเผยแพร่ความสําเร็จของระบบสาธิตนําของเสียไปใช้ประโยชน์ที่ได้ดําเนินการในโรงงาน
นําร่อง ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ก่อกําเนิดของเสียในกลุ่มประเภทเดียวกันกับของเสีย 5 ประเภท
ที่กล่าวแล้ว ได้รับทราบข้อมูลในทุกประเด็นของระบบสาธิตที่ได้จัดทําขึ้น สําหรับใช้ประกอบการพิจารณา

นําไปประยุกต์ใช้กับของเสียที่ก่อให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทําให้ปริมาณของเสียในกลุ่มนี้ที่ถูกส่งไปกําจัดโดยวิธีฝังกลบ
ลดน้อยลง กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดทําคู่มือฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางที่ต้องพิจารณาในการนํา
ของเสียแต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ประโยชน์ที่ได้รับจากการนําของเสียไปใช้ประโยชน์แทน
การกําจัด
2. เพื่อชี้แจงรูปแบบที่เป็นไปได้ในการนําของเสียที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลาน และขั้นตอน
การนําไปใช้งานในรูปแบบของวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์เพื่อผลิตบล็อกประสาน
ง

3. เพื่อชี้แจงรูปแบบที่เป็นไปได้ในการนําของเสียที่มีคุณสมบัติทางเชื้อเพลิง และขั้นตอนการ
นําไปใช้งานในรูปแบบของการผลิตเป็นเชื้อเพลิงแท่ง หรือเชื้อเพลิงอัดเม็ด
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สวนที่ 1
ของเสียทีมีคุณสมบัติทางเชื้อเพลิง
และการแปรรูปเปนแทงเชื้อเพลิง

1

จากวิกฤตการณ์น้ํามันดิบที่เกิดขึ้นทัว่ โลก จึงได้มีความพยายามพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือกเพือ่ ใช้ทดแทน
น้ํามันดิบขึ้นในหลายๆ รูปแบบ แนวทางหนึง่ ที่มีผู้ให้ความสนใจจํานวนมากเนื่องจากเหมาะสมกับประเทศ
ไทย คือการนําวัสดุชีวมวลและของเสียจากภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมมาแปรรูปให้เป็นเชื้อเพลิง
ซึ่งนอกจากจะได้พลังงานทดแทนที่นําไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ แล้วยังช่วยลดปริมาณของเสียที่ต้องกําจัด
ให้เหลือน้อยลงด้วย ดังรูปที่ 1
ถานหิน
น้ํามันสําเร็จรูป
กาซธรรมชาติ
ไฟฟา

2

เชื้อเพลิงจากชีวมวล
RDF*

ของเหลือทิ้ง
จากโรงงาน
น้ําเสีย
จากโรงงาน
WASTE TO ENERGY

* RDF= Refuse Derived Fuel การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย

รูปที่ 1 แนวคิดในการจัดการของเสียด้วยการใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม

การแปรรูปของเสียเปนเชื้อเพลิง หมายถึง การนําของเสียมาผานกระบวนการจัดการ
ตางๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัตทิ างกายภาพและทางเคมีใหกลายเปนเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ
โดยกระบวนการที่ นํ า มาใช้ แ ปรรู ป ชี ว มวลหรื อ ของเสี ย ให้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ในปั จ จุ บั น มี ทั้ ง ที่ เ ป็ น
กระบวนการทางกายภาพ ทางเคมี ทางความร้อน และทางชีวภาพ ส่วนเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ก็มีทั้งที่อยู่ในรูป
ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ซึ่งสามารถนําไปใช้งานทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการขนส่ง
ดังรูปที่ 2

วัตถุดิบ

กระบวนการ

เชื้อเพลิง

ชีวมวล หรือของเสีย
ประเภทเสนใย

ทางกายภาพ:
สับยอย
อัด
ทําแหง

ของแข็ง:
ชิ้น เม็ด
แทง (Pellets)
กอน (Briquette)

ทางความรอน/เคมี:
Carbonization
Liquefaction
Gasification
Pyrolysis

ชีวมวล หรือของเสีย
ประเภทแปง/น้ําตาล
ชีวมวล หรือของเสีย
ประเภทน้ํามัน

ทางชีวภาพ:
หมัก
ยอย
ทางเคมี:

การใชงาน

ภาคอุตสาหกรรม/
การเกษตร:
ความรอน
ไฟฟา

กาซ:
Syngas

กาซ:
Biogas

ของเหลว:
Bio-oil

ของเหลว:
เอทานอล
ไบโอดีเซล

รูปที่ 2 กระบวนการแปรรูปชีวมวลหรือของเสียให้เป็นเชื้อเพลิง

3

1.1 ของเสียทีมีคุณสมบัติทางเชื้อเพลิง
และเทคโนโลยีแปรรูปของเสียเปนเชื้อเพลิง
1.1.1 ของเสียทีมีคุณสมบัติเปนเชื้อเพลิง

4

กระบวนการเผาไหม้ (Combustion) เป็นปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นอย่างรวดเร็วระหว่างออกซิเจนกับ
เชื้อเพลิง ดังนั้น ของเสียที่มีคุณสมบัติทางเชือ้ เพลิง
จึงต้องมีสารที่เผาไหม้ได้เป็นองค์ประกอบ และเมื่อ
+ O2 
kcal/kg-C
เกิดCการเผาไหม้
แล้วCO
จะปลดปล่
อยค่าความร้
อน
2 + 8,084
ออกมา
ก่ คาร์2CO
บอน ไฮโดรเจน
ามะถันที่
+ 2,430 (กํkcal/kg-C
2C +ซึง่Oได้2 แ
ถูก2H
เผาไหม้
จะปลดปล่อยค่าความร้อนออกมาน้อย
2 + O2  2H2O + 28,922 kcal/kg-H
มากเมื่อเทียบกับคาร์บอน และไฮโดรเจน)

S + O2  SO2 + 2,224 kcal/kg-S

สําหรับวัสดุชีวมวลและของเสียที่มีการนํามาแปรรูป
ให้เป็นเชือ้ เพลิงในปัจจุบัน จําแนกออกได้เป็น
3 ประเภท ได้แก่
1. ชีวมวลหรือของเสียที่มีเส้นใยเป็นองค์ประกอบ
2. ชีวมวลหรือของเสียที่มีแป้งและน้ําตาลเป็น
องค์ประกอบ
3. ชีวมวลหรือของเสียที่มีน้ํามันเป็นองค์ประกอบ

โดยค่าความร้อนจากการเผาไหม้วัสดุชีวมวล
บางชนิดที่นยิ มใช้เป็นเชื้อเพลิง แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ
เชื้อเพลิง

หน่วย

ก๊าซชีวภาพ
ลบ.ม.
ไม้ยางพารา
กก.
ถ่านไม้ยางพารา
กก.
กะลามะพร้าว
กก.
ถ่านกะลามะพร้าว กก.
ถ่านกะลาปาล์ม
กก.
เส้นใยปาล์ม
กก.
ซังข้าวโพด
กก.
ขี้เลื่อย
กก.
ผักตบชวา
กก.
กากตะกอนจาก
กก.
ระบบบําบัดน้ําเสีย

ปริมาณความร้อน
(กิโลแคลอรี่/หน่วย)

5,000
4,560
7,650
4,830
7,760
7,460
4,820
4,540
4,990
3,010
2,390 – 4,060

1.1.2 เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลหรือของเสียเปนเชื้อเพลิง
กระบวนการแปรรูปชีวมวลหรือของเสียใหเปนเชื้อเพลิง

กระบวนการแปรรูปชีวมวลหรือของเสียให้เป็นเชื้อเพลิงในปัจจุบัน มีทั้งที่เป็นกระบวนการทาง
กายภาพ ทางเคมี ทางความร้อน และทางชีวภาพ

 กระบวนการทางกายภาพ
เป็นกระบวนการพื้นฐานของการแปรรูปของเสียให้เป็นเชื้อเพลิง เหมาะสําหรับของเสียที่มีค่าความร้อนสูง
แต่ก็มีคุณสมบัติบางประการที่อาจไม่เหมาะสมหากจะนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง อาทิเช่น
ของเสี ย มี ค วามหนาแน่ น ต่ํ า ต้ อ งใช้ พื้ น ที่ ใ นการเก็ บ มาก การนํ า ไปใช้ ง านมี ค วามยุ่ ง ยาก
เนื่องจากต้องใช้ในปริมาณมากเพื่อให้ได้ค่าความร้อนที่เพียงพอต่อการใช้งาน
ของเสียมีความชื้นสูง จึงทําให้ค่าความร้อนจากการเผาไหม้ต่ํา นอกจากนี้ของเสียที่มีความชื้น
สูงจะเกิดการเน่าเสียง่าย จึงไม่สามารถเก็บไว้ใช้เป็นเวลานานได้
เนื้อวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของของเสียไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenious) ทําให้
ค่าความร้อนที่เกิดขึ้นไม่คงที่ ยากต่อการควบคุมเมื่อนําไปใช้งาน
ขนาดและรูปทรงของของเสีย ที่อาจทําให้เกิดช่องว่าง จะมีผลโดยตรงต่อการเกิดความดันลด
เมื่อนําไปใช้ในอุปกรณ์ สําหรับในทางทฤษฎี ต้องพยายามให้อากาศสัมผัสกับพื้นที่ผิวของกากตะกอนให้
มากที่สุด และมีเวลานานเพียงพอในการทําปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
สําหรับเทคโนโลยีที่ใช้กระบวนการทางกายภาพเพื่อแก้ไขข้อจํากัดของของเสียในลักษณะที่กล่าวแล้ว
และปรับปรุงให้เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ ได้แก่ กระบวนการอัดแท่ง (Densification) ซึ่งเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนวัสดุที่มีความหนาแน่นต่ําให้เป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นสูง การลดความชื้น การปรับปรุงด้านขนาด
และรูปร่าง รวมถึงการรวมเป็นเนื้อเดียวกันขององค์ประกอบต่างๆ ในของเสีย
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เทคโนโลยีที่มีการดําเนินงานในปัจจุบัน ได้แก่
กระบวนการเผาไหม้ (Combustion) เป็นการนําชีวมวลหรือของเสียมาเผาโดยตรงผลิตภัณฑ์
ที่ได้จะเป็นก๊าซร้อนที่มีความร้อนตามค่าความร้อนของชีวมวลหรือของเสียที่นํามาเผา ก๊าซร้อนที่ได้สามารถ
นําไปใช้ผลิตไอน้ําที่มีอุณหภูมิและความดันสูง ไอน้ํานี้จะถูกนําไปขับกังหันไอน้ําเพื่อผลิตไฟฟ้าต่อไป
กระบวนการเผาไหม้ในสภาพไร้ออกซิเจน (Pyrolysis) เป็นกระบวนการให้ความร้อนสูง
(อุณหภูมิ 500–600 องศาเซลเซียส) ในสภาพไร้ออกซิเจนแก่ชีวมวลหรือของเสียเพื่อให้เกิดการสลายตัว
เป็นเชื้อเพลิงเหลวและก๊าซผสมกัน เรียกว่า Bio-oil
กระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasification process) เป็นกระบวนการเปลี่ยนชีวมวลหรือ
ของเสียให้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงด้วยปฏิกิริยาเคมีชนิดที่มีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
หรือกระบวนการย่อย ได้แก่ กระบวนการอบแห้ง กระบวนการไพโรไลซิส กระบวนการเผาไหม้ และ
กระบวนการรีดักชัน ก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้ประกอบด้วยก๊าซที่สามารถเผาไหม้ได้ (Combustible gases)
ได้แก่ มีเทน (CH4) ไฮโดรเจน (H2) และคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ส่วนก๊าซที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้
(Noncombustible gases) ได้แก่ ไนโตรเจน (N2) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ภาพรวมของกระบวนการใช้ ความร้อนและปฏิ กิริย าเคมี ที่นิ ย มใช้ แปรรู ปชีว มวลหรือ ของเสีย เป็ น
เชื้อเพลิงที่กล่าวแล้ว สรุปได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ภาพรวมของกระบวนการทางความร้อนและเคมีที่ใช้แปรรูปชีวมวลหรือของเสียเป็นเชื้อเพลิง
กระบวนการ
การเผาไหม้ (Combustion)
การเผาไหม้ในสภาพไร้ออกซิเจน (Pyrolysis)
การผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasification)

ปฏิกิริยาเคมี/ความร้อน
Complete oxidation
No oxygen
Partial oxidation

ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง
Hot flue gas
Bio-oil
H2 + CO + CH4

จะเห็ น ได้ ว่ า กระบวนการเผาไหม้ ใ นสภาพไร้ อ อกซิ เ จนหรื อ ไพโรไลซิ ส เป็ น ขั้ น ตอนหนึ่ ง ของ
กระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงหรือแกสิฟิเคชั่น โดยมีความเกี่ยวเนื่องกันดังนี้ (รูปที่ 3)

กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis)
เป็นกระบวนการที่ของเสียถูกให้
ความร้ อ นจนมี อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ
500–600 องศาเซลเซี ย ส เพื่ อ
ทําลายพันธะทางเคมีของโมเลกุลได้
เป็นผลิตภัณฑ์จําพวกของเหลวและ
ก๊ า ซต่ า งๆ โดยของเหลวที่ เ กิ ด ขึ้ น
ได้แก่ น้ํา กรดอะซิติก กรดฟอร์มิก
อะซิ โ ตน เมธานอล เมทิ ล อะซิ เ ตท
ฟี นอล ส่ วนก๊ าซต่ างๆ ได้ แก่ คาร์ บอนมอนออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์
มี เ ทน และไฮโดรเจน รวมทั้ ง พวก
ทาร์และชาร์ หลังจากนั้นเมื่อมีการให้
ความร้ อนเพิ่ มขึ้ นไปอี กจนมี อุ ณหภู มิ
ประมาณ 900–1,100 องศาเซลเซี ยส
ประกอบกับมีการเติมตัวออกซิไดส์
ให้แก่ระบบจะทําให้ทาร์และถ่านชาร์
เกิดการแตกตัวได้เป็นผลิตภัณฑ์ก๊าซ
ต่อไป ซึ่งเป็นขั้นตอนของกระบวนการ
รูปที่ 3 แผนผังกระบวนการไพโรไลซิสและแกสิฟิเคชั่น
แกสิฟิเคชั่น (Gasification)
ทาร์ (Tar) หรือน้ํามันดิน เป็นสารที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเผาไหม้
ชาร์ (Char) คือ วัสดุประเภทคาร์บอนเกิดจากกระบวนการ Pyrolysis ที่อุณหภูมิเกิน 300 องศาเซลเซียส
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สําหรับอุปกรณ์ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงหรือ Gasifier ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบ
อากาศไหลลง (Down Draft) แบบอากาศไหลขึ้น (Up Draft) โดยแต่ละรูปแบบมีหลักการทํางาน รวมถึง
ข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกัน ดังรูปที่ 4

Reduction
Zone

8






เตาผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบอากาศไหลขึ้น
(Updraft gasifier)
ใช้ได้กับชีวมวลหรือของเสียที่มีความชื้นสูง
เถ้าหลังเกิดปฏิกิริยาเผาไหม้มีปริมาณสูง
ก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้ค่อนข้างสกปรก
ใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อน้ําทดแทนน้ํามันเตา

Reduction
Zone






เตาผลิตกาซเชื้อเพลิงแบบอากาศไหลลง
(Downdraft gasifier)
ใช้ได้กับชีวมวลหรือของเสียที่มีความชื้นต่ํา
เถ้าหลังเกิดปฏิกิริยาเผาไหม้มีปริมาณต่ํา
ก๊าซเชื้อเพลิงทีไ่ ด้ค่อนข้างสะอาด (มีทาร์ปนน้อย)
ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์สันดาปภายใน

รูปที่ 4 รูปแบบการทํางานของเครื่องผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasifier) ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

 กระบวนการทางชีวภาพ
เทคโนโลยีที่มีการดําเนินงานได้แก่ กระบวนการหมัก (Fermentation) เป็นการสร้างสภาวะให้จุลินท
รีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ประเภทแป้ง น้ําตาลและเซลลูโลส ซึ่งเป็นองค์ประกอบชีวมวลหรือของเสียใน
สภาพไร้อากาศเพื่อให้เป็นเอทานอลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเหลว

น้ําตาล, กากน้าํ ตาล
วัตถุดิบ
ประเภทน้ําตาล

การหมัก

ขาวโพด, มันสําปะหลัง, ขาวฟางหวาน
วัตถุดิบ
ประเภทแปง

น้ําตาล

ชานออย, ฟางขาว, หญา
วัตถุดิบ
ประเภทเสนใย

hydrolysis

กําจัดน้ํา

เอทานอล

การหมัก

กําจัดน้ํา
เอทานอล

การหมัก
น้ําตาล

กําจัดน้ํา
เอทานอล

รูปที่ 5 กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากชีวมวลประเภทต่างๆ

เชื้อเพลิง
เอทานอล
9
เชื้อเพลิง
เอทานอล

เชื้อเพลิง
เอทานอล
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โดยการสกัดน้ํามันออกจากพืชน้ํามัน จากนั้นนําน้ํามันที่ได้ไปผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อผลิตเป็น
ไบโอดีเซล ซึ่งกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เป็นการเปลี่ยนโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ใน
น้ํามันพืชเป็นโมเลกุลที่เล็กลงและมีความซับซ้อนน้อยกว่า เพื่อลดความหนืดและความถ่วงจําเพาะ
ซึ่งจําแนกออกเป็น 3 กระบวนการหลัก ได้แก่
(ก) กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Tranesterification)
หรือแอลกอฮอไลซิส
(alcoholysis) เป็นปฏิกิริยาเปลี่ยนโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของน้ํามันพืชหรือไขมัน
สัตว์เป็นเอสเทอร์ตัวใหม่ หรือ โมโนแอลคิลเอสเทอร์ (mono-alkyl ester) และกลีเซอรอล โดยทํา
ปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์โมเลกุลขนาดเล็ก ในภาวะที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งโดยทั่วไป ได้แก่ กรดและเบส
แต่กระบวนการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันด้วยเบส จําเป็นต้องควบคุมปริมาณกรดไขมันอิสระ
ในวัตถุดิบน้ํามันให้ต่ํากว่าร้อยละ 2 ทําให้วัตถุดิบที่สามารถนํามาใช้ผลิตจํากัดเฉพาะพืชน้ํามันบางชนิดเท่านั้น
(ข) กระบวนการเอสเทอริฟิเคชั่นและทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Esterification tranesterification)
ใช้กับวัตถุดิบที่มีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง เช่น ไขมันสัตว์ น้ํามันพืชใช้แล้วซึ่งมีปริมาณกรดไขมันอิสระ
ร้อยละ 2-30 เนื่องจากกระบวนการเอสเทอริฟิเคชันด้วยแอลกอฮอล์จะกําจัดกรดไขมันอิสระออกจาก
วัตถุดิบก่อน โดยมีกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเอสเทอร์และน้ํา จากนั้นจึงแยกน้ําออกและทํา
เมทิลเอสเทอร์ให้เป็นกลางด้วยเบส แล้วนําเข้าสู่กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นที่มีเบสเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา แต่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงให้กระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดเร็วขึ้น โดยใช้โลหะออกไซด์
(metal oxide) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแทนเบส ร่วมกับการนําคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งเรียกว่าเทคโนโลยีไมโครเวฟ
(Microwave Technology)
(ค) กระบวนการไฮโดรไลซิสและเอสเทอริฟิเคชั่น (Hydrolysis and esterification) เป็น
กระบวนการเปลี่ยนน้ํามันพืชตั้งต้นทั้งหมดเป็นกรดไขมันและกลีเซอรอลผ่านปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในภาวะ
ที่มีกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จากนั้นกรดไขมันบริสุทธิ์จะถูกนําเข้าสู่กระบวนการเอสเทอริฟิเคชั่นด้วยตัวเร่ง
ปฏิกิริยาที่เป็นกรดต่อไป ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นภายในเครื่องปฏิกรณ์
ภาพรวมของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่นิยมใช้ในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน แสดงดังรูปที่ 6

