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บทที ่4 
ผลการวจิัย  

 
ผลการวิจยัของการผลิตเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม้ (อาร์ดีเอฟ5) ภายในพื้นท่ีวิทยาลัยพัฒนา

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ศูนยแ์ม่ริม เพื่อใช้เป็นพลงังาน
ทดแทน แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 1) ผลการส ารวจปริมาณขยะเศษใบไมท่ี้เกิดข้ึนภายในวิทยาลยัฯ   
2) ผลการผลิตเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5)  3) ผลการทดสอบคุณสมบติัของเช้ือเพลิงแข็งจากเศษ
ใบไม ้(RDF-5)  4) ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5)  และ 5) ผลการ
วเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF-5)  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
4.1 ผลการส ารวจปริมาณขยะเศษใบไม้ในทีเ่กดิขึน้ภายในวทิยาลัยฯ   

 

 
ภาพท่ี 4.1 การจดัแบ่งโซนพื้นท่ีเพื่อการบริหารจดัการขยะภายในวทิยาลยัฯ 

จากภาพท่ี 4.1 พบวา่ พื้นท่ีของวิทยาลยัฯ มากกวา่ร้อยละ 80 เป็นพื้นท่ีของป่าเต็งรังซ่ึงเป็นแหล่ง
ผลิตเศษขยะใบไม ้ซ่ึงปริมาณการเกิดขยะเศษใบไมใ้นแต่ละบริเวณจะมีปริมาณท่ีแตกต่างต่างกนั  เพื่อใหง่้าย
ต่อการรวบรวมขยะ และการเก็บขอ้มูลเชิงสถิติของปริมาณการเกิดขยะประเภทเศษใบไมใ้นแต่ละปี จึง
จ าเป็นตอ้งแบ่งพื้นท่ีในการบริหารจดัการขยะภายในวทิยาลยัฯ ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

Zone 1 Zone 2 
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ภาพท่ี 4.2 การส ารวจเบ้ืองตน้โซนท่ี 1 บริเวณพื้นท่ีบา้นพกัอาศยั 

 
ภาพท่ี 4.3 การส ารวจเบ้ืองตน้โซนท่ี 1 บริเวณพื้นท่ีหลงัร้านสะดวกซ้ือ 

 
ภาพท่ี 4.4 การส ารวจเบ้ืองตน้โซนท่ี 1 บริเวณพื้นท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นวงจรชีวมวล  
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ภาพท่ี 4.5 การส ารวจเบ้ืองตน้ โซนท่ี 2 บริเวณพื้นท่ีหลงัอาคารหอประชุม 

 
ภาพท่ี 4.6 การส ารวจเบ้ืองตน้โซนท่ี 2 บริเวณพื้นท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยข์นาด 702 kW 

 
จากการส ารวจปริมาณขยะประเภทเศษใบไมแ้ละก่ิงไมใ้นเบ้ืองตน้ พบวา่ พื้นท่ีโซนท่ี 1 มีปริมาณ

ขยะเศษใบไมม้ากกว่าพื้นท่ีโซนท่ี 2 เน่ืองจากพื้นท่ีโซนท่ี 2 ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารส านกังาน และระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ในการหาปริมาณขยะเศษใบไมภ้ายในวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการติดตั้งจุดเก็บ
ขยะใบไมใ้นโซนท่ี 1 จ านวน 3 จุด และในโซนท่ี 2 จ านวน 2 จุด โดยใชโ้ครงเหล็กส าหรับบรรจุขยะใบไม้
และก่ิงไมต้ามจุดท่ีก าหนด พร้อมทั้งท าการบนัทึกขอ้มูลปริมาณขยะใบไมแ้ละก่ิงไมท่ี้เกิดข้ึนทุกๆสัปดาห์ 
และรวบรวมเป็นขอ้มูลเชิงสถิติของปริมาณของขยะเศษใบไมท่ี้เกิดข้ึนภายในพื้นท่ีวทิยาลยัฯ  
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ภาพท่ี 4.7 แสดงท่ีตั้งจุดเก็บขยะเศษใบไมใ้นวทิยาลยัฯ 

