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บทคัดย่อ 
 

โครงการวิจยัเร่ือง การผลิตเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม(้RDF-5) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพการ
แปรรูปของเศษใบไมเ้ป็นเช้ือเพลิงแขง็ (RDF-5) ภายในวทิยาลยัพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยชุีมชนแห่งเอเชีย 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ศูนยแ์ม่ริม เพื่อใชเ้ป็นพลงังานทดแทน รวมทั้งวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตท่ีเกิดข้ึน 

ผลการส ารวจปริมาณขยะเศษใบไมท่ี้เกิดข้ึนภายในวทิยาลยัฯ พบวา่ มีขยะเศษใบไมเ้กิดข้ึน 1.59 ตนั/ต่อ

ปี จึงไดน้ าขยะเศษใบไมน้ั้นมาผลิตเป็นเช้ือเพลิงแขง็ (RDF-5)  ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การคดัแยก

ขยะ 2) การลดขนาดเศษใบไม ้3) การผสมเศษใบไมก้บัตวัประสานคือแป้งมนั โดยในขั้นตอนน้ีไดท้ดลองผสม

แป้งมนัในอตัราส่วนต่างๆ ท่ี 0% , 2% และ 4 % ต่อน ้าหนกัของเศษใบไม ้เพื่อหาอตัราส่วนการผสมท่ีเหมาะสม 

และ 4) การอดัแท่ง จากนั้นน าเช้ือเพลิงแข็ง (RDF-5) ท่ีได้ไปทดสอบคุณสมบติัของเช้ือเพลิง ด้วยวิธีแบบ

ประมาณ (Proximate Analysis ) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM 3172 และทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือเพลิง ดว้ยวิธี

ทดสอบการเดือดของน ้ า (Water boiling test) กบัเตาอั้งโล่  ทั้งน้ีจากผลการทดสอบทั้ง 2 แบบ พบว่า การผสม

แป้งมนัในอตัราส่วน 2% โดยน ้ าหนัก มีความเหมาะสมท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบั RDF-5 (แป้งมนั 0%) และ 

RDF-5 (แป้งมนั 4%) เน่ืองจากค่าท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าสารระเหยได ้ค่าคาร์บอนคงตวั และค่าความ

ร้อน อยูใ่นปริมาณท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีผลการทดสอบการเดือดของน ้าใหผ้ลท่ีไม่แตกต่างกนั  

ส าหรับปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีตอ้งใชใ้นการผลิตเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5) พบวา่ มีการใช้
พลงังานไฟฟ้าเฉล่ีย 0.39 kWh/kg โดยขั้นตอนการอดัแท่งมีปริมาณการใช้พลงังานท่ีสูงท่ีสุด คิดเป็น 94.6% 
รองลงมาคือขั้นตอนการยอ่ยใบไม ้3.64% และขั้นตอนการผสม 1.8% ตามล าดบั  

ในส่วนของตน้ทุนในการผลิตเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5) ต่อหน่วย พบวา่ ตน้ทุนในการผลิต
ข้ึนอยูก่บัอตัราส่วนของปริมาณของแป้งมนัท่ีเป็นตวัประสาน โดยตน้ทุนต่อหน่วยของ RDF-5 ในอตัราส่วนของ
แป้งมนัท่ี  2%  เท่ากบั  8.75 บาทต่อกิโลกรัม  
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ABSTRACT 
 
This study (Producing Refuse derived fuel (RDF-5)  from wasted dried leaves)  mainly aims to 

determine process and potential of transforming wasted dries leaves in our campus to RDF-5. This fuel can 

be used as and alternative energy source:renewable energy. Moreover, the study also determines cost of the 

production. 

According to the observation, approximately, 1. 59 tons of wasted dries leaves can be found and 

collected at adiCET (Asian Development College for Community Economy and Technology, Chiang Mai 

Rajabhat University, Chiang Mai, Thailand) per annum. Therefore, it is sufficient for being used as a source 

for producing RDF-5.  To produce RDF-5 as expected, the process comprise 4 steps namely; (1)  waste 

sorting (2) shredding (3) mixing and (4) extruding. In the process of “Mixing”, various composition ratios 

of tapioca flour and feedstock were tested (The candidate ratio of tapioca flour of 0%, 2% and 4% to dried 

leaves by weigh were examined) .  After processing, the RDF-5 characteristics were examined by using 

“Proximate Analysis” with accordance to ASTM 3172 and “Water boiling test”. Both approaches find that 

with 2% of tapioca flour by weight to the feedstocks is the most appropriate ratio due to giving the most 

appropriate. 

In addition, the study illustrates that the production process approximately consumes 0.39 kWh/kg 

of electricity.  According to that consumption, it is found that “ Extruding process”  consumes most energy 

of 94.6% while “Shredding” and “Mixing” consume 3.64% and 1.8%, respectively. 

Lastly, the study also determines the unit cost of the production. It is found that the production cost 

highly depends on the ratio of tapioca flour as cohesive substance. With 2% of tapioca flour used by weight, 

the production costs 8.75 Baht/Kg.  

 