(ก) กระบวนการเอสเทอริฟเคชั่นและทรานสเอสเทอริฟเคชั่นแบบทั่วไป
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(ข) กระบวนการเอสเทอริฟเคชั่นและทรานสเอสเทอริฟเคชั่นแบบ Microwave Technology
น้ํามันดีเซล NExBTL
Bio gasoline

(ค) กระบวนการไฮโดรไลซิสและเอสเทอริฟเคชั่น

รูปที่ 6 ภาพรวมของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

กระบวนการอัดแทง (Densification)

เป็นกระบวนการเปลี่ยนวัสดุที่มีความหนาแน่นต่ําให้เป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นสูง และช่วยลด
ความชื้นในของเสีย ขณะเดียวกันยังสามารถปรับปรุงขนาดและรูปร่างของของเสียให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่
จะนําไปใช้งานด้วย กระบวนการอัดแท่ง สามารถแปรรูปของเสียให้เป็นเชื้อเพลิงได้ในหลายรูปแบบ เช่น
- อัดเป็นเม็ดหรือแท่งเล็กๆ (Pelleting)
- อัดเป็นก้อนรูปลูกบาศก์ (Cubing)
- อัดเป็นแท่งฟืน (Extruded Log)

ประเภทของแทงเชื้อเพลิง
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แท่งเชื้อเพลิงที่มีการผลิตขึ้นในปัจจุบันมี 2 ประเภท คือ
ถ่านอัดแท่ง เป็นการนําชีวมวลหรือของเสียที่เผาจนเป็นถ่านแล้วมาอัดเป็นแท่ง หรืออาจนํา
แท่งเชื้อเพลิงที่อัดเป็นแท่งแล้วมาเผาให้เป็นแท่งถ่านก็ได้
แท่งเชื้อเพลิงเขียว เป็นการนําชีวมวลหรือของเสียมาอัดแท่งแล้วนําไปใช้งานโดยตรง ไม่ต้อง
มีขั้นตอนการเผาเหมือนเช่นถ่านอัดแท่ง ตัวอย่างของแท่งเชื้อเพลิงเขียวแบบต่างๆ แสดงดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 เชื้อเพลิงเขียวชนิดอัดเป็นท่อน (ซ้าย) และอัดเป็นเม็ด (ขวา)

กรรมวิธีการอัดแทงเชื้อเพลิง

จําแนกตามกระบวนการขึ้นรูปได้เป็น 2 ลักษณะ คือ กระบวนการอัดร้อน และกระบวนการอัดเย็น
 กระบวนการอัดร้อน (Hot Press Process)
เป็นการอัดวัสดุโดยให้ความร้อนตลอดเวลาที่ทําการอัด โดยใช้อุณหภูมิประมาณ 350 องศาเซลเซียส
เหมาะสมกับวัสดุที่เมื่อได้รับความร้อนจะเกิดสารเคมีอินทรีย์ที่ช่วยยึดเนื้อวัสดุเข้าหากัน จึงทําให้สามารถ
ยึดเกาะขึ้นรูปเป็นแท่งได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวประสาน
ตัวอย่างวัสดุที่สามารถนํามาทําเชื้อเพลิงอัดแท่งด้วยกระบวนการอัดร้อน คือ
วัสดุเศษเหลือทางการเกษตร (แกลบ ขี้เลื้อย ยอดอ้อย ฟางข้าว เปลือกผลไม้
ซั ง ข้ าวโพด ชานอ้ อย ฯลฯ) วั ชพื ชบกและน้ํ า และผลผลิ ตทางการเกษตร
โดยเฉพาะพืชที่มีแป้งและน้ําตาล (ข้าวโพด มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวฟ่าง ฯลฯ)
การเลือกกระบวนการ
 กระบวนการอัดเย็น (Cold Press Process)
อั ด แ ท ง ที่ เ ห ม า ะ ส ม
เหมาะสําหรับวัสดุที่ไม่มีคุณสมบัติในการจับตัวได้ด้วยความร้อน มี 2 วิธี คือ
จะตองพิจารณาจาก
การอัดเย็นชนิดเติมตัวประสาน เป็นการอัดเย็นที่มีใช้กันอยู่ทั่วไป
คุณลักษณะเฉพาะตัว
เนื่องจากเครื่องมือและวิธีการที่ง่าย และใช้พลังงานต่ํา ใช้วัสดุมาผสมกับตัว
ของวัสดุหลักที่นํา มา
ประสาน โดยทั่วไปจะเป็นแป้งมันสําปะหลัง หากวัสดุใดมีขนาดใหญ่ เช่น
ทํ า ก า ร อั ด แ ท ง ที่
กะลามะพร้าว ต้องมีเครื่องบดให้ละเอียดก่อนแล้วจึงนํามาผสมกับแป้งมัน
สํ า คั ญ คื อ ความเป น
และน้ําในอัตราส่วนตามที่ต้องการ
เ นื้ อ เ ดี ย ว กั น
การอัดเย็นด้วยแรงอัดสูง เป็นการอัดเย็นระบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้ตัว
(Homogeneous) และ
ประสานแต่จะใช้แรงดันในการอัดสูงกว่าปกติอย่างมากเพื่อให้โมเลกุลของ
องคประกอบทางเคมี
วัสดุเกิดการอัดตัวแน่นจนจับตัวเป็นก้อนได้ ซึ่งการอัดเย็นประเภทนี้จะใช้
ของวัสดุ
มอเตอร์ที่มีกําลังค่อนข้างสูง และยังใช้พลังงานไฟฟ้ามาก แต่จะมีขั้นตอนใน
การอัดเพียงขั้นตอนเดียวเพราะไม่ต้องผสมตัวประสาน และไม่มีความจําเป็น
ที่จะต้องบดวัสดุก่อนเข้าอัดหากวัสดุไม่ได้มีขนาดใหญ่จนเกินไปนัก
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1.2 ของเสียที่เหมาะสมในการแปรรูปเปนแทงเชื้อเพลิง
และเกณฑคณ
ุ สมบัตขิ องเสียที่ตอ งพิจารณา
หนึ่งในกระบวนการแปรรูปชีวมวลหรือของเสียเป็นเชื้อเพลิงนั้น กระบวนการอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิง เป็นวิธี
ที่มีการนําไปใช้งานอย่างแพร่หลายในการจัดการกับของเสียที่เป็นชีวมวล หรือวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เนื่องจากเทคโนโลยีไม่ซับซ้อน วิธีใช้งานไม่ยุ่งยาก และ
เงินลงทุนอุปกรณ์เครื่องจักรไม่สูง

1.2.1 ของเสียอุตสาหกรรมที่สามารถนํามาแปรรูปเปนแทงเชื้อเพลิง
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ของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
หลายประเภท เป็นอินทรียสารซึ่งมีคาร์บอนและไฮโดรเจน
เป็นองค์ประกอบ เมื่อถูกเผาไหม้จึงจะปลดปล่อยความร้อน
ออกมา ดังนั้น ของเสียประเภทอินทรีย์สารแทบทุกชนิดจึงมี
ความเป็ น ไปได้ ห ากจะนํ า มาใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง โดยเฉพาะ
ของเสียที่ให้ค่าความร้อนสูงเมื่อถูกเผาไหม้
เชื้อเพลิงที่ดีนั้น นอกจากจะให้ค่าความร้อนจากการ
เผาไหม้ สูง แล้ว เมื่ อถูก เผาไหม้จ ะต้อ งก่อ ให้เ กิดมลสารใน
อากาศจากการเผาไหม้ต่ําที่สุดด้วย ขณะเดียวกัน ไอระเหย
จากการเผาไหม้จะต้องไม่สร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่
นําไปใช้งาน ดังนั้น หากมีการนําของเสียอุตสาหกรรมมาแปร
รูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง จะต้องตรวจสอบปริมาณสารอันตรายที่
ปนเปื้อ นในของเสียด้ วย เนื่ องจากของเสี ยอุตสาหกรรมมี
โอกาสปนเปื้อนสารอันตรายมากกว่าชีวมวล

ของเสี ยอุ ตสาหกรรมที่
สามารถนํามาแปรรูปเปนแทง
เชื้ อเพลิ ง นอกจากจะต องมี
คุ ณสมบั ติทางเชื้ อเพลิ งแล ว
ตองไม เปนของเสียอั นตราย
และไม มี ส ารที่ อ าจก อ ให เ กิ ด
อันตรายตอผูปฏิบัติงานหรือ
ส ร า ง ค ว า ม เ สี ย ห า ย ต อ
อุปกรณที่นําไปใช

1.2.2 คุณสมบัติที่ตองพิจารณากอนนําของเสียอุตสาหกรรมมาแปรรูปเปนแทงเชื้อเพลิง
ของเสียที่สามารถนํามาแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง จะต้องได้รับการตรวจสอบความเหมาะสมทั้งใน
แง่การปนเปื้อนสารอันตรายและคุณสมบัติทางเชื้อเพลิง ดังนี้

 การปนเปื้อนสารอันตราย
สารอันตรายที่ไม่ควรมีอยู่ในของเสียที่จะนํามาแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง เนื่องจากมีโอกาสสูงที่
จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่นําไปใช้งาน ได้แก่
สารออกซิไดเซอร์ (Oxidizer) เช่น อะลูมิเนียมไนเตรท แอมโมเนียมไนเตรท แบเรียม
คลอเรต โบรมีนเพนตะฟลูออไรด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ อะเซทิลอะซีโตนเปอร์ออกไซด์ อะซิทิลเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ อะเซทิลไซโคลเฮกเซน ซัลโฟนิลเปอร์ออกไซด์
สารที่ก่อให้เกิดการระเบิดเมื่อถูกทําให้ร้อน เช่น สารประกอบแอมโมเนีย สารประกอบ
ไดโครเมต
สารกัดกร่อนที่เป็น Strong Oxidizing Agent เมื่อได้รับความร้อนหรือทําปฏิกริ ยิ ากับ
โลหะ ซึ่งมีทั้งกรดอนินทรีย์ ได้แก่ กรดไนตริก กรดไฮโดรฟลูออริก กรดเปอร์คลอริก และสารประกอบ
ฮาโลเจน ได้แก่ คลอรีน และฟลูออรีน
นอกจากสารอันตราย 3 กลุ่มนี้แล้ว ยังต้องตรวจสอบการปนเปื้อนสารอนินทรีย์อันตรายและ
สารอินทรีย์อันตราย รวมถึงโลหะหนักชนิดต่างๆ ในของเสียเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณสมบัติของเสียที่เป็น
อันตรายตามภาคผนวกที่ 2 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 ด้วย โดยชนิดสารอันตราย
ปนเปื้อนในของเสียที่ควรตรวจสอบ สามารถพิจารณาได้จากสารเคมีที่ใช้งานในกระบวนการที่ก่อให้เกิด
ของเสียนั้นๆ เนื่องจากหากนําของเสียที่เป็นอันตรายมาเป็นวัตถุดิบผลิตแท่งเชื้อเพลิงและใช้เป็นเชื้อเพลิง
สําหรับการเผาไหม้ที่อุณหภูมิไม่สูงมากนัก โดยไม่มีระบบกําจัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจเกิด
มลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและอุปกรณ์ที่นําเชื้อเพลิงไปใช้
ดังนั้น ในกรณีที่เป็นการนําของเสียอันตรายมาแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง แท่งเชื้อเพลิงนั้นจะต้อง
ถูกนําไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส และได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้นําของเสียอันตรายมากําจัดโดยวิธีการเผาเท่านั้น แต่หากเป็นแท่งเชื้อเพลิงที่ผลิต
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จากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายก็จะสามารถนําไปใช้กับหน่วยผลิตไอน้ํา หรือหน่วยผลิตความร้อนของโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป เช่น หม้อไอน้ําหรือหม้อต้มน้ํามันร้อน (Hot oil) ซึ่งอุณหภูมิไม่เกิน 350 องศาเซลเซียสได้

 คุณสมบัติทางเชื้อเพลิง
 ค่าความร้อน (Calorimetric Value or Heating Value)
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คือ ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อของเสียถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ หรือเรียกว่า ความ
ร้อนของการเผาไหม้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ค่าความร้อนสูงและค่าความร้อนต่ํา มีหน่วยเป็นกิโลจูล (kJ)
หรือ กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมของเสีย (kcal/kg)
ค่าความร้อนสูง (High Heating Value, HHV) เป็นปริมาณความร้อนทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเสีย ซึ่งรวมถึงปริมาณความร้อนแฝงที่ถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อไอน้ําทีเ่ กิดจาก
การเผาไหม้น้ําที่เป็นองค์ประกอบของของเสียเกิดการควบแน่น
ค่าความร้อนต่ํา (Low Heating Value, LHV) เป็นค่าความร้อนจากการเผาไหม้
ของเสียที่ไม่รวมค่าความร้อนแฝง
ค่าความร้อนสูงและค่าความร้อนต่ําที่ตรวจวัดได้ในของเสียชนิดหนึ่งจะแตกต่างกัน
เสมอ โดยค่า ความแตกต่า งขึ้ น อยู่กับ ปริ มาณน้ํา หรื อ ความชื้น ที่อ ยู่ใ นของเสีย ดัง นั้น ในกรณีข องเสี ย
มี ค วามชื้ น มากๆ อาจใช้ วิ ธี ก ารตากแดดหรื อ ผึ่ ง ลมเพื่ อ ลดความชื้ นในของเสี ย แล้ วตรวจวั ดเฉพาะค่ า
ความร้อนสูงก็ได้ เนื่องจาก ในระหว่างการผลิตเชื้อเพลิงแท่งนั้น กระบวนการอัด และการตากแห้งแท่ง
เชื้อเพลิงก่อนนําไปใช้ จะทําให้น้ําในของเสียถูกกําจัดออกไปบางส่วน และคงเหลือในแท่งเชื้อเพลิงอีกบางส่วน

 ปริมาณสารที่ระเหยได้ (Volatile Matters)
คือ องค์ประกอบในของเสียที่สามารถระเหยได้เมื่อได้รับความร้อน ของเสียที่มีปริมาณ
สารระเหยได้สูง จะมีแนวโน้มที่มีค่าความร้อนสูงด้วย อย่างไรก็ตาม สารที่ระเหยได้บางชนิดอาจก่อให้เกิด
ปัญหาต่อวัสดุหรืออุปกรณ์ที่นําวัสดุเชื้อเพลิงไปใช้งาน เช่น สารอัลคาไลน์ในทะลายปาล์มจะกลายเป็น
ยางเหนียวเกาะติดท่อน้ําในห้องเผาไหม้ทําให้ประสิทธิภาพของหม้อน้ําลดลง

 ปริมาณความชื้น (Moisture Content)
คือ ปริมาณน้ําที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ตากแห้งของเสีย ความชื้นของของเสียมีผลต่อค่า
ความร้อนโดยตรง โดยหากของเสียมีความชื้นมากจะทําให้มีการสูญเสียความร้อนไปกับการระเหยความชื้น
ในระหว่างการเผาไหม้ ทําให้ค่าความร้อนที่ได้ต่ําลง

 ปริมาณคาร์บอนคงตัว (Fixed Carbon)

คือ ปริมาณสารประกอบคาร์บอนซึ่งระเหยได้ยาก โดยจะคงเหลืออยู่ในของเสียหลังจาก
ที่เผาสารระเหยออกไปแล้วที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส ของเสียที่มีปริมาณคาร์บอนคงตัวสูงจึงมีช่วงเวลาใน
การลุกไหม้นาน

 กํามะถันรวม (Total Sulfur)
เมื่อกํามะถันทําปฏิกิริยาสันดาปกับออกซิเจน จะกลายเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ดังนั้น
หากของเสียที่มีกํามะถันเป็นองค์ประกอบอยู่ในปริมาณมาก จึงไม่เหมาะจะเป็นเชื้อเพลิงเนื่องจากจะเกิด
มลสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการเผาไหม้ในปริมาณมากด้วย