 
ภาพท่ี 4.8 จุดเก็บท่ี 1 บริเวณพื้นท่ีบา้นพกัอาศยั 

 
ภาพท่ี 4.9 จุดเก็บท่ี 2 บริเวณพื้นท่ีหลงัร้านสะดวกซ้ือ 

1 

2 

3 

4 
5 

โซนท่ี 1 

โซนท่ี 2 
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ภาพท่ี 4.10 จุดเก็บท่ี 3 บริเวณพื้นท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นวงจรชีวมวล  

 
ภาพท่ี 4.11 จุดเก็บท่ี 4 บริเวณพื้นท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาด 702 kW 

 
ภาพท่ี 4.12 จุดเก็บท่ี 5 บริเวณพื้นท่ีหลงัอาคารหอประชุม 



24 
 

จากการรวบรวมขอ้มูลขยะเศษใบไมจ้ากทั้ง 2 โซน ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 – มกราคม 2561 
พบว่า ปริมาณขยะเศษใบไมมี้ปริมาณทั้งส้ิน 1,592 กิโลกรัม โดยปริมาณเศษใบไมท่ี้เกิดข้ึนเป็นไปตามวฏั
จกัรของป่าเต็งรังท่ีจะผลดัใบทิ้งในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี ท าให้มีปริมาณเศษใบไม้สูง
ในช่วงดงักล่าว โดยในเดือนเมษายนมีปริมาณเศษใบไมม้ากท่ีสุดและมีปริมาณน้อยท่ีสุดในเดือนกนัยายน 
เม่ือคิดเป็นปริมาณขยะเศษใบไมเ้ฉล่ียต่อเดือนจะเท่ากบั 132.66 กิโลกรัม ขอ้มูลท่ีเก็บไดแ้สดงดงัภาพท่ี 4.13 

 
ภาพท่ี 4.13 ปริมาณขยะเศษใบไมภ้ายในวทิยาลยัฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 – มกราคม 2561 

 
4.2 ผลการผลติเช้ือเพลงิแข็งจากเศษใบไม้ (RDF-5)   

สถานท่ีในการผลิตเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม้ (RDF- 5) ใช้พื้นท่ีภายในศูนย์การเรียนรู้ด้าน
พลงังานชีวมวล โดยไดมี้การก่อสร้างโรงเรือนเพิ่มเติม (แสดงดงัภาพท่ี 4.14) เพื่อรองรับการติดตั้งเคร่ืองจกัร 
ไดแ้ก่  เคร่ืองบดยอ่ยเศษใบไม ้ เคร่ืองผสมเศษใบไม ้ และเคร่ืองอดัแท่งเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้

 
ภาพท่ี 4.14 โรงงานตน้แบบขนาดเล็ก เพื่อการผลิตเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF-5)   
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ขั้นตอนการผลิตเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF- 5) มีดงัน้ี 

ภาพท่ี 4.15 กระบวนการผลิตเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF-5) 

4.2.1 เร่ิมดว้ยการน าขยะท่ีรวบรวมจากจุดทิ้งขยะชีวมวลมาคดัแยกตามชนิดและประเภทของขยะ
ชีวมวล โดยจะะแยกขยะประเภทใบไมแ้ห้งออกมาผลิตเป็นเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5) ขยะส่วนท่ี
ไม่สามารถน ามาผลิตเช้ือเพลิงแข็งได ้จะถูกคดัแยกออกเพื่อน าไปแปรรูปให้เกิดในรูปแบบอ่ืนๆต่อไป เช่น 
ก่ิงไมส้ามารถผลิตเป็นถ่านไม ้ใบไมท่ี้มีความช้ืนหรือเปียก จะน าไปท าปุ๋ยหมกั หรือน าไปตากแห้งก่อนจะ
น ามาผลิตเช้ือเพลิงแขง็ 

4.2.2 การลดขนาดดว้ยการตดั/ยอ่ย 
ส าหรับการลดขนาดเศษใบไมใ้นการวจิยั จะใชเ้คร่ืองบดยอ่ยเศษใบไม ้ดงัแสดงในภาพท่ี 4.16 ซ่ึง

เคร่ืองบดยอ่ยมีก าลงัการผลิตท่ี 80 กิโลกรัมต่อชัว่โมง มีการใชพ้ลงังานรวม 1.49 kWh คิดเป็น 0.014  
kWh/kg จากการวดัดว้ยกิโลวตัติเอาวมิ์เตอร์ 

ตารางที ่4.1  ผลการทดสอบการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองยอ่ยใบและก่ิงไมแ้หง้ 

ประเภทขยะ 
ก าลงัการผลติ 

(kg/hr) 
พลงังานไฟฟ้า 

(kWh) 
อตัราการใช้พลงังาน 

(kWh/kg) 
ใบไม ้ 80 1.49 0.014 

ผสม 
 

ตวัประสาน (แป้งมนั) 

 

อดัแท่ง 
 

ลกัษณะเป็นแท่งกลมมีเสน้ผา่ศูนยก์ลางขนาด 5.5 - 6 ซม. 
 

ทดสอบคุณสมบติัของเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF-5) 
 

ขยะเศษใบไม ้
 

บดยอ่ย 
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ภาพท่ี 4.16 การบดยอ่ยเศษใบไม ้

4.2.3 การผสมเศษใบไมก้บัตวัประสาน 
หลงัจากท่ีไดล้ดขนาดของเศษใบไมแ้ลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการผสมเศษใบไมก้บัตวัประสาน คือ 

แป้งมนั โดยแป้งมนัมีประโยชน์ท าให้เช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5) คงสภาพและสามารถน าไปใช้
งานไดโ้ดยไม่แตกหกั ทั้งน้ี ไดท้ดสอบหาปริมาณอตัราส่วนการผสมท่ีเหมาะสมระหวา่งเศษใบไมแ้ละแป้ง
มนั โดยท าการผสมแป้งมนัท่ีอตัราส่วน 0%, 2% และ 4 % ต่อน ้าหนกัของเศษใบไม ้

 ส าหรับเคร่ืองผสมเศษใบไมท่ี้ใช ้มีก าลงัการผลิตท่ี 100 กิโลกรัมต่อชัว่โมง เป็นการใชพ้ลงังาน
ทั้งหมด 0.75 kWh คิดเป็น 0.007  kWh/kg ทั้งน้ี พบว่า การใช้พลงังานในการเศษใบไมแ้ห้งกบัแป้งมนัท่ี
สัดส่วนผสมต่างๆ ไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั 

ภาพท่ี 4.17 การใชง้านเคร่ืองผสมเศษใบไม ้
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ตารางที ่4.2 ผลการใชพ้ลงังานในการผสม 

ปริมาณขยะ RDF-5 (kg) พลงังานไฟฟ้า (kWh) อตัราการใช้พลงังาน (kWh/kg) 
100 0.75 0.007 

 
4.2.4 การอดัแท่งเช้ือเพลงิแข็งจากเศษใบไม้ (RDF-5) 
หลงัจากท่ีไดท้  าการผสมเศษใบไมก้บัแป้งมนั น าส่วนผสมท่ีไดม้าใส่ในเคร่ืองอดัแท่งเช้ือเพลิง

แข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5) ซ่ึงมีโครงสร้างเป็นเหล็กเพื่อความแข็งแรง อาศยัก าลงัขบัดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 5 แรงมา้ 220 V. มีการออกแบบเกลียวแบบพิเศษส าหรับอดัแท่งเศษใบไมโ้ดยเฉพาะ ซ่ึงเคร่ืองอดัแท่ง
น้ีมีก าลงัการผลิตเฉล่ียท่ี 7-10 กิโลกรัมต่อชัว่โมง หรือประมาณ 56 กิโลกรัมต่อวนั 

ภาพท่ี 4.18 การใชง้านเคร่ืองอดัแท่งเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF-5) 

ผลการอดัแท่งเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5) โดยใช้แป้งมนัเป็นตวัประสานท่ีอตัราส่วน 
0%, 2% และ 4 % ต่อน ้าหนกัของเศษใบไม ้แสดงดงัภาพท่ี 4.19  

 

 
ก. RDF-5 (แป้งมนั 0%) ข. RDF-5 (แป้งมนั 2%)      ค. RDF-5 (แป้งมนั 4%) 

ภาพท่ี 4.19 แสดงแท่งเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF-5)โดยการผสมแป้งมนัในอตัราส่วนต่างๆ  
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จากผลการอดัแท่งเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5) พบวา่ ลกัษณะทางกายภาพของเช้ือเพลิง
แข็งจากเศษใบไม้ท่ีไม่ใส่แป้งมันเป็นตัวประสานไม่สามารถจับตัวเป็นก้อนและอัดเป็นแท่งได้ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการใช้แป้งมนัเป็นตวัประสานท่ีอตัราส่วน 2% โดยน ้ าหนกั พบว่า RDF-5 (แป้งมนั 2 %) 
สามารถอดัเป็นแท่งได ้มีรอยแตกท่ีพื้นผิวค่อนขา้งมาก แต่ยงัคงสภาพเป็นแท่งได ้และเม่ือเพิ่มอตัราส่วน
แป้งมนัท่ี 4% โดยน ้าหนกั พบวา่ RDF-5 (แป้งมนั 4 %)  คงสภาพเป็นแท่งไดดี้กวา่ มีรอยแตกท่ีผวินอ้ยลง จึง
สรุปได้ว่า แท่งเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5) ท่ีมีอตัราส่วนของแป้งมนัท่ี 2% และ 4% จะมีความ
เหมาะสมต่อการน าไปใชง้านไดดี้กวา่การไม่ใชแ้ป้งมนัเป็นส่วนผสม   

ส าหรับการทดสอบการใช้พลงังานในการอดัแท่งเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้พบวา่ มีการใช้อตัรา
การใชพ้ลงังานสูงสุด คิดเป็นการใชพ้ลงังานรวม 3.44 kWh คิดเป็น 0.14  kWh/kg  

ตารางที ่4.3 ผลการใชพ้ลงังานในการอดัแท่งเช้ือเพลิงขยะขยะ RDF-5 

ก าลงัการผลติ  
(kg/hr) 

การใช้พลงังาน 

พลงังานไฟฟ้า (kWh) อตัราการใช้พลงังาน (kWh/kg) 
10 3.73 0.37 

 
4.3 ผลการทดสอบคุณสมบัติของเช้ือเพลงิแข็งจากเศษใบไม้ (RDF-5) 

เม่ือท าการผลิตแท่งเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม้ (RDF-5) ได้ทั้ ง 3 รูปแบบ ตามอตัราส่วนของ 
ตวัประสาน (แป้งมนั) ไดแ้ก่  RDF-5 (แป้งมนั 0%) RDF-5 (แป้งมนั 2 %) และ RDF-5 (แป้งมนั 4%) จึงน า 
RDF-5 ทั้ ง  3 รูปแบบไปวิ เคราะห์ ท่ี ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่(ศวท-มช) เพื่อทดสอบแบบประมาณ (Proximate Analysis ) ตามวิธีมาตรฐาน ASTM 
3172 เพื่อหาค่าความช้ืน  (Moisture)  ปริมาณเถา้ (Ash)  สารระเหยได ้(Volatile matter)  และคาร์บอนคงตวั 
(Fixed Carbon)  รวมทั้งหาค่าความร้อน ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 240  ซ่ึงไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 
4.4 
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ตารางที ่4.4 ผลการวิเคราะห์แบบประมาณ (Proximate Analysis ) ของเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF-5) 

ชนิดเช้ือเพลงิ 
ค่าความช้ืน 
Moisture 
(%wt) 

สารระเหยได้ 
Volatile matter 

(%wt) 

ปริมาณเถ้า  
Ash 
(%wt) 

คาร์บอนคงตัว 
Fixed carbon 

(%wt) 

ค่าความร้อนสูง
HHV 
 (kJ/kg) 

RDF-5  
(แป้งมนั 0%) 

1.86 62.63 27.08 8.43 13.65 

RDF-5  
(แป้งมนั 2%) 

1.80 66.86 21.58 9.76 14.50 

RDF-5  
(แป้งมนั 4%) 

1.61 82.59 13.93 1.87 15.36 

 