 เถ้า (Ash)
คือ ส่วนของสารอนินทรีย์ที่เหลือ
จากการสันดาป ภายในเตาเผาที่อุณหภูมิ 950 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วย ซิลิกา
แคลเซียมออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ หรือเป็นส่วนที่
เผาไหม้ไม่ได้นั่นเอง ดังนั้น หากของเสียมีขี้เถ้าปริมาณ
มาก จะเป็นปัญหาในการเผาไหม้และเพิ่มความยุ่งยาก
ในการกําจัดเถ้าที่เกิดขึ้น
สํ า หรั บ โครงสร้ า งทางเคมี ข องวั ส ดุ ที่ มี
คุณสมบัติทางเชื้อเพลิงแสดงดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 โครงสร้างทางเคมีของวัสดุที่มี
คุณสมบัติทางเชื้อเพลิง
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1.2.3 เกณฑคุณสมบัติของเสียที่สามารถนํามาแปรรูปเปนแทงเชื้อเพลิง
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ของเสียที่เมื่อนํามาผ่านกระบวนการอัดแท่ง
แล้ ว กลายเป็ น แท่ ง เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี คุ ณ สมบั ติ สู ง
นอกจากจะมี ค่าความร้อ นสูงแล้ว ยังจะต้อ งมี
องค์ประกอบที่เป็นส่วนที่เผาไหม้ได้ (Combustible
Substance)
โดยเฉพาะคาร์บอนคงตัวใน
ปริมาณสูง แต่มีองค์ประกอบที่เผาไหม้ไม่ได้หรือ
เถ้าในปริมาณน้อย เนื่องจากเป็นของเสียที่ต้อง
กําจัดออกจากห้องเผาไหม้ นอกจากนี้ ยังจะต้อง
มีกํามะถันรวมในปริมาณน้อย เพื่อไม่ให้ปริมาณ
ซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ สู ง เกิ น เกณฑ์ ม าตรฐาน
คุ ณ ภาพอากาศ สํ า หรั บ ความชื้ น ในของเสี ย
แม้ ว่ า การตากแดดหรื อ อบแห้ ง สามารถลด
ความชื้ น ในของเสี ย ได้ แต่ ก็ จ ะเป็ น การเพิ่ ม
ขั้นตอนและความยุ่งยากในการดําเนินงาน และ
อาจเพิ่ ม ต้ น ทุ น การผลิ ต หากต้ อ งใช้ วิ ธี ล ด

ความชื้นด้วยการอบแห้ง โดยสรุป คุณสมบัติทาง
เชื้อเพลิงของของเสียที่เหมาะสมสําหรับนํามา
แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงแท่ง ได้แก่
คุณสมบัติของเสียที่สามารถแปรรูป
เป็นแท่งเชื้อเพลิง
ค่าความร้อน (Heating Value)
สูง
คาร์บอนคงตัว (Fixed Carbon)
สูง
ปริมาณสารที่ระเหยได้
สูง
(Volatile Mattetrs)
เถ้า (Ash)
ต่ํา
ความชื้น (Moisture Content)
ต่ํา
กํามะถันรวม (Total Sulfur)
ต่ํา

สําหรับเกณฑ์คุณสมบัติของเสียอุตสาหกรรมที่สามารถนํามาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงแท่งทั้งในด้านการ
ปนเปื้อนสารอันตรายและคุณสมบัติขั้นต่ําทางเชื้อเพลิง โดยพิจารณาจากข้อมูลคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงของ
ชีวมวลที่นิยมนํามาแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง (ตารางที่ 3) มีดังนี้
 การปนเปื้อนสารอันตราย
ไม่ปนเปื้อนสารอันตรายต่อไปนี้
- สารออกซิไดเซอร์ (Oxidizer)
- สารที่ก่อให้เกิดการระเบิดเมื่อถูกทําให้ร้อน
- สารกัดกร่อนที่เป็น Strong Oxidizer






ค่าความร้อน
คาร์บอนคงตัว (Fixed Carbon)
เถ้า (Ash)
กํามะถันรวม (Total Sulfur)

ไม่ควรต่ํากว่า 3,000 กิโลแคลอรี/่ กิโลกรัม
ไม่ควรต่ํากว่า 15%
ไม่ควรเกิน 20%
ไม่ควรเกิน 2%

ตารางที่ 3 ตัวอย่างคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงของชีวมวลที่นิยมนํามาแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง
วัสดุเหลือใช้
ขี้เลื่อย
กากอ้อย
แกลบ
ฟางข้าว
ซังข้าวโพด
ขุยมะพร้าว
ต้นถั่วเหลือง
ต้นมันสําปะหลัง
เหง้ามันสําปะหลัง
เศษหวาย
ไมยราบยักษ์
ผักตบชวา

สารระเหย

คาร์บอนคงตัว

เถ้า

กํามะถัน

ค่าความร้อน

(% โดยน้ําหนัก)

(% โดยน้ําหนัก)

(% โดยน้ําหนัก)

(% โดยน้ําหนัก)

(% โดยน้ําหนัก)

75.4
73.9
62.7
74.4
76.1
63.3
72.5
76.2
75.0
70.5
71.2
58.9

22.4
17.6
17.4
18.3
21.8
29.4
19.1
19.1
17.0
23.7
25.1
15.3

2.0
8.5
20.0
7.3
2.1
7.1
8.4
4.7
8.0
5.7
3.7
25.8

0.20
0.3
0.14
0.06
1.3
0.28
1.19

4,500
4,400
3,600
4,000
4,400
4,800
4,500
4,000
4,500
4,800
4,600
3,100
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1.3 การผลิตแทงเชื้อเพลิงจากของเสียอุตสาหกรรม
การผลิตแทงเชื้อเพลิงจากของเสีย หมายถึง การนําของเสียที่มีคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงมาผ่าน

กระบวนการอัดให้เป็นแท่งหรือรูปทรงต่างๆ เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพดี

1.3.1 ความเหมาะสมในการนํามาใชจัดการกับของเสียอุตสาหกรรม
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การนํากระบวนการอัดแท่งมาใช้แปรรูปของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นแท่งเชื้อเพลิง ถือว่า
มีความเหมาะสมเนื่องจาก
แท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรมหลาย
ประเภท เช่ น ใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ในหม้ อ ไอน้ํ า หรื อ เตาเผาของโรงงานผลิ ต กระแสไฟฟ้ า หรื อ การผลิ ต
ปูนซีเมนต์
เชื้อเพลิงที่อัดแท่งแล้ว มีระยะเวลาเก็บกักได้นานกว่ากากของเสียสด ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งของเสียไปกําจัดที่ต้องทําทุกวัน
ช่วยลดต้นทุนการกําจัดของเสียของโรงงาน ขณะเดียวกันหากโรงงานนําของเสียมาใช้เป็น
เชื้อเพลิงเองภายในโรงงานก็จะช่วยลดต้นทุนการจัดหาเชื้อเพลิงเข้ามาใช้ในโรงงานอีกด้วย
กรรมวิธีการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งไม่ยุ่งยาก และไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พนักงานทั่วไปที่
ได้รับการอบรมการใช้งานแล้วก็สามารถดําเนินการผลิตได้เอง ไม่ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลของโรงงานที่มักมี
อยู่จํากัดมากนัก
มลพิษอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้แท่งเชื้อเพลิงจากของเสีย มักจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน หรือน้ํามันเตาที่มักมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการเผาไหม้เกิดขึ้นในปริมาณมาก
อัตราการผลิ ต เชื้อ เพลิง อั ดแท่ง สามารถปรับให้เ หมาะสมกับปริ ม าณของเสีย เนื่ อ งจาก
เครื่องจักรที่ใช้มีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ในกรณีที่โรงงานผู้ก่อกําเนิดของเสียต้องการนํามาใช้
จัดการกับของเสียที่ก่อให้เกิดขึ้น สามารถเลือกเครื่องจักรที่มีกําลังผลิตสอดคล้องกับปริมาณของเสียได้ จึง
ไม่มีความจําเป็นที่โรงงานต้องเก็บของเสียเหล่านี้ไว้เป็นเวลานานซึ่งเสี่ยงต่อการเน่าเสียได้ง่าย

1.3.2 ขั้นตอนที่ตองดําเนินการเมื่อจะนําของเสียอุตสาหกรรมมาผลิตเปนแทงเชื้อเพลิง
ของเสี ย อุ ต สาหกรรมแตกต่ า งจากวั ส ดุ
ประเภทชีวมวล เนื่องจากของเสียอุตสาหกรรมอาจ
ปนเปื้อนสารอันตรายจนทําให้ของเสียนั้นไม่อาจ
นํามาแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิงได้แม้ว่าของเสียนั้น
จะมีค่าความร้อนสูง ดังนั้น ขั้นตอนแรกก่อนนําของเสีย
อุ ต สาหกรรมมาผลิ ต เป็ น แท่ ง เชื้ อ เพลิ ง จะต้ อ ง
ประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยในการ
นําของเสียมาแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิงและการนํา
เชื้ อ เพลิ ง แท่ ง ไปใช้ ง าน หากของเสี ย นั้ น มี ค วาม
เหมาะสมในการนํามาแปรรูปจึงทําการคัดเลือกและ
กําหนดรูปแบบ/ขั้นตอนการผลิตแท่งเชื้อเพลิง และ
ลงมือผลิตตามขั้นตอนที่กําหนด รวมถึงการนําไปใช้
งานตามรูปแบบที่เหมาะสมและปลอดภัย

ประเมินความเหมาะสม
ในการนําของเสียมาผลิตแทงเชื้อเพลิง

คัดเลือกรูปแบบ ขั้นตอน
และเครื่องมือทีต่ องใชในการผลิต
แทงเชื้อเพลิงจากของเสีย

นําของเสียมาผลิตเปนแทงเชื้อเพลิง

นําแทงเชื้อเพลิงที่ผลิตจาก
ของเสียไปใชงาน
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 การประเมินความเหมาะสมในการนําของเสียมาผลิตแท่งเชื้อเพลิง
เป็นขั้นตอนที่สําคัญก่อนนําของเสียอุตสาหกรรมมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง โดยการตรวจสอบที่มาของ
ของเสีย ลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางเคมีของของเสีย เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และความ
ปลอดภัยในการนําของเสียนั้นๆ มาแปรรูปให้เป็นแท่งเชื้อเพลิงและนําไปใช้งาน ขณะเดียวกัน ข้อมูลที่ได้ยัง
ช่วยให้สามารถกําหนดรูปแบบ/ขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการนําแท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ไปใช้งานอย่าง
เหมาะสมและปลอดภัยด้วย โดยประเด็นที่ควรตรวจสอบเกี่ยวกับของเสีย ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ประเด็นที่ควรตรวจสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมในการนําของเสียมาผลิตแท่งเชื้อเพลิง

ที่มา
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ลักษณะทาง
กายภาพ

ประเด็นที่ต้องตรวจสอบ
ประเภท/ชนิดของเสียต้อง
คงเดิมและอัตราการเกิดของเสีย
สม่ําเสมอ
โอกาสในการปนเปื้อน
สารอันตราย
การผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
ขนาด


ลักษณะเคมี

การปนเปื้อนสารอันตราย
คุณสมบัติทางเชือ้ เพลิง

การนําข้อมูลที่ตรวจสอบไปใช้งาน
ใช้ในการคัดเลือกขนาดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงและ
เครื่องจักรอื่นๆ ให้เหมาะสมกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
ใช้ในการกําหนดพารามิเตอร์ชนิดสารอันตรายที่จะต้อง
ทําการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนสารอันตราย
เพื่อพิจารณาความจําเป็นในการนําของเสียมาผ่าน
ขั้นตอนทําให้ของเสียเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อความ
สม่ําเสมอของแท่งเชื้อเพลิงในการให้ความร้อน
เพื่อพิจารณาความจําเป็นที่ต้องบดย่อยของเสียก่อน
นําเข้าเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง
ใช้บ่งชี้ความสามารถและความเหมาะสมในการนําของเสีย
มาผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
คุณสมบัติที่สําคัญ
ใช้บ่งชี้ความเหมาะสมในการนํามาผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณสมบัติที่สําคัญ และความ
จําเป็นที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางเชื้อเพลิง
ให้กับของเสียก่อนนําไปอัดแท่ง

 การคัดเลือกรูปแบบ ขั้นตอนและเครื่องมือที่ต้องใช้ในการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากของเสีย
ในกรณีที่พบว่าของเสียประเภทใดประเภทหนึ่งมีความเหมาะสมสําหรับนํามาผลิตแท่งเชื้อเพลิงแล้ว
ยังจะต้องนําข้อมูลเกี่ยวกับของเสียที่ได้ตรวจสอบไว้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบและวิธีการ
ดําเนินงาน รวมถึงประเภทและขนาดเครื่องมือที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการผลิต โดยอย่างน้อยจะต้อง
พิจารณาถึง
ความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงคุณสมบัติของเสียก่อนจะนําไปอัดแท่งเชื้อเพลิงหรือไม่
กระบวนการอัดที่เหมาะสมกับลักษณะสมบัติของเสีย : กระบวนการอัดร้อนหรืออัดเย็น
รูปแบบของแท่งเชื้อเพลิงที่จะทําการผลิต : อัดเม็ด อัดแท่ง หรืออัดก้อน (ขึ้นอยู่กับทั้งลักษณะ
ของของเสียและแหล่งที่จะนําเชื้อเพลิงอัดแท่งไปใช้งาน)
กําลังการผลิตของเครื่องจักร หรือเครื่องอัด ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับอัตราการเกิดของเสีย
โดยกระบวนการพิจารณาในขั้นตอนการคัดเลือกรูปแบบ และเครื่องมือที่ต้องใช้ในการผลิตแท่ง
เชื้อเพลิง แสดงดังรูปที่ 9 ส่วนแนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ หรือแนวทางการดําเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนการผลิตแท่งเชื้อเพลิงแสดงดังตารางที่ 5
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ของเสีย
ใช

มีสารอันตราย 3 กลุม
ปนเปอน?

ไมสามารถใชเปน
เชื้อเพลิงได

ไมใช

ไมใช

มีคุณสมบัติทางเชื้อเพลิง?
ใช

ไมใช
24

ใช
ปรับปรุงคุณภาพโดยผาน
กระบวนการบดยอย ผสม และอื่นๆ

นําเขาเครื่องอัดแทง

เปนของเสียอันตราย?

ปรับปรุงคุณภาพ?

ใช

ใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต

ไมใช
ใชเปนเชื้อเพลิงในหมอไอน้ํา/หมอตมน้ํามันรอน
คัดเลือกประเภทและขนาดของอุปกรณเครื่องจักรที่ตองใชในการผลิต

รูปที่ 9 กระบวนการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบและเครื่องมือที่ต้องใช้ในการผลิตแท่งเชื้อเพลิง

ตารางที่ 5 แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนการผลิตแท่งเชื้อเพลิง
ลักษณะของเสีย
มีความชื้นสูง (เกินกว่า 30%)

การปรับปรุง
คุณสมบัติของ
ของเสีย
มีขนาดใหญ่เกินกว่าอุปกรณ์ที่จะนําไปใช้เป็น
เชื้อเพลิง เช่น มีขนาดใหญ่กว่าช่องหรือ
ตะกรับที่ใช้ป้อนเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้ และ
ไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน เช่น เปลือกสับปะรด
เมล็ดเงาะ ฯลฯ
ของเสียมีค่าความร้อนน้อย แต่ต้องการแท่ง
เชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนสูง เช่น ของเสียมีค่า
ความร้อน 3,000 กิโลแคลลอรี่/กิโลกรัม แต่
ต้องการแท่งเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อน 3,500
กิโลแคลลอรี่/กิโลกรัม
การอัดเป็น
เนื้อวัสดุในของเสียสามารถจับตัวเป็นก้อนได้ดี
แท่งเชื้อเพลิง เมื่อใช้มือบีบ
ด้วยเครื่องอัด เนื้อวัสดุของของเสียจะเกิดการยึดและจับตัวดี
เมื่อได้รับความร้อน
ของเสียมีลักษณะร่วน ไม่จับกันเป็นก้อนเมื่อ
ใช้มือบีบ

รูปแบบและวิธีดําเนินงาน
ตากแห้งหรืออบแห้งก่อนนําไปอัดแท่ง และเมื่ออัด
เป็นแท่งแล้วนําไปตากแดดเพื่อลดความชื้นอีกครั้ง
บดย่อยของเสียก่อนแล้วกวนผสมให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน

นําวัสดุอื่นที่มีค่าความร้อนสูงกว่า 3,500 กิโลแคลลอรี่/
กิโลกรัม มาผสม (Blending) กับของเสียก่อนอัด
เป็นแท่งเชื้อเพลิง

ใช้กระบวนการอัดแบบอัดเย็น
ใช้กระบวนการอัดแบบร้อน
ผสมของเสียกับตัวประสาน เช่น แป้งมัน หากหลัง
ผสมของเสียมีการจับตัวดีขึ้นจึงใช้กระบวนการอัด
แบบอัดเย็น
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
รูปแบบของ
การนําแท่ง
เชื้อเพลิง
ไปใช้งาน
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กําลังการผลิต
ของเครื่องจักร
หรือเครื่องอัด

ลักษณะของเสีย
ใช้ป้อนหม้อไอน้ําหรือหม้อต้มน้ํามันร้อน

รูปแบบและวิธีดําเนินงาน
พิจารณาว่าอุปกรณ์ที่ป้อนเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้
ในปัจจุบันมีข้อจํากัดเรื่องขนาดของเชื้อเพลิงหรือไม่
เช่น รับได้เฉพาะกะลาปาล์ม ควรเลือกผลิต
เชื้อเพลิงแบบเม็ด
ใช้เป็นเชื้อเพลิงเตาเผาปูนซีเมนต์
ควรเลือกผลิตเชื้อเพลิงแบบแท่ง เนื่องจากมีความ
แข็งแรง และอัตราการไหม้ลามช้า
เกิดของเสียขึ้นอย่างสม่ําเสมอทุกวันที่ทําการผลิต เลือกใช้เครื่องจักรที่มีกําลังผลิตเท่ากับปริมาณ
ของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
เกิดของเสียในบางช่วงเวลา เช่น สัปดาห์ละ
เลือกใช้เครื่องจักรที่มีกําลังผลิตเท่ากับอัตราการเกิด
3-4 วัน หรือปีละ 4-5 เดือน แต่ปริมาณที่เกิดขึ้น ของเสียเฉลี่ยต่อวันทําการ เพื่อลดต้นทุนเครื่องจักร
ในแต่ละครั้งมาก
ที่ใช้ผลิต แต่ต้องคํานึงถึงความเพียงพอของสถานที่
จัดเก็บของเสียในระหว่างที่รอการนําไปแปรรูป
และของเสียจะต้องสามารถจัดเก็บไว้ได้นานโดย
ไม่เปลี่ยนสภาพและลักษณะสมบัติ เช่น เกิดของเสีย
วันละ 10 ตัน แต่มีของเสียเกิดขึ้นเพียง 5 เดือน
ในรอบปี (กรณีของเสียจากวัตถุดิบที่มีตามฤดูกาล)
หากเป็นของเสียที่อบแห้งแล้วและไม่มีข้อจํากัด
ของสถานที่อาจเลือกใช้เครื่องอัดที่มีกําลังผลิต
เพียง 5 ตัน และทําการผลิตทุกวันเป็นเวลา 300 วัน
ในรอบปี

 การนําของเสียมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง

สําหรับวัสดุชีวมวลที่ไม่ต้องปรับปรุงคุณสมบัติ และเนื้อวัสดุยึดเกาะกันได้โดยไม่ต้องเติมตัวประสานนั้น
การผลิตแท่งเชื้อเพลิงจะเป็นแต่เพียงการนําวัสดุชีวมวลเหล่านั้นเข้าเครื่องอัดเป็นแท่งหรือเม็ดตามรูปแบบ
ที่ต้องการ แต่สําหรับของเสียอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ พบว่า มักจะมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนกว่า
เช่น มีปริมาณความชื้นมากเกินไป เนื้อวัสดุในของเสียไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ขนาดใหญ่เกินไป ค่าความร้อนต่ํา
เกินไป ฯลฯ ทําให้ต้องมีกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติของของเสียก่อนนํามาอัดเป็นแท่ง เช่น อาจต้อง
บดย่อยของเสียก่อนทําการอัดเป็นแท่งหากของเสียมีขนาดใหญ่และไม่เป็นเนื้อเดียวกัน อาจต้องผสม
ของเสียกับวัสดุอื่นเพื่อเพิ่มค่าความร้อนให้สูงขึ้นตามต้องการ หรืออาจต้องเติมตัวประสานเพื่อช่วยให้วัสดุ
ที่จะอัดแท่งเกาะยึดกัน
ดังนั้น ในการเริ่มผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากของเสียอุตสาหกรรมในครั้งแรก จึงมักจะต้องทําการศึกษา
ทดลองหาสูตรผสมที่เหมาะสมระหว่างปริมาณของเสียกับตัวประสาน (ในกรณีที่ของเสียไม่จับตัวเป็นก้อน
เมื่อทําการอัด โดยทั่วไปนิยมใช้แป้งมันสําปะหลังเป็นตัวประสานเนื่องจากราคาถูก หาซื้อง่ายและไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเผาไหม้เมื่อนําแท่งเชื้อเพลิงไปใช้งาน) และ/หรือหาสูตรผสมกับวัสดุอื่นที่มีค่าความร้อนสูง
เพื่อให้แท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตได้มีค่าความร้อนตามต้องการ (ในกรณีที่ของเสียที่จะนํามาอัดแท่งมีค่าความร้อน
ต่ํากว่าต้องการ) เมื่อได้ส่วนผสมที่เหมาะสมแล้วจึงนําของเสียและวัสดุผสมต่างๆ (ถ้ามี) มาทําการผลิตเป็น
แท่งเชื้อเพลิงให้ได้ปริมาณมากพอสําหรับการนําไปใช้งานต่อไป โดยขั้นตอนการผลิตแท่งเชื้อเพลิงแสดงดัง
รูปที่ 10 ส่วนตัวอย่างของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงรูปแบบที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และรูปแบบการทํางานของ
เครื่องอัดแสดงดังรูปที่ 11
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่งส่วนผสมตามสูตรผสมที่
1. ชัเหมาะสมซึ
2. ผสมส่วนผสมให้เข้ากัน 3. นําส่วนผสมเข้าเครื่องอัดแท่ง
่งได้จากการศึกษา
ทดลองในครั้งแรก
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4. ตากแห้งแท่งเชื้อเพลิง

รูปที่ 10 ขั้นตอนการผลิตแท่งเชื้อเพลิง

เครื่องอัดแทงเชื้อเพลิง
แบบฟน

เครื่องอัดแทงเชื้อเพลิงแบบเม็ด

รูปที่ 11 เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตแท่งเชื้อเพลิง

 การนําแท่งเชื้อเพลิงทีผ่ ลิตได้ไปใช้งาน
การนําแท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตจากของเสียอุตสาหกรรมไปใช้งาน นอกจากจะต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพการ
ให้พลังงานของเชื้อเพลิงแล้ว ยังต้องเป็นไปโดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีก
ด้วย ดังนั้น หากเป็นแท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตจากของเสียที่เป็นอันตรายแล้ว จะต้องใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับเตาเผา
ปูนซีเมนต์เท่านั้น เนื่องจากอุณหภูมิการเผาไหม้ที่สูงกว่า 1,100 องศาเซลเซียส เป็นสภาวะที่มลสารอันตราย
ได้ถูกกําจัดลง โดยเฉพาะไดออกซิน (Dioxin) อีกทั้ง ระบบกําจัดมลพิษอากาศยังมีประสิทธิภาพสูงในการ
กําจัดมลสาร และสําหรับแท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตจากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ซึ่งสามารถใช้ได้กับหม้อไอน้ําหรือ
หม้อต้มน้ํามันร้อนที่มีอุณหภูมิการเผาไหม้ไม่เกิน 350 องศาเซลเซียสนั้น จะต้องติดตามตรวจสอบมลสารใน
อากาศที่ระบายออกจากปล่องเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานมลสารที่ยินยอมให้ระบายออกจากปล่องด้วย
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โดยปั จ จุ บั น ค่ า มาตรฐานมลสารที่ ยิ น ยอมให้ ร ะบายออกจากปล่ อ งมี ค่ า แตกต่ า งกั น สํ า หรั บ แต่ ล ะ
ประเภทหรือชนิดของเชื้อเพลิงสําหรับตัวอย่างมลสารที่สําคัญที่กําหนดในค่ามาตรฐาน ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่ามาตรฐานของมลสารที่สําคัญที่ยินยอมให้ระบายออกจากปล่อง
ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ชนิดของสารเจือปน

หน่วย

ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)1
mg/m3
คาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon monoxide)1
ppm
1
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide)
ppm
1
ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen)
ppm
จํานวนร้อยละของแสงที่ไม่สามารถส่องผ่านเขม่าควัน
2
ที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง
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1
2

น้ํามันหรือ
เชื้อเพลิง
ถ่านหิน
น้ํามันเตา
ชีวมวล
240
320
320
690
950
700
60
200
400
200
ร้อยละ 10*

เชื้อเพลิง
อื่นๆ
320
60
200

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ํา
ของโรงงาน พ.ศ. 2549 บังคับใช้เฉพาะโรงงานจําพวกที่ 3 ซึ่งมีกําลังผลิตไอน้ําตั้งแต่ 1 ตัน/ชั่วโมงขึ้นไป

ตัวอย่างของหม้อน้ําที่สามารถใช้เชื้อเพลิงแท่งที่ผลิตจากของเสียเป็นแหล่งพลังงานทดแทน
แสดงดังรูปที่ 12
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รูปที่ 12 ตัวอย่างหม้อน้ําที่สามารถนําแท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตจากของเสียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้

1.4 กรณีตัวอยางการผลิตแทงเชือ้ เพลิงจากเศษพืชผักผลไม
และกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่ผ่านมา มีของเสียหลายประเภทถูกนํามาศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตแท่งเชื้อเพลิง เช่น
เปลือกทุเรียน กากตะกอนจากระบบบําบั ดน้ําเสี ย ขี้เลื่ อย ทะลายและกะลาปาล์ม กะลามะพร้าว และ
กากกาแฟ เป็นต้น ซึ่งผลผลิตแท่งเชื้อเพลิงที่ได้ล้วนมีค่าความร้อนในระดับที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ โดย
ผ่านกระบวนการผลิตในรูปแบบต่างๆ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแท่งที่ผลิตจากของเสียชนิดต่างๆ
ประเภทของเสียที่นํามาผลิตแท่งเชื้อเพลิง
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เปลือกทุเรียน
กากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียผสมชิ้นไม้สับ
ของโรงงานผลิตกระดาษ อัตราส่วน 7:3
ขี้เลื่อยผสมกับไขมันจากถังดักไขมัน 4 อัตราส่วน
1:1 / 2:1 / 3:1 / 4:1
เศษถ่านแกลบผสมกากน้ําตาล อัตราส่วน 3:1
ถ่านผสมระหว่างทะลายปาล์มกับกะลาปาล์ม
อัตราส่วน 1:1 โดยเผาทะลายปาล์มและกะลา
ปาล์มที่อุณหภูมิ 350oC เป็นเวลา 45 นาที
กะลามะพร้าวผสมเหง้ามันสําปะหลัง 3 อัตราส่วน
9:1 / 1:9 / 3:7
ถ่านเปลือกถั่วลิสงผสมเมล็ดทานตะวัน
กากกาแฟผสมผงถ่านคาร์บอน อัตราส่วน 1:2

ประเภทแท่งเชื้อเพลิง
กระบวนการอัดแท่ง
ถ่านอัดแท่ง-อัดเย็น
ถ่านอัดแท่ง-อัดร้อน
ถ่านอัดแท่ง-อัดเย็น

ค่าความร้อนของแท่งเชื้อเพลิง
(kcal/kg-นน.แห้ง)
3,625 – 3,699
3,841
4,090

เชื้อเพลิงเขียว-อัดเย็น

7,065 / 6,915 / 6,466 / 6,117

ถ่านอัดแท่ง-อัดเย็น
ถ่านอัดแท่ง-อัดเย็น

4,498
5,555

ถ่านอัดแท่ง-อัดเย็น

6,580 / 4,514 / 5,003

ถ่านอัดแท่ง-อัดร้อน
เชื้อเพลิงเขียว-อัดเย็น

4,690
5,000 – 5,400

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม ซึ่งได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ
2553 ได้จัดทําระบบสาธิตผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากของเสียอุตสาหกรรมที่ถูกนําไปกําจัดโดยวิธีฝังกลบใน
ปริมาณมาก ได้แก่
กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย
เศษพืชผักผลไม้ ที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผลทางการเกษตร
แต่เนื่องจากของเสียทั้ง 2 ประเภทที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างประเภทกิจการกันอาจมีลักษณะ
สมบัติแตกต่างกัน จนมีผลต่อความเหมาะสมหากจะนํามาผลิตแท่งเชื้อเพลิง ดังนั้น โครงการฯ จึงได้คัดเลือก
ของเสียทั้ง 2 ประเภทจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างประเภทกัน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนํา
ของเสียแต่ละชนิดมาผลิตแท่งเชื้อเพลิง รวมถึงสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตเพื่อเป็นแนวทางในการนํา
ของเสียประเภทนี้ไปใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป ดังรายชื่อชนิดของเสียในรูปที่ 13
กากตะกอนชีวภาพ
จากอุตสาหกรรม
โพลียรู ีเทน

เศษพริก เศษกระเทียม
จากอุตสาหกรรมผลิต
น้ําพริก เครือ่ งแกง
เมล็ดเงาะและ
เปลือกสับปะรดจาก
อุตสาหกรรมผลิต
ผลไมกระปอง
เศษผักผลไมจาก
อุตสาหกรรมผลิต
พืชผักผลไมอบแหง

เศษพืชผักผลไม กากตะกอนจาก
จากการแปรรูป ระบบบําบัดน้ําเสีย
พืชผลการเกษตร แบบชีวภาพ

กากตะกอนชีวภาพ
จากอุตสาหกรรม
แปรรูปพืชผักผลไม

กากตะกอนปนเปอ นน้ํามัน
จากอุตสาหกรรมปโตรเคมี

รูปที่ 13 ชนิดของเสียที่ทําการศึกษาและจัดทําระบบสาธิตผลิตแท่งเชือ้ เพลิง
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1.4.1 การผลิตแทงเชื้อเพลิงจากกากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพ
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จากผลการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพของโรงงาน
อุตสาหกรรม 3 ประเภท ได้แก่ (ตารางที่ 8)
อุตสาหกรรมแปรรูปพืชผักผลไม้
อุตสาหกรรมผลิตโพลียรู ีเทนเรซิน่
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
แสดงให้เห็นว่า กรณีกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานแปรรูปพืชผักผลไม้ มีค่าความ
ร้อนต่ํามากไม่เหมาะสมในการนํามาผลิตแท่งเชื้อเพลิง ส่วนกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากอีก
2 ประเภทโรงงาน คือ อุตสาหกรรมผลิตโพลียูรีเทนเรซิ่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีค่าความร้อนสูงสามารถ
นํ ามาผลิ ตแท่ งเชื้ อเพลิ งได้ แต่ มี ลั กษณะการปนเปื้ อนสารอั นตรายแตกต่ างกั น ทํ า ให้ ก รรมวิ ธี ก ารผลิ ต
แท่งเชื้อเพลิงจากของเสีย 2 ชนิดแตกต่างกัน และแหล่งที่นําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงยังต้องต่างกันด้วย ดังรูปที่ 14
ตารางที่ 8 ลักษณะสมบัติของกากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพที่นํามาผลิตแท่งเชื้อเพลิง
กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
ลักษณะสมบัติ
หน่วย
การแปรรูปพืช
การผลิต
ปิโตรเคมี
ผักผลไม้
โพลียูรีเทนเรซิ่น
การปนเปื้อน
ไม่มีสารอันตราย ไม่มีสารอันตราย
มีน้ํามันปนเปื้อน
ในปริมาณสูง
สารอันตราย
ปนเปื้อน
ปนเปื้อน
ถือเป็นของเสียอันตราย
สารระเหย
%-นน.แห้ง
13.0
70.7
71.9
คาร์บอนคงตัว
%-นน.แห้ง
7.7
8.9
9.4
เถ้า
%-นน.แห้ง
2.6
20.4
18.7
กํามะถัน
%-นน.แห้ง
1.2
1.9
1.5
ค่าความร้อน
kcal/kg-นน.แห้ง
540
5,052
5,826

กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ของโรงงานผลิตโพลียรู ีเทนเรซิน่

กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ของโรงงานผลิตเอทิลีน

ลดความชื้น ดวยเครื่องบีบอัดตะกอน
(Filter Press) และผึ่งลมอีก 1-2 วัน

ผสมกับถานกัมมันตใชแลว เพื่อลดกลิ่น
และเพิ่มคาความรอน อัตรา 2:1

นําเขาเครื่องอัดแทง
แบบอัดเย็นชนิดเม็ด

นําเขาเครื่องอัดแทงแบบอัดเย็น
ชนิดทอนฟน
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ผึ่งลมรอนบนตะแกรงเหล็ก
ที่วางไวใกลกับหมอไอน้ํา 1-2 วัน

ผึ่งแดดหรือลมบนตะแกรงเหล็ก
เปนเวลา 1-2 วัน

เชื้อเพลิงเม็ดที่มคี าความรอน
4,930 kcal/kg

แทงเชือ้ เพลิงทีม่ ีคา ความรอน
6,980 kcal/kg

นําไปใชเปนเชื้อเพลิงปอน
หมอไอน้ํา

สงไปเปนเชื้อเพลิง
ของเตาเผาปูนซีเมนต

รูปที่ 14 ขัน้ ตอนการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากกากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพ

แท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตจากกากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพทั้ง 2 ชนิด ถือว่ามีคุณภาพที่ดี
(ตารางที่ 9) เนื่องจากมีค่าความร้อนสูงกว่า 4,000 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม ซึ่งเป็นระดับเดียวกับค่าความร้อน
จากชีวมวลต่างๆ เช่น ขี้เลื่อย กากอ้อย ขุยมะพร้าว โดยเฉพาะแท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตจากกากตะกอนปนเปื้อน
น้ํามันผสมถ่านกัมมันต์ใช้แล้วของโรงงานผลิตเอทิลีนนั้น มีค่าความร้อนสูงเทียบเท่ากับถ่านหินบิทมู นิ สั ซึง่ มีคา่
ความร้อนอยู่ในช่วง 6,100-7,750 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัมอีกด้วย
ตารางที่ 9 คุณสมบัติทางเชื้อเพลิงของแท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตจากกากตะกอนระบบบําบัดน้าํ เสียแบบชีวภาพ
2 ชนิด
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ความชื้น

%-นน.แห้ง

แท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตจาก
กากตะกอนระบบบําบัด
น้ําเสียของโรงงานผลิต
โพลียูรีเทนเรซิน
25.3

สารระเหย

%-นน.แห้ง

59.8

36.7

คาร์บอนคงตัว

%-นน.แห้ง

7.5

54.2

เถ้า

%-นน.แห้ง

17.0

9.0

กํามะถัน

%-นน.แห้ง

1.6

0.7

kcal/kg-นน.แห้ง

4,930

6,980

คุณสมบัติ
ทางเชื้อเพลิง

ค่าความร้อน

หน่วย

แท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตจากกากตะกอน
ปนเปื้อนน้ํามันผสมถ่านกัมมันต์
ใช้แล้วของโรงงานผลิตเอทิลีน
33.8

1.4.2 การผลิตแทงเชื้อเพลิงจากเศษพืชผักผลไม

ผลการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของเศษพืชผักผลไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
พืชผักผลไม้ประเภทต่างๆ ได้แก่ (ตารางที่ 10)
เศษพริก เศษกระเทียม จากอุตสาหกรรมผลิตน้าํ พริก เครือ่ งแกง
เมล็ดเงาะและเปลือกสับปะรด จากอุตสาหกรรมผลิตผลไม้กระป๋อง
เศษผักผลไม้ จากอุตสาหกรรมผลิตพืชผักผลไม้อบแห้ง
แสดงให้เห็นว่า เศษพืชผักผลไม้ต่างชนิดกันมีความเหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบผลิตแท่งเชื้อเพลิง
ในระดั บแตกต่างกันโดยเฉพาะค่าความร้อนของของเสีย และลักษณะทางกายภาพที่ มี ผลต่ อความเป็ น
เนื้อเดียวกันของของเสีย เช่น ขนาดของเสีย ส่วนเปลือกกับส่วนเนื้อผลไม้ท่แี ตกต่างกัน เป็นต้น ทําให้กรรมวิธี
การผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากของเสียทั้ง 3 ชนิดแตกต่างกัน (ดังรูปที่ 15) แต่แท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากของเสีย
ทั้ง 3 ชนิดสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ําหรือหม้อน้ํามันร้อนได้เหมือนกัน
ตารางที่ 10 ลักษณะสมบัติของเศษพืชผักผลไม้ที่นํามาผลิตเชื้อเพลิงแท่ง
ชนิดของเสียประเภทเศษพืชผักผลไม้
ลักษณะสมบัติ
การปนเปื้อน
สารอันตราย
สารระเหย
คาร์บอนคงตัว
เถ้า
กํามะถัน
ค่าความร้อน

เปลือกพริก
กระเทียม
เมล็ดเงาะ
เมล็ดพริก
ไม่มีสารอันตราย ไม่มีสารอันตราย
ปนเปื้อน
ปนเปื้อน
%-นน.แห้ง
76.1
14.3
%-นน.แห้ง
13.1
3.4
%-นน.แห้ง
4.0
2.2
%-นน.แห้ง
0.17
0.12
kcal/kg-นน.แห้ง
5,402
5,132
หน่วย