 โดยหลกัการแลว้ แท่งเช้ือเพลิงท่ีมีค่าปริมาณคาร์บอนคงตวัท่ีสูง จะท าให้เช้ือเพลิงนั้นมีค่าความ
ร้อนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัค่าสารระเหยได ้หากแท่งเช้ือเพลิงมีค่าสารระเหยไดสู้งจะท าให้ไดค้่าความ
ร้อนต ่าลง ดงันั้น เม่ือพิจารณาขอ้มูลผลการวิเคราะห์แท่งเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5) ทั้ง 3 รูปแบบ
ดว้ยวธีิแบบประมาณ (Proximate analysis) พบวา่ RDF-5 (แป้งมนั 0%) มีค่าความร้อนสูง (HHV) อยูท่ี่ 13.65 
kJ/kg มีปริมาณสารระเหยได้ (Volatile matter) อยู่ท่ี 62.63 wt% และปริมาณคาร์บอนคงตวัหรือ Fixed 
carbon อยูท่ี่ 8.43 wt% เม่ือมีการเพิ่มอตัราส่วนของแป้งมนัใน RDF-5 ซ่ึงเป็นแป้งมนัเป็นส่วนประกอบท่ีท า
ให้เช้ือเพลิงลุกติดไฟไดง่้ายและรวดเร็ว จึงน าพาคาร์บอนท่ีมีอยูใ่นแท่งเช้ือเพลิงออกไปดว้ย ท าให้ปริมาณ
คาร์บอนคงตวัลดลง แต่ท าใหค้่าสารระเหยไดมี้ค่าสูงข้ึน จึงเป็นผลใหค้่าความร้อนลดลง ดงันั้น เม่ือพิจารณา
จากค่าสารระเหยได ้ค่าคาร์บอนคงตวั และค่าความร้อนแลว้ อตัราส่วนของแป้งมนัท่ีเหมาะสมในการผลิต
แท่งเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5) ในคร้ังน้ี คือ RDF-5 (แป้งมนั 2%)  ถึงแมว้า่ RDF-5 (แป้งมนั 4%)  
จะมีใหค้่าความร้อนท่ีสูงกวา่ RDF-5 (แป้งมนั 2%)  แต่มีค่าคาร์บอนคงตวัท่ีต ่ากวา่ RDF-5 (แป้งมนั 2%)   

 
4.4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือเพลงิแข็งจากเศษใบไม้ (RDF-5) 

การทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF-5) ใชว้ิธีทดสอบการเดือดของน ้า 
(Water boiling test) กบัเตาอั้งโล่ มีพารามิเตอร์ในการทดสอบดงัน้ี  

ตารางที ่4.5 พารามิเตอร์ส าหรับการทดสอบแบบ Water boiling test 
พารามิเตอร์  หน่วย (กโิลกรัม) 
ปริมาณถ่านไม/้เช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF-5) 1 
ปริมาณน ้าท่ีใชท้ดสอบ 2 
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ภาพท่ี 4.20 การทดสอบการใชเ้ช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF-5) ดว้ยวธีิทดสอบการเดือดของน ้า  
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF-5) ดว้ยวิธีทดสอบการเดือดของ

น ้ากบัเตาอั้งโล่ แสดงดงัตารางท่ี 4.6 

ตารางที ่ 4.6 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้ (RDF-5) ดว้ยวธีิทดสอบการเดือด
ของน ้ากบัเตาอั้งโล่ 

ชนิดเช้ือเพลงิ 

เวลาทีต้่มน า้
จนถึงจุดเดือด

(นาท)ี 

อุณหภูมิ
เร่ิมต้น 

(C) 

อุณหภูมิ
สุดท้าย 

(C) 

มวลน า้
เร่ิมต้น 
(kg) 

มวลน า้
สุดท้าย 
(kg) 

มวลน า้
ระเหย 
(kg) 

ถ่านไม ้ 14 27.4 94.6 2 1.30 0.70 
RDF-5 (แป้งมนั 0%) 20 27.5 94.8 2 1 1 
RDF-5 (แป้งมนั 2%) 18 27.5 93.4 2 1.19 0.91 
RDF-5 (แป้งมนั 4%) 16 27.6 93.9 2 1.2 0.8 

จากตารางท่ี 4.6 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5) ดว้ยใช้วิธี 
ทดสอบการเดือดของน ้ ากบัเตาอั้งโล่ท่ีมีประสิทธิภาพเชิงความร้อน 11.10% เปรียบเทียบกบัการใชเ้ช้ือเพลิง
ถ่านไม ้1 กิโลกรัม  พบวา่ ถ่านไมใ้ชร้ะยะเวลาในการตม้น ้าใหเ้ดือดเร็วกวา่การใชเ้ช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้
(RDF-5) แต่เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม้ (RDF-5) ท่ีผสมแป้งใน
อตัราส่วนต่างๆ พบวา่ RDF-5 (แป้งมนั 4%) ใชเ้วลานอ้ยท่ีสุดในการตม้น ้าใหเ้ดือด  
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ภาพท่ี 4.21 แสดงประสิทธิภาพของเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF-5) ดว้ยใชว้ธีิทดสอบการเดือดของน ้า 