เปลือกสับปะรด

เศษผักผลไม้

ไม่มีสารอันตราย
ปนเปื้อน
84.5
11.5
4.0
0.15
4,206

ไม่มีสารอันตราย
ปนเปื้อน
71.9
9.4
18.7
1.5
3,098
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เศษพริก เศษกระเทียม

เมล็ดเงาะ

เปลือกสับปะรด

เศษผักผลไม้

ผสมกับเถ้าหนักจาก
การเผาไหม้กะลาปาล์ม
เพื่อปรับลดค่าความร้อน
ให้เหมาะกับการใช้งาน

ผึ่งลม
ให้สะเด็ดน้ํา
1 ชั่วโมง

บีบแยกน้าํ

ผึ่งแห้งเพื่อลดความชื้น
ให้เหลือไม่เกิน 50%

บดย่อย

บดย่อย

ผสมกับถ่านหินอัตรา 1:1

ผสมกับแป้งมัน
เพื่อเป็นตัวประสาน
อัตรา 5% โดยน้ําหนัก
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นําเข้าเครื่องอัดแท่ง
แบบอัดเย็นชนิดท่อนฟืน
ผึ่งลมร้อนบนตะแกรงเหล็ก
ที่วางไว้ใกล้กบั หม้อไอน้ํา
1-2 วัน
แท่งเชื้อเพลิงจาก
เศษพริกกระเทียม
4,400 kcal/kg

ผสมเมล็ดเงาะบดและ
เปลือกสับปะรดบด อัตรา 3:1

นําเข้าเครื่องอัดแท่ง
แบบอัดเย็นชนิดท่อนฟืน

นําเข้าเครื่องอัดแท่งแบบอัดเย็นชนิดเม็ด
ผึ่งลมร้อนบนตะแกรงเหล็ก
ที่วางไว้ใกล้กบั หม้อไอน้ํา 1-2 วัน
แท่งเชื้อเพลิง
จากเมล็ดเงาะ
5,657 kcal/kg

ผึ่งลมร้อนบนตะแกรงเหล็ก
ที่วางไว้ใกล้หม้อไอน้ํา
1-2 วัน

แท่งเชื้อเพลิงจาก
เมล็ดเงาะผสม
เปลือกสับปะรด
5,550 kcal/kg

ส่งไปเป็นเชื้อเพลิงของหม้อไอน้ํา

รูปที่ 15 ขั้นตอนการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากเศษพืช ผัก ผลไม้

แท่งเชื้อเพลิง
ที่มีค่าความร้อน
4,910 kcal/kg

แท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตจากของเสียจําพวกเศษพืชผักผลไม้ทั้ง 4 ชนิด ถือว่ามีคุณภาพที่ดี (ตารางที่ 11)
เนื่องจากมีค่าความร้อนสูงกว่า 4,000 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม ซึ่งเป็นระดับเดียวกับค่าความร้อนจากชีวมวล
ต่างๆ เช่น ขี้เลื่อย กากอ้อย ขุยมะพร้าวซึ่งนิยมใช้เป็นเชื้อเพลิง

ตารางที่ 11 คุณสมบัติทางเชื้อเพลิงของแท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตจากเศษพืชผักผลไม้ 4 ชนิด

ความชื้น

%-นน.แห้ง

26.5

16.1

8.5

แท่งเชื้อเพลิงที่
ผลิตจากเมล็ดเงาะ
ผสมเปลือก
สับปะรด2
19.4

สารระเหย

%-นน.แห้ง

32.8

60.8

15.6

52.8

คาร์บอนคงตัว

%-นน.แห้ง

35.0

18.7

3.8

8.5

เถ้า

%-นน.แห้ง

5.7

4.4

3.8

กํามะถัน

%-นน.แห้ง
kcal/kg-นน.
แห้ง

0.22

0.18

1.9
0.12

0.11

4,400

4,910

5,657

5,550

คุณสมบัติ
ทางเชื้อเพลิง

ค่าความร้อน

หน่วย

แท่งเชื้อเพลิงที่ แท่งเชื้อเพลิงที่
ผลิตจากเศษพริก ผลิตจากเศษผัก
กระเทียม1
ผลไม้1

แท่งเชื้อเพลิง
ที่ผลิตจาก
เมล็ดเงาะ2

หมายเหตุ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2553
2
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2554

ตัวอย่ างของแท่งเชื้อเพลิงที่ ผลิตจากของเสี ยประเภทกากตะกอนจากระบบบํ าบัดน้ํ าเสีย และ
เศษพืชผักผลไม้ชนิดต่างๆ แสดงดังรูปที่ 16
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แทงเชื้อเพลิงจากกากตะกอน
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพ

แทงเชื้อเพลิงจากเศษพริกกระเทียม

แทงเชื้อเพลิงจากกากตะกอน
ปนเปอนน้าํ มัน

เชื้อเพลิงเม็ดจากเมล็ดเงาะ

รูปที่ 16 ลักษณะเชื้อเพลิงทีผ่ ลิตจากของเสียประเภทต่างๆ

1.4.3 ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรเมื่อนําของเสียมาเปนวัสดุผลิตแทงเชื้อเพลิง
กรณีตัวอย่าง โรงงานกําเนิดเมล็ดเงาะในอัตรา 10 ตัน/วัน หรือปีละประมาณ 1,500 ตัน (ระยะเวลาที่เกิด
ของเสียปีละประมาณ 5-6 เดือน) ผลิตเชื้อเพลิงเม็ด (Pellet) ได้ปีละประมาณ 1,200 ตัน จะมีระยะเวลา
คืนทุนไม่ถึง 1 เดือน ทําให้การนําเมล็ดเงาะมาผลิตเชื้อเพลิงเม็ดเพื่อนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงหม้อไอน้ําภายใน
โรงงาน เป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ดังผลการคํานวณต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเชื้อเพลิงเม็ดจากเมล็ดเงาะ ประกอบด้วย
ค่าเครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิงขนาด 10 แรงม้า 1 เครื่อง
120,000 บาท
และเครื่องบดย่อย ขนาด 5 แรงม้า 1 เครื่อง
ค่าแรงงาน 3 คน ปฏิบัติงานปีละ 150 วัน
อัตราจ้าง 300 บาท/คน/วัน 135,000 บาท/ปี
ค่าไฟฟ้าสําหรับเครื่องบดย่อยและเครื่องอัดเม็ด
อัตราค่าไฟฟ้าขณะ on peak 35,100 บาท/ปี
เชื้อเพลิง (รวมขนาด 15 แรงม้า หรือ 11.25 กิโลวัตต์)
2.6 บาท/กิโลวัตต์
ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง ปีละ 150 วัน
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตเชื้อเพลิงเม็ด กรณีไม่คิดต้นทุนเครื่องจักรอุปกรณ์
170,100 บาท/ปี
ผลตอบแทนจากการดําเนินงาน ประกอบด้วย
ลดค่าใช้จ่ายส่งของเสียไปกําจัด ปีละ 1,500 ตัน
ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง โดยเชื้อเพลิงเม็ดทีผ่ ลิตได้ปีละ 1,200 ตัน
สามารถใช้ทดแทนกะลาปาล์มปีละ 600 ตัน เนื่องจากเชื้อเพลิงเม็ดจากเมล็ดเงาะ
ให้ค่าความร้อนประมาณ 0.5 เท่าของค่าความร้อนจากกะลาปาล์ม
(กะลาปาล์มราคาตันละ 3,000 บาท)
รวมค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้

330,000 บาท/ปี
1,800,000 บาท/ปี

2,130,000 บาท/ปี
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ระยะเวลาคืนทุน

=

เงินลงทุนซึ่งได้แก่ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์
(ผลตอบแทนจากการดําเนินงาน-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน)

=

120,000

บาท

(2,130,000 – 170,100) บาทต่อปี
=
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0.06 ปี หรือ ประมาณ 0.7 เดือน

ดังนั้น การนําของเสียที่ต้องกําจัดมาใช้ประโยชน์ด้วยการเป็นวัตถุดิบผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง จึงเป็น
แนวทางที่เหมาะสม เนื่องจากส่งผลดีทั้งต่อสภาพแวดล้อมจากการที่ทําให้มีปริมาณของเสียที่ต้องฝังกลบ
หรือกําจัดน้อยลง ขณะเดียวกันก็มีการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงจากธรรมชาติน้อยลงด้วย และในแง่ของ
ผู้ประกอบกิจการโรงงาน นอกจากจะได้รับผลตอบแทนที่มีมูลค่าสูงกว่าเงินลงทุนแล้ว ยังทําให้ภาพลักษณ์
ของสถานประกอบการดีขึ้นอีกด้วย

คาใชจาย

ผลตอบแทนที่ไดรับ

สวนที่ 2
ของเสียที่มีคุณสมบัติ
เปนวัสดุผสมในงานคอนกรีตหรือ
ผลิตภัณฑคอนกรีต และการแปรรูป
เปนผลิตภัณฑบล็อกประสาน
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การนํ า ของเสี ย มาใช้ เ ป็ น วั ส ดุ ผ สมเพื่ อ การผลิ ต วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งชนิ ด ต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
คอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีต จําพวกคอนกรีตบล็อก และคอนกรีตมวลเบา เป็นแนวทางการใช้
ประโยชน์จากของเสียซึ่งได้รับความสนใจและนําไปใช้อย่างแพร่หลายในระดับอุตสาหกรรม เนื่องจาก
นอกจากจะช่วยลดปริมาณของเสียที่ต้องกําจัดแล้ว การนําของเสียมาใช้ทดแทนวัสดุจากธรรมชาติ
ยั ง ทํ า ให้ ต้ น ทุ น การผลิ ต ต่ํ า ลง อี ก ทั้ ง ของเสี ย บางชนิ ด ยั ง ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ ใ นด้ า นต่ า งๆ
ของคอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีตให้ดีขึ้นอีกด้วย
บล็อกประสาน เป็ นวัสดุก่อชนิดรั บน้ําหนักในลักษณะเดียวกั บคอนกรี ตบล็อก ซึ่งสถาบั นวิจั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พัฒนาขึ้นให้มีรูและเดือยบนตัวบล็อก ทําให้สามารถ
ก่อเป็นแนวได้โดยไม่ต้องใช้ปูนฉาบ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ดินลูกรัง
หิ นฝุ่ น ทรายหรื อวั สดุ เหลื อทิ้ งต่ างๆ เมื่ อนํ ามาผสมกั บปู นซี เมนต์ และน้ํ าในสั ดส่ วนที่ เหมาะสม
อัดเป็นก้อนด้วยเครื่องอัดแล้วนํามาบ่มให้บล็อกแข็งตัวจะได้บล็อกประสานที่มีความแข็งแกร่ง
ในปั จ จุ บั น บล็ อ กประสานได้ รั บ ความสนใจ
นําไปใช้อย่างแพร่หลายในการก่อสร้างอาคารและ
สิ่งปลูก สร้างต่างๆ เนื่องจากมีต้นทุนการก่อสร้าง
ต่ํากว่าบล็อกธรรมดา และมีความสวยงาม
ดังนั้น โครงการนี้จึงได้ศึกษาของเสียที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและมีศักยภาพในการใช้เป็นวัสดุผสมเพื่อ
การผลิ ต บล็ อ กประสาน เพื่ อ ลดปริ ม าณของเสี ย
บล็อกประสานเปนวัสดุที่ไดรับความนิยมใชงาน
ที่ต้องกําจัดโดยการแปรรูปเป็ นบล็อกประสานซึ่ง
เป็นวัสดุก่อที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน

2.1 ของเสียทีม่ ีคุณสมบัติเปนวัสดุผสมในงานคอนกรีต
หรือผลิตภัณฑคอนกรีต
การนําของเสียมาใช้เป็นวัสดุผสมเพื่อการผลิตวัสดุก่อสร้างชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนกรีต
และผลิตภัณฑ์คอนกรีต จําพวกคอนกรีตบล็อก และคอนกรีตมวลเบา เป็นแนวทางการใช้ประโยชน์
จากของเสียซึ่งมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการนําไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติในด้านต่างๆ
ของคอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีตจํานวนมาก โดยที่องค์ประกอบของคอนกรีตประกอบด้วย
ส่วนผสม 2 ส่วน คือ วัสดุประสาน ได้แก่ ปูนซีเมนต์กับน้ํา ผสมกับวัสดุผสมหรือมวลรวม ได้แก่
ทราย หินหรือกรวด ทําให้งานวิจัยเป็นไปใน 2 แนวทาง คือ
1. การใช้ เ ป็ น วั ส ดุ ป ระสานทดแทนปู น ซี เ มนต์
ของเสียที่สามารถนํามาใช้ในลักษณะนี้จะเป็นวัสดุ
ปูนซีเมนต
ปอซโซลานประเภทเถ้าลอย (Fly Ash) และเถ้า
ตะกรันเตาถลุง (Blash Furnace Ground
Granular Slag ; หรือเรียกโดยย่อว่า Slag )
คอนกรีต
2. การใช้ เ ป็ น วั ส ดุ ม วลรวมทดแทนทราย หิ น หรื อ
หรือผลิตภัณฑ
กรวด อาจได้มาจากสิ่งปลูกสร้างและการรื้อถอน
คอนกรีต
สิ่งปลูกสร้างหรือส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ที่มีคุณสมบัติ
คล้ายคลึงกันกับมวลรวมตามธรรมชาติ รวมถึงอาจ
มวลรวม
น้ํา
เป็นของเสียประเภทต่างๆ ที่ทําหน้าที่เช่นเดียวกัน
กับหินทรายแต่มีคุณสมบัติที่แตกต่างไป
เช่น
เศษแก้ว ชิ้นส่วนยางรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
เศษยางพารา หรือเศษพลาสติก ฯลฯ
ดังนั้น ของเสียที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์โดยการใช้เป็นวัสดุผสมในงานคอนกรีตหรือผลิตภัณฑ์
คอนกรีต ได้แก่ ของเสียที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลาน และของเสียที่มีคุณสมบัติเป็นมวลรวม
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2.1.1 ของเสียที่มีคุณสมบัติเปนวัสดุปอซโซลาน
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ปอซโซลาน (Pozzolan) หมายถึง วัตถุที่ประกอบด้วยซิลิกาหรือซิลิกาผสมกับอลูมิน่า ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นซีเมนต์อยู่น้อยหรือไม่มีเลย แต่เมื่อทําปฏิกิริยากับน้ําหรือความชื้น ปอซโซลานจะทําปฏิกริ ยิ า
กับปูนขาว และจะทําให้เกิดสารประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นซีเมนต์ (Cementatious Material) ซึ่งมีสมบัติ
ในการยึดประสาน (มาตรฐาน ASTM C618-84)
ปอซโซลานเป็นวัสดุที่ถูกนํามาใช้ในการก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณกว่า 2,000 ปีแล้ว โดยการนําเอา
วัสดุพวกปอซโซลาน เช่น เถ้าจากภูเขาไฟมาผสมกับปูนขาวเพื่อผลิตเป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic
Cement)
ในปัจจุบัน ของเสียที่มีคุณสมบัติปอซโซลานและถูกนํามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ได้แก่
เถ้าลอย (Pulverized Fuel Ash ; PFA) เป็นผลิตผลที่ได้จากการเผาไหม้ของถ่านหิน
ในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า มีลักษณะเป็นเม็ดกลม จะลอยขึ้นมาในอากาศที่ร้อน และถูกจับด้วยเครื่องดัก
ตะกรันเหล็ก (Ground Granular Blast Furnace Slag ; GGBS) เป็นผลผลิตที่ได้จาก
ขบวนการผลิตเหล็กที่ใช้เตาหลอม โดยตะกรันจะลอยอยู่ด้านบนของเบ้าหลอม และจะถูกทําให้เย็นลง
อย่างรวดเร็วโดยใช้น้ําฉีด มีลักษณะเป็นเม็ดกลม
ซิลิกาฟูม (Silica Fume) หรือ ไมโครซิลิกา (Microsilica) เป็นผลพลอยได้ของ
โรงงานผลิต Silicon Metal และ Ferrosilicon Alloy ที่เกิดจากกระบวนการรีดักชั่น Quartz ที่บริสุทธิ์
ไปเป็น Silicon ที่อุณหภูมิสูง ทําให้เกิดไอ (Fume) ของ SiO ซึ่งต่อมาจะถูกออกซิไดซ์ (Oxidize) และกลั่น
ตัว (Condense) ที่อุณหภูมิต่ําได้เป็นอนุภาคขนาดเล็กมากๆ ของซิลิกาที่ไม่เป็นผลึก (Glassy Phase)
และถูกดักจับเพื่อบรรจุใส่ถุงไว้ และเนื่องจากอนุภาคของซิลิกาฟูมมีขนาดเล็กมาก (มีขนาดเล็กกว่า
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ถึงกว่า 100 เท่า) ซิลิกาฟูมจึงมีพื้นที่ผิวสูงมากและอยู่ในรูปที่ไม่เป็นผลึก ทําให้ซิลิกา
ฟูมเป็นสารที่เกิดปฏิกิริยาปอซโซลานได้เร็วมาก
อย่ างไรก็ ตาม ที่ ผ่ านมา ได้ มี การศึ กษาวิ จั ยเกี่ ยวกั บคุ ณสมบั ติ ในการเป็ นวั สดุ ปอซโซลานและ
ศักยภาพในการใช้ประโยชน์เป็นวัสดุทดแทนซีเมนต์ของของเสียเพิ่มเติมอีกหลายชนิด โดยเฉพาะเถ้าจากการ
เผาไหม้วัสดุชีวมวลต่างๆ เช่น เถ้าแกลบ (Rice Husk Ash) เถ้าเปลือกไม้ (Bark Ash) เถ้าปาล์มน้ํามัน
(Palm Oil Fuel Ash) เถ้าชานอ้อย (Bagasse Ash) ซึ่งผลการศึกษาวิจัยต่างๆ พบว่า ของเสียเหล่านี้

มี ศั ก ยภาพในการนํ า มาแทนที่ ส ารซี เ มนต์ โดยขึ้ น อยู่ กั บ คุ ณ สมบั ติ แ ละองค์ ป ระกอบทางเคมี ซึ่ ง เป็ น
ปอซโซลานของของเสียแต่ละชนิดเป็นหลัก และการนําของเสียที่มีคุณสมบัติปอซโซลานแทนที่สารซีเมนต์
บางส่วนยังช่วยปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีตในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนากําลังอัดและกําลังดัดของ
คอนกรีต ช่วยให้คอนกรีตมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม ลดการแตกร้าวที่ผิวและเนื้อของคอนกรีต และ
ช่วยให้มีความทึบน้ําด้วย
ของเสียที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลาน จะต้องมีซิลิกา หรือซิลิกาและอลูมินาเป็นองค์ประกอบ
ทางเคมีในปริมาณสูง ซึ่งเมื่อบดเป็นผงละเอียด จะมีความสามารถทําปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์
ที่อุณหภูมิปกติและเมื่อมีความชื้นแล้วเกิดเป็นสารประกอบที่มีคุณสมบัติในการยึดประสาน จึงสามารถใช้
ทดแทนซีเมนต์ได้ตาม ASTM C 618 ได้จําแนกปอซโซลานออกเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ได้แก่ (ตารางที่ 12)
ชั้นคุณภาพ N
เป็นปอซโซลานจากธรรมชาติหรือปอซโซลานจากธรรมชาติที่ผ่าน
กระบวนการเผาแล้วเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามต้องการ
ชั้นคุณภาพ F เป็นเถ้าลอยที่ได้จากการเผาถ่านหินแอนทราไซต์ (Anthracite) หรือบิทูมินัส
(Bituminous) เถ้าลอยในชั้นคุณภาพนี้มีคุณสมบัติเป็นปอซโซลาน
ชั้นคุณภาพ C เป็นเถ้าลอยที่ได้จากการเผาถ่านหินลิกไนต์ (Lignite) หรือซับบิทูมินัส
(Subbituminous) เถ้าลอยในชั้นคุณภาพนี้นอกจากจะมีคุณสมบัติเป็นปอซโซลานแล้วยังมีคุณสมบัติ
เหมือนกับปูนซีเมนต์อีกด้วย คือ สามารถทําปฏิกิริยากับน้ําแล้วเกิดแรงยึดประสานได้เลย เถ้าลอยใน
ชั้นคุณภาพนี้อาจมีปูนขาวปนอยู่มากกว่า 10%
ตารางที่ 12 เกณฑ์องค์ประกอบทางเคมีของปอซโซลาน 3 ชั้นคุณภาพ
หน่วย : ร้อยละโดยน้ําหนัก (%)

ชั้นคุณภาพ
ผลรวมของซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO2) อลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3)
และไอร์ออนออกไซด์ (Fe2O3)
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3)
ความชื้น
การสูญเสียเนื่องจากการเผา

N
≥70

F
≥70

C
≥50

≤4.0
≤3.0
≤6.0

≤5.0
≤3.0
≤6.0

≤5.0
≤3.0
≤6.0
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2.1.2 ของเสียที่มีคณ
ุ สมบัติเปนวัสดุมวลรวม
มวลรวมในงานคอนกรีตจะทําหน้าที่เป็ นโครงสร้างเพื่อให้ปูนซี เมนต์ยึดเกาะ จึงต้องมีความแข็งแรง
และขนาดอนุภาคที่เหมาะสมวัสดุที่ถูกนํามาใช้เป็นมวลรวมในงานคอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีตจะต้องมี
ขนาดคละกันระหว่างหยาบและละเอียด โดยทั่วไปจะใช้ทรายและหิน ของเสียที่มีความแข็งแรงและขนาด
อนุภาคเหมาะสมจึงมีศักยภาพในการใช้เป็นวัสดุมวลรวมในคอนกรีตได้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการใช้ทั้งเศษแก้ว
เศษกระเบื้อง รวมทั้งเศษยางรถยนต์เป็นวัสดุมวลรวมทดแทนทรายและหินด้วย

2.1.3 เทคโนโลยีการผลิตบล็อกประสาน
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การผลิตบล็อกประสาน เป็นการนําวัสดุที่เป็นมวลรวมชนิดต่างๆ เช่น ดินลูกรัง หินฝุ่น ทรายหรือ
วัสดุเหลือทิ้งต่างๆ ที่มีความเหมาะสมมาผสมกับปูนซีเมนต์และน้ําในสัดส่วนที่เหมาะสม อัดเป็นก้อนด้วย
เครื่องอัดบล็อกประสานแล้วนํามาบ่มให้บล็อกแข็งตัวจนได้บล็อกประสานที่มีความแข็งแรง

วัตถุดิบที่ใชผลิตบล็อกประสาน ประกอบด้วย
1) วัตถุดิบที่เป็นมวลรวม
วัตถุดิบที่ใ ช้เป็นส่ วนผสม หรือมวลรวมละเอียดของบล็อกประสานควรมีขนาดเล็กกว่ า
4 มม. ได้แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่น ทราย และเถ้าลอย (Fly ash) จากโรงงานผลิตไฟฟ้า โดยมวลละเอียดที่ใช้
ควรมีลักษณะตามมาตรฐานการแบ่งชั้นคุณภาพดินและมวลรวม สําหรับงานก่อสร้างทางหลวง (ASTM
D3282 Standard Classification of Soils and Soil Aggregate Mixtures for Highway
Construction Purposes) คือ มีฝุ่นดินไม่เกิน 35% โดยน้ําหนัก การทดสอบเบื้องต้นสามารถทําได้โดยนํา
ดินใส่ขวดครึ่งหนึ่งเติมน้ําแล้วเขย่าให้เข้ากัน เมื่อหยุดเขย่าสังเกตส่วนที่ตกตะกอนทันทีแล้วขีดเส้นไว้รอจน

ตกตะกอนทั้งหมดจนน้ําใส แล้ววัดตะกอนฝุ่นไม่ควรเกิน 15% โดยปริมาตร ถ้าวัตถุดิบมีมวลหยาบผสม
อยู่มากสามารถใช้เครื่องบดร่อนจะทําให้ผิวบล็อกเรียบขึ้น
2) ปูนซีเมนต์
คื อ ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ (ปู น โครงสร้ า ง) จะให้ ก้ อ นบล็ อ กประสานมี ค วามแข็ ง แกร่ ง
ทนการกัดกร่อนของน้ําได้ดี การใช้ปูนซีเมนต์ผสม (ปูนก่อฉาบ) คุณภาพจะต่ํากว่าทําให้ต้องใช้ปริมาณปูน
มากขึ้น เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะทําให้ต้นทุนสูงขึ้น
3) น้ําสะอาด เช่น น้ําประปา
ส่วนผสมของบล็อกประสานที่เหมาะสมควรทําการทดลองในห้องปฏิบัติก าร ส่ว นใหญ่
มีอัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ต่อมวลรวมประมาณ 1:6 ถึง 1:7 โดยน้ําหนัก ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
มวลรวมเป็นหลัก

49

เครื่องอัดบล็อกประสาน
เทคโนโลยีของเครื่องอัดที่มีใช้ในปัจจุบัน มี 2 ประเภท คือ
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1) เครื่องอัดด้วยแรงคน
 เป็นเครื่องอัดด้วยแรงคนแบบมือโยกใช้การ
ทดแรงแบบคานงัดคานดีด
 สามารถผลิตได้วันละประมาณ 400-800 ก้อน
ขึ้นอยูก่ ับจํานวนแรงงานและความชํานาญ

2) เครื่องอัดไฮดรอลิก
 เป็นเครื่องอัดแบบอุตสาหกรรมขนาดย่อมใช้
มอเตอร์เป็นตัวขับน้ํามันสร้างแรงดันในท่อ
ไฮดรอลิก
 อัดได้ครัง้ ละ 2-4 ก้อน
 สามารถผลิตได้วันละประมาณ 1,000-1,300 ก้อน

ขั้นตอนการทําบล็อกประสาน*

1.
2.

3.

กําหนดส่วนผสมที่เหมาะสม
เตรียมวัตถุดิบ ถ้ามีความชื้นมากควรนําไปตาก
ให้แห้งและกองเก็บวัตถุดิบในที่รม่ ให้มากเพียงพอ
ที่จะทําการผลิตตลอดเวลา ร่อนผ่านตะแกรง
ขนาด 2-4 มม. ไม่ควรใช้ตาละเอียดมากเกินไป
เพราะจะทําให้ก้อนบล็อกไม่มคี วามแข็งแรง
ถ้ามวลหยาบมากควรใช้เครื่องบดร่อน แล้วกอง
เก็บในที่ร่มเพื่อรอผลิต
ผสมมวลรวมกับซีเมนต์ให้เข้ากันก่อน แล้วค่อยๆ
เติมน้ําโดยใช้ฝกั บัวหรือหัวฉีดพ่นให้เป็นละออง
กว้าง น้ําที่ใช้ควรเป็นน้ําสะอาดใช้ผสมหลังจาก
ผสมมวลรวมและซีเมนต์เข้ากันแล้วในปริมาณ
ที่พอเหมาะ โดยใช้ปริมาณน้ําที่ดีที่สุด

* ที่มา : ปรับปรุงจากฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
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4.

5.
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นําส่วนผสมที่เข้ากันดีแล้วเข้าเครื่องอัด โดยตวง
วัดหน่วยเป็นน้ําหนัก เติมส่วนผสมลงในแบบอัด
โดยใช้น้ําหนักมากที่สุดที่สามารถทํางานได้
สะดวก ควรใช้ส่วนผสมให้หมดภายใน 30 นาที
หลังจากผสมน้ําเพื่อป้องกันปูนก่อตัวก่อนอัด
ขึ้นรูป
นําบล็อกออกจากเครื่องอัดแล้วนํามาจัดเรียงในที่
ร่มจนมีอายุครบ 1 วัน เริ่มบ่มโดยการรดน้ําด้วย
ฝักบัวหรือฉีดพ่นเป็นละอองให้ชุ่ม แล้วคลุมด้วย
ผ้าพลาสติกไม่ให้ไอน้ําระเหยออก ทิง้ ไว้อกี 9 วัน
จนมีอายุครบ 10 วันจนมีความแข็งแรง ไม่ควร
เคลื่อนย้ายก่อนกําหนดเพราะจะทําให้ก้อนบิ่น
หรือเกิดแตกร้าวได้ง่าย การบ่มไม่ควรให้น้ํามาก
เกินเพราะอาจทําให้มีปญ
ั หาคราบขาวได้ ควรบ่ม
ด้วยปริมาณน้ําที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ คือ
เพียงแค่ให้มีความชื้นก็เพียงพอ

มาตรฐานผลิตภัณฑบล็อกประสาน

คุณภาพของบล็อกประสาน ควรเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอิฐบล็อก
ประสาน (มผช.๖๐๒/๒๕๔๗) สรุปได้ดังนี้
จําแนกบล็อกประสานออกเป็น 2 ประเภท คือ
ชนิดรับน้ําหนัก หมายถึง อิฐบล็อกประสานที่ใช้ก่อเพื่อรับน้ําหนักโครงสร้างอาคารได้ เช่น
ก่อเสา ก่อผนัง
ชนิดไม่รับน้ําหนัก หมายถึง อิฐบล็อกประสานที่ใช้ก่อผนังกั้นห้องหรือก่อส่วนอื่นภายใน
อาคารที่ไม่ใช่ส่วนที่ต้องรับน้ําหนักโครงสร้างอาคาร
กํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะของบล็ อ กประสานทั้ ง ในด้ า นลั ก ษณะทั่ ว ไป มิ ติ ความต้ า นแรงอั ด และ
การดูดกลืนน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 13 และตารางที่ 14
ตารางที่ 13 คุณลักษณะบล็อกประสานที่ต้องการ
ลักษณะทัว่ ไป ต้องไม่มรี อยแตกหรือร้าว
อาจบิ่นได้เล็กน้อย
มิติ
ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก
โดยแต่ละมิติมีเกณฑ์ความ
คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ±2 มม.
ความต้าน
ชนิดรับน้ําหนัก ค่าเฉลี่ยต้อง
แรงอัด
ไม่น้อยกว่า 7.0 เมกะพาสคัล
ชนิดไม่รับน้ําหนัก ค่าเฉลีย่ ต้อง
ไม่น้อยกว่า 2.5 เมกะพาสคัล

ตารางที่ 14 การดูดกลืนน้ํา
(กําหนดเฉพาะชนิดรับน้ําหนัก)
น้ําหนักอิฐบล็อก
ประสานเมื่ออบแห้ง
(กก.)
1,680 และน้อยกว่า
1,681 ถึง 1,760
1,761 ถึง 1,840
1,841 ถึง 1,920
1,921 ถึง 2,000
มากกว่า 2,000

การดูดกลืนน้ําสูงสุดเฉลี่ย
จากอิฐบล็อกประสาน 5 ก้อน
(กก./ลบ.ม.)
288
272
256
240
224
208
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2.2 ของเสียที่เหมาะสมในการแปรรูปเปนบล็อกประสาน
และเกณฑคณ
ุ สมบัตขิ องเสียที่ตอ งพิจารณา
2.2.1 คุณสมบัติของเสียที่ตองพิจารณา
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จากวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตบล็อกประสาน 3 ประเภท ได้แก่ วัสดุมวลรวม ปูนซีเมนต์ และ
น้ํา ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุที่ทําหน้าที่เป็นตัวประสาน ส่วนวัสดุมวลรวม เช่น ดินลูกรัง หินฝุ่น ทราย และเถ้า
ลอย (Fly ash) จะทําหน้าที่โครงสร้างของบล็อกประสาน ดังนั้น การนําของเสียมาใช้ประโยชน์โดยการ
แปรรูปเป็นบล็อกประสาน จึงเป็นไปในลักษณะเดียวกับการผลิตคอนกรีตหรือผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆ
นั่นคือ สามารถเกิดขึ้นได้ใน 2 แนวทาง
แนวทางที่ 1 ใช้เป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ที่ทําหน้าที่เป็นตัวประสาน
แนวทางที่ 2 ใช้เป็นวัสดุทดแทนดินลูกรัง หินฝุ่น ทรายซึ่งเป็นวัสดุมวลรวม

2.2.2 เกณฑคุณสมบัติของเสียที่สามารถใชเปนตัวประสานทดแทนปูนซีเมนต

ของเสียที่สามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์หรือทําหน้าที่เป็นตัวประสาน จะต้องมีคุณสมบัติที่เป็น
ซีเมนต์คล้ายคลึงกับปูนซีเมนต์ นั่นคือ มีปูนขาวเป็นองค์ประกอบหลัก แต่หากไม่มีคุณสมบัติซีเมนต์หรือ
มีความเป็นซีเมนต์อยู่น้อย ก็จะต้องมีคุณสมบัติปอซโซลาน กล่าวคือ มีซิลิกาหรือซิลิกาผสมกับอลูมิน่าเป็น
องค์ประกอบหลัก ซึ่งเมื่อทําปฏิกิริยากับน้ําหรือความชื้น ปอซโซลานจะทําปฏิกิริยากับปูนขาว และจะทําให้
เกิดสารประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นซีเมนต์ (Cementatious Material) โดยเกณฑ์คุณสมบัติของเสีย
ที่สามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ได้แสดงดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 เกณฑ์คุณสมบัติของเสียที่สามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์
หน่วย: ร้อยละโดยน้ําหนัก

องค์ประกอบทางเคมี
แคลเซียมออกไซด์ (CaO)
ผลรวมของซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO2) อลูมิเนียม
ออกไซด์ (Al2O3) และไอร์ออนออกไซด์ (Fe2O3)
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3)
การสูญเสียเนื่องจากการเผา

กรณีมีคุณสมบัติ
เป็นซีเมนต์
≥ 50
-

กรณีมีคุณสมบัติ
ปอซโซลาน
≥50

≤5.0
≤6.0

≤5.0
≤6.0
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2.2.3 เกณฑคุณสมบัติของเสียที่สามารถใชเปนวัสดุมวลรวม

ของเสียที่สามารถทําหน้าที่เป็นวัสดุมวลรวม จะต้องมีความคงทน แข็งแรง แห้งไม่จับตัว
เป็นก้อน สะอาด ปราศจากวัสดุที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจทําให้คุณภาพผลิตภัณฑ์บล็อกประสานต่ําลง
โดยต้องมีขนาดเล็กกว่า 4 มิลลิเมตร หรือเป็นวัสดุมวลละเอียดที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 และมีวัสดุ
ที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือผ่านตะแกรงเบอร์ 50 ไม่เกินร้อยละ 30 เพื่อให้มีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมสําหรับเป็นโครงสร้างและเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บล็อกประสาน
 ลักษณะกายภาพ
 ขนาดอนุภาคของของเสีย

มีความคงทน แข็งแรง แห้งไม่จบั ตัวเป็นก้อน สะอาด
ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ร้อยละ 100 ของปริมาณทัง้ หมด
ผ่านตะแกรงเบอร์ 50 ร้อยละ 30 ของปริมาณทั้งหมด

2.3 การผลิตบล็อกประสานจากของเสียอุตสาหกรรม
การผลิตบล็อกประสานจากของเสียอุตสาหกรรม หมายถึง การนําของเสียอุตสาหกรรมที่มี

คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง คือ คุณสมบัติปอซโซลานและคุณสมบัติของวัสดุมวลรวม
มาผสมกับปูนซีเมนต์และทรายหรือดิน หรือวัสดุมวลรวมอื่นๆ ในอัตราที่เหมาะสม แล้วนําส่วนผสมไป
อัดเป็นก้อนด้วยเครื่องอัดบล็อกประสาน เพื่ออัดให้บล็อกมีรูปร่างตามที่ต้องการ จากนั้นนําบล็อกที่อัดได้
ไปบ่มเป็นระยะเวลา 10-28 วัน เพื่อให้บล็อกมีความแข็งแรงก่อนจะนําไปใช้งานก่อสร้างต่อไป

2.3.1 ความเหมาะสมในการนํามาใชจัดการกับของเสียอุตสาหกรรม
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การนําของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมาผลิตบล็อกประสาน ถือว่ามีความเหมาะสมเนื่องจาก
บล็อกประสานที่ผลิตได้ เป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้งานได้ง่ายและทําให้ต้นทุนการก่อสร้างต่ํา
กว่าบล็อกทั่วไปเนื่องจากก่อเป็นแนวได้โดยไม่ต้องใช้ปูนฉาบ อีกทั้งมีรูปแบบก้อนทั้งแบบตรงและแบบโค้ง
รวมถึงสามารถทําลวดลายบนตัวบล็อกได้ จึงมีความสวยงามเมื่อนําไปก่อสร้าง
ช่วยลดต้นทุนการกําจัดของเสียของโรงงาน ขณะเดียวกันหากโรงงานนําบล็อกประสานทีผ่ ลิต
ได้ไปใช้ในงานก่อสิ่งปลูกสร้างของโรงงาน ก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายวัสดุก่อสร้างที่ต้องจัดหาด้วย
ช่วยลดต้นทุนการจัดหาเชื้อเพลิงเข้ามาใช้ในโรงงาน
กรรมวิธีการผลิตบล็อกประสานไม่ยุ่งยาก และไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พนักงานทั่วไปที่
ได้รับการอบรมการใช้งานแล้วก็สามารถดําเนินการผลิตได้เอง ไม่ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลของโรงงานที่มัก
มีอยู่จํากัดมากนัก
กระบวนการผลิตและการนําบล็อกประสานไปใช้งานไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ
อัต ราการผลิต บล็อ กประสาน สามารถปรั บ ให้ เ หมาะสมกั บปริ ม าณของเสี ย เนื่ อ งจาก
เครื่องจักรที่ใช้มีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ในกรณีที่โรงงานผู้ก่อกําเนิดของเสียต้องการนํามาใช้
จัดการกับของเสียที่ก่อให้เกิดขึ้น สามารถเลือกเครื่องจักรที่มีกําลังผลิตสอดคล้องกับปริมาณของเสียได้