กบัเตาอั้งโล่  

 

4.5 ผลการวเิคราะห์ต้นทุนการผลติเช้ือเพลงิแข็งจากเศษใบไม้ (RDF-5) 
การวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5) เป็นการประเมินก าลงัการผลิต 

ต้นทุนค่าเคร่ืองจกัร ต้นทุนค่าด าเนินการ ค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในการผลิต รวมไปถึงปริมาณและราคาของตวั
ประสานท่ีใช ้โดยการประเมินเป็นมูลค่าเงินปัจจุบนั เพื่อคิดเป็นตน้ทุนการผลิตเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม้
จากเศษใบไม ้(RDF-5) ในหน่วย บาท/กิโลกรัม ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 
4.5.1 การก าหนดขนาดของระบบ 

การวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF-5)ไดมี้การก าหนดขนาดของระบบ
การผลิตเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม้ (RDF-5) ต้นแบบท่ีมีก าลังการผลิตท่ี 80 กิโลกรัมต่อวนัคิดเป็น 7 
กิโลกรัมต่อชัว่โมง หรือคิดเป็นก าลงัการผลิต 2.4 ตนัต่อปี  ปริมาณขยะท่ีคดัแยกเขา้สู่ระบบ 132.65 กิโลกรัม
ต่อวนั คิดเป็น 1.59 ตนัต่อปี เคร่ืองจกัรหลกัท่ีใช้ในกระบวนการผลิตเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5) 
แสดงในตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7  ระบบและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 
เคร่ืองจักร จ านวน (เคร่ือง) ก าลงัผลติ (กโิลกรัม/ช่ัวโมง) 

1.  เคร่ืองยอ่ยไม ้แบบ Hammer Mill 1 100 
2.  เคร่ืองผสม 1 55 
3.  เคร่ืองอดัแท่ง 1 7 

  
4.5.2  การประมาณการเงินลงทุนเร่ิมต้น (Investment Cost) 
การวเิคราะห์ตน้ทุนจะพิจารณาเฉพาะเงินลงทุนในเคร่ืองจกัร โดยไม่มีการพิจารณาค่าท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้างต่างๆ ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ และการประเมินตน้ทุนของเช้ือเพลิงแข็ง
จากเศษใบไม ้(RDF-5) ท่ีผลิตได ้คิดเป็นหน่วยบาทต่อกิโลกรัมหรือบาทต่อตนั ดงัน้ี 

ตารางที ่4.8 ผลประมาณการราคาเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 

เคร่ืองจักร 
จ านวน 
(เคร่ือง) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เคร่ือง) 

1.  เคร่ืองยอ่ยไม ้แบบ Hammer Mill 1 15,000 
4.  เคร่ืองผสม 1 20,000 
5.  เคร่ืองอดัแท่ง 1 35,000 

 รวม (บาท) 70,000 
 

4.5.3  การประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผลติ (Operation and Maintenance Costs) 
การประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผลิต พิจารณาจากค่าแรงงาน ค่าวตัถุดิบท่ีใช้ในการ

ผลิต และค่าสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า 
ตารางที ่4.9 การประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินการผลิต 
สมมติฐานเบื้องต้นทีใ่ช้ในการวเิคราะห์โครงการ หน่วย จ านวน 

อายขุองเคร่ืองจกัร ปี 10 
มูลค่าซาก % 10 
ค่าบ ารุงรักษา % 10 
ปริมาณขยะรวมท่ีเขา้สู่ระบบ เฉล่ียต่อวนั กก./เดือน 132.65 

 ตนั/ปี 1.59 
ปริมาณเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF-5)ท่ีผลิตได ้ กก./เดือน 56 
 ตนั/ปี 0.672 
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4.5.4 ต้นทุนค่าด าเนินการ 
1) ค่าแรงงาน 
การผลิตเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5) มีตน้ทุนค่าแรงงานจากการว่าจา้งคนงานใน