2.3.2 ขั้นตอนที่ตองดําเนินการเมื่อจะนําของเสียอุตสาหกรรมมาผลิตเปนบล็อกประสาน
แม้ว่าการนําของเสียมาผลิตบล็อกประสาน
จะเป็นการนําของเสียมาผสมกับปูนซีเมนต์
และนําไปอัดเป็นก้อนก่อนบ่มให้เป็นก้อนแข็ง
ก่อนนําไปใช้งาน ซึ่งคล้ายคลึงกับหลักการ
ฝั ง กลบของเสี ย อย่ า งปลอดภั ย (Secure
Landfill) ที่ใช้ซีเมนต์ในการทําให้ของเสีย
เป็นก้อนแข็งก่อนนําไปฝังกลบอย่างปลอดภัย
แต่ ด้ ว ยบล็ อ กประสานมี ค วามแข็ ง แรง
น้อยกว่าที่กําหนดในมาตรฐานของการทํา
ก้อนซีเมนต์ก่อนนําไปฝังกลบ อีกทั้งวิธีการ
ฝั ง กลบอย่ า งปลอดภั ย ยั ง มี ม าตรการ
ป้ อ งกั น การรั่ ว ไหลของสารมลพิ ษ ออกสู่
สิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานสูง ดังนั้น การนํา
ของเสี ยอุ ตสาหกรรมมาผลิ ตบล็ อกประสาน
จะต้องประเมินความเหมาะสมและความ
ปลอดภั ยในการนํ าของเสี ยมาผลิ ตบล็ อก
ประสาน และการนํ า บล็ อ กประสานไป
ใช้ง าน หากของเสียนั้นมีความเหมาะสม
จึ ง ทํ า การคั ด เลื อ กและกํ า หนดรู ป แบบ/
ขั้นตอนการผลิตบล็อกประสาน และลงมือ
ผลิตตามขั้นตอนที่กําหนด

ประเมินความเหมาะสมในการนําของเสีย
มาผลิตบล็อกประสาน

คัดเลือกรูปแบบ ขั้นตอนและเครือ่ งมือ
ที่ตองใชในการผลิตบล็อกประสาน

นําของเสียมาผลิตเปนบล็อกประสาน

นําบล็อกประสาน
ที่ผลิตจากของเสียไปใชงาน

57

 ประเมินความเหมาะสมในการนําของเสียมาผลิตบล็อกประสาน
เป็นขั้นตอนที่สําคัญก่อนนําของเสียอุตสาหกรรมมาผลิตเป็นบล็อกประสาน โดยการตรวจสอบที่มาของ
ของเสี ย ลั ก ษณะทางกายภาพและลั ก ษณะทางเคมี ข องของเสี ย เพื่ อ พิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ แ ละ
ความปลอดภัยในการนําของเสียนั้นๆ มาแปรรูปให้เป็นแท่งเชื้อเพลิงและนําไปใช้งาน ขณะเดียวกันข้อมูล
ที่ได้ยังช่วยให้สามารถกําหนดรูปแบบ/ขั้นตอนการผลิต โดยประเด็นที่ควรตรวจสอบเกี่ยวกับของเสีย
ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ประเด็นที่ควรตรวจสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมในการนําของเสียมาผลิตบล็อกประสาน
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ที่มา

ลักษณะทาง
กายภาพ

ประเด็นที่ต้องตรวจสอบ
ประเภท/ชนิดของเสียต้องคงเดิม
และอัตราการเกิดของเสียสม่ําเสมอ
โอกาสในการปนเปื้อนสารอันตราย
การผสมเป็นเนื้อเดียวกัน

ขนาด


ลักษณะเคมี

การปนเปื้อนสารอันตราย
คุณสมบัติปอซโซลาน

การนําข้อมูลที่ตรวจสอบไปใช้งาน
เพื่อคัดเลือกขนาดเครื่องอัดบล็อกประสานและเครื่องจักร
อื่นๆ ให้เหมาะสมกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
เพื่อกําหนดชนิดสารอันตรายที่ควรวิเคราะห์
เพื่อพิจารณาความจําเป็นในการทําให้ของเสียเป็นเนื้อ
เดียวกัน เพื่อความสม่ําเสมอในการเกิดปฏิกิริยากรณี
เป็นวัสดุปอซโซลาน และความสม่ําเสมอของมวลรวมใน
บล็อกประสาน
เพื่อพิจารณา
- ความจําเป็นที่ต้องบดย่อยของเสียเพื่อเพิ่มความเหมาะสม
ในการใช้เป็นวัสดุปอซโซลาน
- ความเหมาะสมของอนุภาคในการเป็นวัสดุมวลรวม
เพื่อให้ทราบข้อจํากัดของปริมาณมลสารที่เป็นอันตราย
ในของเสีย ที่จะไม่ทําให้บล็อกประสานเป็นของเสียอันตราย
ใช่บ่งชีค้ วามเหมาะสมในการนํามาผลิตบล็อกประสาน โดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณสมบัติที่สําคัญ

 คัดเลือกรูปแบบ ขั้นตอนและเครื่องมือที่ต้องใช้ในการผลิตบล็อกประสาน
ในกรณีที่พบว่าของเสียประเภทใดประเภทหนึ่งมีความเหมาะสมสําหรับนํามาผลิตบล็อกประสาน
แล้ว ยังจะต้องนําข้อมูลเกี่ยวกับของเสียที่ได้ตรวจสอบไว้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบและ
วิธีการดําเนินงาน รวมถึงประเภทและขนาดเครื่องมือที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการผลิต
โดยอย่างน้อยจะต้องพิจารณาว่า
ปริมาณของเสียที่สามารถนํามาผลิตบล็อกประสาน หรืออัตราผสมที่เหมาะสมสําหรับการผลิต
บล็อกประสาน
รูปแบบของบล็อกประสานที่จะทําการผลิต เช่น เป็นแบบเต็มก้อน ครึ่งก้อน มีลวดลายหรือไม่มี
ลวดลาย ซึ่งในกรณีนี้ขึ้นกับคุณสมบัติของเสียและแหล่งที่จะนําบล็อกประสานไปใช้งาน
กําลังการผลิตของเครื่องจักร หรือเครื่องอัด ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับอัตราการเกิดของเสีย
 นําของเสียมาผลิตเป็นบล็อกประสาน

เนื่องจากการนําของเสียมาใช้เป็นวัสดุทดแทนวัตถุดิบหลักของการผลิตบล็อกประสาน อาจเป็นไป
ได้ในทั้ง 2 แนวทาง คือ ใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวประสาน หรือใช้เป็นวัสดุมวลรวม วิธีการ
นําของเสียมาใช้ในแต่ละแนวทาง มีดังนี้
การใช้ของเสียที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลานเป็นตัวประสานทดแทนปูนซีเมนต์ : นํา
ของเสียมาผสมกับปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมก่อน จากนั้นจึงนําไปผสมกับวัสดุมวลรวมละเอียด
และผสมให้เข้ากันก่อนผสมส่วนผสมทั้งหมดกับน้ําในอัตราส่วนที่เหมาะสม
การใช้เป็นวัสดุมวลรวม : กรณีใช้ของเสียทดแทนวัสดุมวลรวมหลักเพียงบางส่วน ให้ผสม
ของเสียกับวัสดุมวลรวมหลักให้เข้ากันก่อน จึงนําไปผสมกับปูนซีเมนต์ และน้ําในอัตราส่วนที่เหมาะสม
ดังนั้น ในการเริ่มผลิตบล็อกประสานจากของเสียอุตสาหกรรมในครั้งแรก จึงมักจะต้องทําการศึกษา
ทดลองหาอัตราผสมที่เหมาะสมระหว่างของเสียที่ใช้ทดแทนทั้งปูนซีเมนต์และวัสดุมวลรวมอื่นๆ และน้ํา
เพื่อให้บล็อกประสานที่ผลิตได้มีความแข็งแรงสามารถนําไปใช้งานได้ตามต้องการ โดยรายละเอียด
ขั้นตอนการผลิตบล็อกประสานจากของเสีย แสดงดังรูปที่ 17
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อนผ่ าน
1. ตเตรีะ แยมวัก รตงถุขดนิบา โดยร่
2. ชั่งหรือตวงส่วนผสม
ด 2 -4 ม ม .
กรณี ม วลหยาบมากควรใช้
เครื่องบด

ตามสูตร และผสมส่วนผสม
ให้เข้ากัน

3. เติมน้ําลงในส่วนผสม

โดยใช้ฝักบัวหรือหัวฉีดพ่น
เป็นละออง
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กรณีที่ใช้ของเสียทดแทนปูนซีเมนต์
ผสมของเสียกับซีเมนต์ให้เข้ากันก่อน
แล้วจึงนํามวลรวมมาผสมให้เข้ากัน

4. นําส่วนผสมเข้าเครื่องอัด
บล็อกประสาน

กรณีที่ใช้ของเสียทดแทนวัสดุมวลรวม
ผสมของเสียกับวัสดุมวลรวมให้เข้ากันก่อน
แล้วจึงนําปูนซีเมนต์มาผสมให้เข้ากัน
่นําออกจากเครื่องอัด โดยนําบล็อกออกจากเครื่องอัด
5. บ่แล้มวบล็จัดอเรีกประสานที
ยงในที่ร่มจนอายุครบ 1 วัน จึงเริ่มบ่มโดยการรดน้ําด้วย
ฝักบัวหรือฉีดพ่นเป็นละอองให้ชุ่ม แล้วคลุมด้วยพลาสติกต่อจนอายุ
บล็อกครบ 10-28 วัน จึงนําออกไปใช้งาน

รูปที่ 17 ขั้นตอนการผลิตบล็อกประสานจากของเสีย

 นําบล็อกประสานที่ผลิตได้ไปใช้งาน
ความต้านแรงอัดหรือความสามารถในการรับแรงกดอัดของบล็อกประสานที่ผลิตได้ จะเป็นดัชนีชี้วัด
ที่สําคัญสําหรับแนวทางการนําบล็อกประสานที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
กรณีที่ต้องการใช้บล็อกประสานเพื่อก่อรับน้ําหนักโครงสร้างอาคาร เช่น เสา หรือผนังอาคาร
ที่รับน้ําหนัก บล็อกประสานจะต้องมีค่าความต้านแรงอัดไม่น้อยกว่า 7.0 เมกะพาสคัลหรือประมาณ
70 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (1 เมกะพาสคัล ; MPa = 10.19716 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ; ksc)
ซึ่งเรียกว่า บล็อกประสานชนิดรับน้ําหนัก
กรณีที่ต้องการใช้บล็อกประสานก่อผนังกั้นห้องหรือก่อส่วนที่ไม่ต้องรับน้ําหนักโครงสร้างอาคาร
รวมถึงการจัดสวน บล็อกประสานจะต้องมีค่าความต้านแรงอัดไม่น้อยกว่า 2.5 เมกะพาสคัลหรือ
ประมาณ 25 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ซึ่งเรียกว่า บล็อกประสานชนิดไม่รับน้ําหนัก
ตัวอย่างการใช้งานบล็อกประสานชนิดไม่รบั น้ําหนักในรูปแบบการจัดสวนกลางแจ้ง แสดงดังรูปที่ 18

รูปที่ 18 ตัวอย่างการจัดสวนกลางแจ้งด้วยบล็อกประสานชนิดไม่รับน้ําหนัก
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2.4 กรณีตัวอยางการผลิตบล็อกประสานจากของเสีย
ประเภทเถาจากการเผาไหมและกากตะกรันโลหะ
ที่ผ่ านมา มี ของเสี ยหลายประเภทถู กนํามาศึ กษาวิ เคราะห์ศั กยภาพในการใช้เป็ นวั สดุ สํ าหรั บงาน
คอนกรีตหรือผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทั้งในกรณีที่เป็นการนําของเสียที่มีสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลานมาใช้
ทดแทนปูนซีเมนต์ และกรณีที่เป็นการนําของเสียมาใช้ทดแทนวัสดุมวลรวมในคอนกรีต
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ตัวอย่างงานวิจัยที่เป็นการนําของเสียที่เป็นวัสดุปอซโซลานมาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์
การนําเถ้าชานอ้อยมาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 20 โดยไม่ทําให้คุณสมบัติของคอนกรีต
เปลี่ยนแปลง
การเพิ่มค่ากําลังอัดของคอนกรีตด้วยการนําเถ้าแกลบมาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 20
การปรับปรุงสมบัติการต่อต้านการกัดกร่อนของคลอไรด์ในคอนกรีตได้ด้วยการใช้เถ้าปาล์มน้ํามัน
เถ้าแกลบ และเถ้าลอยทดแทนปูนซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 20
ตัวอย่างงานวิจัยที่เป็นการนําของเสียที่มีความแข็งและอนุภาคใหญ่กว่าวัสดุปอซโซลานมาใช้
ทดแทนวัสดุมวลรวมในคอนกรีต
การใช้อิฐมอญเหลือใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีตเพื่อผลิตคอนกรีตมวลเบา
การนําขวดพลาสติกหรือพลาสติกเหลือใช้มาใช้แทนวัสดุมวลรวม
การเพิ่มกําลังอัดและความทนต่อแรงดัดโค้งของคอนกรีตด้วยการนําเศษเหล็กมาใช้ทดแทนทรายใน
คอนกรีตในปริมาณร้อยละ 20 แต่อย่างไรก็ตามความหนาแน่นของคอนกรีตที่ผสมเศษเหล็กจะสูงกว่า
คอนกรีตทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากความถ่วงจําเพาะของเศษเหล็กมากกว่าทรายถึงร้อยละ 42.8
การนําเศษแก้วที่ไม่ใช้แล้วมาใช้เป็นวัสดุทดแทนทรายในคอนกรีตก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลด
ต้นทุนการผลิต แต่แก้วมีผิวเรียบซึ่งจะส่งให้ความทนแรงดึงและความทนต่อแรงโค้งงอลดลง
การใช้เศษเครื่องกระเบื้องจากโรงงานเครื่องปั้นดินเผามาใช้เป็นแทนวัสดุมวลรวม

แม้ว่า จะมีการศึกษาวิจัยและพบว่ามีความเป็นไปได้ในการนําของเสียจําพวกเถ้าจากการเผาไหม้และ
กากตะกรันโลหะหลายชนิดมาใช้ประโยชน์ในการผลิตคอนกรีตหรือผลิตภัณฑ์คอนกรีต แต่ในปัจจุบัน
ยังคงมีของเสียเหล่านี้ถูกส่งไปกําจัดโดยวิธีฝังกลบในปริมาณมาก ดังนั้น โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้
ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม จึงได้คัดเลือกของเสียเหล่านี้มาศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้
ผลิ ต บล็ อ กประสานและจั ด ทํา ระบบสาธิ ต ในโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ต้อ งการนํา ของเสีย เหล่ า นี้ไ ปใช้
ประโยชน์ โดยตัวอย่างของเสียที่คัดเลือกมาศึกษาและจัดทําระบบสาธิตแสดงดังรูปที่ 19 ส่วนรายละเอียด
เกี่ยวกับแหล่งกําเนิดของเสียและลักษณะของเสียแต่ละชนิดแสดงดังตารางที่ 17
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ตะกรันเหล็ก

กากตะกรันทองแดง

เถาเบาจากการเผาไหมกะลามะพราว

เถาหนักจากการเผาไหมกะลามะพราว

รูปที่ 19 ชนิดของเสียที่นํามาศึกษาและจัดทําระบบสาธิตผลิตบล็อกประสาน

ตารางที่ 17 แหล่งกําเนิดและลักษณะของของเสียประเภทกากตะกรันโลหะและเถ้าจากการเผาไหม้ที่
จะนํามาผลิตบล็อกประสาน
ประเภทของเสีย
กากตะกรัน กากตะกรัน
โลหะ
เหล็ก

กากตะกรัน
ทองแดง
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เถ้าจาก
การเผาไหม้

เถ้าจาก
การเผาไหม้
กะลามะพร้าว
ผสมเส้นใย
มะพร้าว

แหล่งเกิดและลักษณะของเสีย
เป็นผลจากการหลอมตัวของแคลเซียมออกไซด์จากหินปูนกับซิลิกอนและ
อะลูมินาจากแท่งเหล็ก ในกระบวนการหลอมเศษเหล็ก เมื่อแยกเหล็ก
หลอมออกจากเตาหลอมแล้วจะเหลือตะกรันเหล็ก ซึ่งโรงงานจะปล่อยทิ้ง
ไว้ให้เย็นตัวลงเองตามปกติ (Air Cooled Slag) ทําให้ตะกรันเหล็กมี
ลักษณะเป็นก้อนแข็ง และมีทั้งขนาดเล็ก-ใหญ่ปนกันโดยบางก้อนขนาด
ใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 10 นิ้ว
เป็นของเสียจากโรงงานรีไซเคิลตะกรันโลหะของ บจก.ไทย-จีนสรรพกิจ เป็น
ผลจากการที่โรงงานได้รับเอาตะกรันทองแดงจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
มาผ่านกระบวนการสกัดเพื่อแยกเอาทองแดงออก โดยตะกรันทองแดงหลัง
ผ่านกระบวนการสกัดแล้วจะมีลักษณะเป็นฝุ่นผงสีดําน้ําหนักเบา
เกิดจากการนํากะลามะพร้าว และใยมะพร้าวที่เป็นเศษเหลือของมะพร้าวที่
โรงงานนํามาแปรรูปใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน้ํา เถ้าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็น
เถ้าเบาหรือฝุ่นที่ถูกดักจับไว้ด้วยระบบไซโคลน มีลักษณะเป็น
ฝุ่นละเอียดสีนวลเหลือง และเถ้าหนัก (Bottom Ash) ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในห้อง
เผาไหม้ มีลักษณะเป็นก้อนแข็งขนาดก้อนไม่เท่ากัน