กระบวนการคดัแยกขยะ กระบวนการเตรียมวตัถุดิบ และกระบวนการผลิต ซ่ึงใชค้นงานจ านวน 1 คน ใน
อตัราค่าแรงงาน 300 บาท/วนั ต่อคน คิดเป็นตน้ทุนค่าแรงงานรายปีเท่ากบั 90,000  บาท/ปี และคิดเป็น
ตน้ทุนจ านวนเงิน 5.35 Baht/kgRDF  

2) ค่าวตัถุดิบ 
การผลิตแท่งเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5) ใชแ้ป้งมนัเป็นตวัประสาน ซ่ึงราคาแป้ง

มนัอยูท่ี่ 25 Baht/kg โดยใชแ้ป้งมนัในกระบวนการผลิตเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF-5) ท่ีอตัราส่วน 2% 
และ 4% หรือคิดเป็นสัดส่วนแป้งมนั 0.02 kg และ 0.04 kg ตามล าดบั ต่อเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-
5) ท่ีผลิตได ้1 kgRDF  และคิดเป็นตน้ทุนจ านวนเงิน 0.5 Baht/kgRDF และ 0.05 Baht/kgRDF 

3) ค่าไฟฟ้า 
การผลิตแท่งเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5) มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการผลิตโดย 1 

kgRDF  คิดเป็น 2.45 Baht/kgRDF (ราคาไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย อา้งอิงราคาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 
 

ตารางที ่4.10 ตน้ทุนรายปีของการผลิตเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF-5)  
รายการต้นทุน ต้นทุน (บาท/ปี) ร้อยละโดยสัดส่วน 

ดา้นเคร่ืองจกัร 70,000.00 38.00 
ดา้นพลงังานไฟฟ้า 10,294.80 5.60 
ดา้นวสัดุ (แป้งมนั) 72,000.00 3.80 
ดา้นด าเนินงาน (แรงงาน) 90,000.00 48.80 
ค่าซ่อมบ ารุง 10% ของราคาเคร่ืองจกัร 7,000.00 3.80 

รวม 249,294.80 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.9 จะเห็นว่า ตน้ทุนรายปีของการผลิตเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5) เป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของด้านการด าเนินงาน (แรงงาน) คิดเป็น 48.80% รองลงมาคือด้านเคร่ืองจกัร คิดเป็น 
38.00% ตามล าดบั 
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4.5.5 ผลการประเมินต้นทุนต่อหน่วย 
การประเมินตน้ทุนต่อหน่วยของเช้ือเพลิงแข็งจากเศษใบไม ้(RDF-5) ท่ีผลิตได ้ข้ึนอยูก่บัปริมาณ

แป้งมนัท่ีใชเ้ป็นตวัประสาน  
ตารางที ่4.11  ผลการประเมินตน้ทุนของเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF-5) 

รายการ หน่วย 
ราคา  

RDF (แป้งมนั 2%) 
ราคา 

RDF (แป้งมนั 4%) 
1. เงินลงทุนเร่ิมตน้ บาท 70,000.00 70,000.00 
2. ค่าด าเนินการ     
   2.1 ค่าแรงงาน บาท/ปี 90,000.00 90,000.00 
   2.2 ค่าวตัถุดิบ  (แป้งมนั) บาท/ปี 12,000.00  24,000.00 
   2.3 ค่าไฟฟ้า บาท/ปี 10,294.80 10,294.80 
   รวมค่าด าเนินการ บาท/ปี 112,294.80 124,294.80 
3.ค่าบ ารุงรักษา  
(10%ของเงินลงทุนเบ้ืองตน้) 

บาท 
7,000.00 7,000.00 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด บาท/ปี 189,294.80 201,294.80 
ระยะเวลาด าเนินงาน วนั/ปี 300 300 
ราคา RDF-5  บาท/ตนั 8,750 9,530 
ราคา RDF-5 บาท/กก. 8.75 9.53 

ผลการค านวณตน้ทุนการผลิตเช้ือเพลิงแขง็จากเศษใบไม ้(RDF-5) ส าหรับ RDF (แป้งมนั 2%) และ 
RDF (แป้งมนั 4%) เท่ากับ  8.75 บาทและ 9.53 บาท/กิโลกรัม หรือคิดเป็น 8,750 และ 9,530  บาท/ตนั 
ตามล าดบั 
 
 