2.4.1 การทดสอบความเหมาะสมในการนําของเสียมาผลิตบล็อกประสาน
ผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักชนิดต่างๆ ในกากตะกรันโลหะ 2 ชนิด พบว่า กากตะกรัน
ทองแดงมีโลหะหนั กทองแดงปนเปื้ อนในปริ มาณสู งกว่ าค่ าที่กํ าหนดจึ งจั ดเป็ นของเสี ยที่ เป็นอั นตราย
ส่วนกากตะกรันเหล็กมีโลหะหนักปนเปื้อนในปริมาณน้อยมาก ไม่จัดเป็นของเสียอันตราย ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ปริมาณโลหะหนักชนิดต่างๆ ที่ปนเปื้อนในกากตะกรันทองแดงและกากตะกรันเหล็ก
โลหะหนัก
ทองแดง
โครเมียมเฮกซาวาเลนท์
นิเกิล
สารหนู
ปรอท
แคดเมี่ยม
ตะกั่ว
สังกะสี

ปริมาณที่ปนเปือ้ นในของเสีย (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
กากตะกรันเหล็ก
กากตะกรันทองแดง
8,663
23.5
12.5
0.08
25.4
17.8
1.49
0.123
0.418
0.60
35.1
<0.6
807
19.9
730
nd

ส่วนผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่ากากตะกรันโลหะทั้ง 2 ชนิด และเถ้าหนักจากการเผาไหม้
กะลามะพร้าว มีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลาน เนื่องจากมีผลรวมของซิลิกาออกไซด์ อลูมิน่าออกไซด์ และ
ไอร์ออนออกไซด์เป็นองค์ประกอบในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ส่วนเถ้าเบาแม้ว่าจะมีสัดส่วนผลรวม
ของออกไซด์โลหะเหล่านี้ประมาณร้อยละ 40 แต่ก็มีแคลเซียมออกไซด์ (CaO) เป็นองค์ประกอบอยู่
ค่อนข้างมาก จึงมีศักยภาพในการใช้เป็นตัวประสานทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ได้บางส่วน ดังตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 องค์ ป ระกอบทางเคมี ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น วั ส ดุ ป อซโซลานในของเสี ย ที่ จ ะนํ า มาทํ า เป็ น
บล็อกประสาน
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องค์ประกอบทางเคมี

หน่วย

กากตะกรัน
เหล็ก

ความถ่วงจําเพาะ
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
K2O
P2O5
MnO
Loss Of Ignition

g/cm3
% by dry wt
% by dry wt
% by dry wt
% by dry wt
% by dry wt
% by dry wt
% by dry wt
% by dry wt
% by dry wt
LOI

1.17
29.8
4.70
42.16
1.49
6.63
ND
0.69
ND
0.127
0

กากตะกรัน
ทองแดง
0.94
88.10
3.10
1.46
0.36
ND
ND
0.28
ND
0.039
3.68

เถ้าจากการเผาไหม้
กะลามะพร้าวผสมเส้นใย
เถ้าเบา
เถ้าหนัก
0.73
1.32
35.07
60.89
3.10
8.30
2.13
2.24
25.0
5.79
3.15
6.13
ND
ND
10.38
7.61
5.37
0.72
0.153
0.085
12.17
0.48

ดังนั้น ของเสียทั้ง 4 ชนิดนี้ จึงมีศักยภาพในการนําไปใช้เป็นวัสดุผลิตบล็อกประสานได้ อย่างไรก็ตาม
ของเสียแต่ละชนิดมีข้อจํากัดในการนําไปใช้งาน ดังนี้
 เถ้าจากการเผาไหม้กะลาผสมเส้นใยมะพร้าว :
o เถ้าหนัก มีขนาดใหญ่ หากจะนําไปใช้เป็นตัวประสานทดแทนปูนซีเมนต์ จะต้องบด
เป็นผงละเอียดเหมือนปูนซีเมนต์ ซึ่งต้องใช้เครื่องบดย่อยที่มีประสิทธิภาพสูง ทําให้ต้นทุนการผลิตบล็อก
ประสานเพิ่มขึ้น
o เถ้าเบา มีสารองค์ประกอบที่สามารถทําหน้าที่เป็นตัวประสานน้อยกว่าเถ้าหนัก แต่
ลักษณะเป็นผงละเอียดเหมือนปูนซีเมนต์ จึงทําปฏิกิริยากับน้ําได้ดี

 กากตะกรันเหล็ก :
มีการจับตัวเป็นก้อนขนาดต่างๆ กัน และมีความแข็งแรงสูงมาก การบดให้เป็นผงละเอียด
คล้ายปูนซีเมนต์จะต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ ทําให้ต้นทุนการผลิตบล็อกประสานในกรณีที่ใช้กากตะกรันเหล็ก
เป็นตัวประสาน สูงกว่าการใช้ปูนซีเมนต์มาก
 กากตะกรันทองแดง :
มีขนาดอนุภาคละเอียดคล้ายปูนซีเมนต์ แต่มีปริมาณทองแดงเป็นองค์ประกอบอยู่ในปริมาณ
มากจนถือเป็นของเสียอันตราย ทําให้ปริมาณของเสียที่สามารถนํามาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ ถูกจํากัดด้วย
ปริมาณทองแดงในของเสีย

2.4.2 การคัดเลือกรูปแบบการนําของเสียมาผลิตบล็อกประสาน
จากข้อจํากัดในการนําของเสียแต่ละชนิดมาใช้ผลิตบล็อกประสานที่กล่าวแล้ว ประกอบกับประเภท
และปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น จึงได้คัดเลือกของเสียและรูปแบบการใช้งานของเสียแต่ละชนิดสําหรับการผลิต
บล็อกประสาน ดังนี้
 ผลิตภัณฑ์บล็อกประสาน
- บล็อกประสานจากเถ้ากะลามะพร้าวผสมเส้นใย
- บล็อกประสานจากกากตะกรันเหล็กและกากตะกรันทองแดง
 ของเสียที่ใช้เป็นตัวประสานและรูปแบบการใช้งาน
- เถ้าเบา ผสมกับปูนซีเมนต์
- ตะกรันทองแดงผสมกับปูนซีเมนต์
 ของเสียที่ใช้เป็นมวลรวมและรูปแบบการใช้งาน
- เถ้าหนักแทนการใช้ทรายธรรมชาติทั้งหมด โดยต้องบดเถ้าหนักให้มีขนาด <4 มม.
- ตะกรันเหล็กผสมกับทรายดําซึ่งเป็นของเสียจากโรงงานหลอมเหล็ก แทนการใช้ทราย
ธรรมชาติทงั้ หมด โดยต้องบดตะกรันเหล็กให้มขี นาด <4 มม.
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2.4.3 การหาอัตราผสมของเสียที่เหมาะสมสําหรับการผลิตบล็อกประสาน
จากรูปแบบการใช้ของเสียผลิตบล็อกประสานทั้งในแง่การทําหน้าที่เป็นตัวประสานและมวลรวม
ข้างต้น ได้นําของเสียมาทดลองผสมกันในอัตราผสมต่างๆ เพื่อหาอัตราผสมที่เหมาะสมที่สุดระหว่างของเสีย
กับปูนซีเมนต์ที่ทําให้ได้บล็อกประสานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีขั้นตอนการผลิตดังรูปที่ 20 และ
รูปที่ 21 สําหรับที่ใช้เถ้าจากการเผาไหม้กะลาผสมเส้นใยมะพร้าว และตะกรันโลหะเป็นส่วนผสม ตามลําดับ
ส่วนผลวิเคราะห์คุณภาพของบล็อกประสานที่ผลิตได้จากของเสียทั้ง 2 ประเภท แสดงดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 คุณภาพของบล็อกประสานจากของเสียที่ใช้ระยะเวลาบ่ม 10 วัน
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ความหนาแน่น ความต้าน
การ
ชนิดบล็อก
บล็อก
แรงอัด ดูดกลืนน้ํา ประสานตาม
(กก./ลบ.ม.) (ksc) (กก./ลบ.ม.) มาตรฐานฯ
บล็อกประสานจาก เถ้าเบา: เถ้าหนัก: 2:2:1
1,382
71.5
151
ชนิดรับ
เถ้ากะลามะพร้าว ปูนซีเมนต์
น้ําหนัก
ผสมเส้นใย
เถ้าเบา:เถ้าหนัก:
3:1:1
1,304
50.3
145
ชนิดไม่รับ
ปูนซีเมนต์
น้ําหนัก
บล็อกประสานจาก ตะกรันทองแดง: 0.5:1:3:1
1,932
95.2
117
ชนิดรับ
กากตะกรันเหล็ก ตะกรันเหล็ก:
น้ําหนัก
และกากตะกรัน ทรายดํา:
ทองแดง
ปูนซีเมนต์
ผลิตภัณฑ์
บล็อกประสาน

อัตราผสม
ส่วนผสมที่ใช้*
โดยปริมาตร

หมายเหตุ : * เถ้าหนักและกากตะกรันเหล็กที่เกิดจากโรงงานมีการจับตัวเป็นก้อนแข็งขนาดใหญ่ จึงต้องบดย่อยให้มขี นาด
เล็กกว่า 4 มิลลิเมตร ก่อนนํามาใช้เป็นมวลรวม

กากตะกรันเหล็ก
1 ส่วน
บดย่อยให้มีขนาด
เล็กกว่า 4 มม.

ทรายดํา
3 ส่วน

กากตะกรันทองแดง
0.5 ส่วน

ปูนซีเมนต์
1 ส่วน

ผึ่งลมให้แห้ง

ผสมให้เข้ากัน และค่อยๆ เติมน้ําค่อยๆ เติมน้ําสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมโดยใช้ฝักบัว
ในครั้งแรกของการผลิตบล็อกจากวัสดุแต่ละ lot ควรบันทึกปริมาณน้ําที่ใช้เติมส่วนผสมที่เหมาะสม
ไว้ใช้ในการผลิตรอบต่อๆ ไป โดยชัง่ น้ําหนักของน้าํ ก่อนและหลังจากเติมลงในส่วนผสมแล้ว
น้ําหนักของน้ําที่หายไปจะเป็นปริมาณน้ําที่เหมาะสมสําหรับส่วนผสมนั้นๆ
เทส่วนผสมลงแบบพิมพ์ของเครื่องอัดและทําการอัดบล็อกประสาน
ยกก้อนบล็อกออกจากแบบพิมพ์เครื่องอัดแล้วนําไปวางผึ่งในที่ร่มเป็นเวลา 1 วัน
วันที่ 2 พรมก้อนบล็อกด้วยน้ําด้วยบัวรดน้ําหรือหัวฉีดพ่นฝอยในปริมาณพอเหมาะ
จากนั้นใช้พลาสติกคลุมบ่มต่อจนครบ 10 วัน
นําก้อนบล็อกออกมาใช้งานจะได้บล็อกประสานชนิดรับน้ําหนัก

รูปที่ 20 ขั้นตอนการผลิตบล็อกประสานจากกากตะกรันโลหะ

69

เถ้าหนัก
2 ส่วน

เถ้าเบา
2 ส่วน

บดย่อยให้มีขนาด
เล็กกว่า 4 มม.
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ปูนซีเมนต์
1 ส่วน
ผสมให้เข้ากัน

ผสมให้เข้ากัน และค่อยๆ เติมน้ําค่อยๆ เติมน้ําสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมโดยใช้ฝักบัว
ในครั้งแรกของการผลิตบล็อกจากวัสดุแต่ละ lot ควรบันทึกปริมาณน้ําที่ใช้เติมส่วนผสมที่เหมาะสม
ไว้ใช้ในการผลิตรอบต่อๆ ไป โดยชัง่ น้ําหนักของน้าํ ก่อนและหลังจากเติมลงในส่วนผสมแล้ว
น้ําหนักของน้ําที่หายไปจะเป็นปริมาณน้ําที่เหมาะสมสําหรับส่วนผสมนั้นๆ
เทส่วนผสมลงแบบพิมพ์ของเครื่องอัดและทําการอัดบล็อกประสาน
ยกก้อนบล็อกออกจากแบบพิมพ์เครื่องอัดแล้วนําไปวางผึ่งในที่ร่มเป็นเวลา 1 วัน
วันที่ 2 พรมก้อนบล็อกด้วยน้ําด้วยบัวรดน้ําหรือหัวฉีดพ่นฝอยในปริมาณพอเหมาะ
จากนั้นใช้พลาสติกคลุมบ่มต่อจนครบ 10 วัน
นําก้อนบล็อกออกมาใช้งานจะได้บล็อกประสานชนิดรับน้ําหนัก
หมายเหตุ : กรณีใช้อัตราผสมเถ้าหนัก 1 ส่วน เถ้าเบา 3 ส่วน และปูนซีเมนต์ 1 ส่วน เมื่อบ่มครบ 10 วัน
จะได้บล็อกประสานชนิดไม่รับน้ําหนัก แต่เมื่อบ่มครบ 28 วัน จะได้บล็อกประสานชนิดรับน้ําหนัก

รูปที่ 21 ขั้นตอนการผลิตบล็อกประสานจากเถ้ากะลาผสมเส้นใยมะพร้าว

ทั้งนี้ การนําของเสียแต่ละประเภทมาผลิตบล็อกประสานมีข้อดีหรือจุดเด่นแตกต่างกัน ซึ่งสรุปได้ดัง
ตารางที่ 21
ตารางที่ 21 จุดเด่นในการผลิตบล็อกประสานของของเสียแต่ละประเภท
ประเภทของเสีย
เถ้ากะลามะพร้าวผสมเส้นใย

กากตะกรันเหล็กและกากตะกรันทองแดง

จุดเด่น

 สามารถผลิตบล็อกประสานได้ทั้งชนิดรับน้ําหนักและชนิดไม่
รับน้ําหนัก
 บล็อกประสานทีผ่ ลิตได้ทั้ง 2 ชนิดมีน้ําหนักเบามากเมื่อ
เทียบกับบล็อกประสานที่ผลิตจากวัสดุอื่นๆ
 มีขั้นตอนการเตรียมของเสียก่อนนํามาใช้งานน้อย คือ เฉพาะ
เถ้าหนักที่ใช้เป็นมวลรวม ต้องบดย่อยให้มีขนาดเล็กกว่า
4 มิลลิเมตร
 ส่วนผสมเถ้าเบา : เถ้าหนัก : ปูนซีเมนต์ อัตรา 3 : 1 : 1
มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นบล็อกประสานชนิดรับน้ําหนัก
เมื่อใช้ระยะเวลาบ่มเพิ่มขึ้นจาก 10 วัน เป็น 28 วัน โดย
ค่ากําลังอัดของบล็อกประสานจะเพิ่มขึ้นจาก 50.3 ksc
เป็น 78.6 ksc
 บล็อกประสานทีผ่ ลิตได้มีความแข็งแรงมาก และจากการ
ทดลองเพิ่มระยะเวลาการบ่มบล็อกประสานจาก 10 วัน เป็น
28 วัน พบว่า ค่ากําลังอัดของบล็อกประสานจะเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 20 ดังนั้น ของเสียทั้ง 2 ชนิดจึงมีศักยภาพในการ
นํามาผลิตเป็นบล็อกปูพื้นซึ่งใช้รับน้ําหนักมากๆ ได้
 มีขั้นตอนการเตรียมของเสียก่อนนํามาใช้งานน้อย คือ เฉพาะ
ตะกรันเหล็กที่ใช้เป็นมวลรวม ต้องบดย่อยให้มีขนาดเล็กกว่า
4 มิลลิเมตร

71

2.4.4 ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรเมื่อนําของเสียมาเปนวัสดุผลิตบล็อกประสาน
กรณีตัวอย่าง โรงงานกําเนิดเถ้าจากการเผาไหม้กะลาผสมเส้นใยมะพร้าวในอัตรา 0.44 ตัน/วัน ผลิต
บล็อกประสานได้วันละประมาณ 190 ก้อน หรือปีละประมาณ 57,000 ก้อน (บล็อกประสาน 1 ก้อน
หนักประมาณ 3 กก.) จะมีระยะเวลาคืนทุนเพียง 2.5 เดือน ทําให้การนําเถ้าจากกะลาผสมเส้นใย
มะพร้าวมาผลิตเป็นบล็อกประสานเป็นแนวทางมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ ดังผลการคํานวณ
ต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายในการผลิตบล็อกประสาน ประกอบด้วย
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ค่าเครื่องอัดบล็อกประสานแบบมือโยก และเครื่องบดย่อยเถ้าหนัก
80,000 บาท
ค่าแรงงาน 3 คน ปฏิบัติงานปีละ 95 วัน
อัตรา 300 บาท/คน/วัน
31,200 บาท/ปี
(ผลิตได้วันละ 600 ก้อน)
ค่าไฟฟ้าสําหรับเครื่องบดย่อยเถ้าหนัก
อัตราค่าไฟฟ้าขณะ on peak
16,224 บาท/ปี
(ขนาด 5 แรงม้าหรือ 3.75 กิโลวัตต์)
2.6 บาท/กิโลวัตต์
ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง ปีละ 95 วัน
ค่าปูนซีเมนต์ 0.13 ตัน/วัน หรือ 44 ตัน/ปี
อัตรา 3,000 บาท/ตัน 132,000 บาท/ปี
รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตบล็อกประสาน กรณีไม่คิดต้นทุนเครื่องจักรอุปกรณ์
224,910 บาท/ปี

ผลตอบแทนจากการดําเนินงาน ประกอบด้วย
ลดค่าใช้จ่ายส่งของเสียไปกําจัด ปีละ 132 ตัน
ค่าบล็อกประสานราคาก้อนละ 5 บาท จํานวน 57,000 ก้อน
รวมค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้

330,000 บาท/ปี
285,000 บาท/ปี
615,000 บาท/ปี

ระยะเวลาคืนทุน

=

เงินลงทุนซึ่งได้แก่ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์
(ผลตอบแทนจากการดําเนินงาน-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน)

=

80,000
(615,000 – 224,910)

=

บาท
บาทต่อปี

0.2 ปี หรือ ประมาณ 2.5 เดือน

ดังนั้น การนําของเสียที่ต้องกําจัดมาใช้ประโยชน์ด้วยการเป็นวัสดุผสมผลิตบล็อกประสาน จึง
เป็นแนวทางที่เหมาะสม เนื่องจากส่งผลดีทั้งต่อสภาพแวดล้อมจากการที่ทําให้มีปริมาณของเสียที่ต้อง
ฝังกลบหรือกําจัดน้อยลง ส่วนในแง่ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน นอกจากจะได้รับผลตอบแทนที่มีมูลค่า
สูงกว่าเงินลงทุนแล้ว ยังทําให้ภาพลักษณ์ของสถานประกอบการดีขึ้นอีกด้วย

เอกสารอางอิง
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เอกสารอางอิง
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